
 احلكومية ماالنجاإلسالمية اجلامعة     مجهورية إندونيسيا
 برنامج الدراسات العليا   وزارة الشؤون الدينية

 تعليم اللغة العربية: ختصص      
 
 

 حبث مقدم لتوفري شرط من الشروط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
 

 :موضوع البحث

 فرداتتدريس مهارة الكالم على أساس امل
  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجالعاليةلطلبة املدرسة 

 
 

 :حتت إشراف   شريف الدين:  إعداد الطالب
  املاجستريالدكتور نور املرتضى ٢-S / ٠٤٩١٠٠١١:    رقم التسجيل

 
 
 
 
 
 
 

 يالعـام اجلامعــ
٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ 
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 برنامج الدراسات العليا   وزارة الشؤون الدينية

 تعليم اللغة العربية: ختصص      
 
 

 حبث مقدم لتوفري شرط من الشروط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
 

 :موضوع البحث

 اتتدريس مهارة الكالم على أساس املفرد
  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجالعاليةلطلبة املدرسة 

 
 

 :حتت إشراف   شريف الدين: إعداد الطالب 
  املاجستريالدكتور نور املرتضى ٢-S / ٠٤٩١٠٠١١ :  رقم التسجيل

 
 
 
 
 
 
 

 يالعـام اجلامعــ
٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ 
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 :موضوع البحث 

 تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات
 األوىل مباالنج اإلسالمية احلكومية العاليةدرسة لطلبة امل

 
  شريف الدين: إعداد الطالب 

 ٢-S / ٠٤٩١٠٠١١: رقم التسجيل 
 

 :متت املوافقة على مناقشة هذا البحث من طرف املشرف 
 ٢٠٠٧ مايو ٣١:  تاريخ   الدكتور نور املرتضى:  املشرف 

 ..... ...........: التوقيع   ١٣١٥٦٦٦٨٣ : رقم التوظيف
  

 
 االعتماد
 م اللغة العربية،رئيس ختصص تعلي
 
 

 سيالدكتور توركيس لوب
 ١٥٠٣١٨٠٢٠:  رقم التوظيف
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 :موضوع البحث 
 تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات

  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجالعاليةلطلبة املدرسة 
 

  املاجستري يف تعليم اللغة العربية درجةحبث لنيل
 

 شريف الدين : عداد الطالبإ
 ٢-S / ٠٤٩١٠٠١١: رقم التسجيل 

 
هذا البحث العلمي أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل عن  قد دافع الطالب

  ٢٠٠٧  يونيو١٦ : وذلك بتاريخ ملاجستري يف تعليم اللغة العربية، ا درجةالطالب
 

 :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة 
 رئيسا    املاجستريور حممد سعد إبراهيم،الدكت

  ..................: التوقيع   ١٥٠٢٢١٩٣٥ : رقم التوظيف 
 مناقشا     الدكتور شهداء صاحل

 ...................: التوقيع   ١٥٠٣٧٤٠١٠ : رقم التوظيف
 مشرفا    املاجستري،نور املرتضى الدكتور

 .................. .: التوقيع   ١٣١٥٦٦٦٨٣ : رقم التوظيف
 االعتماد

 مدير برنامج الدراسات العليا،
 
 

  املاجستريالربوفيسور الدكتور احلاج عمر منران،
 ١٣٠٥٣١٨٦٢ :رقم التوظيف 



 

د

 إقرار الطالب
 

 : كاآليت  أسفله وبيانايتأنا املوقع
 شريف الدين:  االسم الكامل
 ٢-S / ٠٤٩١٠٠١١:  رقم التسجيل

  الندونج ساري داو ماالنج٢٣نجكالينج أ غ فيال بوكيت س:   العنوان
 

ـ            اح لنيـل   ـأقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط من شروط النج
املاجستري يف ختصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسـات العليـا اجلامعـة             درجة  

 : وعنواا ،اإلسالمية احلكومية مباالنج
 تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات

  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجالعاليةلطلبة املدرسة 
 

 .حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
وإذا ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثـي فأنـا                

ويل برنامج  أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤ           
 .الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

 . أحد على ذلكبناء على رغبيت اخلاصة وال جيربينحرر هذا اإلقرار 
 

 ٢٠٠٧ مايو ٣١، ماالنج
 توقيع صاحب اإلقرار،

 
 

 شريف الدين



 

ه

 
 

 الشعار
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 علَُّكم َتعِقُلونِإ�َّا َأْ�زْلناه ُقرآ�ًا عرِبيا َل
 )٢: يوسف (

 ْلناه ُقرآ�ًا عرِبيا َلعلَُّكم َتعِقُلونجعِإ�َّا  
 )٣ : الزحرف(

 
 
 

،ِبيرع آناْلُقرو ،ِبيرع ٍثِ َأل�ِّيِلَثال برا اْلعوَأِحب 
ِبيرِة عنِة ِفي اْلجنِل اْلجَأه مَكالو  

 )رانيرواه الطب(
 
 
 



 

و

 اإلهداء
 :أهدي هذ البحث البسيط إىل

 .الذين حيبون اللغة العربية 

والدي احملرتمني املكرمني، أبي احلاج أمحد عرفان بن احلاج منصور وأمي احلاجة �ور حسنة  
 .بنت احلاج حممد زين

، ذا البحثهل ين يساعدو� كا�واالذين وأختص ب،مناطق خمتلفةي يف تي وأساتذمجيع مشاخي 
والدكتور ، والدكتور سعد إبراهيم، توركيس لوبيس الدكتور �ور املرتضى، والدكتور وهم

 .والدكتور �صر الدينشهداء، 

 .حممد علي ذي الفكر، وإيلوك فاطمة الزهراء، وأيو ساكنة �يل رمحتك: إخوتي األحباء 

 .الذين حيبو�ين 

 :مجيع أصدقائي يف  

o اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماال�ج 

o ال�ج احلكوميةجامعة ما 

o  اجلامعة يودارتا باسوروان 

o  اإلسالمية احلكومية مباال�جالعاليةاملدرسة  

o  السلفي مباال�ج" مفتاح اهلدى"املعهد اإلسالمي  
 
 

 



 

ز 

 كلمة الشكر والتقدير 
 

. لم والعمل به من أرفع الدرجات وأهـم املهمـات         احلمد هللا الذي جعل الع    
وهـداه إىل   . قصى الغايـات بالنجاحـات    غه إىل أ  وبل. وفضل من عمل به باخلريات    

عمـه  وأشكره على سوابغ ن   . أل الكائنات أمحده سبحانه محدا مي   . األعمال الصاحلات 
 مـربأة مـن الشـرك       ه إال اهللا وحده الشريك له شـهادة       أشهد أن ال إل   . املتواترات
م علـى   اللهم صلّ وسـلّ   . حممدا عبده ورسوله سيد السادات    وأشهد أن   . والتومهات

 . وبعدمات،اه وأصحابه أوىل الفضائل والكرمد وعلى ألحمسيدنا 
ألجل استيفاء شرط من شـروط       هذه الرسالة  متت كتابة    ،بتوفيق اهللا وبعنايته  

إمتام الدراسة للماجستري يف ختصص تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكوميـة            
 ، كتابة هذه الرسالة   يف ملن قد ساعدوه      والتقدير  جزيل الشكر  فيقدم الباحث . ماالنج

 :بالذكرخص و
مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية    تاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو،      مساحة األس  .١

 .ماالنج
مدير برنامج الدراسات   ،   املاجستري الربوفيسور الدكتور احلاج عمر منران،    مساحة   .٢

 .العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 رئيس ختصص تعليم اللغة العربيـة       ، املاجستري ،سيبمساحة الدكتور توركيس لو    .٣

  .جناجلامعة اإلسالمية احلكومية ماال
بالصـرب  قائم باإلشراف والتوجيهات    ال،  املاجستري نور املرتضى، مساحة الدكتور  .٤

 . يف كتابة هذه الرسالة يشرفين الذي كانواإلخالص والتواضع
املدرسة العالية اإلسـالمية      الدكتوراندوس زين احملمود، املاجستري، رئيس     مساحة .٥

 .احلكومية األوىل مباالنج
 .بيانين ويرمحانين منذ الصغر حىت اآلنن يري اللذني احملترميوالد .٦



 

ح

 . طلب معىن احلياةإىل الذين يرشدونين أساتذيتو  مشاحييمجيع .٧
 . كتابة هذا البحثأثناءيف ‘ يساعدونين’يت األعزاء الذين إخو .٨
سـاعدوين يف  الذين قـد  صص تعليم اللغة العربية   مجيع أساتذيت وأصدقائي يف خت     .٩

 .هذا البحثكتابة 
 .اهللا حيب احملسننيو. جزاهم اهللا خري اجلزاءف

 
إمـا   األخطاء والنقصانات    ال ختلو من  وأخريا، أيقن الباحث بأن هذه الرسالة       

 تعليقـات    للباحث  فريجو من القراء أن يقدموا     ،اكتابة وإما من مضمو   ال ساليبمن أ 
آمني . وعسى أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحث وجلميع القراء األحباء         . احاتواقتر

 .يا رب العاملني
 

م٢٠٠٧ مايو ٣١, ماالنج  
 
 
    الباحث      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ط

 امللخص
 

 العاليـة  املدرسة   لطلبةتدريس مهارة الكالم على أساس املفردات        .٢٠٠٧ .شريف الدين 
 ،رسالة املاجستري لربنامج الدراسات العليا     .اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج   
 .الدكتور نور املرتضى املاجستري :املشرف. اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 
 . أساس املفردات،  تدريس مهارة الكالم:يةالكلمات املفتاح

 
 أن الطلبة ال بد علـيهم       للمدرسة العالية اإلسالمية   ٢٠٠٦ ورد يف املنهج الدراسي   

 ال  الطلبـة مـن املالحظـة،   . مفردة لكل سنة٢٥٠ مفردة، بالتفصيل  ٧٥٠عبوا  أن يستو 
هذه مـن   . غري جيدة  كفاءم يف مهارة الكالم   أن   فال غرابة ،  ااستيعاب يستوعبون مفردات 

تقان يف اختيار   ومن احللول ملواجهة املشكالت التعليمية اال     . املشكالت اليت ال بد من حلها     
تدريس مهارة الكـالم    "عنوان  فلذلك أجري هذا البحث حتت      الفعالة،  أساليب التدريس   

مسـتخدما  . " اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج    العالية املدرسة   لطلبة على أساس املفردات  
 .ز األرقامورمو ،األرقام، والصور، واتلعرض املفرد  ملونةبطاقات

ـ  تدريس مهارة الكالم     وصف   إىل الكشف عن  ف هذا البحث    يهد  ةعند الطلب
 .هفعاليتمدى وه وبعدلكالم على أساس املفردات  قبل تدريس مهارة اوقدرم

تجرييب باستخدام االختبار القبلـي واالختبـار البعـدي         الهذا البحث   جري  أ
 .فصل التجربةوباستخدام فصلني، فصل الضابط 

 اإلسالمية احلكوميـة    العاليةاملدرسة   اتمع اإلحصائي يف هذا البحث هو طلبة      
فصل ختار الباحث ال  ا . طالبا ٦٩٤، وعددهم   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مباالنج للسنة الدراسية     األوىل
 لفصل التجربة " ج"والفصل العاشر    طالبا   ٣٧تكون من   الذي ي لفصل الضابط   " ب "العاشر
 . طالبا٤٠تكون من ي الذي

القبلي واالختبار البعدي واالختبار    وبعد إجراء التجربة واالستفادة من االختبار         
مهارة وصل الباحث إىل نتيجة تقول أن هناك عالقة وطيدة بني تدريس (t-Test)  ئيالتا

فعبارة أخرى، إن التـدريس     . على أساس املفردات وبني احلصوالت الدراسية     الكالم  
استيعاب  الطلبة يف     ويسرع الكفاءة يف الكالم، ألنه يسهل    ترقية  لعلى هذا األسلوب فعال     

  .ع احلماسة والثقة النفسية ويرف وتطبيق الكالم،فرداتامل
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ABSTRACT 
 

Syarifuddin. ٢٠٠٧. Lexicon Based Teaching Speaking for Students of The State 
Islamic Senior High School of Malang I. Thesis, Graduate Program, State 
Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Nurul Murtadho, M.Pd. 

 
Keywords: Teaching speaking skill, lexicon based. 
 
The ٢٠٠٦ Curriculum (KTSP) for Arabic Language in Islamic Senior High 

School states that a student should master ٧٥٠ vocabularies during three years in 
that level, with ٢٥٠ vocabularies each year. As observed by the researcher, most 
students lack of mastery in vocabularies. Consequently, they are poor in speaking. 
This condition needs to be solved. Therefore, this study was conducted to offer an 
effective technique in teaching speaking. The title of this study is "Lexicon Based 
Teaching Speaking for Students of The State Islamic Senior High School of  
Malang I". Colourful flash cards were used for vocabularies, pictures, numbers 
and symbols of numbers. 

 This study aims at describing both of teaching and students' skill in 
speaking before lexicon based teaching speaking was applied and the 
effectiveness of using this technique. 

This experiment research used pre test and post test. An experiment class 
applied lexicon based teaching speaking, while control class applied traditional 
technique. 

 This population of this study was students of The State Islamic Senior 
High School of  Malang I ٢٠٠٧-٢٠٠٦ which consists of ٦٩٤ students. Purposive 
random sampling was used, ٣٧ students of  ten B as control, and another ٤٠ 
students of ten C as experiment. 

After lexicon based teaching for speaking, through pre test, post test and t-
test, the researcher concluded that there is significance correlation between 
lexicon based teaching speaking and students' skill in speaking. In other word, 
lexicon based teaching speaking is effective to improve speaking skill. 

Lexicon based teaching speaking made the students rise up their 
vocabularies, easy to speak and accelarate them to this skill. The researcher 
concluded that those happened because of the rise of their motivation, enthusiasm, 
and self confidence in speaking. 
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ABSTRAK 
 

Syarifuddin. ٢٠٠٧. Pengajaran Kemahiran Berbicara Berbasis Kosa Kata untuk 
Siswa Madrasah Aliyah Negeri Malang I. Tesis Program Pascasarjana 
UIN Malang. Pembimbing: Dr. Nurul Murtadho, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Pengajaran Kemahiran berbicara, Berbasis Kosa Kata. 
 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Aliyah ٢٠٠٦ 

untuk mata pelajaran Bahasa Arab menargetkan siswa menguasai ٧٥٠ kosa kata, 
dengan rincian ٢٥٠ kosa kata untuk setiap tahun. Berdasarkan pengamatan, siswa 
kurang menguasai kosa kata sehingga kemampuan mereka dalam berbicara 
Bahasa Arab rendah. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengajaran yang efektif. 
Itulah sebabnya penelitian ini dilakukan, dengan judul "Pengajaran Kemahiran 
Berbicara Berbasis Kosa Kata untuk Siswa Madrasah Aliyah Negeri Malang I". 
Pengajaran ini menggunakan empat macam kartu warna-warni untuk kosa kata, 
gambar, angka dan simbol angka.    

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang 
pengajaran dan kemampuan siswa dalam kemahiran berbicara sebelum dan 
sesudah pengajaran kemahiran berbicara berbasis kosa kata, dan juga tentang 
efektifitasnya.  
 Penelitian eksperimen ini menggunakan pre test dan post test pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diterapkan pengajaran 
kemahiran berbicara berbasis kosa kata, sedangkan pada kelas kontrol diterapkan 
pengajaran kemahiran berbicara yang tidak berbasis kosa kata. 

Populasi Penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri Malang I 
tahun ajaran ٢٠٠٧-٢٠٠٦ yang berjumlah ٦٩٤ siswa. Berdasarkan beberapa tujuan 
dan pertimbangan maka sample dalam penelitian ini adalah siswa kelas X B 
sebagai kelas kontrol yang berjumlah ٣٧ siswa dan kelas X C sebagai kelas 
eksperimen yang berjumlah ٤٠ siswa. 

Hasil pre test, post test, dan t-test setelah pengajaran kemahiran berbicara 
berbasis kosa kata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hasil 
belajar. Dengan kata lain pengajaran kemahiran berbicara berbasis kosa kata 
efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa.  

Pengajaran kemahiran berbicara berbasis kosa kata ini menjadikan 
penguasaan kosa kata siswa meningkat, mempermudah dan mempercepat siswa 
mampu berbicara. Keefektifan ini ini disebabkan karena motivasi, gairah dan 
kepercayaan diri siswa dalam berbicara meningkat. 
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 الباب األول
 التمهيد

  
 خلفية البحث .أ 

 أن تعلـيم اللغـة      العايلستوى  املذكر يف كتاب املنهج الدراسي للغة العربية        
 املوجهة لدفع كفاءة الطلبة اللغوية للغـة العربيـة الفصـيحة            نشطةالعربية هو األ  

وكـذلك الكتسـاب    . كانت أم سلبية  إجابية  وإرشادها وتطورها وتربيتها فعالية     
ا مهمة يف عملية تفهـيم      فكفاءة اللغة العربية واهتمام     . لفعالية هلذه اللغة  الطبيعة ا 

اإلسالم من املصدر األصلي وهو القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وكذلك الكتب           
 ١.الدينية اإلسالمية اليت تكتب باللغة العربية

 يـدور  يلالعاستوى املن تعليم اللغة العربية يف إدا على الشرح املذكور،    اعتما
فلذلك كـان   . كدور اللغة الدينية والعلوم الطبيعية جبانب دورها كاللغة االتصالية        

 بعض من الدروس املدرسية الـيت مل        العاليةدرس اللغة العربية يف مستوى املدرسة       
 تعلـيم   منمهما كذلك، البد    . تفرق من اآلخر خاصة للدروس الدينية اإلسالمية      

 .بية ميسك إىل أسس تعليم اللغة األجن أنالعاليةسة اللغة العربية يف مستوى املدر
اللغة العربية هي من املواد الدراسية اليت تطور املهارة االتصالية شفويا وكتابيا            
لتفهيم وتعبري املعلومات واألفكار والشعور، وكذلك لتطور العلوم الدينية والعلوم          

ة العربية يف هذه املدرسة كلغة      وتدور مادة اللغ  . العامة والعلوم االجتماعية والثقافية   
الدين والعلوم األخرى جبانبه كاللغة االتصالية، فلذلك مادة اللغة العربية يف املدرسة            

 اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج ال تفرق من املواد الدراسية األخرى اليت            العالية
 .تدرس يف هذه املدرسة

                                                 
١  Departemen Agama. ٢٠٠٣. kurikulum Berbasis Kompetensi : Kurikulum dan Hasil Belajar, 

Bahasa Arab Madrasah Aliyah. Jakarta : Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di 
Sekolah Umum. Hlm. ٢. Dan Departemen Agama. ٢٠٠٦. kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), Madrasah Aliyah. Jakarta. Hal. ٧١-٦٦ 

 
 



  التمهيد :      الباب األول                                               شريف الدين
 

٢

سة هي تسلط الطلبة باللغـة      ومن أهداف تدريس اللغة العربية يف هذه املدر       
مفـردة واألفعـال املتعديـة      / كلمة ٢٥٠جيدا فعاليا وسلبيا بقدر املطلوبة وهو       

بالتراكب املتنوعة يف السنة األوىل، حىت تستفاد هذه اللغة كوسـائل االتصـالية             
ولتفهيم النصوص احلديثة يف أي جمال، وهو جمال الذي يربط بـالعلوم الطبيعيـة              

 .٢نية وكذلك العلوم الدينيةوالتكنولوجية والف
 اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج هي مدرسة حتت إشـراف          العاليةاملدرسة  

الوزارة الشؤون الدينية دف التقوى والذكاء والتجديد واإلقامة النفسية وتعمـق           
فهذه املدرسة أول مدرسة ثانوية إسالمية يف ماالنج، وهـي          . العلوم والتكنولوجية 

 هلا برنامج اللغتني أي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية، وتستفادان كلغـة            املدرسة اليت 
هـذا  . املدخل واللغة االتصالية بني املدرسني واملوظفني والطلبة يف هذه املدرسـة          

 . م حىت األن٢٠٠٤الربنامج قد جرى منذ زمن قدمي و قد حقق يف السنة 
رسة متنوعة، عندهم خلفية    من مالحظة الباحث، إن خلفية الطلبة يف هذه املد        

الدراسة املختلفة، مثال بعضهم متخرجني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية، غالبا هم           
وبعضهم متخرجني يف املدارس املتوسطة العامة واملعىن منـه     . قد عرفوا اللغة العربية   

 .اللغة العربية أم مل يعرفوا اللغة العربية جيدا ألن مل يوجد يف منهجها درس
 ملادة اللغة العربية    يكتاب التعليم ال تستخدماملدرسة إحدى املدارس اليت     ه  هذ

 وأقام أمـني    .٢٠٠٤الكتاب قد كان مناسبا باملنهج      ا  ته، فهذ إخوهداية و . د.ـهل
ـ               . د. نور الدين حبثا علميا عن دراسة املواد الدراسية يف كتاب التعليم عنـد هـ

ومن نتائج حبثه هي وجود     . ١٩٩٤لسنة  هداية وإخواته املبىن على املنهج الدراسي       
املزايا والنقائص يف املواد الدراسية ذا الكتاب ومعظمهـا قـد كانـت صـلة               

 اللغـة العربيـة     مبنهج ومواد احلوار    العاليةاملوضوعات كثريا حباجة طلبة املدرسة      
ومن نقائص مواد احلـوار  ) integrated system(، يستعمل طريقة الوحدة  ١٩٩٤

ونقصان تنوع التعلـيم     . لتكرار يف املواد الدراسية وعدم الصور اجلذابة      هي وجود ا  
                                                 
٢ Departemen Agama. ٢٠٠٦. kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Madrasah Aliyah. 

Jakarta. Hal. ٧١-٦٦ 
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وشكل تدريبات احلوار غري متنوعة وتطول مواد احلوار وأكثرية فعالية املـدرس يف      
عملية التدريس وضعف الوزن يف توزيع األوقات للتكلم حىت كل هذه األشـياء             

  ٣.تدفع املدرس الستعمال طريقة القواعد والترمجة
. تكون مهارة الكالم دورا مهما للمجتمع احلديث بل للمجتمع القدمي أيضا          

ـ  اروال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصـغ           فالنـاس  . ار والكب
ولذلك . ٤، أي أم يتكلمون أكثر مما يكتبون      ةيستخدمون الكالم أكثر من الكتاب    

غوي بالنسبة لإلنسان وعلـى     إليصال الل ل يةشكل الرئيس األميكن إعتبار الكالم هو     
 .ذلك يعترب الكالم أهم جزء ممارسة اللغة واستخدامها

  فقط، ولكنه يوجد يف     اللغة العربية  يف درس الفشل يف تعليم اللغة العربية ليس       
إذا لقينا تلميذ املدرسة املتوسـطة أو       " ٥: كوجلو ت قال . أيضا اإلجنليزية تعليم اللغة 

، وليس له الكفاءة اجليدة يف التكلم ٤يجة للغة اإلجنليزية  له النت العاليةتلميذ املدرسة   
 له  مثانية و أ سبعةلتلميذ النتيجة   للكن ملاذا   . والقراءة والكتابة حسب مستوى تربيته    

الكفاءة املتساوية بالتلميذ الذي ميلك الكفاءة املنخفضة، مع أن يف احلقيقة ال بـد              
 والية تعلمه، بل ملاذا أكثرهم مل يستطع       أن ينجح يف عم    العاليةعلى التلميذ بالكفاءة    

 املنهج الدراسي مـع ذلـك يف املسـتوى          ورد يف ة كما   جنلزي اللغة اإل  واأن يتسلط 
 ".البسيط

ية لتعلـيم اللغـة     اج النقود الكثرية للنشاطات اللغو    خرت كوجلو أن بإ   ذكر
  التجرب والتجويد العملي والدراسة املقارنـة وجتديـد املنـهج          ، مثال .اإلجنليزية

املادة وغري ذلك، فلـيس كلـها       بالدراسي وكثرة كتابة الكتب الدراسية املتعلقة       
 من املتخـرجني    ان هناك كثري  إأو بقول أخر،    . حيصل على النتيجة الدراسية اجليدة    

 الكفاءة للغة اإلجنليزيـة     ليس هلم  واجلامعات   العاليةيف املدارس املتوسطة واملدارس     

                                                 
. البحث العلمي. ١٩٩٤نهج الدراسي لسنة هداية وإخواته املبىن على امل. د. دراسة املواد الدراسية يف كتاب التعليم عند هـ. ٢٠٠٢.  نور الدين، أمني ٣

.UIIS 
 ١٠ص . القاهرة: دار الفكر. الرسالة العلمية. تعليم اللغة العربية، ٢٠٠٣عبد السيد،  ٤

٥ Murtadho, Nurul dan Irhamni. ٢٠٠٣. Efektifitas Pengajaran Bahasa Arab Berbasis Kosa Kata 
untuk Madrasah Ibtidaiyah. Laporan Penelitian, tidak diterbitkan.hal. ٢ 
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جلو أن اجلواب من هذه األسئلة السابقة الـيت         ستنبط كو تففي األخري   . كما يرجى 
قترح بإقامة تدريس اللغة اإلجنليزية باستخدام      تتدور حول املفردات وما يتعلق ا و      

 ٦.املفردات
كمثل تـدريس    يف إندونيسيا  تدريس اللغة العربية   إن    وارمحين قال املرتضى 

 عـن   و اجلامعات بعيد   يف املدارس    اللغة العربية  سبب تدريس هذا ب اللغة اإلجنليزية،   
تلـف كـثريا    خت وكذلك بتحديد املربة لتدريس اللغة العربية اليت         ،أهداف املنهج 

 .تدريس اللغة اإلجنليزيةب
تدريس اللغة العربية على    وقد قام مرتضى وارمحين بالبحث العلمي عن فعالية         

) ١( يستند على شـيئني ومهـا        بحثوهذا ال . أساس املفردات للمدارس اإلبتدائية   
ـ على أساس املفردات مناسبتدريس اللغة العربية   ،  نظريـا ةي يف أي مرحلة دراس

  الدراسة وسائللاستخدام البطاقات   على أساس املفردات ب   تدريس اللغة العربية    ) ٢(
 التدريس فسريفع كيفية تدريس اللغـة       اوإذا جنح هذ  .  الكثرية ال حيتاج إىل الفلوس   

جة جودة اللغة العربيـة يف أي  رة لترقية د  العربية ويف بعض حالة دف هذه الطريق      
 ٧.مرحلة كانت

مهـارة   تدريس"وهو  يريد الباحث إقامة البحث       السابقة، ظواهر ال تلكفمن  
األوىل  الكالم على أساس املفردات لطلبة املدرسة العاليـة اإلسـالمية احلكوميـة           

ثـا يف   مرتضى وارمحين، مها حب    هذا البحث أخص من البحث الذي أقامه      . "مباالنج
يف أربع مهارات وهي االسـتماع      على أساس املفردات     تدريس اللغة العربية  فعالية  

مهـارة    يف خاصةوأما هذا البحث ف   . لمدارس اإلبتدائية ل والكالم والقراءة والكتابة  
 .األوىل مباالنج املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية مستوى الكالم وخاصة يف
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  البحثحدود .ب 
مهارة الكالم على أساس املفـردات لطلبـة         يف  تدريس  حدد هذا البحث    

 اإلسـالمية   العاليـة  يف املدرسـة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفصل العاشر السنة الدراسية     
 .األوىل مباالنج وفعاليته احلكومية
 

 أسئلة البحث . ج 
 : السابقة، ميكن تبيني أسئلة البحث فيما يليالبحثاعتمادا على خلفيات 

  قبل تـدريس    وقدرم لكالم عند الطلبة  هارة ا  تكون عملية تدريس م    كيف .١
 ؟ مهارة الكالم على أساس املفردات

 كيف تكون عملية تدريس مهارة الكالم عند الطلبة وقدرم بعد تـدريس            .٢
 ؟ مهارة الكالم على أساس املفردات

 ؟ كيف تكون فعالية تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات .٣
 

 أهداف البحث  . د 
 :هي هداف البحث، فأأسئلة البحثمطابقا ب

مهـارة   عملية تدريس مهارة الكالم عند الطلبة وقدرم قبل تدريس        وصف   .١
 الكالم على أساس املفردات

مهـارة   عملية تدريس مهارة الكالم عند الطلبة وقدرم بعد تدريس        وصف   .٢
 الكالم على أساس املفردات

 فعالية تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات .٣
 

 فروض البحث . ه 
 على أساس املفردات وبـني      مهارة الكالم   عالقة وطيدة بني تدريس    إن هناك 

  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجالعاليةاملدرسة عند طلبة  احلصوالت الدراسية
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 منافع البحث  .و 
 املنافع النظرية . أ 

 س املفردات صاحل جلميع املستويات،    تقول النظرية إن تدريس اللغة على أسا      
 ف تلك النظريةوسيؤكد هذا البحث أو يضع

 
 املنافع التطبيقية .ب 

لطلبـة   مهارة الكالم الفعال على أساس املفـردات       احلصول على تدريس   .١
 األوىل مباالنج  الفصل العاشر باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية

 مهارة الكالم يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية       زيادة أساليب تدريس   .٢
 األوىل مباالنج

حىت يستطيع   مهارة الكالم  لبحث ملعرفة كل مشكلة تدريس    تستفاد هذا ا   .٣
هذا البحث أن يرفع كيفية تدريس مهارة الكالم خاصة يف هذه املدرسـة             

 .وكذلك للمدارس األخرى
 العاليـة مهارة الكالم عند طلبة املدرسـة         اإلعالم عن الكفاءة يف دراسة     .٤

 .األوىل مباالنج اإلسالمية احلكومية
 

  السابقةاتالدراس .ز 
هذه الدراسات السابقة اليت تتعلق مبهارة الكالم وما حوهلـا، ذكـر            

 :، وهيالباحث هنا تسعة حبوث علمية
قسم لطلبة  على املنهج االتصايل    ) احملادثة (ملادة مهارة الكالم  خطة التدريس    .١

التربـوي    والفنون يف املعهد العـايل     تعليم اللغات للغة العربية كلية    تعليم ا 

وأهم النتـائج    كتبه نور املرتضى،.م١٩٩١السنة . نجمباالدريس علوم التو
 :هي
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٧

ن من أهداف كتابة هذه الرسالة لتأليف أربع منـاهج ملـادة احملادثـة              إ ) أ 
 .باستخدام الطريقة االتصالية

) ١(ن إجراءات كتابة هذا املنهج جتري على التدرجات عند يلدين وهي            إ )ب 
نوع املنهج أو   اختيار  ) ٣(وصف األهداف،   ) ٢(مسح احلاجة االتصلية،    

كتابة املنهج غري األساسـي،     ) ٥(كتابة املنهج األساسي،    ) ٤(تطويره،  
االختبـارات،  ) ٧(تطوير اإلجراءات وإمتامها يف الفصل الدراسي،       ) ٦(
 .املسح) ٨(و

ن للحصول على املعلومات صدد الباحث مجعها وإعدادها تتكون مـن            إ )ج 
رسـني يف اإلسـتبانات      البيانات عن إجابة الطـالب واملد      :مور منها األ

 .للحاجة االتصالية
مسـتوى  ) ١: ( أهداف التعليم من هذه املادة وهي      هناكفمن اإلستبانة    ) د 

الوقـائع االتصـالية    ) ٢(الدراسة كمكان تدريس املتخرجني ونوعها،      
 .احلديثة حسب املكتوب باإلستبانة وهذا كما قال جيكليس

) ٢(حملادثة أن تـزاد،     البد ملادة ا  ) ١(ومن هذا البحث نتائج مهمة وهي        ) ه 
نشطة احملادثة، مثال   أتدريس اللغة العربية العامية حيتجها الطالب كثريا يف         

 .اللغة املصرية العامية واللغة العربية العامية
االستماع ( اللغوية عند األطفال     اتاستعمال الكتاب الكبري يف تطوير املهار      .٢

كتبه سيت عائشـة ويوهانـا      . بروضة األطفال ) والكالم والقراءة والكتابة  
فهذا البحث حبـث كيفـي      .٢٠٠١عريسمنيت، الدوريات للبحث التربوي     

: خطوات البحث ). االجتاه الفعلي (باستعمال طريقة البحث األفعايل الفصلي      
تصنيف الكتاب اإلشـاري    ) ٢تعبري األراء بني الباحث ومدرس الروضة،       ) ١

الكبري املناسـب بالنصـوص     تصنيع الكتاب   ) ٣عن طريقة الكتاب الكبري،     
االمتحان التـأثريي لنـوع     ) ٤الثقافية اإلندونيسية وتطوير أعمال األطفال،      

أشـارت نتيجـة    . كتابة تقرير البحث  ) ٥التعليم باستعمال الكتاب الكبري،     
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٨

البحث أن ظهور الكفاءة عند املدرس يف إقامة  أنواع األنشطة القائمة بطريقة             
قراءة القصـة   ) التشاطة قبل القراءة، ب   ) أ: يالكتاب الكبري بالتدرجات وه   

فهناك تطور مهارة الطلبة    . النشاطة بعد القراءة  ) مطالعة القراءة، د  ) الكلية، ج 
بعد استعمال طريقة الكتاب الكبري معظمهم يف تطوير املهارة اللغوية ويستطيع           

ـ            بري أن يرفع تربية األخالق والطبيعة، وأسهل اإلقامة يف استعمال الكتاب الك
 .بوسيلة تعبري القصة عن احلياة اليومية حول األطفال

، كتبه أم حممودة، وكتبت     طريقة تدريس احلوار للمبتدئني يف املستوى األول       .٣
الباحثة هذه الكتابة يف شكل املقالة اليت قدمتها يف الندوة العلمية الثانية مستوى    

ا يف كليـة العلـوم      كرتاجوكج"  مادا غاجا" يف اللغة العربية باجلامعة      الدولية
قدمت الباحثة طريقة تـدريس     . ٢٠٠١ و من يولي  ٢٢-٢٠، التاريخ   ةالثقافي

احلوار وهو مادة من املواد الدراسة تتفرع من مهارة الكالم، وهذه الطريقة قد             
جربتها الباحثة يف كثري من املعاهد اإلسالمية كمعهد اإلحسـان يف مـاالنج             

لى املستوى اجلامعي، ومعهـد األمانـة       ومعهد أخوة اإلسالمية يف سورابايا ع     
، ومعهد القلم جباكرتا على مستوى      الثانويةتو على مستوى املدرسة     رمبوجوك
) ١: (فالطريقة ستقدم حسب املوضوعات التاليـة     .  املتوسطة الثانويةاملدرسة  

أهداف تدريس احلوار للمستوى األول منها أن ميترن الدارس مترينا كافيا على            
ألصوات اللغوية ويتسلط املفردات العديدة خاصة للمفـردات        النطق السليم ل  

طريقـة  ) ٢(املستخدمة اليومية وكذلك يف استعمال األمساء االسـتفهامية،         
التدريس، هناك كثري من االجتاهات احلديثة عن طرق التدريس فعلى املـدرس            

 اختيار املوضعات، فعلى املدرس أن    ) ٣(أن يستعمل الطرق اجلذابة و احلديثة،       
خيتار املوضوع الذي يثري محاسة الطلبة ورغبتهم، منها املضوع عـن احليـاة             

 منـها أن خيتـار      ة املادة جيد  للمدرس أن يهتم طريقة تدريس هذه     اليومية، و 
املدرس تراكيب عن التكلف والتكرار ويقتصر اجلمل لسهولة الفهم وغريها،          

جلديدة وعـرض   اخلطوات لتدريس احلوار، منها شرح العناصر اللغوية ا       ) ٤(
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٩

التدريبات، هناك تدريبات احلوار وهي تدريبات العرض       ) ٥(اجلزء األساسي،   
وسائل التدريس، أما وسائل التدريس منها الشـريط        ) ٦(وتدريبات النمط،   

اختبارات احلوار، من نـوع     ) ٧(املسجل و الراديو والصور واألفالم الناطقة،       
 .ماعياالختبار هو االختبار الفردي واالختبار اجل

 ، كتبـه خوتهإدراسة مواد احلوار يف كتاب التعليم للغة العربية عند هداية و      .٤
الطريقة الـيت تسـتفيد     . ٢٠٠٢أمني نور الدين، البحث العلمي للماجيستري       

 الثانويـة إلجابة املشكلة لصلة مواد احلوار املناسبة حباجـة طلبـة املدرسـة             
ج املقارنة وهو املنـهج بتقـارن       اإلسالمية، ونظام تعليم اللغة العربية هي املنه      

 اإلسـالمية مبـواد   الثانويةالنظريات الكتابية ملواد احلوار اجليدة لطلبة املدرسة  
والنتيجة منه أن هناك األكثرية والنقائص يف مواد احلـوار          . احلوار عند هداية  

 الثانويـة املدرسـة    ذا الكتاب، فمعظم موضوع البحث متصل حباجة طلبة       
 ١٩٩٤باملنهج الدراسي للغة العربية سنة      متصال   مواد احلوار    اإلسالمية، كان 
ومن النقائص املوجودة يف مواد احلـوار هـي         . طريقة الوحدة  الذي يستعمل 

تكرار املواد يف أبواب، وليس فيه الصور اجلذابة، ومل يتنوع شكل تدريسات            
 احلوار، وتطول مواده، وكذلك معظم فعالية املدرس يف التطبيق ففيـه قلـة            
التوازن يف توزيع الفرصة للتكلم حىت يدفع كل هذا الشيء مدرس اللغة العربية           

 .الستعمال طريقة النحو يف التدريس والترمجة واجتاه التركييب
مهارة الكالم باللغة العربية عند طلبة الفصل الثاين باملدرسة الثانوية كاجننج            .٥

 أن لطلبة املدرسـة     ونتيجة حبثه . ٢٠٠٢،   كتبه يتنا سوبرياتنا   .سبوه غرسيك 
الثانوية الدينية ماالنج كفاءة الكالم اجليدة، والتفصيل منها أن كفائتـهم يف            

وهذا يف درجة جيدة، أما كفائتـهم يف        %  ٨٥،١٧   اختيار الكلمة فقدره    
، وهذا يف درجة جيدة، وأما كفائتهم يف        %٧٦،٥٧ استخدام النمط فقدره      
 درجة كافيـة، و كفائتـهم يف        وهذا يف  % ٦٨،٥١تركيب اجلمل  فقدره       

وهذا يف درجة كافية، ومع ذلك أن كفائة الطلبة يف           %٦٥،٥٢التكلم فقدره 
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١٠ 

، وعلى اإلفتراض أم يعلمها     %٨٥،١٣مهارة الكالم يف مستوى جيد وهي       
 . للمدرسة الثانوية١٩٩٤املدرس حسب املنهج 

 سيدوهارجو  مهارة الكالم وطريقة تدريسها يف املدرسة الثانوية احلكومية يف         .٦
أما األهداف هلذا البحث هي     . مـ٢٠٠٢سنة   ، كتبه بادرمان  جاوى الشرقية 

بيان كايف عن قدرة طالب املدرسة الثانوية احلكومية بسيدوهارجو يف مهارة           
الكالم وبيان كايف عن استعمال طريقة تدريس الكالم يف املدرسة وبيان كايف            

ومـن  .  لنظرية املتطابقة فيهـا    عن تطبيق مهارة الكالم وطريقة تدريسها وفقا      
أن هناك بعض العيوب مـن املدرسـني والطـالب        : نتائج البحث فكما يلي   

وليست للبيئة املدرسية مساعدة يف تطوير مهارة الطالب يف مـادة الكـالم             
خنفاض استعداد الطالب   وخاصة يف أداء احلوار بينهم باستخدام اللغة العربية وا        

 .اللغة العربيةادثة املستخدمة بيف أداء احمل
، تقرير   املفردات للمدارس اإلبتدائية   على أساس فعالية تدريس اللغة العربية      .٧

 : هيمـ، ومن أهم النتائج ٢٠٠٣رمحين سنة االبحث كتبه نور املرتضى و
) ١(وهي   أنواع من البطاقات اللغوية      ةن استخدام هذا املنهج بوسيلة أربع     إ ) أ 

رمـوز   ٤(األرقـام، و  ) ٣(،  الصور البطاقات) ٢(،  البطاقات للمفردات 
 .وستقدم ثالث مفردات لكل لقاء. األرقام

ن التجريبة يف تدريس اللغة العربية باستخدام منهج املفردات للمـدارس            إ )ب 
اإلبتدائية يستطيع ان يرفع مهارات الطالب يف االستماع والكالم وكذلك          

 .القراءة، بل ليس ملهارة الكتابة
 فعالية الطالب يف مطالعة املفردات اخلاصة       ن هذا املنهج يستطيع أن يرقي      إ )ج 

وجبانب آخر مل يرق هذا املنهج فعالية الطالب يف كتابـة           . بال ممل واجبار  
 مفردات خاصة اليت ميليهم أصدقائهم بعد إقامة        وااملفردات متواريا ألن يكتب   

 .األلغاز فحسب
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١١ 

لثانويـة  مهارة الكالم يف اللغة العربية عند طلبة الفصل الثاين باملدرسـة ا            .٨
ونتيجة حبثه أن   . ٢٠٠٤ كتبه عبد احلارس هراهب، يف السنة        ،الدينية ماالنج 

لطلبة املدرسة الثانوية الدينية ماالنج كفاءة الكالم اجليدة، والتفصيل منـها أن            
وهذا يف درجة جيدة، أما كفائتـهم        % ٨٩،٠٥كفائتهم يف اختيار الكلمة       

ة جيدة، وأمـا كفائتـهم يف       ، وهذا يف درج   % ٧٨،٠٤يف استخدام النمط      
وهذا يف درجة كافية، و كفائتهم يف الـتكلم           % ٦٩،٣٧تركيب اجلمل         

وهذا يف درجة جيدة، ومع ذلك أن كفائة الطلبة يف مهارة الكالم            % ١٣،٨٥
 .% ٨٥،١٣يف مستوى جيد وهي 

تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة تعليم اللغة العربية باملعهد العايل             .٩
 البحث الذي كتبه يـوفرد      .اإلسالمي احلكومي حممود يونس بباتو سنجكار     

، أما األهداف هلذا البحث هي لنيـل املعرفـة        ٢٠٠٥سنة   الفطرى نور سالم  
 املعهد العايل اإلسـالمي      يف فعالية نظرية الوحدة يف تعليم مهارة الكالم      : عن

الكـالم  احلكومي حممود يونس بباتو سنجكار، وفرق القدرة علـى مهـارة      
نتيجة من هذا   لفا. والقراءة ما بينهما أكثر فعالية يف رفع مستوى كفاءة الطلبة         

 .البحث أن هذه النظرية تكون أكثر فعالية يف رفع مستوى كفاءة الطلبة
 هناك قول أن أمهية وجود تدريس مهـارة         ةث املاضي ومن بعض نتائج البح   

ففي . مهارة الكالم  ة عند الطلبة يف   الكالم لترقية كيفية التعليم وترقية نتائج الدراس      
ترقية تدريس مهارة الكالم البد أن يتبع حسب اإلجراء والبد أن يتناسب بكفاءة             

 مهارة  تدريسإذن، حمل الباحث هو يف      . الطلبة وخصائصهم، واتباعا على ما سبق     
 اإلسـالمية احلكوميـة األوىل      لطلبة املدرسة العاليـة   الكالم على أساس املفردات     

 .نجمباال
 
 
 
 



  التمهيد :      الباب األول                                               شريف الدين
 

١٢ 

 املصطلحات حتديد  . ح 
 هي إحدى املهارات األربعة جبانب االسـتماع والقـراءة          مهارة الكالم 

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة            والكالم هو   . والكتابة
  ٨.املتكلميف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن 

ة املفـردات،   م بوسـيل   هو تعلم الطلبة يف مهارة الكال      أساس املفردات 
 بطاقـات  و وهي بطاقات املفردات، وبطاقات الصور،     وتساعد أيضا بالبطاقات  

 .وبطاقات رموز األرقام ،األرقام
هـي مـن املعاهـد     (Madrasah Aliyah) هي  اإلسالميةالعاليةاملدرسة 

، هذه املدرسة   الثانوية يف شرق األوسط   التربوية أو املدرسة اليت  تعادل باملدرسة        
 هذه املدرسة هي املسـتوى الدراسـي بعـد          . سنة ١٧-١٥ستوى طلبة عمر    مل

املدرسـة  "  اختيار الكلمـة   . يف إندونيسيا  املدرسة االبتدائية واملدرسة املتوسطة   
ـ  تسمى باملدرسة العالية   يف إندونيسيا    املدرسة الثانوية  بسبب أن    "العالية  ت، ليس

 .املدرسة الثانوية كمثل يف شرق األوسط
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 الباب الثاين
 البحث النظري

 
 املفرداتالثاين   و مهارة الكالم األول وهو   . ثالثة أمور حيتوى هذا الباب على     

 مـور األ تلك الباحث   سيعرضو .تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات     الثالث  و
 :ليكلها فيما ي

 
 مهارة الكالم .أ 

 مهـارة   أهـداف و ،مفهوم مهارة الكـالم   : وهذا يشتمل على األشياء األتية    
أنواع مهـارة   ، و أسس وطرق تنمية مهارة الكالم    ، و أمهية مهارة الكالم  ، و الكالم
اجلوانب املهمة يف تعليم    ، و جماالت مهارة الكالم  ، و وسائل مهارة الكالم  ، و الكالم
 .اختبار مهارة الكالم، ومهارة الكالم ، ومشكالتمهارة الكالم ، ومتارينالكالم

  مفهوم مهارة الكالم .١
: األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو    : يف أصل اللغة عبارة عن    الكالم  

املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح             
 . جاء الشتاء: اجلملة املراكبة املفيدة حنو: النحاة

ذلك الكالم املنطوق الذي يعـرب      : صطالحي للكالم فهو  أما التعريف اال  
هاجسه، أو خاطره، وماجيول خباطره من مشاعر       : عما يف نفسه من     به املتكلم   

رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غـريه          : وإحساسات، ومايزخر به علقه من    
من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسـالمة              

 .يف األداء 
عرب به عن   ما يصدر عن اإلنسان من صوت ي      : وميكن تعريف الكالم بأنه   

 .شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم



 ١٤ البحث النظري : الثاني      الباب                        الدين              شريف

وبنأ على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللـة يف ذهـن املـتكلم أو                
 ٩.السامع، البعد كالما، بل هي أصوات المعىن هلا

 
 مهارة الكالمأمهية  .٢

 ائها يف اللغـات   سعى الطالب إىل إتق    ي لكالم من املهارات األساسية، اليت    ا
 عنـدما زادت     الفترة األخرية،  اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف     ولقد  . األجنبية

ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربيـة،        .  بني الناس  أمهية االتصال الشفهي  
هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة         االهتمام باجلانب الشفهي، وهذا   

ن الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة        ه األول، ممك  لعربية، وأن جيعل مه   ا
ب الشـفهي،    العامل، وال حجة ملن يهمل اجلان      يف، يفهمها ماليني الناس     يةاتصال

، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد           ويهتم  باجلانب الكتايب   
 .يتكلمها

:  الوقت نفسـه   يفية ووسيلة    تعليم اللغة، فهو غا    يف للحوار أمهية كبرية    
غاية ألن الصورة املركزة حملتويات الدرس، واألساس الذي ميد الطالب بألوان من            

 حيتاج إليها الطالب، وخباصة عنـد       لتعبريات واأللفاظ واألصوات، اليت   اجلمل و ا  
يضـم التراكيـب النحويـة      ه  واحلوار وسيلة، ألن  . التدريب على مهارة الكالم   

ف وسياقات خمتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد          مواق يفواملفردات  
وعلى املدرس أن ينظر    .  التعبري واالتصال  يفالطالب حنو استعمال اللغة وممارستها      

يتجزأ، كما أن دورالطالب ال     إىل احلوار،  والتدريبات اليت تليه، باعتبارها كال ال          
ـ        ينتهي  مواقـف احليـاة     يفتخدامه   مبجرد استيعاب احلوار وحفظه، وإمنـا باس
 ١٠.املماثلة
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 ١١:ل أن أمهية مهارة الكالميقو وأما عليان 
من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسـان          . أ 

 . تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة 
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعـبري عـن أفكـاره،       .ب 

 . قدرة على املبادأة ومواجهة اجلماهريوال
احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشـة،              .ج 

بداء الرأي، واإلقناع، والسبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع علـى           إو
 . التحديث، الذي يؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس

عـددت فيـه وسـائل       خصوصا يف هذا العصـر الـذي ت        –الكالم   . د 
أهليهم  ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، بل طمأنة          -واملواصالت

تصال بداية اخلطر، فاملغترب واملسافر عندما      وذويهم، ألن يف انقطاع اال    
يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم، ويكلم وفاقه وأصدقاءه فيطمئن علـيهم،          

 .ويطمئنون عليه
للحكم على املـتكلم، ومعرفـة       – إىل حدما    –والكالم مؤشر صادق     . ه 

جتماعية، ومهمته، أو حرفتـه، ذلـك ألن         الثقايف، وطبيقته اال   مستواه
املتكلمني على اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغويـة         
تنيبء عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك قال بعض            

 .إن اإلنسان حيوان ناطق: علماء املنطق
لة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو        والكالم وسي  . و 

ذلك واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املـتكلمني، أو           
 . املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمال للخالف
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 –والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسـه              .ز 
نفسي خيفف من حدة األزمـة الـيت         عالج   –ولو كان حيدث نفسه     

 . يعانيها، أو املواقف اليت يتعرض هلا
والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكـبري، واملـتعلم واجلاهـل،             .ح 

والذكر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مـع احليـاة،             
 . والتعبري عن مطالبة الضرورية

ليمية يف خمتلف مراحلها، الميكن أن      والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التع      . ط 
 . يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضح

 
 أهداف مهارة الكالم .٣

حممد كامل الناقـة،    . عند د  مهارة الكالم  هناك أهداف عامة لتعليم   
 ١٢:ما يليوهي ك

وأن يؤدي أنواع النرب والتنغـيم      . أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية      . أ 
 .ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربيةوفة املختل

 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة .ب 
 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة .ج 
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة . د 
ربية ظام الصحيح لتركيب الكلمة يف الع     أن يعرب عن أفكار مستخدما الن      . ه 

 .ة يف لغة الكالمخاص
 ،أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثـل التـذكري            . و 

 وغري ذلك ممـا     ، وأزمنته ، ونظام الفعل  ، واحلال ، ومتييز العدد  ،والتأنيث
 .يلزم املتكلم بالعربية

                                                 
لكـة العربيـة   مملا. طرق تدريسـه -مداخله- أخرى، أسسهتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات. ١٩٨٥. حممد كامل. الناقة  ١٢ 

 .جامعة أم القرى. السعودية
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أن يكسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته،           .ز 
 .مليات اتصال عصريةوأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام ع

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولـة واملناسـبة لعمـره             .ح 
ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسـب بعـض املعلومـات           

 .األساسية عن التراث العريب واإلسالمي
 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف موافق احلديث البسيطة . ط 
للغة العربية والتحدث ـا بشـكل متصـل         أن يتمكن من التفكري با     .ي 

 .ومترابط لفترات زمنية مقبولة
 أن هناك مبدأين أساسني يف أي جهد        )يف عليان  (ويرى روبرت بويل  

األفكار اليت  ) ١( :يقوم به اإلنسان عند اتصاله باآلخرين عن طريق اللغة مها         
 واللغة اليت ينقل اهذه األفكار إىل اآلخرين )٢ (يعربا

هداف اللغة العربية العامة، وهناك أهداف      أف الكالم تشترك مع     وأهدا
 ١٣:صة للكالم ميكن توضيحها فيما يلياخ

إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منـهم             . أ 
اتمع، والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعي أن يتعلم الفرد فن            

 ين املتنوعة اليت ترد   عااملدم ألفاظا للداللة على     اللغة وقواعدهأ حيث يستخ   
 .يف أثناء الكالم، وصوغ الكالم يف عبارات صحيحة

متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم، لتترقى لغتهم، وتكون لديهم            .ب 
القدرة على توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسـبة، واألسـلوب          

 .ت معنوية ال تنفصل عنهاظ حتمل شحناااملناسب، وذلك ألن األلف
توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب         .ج 

عنها بنا يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامه، وإقدارهم علـى نقـل              
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وجهة نظرهم إىل غريهم من الناس، واإلبانة عما يف النفس بتعبري سـهل             
 . مفهوم

طقي، والتعود على السرعة علـى الـتفكري        تعويد األفراد على التفكري املن     . د 
والتعبري، وكيفية مواجهة املواقف الطارئة واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم         
تعبريهم عن طريق تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا          

 .منطقيا، وربط بعضها ببعض
 للمواقـف   القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة بالنفس، واإلعداد        . ه 

احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجبال، والتعود على          
االنطالق يف احليث والطالقة يف التعبري، والقدرة على التعـبري عمـا يف             

 .رأيلالنفس جبرأة وصدق، وتنمية القدرة على االستقالل يف ا
: كثريا منها اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة، باعتبار أن الكالم يتضمن           . و 

باحثـات، واملنـاظرات، وإلقـاء التعليمـات        ملكالسؤال واجلواب، وا  
والتوجيهات، وإدارة احلوار واملناقشات، والتعليق على األخبـار وغـري          

 .ذلك
إتقان املالحظة السليمة عند وصـف األشـياء واألحـداث وتنوعهـا             .ز 

ا وتنسيقها، فالفرد يدقق يف كتاباته، ولكنه يف كالمه ال يكـون مـدقق            
تصورة جيدة، وهذا اإلتقان جيب أن يتصف بالسرعة املنسبة، مع انتقـاء            

ـا، ألن    األلفاظ املناسبة للمعاين، وكذا التراكيب والعبارات، والتزود      
 .كلم سيحتاج إليها يف حياته اللغويةتملا

ذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري الصحيح         .ح 
 .عر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثرعن األحاسيس واملشا
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  تنمية مهارة الكالم وطرقها أسس .٤
النظرة احلديثة إىل كيفية تنميـة املهـارات وتعليمهـا            أن ١٤ل عليان يقو

 كي ينشط، وتغري مـن      ال اخلارجي الذي حييط باملتعلم    ا وسائل لتنظيم ا   ربهتعت
ف بـني املـتعلم والظـرو     سلوكه، وهذا يعين أن التعليم حيدث نتيجة للتفاعل         

      الظروف حبيث يستجيب هلـا املـتعلم،       هيئة هذ اخلارجية، وأن دور املعلم هو  
نشاط مقصود يهدف إىل ترمجـة اهلـدف        : ويتفاعل معها، فالتعليم ذا االعتبار    

التعليمي إىل موقف، وإىل خربة يتفاعل معها التلميذ، ويكتسب مـن نتائجهـا             
املتعلم بلخربة التعليمية، ويتوصل املدرس إىل طرق       السلوك املنشود، حىت يتم ربط      

واالستراتيجيات التدرس، ويستعمل وسائل تعليمية تزيد من فاعلية تلك الطـرق           
 .واالستراتيجيات

وهناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر يف طريقة التعليم، كي حتقق الغرض            
 :منها، وأهم هذه الشروط

 .استشارة دوافع املتعلمني إىل التعلم  . أ 
 .لديهم من حصيلة سابقة البناء على ما .ب 
 . إتاحة الفرصة هلم ملمارسة السلوك املطلوب تعلمه .ج 
 . إشعارهم بإشباع الدوافع اليت دفعتهم إىل التعلم  . د 

ويف ضوء هذه املفاهيم ميكن حتديد األسس اليت تتبع لتنميـة مهـارات             
 : الكالم، وقد أمكن حتديد هذه األسس يف اخلطوات التالية

 .يد املناسب للموضوع بعد اختياره عن طريق املناقشةالتمه . أ 
توفري احلرية للمتكلم يف اختيار املوضوع، ويف عـرض األفكـار، ويف             .ب 

اختيار العبارات اليت تؤدى ا األفكار، فيتحدث املتكلم فيمـا يأليفـه            
 . ويرغبه

                                                 
 ١٠٢-٩٩. ص.دار املسلم: الرياض. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. ١٩٩٢. عليان، أمحد فؤاد حممد   ١٤
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أفكار غريه، وال مـانع مـن تقـدمي          أن يعرب املتكلم عن أفكاره هو ال       .ج 
 . الفكرية واللفظية إذا دعت الضرورة إىل ذلكاملساعدة 

 . عدم مقاطعة املتكلم، أو نقده، أو التعليق الساخر على كالمه . د 
أن تكون املوضوعات املتحدث فيها متصلة مبيـل املـتكلم الطبيعيـة،             . ه 

وتدخل يف جمال خرباته، وتعاجل مشكالته، وحكاية اخلربات الشخصـية          
 . مدخل مناسب للتدريب على الكالم

لتخطيط للموضوع قبل احلديث فيه، واستخدام الوسائل املوضـحة يف          ا . و 
 . الكالم

 . التدريب على الكالم يتم يف مواقف طبيعية، وغري مصطنعة .ز 
إتاحة الفرص الكثرية للقراءة الواسعة، إلتاحة الفرصـة أمـام املـتكلم             .ح 

 . حلكاية ماقرأه على زمالئه
 تناول مظاهر احلياة اليت     التركيز على املعىن ال على اللفظ، والتدريج يف        . ط 

 .حتيط باملتكلم
إرشاد املتدربني على الكالم إىل وقت بعض الربامج املسموعة واملرئية يف            .ي 

 .اإلذاعة والتلفاز، املناسبة ملستويام، ومطالبتهم بالتحدث عنها
 : وهناك اعتبارات الزمة لتنمية مهارات الكالم من أمهها 

ومااألداء املطلوب تعلمه ؟ ومـااخلربات      أن يعرف املتكلم من أين يبدأ ؟         . أ 
ريد تنميتها ؟   املنتظمة واملتتابعة، ليستعني ا يف كالمه؟ ومااملهارات اليت ي        

 . ؟ وأن يكون األداء استجابة املواقف خمتلفةوأهدافها النهائية
فعلى املتكلم أن يهتم بالفكرة أوال قبل أن        : اإلهتمام باملعىن قبل اللفظ      .ب 

ظ املناسب الذي خيدم الفكرة ويعرب عنها، فاأللفاظ قوالـب          خيتار هلا اللف  
 . للمعاين

أن يفهم املتكلم بوضوح مكونات املهارة يف اال الذي يريد أن يتكلم             .ج 
 . فيه، وأن يستغل فهمه ومعلوماته للمهارة يف أدائه السليم
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التدريب على مهارات الكالم يف مواقف طبيعية، حىت تـؤدي اللغـة             . د 
ون ذلك بتوفري املواقف احليوية اليت ميكن ممارسة املهارات         وظائفها، ويك 

من خالهلا، ويف مواقف مشاة يف احلياة، مثل اختيار موضوع للمناقشة،           
أو إدارة اجتماع لنشاط معني، أو إلقاء تعليمات خاصة بأحد وأنفع، ألن            
 . التعلم يتطلب ضرورة أن يتعرض اإلنسان للموقف السلوكي املراد تعلمه

 املتعلمني حنو الكالم، وذلك بأن يكون الكالم يف         تشارة الدوافع لدي  اس . ه 
أمور متعلقة حبيام، وداخلة يف نطاق خربام، ويرغبـون يف التحـدث            
عنها، وأن يربط الكالم اجليد بنتائج سارة عند تنمية املهـارة، لضـمان             

 . التحسن يف األداء، واكتساب املهارة 
حبيث تناسب الفروق الفرديـة، وتسـاعد       : يراعى املرونة يف التدريب      . و 

استخدام املهارة يف مواقف متعددة، وتسمح بنمو املهارات والقدرات إىل          
أقصى مداها، مع استمرار التدريب، ألن التدريب يولـد اإلتقـان، وأن            

 .  يكون التدريب على فترات متقاربة، لتستمر املهارة
ساعد على إتقان املهـارة،     ألن قلة املفردات الت   : التزود بالشروة اللغوية   .ز 

والتعريف باألخطاء، وحماولة عالجها، وتتحقق زيادة الثروة اللغوية عـن          
وتراثنـا األديب   . طريقة كثرة القراءة للموضوعات األدبية الشعرية والنثرية      

معني الينضب للشروة اللغوية، وقبل هذا وذاك حفظ القـرآن الكـرمي،            
 متد املتكلم بثروة هائلة من املفردات       والكثري من األحاديث النبوية الشريفة    

 . والعبارات اليت اليستغىن عنها إنسان، وتتسع لتشمل كل جماالت احلياة
التدرج يف تعلم املهارة والتدريب عليها، ألن املهارة التكتسب دفعـة            .ح 

واحدة، وإمنا تكتسب تدرجيا، سواء أكانت املهارة حركية أم عقليـة أم            
 . لغوية
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 الكالممهارة  أنواع  .٥
الكـالم  ) ب (،الكالم الوظيفي ) ا( :ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسيني      

 ١٥.اإلبداعي
 الكالم الوظيفي  .أ 

هو مايؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، والكالم الوظيفي         
هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظـيم حيـام،             

واملناقشة، وأحاديث اإلجتماعـات، والبيـع      احملادثة،  : وقضاء حاجام، مثل  
والشراء، وأحاديث املتطلبات اإلدارية، وإلقـاء التعليمـات، واإلرشـادات،      
واألخبار، واملناظرات والندوات، واخلطب السياسية واإلجتماعية، وأحاديث       

 . السمر
والكالم الوظيفي ضروري يف احلياة، اليستغين عنه إنسان، والميكن أن           

ة بدونه، فهو حيقق املطالب املادية واإلجتماعية، والحيتاج هذا النوع          تقوم احليا 
الستعداد خاص، وال يتطلب أسلوبا خاصا، ومواقف احلياة العلمية يف الوقت           
احلاضر تتطلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذي ميارسه املـتكلم يف             

 . عة واملرئيةحياته يف العمل، ويف األسواق، ويف وسائل اإلعالم املسمو
 الكالم اإلبداعي .ب 

إظهار املشاعر، واإلفصاع عن العواطف وخلجات النفسن،       : يقصد به  
وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة          
مبا يتضمن صحتها لغويا وحنويا، حبيث تنقلها إىل األخرين بطريقة مشوقة مثرية        

ل سامعها أو قارئهاإىل املشاركة الوجدانية ملن قاهلـا،         هي األديب، وحبيث تنق   
: كي يعيش معه يف جوه، وينفعل بانفعاالته، وحيس مبا أحس هو بـه مثـل              

                                                 
 ١٠٤-١٠٢. ص.دار املسلم: الرياض. اهيتها وطرائق تدريسهااملهارات اللغوية م. ١٩٩٢.  عليان، أمحد فؤاد حممد  ١٥
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التكلم عن مجال الطبيعة، أو املشاعر العاطفية، أو التدوق الشعري، أو النثـر             
 .القصصي، أو التكلم عن حب الوطن

 ميكن التأثري يف احلياة العامة      وهذا النوع ضروري يف احلياة، فعن طريقه       
بإثارة املشاعر، وحتريك العواطف حنو اجتاه معني، فأسلوبه األديب من خصائصه 
إثارة األحاسيس، وحتريك العواطف، وكم من كلمات هلا فعـل السـحر يف             

 . نفوس الناس
وينبغي مالحظة أن كال النوعني من التعـبري الـوظيفي واإلبـداعي،             

اآلخر انفصاال كليا، بل قد يلتقيان، فكل موقف تعبريي         الينفصل أحدمها عن    
هو موقف للتعبري الوظيفي، واإلبداعية صفة تلحق بالتعبري الوظيفي بدرجات          

 متفاوتة
 ضروري لكل إنسان    – كماقلنا   –وكال التعبريين الوظيفي واإلبداعي     

ملادية يف اتمع احلديث، فالتعبري الوظيفي حيقق لإلنسان حاجته من املطالب ا          
واالجتماعية، والتعبري اإلبداعي ميكنه من أن يؤثر يف احلياة العامـة بأفكـاره             

 .وشخصيته
 
 مهارة الكالموسائل  .٦

حيتاج تعليم مهارة الكالم إىل الكثري من الوسائل واملعينات، وقد دلت           
خربات املربيني عند تدريس هذه املهارة على أن كل الوسـائل البصـرية، مـن          

لشرائح الشفاقة واألفالم الثابتة واملتحركة الصـامتة، يشـجع         لوحات العرض وا  
املعلم على مزاولة هذه املهارة للتعبري عما تتضمنه هذه الوسـائل مـن أفكـار               

وتعترب أيضا كل األنشطة الـيت تـؤدي إىل         . ومناقشة حمتواها ووصف مكوناا   
واملقـابالت  اشتراك املتعلم يف التعبري الشفهي، مثل التمثيل واأللعـاب الغويـة            

والزيارات والرحالت، من الوسائل الفعالة يف هذا السبيل كما تساعد املعامـل            
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اللغوية على تغليب الدارس على خجله وخوفه من اخلطاء، فريدد فيها ما يسمعه             
ويسجل حديثه وسنعرض هنا لبعض الوسائل الفعالة يف الكالم للمبتدئني بأبسطها          

هذه ست وسـائل    .  استخدام هذه الوسائل   وأقلها كافة مع بعض الشرائح لطرق     
 ١٦:على رأي حممد صالح الدين

 لوحات العرض .أ 
تكاد الختلو مدرسة واحدة يف العامل العريب من لوحة العرض تكتبـها            

وإذا مل تتوافر تلك اللوحات     . عليها األحداث اهلامة اخلاصة باملدرسة واحملتمع     
لوحة كبرية من اخلشب    يف املدرسة فمن السهل أن يقوم جنار املدرسة بعمل          

فكل مسطح  . املضغوط أو من باب قدمي اليستخدم أو من سبورة محراء لوا          
مصنوعة من اخلشب العادي أو الصناعي أوالكون يصلح هلـذا الغـرض إذا             

 ). متر طول٢ x متر عرض ١(كانت مساحته حوايل مترين مربعني 
ت يف تعلم اللغة    وقد أمهل املربون بيان اخلمسينيات االعتماد على الرنيا       
ولكن حاسـي   . األجنبية وصرفوا كل جهدهم إىل استخدام السمعيات فقط       

السمع والبصر متالزمتان يف استيعاب اللغـة األجنبيـة، حيـث تسـاعد             
السمعيات على النطق، وتؤكد املرنيات مواقف االتصال اللغوي واإليطـار          

ما يقول وسرعة   احلسي والنفسي واالجتماعي، وتعني املتعلم على فهم معاين         
وإىل جانب ذلك فإن املدينة احلديثة تعتمد اعتمادا        . ذكره يف املواقف الشاة   

كبريا على املرنيات، فنحن نقرأ الكتب ونشاهد اللوحات الفنيـة ونسـجل         
ولذا فن لوحات العرض جتذب أنظار      . أرقام تليفونات األصدقاء لنتصل م    

يث للتعبري عما حتوية من أفكار،      التالميذ وتشجيعهم على االنطالق يف احلد     
وميارس املتعلم اثناء ذلك سالمة النطق والتطبيق العلمـي لقواعـد النحـو             

                                                 
. ص. للمطبعة النشر والتوزيع. الكويت. تدريس اللغة العربية بلمرحلة البتدائية، أسسه  وتطبيقاته. ١٩٧٤. صالح الدين ١٦ 
١٦٥-١٥٤ 
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والنصف ويثبت مدى فهمه ملعاين املفردات، ويسـتوي يف ذلـك صـغار             
 .الدارسني وكبارهم

 السبورة الطباشريية .ب 
لقد اعتاد التعلم على وجود السبورة يف كل فصل دراي يدخله، حبيث            

ت ظاهرة مألوفة عادية يسهل أمهاهلا ونقل االستفادة منـها كوسـيلة            صار
وكثريا ما يبدأ املعلم بكتابة تاريخ اليوم وموضع الدرس على السبورة،           . فعالة

مث يهمل ما كتبه متاما وال يشري إليه بيان شرحه مما جيعل الدارسني أنفسهم ال               
 .يلقون مبا كتب عليها

 )املمغنطة(ة اللوحات الوبرية واملغناطيسي . ج 
تستخدم اللوحات الوبرية واملغناطيسية لتفس أغراض استخدام السبورة     
الطباشريية، ولكنها توفر الكثري من وقت الداسني ألن حيضر كل ما حيتـاج             
قبل بدأ احلصة، ويستطيع املعلم مبعاونة الدارسني عمل لوحة وبريـة مـن             

اجلو لتغطية لوح   خامات حملية رخيصة وذلك باستخدام قماش الكستور أو         
وتغلف ظهور  .  متر مربع  ٢من اخلشب الصناعي املضعوط أو احلبييب مساحة        

الصور أو اجلمل بعد للصقها على ورق مقوى بغالف مـن الكسـتور أو              
اجلوخ أوورق الصنفرة اخلشن وتثبت على اللوحـة بسـهولة إذا ضـغط             

ولة، الشحص عليها خبفة، كما ميكن رفعها أو تغيري مكاا بـنفس السـه            
ويستطيع املعلماالستعانة ببعض الدارسني يف كتابة الكامات واجلمل ورسم          

وقد يتعاون مدرسو اللغات مع مدرسي التربية الفنية        . بعض الصور املطلوبة  
 .يف املدرسة يف رسم الصورة وكتابة اجلمل الالزمة اللوحية الوبرية

 صورة احلائط . د 
 حتتاج إىل جهد املـتعلم      إن الصورة وسائل تعليمية ساكنة صامتة فإا      

وعلى املعلم ان يبذل جهده لكي      . لتحدث عنها ويصفها ويبعث احلياة فيها     
يشجع الدارسني على التفكري بعقله األشخاص الذي تبنيهم الصورة وختيل ما           
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فعلوه قبل ذلك سينجزونه، ولكي يستطيع املعلم ذلك عليه أن يبدأ بتعريف            
 يف الصورة يف أول األمر، مث يشرح معـىن          الدارسني باألشياء املألوفة لديهم   

وبعد ترتيب شفهي على النطق اجلديد مـن        . األشياء اجلديدة مع الدارسني   
 . املفردات يف مجلة تتعلق بسياق الصورة

 الشرائح الشفاقة واألفالم الثابتة . ه 
تتكون هذه الشرائح من صورة إجيابية شفافة، بيضاء وسوداء او ملونة،           

وعند وضع هذه الشرائح يف جهاز العـرض        . ورق املقوي مثبة يف إطار من ال    
أما أفـالم   . اخلاصة ا نستطيع جمموعة كبرية من الدارسني رؤيتها بوضوح        

 ٣٥الثابتة هي جمموعة كبرية من هذه الصور تنتظم يف شريط طويل سـعته              
وتشترك هذه الشرائح واألفلم الثابتة مع صور احلائط ولوحات العرض          . ملم

وهلـذه  . وبرية يف أا ثابتة صامتة توحي للناظر باحلركة واحلياة        واللوحات ال 
 فثباا ميكـن للنـاظر مـن        –ميزات ال تتوفر يف الصورة احملركة الناطيقية        

فحصها بتان وحتليل، فصورة حادث تصادم بني سيارتني يف الطريق العـام            
خطاء مثال تعطي الفحص الفرصة الكافية لتحديد الظروف احلادث ملعروفة امل         

وصورة صار حون ينطق من قائد توضح أحدي مراحل حركتـه           . واملصيب
والصورة الثابتة عامة، الشفاهة منـها      . اليت ال تدرك العني ادرة وتفاصيلها     

واملعتدة، تتيح الفرصة للدارسني لرؤية األحداث ومنـاظر مـن األوقـات            
دهم وأماكن بعيدة عنهم، وتشجع التعلمني على احلديث والوصف، وتـزو         

حملتوى يصلح املناقشة والتعليق ، ويشكل اإلطار املعنوي واحلضاري لالتصايل   
 .اللغوي

. وحيتوي على الفليم الثابت على عدد متتبع من الصور قد يقرب ستينا           
ويسهل لف الفليم وحفظه يف غلبة صغرية من الصـحيف أو البالسـتيك،             

ي أو منطقـي    ويصلح الفليم الثابت لعرض جمموعة صور يف تسلسل تـارخي         
يساعد الدارس على فهم احملتوى وربط أجزائه، ويتحكم العارض يف مـدة            
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عرض كل صورة حسب حاجة النظارة، حىت ميكنهم من الفحص والتحليل           
 .واملناقشة والتعليق

 الرحالت .و 
وقـد  . متوج احلياة بالنشاط واحلركة خارج أسوار املدرسة والتحليل       

ياة مبا يراه يف الصور واألفالم الثابتة       يستطيع الدارس أن يعرف الكثري عن احل      
واملتحركة، ولكن خروج العامل واحلديث مع الناس ال يعادل بدليل آخر يف            

ويستطيع املريب الناجح أن يعلم الدارسـني       . تعلم االتصال اللغوي احلقيقي   
الكثري أثناء التخطيط للرحلة، واختيار األماكن الوناسبة واملمتعـة للزيـارة،         

كما إن هذا النشاط يدعم الشعور باملسؤلية عنـد         . يفها املالية وحسب تكال 
ومـن أسـباب    . الدارس الذي يكلف بإجازة مهم متفق عليها قبل بـدئها         

األماكن للزيارة السفارات األجنبية، ومدارس اللغات، وشركات السياحة،        
وبعد امتام هذه الزيـارات،     . ومكاتب االستعمالت التابعة اهليئات األجنبية    

ف الدارسون بتقدمي تقرير شفهي عنها لباقي زمالئهم الذين يناقشـون           يكل
 . بدورهم تفاصيله ويشتركون يف اإلضافة وحذف البعض فقراته

 األلعاب اللغوية .ز 
 : غوية اليت تساعد على ممارسةلفيما يلي بعض األلعاب ال

 لعبة الساقي )١
يلعب أحد الدارسني دور الساقي يف حجرة الدارس ويطلب منـه أن            

وعلى العامل أن يطلب ما يريد      . ذكركل شيء تتعلق بالطعام أو الشراب     ي
، ويذهب الساقي إىل    )كوب من الشاي، أو شطرية وبعض احللوى      (مثل  

فنجان، وقهوة، وصحن   (عامل آخر يكالب طالب خمتلف عن األول مثل         
إليك كـوب   (مث يعود الساقي إىل العامل األول قائال        ) الفول، ونراجيلة 

إذا أخطـأ   . ويعيد العامل الثاين ما طلبه أيضا     ) طرية واحللوى الشاي والش 
وميارس الدارسون أثـاء    . يف طلب حل حملة فساق أخر من بني الدارسني        
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هذه اللعبة استخدام املفردات الغوية الدالة على الطعـام والشـراب يف            
 . موقف اتصال يقارب ما جيري يف واقع احلياة

 قوة املالحظة )٢
ددا من األشياء الصغرية ال يزيد عن مخسة عشر         يضع أحد الدارسني ع   

على منضدة، مث يلقي عليه بغطاء من القماش، ويطلب من الدارسني ذكر            
أمساء هذه األشياء، مث يطلب منه أن يذكرفائدة كل منـها و باسـتخدام             

وللدارس الذي يذكر أكرب عددا من هذه األشـياء بصـحيح           . االت
اليت وقعت على املنضـدة واالختيـار يف        اإلجابة ترتيب األشياء األخرى     

فهذه اللغة تبيني قوي الذاكرة البصرية، وتربط بني اسم الشيء          . تذكريها
 .ومعناه يف اللغة األجنبية

 ١٧:الصور وسيلة بصرية ختدم أهدافا عديدة منهاويقول اخلويل إن 
 .جتمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد يف وقت واحد . أ 
ليم معاين الكلمات عن طريق االقتران املباشر بـني         تستخدم الصور يف تع    .ب 

 .الكلمة والصورة
 .تستخدم الصورة لتكون حمور حمادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى .ج 
 .تستخدم الصور يف تدريبات التعريض بدال من الكلمات . د 
 .تستخدم الصور لتوضيح استعمال بعض التراكيب اللغوية . ه 
 . أو قصصيةتستخدم الصورة اتكون حمور كتابة وصفية . و 
 .تستخدم الصورة لتوضيح حمتوى مقال أو قصة .ز 
 .ختلق الصورة جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنويع والتشويق .ح 

 :وعندما استخدام الصورة، حيسن باملعلم أن يراعي ما يلي
اليشترط يف الصورة ان تكون مطبوعة، إذ ميكن أن تكون من صنع املعلم أو               . أ 

 .الطالب

                                                 
 ١٧٣-١٧٢. ص. الرياض. أساليب تدريس اللغة العربية. ١٩٨٦. اخلويل، حممد علي  ١٦ 
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 .ل من الصورة كثرية التفاصيلالصور البسيطة أفض .ب 
 .إذا توفر الشيء احملسوس نفسه، فهو أفضل من الصورة .ج 
جيب أن يكون حجم الصورة كبريا حبيث يراها كـل طالـب يف الصـف                . د 

 .بوضوح
 .جيب أال يبالغ املعلم يف استعمال الصور . ه 

 
 جماالت مهارة الكالم .٧

قـة يف   جمالت الكالم متعددة، ومل تذكر جمتمعته، وإمنا ذكـرت متفر           
وسنذكر أهم  . بعضها )١ ()مكي(كتب طرق تدريس اللغة العربية، وقد حدد        

جمالت الكالم، وما يراعي فيها من مهارات، مع إشارة موجزة إىل مـا جيـب               
 ١٨:اتباعة عند التدريب على كل جمال منها

 الكالم عن القصص .أ 
حكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني للتـدريب            
مهارة الكالم، لذلك ينبغي على املتكلمني أن يهتم مبواعاة اآليت عنـد            على  

 :التدريب على حكاية القصص
فعلى املتكلم أن خيتار القصة بنفسه، ألن ذلك يساعد         : جتنت اإلكراه  )١

 .على األداء اجليد
حيكي املتكلم حكاية عن نفسه من اخلربات أو        : إجياد املوقف الطبيعي   )٢

 .ت فيهاألشياء اآلخر الذي وقع
 .مراعاة النطق السليم، وإخراج احلروف من خمارجها )٣
 .مراعاة التنغيم الصويت، بإظهار مواطن اجلمل املتكلمة )٤
 . التأكيد من معرفة القصة معرفة جيدة )٥

 
                                                 

 ١١٥-١٠٦. ص.دار املسلم: الرياض. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. ١٩٩٢. يان، أمحد فؤاد حممدعل   ١٨
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 الكالم احلر .ب 
وهو التعبري عن األفكار ةاآلراء الشخصية، وهذا يشمل موضـوعات           

عية، والتعبري عن الظواهر    متعددة، ومواقف خمتلفة، ووصف األحداث الواق     
 .اإلنسانية البسيطة

 الكالم عن الصور . ج 
وهو الكالم الذي يغرض منه انتقال الذهن مـن الصـور املرئيـة إىل               

 .العبارات واأللفاظ الرمزية اليت تدل عليها
 احملادثة . د 

وهو العملية فيها املتحدث واملستمع أة أكثر، فمتحدث هو مرسـل             
فكر، وكل منـهما لـه دور يف عمليـة          للفكرة ومستمع هو مستقبل لل    

 .االتصال، أما دور متحدث يتخلص يف توضيح أفكاره
 املناقشة . ه 

فيقصد باملناقشة احلديث املشترك الذي يكون فيه مؤيـد ومعـارض،            
 .وسائل وجميب، وهو نشاط إلثارة التفكري الناقد

 اخلطب والكلمات .و 
فهناك مواقف  يعرض لإلنسان من املواقف اليت تتطلب منه إلقاء كلمة           

التهنئة، ومواقف التعزية، ومواقف تقدمي اخلطباء واحملاضـرين، وحفـالت          
التكرمي، وهناك التقارير اليت تتطلب إلقاء كلمة عن املؤثرات السابقة، وما           

 .مت إجنازه فيها
 إدارة االجتماعات .ز 

فهناك نوعان مها االجتماعات الرمسية وهـي اجتماعـات منظمـة            
غري الرمسيـة هـي اجتماعـات غـري منظمـة           ومنضبظة واالجتماعات   

 .كاالجتماعات ملناسبة األفراح وغريها
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 اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم .٨
 يف  لناقـة  ا حممد كامل . ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند رأي د        

طـرق   -مداخلـه  -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه      "كتابه  
 ١٩:، وهي"تدريسه

 النطق .أ 
 أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى التربويـون األمهيـة            من 

فالنطق أكثر عناصر اللغـة     . الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا      
 .صعوبة يف تغيريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ

ولتكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس             
 يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحـدثيها،         بشكل كامل وتام، أي   

ولكن السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكـن            
املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخـراج              

 .أصوام ونربام وتنغيمهم
يح على تقليد املعلم،    إن كثريا من الدارسني يعتمدون يف تعلمهم النطق الصح        

سالمة نطق املعلم ودقته إال أم حمتاجون للتدريب املنظم على          بومع التسليم   
تقليد األصوات وإخراجها، ولذلك ينبغي على املعلم أال يترك فرصة يساعد           
فيها طالبه على إصدار األصوات اجلديدة والغريبة عليهم، وعليه أن يستعني           

 اللسان والشفاه، وتكـرار بعـض       يف ذلك بكل السبل كوصف حركات     
املقاطع وتدريبهم فيها على متييز األصوات، وتدريبهم على االستماع الواعي          

 .للعبارات واجلمل اليت دخلت يف حصيلتهم اللغوية

                                                 
ملكـة العربيـة    امل. طرق تدريسه -مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه      . ١٩٨٥. حممد كامل . الناقة١٩  
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 إن األذن ينبغي أن تدرب على أن تسمع األصوات اجلديدة بشـكل             
قيقة سوى تلك   دقيق، وكثري من الدارسني الذين يظنون أم يسمعون يف احل         

األصوات اجلديدة بشكل جيد هم ال يسمعون يف احلقيقـة سـوى تلـك              
فعـادة مـا    . األصوات يف لغتهم األم القريبة من أصوات اللغة اليت يتعلموا         

وتعـود  : يستمع الدارس فقط إىل األصوات اليت تعودت أذناه على مساعها         
ات فتظـل خمتلفـة عـن       عقله على استقباهلا واإلجابة هلا، أما معظم األصو       

 . أصوات اللغة األم وهي تلك األصوات اليت مل يسمعها على االطالق
ومن هنا فعلى معلم العربية أن يقوم بعملية تقومي لنطـق الدارسـني              

وحيدد األصوات العربية اليت يصعب نطقها عليهم أو ينطقوـا          . لألصوات
رق بني نطقهـم    بشكل بعيد جدا عن نطقها الصحيح، مث يقوم بتوضيح الف         

للصوت والنطق الصحيح له وأسباب اليت أدت إىل ذلك، مث يكشف هلم عن             
اخلطاء الذي يرتكبونه يف حتريك اللسان والشفاه، مث يدرم مرة ثانية علـى             

 .النطق الصحصح
إن العناية بتقدمي أصوات اللغة قبل تقدمي رموزها املكتوبة أمـر مهـم              

 يف تعليم اللغات األجنبية، من ذلك مـثال         حتبذه كثري من االجتاهات احلديثة    
اعتبار الفترة اليت تسبق القراءة تقوي املهارات السـمعية الشـفرية فمـن             

ولكن ال ينبغي أن    . الضروري أن يسبقها دائما تدريب كامل على األصوات       
يفهم من هذا تأجيل القراءة والكتابة حىت تتم السيطرة الكاملة على النظـام             

إن االنتقال والتحـول مـن      .  أمر سبق مناقشته وتوضيحه    الصويت للغة فهذا  
الكالم إىل القراء ميكن حتقيقه بنجاح بواسطة معلم حيرص دائمـا علـى أن              
تسبق فترة القراءة فترة صوتية، أي حيوص أن يؤخر قليال الكلمة املكتوبـة،             
وهذه الفترة اليت تسبق القراءة وإن كانت قصرية إال أا مهمة جدا حلقيقـة              

أسهل عليك أن تشكل عادة جديدة مـن أن         "دا نظريات التعلم تقول     أك
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تعيد تشكيل نفس العادة بعد أن تشكيل نفس العادة بعد أن تشكلت بصورة             
 ".خاطئة

 املفردات .ب 
تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية،             

ذات الوقـت وسـائل   ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أا يف     
للفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم فكـرة إىل كلمـات             

وعادة ما تكتسب املهردات يف اللغة األجنبية مـن خـالل           . حتمل ما يريد  
مهارات االستقبال وهي االستماع والقراءة، مث يأيت مهارتا الكالم والكتابـة        

ى استخدامها، معـىن هـذا أن       فتفسحان يف اال لتنميتهما والتدريب عل     
الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف             
شفوية أو يف موصوعات للقراءة، ويذلك يفضل تقيم الكلمات للدارسني من           
خالل موضوعات يتكلمون فيها حبيث تتناول هذه املوضـوعات جوانـب           

رق اليت ميكن استخدامها يف     وهناك كثري من اخلربات والط    . مهمة من حيام  
تنمية املفردات لتطوير القدرة على الكالم لدى الدارسني، من ذلك طـرح            
جمموعة من األسئلة واألجوبة، وتقيم مواقف حوارية وقصصية تدور كلـها           
حول مواقف من حياة الدارسني، وخربات اجتماعية داخل الفصول وداخل          

لضـيوف واـالت واسـتخدام      املدرسة مثل املناقشات العامة واستقبال ا     
األدوات املدرسية، وميكن أيضا استخدام بعض قوائم املفـردات الشـائعة           
وعندما يلم الدارس مبجموعة كبرية من الكلمات على املعلم أن يساعده على            

 .إعادة توظيفها مرة أخرى يف مواقف شفهية مشاة لتلك اليت جاءت فيها
 عن طريق السياق أو الطرق      ويالحظ أن هناك كلمات يصعب تقدميها      

األخرى اليت قدمناها وغفي هذه احلالة ميكن تقدميها عن طريـق تعريـف             
الكلمات أو تعريف العبارات اليت جاءت ا، كما ميكن تقدميها عن طريـق             
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متثيل املعىن أو التعبريي عنه باحلركة واإلشارة، وبتقدم عملية تعلم اللغة تتسع            
 . الكلمات اجلديدةقدرة الدارس على حتديد معىن

وبالرغم من إشارتنا إىل استخدام بعض قوائم املفردات الشائعة إال أنه            
ال ينبغي التركيز يف تزويد الدارسني بثروة لفظية علـى قـوائم مفـردات              
منفصلة، فالكلمات يف هذه القوائم دون سياق ليس هلا معىن، كما أا لـو              

 يف السـياق، مث أن هـذه        حفظت مبعىن معني، فرمبا يكون هلا معىن آخـر        
الكلمات قد ال تكون أنسب الكلمات حلاجة الدارس وللوفاء بأهدافه مـن            

 .تعلم احلديث باللغة
إن حتصيل الكلمات ليس الشكلة الوحيدة يف بناء املفردات، ذلـك أن    

املتعلم يقع حتت عيء ضرورة نذكر الكلمات السابقة اليت تعلمها، ويف نفس            
يدة، ولذلك فالوصول إىل تنمية مفردات الدارس       الوقت إضافة كلمات جد   
 :جيب أن يتم من خالل

تقدمي الكلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن  .١
 أنفسهم،

 إتاحة الفرصة ملماالسة استخدام هذه الكامات يف مواقف اتصال، .٢
 .حماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فترات منتظمة حىت التنسى .٣

د أن نشري هنا إىل جمموعة أخرى من الطرق يستحسن أن تؤخر            وال ب 
استخدامها يف تنمية املفردات إىل مرحلة تعليم القراءة مثـل القـراءة            
الواسعة ودراسة الكلمة عن طريق حتليلها التركييب والصويت واستخدام         

 .السياق واملعاجم
 القواعد .ج 

ارة إىل القواعد، بـل     كثري ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلش        
أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن        . نرى بعضهم ينكرها متاما   

القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغـة، أي ليسـت ضـرورية             
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ومهما يكن األمر فثمت حقيقة الميكن إنكارها وهي أن         . للتحدث باللغة 
ن يعرفها جيدا املـتكلم ـا       اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أ       

واليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر               
وحنن إذ نقرر هذا أمنا نقرره      . أو وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي        

وحنن وأعون متاما بأن صعوبات تدريس القواعد الحتل وال يـتم التغلـب             
 .شيء ضروري لتعلم مهارات اللغةعليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد 

 
  متارين مهارة الكالم .٩

أن تالميذه اليفرقون بني صـوتني      باملعلم حني يكتشف    يقول اخلويل إن    
، فإنه عليه أن بفعل شـيئا ملسـاعدم يف          /س،ز/أو  / ك،ق/أو  / ت، ط /مثل  

 ٢٠:وعليه أن يقوم مبا يلي. التغلب على هذه املشكلة
 .إلشكال عند طالبهحيدد املعلم الصوتني موضوع ا . أ 
خيتار املعلم عددا كافيا من الثنائيات الصغرى اليت يتقابـل فيهـا هـذان               .ب 

ويستحسن أن يكون التقابل يف مواقع أولية ومواقع وسطية ومواقع          . الصوتان
 /.ك، ق/ولنفرض أن الصوتني مها . ختامية

) ١(هي الصـوت    / ك/مثال  . يتفق املعلم مع طالبه على وقم لكل صوت        .ج 
 ).٢(ي الصوت ه/ ق/و

ينطق املعلم كلمة من قائمة الثنائيات الصغرى ويكلب من طالبـه التعـرف         . د 
؟ يتكرر متـرين    )٢(أم الصوت   ) ١(هل هو الصوت    : على الصوت املنشودة  

 .التعرف على كلمات متعددة من قائمة الثنائيات
 يرتب املعلم قائمة الثنائيات مثىن مثىن حبيث تبدأ كل ثنائية بالصوت األسهل،            . ه 

 /.ق/وتكون الكلمة الثانية يف الثنائية حمتوية على الصوت /. ك/مثال 

                                                 
 ٥٣-٥٢. ص. الرياض. أساليب تدريس اللغة العربية. ١٩٨٦.  حممد علياخلويل، ٢٠ 
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يبدأ مترين النطق بأن ينطق املعلم الكلمة والطالب يستمعون مث يرددون مـن              . و 
 .بعده بطريقو مجعية، مث بطريقة اموعاتن مث بطريقة فردية

يـردد  يدمج املعلم الكلمات يف مجل أو أشباه مجل ويقدم املثال املنطوق مث               .ز 
 .الطالب من بعده بطريقة مجعية، مث باموعات، مث فرادى

  ٢١:وهو يقول إن لتمارين النطق أسس، وهي 
 .من املفيد استخدام الثنائيات الصغرى يف متارين النطق .أ 
عند تقدمي منوذج النكق الذي سينطقه الطالب، نبدأ بالصوت األسهل  .ب 

 .وت األصعب يف الكلمة الثانيةوجنعله يف الكلمة األوىل من الثنائية وجنعل الص
ندرب الطالب على األصوات مستخدمني كلمات أوال، مث أشباه مجل  .ج 

 .ثانيا، مث مجال ثالثا
قبل أن ندرب الطالب على النطق، ندرم على متييز األصوات والتعرف  .د 

 .وذا تسبق متارين التعرف متارين النطق. عليها
، مث التكرار الفئوي، مث التكرار عند تكرار الطالب، نبدأ بالتكرار اجلمعي .ه 

 .الفردي
 .نستخدم إشارات اليد إلدارة التمارين النطقية بكفاءة ودراية .و 
جيب على املعلم أن يستخدم العربية الفصيحة يف تدريسه وأن يبتعد عن  .ز 

اللهجات العامة، ألن العربية الفصيحة هي لغة القرآن ولغة العلم والثقافة 
 .ب العربية واللهجة املنشودة لألمة اإلسالميةوهي اللهجة املوحدة للشعو

 
 مشكالت مهارة الكالم .١٠

عندما يتعلم غري العريب اللغة العربية، فمن احملتمـل أن يواجـه بعـض              
يقول اخلويل إن هناك مشكالت يف مهارة الكالم،        و. الصعوبات املتعلقة بالنطق  

 ٢٢:وهي
                                                 

  ٥٦-٥٥. ص. الرياض. يف نفس الرجع.١٩٨٦. اخلويل، حممد علي ٢١ 
 ٤٨-٤٦. ص. الرياض. يف نفس الرجع. ١٩٨٦. اخلويل، حممد علي ٢٢ 
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 املوجودة يف لغته    قد يصعب على املتعلم أن ينطق بعض األصوات العربية غري          . أ 
 .األم

قد يسمع املتعلم بعض األصوات العربية ظانا إياها أصواتا تشبه أصواتا يف             .ب 
 .لغته األم، مع املعلم أا يف الواقع خالف ذلك

قد خيطئ املتعلم يف إدراك مايسمع فينطق على أساس ما يسمع، فيـؤدي              .ج 
 .خطأ السمع إىل خطأ النطق

ق اهلامة بني بعض األصوات العربية ويظنـها        قد خيطئ املتعلم يف إدراك الفرو      . د 
 /س،ز/فإذا كانت لغته التفرق بني      . ليست هامة قياسا على مايف لغته األم      

فإنه مييل إىل إمهال هذه الفـروق حـني         / ت،ط/أو بني   / ث،ظ/أو بني   
 .يسمعها يف العربية أو عند نطقهللغة العربية

. ية عنها يستعريها من لغته األم     قد يضيف املتعلم إىل اللغة العربية أصواتا غرب        . ه 
إىل العربية ألا أصـوات     / V/أو  / P/فقد مييل األمركي إىل إضافة صرت       

 .مستعملة يف لغته األم
قد ينطق املتعلم الصوت العريب كما هو منطوق يف لغته األم، الكما ينطقـه               . و 

 العربية على أا لثوية بـدال     / ت/مثال، قد مييل األمريكي إىل نطق       . العريب
 .العربية أيضا/ د/وقد حيصل ذلك بالنسبة إىل . من كوا أسنانية

فـبعض  . قد يصعب على املتعلم نطق صوت عريب ما العتبارات اجتماعيـا           .ز 
وهلذا يصعب علـى    . الشعوب تعترب إخراج اللسان من الفم سلوكيا معيبا       

 /.ذ/أو / ث/مثل هؤالء نطق 
ملتعلم ما، ولكن هذا الصوت     قد جتد صوتا مشتركا بني العربية واللغة األم          .ح 

يف / هـ/فاإلجنليزي ال ينطق    . يشكل صعوبة لدى املتعلم يف بعض املواقع      
وهلذا . آخر الكلمة يف لغته األم، رغم أنه ينطقها يف أول الكلمة أو وسطها            

عندما تكون يف آخر الكلمة العربية تشكل صعوبة يف النطـق           / هـ/فإن  
 .للمتعلم اإلجنليزي أو األمركي
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فهي أصـوات   /. ط، ض، ص، ظ   /ن األصوات الصعبة على غري العريب       وم . ط 
وقـد  . مفخمة أو مطبقة أو حملقة، تعرضت لتفخيم، أي إطباق أو حتليـق           

/ ص/، ومتييز   /د/عن  / ض/، ومتييز   /ت/عن  / ط/يصعب على املتعلم متييز     
 /.ظ/عن / ذ/، ومتييز /س/عن 

بل إن التمييز بينهما    /. غ/ و/ خ/ ومن األصوات الصعبة على غري العريب        .ي 
 .يصعب أحيانا على الطفل العريب

والتمييز بـني   / ح/و  / هـ/كذلك قد يصعب على غري العريب التمييز بني          .ك 
 /.ق/و / ك/وبني / ع/اهلمزة و 

 .قد يصعب على غري العريب التمييز بني اهلمزة والفتحة القصرية .ل 
والفتحة الطويلة،  قد يصعب على املتعلم أن يدرك الفرق بني الفتحة القصرية            .م 

 ).مسر، سامر(مثل 
زر، (قد يصعب عليه التمييز بني الكسرة القصرية والكسرة الطويلة، مثـل             . ن 

 ).زير
فقد ينطقها انعكاسـية،    . العربية التكرارية أو املرددة   / ر/قد يصعب عليه نطق     

 .كما يفعل األمريكيون أو ال ينكقها إذا جاءت ائية كما يفعل بعض اإلجنليز
 
  الكالم مهارةراختبا .١١

 يف تعبري األخبار اليت تتعلق      ة مهارة الكالم من مهارات اللغة املهم      تكان
تخدام سفبالتكلم يعرب الناس األفكار والشعور هلم إىل اآلخرين با        . باحلياة اليومية 

وإذا . إىل اآلخرين فال يعرف اآلخرون أفكارهم وشعورهم      الكالم   بدون. اللغة
فالكالم مـن   . وهو من الناس املخبئ ال صاحب له      مل تكلم الناس عن نفوسهم      

  .ليةانشطة الفعاأل
طلبت هذه املهارة كثريا إىل تسلط املفردات الكثرية وعناصـر اللغـة            

واعتمادا على العناصر اللغوية كانت اللغة اللسانية حتتاج إىل استخدام          . األخرى
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ب اجلملة املناسـبة    تربط هذه الكلمات يف تركي    . املفردات املختارة لتعبري املراد   
وكل املذكور مـن العناصـر      . بالقواعد اللغوية، وتقدم حسب قواعد الكالم     

نشطة التكلم اليت جيب على دارس اللغة أن يتسلطها كي يفهم املستمع            اللغوية أل 
 .كل ما يتكلم حسب يريد

ارة، إذا مل يوضـح      مضمون األخبار مهم جدا يف عملية هذه امله        كان
صل املراد جيدا أيضا، وسيكون استخدام اللغة إال تلفـظ           فال ي  املضمون جيدا 

. األصوات اللغوية فحسب دون املراد فيه وهذا ليس من عملية التكلم الصحيحة        
كان املضمون واملراد يف التكلم يعتربان بوسيلة هذه العملية كـبعض العناصـر             

البد كل  و. تلفظ األصوات اللغوية  اليت تتعلق ب  اللغوية أهم من العناصر األخرى      
 .من هذه العناصر وجدت يف تعليم اللغة واختبارها

ففي تعليم مهارة الكالم تفضل كثريا إىل توصل املضـمون واملـراد اىل     
وإقامة اختبار الكالم تعتمد حسـب      . املستمع لسانية بأنواع كثرية يف تعبريمها     

رادعة ومن أشكال التعليم يستطيع املدرس أن يستعمل الطريقة ال        . مرحلة املتعلم 
. وكذلك يف إقامة االختبار يستطيع املدرس أن يسـتفيدمها        . أو الطريقة احلرية  

فالطريقة الرادعة يف االختبار بالقصة أو تعبري النصوص املتقدمـة اللسـانية أم             
ويف الطريقة احلرية حير املدرس املـتعلم يف        . ةالكتابية أو مبساعدة الصور اجلذاب    

 ٢٣.التعبري
 

 املفردات .ب 

أمهيـة  ، و أهداف املفردات ، و مفهوم املفردات : األشياء األتية وهذا يشمل   
طريقة تعليم املفـردات،    واملفردات،  تعليم  ، و أسس اختيار املفردات  ، و املفردات

 .واختبارات املفردات
 
 

                                                 
٢٣ Djiwandono, M. Soenardi. ١٩٩٦. Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung. Hlm. ٦٩-٦٨ 
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 مفهوم املفردات .١
 اإلندونيسية ألفها إخيول    - جنليزيةاملفردات كما ذكرت يف القاموس اإل     

 vocabulary ويف اللغة اإلجنليزية مسيـت بــ         .٢٤وشاذيل هي قائمة الكلمات   
واملفردات يف اصطالح القاموس للغة األندونيسية عند باالي بوسـتاكا هـي            

 ٢٥.قائمة الكلمات
مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة،     ) ١( قال سوجيطا إن املفردات هي 

الكلمات املستخدمة   )٣(اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب،       الكلمات )٢(
قائمة الكلمـات  املنظمـة مـع البيـان املـوجز مثـل              )  ٤( العلوم،     يف

 ٢٦.املعجم/القاموس
مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة،     ) ١(أما املفردات عند أحكادية فهي      

الكلمات اليت استوعب عليه الشخص أو الكلمات اليت يستخدمها مجاعة          ) ٢(
يف علم اللغة لـيس     ) ٤(الكلمات املستخدمة يف العلوم،     ) ٣(يف نفس البيئة،    

قائمة الكلمات والعبـارات واملصـطلحات يف       ) ٥(مجيع الكلمات مفردات،    
 ٢٧.ومعها حتديدها اللغة اليت تنظم هجائية

عنصر من عناصر اللغة الشاملة علـى       ) ١(واملفردات هلا معاين وهي     
اليت يستوعب عليهـا     الكلمات) ٢(املعارف عن املعاىن واستخدمها يف اللغة،       

قائمة الكلمات املنظمة مـع البيـان املـوجز مثـل           ) ٣(كلم والكاتب،   املت
 ٢٨.املعجم/القاموس
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 أمهية املفردات .٢
 تلعب دورا هاما يف فهم أفكار وخربات شخص منطوقة          إن املفردات 

يلعب  على املفردات  الشخصاستيعاب هذا دليل على أن   ٢٩.كانت أو مكتوبة  
أم مكتوبـة يف احليـاة اليوميـة أو         دورا هاما يف عملية اللغة منطوقة كانت        

اسـتيعاب علـى    ال سيما ملتعلم الغة، لذلك على متعلم اللغـة          . األكادميكية
 .املفردات

 
 أهداف تعليم املفردات .٣

ليس اهلدف من تعليم املفردات أن يتقن الطالب نطق أصواا فحسب،           
 يف  أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصـفها            

تركيب لغوي صحيح، إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات، هـو أن يكـون              
الطالب قادرا على هذا كله، باإلضافة على شيء آخر هو أن يكون قادرا على              

 ٣٠.استخدام الكلمة املناسبة يف السياق املناسب
 

 أسس اختيار املفردات .٤
 ٣١:قال الفوزان أن أسس اختيار املفردات ستة، وهي

 .فضل الكلمة الواسعة االستخدام على غريهات: الشيوع . أ 
تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد العربيـة علـى          : التوزع أو املدى   .ب 

 .الشائعة يف بعضها
 .تفضل الكلمة املألوفة على املهجورة: األلفة .ج 

                                                 
٢٩ Depdikbud. ١٩٨٥. Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Juklak Sistem Penilaian. 

Jakarta: DepDikBud. 
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 .تفضل الكلمة اليت تغطى أكثر من جمال على احملصورة يف جمال: الشمول . د 
 .حيتاج إليها الدارس أكثر على غريهاتفضل الكلمة اليت : األمهية . ه 
 )هاتف أحسن من تلفون(تفضل الكلمة العربية على غريها : العروبة .و 

 
  أنوع املفردات .٥

ـ        أو املفردات  عند تدريس الكلمات   : ها، البد من التفريق بني نوعني من
ويقصد بالكلمات النشيطة تلك الكلمـات      . كلمات نشيطة وكلمات خاملة   

أما الكلمات اخلاملة، فيقصد    . لطالب يف كالمه وكتابته   اليت تعلم ليستخدمها ا   
ا تلك الكلمات اليت يتوقع من الطالب أن يفهمها إذا مسعها أو قرأها، ولكن              

وبعبارة أخـرى، الكلمـات     . اليتوقع منه أن يستخدمها إذا تكلم أو كتب       
 .أما الكلمات اخلاملة فتدرس لالستيعابن النشيطة تدرس لالستعمال

فإذا أراد املعلم تعلـيم     .  التفريق على التدريس تأثريا واضحا     ويؤثر هذا 
نطـق  ، و معـىن الكلمـة    :كلمات نشيطة فعليه أن يدرب طالبه على مايلي       

 .استعمال الكلمة، وجئة الكلمة، والكلمة
أما عند تدريس كلمات خاملة، فعلى املعلم أن يعىن بتقدمي معىن الكلمة            

ا املعىن إذا مسع الكلمة اثناء حمادثـة أو         فقط ليتمكن الطالب من استيعاب هذ     
 .رأى الكلمة أثناء القراءة

كيف يعرف املعلم أن هذه الكلمات نشـيطة        : وقد يظهر هنا سؤال هو    
واجلواب عليه هـو    . وتلك الكلمات خاملة؟ وهذا يف الواقع سؤال له مايربره        

 وإذا مل   .أن دليل املعلم املرافق لكتاب القراءة قد يقدم مثل هـذه املعلومـات            
ومن اجلدير بالـذكر أن     . حيدث ذلك، فعلى املعلم ان يستخدم حسن تقديره       

غري أن احلاجـة إىل     . مجيع املفردات يف تعليم الطالب املبتدئ قد تعترب نشيطة        
التفريق بني الكلمات النشيطة والكلمات اخلاملة تربز عندما يتقدم الطالب يف           

 .قائمة الكلمات اجلديدةمراحل تعلم اللغة األجنبية وعندما تكرب 
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والبد من ذكر بعض احلقائق اهلامة املتعلقة بالكلمات النشيطة والكلمات 
 :اخلاملة

فاحلدود بني  . إن تقسيم الكلمات إىل نشيطة وخاملة ليس تقسيما ثابتا        
فالكلمة اخلاملة يف مستوى تعليمي ماقد      . هذين النوعني حدود مرنة متحركة    

 ويف الواقع، إن تعلم الكلمات ينطوي علـى         .تصبح نشيطة يف مستوى الحق    
ففي بداية تعلـم    . انتقال مستمر لبعض الكلمات من دائرة الكلمات النشيطة       

الطالب للغة العربية، قد يعرف بعض الكلمات على أا خاملة، ولكن حـني             
 .يتقدم يف معرفته للغة تتحول هذه الكلمات اخلاملة إىل كلمات نشيطة

 برامج لغوي ذي هدف حمدد قد تكون نشـيطة          إن الكلمات اخلاملة يف   
فالكلمات التجارية يف برنامج تعلـيم اللغـة   . يف برنامج آخر ذي هدف آخر     

ولكن هذه الكلمات نفسها تصبح نشيطة      . ألغراض طبية تبدو كلمات خاملة    
ذلك ألن لكل حقـل     . يف برنامج لغوي ما قد تكون نشيطة يف برنامج ىخر         

 .ومصطالحاته اليت الغىن له عنهامن حقول املعرفة مفرداته 
من املعروف ان الكلمات اخلاملة اليت يعرفها أي منا أكثر عـددا مـن              

فهناك العديد من الكلمات اليت نفهمهـا إذا مسعناهـا أو           . الكلمات النشيطة 
إن الكلمـات اخلاملـة     . قرأناها، ولكننا النستخدمها يف كالمنا أو كتابتنـا       

كرها حني نسمعها أو نراها، ولكنها التقفز إىل        كلمات حمزونة يف الذاكرة تتذ    
 .الذاكرة بسرعة حني نتكلم أو نكتب

الكلمات النشيطة يف الكتابة أكرب عددا من الكلمات النشيطة يف الكالم           
وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن املرء حني يكتـب           . بالنسبة للشخص الواحد  

ء حني يكتب يكون أكثر     كما أن املر  . يكون لديه وقت أوفر للتفكري والتذكر     
عرضه للتقومي منه حني يتكلم فيحرص على أن يعطى انطباعا أفضل عن سعة             

يضاف إىل ذلك أن موضوعمت الكتابة تكون يف العادة         . معرفته وسعة مفرداته  
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أكثر جدية ورمسية من موضوعات الكالم فتحتاج مفـردات أكثـر تنوعـا             
 ٣٢.ودقة

 
 تعليم املفردات .٦

تعيني فوائد  ) ١( يعين    ا هتمامت أمور ختتاج إىل اال    إن يف تعليم املفردا   
 ميكن استخدمها يف  املفردات للمتعلمني يف أداء االتصال، املراد به أن        املفردات  

واالتصال الفعايل يف الكالم والكتابـة حتتـاج إىل          .االتصال الفعايل واملفتحة  
من االسـتماع   االتصال املتفتحة   .  املكتسبة متفتحة  على املفردات االستيعاب  

 مـدة   تعـيني ) ٢(و.  املكتسبة على املفردات والقراءة ال خيلو من االستيعاب      
. املستخدمة لألمور الدائمة واملؤقتة    املفردات يعينملتعلمني،   املفرداتاستخدم  

 هذا دليل على أن دور    ٣٣.املفرداتوهلذين العاملني ذكرمها تأثري كبري يف تعليم        
 عليهم أن يقوموا    املفردات ذو أمهية كبرية، ولتنمية      املفرداتاملتعلمني يف تعليم    

 .باألنشطة اليت تدفعهم إىل تنميتها، واملعلم كوسيلة هلم
 

 طريقة تعليم املفردات .٧
ترقية حياة  ) ١(تارغان إن تطوير مفردات الطالب كثرية وهي        ل  يقو
) ٤(ترقية تطوير تصوريات الطـالب،      ) ٣(ترقية حياة العقلية،    ) ٢(الطالب،  

 .توسيعة وسعة النظر للطالب) ٥(الطالب و قية التفكري الناقد لديتر
 قسما على رأي تارغـان، وهـي االمتحـان          ١٧ تطوير املفردات   

كتدريس، والسياق اللغوي، واألضداد، واملترادفات، والتجـانس، وأصـول         
الكلمة، والسوابق، والصرفية، واملشتقات، واألصوات، والرموز، والداللـة،        

 ٣٤.لنصوص األدبية، واستخدام القواميس، واأللعاب اللغويةوااز، وا
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إبراز ما تدل عليه الكلمة من    ) ١: (وأما أساليب تدريس املفردات فهي    
ذكـر  ) ٥(ذكر املتضادات،   ) ٤(لعب الدور،   ) ٣(متثيل املعىن،   ) ٢(األشياء،  

شرح ) ٨(ذكر أصل الكلمة ومشتقاا،     ) ٧(تداعى املعاين،   ) ٦(املترادفات،  
) ١٠(تعدد القـراءة،    ) ٩(عىن الكلمات العربية بشرح املقصود من الكلمة،        م

  ٣٥.الترمجة إىل لغة وسيطة) ١١(البحث يف القاموس و
 

 اختبارات املفردات .٨
فاملفردات حتتـوي علـى الكلمـات       فهذا من بعض مهارات اللغة،      

 ففـي   .تخدمة يف العملية االتصالية باستعمال اللغة لسانية كانت أم كتابية         املس
فمعـاين الكلمـات يف     . هذا اال كانت املفردات من عناصر مهمة جـدا        

من املفردات  . النصوص اللغوية ستحصل بوجود املفردات يف التعبريات العديدة       
ستحصل على املعاين الكلمات املرادة بدفع العناصر األخرى كالنرب ودرجـة           

 .ضغط الصوت
ـ        ار الكلمـات املناسـبة      كان يف تقدمي األخبار باستخدام اللغة اختي

تعـد  . باألحوال احلديثة لتعبري املعىن املراد، وكذلك يف حماولة تفهيم األخبار         
املفردات املستخدمة كثريا يف عملية االتصال باللغة لتفهيم التعبريات والنيـل           

 .باملراد
كان اختبار املفردات تربط على تسلط معاين الكلمـات، وكـذلك           

ات الكثرية يف النصوص العربيـة علـى سـبيل          استخدام الكلمات يف التعبري   
" aktif– produktif"وتقسم تسلط املفردات إىل قسمني ومها تسـلط         . الصواب
هـي املفـردات     " aktif– produktif"فـاملفردات     ". pasif–reseptif" وتسلط
واكتسـاب  .  هي املفردات اإلجيابيـة   " pasif–reseptif "  فاملفردات ،الفعالية

ألن توجد يف ميـدان     . ابية أكثر من اكتساب املفردات الفعالية     املفردات اإلجي 
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التعلم أكثر املتعلم يفهم املفردات الكثرية ولكن مل يستطيعوا اسـتخدامها يف            
 .العملية االتصالية

 يدفع املدرس يف إقامة االختبار حسب قسـم         وبوجود هذين القسمني  
درس ليحصـل علـى     واختيار الكلمات يف االختبار وجب على امل      . املفردات

. وكذلك يف ترجيح املادة واخللفية املناسبتان مبتعلم اللغـة        . اهلدف التدريسي 
ومن طرق  . ألن سيختلف املفردات بني املراحل الدراسية يف التسلط واخللفية        

استخدام املواد الدراسية كمصدر املـادة      ي  املستخدمة يف إقامة اختبار اللغة ه     
 الكفاءات الفعالية والكفاءات اإلجيابيـة يف       وكذلك باختالف بني  . االختبارية

  ٣٦.عملية تسلط اللغة واملفردات
  واملفـردات   يسمى باملفردات النشـيطة    "aktif– produktif"املفردات  

"pasif–reseptif   النشيطة هي    قال اخلويل إن الكلمات    . يسمى باملفردات اخلاملة
 هي  اخلاملة  الكلمات وأما. الكلمات اليت يتوقع من الطالب يف كالمه وكتابه       

 ٣٧ .الكلمات اليت يتوقع من الطالب أن يفهمها إذا مسعها أو قرأها
 

 تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات . ج 
 ، مفهوم تدريس مهارة الكالم علـى أسـاس املفـردات          وهذا يتكون من  

 .هيم، وتقيطوات التدريسيةاإلرشادات العامة واخل:  التدريسيةهخطواته، وأهدافو
 تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات مفهوم .١

 مهارة الكـالم   هو تدريس    تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات       
هناك أربع بطاقات هلذا التـدريس      . مبساعدة املفردات اليت كتبت يف البطاقة     

احلمـراء   البطاقة الثانية ) ٢(الزرقاء لعرض املفردة و    البطاقة األوىل ) ١(وهي  
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ـ    البطاقة الثالثة   )  ٣(ة و ورالفتية لعرض الص    )٤( و مااخلضراء لعـرض األرق
 . األرقامرمزالربتقالية لعرض البطاقة الرابعة 

املدرس والطلبة يف   ) املكتوبة على تلك البطاقات   (تساعد هذه املفردات      
يـتكلم أو   . يدرس املدرس أمام الطالب مبساعدة  املفردات      . عملية تدريس 

بطاقة ثالث مرات مث يكرره الطلبـة ثـالث         يقرأ املدرس عما تكتب على ال     
وبعد انتهاء تطبيق املدرس، يطبق الطلبة مع أصدقائهم حتـت           . مرات أيضا

اخلطـوات  ستوجد هذه اخلطوات يف القسم اخلاص يعـين         . إشراف املدرس 
 اإلرشادات) ١(، وهي تنقسم على قسمني،      التدريسية على أساس املفردات   

 . التدريسيةاخلطوات )٢(والعامة 
 
 تدريس مهارة الكالم على أساس املفرداتأهداف  .٢

 : بأهداف كما يليتدريس مهارة الكالم على أساس املفردات   
 .عملية تدريس مهارة الكالميسهل هذا التدريس املدرس والطلبة يف  . أ 
 .مهارة الكالم الفعال على تدريساملدرس والطلبة حيصل  .ب 
ـ  مبساعدة البطاقات، سيجذّب هذا التدريس     .ج  تعلـم اللغـة     ة يف الطلب

 .  العربية
 .ذا التدريس، ال يشعر الطلبة بامللل يف تعلم اللغة العربية . د 
 .لمدرس والطلبةل تدريس مهارة الكالم تزيد أساليبذا التدريس،  . ه 

 
 .تدريس مهارة الكالم على أساس املفرداتتقييم  .٣

لم و   ومها التقييم يف أثناء عملية التعلـيم والـتع         يمنييقوم املدرس بتقي    
 :ومها كما يلي. االختبار

 .يم يف أثناء عملية التعليم والتعلمالتقي .أ 
 باملالحظة العميقة يف    يم يف أثناء عملية التعليم والتعلم     يأخذ املعلم التقي   

مث .   بالتكلم كما يرجو   املعلمالطلبة، يأمرهم    املعلم الفصل، بعد أن يشرح   
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حد بالكتابـة يف دفتـر      ميشي املعلم حول الطلبة ويالحظهم واحدا بعد وا       
 التكلم إن وجد هناك     يف أثناء عملية   املعلم هذا كله جبانب تصحيح   . النتيجة

 .اخلطأ يف كالم الطلبة
 .االختبار .ب 

 يف الفصل، يعين لكل فرقة طالبان، مها يقومـان          ختباريقوم املعلم باال     
ـ    . بالتكلم عما يتعلق مبوضوع االختبار     ة يتكلمان مبساعدة البطاقات األربع

 مفـردة   ٢١، وعـددها    الزرقاء لعرض املفردات   البطاقة األوىل ) ١(وهي  
)  ٣(ة و صور ٢١، وعددها   احلمراء الفتية لعرض الصور    البطاقة الثانية ) ٢(و

البطاقـة   )٤( و ة أرقام وعددها تسع  ،مااخلضراء لعرض األرق  البطاقة الثالثة   
 . األرقامرموز ةوعددها تسع ، األرقامزورمالربتقالية لعرض الرابعة 

 
 
 



 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
 تصميم البحث .أ 

 مدخل البحث .١
 إن املدخل املستعمل هلذا البحث هو املدخل الكمي الوصفي التجـريب          

هذا البحث يسمى بالكمي، ألن البيانات حيتاج إليهـا         . بأسلوب اموعتني 
أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر هـذه        . الباحث تكون على صورة العددية    

 ٣٨. ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرىالظاهرة أو حجمها
هذا البحث يسمى بالوصفي، ألن الباحث سوف يصـف تـدريس           
مهارة الكالم على أساس املفردات يف إجناح تعليم اللغة العربيـة يف املدرسـة              

يستخدم الباحث طريقة وصفية ألن     .  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج    العالية
تعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع          ي  الطريقة الوصفية ه  

  ٣٩.ويهتم بوصفها وصفا دقيقا
وهذا البحث يسمى بالتجريب، وهو حياول هدا البحث أن يأخد تأثريا           

جيري هدا البحث باستخدام    . من املتغري املعني على املتغري اآلخر مبراقبة جهيدة       
 سلوب املستخدم هلذا البحـث هـو      األ و .االختبار القبلي و االختبار البعدي    

أسلوب  أو ) (the equivalent pretest-postest designأسلوب اموعة املتكافئة 
إذان هناك فصالن فصل الضـابط   .(control group method) ضابطةاموعة ال

 .وفصل التجربة

                                                 
 ١٨٧. ص.دارالفكر للنشر والتوزيع: عمان. مفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلمى. ١٩٩٢. عبيدات، ذوقان وآخرون   ٣٨

 
 ١٨٧. ص .يف نفس املرجع .عبيدات، ذوقان وآخرون ٣٩ 
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االختبار القبلي و    ستظهر يف    فعالية مهارة الكالم على أساس املفردات     
 ). فصل الضابط وفصل التجربة( لفصلني بار البعدياالخت

 أدوات مجع البيانات .٢
 :الطريقة اليت استخدمها الباحث لنيل البيانات هي

 املالحظة ) أ
املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسـابه         
خلرباته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسـمع       

يالحظ فإنه يتبع منهاجا معينا جيعـل مـن         ولكن الباحث حني    , عنه
 ٤٠.اعية أو فهم دقيقية لظاهرة معينةمالحظاته أساسا ملعرفة و

يقوم الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق         
الطـالب  بأنشطة  يف عملية تعلم وتعليم مهارة الكالم، واالتصال بني           

ة الطالب يف عمليـة     أنفسهم، والطريقة التعليمية املستخدمة ومشارك    
 هده املالحظـة    وتقام. على أساس املفردات   تعلم وتعليم مهارة الكالم   

 .من خالل عملية التعليم والتعلم املباشرة
 ختباراال ) ب

االختبار هو األلة أواإلجراء أواألنشطة املعقدة لتنـاول قـدرة        
 ٤١.سلوك الشخص اليت تصور الكفاءة ميلكها يف املادة الدراسية املعينة

 الباحث االختبار القبلي عند الطلبة قبل تدريس مهـارة          أخذ
الكالم على أساس املفردات مث يعطى الباحث االختبار البعدي بعـد           

وأما . تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات، ذلك لفصل التجربة        
 لفصل الضابط أخذ  الباحث االختبار القبلي واالختبار البعدي بدون         

 . أساس املفرداتتدريس مهارة الكالم على

                                                 
 ١٤٩. ص.يف نفس املرجع. عبيدات، ذوقان وآخرون  ٤٠

 
٤١ M. Soenardi Djiwandono. ١٩٩٦. Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung. Hlm. ١ 
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 ستبياناال )  ج
االستبيان هو أدة مالئمة للحصول على معلومـات وبيانـات      
وحقائق مرتبة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسـئلة           
 ٤٢.يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املنيني مبوضع االستبيان

لة ذه الطريقة يوزع الباحث جموعة من االستبيانات املشـتم        
سيؤخذ احلصول على البيانات    .على األسئلة حول موضوعات البحث      

 .عن تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات وانطباع الطلبة فيه
 مصادر البيانات  .٢
 جمتمع البحث وعينته ) أ

يف هذا البحث هو مجيـع طلبـة الفصـل          اتمع اإلحصائي   
 لعاليةا يف املدرسة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة الدراسية   " ج"و" ب"العاشر

وهو " ب"عدد طلبة الفصل العاشر    . مباالنجاألوىل   اإلسالمية احلكومية 
طلبـة  عددو. طالبا، هذا الفصل هو فصل الضابط) سبعة وثالثني  (٣٧

طالبا، هذا الفصـل هـو فصـل        ) أربعون (٤٠" ج"الفصل العاشر   
 .التجربة

  متغريات البحث ) ب
 : كالتايلقسممتغريات البحث اليت استطاع الباحث أن يصل إليها تن

املتغري املستقل يف هذا البحث هو تدريس مهارة الكالم على أساس            .١
 .املفردات

التغري التابع يف هذا البحث هو نتيجة التعلم لدي الطلبة قبل التجربة             .٢
 .وبعد التجربة

 املتغري الضابط .٣
 :املتغري الضابط يف هذا البحث هو

                                                 
 ١٢١. ص. املرجع السابق. عبيدات، ذوقان وآخرون ٤٢ 
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" عليم اللغة العربية  ت" املواد الدراسية، املواد الدراسية من الكتاب        . أ 
حتت موضوعني ومها من    . (طه بوترا مسارانج  . هداية. الدكتور د 

 )يوميات الطالب وكتاب اهللا اخلالد
 .املعلم، املعلم يف هذا البحث هو الباحث نفسه .ب 
الوقت، وقت الدراسة يوم اخلميس يف اخلصة السابعة لفصـل           .ج 

 . الضابط واخلصة الثامنة لفصل التجربة
، وسائل الدراسة اليت سيستخدمها الباحث هي       وسائل الدراسة  . د 

)  وبطاقـة األرقـام    بطاقة املفردات وبطاقة الصـور    (ات  البطاق
 .والسبورة والطباشري

 
 إجراءات البحث .ب 

 :وهذه اإلجراءات يقوم الباحث بتنفيذها يف اخلطوات األتية
 اإلسالمية احلكوميـة األوىل     العاليةإستأذن الباحث من رئيس املدرسة       .١

مهارة الكالم على أساس املفردات       تدريس  أن يقوم بالتجربة عن    مباالنج
 .لطلبة الفصل العاشر

 .حتديد وتعيني الفصلني الذين حبثهما الباحث .٢
 .قام الباحث املالحظة يف عملية تعلم وتعليم مهارة الكالم .٣
علـى أسـاس     تدريسقبل ال  مهارة الكالم نتيجة اختبار    الباحث   أخذ .٤

  .املفردات
 .مهارة الكالم على أساس املفردات تطبيق تدريس .٥
تدريس مهارة الكـالم    قام الباحث باملالحظة العميقة من خالل تطبيق         .٦

 .على أساس املفردات
علـى أسـاس     الكالم  مهارة قام الباحث باالختبار النهائي بعد تدريس      .٧

 .املفردات
 : خيطو الباحث هذه اخلطوات الثالثةاإلجراءاتهلذه 



 مناهج البحث  : الثالث   الباب                           شريف الدين              
 

 

٥٣

 اإلعداد )١
 تصميم التدريس )  أ

 .د الباحث بالتدريس هو تدريس مهارة الكالم على أساس املفرداتقص
 تصميم املالحظة واالختبار ) ب

يقوم الباحث بست جتارب لكل فصل، ثالث جتارب للبـاب            
ثالث جتارب للبـاب    "  من يوميات الطالب  "األول وهو حتت املوضوع     
 ". كتاب اهللا اخلالد"الثاين وهو حتت املوضوع 

. احث االختبار بعد ثالث جتارب لكل باب      وبعد ذلك، يأخد الب    
املواد املدروسة   .ومواد االختبار مأخوذة من املواد اليت قد سبق تعليمها

" تعليم اللغة الربية  " اليت يأخذها الباحث يف عملية التعليم هي من الكتاب          
من يوميات  "حتت موضوعني ومها    . (طه بوترا مسارانج  . هداية. الدكتور د 
 "). كتاب اهللا اخلالد"و" الطالب
 :  هو جدول العمليةتوضيحا هلما، فهذا 

 
 عملية مجع البيانات ١. ٣اجلدول 

الفصل التدريس املواد التاريخالرقم
الضابط - االختبار القبلي ٢٠٠٧ فرباير ٨ ١
التجربة - االختبار القبلي ٢٠٠٧ فرباير ٨ ٢
الضابطعلى غري أساس املفردات من يوميات الطالب٢٠٠٧ فرباير ١٥ ٣
التجربة على أساس املفرداتن يوميات الطالبم٢٠٠٧ فرباير ١٥ ٤
الضابطعلى غري أساس املفرداتمن يوميات الطالب٢٠٠٧ير ا فرب٢٢ ٥
التجربة على أساس املفرداتمن يوميات الطالب٢٠٠٧ فرباير ٢٢ ٦
الضابطعلى غري أساس املفرداتمن يوميات الطالب ٢٠٠٧ مارس ١ ٧
التجربة على أساس املفرداتالبمن يوميات الط ٢٠٠٧ مارس ١ ٨
الضابط - االختبار البعدي ٢٠٠٧ مارس ٨ ٩
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التجربة - االختبار البعدي ٢٠٠٧ مارس ١٠٨
الضابط - االختبار القبلي٢٠٠٧ مارس ١١١٥
التجربة - االختبار القبلي٢٠٠٧ مارس ١٢١٥
ابطالضعلى غري أساس املفردات كتاب اهللا اخلالد٢٠٠٧ مارس ١٣٢٢
التجربة على أساس املفردات كتاب اهللا اخلالد٢٠٠٧مارس ١٤٢٢
الضابطعلى غري أساس املفردات كتاب اهللا اخلالد٢٠٠٧ مارس ١٥٢٩
التجربة على أساس املفردات كتاب اهللا اخلالد٢٠٠٧ مارس ١٦٢٩
الضابطعلى غري أساس املفردات كتاب اهللا اخلالد ٢٠٠٧ أبريل ١٧٥
التجربة على أساس املفردات كتاب اهللا اخلالد ٢٠٠٧بريل  أ١٨٥
الضابط - االختبار البعدي٢٠٠٧ أبريل ١٩١٢
التجربة - االختبار البعدي٢٠٠٧ أبريل ٢٠١٢
 
 التجربة )٢

 يقوم املعلـم بتـدريس     مث . يف اإلعداد  أجريت التجربة كما ذكر   
 ).رتني لالختبار م(جتارب  / مثاين مرات  مهارة الكالم على أساس املفردات    

 سبع مفردات جديدة وثالث أرقام ومها مـن         لتجربة واحدة /للقاء واحد 
 هذه كلها قد ذكرت يف    .  وثالث مفردات املساعدة   .املفردات األساسية 

 هذه هي توضيحا هلا،   . املفردات السابقة على أساس   طوات التدريسية   اخل
 :تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات  كما يليخطة 
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 تدريس مهارة الكالم على أساس املفرداتخطة . ٢. ٣اجلدول 
 يف السنة األوىل لنصف املرحلة األوىل العالية ملستوى املدرسة 

املفردات املساعدة املفردات األساسية

قاء
الل

 ١٣ ١٢ ٨٩١٠١١ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 االختبار القبلي١
 مث فـ و١٢٣د أساعأذهب  أقرأ  أصلي أتوضأ  أنام  أقوم٢

 أدعو٣
تناول 
الفطور

 إىل يف من٤٥٦ةحاسترا شرح أستمع  أقضي أصدقاء 

أرجع املقصف مكتبة٤
تناول 
 الغداء

 أذاكر
النشاط 
الرياضي 

الواجبات 

 املرتلية
 بعد قبلعلى٧٨٩

 االختبار البعدي٥
 االختبار القبلي٦
٧ 

 
 ملا بـ أو١٠١١١٢ خبارأ مجع تب اك يأمر نزل بلغ ي يتعبد

 ينظّم  الدراسة قصصمصحف تالوة أمم٨
كتاب 
 خالد

كان عند ما١٣١٤١٥

اخلليفة غار حراء األنبياء  رب تعليم٩
مكة 
 املكرمة

املدينة 
 املنورة

 سنة أولالذي١٦١٧١٨

 االختبار البعدي٠

 
لذي أخـذه   والتقييم ا . وبعد كمال التجارب، يقوم الباحث بالتقييم      

 تفصـيالت اسم التقييم هـو     ) ١٩٩٦(الباحث هو من كتاب جيواندونو      
 FSI/Foreign) عند معهد خدمة اللغـات األجنبيـة    ملهارة الكالمالكفاءة

Service Institute).٤٣   
) ٢(اللهجـة، و  ) ١(التقييم تتكون من مخسة تفصـيالت وهـي         

كـل منـها سـتة      . الفهم) ٥(الطالقة، و ) ٤(املفردات، و ) ٣(القواعد، و 
جيـد،  ) د(مقبول، و ) ج(ناقص، و ) ب(ناقص جدا، و  ) أ(مستويات وهي   

                                                 
٤٣ Djiwandono, M. Soenardi. ١٩٩٦. Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung. Hlm. ١٣٣-١٣٢ 
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انظر اىل جدول تفصـيالت   لبياا توضيحا .ممتاز) و(جيد جدا، و) هـ(و
 .األيتالكفاءة ملهارة الكالم 

 تفصيالت الكفاءة ملهارة الكالم. ٣. ٣اجلدول 

الرقم
         التفصيل

 املستوى
 اللهجة

)١٥-١(
 اعدالقو

)١٥-١(
 املفردات

)٢٥-١(
 الطالقة

)٢٠-١(
 الفهم

)٢٥-١(

 ٥-١ ٤-١ ٥-١ ٢-١ ٢-١ )١( ناقص جدا ١
 ٩-٦ ٨-٥ ٩-٦ ٤-٣ ٤-٣ )٢( ناقص ٢
١٣-١٠ ١١-١٣٩-١٠ ٧-٥ ٧-٥ )٣(مقبول  ٣
٢١-١٤١٨-٢١١٢-١٨ ١١-٨ ١١-٨ )٤(جيد  ٤
١٣-١٧١٢-١٣١٥-١٣١٢-١٣١٢-١٢ )٥(جيد جدا  ٥
٢٥-٢٠٢٢-٢٥١٨-١٥٢٢-١٥١٤-١٤ )٦(ممتاز  ٦

 
 انظر اىل جدول تفصيالت الكفاءة ملهارة       جدول لل  وتفصيال توضيحا

 (FSI/Foreign Service Institute)  .الكالم عند معهد خدمة اللغات األجنبية
 . ١ امللحقيف 

 
 أسلوب حتليل البيانات )٣

 و. ذا البحث هو اإلحصاء االستداليل    هلأسلوب حتليل البيانات    
 . (t-test)٤٤ت-يقوم الباحث باالختبار

 
           

t =                  Mx
 -  My                                

      ∑x٢  + ∑y١  + ١          ٢           

 √       Nx + Ny – ٢        Nx   Ny              

                                                 
٤٤ Arikunto Suharsimi. ٢٠٠٢. Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka 

Cipta. Hal. ٢٨١-٢٨٠ 
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 :املعاين 

Mx : التجربةفصل املقياس املعديل من  

My  : الضابطفصل املقياس املعديل من  

: ∑xالتجربةفصلعدد التناوعي يف كل النتائج من  ٢  

: ∑Yالضابطفصلعدد التناوعي يف كل النتائج من  ٢  

Nx   :التجربةفصل يف ةبعدد الطل  

Ny  : الضابطفصل يف ةبعدد الطل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٥٨

 الباب الرابع
 هاوتفسري البياناتحتليل 

 
 اإلسالمية  العاليةحملة عن املدرسة    هو  األول  . ثالثة أمور حيتوى هذا الباب على     

  على أساس املفـردات هو تعلم وتعليم مهارة الكالم  و الثاين،احلكومية األوىل مباالنج 
 هاحتليلو البيانات   رض، والثالث ع   اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج    العالية املدرسة   يف

 :لي الباحث كلها فيما يسيعرض و.وتفسريها
 
  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجالعاليةاملدرسة حملة عن  .أ 

 املدرسة أحوال  .١
 اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج تقع يف املنطقـة         العاليةهذه املدرسة   

رع بيدوري بوالن    يف شا  هذه املدرسة  الغربية من مدينة ماالنج، بالضبط تقع     
وهي جبانب املعهد العايل    ) Tlogomas(أو يف قرية تلوغوماس     .  مباالنج ٤٠رقم  

 ).STIE Malang(االقتصادي وهو مشهور ب
 احلكومية األوىل مباالنج هي إحدى املدارس اإلسالمية        العاليةاملدرسة  

.  الدينية رة الشؤون ا العامة، هذه املدرسة تابعة لوز     العاليةاليت تساوي باملدرسة    
 .  املنهج الدراسي أيضا تابع إىل تلك الوزارةلذا،

 اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج يف مـرة        العاليةأقيمت هذه املدرسة    
م وهذا من الربنامج التجديدي للمؤسسة التربوية ملدرسـي         ١٩٧٩أوىل سنة   

درسي الدين بسورابايا، حىت تكون هذه املدرسة يف أول مرة املعهد التربوي مل           
 PGAN/ Pendidikan Guru Agama(الدين ست سنوات للطالبات مباالنج أي 

Negeri (ماالنج١٣٩هاريونو رقم . ت.، وهي تقع يف شارع م . 
ويف ذلك الوقت كان يتحول املعهد التربوي سورابايا مبعهد التربـوي           

 PGAN/ Pendidikan Guru(ملدرسي الدين ست سنوات للطالبات مباالنج أي 
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Agama Negeri (ماالنج، وهذا ١٣٩هاريونو رقم . ت.اليت تقع يف شارع م 
نتهي احلدود يف أواخـر شـهر       ت وس مستأجر،املكان ليس للمدرسة بل كان      

وبإشارة وزير الشؤون الدينية أن ليس يف نفس املدينة         . م١٩٨٨ديسمرب سنة   
م ١٩٧٨ سـنة    ١٧الشؤون الدينية رسالة رمسية رقم       معهدان، وأخرج وزير  

 اإلسـالمية احلكوميـة     العاليةبح املعهدان مدرستني، األوىل هي املدرسة       فأص
األوىل مباالنج والثانية هي املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية مباالنج          

 .   ماالنج٧٧وهي تقع يف شارع مجوروكاندانج رقم 
 اإلسالمية احلكومية   العاليةومر هذا احلال حوايل سنة واحدة للمدرسة        

 مباالنج  ٤٠األوىل مباالنج فانتقل موقع املدرسة يف شارع بيدوري بوالن رقم           
 .  لقضاء حاجة وسائل املدرسية ومعيناااملكانفاستحقت املدرسة ذا 
 أصبحت هذه املدرسة مرموقة عند النـاس كأحـد          ،ويف هذا املوقف  

ا ءوا الطلبة جا  املدارس اإلسالمية احلديثة يف هذه املدينة بل هذه البالد، ألن فيه          
 .من املناطق املختلفة املوجودة يف بالد اإلندونيسيا

 . اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج كثريا     العاليةحتولت أحوال املدرسة    
 :م وهساءؤر فهناك مخسة الرياسةوكذلك أحوال 

 )م١٩٨٦ –م ١٩٧٨: (   رميني)  أ
 )م١٩٩٣ –م ١٩٨٦: (  كسنان أ احلاج)  ب
 )م٢٠٠٤ –م ١٩٩٣: ( وم احلاج توراس غولت) ج
 )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٤: (  تومن هادي احلاج)  د
 ) اآلن    –م ٢٠٠٦: ( زين احملمود احلاج)  ه

صص يف اليوم بدءت من الساعة السابعة اال        تقوم هذه املدرسة تسع خ    
الربع حىت الساعة الثانية ارا،  إال يف يوم السبت، انتهت الدراسة هذا اليـوم               

 . صص فقطة والربع ألن هلذا اليوم مثاين خالواحديف الساعة 
 : اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج أهداف، منهاالعاليةفلهذه املدرسة  
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 تكوين الناس الذين يسريون على إرشاد اإلسالم  )١
 تكوين الناس متقني وماهرين وعاملني بالعلوم الكثرية )٢
 كثفةمتربية الناس تربية  )٣
 يةرفع الكفاءة األكادمييك )٤
 تنمية التجربة لنيل األمور اجلديدة للمستقبل )٥
 تنمية الكفاءة االبتكارية عند الطلبة يف األنشطة املتنوعة )٦
 تسلط الكفاءة اإلنسانية  )٧
 ةكيتشجيع الطلبة يف التعلم لتنمية العلوم الدينية والتكني )٨

 
 املنهج الدراسي  .٢

 ملراحـل   يالدراس من املنهج    املنهج الدراسي للغة العربية   أخذت املدرسة   
 ٤٥. حتت وزارة الشؤون الدينية(KTSP)وحدة التربية 

 املقياس النسيب .أ 
توايل حتول احلاجة العاملية من أحد الدفاع يف تنمية املنهج على أسـاس              )١

خيدم هذا املنهج بنود الكفاءة اللغوية واألهداف املطلوبة الـيت          . الكفاءة
ة والطـرق   يستعملها املدرسون كالعالمات يف تنمية الطرق الدراسـي       

 العاليـة فمادة اللغة العربية يف املدرسة      . التدريسية وكذلك طرق تقوميها   
 .اإلسالمية من إحدى املواد الدراسية الدينية املترابطة الكاملة

من نتيجة تطبيق دراسة املنهج على أساس الكفاءة عالقة كأسس تنمية            )٢
لتربويـة  ليست يف العالقة عالقة أسس الكفاءة فيها األهداف ا        . املنهج

ومنافعها والكفاءة االنتقالية للمنهج وكفاءة التخرج وكفـاءة املـواد          
الدراسية وكفاءة املواد الدراسية الفردية للفصل بل العالقة بني األسـس           

فبهذه العالقة رجى يف عملية التعلـيم األنشـطة         . الكافية لكل مرحلة  

                                                 
٤٥ Departemen Agama. ٢٠٠٦. kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Madrasah Aliyah. 

Jakarta. Hal. ٧١-٦٦ 
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 واملذكورة  الكاملة، حىت حتصل العملية الدراسية على األهداف املطلوبة       
 .يف الكفاءة األساسية واملواد الدراسية واألهداف املطلوبة

على أساس الكفاءة هي التربية اليت تطلب كـثريا مـن الطلبـة              التربية )٣
فكفاءة اخلريج يف املراحل التربوية تناسـب       . اخلرجيني يف ناحية املهارة   

ة والنفسية  باألهداف التربوية البالدية وفيها قسم العلوم والكفاءة واملهار       
 .واالبتكارية والصحية واخللقية والشبابية

املنهج الدراسي للغة العربية كاملنهج الدراسي األساسي بتحليل األوقات          )٤
وعند عملية الدراسة للغة العربية تشجيع الطلبة فعالية يف أداء          . احملدودة

ة عن  عملية التعلم وهو يف القراءة والكتابة وتعبري األراء والتوازن واادل         
تشجيع الطلبة يف تعلم ما وجده الطلبة يف يوميـام،          . النصوص اخلاصة 

فبهذه العلوم سيتعلم الطلبة ثقافتـهم      . وهو كتابيا كان أو إيلوكترونيا    
وهم سيستخدمها يف تفهـيم النصـوص       . البالدية وثقافة البالد اآلخر   

 .للتفكري الدقيق عن العامل والعوملة
غة األجنبية الثانية بعد اللغة اإلجنليزية من أمهية        كان تسلط اللغة العربية الل     )٥

فهناك املراجع الكثرية تسـتخدم اللغـة       . اللغة البد أن يتسلطها الطلبة    
العربية عن العلوم التكنية والطبيعية واالقتصادية والسيكولوجية والفنية،        

 .وكذالك كان دور اللغة العربية كالوسيلة االتصالية بالبيئة حوهلا
 مفردات جديدة لكل    ٨كفاءة يف تسلط    ) ١١-١٠حوايل  (ال  إن لألطف  )٦

أحد املادة الدراسية للغة العربية، أما األطفال بعمر أعلى من قبل يستطيع            
فمن املذكور اسـتنباط أن     .  عربية جديدة  مفردة ٣٠ – ٨أن يتسلطوا   

 مفردات جديدة لطلبة املدرسة االبتدائية اإلسالمية،       ٨لكل مادة دراسية    
 .مفردة ٣٠ – ٨ العاليةة يف مرحلة املتوسطة وأما للطلب

 للغـة   مفـردة  ٢٥٦٠إن الطفل يف الستة يستطيع أن يتسلط حـوايل           )٧
وهذه الكلمات الكثرية يستخدمها الطفل للتحدث اليومي يف        . األصلية

 غربية  مفردة ٢٦٠٠ -٢٠٠٠ واستنبط مسيط أن تسلط     . بيئته اخلاصة 
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 باستخدام اللغة األجنبيـة يف      يدل عن كفاءة الفرد يف التحدث االتصايل      
 حـوايل   مفرداتوذكر مسيط أيضا أن الطفل يف الرابع سيتسلط         . بيئته

، فهناك كثري من األطفال ينطق تعبريا جيدا عن األحوال          مفردة ١٥٠٠
 التسلط أكثر مـن     العاليةاملتنوعة، فلذلك يطلب من اخلريج يف املدارس        

 يسـتطيعوا أن يفهمـوا       غربية عن الدين واليومية، حىت     مفردة ١٥٠٠
 .الكتب العربية عن اإلسالم جيدا وتعبريها

 التعريف .ب 
 من أحـد عمليـات األنشـطة        العاليةتعليم اللغة العربية يف املدرسة       

التدريسية لدفاعة منو كفاءة الطلبة يف اللغة العربية الفصـحى وتفتيشـه            
ـ              راءة وتنميته، ومن أكرب أمهيته وهي تنمية كفاءة الطلبـة يف مهـارة الق

أما مهارة الكالم والكتابة دف منها لتحقيق       . وتفهيم النصوص املقروءة  
مهارة القراءة، وهي كفاءة الطلبة يف قيام االتصال جبانب هدف تعلم اللغة    
 .العربية لتفهيم شريعة اإلسالم من مصدره األصلي وهو القرآن واحلديث

 املنافع واألهداف . ج 
 منافع املنهج )١

 كإحدى الوسائل االتصـالية     العاليةملدرسة  فاللغة العربية يف ا    
 ىحـد ومواد اللغة العربية مـن إ     . تنوعةوهي لغة الدين والعلوم امل    

الدروس يف املدارس اإلسالمية املفروضة يف تعلمها وهي من وسـائل        
 يف اـال االتصـايل      ما الطلبة لترقية كفاء   ة اليت يستخدمه  اتصالي

 ينمون كشباب الوطن املاهر   فلذلك هم سين  . وتفهيم العلوم األخرى  
 بأخالق كرمية وكذلك اجليل الـذي يسـتعد         ونتخلقي و ينواملبتكر

 .لدفع البالد
ابتعاد ) ٢(التناسب، و ) ١:(فذلك ملواد اللغة العربية مراحل وهي     

فمن هذه الثالثة ترجى أن تكـون       . احلماية املتسلية ) ٣(التكرار، و 
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لى األهداف املطلوبة   هناك العلوم والطبيعات واملهارات واحلصول ع     
 .   يف األغراض يف كل مرحلة

 أهداف املنهج )٢
 :لربنامج للغة العربية أهداف، وهي 

 ترقية كفاءة االستماع والكالم والقراءة والكتابة اجليدة ) أ (
التحدث البسيط يف أي مكان وأحوال بأي مصادر مثل الوسائل           ) ب (

ألنشـطة  اخلربية والفكرية والشعورية وقيام العالقة االجتماعية با      
 املتنوعة واجليدة

  تفسري النصوص العربية البسيطة، وأداء األنشطة عما يتعلق ا ) ج (
التعبري بالكتابة البسيطة أو اإلنشاء الواسع عن املعلومات أو األراء           ) د (

 والشعور عن األحوال املتنوعة
 الرغبة يف النصوص األدبية ) ه (
 ترقية الكفاءة يف املشاورة أو اادلة وحتليلها تدقيقا ) و (
 مفردة من املفـردات العربيـة       ١٥٠٠تسلط عددا كبريا حوايل      )ز (

فلكـل  . الفصحى املربمج وهي عن اليوميات والبحوث الدينية      
 ٧٠٠ مفردة لطلبة املدرسة االبتدائيـة و      ٣٠٠مرحلة سيتسلط   

 مفردة لطلبـة املدرسـة      ٧٥٠مفردة لطلبة املدرسة املتوسطة و    
 العالية

الصـحيح كمـا كتبـت      باستيعاب املفردات والقواعد والتلفظ      ) ح (
 .  السابقة، يرجى من طلبة املهارات األربع

 احملور . د 
 : ما يليالعاليةأما احملور لدرس اللغة العربية باملدرسة 

 العناصر اللغوية )١
 الصرف )  أ(
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 النحو )  ب(
 املفردات )  ت(

 مفردة  ٧٥٠ وعدده   العاليةمنها التراكيب اليت تدرس يف املرحلة       
 جديدة عن الدين واتمع

 األنشطة اللغوية  )٢
 القراءة، فيها درس لترقية كفاءة الطلبة يف القراءة وتفهيم النصوص  )  أ(
الكالم، على وسيلة األنشطة التساؤلية عن النصوص املقـروءة          )  ب(

 لتدقيق النصوص العربية
الكتابة، على وسيلة األنشطة يف اإلنشاء املوجه وفيها التعليم يف           )  ت(

 .تركيب الكلمات للمفهوم النصوص
 مقياس الكفاءة . ه 

 الكالم )١
اءة الطلبة يف تعبري الشعور املتنوعة ألية أحوال كانت وباسـتخدام           كف

 الكلمات املتنوعة العديدة
 القراءة )٢

كفاءة الطلبة يف تفهيم النصوص املكتوبة باألغراض االتصالية املتنوعة         
 واألساليب املتنوعة أيضا

 الكتابة )٣
 تناسـب    الكتابة على وجه اإلنشـاء املوجـه       كفاءة الطلبة يف تعبري   

غراض االتصالية بالتراكيب واألساليب اللغوية املستخدمة يف الثقافة        باأل
 .البالدية
 للمرحلـة   مفردة ١٥٠٠أما عدد املفردات الواجبة يف تسلطه        
 مفردة ٥٠٠ يف كل مرحلة دراسية و     مفردة ٢٥٠، وتفصل هذا    العالية
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 ١٥٠٠ مراحل عنـد الطلبـة         ٦لكل سنة إذن ستجمع املفردات يف       
 .  الدين واتمعكلمة جديدة عن 

  العاليةة لدرس اللغة العربية ءمقياس الكفا .و 
تسلط العناصر اللغوية وهي اًألصوات واملفردات والقواعد والتطبيـق          )١

 منها يف اللغة احلالية 
تفهيم النصوص العربية عن الدين واتمع وتعبريها على وجه الكتابـة            )٢

 والكالم باستخدام اللغة العربية الفصحى
بالتحدث والكتابة باستخدام اللغة العربية الفصـحى وهـي           القيام   )٣

 تناسب بالتراكيب الصحيحة والنصوص املبحوثة
 قانون املنهج الدراسي .ز 

للحصول على  . يطبق هذا املنهج على أساس الكفاءة كمدخل التدريس        )١
بيئة األسرة  : عملية التعليم سريا جيدا فجمعت ثالث بيئات التعليم وهي        

ستذكر األسس املهمة هلذا املـدخل وهـي    . ة اتمع وبيئة املدرسة وبيئ  
 :مايليك

فيـدور  . لة لتقدمي املعاين باستخدام التراكيب واملفـردات أاللغة هي    ) أ (
لة تعبري املعىن وهـو     أالتعبري االتصايل واملفردات والنطق والتراكيب ك     

 .على شكل األراء واألفكار والشعور
 تكون أساسا يف هـذه      تعيني املعىن يناسب بامليدان واألحوال اليت      ) ب (

 .االجتاه ألن البد يف تعليم اللغة تفاهم ثقايف
تعـبري  . تقدمي املعاين علي وجوه كثرية خمتلفة منها منطوقة ومكتوبة         ) ج (

تقبل أنواع النطق   . املعاين سيختلف بعضها ببعض يناسب باألحوال     
 .على وجه النطق اللساين والكتايب

االتصايل كاللغة املطلوبة لسانيا أم     تعليم اللغة األجنبية هو تعليم األداء        ) د (
 فلتعليم هذه حيتاج املتعلم كثريا إىل تعلم العناصر اللغوية. كتابيا
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ووجـه  . تشجيع متعلم اللعة مهم جدا للحصول على نتيجة املتعلم         ) ه (
فلذلك كان تفهيم   . التشجيع تناسب باملواد الدراسية وأنشطة التعلم     

لم للحصول علـى نتيجـة      املواد الدراسية مهمة جدا لتشجيع املتع     
 .التعلم

طلبـة  ستكون مواد الدرس هلا منافع إذا كانـت تتعلـق حباجـة ال             ) و (
لذلك جيب على املدرس أن يفكـر       . هموحماولتهم وإرادم ومستقبلت  
 .كثريا قبل حتقيق التعليم والتعلم

ففي عملية التعلم يكون الطالب فاعال تاما وليس فاعال نسبيا ويدور            )ز (
 .      ساعدة الطلبة لترقية مهارماملدرس كالوسيلة مل

 هو الـتعلم    العاليةتطبيق األسس السابقة يف تعليم اللغة العربية للمدرسة          )٢
يف أداء االتصاالت باستخدام اللغة لسانيا وكتابيا وليس لتدقيق تراكيب          

 :فهناك األشياء الكثرية عن هذه األسس وهي. لغة اخلاصةلاجلملة 
دات والتعـابري االتصـالية والنطـق       املفـر : العناصر اللغوية هي   ) أ (

فينبغي تقدمي كـل منـها تناسـب        . والتراكيب اللغوية والتلفظ  
باألحوال واللغة لسانيا أم كتابيا، فألحوال ثقافة اللغة األجنبيـة          

 .وثقافة الطلبة
ربـع  يهدف تعليم العناصر اللغوية لدفع تسـلط املهـارات األ          ) ب (

تماع والكالم والقراءة    هي مهارة االس   وتنميتها، فاملهارات األربع  
وتقدمي العناصر الصعبة عند    . وليس للتسلط خاصة للغة   . والكتابة

 .الطلبة تقدميا خاصا تناسب بالصعوبة املوجودة
ممنـوع تفريـق    ) ١: (ففي عملية تعليم اللغة شيئان مهمان مهـا        ) ج (

نظرية  (البد أن يعلم هذه األربعة متوالية     فاألربع  املهارات اللغوية   
 والقروبة للبعودة،   عوبة،تغري النقل من السهولة للص    ) ٢). (الوحدة
 للمجموع، وامللحوظ للمحفوظ، فهذا بسبب توحـد        والبسيط
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فلذلك تعيني األوقات التعليميـة     . بنود التعليم إىل احلدود السفلى    
 .ينظم تنظيما حسب الدروس

الية فالوسائل االتص . تنتفع عملية تعليم اللغة األجنبية تنمية العلوم التكنية        )٣
فمـن  . املستخدمة متنوعة ومها الوسائل الكتابية والوسائل اإللكترونية      

أما من الوسائل   . الوسائل الكتابية هي اجلرائد واالت والكتب وغريها      
اإللكترونية وهي احلاسوب والتلفـاز واملـذياع والشـبكة الدوليـة           

غة فمن الشبكة الدولية معلومات كثرية تستخدم الل      . والسيديات وغريها 
وبالتلفاز واملـذياع سـيتعلم     . األجنبية اليت ستنتفع كثريا ملهارة القراءة     

الطلبة باستخدام السمع والبصر لترقية مهـارة االسـتماع والكـالم،           
 .وباستخدام احلاسوب سريقي الطلبة مهارة القراءة والكتابة

هذا املنهج الدراسي تتكون من املواضع لكل مرحلة وأما التفصيل منـه             )٤
 .ت مستخدمه لتناسب التعلم والتعليم باألحوال للمناطق اخلاصةفهو حت

توزيع األوقات لكل موضوع وفصوله حتت إشراف املدرس ألنه يعرف           )٥
 .    عن أحوال الطلبة يف املدرسة

 
 الوسائل املعينات  .٣

 اإلسالمية احلكوميـة األوىل     العاليةأما الوسائل املعينات هلذه املدرسة      
 :مباالنج كثرية منها

  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج العاليةلبناء الواسع للمدرسة ا . أ 
 املسجد كالوسيلة العبودية  .ب 
 الغرف العديدة للتعلم .ج 
 املكتبة بعدة الكتب العلمية والدينية . د 
املعامل وهي املعمل الديين واملعمل اللغوي واملعمل للعلوم الطبيعية ومعمل           . ه 

 دي ومعمل النساءالفزياء ومعمل الكيمياء واملعمل االقتصا
 القاعة الواسعة  . و 
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 املقصف والدكان خلدمة حوائج الطلبة .ز 
 امللعب الواسع للرياضة     .ح 

 
 مدرسو اللغة العربية  .٤

معظمهم ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف السنة الدراسية      مدرسا ٦٩هلذه املدرسة   
، و مثانية مدرسني حيملون شهادة املاجستري ومدرسة        "سرجانا"حيملون شهادة   

 .ة الدبلومواحدة حتمل شهاد
 :هناك مخسة مدرسي اللغة العربية هلذه املدرسة، وهم

 صاحب، وهو سرجانا يف تعليم اللغة العربية واملاجستري يف اإلدارة التربوية . أ 
 هداية الصبيانة، وهي  سرجانا واملاجستري يف تعليم اللغة العربية .ب 
 رمحة فريدة، وهي سرجانا يف تعليم اللغة العربية .ج 
  تعليم اللغة العربيةيس، وهو سرجانا يف . د 
 شريف الدين، وهو سرجانا يف تعليم اللغة العربية . ه 

هدايـة   جلميعهم كفاءة جيدة يف اللغة العربية وتعليمهـا، صـاحب،     
ورمحة فريدة متخرجون يف تعليم اللغة العربية باجلامعـة اإلسـالمية            الصبيانة،

للغة العربية  وأما يس وشريف الدين فهما خرجيان يف تعليم ا        . احلكومية ماالنج 
 .جبامعة ماالنج احلكومية

 
 الطلبة  .٥

 ٦٩٤م  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للسنة الدراسـية      يف هذه املدرسة   ةعدد الطلب 
م جاؤوا من أحناء ماالنج، أكثرهم من مدينة ماالنج، وبعضهم مـن            ه. طالبا

وبعضـهم  . سينجاساري، والوانج، وباكيس، وتومبانج، ودونوموليا وغريها     
    اورة كمثل باسوروان، وسـيدوأرجو، وسـورابايا،       أيضا جاؤوا من املدن ا

 .وغرسيك، والموجنان، وبوجونغورو وغريها
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للفصل العاشر سبعة فصـول،     . ينقسم هؤالء الطلبة إىل عشرين فصال     
وللفصل الثاين عشر    ، وللفصل احلادي عشر سبعة فصول     "ز"إىل  " أ"وهي من   

ـ        . ستة فصول  اين عشـر إىل    ينقسم لكل من الفصل احلادي عشر والفصل الث
 .وهي قسم اللغة وقسم العلوم الطبيعية وقسم العلوم االجتماعية. ثالثة أقسام

قسم اللغة فصالن،    ينقسم إىل سبعة فصول، وهي     للفصل احلادي عشر  
وأمـا  . ثالثة فصول  فصالن، وقسم العلوم االجتماعية    وقسم العلوم الطبيعية  

 لقسم اللغة ، وفصالن     فصل واحد  للفصل الثاين عشر فينقسم إىل ستة فصول      
توضيحا هلـذا    .لقسم العلوم الطبيعية، وثالثة فصول لقسم العلوم االجتماعية       

 :فهذا هو اجلدول 
  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجالعاليةطلبة املدرسة . ١. ٤اجلدول     

اموع عدد الطلبة لكل فصلالفصلالرقم
 ز وهـ د ج ب أ

العاشر ١
٤٠٣٧٤٠٤٠٣٩٣٩٤٠

٢٧٥

 قسم اللغة
قسم العلوم 
 الطبيعية

قسم العلوم االجتماعية
٢ 

احلادي 
 عشر

٢٨٢٦٣٠٤٠٣٥٣٣٣٤
٢٢٦

٣ 
الثاين 
 عشر

٣٧٣٧٣٠٢٨٣١١٩٣ ٣٠

٦٩٤ اموع

 
 اإلسـالمية   العاليةاملدرسة    يف  على أساس املفردات   تعلم وتعليم مهارة الكالم    .ب 

 نجاحلكومية األوىل مباال
 األهداف  .١

 مهارة الكالم على أسـاس  كما ذكر يف البحث النظري أن لتدريس     
 : أهداف وهي كما يلياملفردات

 .عملية تدريس مهارة الكالميسهل هذا التدريس املدرس والطلبة يف  . أ 
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 .مهارة الكالم الفعال على تدريساملدرس والطلبة حيصل  .ب 
 .  تعلم اللغة العربية الطلبة يف مبساعدة البطاقات، سيجذّب هذا التدريس .ج 
 .ذا التدريس، ال يشعر الطلبة بامللل يف تعلم اللغة العربية . د 
 لمدرس والطلبةل تدريس مهارة الكالم تزيد أساليبذا التدريس،  . ه 
 املواد. .٢

" تعليم اللغة العربيـة   " إن املواد الدراسية هلذه التجربة هي من الكتاب          
من "لباحث بابني ومها الباب األول      أخذ ا . طه بوترا مسارانج  . هداية. د. هلـ

أخذ الباحـث مفـردات      ".كتاب اهللا اخلالد  "والباب الثاين   " يوميات الطالب 
 .منهما

 على أساس املفردات اخلطوات التدريسية  .٣
 ٤٦هذه اخلطوات أخذت من نور املرتضى وارمحين بالتغاير والتبـادل،          

 . التدريسيةاخلطوات والعامة  وهذه حتتوي على اإلرشادات
 العامةاإلرشادات  )أ 

ة ملهـارة   خصة واحد و للغة العربية    صص ثالث خ  واحدالسبوع  األيف   )١
و ألقـاء   / خصة ١٦وهذا يدل على أن لكل مرحلة       ،  )احلوار(الكالم  

 .لقاءات/ خصص٨نصف املرحلة ل
 من املفردات   ة أرقام وهي  كان للقاء واحد سبع مفردات جديدة وثالث       )٢

 . وثالث مفردات املساعدة.األساسية
 سينال الطلبة   باب/أن لكل شهر  ب  الباحث طفمن الشرح السابق يستنب    )٣

  مفردات ٣٩مساعدة، أو     مفردات ٩أرقام و  ٩ جديدة و    مفردة ٢١
 لكل  أبواب/ شهور ٤، تفصيال منه أن ملرحلة واحدة أو        باب/لكل شهر 

 ٣٦=x٤ ٩و ، رقم٣٦=x٤ ٩ ، ومفردة ٨٤= ٩x٤مرحلة، وهو 
 .مساعدة مفردة

                                                 
٤٦ Murtadho, Nurul dan Irhamni. ٢٠٠٣. Efektifitas Pengajaran Bahasa Arab Berbasis Kosa Kata 

untuk Madrasah Ibtidaiyah. Laporan Penelitian, tidak diterbitkan. 
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 أن لكل لقاء من تعاليم اللغة العربية         الباحث طيستنب قومن البيان الساب   )٤
 : سنوات بالتفصيل مايلي٣ منذ أول فصل حىت ايتها أو احلمر ٦يف 

 ٥٠٤ = احلمر ٦ x ٨٤:   املفرداتعدد  )أ(
 ٢١٦ = احل مر٦ x ٣٦:   مارقعدد األ )ب(
 ٢١٦ = احل مر٦ x ٣٦:  املساعدة املفرداتعدد  )ج(
 ٩٣٦ = ٢١٦+ ٢١٦ + ٥٠٤:    اموع)  د(

 .توضيحا هلا، انظر إىل هذا اجلدول
 عدد املفردات لكل مرحلة. ٢. ٤       اجلدول 

الشهر/الباب
عدد 
 املفردات

عدد 
 األرقام

املفردات 
 املساعدة

 اموع

 ٣٩ ٩ ٩ ٢١ األول
 ٣٩ ٩ ٩ ٢١ الثاين
 ٣٩ ٩ ٩ ٢١ الثالث
 ٣٩ ٩ ٩ ٢١ الرابع
 ١٥٦ ٣٦ ٣٦ ٨٤ اموع

 
 : ٢ x ١٥٦ ويف السنة مرحلتني مفردة،١٥٦ن، لكل مرحلة إذ

 :انظر إىل اجلدول كما يلي. ٣١٢
 

 ثالث سنواتعدد املفردات ل. ٣. ٤  اجلدول 
 اموع املرحلة املرحلة السنة
 ٣١٢ ١٥٦ ١٥٦ األوىل
 ٣١٢ ١٥٦ ١٥٦ الثانية
 ٣١٢ ١٥٦ ١٥٦ الثالثة

 ٩٣٦ ٤٦٨ ٤٦٨ اموع
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 ويعرض فيها كلمة اجلمع أو األفعـال        ون شكل بدلكل كلمة مكتوبة     )٥
 . واملصدر وكذلك بعرض قطعة مجلة مأخوذة من النصوص املقروءة

 :يكتب كل كلمة يف البطاقات امللونة املختلفة، وباإلشارة ما يلي )٦
 البطاقة الزرقاء لعرض املفردة .أ 
 ةالبطاقة احلمراء الفتية لعرض الصور .ب 
 ماالبطاقة اخلضراء لعرض األرق .ج 
  األرقامرمزاقة الربتقالية لعرض البط .د 
 .لكل طالبنيواألرقام  لصوروا املفرداتلكل لقاء واحد تقدمي جمموعة  )٧
 . خطوات تدريسية)٩(تسع لكل لقاء واحد  )٨

  التدريسية اخلطوات )ب 
 :، وهي كما يلي هذا التدريس خطوات لعمليةتسعهناك 

 )البطاقة الزرقاء(األوىل اخلطة  )١
 .الكلمة املعينة ويقرأه ثالث مراتيأخذ املدرس بطاقة واحدة ب ) أ (
يطلب املدرس من الطلبة أن يكرروا ما يقرأها املدرس ثالث مرات            ) ب (

 .جهريا
، ويسرع الطلبة أن    "أي كلمة؟ "يسأل املدرس باستخدام السؤال      ) ج (

 .ويكرر املدرس هذه اخلطوة ثالث مرات. جييبوا ذلك السؤال
 )البطاقة احلمراء( الثانيةاخلطة  )٢

قة واحدة للصورة تناسب بالكلمة السـابقة مث        يأخذ املدرس بطا   ) أ (
 .املدرس ثالث مرات الطلبة ويقرأها يعرضها إىل

يطلب املدرس من الطلبة أن يكرروا ما يقرأها املدرس ثالث مرات            ) ب (
 .جهريا

، ويسرع الطلبة أن    "أي صورة؟ "السؤال   يسأل املدرس باستخدام   ) ج (
 .راتويكرر املدرس هذه اخلطوة ثالث م. السؤال ذلك جييبوا
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 )البطاقة اخلضراء والبطاقة الربتقالية( الثالثةاخلطة  )٣
يأخذ املدرس بطاقة واحدة للرقم والكلمة املناسبة مث يعرضـهما           ) أ (

 .ويقرأها املدرس ثالث مرات
يطلب املدرس من الطلبة أن يكرروا ما يقرءها املدرس ثـالث            ) ب (

 .مرات جهريا
طلبة أن  ، ويسرع ال  "أي رقم؟ "يسأل املدرس باستخدام السؤال      ) ج (

 .ويكرر هذه املدرس اخلطوة ثالث مرات. السؤال ذلك جييبوا
 الرابعةاخلطة  )٤

وبعد قيام اخلطوات السابقة، على املدرس أن يقوم باأللغـاز           
 ).٩-٥اخلطة (التالية 

 )البطاقة الزرقاء(اخلامسة اخلطة  )٥
الطالب ال يستطيعون   ( بطاقات ويعرضها مقلّبة     ٧يأخذ املدرس    ) أ (

مث يسأل املدرس أحد الطالب باستخدام السؤال       ) أن يروا املفردة  
 "أي كلمة؟"

، "ال"يطلب املدرس من الطلبة أن جييبها، إذا أجاب خطأ فيقول            ) ب (
أي "فيطلب طالبا أخر، ويسأل مرة أخرى باسـتخدام السـؤال           

 ".كلمة؟
، فيطلب طالبا أخر، ويكـرر هـذه        "ال" إذا أجاب خطأ فيقول      ) ج (

 .الطريقة حىت توجد إجابة صحيحة
 يأخذ البطاقة األخرى ويقيم اخلطوات السـابقة حـىت انتـهت           ) د (

 . البطاقات
 )احلمراءالبطاقة (السادسة  اخلطة )٦

الطالب ال يستطيعون   ( بطاقات ويعرضها مقلّبة     ٧يأخذ املدرس    ) أ (
 "مث يسأل املدرس أحد الطالب باستخدام السؤال    ) أن يروا الصور  
 ".أي صورة؟
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، "ال"ا أجاب خطأ فيقول     يطلب املدرس من الطلبة أن جييبها، إذ       ) ب (
أي  "فيطلب طالبا أخر، ويسأل مرة أخرى باستخدام السـؤال          

 ، إذا أجاب خطأ "صورة؟
، فيطلب طالبا أخر، ويكرر هذه الطريقة حىت توجـد          "ال"فيقول   ) ج (

 إجابة صحيحة
 حىت انتهت  يأخذ املدرس البطاقة األخرى ويقيم اخلطوات السابقة       ) د (

 .البطاقات
  )ة اخلضراءالبطاق(السابعة اخلطة  )٧

الطالب ال يستطيعون   ( بطاقات ويعرضها مقلّبة     ٧يأخذ املدرس    ) أ (
 "أي رقم؟ " بالسؤال بةمث يسأل املدرس أحد الطل) أن يروا الرقم

، "ال"يطلب املدرس من الطلبة أن جييبها، إذا أجاب خطأ فيقول            ) ب (
أي  "فيطلب طالبا أخر، ويسأل مرة أخرى باسـتخدام اجلملـة           

، فيطلب طالبا أخر، ويكـرر      "ال"طأ فيقول   ، إذا أجاب خ   "رقم؟
 هذه الطريقة حىت توجد إجابة صحيحة

حـىت   يأخذ املدرس البطاقة األخرى ويقوم باخلطوات السـابقة        ) ج (
 .البطاقات انتهت

  )التدريبات التزوجيية(الثامنة اخلطة  )٨
ويعطيهم البطاقات اليت ) طالبني(يوّزع املدرس الطلبة متزاوجا  )أ (

 ٣ بطاقات الصور، و٧املفردات، و بطاقات ٧حتتوي على 
 بطاقات األرقام

يطلب املدرس الطلبة أن يقوموا بدور اللعب السابق، ويطلب  )ب (
 .منهم أن يكرروا حىت انتهت البطاقات

 الطلبة أن يقيموا هذه اخلطة متبادال يطلب املدرس )ج (
     التاسعةاخلطة  )٩

يدور املدرس حول الفصل، عندما يقوم الطالب ذا اللعب  )أ (
 .ههم ويصححهم إن وجد هناك اخلطأوينتب
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٧٥

قبل أن يستمر املدرس الدرس اآليت على املدرس أن يراجع  )ب (
 .الدرس السابق

 الوسائل واملصادر .٤
 :الوسائل واملصادر اليت استخدمها الباحث هي 

طـه بـوترا    . هدايـة . د. هلـ" تعليم اللغة العربية  " الكتاب املقرر وهو     ) أ 
 .فردات والقاعدة واحلوار والكتابةوهو حيتوي على القراءة وامل. مسارانج

 الزرقاء لعرض املفردات   البطاقة األوىل ) ١(أنواع البطاقات األربعة، وهي      )ب 
البطاقـة الثالثـة    )  ٣( و احلمراء الفتية لعرض الصور    البطاقة الثانية ) ٢(و

 . األرقامرمزالربتقالية لعرض البطاقة الرابعة  )٤( ومااخلضراء لعرض األرق
استخدمها الباحث لكتابة عليها أمثلة األسئلة واملفردات اليت        السبورة اليت    )ج 

 .مل توجد يف البطاقات وحيتاج الطلبة إليها
 الطباشري لكتابة املفردات أو ما حيتاج املدرس والطلبة إليها ) د 
 تقييم ال .٥

 :ومها كما يلي. التقييم اثنان ومها يف أثناء عملية التعليم والتعلم واالختبار  
 .ثناء عملية التعليم والتعلميم يف أالتقي  .أ 

 باملالحظة العميقة يف    يم يف أثناء عملية التعليم والتعلم     يأخذ املعلم التقي   
مث .   بالتكلم كما يرجو   املعلمالطلبة، يأمرهم    املعلم الفصل، بعد أن يشرح   

ميشي املعلم حول الطلبة ويالحظهم واحدا بعد واحد بالكتابـة يف دفتـر          
 الـتكلم إن وجـد      يف أثناء عملية   املعلم ب تصحيح هذا كله جبان  . النتيجة

 .هناك اخلطأ يف كالم الطلبة
 .االختبار .ب 

 يف الفصل، يعين لكل فرقة طالبان، مها يقومـان          ختباريقوم املعلم باال   
يتكلمـان مبسـاعدة البطاقـات      . بالتكلم عما يتعلق مبوضوع االختبار    

بطاقـة  ) ٢( مفـردة و   ٢١، وعـددها    اتبطاقة املفرد ) ١(وهي  .األربعة
 ة أرقـام  وعددها تسع  ،مااألرقبطاقة  )  ٣( و صورة ٢١، وعددها   الصور

 . األرقاموعددها تسعة رموز ، األرقامرموزبطاقة  )٤(و
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 عرض البيانات وحتليلها . ج 
 عرض البيانات .١

يف هذا البحث هو مجيع  بحث الكما ورد يف الباب الثالث  أن جمتمع    
 يف املدرسة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ية  السنة الدراس " ج"و" ب"طلبة الفصل العاشر  

" ب"عدد طلبة الفصل العاشـر     . مباالنجاألوىل    اإلسالمية احلكومية  العالية
 طلبة  عددو. طالبا، هذا الفصل هو فصل الضابط     ) سبعة وثالثني  (٣٧وهو  

 .طالبا، هذا الفصل هو فصـل التجربـة       ) أربعون (٤٠" ج"الفصل العاشر   
 :وسيعرض الباحث نتائج البحث كما يلي

 ائج فصل الضابطنت )أ 
، فصل الضـابط  واالختبار البعدي يف     االختبار القبلي  بعد قام الباحث  

 إن متوسط نتيجة االختبار القبلي للبـاب األول        :نال الباحث النتائج، وهي   
للباب األول   ومتوسط نتيجة االختبار البعدي    .٧٠,٠٨١هو  لفصل الضابط   

 ٧١,٠٠الثـاين هـو     متوسط نتيجة االختبار القبلي للباب       و .٧٢،١٦هو  
توضيحا هلا هذا   . ٧٢,٩٢للباب الثاين هو     ومتوسط نتيجة االختبار البعدي   

 :واألعمدة البيانية هو اجلدول
 

 والباب الثاينلباب األول متوسط نتائج فصل الضابط ل. ٤. ٤اجلدول 

الرقم
 الباب              

 االختبار
 الباب األول

)من يوميات الطالب(
 الباب الثاين

)كتاب اهللا اخلالد(

 ٧١,٠٠ ٧٠,٠٨١ االختبار القبلي ١
 ٧٢,٩٢ ٧٢،١٦ االختبار البعدي ٢
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 نتائج فصل الضابط. ١. ٤األعمدة البيانية 
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 نتائج فصل التجربة )ب 
فصـل  واالختبـار البعـدي يف       االختبار القبلي  بعد قام الباحث  

ار القبلـي   إن متوسط نتيجة االختب    :نال الباحث النتائج، وهي   تجربة،  ال
ومتوسط نتيجة االختبـار     .٦٩,٥٧٥هو  تجربة  اللفصل   للباب األول 

متوسط نتيجة االختبار القبلـي      و .٧٨,٦٢٥للباب األول هو     البعدي
للباب الثاين   ومتوسط نتيجة االختبار البعدي    ٧٠,٧٢٥للباب الثاين هو    

 :واألعمدة البيانية توضيحا هلا هذا هو اجلدول. ٨١,٢٢٥هو 
 

 والباب الثاينلباب األول متوسط نتائج فصل التجربة ل. ٥. ٤اجلدول 

الرقم
 الباب              

 االختبار
 الباب األول

)من يوميات الطالب(
 الباب الثاين

)كتاب اهللا اخلالد(

 ٧٠,٧٢٥ ٦٩,٥٧٥ االختبار القبلي ١
 ٨١,٢٢٥ ٧٨,٦٢٥ االختبار البعدي ٢
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 التجربةنتائج فصل . ٢. ٤األعمدة البيانية 
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 الفرق بني نتائج فصل الضابط وفصل التجربة ) ج 
 "من يوميات الطالب"لباب األول ا )١

واالختبار البعدي يف فصل الضابط      االختبار القبلي  بعد قام الباحث  
، نال الباحث النتائج،    "من يوميات الطالب  "األول  للباب   تجربةفصل ال و

هو لفصل الضابط    ولإن متوسط نتيجة االختبار القبلي للباب األ      :  وهي
هذه تدل على   . ٧٢،١٦هو   ومتوسط نتيجة االختبار البعدي    .٧٠,٠٨١

 .٢,٠٧٩أن هناك ارتفاع قليل وهو 
هـو  لفصل التجربة    ومتوسط نتيجة االختبار القبلي للباب األول     

هذه تـدل    .٧٨,٦٢٥هو   ومتوسط نتيجة االختبار البعدي    .٦٩,٥٧٥
 وضيحا هلا هذا هـو اجلـدول      ت .٩,٠٥على أن هناك ارتفاع كثري وهو       

 :واألعمدة البيانية
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 لباب األول متوسط نتائج فصل الضابط وفصل التجربة  ل. ٦. ٤اجلدول 

الرقم
فصلال              

 االختبار
 فصل التجربة   فصل الضابط

 ٦٩,٥٧٥ ٧٠,٠٨١ االختبار القبلي ١
 ٧٨,٦٢٥ ٧٢،١٦ االختبار البعدي ٢

 ٩,٠٥ ٢,٠٧٩ االرتفاع
  

 اختبار الباب األول. ٣. ٤األعمدة البيانية 
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 ".كتاب اهللا اخلالد"الباب الثاين  )٢

واالختبار البعدي يف فصل الضابط      االختبار القبلي  بعد قام الباحث  
نال الباحـث النتـائج،     ".كتاب اهللا اخلالد  "للباب الثاين    تجربةفصل ال و

هـو  صل الضـابط    لف متوسط نتيجة االختبار القبلي للباب الثاين     :  وهي
هذه تدل على   . ٧٢,٩٢هو   ومتوسط نتيجة االختبار البعدي    .٧١,٠٠

 .١,٩٢أن هناك ارتفاع قليل وهو 
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٨٠

هـو  لفصل التجربـة     ومتوسط نتيجة االختبار القبلي للباب الثاين     
هذه تـدل    .٨١,٢٢٥هو   ومتوسط نتيجة االختبار البعدي    .٧٠,٧٢٥

 .١٠,٠٥على أن هناك ارتفاع كثري وهو 
 

  ثاينلباب المتوسط نتائج فصل الضابط وفصل التجربة  ل. ٧. ٤ل اجلدو

الرقم
فصلال              

 االختبار
 فصل التجربة   فصل الضابط

 ٧٠,٧٢٥ ٧١,٠٠ االختبار القبلي ١
 ٨١,٢٢٥ ٧٢,٩٢ االختبار البعدي ٢

 ١٠,٠٥ ١,٩٢ االرتفاع
 

 اختبار الباب الثاين. ٣. ٤األعمدة البيانية 
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 ئج االستبيان نتا ) د 
 طالبا يف فصـل التجربـة أي        ٤٠االستبيان إىل   بعد أن قام الباحث ب    

 : ، فحصل الباحث نتائجه، وهي كما يلي"ج"الفصل العاشر 
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 )٤-١السؤال (خلفيات الطلبة  )١
من السؤال األول لالستبيان، أخذ الباحث النتائج أن خلفيات         

، SMP)(ة العامـة    الطلبة متنوعة،مخسة طلبة تعلم يف املدرسة املتوسط      
، مثانيـة  SMPN)( العامة احلكومية سبعة طلبة تعلم يف املدرسة املتوسطة  

 طالبا تعلـم يف     ٢٠ ، MTs)( طلبة تعلم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية     
بيانا عنها، انظـر إىل     . MTsN) (املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   

 .٨. ٤اجلدول 
 

 درسيةخلفيات الطلبة امل . ٨. ٤اجلدول 
 املائويةالكمية خلفيات الطلبة املدرسيةالرقم
%١٢،٥ ٥ SMP)( املدرسة املتوسطة العامة ١

% ١٧،٥ ٧ SMPN)( املدرسة املتوسطة العامة احلكومية ٢

%٢٠ ٨ MTs)( املدرسة املتوسطة اإلسالمية ٣

%٥٠ MTsN٢٠) (املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ٤

%١٠٠ ٤٠ اموع

 
ومن السؤال الثاين، أخذ الباحث النتائج أن أربعـة طلبـة مل            

 . قد تعلمواها  طالبا٣٦يتعلموا درس اللغة العربية، و
 طالبا قد تعلمـوا  درس اللغـة         ٣٠ومن السؤال الثالث، أن     

وال  العربية يف املدرسة املتوسطة، وواحد تعلمها يف دروس اإلضـاف،         
 مواها يف املسجد أو املصلىأحد تعلمها يف البيت، وستة طلبة تعل

 % ٧٧,٥ طالبا أو  ٣١ومن السؤال الرابع، استنبط الباحث أن       
أي معظمهم مل يتعلموا درس اللغة العربية كهذا التدريس أي تدريس           

 يف املائة   % ٢٢,٥مهارة الكالم على أساس املفردات، وتسعة طلبة أو         
 . درس اللغة العربية كهذا التدريس قد تعلموا
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٨٢

 تدريس مهارة الكالم يف  خلفيات الطلبة .٩. ٤اجلدول 

الرقم
خلفيات الطلبة يف تدريس مهارة الكالم 

 على أساس املفردات
 املائويةالكمية

% ٧٧,٥ ٣١مل يتعلموا درس اللغة العربية كهذا التدريس ١

% ٢٢,٥ ٩قد تعلموا درس اللغة العربية كهذا التدريس ٢

%١٠٠ ٤٠ اموع

 
 )٨-٥لسؤال ا(املفردات  )٢

 ، وهـي  واضـحة معظم الطلبة يصفون بأن كتابة املفردات       
 بكفاءة  مناسبة باملوضوع الذي يكون يف الكتاب املقرر، وهي         مناسبة

 . حباجة الطلبةمناسبةالطلبة، وهي 
 )١٢-٩السؤال (التدريبات  )٣

 بأهداف التدريس،   مناسبةمعظم الطلبة يصفون بأن التدريبات      
 جذابةالتدريبات   ، و واضحة يس، وإرشاداا  مبادة التدر  مناسبةو هي   

 .ليعملها الطلبة
 )١٦-١٣السؤال ( الصور  )٤

  مناسـبة  ، وهـي  جذابـة معظم الطلبة يصفون بأن الصوار      
 للتشجيع يف عمليتـهم     جذابة باألمثلة، وهي     مناسبة باملفردات، وهي 

 .التعلمية
 )٢٠-١٧السؤال (األمثلة  )٥

 بـاملفردات ، وهـي     مناسبةمعظم الطلبة يصفون بأن األمثلة      
 سـهلة بأهداف التدريس، وهي     مناسبة مبادة التدريس، وهي     مناسبة

 .لفهم الطلبة
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 )٢٢-٢١السؤال (فعالية التدريس والتعلم  )٦
بأم يستطيعون أن يستخدموا املفردات     معظم الطلبة يصفون    

وهم يشعرون أيضا بأن تدريس مهارة الكالم على أسـاس          . للكالم
 .قية مهارة الكالمله دور لتراملفردات 

 )٢٣السؤال (انطباعة الطلبة  )٧
 بتدريس مهارة الكـالم     مسرورونمعظم الطلبة يصفون بأم     

 .على أساس املفردات
 )٢٤السؤال (التعليق واالقتراح  )٨

 :ات الكثرية، منها واالقتراحاتالتعليقهناك 
 التعليم والتعلم جذابان جدا )١(
 ضة الطلبة يف تعلم اللغة العربية مرتفعة )٢(
 ترقية الطلبة يف مهارة الكالم مرتفعة )٣(
 تسريع الطلبة يف مهارة الكالم مرتفعة )٤(
 تشجيع الطلبة يف مهارة الكالم مرتفعة )٥(
 املفردات قليلة لبعض الطلبة، إذن حيتاج إىل األكثر )٦(
 املفردات سهلة لبعض الطلبة، إذن حيتاج إىل األصعب )٧(
 الصور جذابة ولكن حيتاج إىل التحسني )٨(
 ت سهلة للفهمإرشادات التدريبا )٩(
) ثالثة أو أربعة طلبة أو أكثـر      (التدريبات بأكثر من الطالبني      )١٠(

 أجذب من الطالبني فقط
 كمية حتتاج إىل الزيادة )١١(
 عند قليل من الطلبة) لألمثلة( احلاجة إىل كتابة الترمجة  )١٢(
  الطلبة ال يشعرون بامللل )١٣(
 الطلبة مسرورون جدا )١٤(
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 م الطلبة يثقون بأنفسهم يف تطبيق مهارة الكال )١٥(
  تقوية الطلبة يف حفظ املفردات مرتفعة )١٦(
  احلاجة إىل االستمرار والترقية والتطوير )١٧(
  التدريس يسهل الطلبة يف تعلم اللغة العربية )١٨(
  مفردات الطلبة تزداد )١٩(

 
 حتليل البيانات وتفسريها .٢

كما كتب الباحث يف مناهج البحث أن أسلوب حتليل البيانات هلـذا              
عن النتيجة لالختبـار هـو       حتليل البيانات    و.  اإلحصاء االستداليل  البحث هو 
وتتكون هذه البيانات من النتيجة لالختبار من فصـل         ،  )التائي(  ت -االختبار

 .الضابط وفصل التجربة
  االختبار القبلي )أ 

لفصل الضابط وفصل   ) من يوميات الطالب  ( االختبار القبلي للباب األول      )١(
 التجربة

 (Group Statistics (احصاء اموعة    

Std Error 
Mean 

Std. 
Deviation 

 متوسط
)(Mean  عدد الطلبة(N)  الفصل

١,٨٨ 
١,٥١ 

١١,٤٢ 
٩,٥٢ 

٧٠,٠٨ 
٦٩,٥٨ 

٣٧ 
٤٠ 

 تبار الضابطخنتيجة اال
                التجربة

 
(Independent Samples Test)  ةلتقلسعينات املال اختبار  

Levene's Test for 
quality of Variances t-test for Equality of Means 

٩٥ % Convidence 
interval of the 

difference 

 
 

 F Sig. t df Sig. 
(٢-tailed) 

Mean 
Diff. 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal variance 
assumed 
 
Equal variance 
not assumed 

٢١٢, ٣٢٠, ١٫٠٠٢ 
,٢١٠ 

٧٥
٧٥،٣١٥

,٨٣٣
,٨٣٤

,٥١
,٥١

٢٫٣٩
٢٫٤١

- ٤٫٢٥ 
-٤٫٢٩ 

٥٫٢٧ 
٥٫٣١ 
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لفصـل   أن نتيجة االختبار القبلي للباب األول      املعلومات السابقة    تدل
 لفصل التجربة هي    ونتيجة االختبار القبلي للباب األول    . ٧٠,٠٨هي  الضابط  
ونتيجة االختبار التـائي    . ٠,٥١هذه تدل على أن هناك فرق وهو        . ٦٩,٥٨

ألن االحتمـال   . ٠,٨٣٣ (probability) باالحتمـال    ٠,٣٢٠= ت حساب   
هذا مبعىن إن نتيجة االختبـار القبلـي        .  مقبول Ho فـ   ٠,٠٥ = αأكرب من   

مـبني  فرق  فعالية أو   ليس هناك    وفصل التجربة  لفصل الضابط  للباب األول 
   . غري أساس املفرداتلعملية تدريس مهارة الكالم على

 

لفصل الضـابط وفصـل     ) كتاب اهللا اخلالد  (االختبار القبلي للباب الثاين      )٢(
 التجربة

 (Group Statistics (احصاء اموعة    

Std Error 
Mean 

Std. 
Deviation 

 متوسط
)(Mean  عدد الطلبة(N)  الفصل

١,٧٨ 
١,٦١ 

١٠,٨٤ 
١٠,١٥ 

٧١,٠٨ 
٧٠,٧٢ 

٣٧ 
٤٠ 

 تبار الضابطخنتيجة اال
                التجربة

 
 

(Independent Samples Test)  ةلتقلسنات املعيال اختبار  
Levene's Test for 

quality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

٩٥ % Convidence 
interval of the 

difference 

 
 

 
F Sig. t df Sig. 

(٢-tailed) 
Mean 
Diff. 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal variance 
assumed 
 
Equal variance 
not assumed 

,١١٥, ٩٥٤, ٠٠٣ 
,١١٥ 

٧٥ 
٧٣،٤٦٧

,٩٠٩ 
,٩٠٩

,٢٨ 
,٢٨

٢٫٣٩ 
٢٫٤٠

- ٤٫٤٩ 
-٤٫٥١ 

٥٫٠٤ 
٥٫٠٦ 

 
 

لفصـل   أن نتيجة االختبار القبلي للباب الثاين      املعلومات السابقة    تدل
 لفصل التجربة هي    ونتيجة االختبار القبلي للباب الثاين    . ٧١,٠٠هي  الضابط  
ونتيجة االختبار التـائي    . ٠,٢٨ وهو   هذه تدل على أن هناك فرق     . ٧٠,٧٢

ألن االحتمـال   . ٠,٩٠٩ (probability) باالحتمـال    ٠,١١٥= ت حساب   
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هذا مبعىن إن نتيجة االختبـار القبلـي        .  مقبول Ho فـ   ٠,٠٥ = αأكرب من   
مـبني  فرق  فعالية أو   ليس هناك    وفصل التجربة  لفصل الضابط  للباب الثاين 

   . أساس املفردات غريلعملية تدريس مهارة الكالم على
 

كتاب (والباب الثاين   ) من يوميات الطالب  ( االختبار القبلي للباب األول      )٣(
 لفصل الضابط وفصل التجربة) اهللا اخلالد

 
(Group Statistics (احصاء اموعة    

Std Error 
Mean 

Std. 
Deviation 

 متوسط
)(Mean  عدد الطلبة(N)  الفصل

١,٢٨٧ 
١,٠٩٥ 

١١,٠٧٠ 
٩,٧٩٦ 

٧٠,٥٤ 
٧٠,١٥ 

٧٤ 
٨٠ 

 نتيجة االختبار الضابط
                التجربة

 
 

(Independent Samples Test)  ةلتقلسعينات املال اختبار  
Levene's Test for 

quality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

٩٥ % Convidence 
interval of the 

difference 

 
 

 
F Sig. t df Sig. 

(٢-tailed) 
Mean 
Diff. 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal variaance 
assumed 
 
Equal variance 
not assumed 

,٢٣٢, ٤٢٦, ٦٣٨ 
,٢٣١ 

١٥٢ 
١٤٦،١٨

,٨١٧ 
,٨١٨

,٣٩١ 
,٣٩١

١٫٦٨٢ 
١٫٦٩٠

- ٢٫٩٣٢ 
-٢٫٩٤٩ 

٣٫٧١٣ 
٣٫٧٣٠ 

 
 
 

والبـاب   ب األول أن نتيجة االختبار القبلي للبا     املعلومات السابقة    تدل
 ونتيجة االختبـار القبلـي للبـاب األول       . ٧٠,٥٤هي  لفصل الضابط    الثاين

هذه تدل على أن هناك فرق وهو       . ٧٠,١٥ لفصل التجربة هي     والباب الثاين 
 باالحتمـال   ٠,٢٣٢= ونتيجة االختبـار التـائي ت حسـاب         . ٠,٣٩١

(probability) ألن االحتمال أكرب من     . ٠,٨١٧α = فـ   ٠,٠٥ Ho مقبول .
 لفصل الضـابط  والباب الثاين  هذا مبعىن إن نتيجة االختبار القبلي للباب األول       



 تحليل البيانات وتفسيرها  : الرابع   الباب              شريف الدين              
 

 

٨٧

لعملية تدريس مهارة الكـالم     مبني  فرق  فعالية أو   ليس هناك    وفصل التجربة 
   . غري أساس املفرداتعلى

 
 لفصل التجربة القبلي واالختبار البعدي االختبار )ب 

) من يوميات الطالـب   ( للباب األول    االختبار القبلي واالختبار البعدي   ) ١ (
 لفصل التجربة

 

 (Paired Samples Statistics)  احصاء العينات الزوجية  
Std Error 

Mean 
Std. 

Deviation 
 متوسط

)(Mean  عدد الطلبة(N)  

١,٥١ 
١,٣٠ 

٩,٥٢ 
٨,٢٢ 

٦٩,٥٨ 
٧٨,٨٣ 

٤٠ 
٤٠ 

القبلي األول االختبار 
  األولبعديال االختبار

 
(Paired Samples Correlations)                 العينات الزوجيارتباط  

 املعنوية
(Sig.) 

االرتباط 
(Correlation)  عدد الطلبة(N)  

,٤٠ ٩٥٠, ٠٠٠ 
القبلي األول االختبار 

 األولبعديال االختبارو
 

(Paired Samples Tests)  العينات الزوجيةاختبار  
 

Paired Differences 

٩٥ % Convidence 
interval of the 

difference 

Sig. 
(٢-tailed) df t 

Upper  Lower 

Std. 
Error 
Mean 

Std. 
DeviationMean 

 

,٩٫٠٥ ٣٫٠٧ ,٤٩ -١٠٫٠٣ -٨٫٠٧ -١٨٫٦٣٦ ٣٩ ٠٠٠- 

االختبار القبلي األول 
واالختبار البعدي 

 األول

 
لفصـل   ولأن نتيجة االختبار القبلي للباب األ      املعلومات السابقة    تدل
هذه تدل على  . ٧٨,٦٣ هي   ونتيجة االختبار البعدي له   . ٦٩,٥٨هي  التجربة  

 ١٨,٦٣٦= ونتيجة االختبار التائي ت حساب      . ٩,٠٥أن هناك ارتفاع وهو     
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 فـ  ٠,٠٥ = αألن االحتمال أصغر من     . ٠,٠٠٠ (probability)باالحتمال  
Ho فردات فعـال   تدريس مهارة الكالم على أساس امل     هذا مبعىن إن    .  مردود

 .لترقية مهارة الكالم
 

لفصل ) كتاب اهللا اخلالد  (االختبار القبلي واالختبار البعدي للباب الثاين       ) ٢ (
 التجربة

 
(Paired Samples Statistics)  احصاء العينات الزوجية  

Std Error 
Mean 

Std. 
Deviation 

 متوسط
)(Mean  عدد الطلبة(N)  

١,٦١ 
١,٢٨ 

١٠,١٥ 
٨,١٣ 

٧٠,٧٢ 
٨١,٢٢ 

٤٠ 
٤٠ 

القبلي الثاين االختبار 
 الثاين بعديال االختبار
 

(Paired Samples Correlations)  العينات الزوجيةارتباط  
 املعنوية
(Sig.) 

االرتباط 
(Correlation)  عدد الطلبة(N)  

,٤٠ ٨٩١, ٠٠٠ 
القبلي الثاين االختبار 

الثاين بعديال االختبارو
 

(Paired Samples Tests)  العينات الزوجيةاختبار  
 

Paired Differences 

٩٥ % Convidence 
interval of the 

difference 

Sig. 
(٢-tailed) df t 

Upper  Lower 

Std. 
Error 
Mean 

Std. 
DeviationMean 

 

,١٤٫١٠٩ ٣٩ ٠٠٠-  ١٠٫٥٠ ٤٫٧١ ,٧٤ -١٢٫٠١ -٨٫٩٩- 
االختبار القبلي الثاين 
  الثاينواالختبار البعدي

 
لفصـل   أن نتيجة االختبار القبلي للباب الثاين      املعلومات السابقة    تدل
هذه تدل على  . ٨١,٢٢ هي   ونتيجة االختبار البعدي له   . ٧٠,٧٢هي  التجربة  

= ونتيجة االختبـار التـائي ت حسـاب         . ١٠,٥٠أن هناك ارتفاع وهو     
ـ    . ٠,٠٠٠ (probability) باالحتمال   ١٤,١٠٩  = αن  ألن االحتمال أصغر م
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تدريس مهارة الكالم علـى أسـاس       هذا مبعىن إن    .  مردود Ho فـ   ٠,٠٥
 .املفردات فعال لترقية مهارة الكالم

 
) من يوميات الطالـب   (للباب األول    االختبار القبلي واالختبار البعدي   ) ٣ (

 لفصل التجربة) كتاب اهللا اخلالد(والباب الثاين 
 

(Paired Samples Statistics)  نات الزوجيةاحصاء العي  
Std Error 

Mean 
Std. 

Deviation 
 متوسط

)(Mean  عدد الطلبة(N)  

١,١٠ 
,٩٢ 

٩,٨٠ 
٨,٢٣ 

٧٠,١٥ 
٧٩,٩٣ 

٨٠ 
٨٠ 

 القبلياالختبار 
 بعديال االختبار 

 
(Paired Samples Correlations)  العينات الزوجيةارتباط  
 املعنوية
(Sig.) 

االرتباط 
(Correlation)  عدد الطلبة(N)  

 االختبار القبلي واالختبار البعدي ٨٠ ٩١٥, ٠٠٠,

 

(Paired Samples Tests)  العينات الزوجيةاختبار  
 

Paired Differences 

٩٥ % Convidence 
interval of the 

difference 

Sig. 
(٢-tailed) df t 

Upper  Lower 

Std. 
Error 
Mean 

Std. 
DeviationMean 

 

,٢١٫٧٧٢ ٧٩ ٠٠٠-  ٩٫٧٧ ٤٫٠٢ ,٤٥ -١٠٫٦٧ -٨٫٨٨- 
االختبار القبلي 

واالختبار البعدي 

 
أن نتيجة االختبار القبلي للباب األول والبـاب         املعلومات السابقة    تدل
. ٧٩,٩٣ هي   ونتيجة االختبار البعدي له   . ٧٠,١٥هي  لفصل التجربة    الثاين

ي ت  ونتيجـة االختبـار التـائ     . ٩,٧٧هذه تدل على أن هناك ارتفاع وهو        
ألن االحتمـال   . ٠,٠٠٠ (probability) باالحتمـال    -٢١,٧٧٢= حساب  

تدريس مهارة الكـالم    هذا مبعىن إن    .  مردود Ho فـ   ٠,٠٥ = αأصغر من   
 .على أساس املفردات فعال لترقية مهارة الكالم
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 البحث . د 
عملية تدريس ) ١ ( السابقة، سيعرض الباحث هناالبحث أسئلةاعتمادا على 
، مهارة الكالم على أساس املفردات د الطلبة وقدرم قبل تدريسمهارة الكالم عن

مهارة الكالم  عملية تدريس مهارة الكالم عند الطلبة وقدرم بعد تدريس) ٢(و
 .فعالية تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات) ٣(، وعلى أساس املفردات

ارة الكالم  عملية تدريس مهارة الكالم عند الطلبة وقدرم قبل تدريس مه          .١
 على أساس املفردات

 اإلسالمية احلكومية األوىل    العالية يف املدرسة    الكالمكان تديس مهارة     
.  جيري كما كتب يف الكتاب القرر       قبل التدريس على أساس املفردات     مباالنج

ألفـه  " تعليم اللغة العربيـة   "والكتاب املقرر الذي تستعمله هذه املدرسة هو        
 . طبوع كاريا طه بوترا مسارانجهداية، امل. د. الكتور

 يف هذا الكتاب يسمى باحلوار، ملن املعروف أن احلوار          الكالم مهارة   
، وعمليته   مهارات الكالم  ىحدإاحلوار هو من    . الكالمهو أخص من مهارة     

هنا أحضر الباحث مثال احلـوار      .  أو أكثر   بني املتكلمني متبادلني   هي التكلم 
 .٩وهو يف الصفحة ب األول من هذا الكتاب للبا

 ٤٧) !ب(واإلجابة املناسبة عنها يف ) أ( أجر احلوار مستعينا باألسئلة 
 ب أ

 !السالم عليكم .١
٢. أنِت؟/ من أنت 
 مىت تذهب إىل املدرسة؟ .٣
 أين تقضي وقت االستراحة؟ .٤
 مىت تنتهي الدراسة؟ .٥
 أين تصلي الظهر؟ .٦
 ماذا تعمل بعد صالة العصر؟ .٧
 ماذا تعمل بعد صالة املغرب؟ .٨

 كتبة أو يف املقصفيف امل -
 يف الساعة الثانية عشرة والنصف -
 وعليكم السالم ورمحة اهللا -
 يف مصلى املدرسة -
 طالبة/ انا طالب -
 بعد تناول الفطور -
 أذاكر دروسي وأعمل الواجبات املرتلية -
 أذاكر دروسي -

                                                 
  كاريا طه بوترا :مسارانج. تعليم اللغة العربية .٢٠٠٤. هداية  ٤٧
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أمر املدرس الطلبة بأن جييبوا أّوال األسئلة مث أمر بأن يقرؤا أو أن              غالبا 
جالسني أو قائمني أمام الفصل، وأحيانا أخرى أمر املدرس بـأن           حيفظوا إما   

 .جييبوا األسئلة فقط بدون القراءة أو احلفظ
واآلسف، . هذا األمر يسبب الطلبة أن حيفظوا احلوار دائما لكل باب          

بعض الطلبة حيفظون احلوار فقط بدون معرفة املضمون أو هـم ال يعرفـون              
 . الترمجة أو املراد من احلوار

من هنا، عرف الباحث بأن مهارة الكالم، هنا بسم احلوار حيتـاج إىل              
تلك األمثلة السابقة يف احلقيقة ليست مهارة الكالم إن أمـر        . التغري أو التبادل  

ن بعده بأن يقـرؤا أو أن حيفظـوا، إذ  املدرس الطلبة بأن جييبوا األسئلة مث أمر   
أمر املدرس بأن جييبوا األسئلة      هذه مهارة القراءة أو درس احلفظ، ال سياما إذا        

فقط بدون القراءة أو احلفظ، إذن هذه األسئلة صارت تدريبا تزوجييا فقـط،             
 .ليس هناك مهارة الكالم أصال

تسبب املدرس والطلبة أن يؤدوها يف ملل، حىت ظهـر          " تلك املشكلة "  
إذن، . فقط  مهارة القراءة والكتابة    أي درس اللغة العربية بدون مهارة الكالم،     

 العاليـة يف املدرسة    سوف ال توجد عملية مهارة الكالم يف درس اللغة العربية         
 .اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج

ملن املعروف كما كتب الباحث يف مقدمة هذا البحـث بـأن هلـذه               
مجيع . املدرسة برنامج، امسه برنامج اللغتني وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية         

ملوظفني والطلبة يرجون أن يتكلموا باللغة العربية أواللغة اإلجنليزية         املدرسني وا 
 . لكن اآلسف، الربنامج غري جيري كما يرجى. يوميا

هذه الدرسة أيضا لديها الربنامج اخلاص، وهي اخلطابة باللغة العربيـة            
معظم الطلبة أو كاد    . واللغة اإلجنليزية يف منرب املسجد بعد صالة الظهر مجاعة        

باللغة العربية، هم يقرأون النص أو نص        يع الطلبة ال يستطيعون أن يتكلموا     مج
 ههـذ . اخلطابة يف منرب املسجد، فطبعا هذه أيضا ليست خطابة ولكنه قراءة          
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بسبب عدم مهارة الكالم يف درس اللغة العربية، أو توجد مهارة الكالم            كلها  
 . ولكن جتري غري فعالة

 اإلسالمية  العالية يف املدرسة    الكالممهارة  على النظر العام، كان تديس       
 جيري غري فعـال      قبل التدريس على أساس املفردات     احلكومية األوىل مباالنج  

على كل حال، حيتاج تـديس      . بأسباب كثرية كما كتب الباحث قبل قليل      
 . يف هذه املدرسة أسلوبا جديدا لترقية مهارة الطلبة يف الكالمالكالممهارة 

 
مهارة الكالم عند الطلبة وقدرم قبل تدريس مهارة الكالم         عملية تدريس    .٢

 على أساس املفردات
 تدريسكتب الباحث يف اخلطوات التدريسية أن هذا البحث عن          كما   

 مبسـاعدة   مهـارة الكـالم    هو تدريس    مهارة الكالم على أساس املفردات    
ـ      . املفردات اليت كتبت يف البطاقة     ) ١(ي  هناك أربع بطاقات هلذا التدريس وه

احلمراء الفتية لعرض    البطاقة الثانية ) ٢(الزرقاء لعرض املفردة و    البطاقة األوىل 
البطاقـة الرابعـة     )٤( و مااخلضراء لعرض األرق  البطاقة الثالثة   )  ٣(ة و الصور

جبانب ذلك هناك اخلطوات التدريسـية الـيت        .  األرقام رمزالربتقالية لعرض   
ا جيعل املدرس والطلبة يف احلالـة       هذه كله . تتكون من تسع خطوات اجلذابة    

 .اجلديدة واجليدة
 جيعـل الطلبـة يف      -كما كتب يف استبانة الطلبـة     – هذا األسلوب  

 هذا األسلوب هم ينتظرون   . التشجيع، ألن األسلوب متغري وجيد عند رأيهم      
دائما حينما قام املدرس بالتعليم، رغم أم يعرفون بأن ثالث خصص اللغـة             

صة مبهارة الكالم، لكن ملهارة االستماع والقراءة والكتابة        العربية ليست خمصو  
 .  أيضا
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مهارة الكـالم    وصارت مهارة الكالم لدي الطلبة مرتفعة بعد تدريس        
االختبار القبلي واالختبار البعدي هـو       على أساس املفردات، الفرق بني نتائج     

 . يستخدموا املفردات للكالمالدليل أن الطلبة يستطيعون أن 
مهارة الكالم على أساس املفردات، معظمهم ال ميلمكون          تدريس قبل 

ثقة النفس لتطبيق مهارة الكالم، هم ال يدرون ماذا سـيتكلمون ألـم ال              
هذه مشـكلة   . ميلكون مفردات كثرية ال سياما الذين ال ميلكون مفردة أصال         

مهارة الكالم على أساس املفـردات، هـم         كبرية لديهم، ولكن بعد تدريس    
فون أن الكالم يف اللغة العربية ليس أمر صعب ألم ميلكون املفردات بعد             يعر

 .هذا التدريس، على األقل املفردات اليت تتعلق بدرسهم
عن املفردات اليت ملكها متعلم اللغة األجنبية، يقول الناقة يف كتابـه             

، "طرق تدريسه  -مداخله -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه      "
وهـي النطـق، واملفـردات،      ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم       إن هناك   
املفردات هي أدوات محل املعىن كما أـا يف ذات          وهو يقول إن    . والقواعد

الوقت وسائل للفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم فكرة إىل            
شـكلة   امل حتصيل الكلمات ليس   وهو يقول أيضا إن   . كلمات حتمل ما يريد   

الوحيدة يف بناء املفردات، ذلك أن املتعلم يقع حتت عـيء ضـرورة نـذكر          
الكلمات السابقة اليت تعلمها، ويف نفس الوقت إضافة كلمـات جديـدة،             

) ١ (:ولذلك فالوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب أن يتم مـن خـالل            
  عن أنفسهم،  تقدمي الكلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها        

) ٣( و إتاحة الفرصة ملماالسة استخدام هذه الكامات يف مواقف اتصال،        ) ٢(
 ٤٨.حماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فترات منتظمة حىت التنسى

هذا االرتفاع ليس بسبب املفردات اليت ناهلا الطلبة بعد نيـل الثقـة              
  مسرورون، تدريسالنفسية فحسب، هم يستطيعون التكلم باللغة العربية ألم     

                                                 
 .جامعة أم القرى. ملكة العربية السعوديةامل. طرق تدريسه-مداخله-لغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسهتعليم ال. ١٩٨٥. حممد كامل. الناقة ٤٨ 
 ١٦٤-١٥٩. ص
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مهارة الكالم على أساس املفردات هذا من أسلوب جيد و لعبة لغوية ممتازة،             
ألن يف هذا التدريس مفردات مكتوبة يف البطاقات املتكاملة بالصور الـيت ال             
تسبب النعاس وامللل، بل بالعكس هم يهتمون درسهم اهتماما كبريا حبضور           

ذن هم يشعرون بالفرح وال يشـعرون       األسلوب اجليد والبطاقات اجلذابة،  إ     
 . باحلياء وال خيافون األخطاء يف تطبيق مهارة الكالم

ال شك أن بطاقات املفردات املتكاملة بالصور هي من أحد أسـباب             
من نتائج االستبانة عن الصور، معظـم الطلبـة         ارتفاع كفائتهم يف الكالم،     
 يف   الطلبـة  تشجع أن    ألا تستطيع   جذابة الصوريصفون بأن الصوار جذابة،     

 .عمليتهم التعلمية
كما كتب الباحث يف الباب الثاين البحث النظري إن عليان يقسـم             

 وهـو يقـول إن    . جماالت مهارة الكالم سبعة، ومنها هي الكالم عن الصور        
الكالم الذي يغرض منه انتقال الذهن من الصور املرئية         الكالم عن الصور هو     

 ٤٩.زية اليت تدل عليهاإىل العبارات واأللفاظ الرم
إن الصورة  وزاد صالح الدين إن من وسائل مهارة الكالم هي صورة،            

وسائل تعليمية ساكنة صامتة فإا حتتاج إىل جهد املـتعلم لتحـدث عنـها              
وعلى املعلم ان يبذل جهده لكي يشجع الدارسني        . ويصفها ويبعث احلياة فيها   

صورة وختيل ما فعلوه قبل ذلـك       على التفكري بعقله األشخاص الذي تبنيهم ال      
سينجزونه، ولكي يستطيع املعلم ذلك عليه أن يبدأ بتعريف الدارسني باألشياء           
املألوفة لديهم يف الصورة يف أول األمر، مث يشرح معىن األشياء اجلديدة مـع              

وبعد ترتيب شفهي على النطق اجلديد من املفردات يف مجلة تتعلق           . الدارسني
 ٥٠.بسياق الصورة

                                                 
 ١١٥-١٠٦. ص.دار املسلم: الرياض. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. ١٩٩٢. عليان، أمحد فؤاد حممد ٤٩ 
. ص. للمطبعة النشر والتوزيع. الكويت. مرحلة البتدائية، أسسه  وتطبيقاتهتدريس اللغة العربية بل. ١٩٧٤. صالح الدين  ٥٠

١٦٥-١٥٤ 
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مهارة الكالم ستزداد ازديادا كبريا  بعد        وتيقن الطلبة بأن كفاءم يف       
مهارة الكالم على أساس املفردات، هذه توجد يف االستبانة اليت مألها            تدريس

يف   كبري دورهم يوقنون بأن هذا التدريس له       . الطلبة بعد جتارب هذا التدريس    
م فحسب، بل مهـارات     العربية، ليست مقصورة مبهارة الكال     ترقية مهارم 

أخرى وهي مهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، رغم مل يوجـد            
 سـوى   –هناك دليل كبري ملعرفة هذه الكفاءة، لكن حبضور الثقة النفسـية            

 لديهم، أيقن الباحث بأن هذا التدريس حيمل روحا ورحيا جيدين           -االستبانة
 اإلسالمية احلكومية األوىل    العالية املدرسة   لعملية التعلم وتعليم اللغة العربية يف     

 . مباالنج اليوم
 
 فعالية تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات .٣

مهـارة   من نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي بعد جتريبة تدريس         
الكالم على أساس املفردات لفصل التجربة هناك فرق كثري أو هناك ارتفـاع             

االختبـار   (٧٨,٦٢٥إىل  ) االختبار القبلي  (٦٩,٥٧٥  من. كبري يف النتيجة  
 .٩,٠٥هذه تدل على أن هناك ارتفاع كثري وهو         يف االختبار األول،    ) البعدي

 االختبار األول هناك ارتفاع كبري أيضا أو أكرب من        وكذلك يف االختبار الثاين     
االختبـار   (٨١,٢٢٥ىل  إ )االختبار القبلـي   (٧٠,٧٢٥، من   ١٠,٠٥وهو  
 .)البعدي
 أن هناك فـرق عديـد يف        (t-Test)وكذلك من نتيجة االختبار التائي       

مهارة الكالم على    بعد جتريبة تدريس   نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي    
مهارة الكالم على أساس املفردات      هذه تدل على أن تدريس    . أساس املفردات 

 .فعال يف ترقية مهارة الكالم عند الطلبة
 من اللعبة يف تدريس اللغة العربية، هذا التدريس مهـم           وهذا التدريس  

هذا التدريس أيضا مناسب لتداريب الطلبـة       . لتطبيق مهارة الطلبة يف الكالم    
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اليت ال تكفي باحلفظ فقط، ولكنه حيتاج إىل التطبيق لكي ال يشعرون بالنعاس             
 . والتعب وامللل يف تعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم

 ائج االستبانة، توجد أشياء كثرية جذابة عما يتعلـق بتـدريس          من نت  
 ٧٧,٥ طالبا أو    ٣١من أربعني طالبا، إن     . مهارة الكالم على أساس املفردات    

 أي معظمهم مل يتعلموا درس اللغة العربية كهذا التـدريس أي تـدريس              %
دة مبساع مهارة الكالم على أساس املفردات، هم مل يتعلموا درس اللغة العربية          

املفردات اليت كتبت يف البطاقة ال سياما ببطاقة الصور، وتسعة طلبة فحسب             
درس اللغة العربية كهذا التدريس، ولكن هذا         يف املائة قد تعلموا    % ٢٢,٥أو  

ليس دليل أم تعلموا متاما كهذا التدريس، إم تعلموا درس اللغـة العربيـة              
به يف األمور األخـرى     بأسلوب الذي يشبه فقط يف حضور الصور، ليس يش        

كمثل هلذا التدريس أربعة أنواع من البطاقات، وهلذا التدريس أيضـا هنـاك             
 .اليت تتكون من تسع خطوات اخلطوات التدريسية

من ناحية كتابة املفردات، تقول نتائج االستبانة بأن كتابة املفـردات            
املنـهج   أو يف    واضحة، وهي مناسبة باملوضوع الذي يكون يف الكتاب املقرر        

 مناسـبة بكفـاءة الطلبـة        أيضـا  ، وهي الدراسي من إدارة الشؤون الدينية    
 .حباجتهمو

بالنسبة إىل التدريبات، معظم الطلبة يصفون بأن التـدريبات مناسـبة          
 أو يف املنهج الدراسي من إدارة       الكتاب املقرر  كما ورد يف     بأهداف التدريس 

 وسـهلة   إرشاداا واضـحة  ، وهي مناسبة مبادة التدريس، و     الشؤون الدينية 
 التدريبات جذابة كذلك   و  إذن الطلبة بالسهولة يستطيعون أن يعملوها،      ،للفهم
 . ليعملها الطلبةأيضا

 رغم أن   الصوار جذابة قد كتب الباحث عنها قبل قليل أن        عن الصور،    
هناك التعليق واالقتراح عن احلاجة إىل حتسني الصور ولكن على كل حال هم             

 مناسبة باملفردات،   هم يكتبون أيضا بأن الصور    صوار جذابة، و   بأن ال  يقولون
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 يف   الطلبـة   جذابة لتشجيع  الصور أهم الشيئ هو   مناسبة باألمثلة، و   كذلكو
 .عمليتهم التعلمية

مهارة الكالم على أسـاس      يف بطاقات تدريس   األمثلةبالنسبة إىل   وأما    
 كـذلك فردات، و معظم الطلبة يصفون بأن األمثلة مناسبة بـامل       املفردات، ف 

 الكتاب املقرر كما ورد يف     مناسبة مبادة التدريس، ومناسبة بأهداف التدريس     
 سهلة  أهم األشياء إن األمثلة   ، و أو يف املنهج الدراسي من إدارة الشؤون الدينية       

 . الطلبة عندلفهمل
مهارة الكالم على أساس املفردات، الطلبة       بتدريس وعما يتعلق بفعالية   

وهم يشعرون أيضا   . يستطيعون أن يستخدموا املفردات للكالم    يقولون بأم   
ترقية مهـارة   يف    كبري بأن تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات له دور        

تدريس مهارة الكالم على أسـاس      يف  لديهم، ألم يشعرون بالسرور      الكالم
 .املفردات
ذاب مهارة الكالم على أساس املفردات ج      على االجتاه العام، تدريس    

  كـبري  دورلترقية مهارت الطلبة العربية يف الكالم، وهذا التدريس أيضا لـه            
لنهضة الطلبة يف تعلم اللغة العربية وكذلك يف التسهيل والتشـجيع وتسـريع     

الطلبة أيضا يثقون بأنفسهم يف تطبيق مهارة الكـالم         . الطلبة يف مهارة الكالم   
ن قبل هذا التدريس هـم      مهارة الكالم على أساس املفردات، أل      تدريس بعد

هذه الثقة النفسية بسـبب     .  بأن درس اللغة العربية درس صعب وممل       يشعرون
مهارة الكالم على أسـاس      تدريس بعد ارتفاع تقوية الطلبة يف نيل املفردات     

املفردات، اذن تزداد مفردات الطلبة ازديادا كثريا بسبب هذا التدريس، ملـن            
". من كثر مفرداته كثر كالمه    "بية هناك التعبري    املعروف أن يف تعلم اللغة األجن     

مهارة الكالم على أساس املفردات فعال        من هنا استنبط الباحث بأن تدريس     
 .عند الطلبة لترقية مهارة الكالم

 
 



 الباب اخلامس
 اخلامتة
 

هذا هو الباب األخري هلذا البحث عن تدريس مهارة الكـالم علـى أسـاس                
حيتـوى هـذا البـاب علـى اخلالصـة          .  األوىل مباالنج  العاليةاملفردات يف املدرسة    

 .هذا البحث منواالقتراحات 

 اخلالصة .أ 
دة ع مبسا مهارة الكالم  هو تدريس    تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات       

) ١(قات هلذا التـدريس وهـي       هناك أربع بطا  . املفردات اليت كتبت يف البطاقات    
)  ٣( و احلمراء الفتية لعرض الصور    اتالبطاق) ٢(الزرقاء لعرض املفردة و     البطاقات
تدريس .  األرقام زورمالربتقالية لعرض   البطاقة   )٤( و مااخلضراء لعرض األرق  البطاقة  

دات حتتوي على اخلطوات التدريسية، وهي تنقسم       مهارة الكالم على أساس املفر    
 اليت تتكون مـن     اخلطوات التدريسية ) ٢(اإلرشادات العامة و  ) ١(على قسمني،   
 .تسع خطوات

بعـد  (t-Test) من نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي و االختبار التـائي    
نـاك عالقـة    همهارة الكالم على أساس املفردات لفصل التجربة         جتريبة تدريس 

  على أساس املفردات وبني احلصوالت الدراسـية       مهارة الكالم  وطيدة بني تدريس  
هذه تـدل علـى أن      .  اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج    العاليةاملدرسة  عند طلبة   
. مهارة الكالم على أساس املفردات فعال يف ترقية مهارة الكالم عند الطلبة            تدريس

لنهضة الطلبة يف تعلم اللغة العربية وكـذلك يف          كبري دوروهذا التدريس أيضا له     
 . التسهيل والتشجيع وتسريع الطلبة يف مهارة الكالم

مهارة الكالم على أساس املفردات، نال الطلبة ثقـة الـنفس يف             تدريس بعد  
   بأن درس اللغة العربية هـو       يشعرونقبل هذا التدريس    م  تطبيق مهارة الكالم، أل 

 ه الثقة النفسية بسبب ارتفاع تقوية الطلبة يف نيل املفردات         هذ. درس صعب وممل  
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مهارة الكالم على أساس املفردات، اذن تزداد مفردات الطلبة ازديادا           تدريس بعد
وال شك هذا االزدياد بوسـيلة بطاقـات املفـردات           .كثريا بسبب هذا التدريس   

 . املتكاملة بالصور يف هذا التدريس
 
 االقترحات .ب 

البحث عن تدريس مهارة الكالم علـى أسـاس          باحث أن كتب ال   بعد
 عما يتعلق   االقتراحات األوىل مباالنج، فعليه أن يكتب       العاليةيف املدرسة    املفردات

 :به، فهذه هي
قدكان تطبيق تدريبات تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات جذاب           .١

 ).ثالثة أو أربعة طلبة(بالطالبني، ولكن سيكون أجذب بأكثر من الطالبني 
 )ومها من املفردات األساسية   ( أرقام   ةسبع مفردات جديدة وثالث   لكل لقاء    .٢

 قـد   وثالث مفردات املساعدة، هذه كلها قليل وسهل لبعض الطلبة الذين         
 .لبعض الطلبة املتخصصني كانوا ماهرين، إذن حتتاج إىل الزيادة

بتسع خطوات التدريسية، لبعض الطلبة يشعر بالقلة أو النقصان، لذا حيتاج            .٣
 .هاوإىل زيادة اخلطوات اليت يستطيع الطلبة أن يعمل

،  الكالم على أساس املفردات جذابة     قدكانت صور بطاقات تدريس مهارة     .٤
 .ب بالتحسنيولكن ستكون أجذ

البحث عن تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات خمصوص بطلبة           هذا .٥
، لذا حيتاج إىل البحوث يف الفصـل        العاليةالفصل العاشر ملستوى املدرسة     

 .احلادي عشر والثاين عشر
ـ         هذا .٦ ردات حيتـاج إىل    البحث عن تدريس مهارة الكالم على أساس املف

الكتاب املقرر للمدرس والطلبة لتسهيلهم يف      تاج إىل كتابة    االستمرار، لذا حي  
 .عملية التعليم والتعلم

البحث عن تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات خمصوص بطلبة           هذا .٧
، وقد كـان موجـودا يف املدرسـة         العاليةالفصل العاشر ملستوى املدرسة     
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ل االبتدائية بتالميذ فصل الرابع، لذا حيتاج إىل البحوث كمثلها يف الفصـو           
 . األخرى أو يف املستويات األخرى أو يف األمكنة األخرى

 يتخصص يف مهارة الكالم، حيتاج إىل التعليق واالقتراح إىل        هو  البحث   هذا .٨
 ،إدارة التربية الوطنية وإدارة الشؤون الدينية لزيادة االختبار يف مهارة الكالم          

 .فحسبا باالختبار يف مهارة القراءة والكتابة قصورليس م
 
 .خريا يقدم الباحث حزيل احلمد و الشكر هللا عز وجلوأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




