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 وصحبه والسلم، أما بعده

 إىل اجستري ال ه رسالةأهدى هذ

 جوكو فرمونوا  واحملبوب أيب الكرميو سنة احلنور واحملبوبة أمي الكرمية 
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 أخي وأخيت احملبوب 

 أمحد عيسى عبد هللا وحين يونيتا نوفيانيت  

 وعسى للا أن يسهل عملهما يف خي وحفظهما للا يف الدين و الدنيا 
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 شكر وتقدير  
 بسم للا الرمحن الرحيم 

ُد ّلِلََه الهَذي بََنعحَمَتَه تََتمُّ الصهاحَلَاتُ احلمد هلل،   َمح ، وبذكره تتنزل الربكات وبعونه تنهل احلح
اله   املشكالت. وعلى  وسّلم  عليه  وموالان حممد صلى للا  سيدان  على  والسالم  الصالة 

 وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأمواهلم خالصا لوجه الكرمي.  
لغة  د التعليمية لواتطوير امل  هلل لقد مّتت كتابة العلمية مبوضوع "احلمد هلل وشكرا اب

. تتقدم الباحثة  " على أساس النظرية البنائية يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون  العربية
ي خ  والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف امتام هذه رسالة املاجستيأمجل الشكر والتقدير  

 ، ومنهم: طلبت يءأحدهم بش الوجود ومل خيلو 

بوصفه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية عبد احلارس  د.    فضيلة .1
 ماالنج.

كلية الدراسات   رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  بوصفه  ولداان ورغادانت  احلاج  د.فضيلة   .2
   .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العليا

أفادتين منذ  مشرفان الذان  ا  مبوصفه    أمي حممودة ود. أمحد مبلغ  احلاجة  د.  فضيلة .3
انتهاء حىت  البحث  فكرة  البحث   بداية  مساعد  عن  يوما  بعلمهما  تبخل  ومل  منه، 

 وتشجيعهما وتوجههما، فلهما خالص الشكر والتقدير مين وجزاكما للا خيا.  

واألستاذات  .4 األساتيذ  العليا  مجيع  الدراسات  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  جبامعة   يف 
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  و    نالذي  ،موالان  بعلومهم  روحي  ينورون 

 وتشجيعهم وهلما خالص الشكر والتقدير مين وجزاكم للا خيا.  إرشاداهتم 
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 مستخلص البحث 
امل  2021نور كارينا.   عيىن، ابن    دواتطوير  البنائية يف مدرسة  النظرية  أساس  الكالم على  التعليمية ملهارة 

بطوطة املتوسطة ماديون. رسالة املاجستي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات. جامعة موالان  
: الدكتورة احلاجة أمي حممودة املاجستي.  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرفة األوىل 

 ف الثاين: أمحد مبلغ املاجسي. املشر 

 د التعليمية، مهارة الكالم، النظرية البنائية  واامل الكلمات األشارية : 

د التعليمية هي استخدامها واستفادها املادة للمعلمني والطلبة كمحاولة إلصالح وحتسني جودة التعليم.  واامل
تكون نشطني يف عملية التعليم اليت مل تعد معلمني كمرحلة  لذلك، ملواد التعليمية اجليدة أن حتفز الطلبة على أن  

اد التعليمية،  و مركزية. لكن يف الواقع، ما تزال هناك العديد من املشكالت اليت تواجهها الطلبة يف استخدام هذه امل
لطلبة مما تؤدي  خاصة يف تعليم مهارة اللغوية. من بني أمور أخرى، املواد اليت يتم تدريسها ال تتوافق مع احتياجات ا

اد التعليمية من بداية  و إىل عدم قدرة الطلبة على حتسني مهارهتن، والتعليم الذي يركز على املعلم لشرح حمتوايت امل
ؤدي إىل نقص الطلبة يف تطوير معرفتهن وخرباهتن عندما يف التعليم املستمر. هلذا السبب،  تالتعليم إىل هنايته، مما قد  
هارة كالم  مل  ة يف التعليم ابستخدام مواد التعليمي  ات اد  التعليمية أن جتعل الطلبة نشطو وير مترغب الباحثة هنا يف تط

 على أساس نظرية البنائية. 
على أساس النظرية البنائية يف  ملهارة الكالم  اد التعليمية املطورة  و م   لتطوير .(  1، هي :أهداف هذا البحث

التعليمية ملهارة الكالم املطورة على أساس  اد  و م  لقياس فعالية إستخدام .(  2.  مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون
 النظرية البنائية  يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون. 

  لقياس فعالية تطوير   ال.غو   غ بور   منومنهج هذا البحث هو مدخل الكويف والكمي بنوع البحث وتطوير   
هو خبي يف جمال    البحث يف هذه    خلبي يف التجارب امليداين. االبنائية  على أساس النظرية    ة الكالم مهار   مواد التعليمية 

وخبي يف جمال تصميم املواد التعليمية. وبلغت اجملموعة التجربة يف هذه    ة الكالممادة اللغة العربية، وخاصة مهار 
ملالحظة واملقابالت  مجع البياانت املستخدمة هي ا  طريقةب. كانت  ال ط  22واجملموعة الضابطة    ت طالبا  23التجربة  

 . ر واالستباانت واالختبا
  6ستخدم  تالنظرية البنائية    أساس   على  ة الكالمهار مل( تطوير املواد التعليمية  1)  : أظهرت نتائج البحث أن

  خبي ٪ من  75اد التعليمية، والتحقق بقيمة  و امل   خبي٪ من  92صل على نتائج التحقق بقيمة  حت مبادئ نظرية بنائية و 
من    خلبياللغة العربية. وهبذا تكون املواد التعليمية اليت مت تطويرها يف معايي جيدة جًدا  معلمة ٪ من  83التصميم و 

رة  مها  ية( فاعلية تطوير مواد تعليم2جيد. )التصميم  من صحة    خلبياللغة العربية وهي    ةصحة املواد التعليمية ومعلم
لنتائج اليت مت احلصول عليها من خالل  اب   لتجريبه يف امليدان  وجيد  الئقكالم على أساس النظرية البنائية تظهر أنه  

عتقد  ت٪ مبعايي جيدة جًدا. وابلتايل،  84٪ وحتصل نتائج االستبان على نسبة مئوية من  4.69بنسبة    tصيغة اختبار  
 مقبولة.  البحث ض هذه و ، وفر ة البنائية فعالعلى أساس النظرية م كال المهارة  التعليمية أن تطوير مواد   ةالباحث 
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Teaching materials are materials that can be used and utilized by educators and 

students as an effort to fix and improve the quality of learning. Therefore, good teaching 

materials can motivate students to be active in the learning process no longer educators as 

a central figure. But in fact, there are still many obstacles faced by students in utilizing 

these teaching materials, especially in learning Arabic language skills. Among them, the 

material taught is not in accordance with the needs of the learner which results in learners 

unable to improve their skills, and learning that focuses on educators to explain the contents 

of the teaching material from the beginning to the end of learning, which can result in a 

lack of learners in developing their cognitive and experience when learning takes place. 

For this reason, researchers here want to develop teaching materials that can make students 

active in learning to take place using Speaking Skill teaching materials based on 

constructivism theory. 

The objectives of this study are to: (1) Developing teaching materials developed for 

speaking skill based on constructivism theory at Ibn Battuta Tahfidz Junior High School. 

(2) Measuring the effectiveness of the development of Speaking Skill teaching materials 

based on constructivism theory at Ibn Battuta Tahfidz Junior High School. 

The research method used is a qualitative-quantitative approach with the type of 

research and development (R&D) with the Borg & Gall model, in which this method is 

used to measure the effectiveness of developing constructivism-based speaking skills in 

field tests. The validator of this research is an expert in the field of Arabic language 

material, especially speaking skills and an expert in the field of teaching material design. 

The experimental group in this trial totaled 23 students and the control group amounted to 

22 students. Data collection techniques used were observation, interviews, questionnaires, 

and tests. 

The research results show that (1) The development of teaching materials for 

speaking skill based on constructivism theory uses 6 constructivist theory principles and 

obtains the validation results with a value of 92% of the teaching material validator, 

validation with a value of 75% of the design validator and 83% of the Arabic teacher. With 

this the teaching materials developed are in very good criteria for the validation of teaching 

materials and Arabic teachers and are good for design. (2) The effectiveness of the 

development of Speaking skill teaching materials based on constructivism theory shows 

that it is feasible and good to be tested in the field with the results obtained through the t 

test formula of 4.69% and the questionnaire results get a percentage of 84% with very good 

criteria. Thus, researchers believe that the development of constructivism-based Speaking 

Skill teaching materials is effective and the hypothesis of this study is accepted. 
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Bahan ajar merupakan bahan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para 

pendidik maupun para peserta didik, sebagai satu usaha untuk membenahi dan 

memperbaiki mutu pembelajaran. Oleh sebab itu, bahan ajar yang baik dapat memotivasi 

para peserta didik untuk dapat aktif dalam proses pemberlajaran bukan lagi pendidik 

sebagai panggung terpusat. Namun faktanya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh 

peserta didik dalam memanfaatkan bahan ajar tersebut khususnya dalam pembelajaran 

keterampilan bahasa Arab. Diantaranya, materi yang diajarkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan pembelajar yang mengakibatkan pembelajar tidak dapat meningkatkan 

keterampilannya, dan pembelajaran yang berfokuskan pada pendidik untuk menjelaskan isi 

bahan ajar tersebut dari awal hingga akhir pembelajaran, yang mana ini dapat 

mengakibatkan kurangnya peserta didik dalam mengembangkan kognitifnya dan 

pengalamanya ketika pembelajaran berlangsung. Untuk itu, peneliti disini ingin 

mengembangkan bahan ajar yang dapat menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan bahan ajar maharah kalam berbasis teori 

konstruktivisme. 

Tujuan penelitian ini adalah, untuk: (1) Untuk mengembangkan bahan ajar yang 

dikembangkan untuk maharah kalam berbasis teori kontruktivisme di Smp Tahfidz Ibnu 

Batutah. (2) Untuk mengukur efektifitas pengembangan bahan ajar maharah kalam berbasis 

teori kontruktivisme kontruktivisme di Smp Tahfidz Ibnu Batutah.  

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif–kuantitatif dengan 

jenis penelitian dan pengembangan (R&D) dengan model Borg & Gall, yang mana metode 

ini digunakan untuk mengukur efektivitas pada pengembangan bahan ajar keterampilan 

berbicara berbasis konstruktivisme dalam uji lapangan. Validator penelitian ini adalah satu 

ahli dalam bidang materi bahasa Arabnya khususnya keterampilan berbicara dan satu ahli 

dalam bidang desain bahan ajar. Kelompok eksperimen pada uji coba ini berjumlahkan 23 

siswa dan kelompok kontrol berjumlahkan 22 siswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan tes. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengembangan bahan ajar untuk 

keterampilan berbicara berbasis teori konstruktivisme menggunakan 6 prinsip teori 

konstruktivisme dan mendapatkan hasil validasi dengan nilai 92% dari validator bahan ajar, 

validasi dengan nilai 75% dari validator desain dan 83% dari guru bahasa Arab. Dengan 

ini bahan ajar yang dikembangkan berada pada kriteria yang sangat baik pada validasi 

bahan ajar dan guru bahasa Arab dan baik untuk desain. (2) Efektivitas pengembangan 

bahan ajar maharah kalam berbasis teori konstruktivisme ini menunjukkan layak dan baik 

diujikan di lapangan dengan hasil yang diperoleh melalui rumus uji t yaitu 4,69 % dan hasil 

angket mendapatkan prosentase 84% dengan kriteria sangat baik. Dengan demikian, 

peneliti meyakini bahwa pengembangan bahan ajar maharah kalam berbasis 

konstruktivisme efektif dan hipotesa dari penelitian ini diterima. 
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 الفصل االول
 والدراسات السابقة  اإلطار العام

 القدمة  .أ
أو مبعىن  التعليم املستخدمة  أدوات يتم حتديد جناح تدريس اللغة إىل حد كبي بواسطة  

أدوات  إذا كان املعلم خمطًئا يف اختيار األدوات التعليمية، سيكون له أتثي سليب يف التعليم.  
سيتم   اليت  واإلرشادات  والتعليمات  والوسائط  واألدوات  املواد  من  عدد  هي  التعليم 
استخدامها يف عملية التعليم. من ذلك الوصف، ميكن القول أن جهاز التعليم يعىن عبارة 

الوسائط أو الوسائل اليت يستخدمها املعلمون والطالب يف عملية التعليم   عن جمموعة من
يف الفصل. الغرض من جهاز التعليم هو حتقيق جناح املعلم يف التعليم. وجهاز تعليمي مهم  

 للغاية يف دعم جناح التعليم، خاصة يف تعلم اللغة العربية، وهو مادة تعليمية. 

أد التعليمية هي جمموعة من  اليت حتتوي على مواد املواد  التعليمية  أدوات  أو  وات 
حتقيق   أجل  من  وجذاب  منهجي  بشكل  مصممة  تقومي  وطرق  وحدود  وطرق  تعليمية 

مبعىن آخر،    1األهداف املتوقعة، وهي حتقيق الكفاءة أو الكفاءة الفرعية بكل تعقيداهتا. 
ه يف التعليم. املواد  فإن وجود مادة التعليمية لتسهيل املستخدمني ليس معقًدا عند استخدام

  2التعليمية هي أحد العناصر املهمة يف عملية تعليم اللغة العربية. 

مجيع  سيوجهون  الذين  للمعلمني  وظيفتها كدليل  اجليدة  التعليمية  مادة  ستنفذ 
تعليمه   جيب  الذي  الكفاءة  جوهر  إىل كوهنم  ابإلضافة  التعليمة،  عملية  يف  أنشطتهم 

وجود   املاللطالب.  أو  استخدام  الكفاءات  تعليم  يف  طلبة  يتيح  املناسبة،  التعليمية  دة 
الكفاءات  مجيع  إتقان  من  يتمكنوا  حىت  ومنهجية  متماسكة  بطريقة  الفرعية  الكفاءات 
َهمَّ اختيار املادة التعليمية املناسبة لتحسني 

ُ
بطريقة متكاملة. هلذا السبب، سيكون من امل

 
1Ika Lestari, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi: Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan,” Padang: Jurnal Akademia, (2013), 1 
2 Akla, “Bahan Ajar Bahasa Arab Dengan Pendekatan Pemebelajaran Kontruktivisme (Pengembangan Model 

Pada Madrasah Tsanawiyah),” TAPiS, 2, (Juli – Desember 2015), 288 
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التعليمية نفسها هي إحدى وسائل التعليم اليت َجودة عملية التعليمية. ألن وظيفة املادة  
  هلا دور مهّم يف التعليم، حيث تصبح مرجًعا للمعلمني والطالب.

كما أكد محيد ودانيال ومصطفى أّن احملاضرين سيجدون صعوبة يف إرتفاع فعالية  
ات التعليم دون وجود مواد التعليم. وابملثل، فإن الطالب بدون مواد التعليم سيواجهون عقب

التكيف يف التعليم، خاصة إذا كان احملاضر يقدم املادة ويعرضها بسرعة وغي واضح. ميكن  
تدريسه   يتمكنوا من هضم واستعادة ما مت  والتتبع، حىت ال  التوجيه  يفقدوا  أن  للطالب 

 3بواسطة احملاضر. 

ال وابلتايل، فإن اختيار املواد املناسب لتعليم اللغة سوف يسهل على املعلمني إليص
الطالب إىل بيئة تعليمية تفضي إىل حتقيق أهداف التعليم املتوقع. لذلك ال ميكن إنكار 
أيًضا  املواد ميكن للطالب  العربية ومن هذه  اللغة  التعليمية  التعليم يف عملية  وجود مواد 
حتسني قدراهتم يف املعرفية وأخياً ميكنهم تطوير قدراهتم يف املعرفية، ألن الطالب ال يتم  

ديدهم فقط عن طريق تفسيات املعلمني ولكن ميكن للطالب أيًضا لعب دور نشط يف حت
 .الفصل

مهارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية هي مهارة االستماع و مهارة الكالم   4هناك  
و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. بشكل عاّم، أّن املشكالت اليت يواجهها شخص ما يف 

اللغة   على تكلم  أكثر  يركزوا  ألهنم  الطلبة  نفس  يف  الثقة  عدم  أّواًل،  وهي:  على  العربية 
االستماع إىل شرح املعلم ودون دور نشط يف التعليم مع الطلبة. اثنياً، ال تتوافق مواد التعليم 
اليت يتم تدريسها مع احتياجات الطلبة ويؤدي إىل عدم مَتَكهَن الطلبة من حتسني مهارته.  

ميك التعليم،  اثلثًا،  يف  الطلبة  حتفيز  عدم  إىل  السارة  غي  والظروف  املواقف  يؤدي  أن  ن 
 ويسبب أقّل اهتماما من الطلبة يف إتقان مهارة الكالم ابللغة العربية. 

 
3 M. Abdul Hamid, Danial Hilmi, Syaiful Mustofa, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori 
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نظرًا ألن املعلمني يواجهون املشكالت يف كثي من األحيان، فاملعلم حيتاج إىل مواد 
نشطًا يف التعليم، وليس املعلم كمتحدث من البداية    التعليم اليت جتعل الطلبة أن يلعبوا دورًا

إىل النهاية التعليم لكن املعلم يستطيع أن يؤيت مادوره إىل الطلبة يف التعليم املستمر. بوجود  
مادة التعليمية ميكن أن جتعل الطلبة يلعب دورًا نشطًا يف التعليم، لذالك إختارت الباحثة  

 ي مواد التعليم على أساس النظرية البنيوية. ه نظرية أن تدعم املادة التعليمية

وفًقا جليا، أّن نظرية التعليم البنائية تتطلب الطلبة أن تتعلم يف البيئة احلقيقية واحلاجة  
إىل بذل اجلهد جلذبة الطلبة إىل التجربة اليومية.على األكثر أن التعليم التقليدي يركز على  

املتقد األمناط  ويتجاهل  اهليكلية  جيب املعرفة  ذلك،  إىل  ابإلضافة  مستقل.  بشكل  مة 
استكشاف تطور املعرفة اجلديدة للطالب إلجياد طريقة خاصة هبم وفًقا حلل املشكالت 

 4اليت يواجهوهنا أيًضا أبنفسهم.

هي عملية تعليمية ينشط فيها الطالب أنفسهم عقلياً، ويبىن على   البنائية النظرية  
عرفية لديهم. أّن طبيعة التعليم هي نشاط بناء الطالب معارفهم، واليت تستند إىل البنية امل

خلرباهتم. وفًقا  للمعرفة  معىن  إعطاء  حماولة  خالل  من  املعرفة  تكوين  من   5أو  هذا،  مع 
الضروري جًدا للمعلمني إعطاء دورهم للطالب من أجل أن يكونوا قادرين على لعب دور  

 .نشط يف التعليم

ج التعليم مشاركة نشطة من الطالب يف التفكي يف يف التعليم البنائية، يتطلب منوذ 
النفسي -حمفزات التعليمية املختلفة اليت يتلقوهنا مث التفاوض معهم مع الواقع االجتماعي

ميكن توضيحها على   البنيوية الذي حييط هبم. هذا ما أكده حممد ثربوين أن نظرية التعليم  
،  حىت   (learning by doing)ام بذلك  أهنا هنج تعليمي يركز على التعليم من خالل القي

 6يتمكن الطالب من العثور على الكفاءات الذاتية الالزمة يف تطورهم.

 
4 M. Abdul Hamid, Danial Hilmi, Syaiful Mustofa, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori 
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ولكن جيب على   (centered stage)التعليم يف احلاضر، مل يعد املعلم كمرحلة مركزية  
،  ية ائالبنالطالب املشاركة أو التمكن من املشاركة يف التعليم املستمر. ويف هذا التعليمية  

الذي يستخدم   التعليم  أنفسهم. مبعىن آخر،  الطالب  َات  واخَلربح املعرفة  ينطوي على  فإنه 
سهم. وابلتايل  منهًجا بنائيًّا هو بناء املعريف الطالب مث تطويره ابستخدام اخلربات الطالب أنف 

  فإن اخلربة واملعرفة اليت ميتلكها هؤالء الطالب ميكن أن تسي جنًبا إىل جنٍب وتكون متوازنة 
(balance) . 

سابقا مع مشكالت الطلبة املوجودة يف    تال ختتلف كثيًا عن املشكالت مبا شرح
دن  جيللغة العربية.  يف املراحل األوىل يف تعّلم ا  ت، والطلبة مازالابن بطوطة املتوسطةاملدرسة  

صعوبة يف تعليمهن، ألهنن ال تتكّلمن كثياً يف تعلميهن. خاصة أن املادة التعليمة املقدمة  
أقل قدرة على أن تكون حافزًا جيًدا هلن. بسبب أّن املواد التعليمي اليت يتم تعليمها ال  

الدور الرئيسي تستعرض إال أن يُعّرف عن املفردات دون ممارسة التعليمية ويصبح املدرس  
يف التعليم املستمر دون الدور النشط للطالب. وهذا يسبب قلة اهتمام الطالب مبادة اللغة 
العربية، وعدم شجاعة من الطالب يف التكلم اللغة العربية. ألهنم يعتقدون أن التعّلم اللغة 

 العربية صعبة. 

يستنت أن  ميكن  العربية،  اللغة  معلمة  إحدى  مع  مقابلة  على  مل  بناًء  الطلبة  ج أبن 
يتمكنون يف تنفيذ اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم ألن مادة التعليمية أقل تطوراً يف 

ريد  تهلذا السبب،    7َنَشاط تعّلم الطلبة حىت يرتددون يف تعّلمهن أو يكسلون يف تعّلمهن. 
وترّكز على تعليم مهارة    ابن بطوطة املتوسطةالباحثة أن تطّور املادة التعليمية يف مدرسة  

 .  النظرية البنيويةالكالم على أساس 

مت   مما  البناء  على  القدرة  التعليم،  عملية  يف  أّن  وسيف،  ودانيال  محيد  أكد  كما 
يتم احلصول على بناء  احلصول عليه يف الفصل تصبح مطلًبا على الطالب القيام به. لن  
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من خالل ذلك، إذا كانت املواد التعليمية    8تم حتسني القدرة على التفكي. تاملعرفة إذا مل  
أن   دراية وال ميكنهم  يال ميكن  الطالب على  فسيظل  التعليم،  للطالب يف  مرجًعا  كون 

 تطويرها بشكل صحيح وفًقا لألهداف املراد حتقيقها. 

يف تطوير مواد التعليم ملهارة الكالم،   البنائيةالنظرية  هلذا السبب إستخدمت الباحثة
من أجل أن جيعل الطلبة قادرين على لعحٍب دوراً َنَشطاً يف تعليم اللغة العربية ولليس املعلم 
الذي يبنّي الطلبة من بداية التعّلم إىل هنايته. كما قال محيد وحلمي ومصطفى، أبّن وجود  

 أن  ومن أجل  9إحد األساليب يف حتسينه مهارة الكالم. هي    البنائيالتعليم على أساس  
د التعليمية اليت يتم تدريسها.  واطّورن معارفهن وخرباهتن مع امليستطعن أن  يعل الطلبة  جت

د التعليمية ملهارة الكالم على وا"تطوير امل مع هذا، استغرقت الباحثة ببحث حتت العنوان
 طة املتوسطة ماديون". يف مدرسة ابن بطو   البنائيةأساس النظرية 

 أسئلة البحث  .ب
التعليمية ملهارة    املواداعتمادا على مقدمة البحث حدّدت الباحثة املشكالت يعىن " تطوير  

يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون".من املشكالت   البنائية   الكالم على أساس النظرية
 األساسية هناك املشكالت هلذا البحث، كما يلى : 

التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية يف مدرسة   املوادتطوير    كيف يتمّ  .1
 ابن بطوطة املتوسطة ماديون؟

التعليمية ملهارة الكالم املطورة على أساس النظرية    املواد  ماَمدى فعالية استخدام .2
 البنائية يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون؟ 

 أهداف البحث .ج
ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية يف مدرسة   املطورة التعليميةاملواد  تطويرل .1

 ابن بطوطة املتوسطة ماديون. 
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التعليمية ملهارة الكالم املطورة على أساس النظرية    املواد  لقياس فعالية إستخدام .2
 يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون.  البنائية 

 أمهية البحث . د
 األمهية النظرية  .1

 الطلبة يف تعّلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم. زايدة اهتمام  •
ترجوا أن تكون مفهوم التعليم مهارة الكالم ابللغة العربية ابستخدام املواد   •

نظرية البنائية، كواحد من االبتكارات الملهارة كالم على أساس    ةالتعليمي
ارة  يف عامل التعليمى يف حتسني جودة تعليم اللغة العربية، خاصًة يف مه 

 الكالم.
العلوم، خاصة   • لتطوير  مفيدًة  البحث  هذا  نتائج  تكون  أن  املتوقع  من 

لتسهيل   الكالم   مهارة  يف  وخاصة  العربية،  التعليمية  املادة  لتطوير 
 مستخدميه يف تعّلم.

 األمهية التطبيقية  .2
كمرجع أو دليل ملعلم اللغة العربية يف تدريس   :   للمعّلم  •

 مهارة الكالم اللغة العربية 
للم  :   للطلبة  • الطلبة  فهم  تسهل  أن  العربية واميكن  د 

 وخاصة مهارة الكالم اللغة العربية
مداولة   : للمدرسة ابن بطوطة  • تكون  أن  اللغة   ترجو  تعليم  لوسائط 

 العربية اليت تعد أداة للمساعدة والبدائل يف تعليم مهارة الكالم العربية. 
 فروض البحث .ه

أن البحث  هذا  الباحثة ىف  على املواد    ستفرتض  الكالم  ملهارة  التعليمية 
يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون فعال لرتقية مهارة    أساس النظرية البنائية

 ة. الكالم العربي



 

7 
 

 حدود البحث  . و
 احلد املوضوعية  .1

  التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية   املوادركزت الباحثة يف   -

ليف   من  النظرية  ابستخدام  ماديون،  املتوسطة  بطوطة  ابن  مدرسة  يف 
 (. Lev Vygotky) فيجوتسكي

  النظرية البنيوية ملهارة الكالم على أساس    التعليمية  املوادركزت الباحثة يف   -

 (student handbook)  ، ابسم كتاب مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون  يف

من موضع    يةائالبن  التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية  املوادتتكون   -
 .  قواعد ومهارة الكالماملفردات واحلوارات وال

 احلد املكاين .2

دل  تالبنات مبستوى مبتدئ و من  السابع "أ"    جيري هذا البحث على فصل -
 ىف املدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون  على جمموعة التجربة

مبستوى مبتدئ ويدل    من البنني السابع "ب"  جيري هذا البحث على فصل   -
 ىف املدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون على جمموعة الضابطة

 الصطلحات حتديد .ز

ملهارة الكالم على   التعليمية  املوادلتجنب سوء الفهم يف فهم البحث املتعلقة بتطوير  
البن النظرية  املتوسطة ماديون  يف  يةائ أساس  ابن بطوطة  الباحثة يف هذه ،  مدرسة  حددت 

 وهي على النحو التايل:  ،الدراسة املصطلحات 

 التعليمية  املواد .1

املعلم   املوا   يعطيها  الىت  واملنظمة  املرتكبة  التعليمية  املادة  وهي  التعليمية 
التعليمية اليت طورها   املواد  10.للتالميذ ليفهموهنا من أجل إجناز األهداف املرجوة 

التعليمية تركز على مهارة الكالم على أساس النظرية البنائية،    املوادالباحثة هي  

 
10 R. Ibrahim dan Nana Syaodah, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 100 
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التعليمية من بداية التعليم إىل هنايته    املواد حمتوى  وأن ال جتعل املعلم أن يبنّي عن  
 ولكن للطالب أن يشارك يف عملية التعليم.

 الكالم مهارة  .2

 اللغة تعليم ىف يتحقق أن  إىل  اللغوية مهارات  من  بعض الكالم مهارة

  اللغة.  وابلستعمال التعبي ابلتبادل املعاشرة،  للرتكبني مهمة وسيلة  والكالم  العربية.
هنا يعىن أن جعل الطلبة يف التكلم اللغة العربية ومبساعدة  الكالم مهارةاملقصود 

 اليت طّورت الباحثة.  مادة التعليمية

 النظرية البنائية   .3
أّن البنائية هي نظرية متنح احلرية للبشر الذين يرغبون يف التعليم أو البحث  

االحتياجات أو االحتياجات  عن احتياجاهتم مع القدرة على العثور على تلك  
مبساعدة مرافق اآلخرين. لتعّلم كيفية العثور على الكفاءات أنفسهم، واملعرفة أو  

   11التكنولوجيا واألشياء الالزمة لتطوير أنفسهم.
يركز إىل    يةائالبن، أبن النظرية  (Lev Vygotky)  لو نرى من نظرية فيغوتسكي

مع اخلبي أواملعلم أو ممكن  بيئة االجتماعية ومبعىن أّن تعامل األفراد يركز دائماً  
ستعمل هذه البيئة االجتماعية على بناء املعرفة الطلبة    الطلبة الىت أمهار منها.

مع  املشاركة  على  قدرة  يف  التعّلم كزايدة  أّن  ومبعىن  الطلبة،  اخلربة  بناء  وكذلك 
 طة ذات معىن.اآلخرين يف أنش 

 الدراسات السابقة .ح

)تطوير مواد اللغة   2019م. عبد احلميد، دانيال حلمي، سيف مصطفى،   .1
   ية  للطالب(.ائالعربية على أساس النظرية البن

( تطوير منتجات املادة التعليمية العربية  1أهداف هذه الدراسة تشمل؛  
بيئة يف  العربية   PTKIN  للطالب  اللغة  تعليم  عملية  تساعد  أن  ميكن  واليت 

( قياس فعالية تعليم اللغة 2، و  يةائالبنبسهولة ومتعة على أساس نظرية التعليم  
 

11 Thobroni M., Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Praktek, (Yogjakarta: Arr-Ruzz Media, 2015), 91 
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واليت ميكن أن تساعد عملية تعليم   PTKINالعربية املتقدمة للطالب يف بيئة  
 . اللغة العربية بسهولة ومتعة على أساس نظرية التعليم البنيوية

 على نتائج حتليل البياانت امليدانية، ميكن أن نستنتج أن مستوى  بناءً 
هي أمر مهم للغاية   يةائ البن  أمهية استخدام الكتب املدرسية العربية املبنية على

وله أتثي على حتسني نتائج التعليم أثناء عملية استخدام الكتاب. استناًدا إىل 
توسط درجة الطالب قبل ، وجد أن مSPSSنتائج حتليل البياانت من خالل  

، يف حني كان متوسط درجة اختبار ما بعد االختبار  39.53االختبار كان  
 نقطة. 42.97، مما يعين أن هناك زايدة كبية يف نتائج التعلم حبوايل 82.5

)مواد التعليم العربية مع منهج التعليم البنيوي )تطوير منوذج يف    2013عقلى،   .2
 مدرسة ثناوية((. 

يف هذا البحث، ركز الباحثون على تطوير منوذج للمواد التعليمية العربية  
ويف النهاية تكون قادرة على اليت ميكن أن تقود الطالب إىل التعليم النشط  

قبله،  املذكورة  املشاكل  من  الكفاءات.  من  جمموعة  من  قدر  أقصى  حتقيق 
ع التعليمية  للمواد  منوذج  لتطوير  الباحثني  انتباه  النظرية  اجتذبت  أساس  لى 

 .2013مع األخذ بعني االعتبار حمتوايت املنهج  ية ائالبن

طالًبا من سبعة فصول. مت أخذ عينة البحث   250يتكون السكان من  
عشوائياً ابستخدام نظام جدول عشوائي. أظهرت نتائج التجارب امليدانية أن  

ة. هناك فرق كبي املادة التعليمية العربية اليت مت تطويرها يف هذه الدراسة صاحل
اجلدول   قيمة  العالج.  وبعد  قبل  التجريبية  الصف  هي   tمن حيث فصول 

قيمة    1.68 لذلك   25.109امللحوظة هي    tبينما  أعلى من   t    ؛  لوحظ 
املالحظة يف    t(. ويف الوقت نفسه ، فإن قيمة  25.109  >1.68)  tاجلدول  

من   أصغر  التحكم  علىt-table  (1.36  <1.68فئة  يدل  هذا  فئة    (.  أن 
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التحكم املتوسطة قبل وبعد العالج ابستخدام منوذج مل يتم تطويره ال تزال كما  
 هي.

اللغة على  2018زوهليدي  ن،  تو سخوليد انسو  .3 العربية لتعليم  اللغة  ، )تطوير 
 أساس النظرية البنيوية يف التعليم العايل(. 

( وصف واقع تعلم اللغة العربية يف جامعة   1هتدف هذه الدراسة إىل: ) 
العربية على  2جامعة سومطرة الشمالية ميدان ) اللغة  (. تطوير مناذج تعليم 

(. معرفة مستوى التحقق من صحة مناذج تعليم 3، و ) ية ائالبنأساس نظرية  
مالية. يتضمن  اللغة العربية على أساس نظرية البنيوية يف جامعة سومطرة الش 

، والذي يتكون  Four D’sمع نوع منوذج    (R&D)هذا البحث البحث والتطوير  
 من أربع خطوات: التعريف والتصميم والتطوير والتخيل. 

( ال يزال حيتاج تعليم اللغة العربية يف جامعة   1نتائج هذه الدراسة هي )
 ٪ من48.32وحتسني، ألن هناك  جامعة سومطرة الشمالية ميدان إىل حتسني  

تشجع   مل  اليت  التعليم  أساليب  يستخدمون  زالوا  ما  العربية  ابللغة  احملاضرين 
الطالب على التعلم بنشاط وتعاوين وثقة. عملية التعليم املستخدمة ال تزال  

( املعلمني.  عبارة عن  2مركز  هو  املنتج  العربية(  اللغة  تعليم  )منوذج  املنتج   )
يتميز اب العربية  اللغة  لتعليم  املنهج ،  جهاز  والتقييم.    RPSلبنيوي، ويشمل: 

( خرباء البنيوي والتعليم ابللغة العربية يقيمون منتج البحث مبتوسط قيمة  3)
 )جيد جًدا(.  3.37يبلغ 

اللغة العربية )الكتابة(    ةدا مل  ي ائالبن   )منوذج تعليم  2016حممد حسن رسيدي،   .4
   صورة(. المع وسائل 

التعل  املعلم االستبدادية   ية ائالبن  ميالغرض من منوذج  هو جعل عادات 
يكون إشراك  (،ego-involvement)ُميسَّرة، وتغيي أنشطة التعليم مبشاركة األان 

التعليم أكثر فاعلية وميكن  (task-involvement)املهام   ، حبيث تصبح عملية 
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أن تثي اهتمام الطالب ابلتعليم إلجياد أنفسهم ويتعامل بينهم والتواصل مع  
ينشطون ويتعاونون بشكل متزايد   التعليم. والطالب   .(cooperative)نتائج 

هلذا السبب، يركز الباحثون أحباثهم على شكل أو تطبيق مناذج التعليم البنيوية  
الكتابة   الكفاءة  معايي  يف  العربية  املواد  من  يف  خمتلفة  أشكال  اباستخدام 

مع مشكلة   للتعليم.  استخدام صورة كوسيلة  يعىن  بينهم  التعليمية،  الوسائل 
 . صعوابت الطالب يف اللغة العربية، وخاصة يف معايي الكفاءة الكتابة

PTK    املعهد احلديثة ابسيان الموجنان(.    02هو مدرسة عالية حممدية(
ا الكفاءة،  معايي  العربية،  الثاين عشراملادة  الدراسي   IPA/    لفصل  الفصل 

. مت مجع البياانت 2015/2016طالبا، يف العام الدراسي    22األول، مع  
من خالل مالحظات الرصد ونتائج التقييم اليت أجريت من بداية الدراسة إىل  
البياانت،   حتليل  عملية  انعكاس  يف  املتعاونني.  الشركاء  مع  الثالثة  الدورة 

تليها   تواجهها،  اليت  والعقبات  اإلجراءات واملشاكل  تنفيذ  ألثر  انعكاس 
األهداف.  وحتقيق  النجاح  تقييم  هو  للتأمل  املهمة  اجلوانب  أحد  املتخذة. 

  ية ائالبنأظهرت النتائج أن قدرة الطالب على فهم املواد ابستخدام مناذج التعليم  
والتعاون  األنشطة  من  يف كل  زايدة  تظهر  اإلمجالية  النتائج  مرضية.  كانت 

 وإجناز الطالب.

العربية على أساس    2012اب شافعي،  إيص .5 اللغة  التعليم  يف    ي ائالبن )منوذج 
 .  اجلامعة اإلسالمية(

  ية ائالبنهتدف هذه الدراسة إىل اختبار وتطوير مناذج التعليم القائم على  
يف تعليم اللغة العربية ملؤسسات التعليم العايل اإلسالمية. مت إجراء هذا البحث  

املوقع املختار هو جامعة سوانن  .  (R&D)ر  ابستخدام طرق البحث والتطوي
غونج دجاتى ابندوج. هو إحدى مؤسسات )جامعات( مؤسسات التعليم  
العايل اإلسالمية يف إندونيسيا واليت تتطلب من الطالب تعليم / إتقان اللغة 
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العربية. أظهرت النتائج أن منوذج التعليم القائم على البنيوية كان قادرًا على 
 / ونتائج  عمليات  هذا   حتسني  استخدام  ميكن  العرب.  الطالب  مهارات 

( 2( وقت التعليم أكثر فعالية ،  1  :النموذج أيًضا حتسني أداء احملاضر ألنه
( أنشطة التعليم أكثر حتكًما. من خالل هذا النموذج،  3التعليم أكثر تركيزًا و  

التجريبية   للمجموعة  البعدى(  )االختبار  التعّلم  نتائج  على  احلصول  يكون 
(KE  )  )يف اختبار التحقق من الصحة أعلى من نتائج التعلم )االختبار البعدى

. تشي هذه النتائج إىل أن مناذج التعلم القائمة على (KK)للمجموعة الضابطة  
فعالة يف حتسني مهارات اللغة العربية لدى الطالب مقارنة ابلطالب   ية ائالبن

كن للجامعات اإلسالمية الذين يتعلمون من خالل مناذج التعليم التقليدية. مي
 األخرى يف إندونيسيا تطبيق منوذج التعليم القائم على البنيوية. 

البعدى(   )االختبار  القيمة  متوسط  احلساب، كان  نتائج  إىل  استناًدا 
بينما    68.50يف اختبار التحقق من الصحة األول    (KE)للمجموعة التجريبية  

، يف اختبار التحقق من الصحة 60.30كانت  (  KK)يف اجملموعة الضابطة  
 ( KE)الثاين، متوسط القيمة )االختبار البعدى(  ابلنسبة للمجموعة التجريبية  

وكان متوسط   68.05كانت    (KK)بينما يف اجملموعة الضابطة    80.85كانت  
)االخ  التجريبية  القيمة  اجملموعة  عليه  الذي حصلت  البعدى(  يف    (KE)تبار 

  (KK)بينما يف اجملموعة الضابطة    87.375اختبار التحقق من الصحة الثالث  
 .69.90هو 

غناوان،   .6 التعلم   ية ائالبن)   2012واون  يف  الشخصية  املواد  إىل  يستند 
 اإلندونيسي(.  

لتعليم   ية ائالبنيف هذا البحث، تركز على طبيعة املادة اليت تتسابق حنو  
اإلندونيسية. ألن يف الدراسة السابقة هبذا البحث واملتعلق ابلبنية البنائية فقط  
هلذا   املقدمة.  املادة  طابع  إىل  اإلساءة  دون  ممارسته  أو  تطبيقه  عن  يبحث 
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املادة. ألن تطبيق هذا    السبب، فإن البحث الذي يريده الباحث هو طبيعة
جيب أن يراعي ابلتأكيد خصائص املواد التعليمية. ويستند هذا    يةائالبنالنهج  

على اعتبارين. أواًل، املواد التعليمية متنوعة. هناك مواد تعليمية  بشكل مفاهيم 
وإجراءات وغيها. اثنياً، لكل نوع من املواد التعليمية طابعه اخلاص مع عواقبه  

التعليم  املنهجية   أن  الواضح  فمن  لذلك  ابلتعليم.  حيتاج إىل   البنيويةاخلاصة 
   االهتمام ابلشخصية املادية، وبعبارة أخرى، بناًء على الشخصية املادية.

7. Qais Faryadi Ph., 2007 (Techniques of Teaching Arabic as a Foreign 

Language through Constructivist Paradigm: Malaysian Perspective). 

يف هذا البحث ال يزال عدم االهتمام بتعليم اللغة العربية من الطالب.  
أن   جيب  السبب،  هلذا  التعليم.  صعب  موضوع  الدرس  هذا  أن  يفرتضون 
تستخدم مهمة املعلم واملدرس نظرية التدريس اليت يتم اختبارها يف هذا اجملال  

ب على املعلمني حتسني طرق التدريس لتدريس اللغة العربية بشكل فعال. وجي
الطالب. يركز هذا  املتعددة ملساعدة  الوسائط  اخلاصة هبم من خالل دمج 
البحث على أساليب التدريس اليت تستخدم البنيوية، أي ابملناسبة يقوم املعلم 
مفيدة.   تعليمية  املتنوعة كأداة  املشكالت  وحل  التفكي  مهارات  بتشجيع 

الب يف  املعلمون  تعاوينيشجع  بشكل  التعليم  على  الطالب  البنيوية   يئات 

(cooperative) .والتفكي اإلبداعي يف حتقيق نتائج أفضل 

8. Lei Li & Rong Guo, 2015 (A Student-Centered Guest Lecturing: A 

Constructivism Approach to Promote Student Engagement). 

أصبحت مشاركة الطالب حتداي رئيسيا يف التعليم العايل، وخاصة عندما  
شائعة   طريقة  الضيوف هي  أكثر شعبية. حماضرات  بعد  التعليم عن  يصبح 
لتحقيق الصلة بني الطالب والفصول الدراسية. بناًء على نظرية البنيوية، تقدم  

الب العمل هذه الورقة حماضرة للضيوف تتمحور حول الطالب واليت تتيح للط
يف فرق واملشاركة يف كل خطوة من العملية، مثل اإلعداد واملقابالت والتأمل.  
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بشكل  الطالب  يشرك  أن  املقرتح ميكن  النهج  أن  التجريبية  دراستنا  توضح 
 فعال. 

التالية:   املعلومات  جلمع  الويب  إىل  املستند  االستطالع  تصميم  مت 
ن النهج، وتصور مشاركتهم. يتم  املعلومات الدميوغرافية للمشاركني، ورضاهم ع

املتعلقة  املشكالت  اللتقاط  االستطالعات  يف  املفتوحة  األسئلة  استخدام 
  19موضوًعا للمشاركة يف االستبيان واستكمل    27بعملية التنفيذ. متت دعوة  

٪ ترتاوح أعمارهم   55٪ من املشاركني كانوا من الذكور و  80منها. حوايل  
هم وظائف بدوام كامل. إن التوزيع الدميوغرايف ٪ لدي  76سنة.    34و    25بني  

هلذه املواد يتوافق مع سكان خرجيي املدارس املشاركني. بشكل عام ، يبدو أن 
النهج املتمحور حول الطالب قد استقبله املشاركون جيًدا. استمتع أكثر من 

الكثي    ٪ منهم جبلسات مقابلة مسجلة مع متحدثني  80 ضيوف وتعلموا 
٪ من املشاركني أن املنهج املتمحور حول الطالب  70أكثر من  منهم. اعتقد

كان مفيًدا للغاية: فقد جعلهم مهتمني ابلدورة التدريبية ؛ ساعدهم على فهم 
 املوضوع ، شاركهم يف الدورة. 

9. Tuncer CAN, 2009 (Learning And Teaching Languages Online: A 

Construktivist Approach)  

البحث، ولكن   الفصول  التعليم ليس فقط يف  البحث على  يركز هذا 
التعليم مستمر دائًما حىت لو مل يكن يف موقف تعليمي. ألن املعرفة احلقيقية 

ميكن أن    (online)مبنية دائًما وجيب تطويرها، لذلك يف العامل على اإلنرتنت  
ىن يرتبط ابلتعليم  لذلك قام الباحثون يف هذا البحث، يع  .تتطور املعرفة جيًدا 

اإلنرتنت   هو    (online)عرب  جديدة. كما  معرفة  الطالب  سيكتسب  حيث 
احلال يف ممارسة األلعاب حيث ميكن للطالب االستمتاع ابحلياة االفرتاضية  
الثانية املتعلقة ابحلياة احلقيقية. يف اللعبة اإلنرتنت، ميكن للمتعلمني تعليم اللغة 
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يف هذه البحث، واليت تقوم ببناء معارفهم   نيويةلباب  املقصود  جيًدا. وهذا هو
 واليت تتساوى مع املمارسة اجلارية مباشرة. 

10. Jean-Pierre El Asmar & Christine Mady, 2013 (A Constructivist 

Approach to Design Teaching at the Postgraduate Level: The Case of an 

Interdisciplinary Design Programme at FAAD, NDU, Lebanon). 

بناًء على نتائج هذا االستبيان، يتم تقييم أتثي هذا النهج على نتائج  
وتطوير   التخصصات،  متعددة  الدورات  فوائد  حول  أسئلة  الطالب.  تعلم 
مناهج مستدامة للتصميم. فيما يتعلق ابلنهج متعدد التخصصات، اتفق غالبية  

جمال التصميم اخلاص هبم وشجعهم على الطالب على أن هذا قد أفادهم يف  
  - ٪10التفكي خارج حدود ختصص تصميمهم، بنتيجة استطالع ترتاوح بني  

٪. يوافق الطالب ابإلمجاع على أن الربانمج قد شجع تطوير اعتبارهم  50
استطالع   نتائج  مع  خمتلفة،  جوانب  يف  التصميم،  يف  ٪.    80االستدامة 

تنوع الطالب  غالبية  يقدر  خالل   وابملثل،  من  املقدمة  التصميم  مشاريع 
 ٪.75الدورات الدراسية، بنتيجة استقصائية بنسبة 

ابإلضافة إىل ذلك، يتفق الطالب بشكل عام على أن هذا الربانمج قد  
ساهم يف معرفة جديدة واخلطاب يف ختصصات التصميم، وقدم هلم حتدايت  

لتخصصات، مع  للتحقيق وإنتاج العمل الفكري واإلبداعي يف سياق متعدد ا
٪.استناًدا إىل هذا االستطالع، من الواضح أن النهج متعدد   75نتائج املسح  

التخصصات أنتج بيئة تعليمية خمتلفة تتجاوز حدود ختصص تصميم واحد.  
متعدد   التدريس  تطبيق  خالل  من  ذلك  تعزيز  زايدة  ميكن  ذلك،  ومع 

ن مهارات  التخصصات والذي يسمح مبشاركة إضافية يف جمموعة متنوعة م
 التصميم املتعلقة مبجاالت التصميم املختلفة املشاركة يف الربانمج.

11. Andrea Scheer, Christine Noweski & Prof Dr Christoph Meinel, An 

International Journal 17.3 (Transforming Constructivist Learning into 

Action: Design Thinking in education). 
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مكاانت الفردية حث، يعتزم الباحثون نقل املعرفة لتطوير االيف هذا الب
ابلباحثني، أتكيد جتارب   اخلاصة  احلالة  دراسة  البنيوية. يف  التعليم  مبساعدة 

 .الصف احملسنة للمعلمني والطالب عند استخدام أمناط التفكي

 ( 1اجلدول )

 الدراسات السابقة

 منرة
إسم الباحث، الوضوع،  

 وسنة البحث
 أوجه االختالف أوجه التشبيه

م. عبد احلميد، دانيال حلمي،   .1
مصطفى،   . 2019سيف 

على  العربية  اللغة  مواد  )تطوير 
 ية للطالب(ائأساس النظرية البن

 تطوير مواد •

 اللغة العربية •

النظرية   • أساس 
 ية. ائالبن

 للطلبة اجلامعة  .أ

 للجميع املهارات اللغوية .ب

 األهداف: . ج
التعليمي   املواد  منتجات  تطوير 
بيئة   يف  للطالب  العربية  ابللغة 

PTKIN   تساعد أن  ميكن  اليت 
عملية تعلم اللغة العربية بسهولة 

 وتستند إىل النظرية
 يائالبنالتعلم 

الطلبة    .د الربانمج  املكان:  ىف 
املكثف ىف التعليم اللغة العربية  
إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة 

 ماالنج.اإلسالمية احلكومية 

التعليم    2013عقلى،   .2 )مواد 
  ي ائالبنالعربية مع منهج التعليم  

 مواد التعليم  •

 اللغة العربية •

 يائالبنالتعليم  •

 للجميع املهارات اللغوية   .أ

  :األهداف .ب 
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مدرسة    منوذجتطوير  ) يف 
 ثناوية((. 

املواد   للطلبة الثناوية • مناذج  تطوير  يتم  أن  جيب 
على   العربية  ابللغة  أمل  التعليمي 

عملية  يف  تغيي  هناك  يكون  أن 
مت   الذين  الطالب  من  التعلمية 
الطالب  إىل  ابملتعلمني  إخبارهم 
الذين يبحثون معرفتهم أبنفسهم، 
هبذا النموذج من املواد التعليمي،  
بفعالية  املشاركة  للطالب  ميكن 
التعليمية   عملية  يف  حد  وأقصى 
هناية   يف  حتقق  أن  ميكن  اليت 

اللغة العربية املطاف أهداف تعليم  
  على النحو األمثل.

   يف مدرسة ثناوية  : املكان .ج

زوهليدي   .3 انسوتون،  سخوليد 
)تطوير  2018 اللغة مناذج  ، 

العربية لتعليم اللغة على أساس  
ية يف التعليم العاىل ائالنظرية البن
 أواجلامعة(.

 

 تطوير •

 اللغة العربية •

 ية ائ النظرية البن •

 اللغة العربيةمناذج  .أ

 للطلبة اجلامعة  .ب 

 األهداف:  .ج

اللغة  - تعليم  واقع  لوصف 
يف اإلسالمية   العربية  اجلامعة 
الشمالية    احلكومية سومطرة 
 ميدان.

لتطوير مناذج تعلم اللغة العربية   -
 ية. ائنظرية البنالعلى أساس 
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من  - التحقق  مستوى  ملعرفة 
صحة مناذج تعلم اللغة العربية  
يف  البناء  نظرية  أساس  على 

 سومطرة الشمالية. جامعة 

سومطرة اجلامعة   يف املكان:  .د
  اإلسالمية احلكوميةالشمالية  

 ميدان.

رسيدي،   .4  2016حممد حسن 
التعليم ملادة    البنيوي  )منوذج 

مع  )الكتابة(  العربية  اللغة 
 صورة(. الوسائل 

 اللغة العربية •

 ي ائالبن تعليمال •

 تعليم المنوذج  .أ

 وسائل الصورة  .ب 

 للمهارة الكتابة  .ج

مبستوى    12فصل  للطلبة   .د
 العليا

 أهداف: .ه

الذي جيعل   التعليم،  لتغيي منوذج 
للمعلم  االستبدادية    العادات 

أنشطة  وتغيي  ميسَّرة،  تصبح 
وإشراك يالتعل  األان،  مبشاركة  م 

عملية  تصبح  حبيث  املهام، 
أن   يةميالتعل  وميكن  فاعلية  أكثر 

ابلتعل  الطالب  اهتمام  م يتثي 
إلجياد أنفسهم والعمل مًعا وإبالغ  

مهم، والطالب ينشطون نتائج تعلّ 
 ويتعاونون بشكل متزايد. 
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احلديثة  مكان: . و معهد    يف 

 .ابسيان الموجنان

شافعي،   .5  2012إيصاب 
على   ةالعربياللغة  )منوذج التعليم  

البنيوي  اجلامعةيف    أساس 
 . (ةاإلسالمي

اللغة   عليمتال •
 ةالعربي

 ي ائالبنأساس  •

 منوذج التعليم  .أ

 للطلبة اجلامعة  .ب 

 للجميع املهارات اللغوية .ج

 :أهداف .د

من أجل أن يكون لدى الطالب 
هناك    اللغوية  مهارات  كافية، 

وخم مبتكر  جلهود  يف   رتعحاجة 
اجلهود يالتعل  أحد  بذل  ميكن  م. 

تعليمي   مناذج  تطوير  خالل  من 
 . ويةميكنها حتسني مهارات اللغ

اجلامعة  :  مكان .ه سوانن  يف 
دايت اإلسالمية    جونونج 

 ابندونج احلكومية 

غناوان،   .6 ية  ائ)البن  2012واون 
الشخصية يف   املادة  إىل  يستند 

 تعليم اللغة اإلندونيسية(.

 املواد التعليمية  •

 ية ائالبن •

 ةاإلندونيسي اللغةم يتعل لل  .أ

 الشخصية ةدااملعلى أساس  .ب 

 أهداف: .ج

يعّرض إىل تغيي املواد إىل بنيوي  
يف    الشخصية  ة داامل   أساس  على

 املواد التعليمية اإلندونيسية

)أسلوب  2007قيس فريدي،  .7
التعليم اللغة العربية كلغة أجنبية  

اللغة   عليمتال •
 العربية

 للجميع املهارات اللغوية .أ

 عليم تال أسلوب  .ب 
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عند  بنائي:  منوذج  خالل  من 
 ماليزي(

 ية ائالبن •

 للطلبة الثناوية •

 :أهداف .ج

التدريس  - أساليب  لتحسني 
الوسائط  دمج  خالل  من 

 مياملتعددة يف التعل 

لتعزيز مهارات التفكي وحل  -
كأداة  املتنوعة  املشكالت 

 تعليمية مفيدة. 

املدرسة  :  مكان .د تديكا  يف 
بستاري املدرسة    هداية  ويف 
 JAISكفى تكامل 

ورونغ   .8 يل   2015قوه،  يل 
حول  تتمحور  )حماضرة 
البنيوية   منهجية  الطالب: 

 لتشجيع مشاركة الطالب( 

حول  .أ البنيوية  • تتمحور  حماضرة 
 الطالب.

 املشاركون حماضرة ضيف  .ب 

 أهداف:  .ج

املنهجيات  استدامة  لتحسني 
الرتبوية عالية اجلودة وتوفي املزيد  
من فرص التعلم يف العامل احلقيقي 

 من حيث الزمان واملكان.  

جني،   .9 )التعّلم    2009توجنر 
اإلنرتنت:  عرب  اللغوي  والتعليم 

 النهج البنائية( 

 البنائية  •

 التعليم اللغوي  •
 عرب اإلنرتنت  .أ

 أهداف: .ب 

لغة   بتحسني  البنائي  النهج  يعد 
التواصل  يف  ومهاراهتم  الطالب 
وكذلك زايدة استقالهلم، وتسهم 
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والتفاعلية  االجتماعية  املهارات 
ثقة   أكثر  أفراد  إىل  تنميتهم  يف 
خالل   من  ومسؤولية  واستباقية 
الوسائط   احلوافز يف خمتلف  دعم 

 يف تعليم اللغات وتعليمها. 

األمسر . 10 بيي  تني وكريس  جان 
  ي ائالبن )منهج    2013مادي،  

التدريس على مستوى   لتصميم 
برانمج   حالة  العليا:  الدراسات 
تصميم متعدد التخصصات يف 

FAAD, NDU, Lebanon ) 

 للطلبة اجلامعة  .أ ية ائالبن •

 اهلندسة املعمارية للتعليم قسم .ب 

 أهداف: .ج
املتعدد  البنائي  هنج  هذا  وجود 
الطالب  جيعل  التخصصات، 

على   تصميماهتم  قادرين  توصيل 
ألن   أوسع،  بسياق  املهنيني  إىل 
بنياهتم   إنتاج  يف  أحرارا  الطالب 
املكتسبة   املعرفة  بناًء على  خاصة 

 مسبًقا.

يف   .د  ,FAAD, NDUمكان: 

Lebanon 

أندراي شي، كريستني نوفيسكي  .11
كريستوف   الدكتور  واألستاذ 
البنائي   التعلم  )حتويل  مينيل،  

تصميم   عمل:  يف إىل  التفكي 
 التعليم(

 للجميع املهارات  .أ ية ائالبن •

 أهداف: .ب 
أّن   إلثبات  البحث  هذا  يعّرض 
املعلمني  جيعل  التفكي  تصميم 

من أجل   يائالبنميسرين يف التعليم  
حتسني مهارات يف القرن احلادي 

 والعشرين 
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 الفصل الثان 

 اإلطار النظري 

   التعليمية الواداالول: البحث 

 التعليمية   الواد تعريف .أ

ليفهم التالميذ من أجل إجناز   التعليمية هي املرتكبة واملنظمة الىت يعطيها املعّلم    املواد
أو نفس    (Affective) أو عاطفي  ( Cognitive)  وهي تتكون من علمٍ   12.األهداف املرجوة

املعلم يف  وعرفها اجمليد، على أّن املادة التعليمية هي كل ما يستعمله    (Psikomotor) حركي 
إما كانت التعليمية  أو غي مكتوبة.  عملية  التعليمية    13مكتوبة  املادة  الرأي ملفهوم  ذلك 

تتكون من معرفة وجدانية ونفس   الىت  املادة  العربية هي  للغة  التعليمية  املادة  أما  العامة، 
 14تتبع بنظام خاص حىت يستعملها املعلم والطلبة يف عملية التعليمية.  حركية الىت 

التعليمية هي حمتو التعليمي الذي سيتم توفيها للطلبة وأساس املنهج الدراسي،    ملوادا
وهي تتكون من املعرفة )احلقائق واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات( واملهارات، واملواقف أو  

أن   إىل  صافيين،  يف  طعيمة  أشار  األساسية.  والكفاءات  املعايي  لتحقيق    املواد كوسيلة 
الطلبة،    التعليمية هي جمموعة  اليت تستهدف هبا إىل تزويد  اخلربات واحلقائق واملعلومات 

وهي جمموعة االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها، واملهارات احلركية املكتسبة ابالجتاه حنو  
 15التعليم. حتقيق النمو الشامل املتكامل حسب األهداف املقررة ىف منهج

خدام املعلم والطلبة يف أنشطة التعليمية والتعّلم التعليمية هي كّل ما است املوادإذاً أّن 
من املسموع أو املقروأة أومن املّقّررات أو غيها من األشياء املستعّدة ملتعّلمي اللغة العربية  

 لتسهيل أنشطة التعليمية. 
 

 
12 R. Ibrahim dan Nana Syaodah, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 100 
13 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 174 
14 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 71 

   94(،  2017، )2ديناميكى،  أمريين صافني، تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف الذهن، 15
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 أهداف الادة التعليمية .ب
التعويض ليكّمل ظهر دور املواد التعليمي أنه ىف املرتبة املهمة ىف جمال التعليم وسيلة 

شرح املعلم أثناء عملية التعليمية وال يستغرق كثيا من الزمان. وىف الناحية األخرى أصبحت 
والكفاية    املواد الكفاية  معّدل  وهي  التعليمية  الكفاايت  على  للحصول  وسيلة  التعليمية 

ابلكفااي التسي  اليت  التعليمية  املادة  إن  وذلك  املخرجات،  ومعدل كفاية  ت األساسية 
التعليم لدى الطلبة، وخدمة   التعليمية هي خدمة وحدات  السابقة فال تفيد كثيا. املادة 

اد التعليمية، فيواجهوا شيئا موثوقا ومعلومة معتمدة، فسرعة الطلبة ىف و األفراد تتحقق ابمل
 16التعليم جتدهبم ملراجعة املواد كامال، والعكس فيحتاج الطلبة إىل إعادة فهم املراد.

التعليمية عنصرا أساسيا يف العملية الرتبوية التعليمية،    املوادكما قال الدريج، تعد  
سواء يف القدمي أم يف احلديث، مع فارق يف األولوية والتنظيم، واحملتوى وهي: كل احلقائق 

  17معني ويف حقبة معينة.  واألفكار اليت تشكل الثقافة السائدة يف جمتمع  
 التعليمية أنواع الادة .ج

  18قسم اجمليد، أن هناك أربعة أنواع من املادة التعليمية، أما أهنم كماايىل: 
هي عدد من املواد اليت مت إعدادها يف شكل ورقي    التعليمية املكتوبة،   املواد .1

والوحدات  الكتب  املثال  سبيل  على  املعلومات.  لنقل  أو  التعلم  ألغراض 
 والكتيبات واملقالة والصورة وغيها.  النمطية والنشرات وأوراق عمل الطالب 

نظام تعليمي يستخدم إشارات الراديو مباشرًة، وميكن   التعليمية السمعية،  املواد .2
إليه بواسطة شخص أو جمموعة من األشخاص. على   تشغيله أو االستماع 

 سبيل املثال األشرطة والتسجيل واملذايع وغيها.  
اإلشارات الصوتية مع الصور املتحركة  ، هو مزيج من  السمعية والبصرية  املواد .3

 ابلتتابع. على سبيل املثال األفالم وأشرطة الفيديو املدجمة القرص واملصادر. 

 
 94(،  2017، )2ديناميكى،  لذهن،أمريين صافني، تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف ا 16
 88(،  1994حممد الدريج ، حتليل العملية التعليمية : مدخل إىل علم التدريس، )الرض : دار عامل الكتب،  17

18Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, 174 
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مزيج من اثنني أو أكثر من الوسائط )الصوت    ،Interaktif))التفاعلية    املواد .4
والنص والرسومات والصور والرسوم املتحركة والفيديو( واليت يتم معاجلتها بعد  

الطبيعي ذلك   السلوك  أو  أمر  يف  للتحكم  معاجلتها  أو  املستخدم  قبل  من 
 للعرض التقدميي.

 الواد التعليميةعناصر  . د

التعليمية ليست ترتكب بنظام خاص فقط، ولكن تتكون من العناصر املتنوع    املواد
املادة  ليساعد العملية التعليمية على حتصيل الغاية املرجوة. كما قال القامسي أبّن عناصر  

 19كما اييل:   االتعليمية على قسمني عامني، ومه
 ساسية  اال املواد .1

األساسية هي كل ما حيتوى على األخبار الىت سيلقيها املعّلم واملناسبة    املواد
املادة  إن  املدرسي.  الكتاب  يف  األساسية  املادة  تتشكل  الغالب  ويف  ابلطلبة. 

 وتتكون مما أيتى: األساسية للكتاب املدرسي بشكل تقليدي، 
 .نصوص الدروس، سواء أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو شعرا •

الطالب   • بلغة  أم  العربية  ابللغة  أصيغت  سواء  اللغوية،  الرتكيب  قواعد 
 وتوضع بعد النص األصلي يف بداية كل مترين أو بنهاية الكتاب. 

 متارين، يؤديها الطالب إبشراف املدرس وتقوميه •

لكتاب واألصوات واملفردات والرتاكيب اللغوية الىت  كشاف مبوضوعات ا •
 .حيتوى عليها

 مسرد ابملفردات سواء كان ذلك ابلعربية أم بلغة الطلبة وسواء أوضعت   •

 . مواده يف هوامش أم ال

 

 
- 101  ، (1979جامعة الرايض، -)الرايض: عمادة السؤون املكتبات علي حممد القامسي، اجتاهات حديثه يف تعليم العربية للناطقني ابللغات األخرى،  19

102 
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 املساعدة املواد .2

املساعدة فهي كل ما يساعد على حاصل املادة األساسية يف عملية    املوادأما  
كانت املادة املكتوبة )املنهج والكتاب املقروء واملنهج الدراسي( أم  التعليم، سواء  

 . ) VCD, CDغيها )التسجيل

عناصر، على وهو كما    6قال فرستوووا، أبّن عناصر املادة التعليمية هناك   َحيحُث َأنه 
 20اييل:

كيفية  ، يتضمن هذه اإلَشاَرة للمعلمني والطلبة. يف شرحه حول  إَشاَرة التعليمية  .1
قيام املعلمني بتدريس املواد للطالب وكيفية جيب أن يتعّلم الطلبة عن املادة 

 املوجودة يف هذه املادة التعليمية. 
، يف املادة التعليمية جيب أن تشمل معايي الكفاءة،  سَيَتمُّ الكفاءات يف التعليم .2

يتقنه أن  جيب  اليت  التعّلم  نتائج  حتقيق  ومؤشرات  األساسية،  ا  والكفاءات 
 الطلبة. وابلتايل، فمن الواضح األهداف اليت يتعني على الطالب حتقيقها.

املعلومات  .3 اليت ميكن أن  دعم  املعلومات اإلضافية  ، هي جمموعة متنوعة من 
اليت  املعرفة  بسهولة  الطلبة  يتقن  أن  املأمول  من  التعليمية.  املادة  تكمل 

الطلبة ستكون    سيحصلون عليها. نسخ ذلك، فإن املعرفة اليت حصل عليها 
 أكثر مشوال. 

للطلبمتارين .4 املمنوح  الواجب  بعد    ة، هو شكل من أشكال  ملمارسة قدراهتم 
شحذها  سيتم  يتعلموهنا  اليت  القدرات  فإن  وابلتايل،  التعليمية.  املواد  تعّلم 

 بشكل متزايد وإتقاهنا متاًما. 
العمل .5 العمل أو أوراق  ، هي ورقة حتتوي على عدد من اخلطوات تعليمات 

 اإلجرائية لتنفيذ أنشطة معينة يقوم هبا الطلبة فيما يتعلق ابملمارسة أو غيها. 

 
20 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 28-30 
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، هو إحدى جزء من عملية التقييمية. ألنه يوجد يف مكون التقييم عدد تقومي .6
من األسئلة املوجهة إىل الطلبة لقياس مدى إتقان الكفاءات اليت أتقنها بعد  

 املشاركة يف عملية التعليم.

 التعليمية الوادشروط  .ه

 21التعليمية وهي كما ايىل:  املوادأيّكد أمحد يف الغفور، أن شروط 
 مالئم للزمان  املواد جيب أن تكون  .1
 موثوق بصحتها  املواد جيب أن تكون  .2
 مالمح مبداوك التالميذ  املواد جيب أن تكون  .3
حمتارة بقصد أن تفيد التالميذ ولتظهر مقدار املعارف    املوادينبغي أن تكون   .4

 املدرس 
الدرس مرتبة ترتيبا عقليا ومقسمة إىل أقسام مع وجوب   املوادجيب أن تكون   .5

 إمتام جزء وإتقانة قبل البدء يف اجلزء الذى يليه. 
املادة التعليمية،  ، فإن املتطلبات احملددة اليت جيب الوفاء هبا إلعداد  ووتوموا وروجيوفًقا لـ

 22هي كما يلي: 

املمارسة  .1 يف  النظري  تطبيق  وطرق  النظري  واملنطق  للنظرية  التوجيه  إعطاء 
 العملية.

 التعليمية هناك متارين وفقا لشرح النظرية. املواديف  .2

 ميكن تقدمي مالحظات حول حقيقة املمارسة.  .3

 ضبط مستوى الطلبة يف توفي املعلومات والواجبات .4

تَـَفزه  .5  اهتمام الطلبة. َاسح

 
طي للصف الثاىن ابملدرسة الثناوية "منبع الصاحلني" عبد الغفور، إعداد املواد التعليمية لتنمية مهارة الكالم على أساس املوضوعية يف كتاب الشيخ العمري 21

 18،  (2018سوجي غرسك، )حبث تكميلي: سورااباي،  
22 Utomo Tjipto dan Ruijter Kees, Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan. (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1994 (.  
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 شرح أهداف التعليم للطلبة  .6

 زايدة الدافع الطلبة   .7

 يشي إىل مصادر املعلومات األخرى.  .8

 التعليمية  الواد أساس تطوير . و

التعليمية العربية أن يهتموا   املوادجيب على إعداد وتطوير    أبنّ وفًقا ملا قاله الغايل،  
  املواد إىل  املؤسسة )املبادئ(، وهذا أمر مهم للقيام به حبيث تكون املادة التعليمية املنتجة  

مرجعية وفًقا حلالة وظروف الطالب الذين يستخدموهنا. املبادئ اليت جيب مراعاهتا يف صنع  
 23ا يلي: كم  مه  ،مواد تدريس اللغة العربية كما ذكر الغايل وعبد للا

 األسس الثقافية واإلجتماعية   .1
املبادئ االجتماعية    املواديف إعداد أو تطوير   التعليمية اليت تركز على 

الثقافة   فهم  املهمة كموضوع:  النقاط  تشمل  العربية،  اللغة  لتعليم  والثقافية 
بشكل عام والثقافة اإلسالمية بشكل خاص، واخلصائص الثقافية، والعالقات 

 طوير املواد التعليمية. الثقافية مع ت
عندما يتعّلم شخص ما لغة أجنبية معينة ودون أن يعرف أو يفهم عن 
اللغة األجنبية   إتقان  القدرة على  الثقافة جيًدا، فإن ذلك سيؤدي إىل عدم 
ككل. كمثال على اللغة العربية، إذا شخص يتعّلم عن اللغة العربية ودون فهم  

اإلسالمية، فيؤدي إىل أن ال يستطيع أن يفهمها متاًما،  الثقافة العربية والثقافة 
 وابلتايل هناك تعبي )اللغة هي وعاء الثقافة(. 

 :24هبا فمنها  وأما املواد التعليمية لدرس اللغة العربية لغي الناطقني
 بياانت شخصية  •
 السكن  •
 حتية الناس  •

 
 19(، 1991إعداد الكتب التعليمية لغي النطقني ابلعربية )الرايض: دار الغايل للطبع والنشر والتوزيع،  انصر عبد للا الغايل وعبد للا أساس  23 23
  25الغايل، نفس املراجع،   24
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 العمل  •

 وقت الفراغ  •

 السفر  •

 السوق •

 اخلدماتاملطعم، الصحة واملرض،  •

للدارسني  يقدمها  أن  الثقافية  املوضوعات  من  املؤلف  على  وينبغى 
 25األجانب املوضوعات اآلتية كان من أمهها:  

 مفهوم اإلسالم وأركانه ▪
 حول القرآن الكرمي ▪
 السنة النبوية )تعريفها وتدوينها ومكانتها يف اإلسالم  ▪

 سية الرسول صلى اهلل عليه وسلم ▪

 قصص األنيباء ▪

 ريع اإلسالميمصادر التش  ▪

 العالقة بني اللغة العربية واإلسالم ▪

 حقوق الزوج والزوجة يف اإلسالم ▪

 النفسيةاألسس السيكولوجية أو  .2

التعليمية اللغة العربية ابجلوانب النفسية للطلبة   املوادجيب أن يهتم تطوير  
التعليمية    املوادلرتقية حتفيز الطلبة. القضااي النفسية اليت جيب مراعاهتا يف تطوير  

  26اللغة العربية هي على النحو التايل: 
 أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكراي ▪
 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية ▪

 
 26الغايل، نفس املراجع،   25
 34الغايل، نفس املراجع،   26
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س التفكي ويساعد على تنمية مبا يساعده على أن يثي يف الدار  ▪
 اكتساب اللغة األجنبية

 أن تبىن املادة التعليمية وفق استعدادات الدارسني وقدراهتا  ▪

 أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب مبيوهلم  ▪

أن يراعى عند التأليف املرحلة العمرية الىت يؤلف هلا، فالصغي   ▪
 اجلنبية ليس الكبي يف اكتسابه للغة 

 أن يراعى التكامل يف املادة بني الكتاب األساسي ومصاحباته  ▪

أن يعني الكتاب على تكوين االجتاهات والقيم املرغوب فيها   ▪
 لدى الدارسي 

 األسس اللغوي والرتبوي .3

املقصود عن أساس اللغة العربية يعين االهتمام ابللغة اليت سيتم تدريسها  
ت اللغوية، حبيث تتوافق املادة املقدمة مع  للطلبة مبا يف ذلك العناصر واملهارا

األهداف احملددة. مبعىن أخر عن األساس اللغوي يف إعداد املادة التعليمية لغي 
هبا الىت تقدمها للطلبة هي تتكون من عناصر اللغة ومهارات اللغة،   الناطقني

 .حيث كوهنا واجبة يف مواد التعليم
 :27يُركز على اآليتوعندما يُتناول هذا اجلانب سوف 

 اللغة الىت ينبغى أن تعلم مكوانت اللغة  ▪
 مكوانت اللغة  ▪
 مهارات اللغة  ▪

هي    املواد اتفق الغاىل وطعيمة على أن اللغة الىت ينبغى أن تقوم عليها  
اللغة العربية الفصيحة املعاصرة. وأنخذ من فصحى الرتاث ألفاظها السهلة 

  ويف28واملألوفة الشائعة املتواترة االستخدام يف احلياة احلديثة. زاد الغاىل  البسيطة  
 

 37لغايل، نفس املراجع،  ا 27
 62  ،(1983تعليم اللغة العربية للنطقني بلغاة أخرى، )جامعة أم قرى: مكة املكرمة، حممد انصر الناقة و رشدي امحد طعيمة، الكتاب أألساسي ل 28
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والشروط  واألسس  املبادئ  من  مبجموعة  اخلروج  ميكن  املناقشة  هذه  ضوء 
 اللغوية الىت ينبغى أن تراعى يف إعداد املادة التعليمية للغة العربية لغي الناطقني

 29هبا، ومنها: 
 ة على لغة هلااللغة العربية الفصيح املواد أن تعتمد  ▪
األساسية على ممثلة يف قائمة مفردات شائعة   املوادأن تعتمد   ▪

 معتمدة 
 ابلكلمات واجلمل وليست ابحلروف املواد أن تبدأ  ▪
 أن تظهر العناية ابلنرب والتنغيم ▪
 على الرتاكيب الشائعة االستعمال املواد أن تعتمد  ▪

  املواد يف تطوير  أما مبادئ الرتبوي هي أشياء مرتبطة ابلنظرية التعليمية  
التعليمية، مثل املواد اليت تبدأ من السهلة إىل األكثر تعقيًدا )الصعبة(، من 
امللموس إىل امللخص، من التفاصيل إىل املفهوم، أو العكس من املفهوم إىل 

 االهنيار، وهكذا وفًقا ملبادئ الرتبوي يف تطوير املادة التعليمية. 
إعداد   عند  إغالهلا  الميكن  الىت  الرتبوية  املبادئ  بعض    املواد هنالك 

 30التعليمية األساسية ومنها: 
 األهداف  ▪

التعليمية من أهداف تعليمية حمددة    املوادإهنا ينبغى أن تنطلق  
هذه   تكون  أن  على  اللغة،  مهارات  من  مهارة  بكل  تتصل 

معها   يسهل  سلوكية  صياغة  مصاغة  املادة  األهداف  اختيار 
 التعليمية ويسهل معها أيضا قياسها لدى املتعل.

 

 
  65-64،  حممد انصر الناقة و رشدي امحد طعيمة، الكتاب أألساسي لتعليم اللغة العربية للنطقني بلغاة أخرى29
 60-55  ، العربية للنطقني بلغاة أخرىحممد انصر الناقة و رشدي امحد طعيمة، الكتاب أألساسي لتعليم اللغة   30
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 التدريبات واالختبارات  ▪
تتضمن  أن  دون  أساسية  تعليمية  مادة  حيث اليتصور وضع 
جمموعة من التدريبات املتنوعة الىت تتناول مجيع املهارات املقدمة 
وتعمل على تنميتها وتثبيتها واستخدامها، وأيضا جمموعة من 

مدى االختبا عن  وتكشيف  الدارس  حتصيل  تقيش  الىت  رات 
 .تقدمه يف التعليم

 الوسائل التعليمي ▪
التعليمية مبقدار ماتقدمه من وسائل    املواد عادة ما تقاس جودة  

تعليمية تعني على التعلم وتساعد على فعاليته، ومبقدار ما متسح  
 .ابستخدام هذه الوسائل وإبضافة إىل وسائل جديدة

 املصاحبات  ▪

التعليمية األساسية يف الكتاب من   املواد هبا مايصاحب   ونقصد
تسجيالت صوتية، وكراسات التطبيقات، واملعاجم األساسية،  
ومكمال   مهما  جزءا  تعترب  املصاحبات  هذه  املعلم.  ومرشد 
القصور يف   من  نوعا  يعرب  وإمهاهلا  األصلية،  األساسية  للمادة 

 .وهلا وكفايتها إعداد املادة التعليمية ويف مش

 التعليمية  املوادموضيع  ▪

وهنا يفضل عادة أن يشرتك يف وضع املادة التعليمية خرباء يف 
اللغات ويف االجتماع والثقافة، ويف علم النفس والتعلم واملناهج  
 واملواد التعليمية وفن إخراج الكتب بل وأيضا مدرسون أكفاء.
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 البحث الثان : مهارة الكالم 

 مهارة الكالم تعريف .أ
يف عامل تعليم اللغة، القدرة على استخدام اللغة ُتسمى مبهارة اللغوية. عموًما، أبن  

على   اللغة  تعليم  خرباء  مجيع  مهارة  إتفق  ومنها:  أربعة  إىل  مقسمة  اللغوية  مهارات  أن 
  يف اللغوية، إحدى من األشياء   31اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

اليت جيب إتقاهنا هي مهارة الكالم. حتتل مهارة الكالم هذه موقًعا مهًما ألهنا من خصائص 
قدرات الطلبة على التواصل. فيما يتعلق ابلتعليم، يف الواقع ال يلعب الكالم دورًا يف تعليم 

 اللغة فحسب، بل يلعب أيًضا دورًا يف التعليم اآلخر. 
َتقه  َرة  مبعىن َحَذَق أو  مَيَهُر"-"املهارة" من الفعل "َمَهرَ من الكلمة   املهارة   َاشح . "مهر  ُقدح

 أهم من الكالم مهارة  القول. أتثي فهو  الكالم وأما   32يف العلم" أي كان حاََذقاً عاملا به. 
 الطلبة اللغة أنّ  جند ملمارسة الطلبة. وكثيما العلمي اجلزء هي اللغة ألن اللغوية املهارات 

 .اللغة والنطق هبذه الكالم من التمكن إىليهدف  العربية
 يف محساة مبكرة تظهر لغوية مهارة  فالكالم اللغة. هو الكالم أن اللغويون يقول

 للصغار اللغوي  النشاط ألوان أهم من الكالم أن وال شكّ   .ابالستماع إال تسبق وال الطفل

 يكتبون،  مما أكثر يتكلمون  أهنم  أي الكتابة،  من أكثر  يستخدمون الكالم فالناس   .والكبار
 وأشبع لإلنسان ابلنسبة لالتصال الرئيسي الشكل هو الكالم أن أن يعترب يستطيع مث ومن
 قدرة أكثرها أيضا  أنه كما مباشر بشكل املشاعر ترمجة على قدرة التعبي وأكثرها ألوان
 33الدعوة. وسائل من كوسيلة وأفعلها ترمجة املشاعر، على

القدرة على التعبي عن أصوات أوالكلمات للتعبي عن األفكار بشكل م  فمهارة الكال
َرة أو الرَأحي أو اإلرَاَدة أو الُشُعوحر لشخص آخر. ابملعىن األوسع،   هو نظام من   الكالمالَفكح

 
31 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Pres, 2012), 83 

   777(، 2010لويس معلوف، املنجد يف اللغة، )بيوت: املطبعة الكاثوليكية،   32
   236  -  235،  (1995 الناشر، دون :وإجراءته )مصر أسسه العربية اللغة وآخرون، تعليم الناقة كامل حممود 33
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العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية 
  34فكار من أجل تلبية احتياجاهتم. للجسم البشري لتوصيل األ

أتّكد الباحثة، أبّن مهارة الكالم هي مهارة مهم يف تعليم اللغيوي أويف أي تعليم 
مهارة الكالم يساعد أي شخص كان يف احلصول على معلومات جديدة من كان. ألّن  

 خالل تبادل األفكار، وميكنه أيًضا التعبي عن آرائه حبرية. 
 مهارة الكالمأهداف تعليم  .ب

بشكل عام، أغراض مهارة الكالم إىل أن يكون قادراً على التواصل بشكل جيد 
لفظٍي ومعقوٍل مع اللغَة اليت يتعلموهنا. بشكل جيد ومعقول يعين نقل الرسائل لآلخرين 
بطريقة مقبولة اجتماعيا. اهلدف من هذه التقنية هو إعطاء الطلبة الفرصة الستخدام اللغة 

قواعد    العربية يف إتقان  إىل  اإلبداعّية، ابإلضافة  العفويّة  الطبيعية مع موقف من  املواقف 
اللغوي. ينصب الرتكيز بشكل أكرب، على أن نقل املعىن أو النية الصحيحة وفًقا لإلرشادات  

 ووظيفة االتصال يف وقت معني.

املتكلم. اهلدف من تعليم مهارة الكالم هو وسيلة للتفاعل مع اآلخرين وفهم ما يريده  
يبدأ هذا التعليم بعد معرفة الطلبة ألصوات وحروف اللغة العربية، ومعرفة الفرق بني صوت 

آخر. مع  أّن    35واحد  توفيق،  قال  على  أهداف  كما  العربية  ابللغة  الكالم  مهارة  تعليم 
 36على النحو التايل: مستوى املبتدئني، 

 من أجل أن يتكّلم العبارات العربية .1
 يتكّلم تعبيات خمتلفة أو ما شابه ذلك من أجل أن  .2
 من أجل أن تكون قادرًا على التمييز بني التعبيات املقروءة الطويلة والقصية .3

 
داخل   92(،  1992امحد فؤاد حممود عليان، املهارة اللوغوية: حميوهتا وطريق تدريسيها. )الرايض: دار املسلم لألنشر والتوزيع،  34

https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id › lisanuna › article 
35Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2011). 
36 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI. (Surabaya: PMN Surabaya, 2011), 49 
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من أجل أن تكون قادراً يف التعبي عن رغبات قلبه ابستخدام هياكل اجلملة   .4
 وفًقا لنحو )القواعد النحوية(

إىل الذهن ابستخدام القواعد  من أجل أن تكون قادراً على التعبي عن ما يتبادر   .5
 الصحيحة يف إعداد اجلمل العربية

ميكن استخدام أجزاء من قواعد اللغة العربية يف تعبيات مثل العالمات: مذكر،  .6
 مؤنث، إسم، فعل، حرف 

 ميكن التعبي عن تعبيات واضحة ومفهومة عن نفسه .7
 وضع وحالة  القدرة على التفكي ابللغة العربية والتعبي عنها بسرعة يف أي .8

أيكد مصطفى، أبّن غرض من تعليم مهارة الكالم يتضمن عّدة أشياء، من بني   
 37أمور أخرى، على النحو التايل:

 سهولة الكالم  .1

جيب على املتعلم أن يعطي فرصة عظيمة على الطلبة للتدرب يف مهارة الكالم  
وسرور،   وسلس  طبيعي  بشكل  املهارة  هذه  تطوير  من  يتمكنوا  سواء يف حىت 

جمموعات صغية أو حبضور مجهور أكرب. حيتاج الطلبة إىل تطوير الثقة اليت تنمو  
 من خالل املمارسة. 

 ُوُضوحح  .2

يف هذه احلالة، يتكلم الطلبة بشكل صحيح وواضح، كل من صياغة اجلمل  
وإمالءها. جيب على املتكلم أن يتم ترتيب األفكار بشكل جيد، حبيث ميكن 

ال الوضوح يف  التمارين حتقيق  من  متنوعة  األمر جمموعة  يتطلب  تكلم، حيث 
املستمرة واملتنوعة. ميكن أن يكون من خالل النقاش واخلطب واملناقشات. ألنه 
مع ممارسة مثل هذه ستكون قادرة على إدارة طريقة تفكي الفرد بشكل منهجي  

 ومنطقي. 
 

 
37 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 138-140. 
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ُؤوحل  .3  َمسح
أن   الطلبة  على  اجليد  الكالم  مهارة  تدريبات  يف  تشدد  مسؤوالً  يكون 

تكلمهم بشكل مناسب، والتفكي جبّد يف ما هو موضوع املتكلم، والغرض من  
ذلك   يف  األخرين  مع  التكلم  عند  حالة  وكيف  إليه،  املسموع  وَمن  املتكلم، 

حذر مباقاله املتكلم إىل و   الوقت. هذا التدريبات جيعل املتكلم أن يكون مسؤول
 املستمع. 

 السمع النقدي   يـُنحَشأُ  .4
على  عترب  ت اجليد  الكالم  مهارة  بشكل   مهارةتطوير  تدريبات  االستماع 

مناسب ونقدي هي األهداف الرئيسية هلذا الربانمج التعليمي. حيتاج الطلبة أن  
يتعلموا القدرة على تقييم الكلمات بقال الطلبة والنية عند التكلم، والغرض من  

 املتكلم.
 َعاَدة  يـُنحَشأُ  .5

لتكلم ابللغة العربية دون نية الطلبة أبنفسهم. ال ميكن أن تتحقق عادة ا 
ميكن أن تتحقق هذه العادات من خالل التفاعالت مع الناس. يف خلق عادة  
التكلم ابللغة العربية، هذا التزام، ميكن أن يبدأ هذا االلتزام من نفسك مث يتطور  
 إىل اتفاق مع اآلخرين للتكلم ابلعربية بشكل مستمر. هذا هو ما يسمى خلق

 بيئة لغة حقيقية. 
 ينقسم إىل   للناطقني بغي العربية  الناقة وطعيمة، أبّن أهداف تعليم مهارة الكالمزاد  

 38وميكن عرضها فيما يلي:  5
النرب والتنغيم املختلفة  .1 العربية، وأن يؤدي أنواع  اللغة  املتعلم أصوات  أن ينطق 

 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية. 
 األصوات املتجاورة واملتشاهبة. أن ينطق  .2

 
 130(,  2003)مصر:إيسيسكو,  طرائق تدريس اللغة العربية لغي الناطقني هبا رشدي، الناقة كامل حممود، طعيمة أمحد  38
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 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصية واحلركات الطويلة. .3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.  .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة   .5

 يف لغة الكالم.
 اإلختبار يف مهارة الكالم  .ج

املعلومات حول االخت أداة جلمع  القياسات، وهي  األدوات ألخذ  إحدى  بار هو 
املتقدم  استجابة  توضح  واالهتمام.  واملواقف  الطلبة  قدرة  من  يعىن  ما.  خصائص شيء 
لالختبار)الطلبة( لعدد من األسئلة القدرات يف جمال معني، وهبذا أّن اختبار هوأضيق جزء  

  39من نشاط التقييم.
أبّن كل معلم يقوم أنشطة اإلختبار يف تعليمه، ويتم ذلك ملعرفة ما أتكّد الباحثة،  

إذا كان كل طالب قد حقق أهداف التعليم. يتم ذلك أيضا ملعلم اللغة العربية، يف تعليم 
اللغة العربية ابإلضافة إىل قياس القدرات املعرفية، يقوم املعلم أيًضا بقياس قدرات الطلبة يف  

 خاصة ىف مهارة الكالم. استخدام اللغة العربية 
هناك أنواع كثية من البنود ميكنمن خالل هلا قياس قدرة الدارس على الكالم بدًءا 
ابلنطق السليم وانتهاًء ابلتعبي عن حاجته. وستناول هنا أهم هذه األنواع والىت تبدأ من 

وف  أسهل أنواع األسئلة، الىت تصلح للمبتدئني إىل أكثر صعوبة وهي الىت تصلح للصف
 40أنواع البنود، يعىن مما ايىل:  4املتقدمة. هناك 

 اختبارات النطق  .1

)الصوامت   الرئيسة  العربية  اللغة  أصوات  عادة  النطق  اختبار  يتناول 
 والصوائت( بضافة إىل النرب والتنغيم. 

 
 

 
39 S. Eko putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon 

Pendidik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 45-46 
   188  - 167، (1996ة، )سعود: مطابع جامعة امللك سعود،  حممد عبد اخلالق، اختبارات اللغ 40
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 احملاكة .أ

أو  الصوت  على  حتتوي  أومجال  املعلم كلمات  خيتار  وفيها 
الدارس فيها، مث يقوم بتسجيلها ويطلب األصوات الىت يود اختبار  

 من الدارس االستماع مث حماكاة ما يسمع. 
 مثال:

 :اعد الكلمات اليت تسمعها (1)

 ألفظ –ألفاظ  •

 أليم –عليم  •

 اعد اجلمل التالية:  (2)

تضايق إبراهيم اخلليل حينما رفض ضيوفه الطعام )صوت  •
 "ض"( 

 لقد وقع قائد الفيلق يف مأزق )صوت "ق"(  •
 والتنغيمالنرب  .ب 

إعادة مايسمعه،   إليه  الطلبة إىل بعض اجلمل، ويطلب  يستمع 
وهذا نوع مننوع احملاكاة. أو تقدم إليه اجلمل املكتوبة تتضمن من 

 نوع النرب والتنغيم املراد اختباره. 
 مثال:

 استمع واعد (1)

 أعقلك صّحة ؟ •

 اي اخيت! التيأسي! محاسة!  •

 اصرب. فإن للا معك. •

 اآلتية، مث انطقها حسب التعليمات املوضحةاقرأ اجلمل  (2)

 صباح اخلي. )حتية وادية(  •
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 صباح اخلي؟ )استنكار ولوم( •

 صباح اخلي! )استهزاء(  •

 الويل لك! سأعاقبك. )هتديد( •

 قراءة من الذاكرة .ج

وفيها يطلب من الطلبة قراءة شيء مما قد حفظه من القران أو  
أو حوار درسه،   أو قصيدة  نشرية  املدرس قطعة  يقوم  وأثناء ذلك 

 ابختبار نطقه يف أصوات بعينها. 
 مثال:

 اقرأ )من الذاكرة( سورة "العصر" .1

 يقرأ الطلبة تلك السورة  -

 اقرأ )من الذاكرة( شعر أيب نواس .2

اهلدف هنا هو الوقوف على مدى قدرة الطلبة على نطق الصوت 
تواصوا    –صاحلات     -املفخم/ص/املوجودة يف الكلمات : عصر  

 الصرب. –
 التكملة .د

ينبغ أن تكون البنود الىت خيتارها املدرس دقيقة حىت جيرب الطلبة 
 على التكملة ابلكلمة الىت هبا الصوت املراد اختباره. 

 مثال:

 اكمل بنطق الكلمة املناسبة  (1)
 ........  بسافرت من إندونيسيا إىل مكة َجوًّا   •

 الطائرة )صوت "ط"(  اجلواب:
 تطلع......... كّل الصباح من املشرق •

 الشمس )صوت "ش"(  اجلواب:
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ْنَساَن يف ....../ • َأََيَْسُب َأْن َلْن يَ ْقِدَر َعَلْيِه    َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
يَ ْفَعُلوَن   َما  َعَلى  َوُهْم  َها....../  َعَلي ْ ُهْم  ِإْذ   /......

 ِِبْلُمْؤِمِننَي ....../ 

 )صوت "د"( قُ ُعوٌد / ُشُهوٌد  / َكَبٍد / َأَحٌد  اجلواب:

 استخدام الرسوم التوضيحية .ه

اختبار املفردات، هناك شبه كبي بني هذا النوع من البنود وبني  
فكالمها يقومان على استخدام الرسم ليأيت الطلبة ابلكلمة الناسبة.  
الكلمة  اختباره داخل  املراد  يعىن بصوت  النطق  اختبار  أنه يف  إال 

 كلها. ويفضل أن يقوم للطلبة مثي مكتوب.
 مثال:

 انطق الكلمة املناسبة ابلصورأو الرسم (1)
 

 "خ/ب/ز"(: اخلبز )صوت  اجلواب
 
 

 اجلواب : البطاطس )صوت "ط"( 

 

 اختبار الرتاكيب شفهيا  .2

اليت  املفيدة  األساليب  من  الرتاكت  التدريبات  أبن  هيتون،  قال  كما 
ميكن ادخاهلا ضمن اختبارات الصف التحصيلية والتشخيصية، وهي تعّد نوعا  

إىل رئيسني:  من أساليب املراجعة على الرتاكيب الىت درست يف املقرر. وتنقسم  
آلية وطبيعية, وينبغي قبل أن يشرع الطلبة يف االجابة أن يعطى هلم مثاالن أو  
ثالثة لنمط االجابة املطلوب.، مث بعد ذلك تقدم إليهم املثيات شفواي وجييبون  

 شفواي أيًضا. 
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 أواًل: أنواع البنود اآللية 

 التحويل  .أ

 مثال: انف ماأييت!
 )إثبات(  ذهبت إيل الطبيب أمس •

 جواب : مل أذهب إيل الطبيب أمس )نفي(
 أديت احلج مرة واحدة فقط )إثبات(  •

 جواب: هل أديت احلج مرة واحدة فقط )أستفهام( 
 الربط .ب 

 مثال: اربط كل مجلتني مما أيتى: 
 موسي مريض . •
 يقابل الطبيب إن شاء للا.  •

 جواب  : موسي مريض و سوف يقابل الطبيب إن شاء للا 
 ال يتكلم العربية. "حافظ خان"  •
 حيفظ القرآن . •

 جواب   : "حافظ خان" ال يتكلم العربية لكنه حيفظ القرآن
 اثنًيا: أنواع البنود الطبيعية 

 السؤال اجلواب: .أ

 هل من الضروري شراء مالبس ثقيلة ؟  :  س

 جيب علينا شراء مالبس ثقيلة   ،نعم:  ج
 عبارة وسؤال   .ب 

 شاء للا : سأحّج بيت للا هذا العام إن  س

 : أ مل حتّج العام املاضي   ج
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 عبارة وعبارة     .ج

 : حقيبتك بيضاء  س

 : ليت يل حقيبة سوداء  ج
 استعمال الثري البصري  .3

الكالم كما   مهارة  اختبار  يف  البصرية  املعينات  من  يستفيد  أن  ميكن 
واملسافات   املواعيد  عن  اإلستماع، كالسؤال  مهارة  اختبار  ىف  منها  استفد 
واملقاييس واألوزان )كم حافلة سسيكب؟ اجلواب : ثالث حافالت( والسؤال  
عن القراءة والرقم والسؤال عن وصف الشرائح والسؤال سرد نشاط أو أفعال  

 والسؤال عن سرد قصة مصورة. 

 القابلة  .4

يستدعى   وفيها  الكالم شيوعا،  مهارة  اختبارات  أكثر  املقابلة من  أّن 
 ي.الطلبة لقياس أدائه الشفه

 جوانب مهارة الكالم . د

يركز قياس على التكلم اللغة العربية،  و   قدرة التكلم هي التعبي اللفظي عن النفس
األفكار وفكرة ومشاعر الطلبة ابللغة العربية املنطوقة. يعد اختبار القدرة على   يعىن يف تعبي

الطلبة   ة التكلمقدر أيكد الكاتبة، أبّن    التكلم هو إحدى من أهم اجلوانب يف اختبار اللغة.
 .املستخدمة اللغة العديد من جوانب وقواعد تتطلب يف  إتقان

( 1، على وهي: )5أبّن جوانب لقياس مهارة الكالم ينقسم إىل    اخلالق، كما قال
( الفهم. حتديد املعايي لقياس مهارة  5( الطالقة )4( املفردات، )3( القواعد، )2النطق، )

 41الكالم وفقا بقدرة الطلبة لوصول إليه، كمااييل: 
 

 

 
 188-167 ، (1996حممد عبد اخلالق، اختبارات اللغة، )سعود: مطابع جامعة املللك سعود،  41
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 ( 1اجلدوال )
 العايري لقياس مهارة الكالم

 الرقم 
جوانب 

 الكالممهارة 
 النتيجة العايري

 النطق  .1

 5 يتم نطق اجلمل دقة و مناسبا مع األداة 
 4 يتم نطق اجلمل مناسبا مع األداة

 3 نطق اجلمل تناسب تقريبا إىل األداة 
 2 نطق اجلمل قّلة مناسبا مع األداة
 1 نطق اجلمل غي مناسبا مع األداة

 القواعد  .2

صحيحا يف ترتيب اجلمل وتعريف عن  إعطاء اإلعراب  
 املقصود 

5 

اجلمل   ترتيب  يف  صحيحا  يكاد  اإلعراب  إعطاء 
 وتعريف عن املقصود 

4 

إعطاء اإلعراب أقل صحيحا يف ترتيب اجلمل وتعريف  
 3 عن املقصود 

إعطاء اإلعراب أقل صحيحا يف ترتيب اجلمل وتعريف  
 عن املقصود إاّل قليال

2 

و   اجلمل  ترتيب  يف  صحيح  غي  اإلعراب  إعطاء 
 1 التعريف عن املقصود 

 املفردات .3

 5 لديهم مفرادت الكثية واإلجابة مناسبا ابألداة 
أقل  اإلجابة  ولكن  تقريًبا  املفردات  من  عديد  لديهم 

 4 مناسبا ابألداة

 3 لديهم أقل من املفردات و اإلجابة أقل مناسبا ابألداة 
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 2 لديهم أقل من املفردات و اإلجابة غي مناسبا ابألداة 
 1 ليس لديهم املفردات و اإلجابة اخلطاء 

 الطالقة .4

طالقة   والكالم  وضوحا  احلروف  خمارج  نطق  ُيسمع 
 5 أيًضا

 4 نطق خمارج احلروف واضحا تقريًبا والكالم طالقة تقريًبا 
وعند   وضوًحا  أقل  احلروف  خمارج  أقل  نطق  التكلم 

 3 طالقة

نطق خمارج احلروف واضح بل قليل جدا وعند التكلم  
 طالقة بل قليل جدا 

2 

غي   التكلم  وعند  وضوًحا  غي  احلروف  خمارج  نطق 
 طالقة

1 

 الفهم .5

 5 مفهوم بقصد السؤال و اإلجابة صحيحة
 4 اإلجابة صحيحة ابألسئلة 

 3 صحيحةمفهوم بقصد السؤال و اإلجابة كادت  
 2 مفهوم بقصد السؤال و اإلجابة أقل صحيحة 

 1 غي مفهوم بقصد السؤال و اإلجابة خطاء 
 

أن النتيجة يف الكتاب حممد يبدأ من الواحد إىل اخلمسة لكن بدلت الباحثة بنتيجة 
 من نتيجة األربعة إىل العشرين لسهولة الباحثة يف التقييم النتيجة يف أخي البحث. 

 أساس تعليم مهارة الكالم  .ه

يفهم   يف املعلم  إذا كان  جيد  بشكل  العمل  على  قادرًا  الكالم  مهارة  تعليم  تنفيذ 
 42أساس )مبادئ( تعليم مهارة الكالم. بعض مبادئ تعليم مهارة الكالم، هي كما يلي:

 
42 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar…, hal 90. 
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 جيب أن يتمتع املعلمون بقدرة عالية على هذه املهارة.  .1
 اللغتني )لغة الطلبة والعربية(. يبدأ أبصوات مماثلة بني  .2
جيب على املؤلف والطلبة االنتباه إىل املراحل يف تعليم مهارة الكالم، على سبيل   .3

 املثال: يبدأ من لفظة سهلة وتتكون من مجلة واحدة ومجلتني وما إىل ذلك.
 يبدأ يف استخدام املفردات السهلة .4
 ملهارة الكالم، على وهي:  ةيركز على قسم املهار  .5

 كيف تنطق صوت خمراجه بشكل صحيح.  ▪

 متيز نطق احلركات الطويلة والقصية. ▪

ابلقواعد  ▪ االهتمام  خالل  من  الصحيحة  ابلطريقة  األفكار  عن  يعرب 
 النحوية املوجودة. 

 . تدريب الطلبة على كيفية بدء حمادثة وإهنائها بشكل صحيح ▪

التمييز   .6 ممارسة  مثل  التمارين،  عن يكثر  التعبي  وممارسة  الصويت،  النطق  يف 
 األفكار، إخل. 

 تعليم مهارة الكالم  إفَاَدة . و

والفوائدة   العملية  الفوائدة  مها  قسمني،  إىل  الكالم  مهارة  تعليم  يف  الفوائد  تنقسم 
 43النظرية. فيما يلي فائدتن يف تعليم مهارة الكالم، على وهي:

 الفوائدة العملية .1
 الطلبة يف التكّلم بلغة َفَصيححةتـََعوهَد على  •
تـََعوهَد على الطلبة يف  تطوير مجلة جيدة تنشأ من قلوهبم ومشاعرهم جبمل   •

 صحيحة وواضحة. 
تـََعوهَد على الطالب يف اختيار الكلمات واجلمل وترتيبها يف بنية لغة مجيلة   •

 واالنتباه إىل استخدام الكلمات املناسب. 
 

 
43 Kuswoyo, “Konsep Dasar Pembelajaran Maharah Kalam,” An-Nuha, 1 (Juli 2017), 7 
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 والفوائدة النظرية .2
لنظرية هي تثقيف احلواس اخلمس، والقدرة على تصحيح االنتباه  الفائدة ا

 والقدرة على التفكي.  
 البنائية النظرية   البحث الثالث:  

 البنائية  تعريف النظرية .أ

" جماًزا كمحيط شاسع، طاملا أننا ننظر    البنائية  يف املصطلحات، ميكن أن تكون " 
كان املصطلح يستخدم على نطاق واسع من  إىل حدودها اإلقليمية. بطبيعة احلال، إذا  

  Glaseerfeld قبل الفالسفة ومصممي املناهج وعلماء النفس واملربني وغيهم، كما رأي 

ية، معتربًا أنه جمال واسع جًدا وليس له حدود واضحة يف  و كواحد من رواد احلركة البني 
علم النفس، نظرية املعرفة والتعليم. يف الواقع، فإن املنظور البنية الذي ينتشر اآلن بشكل  

يعتمد على األحباث؛ جون ديوي، جان بياجيه، ليف فيغوتكي، جيوم برونر،  و متزايد  
جستالت  نفس  علماء  بينهم   Max Wertheimer, Kurt Kofka, dan Wolfgang)  ومن 

Kohler) .44
 

 جوتسكي يف مت احلصول على التطور املعريف يف وجهة نظر   ، (Elliot)  كما قال إليوت 

Vygotsky  اجتماعية نفسية  وعملية  بيولوجية  أساسية  عملية  ومها  طريقني،  خالل    من 

العالقة بني البشر والسياق االجتماعي والثقايف،   تركز دراسة فيجوتسكي على  45ثقافية. 
الذي يلعبون فيه ويتفاعلون مع بعضهم البعض يف تبادل اخَلربات أو املعرفة. لذلك، تؤكد  

على   ،(sosio-kultural)  نظرية فيجوتسكي، املعروفة ابسم نظرية التنمية االجتماعية والثقافية
 ابلتّطور املعريف. التفاعالت االجتماعية والثقافية املتعلقة 

للتفاعل  نتيجة  عليه  احلصول  يتم  املعريف  األطفال  منو  تقدم  أّن  القول،  ميكن 
االجتماعي مع اآلخرين. األشخاص اآلخرون هنا ليسوا أبوين فحسب، لكن ميكن أن  

 
44 Dadang Supardan, “Teori dan Praktik Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran,” Edunomic, 1, 

(2016), 2 
45 Sri Wulandari Danoebroto, “Teori Belajar Konstruktivisme Piaget dan Vygotsky,” Indonesian: Digital 

Journal of Mathematics and Education, 03, (2015 ISSN 2407-7925) 
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يكونوا أشخاًصا ابلغني أوأصدقائق أكثر تفهماً لشيء ما. فيما يتعلق ابلتفكي اللغوي، 
يطور   الذين وسوف  اآلخرين  مع  تفاعالته  بلغته من خالل  التفكي  القدرة على  الطفل 

 .يتقنون اللغة العربية بشكل أفضل

األنشطة  يف  اللغوية  البيئة  ُر  حُيَضَّ الدراسي  الفصل  أو  املعهد  يف  البيئة  إذا كانت 
ُب يف تنمية تفكي الطلبة. التنفيذ ابستخدام اللغة ال عربية اليومية، فإن هذا حال سُيَخصَّ

كل يوم، مثل عند النوم حىت االستيقاظ من النوم ويف أماكن أخرى ال يزال من املمكن  
تطبيق اللغة العربية، مث ستصبح هذه عادة للمتعلمني وهذه أيًضا صورة لألنشطة اليومية  
اليت تصبح ثقافة. يف هذا السياق الثقايف، وفًقا لنظرية فيجوتسكي، ستتطّور القدرة على 

 .لطلبة اللغويةالتفكي ل

وفًقا لرأي فيجوتسكي، يوجد مفهومان مهمان،    البنائية نظرية  ال، أبن  (slavin)  أكد سالفني
القريبة   التنمية  منطقة    والسقاالت   Zone of Proximal Development (ZPD)ومها: 

Scaffolding.46 

النطاق بني هو     Zone of Proximal Development (ZPD)منطقة التنمية القريبة   .1
اآلخرين(  إشراك  دون  املشكالت  حل  على  )القدرة  للتنمية  الفعلي  املستوى 
ومستوى التنمية احملتملة )القدرة على حل املشكالت حتت إشراف الكبار أو من 

قدرة(. األكثر  الزمالء  مع  التعاون  القريبة  يركز    خالل  التنمية   Zone ofمنطقة 

Proximal Development (ZPD)   الت الطفل.  على  منو  ليسهل  االجتماعي  فاعل 
عندما يقوم الطلبة بعمليتهم يف املدرس، فمن احملتمل أن يكون منوهم بطيًئا. لتحقيق  
مُنُّو الطلبة،  جيب على الطلبة أن يعمل عمليتهم  مع أصدقاء أكثر مهارة ميكنهم  

 أن يقودوا بشكل منهجي يف حل املشكالت األكثر تعقيًدا.

ل يف التعليم، مث تقليل  خالل املراحل األوّ من  تقدمي عدد من املساعدة للطالب   .2
القيام  الطلبة من  بعد أن يتمكن  لتحمل مسؤولية أكرب  الفرص  املساعدة وتوفي 

 
46 I.G.A. Lokita Purnamika Utami, “Teori Konstruktivisme dan Teori Sosiokultural: Aplikasi dalam 

Pengajaran Bahasa Inggris”, PRASI, 01, (2016), 8 
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 بذلك أبنفسهم. السقاالت هي مساعدة مقدمة للطالب للتعّلم وحل املشكالت.

وحتذيرات وتشجيعات لوصف   شكل تعليمات   يف  املسعدة املعلمون ميكن أن يقدم
 .املشكالت يف أشكال أخرى تسمح للطلبة قَائَم َبَذاتَه 

نظر لوجهة  وفًقا  مفهومني  إىل  الطلبة  فيجوتسكي  استناًدا  أبن  يستنبط  ميكين   ،
يشاركون يف التعليم النشط وينشط املعلم أيًضا يف مساعدة كل نشاط للطلبة. من الناحية  

 Zone of Proximalمنطقة التنمية القريبة   يعملون يف منطقةالنظرية، هذا يعين أن الطلبة  

Development (ZPD)   منطقة التنمية القريبة   منطقة واملعلم يوفر سقاالت الطلبة من خالل
Zone of Proximal Development (ZPD).   إذا مت تطبيقه على املادة التعليمية، فاملعلم ليس

فقط كمتحدٍث الىت يشرح حمتوايت املادة التعليمية، ولكن الطلبة يستطيع أن يلعبوا دورًا  
فقط  بشكل تعليمات لتسهيل   Scaffoldingنشطًا يف التعليم كذلك واملعلم يوفر السقاالت  

 .الطلبة يف حل املشكالت 

هي نظرية متنح احلرية للبشر الذين يرغبون يف   البنائيةأّن    (thobroni)  وفقا طربوىن
أو   االحتياجات  تلك  على  العثور  على  القدرة  مع  احتياجاهتم  عن  البحث  أو  التعليم 
االحتياجات مبساعدة مرافق اآلخرين. لتعّلم كيفية العثور على الكفاءات أنفسهم، واملعرفة  

يؤكد التعليم الذي يتميز ابلبنية على  47لتطوير أنفسهم.أو التكنولوجيا واألشياء الالزمة  
التعليم  وخربات  السابقة  املعرفة  على  بناًء  ومنتج  ومبدع  نشط  بشكل  الفرد  فهم  بناء 

 48اهلادفة. 

وفًقا لكاريل ومارغريتا هو عملية تعليمية تبدأ ابلتعارض املعريف،   البنائي منوذج التعليم  
ال سيتم  املطاف،  هناية  يف  ونتائج  واليت  التجربة  خالل  من  أبنفسهم  املعرفية  بنية  طالب 

hand-)  قدرات الطالب ومهاراهتم  يؤكد منوذج التعليم بنية على تنمية  49التفاعل مع البيئة.

on  )  وأفكارهم(on-mind).50   البنائية وكررها توبني وتيمونز، أن التعليم القائم على النظرية  
 

47 Thobroni M., Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Praktek, (Yogjakarta: Arr-Ruzz Media, 2015), 91 
48 Sagala, Syaiful, Konsep dan Makna Pembelajaran. (Bandung: CV. ALFABETA, 2007), 88  
49 H. Karli dan Margaretha S.Y., Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Model-Model Pembelajaran 

2. (Bandung: Bina media informasi, 2002), 16 
50 Isjoni, Cooperative Learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok. (Bandung: Alfabeta, 2007), 22  
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جيب أن يهتم إىل أربعة أشياء، على وهي: املعرفة األولية، التعلم من خالل اخلربة، إشراك 
 51التفاعل االجتماعي والتفاهم.

أقام تشومكسي نظريته اللغوية على أساس أن منظومة اللغة ذات بنية ثنائية. كيقصد 
بذلك أن اجلملة اللغوية هلا بنية سطحية ظاهرة هي تلك اليت ننطق هبا )أي األلفاظ(،  
وبنية منطقية عميقة، وهي البنية اليت تتشكل يف مخ صاحب اجلملة قبل النطق هبا )أي  

اإلخراج الصويت هي عملية حتول هذه البنية العميقة، أم البنية الفكرية،    املعاين املرتبة( وعملية
وحفظا،   وإظهارا،  وأتخيا،  وتقدميا،  وتنغيما،  ونربا،  وأصوات،  ألفاظا،  جتسدت  وقد 

 52وإضمارا. 
بناًء على هذا الفهم، ميكن القول أن املعرفة ليست جمموعة من احلقائق أو املفاهيم 

عن املعرفة   أواملتعلم أن يشّيد  اجلاهزة لألخذ والتذكر. ولكن جيب على البشرأو القواعد  
وإعطاء معىن من خالل جتربة حقيقية. والبد على الطالب متعّود على حل املشكالت، 

املعرفة   أن يشّيدوإجياد شيء مفيد ألنفسهم، والصراع مع األفكار، أي جيب على الطالب  
 يف عقوهلم.

 ائية البنالنظرية  أهداف .ب

( توفي الفرص  1برأي كرىف، منها: )  البنائية لو نرى من جهة عن األهداف يف النظرية  
( االصطناعية،  النماذج  أو  امللموسة  األشياء  مع  مباشرة  للتفاعل  االهتمام 2للطالب   )

( كعملية لتغيي مفاهيم 3ابملفاهيم األولية للطالب من أجل غرس املفاهيم احلقيقية، و )
( تطوير قدرة الطالب على  1هي:    البنائيأهداف   قال طربوىن أنّ   وأما  53د.الطالب املوجو 

 
51 Isjoni, Cooperative Learning, 22 dalam (Yaya sutisna, “Penerapan Pendekatan Kontruktivisme Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar,” jurnal: repository.upi.edu, 

(2013), 12 
ة البنيوية لتامليذ املرحلة املتوسطة و املرحلة املتقدمة مبعهد الروضة العلمية كرتوسونو جاوى  أسفية الرسلي، تطوير املواد ملهارة الكالم على أساس النظري 52

  Al-Ta’rib : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan  ،1( ،2016)الشرقية، 
53 H. Karfi, dkk, Model-Model Pembelajaran, (Bandung: Bina Media Informasi, 2002), 6  dalam 

(http://eprints.umm.ac.id/35592/3/jiptummpp-gdl-fungkyheri-49802-3-babii.pdf) Pada 19/12/19   

http://eprints.umm.ac.id/35592/3/jiptummpp-gdl-fungkyheri-49802-3-babii.pdf
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( مساعدة الطالب على تطوير فهم وفهم 2طرح األسئلة والعثور على األسئلة أبنفسهم،  
 54. ( تطوير قدرات الطالب ليصبحوا مفكرين مستقلني3كامل للمفاهيم 

   البنائيةالنظرية   مبادئ .ج

   55البنائي اليت يتم تطبيقها يف التعليم والتعلم، ومنه:بشكل عام، مبادئ 
 يتم بناء املعرفة من الطالب أبنفسهم ▪
ال ميكن نقل املعرفة من معلم إىل طالب، إال من خالل نشاط الطالب نفسه   ▪

 ابلُعقل.

تغيي يف   ▪ دائما  هناك  يكون  بشكل مستمر، حبيث  الطالب  النشاطة  ُيشّيد 
 املفاهيم العلمية.

 املعلم يساعد فقط يف تقدمي املشورة واملواقف حىت تسي عملية البنية بسالسة.  ▪

 مواجهة املشكالت ذات الصلة ابلطالب  ▪

 هيكل التعليم حول املفهوم الرئيسي ألمهية السؤال ▪

 البحث عن آراء الطالب وتقييمها  ▪

 يُوفق على املنهاج حبيث يستجيب الفرتاضات الطالب ▪

 56النشطني املبادئ، وهي كما التايل: أما يف التعليم البنائي، ُمنشئي املعريف لدى  

خمتلف   ▪ من  تعليمهم  بنشاط  الطلبة  بناء  نشطة.  عملية  دائما  هو  التعليم 
املدخالت اليت يتلقوهنا. هذا حال،  أبن الطلبة حيتاج  إىل أن يكونوا نشطني 

فعاليًة. التعليم  على  قادرين  يكونوا  بناء  ال  حىت  يف  ابملساعدة  يتعلق  تعّلم 
معانيهم، وليس حول "احلصول على اإلجابة الصحيحة" ألن هبذه الطريقة  

 
54 Thobroni M., Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Praktek, (Yogjakarta: Arr-Ruzz Media, 2015), 91 dalam 

(http://eprints.umm.ac.id/35592/3/jiptummpp-gdl-fungkyheri-49802-3-babii.pdf) Pada 19/12/19 
55 Samsulhadi, Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran. dalam Yaya sutisna, Penerapan Pendekatan 

Kontruktivisme Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (jurnal: 

repository.upi.edu, 2013),1 
56 H. Dadang Supardan, Teori dan Praktik Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran, Edunomic, 1, 

(2016), 6 

http://eprints.umm.ac.id/35592/3/jiptummpp-gdl-fungkyheri-49802-3-babii.pdf
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يتم تدريب الطلبة على احلصول يف اإلجابة الصحيحة دون فهم املفهوم حًقا.  
 }التعلم النشط{

يتعّلم الطلبة بشكل أفضل من خالل حل التعارضات املعرفية )تتعارض مع   ▪
اهيم األخرى( من خالل التجربة والتفكي وما وراء املعرفة. }حل  األفكار واملف

 التعارضات املعرفية{ 

، التعّلم هو البحث عن املعىن، وحياول الطلبة  بنشاط بناء  بنائيةابلنسبة  لل  ▪
بناء أنشطة يف تعليمية خمتلفة حول  املعىن. وابلتايل جيب على املعلم حماولة 

}التفكي   يت تسمح للمتعلمني ببناء املعىن.األفكار واالستكشافات الكبية ال
 النشط / بناء الفكرة{ 

بناء املعرفة ليس شيًئا فرداًي. يتم أيًضا بناء التعّلم اجتماعًيا، من خالل التفاعل  ▪
مع الزمالء واملدرسني وأولياء األمور وما إىل ذلك. وابلتايل فمن األفضل لبناء  

 }التعاون{  املوضوع. 

تدعم وحتدي تفكي الطلبة. يعمل املعلم هنا كمستشار  تصميم بيئة تعليمية   ▪
القريبة التطوير  ومنطقة  السقاالت  ملفهوم  وفًقا  مدرب   & scaffolding)  أو 

zone of proximal  )من  Vygotsky. 

ابإلضافة إىل ذلك، التعّلم هو تصور دائما. حنن ال ندرس احلقائق بعبارات  ▪
مبا نعرفه ابلفعل. نتعّلم أيًضا فيما يتعلق جمردة حبتة، ولكن دائًما فيما يتعلق  

مبفاهيمنا املسبقة. هذا يعين أنه ميكننا التعّلم بشكل أفضل عندما يكون التعليم 
}مادة التعليمية صرحية، تعرض فيها   اجلديد مرتبطًا صراحة مبا نعرفه ابلفعل.

مواد التدريس مادة غي ملتوية ولكنها مادة موضحة بشكل واضح وواضح  
 س معقًدا{ ولي

بواسطة فيجوتسكي، يعىن   البنائيةمبادئ أساسية لنظرية    5حيدد راتومان، أبّن هناك  
 57كماايىل: 

 
57 Ratumanan, T.G., Belajar dan Pembelajar, (Surabaya: UNESA University, 2004), 45 
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 يركز على طبيعة التعليم االجتماعي والثقايف  .1
على الدور املهم للبيئة الثقافية والتفاعلية   vygotskyوشدد فيجوتسكي  

الطلبة من   يتعّلم  البشرية وأنواعها. جيب أن  الصفات  االجتماعية يف تطوير 
التفاعل  هذا  حفز  قدرة.  أكثر  واألصدقاء  البالغني  مع  التفاعالت  خالل 
االجتماعي على تكوين أفكار اجلديدة وأثري التطور الفكري للطالب. وفقا 

أتيت الوظيفة املعرفية البشرية من التفاعل االجتماعي  Vygotskyلفيجوتسكي 
يتم بناء املعرفة والفهم عندما يكون الشخص مشرتًكا يف احلوار.   لكل فرد. 

تشكيل املعىن الطلبة يعىن  احلوار بني األشخاص يف هذه احلالة، ليس فقط   
اد آخرون. ُولد  اخلربة البدنية ولكن أيًضا التفاعل مع التجارب اليت ميتلكها أفر 

 (.cooperative learning)هذا املبدأ مناذج التعليم التعاوين 

 ZPD= منطقة التطوير القريبة  .2

يتعلمون   Vygotskyيعتقد   أو  الطلبة  يعمل  عندما  حيدث  التعّلم  أن 
َفة ال تزال يف جمال التطور القريب   َفة اليت مل يتم تعّلمها ولكن تلك الَوَظيـح بَوَظيـح

(ZPD) املنطقة القريبة .(Proximal)   يعىن َدَرَجة  التنمية أعلى بقليل من َدَرَجة
ني َدَرَجة التنمية الطلبة  الطلبة احلالية، مما يعين أن هذه املنطقة هي منطقة ب

ودرجة التنمية الطلبة احملتملة.  َدَرَجة التنمية الطلبة احلََقيحَقّية    (aktual)احلََقيحَقّية  
(aktual  ) بقدراته تعّلم شيء  الفردي حاليا والقدرة على  الفكري  هي األداء 

درجة التنمية الطلبة  أن    )القدرة على حل املشكالت بشكل مستقل(، وبينما 
تملة هي َحالة الطلبة الىت ميكن حتقيقه مبساعدة شخص ابلغ )املعلم( أو  احمل

من خالل التعاون مع أقرانه أكثر قدرة.  لذلك عندما يعمل الطلبة يف منطقة  
القريبة   إكماهلا أبنفسهم، ميكنهم  (ZPD)التطوير  الَوَظيـحَفة ال ميكنهم  ، وهي 

(. جيب أن يعمل التعليم املدراسي إكماهلا مبساعدة أقراهنم أو البالغني )املعلمني
 . يف هذا اجملال، وجذب قدرات الطلبة هبدف تشجيع النمو الفعال
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 التدريب املهين املعريف   .3

اليت  العملية  إىل  يشي  املعريف  املهين  التدريب  أن  فيجوتسكي  أكد 
خالل  من  اخَلربة  خبطوة  خطوة  يتعّلم  الذي  الشخص  خالهلا  من  يكتسب 

اخلرباء. املعين اخلبي يعىن الشخص يستطيع أن حيّل املشكالت يف تفاعله مع 
دراستها، لذلك ميكن من ابلٍغ أو َنَظيحٍ. يف سياق تعاوين، ميكن الطلبة أكثر  

 ذكاء يف جمموعاهتم أن يصبح خرباء يف جمموعاهتم. 
4. (Scaffolding) السقاالت 

بالغني املؤهلني  تشي السقاالت إىل تقدمي عدد املساعد من األقران أو ال
من  قدرة كبية  الطلبة  إعطاء  تعين  السقاالت  فإن  لسالفني،  وفًقا  لألطلبة. 
الفرصة ألخذ   الطلبة  تقليل املساعدة وإعطاء   التعليم ومث  املراحل األول يف 
َفة بشكل مستقل. ميكن أن تكون   مسؤولية كبية أبنفسهم بعد أن يعمل َوَظيـح

شكل   يف  للطلبة  املقدمة  ووصف  املساعدة  وتشجيع  وحتذيرات  تعليمات 
  Vygotskyاملشكالت يف أشكال أخرى تسمح للطالب ابالستقالل. اقرتح  

( حيقق  1ثالث فئات من حتصيل الطلبة يف جهودهم حلل املشكالت، وهي )
( يفشل الطلبة يف 3( حيقق الطلبة النجاح مبساعدة، )2الطلبة جناًحا جّيًدا، )

جهد املعلم لتوجيه الطلبة يف جهودهم لتحقيق حتقيق النجاح. السقاالت، تعين  
النجاح. هناك حاجة إىل تشجيع املعلم حبيث يكون حتصيل الطلبة إىل مستوى 

 أعلى هو األمثل. أعطى هذا املبدأ طريقة االكتشاف املوجه يف التعليم.

 ( Private Speech)مَتحَتَم  .5
توجيه    لغرض  قلب   يف  التحدث  أو  نفسك  إىل  التحدث  هو  مَتحَتَم 

اخلطاب أن تعزز التفاعالت االجتماعية    Vygotskyلفيجوتسكي نفسك. وفقا  
يواجه مشكلة يف غرفة  يعىن  لطلبة  رؤية خطاب  اآلخرين. ميكن  مع  لطلبة 

لطلبة أن  يتحدث إىل أنفسهم حول بعض    ابلغون )مشكلة ابلغون(. يبدوا
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كل، لكن اخلطاب موجه إىل البالغني.  حظرمَتحَتَم، واشتعلت وحتويلها إىل  املشا 
 عملية التفكي.

من بني كل ذلك، هناك مبدأ مهم جدا وهو أن املعلم جيب أال يقدم فقط من املعرفة 
للطالب. جيب على الطالب أن ُيشيد املعرفة يف عقوهلم. ميكن للمدرس أن يساعد هذه 

اليت جتعل املعلومات ذات مغزى كبي وذات صلة كبية ابلطالب، العملية بطرق التدريس  
من خالل منح الطالب فرصة إلجياد أو تنفيذ أفكاره، ودعوة الطالب إىل إدراك واستخدام 
اسرتاتيجياهتم من أجل التعّلم. ميكن للمدرس أن يوفر سلًما للطالب الذي يهدف الُسلم 

لفهم، ولكن جيب البحث عنه حىت يتمكن  إىل مساعدهتم على حتقيق مستوى أعلى من ا
 .من تسلقه الطالب 

 البنائية خصائص النظرية . د

 58فيما يلي وصف خلصائص التعليم البنائي وفًقا لبعض األدبيات وهي:
 املعرفة مبنية على اخلربة أو املعرفة السابقة.   .1
 التعّلم هو تفسي شخصي عن العامل.  .2
 التعّلم هو عملية نشطة يتم تطوير املعىن أو املعرىف على أساس خربة الطلبة.   .3
 التفاعل االجتماعي  تطوير املعىن أو املعرىف بسبب الطلبة يتعاون مع اآلخرين و .4
 . جيب أن يتم ضبط التعلم يف بيئة واقعية .5

 59األخرى يعىن، كماايىل:  خصائص النظرية البنائية 
 لتعزيز املعرفة اجلديدة من خالل مشاركتهم يف العامل احلقيقي. منح للطلبة فرصًة   ▪

 تشجيع أفكار الطلبة كدليل لتصميم املعرفة. ▪

 دعم التعليم التعاوين. ▪

 تشجيع وقبول اجلهد والنتائج اليت حصل عليها الطالب. ▪

 شجع املتعلمني على طرح األسئلة أو احلوار مع املعلمني. ▪

 
58 Yuleilawati, Kurikulum dan Pembelajaran, Filosofi, Teori dan Aplikasi. (Jakarta: Pakar Raya, 2004), 58 
59 Gita Sulistianingrum, Teori Belajar Konstruktivistik, (Jakarta: academia.edu, 2013), 3 
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 ية عن خمرجات التعلماعتبار التعليم عملية ال تقل أمه ▪

 تشجيع عمليات استقصاء الطلبة من خالل الدراسات والتجارب. ▪
 البنائية خطوات النظرية  .ه

 60هناك أربعة من مراحل البنيوية يف التعليم والتعلم، هي كما يلي: 

يف املرحلة األوىل، يتم تشجيع الطالب على التعبي عن معرفتهم األولية ابملفاهيم  .1
مناقشتها. عند اللُّزوم، يستفز املعلم أسئلة إشكالية حول الظواهر اليت اليت سيتم  

يصادفها الطالب يومًيا ويربطها ابملفاهيم اليت سيتم مناقشتها. بعد ذلك، يتم  
 إعطاء الطالب فرصة للتواصل وتوضيح فهمهم للمفهوم.

عليها    يف املرحلة الثانية، يتم إعطاء الطالب فرصة للبحث عن املفاهيم والعثور .2
من خالل مجع وتنظيم وتفسي البياانت يف نشاط صممه املعلم. عموما يف هذه 

 .احلياة سوف تتحقق فضول الطالب حول الظواهر يف بيئتهم
يف املرحلة الثالثة، يقدم الطالب تفسيات وحلواًل بناًء على مالحظات الطالب،  .3

ا جديًدا للمفاهيم  إىل جانب تعزيز املعلم. عالوة على ذلك، يبين الطالب فهمً 
 اليت تتم دراستها. 

يف املرحلة الرابعة، حياول املعلم خلق مناخ تعليمي يسمح للطالب بتطبيق فهمهم  .4
بيئة  يف  ابلقضااي  املتعلقة  املشاكل  وظهور  األنشطة  خالل  من  املفاهيمي، 

 .الطالب 

  البنائية النظرية  الوصف أعاله، ميكن القول إن املراحل يف التعليم ابستخدام    بناًء على
هي يف األساس جهود لتعظيم إمكاانت الطالب حبيث تتم عملية التعليم وفًقا للشروط  

 املنصوص عليها. يوفر املعلم أيًضا التوجيه أو احلل الصحيح يف عملية التعليم اليت تتم.

 

 
60 Lapono Nabisi, dkk, Belajar dan Pembelajaran SD, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008)  
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 لتعليمية والنظرية البنائية عالقة بني تطوير الادة ا  . و
كما قال صاحلة، أبّن تطوير املادة التعليمية حيتاج إىل سعٍي منهجيٍّ ومنظٍّم لتحقيق 
منتج كتاب ذي صلة وفعال استخدامه يف التعليم. ال سيما يف حتسني التعليم والتعّلم، جيب 

   61على املعلم أن يركز يف مناذج التعّلم على أساس النظرية البنائية. 
على النظرية البنائية اليت سيطورها الباحثة، ال تراكز إىل أهداف    أّن مادة التعليمية

التعليم واملواد بشكل مباشر ولكن من خالل فهم الطلبة يف حل املشكالت املوجودة يف  
وكما قال محيد ودنيال واملصطفي،    هذه املواد التعليمي بشكل املستقل أو بشكل التعاون.

التع املواد  حتقيق إبن  حنو  موجهة  ليست  البنائي  التعّلم  نظرية  مفهوم  تعكس  اليت  ليمية 
مالحظات  إلبداء  الطلبة  من  تتطلب  ولكن  مباشر،  بشكل  التعليمية  واملواد  األهداف 
وحتليالت اجتماعية حول ما يتم احلصول عليه من مادة البناء ليتم التعرف عليها وترتيبها  

 62بشكل مستقل عن طريق الطالب أنفسهم. 
ميكن أن خنلص، أن العالقة بني تطوير املواد التعليمية  مع نظرية البنائية، يف الواقع 
البنائية   نظرية  أساس  التعليمية ولكن على  املواد  اليت مت سكبها على  املواد  تركز على  ال 
تساعد الطلبة على أن تكونوا قادرين على االستجابة يف شكل مبادئ مثل طرح األسئلة،  

صريح، النشط، التعاوين، وقادر على حل املشاكل يف املواد التعليمية. يتم تنفيذ  املنطق، وال
هذه املادة التعليمية جلعل الطلبة قادرين على لعب دور نشط يف التعلم املستمر، وتكون  

 قادرة على بناء معارفهم وخرباهتم.
 
 
 
 
 

 
61 M. Abdul Hamid, Danial Hilmi, Syaiful Mustofa, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori 

Belajar Konstruktivisme untuk Mahasiswa,” Arabi: Journal of Arabic Studies, 1, (2019), 104 
62 M. Abdul Hamid, Danial Hilmi, Syaiful Mustofa, Pengembangan, 104 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث

 ه البحث منهج مدخل  .أ

كما   البحث والتطوير املوجه حنو املنتجات يف جمال التعليم.حمور هذا البحث هو  
لتطوير املنتجات  أبنّ ،  (Borg and Gall)بورج وجال   البحث هو عملية تستخدم  تطوير 

الغرض من تطوير هذا البحث هو لتقييم التغييات اليت   63البحثية والتحقق من صحتها. 
ابإلضافة إىل ذلك، فإن الغرض من حبث التطوير هو إنتاج   64حتدث يف فرتة زمنية معينة.

 أدوات تعليمية لتكون قادرًا على حل مشكالت التعليم.

أّن حبث التطوير هو إحدى أشكال البحوث املتعلقة   بناًء على الشرح الوارد أعاله،
البحث  يتوافق مع  التعليم. هذا  العملية ونتائج  التعليم، سواء من حيث  بتحسني جودة 

، واليت هتدف إىل إنتاج منتج املدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديونالذي ستجريه الباحثة يف  
القائمة على   التعليمية  املواد  للطلبة يف ف  البنائية من  الدراسي  الفصل    السابع "أ"   صليف 

. من املتوقع أن يكون هذا املنتج طريًقا يسعى إىل حتسني فعالية فهم الطلبة وسد  للبنات 
 بني املعلومات وحتقيق وتوفي املادة املصممة خصيصا الحتياجات الطلبة. الفجوة 

الكيفي كثيا . مدخل  الكيفي والكمييف هذا البحث، استخدمت الباحثة مبدخل  
ما حياول أن يعطي زايدة العلوم يف الوصفي تفصيليا عن الوقوع الطبيعي الذي مل يوصف  

بينما تعد مدخل   الكيفي.  مدخلكامال يف األديب وإجابة من سؤال األوىل ابستخدام  
  مدخل الكمي   ويؤكد  الكمية اليت توفر بياانت صاحلة وفًقا ملا حيدث للحقل عبارة عن أرقام 

 من سؤال الثاين.  إلجابة

 
63 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana,2010), 194 
64 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan, 194 
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الذي   البحث  الوصفي، والوصفي هو  الباحثة هو  الذي تستخدم  البحث  وطريقة 
الىت استخدمت   نهجوأما امل  65حياول أي يصّف الظاهرة، والواقعة واحلادثة اليت تصي اآلن.

. Borg and Gall منوابستخدام  (Research and Development) التطويري نهجامل  الباحثة
يف   والتنمية  غال  بور  لبحوث   educational research and“ هو  Nursyatidaوفقا 

development is a process used to develop and validate educational”  .  أن بقصد 
 66البحوث التطوير الرتبوي هي عملية تستخدم يف تطوير والتحقق من الصحة.

 مراحل التطوير  .ب

والتطوير    Borg   and  Gall غال  غبور   مقسّ يُ  البحث  عشرإجراءات  خطوات   من 
 67يعىن كما ايىل:، والذي على الرسم البياين رئيسية

 ( 1الرسم البيان ) 
 غال غ بور منهج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

65Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2010),197 
66  )Nursyatidah, Farida. Penelitian Pengembangan) online  

(https://www.academia.edu/11002736/Borg_and_Gall) di akses 17 Desember 2019 
67 Muhtadi Ali, Pengembangan Model Pembelajaran Active Learning dengan Metode Kelompok Untuk 

Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi: Studi pada Mata Kuliah Strategi 

Pembelajaran di LPTK. (eprint_fieldopt_thesis_type_phd thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) hal. 

114 dalam http://repository.upi.edu/7477/4/d_pk_0706268_chapter3%281%29.pdf diakses 10-02-20. 

حتليل احلاجات 
 التخطيط التجربة األويل واملشكالت
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 لكن يف هذا البحث، استخدمت الباحثة خبسة اخلطوات بروغ وغال، وابلتاىل: 
 حتليل احلاجات واملشكالت  .1

املرحلة،   هذه  لتحديد جتيف  أواملعلومات  البياانت  مجع  مرحلة  الباحثة  رى 
االحتياجات يف التعليم اليت ستحدث. املسائل اليت مت أخذها يف االعتبار عند حتديد  

واإلمكاانت املدرسية وحتليل املناهج   ة املدرس  يف  التعليم  أحوالاحتياجات التعليم، مثل  
اللغة   معلمةاملالحظة واملقابلة مع    وما إىل ذلك. اخلطوات املتخذة يف هذه املرحلة هي

 العربية.

 معلمة مت احلصول على البحث األّول ومجع املعلومات من املقابلة واملالحظة مع  
يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون،     "أ" )البنات(  السابع اللغة العربية يف فصل

كن أن جتعل  متال    ة ستخدمها املعلمتأبن استخدام مواد التعليمى ملهارة الكالم اليت  
حول   الطلبة قادرين على تطوير مهارة الكالم، ألن مواد التعليمي املستخدم تصف

واملعلم  فحسب  املفردات  التكّلم  يف  الطلبة  ممارسة  التعليميشرح  ت  ةدون  من   ةاملواد 
، حبيث يكون أّن الطلبة أكثر خوفًا وأقل قدرة يف تكّلم ية التعليم  البداية إىل النهاية

بيئة  يف    أيثر التعليم الطلبةاللغة العربية يف األنشطة اليومية. هذا حال،   الفصل ويف 
 املهجع.

اللغة العربية  يّتضح من املشكلة السابقة، أبن املشكلة أكربها يف املادة التعليمية  
إذا تركتها سوف تكون هذه املشكلة كبية. وعلى ذلك،  وجتب أن تبحث حّلها، 

من هذه املشكلة، بتطوير مادة التعليمية اللغة   تحليل اإلحتياجات بأخذت الباحثة  
. على أن تكون الطلبة قادرين يةائ النظرية البن  العربية خاصة يف مهارة الكالم على أسس

 ؤثرها يف بيئة اللغوية. تلعربية وزايدة شجاعة يف استخدامها حىت يف التكلم اللغة ا

 التخطيط .2
اليت   التالية  فإن اخلطوة  الباحثة عن مشكلة أعاله،  بعد عرفت  التالية  املرحلة 

التعليمي  ت مواد  الباحثة  املراد حتقيقها. طورت  األهداف  الباحثة هي حتديد  تخذها 
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يف مدرسة    "أ" )البنات(  ية لتعليم الطلبة يف فصل السابعائملهارة الكالم على النظرية البن
 ، من أجل أن  جيعل الطلبة نشيطني يف التعليم املستمر. ابن بطوطة املتوسطة ماديون

 لتالية: ا تشمل مراحل التخطيط

حددت الباحثة أبهداف، يف تطوير املادة التعليمية خاصة ملهارة الكالم   .أ
أبساس النظرية البنائية وأهدافها لرتقية يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة  
الكالم وليجعل الطلبة شجاعة يف تقدمي أفكارهم ألّن هذا مادة على أساس  

 تعليم.البنائية وكذلك ليجعل املعلم سهوال يف ال

وفًقا خلربة كل مقيم مثل   .ب  املعايي  تعديل  يتم  البحث،  أداة  صناعة شعرية 
 .خرباء التصميم وخرباء املواد ومدرسي اللغة العربية وطلبة فصل السابع

صناعة أدوات البحث، واألدوات املستخدمة أبوراق التحقق واإلستبانة.   .ج
، بينما يتم  وخبي املوادبواسطة خبي التصميم  يتم استخدام أوراق التحقق  

وطالب   العربية  اللغة  املعلم  قبل  من  اإلستبانة  السابع.   فصلاستخدام 
هو   ةطلبلملعلم اللغة العربية و   ن استبانةاإلستبانة مقدمت الباحثة إىل خبي  

خبي التصميم هو الدكتور احلاج راض  أما  و   مصطفىالدكتور احلاج بسر  
 سيف املصطفى. كتور احلاج الد  توفيق الرمحن وخبي املادة هو

 تصميم اإلنتاج .3
عدادات أو املواقف ري اختبارًا ميدانًيا يف االجتمت بتطوير منوذج منتج األول  اق

الفعلية حيث سيتم استخدام املنتج. يف هذه املرحلة، تكون مرحلة تصميم املسودة  
لالختبار والتحقق أدوات املطلوب  األويل ملنتجات التعليم جاهزًة للَتجربة، مبا يف ذلك  

 من املنتج وأدوات التقييم وغيها.

النظرية ملهار   ةتعليميالتتمثل اخلطوة األوىل يف تطوير مواد   ة كالم على أساس 
الالزم ائالبن والصور  التوضيحي  والرسوم  املتعلقة ابملواد  املراجع  ية يعىن يف مجع مجيع 
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بناًء على  التعليمي  املواد  ترتيب  التالية هي  فإن اخلطوة  املراجع،  بعد مجع  للتطوير. 
 . ااإلطار الذي مت إنشاؤه

  الباحثة مرةً  تصَ حَ م ولتحقق، فَ قبل تقدميه إىل خبي التصميم وخبي املواد لتقيي
الباحثة  عن  اكتمال احملتوايت، بدًءا من املقدمة واحملتوايت واملواد    تصَ حَ أخرى. فَ 

الباحثة من االستخدام التواصلي والفعال ت  صَ حَ فَ   وما إىل ذلك. عالوة على ذلك،
التعليمي املواد  وشكل  وتصميم  والرسوم  ةللغة،  األمثلة  دقة  ومن  بعد ،  التوضيحي. 

َتَشاَرة الباحثة مع املشرف قبل التقييم والتحقق من صحته  .االنتهاء من التحقق، َاسح

 تقييم املنتج  ▪

بعد التدقيق واإلصالح بشكل مستقل وفحص املشرف، فإن اخلطوة  
التالية هي تقييم املنتج من قبل خبي التصميم وخبي املواد. ميثل التقييم الذي 

خرى للباحثة قي حتسني املنتج والكمال. بعد إجراء التقييم  مت تنفيذه كخطوة أ
والتحقق من الصحة بواسطة خرباء التصميم وخرباء املواد، يستمر التقييم مع 

 مدرس اللغة العربية.

 للمادة التعليمية  تقييم املنتج من خبي احملتوى .أ

الدكتور احلاج   للمادة التعليمية األستاذ  التقييم من خبي احملتوى
املصطفى أساس    ومتخصص  سيف  على  التعليمية  املادة  يف  اخلبي 
التقييم من خبي و    2020  أغسطس  31يف التاريخ  النظرية البنائية.  

التعليمي  الدكتور احلاج راض توفيق الرمحن  األستاذ  ةتصميم الكتاب 

اخلبي يف   التعليمي  ومتخصص  الكتاب  النظرية  تصميم  أساس  على 
 2020 أغسطس 31يف التاريخ  البنائية.

 تقييم املنتج من قبل معلمي اللغة العربية .ب 

َقاقه  َتحح بعد تقييم خبي التصميم وخبي، يتم تقييم املنتج ملدى َاسح
قبل   العربية    معلمةمن  اللغة  التاريخمادة    2020  نوفمرب  23  يف 
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َقاق املواد التعليو  َتحح للتعليم   ةمييهدف هذا التقييم إىل قياس مدى َاسح
يف املدرسة. ابإلضافة إىل ذلك، يتم إجراء هذا التقييم كأساس للباحثة  

السابع فصل  طلبة  احتياجات  تناسب  اليت  املنتجات  اتقان  "أ"    يف 
 . )البنات(

 إصالح املنتج  ▪

بعد تقييم املنتج وإعطاء التعليقات واالقرتاحات، يقوم الباحثة بعد ذلك 
مّتت   املنتج.  إصالح  املنتج،يف  والتعليقات    إصالح  التصنيفات  على  بناًء 

ُل  لُيَحصَّ يتم إصالح  املواد.  التصميم وخرباء  املقدمة من خرباء  واالقرتاحات 
َناَسبة. هذه  

ُ
منتجات ذات صلة ومؤثرة وفعالة وخاّلقة الحتياجات الطلبة امل

 ادها،و هي التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء تصميمها وم

 ية التجربة الرئيس  .4
أّن التجربة امليدانية األولية ملغية واختصارا على الوقت يف امليدان، كانت  
والطلبة  التجربة  اجملموعة  الطلبة  جيمع  مع  القبلى  اختبار  بعقد  بدلتها  الباحبثة 

مع املعلمة     2020 من نوفمرب  3اجملموعة الضابطة يف الفصل السابع يف التاريخ  
خلتبار   مع املعلمة  اللغة العربية   2020 من نوفمرب  24يف التاريخ  أما    اللغة العربية.

 البعدى.
لقد قامت الباحثة ابختبار القبلى مع جيمع الطلبة اجملموعة التجربة والطلبة  

فصل السابع أ )البنات( مبساعدة أستاذة أنوار املنية وأستاذة  الاجملموعة الضابطة يف  
ملعرفة على النتيجة يف   كاملة فيديوالبياانت مبفضيلة يف املكان وأما الباحثة أخذت  

 مهارته خاضة يف مهارة الكالم واختبارها بشكل شفواي. 

أجريت الباحثة بتجربة يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون مبادة التعليمية  
املطورة ملهارة الكالم على أساس نظرية البنائية. يف هذه العملية، هناك فصلني يف 

ب )البنني(. أما   السابع  أ )البنات( وفصل  السابع  عىن من فصلفصل السابع ي
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طالبات واجملموعة الضابطة من   23اجملموعة التجربة من فصل البنات تتكون من  
طالبا. تعطى الباحثة ابختبار القبلى واختبار البعدى    22فصل البنني تتكون من  

املطورة  و لكل اجملم التعليمية  الكالم على أساس  عة، ملعرفة أتثيهم يف مادة  ملهرة 
 وبنسبة اخلطوات يف ما اييل: نظرية البنائية. 

 2020نوفمرب    5وهي يف التاريخ    (40  ×  2)  تنفيذ التجريب ثالث لقاءات  .أ
 2020نوفمرب    10من الساعة التاسعة حىت الساعة العاشرة، ويف التاريخ  

التاريخ   من الساعة العاشرة والربع حىت الساعة احلادية العشرة والربع، ويف 
من الساعة التاسعة حىت الساعة العاشرة. تقوم الباحثة    2020نوفمرب    12
 التجربة على وحدة األوىل مبوضوع التعارف.  هبذه

ضر يف تقدمي املادة إىل الطلبة فصل السابع "أ" )للبنات(  حتكانت الباحثة ال .ب 
أن   املهعد  مدير  سّهل  لذلك  السنة،  هذه  عظيمة يف  وقيعة  هناك  بسبب 
اللغة   الباحثة ابملعلمة  املادة اثبتة وحتّل حمّل  تقدمي  املعهد لكّن  الحتضر يف 

اد التعليمية املطورة ملهراة الكالم  و صنعت الباحثة بفيديو كما يف امل  العربية.
املادة إىل الطلبة فصل   البنائية لسهولة املعلمة يف تقدمي  على أساس نظرية 

و   السابع )للبنات(،  "أ"  لكن  مّ إالسابع  املكان  الباحثة يف  اكانت الحتضر 
امل هذه  أجريت  الزوم.  بوسيلة  التعليم  يف  اشرتكت  ابستخدام  الباحثة  ادة 

املطورة   التعليمية  مبادة  فيديو  لتقدمي  والشاشات  الصوت  ومكرّب  احلاسوب 
 ملهراة الكالم على أساس نظرية البنائية.  

مع املعلمة   2020 من نوفمرب 24يف التاريخ اختبار البعدى قامت الباحثة  .ج
 .اللغة العربية

الباحثة   .د التأوزعت  جموعة  الطلبة  و  مدرسة  إىل  مواد  االستبانة  لتقييم  جربة 
 التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية. 
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 املنتاج اجلماعي .5
التعليمية ملهارة الكالم املطورة على أساس النظرية   ادو املقد مّتت خطواط  

. كما ذكرت الباحثة يف السابق أبن  يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون   يةائالبن
تتكون من أربعة املواد حتتوي على املفردات واحلوارات والقواعد ومهارة   ادو املهذه  

من  يةائالبن ملهارة الكالم املطورة على أساس النظريةالتعليمية  ادو املالكالم وحتتوي 
 اثىن عشرة العناصر:

 ومبقدمة املادة. : تفتح الباحثة ببسملة    اإلفتتاح  •

: تذكر الباحثة خبصائص عن نظرية البنائية وبياهنا   التعيليمية  ادو املخصائص  •
 كل املواد.

تبني   التعيليمية  ادو املمفهوم   • مفهوم    الباحثة:  من    التعيليمية  ادو املعن 
 . املادة التعيليميةوحمتوايت  التعيليمية ادو امل أهدافها ومستهلك 

رشادات لسهولة املستخدمة يف  الباحثة اب: متّكن     رشادات اال •
 استخدام هذه املادة. 

الباحثة:     األهداف  • الطلبة   تذكر  ليعرفوا  التعليم  أبهداف 
 حتقيق األهداف املرجو.  واملعلمة عن 

: لسهولة املستخدمة يف حبث املوضوعات يف هذه   جدول احملتوايت  •
 املادة. 

ة ابملفردات وصورها  : تبدأ الباحثة يف مادة التعليمي   املفردات •
تتعلق ابملوضوع وليس هناك معىن اللغة اإلندونيسية، لذلك البد من الطلبة 

 أن تركز فكرهتن يف فهم املعىن فهما جيدا.  

: احلوار يف هذه املادة تتكون من ثالثة أومن أربعة     احلوارات •
 احلوارات الىت تتعلق أحواهلن إما داخل املعهد أوخارج املعهد. 
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: تبدأ الباحثة ابملفهوم واملثال الىت تتعلق ابملوضوع     القواعد  •
املادة املستخدمة املادة. تقدمي  بعدّ   عملًيا ووظيفًيا   يف هذه  ة  مع استكماهلا 

 وتقواًي للفهم. ةلتصبح تقييًما للطلب التدريبات 

: تركز الباحثة بعّدة التدريبات يف هذه مادة األخي   مهارة الكالم  •
 ن خاصة يف مهارة الكالم. لدقّة مهارهت

توي على أسئلة لقياس مفهوم الطلبة وقدرات  : حت  امتحاانت لرتقية الكفاءات  •
 ذه املادة التعليمية. هب تتعلم الطلبة بعد

 : ختتتم الباثحة ابملراجع.    اإلختتام •

  ، فتوضحه الباحثة يف اجلدول التايل: على املنتاج اجلماعيلوضوح عن بيان السابق 

 ( 2اجلدول )
 النتاج اجلماعي 

 الصورة  البياانت  الرقم 

 اإلفتتاح  .1

 

 

 

 

 

2. 
 اد و املخصائص 

 التعيليمية 
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3. 
 ادو املمفهوم 

 التعيليمية 

 

 

 

 

 

 

 رشادات اال .4

 

 

 

 

 

 

 األهداف  .5

 

 

 

 

 

 

 

 جدول احملتوايت  .6
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 املفردات .7

 

 احلوارات .8

 

 

 

 

 

 

 القواعد  .9

 

 

 

 

 

 

 مهارة الكالم  .10

 

 

 

 

 

 

امتحاانت لرتقية  .11
 الكفاءات
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 اإلختتام .12

 

 

 

 

 

 

 ( 2الرسم البيان ) 
مهارة الكالم على أساس النظرية    يةالتعليم  وادال منودج تطويري اإلجرائي ىف تطوير

 68البنائية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمتمع البحث وعينته   .ج

 رأينا أن جمتمع هذا البحث هو كماايىل: 
 : الطلبة  ىف املدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون  جمتمع البحث •
 2020:  اسية در السنة ال •

 
68 Sugiyono, Metode Penelitian, 409 

حتليل 
احلاجات 
واملشكالت

التخطيط تصميم 
اإلنتاج

التجربة 
الرئيسية

املنتاج 
اجلماعي
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ىف املدرسة ابن للبنات مبستوى مبتدئ    "أ"  7: يف الفصل   عينة البحث •
 بطوطة املتوسطة ماديون.  

 البياانت والصادرها . د
ومصادرها   البياانت  عن  الباحثة  والطلبة.  تركز  املعّلمة  من  يعىن  البحث  هذا  يف 

استخدمت الباحثة ابملالحظة واإلستبانة واإلختبار، وهناك نوعان من البياانت اليت سيتم 
 الباحثة لدعم هذا البحث. أنواع البياانت هي كما يلي: استخدامها 

 البياانت األساسية  .1
البياانت األساسية هي البياانت املأخوذة من مصدر البياانت األول يف 
احلقل أو املصدر األول الذي يتم فيه إنشاء البياانت )البياانت األولية يف  

مأخوذ من نتيجة اإلختبار  البياانت األساسية يف هذا البحث هي    69امليدان(. 
ونتيجة   الضابطة  واجملموعة  التجربة  اجملموعة  الطلبة  من  والبعدى  القلىب 

اجملموعة التجربة. غرض هذه البياانت ملعرفة عن كل  و   اءاإلستبانة من اخلرب 
 إصالح الوسائل التعليمية وفعاليتها. 

 البياانت الثانويّة  .2

ل عليها الثانية بعد البياانت  البياانت الثانوية، البياانت اليت مت احلصو 
األولية. تستخدم مصادر البياانت الثانوية كمواد مقارنة من البياانت األولية 
اليت مت احلصول عليها. أما قال بوغ، أّن البياانت الثانوية هي حيصل البياانت  

املقبوضة.  البياانت  من  الثاين  املصدر  هذا    70من  يف  الثانوية  البياانت  أما 
اد اللغة العربية. غرض و ن بياانت املقابلة واملالحظة من معلمة مالبحث هي م

ملعرفة   املقابلة  لدى   ةاملستخدم  ية التعليم  ادو املالبياانت  املوجودة    واملشكلة 
غرض    مهارة الكالم وكفاءة الطلبة.اللغة العربية خاصة يف  يف تعليم    املعلمة

 اد مهارة الكالم. و التعليمية مبالبياانت املالحظة ملعرفة كيفية عملية 

 
69 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Airlangga University Press: Surabaya, 2001), 129 
70 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, 132 
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 أسلوب مجع البياانت  .ه
أسلوب مجع البياانت هي تقنية أو طريقة تستخدم جلمع البياانت. حتدد أسلوب 

واالختبارات وما إىل ذلك. االستبياانت  و مجع البياانت  ابلستخداما املقابالت واملالحظات  
 يلي:    مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث، هي كما أما أسلوب 

 الالحظة  .1

املالحظة هي مجع البياانت أو املعلومات اليت يلزمه الباحثة أن يعمل عمل  
البحث. سيأكد  الذي  املكان  تلك  مباشرة يف  الباحثة    71املالحظة  تستخدم 

املالحظة جلمع البياانت قبل أن يعرض املادة ويف أنشطة الطلبة من اهتمامهم 
هبذه العملية التعليمية وهبذه التجريبة يف التعليم. طريق مجع البياانت املستخدمة  
املسعدة. وعلى ذلك، أن  أودليل املالحظة  امليدان  التقرير  هي منط املالحظة 

عرف ما صعوبة الطلبة عند تعليم اللغة العربية خاصة  هذه األدة يستطيع أن ي
 يف مهارة الكالم. أما هذه املالحظة لتحليل من أسئلة البحث األوىل.  

 القابلة  .2

املقابلة هي حمادثة ذات غرض حمدد. مت إجراء احملادثة من قبل طرفني، 
الذي طرح السؤال، وأجرى   (interviewer)  مها الشخص الذي أجرى املقابلة

يف املقابلة، مت إعداد    72.الذي قدم إجابة على هذا السؤال   (interview)قابلة  امل
البحث عند  تظهر  أخرى  أسئلة  لكن  خمتلفة،  و أسئلة  ابملقابلة  ت.  الباحثة  قوم 

أما الباحثة    73املقفلة هي تطرح فيها أسئلة تتطلب إجاابت دقيقة ومتحددة.
ملهارة الكالم عن املشكالت املوجودة وكيف  التعليمية  اد  و املعلمة  املقابل مع  ت

التعليمية  وكفاءة    عملية  املستخدمة  التعليمية  املادة  ابلستخدام  الكالم  ملهارة 
  الطلبة.

 
71 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 199. 
72 Meleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Posda Karya, 2010), 186. 

 440( ،  1401فوزي غريبة وأخرون، أساليب البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، )عمان: دار الثقة للنشر التوزيع،   73
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 ستبانةاال .3

ب جلمع البياانت يتم تنفيذها عن طريق إعطاء جمموعة  و هي أسل   انة االستب
خصًيا أو ابلربيد  من األسئلة للمستفتيني لإلجابة عليها، واليت ميكن تقدميها ش

االستبيان  أوعرب اإلنرتنت. هناك نوعان من االستبياانت، ومها مغلق ومفتوح.  
املستخدم يف هذه احلالة هو استبيان مغلق وهو استبيان مت تقدمي إجاابته، حبيث  

غرض الباحثة تقوم هبذه اإلستبانة    74خيتار اجمليب اإلجابة وجييب عليها مباشرة. 
أما  ملهارة الكالم.    البياانب الىت تتعلق إبصالح مادة التعليميةللحصول على  
 اإلختبار القبلي و البعدي.جابة من إ قويتهذه اإلستبانة ل

 Skala“ستبانة حتلل ابلستخدام مقياس اللياقة ليكيت  نتيجة حتكيم اال

Likert”  75اجلدوال االيت:يف  

 ( 3اجلدول )
 ”Skala Likert“معيار اللياقة على القياس ليكريت 

 القيمة الفصيلة

 ٪ 100 - ٪80 جّدا  جيد

 ٪ 80 - ٪61 جيد

 ٪ 60 - ٪41 مقبول 

 ٪ 40 - ٪21 انقص

 ٪ 20 - ٪0 انقص جّدا

 

 
74 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), 142 
75 Thoifah I’anatut, Statistika Pendidilan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: Madani, 2015), 42 
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 اإلختبار  .4

 Pretest) أتسيس ممّا استخدمت الباحثة وهياآلدة األخية يعين االختبار،  

& posttest)  .  اإلختبار هو كل سؤال حتتاج إىل األجواب أو كل سؤال حتتاج اصغاء
وظيفة االختبار هي مجيع البياانت اليت تتعلق مبعرفة كفاءة  ليقيس كفاءة الطلبة.   

الطلبة ويكون يف بداية الفرتة اإلجرئية )يسمى ابالختبار القبلي( يعطيه قبل إجراء 
ل دور )يسمى ابالختبار البعد( يعىن  التجربة للفصل التجريب والضابطي ويف آخر ك

الطلبة يف  التجريب والضابطي. أما معاير جناح  التجربة للفصل  بعد إجراء  يعطيه 
 اإلختبار ومؤشراته فكما الرسم البياانت: 
 ( 4اجلدول )
 للفصل التجريب والضابطيمعايري جناح الطلبة يف االختبار 

 النسبة فئة النتائج  التقدير  الرقم 

 ٪ 100 - ٪90 100 – 90 ممتاز   .1

 ٪ 89 - ٪80 89 – 80 جيد جدا   .2

 ٪ 79 - ٪75 79 – 74 جيد  .3

 ٪ 73 - ٪65 73 – 65 مقبول   .4

 ٪ 64 - ٪0 64 – 0 ضغيف   .5
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 ( 5اجلدول )
 البياانت والصادرها وأدواهتا

 البياانت  الصادر البياانت  أدوات البحث  النمرة 

 أحوال الدراسية  الالحظة  .1
الكالم   املهارة  ملادة  التعليمية  عملية 

امسها  و املابستخدام   التعليمية  اد 
(handbook ) 

 املعلمة القابلة  .2

رأي املعلمة عن كفاءة الطلبة يف عملية 
ابستخدام   الكالم  املهارة  ملادة  التعليمية 

امسها   التعليمية   ( handbook)مادة 
 وصعوبتهن

 ستبانةاال .3

 اخلبيين
اصالح مادة التعليمية ملهارة الكالم على  

 أساس نظرية البنيوية 
اجملموعة كل 

 التجربة
التعليمية  رأي الطلبة عن استخدام مادة  

 ية ائملهارة الكالم على أساس نظرية البن

التعليمية  اد  و املرأي املعلمة عن استخدام   املعلمة
 ية ائ نظرية البنال ملهارة الكالم على أساس 

الطلبة اجملموعة  اإلختبار  .4
 التجريبّية 

عن   اإلختبار  وبعد  قبل  الطلبة  نتيجة 
الكالم  اد  و املاستخدام   ملهارة  التعليمية 

 ية ائنظرية البنالعلى أساس 
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 أسلوب حتليل البياانت  . و

 التحليل الكيفي .1

مهارة    يةمبواد التعليم  حللت الباحثة البياانت من املالحظة وكذلك تصميم
البنيوية  النظرية  أساس  على  ماديون   الكالم  املتوسطة  بطوطة  ابن  املدرسة   ىف 

 (Descriptive Analysis)ابألسلوب الوصفي 

 الكمي التحليل .2

حللت الباحثة البياانت من اإلختبار واالستبانة للخرباء والتالميذ ابألسلوب 
الوصفي   البياانت وأسلو   .(Descriptive Analysis Statistic)اإلحصاء  حتليل  ب 

يستخدم لتحليل البياانت الكيفية النتيجة الصحة أبسلوب احلساب قيمة املعدل. 
وفائدة احلساب ملعرفة فائزة القيمة األخية اليت هلا العالقة ابحلبة. أسلوب التحليل 

 :ابلرموز مبا اييلي  من اإلستبانة البياانت 

 

    X   قيم = 

 

االختبار   لنتائج  املعيار  هذتوأما  البياانت    استخدم  بطريقة مجع  البحث 
الكمية. طريقة مجع البياانت الكمية يهدف ملعرفة احلصول النتيجة االختبار القبلي 

 paired)واالختبار البعدي. و حتليل البياانت يف هذه البياانت ابستخدام الرموز  

sample t-test ) 

 

𝑡 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

t  :  قيمة املقارنة 
DM   اإلختالف : جمموعة عدد 

MDSE  : 76د اإلختالف معاير عدد اإلحنراف عد 

 
76 Thoifah I’anatut, Statistika Pendidilan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: Madani, 2015), 97 

∑skor  

100 % 

∑skor total 
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 أما الفروض من هذا الرموز يعين :
 77" :   (t) تقررير " ت 

 

 ( 6اجلدول )
 " (t)تقررير " ت 

t test  > ) ت " احلسايب " (t table  = ) 1 )" ت " اجلدويلH  = حصلت اجلريب =
 مقبول 

t test > ) ت " احلسايب " (  t table   = ) ت " اجلدويل "( oH  حصلت اجلريب =
   = مردود

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
77 Hasan Iqbal, analisis data penelitian dengan statistic (Jakarta: bumi aksara, 2006), 146 
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 الفصل الرابع 

   عرض البياانت وحتليلها 

 

التعليمية لهارة الكالم على أساس النظرية البنائية يف  ادو التطوير  :البحث األول
 مدرسة ابن بطوطة التوسطة ماديون 

وتتكون    ( Borg and Gall)ال  غو   غبور استخدمت الباحثة خبطّة من  البحث،    ايف هذ
من عشرة خطوات لكن إلختصار الوقت وكما احتياجة الباحثة يف امليدان مث استخدمت 

اإلحتياجات والشكالتالباحثة خبمسة خطوات، على وهي    Research and)  حتليل 

information collecting)  التخطيط  و(Planning)  اإلنتاجو  Develop)   تصميم 

preliminary form of product)     تقييم املنتج  و اصالح املنتج و   تقييم املنتجالىت تتكن من
 النتاج اجلماعي  األخيو   (Main field testing)  اليدانية الرئيسيةو اللغة العربية  ةمعلم  من

(Dissemination and implementation)  ت الباحثة بشرح تم يف السابق.شرحقد و 
الباحثة إلعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية،    ي قبل أن جتر 

.  قامت الباحثة بتحليل االحتياجات لتطوير هذا املواد التعليمية على أساس النظرية البنائية 
الباحثة بطريقة   البياانت املقابلة و استخدمت  لتحليل االحتياجات إىل   املالحظة يف مجع 

 واملدير املعهد، من خالل عرض البياانت التالية:   غة العربيةإحدى املعلمة الل 
العهد .أ هذه    ، الدير  يف  قسمني  إىل  ينقسم  العربية  اللغة  التعليمية  مواد  أن 

التعليمية  وملواد    تتكون من كل املهارات املدرسة ينعى ملواد التعليمية يف الصباح  
املواد التعليمية    تتكون من مادة املفردات ومادة املهرة الكالم فحسب.ليل    يف

هو مادة املفردات   املستخدمة يف هذه املدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون
طريقة    .احملادثةمادة مهارة الكالم إبسم الكتاب    (student book)إبسم الكتاب  

الطريقة وهذه  التقليدية  الطريقة  ابستخدام  العربية  اللغة  استخدمات   تعليم 



 

76 
 

مادة  أيضا.  املدرسة يف  الكالم  أن    مهارة  تستطيع  مل  الطلبة  أن  الواقع،  ويف 
 78.يالتتكلم اللغة العربية إما قل 

، هي متخرجة املرحلة البكلوريوس يف قسم تعليم اللغة  العلمة اللغة العربية .ب 
استخدام مواد   العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج.

كن أن جتعل الطلبة قادرين  متملهارة الكالم اليت تستخدمها املعلمة ال    يةالتعليم
 حول املفردات   تصف   ةاملستخدم  ةالكالم، ألن مواد التعليمي على تطوير مهارة  

من البداية    ةشرح املواد التعليميت  ةدون ممارسة الطلبة يف التكّلم واملعلم  فحسب
، حبيث يكون أّن الطلبة أكثر خوفًا وأقل قدرة يف تكّلم  ية إىل النهاية التعليم

يف الفصل    حال، أيثر التعليم الطلبة  هذا  79اليومية.   يف األنشطةو اللغة العربية  
 ويف بيئة املهجع. 

، بداية التعليم من الساعة السابعة حىت يف الساعة  أحوال التعليم يف الدرسة .ج
لسابعة والنصف. أن الطلبة يهتمن مابيان املعلة ويقالدن ماقول املعلة وحيفظن  ا

ة التعليم. حني  ماأمرت املعلة وليس هناك النائسني يف بداية التعليم حىت هناي 
التقومي هذه املادة أن الطلبة حيفظ ماتعّلم يف هذا اليوم وليس هناك صناعة  

اللغة اجلملة إما ابلغة االندونيسية. هذا السباب جتعل الطلبة صعبة يف تعّلم  
 إلن نقصان املمارسة يف التعليم.  يف تكّلم اللغة العربيةخاصة  العربية

اد التعليمية اللغة و من هذه املشكلة، بتطوير م  اإلحتياجات تحليل  بأخذت الباحثة  
 ات على أن تكون الطلبة قادر   ، يةائالنظرية البن  العربية خاصة يف مهارة الكالم على أسس

العربية وزايدة شجاعة يف استخدامها حىت   اللغة  التكلم  اللغوية.تيف  بيئة  املواد    ؤثرها يف 
حلوار والقواعد ومهارة الكالم وهذه املواد يسميها مبواد  التعليمية تتكون من مادة املفردات وا

اللغة العربية لكّن ختصصها الباحثة إىل مواد التعليمية ملهارة الكالم ألن أهداف هذه املواد  
 أن جتعل الطلبة يف ارتقاع مهارهتن يف التكّلم وأما املواد متعلقة مبادة األول إىل األخي.

 
 . 2020س  ماري  9.  نتيجة املقابلة لتحليل االحتياجات املدير املعهد، يف هذه املدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون.   78
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ات لتبىن فكرهتن بعلوم اجلديدة قبل تستمرها الطلبة إىل مادة  املعرفة األوىل مبادة املفرد
بعدها. من املفردات لديها الطلبة العلوم التام الستمرارها إىل مادة احلوار، يف هذه املادة  
تعرف عن كيفية تتحدث مع اآلخرون ابلغة العربية وجترهبا الطلبة مباشرة أمام أصحابتهن.  

آلخرون وتستمرها مبادة القواعد لتفّرق بني الفعل واحلرف  بعد أن تعريف كيفية تتحدث مع ا
واإلسم ولرتتيب اجلملة الصحيحة. بعد أن تناول ابلعلوم السابق تستمرها إىل املعرفة األخية  
تعىن مادة مهراة الكالم، هذه مادة ليس هناك البيان مثل مواد قبلها لكن ركزت الباحثة إىل  

 لتكثر املمارسة عن التكلم الطلبة.التدريبات مباشرة لدقة املعرفة 
هبذا النتائج حتليل االحتياجات أبن الباحثة استخدمت مبادئ النظرية البنائية يف  

تطوير مواد التعليمية وينقسم على الستت املراحل، وهم: التعلم النشط، حل املشكالت،  
مواد التعليمية    النشط يف السؤال. يصف تطبيقبناء الفكر، التعاون، املرتبطة أوالصرحية،  

وكذلك حتليلها يف   ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية عن عرض للمراحل الستت
 أنشطة املادة التعليمية، هي فيما تىل: 

 التعلم النشط  .1
بناء املعرفة  هو أنشطة الطلبة يف التعليم أونقوله    (Active learning)التعلم النشط  

شطني حىت يكونوا قادرين على كونوا ان تتاج  إىل أن  حتهذا حال،  أبن الطلبة  .  واخلربة
ا أومبعىن آخر أن الطلبة تبىن فكرهتن أبنفسهن وليس فقط تسمع ما بيان  التعليم فعالي

املعلم لكن الطلبة هلا دور يف التعليم. كل املادة يف هذه املواد التعليمية تستخدم ابلتعّلم 
واحلوار والقواعد ومهارة الكالم. املثال، من املادة املفردات أن  النشط من املفردات  

الطلبة انلت املعرفة اجلدية عن املفردات وتبىن املعرفة مبا قدرهتن يف فهم هذه املادة  
 وتوسعها ابملمارسة يف التدريبات.  

املشكالت السابقة، أبن الطلبة تسمع ماقول املعلم وتقالد ماقول املعلم وحفظ 
املعلم عن املفدرات وهذه الطريقة التعليمية يسميها الطريقة التقليدية. املعلم ما أمر  

الطلبة حتفظ  املمارسة، أن  التعليم ومن جانب  له دور عظيم يف  التعليم  كرئيس يف 
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املفردات وال تصنع اجلملة إما لغة اندونيسية. لذلك أردت الباحثة أن جتعل الطلبة 
 وبوسع اخلربة.  انشطات يف تعليمهن ببناء الفكرة

 حل املشكالت  .2
مع ت )تتعارض  املعرفية  التعارضات  حل  خالل  من  أفضل  بشكل  الطلبة  تعّلم 

. قدرة الطلبة األفكار واملفاهيم األخرى( من خالل التجربة والتفكي وما وراء املعرفة
القريبة    تفرق التطوير  والسقاالت   (zone of proximal developmant)مبنطقة 

(scaffolding)    فيغسكى من  مفهمني  من  القريبة    .(vygostky)ومها  التطوير  منطقة 
(zone of proximal developmant)  تعىن الطلبة تستطيع أن حتل املشكالت أبنفسهن

السقاالت   أما  واألصدقائهن  املعلم  من  مساعدة  الطلبة   (scaffolding)دون  تعىن 
 ج مساعدة من املعلم واألصدقائهن.  التستطيع أن حتل املشكالت أبنفسهن وحتتا 

مبنطقة التطوير   (vygostky)يف هذه املرحلة، تستخدم مبفهوم األول من فيغسكى  
املواد    (zone of proximal developmant)القريبة   وكل  أبنفسنهن  املشكالت  أوحبل 

حتل  الطلبة  جتعل  أن  الكالم  ومهارة  والقواعد  واحلوار  املفردات  مادة  من  التعليمية 
أبنفسنهن ودون مساعدة املعلم. غرض يف هذه املرحلة، أن جتعل الطلبة   املشكالت 

التعليمية اجلديدة  قادرات على حل املشكالت أبنفسهن اب املتعلقة ابلعامل الىت  ملواد 
املثال من كل مواد التعليمية، هناك املعرفة اجلديدة والتدريبات وكلهما أن    احلقيقي.

جتعل الطلبة تفهم بفهمهن وليس من بيان املعلم، إذا هناك الصعوبة من املعرفة اجلديدة  
أن تستطيع  فالطلبة  املشكالت  والتدريبات  املشكالت   حتل  وبقدرهتن.  أبنفسنهن 

ن املعلم وهذا تسبب الطلبة قلة شجاعة ومتعقدة السابقة، أبن الطلبة تعتمد على بيا
 يف تفكي العلوم اجلديد.

 بناء الفكر  .3
 ةستخدم الطلبت  و  بناء املعىنالطلبة بتجريب    اولأوحتبحث عن املعىن  تالتعلم هو  

أن الطلبة ال تعتمد إىل بيان املعلم    األفكار. املزااي من بناء  األفكاريف بناء    نعقوهل
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الدرس اجلديد، تبىن فكرهتن يف فهم  الطلبة تستطيع أن  تسبب   األفكارببناء    لكن 
 الطلبة على أن جترأ يف إبداء الرأي وقادرات على لعب دور نشط يف التعليم.

ثال، من املفردات والقواعد. امل  األفكارببناء  املادة يف هذه املواد التعليمية تستخدم  
لرسوم اب  الباحثة  ستخدمتبل    معىن اللغة اإلندونيسيةمن مادة املفردات ليس هناك من  

. أما  على معرفة معىن  ات كونوا قادر تأن    ةالتوضيحية ابلصور اليت تتطلب من الطلب
مادة هذ  ملناقشات اب  نأفكاره يف    الطلبة  تطويرالقواعد    من  ابستخدام   ادةامل  هيف 

 . التعريفات واألمثلة الواردة فيه
 التعاون .4

الطلب التعلّ   هو   (Cooperative)التعاون   من  عدد  مع  جمموعات   ةم  يف  كأعضاء 
إكمال   قدرات خمتلفة. عند  الطلبة يف  اجملموعة  واجبة صغية من  ، وجب على كل 

، التعاوين  يف.  البعض على فهم املوضوع  نبعضهأعضاء اجملموعة أن تعمل معا وتساعد  
أن التعّلم مل تكون كاملة إذا إحدى الطلبة يف اجملموعة مل تفهم عن الدرس. غرض هذه 

 ةتمتع الطلبتمن املهم أن . العمل اجلماعياملرحلة، لُتعّلم الطلبة يف التعاون ويف مهارة 
الشباب مبهارة   من  العديد  ألن  إىل    ماأوشابة    االجتماعية  يفتقرون  مهارة  زالوا 

    ة. االجتماعي
من مادتني، مادة القواعد ومادة ابلتعاون  املادة يف هذه املواد التعليمية تستخدم  

املثال، من مادة القواعد أمر املعلم إىل الطلبة ابملناقشة أوأن تبحث  مهارة الكالم. 
وتباين عن املوضوع ما مع فرقتهن وتتقدم أمام الفصل تشرح فيه. بعد أن تقّدم مجيع  

املوضوع عن  اجل  الفرقة  نقطة  الدرس كإعطاء  االنتهاء  يف  املعلم  فتشرح  ية  وهر ما 
أواخلالصة. غرض هذه املادة ابستخدام التعاوين، أن جتعل الطلبة قادرات يف تطوير 

 فكرة الطلبة وتزيد الشجاعة يف تكلم أمام أصحابتهن. 
أما من مادة مهارة الكالم، أن الطلبة تعمل التدريبات مع أصحابتهن وتساعد  

البعض قبل أمر املعلم أن تتقدم أمام الفصل. املثال، التدريبات يف مادة مهارة    بعضهن
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الكالم حيتاج بشخصني يعىن كاملتحدث االوىل واحدى اخرى كاملتحدث الثاىن. بعد  
أن تفهم عن التدريبات وبعد أن تبىن فكرهتن، البد على الطلبة أن تتقدم أمام الفصل 

ابستخدام التعاوين، أن جتعل الطلبة قادرات يف    وتتكلم أوتتحدث. غرض هذه املادة
 تكلم اللغة العربية إما قليل وتزيد الشجاعة يف تكلم أمام أصحابتهن.  

 املرتبطة أوالصرحية .5
هي  ا أوالصرحية  أوضحملرتبطة  البعض، كما  ببعضها  التعليمية  املواد  ت ترتبط 

على الرغم من وجود    ملهارة الكالماد التعليمية خمصصة  و ، أن هذه املةسابقال  الباحثة 
اد التعليمية. تتكون هذه املادة التعليمية  و العديد من املواد التعليمية املختلفة يف هذه امل

. املواد األربعة مرتبطة ومهارة الكالموالقواعد    واحلوارات مواد، وهي املفردات    4من  
من معرفة معىن احلوار الذي    ةن الطلبتمكتببعضها البعض. من خالل املفردات، س

اللغة العربية، ومن القواعد   التكلمعلى    ات كونون قادر تسيتعلمنه، ومن خالل احلوار س
، الفعلاجلملة الصحيحة، على سبيل املثال معرفة ما هو    صناعةاليت سيعرفون هبا كيفية  

 .مهارة الكالم ي اد التعليمية، وهو ، واملادة األخية هي جوهر هذه املسمواإل فاحلر 
)املفردات والقواعد   لية ابستخدام املواد الثالثةاد التعليمية معرفة أوّ و توفر هذه امل 

الطلب  واحلوارت( معرفة  لتقوية  البداية  األ  ةيف  املادة  فهم  مادة  خيةيف  وهي  مهارة  ، 
األوّ الكالم ابملواد  مرتبطة  التعليمية  املادة  أن هذه  السبب،  هلذا  ال.  ابملادة  نهائية  لية 

 دريبات. ومرتابطة بني املعرفة واألمثلة والت
 النشط يف السؤال  .6

. الطلبة ينشطن يف السؤال حني مل تفهم املرحلة األخية هي النشط يف السؤال
يف هذه املرحلة عن الدرس وتسأل إىل املعلم أو إىل الطلبة الىت أمهر من الطلبة آخر. 

الثاين مبفهوم  فيغسكى    تستخدم  تعىن   (scaffolding)السقاالت    ،(vygostky)من 
املعلم  من  املساعدة  وحتتاج  أبنفسهن  املشكالت  حتل  أن  تستطيع  مل  الطلبة 
واألصدقائهن. طريقة إعطاء اإلجابة من املعلم ابلسؤال مرة اخرى لتبىن فكرة الطلبة،  
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أو اإلجبة يف آخي إذا مل تكن قادرة  يف فهم الدرس وجب على املعلم أن تعطى ببيان  
 الدرس.

املثال يف مادة القواعد حني يف تقدمي املادة أمام الفصل، البد على كل الطلبة أن  
طريقة إعطاء اإلجابة مباقدرت الطلبة ويف  املادة أمام الفصل.    تسأل إىل فرقة الىت تُقدم

االنتهاء املناقشة فإعطاء املعلم بنقطة اجلوهرية أواخلالصة الدرس. غرض هذه املرحلة،  
الطلبة   األسئلةليشجع  طرح  املعلم  على  مع  حوار  إجراء  العرض ،  أو  أثناء  خاصة 

 التقدميي.
د التعليمية وينقسم على بعد شرحت الباحثة عن مبادئ النظرية البنائية يف تطوير موا

هي  الستت املراحل أعاله، استمّرت الباحثة بتحليل إىل أهداف املواد التعليمية ومؤشرهتا، 
 فيما تىل: 

 ( 7اجلدول )
 أهداف الواد التعليمية ومؤشرهتا

 الواد التعليمية مؤشر الواد التعليميةأهداف  الواد التعليمية  الرقم 

 املفردات 1

املالحظة  بعد 
واالستدالل والسؤال 

 ات قادر  ةالطلب ،واحلفظ
على فهم اللغة العربية 
 ومطابقتها وتطبيقها. 

 

على فهم   ات قادر  ةالطلب •
معىن املفردات حسب 

 الصورة
على مطابقة  ات قادر  ةالطلب •

املفردات مع الصور 
 املقدمة.

على إكمال  ات قادر  ةالطلب •
اجلمل املقدمة مع 

 . املفردات 
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على   ات قادر  ةالطلب (1
املفردات  حفظتطبيق 

 بشكل جيد

 احلوارات 2

بعد املالحظة  
واالستدالل والسؤال 

  ةصبح الطلبتوالتواصل، 
على الفهم   ات قادر 

ابللغة  تطبقهوالتحدث و 
 العربية.

 

على معرفة  رات قاد ةالطلب •
 املعىن بشكل صحيح

نطقها  ةستطيع الطلبت •
 بشكل صحيح. 

على إجراء  رات قاد ةالطلب
 احلوار.

 القواعد  3

بعد املالحظة  
واالستدالل والسؤال 

  ةصبح الطلبتوالتواصل، 
على فهمها  ات قادر 

 ومناقشتها وشرحها 
 

 

على فهم   ات قادر  ةالطلب •
 النحو قواعد

على التمييز  ات قادر  ةالطلب •
   النحو بني توزيع قواعد

على   ات قادر  ةالطلب •
ذات النحو مناقشة قواعد 

 الصلة 
الطالب قادرون على تقدمي 

 النحوى أمام الفصل قواعد 

 مهارة الكالم  4

بعد املالحظة  
واالستدالل والسؤال 

  ةصبح الطلبتوالتواصل، 
ة على فهم مهار  ات قادر 

على نطق   ات قادر  ةالطلب •
احلروف أو الكلمات أو  

اجلمل ابللغة العربية  
 ابلتنغيم الصحيح
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ومناقشتها  الكالم 
 جيًدا وحتسينها 

 

على إخبار  ات قادر  ةالطلب •
 أنفسهم 

وصف على  ات قادر  ةالطلب •
 الصور ابللسانية 

على تفسي  ات قادر  ةالطلب
 .احلركات ابللسانية

املشرف، فإن  بعد التدقيق واإلصالح بشكل مستقل وفحص  ،  تقييم النتج  .د
اخلطوة التالية هي تقييم املنتج من قبل خبي التصميم وخبي املواد. ميثل التقييم  
الذي مت تنفيذه كخطوة أخرى للباحثة قي حتسني املنتج والكمال. بعد إجراء  
يستمر   املواد،  وخرباء  التصميم  خرباء  بواسطة  الصحة  من  والتحقق  التقييم 

 التقييم مع مدرس اللغة العربية. 
 اد التعليميةو للم تقييم النتج من خبري احملتوى (1

الدكتور احلاج   للمادة التعليمية األستاذ  التقييم من خبي احملتوى
املصطفى أساس    ومتخصص  سيف  على  التعليمية  املادة  يف  اخلبي 
 النظرية البنائية.  

 ( 8اجلدول )
 اد التعليمية على أساس النظرية البنائيةو اخلبري يف ال

 عناصر التحكيم  الرقم  اجملال
 النتيجة

1 2 3 4 5 

 دقة املادة 
 ✓     مناسبة أهداف التعليمية للغة العربية .1
 ✓     مفيدة لزايدة املفردات والكالم والرتكيب .2

مضمون 
 املادة 

  ✓    تناسب مببدأ النظرية البنائية  .1
  ✓    تكميل املادة  .2
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 ✓     وضوح املادة  .3
  ✓    استعمال اللغة السليمة .4

 التدريبات 

 ✓     تناسب التدريبات ابألهداف التعليمى  .1
  ✓    وضوح تعاليم األسئلة .2
 ✓     التدريبات املتنوعة .3
 ✓     توازن درجة الصعوبة .4
 ✓     مناسبة التدريبات ابملرحلة املتوسطة .5
  ✓    املفردات والكالم والرتكيبتدافع لرتقية  .6

إرشاد  
استخدام 
 الكتاب 

 ✓     يشتمل إرشاد استخدام الكتاب  .1
  ✓    يعطى اإلرشادات كافية .2
 ✓     يعطى اإلرشادات لتخطيط التعليم .3

 ( 9اجلدول )
 البنائيةالتعليمية على أساس النظرية اد و الستبانة من اخلبري يف حتليل النتجية اال

 النتيجة عناصر التحكيم  الرقم  اجملال
النسبة 
 الئوية

 التقدير 

 دقة املادة 
مناسبة أهداف التعليمية للغة  .1

 العربية
 الئق جّدا ٪ 100 5

مفيدة لزايدة املفردات والكالم  .2
 الئق جّدا ٪ 100 5 والرتكيب

مضمون 
 املادة 

 الئق ٪ 80 4 تناسب مببدأ النظرية البنائية  .1
 الئق ٪ 80 4 تكميل املادة  .2
 الئق جّدا ٪ 100 5 وضوح املادة  .3
 الئق ٪ 80 4 استعمال اللغة السليمة .4
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 التدريبات 

تناسب التدريبات ابألهداف   .1
 الئق جّدا ٪ 100 5 التعليمى

 الئق ٪ 80 4 وضوح تعاليم األسئلة .2
 الئق جّدا ٪ 100 5 التدريبات املتنوعة .3
 الئق جّدا ٪ 100 5 توازن درجة الصعوبة .4
 الئق جّدا ٪ 100 5 مناسبة التدريبات ابملرحلة املتوسطة .5

تدافع لرتقية املفردات والكالم  .6
 الئق ٪ 80 4 والرتكيب

إرشاد  
استخدام 
 الكتاب 

 جّداالئق  ٪ 100 5 يشتمل إرشاد استخدام الكتاب  .1
 الئق ٪ 80 4 رشادات كافيةيعطى اال .2
 الئق جّدا ٪ 100 5 رشادات لتخطيط التعليميعطى اال .3

 - ٪ 1380 69 اجملموع 
 

األستاذ من  اإلستبانة  احلاج    نتيجة  املصطفى الدكتور    سيف 
ومتخصص اخلبي يف املادة التعليمية على أساس النظرية البنائية، حصل 

 بقيمة كما يف التاىل:  ٪92على النتيجة 
 

 ×     = نسبةاجلواب          =  نسبة اجلواب
 

 
 ٪ 92  =   =         ×          نسبةاجلواب    ٪92=        =  نسبة اجلواب

     

نتيجة من النسبة  
 مجلة املستجيب املئوية 

 قيمة اإلجابة 

 عدد النتيجة املثايل 

100 ٪ 

1380 

15 

69 
75 

100 ٪  
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اال نتيجة  عن  الباحثة  حصلت  ال  بعد  فطبعا  األخية  ستبانة 
يكفى هباذا احلصول، لكن الباحثة أدخلتها ىف مقياس اللياقة ليكيت 

“Skala Likert”  :كما عرضها يف اجلدول االيت 
 ( 10اجلدول )

 ”Skala Likert“ 80معيار اللياقة على القياس ليكريت

 القيمة الفصيلة

 ٪ 100 - ٪81 جّدا  جيد

 ٪ 80 - ٪61 جيد

 ٪ 60 - ٪41 مقبول 

 ٪ 40 - ٪21 انقص

 ٪ 20 - ٪0 انقص جّدا

ابستناد على اجلدول أعاله، فتمّكنت الباحثة ىف تكشف أبّن  
  "جيد املادة التعليمية املطورة ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية  

النتيجة    "جّدا خبي    ٪92وحصلت  من  وإضافات  مالحظات  أما 
 املادة التعليمية منها: 

 رجى على الباحثة أن هتتمي بصحة الكتابة، عربية أم التينية ت -

احلركة ألن يف  ت - أو  الشكل  بكمال  أن هتتمي  الباحثة  رجى على 
 املرحلة املتوسطة  

النعت  ت - القواعد، خاصة يف  الباحثة أن هتتمي بصحة  رجى على 
   واملنعوت وكذلك يف اإلضافة

 
80 Thoifah I’anatut, Statistika Pendidilan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: Madani, 2015), 42 
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 على كل حال جيد وممتاز ! -

الرسم  إىل  يالحظ  أن  الباحثة  فتمكنت  القارئ  فهم  لسهولة 
 البياين التلي: 

 ( 2البيان ) الرسم 
 التعليمية على أساس النظرية البنائيةاد و الستبانة من اخلبري يف حتليل النتجية اال

 
 ي تقييم النتج من خبري تصميم الكتاب التعليم (2

الدكتور احلاج   األستاذ  ةتصميم الكتاب التعليميالتقييم من خبي  
على تصميم الكتاب التعليمي  ومتخصص اخلبي يف    راض توفيق الرمحن

 أساس النظرية البنائية. 

 ( 11اجلدول )
 اخلبري يف تصميم الكتاب التعليمى على أساس النظرية البنائية

 عناصر التحكيم  الرقم  اجملال
 النتيجة

1 2 3 4 5 
تصميم  
 الكتاب 

  ✓    تصميم الكتاب جذاب الطالب للتعليم  .1
 ✓     غالف اجلذاب  .2

0 20 40 60 80 100 120

جيد جّدا
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Chart Title

النتيجة القيمة
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  ✓    الكتابة يف الكتاب واضحة وسهلة للقراءة .3

 الرسومات

  ✓    دقة كتابة احلروف )اخلط( وحجم اخلط .1
  ✓    دقة التصميم والتخطيط .2
  ✓    مجال مظهر الصور والرسوم التوضيحي   .3
  ✓    تطابق اللون .4

وجه  
 الكتاب 

  ✓    كثافة الفقرة .1
    ✓  رقم الصفحةالضبط يف تتابع  .2

طباعة  
 الكتاب 

   ✓   تكميل الصفحة حسب احملتوايت  .1
   ✓   جودة ملزمة .2
  ✓    جودة الورق املستخدم .3
  ✓    يطبع واضحة  .4
  ✓    صحة الكتابة   .5

 

 ( 12اجلدول ) 
على أساس النظرية   يةستبانة من اخلبري يف تصميم الكتاب التعليمحتليل النتجية اال

 البنائية 

 النتيجة عناصر التحكيم  الرقم  اجملال
النسبة 
 الئوية

 التقدير 

تصميم  
 الكتاب 

تصميم الكتاب جذاب الطالب  .1
 الئق ٪ 80 4 للتعليم 

 الئق جّدا ٪ 100 5 غالف اجلذاب  .2

الكتابة يف الكتاب واضحة وسهلة   .3
 للقراءة 

 الئق ٪ 80 4
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 الرسومات

كتابة احلروف )اخلط( وحجم دقة   .1
 الئق ٪ 80 4 اخلط

 الئق ٪ 80 4 دقة التصميم والتخطيط .2

والرسوم  .3 الصور  مظهر  مجال 
 الئق ٪ 80 4 التوضيحي

 الئق ٪ 80 4 تطابق اللون .4

وجه  
 الكتاب 

 الئق ٪ 80 4 كثافة الفقرة .1

نقصان  ٪ 40 2 الضبط يف تتابع رقم الصفحة .2
 الئق

طباعة  
 الكتاب 

 كفاية الئق ٪ 60 3 تكميل الصفحة حسب احملتوايت  .1
 كفاية الئق ٪ 60 3 جودة ملزمة .2
 الئق ٪ 80 4 جودة الورق املستخدم .3
 الئق ٪ 80 4 يطبع واضحة  .4
 الئق ٪ 80 4 صحة الكتابة   .5

 - ٪ 1060 53 اجملموع 
 الدكتور احلاج راض توفيق الرمحن   نتيجة اإلستبانة من األستاذ

النظرية   أساس  التعليمي على  الكتاب  تصميم  اخلبي يف  ومتخصص 
 بقيمة كما يف التاىل: ٪75  البنائية، حصل على النتيجة 

 
 ×     = نسبةاجلواب          =  نسبة اجلواب

 
1060= نسبة اجلواب 

14  =75 ٪ 
 

نتيجة من النسبة  
 مجلة املستجيب املئوية 

 قيمة اإلجابة 

 عدد النتيجة املثايل 
100 ٪  
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53=  نسبة اجلواب
70  x 100٪  =75٪   

ال   فطبعا  األخية  اإلستبانة  نتيجة  عن  الباحثة  حصلت  بعد 
يكفى هباذا احلصول، لكن أدخلتها الباحثة ىف مقياس اللياقة ليكيت 

“Skala Likert”    كما عرضها يف اجلدول السابق. فتمّكنت الباحثة ىف
تكشف أبّن املادة التعليمية املطورة ملهارة الكالم على أساس النظرية  

ضافات اأما مالحظات و   ٪75وحصلت على النتيجة    د""جي  البنائية 
  من خبي تصميم الكتاب التعليمى، منها: 

للقراء  - مصعب  الصفحات  يف  الرومانية  األرقام  استخدام  إن 
والطالب. فينبغي تبديلها ابألرقام األخرى مثل األجبدية أو اهلندية  

 أوالعربية.  

 هناك صفحات فارغة، وهذه مبذرة.   -
الرسم  إىل  يالحظ  أن  الباحثة  فتمكنت  القارئ  فهم  لسهولة 

 البياين التلي: 
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 ( 3الرسم البيان ) 
على أساس النظرية   يةستبانة من اخلبري يف تصميم الكتاب التعليمحتليل النتجية اال

 البنائية 

 
 تقييم النتج من قبل معلم اللغة العربية (3

َقاقه  َتحح بعد تقييم خبي التصميم وخبي، يتم تقييم املنتج ملدى َاسح
مادة اللغة العربية. يهدف هذا التقييم إىل قياس مدى    معلمةمن قبل  

َقاق املواد التعليمي َتحح للتعليم يف املدرسة. ابإلضافة إىل ذلك، يتم    ةَاسح
تناسب  اليت  املنتجات  اتقان  يف  للباحثة  التقييم كأساس  هذا  إجراء 

 . "أ" )البنات( احتياجات طلبة فصل السابع

على ة املطورة ملهارة الكالم  قامت الباحثة بتقدمي مادة التعليمي
البنائية  النظرية  العربية    أساس  اللغة  معلم  إبستبانة حىت  لتقييمإىل  ها 

 تكون هذه املادة مادة مطورة جيدة. 
يف املدرسة ابن بطوطة املتوسطة مباديون هي    معلم اللغة العربية

على   ةالتعليمياللغة و يف    اءومتخصص اخلرب وفضيلة    أنور املنية  ةأستاذ

0 20 40 60 80 100 120

جيد جّدا

جيد

مقبول
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نتيجة استبانة من خبير تصميم المواد

القيمة



 

92 
 

البنائية.أس النظرية  إليها    اس  اإلستبانة  هذه  التاريختقدمي    23   يف 
 معلمة اللغة العربية، كما يلي: نتيجة منو  2020 نوفمرب

 ( 13اجلدول )
 ( 1) ستبانة من اخلبري العلم اللغة العربيةحتليل النتجية اال

 النتيجة عناصر التحكيم  الرقم 
النسبة 
 الئوية

 التقدير 

 الئق ٪ 80 4 التعليمية اجلاذبية  ادو امل 1
 الئق ٪ 80 4 التعليمات سهلة لالستخدام 2
 كفاية الئق ٪ 60 3 مالءمة املادة مع أهداف التعليم  3
 الئق ٪ 80 4 مالءمة املادة مع الطلبة  4

مستوى فهم الطالب ابستخدام هذه  5
 الئق جّدا ٪ 100 5 املادة التعليمية 

التعليمية على الطلبة  تسهل هذه املادة  6
 الئق ٪ 80 4 يف حتسني مهاراهتم يف مهارة كالم. 

التعليمية يف زايدة   ادو املتساعد هذه  7
 الئق ٪ 80 4 فعالية تعليم الطلبة

 الئق ٪ 80 4 مالءمة األسئلة مع املادة  8
 كفاية الئق ٪ 60 3 مالءمة الصورة مع املواد   9

 الئق ٪ 80 4 التعليم والتعّلم مشاركة الطلبة يف عملية  10

توفر املادة التعليمية الدافع لتعليم اللغة   11
 الئق جّدا ٪ 100 5 العربية

 - ٪ 880 44 اجملموع 
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يف املدرسة ابن بطوطة    معلم اللغة العربية  ستبانة مننتيجة اال
املنية  ةأستاذاملتوسطة مباديون هي   اللغة ومتخصص اخلبي يف    أنور 

بقيمة    ٪80  حصل على النتيجة،  على أساس النظرية البنائية  ةالتعليميو 
 كما يف التاىل: 

 

 ×      =نسبةاجلواب          =   نسبة اجلواب

 

 

   ٪80=        =  نسبة اجلواب
 

 

 ٪80=          ×           = نسبةاجلواب 
     

 ( 14اجلدول )   

 ( 2) اللغة العربية ةحتليل النتجية اإلستبانة من اخلبري العلم

 النتيجة عناصر التحكيم  الرقم 
النسبة 
 الئوية

 التقدير 

 جّدا الئق ٪ 100 5 التعليمية اجلاذبية  ادو امل 1
 جّدا الئق ٪ 100 5 التعليمات سهلة لالستخدام 2
 جّدا الئق ٪ 100 5 مع أهداف التعليم  ادو املمالءمة  3
 الئق ٪ 80 4 مع الطلبة ادو املمالءمة  4

مستوى فهم الطالب ابستخدام هذه  5
 كفاية الئق ٪ 60 3 التعليمية  ادو امل

نتيجة من النسبة  
 مجلة املستجيب املئوية 

 قيمة اإلجابة 

 عدد النتيجة املثايل 
100 ٪  

880 
11 

44 
55 

100٪  
 



 

94 
 

تسهل هذه املادة التعليمية على الطلبة   6
 الئق ٪ 80 4 مهاراهتم يف مهارة كالم. يف حتسني 

التعليمية يف زايدة   ادو املتساعد هذه  7
 الئق جّدا ٪ 100 5 فعالية تعليم الطلبة

 الئق ٪ 80 4 مالءمة األسئلة مع املادة  8
 الئق ٪ 80 4 مالءمة الصورة مع املواد   9

 كفاية الئق ٪ 60 3 مشاركة الطلبة يف عملية التعليم والتعّلم  10

التعليمية الدافع لتعليم اللغة   ادو املتوفر  11
 العربية

 الئق ٪ 80 4

 - ٪ 920 46 اجملموع 
 

يف املدرسة ابن بطوطة    معلم اللغة العربية  نتيجة اإلستبانة من
املنية  ةأستاذاملتوسطة مباديون هي   اللغة ومتخصص اخلبي يف    أنور 

بقيمة    ٪83  حصل على النتيجة،  على أساس النظرية البنائية  ةالتعليميو 
 كما يف التاىل: 

  

   ٪83=        =  نسبة اجلواب
 

 

 ٪83=          ×           = نسبةاجلواب 
 

ال  فطبعا  األخية  اإلستبانة  نتيجة  عن  الباحثة  حصلت  بعد 
يكفى هباذا احلصول، لكن أدخلتها الباحثة ىف مقياس اللياقة ليكيت 

“Skala Likert”    كما عرضها يف اجلدول السابق. فتمّكنت الباحثة ىف

921 
11 

46 
55 

100٪  
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املطورة ملهارة الكالم على أساس النظرية    تكشف أبّن املادة التعليمية 
 ا مالحظات وإضافات أم  ٪83و  ٪80ق وحصلت النتيجة  الئالبنائية  

  ، منها: من خبي تصميم الكتاب التعليمى

 . اعلى الفور حىت ميكن االستمتاع بفوائده ا طباعته ،ةاملعلم تاقرتح -

 الدرسللمعلمة يف تقدمي تسهيل  -

 حبيث ينشأ اهتمام الطفل بتعلم اللغة العربية. ةاملادة التعليمية جذاب  -

 .ادة التعليمية لتسهيل فهم املهناك اإلرشادات الواضحة   -

 ملستوى املدرسة الثانوية. التعليمية مطابقة  ادو امل -

أيًضا حىت ال   - والصور مثي لالهتمام  الكلمات   الطلبةشعر  تاختيار 
 ابمللل.

 لسهولة فهم القارئ فتمكنت الباحثة أن يالحظ إىل الرسم البياين التلي:  
 ( 4الرسم البيان ) 

 اللغة العربية ةحتليل النتجية اإلستبانة من اخلبري العلم
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 ( 15اجلدول )
 نتجية اإلستبانة من اخلرباء 

 جوانب التقييم 
عدد 
 األسئلة

 التقدير  نسبة الئوية

 جّدا  جيد ٪ 92 15 التعليمية املادة 
 جيد ٪ 75 14 تصميم الكتاب التعليمى 

 جّدا  جيد ٪ 83 وَ  ٪80 11 معلم اللغة العربية
بعد أن تعرض بتحكيم من اخلرباء أعاله، فتعترب أبن مادة التعليمية املطورة  

اللغة    ةمعلمو   من حيث مادهتا  الئق جّداملهارة الكالم على أساس نظرية البنائية  
 تصميمها من حيث الئق و  العربية

بعد تقييم املنتج وإعطاء التعليقات واالقرتاحات، يقوم الباحثة    ،إصالح النتج  .ه
املنتج،بعد   إصالح  مّتت  املنتج.  إصالح  يف  التصنيفات    ذلك  على  بناًء 

والتعليقات واالقرتاحات املقدمة من خرباء التصميم وخرباء املواد. يتم إصالح  
الطلبة   الحتياجات  وخاّلقة  وفعالة  ومؤثرة  صلة  ذات  منتجات  ُل  لُيَحصَّ

َناَسبة. هذه هي التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء تصميم 
ُ
ها ومادهتا، منها  امل

 كما اييل:  
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 ( 16اجلدول )
 من اخلبري تصميم  تعليقات واقرتاحات

 أصلحت الباحثة تعليقات واقرتاحات
الصفحات  يف  الرومانية  األرقام  استخدام  إن 
تبديلها   فينبغي  والطالب.  للقراء  مصعب 
أو   اهلندية  أو  األجبدية  مثل  األخرى  ابألرقام 

 العربية.  

 

 

 

 

 .  األجبدية بدلت الباحثة  أبرقام

وأمساء  هناك صفحات فارغة، وهذه مبذرة.   املؤّلف  اسم  بكتابة  الباحثة  أدخلتها 
 غيها.اخلرباء 

 
 

 ( 17اجلدول )
 من اخلبري تصميم  تعليقات واقرتاحات

 أصلحت الباحثة تعليقات واقرتاحات
يرجى على الباحثة أن هتتمي بصحة الكتابة،  

 عربية أم التينية 
فهتمت الباحثة بصحة الكتابة، عربية أم  

 التينية. 
يرجى على الباحثة أن هتتمي بكمال الشكل 

 املرحلة املتوسطةأو احلركة ألن يف 

 . بكمال الشكل أو احلركة فهتمت الباحثة

يرجى على الباحثة أن هتتمي بصحة القواعد،  
   خاصة يف النعت واملنعوت وكذلك يف اإلضافة

 . بصحة القواعد  الباحثة  واصلحت تفهتمّ 
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 - على كل حال جيد وممتاز !

لهارة الكالم الطورة على أساس  التعليمية  ادو ال فعالية استخدام  :البحث الثان
 يف مدرسة ابن بطوطة التوسطة ماديون النظرية البنائية

البنائية   ادو امللقد مّتت جتربة   النظرية  املطورة على أساس  الكالم  يف    التعليمية ملهارة 
فعالية   عن  الباحثة  تبحث  الثاين  مبحث  يف  ماديون.  املتوسطة  بطوطة  ابن  مدرسة 

صول إىل النتيجة املرجوة فتعطى الباحثة إبختبار القبلى وإختبار البعدي   استخدامها، ولو
التعليمية   املادة  التجربة ملعرفة فعاليتها وأثرها يف استخدام  إىل جمموعة الضابطة وجمموعة 
ملهارة الكالم. تعطى الباحثة أيضا اإلستبانة ملعرفة أراء الطلبة عنها، هذه هي النتيجة من 

 ستبانة الطلبة عن هذه املادة والنتيجة من إختبار القبلى وإختبار البعدي. ا
 النتيجة استبانة الطلبة .أ

التعليمية ملهارة الكالم    اد و املالنتيجة استبانة الطلبة من إجابة الطلبة عن  
املطورة على أساس النظرية البنائية املستخدمة إبحدى عشرة سؤاال، ملعرفة أراء 

ية شعورهّن يف عملية التعليمية. هذه هي إجابة الطلبة كما ورد  الطلبة عنها وكيف
 يف اجلدول التالية: 

 ( 18اجلدول )
 النتيجة استبانة الطلبة

 معاير التقومي الرقم 
 درجة التقومي 

 النسبة
1 2 3 4 5 

 عرض اجلانب
 95 20 72 3 - - سهلة يف القراءة ادو املالكتابة هذه  1
 92 20 60 12 - - واضحة أو غي ضبابية الصورة املقدمة  2

املادة  3 هذه  يف  مقدمة  صورة  لكل  وصف  يوجد 
 التعليمية. 

- 2 9 32 55 98 
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 100 50 48 - 2 - الصورة املقدمة جذابة.  4
 100 55 40 3 2 - الصور املقدمة تتوافق مع املواد. 5

 جانب من تقدمي الواد
 95 35 48 12 - - بسهولة.  ادو املاستطعت يف فهم  1
 100 45 52 3 - - تتطابق مثل األسئلة مع املادة.  2

ميكن أن يساعدين وجود أسئلة املمارسة على فهم  3
 106 75 28 3 - - املادة وتعميقها. 

 الفوائد

فهم   1 األخرى   ادو املميكنين  واإلضافات  املفردات 
 ابستخدام هذه املادة التعليمية بسهولة. 

30 64 3 - - 97 

 93 - 2 3 68 20 شعرت سهلة يف استخدام هذه املادة.  2

هذه   3 أكثر   ادو املابستخدام  مهتم  أان  التعليمية، 
 92 - 2 3 72 15 بتعليم اللغة العربية

 1018 اجملموع  
بقيمة    يف املدرسة ابن بطوطة املتوسطة مباديون  الطلبة  نتيجة اإلستبانة من

 كما يف التاىل: 

 

 ×      =نسبةاجلواب  

 

 

 

       =          ×                 = نسبةاجلواب

 

 إمجايلعدد 

 حد أعلى

1018 
1210 

84،1 100 ٪  

100 ٪  
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"أ" مبجموعة   السابع  فصل  الطالبات  من  اإلستبانة  بنتيجة  عرفت  لقد 
، إذا ادخلتها إىل معاير نتيجة اإلستابنة حصلت  ٪84،1التجربة وتبلغ على  

التعليمية    ادو املوتدل على تقدير "جيد جّدا". وهذا أبن    ٪100  -  ٪80على  
لسهولة    الطلبة.  ملهارة الكالم على أساس نظرية البنائية مبستوى "جيد جّدا" عند 

 فهم القارئ فتمكنت الباحثة أن يالحظ إىل الرسم البياين التلي: 
 ( 5الرسم البيان ) 

 نتيجة اإلستبانة الطلبة فصل السابع أ 
 

 ى النتيجة من إختبار القبلى وإختبار البعد .ب

قامت الباحثة ابختبارين يعين اختبار القبلى واختبار البعدى من جمموعتني 
طالبات وجمموعة    23تتكون من    يف فصل السابع "أ" )البنات(  التجربيةجمموعة  

 طالبا يف فصل السابع "ب" )البين 22التجربية تتكون من 

  

0 20 40 60 80 100

جيد جّدا

جيد

مقبول

ناقص

ناقص جّدا

نتيجة اإلستبانة الطلبة فصل السابع أ

النتيجة القيمة



 

101 
 

 ( 19اجلدول )
 اختبار القبلى واختبار البعدى من جمموعتنيالنتيجة 

 نتيجة للمجموعة الضابطة  نتيجة للمجموعة التجربة  الرقم 
 اختبار البعدى اختبار القبلى اختبار البعدى اختبار القبلى

1. 37 95 27 27 
2 37 91،5 30 36 
3 37 82،5 27 31 
4 27 72 27 33 
5 27 72 31 39 
6 27 83،5 27 29 
7 27 86،5 27 29 
8 27 88 27 54 
9 37 99،5 27 29 

10 37 88،5 30 42 
11 27 79،2 71 72 
12 27 89،5 61 64 
13 44 86،6 27 29 
14 27 68،6 30 37 
15 27 68،7 29 35 
16 43 89،3 38 37 
17 59 95 48 55 
18 53 90،4 55 30 
19 62 83 27 27 



 

102 
 

20 38 99 29 0 
21 52 84،7 20 0 
22 20 79،2 60 58 
23 27 83   

 793 775 1936،1 826 اجملموع 
 
 ( 20اجلدول )

 البعدى من جمموعة التجربةاختبار القبلى واختبار النتيجة 
 D 2D اختبار البعدى اختبار القبلى  الرقم 

1. 
37,0 95,0 -58,0 3364,0 

2 
37,0 91,5 -54,5 2970,3 

3 
37,0 82,5 -45,5 2070,3 

4 
27,0 72,0 -45,0 2025,0 

5 
27,0 73,0 -46,0 2116,0 

6 
27,0 83,5 -56,5 3192,3 

7 
27,0 86,5 -59,5 3540,3 

8 
27,0 88,0 -61,0 3721,0 

9 
37,0 99,5 -62,5 3906,3 

10 
37,0 88,5 -51,5 2652,3 

11 
27,0 79,2 -52,2 2724,8 

12 
27,0 89,5 -62,5 3906,3 

13 
44,0 86,5 -42,5 1806,3 

14 
27,0 68,6 -41,6 1730,6 
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15 
27,0 68,7 -41,7 1738,9 

16 
43,0 69,3 -26,3 691,7 

17 
59,0 95,0 -36,0 1296,0 

18 
53,0 90,4 -37,4 1398,8 

19 
62,0 83,0 -21,0 441,0 

20 
38,0 99,0 -61,0 3721,0 

21 
52,0 84,7 -32,7 1069,3 

22 
20,0 79,2 -59,2 3504,6 

23 
27,0 83,0 -56,0 3136,0 

 اجملموع 
826,0 1936,1 -1110,10 56722,67 

 SD (Standar Deviasi from D)حبث  -

SDD  = √ [(56722,67/23) - (-1110,10/23)2] 

SDD  = √ (2466,203- 2329,531) 

SDD  = √136,672 

SDD  = 11,69 

 DM Standar Eror from( MDSE( حبث -

SEMD  = SDD /√ (N-1) 

SEMD  = 11,69 / √ (23-1) 

SEMD  = 2,49 

 حبث "ت"  -

t   = MD /SE MD 

t   = 11,69 / 2,49 

t   = 4,69 
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بعد قامت الباحثة بتقييم اختبار "ت" كما يف السابق، فوجدت أن قيمة  
  2،07حصلت على    (t-table)جدول  -وأما ت   4،69"ت" حصلت على  

  ٪5( مث أخذت الباحثة مبستوى الداللة  23  –  1    =22)  N-1هذا من الرموز  
(. فظهرت أن قيمة من نتيجة "ت" أكرب من 2،07=    21/  0،05أي مبعىن )

اختبار "ت" < ت   (t-table)جدول  -ت نتيجة    ( t-table)جدول  -أي مبعىن 
(4،69  >2،07  .) 

التعليمية ملهارة الكالم على أساس نظرية   ادو املبناء على ذلك، أبن تطوير  
البنائية نتيجة فعالية وهذا دّلت بقيمة من اختبار "ت"، ألن هناك فرق بعيد  

البعدى أي مبعىن أن الطلبة ارتقأت يف تعليم بني نتيجة من اخترب القبلى واختبار  
 اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم فيعترب أبن فروض البحث مقبولة.
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 الفصل اخلامس
 الناقشة 

التعليمية لهارة الكالم على أساس النظرية البنائية يف مدرسة ابن   ادو التطوير  .أ
 بطوطة التوسطة ماديون 

التعليمية املطورة ملهارة الكالم على   ادو املقامت الباحثة بتحليل االحتياجات لتصميم  
"نظرية  الأساس   السابع  الفصل  يف  ماديون  املتوسطة  بطوطة  ابن  مدرسة  يف  "  أالبنائية 

)للبنات( بطريقة املالحظة واملقابلة. املشكلة املوجودة يف تعليم املفردات، أبن عدم الثقة  
زن أكثر يف االستماع ما شرح املعلم ودون دور نشط يف التعليم كّ رت الطلبة ألهنن ييف نفس  

التعليمية اليت تتم تدريسها مع احتياجات الطلبة وتؤدي إىل عدم    ادو املمع الطلبة وال تتوافق  
مَتَكهَن الطلبة من حتسني مهارهتا خاصة يف مهارة الكالم وأما املادة غي اجلذابة، ألن تقدمي  

املادة  امل الطلبة  احتياجة  لذالك،  تدريسها.  يف  مالل  الطلبة  تسّبب  وهذا  ملون  غي  ادة 
  التعليمية املطورة للمهارة الكالم على أساس نظرية البنائية.   ادو املالتعليمية بتطوير 

ز إىل دور الطلبة يف التعليمية املطورة للمهارة الكالم تركّ   اد و املبناء على ذلك، أن  
الباحثة  التعليم، وليس  التعليم إىل هنايته. لذالك استخدمت  ت املعلم الىت تبني من بداية 

ويف حل   املادة  ولتجعل الطلبة يف فهم  ةنظرية البنائية لتجعل الطلبة يف وسع اخلرب الأبساس  
الكالم  وكما قال محيد وحلمي ومصطفى، أبّن    املشكالت  أبنفسهن خاصة يف مهارة 

  81وجود التعليم على أساس نظرية البنائية هي إحد األساليب يف حتسني مهارة الكالم.

. " )للبنات( جترى الباحثة خبمسة لقاءات أتطوير املادة التعليمية يف فصل السابع "
يف لقبلى بني اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة.  ، قامت الباحثة إبختبار االلقاء األول
  استخدمت الباحثة واملعلمة مادة التعليمية املطورة للمهارة الكالم على أساس   اللقاء الثان،

 
81 M. Abdul Hamid, Danial Hilmi, Syaiful Mustofa, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori 

Belajar Konstruktivisme untuk Mahasiswa,” Arabi: Journal of Arabic Studies, 1, (2019), 104  
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  واملعلمة   الباحثة  قامت  ،يف اللقاء الثالثنظرية البنائية بوحدة التعارف ومبوضوع املفردات.  

بوحدة التعارف ومبوضوع    للمهارة الكالم على أساس نظرية البنائية مادة التعليمية املطورة  
مادة التعليمية املطورة    واملعلمة  قامت الباحثة  ، . يف اللقاء الرابعاحلوارات ومهارة الكالم

القواعد. التعارف ومبوضوع  بوحدة  البنائية  نظرية  أساس  الكالم على  اللقاء   للمهارة  يف 
 .  ابإلختبار البعدية قامت الباحثة واملعلم اخلامس،

التعليمية املطورة هلا الفوائد الكثية   اد و املبناء علي مالحظة يف عملية التعليمية، هذا 
 " )للبنات( يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون، منها: أعند الطلبة يف الفصل السابع "

البنائية أن  التعليمية املطورة للمهارة الكالم على أساس نظرية    ادو املابستخدام   .7
جتعل الطلبة يف التعاون وحتل املشكالت أبنفسهن وهذا يطابق بشرح سوبردان  
عن مبادئ البنائية، أبن تتعّلم الطلبة بشكل أفضل من خالل حل التعارضات 
املعرفية )تتعارض مع األفكار واملفاهيم األخرى( من خالل التجربة والتفكي وما 

يًئا فرداًي. يتم أيًضا بناء التعّلم اجتماعًيا، من وراء املعرفة. بناء املعرفة ليس ش
خالل التفاعل مع الزمالء واملدرسني وأولياء األمور وما إىل ذلك. وابلتايل فمن  

 82األفضل لبناء املوضوع. 
أن الطلبة تنشطة يف التفكي ويف التعليم. هذا متعلق بقول حممد، أبن التعليم   .8

كة نشطة من الطالب يف التفكي يف حمفزات البنائية، يتطلب منوذج التعليم مشار 
النفسي  -التعليمية املختلفة اليت يتلقوهنا مث التفاوض معهم مع الواقع االجتماعي

ميكن   البنيوية  التعليم  نظرية  أن  ثربوين  حممد  أكده  ما  هذا  هبم.  حييط  الذي 
يركز تعليمي  هنج  أهنا  على  بذلك    توضيحها  القيام  خالل  من  التعليم  على 

(learning by doing)    ،  حىت يتمكن الطالب من العثور على الكفاءات الذاتية
 83الالزمة يف تطورهم.

 
82 H. Dadang Supardan, “Teori dan Praktik Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran,” Edunomic, 1, 

(2016), 6 
83 Thobroni Muhammad, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 10 
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التعليمية املطورة للمهارة الكالم على أساس نظرية البنائية أن    ادو املابستخدام   .9
  جتعل الطلبة يف وسع اخلربة وارتفاع يف مهارة كالم. ترتبط هذا املقصود بقول 

أبّن وجود التعليم على أساس نظرية البنائية هي إحد  محيد وحلمي ومصطفى،  
     84األساليب يف حتسني مهارة الكالم.

التعليمية لهارة الكالم الطورة على أساس النظرية   ادو ال فعالية استخدام .ب
 يف مدرسة ابن بطوطة التوسطة ماديون  البنائية

 اد و امللتحكيم وتقييم    يني تتطلب الباحثة إىل اخلبقبل جتري الباحثة إىل جمموعة ما،  
   املادة التعليمية املطورة يالتعليمية وتصميمها مث اقرتح اخلرباء مما اخلطاء. النتيجة من خب

النتيجة    تجّدا وحصل بتقدير على جّيد   وحصل على     التصميمخبي    من  ٪ 92على 
 مث اصلحت الباحثة كما اقرباحات من اخلرباء. بتقدير على جّيد ٪75النتيجة 

  استمّرت الباحثة بتقومي يف اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة وهي إعطاء اإلختبار 
ابستخدام   يالقبلى واإلختبار البعدى وإعطاء استبانة إىل املعلمة والطلبة عن أحوال التعليم

 (t-test)نظرية البنائية. يعتمد اإلختبار ت    املادة التعليمية املطورة ملهارة الكالم على أساس

و   4،69حصلت على    (t-test)ت    اإلختبار. النتيجة من  (paired sample t-test)  برموز
جدول -تأكرب من    (t-test)ت    اإلختبار، أبن  2،07حصلت على  (  t-table)جدول  -ت 

(table-t)  .    1دليل على أن  هذاH  مقبول وoH     مردود وفروض البحث مقبول ألن هناك
  تحصل   الطلبة  أما النتيجة من اإلستبانة فرق بعيد بني نتيجة اختبار القبلى واختبار البعدى.  

ت الباحثة أن تعليم ابستخدام املادة التعليمية املطورة  بناء على ذلك، أكدّ   .٪84  على
 ث املقبولة.  للمهارة الكالم على أساس نظرية البنائية فعالية وفروض البح

 
84 M. Abdul Hamid, Danial Hilmi, “Syaiful Mustofa, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab 

Berbasis Teori Belajar Konstruktivisme untuk Mahasiswa,” Arabi: Journal of Arabic Studies, 1, (2019), 

104 
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يف تطبيقها استخدمت املعلمة ابحلاسوب واملكرب الصوت والشاشة والزوم لتصاهلا  
مع الباحثة لتقدمي هذه املادة التعليمية املطورة. رأت الباحثة أبن الطلبة تتحسن وتتحّمس 

عند يف علمية التعليمية ألن املادة التعليمية هلا مواد ملون وصور متنوع واحلوارات مفهوم  
الطلبة وكل منها شيء جديد عند الطلبة حىت تشعرن بزايدة التشجيع والدوافع واملتعقد 

املادة البنائيةالتعليمية املطورة للمهارة الكالم على    للتعّلم هذا  . لذلك، أن  أساس نظرية 
أساس نظرية  دل على قادرين يف تعليم ابملادة التعليمية املطورة للمهارة الكالم على  تالطلبة  
 ألن هلا أثر إجيايب عند الطلبة خاصة يف مهارة الكالم.   البنائية 
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 الفصل السادس 

 اخلامتة

التعليمية    ادو امللقد تعّرضت الباحثة خطواط البحث ومدى فعالية اإلنتاج عن هذا  
املتوسطة  يف مدرسة ابن بطوطة    التعليمية املطورة للمهارة الكالم على أساس نظرية البنائية 

" )للبنات( وصفا كامال وواضحا يف فصول أعاله. وصلت إىل أماديون لفصل السابع "
الفصل السادس أوالفصل األخي يف هذا البحث وهي ملخص نتائج البحث واإلقرتحات، 

 استخالصه واقرتحاته كما ايىل:  

 ملخص نتائج البحث .أ

اخل الفصل  إىل  األول  الفصل  من  الباحثة  قدمت  ما  على  نتائج  بناء  فّدلت  امس 
 البحث يف ماايىل:

تتكون من (  Borg and Gall)استخدمت الباحثة خطوات التطوير من بورج وجال   .1
عشر اخلطوات، فقامت الباحثة خبمس اخلطوات يف هذا البحث الختصار الوقت  

تطوير املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية  .  يف ميدان البحث
٪ من خبي 92مبادئ نظرية بنائية وحتصل على نتائج التحقق بقيمة    6تستخدم  

٪ من معلمة اللغة  83٪ من خبي التصميم و  75املواد التعليمية، والتحقق بقيمة  
العربية. وهبذا تكون املواد التعليمية اليت مت تطويرها يف معايي جيدة جًدا خلبي من 

 ة العربية وهي خلبي من صحة التصميم جيد. صحة املواد التعليمية ومعلمة اللغ
التعليمية التعليمية املطورة للمهارة الكالم على   ادو املتـؤكّد الباحثة أبن استخدام   .2

يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون فعالية وتعتمد الباحثة    أساس نظرية البنائية 
" من اختبار القبلى واختبار البعدى، ختترب  أإىل نتيجة الطلبة يف فصل السابع "
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،  4وحصلت على النتيجة    (    paired sample t-test)الباحثة برموز اختبار "ت"  
دّل على أّن املادة التعليمية املطورة هلا أثر إجيايب جملموعة ما. أما نتيجة ت، ف58

  بتقدير   ٪84عن املادة التعليمية املطورة حصلت على النتيجة  اإلستبانة الطلبة  
 جيد جّدا. أكّدت الباحثة أبن فروض البحث مقبول.

 قرتحاتاال .ب
منفعة يف تعليم اللغة العربية  بناءا على نتائج البحث احملصولة فرتجوا أن تكون مفيدة و 

 خاصة يف مهارة الكالم. فتنبغى الباحثة على تقدمي اإلقرتحات فيما اييل: 
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا للباحثا التايل عن كتابة العلمي الىت    .1

تتعلق هبذا املوصوع ومتّكن الباحث التايل أن تطور هذا البحث أبحسن ما ميكن  
 يف عصر اليومي. 

   يف مدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون ترجو الباحثة على معلمة اللغة العربية    .2
اد التعليمية املطورة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف  و ابمل  أن تستخدموا وتستفيدوا

 مهارة الكالم. 
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PEDOMAN OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN BAHAN AJAR KOSA KATA DENGAN BUKU 

HANDBOOK 

 

Hari/ Tanggal : ................................  

Jam Ke-  : ................................ 

Kelas    : ................................ 

Tujuan   : Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai 

kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan program pembelajaran Bahasa arab 

khususnya pada bahan ajar kosakata menggunakan buku handbook 

NO. ASPEK YANG DIAMATI CATATAN 

1. Lokasi sekolah  

2. Lingkungan fisik sekolah pada 

umumnya 

 

3 Ruang Kelas  

4. strategi dan metode pembelajaran 

yang digunakan 

 

5. Suasana dalam proses belajar 

mengajar bahasa arab 

menggunakan buku hand book 

 

6. Proses kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

 

7. Siapa saja yang berperan dalam 

pelaksanaan program Belajar 

mengajar. 

 

8. Dampak pembelajaran 

menggunakan buku hand book  
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9. Keberanian siswa dalam 

pembelajaran berlangsung 

 

10. Bagaimana latihan soal yang 

terdapat pada buku handbook 

 

11. Perbandingan suasana 

pembelajaran pada kelas banin dan 

bannat 

 

12. Kesesuain Isi Bahan ajar dengan 

teori bahan ajar 

 

13. Perlukah permainan dalam bahan 

ajar 
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PEDOMAN WAWANCARA KEPADA GURU SEBELUM PENGGUNAAN 

BAHAN AJAR BERUPA BAHAN AJAR KETERAMPILAN BERBICARA 

BERBASIS KONSTRUKTIVISME-MENGGUNAKAN BUKU 

HANDBOOK 

 

Indikator Butir 

Kondisi siswa, 

pembelajaran 

1. Berapa jumlah murid kelas 7 cowok dan 

cewek? 

2. Apakah terdapat perbedaan dalam mengajar 

pada kelas banin dan bannat? 

3. Masalah apa yang muncul pada keduanya 

gender itu? 

4. Apa dampak menggunakan buku handbook? 

5. Kesulitan apa yang sering dihadapi oleh Bapak/ 

Ibu? 

6. Apakah buku ini menggunakan k13? Jika tidak 

pedoman apa yang digunakan? 

7. Bagaimana praktek pembelajaran 

menggunakan buku ini (latihan soal)? 

Metode pembelajaran 

bahasa Arab yang biasa 

digunakan 

8. Dalam pembelajaran bahasa Arab, metode apa 

yang biasa digunakan oleh Bapak/ Ibu? 

9. Mengapa Bapak/ Ibu menggunakan metode 

tersebut?  
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10. Pernahkah Bapak/ Ibu menggunakan 

pendekatan pembelajaran konstruktivisme? 

Perlunya bahan ajar 

bahasa Arab 

11. Apakah Bapak/ Ibu memerlukan suatu bahan 

ajar? 

12. Apakah tidak masalah, jika saya 

mengembangkan bahan ajar yang bersikan 

maharah kalam beserta qawaidnya, sedangkan 

pada pembelajaran lain terdapat pembelajaran 

tersebut?  

Bahan ajar yang pernah 

digunakan dalam 

pembelajaran bahasa 

Arab 

13. Bahan apa saja yang pernah Bapak/ Ibu 

gunakan dalam pembelajaran? 

14. Bahan ajar seperti apa saja yang baik/ layak 

untuk digunakan oleh siswa kelas VII? 
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 85التعليمى كتاب ال تصميم خبي

   البنائية النظرية أساس على يةالتعليم وادتطوير امل استبانة 

 الدكتور احلاج راض توفيق الرمحن :  اخلبي اسم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج:    العنوان

   التعليمي الكتاب  تصميم يف:   اخلبي  متخصص

 النتيجة التحكيم  عناصر الرقم  اجملال
1 2 3 4 5 

  تصميم
 الكتاب 

  ✓    للتعليم  الطالب  جذاب  الكتاب  تصميم .1
 ✓     اجلذاب  غالف .2
  ✓    لقراءةل وسهلة  واضحة الكتاب  يف الكتابة .3

  ✓    اخلط وحجم(  اخلط)  احلروف كتابة  دقة .1 الرسومات
  ✓    والتخطيط التصميم دقة .2
  ✓      التوضيحي والرسوم الصور مظهر مجال .3
  ✓    اللون تطابق .4

  وجه
 الكتاب 

  ✓    الفقرة كثافة .1
    ✓  الصفحة رقم تتابع  يف الضبط .2

  طباعة
 الكتاب 

   ✓   احملتوايت  حسب الصفحة تكميل .1
   ✓   ملزمة جودة .2
  ✓    املستخدم الورق  جودة .3
  ✓    واضحة  يطبع .4

 
 الفوزان   إبراهيم  الرمحن  لعبد"  هبا  الناطقني  لغي   العربية  اللغة  ملعلمى   إضاءات"  كتاب  من  منقول  االستبانة 85
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  ✓      كتابة ال صحة .5
 وإضافات  مالحظات

o  إن استخدام األرقام الرومانية يف الصفحات مصعب للقراء والطالب. فينبغي
 تبديلها ابألرقام األخرى مثل األجبدية أو اهلندية أو العربية.  

o   .هناك صفحات فارغة، وهذه مبذرة 

 

 

 

 2020أغسطوس  31 ماالنج،

 التعليمى الكتاب  تصميم خبي

 

 الدكتور احلاج راض توفيق الرمحن  
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 86للكتاب التعليمى خبي احملتوى 

املطورة ملهارة الكالم على أساس النظرية البنائية للفصل السابع  التعليمية ادو املاستبانة 
 مبدرسة ابن بطوطة املتوسطة ماديون 

 سيف املصطفى :  اسم اخلبي

 : جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج   العنوان

 التعليمية على أساس النظرية البنائية : يف املادة   متخصص اخلبي 

 عناصر التحكيم  الرقم  اجملال
 النتيجة

1 2 3 4 5 

 دقة املادة 
 ˅     مناسبة أهداف التعليمية للغة العربية .1

2. 
مفيدة لزايدة املفردات والكالم 

 ˅     والرتكيب

مضمون 
 املادة 

  ˅    تناسب مببدأ النظرية البنائية  .1
  ˅    تكميل املادة  .2
 ˅     وضوح املادة  .3
  ˅    استعمال اللغة السليمة .4

 التدريبات 

 ˅     تناسب التدريبات ابألهداف التعليمى  .1
  ˅    وضوح تعاليم األسئلة .2
 ˅     التدريبات املتنوعة .3
 ˅     توازن درجة الصعوبة .4
 ˅     ابملرحلة املتوسطةمناسبة التدريبات  .5
  ˅    تدافع لرتقية املفردات والكالم والرتكيب .6

 
 االستبانة منقول من كتاب "إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغي الناطقني هبا" لعبد الرمحن إبراهيم الفوزان،    86
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إرشاد  
استخدام 
 الكتاب 

 ˅     يشتمل إرشاد استخدام الكتاب  .1
  ˅    يعطى اإلرشادات كافية .2

 ˅     يعطى اإلرشادات لتخطيط التعليم .3

 مالحظات وإضافات 

 الكتابة، عربية أم التينية يرجى على الباحثة أن هتتمي بصحة  .1

 يرجى على الباحثة أن هتتمي بكمال الشكل أو احلركة ألن يف املرحلة املتوسطة  .2

يرجى على الباحثة أن هتتمي بصحة القواعد، خاصة يف النعت واملنعوت   .3
  وكذلك يف اإلضافة

 على كل حال جيد وممتاز ! .4

 املشروع بال مشكالت وشكرا لك ...  سأل للا أن يوفق الجناز

 

 2020 أغسطس  31  ماالنج،

 خبي الكتاب التعليمى    

 

 سيف املصطفى     
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LEMBAR EVALUASI BAHAN AJAR BERUPA BAHAN AJAR UNTUK 

KETERAMPILAN BERBICARA BERBASIS KONSTRUKTIVISME 

UNTUK GURU87 

Identitas Responden   

Nama   : Fadhilah Haifa Afifah 

Judul Produk  : Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Berbicara 

berbasis teori konstruktivisme di SMP Tahfidz Ibnu Bathuthah Madiun 

Mata Pelajaran : Kosakata bahasa Arab 

Petunjuk umum 

1. Sebelum mengisi angket ini, pastikan Anda telah membaca dan 

menggunakan Bahan Ajar Keterampilan Berbicara berbasis teori 

konstruktivisme. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda pada tempat yang sudah disediakan. 

3. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam angket ini sebelum Anda 

memilih jawaban. 

4. Jika ada yang tidak Anda mengerti, bertanyalah pada Peneliti. 

5. Berikut petunjuk penilaian 

Nilai Simbol Keterangan 

1. 1 Sangat tidak baik 

2. 2 Kurang baik 

3. 3 Cukup baik 

4. 4 Baik 

5. 5 Sangat baik 

 

 

 

 
87 Modifikasi dari buku M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008) hlm. 111-125, dan telah divalidasi oleh ustadz 

Dr. H. Bisri Mustofa, M.A 
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NO. PERNYATAAN 

ALTERNATIF 

PILIHAN 

1 2 3 4 5 

1 Kemenarikan fisik bahan ajar     √ 

2 Kemudahan petunjuk penggunaan     √ 

3 Kesusaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

   
 √ 

4 Kesesuaian materi dengan siswa    √  

5 Tingkat pemahaman siswa 

menggunakan bahan ajar ini 

  
√   

6 Bahan ajar ini memudahkan siswa 

dalam meningkatkan kemampuan 

maharah kalam. 

   √  

7 Bahan ajar ini membantu dalam 

meninggkatkan keefektifitasan belajar 

siswa    

    √ 

8 Kesesuain soal dengan materi    √  

9 Kesesuaian gambar dengan materi    √  

10 Keterlibatan siswa dalam proses 

belajar mengajar 

  √   

11 Bahan ajar memberikan motivasi 

dalam mempelajari Bahasa Arab 

   √  

 

A. KOMENTAR DAN SARAN  

Guna memperbaiki bahan ajar ini, tuliskan komentar dan saran Anda terhadap 

kualitas bahan ajar dari segi kemanfaatan, tampilan, dan keefektifannya 

• Memudahkan pengguna dalam menyampaikan materi Bahasa Arab. 
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• Tampilan dari bahan ajar tersebut juga menarik sehingga muncul rasa 

ketertarikan anak untuk mempelajari Bahasa Arab.  

• Dalam buku tersebut juga terdapat petunjuk penggunaan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami buku tersebut.  

• Materi yang ada dalam buku tersebut juga sesuai untuk jenjang SMP.  

• Mudah dipahami untuk anak seusia SMP. Pemilihan kata serta gambar juga 

menarik. Sehingga anak tidak mudah bosan. 

B. KESIMPULAN 

Pilih salah satu jawaban dengan melingkari jawaban yang Anda pilih: 

1. Apakah Anda tertarik dengan bahan ajar ini? Ya/ Tidak 

2. Menurut Anda bahan ajar ini: 

a. Sangat baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab (tanpa 

perbaikan). 

b. Baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, namun masih perlu 

diadakan perbaikan 

c. Kurang baik jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 
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LEMBAR EVALUASI BAHAN AJAR BERUPA BAHAN AJAR UNTUK 

KETERAMPILAN BERBICARA BERBASIS KONSTRUKTIVISME 

UNTUK GURU88 

Identitas Responden   

Nama   : Anwarul Muniroh 

Judul Produk  :Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Berbicara 

berbasis teori konstruktivisme di SMP Tahfidz Ibnu Bathuthah Madiun 

Mata Pelajaran : Kosakata bahasa Arab 

 

Petunjuk umum 

1. Sebelum mengisi angket ini, pastikan Anda telah membaca dan 

menggunakan Bahan Ajar Keterampilan Berbicara berbasis teori 

konstruktivisme. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda pada tempat yang sudah disediakan. 

3. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam angket ini sebelum Anda 

memilih jawaban. 

4. Jika ada yang tidak Anda mengerti, bertanyalah pada Peneliti. 

5. Berikut petunjuk penilaian 

Nilai Simbol Keterangan 

1. 1 Sangat tidak baik 

2. 2 Kurang baik 

3. 3 Cukup baik 

4. 4 Baik 

5. 5 Sangat baik 

 

 

 
88 Modifikasi dari buku M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008) hlm. 111-125, dan telah divalidasi oleh ustadz 

Dr. H. Bisri Mustofa, M.A 
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NO. PERNYATAAN 

ALTERNATIF 

PILIHAN 

1 2 3 4 5 

1 Kemenarikan fisik bahan ajar    V  

2 Kemudahan petunjuk penggunaan    V  

3 Kesusaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

  V   

4 Kesesuaian materi dengan siswa    V  

5 Tingkat pemahaman siswa 

menggunakan bahan ajar ini 

    V 

6 Bahan ajar ini memudahkan siswa 

dalam meningkatkan kemampuan 

maharah kalam. 

   V  

7 Bahan ajar ini membantu dalam 

meninggkatkan keefektifitasan belajar 

siswa    

   V  

8 Kesesuain soal dengan materi    V  

9 Kesesuaian gambar dengan materi   V   

10 Keterlibatan siswa dalam proses 

belajar mengajar 

   V  

11 Bahan ajar memberikan motivasi 

dalam mempelajari Bahasa Arab 

    V 

 

C. KOMENTAR DAN SARAN  

Guna memperbaiki bahan ajar ini, tuliskan komentar dan saran Anda terhadap 

kualitas bahan ajar dari segi kemanfaatan, tampilan, dan keefektifannya. Guru 

menyarankan untuk segera dicetakkan agar dapat dinikmati kebermanfaatannya. 
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D. KESIMPULAN 

Pilih salah satu jawaban dengan melingkari jawaban yang Anda pilih: 

1. Apakah Anda tertarik dengan bahan ajar ini? Ya sangat tertarik  

2. Menurut Anda bahan ajar ini: 

a. Sangat baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab (tanpa 

perbaikan). 

b. Baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, namun masih perlu 

diadakan perbaikan (pilihan)  

c. Kurang baik jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 
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LEMBAR EVALUASI BAHAN AJAR BERUPA BAHAN AJAR UNTUK 

KETERAMPILAN BERBICARA BERBASIS KONSTRUKTIVISME 

UNTUK SISWA89 

Identitas Responden   

Nama   : 

Kelas   :  

Sekolah  :  

Judul Produk  : Pengembangan Bahan Ajar Untuk Keterampilan Berbicara 

berbasis teori konstruktivisme di SMP Tahfidz Ibnu Bathuthah Madiun 

Mata Pelajaran : Kosakata bahasa Arab 

Petunjuk umum 

1. Sebelum mengisi angket ini, pastikan Anda telah membaca dan 

menggunakan Bahan Ajar Untuk Keterampilan Berbicara berbasis teori 

konstruktivisme. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda pada tempat yang sudah disediakan. 

3. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dalam angket ini sebelum Anda 

memilih jawaban. 

4. Jika ada yang tidak Anda mengerti, bertanyalah pada Guru atau Peneliti. 

Petunjuk peniliain 

1. Isilah dengan tanda check (√) pada pilihan yang telah disediakan sesuai 

dengan jawaban Anda. 

2. Kriteria Penilaian 

- SS  : Sangat Setuju 

- S  : Setuju  

- KS  : Kurang Setuju 

 
89 Modifikasi dari buku M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008) hlm. 111-125, dan telah divalidasi oleh ustadz 

Dr. H. Bisri Mustofa, M.A 
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- TS  : Tidak Setuju  

- STS : Sangat Tidak Setuju 

3. Atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih 

A. ASPEK TAMPILAN 

No. Keterangan Pertanyaan 

Alternative Pilihan 

STS TS KS S SS 

1. ASPEK 

TAMPILAN 

 

Teks atau tulisan pada bahan 

ajar ini mudah dibaca. 

      

Gambar yang disajikan jelas 

atau tidak buram 

     

Adanya keterangan pada setiap 

gambar yang disajikan dalam 

bahan ajar ini. 

     

Gambar yang disajikan 

menarik. 

     

Gambar yang disajikan sesuai 

dengan materi. 

     

2. APEK 

PENYAJIAN 

MATERI 

 

Saya dapat memahami materi 

dengan mudah. 

     

Contoh soal yang digunakan 

dalam modul ini sudah sesuai 

dengan materi. 

     

Adanya soal latihan dapat 

membantu saya dalam 

memahami dan mendalami 

materi. 
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3. ASPEK 

MANFAAT 

 

Saya dapat memahami materi 

kosakata dan penambahan 

lainnya menggunakan bahan 

ajar ini dengan mudah.   

     

Saya merasa lebih mudah 

belajar dengan menggunakan 

bahan ajar ini.   

     

Dengan menggunakan bahan 

ajar ini saya lebih tertarik 

dalam belajar bahasa Arab 

     

 

B. KOMENTAR DAN SARAN  

Guna memperbaiki bahan ajar ini, tuliskan komentar dan saran Anda terhadap 

kualitas bahan ajar dari segi kemanfaatan, tampilan, dan keefektifannya 

……………………………………………………………………………………… 

C. KESIMPULAN 

Pilih salah satu jawaban dengan melingkari jawaban yang Anda pilih: 

1. Apakah Anda tertarik dengan bahan ajar ini? Ya/ Tidak 

2. Menurut Anda bahan ajar ini: 

a. Sangat baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab (tanpa 

perbaikan). 

b. Baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, namun masih perlu 

diadakan perbaikan 

c. Kurang baik jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN  (RPP) 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

(KETERAMPILAN BERBICARA) 

SMP TAHFIDZ IBNU BATUTAH MADIUN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Satuan Pendidikan :    SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun 

Mata Pelajaran : 
Bahasa Arab (Keterampilan berbicara) / 

kosakata 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / Ganjil 

Tema / Subtema : التَ َعاُرف  

Alokasi Waktu : 1 JP x 40 menit  

I. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Pembelajaran 

Menjadikan siswa mampu untuk membangun pemikirannya dan 

meluaskan pengalaman dengan cara memberikan pengetahuan dan 

melakukan latihan-latihan guna meningkatkan keterampilan berbicara 

para siswa dengan menggunakan prinsip kontruktivisme. Setelah 

mengamati, menalar, menanya, dan menghafalkan peserta didik mampu 

memahami, mencocokkan dan menerapkan dengan bahasa Arab yang 

bertemakan: التَ َعاُرف. 
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B. Indikator 

1. Siswa mampu memahami makna kosakata sesuai dengan 

gambar. 

2. Siswa mampu mencocokkan kosakata dengan gambar yang 

tersedia. 

3. Siswa mampu melengkapi kalimat yang tersedia dengan 

kosakata. 

4. Menerapkan hafalan kosakata dengan baik 

II. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Fungsi Sosial 

• Memperkenalkan teman dengan menggunakan bahasa Arab. 

• Memahami makna kosakata bersama teman. 

B. Mufrodat Tentang "التعارف" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سٌ ُمَدرِ  

 
 

 دَرَسةٌ مَ 

 

 
 طَاِلبٌ  - تِلِميذٌ 

 

 
 طَالَِبةٌ  -ٌة تِلِميذ

 

 
 

 ُمتَ َوسِ طَةٌ  دَرَسةٌ مَ 

 
 َمِديَنةٌ 
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C. Metode dan Bahan Ajar Pembelajaran 
Metode Pembelajaran  : Metode Konstruktivisme 

Bahan Ajar Pembelajaran  : Bahan Ajar Berbasis 

Konstruktivisme Maharah Kalam 
D. Media/Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat 
• Laptop 

• Lcd Proyektor 

• Video Kartun 

2. Bahan dan Sumber Belajar 
• Buku Siswa 

Buku Bahasa Arab Siswa Kelas 7 SMP Tahfidz Ibnu 

Batutah Madiun 

 
• Kamus 

Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab 
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III. PROSES PEMBELAJARAN 

A. Pembelajaran Mufrodat 

1. Pendahuluan (7 menit) 

a. Peneliti membuka pelajaran dengan salam dan memimpin 

doa, melalui zoom yang didampingi oleh guru bahasa Arab.  

b. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, 

yaitu mengenalkan mufradat yang berkaitan dengan 

(kosakata). 

c. Peneliti meminta siswa untuk melihat video mengenai 

mufrodat. 

2. Kegiatan Inti (30 menit) 

a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat 

dalam mufradat tentang التَ َعاُرف 

b. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian 

membacakan beberapa mufradat dan siswa menirukan 

c. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat 

dengan tepat beserta maknanya. 

d. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan 

siswa terhadap mufradat baru 

3. Penutup (3 menit) 

a. Guru memberi intisari dari pelajaran sudah dipelajari.  

b. Guru menutup pembelajaran dan memberikan motivasi 

kepada siswa.  

IV. PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Non - test 

B. Instrumen Penilaian 

• Menggunakan Lembar Observasi  

Instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya 

berupa rating scale. 
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Kelas   : VII 

Semester   : I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab (kosakata) 

Rating Scal 

No Sikap yang dinilai 
Absensi & Hasil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Memperhatiakan penjelasan 

guru 
          

2 
Tidak gaduh ketika pelajaran 

dilaksanakan 
          

3 
Memahami kosakata dengan 

baik 
          

4 
Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
          

5 
Keaktifan dalam bertanya 

maupun menjawab pertanyaan 
          

6 
Menghafalkan kosakata sesuai 

dengan maknanya 
          

No Sikap yang dinilai 
Absensi & Hasil 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Memperhatiakan penjelasan 

guru 
          

2 
Tidak gaduh ketika pelajaran 

dilaksanakan 
          

3 
Memahami kosakata dengan 

baik 
          

4 
Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
          

5 
Keaktifan dalam bertanya 

maupun menjawab pertanyaan 
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6 
Menghafalkan kosakata sesuai 

dengan maknanya 
          

 

Keterangan: 

Kriteria rubrik yang dapat digunakan: 

Skor Kriteria 

1 Tidak baik 

2 Kurang baik 

3 Cukup  

4 Baik  

5 Sangat Baik 
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN  (RPP) 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

(KETERAMPILAN BERBICARA) 

SMP TAHFIDZ IBNU BATUTAH MADIUN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Satuan Pendidikan :    SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun 

Mata Pelajaran : 
Bahasa Arab (Keterampilan berbicara) / hiwar 

& maharah kalam 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / Ganjil 

Tema / Subtema : التَ َعاُرف  

Alokasi Waktu : 1JP x 40 menit  

I. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Pembelajaran 

Menjadikan siswa mampu untuk membangun pemikirannya dan 

meluaskan pengalaman dengan cara memberikan pengetahuan dan 

melakukan latihan-latihan guna meningkatkan keterampilan berbicara 

para siswa dengan menggunakan prinsip kontruktivisme. Setelah 

mengamati, menalar, menanya, dan mengkomunikasikannya, peserta 

didik mampu memahami, bercakap dan menerapkan dengan bahasa 

Arab yang bertemakan: التَ َعاُرف. 
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B. Indikator 

1. Siswa mampu mengetahui makna dengan benar 

2. Siswa mampu mengucapkannya dengan benar. 

3. Siswa mampu melakukan dialog. 

II. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Fungsi Sosial 

• Memperkenalkan diri sendiri dengan menggunakan bahasa 

Arab. 

• Berdialog dengan teman 

B. Mufrodat Tentang "التعارف" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سٌ ُمَدرِ  

 
 

 دَرَسةٌ مَ 

 

 
 طَاِلبٌ  - تِلِميذٌ 

 

 
 طَالَِبةٌ  -ٌة تِلِميذ

 

 
 

 ُمتَ َوسِ طَةٌ  دَرَسةٌ مَ 

 
 َمِديَنةٌ 
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C. Isi Percakapan  

 

ُم َعَلْيُكْم، َصَباُح الَخير   َُزْهَرةُ 
َ
 : الَسَل

؟:   َُساَرةُ  . َما اْسُمك  ، َصَباُح الُنْور  م 
َ
َل  َوَعَلْيُكُم السَّ

 

ْي؟ َُزْهَرةُ  ة، َوَما اْسُمك  َيا ُاخت  ي َزهَرُة الَجنَّ ْسم   : ا 
ي َساَرُة،  َُساَرةُ  ْسم  ؟  : ا  ك 

ُ
 َكيَف َحال

 

ي؟    َزْهَرةُ  ك  َياُاخت 
ُ
. وَكْيَف َحال َخيٍر. الَحْمُد هلل   : ب 

؟    َُساَرةُ  ْئت  ْن َاْيَن ج  َك. م  َخيٍر َكذل  . ب   : الَحْمُد هلل 
 

ْئت  َيا َزْهَرُة؟   َزْهَرةُ  ْن َاْيَن ج  ُيْوَن، َوم  ْن َماد  نا م 
 
 : ا

ْن َباْنُدْونج  : َُساَرةُ  نا م 
 
 ا

 

D. Metode dan Bahan Ajar Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Metode Konstruktivisme 

Bahan Ajar Pembelajaran  : Bahan Ajar Berbasis 

Konstruktivisme Maharah Kalam 
E. Media/Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat 

• Laptop 

• Lcd Proyektor 

• Video Kartun 

2. Bahan dan Sumber Belajar 

• Buku Siswa 
Buku Bahasa Arab Siswa Kelas 7 SMP Tahfidz Ibnu Batutah 

Madiun 
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• Kamus 

Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab 

 

 

III. PROSES PEMBELAJARAN 

A. Pembelajaran Hiwar & Maharah Kalam 

1. Pendahuluan (7 menit) 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan memimpin doa. 

b. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang 

telah dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengenalkan hiwar yang berkaitan dengan tema perkenalan. 

d. Guru meminta siswa untuk melihat video mengenai hiwar dan 

maharah kalam. 

2. Kegiatan Inti (30 menit) 

a. Guru memerintahkan siswa memperhatikan, menyimak dan 

menngucapkannya hiwar/percakapan tentang التَ َعاُرف. 
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b. Guru memberikan waktu siswa untuk berdiskusi dan bertanya 

kepada guru mengenai hiwar yang telah dipelajari 

c. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan 

siswa terhadap keterampilan berbicara. 

3. Penutup (3 menit) 

a. Guru memberi intisari dari pelajaran sudah dipelajari.  

b. Guru menutup pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa.  

IV. PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Non - test 

B. Instrumen Penilaian 

• Menggunakan Lembar Observasi  

Instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya berupa 

rating scale. 

Kelas   : VII 

Semester  : I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Rating Scal 

No Sikap yang dinilai 
Absensi & Hasil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Memperhatikan arahan guru           

2 
Tidak gaduh ketika pelajaran 

dilaksanakan 
          

3 
Memahami isi percakapan 

dengan baik 
          

4 
Keaktifan dalam bertanya 

maupun menjawab pertanyaan  
          

5 
Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
          



 

145 
 

6 
Berdialog didepan kelas 

menggunakan bahasa Arab 
          

No Sikap yang dinilai 
Absensi & Hasil 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Memperhatikan arahan guru           

2 
Tidak gaduh ketika pelajaran 

dilaksanakan 
          

3 
Memahami isi percakapan 

dengan baik 
          

4 
Keaktifan dalam bertanya 

maupun menjawab pertanyaan  
          

5 
Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
          

6 
Berdialog didepan kelas 

menggunakan bahasa Arab 
          

 

Keterangan: 

Kriteria rubrik yang dapat digunakan: 

Skor Kriteria 

1 Tidak baik 

2 Kurang baik 

3 Cukup  

4 Baik  

5 Sangat Baik 
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN  (RPP) 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

(KETERAMPILAN BERBICARA) 

SMP TAHFIDZ IBNU BATUTAH MADIUN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Satuan Pendidikan :    SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun 

Mata Pelajaran : 
Bahasa Arab (Keterampilan berbicara) / 

Qawaid 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / Ganjil 

Tema / Subtema : التَ َعاُرف  

Alokasi Waktu : 1JP x 40 menit  

I. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

A. Tujuan Pembelajaran 

Menjadikan siswa mampu untuk membangun pemikirannya dan 

meluaskan pengalaman dengan cara memberikan pengetahuan dan 

melakukan latihan-latihan guna meningkatkan keterampilan berbicara 

para siswa dengan menggunakan prinsip kontruktivisme. Setelah 

mengamati, menalar, menanya, dan mengkomunikasikannya, peserta 

didik mampu memahami, bercakap dan menerapkan dengan bahasa 

Arab yang bertemakan: التَ َعاُرف. 



 

147 
 

B. Indicator Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami terkait kaidah nahwu 

2. Siswa mampu membedakan pembagian kaidah nahwu 

3. Siswa mampu mendiskusikan terkait kaidah nahwu 

4. Siswa mampu menjelaskannya. 

II. MATERI PEMBELAJARAN 

A. Fungsi Sosial 

• Berdiskusi dengan tim  

• Mempresentasikan didepan kelas dengan tim 

B. Mufrodat tentang "التعارف" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Isi Materi 

Jenis kata dalam bahasa Arab 

Bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh 

orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan perasaan) 

mereka. Jenis kata dalam Bahasa arab terdiri dari 3, yaitu: ISIM, FI’IL 

dan HARF. Berikut penjelasan dari Isim: 

 
 سٌ ُمَدرِ  

 
 

 دَرَسةٌ مَ 

 

 
 طَاِلبٌ  - تِلِميذٌ 

 

 
 طَالَِبةٌ  -ٌة تِلِميذ

 

 
 

 ُمتَ َوسِ طَةٌ  دَرَسةٌ مَ 

 
 َمِديَنةٌ 
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Isim 

Dalam Bahasa Indonesia isim diartikan sebagai kata benda, yang 

dalam ilmu bahasa Arab, isim sebagai pondasi suatu kalimat bahasa 

Arab. Isim menurut kitab al-jurumiyah, yaitu: 

 ِبَزَمنٍ  تَ ْقرَتِنْ  لَْ   وَ  نَ ْفِسَها  يف  َمْعَن  َلىعَ   َدلَّتْ  َكِلَمةٌ 

(kata yang menunjukan suatu makna pada dirinya dan tidak terkait dengan 

waktu) 

Isim adalah semua jenis kata benda, baik itu benda mati ataupun 

benda hidup, baik itu yang dapat dijangkau oleh panca indera (nampak) 

atau yang bersifat abstrak (tidak nampak), dan tanpa berkaitan dengan 

waktu. Berbeda dengan kata benda pada bahasa Indonesia, yaitu segala 

halnya yang tidak berkaitan dengan waktu maka dinamakan dengan 

kata benda. Ciri-ciri isim yang paling menonjol adalah isim yang 

dimasuki tanwin dan alif lam (  اجلَح َنةُ /َقط). 
III. PROSES PEMBELAJARAN 

A. Pembelajaran Qawaid 

1. Pendahuluan (7 menit) 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan memimpin doa.  

b. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali pelajaran yang 

telah dipelajari 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini 

d. Guru meminta siswa untuk melihat video mengenai al Qawaid. 

2. Kegiatan Inti (30 menit) 

a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat 

dalam mufradat tentang التَ َعاُرف.  

b. Guru memerintahkan siswa untuk membuat kelompok dan 

berdiskusi 
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c. Guru memerintahkan siswa untuk mempresentasikannya 

didepan kelas. 

d. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan 

siswa terhadap perbedaan isim huruf dan fi’il. 

3. Penutup (3 menit) 

a. Guru memberi intisari dari pelajaran sudah dipelajari.  

b. Guru menutup pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa.  

B. Metode dan Bahan Ajar Pembelajaran 

Metode Pembelajaran  : Metode Konstruktivisme 

Bahan Ajar Pembelajaran  : Bahan Ajar Berbasis 

Konstruktivisme Maharah Kalam 
C. Media/Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat 

• Laptop 

• Lcd Proyektor 

• Video Kartun 

2. Bahan dan Sumber Belajar 

• Buku Siswa 
Buku Bahasa Arab Siswa Kelas 7 SMP Tahfidz Ibnu Batutah 

Madiun 

 
• Kamus 

Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab 
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IV. PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

• Non - test 

B. Instrumen Penilaian 

• Menggunakan Lembar Observasi  

Instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya berupa 

rating scale. 

Kelas   : VII 

Semester  : I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Qawaid) 

Aspek dan rubrik penilaian, sebagai berikut: 

1. Skala Sikap 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam 

kegiatan diskusi. 

2. Kejelasan dan kedalaman informasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20. 

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan 

kedalaman informasi kurang lengkap, skor 10. 

3. Keaktifan dalam diskusi. 
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a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam 

diskusi, skor 30.  

b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, 

skor 20. 

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, 

skor 10. 

4. Kejelasan dan kerapian presentasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan rapi, skor 40. 

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas 

dan rapi, skor 30. 

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat 

jelas dan kurang rapi, skor 20. 

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan 

kurang   jelas dan tidak rapi, skor 10. 

 Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi, sebagai berikut: 

N

o 
Nama siswa 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

Maks 
Nilai 

Ketuntasan Skor 

Maks 

Tindak 

Lanjut 

1 2 3 4 T TT R P 

1             

2             
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PRE-TEST – TAHUN PELAJARAN 2020 

SMP TAHFIDZ IBNU BATHUTHAH MADIUN 

 مدرسة حتفيظ ابن بطوطة التوسطة ماديون 
 

!  .أ  َأِجْب َهِذِه األْسِئَلة َشَفِوايا
 ؟يَ اهَ مَ ؟ وَ لِ زِ نْ الَ   بَ اجِ وَ ك  يح دَ لَ   لح هَ  .1
 ؟   ُأْسَرٍة َكِبرْيَةٍ َهلح أنحت َمنح   .2
 ؟ كأْسَرتُ   َكمح  .3
 ؟ تَكنْ سَ أَيحَن   .4
  يف يَوَم الُعطحَلَة؟  ك تُ أْنِشطَ َما   .5

!  تُ َناِسُب ِِبلُصْورَة َأِجْب َهِذِه األْسِئَلة .ب  َشَفِوايا

 

 

   
يف أَْيَن َيْدُرُس تِْلِمْيٌذ؟       َمْن َأاَن؟                 ِإىَل أَْيَن َيْذَهُب تِْلِمْيٌذ؟  

 

 
 

َكْيَف اهلََواُء َهَذا اليَ ْوَم؟       إىل أَْيَن َيْذَهُب ُمَدرِ ٌس؟       َماَذا َيْشرَتِى َعِلٌي؟        
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BENTUK PENILAIAN PRE-TEST (KELAS 7A - EKSPERIMEN) 

NO. 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH Pengucapan Qowaid Kosataka kefasihan Pemahaman 

20 20 20 20 20 

1 5 5 15 7 5 37 

2 5 5 15 7 5 37 

3 5 5 15 7 5 37 

4 5 5 5 7 5 27 

5 5 5 5 7 5 27 

6 5 5 5 7 5 27 

7 5 5 5 7 5 27 

8 5 5 5 7 5 27 

9 5 5 15 7 5 37 

10 5 5 15 7 5 37 

11 5 5 5 7 5 27 

12 5 5 5 7 5 27 

13 11 5 5 10 13 44 

14 5 5 5 7 5 27 

15 5 5 5 7 5 27 

16 5 5 5 11 17 43 

17 11 5 15 11 17 59 

18 5 5 15 11 17 53 

19 11 5 15 14 17 62 

20 5 5 15 8 5 38 

21 11 5 5 14 17 52 

22 4 4 4 4 4 20 

23 5 5 5 7 5 27 

  Jumlah 826 

  Rata-rata 36 
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BENTUK PENILAIAN PRE-TEST (KELAS 7B - CONTROL) 

NO 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH Pengucapan Qowaid Kosataka kefasihan Pemahaman 

20 20 20 20 20 
1 5 5 5 7 5 27 

2 5 5 8 7 5 30 

3 5 5 5 7 5 27 

4 5 5 5 7 5 27 

5 5 5 9 7 5 31 

6 5 5 5 7 5 27 

7 5 5 5 7 5 27 

8 5 5 5 7 5 27 

9 5 5 5 7 5 27 

10 5 5 8 7 5 30 

11 15 5 18 15 18 71 

12 12 5 16 14 14 61 

13 5 5 5 7 5 27 

14 5 5 8 7 5 30 

15 5 5 7 7 5 29 

16 5 5 15 7 6 38 

17 14 5 15 7 7 48 

18 14 5 14 11 11 55 

19 5 5 5 7 5 27 

20 5 5 5 7 7 29 

21 4 4 4 4 4 20 

22 14 5 14 13 14 60 

 Jumlah 775 

 Rata-rata 35 
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BENTUK PENILAIAN PRE-TEST (KELAS 7A - EKSPERIMEN) 

NO. 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH Pengucapan Qowaid Kosataka Kefasihan Pemahaman 

20 20 20 20 20 

1 19,5 17 20 19 19,5 95,0 

2 19,5 17 18 18 19 91,5 

3 19 10,5 17 18 18 82,5 

4 19 10.5 19 17 17 72,0 

5 18,5 10,5 10 17 17 73,0 

6 18,5 10,5 19,5 16 19 83,5 

7 20 10,5 19,5 17,5 19 86,5 

8 20 10,5 20 18 19,5 88,0 

9 20 19,5 20 20 20 99,5 

10 20 10,5 19,5 19 19,5 88,5 

11 18 9,5 17,5 15 19,2 79,2 

12 20 10,5 20 19,5 19,5 89,5 

13 18,5 10,5 20 18 19,5 86,5 

14 19,5 10,6 20 18,5 18.5 68,6 

15 19,5 10,5 19,7 19 19.8 68,7 

16 20 10,5 19,9 18,9 18.5 69,3 

17 20 17 20 18,5 19,5 95,0 

18 17,5 17 18,9 17,5 19,5 90,4 

19 18,2 10,5 18,5 18 17,8 83,0 

20 20 19,5 20 20 19,5 99,0 

21 16,7 10,5 18 19,8 19,7 84,7 

22 16,8 9,6 18,2 17,8 16,8 79,2 

23 18,5 10,5 18,2 17,8 18 83,0 
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 Jumlah 1936,1 

 Rata-rata 84,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

BENTUK PENILAIAN PRE-TEST (KELAS 7B - CONTROL) 

NO. 

ASPEK YANG DINILAI 

JUMLAH Pengucapan Qowaid Kosataka kefasihan Pemahaman 

20 20 20 20 20 

1 5 5 5 7 5 27 

2 8 5 8 7 8 36 

3 6 5 8 7 5 31 

4 6 5 8 7 7 33 

5 6 5 11 7 10 39 

6 6 5 6 7 5 29 

7 6 5 6 7 5 29 

8 9 5 19 10 11 54 

9 6 5 6 7 5 29 

10 8 5 14 7 8 42 

11 15 5 18 15 19 72 

12 14 5 15 15 15 64 

13 5 5 6 7 6 29 

14 8 5 9 7 8 37 

15 8 5 8 7 7 35 

16 5 5 14 7 6 37 

17 14 5 14 11 11 55 

18 5 5 6 7 7 30 

19 5 5 5 7 5 27 

20 - - - - - 0 

21 - - - - - 0 

22 14 5 14 13 12 58 

 Jumlah 793 

 Rata-rata 36 
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 العلومات  الصورة  الرقم 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

اختبار القبلي من 

 جمموعة الضابطة

 

 

 

 

 

 

 

 

من  البعدياختبار 

 جمموعة الضابطة

 

 

 

 

 

 

 

أنشطة التعليمية بوحدة  

 األوىل مبوضوع املفردات

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليمية بوحدة  أنشطة 

حلوارات األوىل مبوضوع ا

 ومهارة الكالم. 
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،  أنشطة التعليمية

ناقشةاستعدت الطلبة ابمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

،  أنشطة التعليمية

 ابملناقشة مجيع الفرقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  البعدياختبار 

التجربةجمموعة   
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 السرية الذاتية 

 العلومات الشخصية  . أ
 كارينا نور عيين:     اإلسم

 م 1994نوفمبي  4كرسك،   : مكان امليالد وترخيه 
 .قسم تعليم اللغة العربية الدراسات العليا/ كلية  :  كلية/قسم 

 2018:  سنة البداية الدراسة 
 ، غراي غمبانج، كرسك 5سارع تريسوىل :    العنوان

 08113405559:  رقم اجلوال 
 karinanuraini.90@gmail.com:  الربيد اإليليكرتوين 

 الستوى الدراسي  . ب

 السنة  الستوى الدراسي 

 2000 مدرسة روضة األطفال

رندوعاغنج  احلكومية  مدرسة اإلبتدائية 

 الثاين
2002 – 2007 

معهد دار السالم كنتور لبنات األول  
 . احلديث بسمبيجو منتجان غوي

2007 – 2013 

 2014 – 2013 خدمة يف معهد دار األثر كرسك 
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جامعة موالان بكلوريوس)سرجاان( يف 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  
قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية  

 .و التعليم

2014 – 2018 

الدراسات   كلية.قسم تعليم اللغة العربية
امعة موالان مالك إبراهيم العليا جب

 اإلسالمية احلكومية ماالنج 

2018 – 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 


