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ـ نظرية مَتيل يف قسم تعليم اللغة استخدمهارة الكبلـ با تقوصل تعليم
 العربية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. 
 

 البحث اعبامعي
 إعداد :

 تيكا لطفينا

 21205221رقم القيد :  

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علـو الًتبية ك التعليم 

 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج جامعة موالنا مالك

 1522يونيو، 



 ب
 

ـ نظرية مَتيل يف قسم تعليم اللغة استخدمهارة الكبلـ با تقوصل تعليم
 العربية 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
 

 البحث اعبامعي
 ( s-1 )مقدـ إلكماؿ بعض شركط االختبار للحصوؿ على درجة سرجانا 

 تعليم اللغة العربية لكلية علـو الًتبية ك التعليم يف قسم
 إعداد :

 تيكا لطفينا
 21205221رقم القيد :  

 اؼبشرؼ :
 الدكتور اغباج ؿبمد عبد اغبميد اؼباجستَت

  211051522111502551رقم التوظيف : 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علـو الًتبية ك التعليم 
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم 
 1522يونيو، 
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ـ نظرية مَتيل يف قسم تعليم اللغة استخدمهارة الكبلـ باتقوصل تعليم 
 العربية 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
 

 البحث اعبامعي
 ( s-1 )مقدـ إلكماؿ بعض شركط االختبار للحصوؿ على درجة سرجانا 

 لغة العربية لكلية علـو الًتبية كالتعليميف قسم تعليم ال
 إعداد :

 تيكا لطفينا

 21205221رقم القيد :  

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علـو الًتبية ك التعليم 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

 1522يونيو، 



 د
 

 ستهاللا

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوابْ تَ ُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِفي َسِبيِلِه لََعلَُّكْم  يَا أَي َُّها الَِّذينَ 
 (53تُ ْفِلُحوَن )
 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا َوِمثْ َلُه َمَعُه لِيَ ْفَتُدوا بِِه ِمْن  
ُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ) َعَذاِب يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ   ( 53َما تُ ُقبَِّل ِمن ْ

 
 ( 53-53سورة المائدة : ) 
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 إهداء
 أهدي هذا البحث الجامعي إلى:

 إذل كالدم ك كالديت احملًتمُت
 عسى اهلل أف يرضبها كما ربياشل صغَتة.  مريبا ركحي طوؿ حيايت،

 إذل أخي الكبَت ك أخيت الكبَتة
 بنا على دينوعسى اهلل أف يثبت قلو 

 إذل جدل ك جدتى
 أقوؿ شكرا كثَتا.
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 شكر و تقدير
 بسم اهلل الرضبن الرحيم

اغبمد اهلل رّب العاؼبُت. كالصبلة ك السبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت سيدنا ؿبمد 
كعلى ألو كأصحابو أصبعُت. أما بعد، كقد من اهلل على باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، 

أحق باغبمد كالثناء، فلك اغبمد ياريب حىت ترضى، على جزيل نعمك فلو سبحانو 
كعظيم عطائك كيسرشل أف أقدـ بالشكر كالتقدير إذل الذين كاف ؽبم فضل يف إسباـ ىذا 

 البحث منهم :

اغباج موجيا رىارجو اؼباجستَت، كمدير جامعة موالنا  الدكتورفضيلة األستاذ  -1
 نج.ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماال

كلية علـو الًتبية ك  اؼباجستَت، عميدنور علي فضيلة األستاذ الدكتور اغباج  -2
 التعليم جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 فضيلة الدكتور اغباجة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. -3
جستَت، اؼبشرؼ الذم أفاد الباحثة فضيلة الدكتور اغباج ؿبمد عبد اغبميد اؼبا   -4

علميا ك عمليا كتوجيو خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اعبامعي منذ 
بداية فكرة الباحثة حىت اإلنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اعبزاء كمن الباحثة عظيم 

 الشكر ك التقدير. 
بية ك التعليم صبيع األساتيذ ك األساتيذات يف قسم تعليم اللغة كلية علـو الًت  -5

جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، فلهم كل الشكر 
كالتقدير على ما قدموشل من العلـو كاؼبعارؼ كالدكافع كجزاىم اهلل عٍت خَت 

 اعبزاء.
 (LP2M)أصدقائي يف منظمة البعوث ك اػبدمة للمجتمع  -6



 ز
 

 



 ح
 

 

 
 



 ط
 

 



 ي
 

 
 



 ك
 

 

 
 



 ل
 

 

 



 م
 

 
 

 



 ن
 

 بحثمستخلص ال

ـ نظرية مَتيل يف قسم تعليم اللغة العربية استخدتعليم مهارة الكبلـ با . تقوصل1522 لطفينا. ،تيكا
قسم تعليم اللغة العربية.   ،جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. البحث اعبامعي

كتور اغباج كلية علـو الًتبية ك التعليم. جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. الد 
 ؿبمد عبد اغبميد اؼباجستَت. 

 تعليم مهارة الكبلـ.  تقوصل ،نظرية مَتيل ـاستخدباتقوصل الكلمة الرئيسية :  

م اليت هتدؼ إذل توفَت فهم، كاؼبهارات اللغوية من حيث يتعلىي  مهارة الكبلـ ميتعل 
ٌت موجهة، يستخدـ الكبلـ، التعليم للطبلب يف اللغة العربية، دبا يف ذلك أخبلقيات الكبلـ، كمع

عبلقتو بالعلـو األخرل، كعلم تصنيف ـبتلف، علم تصنيف الكبلـ فبا هبعل نص اػبطاب، 
لقوك يف تأاموؿ ' -، كشركة قوكاأيدةكاػبطباء كخصائصها، باػبطب اؼبختلفة، ككضع نص خطاب

 .ةبا، كفبارسة اػبطةبااػبط ناجية الفن
حيث التقوصل اؼبناسب حسب التطبيق  .ة يف عملية التعلمم ىو اعبزء األكثر أنبييتعلتقوصل   

عملية التقوصل  .مث سوؼ تولد نتائج التعلم األمثل كفقا لؤلىداؼ اليت يتعُت ربقيقها من عملية التعلم
مؤشرات  ـالكبلكىذا الباحثوف العثور على ؾبموعة متنوعة من مشاكل خاصة فيما يتعلق دبهارة 

 نظرية مَتيل، الذم يقدـباستخدـ إجراء البحوث عن تقوصل مهارة الكبلـ يم، كللباحثُت علتقوصل الت
 اؼبؤشرات من نظرية اليت يبكن استخدامها الختبار مستول الفعالية من مهارة الكبلـ. 1

يف ىذا البحث ىو كيف تقوصل مهارة الكبلـ باستخدـ نظرية مَتيل يف قسم  أسئلة البحث
 لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. ما جامعة موالناتعليم اللغة العربية 

ىذا البحث دبنهج كصفي دبدخل كيفي. كطريقة صبع البيانات يف ىذا البحث ىي طريقة 
 اؼببلحظة كاؼبقابلة كاؼبقابلة ك اللوثائقية، لتحليل البيانات تستخداـ كصفية كيفية.

جامعة قسم تعليم اللغة العربية  مهارة الكبلـ العربية يف ييم تعليمو نتائج البحوث اؼبتعلقة بتق
مَتيل ىذا يشَت إذل أف ىناؾ  ستخدـ نظريةبإ لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنجاموالنا م

على نظرية مَتيل غَت اؼبلباة يف مؤشر "مستول بدالن من" التعلم كاألداء الكمية. بينما  1مؤشرات 
عة األداء، كاالمتثاؿ لئلجراءات، كنوعية يف اؼبؤشرات األخرل أم سلوؾ معقدة من اتقاهنا، سر 

 .النتيجة النهائية، تتحقق مراقبة مستول التعلم، كمعدؿ البقاء يف اؼبدارس
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ABSTRACT 

Tika,Lutfiana. 2016. Using Evaluation with Merril Theory in Learning Speaking 

Skills in Arabic Education Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Thesis. of Arabic Education Department. Faculty of Teaching and Learning State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Dr. H.M. 

Abdul Hamid,S.Ag. M.A 

Keywords: Merril Theory, Evaluation in Learning Speaking Skills. 

 Speaking proficiency  learning is learning that aims to provide an 

understanding and linguistic skill in terms of at-Ta'aamul Education to students in 

uArabic, including the ethics of Fann al-Kalam, the sense addressed, uses speech, 

its relation to other sciences, various systematics, systematics speech making the 

text of the speech, Orators and its characteristics, the various speeches, drawing 

up the text of the speech, Lahnu al-Khithoob, Qowaa'id al-lqoo ' an-Naajiih al-

Khithoobah wa-Fann , and practice speeches. 

 Evaluation of learning is the most important part in the learning process. 

Where the application of the evaluation of learning with the right then it will 

generate the optimal learning outcomes in accordance with the objectives to be 

achieved in the process of learning. In the process of evaluation of learning this 

was the researchers will look at learning maharah kalam use perspective merril 

conducted on Department of education Arabic universitas islam negeri malang 

maulana malik ibrahim based on theory of merril As for the formulation of the 

problem in this research is how evaluation learning speaking skill use Merril 

theory in Arabic Education Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Thesis. of Arabic Education Department. Faculty of Teaching and Learning State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang  

The research method used descriptive methods with the qualitative 

approach. Data collection method’s in this research is observation, interviews and 

documentation. 

The results of the research on the evaluation of learning maharah kalam education 

Arabic class A and B 4th semester Universitas Islam Negeri Malang Maulana 

Malik Ibrahim used the theory of this indicates that there is a Merril 2 indicators 

on the theory of merril unmet in the indicator Level Instead of learning and 

Quantity performance. Whereas, in other indicator i.e., the intricate behavior of 

mastery, speed Performance, Compliance with the procedures, the quality of the 

end result, level control of learning, and retention rate are met. 
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ABSTRAK 

Tika,Lutfiana. 2016. Evaluasi Pembelajaran Maharah Kalam menggunakan Teori 

Merril di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing : Dr. H.M. Abdul Hamid,S.Ag. M.A 

Kata Kunci : Teori Merril, Evaluasi Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

 Pembelajaran maharah kalam atau fann al khitobah merupakan 

pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan skill kebahasaan 

dalam hal at-Ta’aamul kepada mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, di 

antaranya Etika Fann al-Kalam, Pengertian berpidato, kegunaan pidato, 

hubungannya dengan ilmu lain, Macam-macam sistematika pidato, sistematika 

pembuatan teks pidato, Orator dan karakteristiknya, macam-macam pidato,  

menyusun teks pidato, Lahnu al-Khithoob, Qowaa’id al-lqoo’ an-Naajiih wa Fann 

al-Khithoobah, dan praktik pidato. 

Evaluasi pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses 

pembelajaran. Dimana dengan penerapan evaluasi pembelajaran  yang tepat maka 

akan menghasilkan hasil pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dalam proses evaluasi pembelajaran 

inilah peneliti akan melihat pembelajaran maharah kalam menggunakan perspektif 

merril yang dilakukan pada jurusan pendidikan bahasa arab universitas islam 

negeri maulana malik ibrahim malang berdasarkan teori merril  

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi 

pembelajaran maharah kalam menggunakan teori Merril di jurusan pendidikan 

bahasa arab fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri maulana 

malik ibrahim malang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian pada evaluasi pembelajaran maharah kalam jurusan 

pendidikan bahasa arab kelas A dan B semester 4 Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan teori Merril ini menunjukan bahwa 

terdapat 2 indikator pada teori merril yang tidak terpenuhi yaitu pada indikator 

Tingkat Alih Belajar dan Kuantitas Unjuk kerja. Sedangkan pada indikator lain 

yaitu, Kecermatan penguasaan perilaku, Kecepatan Unjuk Kerja, Kesesuaian 

dengan prosedur, Kualitas hasil akhir, Tingkat alih belajar, dan Tingkat Retensi 

terpenuhi.  
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 أ  .................................................................. صفحة العنواف 
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 الباب اْلول

 مقدمة

 خلفية البحث  -أ

إف الًتبية ىي العملية اليت تغَت سلوؾ الناس كالدارسُت كبو األىداؼ دينمكية  
فإف اؼبناخ اؼبناسب كجزء من التظور الكلي للحياة اؼبنبثق بُت اؼبعلم كالدراسُت، لذلك 

أف يكوف مربؾبا سابق ك ـبططا زبطيط جيدا من قبل اؼبعلم بشيئ الوسائل، األساليب ك 
التقوصل. تلك ىي اليت يواجهها اؼبربوف مهمة تربية الدراسُت كجيل ناشئ حىت يكونوا 
كعي تاـ تنبشق عنو أىداؼ مرحلية كتنبٍت عليو عملية تطويَت شاملة للمناىج. ألمر 

يقود مربُت إذل مسايرة التطور التطبيقي الصعب اؼبناؿ بغاية، حيث أف الطبلب الذم 
ليسوا كفرد متفرد متفرد بشىت ميوؽبم كمهاراهتم إمبا حياهتم اجتماعية كاملة مبكن يف 

 2جوعاـ دبختلف حياهتم العملية كاعبسمية كاعبنسية كما إذل ذلك. 
س عن اللغة الىت تشتمل على اؼبهارة كاما تعليم اللغة العربية ىو اعطاء مادة الدر 

يف االستماع كالكبلـ كالقراءة مث الكتابة بطريقة أك باسًتاتيجية خاصة كباستخداـ 
 الوسائل التعليمية مع التقدير عنها.

التقوصل ىو العملية اليت تستخدـ فيها نتائج القياس، كأم معلومات وبصل عليها 
قيمة خاصة معينة لدل اؼبتعلم أك على بوسائل أخرل مناسبة، يف إصدار حكم على 

 1جانب معُت من جوانب اؼبنهج.
يعترب الكبلـ الفن الثاشل من فنوف اللغة األربعة بعد االستماع، كىو ترصبة اللساف 
عما تعلمة اإلنساف عن طريق االستماع كالقراءة كالكتابة، كىو من العبلمات اؼبميزة 

ىو اللفظ كاإلفادة، كاللفظ ىو الصوت  لئلنساف فليس كل صوت كبلما، ألف الكبلـ

                                                           
 Hal: 1، Cet: 1،2009، Pamekasan Press : Pamekasan،أضبد ـبلص، مهارة الكبلـ ك طريقة تدريسها  2

  21(.ص. 2112إبراىيم بسيوشل عمَتة . اؼبنهج ك عناصره . ) اؼبقاىرة : دار اؼبعارؼ .    1 
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اؼبشتمل على بعض اغبركؼ، كما أف اإلفادة ىي: مادلت على معٍت من اؼبعاشل، على 
األقل يف ذىن اؼبتكلم، صحيح أف ىناؾ أصواتان تصدر من بغض اغبيوانات ك الطيور 

ؽبذا  ربمل بعض الدالالت يف بعض اؼبواقف اليت يستدؿ هبا عن اغباجات ) البيولوجية(
 0اؼبيواف، كقد تفهم معاشل أخرل، كلكنها قبيلة، كمرتبطة دبواقف ؿبمودة. 

ويف ىذه املرحلة، ىو التقييم  .ىي اؼبرحلة النهائية يف عملية التعلم تعليم تقوصل
للتقييم الذم سوؼ تظهر مستول كيتَتكاباياف أىم مرحلة يف عملية التعلم، حيث نتيجة 

د لتنفيذ التقييم احلايل على وجو التحديد فيما يتعلق بالتقييم منوذج واح .يف عملية التعلم
لتعلم اللغة العربية خاصة يف جوانب الكالم مراح ينظر إليو فقط من النتيجة النهائية، أي 

يتحدث يف الوقت لتقييم بَتاقبسونج يف شكل إتقان الطالب يف استخدام اللغة العربية 
سهم يف الكبلـ مينجواسي يف كقت كاحد الطبلب  دكف النظر يف العملية من الطبلب أنف

بينما يف الواقع تقييم التعلم  .كيف قادرة على النظر يف اؼبواد يف فًتة معينة من الوقت
درس يف سباـ الذي يتم تطبيقو ينبغي أن تعكس قدرة الطالب يف إتقان املواد اليت ت

 .يمعندما تعلم يأخذ مكاف أك عندما انتهت دراسة التعلم كالتقي
مرتبطة بتحقيق األىداف  (دراسة تقييمية)واقرتح دائمًا أن قياس فعالية التعلم  (

سبعة من املؤشرات اهلامة اليت ميكن استخدامها لتحديد مدى فعالية التعلم  .التعليمية
 4، إال وىي : (1979)كمَتيل  Reigeluth املتقدمة

 الدقة ربكم السلوؾ -2
 سرعة األداء -1
 جراءلتمطابقة  لئل -0
 كمية من األداء. -4
 نوعية النتيجة النهائية. -0

                                                           
3
 8;( ص :  1>>2حمد فؤاد محمود عليان، املهارات اللغوية ما هيتهاسس و طرائق ثدريسها، ) الرياض: دار السلم، أ 

4
 Sudana Degeng. Ilmu Pembelajaran klasifikasi variable untuk pengembangan teori dan penelitian 

: Aras Media press. 3102 hal 086 
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 مستول على التعليم. -2
 معدؿ البقاء -1

بناءا على ذلك، رباكؿ الباحثة يف ىذا البحث أف تقوصل مهارة الكبلـ باستخدـ نظرية 
 مَتيل.

 
 أسئلة البحث  -ب

كيف  :،كىي السابقة البحث خلفية على مؤسسا كلةاؼبش بتحديد الباحثة قاـ 
جامعة موالنا تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ نظرية مَتيل ىف قسم تعليم اللغة العربية 

 ؟لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنجام
 

  البحث أهداف  -ج 
تقوصل تعليم مهارة اؼبعرفة  :فهي حبثو، ىف الباجثة إليها يصل أف سبٌت الىت األىداؼ

جامعة موالنا ملك إبراىيم تعليم اللغة العربية  باستخداـ نظرية مَتيل ىف قسم الكبلـ
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 
  البحث أهمية -د

 أرادت الباحثة أف تكوف ؽبا فوائد كما يلي :  
 النظرية اْلهمية .1
 كجود مبط األلعاب الدكرية يف تدريس مهارة الكبلـ كىو وبتاج اليو لدل -

جامعة موالنا ملك إبراىيم ربية اؼبدرسُت كحاجة يف ىف قسم تعليم اللغة الع
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 التطبيقية اْلهمية. 1
أف يكوف ىذا البحث مرجعا ينطلق منها الطلبة مستقببل لتطوير النظريات  -
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 كالوسائل التعليمية كاستخدامها يف تدريس مهارة الكبلـ.
 خرين.’نتائج ىذا البحث أف تكوف مفيدا للباحث كالطبلب اال -

 حدود البحث -ه
 : يقتصر ىذا البحث على ثبلثة حدكد كىي

 حدكد اؼبكانية، حدكدد الزمانية، حدكد اؼبوضوعية.

: الطلبة  للمستول الرابعة يف قسم تعليم اللغة  اغبدكد اؼبكانية البحث  
جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية العربية 

 اغبكومية ماالنج.
 .1522-1520البحث ىف السنة الدراسة :       اغبدكد الزمانية البحث    

: تقوصل مهارة الكبلـ باستخدـ نظرية مَتيل  اغبدكد اؼبوضوعية البحث 
جامعة موالنا ملك يف قسم تعليم اللغة العربية 

 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
 
 السابقة الدراسة -و

 من الدراسة السابقة التي تتعلق بها :  
 تعالية .  البحث الفى سيدة اؼب2

: أسئلة البحثمضية لتنمية تعليم مهارة الكبلـ. تطبيق البطاقة الو  عنواف البحث 
ؼبعرفة  كيف  (1كفاءة الكبلـ )ؼبعرفة تطبيق البطقة لومضية لتنمية   كيف( 2)

ؼبعرفة ( 2) أىداؼ البحث: .فعالية تطبيق البطقة الومضية لتنمية كفاءة مهارة
ؼبعرفة فعالية تطبيق البطقة ( 1ءة الكبلـ )كفاتطبيق البطقة لومضية لتنمية  

ىذا البحث اؼبدخل الكمي منهج البحث:  .ومضية لتنمية كفاءة مهارة الكبلـال
 ىو البحث التجريب.
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 البحث حملمد كامل رما أنصار  .1
 أسئلة البحثداـ الصور يف تدريس مهارة الكبلـ. فعالية استخ:  عنواف البحث 

 ( كيف1داـ الصور يف تدريس مهارة الكبلـ؟ )معرفة فعالية استخ كيف( 2: )
الوصوؿ إذل نتائج لطق اغبركؼ من ـبارجها األصلية، ك طبلقة، ك إلؼباـ 
باؼبفردات اللغوية، ك ارتفاع شجاعة الطلبة يف أداء الكبلـ باستخداـ الصور يف 

 ؟. تدريس مهارة الكبلـ
مهارة الكبلـ  داـ الصور يف تدريسمعرفة فعالية استخ( 2) : البحثىداؼ أ
معرفة الوصوؿ إذل نتائج لطق اغبركؼ من ـبارجها األصلية، ك طبلقة، ك ( 1)

إلؼباـ باؼبفردات اللغوية، ك ارتفاع شجاعة الطلبة يف أداء الكبلـ باستخداـ الصور 
ذا البحث ىو : اؼبنهج اؼبستخدـ يف ى منهج البحثيف تدريس مهارة الكبلـ. 

ف تدرس مهارة الكبلـ باستخداـ الصور ينمي : إحبث إجرائى. نتائج البحث 
الطلبة لتكوين اعبملة أك الكلمة الصحيحة، ك يعٌت شجاعة طلبة يف أداء 

 0الكبلـ. 
 البحث لعمر الفارقى.0
: استخداـ كسائل الصور يف تعليم مهارة الكبلـ يف مدرسة  عنواف البحث 

دكر كسائل كيف   حثأسئلة الب. اؼبعارؼ اؼبتوسطة اإلسبلمية سنحاسارم ماالنج
الصور يف تنمية نطق أصوات اللغة العربية ك طبلقها يف تعليم الكبلـ، ك دكر 

اعبملة الصحيحة يف تعليم كسائل الصور يف إؼباـ اؼبفردات ك تعبَت الكلمة ك 
معرفة دكر كسائل الصور يف تنمية نطق أصوات اللغة :  الكبلـ. أىداؼ البحث

كبلـ، ك دكر كسائل الصور يف إؼباـ اؼبفردات ك تعبَت العربية ك طبلقها يف تعليم ال

                                                           
5
رسالة املاجسحير ) مالنج :  ،فعلية اسحخدام الصور في ثدريس مهارة الكالم ،رمحمد كامل رما أهصا  

 ( ;100 ،جامعة موالن مالك ابراهيم إلاسالمي الحكومية ماالهج
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اؼبدخل : ىذا البحث اعبملة الصحيحة يف تعليم الكبلـ. منهج البحثالكلمة ك 
: إف استخدااـ كسائل الصور يف الكيفي ىو البحث اإلجرائ. كنتائج البحث

يل تعليم مهارة الكبلـ يستطيع أف ينمى طق أصات اللغة العربية ك طبلقتها، بدل
النتيجة اليت حصلها الطلبة يف الفصل الثامن )ج( من النتائج اؼبعدلة اجملموعة من 

( يف النطق يف 15،14( يعٌت )10،10( يعٌت )10،20النطق ك الطبلفة )
ك أيضا بنسبة إذل نتائج االستبانة، أف أكثر من  22،01الطبلقة أم ارتفعة 

من الدراسات  2رة الكبلـ جّيد .الطلبة التفقوا بأف استخداـ الصور يف تعليم مها
السابقة ىذه البحث اؼبستخدـ منهج البحث اإلجرائي الصفي يف الوسائل 
اؼبعينات البصرية لتنمية مهارة الكبلـ. كاما الباحثة تقـو أف تطبيق البطاقة 

 الومضية لتنمية كفاءة مهارة الكبلـ بلمدخل الكمى ىو اؼبنهج التجريب. 
 البحث لسركاشل .4

أسئلة : استخداـ بطاقاة الصور ك الكلمات لتنمية مهارة الكبلـ. بحثنواف الع
عملية التعليم كالتعلم يف تنمية مهارة الكبلـ باللغة العربية لدم كيف   البحث

بل اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومّية. أىداؼطلبة الصف األكؿ يف مدرسة سي
ارة الكبلـ باللغة معرفة ربسُت عملية التعليم كالتعلم يف تنمية مه :  البحث 

بل اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكومّية. العربية لدم طلبة الصف األكؿ يف مدرسة سي
اؼبدخل الكيفي ىو البحث اإلجرائي ك نتائج : ىذا البحث منهج البحث

حصيلة االستبانات ؼبعلمة اللغة العربية ك طلبتها يف اؼبدرسة عن البحث:
م كالتعلم دلت على صورة مسعدة استحداـ ىذه الببطاقات يف عملية التعلي

أيضا. منها تعد ىذه الوسيلة مبلئمة لتعليم اللغة العربية يف الصف األكؿ من 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية، كىي تستطيع أف تنمي كفاءات الطلبة يف مهارة 
الكبلـ. ذلك ألهنم على كجو عاـ وببوف استخداـ البطاقات يف عملية التعليم 
                                                           

4
، رسالة سرجاها )مالنج : جامعة موالها مالك ابراهيم اسحخدام وسائل الصور في جعليم مهارة الكالمعمر الفارق، 

 ( 1022الهج،إلاسالمية الحكومية ما
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الكبلـ لديهم، ك هبذه الوسيلة أصبح تعليم اللغة العربية عندىم كالتعلم ؼبهارة 
 حذابا ك سهبل ك مرهبا غَت فبل.

 البحث لنصر الدين.0
  أسئلة البحث ات اؼبفاتيح لتنمية مهارة الكبلـ.: استخداـ بطاق عنواف البحث

 ربسُت عملية التعلم كالتعليم باستتخداـ بطاقة اؼبفاتيح لتنمية مهارة الكبلـكيف 
ية ماريام سوركنج بالوا يف الصف الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية اغبكوم

معرفة ربسُت عملية التعلم كالتعليم باستتخداـ بطاقة  : أىداؼ البحثالغربية. 
اؼبفاتيح لتنمية مهارة الكبلـ يف الصف الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية 

: اؼبنهج اؼبستخدـ يف منهج البحثية ماريام سوركنج بالوا الغربية .اغبكوم
: إف معدؿ النتائج يف ذاالبحث ىو البحث اإلجرائى الصفى .نتائج البحث ى

% )مستول "ناقص"( يف الدراسة  02،2مهارة الكبلـ بالنسبة اؼبئوية ارتفع من 
%  11،2% )مستول "مقبوؿ "( يف الدكر األكؿ، ك إذل  1ز22التمهدية إذل 

الثاشل، ك اررتفع دكر الطلبة يف أنشطة الكبلـ ألف )مستول جيد( يف الدكر 
 1اؼبدرس أعطى الفرصة أكسع لديهم يف عملية التعليم كالتعلم . 

 حاتتحديد المصطل -ز
سوؼ  كتستخدـ الباحثة يف ىذا البحث عدد من اؼبصطلحات، ك لتسهيل البحث

 تعرؼ الباحثة اؼبصطلحات اؼبستخدمة كما يلي :
 مهارة الكبلـ.2

ـ من اؼبهارات األطالب إذل ساسية، اليت يسعى إذل إتقاهنا يف اللغات الكبل
 1األجنبية. 

 نظرية مَتيل.1
                                                           

5
هصر الدين، اسحخدام بطاقات املفاثيح لحنمية مهارة الكالم، رسالة املاجسحير )ماالهج : جامعة موالها مالك ابراهيم   

 ( ;100إلاسالمية الحكومية ماالهج، 

;
 :23( ص:  >100 ،كن محخصصا. ) العربية للجميع  ،عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان  
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 الدقة ربكم السلوؾ  -
 سرعة األداء -
 مطابقة  لئلجراءلت -
 كمية من األداء -
 نوعية النتيجة النهائية. -
 مستول على التعليم -
 معدؿ البقاء -

القياس، كأم معلومات وبصل عليها  نتائجتقوصل ىو العملية اليت تستخدـ فيها . 0
بوسائل أخرل مناسبة، يف إصدار حكم على قيمة خاصة معينة لدل اؼبتعلم أك على 

 .جانب معُت من جوانب اؼبنهج
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 الفصل الثاني
  النظري اإلطار

 البحث اْلول : تقويم 
 يم و مفهوم تق -أ

 التقدير )العربية(،  )االقبليزية(، ”Evaluation“التقوصل عند اللغة دبعٌت 
“Penilaian”  االندكنيسيا(. أما التقوصل الًتبوم دبعٍت تقوصل أك تقدير يف ؾباؿ الًتبية أك(

دبعٌت تقدير ما أك األشياء  اليت ترتبط عن الًتبية. يف إصطبلحي، التقوصل الًتبوم ىو فعل 
 9أك عملية للتحديد نتيجة التعليم لكي أف يعرَؼ كصفو

طبلح، عند رأم الدككتور أمَت ديٍت إندركوسوما، االختبار ىو األلة كأما يف اإلص 
أك العملية اػباصة كاؼبوضوعية لنيل البيانات أك اإلضاحات اؼبريدة عن الشخص بطريقة 

أما أندرسُت يقوؿ أف االختبار ىو صبع من األسئلة، أك التدربات،  25.الصدؽ ك السرع
ات، كمعرفة، كمهارات أك طبيعية الشخص أك أك اآلالت األخرل ُتسَتخَدـ ليقاس كفاء

 11.اجملموع
أما التقوصل الًتبوم دبعٍت تقوصل أك تقدير يف ؾباؿ الًتبية أك دبعٌت تقدير ما أك 
األشياء  اليت ترتبط عن الًتبية. يف إصطبلحي، التقوصل الًتبوم ىو فعل أك عملية 

 .12للتحديد نتيجة التعليم لكي أف يعرَؼ كصفو
كأم معلومات وبصل عليها  ،العملية اليت تستخدـ فيها نتائج القياسالتقوصل ىو 

على  يف إصدار حكم على قيمة خاصة معينة لدل اؼبتعلم أك ،بوسائل أخرل مناسبة
مقياس  قياس القدرة يتكلم اللغة العربيةتقوصل تعليم  جانب معُت من جوانب اؼبنهج.

وىذا  .باللغة العربية عن طريق الفم كأفكار كمشاعر الطبلب لقدرة الطالب يف األفكار 
                                                           
9
  Anas Sudijono، Pengantar Evaluasi Pendidikan، ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ) 2009 35 

Hlm. 1- 2  
10

 Daryanto,,Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 1999 Hlm.  35 

11
 Nurgiyantoro Burhan  ,  Sastra dan Bahasa Pengajaran dalam Penilaian   : BPFE-

Yogjakarta(2001 Hlm. 59 
12

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ........................................................  Hlm 6 
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يهدف إىل قياس قدرة الطالب على استخدام اللغة العربية بسالسة واالتصال شفويا 
 .بشكل صحيح

الطبلب الذين  تقوصلمعلم أك مرب باإلضافة إذل توفَت اؼبواد، هبب أف يتم 
كورانيا ينبغي أن يف بيني .يهدفوف إذل معرفة قباح الطالب سيجاكنبانا يف إتقاف كبلـ مركة

وباإلضافة إىل  .يكون معلم أيضا قادرة على التكيف مع قدرة الطالب على أجاركانيا
تكوف ذلك، لقياس قدرة يتحدث رؤوس أو طرق العديد من النماذج اليت ميكن أن 

دكيمباقبكاف دبستول مناسب من القدرة، من اختبار رؤكس األكثر أساسية كبسيطة 
 .ر تعقيدان كصعوبةلنموذج االختبار األكث

 ، وباملثل .حىت من الوصف أعبله تبُت أف مهارات التحدث ال غٌت عنو على اإلطبلؽ
اغبديث  يف االستماع إىل علم جيد، بينما يف .مرتابطة مهارات االستماع والتحدث

لذلك ىو تقنية حديثة أو  .شخص ينقل األفكار، قاؿ أف مشاعر من خبلؿ األداة
رات رعايتها وتطويرىا، فضال عن العديد من التدريبات أو حديثة حتتاج إىل مها

 .افالواي ذلك ألنو يعزز مصلحة الطالب يف حديثة-تقوصلال
 كظائف التقوصل الًتبوم -

 كوسيلة ليعرؼ قدرة الطبلب عن اؼبواد اليت قد درست. .1
 كوسيلة ليعرؼ ؾباؿ السهولة حبسب الطالب عن اؼبواد التدريسية. .2
 فهم يف عملية التعليم.كوسيلة ليعرؼ درجة ال .3
 13.كوسيلة ليعرؼ تنمية الطبلب .4

 أهمية التقويم التربوي  -ب
يف العامة التقوصل الًتبوم عنده ثبلث أنبية منها : كىي اجراء اؼبتوالية، دعم إعداد 

 اػبطط، كإصبلح أك إدخاؿ ربسينات.
 مبادئ التقويم -ج

                                                           
13

 Sulistyorini, Evaluasi................................................hlm.53 
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"، طرح عدد Ditdikmenumالصادرة عن " تقوصليف اؼببادئ التوجيهية للتنفيذ ال
 يف صبيع برامج التعلم، كىي: تقوصلمن اؼببادئ ال

 . شامل2
 . االستمرار1
 . اؼبوجهة كبو ىدؼ معُت0
 . التجرد4
 . ذات معٍت2
 . تدريسان 1
 . كفقا للمنهج1
 . صاحل1

 . الكفاءة اؼبوجو25
 . عادؿ22
 . اؼبفتوحة21
 . موثوؽ20

 تقويمتقنيات ال -د
نتائج التعلم. يف ىذه اغبالة  تقوصلدكات اؼبستخدمة لتقنيات التقوصل دبعٌت األ
 ، كىي:تقوصلىناؾ نوعاف من تقنيات ال

 . تقنيات بدكف االختبار2
 . تقنيات االختبار1

اختبارات كمقياس للتنمية كالتقدـ من التعلم، من جهة شكل من السؤاؿ 
 تنقسم إذل نوعُت، نبا: االختبارات اؼبوضوعية كاالختبارات الذاتية.

 االختبارات اؼبوضوعية- أ
 شكل من أشكاؿ اختبار موضوعي اليت كثَتا ما تستخدـ ىو:
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 أ. تشكيل خطأ صحيح
 ب. االختيار من متعدد

 ج. مطابقة الشكل
 د. يكمل الشكل

 االختبارات الذاتية - ب
 االختبارات الذاتية لديها أربع خصائص:

ا أك التعرض اعبمل يف ( مبوذج من أسئلة أك األكامر اليت تتطلب جوابا يف شكل كصف2
 عادة ما تكوف أجوبة طويلة .

خترب إلعطاء اعبواب يف شكل من الوصفي، التعليقات 1
ُ
( مباذج سؤاؿ تطلب اؼب

 التفسَتات، مقارنة، سبييز  ك غَت ذلك.
 ( عدد من السؤاؿ لتقتصر عادة، تًتاكح بُت طبسة إذل عشرة بنود.0
 شرح"، "ؼباذا"، "كيف" كغَت ذلك.ا( بشكل عاـ، بنود السؤاؿ يبدأ بعبارة  "4
 

 البحث الثاني : مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم - أ

كبلـ يف أصل اللغة عن : األصوات اؼبفيدة، ك عند اؼبتكلمُت ىو : اؼبعٌت االئم ال
بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، بقاؿ يف نفسي كبلـ، كاصطبلح النحاية : اعبملة اؼبركبة 

 شتاء.اؼبفيدة كبو : جاء ال
أما التعريف االصتبلحي للكبلـ فهو : ذلك الكبلـ اؼبنطوؽ الذم يعرببو اؼبتكلم   

عما يف نفسو من : ىاجسو، أك خاطره، كما هبوؿ خباطره من مشاعر كإحساسات، كما 
يزخر بو عقلو من : رال اك فكر، كما يريد اف يزكد بو غَته من معلومات، أك لبو ذلك، 

 حة يف التعبَت ك سبلمة يف األداء.يف طبلقة كانسياب، مع ص
كالتعريف اآلخر من الكبلـ ىي : مايصدر عن اإلنساف من صوت يعترب بو عن شيئ لو 
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داللة يف ذىن اؼبتكلم كالسامع، أك على األقل يف ذىن اؼبتكلم. كبناء على ىذا، فإف 
أصوات الكبلـ الذم ليس لو داللة يف ذىن اؼبتكلم أك السامع، ال بعد كبلما، بل ىي 

 14ال معٌت ؽبا.
( نطق اغبركؼ من ـبارجو األصيلة ككضوحها 2كمن أبرز معٌت مهارة الكبلـ : ) 

( ترتيب الكبلـ ترتيبا معينا وبقق ما يهدؼ إليو اؼبتكلم ك اؼبستمع 1عند اؼبستمع، ك )
( تسلسل األفكار كترابطها بطريقة ذبعل اؼبوضوع متدرجا يف فهمو، 0على السواء، ك )

( الضبط 0سيطرة التامة على كما يقوؿ خاصة فيما يتعلق بتماـ اؼبعٌت، ك )( ال4ك)
( 1( استخداـ اؼبفردات اللغوية، ك )1( اإلقناع ك قوة التأثَتر، )2النحوم ك الصريف، ك )

( إجادة 1القدرة على إثارة السامعُت كشد انتباىهم يبراعاة حالتهم، كالتبلـؤ معهم، ك )
نغيم للصوة، ك تنويعو، كالضغط على ما يراد الضغط عليو، كتنبية فن اإللقاء دبا فيو من ت

( استقطاب اؼبستمع ك التأثَت فيو دبا ال يًتؾ ؾباال للعزكؼ 25السامع على اؼبواقف، ك )
( القدرة على استخداـ الوقفة اؼبناسبة ك اغبركات اعبسمية 22عنو أك اؼبلل منو، ك )

 اؼبعربة كالوسائل اؼبساعدة.
  

 هارة الكالمأهمية م - ب
مًتلتو اػباصة بُت فركع اللغة العربية، كىو أنو الغاية من  ؼبا كاف للكبلـ   

كل فركع اللغة، سنحاؿ ىنا أف نوضح أنبية الكبلـ يف اغبياة يف نقاط ؿبمدة 
 15تكشف لنا جوانب من ىذه األنبية.

أف الكبلـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنساف  من اؼبؤكد  .1
 م قبل أف يكتب، كلذلك فإف الكبلـ خادـ للكتابة.تكل
التدريب على الكبلـ يعود اإلنساف الطبلقة يف التعبَت عن أفكار،  .2

 كالقدرة على اؼببادأة كمواجهة اعبماىَت.
                                                           

 ( 2111يسها )الرياض : دار اؼبسلم، أضبد فؤاد ؿبمود علياف. اؼبهارات اللغوية ما ىيتها ك طرائق تدر   24

15
 .011-016(ص.0991ابرهيممحمدعطا،طرقتدرساللغةالعربية،)المقاهرة:مكتبةالنهضةالمصرية، 
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اغبياة اؼبعاصرة هبا فيها من حرية كثقافة، يف حاجة ماسة إذل اؼبناقشة، كا  .3
تدريب الواسع على التحدث، الذم كاإلقناع، كال سبيل إذل بال بداء الرأم، 

 يؤّذم إذل التعبَت الواضح عما يف النفس.
الكبلـ كسيلة اإلقناع، كالفهم كاإلفهاـ بُت اؼبتكلم ك اؼبخاطب، كيبدك  .4

ذلك كاضحا من تعدد القضايا اؼبطركحة للمناقشة بُت اؼبتكلمُت، أك 
 اؼبشكبلت اػباصة ك العامة اليت تكوف ؿببل للخبلؼ.

اط إنساشل يقـو بو الصغَت ك الكبَت، كاؼبتعلم كاعباىل، كالكبلـ نش .5
كالذكر كاألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع اغبياة، ك التعبَت 

 عن مطالبو الضركرية .
كالكبلـ كسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف ـبتلف مراحلها، ال يبكن  .6

 16لشرح ك التوضيح.أف يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من اؼبواد ل
 -كالكبلـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعالية، ألف تعبَت الفرد عن نفسو   .7

عبلج نفسي ىبفف من حدة ألزمة اليت يعاينها، أك  –كلو كاف وبدث نفسو 
 اؼبواقف اليت يتعرض يلها،

ك الكبلـ نشاط إنشاشل يقوؿ بو الصغَت ك الكبَت، ك اؼبتعلم ك اعباىل،  .8
حيث يتبع للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع اغبياة، ك كالذكر ك األنثى، 

 التعبَت عن مطالبة الضركرية.
ك الكبلـ كسيلة رئيسة يف العملية التعلمية يف ـبتلف مراحلها، ال يبكن  .9

 أف يستغٌت عنو معلم يف أية مادة من اؼبواد للشرحو التوضيح.
 
 

 الكالم تعليم أهداف -ج

                                                           
16

  . ;;-:;فؤاد عليان، املرجع السابق، ص  أحمد 
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بلـ، كيرل ركبرت بورل أف ىناؾ مبدأين أىداؼ كثَتة ك متنوعة للكىناؾ   
أساسُت يف أم جهد يقـو بو اإلنساف عند اتصالو باالخرين عن طريق اللغة نبا 

 األفكار اليت يعرب هبا ك اللغة اليت ينقل هبا ىذه األفكار إذل األخرين.
كأىداؼ الكبلـ تشًتؾ مع أىداؼ اللغة العربية العامة، ك ىناؾ أىداؼ   

 : كن توضيحها فبما يليخاصة للكبلـ يب
األفراد على القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوم اليت يتطلبها منهم   .1

اجملتمع، ك التعود على النطق السليم للغة، ك ىذا يستدعى أف يتعلم الفرد يف 
اللغة ك قواعدىا، حيث يستخدـ ألفاظا للداللة على اؼبعاشل اؼبتنوعة اليت ترد 

 كبلـ يف عبارة صحيحة.يف أثناء الكبلـ، ك صوغ ال
سبكن األفراد من التعبَت عما يف نفوسهم، أك عما يشاىدكف بعبارة  .2

سليمة، ك يكوف ذلك بتزكيدىم باؼبادة اللغوية، لتًتقي لغتهم، ك تكوف لديهم 
القدرة على توضيح األفكار باستخداـ الكلمات اؼبناسبة، ك األسلوب 

 ية ال تنفصل عنها.اؼبناسب، كذلك ألف األلفاظ ربمل شحنات معنو 
توسيع دائرة أفكارىم، ذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة اؼبعرب  .3

عنها هبا يضفي عليها صباال ك قوة تأثَت يف السامع، ك إقدارىم على نقل 
كجهة نظرىم إذل غَتىم من الناس، ك اإلبانة عما يف النفس بتعرب سهل 

.  مفهـو
التعود على السرعة على التفكَت ك تعويد األفرد على التفكَت اؼبنطقي، ك  .4

التعبَت، ك كيفية مواجهة اؼبواقف الطارئة ك اؼبفاجأة، ك تعويدىم على تنظيم 
ك ترتيبها ترتيبا  تعبَتىم عن طريق تدريبهم على صبيع األفكار ك استيفائها، 

 منطيقيا، ك ربط بعضها بعض.
عداد للمواقف القدرة على مواجهة األخرين، ك تنمية الثقة بالنفس، ك اإل .5

اغبيوية اليت تنطلب فصاحة اللساف، ك القدرة على االذباؿ، ك التعود على 
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االنطبلؽ يف اغبديث ك الطبلقة يف التعبَت، ك القدرة على التعبَت عما يف 
 النفس جبرأء ك صدؽ، ك تنمية القدرة على االستقبلؿ يف الرأم.

بلـ بتضمن كثَتا منها اتساع دائرة التكيف ؼبواقف اغبياة، باعتبار أف الك .6
: كالسؤاؿ ك اعبواب، ك اؼبناحثات، ك اؼبناظرات، ك إلقاء التعليمات ك 

 التوجيهات، ك إداراة اغبوار ك اؼبناقشة، ك التعليق على األختبار ك غَت ذلك.
إتقاف اؼببلحظة السليمة عند كصف األشياء ك األحداث ك تنوعها ك  .7

نو يف كبلمو ال يكوف مدققا بصورة تنسيقها، فالفرد يدقق يف كتابتو، ك لك
جيدة، ك ىذا اإلتقاف هبب أف ينصف بالسرعة اؼبناسبة، مع انتقاء األلفاض 
اؼبناسبة للمعاشل، ك كذا الًتاكيب ك العبارات، ك التزكد هبا، ألف اؼبتكلم 

 سيحتاج يف حياتو اللغوية.
الصحيح  مذيب الوجداف ك الشعور، ك فبارسة التخيل ك االبتكار، ك التعبَت
 17عن األحاسيس ك اؼبشاعر ك األفكار يف أسلوب كاضح راؽ ك مؤثر.

إف تعليم الكبلـ باللغة األجنية يعد أساسا ؼبمارسة كثَتة من أنشطة  
 اإلنساف ك ربقيق أىدافو ك من ذلك:

 أف تطلب النتعلم شيئا ما. .1
 أف يتعلم عن األماكن كاألكقات ك األشخاص .2
 ماأف يطلب من اآلخرين عمل شيئ  .3
 أف يقيم عبلقة ألفة مع أصحاب اللغة .4
 أف وبكي قصة بسيطة، أك تقوؿ شيئا ما لآلخرين .5
 أف يشغل اعبالسُت باغبديث حت وبُت موعد شيئ ما .6
 أف يفهم اآلخرين ك يوجههم ك يرشدىم .7
 18أف يقضي حوائجو اليومية ك يؤدم ما يطلب منو من أعماؿ. .8

                                                           
17

  >> – 9>أحمد فؤاد عليان، املرجع السابق. ص  
18

 .020-021دطعيمة،مرجعنفسه،محمدكاملالناقةورشديأحم 



17 
 

لعامة من تعليم الكبلـ نظرا من البياف السابقة يتضح لنا أف األىداؼ ا
ىي قدرة الطلبة على نطق األصوات باللغة العربية ك على تعبَت عن 
أفكارىم يف الكلمة أك عبملة بلغة اللساف مطابقا بقواعد النحو ك 

 الصرؼ.
 نمادج لتدريبات الكالم -د

 ....أجب باختصار .1
 أجب بنعم أك ال . .2
 أجب عن األسئلة التالية ) أسئلة اإلتصالية( .3
 لتمرين اآليتأجر ا .4
 أجر التمرين كما يف األمثلة .5
 أجر اغبوار كما يف اؼبثاؿ .6
 أجر اغبوار مع زميلك. حوؿ الصورة كما يف اؼبثاؿ ) حوار طبيعي( .7
 ية زمبلئك عما ربدثتما عنو.4أجر مقابلة مع زميلك. مث حّدث ب .8
 احك القصة اؼبصورة اليت امامك. .9

 تاليةاخًت العبارة الصحيحة من اؼبستطيل للمواقف ال .10
 اخًت صورة من الصورة اليت لدل اؼبدرس مث ربدث عنها .11
 أسئلة للمناقشة تدكر حوؿ األفكار الورادة يف الناص .12
 اسأؿ .. لتعرؼ منها اظبو / اسم بلده / جنسيتو ... .13
 اسأؿ بعض ألسئلة عن صاحب/ صاحبتو البطاقة.  .14
 اسأؿ عما يلي : بداية الدراسة/ شبن الثوب/ عدد طبلب اؼبدرسة .15
 دؿ كما يف اؼبثاؿاستب .16
 استبدؿ ما تسمع / ما بُت القوسُت دبا ربتو خط. .17
 استبدؿ مع تعبَت ما يلـز .18
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 استخدـ اػبريطة اؼبرفقة لتوجة صديقك إذل اؼبكاف الذم يريده. .19
 لتكملة األظباء الناقصة استخدـ اػبريطة .20
 استخدـ القائمة ) طعاـ، مواعيد، ... اخل ( لتجرم حوارا .21
 ية يف صبل من عندؾاستخدـ اؼبفردات التال .22
 استخدـ اؼبواقف التالية لتمثيل األدكار التالية .23
 استعمل كما يف اؼبثاؿ : .24
 ينتفضل الناس كما ال يفضلوف استعن بالصور لتتحدث عما .25
 استفهم مستخدما اداة االستفهاـ اليت بُت القوسُت. .26
استمع / اقرأ اغبوار، مث قم بأدائو مع زميل / زملُت مستخدمُت أظباء   .27

 ؿ أظباء شخصيات اغبوار (كم بد
 استمع اإلعبلف، مث أجب مشافهة/كتابة. .28
استمع إذل احملادثة مرتُت كالنظر على الصور، مث رتب الصور حبسب  .29

 التسلسل الذم جاءت بو يف احملادثة ) صور تعرب عن احملادثة (
 أعد اعبمل اآلتية مستخدما الكلمات اليت تسمعها/ بُت القوسُت. .30
 جب مشافهة/ كتابة.اقرأ اإلعبلف، مث ا .31
 اقرأ اإلالنات اؼبرفقة مث ربدث عما يلي : .32
اقرأ اغبوار التارل مث اكتب ؿبادثة متشاهبة لو، بينك ك بُت شخص  .33

 آخر.
اقرأ اغبوارات، مث اشرح اؼبوقف، كما يف اؼبثاؿ ) ؼباذا دل يفعل كذا ؟  .34

 ألنو ... ؟
 .اقرأ الرسالة / البطاقة الربيدية، مث أخَت زميلك عما هبا .35
اقرأ الرسالة اؽباتفية، مث أكمل احملادثة اؽباتقية، بالكلمات اليت داخل  .36

 اؼبستطيل.
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اقرأ القصة اؼبصورة، )صورة + كلمات( مث أعد كتابة القصة بالكلمات  .37
 فقط.

 اقرأ النص )موجز( مث أجب عن األسئلة .38
اقرأ النص التارل : مث اكمل اؼبقابلة الشخصية اليت اجريت مع ىذا  .39

 الشخص.
 ب التوقيت أماـ كل سطرأكت .40
 أكتب قصة / فقرة .. .41
اكتب / ربدث عن بعض القيود ) اؼبمنوعات ( ك القواعد اليت تنبغي   .42

 مراعاهتا يف األماكن أك اؼبواقف التالية.
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طرؽ تدريسو"، ك ىي  –مدخلو  –تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، أسسو 
  20ق، ك اؼبفردات، ك القواعد النط

 النطق : (1
ذ يرل الًتبويوف األنبية الكربل ‘من أنبم اعبوانب ىو اعبانب الصويت، 

لتعليم لنطق منذ البداية تعليما صحيحا. ك النطق ىو اؼبظهر اػبارجي ؽبا. كمن 
ىنا هبب أف يكوف النطق سليما ككاضحا خاليا من األخطاء. فالنطق أكثر 

ة يف تغيَته أك تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. ك ليكوف عناصر اللغة صعوب
كاضحا يف األذىاف أنو غَت مطلوب يف النطق أف ينطق الدارس بشكل كامل 
تاـ، أم أف يسيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ك لكن السيطرة 
ىنا يعٍت على القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذم يبكنو اؼبتعلم من 

جراج أصواهتم ك ‘بلـ مع أبناء اللغة بصوؼ النظر عن الدقة الكاملة يف الك
 نرباهتم ك تنغيمهم.

 المفردات (2
تنمية الثركة اللغوية ىدؼ من أىداؼ أم خطة لتعليم لغة أجنبية، تعد 

ذلك أف اؼبفردات ىي أدكات ضبل اؼبعٌت، كما أهنا يف ذات الوقت كسائل 
م أف يفكر مث يًتجم فكره على كلمات ربمل التفكَت، فباؼبفردات يستطيع اؼبتكل

ما يريد، ك عادة ما تكتسب اؼبفردات يف اللغة األجنبية من خبلؿ مهارات 
اإلستقباؿ ك ىي اإلستماع ك القراءة، مث تأيت مهارتا الكبلـ ك الكتابة فتفسحاف 

معٌت ىذا أف الكلمات ال تعلم    نبا ك التدريب على استخدامها، اجملاؿ لتنمية
 من خبلؿ السياؽ، أم من خبلؿ استخدامها يف موقع شفوية أك إال

موضوعات للقراءة، ك لذالك يفضل تقدصل الكلمات للدارسُت من خبلؿ 
موضوعات يتكلموف فيها، حبيث تتناكؿ ىذه اؼبوضوعات جوانب مهمة من 
                                                           

20
طرقتدرسه.)الرياض:الجامعةأمالقرىإ–مداخله–محمدكاملالناقة،تعليماللغةالعربيةللناطقينبلغاتأخرى،أسسه 

0985،)019-026 



23 
 

 حياهتم.
 .( القواعد5

القواعد، بل  إذل كثَت ما يهمل اؼبهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة  
نرل بعضهم ينكرىا سباما، أما اؼبتعلموف للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحوف بأف 
القواعد ليست ضركرية يف التحدث باللغة، كمها يكوف األمر فثمة حقيقة ال 
يبكن إنكارىا،  ك ىي أف اللغة ربكمها ؾبموعة من القواعد اليت ينبغي أف 

رفها الراغب يف تعلمها سواء مت بوعي أك يعرفها اؼبتكلم جيدا، كاليت هبب أف يع
مبا نقرره ك كبن كاعوف سباما بأف صعوبات تدريس ‘ذ نقرر ىذا ‘بغَته، ك كبن 

القواعد ال ربل ك ال يتم التغلب عليها بأف صعوبات تدريس القواعد شيئ 
 21ضركرم لتعلم مهارات اللغة.

 
 البحث الثالث : نظرية ميريل

 مفهوم نظرية ميريل -أ
أف قياس فعالية التعلم هبب دائما  .2111)كمَتيل  heulegieR قا )اقًتح كف

أربعة مؤشرات ىامة اليت يبكن استخدامها لتحديد  .تًتافق مع ربقيق أىداؼ التعلم
، يضاؼ ىذا الكتاب مرة أخرل 2111)مَتيل ك heulegieRفعالية التعلم اقًتحت )

االمتثاؿ لئلجراءات،  .(2 :ثبلثة مؤشرات أخرل فيما يتعلق بتحقيق األىداؼ، كىي
كىكذا، كعموما ىناؾ سبعة  .نوعية النتيجة النهائية.( 0كمية من األداء كالعمل،   .(1

 مثل ما يلي: ،اؼبؤشرات اليت يبكن استخدامها إلقامة فعالية التعليم
 
 الدقة تحكم السلوك .2

كن دقة التمكن من سلوؾ مكتسب، كأيضا غالبا ما تسمى أداء نسبة اػبطأ، كيب
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بعناية طبلب اؼباجستَت سلوؾ  تعليم.استخدامها كمؤشرات إلقامة فعالية 
أك، بكلمات أخرل، أصغر نسبة  .مكتسب، كأكثر فعالية التعلم اليت مت تنفيذىا

 11كسائل أكثر فعالية التعليم. ،اػبطأ
صعوبة الذم يطرح نفسو على الفور ىو عندما معايَت ربديد مستول من 

من قبل عدد من األخطاء يف األداء الكثَت من االخطاء  الدقة يبكن الربىنة
ما ىو معدؿ اػبطأ مقبوؿ  .مصنوعة، كأقل دقة من الطبلب يعملوف األداء

إلثبات أف كالتعلم الفعاؿ؟ كيبدك من الصعب العثور على إجابة ؽبذا اؼبعيار فيما 
لوب كقاؿ انو سيكوف جدا يعتمد على نوع األداء اؼبط .يتعلق هبذه اؼبسألة

، مطالبُت "درجات 05حساب عدد اؼبربعات " :على سبيل اؼبثاؿ، أداء .العمل
جعل تعريف البحوث " :يف العمل األداء .٪255مستول من الدقة من 

السؤاؿ الذم  .٪255، كمستول الدقة يبكن أف تتحرؾ نزكال من "التجريبية
ا  يطرح نفسو، ما خفض نسبة يف مستول الدقة اليت يبكن السكوت عليه

إلعطاء إشارات حوؿ ىذا اؼبوضوع  (105:2110)كيمب  .كمقياس للفعالية
 على النحو التارل:

يف اؼبئة  15األكاديبي اؼبخطط بصورة منهجية، يبكن بلوغ مستول  يف
يف اؼبائة على األقل من اؼبتعلمُت يف فئة يكوف مقبوال كربنامج فعالة  15بنسبة 
يف اؼبائة من اؼبتدربُت إقباز  15) 15-15يف منطقة اؼبهٍت أك مهارة،  .للغاية
 .قد يكوف النجاح مستول مقبوؿ (٪ من األىداؼ15

على مستول النسبة اؼبئوية (2)كشف مؤشر فعالية قضيتُت رئيسيتُت نبا 
النسبة اؼبئوية من متوسط  (1للطبلب الذين وبققوف مستول األىداؼ إتقاف، )

إذا كاف كل الطبلب على  لذلك، .لؤلىداؼ التمكن من قبل صبيع الطبلب
-255ربقيق كل األىداؼ اليت مت كضعها، مث مؤشر يبكن التعبَت مع فعالية 
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٪ من الغرض اؼبقصود 15٪ من الطبلب ربقيق 10ىو مؤشر فعالية فقط  255
منو، سواء كاف التعلم يبكن أف يقاؿ لتكوف فعالة؟ افتات يبكن كيمب اإلجابة 

 على ىذا السؤاؿ.
خصائص اؽبدؼ  :وعة متنوعة من الظركؼ اغباليةكمع ذلك، مع ؾبم

كؾباؿ الدراسة، كالعقبات، كخصائص الطبلب، فضبل عن عدـ قدرة اؼبعلمُت 
تنظيم اسًتاتيجية، كالتسليم االسًتاتيجي  :يف تصميم أساليب التعلم ىي األمثل

كاسًتاتيجية اإلدارة، سيكوف من اؼبثارل جدا إذا كنت تتوقع مستول فعالية 
يف الواقع، فإف فعالية ىذا ىو األفضل، كلكن الدراسة اؼبنهجية للمتغَت  .255٪

 23.مشركط وبد من إمكانية ربقيق أعلى مستول من فعالية ىذا
 سرعة اْلداء .2

إذا يرتبط دقة  .اؼبؤشر الثاشل لقياس فعالية التعلم يف سرعة أداء العمل
فة مع مقدار الوقت التحكم مع عدد من األخطاء، مث يرتبط األداء السرعة كظي

كمَتيل  heulegieRيشار سرعة األداء من قبل  .البلـز يف عرض األداء العمل
ككلما طالب العمل إلظهار األداء، كزيادة فعالية  .، ككفاءة األداء(2111)

 :علىسبيبلؼبثاؿ،أداء .التعلم
، الذم ىو االنتهاء من الطالب "قطعة يسجل 05حساب عدد اؼبربعات "

 دقائق.  0اليت ربل بعد  ، أكثر فعالية من تلكدقائق خبللو
كمع ذلك، فإف كمية الوقت اؼبستخدـ لعرض األداء يف العمل، يف الواقع 

األداء ذات الكفاءة أكرب بكثَت من ؾبرد عمل قياس  .مؤشرا اػبارجي فقط
على  .يشَت أيضا إذل األساليب اؼبستخدمة يف أداء عمل قصَتة مقدار الوقت
صيغة معينة  .غبساب عدد من الساحات، كىناؾ العديد من الصيغسبيل اؼبثاؿ، 

اب النتائج بسرعة أكرب من يبكن أف تساعد الطبلب على العثور على حس

                                                           
23

 Degeng. I Nyoman Sudana.1989. Ilmu Pembelajaran klasifikasi variable untuk pengembangan 

teori dan penelitian : Jakarta P2LPTK. .hal 41 



26 
 

 غَتىا.
كيبكن أيضا أف تقدر األداء السرعة معلنة لعدد من حاالت التكرار 

يبكن أف وبدث ىذا  .فعلت الشيء نفسو عندما عرض أداء الطالب العمل
أ يف عرض أجزاء من أداء العمل الذم وبتاج إذل تكرارىا، أك ؼبمارسة بسبب خط

أك أقل أداء خطأ  /فشل أقل جهد ؿباكمة ك  .األعماؿ التجارية يف ؿباكلة تفشل
 .كظيفة من قسم الطبلب، كأسرع فإنو يعرض األداء كالعمل

 . مطابقة  لإلجراءلت0
ن أيضا أف يكوف األداء مع اإلجراءات القياسية اليت مت كضعها كيبك

كيقاؿ أف تكوف فعالة إذا كاف التعلم  .مؤشرا لفعالية التعلم مدل مبلءمة العمل
ىذا  .التعلم يبكن عرض األداء العمل كفقا لئلجراءات القياسية اليت مت كضعها

مؤشر مهم على كجو اػبصوص إلظهار ؿبتويات نوع اإلجرائي العمل، سواء 
متطلبات العبلقة، ككذلك اإلجرائي نوع اإلجرائي نوع احملتول الذم يظهر 
 احملتول الذم يظهر  على قرار العبلقة.

ئلجرائي نوع احملتول عبلقة مسبق، كل جزء من اإلجراء الذم ىو شرط ل
على سبيل اؼبثاؿ،  .قبل عرض أجزاء العمل أداء اإلجراء التارل أساسي لتكوف

بع اإلجراءات القياسية ، هبب أف تت"كتابة اآلالت ذبهيز كلمة" :أداء للعمالة
ال يبكن نقلها أجزاء العمل أداء اإلجراء . الإلجرائي نوع .اليت مت ربديدىا

القسم اػبيارات  احملتول من قرار العبلقة، كاالنتهاء من إجراءات لتحقيق اإلجراء
قرار أخطاء يف  .ؼبتابعة جزء من اإلجراء التارل هبب أف تؤخذ بشكل مناسب

على  .الطبلب على أداء العمل اػبطأ الكلي اء سوؼاختيار جزء من اإلجر 
استغرؽ ىذا اإلجراء كالقرار يف اختبار الفرضيات " :سبيل اؼبثاؿ، يف األداء

االنتهاء من اػبطوة اإلجرائية حساب قيمة إحصائية، وبمل على  ."اإلحصائية
عدـ، يف قيمة كبَتة، يتم رفض فرضية ال اختيار اػبطوة اإلجرائية التالية ىي اختبار
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قبلت فرضية "ك  "مت رفض فرضية العدـ" حُت دل يكن كبَتا، مث فرضية العدـ
ىذا استنادا إذل اؼبعلومات اؼبوجودة يف اػبطوة اإلجرائية السابقة، كىي  "العدـ

 14القيمة اإلحصائية لنتائج االختبار. 
 . كمية من اْلداء.4

مية من األداء كمؤشر لفعالية التعلم، كتشَت كمية األداء كالعمل لك 
مصممي  .كالعمل يبكن عرضها من قبل الطبلب يف بعض الوقت ؿبدد سلفا

تعليمي الكثَت من ربط كمية من األداء كالعمل إذل عدد من األىداؼ من قبل 
كبعبارة  .ؼبزيد من األىداؼ احملققة كسائل أكثر فعالية التعلم .الطبلب ربقيقها

بعد من أداء العمل قادر أبداه الطبلب.  أخرل، فإف فعالية التعلم يبكن أف يقاس
 .السؤاؿ الذم يطرح نفسو من نفسو مرة أخرل كما كصف مستول من الدقة 

ما ىي اغبدكد اليت كانت أدسل نسبة من االىداؼ اليت  :مع العبارة السؤاؿ
، كما  (2110)ربققت إلنشاء نظاـ فعاؿ تعلم ذلك أـ ال؟ عبلمات كيمب 

 تخدـ أيضا ىنا.يبدك أف تس ،ذكر من قبل
 .. نوعية النتيجة النهائية3

أحيانا يكوف من الصعب قياس فعالية التعلم بطرؽ سابقا، مثل مهارة أك 
كغالبا ما يستند األداء كالعمل أكثر على اؼبوقف كالشعور  .التعلم يف ؾباؿ الفن

لذلك، كطرؽ لقياس فعالية  .الفن، بدال من اإلجراء العادم الواجب اتباعها
الطريقة األكثر احتماال لذلك ىو  .م كما ىو موضح سابقا الصعب تنفيذىاالتعل

احملافظة عليها ال يعمل عند اللوحة  األداء الوظيفي األداء،  ؼبراقبة جودة األداء
 .الطبلب، كلكن ىذه اللوحة بعد االنتهاء حرث

العمل األداء كالرقص، على سبيل اؼبثاؿ، ال يبكن قياسها ببساطة عن 
كىناؾ عنصر آخر، أال كىو الشعور الفن،  .تخداـ إجراءات موحدةطريق اس
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اثنُت من الراقصُت على الرغم من أهنا اتبعت كافة  .كىي ربديد نوعية الرقص
اإلجراءات القياسية اليت مت كضعها، لكنها ال تزاؿ تظهر نوعية الرقصات 

 . اؼبختلفة
 مستوى على التعليم..  3

ن ما تعلموه إذل أمور أخرل مشاهبة، ىو قدرة الطبلب يف نقل التعلم م
ىذا اؼبؤشر يرتبط الكثَت الؼبؤشرات  .أيضا مؤشر ىاـ إلقامة فعالية التعلم

 مستول الدقة، كإجراءات االمتثاؿ، كنوعية النتيجة اؽبائية. :السابقة، مثل
لذلك، كربديد فعالية  ىذه اؼبؤشرات ىي بالذات أداء دعم العمل على

مستواىم يف نقل التعلم، كهبب أف تستند على معلومات  التعلم القائم على
 اؼبؤشرات. بشأف ىذه
إتقاف أكثر دقة من الطبلب على أداء عمل معُت، كلما زادت فرص  

كباؼبثل، تظاىر الطبلب  .نقل التعلم األداء على رأس العمل ما شابو ذلك
كزيادة فرص نقل العاملُت األداء اؼبطابق مع اإلجراءات القياسية اليت مت كضعها، 

كأخَتا، كارتفاع جودة النتائج  .التعلم األداء على رأس العمل ما شابو ذلك
اؼبعركضة من قبل الطبلب، كزيادة فرص النجاح يف نقل التعلم نتائج األداء على 

 مشاهبة. رأس العمل كانت
 . معدل البقاء1

 مؤشر اؼباضي اليت يبكن استخدامها إلقامة فعالية التعلم ىو معدؿ
البقاء، أم عدد من الطبلب يعملوف األداء الذم ال تزاؿ قادرة ليتم عرضها بعد 

كذلك باستخداـ مفهـو اؼبنظرين الذاكرة، ككمية اؼبعلومات ،  مركر فًتة من الزمن
اليت ال تزاؿ قادرة على تذكر أك الكشف عنها من قبل إعادة التعلم بعد فاصل 

للتعلم بقاء على كسائل أكثر فعالية كىكذا، كارتفاع اإل .زمٍت ؾبموعة معينة
 .ذلك



29 
 

كمؤشر قياس فعالية اؼبتعلم، كمعدالت االحتفاظ أنسب اؼبستخدمة  
، (2110)يف حالة استخداـ التصنيف مَتيل  .يف التعلم الذم يؤكد الذاكرة

تذكر، كذلك باستخداـ كإهباد؛ نظرا : ثبلثة مستويات من العاملُت األداء
ؼبستول اغبقائق، كاؼبفاىيم كاإلجراءات،أك اؼببدأ،الذم ىو مناسبة لتحديد 

، مث عادل اؼبعلومات (2110)مستول األداء. يف حالة استخداـ غن التصنيف 
 10اللفظية كفعالية التعلم يبكن قياس درجة االحتفاظ هبم. 

مستول السرعة، كاالمتثاؿ مستول الدقة، ك  :السابع ىذا اؼبؤشر
لئلجراءات اؼبتبعة، ككمية، كنوعية النتيجة النهائية، على مستول التعلم، 

 .كمعدالت البقاء، يف الواقع، كنادرا ما يستخدـ يف ؾبملها إذل إقامة فعالية التعلم
عند الضغط على  .وبتاج خيار هبب ازباذه استنادا إذل األىداؼ اؼبراد ربقيقها

لعمل األغراض ؿبددة مع كجود درجة عالية من الدقة، كينبغي أف إتقاف أداء ا
كباؼبثل، إذا كاف الضغط على كمية من أداء  .تستخدـ مؤشر مستول الدقة

الغرض، سواء كاف ذلك على مستول الدقة،  ىدؼ العمل، ككمية مؤشر هبب
أك معدؿ السرعة، كىلم جرا، كيبكن أف ينظر إليو من صياغة أىداؼ ؿبددة 

 لم، كما ىو اغباؿ يف مناقشة الفصل .للتع
كما ذبدر اإلشارة ىنا إذل أف اؼبؤشرات ىي يف كثَت من األحياف ال 

يف ىذه اغبالة، استخدـ اؼبؤشرات  .يكفي من اؼبعلومات لتحديد فعالية التعلم
 .األخرل اليت من شأهنا أف تكوف أكثر مبلءمة لوصف مستول فعالية عن كثب

إلكًتكشل مع "، باإلضافة يبكن أف تقاس درجة من الدقة :على سبيل اؼبثاؿ، أداء
، كيبكن أيضا أف يقاس مستول السرعة، كالتوافق "آالت معاعبة النصوص كتابة

 مع اإلجراءات القياسية، ككمية ك نوعية النتيجة النهائية.
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يف قياس فعالية برنامج التعلم، ال بد من االعًتاؼ بأف ىناؾ نتائج التعلم اليت يبكن 
نواتج التعلم  (نتيجة مرافقا)قياسها مباشرة بعد انتهاء الدراسة، كىناؾ الًتاكمي 

الرجوع نتائج التعلم مباشرة عن اآلثار  .تشكيلها، ألنو ال يبكن مشاىدتو على الفور
 .(2115-2112)؛ جويس ككيل  التعليمية، كالتعلم اليت شكلت ؾبتمعة تسمى اآلثار

باإلضافة إذل قياس فعالية ربط . ـبرجات التعلم فوريةكصف يف ىذا الكتاب يقتصر على 
التعلم لتحقيق أىداؼ ؿبددة، كبالتعاكف مع حقل نوع احملتول من الدراسة يبكن أيضا 

على الرغم من أنو ال بد من االعًتاؼ أنو بسبب العبلقة اؼبباشرة بُت  .أف يتم ذلك
أغراض  قادرة على كصف فعاليةاألىداؼ كاحملتول التعليمي، كقد مت قياس يف متغَت جهة 

كستعرض أكثر صفا مفصبل  .التحليل اؼبفاىيمي ىذين اؼبتغَتين يبكن كهبب فصل
 بعد كصف كفاءة كجاذبية من التعلم.خبصوص ىذا بشكل فردم 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 البحث منهجية 
  مدخل البحث و منهجه . أ

اؼبدخل الكيفي.   ـ الباحثة يف ىذا البحث اؼبنهج الوصف باستخداـاسستخدا
ك زبتار الباحثة ىذا اؼبدخل ألف تريد اف تصف عملية تقوصل التعليم يف مهارات اللغوية 
خصوص يف مهارة الكبلـ. يعترب اؼبدخل اؼبستخدـ يف البحث العلمي ك ظيفة خاصة 
خاصة كإحدل عملية اليت ال بداتباعها بشكل دائم من بداية عمليات البحث إذل 

بحث يركز على عملية تقوصل تعليم مهارة الكبلـ اليت ذبرم يف قسم تعليم هنايتها. ىذا ال
 جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.اللغة العربية 

 متغير البحث .ب
باستخداـ نظرية مَتيل ىف  تقوصل تعليم مهارة الكبلـاؼبتغَت يف ىذا البحث ىو 

 لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.جامعة موالنا مقسم تعليم اللغة العربية 
 مجتمع البحث والعينات  .ج

ؾبتمع البحث ىو اؼبنطقة التعميم اليت تتكوف من كائن أك موضوع وبتوم 
على بعض الصفات كاػبصائص اليت حددىا الباحثوف ؼبعرفة ك استخبلص 

للغة مرحلة الرابعة قسم تعليم ا إف ؾبتمع البحث فهو صبع التبلميذة12 االستنتاج.
 .1522-1520العربية من كلية علـو الًتبية ك التعليم سنة الدراسة 

الفصل )أ( ك )ج(    يف التبلميذ 40إف عينة البحث يف ىذا البحث ىو  
من مرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية من كلية علـو الًتبية ك التعليم سنة 

 .1522-1520الدراسة 

 مصادر البيانات  .د
 :تأخذ الباحثة ىي البيانات اليت 

 البيانات األكلية  -
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 ىي معلم مهارة الكبلـ ك الطلبة يف اؼبرحلة الرابعة يف قسم تعليم اللغة العربية 

جامعة موالنا ملك  1522-1520من كلية علـو الًتبية ك التعليم سنة الدراسة 
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 البيانات الثانية  -
ا البحث تصدر من اؼبعلومات مثل الكتب عن مصادر البيانات يف ىذ

الكبلـ ك نظرية مَتيل. كتصدر البيانات األخرل من طبلب اللغة العربية كالتقوصل 
 جراء تقوصل التعليم مهارة الكبلـ باستحداـ نظرية مَتيل.‘أك النتائج األخَت بعد 

اؼبعلم اؼبشرؼ ك فكانت ىذه البيانات من اؼبصادر اإلنسانية من 
وف اآلخرين ك اؼبوظفوف من قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك اؼبعلم

 إبرىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج لتكميلة البيانات احملتاجة.
 د.أسلوب جمع البيانات

 كللحصوؿ على البيانات احملتاجة فتستخدـ الباحثة أدكات صبعها كما يلي:
 11حث األساليب األتية :كعبمع البيانات استخدمت الباحثة يف ىذا الب

 اؼبقابلة -
اؼبقابلة ىي عملية احملادثة فيها األسئلة ك األجوية بُت الرجلُت أك أكثر   

على سبيل مواجهة بينهما للكبلـ ك حصوؿ األخبار ك البيانات، ك قامت 
جامعة موالنا الباحثة باؼبقابلة مع طليب ك طليبة من قسم تعليم اللغة العربية يف 

 . اإلسبلمية اغبكومية ماالنجملك إبراىيم 
فالباحثة تستخدـ اؼبقابلة اؼبوسوعة كاؼبوجهة، مسًتشدة يف ذلك االعتبارات 

 التالية :
باؼبقابلة اؼبوجهة، يستطيع إعداد األسئلة اليت ربتاج إذل الًتكيز فقط على ( أ

 إعادة النظر يف النقط الرئيسية من اؼبشاكل اليت تتعُت دراستها. 
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 وعة. تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على بيانات عن :باؼبقابلة اؼبوس( ب
جامعة موالنا ملك تعليم مهارة الكبلـ ىف قسم تعليم اللغة العربية كيف 

ىف قسم ىذه اؼبقابلة هتدؼ إذل تبلميذ  إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
  .جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنجتعليم اللغة العربية 

 اؼببلحظة -
استخدمت الباحثة اؼببلحظة عبمع البيانات عن الظواىر اؼبوجود من 
نشاطات اؼبدرسة اليت قامت بعملية التعليم يف الفصل الدراسي. ككذلك 

اؼبوجود من نشاطات الطلبة من اشًتاكهم كاىتمامهم هبذه العملية  سالظواىر 
جربيية التدريسية فيحجرة التعليمية. قامت الباحثة بلمبلحظة حينما تنفذ ىذه الت

 الدراسة. كأدكات اؼببلحظة اؼبستخدمة ىي مبط اؼببلحظة كالتقرير اؼبيداشل. 
ك يف ىذا البحث تقوصل الباحثة باؼببلحظة االشًتاكية ألف الباحثة قد   

تشًتؾ يف النشاطات اليت قاـ هبا اؼبعلم كالطالبة. كاستخدامت الباحثة ىذه 
نات اليت تتعلق أنشطة اؼبعلم كالطالبات يف عملية الطريقة للحصوؿ على البيا

 تقوصل التعليم مهارة الكبلـ باستخداـ نظرية مَتيل. 
 الوثائق -

التقنية عبمع البيانات اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي الوثائق. الوثائق ىو 
اؼبتغَتات يف شكل مذكرة ، كالكتب،  أسلوب ليبحث البيانات حوؿ األشياء أك

ت، كؿباضر االجتماعات، كليجَت، كجدكؿ األعماؿ كغَت كالصحف، اجملبل
 .ذلك

 :أما البيانات اليت تريد اغبصوؿ من ىذه التقنية ىي
 اؼبناىج ك خطط الدرس .1
 تقرير مناقسات اؼبنهج .2

 . إجراءات0 
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 . تقرير كظيفة التبلميذ 4
 . أجزاء من الكتب اؼبدرسة اؼبستخدمة يف التدريس0
 بلب يف تعليم مهارة الكبلـ. أمثلة من الصور، أنشطة الط2

يف ىذه الدراسة اختبارت الباحثة من كثائق مثل أمثلة من الصور، أنشطة 
 الطبلب يف تعليم مهارة الكبلـ.

 ه. أسلوب تحليل البيانات
يف البحث الكيفي، فإف البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من مصادر 

انات.مع اؼببلحظة ـبتلفة، كذلك باستخداـ تقنيات يف اؼبختلفة صبع البي
اؼبستمرة أدات إلىى اختبلؼ بيانات عالية جدا، لذلك غالبا ما هبدكف صعوبة 

 يف أداء التحليل.
 النوعي البحث كتاهبما يف Biklen & Bogdan ) (عند لبوجداف كبيكلن 

 .Prof, DR. Lexy J. Moelong)   للتعليم : مقدمة النظرية كطرؽ كما نقل عنو  

MA) :البيانات مع العمل بوسيلة اؼببذكؿ اعبهد يف الكيفية ناتالبيا ربليل 
 أمباط، عن كالبحث إدارهتا، سبكن اليت الوحدات يف ؽبم كفرزاىا البيانات كتنظيم

 ما قاؿ يكوف أف يبكن ما كيقرر اؼبستفادػ، ىو كما مهم ىو ما كاكتشاؼ
 28. لؤلخرين

 

ليل البيانات أف رب Moelongيقل منو  Seiddelمن ناحية أخرل، مناسبا 
 الكيفية يعمل على النحول التارل : 

الكتابة إذل أف اؼببلحظة اؼبيدانية، مع أنو بالنظر إذل رمز ؼبصدر البيانات ال . أ
 يزاؿ من اؼبمكن أف تتبع.

 صبع كفرز ك تصنيف ك صنا عي، ك خلق موجزة، ك إنشاء الفهرس.. ب
السعي إذل إهباد أمباط  التفكَت، بالناسبة هبعل لفئة البيانات اليت ؽبا معٌت، ك. ت

                                                           
28

 Lexy J.Moelong.Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2005) hal : 

248 



35 
 

 ك عبلقات، كجعل النتائج العامة.
بعد صبيع البيانات، مث تكوف اػبطوة التالية ىي التحليل تلك البيانات. 
ىي إجراء ربليل البيانات. ىي إجراء ربليل البيانات يف الوقت عبمع 

 البيانات ك بعد صبع البيانات.
ل البيانات من مصادر ك أكضع اػبطوات اليت تستخداـ الباحثة يف ربلي

 ـبتلف ال زبتلف كثَتا من اػبطوات ربليل البيانات الواردة أعبله، كىي :
الكتابة كاؼبطالعة على صبيع النتائج اليت اغبصوؿ عليها من البيانات . أ

 من مصادر ـبتلفة، من اؼببلحظة ك الوثائق.
اعبمع كالتغيَت، كصناعة النظرة العامة ك تصنيف البيانات اؼبوافقة . ب

 للبيانات البلزمة للرد على صياغة اؼبشكلة.
من البيانات اليت تصنيفها، كتعتمد الباحثة للبحث عن معٌت، ك العبلقات، كصناعة  

 .النتائج العامة االتصالة بصياغة اؼبشكلة

 

 

 

 

 
 

 الباب الرابع
 عرض البيانات و تحليلها

 



36 
 

ث األكؿ ىو عن يف ىذا الباب الثالث سوؼ تتكلم الباحثة ثبلثة مباحث. اؼببح
قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا ملك إبراىيم كصف موضوع البحث يعٍت يركز عن 

ارة تقوصل تعليم مهعن ، كاؼببحث الثاشل ىو عرض البيانات اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
 الكبلـ باستخداـ نظرية مَتيل، كاؼببحث الثالث ىو عن ربليل البيانات.

جامعة موالنا ملك  قسم تعليم اللغة العربيةة تاريخية عن : نبذ  ولالمبحث اْل
  .إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 الموقع الجغرافيا -أ
امعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية اعب قسم تعليم اللغة العربية يف
 ماالنج. 02ماالنج يف الشارع غاجاينا رقم 

جامعة موالنا ملك إبراهيم  بيةقسم تعليم اللغة العر تاريخ تأسيس عن   -ب
  .اإلسالمية الحكومية ماالنج

جامعة الًتبية كالتعليم  علـو من دكرات يف كلية ىو أحد العربية تعليم اللغة 
 . لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنجاموالنا م

ت ثبلثي أصبح بارزا يف تنظيم دكراىي  تعليم اللغة العربية  كتتمثل رؤية دكرات
اعبامعات زبريج يف ميداف التعليم العربية قد عمق ركحية، صاحب اعببللة، اؼبساحة  ادارم

الشاسعة لعلم األخبلؽ كالنضج اؼبهٍت، كأصبح القوة الدافعة للمجتمع الذم على 
استعداد اؼبنافسة على اؼبستول الوطٍت كالدكرل". مشَتان إذل الرؤية اؼبذكورة أعبله، مث البعثة 

م مربُت تعليم متفوقة إلنتاج اؼبدرسة العربية أك اؼبدرسة كاؼبدارس ( تنظي2) لربكدم
الداخلية اجملتميع كراء مربُت تعليم متفوقة إلنتاج اؼبدرسة العربية أك اؼبدرسة كاؼبدارس 

( تقـو برامج البحوث كالتوعية لتطوير الربامج جدير 1الداخلية ك اجملتميع خارج اؼبدرسة )
 يف اعبانب اؼبتعلق باعبامعات. ASEANكة مع منطقة ( الشرا 0بعادل للدراسة )
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دكرات :  تعليم اللغة العربية كأشار إذل الرؤية اؼبذكورة أعبله، كالغرض من تنظيم
( إنتاج اػبرهبُت كمعلمي اللغة العربية الذين لديهم الكفاءة كالنزاىة من التعليم 2)

تطوير االبتكار يف تعليم كتعلم ( إنتاج اػبرهبُت الذين لديهم االختصاص يف 1الديٍت. )
( إلنتاج اػبرهبُت الذين لديهم االختصاص تيناقبا غَت تعليمية 0اللغة العربية، أك )

( إعداد اػبرهبُت 4)مًتجم، صحفي، دليل، كمباشرة األعماؿ اغبرة يف ؾباؿ التعليم(. )
اإلسبلمي للبحوث الًتبوية، كتعلم اللغة العربية كأداة لتوسيع نطاؽ الفن العلمي ك 

( نتائج البحث اليت يبكن استخدامها كمرجع يف تطوير اللغة 0كالثقافة كاغبضارة. )
( توسيع 2العربية يف اؼبدرسة/مدرسة، مدارس داخلية، كغَتىا من اؼبؤسسات التعليمية )

( توسيع الشراكة مع 1الشراكة مع اؼبؤسسات التعليمية، سواء داخل أك خارج الببلد )
 .سواء داخل أك خارج الببلدغَت التعليمية، 

مت تصنيف ىذا التقرير التقوصل الذايت من أجل اغبصوؿ على كربسُت النتائج غبالة 
. 045مع نقاط  (B) 1520-15522بعد يف االعتماد  تعليم اللغة العربية  االعتماد

، ( الرؤية، اؼبهمة2اعبوانب اليت مت ربليلها يف ىذا التقييم الذايت ىناؾ سبعة عناصر: )
( القيادة، كنظم اإلدارة، كضماف اعبودة 1األىداؼ كالغايات االسًتاتيجية اإلقبازات )

( اؼبناىج الدراسية كالتعلم 0( اؼبوارد البشرية )4( الطبلب كاػبرهبُت )0كنظم اؼبعلومات )
 .( البحوث كاػبدمات كاجملتمعات احمللية كالتعاكف1( الوسائل كالبنية األساسية )2)

اػبرهبُت كالغالبية يعمبلف يف  011 ، قدر ما1520 - 1551يف عاـ  منذ تأسيسها
قطاع التعليم كفقا للرؤية اليت من مهمتها. النسبة اؼبئوية للخرهبُت الذين يعملوف يف 

 %.12اغبقوؿ اليت تناسب مع فورت = 
 :يتم اغبصوؿ على ىذه البيانات من خبلؿ 

 .ربديد مكاف بيانات العمل أم اػبرهبُت .1
 موقف العمل )أك ال يصلح(تصنيف  .2
 .ملخص اػبرهبُت الذين يعملوف تبعان لذلك كليس يف االحتفاظ خبربتو .3
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حبث عن النسبة اؼبئوية للخرهبُت الذين يعملوف يف اغبقل اؼبناسب مع مهاراتو مع  .4
 . % X 255  = %12( 12/255= ) مع العينة اإلصبالية  0النقطة الفاصلة 

جية تطوير كربسُت الربنامج الذم كاف كلتحقيق ىذه األىداؼ، اسًتاتي
 :كما زاؿ يتعُت القياـ هبا

ربسُت نوعية احملاضرين كما جاء يف مطالب جامعة موالنا ملك إبراىيم  .1
يف صبيع أكباء احملاضر من  1515اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. أنو حبلوؿ عاـ 

تعليم  أساتذة 24اؼبتوقع أف وبمل درجة دكتوراه. كىذا قد ربقق، بقدر ما تبقى 
أشخاص مت إجراء مزيد من  2بركدم قد كاف عنواف الطبيب،  اللغة العربية 

 .تعيش حاليا إسباـ أطركحتو( S3)  الدراسات
 جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج سبشيا مع اسًتاتيجية .2

± رك الذم تعرض ألعماؿ اغبـر اعبامعي اعبديد شراء األراضي يف اؼبدينة با
ىكتار، توفَت يعٍت إنتاج ـبترب كسائط اإلعبلـ اؽبامة اؼبزمع فورا  255مساحة 

 .كزبصيص األمواؿ
للحصوؿ على اؼبركز لكوهنا كاحدة من أكثر انتقائية كمستدامة، التنشئة  .3

االجتماعية كالتعاكف النشط مع البلداف للسكاف اؼبسلمُت يف أكركبا الشرقية، 
 .مهمة التنفيذ كاألمثلكالصُت، كجنوب شرؽ آسيا، 

تعليم اللغة  كفقا للرؤية كاؼبهمة، كاألىداؼ الدكرة التدريبية، مث كضعت اػبرهبُت .4
 اقًتاحا إلعداد ـبترب )معمل اؼبدرسة( بوصفها حقيقي فبارسة التدريس.  العربية 

يكمن أساسا يف اؼبوارد البشرية كاالحًتاؼ،  تعليم اللغة العربية  مركز الطاقة لرؤية .5
ؼبركنة كاؼبنهج فرص خرهبي ؾباؿ الدراسة لتصبح مدرس للغة العربية يف صبيع كا

مستويات التعليم لكل مدرسة داخلية/مدرسة أك أعلى. ال مت ربسُت القدرة 
ال تزاؿ حباجة إذل التواصل الرؤية، كالبعثة،  تعليم اللغة العربية كالفرصة. كلذلك، 
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ة كأصحاب اؼبصلحة بشكل مستمر فضبل عن ربقيق الربنامج للقياد، كاألىداؼ
 .كمستداـ

 الرؤية وا البعثة  -ج
  الرؤية  -

( TriDarmaأصبحت الدكرات التدريبية الرائدة يف تنظيم اعبامعات )
إلنتاج اػبرهبُت يف ؾباؿ التعليم العربية قد عمق ركحية، صاحب اعببللة، اؼبساحة 

فعة للمجتمع الذم الشاسعة لعلم األخبلؽ كالنضج اؼبهٍت، كأصبح القوة الدا
 .على استعداد اؼبنافسة على اؼبستول الوطٍت كالدكرل

 البعثة -
تنظيم مربُت تعليم متفوقة على إنتاج مدرسة اللغة العربية يف اغبي/اؼبدرسة  .1

 .كاؼبدارس الداخلية كاجملتمع خارج اؼبدرسة
 .ذبرم حبوث الربامج كاجملتمع إذل كضع برنامج للدراسة .2
يف اعبوانب للجامعات  (ASEAN)صلحة يف منطقة الشراكة مع أصحاب اؼب .3

(TriDarma). 
 الغرض  -د

إنتاج اػبرهبُت كمعلمُت اللغة العربية الذين لديهم الكفاءة كالنزاىة للتعليم  .1
 .الديٍت

إعداد اػبرهبُت الذين لديهم الكفاءة لتطوير االبتكار كالتعليم أك التعلم اللغة  .2
 .العربية

غَت تعليمية )مًتجم، صحفي،  م اختصاصإعداد اػبرهبُت الذين لديه .3
 دليل، كمباشرة األعماؿ اغبرة يف ؾباؿ التعليم(.

حبوث تعليم كتعلم اللغة العربية كأداة لتوسيع  يستطيعإنتاج اػبرهبُت الذين   .4
 .نطاؽ الفن العلمي كاإلسبلمي كالثقافة كاغبضارة
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ربية يف نتائج البحث اليت يبكن استخدامها كمرجع يف تطوير اللغة الع .5
 .اؼبدرسة/اؼبدرسة كاؼبدارس الداخلية كاؼبؤسسات التعليمية األخرل

 .توسيع الشراكة مع اؼبؤسسات التعليمية، سواء داخل أك خارج الببلد .6
 

 عرض البيانات المبحث الثاني :
تقويم تعليم مهارة الكالم باستخدام نظرية ميريل فى قسم تعليم عملية   -1

 ملك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.جامعة موالنا اللغة العربية 
كيف تقوصل تعليم مهارة الكبلـ  ىو أسئلة البحثيف ىذه الباحث 

جامعة موالنا ملك إبراىيم ستخداـ نظرية مَتيل ىف قسم تعليم اللغة العربية بإ
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

ما نتائج مالحظات على تعليم مهارة الكالم بإستخدام نظرية ميريل ك -
 يلي: 

 الرقم مؤشر تقوصل جوانب تقوصل أدكاة التقوصل

 
 ؼببلحظات
 

 

مستول إتقاف اؼبواد من اؼبتعلمُت كبو اؼبواد اليت هبرم 
 تدريسها

 2 الدقة ربكم السلوؾ

 
مبلءمة اؼبواد أف يفهم الطبلب باؼبواد اليت هبرم 

 تدريسها

تصلة قدرة الطبلب يف التقاط اؼبعلومات بسرعة اؼب ؼببلحظات
 باؼبواد اؼبعركضة

 1 سرعة األداء

 0 مطابقة  لئلجراءلت SAPمبلءمة ؿبتول اؼبواد مؤشر عرض ؿباضر مع  
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اؼبقاببلت 
 كاؼببلحظات

 مبلءمة تقوصل احملاضرين مع ساب

مبلءمة كساـ اؼبواد التطبيقية قدـ ؿباضرة مع برنامج 
 التكيف اؽبيكلي

ماع مع عدد من مبلءمة اؼبواد اليت قدمت االجت
 SAPأساتذة اعبامعات اليت توجد يف 

مبلءمة مؤشرات األىداؼ التعليمية لتحقيق النتائج  ؼببلحظات
 اليت مت اغبصوؿ عليها

 4 كمية من األداء.

نوعية النتيجة  قدرة الطالب يف تطوير اؼبواد ؼببلحظات
 النهائية.

0 

ؼبواد اليت هبرم قدرة الطالب يف تطوير مادة فباثلة مع ا ؼببلحظات
 تدريسها

مستول على 
 التعليم.

2 

 1 معدؿ البقاء قدرة الطالب يف تكرار للمواد اليت قدمها احملاضر ؼببلحظات

 
أدكات تقوصل لتقوصل تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ نظرية مَتيل ىي اؼببلحظات كا   

جامعة موالنا بية أ كا ج ( قسم تعليم اللغة العر مقاببلت مع بعض الطبلب يف الفصل )
 ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

 .خطوات تقوصل تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ مَتيل
 إعداد أدكاة تقوصل باستخداـ نظرية مَتيل .1
الباحثوف إجراء اؼببلحظة اؼبباشرة يف فصلى )أ كا ج ( قسم تعليم اللغة العربية  .2

 باستخداـ نظرية مَتيل. ومية ماالنججامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبك
مرات يف فصلى )أ كا ج ( قسم تعليم اللغة العربية  1اؼببلحظات اليت أجرهتا  .3
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 جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج باستخداـ نظرية مَتيل.
 اؼبقاببلت اليت أجريت بعد اؼببلحظة .4
لى )أ كا ج ( قسم تعليم الباحثوف إجراء مقاببلت مع بعض الطبلب يف الفص .5

 .جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنجاللغة العربية 
  

في قسم تعليم اللغة  (الب في الفصلى )أ وا جنتائج المقابالت مع الط -

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجالعربية 
 1522أبريل  1اؼبقابلة يف  -

 ا ككالنسارمماكليدين .تياس2
 تعليمكسائل ، ميتعل تقوصل ،ترتيب اؼبواد، ما ىو ؿبتول اؼبواد -

 ؟ SAPمن كفقا الكبلـ  هارةم ميتعليف   كاسًتاتيجيات
 مت إنشاؤه دائمان. SAPؿباضر يعطي تعلم كفقا  -
.نينديا بوسبيتاسارم1

 تعليمكسائل ، ميتعل تقوصل ،ترتيب اؼبواد، ما ىو ؿبتول اؼبواد -
 ؟ SAPمن كفقا الكبلـ  هارةم ميتعليف   تيجياتكاسًتا

مت إنشاؤه، ؿبتول اؼبواد  SAPتوفَت ؿباضرين أنتجت التعلم كفقا  -
. كمع ذلك، يتم تطبيق SAPكالتسلسل من إيصاؿ اؼبواد اؼبقدمة كفقا 

 SAP تقوصل يتعارض أحيانان مع

 

 . ؿبمد رزقي0
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 تعليمكسائل ، ميتعل تقوصل ،ترتيب اؼبواد، ما ىو ؿبتول اؼبواد -
 ؟ SAPمن كفقا الكبلـ  هارةم ميتعليف   كاسًتاتيجيات

أدذل جيدا يف  SAPمنذ بداية االجتماع ؿباضرة دائمان ينقل اؼبواد كفقا  -
 .مضموف اؼبواد، كترتيب اؼبواد، فضبل عن استمارة التقييم اؼبستخدمة

. أككي نور رمشوايت4

 تعليمكسائل ، ميتعل وصلتق ،ترتيب اؼبواد، ما ىو ؿبتول اؼبواد -
 ؟ SAPمن كفقا الكبلـ  هارةم ميتعليف   كاسًتاتيجيات

يف بداية االجتماع. احملاضركف تطبيق التعلم  SAPدائمان يعطي ؿباضر  -
 .اؼبقدمة SAPكفقا 

 . عبل مفيدة0
 تعليمكسائل ، ميتعل تقوصل ،ترتيب اؼبواد، ما ىو ؿبتول اؼبواد -

 ؟ SAPمن كفقا الكبلـ  ارةهم ميتعليف   كاسًتاتيجيات
  SAP ؿبتول اؼبواد اؼبقدمة يف تعلم مهارة الكبلـ كفقا -
 . أليسا سرم كهبايايت2
 تعليمكسائل ، ميتعل تقوصل ،ترتيب اؼبواد، ما ىو ؿبتول اؼبواد -

 ؟ SAPمن كفقا الكبلـ  هارةم ميتعليف   كاسًتاتيجيات
 SAPؿباضر تسليم اؼبقدمة با  -

 رنُت.ىاسيمي ذك الق1
 تعليمكسائل ، ميتعل تقوصل ،ترتيب اؼبواد، ما ىو ؿبتول اؼبواد -

 ؟ SAPمن كفقا الكبلـ  هارةم ميتعليف   كاسًتاتيجيات
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ؿبتول اؼبواد دائمان، كترتيب مواد أك كسائل اإلعبلـ  يستند تعليم -
 كاالسًتاتيجيات اؼبستخدمة جيدة.

إذل أف مؤشرات مستول االمتثاؿ  كبناء على نتائج ىذه اؼبقاببلت قد خلص الباحثوف
 لئلجراءات اؼبتعلقة بالنظرية مَتيل.

 البيانات تحليل : لثالمبحث الثا
كما نظرنا يف األبواب السابقة، قد كجدت البيانات اليت تتوقع الباحثة، سواء من  

اؼبقابلة ك اؼببلحظة، يف ىذا االشرح أف تقدـ شرح التحليل الذم مطابق بأسئلة البحث 
ؼ البحث. يف ىذا التحليل ستدمج الباحثة نتائج البحث مع النظريات اليت رظبها كأىدا

 الباحثة يف الفصل الثاشل. كيليو ستتكلم الباحثة تفصيلها عن ربليل البيانات.
  

 الرقم مؤشر تقوصل جوانب تقوصل نتائج

فعالة 
(Efektif) 

مستول إتقاف اؼبواد من اؼبتعلمُت كبو اؼبواد اليت هبرم 
 يسهاتدر 

 2 الدقة ربكم السلوؾ
 

مبلءمة اؼبواد أف يفهم الطبلب باؼبواد اليت هبرم 
 تدريسها

فعالة 
(Efektif) 

قدرة الطبلب يف التقاط اؼبعلومات بسرعة اؼبتصلة 
 باؼبواد اؼبعركضة

 1 سرعة األداء

فعالة 
(Efektif) 

 0 مطابقة  لئلجراءلت SAPمبلءمة ؿبتول اؼبواد مؤشر عرض ؿباضر مع 

 مبلءمة تقوصل احملاضرين مع ساب

مبلءمة كساـ اؼبواد التطبيقية قدـ ؿباضرة مع برنامج 
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 التكيف اؽبيكلي

مبلءمة اؼبواد اليت قدمت االجتماع مع عدد من 
 SAPأساتذة اعبامعات اليت توجد يف 

غَت فعالة 
(Tidak 
Efektif) 

ئج مبلءمة مؤشرات األىداؼ التعليمية لتحقيق النتا
 اليت مت اغبصوؿ عليها

 4 كمية من األداء.

فعالة 
(Efektif) 

نوعية النتيجة  قدرة الطالب يف تطوير اؼبواد
 النهائية.

0 

غَت فعالة 
(Tidak 
Efektif) 

قدرة الطالب يف تطوير مادة فباثلة مع اؼبواد اليت هبرم 
 تدريسها

مستول على 
 التعليم.

2 

فعالة 
(Efektif) 

 1 معدؿ البقاء رار للمواد اليت قدمها احملاضرقدرة الطالب يف تك

 
 الدقة ربكم السلوؾ .1

الباحثوف  .يف ىذا اؼبؤشر، الباحثُت باستخداـ أدكات التقوصل يف شكل اؼبراقبة
إجراء اؼبراقبة مع االىتماـ باعبوانب للحكم على ىذا اؼبؤشر، أم مستول إتقاف اؼبواد من 

ها كمدل مبلءمة اؼبواد أف يفهم الطبلب باؼبواد اليت اؼبتعلمُت كبو اؼبواد اليت هبرم تدريس
كىذه اؼببلحظة أجرل عندما وبدث التعلم مث الحظ الباحث عملية التعلم  .هبرم تدريسها

اؼبستمر كنتائج التعلم على ىذه اؼبؤشرات أف تكوف فعالة نظران ألنو يفي هبذا اعبانب من 
 .الدقة ربكم السلوؾالتقوصل الوارد يف 

 
 ألداءسرعة ا .2

الباحثوف  .يف ىذا اؼبؤشر، الباحثُت باستخداـ أدكات التقوصل يف شكل اؼبراقبة
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إجراء اؼبراقبة مع االىتماـ باعبوانب للحكم على ىذا اؼبؤشر، إال كىي قدرة الطبلب يف 
كىذه اؼببلحظة أجرل عندما وبدث التعلم  .التقاط اؼبعلومات بسرعة اؼبتصلة باؼبواد اؼبعركضة

باحث عملية التعلم اؼبستمر كنتائج التعلم على ىذه اؼبؤشرات أف تكوف فعالة نظران مث الحظ ال
 ".سرعة األداء"ألنو يفي هبذا اعبانب من التقوصل الوارد يف مؤشر 

 
 مطابقة  لئلجراءلت .3

يف ىذا اؼبؤشر، الباحثُت باستخداـ أدكات التقوصل يف شكل اؼببلحظات 
ؿبتول  ة مع االىتماـ باعبوانب للحكم على مدل مبلءمةالباحثُت إجراء اؼبراقب .كاؼبقاببلت

كمبلءمة تقوصل احملاضرين مع ساب، كمدل مبلءمة   SAPاؼبواد مؤشر عرض ؿباضر مع
كساـ اؼبواد التطبيقية قدـ ؿباضرة مع برنامج التكيف اؽبيكلي، كمدل مبلءمة اؼبواد اليت 

 .SAPيف قدمت االجتماع مع عدد من أساتذة اعبامعات اليت توجد 
كىذه اؼببلحظة أجرل عندما وبدث التعلم مث الحظ الباحث عملية التعلم  
التقوصل الثاشل أم الباحثُت بإجراء مقاببلت مع بعض الطبلب إذل معرفة نتائج  .اؼبستمر

التقوصل على اؼبؤشر لبلمتثاؿ لئلجراءات كالنتائج اؼبتعلقة هبذه اؼبؤشرات من التعلم يقاؿ 
مدل مبلءمتها مع  ران ألهنا تليب اعبوانب الواردة يف مؤشرات تقوصلأف تكوف فعالة نظ
 مطابقة  لئلجراءلت

 
 كمية من األداء. .4

الباحثوف  .يف ىذا اؼبؤشر، الباحثُت باستخداـ أدكات التقوصل يف شكل اؼبراقبة
إجراء اؼبراقبة مع االىتماـ باعبوانب للحكم على مدل مبلءمة مؤشرات األىداؼ 

كىذه اؼببلحظة أجرل عندما وبدث  .قيق النتائج اليت مت اغبصوؿ عليهاالتعليمية لتح
التعلم مث الحظ الباحث عملية التعلم اؼبستمر كنتائج التعلم على ىذه اؼبؤشرات أف 
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تكوف عديبة الفعالية نظران ألهنا ال تفي هبذا اعبانب من تقوصل اؼبؤشرات الكمية الواردة يف 
 .كفقا ألىداؼ التعلم ربقيقاألداء كنتائج التعلم دل يكن 

 
 نوعية النتيجة النهائية. .5

الباحثوف  .يف ىذا اؼبؤشر، الباحثُت باستخداـ أدكات التقوصل يف شكل اؼبراقبة
إجراء اؼبراقبة مع االىتماـ باعبوانب للحكم على ىذا اؼبؤشر، كىي قدرة الطالب يف 

حظ الباحث عملية التعلم كىذه اؼببلحظة أجرل عندما وبدث التعلم مث ال .تطوير اؼبواد
اؼبستمر كنتائج التعلم على ىذه اؼبؤشرات أف تكوف فعالة نظران ألنو يفي هبذا اعبانب من 

 .التقوصل الوارد يف مؤشرات النوعية للنتيجة النهائية
 

 مستول على التعليم. .6
يف ىذا اؼبؤشر، الباحثُت باستخداـ أدكات التقوصل يف شكل اؼبراقبة. الباحثوف 

اؼبراقبة مع االىتماـ باعبوانب للحكم على ىذا اؼبؤشر، كىي قدرة الطالب يف  إجراء
تطوير مادة فباثلة مع اؼبواد اليت هبرم تدريسها. كىذه اؼببلحظة أجرل عندما وبدث 
التعلم مث الحظ الباحث عملية التعلم اؼبستمر كنتائج التعلم على ىذه اؼبؤشرات أف 

ذا اعبانب من التقوصل الوارد يف مؤشر مستول بدالن من تكوف غَت فعالة ألهنا ال تفي هب
 دراسة كالطبلب ىم أقل قدرة على كضع مواد مشاهبة للمواد اليت هبرم تدريسها.

 
 معدؿ البقاء .7

الباحثوف إجراء  .يف شكل اؼبراقبة تقوصليف ىذا اؼبؤشر، الباحثُت باستخداـ أدكات ال
ذا اؼبؤشر، كىي قدرة الطالب يف تكرار اؼبراقبة مع االىتماـ باعبوانب للحكم على ى

كىذه اؼببلحظة أجرل عندما وبدث التعلم مث الحظ الباحث  .للمواد اليت قدمها احملاضر
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عملية التعلم اؼبستمر كنتائج التعلم على ىذه اؼبؤشرات أف تكوف فعالة نظران ألنو يفي 
 .الوارد يف االحتفاظ دبستول اؼبؤشر تقوصلهبذا اعبانب من ال
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 الباب الخامس
 خاتمة

 
 نتائج البحث - أ

مهارة الكبلـ باستخداـ نظرية صل ك بعد انتهاء إجراء البحث العلمي حوؿ تقو 
لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية امَتيل يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا م

 ماالنج كصلت الباحثة إذل النتائج التالية :
صل تعليم مهارة الكبلـ يف قسم تعليم اللغة و تقنتائج البحوث اؼبتعلقة ب

ـ نظرية استخدبا لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنجاجامعة موالنا مالعربية 
على نظرية مَتيل غَت اؼبلباة يف مؤشر  1مَتيل ىذا يشَت إذل أف ىناؾ مؤشرات 

أم سلوؾ "مستول بدالن من" التعلم كاألداء الكمية. بينما يف اؼبؤشرات األخرل 
معقدة من اتقاهنا، سرعة األداء، كاالمتثاؿ لئلجراءات، كنوعية النتيجة النهائية، 

 .تتحقق مراقبة مستول التعلم، كمعدؿ البقاء يف اؼبدارس
 مؤشرات من نظرية مَتيل ىي:

 فعالة (الدقة ربكم السلوؾ. ) - أ
 فعالة (سرعة األداء. ) - ب
 فعالة (مطابقة  لئلجراءلت. )  -ج
 فعالة (ن األداء. )غَت كمية م  -د
  فعالة (نوعية النتيجة النهائية. )  -ق
 فعالة (مستول على التعليم. )غَت - ق
 فعالة (معدؿ البقاء .)  -ز
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 المقترحات   - ب

 بناء على نتائج البحث فتقدم الباحثة المقترحات التالية :
 للمعلمُت -1

 . التقوصل عمليةالتقوصل مهم يف عملية التعلم حيث أف اغباجة إلجراء ربسينات يف
 للباحثُت البلحقة -2

الوقت اؼبطلوب يف البحث كقتان أطوؿ حىت اغبصوؿ على نتائج البحوث أكثر 
 .موضوعية

يبكن أف تتغَت الكائنات يا طبلب اؼبستول اؼبتوسط، فضبل عن اؼبستول األعلى 
 بدالن من الطبلب على مستول الكليات. 

 للطبلب -3
 التبلميذ يف الكبلـ. يرجي من استخداـ ىذه تقوصل مساعدة
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 2115ابراىيم ؿبمد عطا، طرؽ تدريس اللغة العربّية، القاىرة : مكتبة النهضة اؼبصرية، 

 . 2110إماـ أسرارل، الوسائل اؼبعينات يف تعليم العربية، ) ماالنج  : اكيب ماالنج ( 

 ق2411م الفوزاف، عدد اؼبواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، عبد الرضبن بن إبراى

عبد الرضبن بن إبراىم الفوزاف،  قضايا يف الًتبية العملية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، 

 ق.. 2411

 ـ. 2112مدكور، أضبد علي، تدريس فنوف اللغة العربية، الرياض : الناشر دار الشواؼ . 
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كامل الناقة كرشدل أضبد طعيمة،طرائق تدريس اللغة العبية لغَت الناطقُت هبا، الرياض:   ؿبمد

  ـ 1500مطبوعة اؼبعارؼ اعبديدة، 

رشدم أضبد طعيمة، دليل عمل يف إعداد اؼبواد النعليمية لربنامج تعليم اللغة العربية، مكة 

 ـ2110اؼبكرمة،

 الثالث : بحوث 

مية مهارة الكبلـ الطلبة اؼبستول اعبامعي،  رسالة اؼباجستَت )ماالنج شهراشل، استخداـ الفيلم يف تن
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 (1551كومية ماالنج، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغب

نصرالدين، استخداـ بطاقة اؼبفاتح لتنمية مهارة الكبلـ ) اعبامعة اغبكومية اإلسبلمية ماالنج : 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 

Mata kuliah : Fann Al Khithobah (Maharoh Kalam II) 

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 

Semester : IV (Empat) 

SKS : 2 SKS 

Dosen : Dr. Syaiful Musthofa M.Pd 

 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan skill kebahasaan 

dalam hal at-Ta’aamul kepada mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, di 

antaranya Etika Fann al-Kalam, Pengertian Khithobah, kegunaan khithobah, 

hubungannya dengan ilmu lain, Macam-macam sistematika khithobah, sistematika 

pembuatan khithobah, Orator dan karakteristiknya, macam-macam khithobah 

berdasar konteks penggunaannya, teori pembuatan khithobah dan mampu 

menyusun teks khutbah, Lahnu al-Khithoob, Qowaa’id al-lqoo’ an-

NaajiihwaFann al-Khithoob, dan praktik pidato.  

2. Tujuan Mata Kuliah 

Setelah selesai mempelajari matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mengetahui 

skillkebahasaan dalam at-Ta’aamul, teori khithobah yang baik dan mampu menyusun 

khithobah dan mempraktekkan khitobah. 

3. Materi Perkuliahan 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi disusun dengan urutan sebagai 

berikut: 

a. Etika Fann al-Kalam (at-Ta’aamul) 

ـّ )بكلمات : فيالنداء، يف اؼبناقشة، يف مقاطعة شخ الكبلـ فن أتيكت صما ألمر ىا
استئذانية(، يف اؼبعارضة لرأم ما، يف تقدصل النصيحة ألحد، يف كجو التحية، يف 

 االنتقاد، يف موقف غَت راض عن اغبديث، يف حّل مقاطعة اآلخرين للكبلـ.

b. Pengertian dan Pentingnya Khithobah 

c. Jenis-jenis khithobah 

d. Sistematika khithobah 
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e. Retorika khitobah 

f. Lahnu al-Khithoob 

g. Qowaa’id al-lqoo’ an-NaajiihwaFann al-Khithoob. 

h. Praktik pidato 

 

4. Strategi Perkuliahan 

 Perkuliahan Maharoh Kalam ini disajikan dengan pendekatan NLP, dosen 

menjelaskan tentang al-Ibaaroh al-Laazimahal-‘Arobiyyah, metode pembelajaran aktif, 

yaitu meciptakan keaktifan pada mahasiswa dalam proses perkuliahan dalam bentuk 

diskusi-diskusi dan penyampaian materi oleh mahasiswa di dalam kelas. Selanjutnya para 

mahasiswa mempraktekan pengetahuan yang telah dipelajari yaitu penyusunan khutbah 

yang baik dan mempraktekkan khutbah secara individu. 

5. Aspek Penilaian 

a. Kehadiran dan Keaktifan 15 % 

b. Tugas : 15 % (Menganalisa kebahasaan dari Youtube : Munaqhosah, Mujadalah, 

Khithobah dll). 

c. Presentasi materi perkuliahan 15 % 

d. Ujian Tengah Semester : 15 % 

e. Ujian Akhir Semester : 20 % 

f. Praktikum: Praktik penyusunan khithobah & praktek khutbah 20 % 

 

Tugas : Mencari bahan sesuai tema (dari internet, kitabdll.,), mencatat mufrodat-mufrodat, 

ta’birot terkait tema kemudian mengingat-ingatnya dengan tehnik ”anchor” 

untuk dipraktikkan dalam kalam. 

- Berdialog dengan penutur asli Bahasa Arab dan bertanya tentang 

ta’biiroot. 

 

Praktikum :  - Praktik kalam di kelas dan luar kelas (Individu, kelompok)  

- Pengelompokan berdasar  type mahasiswa/i : V-A-K, (Hasil tes ”Anmaathu 

ath-thullaab” ; Al-Hissiyyuun, al-Bashoriyyuun, As-Sam’iyyuun). 

 

6. DaftarRujukan 

1) "Imad Muhammad  "ImarahYasin: Al Khithobah  Al IslamiyahBaina Al 

Nadhariyahwa Al Tathbiq, 2002, MaktabahIbad Al Rahman 

2) Thariq Muhammad Al Suwaidan :Fan Al Ilqa' Al Roi' : 2003, Al Ibda' al Fikry, Al 

Kuwait. 

 دار: القاىرة .اْلخرين؟ أمام بنفسك ثقتك تقوي كيف: بالنفس الثقة األقصرم، يوسف (3
 . 1552.اللطائف

 .1551.اللطائف دار: القاىرة. ؟ أفضل بطريقة وتتحاور تتكلم كيف األقصرم، يوسف (4
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 وتتعامل ناْلخري شخصية تكتشف كيف: الناس مع التعامل فنّ  األقصرم، يوسف (5
 . 1552.اللطائف دار: القاىرة .معهم؟ بمهارة

. الشخصّية المغناطيسّيةـ. علي غازل الطويل،  (6 . الطبعة األكذل. بَتكت: دار ابن حـز
 (.251، 11، 11، 10، 10. )ص. 1555

 

 

 

Jadwal Perkuliahan Fann Al Khithobah (Maharoh Kalam II)2014 

 

No Pertemuan Pokok Bahasan 

1 I  

Pengantar Perkuliahan, Penyampaian SAP, Kontrak Perkuliahandll. 

2 II - Etika Fann al-Kalam (at-Ta’aamul) 

- Pengantar tentang Khithobah 

3 III - Pengertian Khithobah 

- Pentingnya Khithobah 

- Kegunaan Khithobah 

4 IV - Hubungan khithobah dengan ilmu-ilmu yang lainnya 

- Macam-macam sistematika khithabah 

- Sistematika pembuatan khithobah 

5 V - Orator dan karakteristiknya 

- Macam-macam khithobah berdasar konteks penggunaannya 

6 VI  

-Teori pembuatan khithobah 

7 VII - Lahnu al-Khithoob 

- Qowaa’id al-lqoo’ an-Naajiihwa Fann al-Khithoob. 

8 VIII - Praktik Kalam; Etika Fann al-Kalam (at-Ta’aamul) 

9 IX U T S 
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10 X - Menyusun teks khutbah dan praktik pidato 

11 XI - Menyusun teks khutbah dan praktik pidato 

12 XII - Menyusun teks khutbah dan praktik pidato 

13 XIII - Menyusun teks khutbah dan praktik pidato 

14 XIV - Menyusun teks khutbah dan praktik pidato 

15 XV - Menyusun teks khutbah dan praktik pidato 

16 XVI U A S 

 

DAFTAR PRESENTASI MATAKULIAH KHITHOBAH (Kls: ck, Kamis 06.30 

08.10) 

 

KELOMPOK I 
 KOMPONEN 

PENILAIAN 
J U D U L 

1 2 3 

    - Pengertian Khithobah 

- Pentingnya Khithobah 

- Kegunaan Khithobah 
    

    

    

KELOMPOK II    - Hubungan khithobah dengan ilmu-ilmu 

yang lainnya 

- Macam-macam sistematika khithobah 

- Sistematika pembuatan khithobah 

    

    

    

    

KELOMPOK III    - Orator dan karakteristiknya 

 

- Macam-macam khithobah 

    

    



ix 
 

    Berdasar  konteks penggunaannya 

    

KELOMPOK IV     

 

-Teori pembuatan khithobah 

    

1.     

    

    

    

KELOMPOK V    - Lahnu al-Khithoob 

- Qowaa’id al-lqoo’ an-Naajiih wa Fann al-

Khithoob. 

    

    

    

    

 

Keterangan: 

1 :Penyampaian materi 

2 :Penguasaan Materi 

3 :Etika Fann al-Kalam 

 

DAFTAR ORASI MATAKULIAH KHITHABAH 

 

KELOMPOK I 
 KOMPONEN 

PENILAIAN 
J U D U L Khithobah 

1 2 3 

1    -  

2.     

3.     
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4.     

KELOMPOK II    -  

1.     

2.     

3.     

4.     

KELOMPOK III     

1.     

2.     

3.     

4.     

KELOMPOK IV    -  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

KELOMPOK V     

1.     

2.     

3.     

4.     

KELOMPOK VI     

1.     

2.     

3.     
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KELOMPOK VII     

1.     

2.     

3.     

4.     

 

1 :Kesesuaian Materi dengan tema 

2 :Penyampaian Pidato (lqoo’ al-Khithoob), intonasi, Ekspresi 

3 :Lahnu al-Khithoob, Fann, Etika terhadap audiens 
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INDIKATOR EVALUASI PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TEORI MERRIL 

NO INDIKATOR 

PENILAIAN 

ASPEK YANG DINILAI Instrumen Evaluasi 

1 Kecermatan 

Penguasaan Perilaku 

Tingkat penguasaan Materi oleh 

peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan 

Non Test ( Observasi ) 

  Kesesuaian materi yang difahami 

mahasiswa dengan materi yang 

diajarkan 

Non Test ( Observasi ) 

2 Kecepatan Unjuk 

Kerja 

Kemampuan mahasiswa dalam 

menangkap informasi dengan 

cepat terkait materi yang 

disampaikan 

Non Test ( Observasi ) 

3 Kesesuaian dengan 

Prosedur 

Kesesuaian isi materi yang 

disampaikan dosen dengan SAP 

Non Test ( wawancara dan 

observasi ) 

  Kesesuaian evaluasi yang 

diterapkan dosen dengan SAP  

Non Test ( wawancara dan 

observasi ) 

  Kesesuaian urutan materi yang 

disampaikan dosen dengan SAP 

Non Test ( wawancara dan 

observasi ) 

  Kesesuaian materi yang 

disampaikan dosen dengan jumlah 

pertemuan yang ada dalam SAP 

Non Test ( wawancara dan 

observasi ) 

4 Kuantitas Unjuk Kerja Kesesuaian tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dengan hasil 

yang didapat mahasiswa 

Non Test ( Observasi ) 

5 Kualitas hasil akhir Kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan materi 

Non Test ( Observasi ) 

6 Tingkat alih belajar Kemampuan mahasiswa dalam 

mengembangkan materi yang 

serupa dengan materi yang 

diajarkan. 

Non Test ( Observasi ) 

7 Tingkat Retensi Kemampuan mahasiswa dalam 

mengulang materi yang telah 

disampaikan oleh dosen  

Non Test ( Observasi ) 
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Pedoman Wawancara 

 

- Pada Mahasiswa 

 

No Daftar Pertanyaan 

1 Apakah dosen memberikan SAP pada awal pertemuan 

pembelajaran maharah kalam ? 

2 Apakah isi materi pada pembelajaran maharah kalam yang 

disampaikan sesuai dengan SAP ? 

3 Apakah urutan  materi yang disampaikan pada pembelajaran 

maharah kalam sesuai dengan SAP ? 

4 Apakah evaluasi yang diterapkan pada pembelajaran maharah 

kalam sesuai dengan SAP ? 

5 Apakah media dan strategi yang diterapkan sesuai dengan SAP 

? 
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                            DAFTAR NILAI KULIAH  

                            JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB  

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016  

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  

 

 

Kode Mata Kuliah : 1415317 

Dosen   : Dr. H. SAIFUL MUSTOFA, M.Pd 

Waktu   : Selasa, 06.30 – 08.10 

Kelas   : Ak 

Mata Kuliah   : Maharah Kalam II ( Fan Al Khitobah ) 

Ruang    : M.201 

 

No NIM Nama Lengkap Nilai Praktek 

1 14150001 Tias maulidina wulansari 86 

2 14150002 Yulia maulidina fitriana 88 

3 14150003 Novia akromussolihah 84 

4 14150004 Kurniapeni margi rahayu 87 

5 14150005 Azzahro khairunnisa 87 

6 14150006 Qurrotul maulidiah 87 

7 14150007 Amaliya rahmfathul aminatin 82 

8 14150011 Anjah hayati fajrin 81 

9 14150012 Fike an –nabila 87 

10 14150013 Lila syafa ida 85 

11 14150014 Moh. Hasan al bana 85 

12 14150015 Izza fia alhaq 85 

13 14150016 Nindya puspitasari 85 

14 14150017 Mufarohah 85 

15 14150018 Ahmad syuaebi 86 

16 14150019 Roudhatul jannah 85 

17 14150020 Asriatul sangadah 87 

18 14150022 Abdulloh ridlo 78 

19 14150023 Anif fathul amin 87 

20 14150034 Rahman arrosyid 85 

21 14150035 M. Rizki 80 

22 14150046 Suhardin 75 
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                            DAFTAR NILAI KULIAH  

                            JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB  

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016  

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG  

 

 

 

Kode Mata Kuliah : 1415317 

Dosen   : Dr. H. SAIFUL MUSTOFA, M.Pd 

Waktu   : Selasa, 08.10 – 09.50 

Kelas   : Ck 

Mata Kuliah   : Maharah Kalam II ( Fan Al-Khitobah ) 

Ruang    : B.109 

 

No NIM Nama Lengkap Nilai Praktek UTS 

1 11150071 Samud dakir   

2 12150033 Fahruddin  81 

3 14150044 Afiatus sholicha 82  

4 14150045 Juhairina izzatul lailiyah 84 83 

5 14150049 Dyah hafidatul mushafi  86 83 

6 14150051 Khoirun niyah 87 78 

7 14150053 Lailis eptiq wahna  81 

8 14150056 Ululi azmi hanif 88 86 

9 14150057 Mayaa kholidatul muallifah 83 85 

10 14150060 Oky nur rachmawati 83 83 

11 14150061 Ulla mufidah 88 90 

12 14150062 Alisa sri wijayati  85 

13 14150064 Romie salma diyyana 89 90 

14 14150065 Tri indah wulandari  87 

15 14150068 Sonia qori’ imaida 86 84 

16 14150072 Mohammad fatih rahmatulloh  84 

17 14150086 Muhammad anas  85 

18 14150089 Hasymi zulkarnain  80 

19 14150093 Muhammad fuad marzuq  78 

20 14150096 Muh zainul muttaqin  88 

21 14150097 Muhammad apridho hensa utama  85 

22 14150102 M. rizal falaqi  87 

23 14150103 Muhammad yazid al busthomi  85 

24 14150067 Hesty maulida E.P  88 

 



xvi 
 

KEGIATAN OBSERVASI 
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KEGIATAN  WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 


