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 جلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ا مجهورية إندونيسيا

 برنامج الدراسات العليا ة وزارة الشؤون الديني

 تعليم اللغة العربية قسم

 توفري شرط من شروط لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربية حبث مقدم ل

 : موضوع البحث

 الم باملدخل التقين ىف املدرسة الثانوية املعارف الم باملدخل التقين ىف املدرسة الثانوية املعارف مهارة الك مهارة الك تطوير تطوير

 ماالنج ماالنج ي ي ر ر ا ا سنجاس سنجاس

 : حتت إشراف حممد عبد اهللا حارس : إعداد الطالب

 املاجستري نصرالدين ر الدكتو /s2 ٠٥٩١٠٠٠٧ : رقم التسجيل

 ي ي ـ ـ ـ ـ ام اجلامع ام اجلامع ـ ـ الع الع

٢٠٠٧ ٢٠٠٧ – – ٢٠٠٦ ٢٠٠٦
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 : : موضوع البحث موضوع البحث

 ماالنج ماالنج ي ي ر ر اا تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاس تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاس

 حممد عبد اهللا حارس حممد عبد اهللا حارس : : إعداد وتقدمي إعداد وتقدمي
 s s 2 2 / / ٠٥٩١٠٠٠٧ ٠٥٩١٠٠٠٧ : : رقم التسجيل رقم التسجيل

 : : لبحث من طرف املشرف لبحث من طرف املشرف متت املوافقة على مناقشة هذا ا متت املوافقة على مناقشة هذا ا
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ سطس سطس غ غ أأ ١٢ ١٢ : : التاريخ التاريخ الدين الدين الدكتور نصر الدكتور نصر : : املشرف املشرف

 ........................ ........................ : : التوقيع التوقيع ١ ١١ ١٥٠٢٨٨٣١ ١٥٠٢٨٨٣ : : رقم التوظيف رقم التوظيف

 االعتماد االعتماد
 رئيس ختصص تعليم اللغة العربية، رئيس ختصص تعليم اللغة العربية،

 املاجستري املاجستري الدكتور توركيس لوبيس الدكتور توركيس لوبيس
٣١٨٠٢٠ ١٥٠٣١٨٠٢٠ ١٥٠ : : رقم التوظيف رقم التوظيف
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 : : موضوع البحث موضوع البحث

 ماالنج ماالنج ي ي ر ر اا تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاس تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاس

 حبث لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربية حبث لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربية

 حممد عبد اهللا حارس حممد عبد اهللا حارس : : إعداد وتقدمي إعداد وتقدمي
 s s 2 2 / / ٠٥٩١٠٠٠٧ ٠٥٩١٠٠٠٧ : : رقم التسجيل رقم التسجيل

 وتقرر قبوله شـرطا لنيـل وتقرر قبوله شـرطا لنيـل ة املناقشة ة املناقشة قد دافع الطالب عن هذا البحث العلمي أمام جلن قد دافع الطالب عن هذا البحث العلمي أمام جلن

 . . ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ سبتمرب سبتمرب ٦ ٦ تعليم اللغة العربية، وذلك بتاريخ تعليم اللغة العربية، وذلك بتاريخ الطالب على درجة املاجستري ىف الطالب على درجة املاجستري ىف
 : : وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

 رئيسا رئيسا اجستري اجستري الدكتور توركيس لوبيس امل الدكتور توركيس لوبيس امل
 :..................... :..................... التوقيع التوقيع ١٥٠٣١٨٠٢٠ ١٥٠٣١٨٠٢٠ : : رقم التوظيف رقم التوظيف

 مناقشا مناقشا الدكتور نور املرتضى املاجستري الدكتور نور املرتضى املاجستري
 .......... .......... :........... :........... التوقيع التوقيع ١٣١٥٦٦٦٧٣ ١٣١٥٦٦٦٧٣ : : رقم التوظيف رقم التوظيف

 مشرفا مشرفا الدكتور نصر الدين املاجستري الدكتور نصر الدين املاجستري
 :...................... :...................... قيع قيع التو التو ١ ١١ ١٥٠٢٨٨٣١ ١٥٠٢٨٨٣ : : التوظيف التوظيف رقم رقم

 االعتماد
 ، مدير برنامج الدراسات العليا

 الدكتور عمر منران املاجستري . أ
١٣٠٥٣١٨٦٢ : رقم التوظيف
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 إقرار الطالب

 : أنا املوقع أسفله وبيانايت كاآليت
 بد اهللا حارس حممد ع : الكامل االسم

 s2 / ٠٥٩١٠٠٠٧ : رقم التسجيل

 الـشرقية وارو سـيدوهرجا جـاوى ٤٦ رقم ي شارع وادونج أسر : العنوان
٦٥١٦٢ 

 أقر بأن هذه الرسالة الىت أحضرا لتوفري شرط من شروط احلـصول علـى درجـة
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية برنامج الدراسات العليا املاجستري ىف ختصص تعليم اللغة العربية

 : ماالنج، وموضوعها

 ماالنج ماالنج ي ي ر ر اا سنجاس سنجاس تقين ىف املدرسة الثانوية املعارف تقين ىف املدرسة الثانوية املعارف تطوير مهارة الكالم باملدخل ال تطوير مهارة الكالم باملدخل ال

 . . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر أأ
 حبثي فأنـا أحتمـل حبثي فأنـا أحتمـل تقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من تقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من وإذا ادعى أحد اس وإذا ادعى أحد اس

 املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤولية برنامج الدراسات املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤولية برنامج الدراسات
 . . العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 . . حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ أغسطس أغسطس ٢ ١٢ ١ ماالنج، ماالنج،
 صاحب اإلقرار، صاحب اإلقرار، توقيع توقيع

حممد عبد اهللا حارس حممد عبد اهللا حارس
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) ) اإلمام شعبة اإلمام شعبة ( (



٦ 

 اإلهداء

 : إىل هذه الرسالة الباحث هدي ي
ª والديه الكرميني الذين كانا يشجعانه ويربيانه ىف أداء األعمال اليوميـة ني فضيلة احملترم 

 متع اهللا احملبوبة سيديت فاطمة احملبوب حممد زاهد ووالدته ته، ومها والده حىت اية دراس

 . حبياما الشريفة

ª زمراهي وحممد مـوف الدين يويل إثناوايت وحممد عابد فخر : األحباء الصغار واته أخ 
 . العزيز
ª بأخالقها احملمودة نه دائما ىف كل حياته وتنوره وتزي ه من سترافق . 
ª باجلامعة اإلسالمية برنامج الدراسات العليا تعليم اللغة العربية ختصص ىف مجيع أصدقائه 

 . احلكومية ماالنج
ª ماالنج ي ر ا ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاس يع أصحابه مج .
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 كلمة الشكر والتقدير

 رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آلـه احلمد هللا
 : ، أما بعد وصحبه أمجعني

 فما قد انتهت كتابة هذه الرسالة وال ميكن أن يتم هذا البحث دون مساعدة اآلخر،
 : أفرح قلب الباحث وأسعد فؤاده ىف تقدمي أمجل الشكر والتقدمي إىل

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية رئيس و بوصفه غ فضيلة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوبرايو . ١
 . ماالنج

 بوصفه مـدير الدراسـات العليـا عمر منران املاجستري فضيلة األستاذ الدكتور احلاج . ٢
 . باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 بوصفه رئيس ختصص تعلـيم اللغـة املاجستري فضيلة الدكتور احلاج توركيس لوبيس . ٣
 . باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج العربية

 مشرف هذا البحـث فضيلة الدكتور احلاج نصر الدين إدريس جوهر املاجستري بوصفه . ٤
 . جيزيه باخلري اهللا . يشرفه ىف إمتامه حىت انتهاء كتابته بكل إخالص وصرب ودقة الذى كان

 فضيلة األساتذة احملترمني ىف الدراسات العليا الذين كانوا يعلمون الباحث العلوم النافعة . ٥
 . بكل اجلهد واإلخالص

 بوصفه رئيس املدرسـة تري املاجس احلاج سالمت هاريونو الدكتوراندوس فضيلة احملترم . ٦
 . ماالنج ي ر ا ف سنجاس الثانوية املعار

 فضيلة احملترم الدكتوراندوس نور هادي املاجستري بوصفه مدرس اللغة العربية ىف املدرسة . ٧
 . ماالنج ي ر ا الثانوية املعارف سنجاس

 . ماالنج ي ر ا فضيلة املدرسني واملوظفني ىف املدرسة الثانوية املعارف سنجاس . ٨
 األعمال اليوميـة ىف أداء ه الكرميني الذين كانا يشجعانه ويربيانه والدي ني ترم فضيلة احمل . ٩

 متع اهللا . احملبوبة سيديت فاطمة حىت اية دراسته، ومها والده احملبوب حممد زاهد ووالدته

. حبياما الشريفة



۸ 

 الكياهي احلاج حممد بصري علوي مرتـضى ومريب روحه فضيلة املكرم شيخ فتوحه . ١٠
 ماالنج الذى كان يعلمـه نطـق ي ر ا معهد الدراسات القرآنية سنجاس بوصفه مدير

 أطـال اهللا بقـاءه وزاد . األحرف القرآنية الصحيحة والعلوم الدينية والوصايا اإلميانية

 . نفعه وبركته
 ماالنج الذين كانوا ي ر ا فضيلة املدرسني الفضالء ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاس . ١١

 جزاهم اهللا . غريه أنفعهم ل و خالق الكرمية ليكون خري الناس يعلمونه العلوم النافعة واأل

 . أحسن اجلزاء
 . ربيع قلبه ألفة حممودة الىت ال تزال يج احلماسة لتكميل البحث . ١٢
 مجيع أصدقائه ىف ختصص تعليم اللغة العربية برنـامج الدراسـات العليـا باجلامعـة . ١٣

 نه إذا أخطـأ ىف القيـام اإلسالمية احلكومية ماالنج الذين كانوا يرافقونه ويرشـدو
 . طوال الدراسة بالواجبات اليومية

 ماالنج الذين كانوا يساعدونه ي ر ا مجيع أصحابه ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاس . ١٤
 . ىف أداء الواجبات واألمور املعهدية

 وجدمت األخطاء إلقاءها وإذا الباحث ستطيع كلمة الشكر والتقدير الىت ي وها هي ذه
 وأخريا يقول لكـم . ذا البحث فيطلب الباحث منكم حبر السماحة والعفو فيها وىف كتابة ه

 . الباحث شكرا جزيال على حسن اهتمامكم ومساعدتكم

 الباحث،

حممد عبد اهللا حارس



۹ 

 مستخلص البحث

 تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين ىف املدرسـة الثانويـة ، ٢٠٠٧ حارس، حممد عبد اهللا،

 ، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغـة العربيـة برنـامج ماالنج ي ر ا املعارف سنجاس
 النج، حتت إشراف الدكتور احلـاج امعة اإلسالمية احلكومية ما الدراسات العليا باجل

 . دين إدريس جوهر املاجستري نصر ال

 التطوير، مهارة الكالم، املدخل التقين : األساسية الكلمات

 لمدرسة الثانويـة الـىت ل الدراسية ناهج امل تتبع املدرسة الثانوية املعارف سنجاسرى
 ، تستخدم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ منذ السنة الدراسية . وضعتها وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية

 الذى يعتمد على أساس الكفـاءة واآلن ىف االنـدماج بــ نهج الدراسي امل هذه املدرسة
KTSP . بوسيلة االستماع والقـراءة العبارة الىت يسهل فهمها يفهمون كثري من التالميذ 

 اتـصاليا، مـع أن أن يتحدثوا ا والكتابة ولكنهم حسب مالحظة الباحث ال يستطيعون
 . ويتعلمون اللغة العربية فيها ة ىف تلك املدين أكثرهم يسكنون ىف املعاهد

 وأما نوع البحث املستخدم . يتبع الباحث ىف كتابة هذه الرسالة مدخل البحث الكيفي
 . ) Classroom Action Research ( هو البحث العملي الصفي

 ، وملعرفـة باملدخل الـتقين للتالميذ تطوير مهارة الكالم أما أهداف هذا البحث هي
 تقين ىف مهارة الكالم، وملعرفة مدى فعالية املدخل الـتقين ىف مهـارة كيفية تطبيق املدخل ال

 . الكالم
 م باملدخل التقين ىف تعليم مهـارة ي م والتعل أن إجراء التعل : ئج هذا البحث هي وأهم نتا

 ىف تنمية مجيع املهارات اللغوية خاصة ىف تنمية مهارة الكالم، ومدى جنـاح الم له فعالية الك
 ىف تنمية كفاءة مهارة الكالم باملدخل التقين فهو ىف املستوى اجليد جدا حيث كان التالميذ

. ن باستخدام املدخل التقين و التالميذ حيصلون على النتائج اجليدة جدا وهم فرح



۱۰ 

 للمدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ومدرسي اللغـة أما اقتراحات هذا البحث
 أهداف التعليم العامـة للغـة ب اف التعليم باالهتمام إعادة تنظيم أهد ) ١ ( : هي العربية فيها

 أمهية األهداف للدارسني، ومستوى حاجة الدارسني والبيئة التعليميـة، الىت تناسب العربية
 وترقية الـتعلم ) ٣ ( إعداد املواد الدراسية الىت تناسب أهداف التعليم والبيئة التعليمية، ) ٢ (

 طرائق وأساليب التعليم، وإعداد الوسائل التعليميـة تطوير استيعاب املدرسني على والتعليم ب
. احلديثة من التقنيات
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ABSTRACT 

Charis, Muhammad Abdullah, 2007, Improving Speaking Skill Through Media 
Based Approach  in  Islamic  Senior High School of Almaarif Singosari 
Malang, Thesis, Arabic Education Program of Postgraduate Program of 
Islamic  State  University  of  Malang,  Supervisor  :  Dr.  H.  Nasaruddin 
Idris Jauhar, M. Ed. 

Key Word :Improving,  Speaking Skill,  MediaBased Approach 

Islamic  senior  high  school  of  Almaarif  Singosari  Malang  uses 
curriculums of  Islamic  senior  high school decided by Department of Religious 
Affairs. Since academic year 20042005,  the school has been using curriculum 
which is based on student's ability, now called KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan).  Based  on  researcher's  observation,  most  students  in  the  school 
understand Arabic  expressions  though  listening,  reading  and writing,  but  they 
cannot  speak  Arabic  fluently,  although  most  of  them  are  living  in  Islamic 
boarding house and are learning Arabic there. 

This  research  used  qualitative  approach,  and  the  type  was  classroom 
action research. 

Research's objectives are (1) to improve student's speaking skill though 
mediabased approach, (2) to know how to implement mediabased approach in 
speaking  skill  teaching,  and  (3)  to  know  the  effectiveness  of  mediabased 
approach in speaking skill teaching. 

This  research  came  to  conclusion  that  teaching  and  learning  process 
though mediabased approach is effective in improving language skill especially 
speaking,  because  many  of  student's  gained  high  scores  and  they  enjoyed 
learning. 

There  are  suggestions  for  the  school  and  it's  Arabic  teachers  :  (1) 
rearrange  the  objectives  of  Arabic  lesson,  based  on  need  analysis,  (2)  prepare 
teaching materials, and (3) improve teaching–learning process through improving 
teachers quality on methods and media.
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ABSTRAK 

Charis,  Muhammad  Abdullah,  2007,  Pengembangan  Keterampilan  Berbicara 
Dengan  Pendekatan  Berbasis  Media  di  Madrasah  Aliyah  Almaarif 
Singosari  Malang,  Tesis,  Jurusan  Pendidikan  Bahasa  Arab  Program 
Pascasarjana Universitas  Islam Negeri Malang, Dosen Pembimbing: Dr. 
H. Nasaruddin Idris Jauhar, M. Ed. 
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Media 

Madrasah  Aliyah  Almaarif  Singosari  Malang  mengikuti  kurikulum 
Madrasah Aliyah yang ditetapkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. 
Sejak  tahun pelajaran  20042005, Madrasah  ini menggunakan  kurikulum yang 
bertumpu  pada  kemampuan  siswa  yang  sekarang  disebut  KTSP  (Kurikulum 
Tingkat  Satuan  Pendidikan).  Mayoritas  siswa  di  Madrasah  tersebut  mengerti 
ungkapan bahasa Arab melalui mendengar, membaca, dan menulis, akan tetapi 
berdasarkan  pengamatan  peneliti  mereka  tidak  dapat  berbicara  bahasa  Arab 
secara komunikatif, padahal mayoritas mereka  tinggal di beberapa pesantren di 
kota itu dan juga mempelajari  bahasa Arab di dalamnya. 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini 
adalah  pendekatan  kualitatif.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). 

Tujuantujuan  penelitian  ini  adalah  mengembangkan  keterampilan 
berbicara  siswa  dengan  pendekatan  berbasis  media,  untuk  mengetahui  cara 
implementasi  pendekatan  berbasis  media  di  dalam  pengajaran  keterampilan 
berbicara,  dan  juga  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  pendekatan 
berbasis media di dalam pengajaran keterampilan berbicara. 

Hasil penelitian ini adalah: bahwasannya proses belajar mengajar dengan 
pendekatan  berbasis media mempunyai efektifitas di dalam peningkatan semua 
keterampilan berbahasa khususnya di dalam peningkatan keterampilan berbicara, 
dan  keberhasilan  para  siswa  di  dalam  peningkatan  kemampuan  keterampilan 
berbicara  dengan  pendekatan  berbasis  media  berada  pada  tingkat  yang  baik 
sekali  sekira  banyak  dari  mereka  memperoleh  nilai  yang  baik  sekali  dan 
merekapun senang dengan penggunaan pendekatan berbasis media. 

Adapun saransaran penelitian  bagi Madrasah Aliyah Almaarif Singosari 
dan  guruguru  bahasa  Arabnya  adalah:  (1)  merencanakan  ulang  tujuantujuan 
umum  pengajaran  bahasa Arab  yang sesuai bagi para siswa,  tingkat kebutuhan 
mereka,  dan  lingkungan  pengajaran,  (2)  menyiapkan  materimateri  pelajaran 
yang  sesuai  dengan  tujuantujuan  dan  lingkungan  pengajaran,  (3)  lebih 
memberdayakan  para  siswa  di  dalam  pengajaran  dengan  mengembangkan 
kemampuan  para  guru  di  dalam  berbagai metode  pengajaran  dan menyiapkan 
mediamedia pengajaran.
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 الفصل األول

 أساسيات البحث
 مقدمة . أ

 جمموعة من النظم الصوتية والنحوية والصرفية واملعجميـة الـىت هي اللغة
 ة معينة من البـشر، أو تتكامل فيما بينها لتنتج عبارات ومجال هلا معىن وداللة بني فئ

 ١ . أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم " ى ابن جن " كما يقول

 انية من املهارات األساسية الىت متثل غاية مـن غايـات والكالم ىف اللغة الث
 ولقد اشـتدت . وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين . الدراسة اللغوية

 احلاجة هلذه املهارة ىف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العامليـة
 ، حـىت لقـد أدى بلد الثانية، وتزايد وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل

يم اللغـة  تزايد احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر ىف طـرق تعـل
 وكان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية وغريها من طرق توىل املهارات . الثانية

 ٢ . الصوتية اهتمامها

 األماكن لتعليم اللغة ى حد ماالنج كإ ي ر ا ثانوية املعارف سنجاس واملدرسة ال
 مطلوبة لتطوير املهـارات اللغويـة مثاال للمدارس الثانوية األخرى وتكون العربية
 التكنولوجيـة وتنميـة وفقا بتقدم ) االستماع والكالم والقراءة والكتابة ( األربع

 عبـارة اللغـة العربيـة يعربون كثري من التالميذ فيها . العصرية احلديثة واملعلومات
 ال حـسب مالحظـة الباحـث ولكنـهم لكتابة وا القراءة بوسيلة يسهل فهمها

 الكالم ولكن بعـد أو مراد يستطيعون الكالم باللغة العربية، يفهم التالميذ مقصود

 ، دار االعتصام، بالعربية أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني : ، عبد احلميد عبد اهللا ناصر عبد اهللا الغاىل ۱
 . ٣٦ . ، ص دون السنة

 ، منشورات املنظمة اإلسالمسة للتربية والعلوم تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه : د طعيمة رشدي أمح ۲
. ١٦٠ ، ص ١٩٨٩ ، الرباط، - إيسيسكو – و الثقافة
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 ، مـع أن اتـصاليا باللغة العربية هم ال يستطيعون الكالم بتلك اللغـة يتكلموا أن
 ة الكالم ووقائع تعليم مهار . ويتعلمون اللغة العربية فيها أكثرهم يسكنون ىف املعاهد

 قلة رغبة ومشاركة التالميـذ ىف ىف تلك املدرسة قلة استخدام الوسائل التعليمية، و
 اللغة العربية خاصة مهارة الكالم، وخوفهم من الكـالم باللغـة وتعلم تعليم عملية

 . املفردات الكثرية يكتسبون العربية مع أم
 يسمى عنـدنا تدريس فن التحدث أو الكالم، إال فيما ومن املالحظ إمهال

 وحىت الدرس املخصص هلذا اللون اللغوي قد هجر غالبا أو أمهل، . بالتعبري الشفهي
 ية مملة خالية من الروح ومـن يؤدى بطريقة ميكانيك - ىف أفضل األحوال - أو هو

 ونظـرا إىل أن طـرق . اإلثارة، حيث أصبح التعبري الشفهي شكال بال مـضمون
 تلميذ كي يتحدث ويعـرب وعدم إعطاء احلرية لل التدريس عندنا نعتمد على اإللقاء

 عن نفسه ويناقش، فقد أفرغ التعبري الشفهي من مضمونه وأصبح شكال بال معـىن
 ٣ . حقيقي

 التكنولوجيـة يتطلب التعليم املعاصر استخدام العديد من الوسائل التعليمية
 . االبتدائي و لتعليم العايل والثانوي واملتوسطي احلديثة ملختلف مناهج ا

 ىف كما حيتاج الوضع إىل حتديد املعوقات الىت تقلل من استخدام الوسـائل
 املدارس احلديثة، وكيفية اعداد املعلم وتدريبه ىف خمتلف جماالت األسـاليب الـىت

 ٤ . تسهم ىف حل املشكالت التعليمية

 عتمد على الوسائل التعليمية، والتقنيات ت داخل الىت امل ى حد املدخل التقين كإ
ـبري ىف توصـيل وهلذه الوسائل والتقنيات . ىف تعليم اللغة التربوية  كما نعلم دور ك
 . ، وحتويلها من خربة جمردة إىل خربة حمسوسة اخلربة

 . ٨ . ص ، ، دار الفكر العريب، دون السنة تدريس فنون اللغة العربية : على أمحد مدكور ٣
 ، ١ . ، دار املعارف، ط العربية كولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة سي : عبد ايد سيد أمحد منصور ٤

. ٥ . ص
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 والتراكيـب ويستهدف املدخل التقين توفري سياق يوضح معاين الكلمـات
 واملفاهيم الثقافية اجلديدة وذلك عن طريق استعمال الصور واخلرائط والرسـومات

 اذج احلية، والبطاقات، وغريها مما يساعد على تعريف الدارسـني بـدالالت والنم
 ٥ . الكلمات األجنبية

 وعلينا أن ندرك أن تقنيات التعليم وحتسينه ىف خمتلف اتمعـات أدت إىل
 ث مناهج متطورة ىف الرياضيات والعلوم واللغويات والدراسات اإلنسانية، استحدا

 صرية ووسائل اتصال وكتب دراسـية ومراجـع وتبع ذلك ابتكار وسائل مسعية وب
 علمية وآالت تعليمية خمتلفة، ومعاجم وجمالت وكتب علمية بقصد اتاحـة أكـرب

 . عائد من الفهم وزيادة اخلربات واملهارات لدى املتعلمني
 ن املدارس الىت الزالت تسري وفق الوسائل التقليدية ىف التعلـيم ال ميكنـها إ

 ذا فاحلاجة ماسة ىف مدارسنا ومؤسساتنا التعليميـة ل . مي متابعة الركب والتقدم العل
 عن طريق إىل استقصاء املشاكل التعليمية، وإىل تعاون رجال التربية ىف العامل العريب

 االحتادات العلمية أو املنظمات واملؤسسات العربية، وإىل الدراسـات والبحـوث
 م التقنيات احلديثة والوسـائل التطبيقية العلمية ملعاجلة املشاكل األساسية إىل استخدا

 ٦ . ىف العملية التربوية التعليمية الىت تيسر التعليم، وتوفر الفاقد واجلهد

 بحث تلك الظـاهرة ىف املدرسـة أن ي وعلى الشرح املذكور يريد الباحث
 . باملدخل التقين واعطاء حلها ماالنج اري املعارف سنجاس ثانوية ال

 مشكالت البحث . ب
 : فيما يلى البحث شكالت م قدمة املذكورة، ف امل من انطالقا

 . باللغة العربية التحدث ىف تدين مهارة التالميذ . ١

 . ١١٦ . رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص ٥

. ٦ . عبد ايد سيد أمحد منصور، مرجع سابق، ص ٦
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 . قلة استخدام الوسائل التعليمية ىف مهارة الكالم . ٢
 . ضرورة تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين . ٣

 أسئلة البحث . ج
 : ما يلى هي ف هذا البحث أما أسئلة

 ىف املدرسـة الثانويـة املعـارف ل التقين املدخ مهارة الكالم ب كيف تطوير . ١
 ؟ ماالنج اري سنجاس

 ىف املدرسة للتالميذ كالم ال تنمية مهارة ىف املدخل التقين مدى فعالية أي إىل . ٢
 ؟ ماالنج اري الثانوية املعارف سنجاس

 فروض البحث . د
 عطـى ت ن الوسائل التعليمية تؤثر فعالية عملية التعليم ألن الوسائل التعليمية إ . ١

 الـسمعية مـن التالميذ تصويرا عميقا عن معىن الكلمة، وكذلك الوسائل
 . نطقا سليما التالميذ منوذجا لنطق األصوات العربية عطى ت األشرطة

ـتخدام الوسـائل تقدمي املواد الدراسية وجود عالقة قوية بني خطوط . ٢  باس
 . التعليمية وبني فعالية نتيجة مهارة الكالم

 البحث حدود . هـ
 حـدود البحـث وضع ا إىل مشكالت البحث املذكورة، يريد الباحث نظر

 : ما يلى هي ف وحدود البحث . لوسعة البحث حمددا و مركزا لتكون
. ة بالطريقة الفعال هذه الدراسة ال تغري املادة ولكن القاء املادة . ١
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 تعليمية الثالث وهي الوسـائل البـصرية الوسائل املستخدمة هنا الوسائل ال . ٢
 ، والوسائل البـصرية والـسمعية ) شريط ال ( لوسائل السمعية ، وا ) الصورة (
 ). فيديو الفلم أو ال (

 اري صف األول ىف املدرسة الثانوية املعـارف سنجاسـ جمتمع البحث هو ال . ٣
 . ماالنج

 أهداف البحث . و
 : ما يلى ي ه ف ف هذا البحث ا هد أ أما

 . لتعريف املدخل التقين ىف مهارة الكالم . ١
 . مهارة الكالم ىف دخل التقين امل تطبيق ية عرفة كيف مل . ٢
 . مهارة الكالم مدى فعالية املدخل التقين ىف عرفة مل . ٣

 البحث أمهية . ز
 للمدرسة أمهيته ) أ

ذى ي خاصـ الدراسي تصميم املنهج يكون مدخال للمدرسة ىف . ١  تعلـق ة اـل
 . ة واملعلومات املناسبة بتنمية التكنولوجي ائل بالوس

 علم للم أمهيته ). ب
 . للمعلم ىف تطبيق الطرائق املهتمة باستخدام املدخل التقين يكون أساسا . ١
 . فعالية ال معلم ىف تعليم مهارة الكالم بالطريقة اعطاء الفرصة لل . ٢
 لتالميذ أمهيته ل ) ج
 . ىف تنمية مهارة الكالم لتالميذ اعطاء الفرصة ل . ١
. فعال ومواجه اكتساب مهارة الكالم ب اكتساب للتالميذ ىف اعطاء الفرصة . ٢



۲۳ 

 حات البحث طل مص . ح

v التعليم 
 وية لتأثري التالميـذ ىف املؤسسة الترب الدراسي تنفيذ املنهج ل التعليم هو عملية

 ٧ . ة ف التربية املقرر ا هد أ بلوغ

v املهارة 
 قدرة من قدرات اإلنسان " أو " القيام بالعمل بسرعة ودقة وإتقان املهارة هي

 ٨ . ء على القيام بعمل ما بسرعة ودقة مع اإلتقان ىف األدا

v الكالم 
 الكالم هو فن نقل اإلعتقادات والعواطف واإلجتاهات واملعـاىن واألفكـار
 واألحداث من متكلم على السامع أو ما يصدر عن اإلنسان من الصوت يعرب بـه

 . ٩ عن شيئ له داللة ىف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل ىف ذهن املتكلم
v املدخل التقين ) Media – Based Approach ( 

 د على الوسائل التعليمية، والتقنيات التربوية ىف تعلـيم يقصد بذلك االعتما
 وهلذه الوسائل والتقنيات كما نعلم دور كبري ىف توصيل اخلربة، وحتويلها من . اللغة

 ١٠ . خربة جمردة إىل خربة حمسوسة

v التعليمية الوسيلة 
 الكلمات يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين كل أداة

تدريب الدارسني على املهارات واكسام العادات وتنمية وشرح األفكار و
 ١١ . االجتاهات وغرس القيام

7 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, 2005, Media Pengajaran, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal.1 

 . ١٨١ . ، ص ١٩٨٢ ، دار الفرقان، عمان، الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها : فريد أبو زينة ٨
 . ٨٦ . ص ، ١٩٩٢ الرياض، ، ، دار املسلم ماهيتها وطرائق تدريسها املهارات اللغوية : أمحد فؤاد عليان ٩

 . ١١٦ . رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص ١٠
. ٤٠ . ص عبد ايد سيد أمحد منصور، مرجع سابق، ١١



۲٤ 

 الدراسات السابقة . ط
 ورمبا قد كثـرت . ا سيقوم  الدراسة الىت مثل دراسات ال ومل جيد الباحث

 هذه وىف . ق تعليمها ومشكالا وحلها ية عن مهارة الكالم من طر العلم الدراسات
 . يريد الباحث أن يبحث عن تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين الدراسة

 : وهي مثانية مهارة الكالم ىف العلمية الىت حبثت الدراسات وفيما يلى
 ١٢ عبد الغافر دراسة . ١

 من أهداف تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية هو تطبيق مهارة
 بحث يستهدف إىل التعبري عن مهارة الكالم وطريقـة ال هذا . الكالم عند الطالب

 جنروكـي مشـاين جروجـول " املـؤمن " تدريسها ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية
 . يستهدف إىل وصف احلال عرب الباحث الذى سوكاهرجو جاوى الوسطى

 ىف هذا احلال، يريد الباحث معرفة األحوال املتعلقة مبهارة الكالم وخاصة ما
 واملـدخل قة تدريسها، فالنموذج األنسب لعملية الوصف هو الطريقـة يتعلق بطري

 . وذلك بالتخطيط أو تصميم دراسي للقضية ، الكيفي
 " املـؤمن " ونتيجته أن تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانويـة اإلسـالمية

 البالغة واإلنـشاء واخلـط واملطالعـة : يستخدم نظرية الفروع مع التفصيل اآلتى
 علـى . ىف كل أسبوع ١٢ والتحفيظ والنحو والصرف مع عدد احلصص واحملادثة

 أساس نظرية الفروع باحملادثة يتوقف تعليم مهارة الكالم بالطريقة املباشرة والطريقة
 . السمعية الشفهية على املدخل اإلتصايل واملواد الدراسية املتعلقة بـاحلوار اليـومي

 ". احملاضـرة " داء الربنامج املسمى ب عالقة بني ذلك، يكون تعليم مهارة الكالم بأ
 والتدريبات على الكالم  باللغـة . تعقد هذه احملاضرة مرة ىف األسبوع باللغة العربية

 العربية حتت إشراف املدرسني وقد يكون حتت إشراف الطالب املتقدمني والوسائل

 اين جروجول جنروكي مش " املؤمن " مهارة الكالم و طرق تدريسها ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية : عبد الغافر ۱۲

. ٢٠٠٢ ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج سوكاهرجو جاوى الوسطى،



۲٥ 

 يـة اخلطوات الىت ختطوهـا املدرسـة الثانو . األخرى الىت تدعم خلق البيئة العربية
 مهارة ( املذكورة السابقة جتعل أحد األهداف لتعليم اللغة العربية " املؤمن " اإلسالمية

 قد حتقـق ىف - املدرسة الثانوية ١٩٩٤ كما خطاها املنهج الدراسي للعام - ) الكالم
 . جنروكي " املؤمن " املدرسة الثانوية اإلسالمية

 م ىف املدرسـة هذا البحث يريد الباحث معرفة اجراء تعليم مهارة الكال ىف
 ت دراسـة ومعرفة العوامل الداعمة والعائقة ىف اجـراآ " املؤمن " الثانوية اإلسالمية

ي مشـاين جروجـول " املؤمن " مهارة الكالم ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية  جنروـك
 . سوكاهرجو جاوى الوسطى

 ١٣ بادرمان دراسة . ٢

يم مهـار انطالقا من مظهر املسألة  ة الكـالم بأسباب هذا الفشل عند تعـل
 . لطالب املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوهرجو

 فطريقة حبث املوضوع هي طريقة التحقيق أى حتقيق تعليم مهـارة الكـالم
 . فيها بالنظريات املناسبة

 ونتيجته أن بعض العيوب صدر عن املدرسني والطالب وجبانب ذلك أيـضا
 سة حصتان فقـط، وهـذا ال يكفـى أن عدد الساعات لتعليم اللغة العربية باملدر

 بل أن بيئـة املدرسـة . لتدريب الطالب باملهارات األربع الىت يهدف إليها التعليم
 أيضا ال تساعد الطالب على تطوير مهارم ىف الكالم خاصة عند اإلتصال فيمـا

 . بينهم باللغة العربية، وأم مل يتعودوا من قبل على احملادثة باللغة العربية
 ة البيان الكايف عن قـدرة الطـالب ىف البحث يريد الباحث معرف ىف هذا

 ومعرفة اسـتعمال مهارة الكالم باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوهرجو،

 يدوهرجو جاوى مهارة الكالم وطريقة تدريسها ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف س : بادرمان ١٣

. ٢٠٠٢ ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ، الشرقية



۲٦

 طريقة تدريس الكالم ىف املدرسة، ومعرفة تطبيق مهارة الكالم وطريقة تدريـسها
 . وفقا النظرية املناسبة فيها

 ١٤ راضني توفيق الرمحن دراسة . ٣

 بعض املؤسسات التربوية مثل اجلامعات واملدارس واملعاهد أكثرهـا تقـوم
 وأقرض الباحث، بأن . كالم بتنفيذ الربامج املكثفة للغة العربية ترقية لكمية مهارة ال

ات علـم  تدريس تالوة القرآن الذى يركز إىل تدريب النطق بالتطبيق على نظرـي
 لىت واجهها دارسوا اللغة العربية ىف ناحية التجويد يصري معاجلة بديلة على املشكلة ا

 ، حىت ال تستغىن الربامج املكثفة لتدريس اللغة العربية ) ١٩٨٨ : ٧٩ العزيز، ( النطق
 . من وجود التصميم اجلمعي بتدريس تالوة القرآن

 ولذلك، فمن الضروري أن يكون حبث حياول على طلب االرتبـاط بـني
 هذا البحث عمـدة ىف ختطـيط املنـهج وستكون نتائج . تدريس التالوة والكالم

 وهدف هـذا . لتدريس التالوة والكالم، أو ىف تصميم الربنامج املكثف للغة العربية
 البحث وصف النموذج لتدريس التالوة والكالم الذى يشتمل على ستة متغـاير،

 الوسـائل، ) ٤ ( املواد الدراسـية، ) ٣ ( الطرق، ) ٢ ( أهداف التدريس، ) ١ : ( وهي
 . مشكالت التدريس ) ٦ ( املدرس و ) ٥ (

 . ونتيجته أن اجلوانب املتشاة ىف مجيع املتغاير املعينة إال متغري املواد الدراسية
 وىف ناحية األهداف، كل من تدريس التالوة والكالم يهتم بتصحيح النطق مطابقا

 وكذا ىف طريق التدريس، كالمها تـستخدمان . بقواعد علم التجويد واللغة العربية
 وعدد مرحلة التدريس صـممت أيـضا . ب الىت تدور على تدريب النطق األسالي

 . بأربع مراحل بالنسبة إىل طبقات املواد

 اجلامعة ، تدريس تالوة القرآن و الكالم ىف معهد الدراسات الثرآنية سنجاسرى ماالنج : راضني توفيق الرمحن ۱٤
. ٢٠٠٣ ، اإلسالمية احلكومية ماالنج



۲۷ 

 ة اجراء تدريس تالوة القـرآن والكـالم ىف هذا البحث يريد الباحث معرف
 باللغة العربية ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج، ومعرفة االرتباط بني

 م من ناحية أهداف التدريس والطـرق واملـواد والوسـائل والكال تدريس التالوة
 واملدرس ومشكالت التدريس، ومعرفة مقدار االرتباط ملهارة الدارسني ىف الـتالوة

 . والكالم

 ١٥ مرضيات رمسة دراسة . ٤

 ي أمهية دور إمكانية معلم ) ١ : ( يقصد ذا البحث ألن يوصف ويقوم عن
 احملـاوالت الـىت ) ٢ ( لكالم لدى التلميذات، اللغة العربية ىف حماوالت رفع مهارة ا

 . يقوم ا معلمو اللغة العربية ىف تطوير مهارة الكالم لدى التلميذات
 ونتيجته تدل أن إمكانية معلم اللغة العربية ىف املدرسـة الثانويـة الدينيـة
 احلكومية ماالنج هلا دور مهم ىف حماوالت رفع مهارة الكالم لـدى التلميـذات،

 ىف إمكانية ختطيط برنامج التعليم وتنفيذه والتقومي ىف مهارة الكالم الـىت يظهر ذلك
 يقوم ا معلم اللغة العربية عموما تقع ىف املؤهالت اجليدة، وكذلك ىف احملـاوالت
 الىت يقوم ا املعلم ىف رفع مهارة الكالم إما ىف احلصص الواجبة وإما ىف احلـصص

 ىف املساء حاوهلا املعلـم باحلـد األقـصى، ) برنامج التعليم اخلصوصي ( اإلضافية
 وكذلك إسناد البيئة اللغوية الىت وجدت كالمها يتظمنان مباشرة ىف مهارة الكـالم

 ". اجليد " لدى التلميذات مما حيرز القيمة ىف معدل
 دور مدرس اللغة العربية ىف املدرسة وصف أمهية ة ريد الباحث هذا البحث ت ىف

 الثالثة ىف حماوالت تنمية مهارة الكالم لـدى التلميـذات، الثانوية الدينية احلكومية

 ارة الكالم لدى تلميذات املدرسة الثانوية الدينية دور إمكانية معلم اللغة العربية ىف تطوير مه : مرضيات رمسة ۱٥

. ٢٠٠٣ ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج احلكومية ماالنج،



۲۸ 

 مهارة الكـالم لـدى ووصف احملاوالت الىت يقوم ا مدرس اللغة العربية ىف تنمية
 . التلميذات

 ١٦ مفتاح اهلدى دراسة . ٥

 ىف هذا البحث أراد الباحث وصف اجراء تعليم مهارة الكالم باللغة العربية
 المية احلكومية باسوروان واملشكالت املواجهـة ىف تعلـيم املدرسة الثانوية اإلس ىف

 . مهارة الكالم باللغة العربية فيها واحملاوالت الىت يقوم ا املدرس حلل تلك املشكلة
 ىف هذا البحث اختار الباحث املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باسوروان

 ة العربية فيهـا مل يـتمكن عليم مهارة الكالم باللغ ميدان البحث احتسابا على أن ت
 . حتقيق غايته املقررة

 من هذا البحث يعرف أن تعليم مهارة الكالم باللغة العربية ىف تلك املدرسة
 غايته غـري : مل يتمكن من حتقيق غايته املقررة، واملشكالت املواجهة فيه فكما يلى

 كـالم ليم مهـارة ال ونقصان فرصة املدرس لنيل املعلومات احلديثة عن تع ، واضح
 ، ونقصان نظام املدرسة ىف التعليم وخلفية تربية الطـالب املختلفـة باللغة العربية،

 ، وعدم بيئة التعليم اجليد ، ونقصان نشاط الطالب ليسألوا الدرس الذى ال يفهمونه
 وعدم كتاب دليل املتعلم اخلاص عن تعليم مهـارة الكـالم للمدرسـة الثانويـة

 . لتعليم وطرق التعليم املطبقة غري مناسبة اإلسالمية، ونقصان اعداد وسائل ا
 رمز غاية التعليم : وأما احملاوالت املستخدمة حلل تلك املشكالت فكما يلى

 التدريبية والتثقيفيـة لترقيـة وإعطاء الفرصة للمدرس الشتراك الدورات ، واضحا
 مستواهم الفين ىف تعليم مهارة الكالم باللغة العربية، ودفـع املـدرس ألن يهـتم

 يفرقهم على مستواهم، وإعطاء الـدرس ومعرفة طبقات قدرة الطالب مث ، وره حض

 ، تعليم مهارة الكالم باللغة العربية ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باسوروان : مفتاح اهلدى ۱٦
. ٢٠٠٣ ، اإلسالمية احلكومية ماالنج اجلامعة



۲۹

 الزائد للطالب الضعفاء، وإعطاء الوظيفة املعينة للطالب القادرين، ودفع الطـالب
 أن يسألوا الدرس الذى ال يفهمونه، وإعداد الفصل اخلـاص وإعطاء احلصة أكثر

 لعربية، وتصنيف املـادة، وكتـاب الدافع على الطالب بأن ال يتكلموا إال باللغة ا
 دليل مث يوزعه على الطالب، وتكميل وسائل التعليم، واختيار املادة واستخدامها ال

 . مناسبة حبوائج الطالب
 ونتيجته أن جناح تعليم مهارة الكالم باللغة العربية يتوقف بكفاءة املـدرس

 طرق املتنوعـة مناسـبة ىف إجياد موقف التعليم اجليد، واختيار املادة، واستخدام ال
 . حبوائج الطالب وحبهم

 ىف املدرسـة ة اجراء تعليم مهارة الكالم ىف هذا البحث يريد الباحث معرف
 الثانوية اإلسالمية احلكومية باسوروان، ومعرفة املشكالت الىت يواجههـا املـدرس
 ا والدارس ىف تعليم مهارة الكالم ىف تلك املدرسة، ومعرفة احملاوالت الىت قـام ـ

 . املدرس حلل تلك املشكالت

 ١٧ لطيف . أ دراسة . ٦

 وإلجراء تدريس مهارة الكالم . إن مهارة الكالم من املهارات اللغوية األربع
 وكثريا من املـدارس . ليس من األشياء السهلة، ألن تعليمها تؤثره العوامل املختلفة

 ن العوامـل فلذلك أراد الباحث الكشف ع . فشلت ىف تعليم أبنائها ىف هذه املهارة
 اإلسـالمية األساسية لفشل تعليم مهارة الكالم ىف اللغة العربية باملدرسة الثانويـة

 . احلكومية األوىل بونتييانك

 عوامل الضعف لتعليم مهارة الكالم ىف اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل : لطيف . أ ۱۷

. ٢٠٠٣ ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ، بونتييانك



۳۰

 يهدف هذا البحث وصف عوامل الضعف لتعليم مهارة الكالم الىت تشتمل
 العوامل من املنـهج ) ٣ ( العوامل من الدارس و ) ٢ ( العوامل من املدرس و ) ١ ( على

 . العوامل من وسائل التعليم املستخدمة ) ٤ ( و الدراسي
 ونتيجته أن عوامل الضعف لتعليم مهارة الكالم ىف اللغة العربيـة باملدرسـة
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بونتييانك من بني العوامل املذكورة نتوقف على

 ب علـى وقلة اإلسـتيعا . املدرس الذى مل يستوعب املواد املدروسة استيعابا جيدا
 واحلاصـل ال . املواد يتولد إىل عدم قدرته على إلقاء املواد إلقاء مـشوقا وجمتـذبا

 جبانـب . يستطيع الدارسون فهم املواد الدراسية ويضعف باعثهم ومهتهم ىف تعلمها
 أنه ال يستخدم طرق التدريس اجليدة إال طريقة احملاضرة وال يستفيد وسائل التعليم

 . ملواد املدروسة الصعبة وكثرة العبأ وقلة مصادر التعليم ويليها ا . أحسن اإلستفادة
 وصف عوامل الضعف لتعليم مهارة الكالم ىف ىف هذا البحث يريد الباحث

 الـسنة بونتييانـك األوىل سة الثانوية اإلسالمية احلكومية طالب املدر ( اللغة العربية
 . ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ الدراسية

 ١٨ نور هادى دراسة . ٧

 حل مشكالت تدريس التعـبري الـشفهي والتعـبري يهدف هذا البحث إىل
 لذلك اختار . التحريري الىت يواجهها املدرسون سواء كان ىف املدارس أم ىف املعاهد

 كيف تدريس التعـبري ىف معهـد الدراسـات القرآنيـة " الباحث مشكلة البحث
 أخذ الباحث هذا املعهد حملل البحث ألن التالميذ فيه الـذين ". سنجاسرى ماالنج

 الشفهي والتعـبري رسون ىف املدارس العامة أو اجلامعات اإلسالمية جييدون التعبري يد

 ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ، تدريس التعبري ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج : نور هادى ۱۸
٢٠٠٣ .



۳۱ 

 ىف معهـد وهذه الظاهرة تدعو الباحث ملعرفة كيفية تدريس التعـبري . التحريري
 . الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج

 ونتيجته أن نوع تدريس التعبري ىف معهد الدراسات القرآنيـة سنجاسـرى
 وهدف تدريس التعبري فيه هو . مها التعبري الشفهي والتعبري التحريري ماالنج نوعان

 ألن يستطيع التالميذ أن يعربوا ما ىف قلوم وما يشاهدونه ىف بيئتهم بعبارة سـليمة
 موضوعات املادة ىف تدريس التعبري هي ما يتعلـق . صحيحة شفهيا كان أو حتريريا

 السوق واملدينـة ومكتـب الربيـد بالبيت واملدرسة و أعضاء اإلنسان واللعب و
 . وموقف القطار

 الـشفهي الكشف عن تدريس التعبري ث حماولة ىف هذا البحث يريد الباح
 والتحريري ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج، وحماولة الكشف عـن
 توفر تدريس التعبري  الشفهي والتحريري ىف معهد الدراسات القرآنية سنجاسـرى

 . ماالنج

 ١٩ سيف املصطفى اسة در . ٨

 والتعلم ىف الربنامج اخلاص حنن مل نـر احلـصول تعليم ال بعد الحظنا عملية
 الطريقة املستعملة هي الطريقة غري جدابـة وال : على املستوى اجليد، األسباب منها

 املستعملة هي ال جتـرى ستراتيجية اال حتصل حصيلة تعلم الطالب حصوال مقنعة،
 يد الباحث أن يدرس استراتيجية تعليم مهارة الكالم بناء لذا، ير . كما هي املطلوبة

 Jigsaw طريقة على اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام باستخدام Method وهي 
 . إحدى الطرق املستعملة ىف تعليم اللغة العربية

 دراسة حالة ( استراتيجية تعليم مهارة الكالم ىف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام : سيف املصطفى ۱۹

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، ، ) ماالنج احلكومية ىف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية
٢٠٠٦ .



۳۲

 ونتيجته هي استراتيجية تعليم مهارة الكالم باجتاه التعلـيم والـتعلم علـى
 Jigsaw لىت استخدمتها طريقة السياق العام ا Method هـي اسـتراتيجية جذابـة 

 وممتعة، وذلك ليكون الطلبة متحمسني ومنتبهني ىف الدراسة وال يـصيبهم امللـل،
 املشكالت الىت يواجهها املعلم عند . والطالب حيصلون على تعلمهم حصيلة جيدة

 على السياق العـام باستراتيجية اجتاه التعليم والتعلم Jigsaw Method تطبيق طريقة
 اختيار املواد التعليمية املناسبة حلياة الطالب اليومية، واملواد تنقسم إىل عـدة : هي

 املهارات الدراسية لكي يستطيع أن تقسم إىل اموعات املتعددة، وحيتاج إىل املؤنة
 . إلعداد الوسائل التعليمية بعدد الفرقة أو اموعة قبل التدريس

 ث الكشف عن استراتيجية تعليم مهارة الكـالم يد الباح ىف هذا البحث ير
 لتعليم اللغة ىف اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام ىف الربنامج اخلاص ومشكالا

 . العربية

 ث هيكل البح . ك
 على مخسة فوضع فيه . وترتيبه البحث حاول الباحث ىف دراسته على تنظيم

 : أبواب
 البحث، مشكالت و مقدمة، : تضمن فيها ت و البحث أساسيات : األول الفصل

 أهداف و حدود البحث، و فروض البحث، و أسئلة البحث، و
 . الدراسات السابقة و أمهية البحث، و البحث،

 مهـارة مفهـوم الفصل يقدم الباحث ىف هذا : النظري اإلطار : الثاين الفصل
 وأمهيتها وطرائق تعليمها ووسائل تعليمها وأهـداف الكالم
 مفهوم و التقين وأهدافه ومشكالته، املدخل مفهوم و ها، تعليمي
 وطبيعتها وماهيتها واحلاجة إىل اسـتخدامها ائل التعليمية الوس

. وأمهيتها ومعوقات استخدامها وأنواعها وتقسيمات



۳۳ 

 البحـث يقدم الباحث ىف هذا الفصل مفهـوم : منهج الدراسة : الثالث الفصل
 ومدخل الدراسـة ونوعهـا، وفـروض البحـث، ، لمي الع

 والبيانات ومصادرها، وأدوات البحث، وجمتمـع البحـث
 وطريقـة مجـع وعينته، وحضور الباحث ىف ميدان البحث،

 . البيانات وحتليلها وفحص صحتها
 تطوير مهارة الكالم باملدخل التقين ىف : عرض البيانات وحتليلها : الرابع الفصل

 املدخل ماالنج، وفعالية ي ر ا املعارف سنجاس الثانوية املدرسة
 . التقين ىف تنمية مهارة الكالم للتالميذ

 . اخلالصة واإلقتراحات و اخلامتة : اخلامس الباب
. واإلندونيسية واإلجنليزية العربية : املراجع



۳٤ 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ثالثة مباحث وهـي ، وفيه يبني الباحث الفصل اإلطار النظري هذا يتناول
 . مهارة الكالم، واملدخل التقين، والوسائل التعليمية

 مهارة الكالم : املبحث األول . ١

 مفهوم مهارة الكالم . ١،١
 الكالم ليس جمموعا من املهارات اللغوية املتنوعة الىت جيب أن يتقنها الفرد،

 سر، بل إن الكالم له بعد آخر غري هذا حىت يصبح متمكنا مما يريد أن يعرب عنه ىف ي
 وهذا البعد املعريف يرتبط بتحـصيل املعلومـات : البعد اللغوي، وهو البعد املعريف

 واحلقائق واألفكار واخلربات عن طريق القراءة املتنوعة الواعية، وهذا البعد املعـريف
 وبنـاء يكسب املتكلم عند الكالم الطالقة اللغوية، والقدرة على تكوين اجلمـل،

 العبارات والفقرات، وترتيبها وهذا يستدعى التنبيه على اإلهتمام بالقراءة العامـة،
 . والربط بني ما يقرؤه اإلنسان، وما يتكلم فيه

 : جـنس املتحـدث : وتتعدد مهارات الكالم تبعا لعوامل متعـددة منـها
 : فمهارات الذكر ىف الكالم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنـها العمـر الـزمين

 فمهارات الصغار ىف الكالم ختتلف عن مهارات الـشباب، ومهـارات الـشباب
 فمهـارات : ختتلف عن مهارات الشيوخ وهكذا، ومنـها املـستوى التعليمـي

املستويات التعليمية، وختصصاا ختتلف عن بعضها ىف الكالم، ومنـها اخلـربات



۳٥ 

 عـن جمـال الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب املوضوع املتحدث عنه، أو بعـده
 ٢٠ . ختصص املتكلم، ودافعية املتكلم إىل غري ذلك من عوامل أخرى

 الكالم مهارة أمهية . ٢،١
 ملا كان للكالم مرتلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية، وهو أنه الغاية من كل
 فروع اللغة، سنحاول هنا أن نوضح أمهية الكالم ىف احلياة ىف نقاط حمددة تكشف

 ٢١ . األمهية لنا جوانب من هذه

 من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود، فاإلنسان يـتكلم - ١
 . قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم سابق على الكتابة

 التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة ىف التعبري عن أفكـاره، والقـدرة - ٢
 . على املبادأة ومواجهة اجلماهري

 ن حرية وثقافة، ىف حاجة ماسة إىل املناقشة، وابـداء احلياة املعاصرة مبا فيها م - ٣
 الرأي، واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع علـى التحـدث،

 . الذى يؤدى إىل التعبري الواضح عما ىف النفس
 خصوصا ىف هذا العصر الذى تعددت فيه وسائل النقل واملواصالت - الكالم - ٤

 فقط، بل طمأنة أهليهم وذويهم، ألن ىف ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني -
 انقطاع االتصال بداية اخلطر، فاملغترب واملسافر عندما يكلم أهلـه باهلـاتف

 . يطمئنهم، ويكلم  رفاقه وأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليه
 للحكم على املتكلم، ومعرفة مـستواه - إىل حد ما - والكالم مؤشر صادق - ٥

 ية، ومهنته، أو حرفته، ذلك ألن املـتكلمني علـى الثقايف، وطبقته اإلجتماع
 اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبيئ عن عملهم، ومن

 . ٩٦ - ٩٥ . ص ، أمحد فؤاد عليان، مرجع سابق ۲۰
. ١٠٧ - ١٠٦ . ، ص ١٩٩٠ ، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طرق تدريس اللغة العربية . إبراهيم حممد عطا ۲۱



۳٦ 

 إن اإلنـسان : هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك قال بعض علماء املنطـق
 . حيوان ناطق

 ك والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو ذلـ - ٦
 واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املـتكلمني، أو املـشكالت

 . اخلاصة والعامة الىت تكون حمال للخالف
 ولـو - والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفـسه - ٧

 عالج نفسي خيفف من حدة األزمة الـىت يعانيهـا، أو - كان حيدث نفسه
 . هلا املواقف الىت يتعرض

 والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهـل، والـذكر - ٨
 واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احليـاة، والتعـبري عـن

 . مطالبه الضرورية
 والكالم وسيلة رئيسة ىف العملية التعليمية ىف خمتلف مراحلـها، ال ميكـن أن - ٩

 . ة من املواد للشرح والتوضيح يستغىن عنه معلم ىف أية ماد

 طرائق تعليم مهارة الكالم . ٣،١
 وفيما يلى جمموعة من التوجيهات العامة الىت قد تسهم ىف تطـوير مهـارة

 ٢٢ . الكالم ىف العربية كلغة ثانية

 يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل : تدريس الكالم يعىن ممارسة الكالم - ١
 إن الكـالم مهـارة ال .. سه ال أن يتكلم غريه عنه إىل مواقف يتكلم فيها بنف

 من هنا تقـاس كفـاءة ... يتعلمها الطالب إن تكلم املعلم وظل هو مستمعا
 املعلم ىف حصة الكالم مبقدار صمته وقدرته على توجيه احلديث وليس بكثرة

 . كالمه واستثاره باحلديث

. ١٦٢ - ١٦٠ . رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص ٢٢



۳۷ 

 بالكالم عـن يقصد بذلك أال يكلف الطالب : أن يعرب الطالب عن خربة - ٢
 ينبغى أن يتعلم الطالب أن يكـون لديـه شـيء .. شيء ليس لديهم علم به

 ومن البعث أن يكلف الطالب بالكالم ىف موضوع غري مألوف . يتحدث عنه
 . وقد ال جيد ىف رصيده اللغوي ما يسعفه . إذ أن هذا يعطل فهمه

ب ليس الكالم نشاطا آليا يـردد فيـ : التدريب على توجيه االنتباه - ٣  ه الطاـل
 إنـه .. إن الكالم نشاط عقلي مركب .. عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم

 والقدرة علـى . يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها وعند نطقها
 إن الكـالم ... تعرف التراكيب وكيف أن اختالفها يؤدى إىل اختالف املعىن

 ا ملا صدر عنه حـىت ال باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن يكون واعي
 وقدميا قيل إن عثرات اللسان أفتك مـن عثـرات .. يصدر منه ما يالم عليه

 . السنان
 من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا : عدم املقاطعة وكثرة التصحيح - ٤

 وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني ىف لغام األوىل . له أن يقاطعه اآلخرون
 إن لديهم من العجـز ىف .. للمتحدثني ىف لغات ثانية فهو أكثر صدقا بالنسبة

 اللغة ما يعوقهم عن االسترسال ىف احلديث أو اخراجه بشكل متكامل، ولعل
 ويرتبط ذا أيضا أال يلـح .. مما يزيد ىف إحساسه ذا العجز أن يقاطعه املعلم

 . املعلم ىف تصحيح أخطاء الطالب
 زيد توقعاته كما سـبق القـول عـن من املعلمني من ي : مستوى التوقعات - ٥

 اإلمكانات احلقيقة للطالب، ويستحثه على استيفاء القول مث يلومه إن مل يكن
 إن احلقيقة الىت ينبغى أن يعرفها معلم العربيـة كلغـة . عند مستوى التوقعات

 ثانية أن األجنيب، خاصة إن تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى
ـتعلم العربيـة .. ته مهارة الكالم العرب عند ممارس  وهذه ظاهرة ال ختـتص ب

. وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني للغات الثانية



۳۸ 

 وأن مييـز بـني مـستوى . املعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا على
اطقني  الكالم الذى يصدر عن الناطقني بالعربية وذلك الذى يصدر عـن الـن

 . بلغات أخرى
 إن الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة .. ق مبدأ التدرج هنا أيضا ينطب : التدرج - ٦

 وتعلم هذه املهارة ال حيدث بني يوم وليلة، وال بـني .. ونشاط عقلي متكامل
 إا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة . عشية وضحاها

 سب مـع وعليه أن يهيء من مواقف الكالم ما يتنا . ما ينبغى أن ميلكه املعلم
 : كل مستوى من مستويات الدارسني كالتاىل

 ميكن أن تدور مواقف الكالم حـول أسـئلة : بالنسبة للمستوى االبتدائي ) أ
 ومن خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب . يطرحها املعلم وجييب عليها الطالب

 ويفضل أن يرتب املعلـم . كيفية انتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار
 ومـن . سئلة بالشكل الذى ينتهى بالطالب إىل بناء موضوع متكامل هذه األ

 املواقف أيضا تكليف الطالب باإلجابة عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض
 . احلوارات واإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه

 يرتفع مستوى املواقف الىت يتعلم الطالب مـن خالهلـا : املستوى املتوسط ) ب
ف لعـب الـدور . كالم مهارة ال  role مـن هـذه املواـق playing وإدارة 

 واملناقشة الثنائية، ووصف األحداث الىت وقعـت للطـالب، . االجتماعات
 وإعادة رواية األخبار الىت مسعوها ىف التلفاز واإلذاعة واألخبار عـن حمادثـة

 . هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغريها
 حيكى الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهرا وهنا قد : املستوى املتقدم ) ج

 أو يتكلمـون debate أو يلقون خطبة أو يديرون مناظرة . من مظاهر الطبيعة
. أو يلقون حوارا ىف متثيلية، أو غري ذلك من مواقف . ىف موضوع مقترح



۳۹

 املهم ىف هذا كله أن يراعى املعلم الرصيد اللغوي عند الدارسـني وكـذلك
 . لديهم من خربة عن موضوع احلديث اهتمامام ومدى ما

 تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه ذا معـىن : قيمة املوضوع - ٧
 وينبغى أن حيسن املعلم اختيار املوضوعات الـىت . عندهم، وذا قيمة ىف حيام

يتحدث الطالب فيها خاضة ىف املستوى املتقدم، حيث الفرصة متاحة للتعبري
 ويفضل . نبغى أن يكون املوضوع ذا قيمة، وأن يكون واضحا وحمددا في . احلر

 أن يطرح على الطالب ىف كل مرة موضوعان أو أكثر حىت تكـون حريـة
 . االختيار متاحة هلم، فيتكلمون عما يعرفون

 وسائل تعليم مهارة الكالم . ٤،١
 ميكن استخدام املدخل السمعي البصري ىف تعليم الكالم، ففى هذا املـدخل
 . ميكن استخدام أساليب كثرية منها الصورة والتمثيل، وسالسل مـن األحـداث

 والتعبري باملالمح وكلها أساليب يستعان ا لتفسري املعىن وربطه بالصوت مث نطقه،
 ٢٣ : وإن استخدام هذا املدخل يقوم على عدة أسباب

 . ة األم أن ارتباط الصورة بالصوت يقلل كثريا من اإلحساس باحلاجة إىل اللغـ - ١
 . فاملعىن واللفظ هنا يرتبطان ارتباطا مباشرا دون حاجة لتدخل من اللغة األم

 أن هذه األساليب تلفت االنتباه منذ البداية إىل تدريب الدارسني على التفكري - ٢
 . ىف اللغة األجنبية باللغة األجنبية ذاا

 بط فقط مع التتـابع أن احلاجة للكتابة هنا تقل ألن الكلمات املتكلمة ال تترا - ٣
 مع ما تثريه الصورة من معان مما يساعد علـى - أيضا - الصحيح للنطق، بل

 . حفظ النطق واستدعائه مبجرد رؤية الصورة

 منشورات املنظمة ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا : حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة ۲۳
. ١٣٦ - ١٣٥ . ، ص ٢٠٠٣ ، الرباط، - إيسيكو – المسة للتربية والعلوم و الثقافة اإلس



٤۰ 

ـتخدام - ٤  أن التعلم هنا يعتمد على العرض البصري مع التذكر السمعي مع االس
 رة الشفوي وال شك أن البصر مع السمع مع احلديث واالستخدام يؤكد القد

 . على الكالم
 أن هذا املدخل يتضمن دوافع ومثريات للمتعلم حيث تتاح له الفرص العمليـة - ٥

 الستخدام ما حفظ من عبارات ىف فترة االستماع وللشعور بأنه تعلم شـيئا
 مفيدا، فهو يعايش الناس والصور وسيشرك نفسه ىف مواقف حقيقيـة حيـة

 . متحركة
 يب وإمكانات كثرية، فمن األساليب جند ما أن هذا املدخل يتسع ليشمل أسال - ٦

 يسمى باألسلوب املباشر، وأسلوب سالسل املواقف التمثيليـة، وأسـلوب
 األسئلة واألجوبـة، ومـن اإلمكانيـات جنـد املعـسكرات والـرحالت

 . إخل ... واالجتماعات، واملناقشات، وحفالت السمر، ومسابقات الكالم

 أهداف تعليم مهارة الكالم . ٥،١
 ٢٤ : أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلى هناك

 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم املختلفـة - ١
 . وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 . أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة - ٢
 . صرية واحلركات الطويلة أن يدرك الفرق ىف النطق بني احلركات الق - ٣
 . أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة - ٤
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة ىف العربية خاصة - ٥

 . ىف مهارة الكالم

. ١٣١ - ١٣٠ . ص , املرجع السابق ۲٤



٤۱ 

 والتأنيـث أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبري الشفوي مثل التـذكري - ٦
 . نظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية ومتييز العدد واحلال و

 أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراتـه، وأن - ٧
 . يستخدم هذه الثروة ىف إمتام عمليات اتصال عصرية

 أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسـبة لعمـره ومـستواه - ٨
 عة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن التـراث االجتماعي وطبي

 . العريب واإلسالمي
 . أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما ىف مواقف احلديث البسيطة - ٩

 أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متـصل ومتـرابط - ١٠
 . لفترات زمنية مقبولة

 د أساسا ملمارسة كثري من أنشطة اإلنسان إن تعلم احلديث باللغة األجنبية يع
 : وحتقيق أهدافه ومن ذلك

 . أن يطلب املتعلم شيئا ما - ١
 . أن يستعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص - ٢
 . أن يطلب من اآلخرين عمل شيء ما - ٣
 . أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة - ٤
 . أن حيكي قصة بسيطة، أو يقول شيئا ما لآلخرين - ٥
 . ن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيني موعد شيء ما أ - ٦
 . أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم - ٧
 . أن يقضى حوائجه اليومية ويؤدى ما يطلب منه من أعمال - ٨

 إن حتقيق كل هذه األهداف منوط مبعرفتنا للجوانب املهمة ىف تعليم الكالم
 ملية تعليمية جيدة متكـن وحبثنا عن أفضل املداخل والطرق واألساليب الىت يء ع

. الدارس فعال من ممارسة اللغة ممارسة شفهية حتقق له وللجماعة األهداف املرجوة



٤۲ 

 مشكالت تعليم الكالم . ٦،١
 ىف تعليم الكالم، السيما تعليمـه الىت قاهلا العلماء عدة املشكالت إن هناك

 : ومنها . للدارسني غري الناطقني بالعربية
 له حسن النطق وجودة األداء ىف الكـالم باللغـة قليل من املدرسني من كان ) ١

 رغم أم . العربية، بل كان منهم من مل يستطع التكلم بالعربية فصيحا وجمودا
 يعتربون من وسيلة أوىل لتعليم الكالم، والدارسون حيتاجون كثريا إىل وجـود

 للغة وإذا كان املدرس اليتكلم مرارا با . املثال اجليد ىف الكالم من قبل املدرس
 واحلل على هذه املشكلة، أن يتـزود . املتعلمة فال يكون احلوار بني الدارسني

 كل مدرس اللغة العربية مبهارة الكالم جيدا، وبـالتزام الفـصحى ىف مجيـع
 وهذا يتطلب املدارس على أن يتمكن فيها من دروس تالوة القـرآن . أقواله

 ة أن حيضر الناطق العـريب وإن أمكن ملدير املدرس ٢٥ . الكرمي بالترتيل والتجويد
 ىف عملية التعليم، ألن ذلك له دور كبري ىف تنمية اللغة العربية املتعلمـة ولـو
 كان عدده واحد فقط بشرط أن يكون املدرس الناطق بالعربية ماهر مؤهـل

 . بالتحقيق ىف تعليم اللغة العربية وال يكفى أن يستطيع الكالم بالعربية فحسب
 من الفشل والحيبون ارتكاب أية خطـإ أو الظهـور أكثر الدارسني خائفون ) ٢

 وذلك ألم . مبظهر الغباء أمام أقرام عندما تكلموا باللغة العربية أثناء التعلم
 وهنـا . يظنون أن ممارسة الكالم أصعب من اجللوس واالستماع إىل املدرس

 جيب على املدرس للعالج من تلك املشكلة، أن يؤكد هلم أن اخلطأ ىف الكالم
 وجيـب علـى . والتردد والوقوف أمر طبيعي جدا، بل هو أمر ال ميكن جتنبه

 املدرس أيضا أن يوجه كثريا من اهتمامه هلؤالء الذين حيتاجون إىل تـشجيع
 وتعضيد للتغلب على هذا الصعاب الىت تعترض طريـق القـدرة الوظيفيـة

. ٤٨ . ، ص ١٩٨٦ دار الفكر، : ، دمشق سورية طرق تدريس اللغة العربية . جودت الركايب ٢٥



٤۳ 

 اللغويـة وميكن للمدرس استخدام الوسائل املمتعة هلم مثل األلعاب ٢٦ . للكالم
 . إلزالة هذه املعوقات النفسية

 عدم البيئة العربية الىت تشجع الدارسني على التكلم باللغة العربية، حىت أم ال ) ٣
 جيدون فرصة للتكلم أو حاله للمحادثة ىف البيئة حوهلم أو ىف املدرسـة الـىت

 رغم أن احلصة الدراسية ىف الفصل حمدودة جـدا، والكـالم . يتعلمون فيها
 ومن املعلوم، إن الدارس للغة أجنبيـة ال . ىل التكرير واالستمرار الكثري حيتاج إ

 يستطيع أن يطبق ما يتعلمه ىف الفصول من عادات كالمية جديدة ىف احليـاة
 فلذلك، البد من املدرس أن يعد أجهزة ٢٧ . اليومية مثلما يفعل ذلك أبناء اللغة

 . ية ىف أي جمال التعليم املتنوعة واملكيفة، وأن جيعل األنشطة اللغو
 إن الطريقة التعليمية الىت يطبقها املدرس ال تفيد كثريا للدارسـني ىف التعـبري ) ٤

 وذلك بسبب أن املدرس يكثر اهتمامه بقواعد اللغة أثناء التعليم وال . الشفهي
 فلذلك، البد للدارس أن يطبق الطريقـة . يعطى الدارسني فرصة كبرية للكالم

 الطريقة السمعية الشفوية، وتناسب باستخدام الىت تناسب باهلدف الدراسي ك
 وأن يعود على اعـداد ). الكالم ( الوسائل السمعية البصرية لالستماع والنطق

 ويسمح له باستخدام اللغـة . التدريبات ىف الكالم، واملقرنة لتصحيح األخطاء
 ٢٨ . األصلية أو اللغة الوسيطة احتصارا للوقت وحتديدا للمعىن

 بني لغة وأخرى يكون ىف األصوات أو ىف طبيعة تركيب االختالف أو التشابه ) ٥
 وكذلك االخـتالف ٢٩ . اللغة أو ىف األمناط السائدة فيها أو ىف شكل الكتابة

 الثاين، مكتبة التربية العريب لدول ، اجلزء وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا . حممود كامل الناقة ٢٦
 . ١٧٩ . اخلليج، ص

 . ١٥٦ . املرجع السابق، ص ۲۷
 . ٤٦ . دار الكتاب العريب، دون سنة، ص : ، القاهرة مشكالت تعليم اللغة العربية . على احلديدي ۲۸
 . ٤ . املرجع السابق، ص ٢٩
. ١١٦ . رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص ٣٠



٤٤

 بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسة أي االختالف من ناحية النطـق وخمـارج
 ولـذلك تعتمـد . احلروف، هو الصعوبة الكربى الىت يواجهها دارس اللغـة

 احلديثة لتعليم اللغات األجنبية بالتدريبات السمعية على اللغة املنطوقـة الطرق
 . قبل التدريب على القراءة والكتابة

 املدخل التقين : املبحث الثاين . ٢

 املدخل التقين مفهوم . ١،٢
 يقصد بذلك االعتماد على الوسائل التعليمية، والتقنيات التربوية ىف تعلـيم

 لتقنيات كما نعلم دور كبري ىف توصيل اخلربة، وحتويلها من وهلذه الوسائل وا . اللغة
 ٣٠ . خربة جمردة إىل خربة حمسوسة

 املدخل التقين أهداف . ٢،٢
 ويستهدف املدخل التقين توفري سياق يوضح معاىن الكلمـات والتراكيـب
 واملفاهيم الثقافية اجلديدة وذلك عن طريق استعمال الصور واخلرائط والرسـومات

 احلية، والبطاقات، وغريها مما يساعد على تعريف الدارسـني بـدالالت والنماذج
 . الكلمات األجنبية

 ويتسع جمال هذا املدخل ليشمل خمتلف وسائل االتصال من كاسـيت إىل
 ). كومبيـوتر ( ،إىل حاسـوب slides فيديو إىل معامل لغات إىل راديو، إىل شرائح

 استخدام التقنيات التربوية لتقدمي ولقد توسعت بعض برامج تعليم اللغات الثانية ىف
 ٣١ . النماذج اللغوية الصحيحة والتدريب عليها

. ١١٦ . املرجع السابق، ص ۳۱



٤٥ 

 املدخل التقين مشكالت . ٣،٢
 عدم توفر مواد تعليمية جيـدة، : ويواجه هذا املدخل مشكالت كثرية منها

 ومنها أيضا تعذر شـرح الكلمـات . أو حىت كافية للمعلم ىف كل موقف لغوي
 ومنها ارتفاع كلفة . ها بالترمجة وعن طريق مباشر وخمتصر اردة الىت ميكن توضيح

 . إعداد هذه الوسائل والتقنيات إىل الدرجة الىت ال تتكافأ مع عدد املستفيدين منـها
ـتخدامه . كما أن استخدام احلاسب اآليل نفسه يواجه بعض املشكالت  منها أن اس

 . لتعليمية أو املعلمني يتطلب مهارات ختصصية ال تتوافر عند كثري من معدي املواد ا
 ومنها عجز احلاسب اآليل عن التدريب على بعض املهارات اللغوية، ومنها ارتفاع

 . تكلفة إعداد براجمه أيضا إىل الدرجة الىت تعجز عنها بعض برامج تعليم اللغات
 والواقع أنه ينبغى أن ينظر الستخدام الوسائل والتقنيات ال على أنه مـدخل

 من مداخل تعليم اللغات، قدر ما هو جمرد اسـتعمال وسـائل متكامل حمدد املعامل
 . تعليمية معينة

 واحلقيقة الىت يقر ا اخلرباء هي أن هذه الوسائل والتقنيات، مهمـا ارتفـع
 مستوى تقدمها، ال تستغىن عن مقومات أخرى كثرية الزمة لنجاح عملية تدريس

 ٣٢ . اللغات، كما أا ال تقف بديال عن املعلم

 الوسائل التعليمية : ملبحث الثالث ا . ٣

 مفهموم الوسائل التعليمية . ١،٣
 ليست ىف حد ذاا غايات أو أهداف تربوية وإمنـا هـي الوسائل التعليمية

 أدوات للتعلم تساعد ىف احلصول على خربات منوعة لتحقيق هـذه الغايـات أو

 . ١١٧ - ١١٦ . املرجع السابق، ص ٣٢
 ، ١٩٩٧ القاهرة، ، النهضة العربية الوسائل التعليمية واملنهح، دار : جابر عبد احلميد جابر أمحد خريي كاظم، ۳۳

. ٢٩ . ص



٤٦ 

 الناحيـة العمليـة وهي ليست باملواد الثانوية أو اإلضافية، وإمنا هي من . األهداف
 كـالعلوم، : جزء متكامل مع ما يتضمنه املنهج املدرسي من مقـررات دراسـية

 والرياضيات، واملواد االجتماعية، واللغات وغريها من املقررات الدراسية، وأوجـه
 ٣٣ . النشاط املتصلة ا، وطرق أساليب التدريس املختلفة املستخدمة ىف تدريبها

 يمية طبيعة الوسائل التعل . ٢،٣
 ىف تناولنا لطبيعة الوسائل نعرض التسميات املختلفة الىت طلق على الوسائل
 التعليمية لنصل منها إىل تعريف شامل هلذه الوسائل أهم التسميات الىت تطلق علـى

 ٣٤ : الوسائل التعليمية

 . الوسائل البصرية، التعليم البصري، الوسائل البصرية حاسية - أ
 . معي، الوسائل السمعية حاسية التعليم الس الوسائل السمعية، - ب
 . الوسائل التعليمية السمعية والبصرية - ج
 Educational Aids الوسائل التعليمية - د

 الوسائل املعينة، الوسائل املعينة علـى التـدريس، معينـات التـدريس - هـ
Instructional Aids 

 Visual Sensory Edu الوسائل املعينة على اإلدراك، املعينات اإلدراكية - و

 . االيضاح، وسائل االيضاح السمعية والبصرية وسائل - ز
 ومن الواضح أن هـذه التـسميات ختتلـف تبعـا ملفهـوم الوظـائف

 . واالستخدامات الىت تقدمها هذه الوسائل ىف حقل التربية والتعليم

. ٣٨ - ٣٧ . عبد ايد سيد أمحد منصور، مرجع سابق، ص ۳٤



٤۷ 

 ماهية الوسائل التعليمية . ٣،٣
 الوسائل التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط الىت يستخدمها املعلم

 . واملعاىن للدارسني املوقف التعليمي، بغرض ايصال املعارف واحلقائق واالفكار ىف
 : وخيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال التربية على أساس

 . أمهية استخدام حواس معينة ىف عمليات التعلم - أ
 اختالف املفهوم على أساس الوظائف واملهام الىت تقدمها الوسائل ىف جمال - ب

 . ربية والتعليم الت
 ومن التعريفات األوىل املستخدمة للوسائل التعليمية مصطلح التعليم البصري

Visual  Instruction والذى يعرف على أنه تعلم املعلومـات واملعـارف خـالل 
 البصرية، أو أنه طريقة نقل وايصال املعلومات الىت تعتمـد علـى اخلربات احلسية

 . اك األشياء أفضل من قراءا أو مساعها األسس النفسية اخلاصة برؤية وادر
 وقد استخدم هذا التعريف للداللة على التعليم القائم على استخدام حاسـة
 البصر واالعتقاد بأن قدرا كبريا من خربات الفرد حيصل عليها ويتعلمها عن طريق

 . حاسة البصر
 وملا كانت حاسيت السمع والبصر من احلواس اهلامة الىت عن طريقها يسهل
 لإلنسان ادراك ما حوله من مثريات، فإن الكثري من تعاريف الوسـائل التعليميـة،

 دون غريمها من احلـواس حمـدودة ىف اقتصرت على تأكيد أمهية هاتني احلاستني
 العادي حيصل على قدر أكرب من خرباته احلسية عن طريـق أمهيتها، حيث أن الفرد

 . ذلك عن طريق باقى احلواس البصر وعن طريق حاسة السمع، وقدرا أدىن من
 وهناك بعض من التعاريف املختلفة للوسائل، نعرضها على سـبيل املثـال

: وليس التعداد، لنصل منها إىل تعريف شامل للوسائل



٤۸ 

 والذى أقتصر على الوسـائل . ١٩٤٠ Hollinger " هولنجر " تعريف - ١
ة علـى االدراك . احلسية واملعينات االدراكية  Perceptual أي الوسائل املعيـن Aids 

 . باعتبارها أكثر مشوال وتضمن  مجيع احلواس
 .E " ادجار ديل " تعريف - ٢ Dale واخلاص بالوسائل الـسمعية ١٩٥٤ 

 والبصرية والىت تعتمد أساسا على القراءة واستخدام األلفاظ والرموز لنقل املعـاىن
 ات أثرها وهي املواد الىت تؤدى إىل جودة التدريس وتزويد الدارسني خبرب . واملفاهيم

 . باق
 واخلاص بالوسائل البـصرية احلاسـية ١٩٦٤ Dent " دنت " تعريف - ٣

Visual  Sensory  Aids والىت ىف نظره عبارة عما يستخدم ىف حجرات الدراسة ىف 
 . كتوبة املواقف التعليمية، دف فهم معاىن الكلمات املنطوقة وامل

 ض خصائصها وحىت تصل إىل مفهوم كامل عن الوسائل التعليمية نوضح بع
 : فهي

 . ال تعىن عن املعلم، وإمنا تعينه على أداء مهمته  أ
 ال تعىن عن الكتاب املدرسي، بل هي أساسية بتوضيح ما ىف الكتـاب  ب

 . من كلمات وألفاظ ورموز وأرقام
 . ليست انتاجا فنيا أو عمال مجاليا - ج

 . ال يقتصر استخدامها على مادة معينة، أمنا تستخدم جلميع املواد - هـ
 تصر استخدامها على مرحلة تعليمية معينة، بل تستعمل من مجيع ال يق - و

 . األعمار وامليتويات دون متييز
 . تصلح لفئات الدارسني باختالف مستويام العقلية - ز
 . تصلح لتوضيح األمور املادية واحلاسية - ح

 بـأن الوسـائل ) ١٩٧٩ عطية - بدران - مطاوع ( مما سبق، ميكن القول
خدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضـيح معـاىن هي كل أداة يست التعليمية



٤۹

 كلمات املعلم، أي لتوضيح املعاىن وشرح األفكار وتـدريب الدارسـني علـى
 املهارات واكسام العادات وتنمية االجتاهات وغـرس القـيم، دون االعتمـاد

 ٣٥ . األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

 إىل استخدام الوسائل التعليمية احلاجة . ٤،٣
 اقتضى التوسع احملدود ىف اتاحة فرص التعليم للجميع دون متييز بـني أبنـاء
 األمة الواحدة ىف عاملنا املعاصر إىل التوسع ىف فتح املدارس واستيعاب العديد مـن
 التالميذ ىف خمتلف مراحل التعليم، واكتظاظ الفصول الدراسية ىف بعض األحيـان

 . اا مع عدم توافر االمكانيات الدراسية املتاحة فوق طاق
 ىف حقول التعليم أمهية التطور الـذى حـدث ىف نتيجة هلذا ادرك العاملون

 وسائل االتصال الفعالة ىف عاملنا املعاصر، وأمهية استخدام هذه الوسـائل بـصورة
 : فعالة خلدمة أهداف التربية والتغلب على املشاكل التعليمية والىت تتمثل ىف

 : اتساع املعرفة اإلنسانية - ١
 فنتيجة النتشار وسائل االتصال احلديثة، اتسعت دائرة االتصال الثقـايف ىف
 اتمعات واألمم املختلفة، وأصبح من أهم واجبات املؤسسات التربوية والتعليميـة
 واالجتماعية والدينية واالعالمية، نقل وايصال املعارف واملعلومـات واملـشكالت

 وأصبح لكل مؤسـسة . واالحداث ذات الصلة ىف حياة أفراد أفراد اتمع احليوية
 للمشاركة ىف حيـاة اتمـع والنـهوض دورها ىف تربية واعداد أفراد اتمعات

 . باعباءه
 وملا كانت أهداف التربية ىف الوقت احلاضر، تعمل على اعداد شامل لنمـو

 القومي والعاملي، فقد ترتـب األفراد دف مواجهة املستحدث ىف جماالت االنتاج
 على ذلك ازدياد املعرفة وازدياد املادة العلمية الىت جيرسها الطالب، واحتواء املنهج

. ٤٠ - ٣٨ . املرجع السابق، ص ۳٥



٥۰

 الدرسي للعديد من التفاصيل والعديد من املوضوعات واملواد اجلديدة ىف املنـاهج
 . وتضاعف حجم للكتاب الدراسي

 نقل هذه املعارف ومـا ولزام لذلك زادت أعباء املعلم وزادت مسئولياته ىف
 يستحدث فيها بني آن وآخر، واضطر املعلمون إىل مراجعة املنهج أكثر مـن مـرة

 . واستخدام مهارم لتحقيق أكرب عائد ىف العملية التعليمية
 اضافة إىل هذه االعباء واملسئوليات، احتاج املعلـم إىل اسـتخدام طرائـق

 ميذ، واستخدام االسلوب اللفظي مع حديثة ىف التدريس تقوم على اثارة دافعية التال
 . الوسيلة املناسبة لتحقيق عائد أكرب ىف العملية التعليمية

 ، وأمكن وهلذا أنتشر استخدام الوسائل السمعية والبصرية ىف املدرسة احلديثة
 االستفادة منها ىف التغلب على العديد من مشاكل طول املقررات الدراسية واتساع

 ريقها تدريس الكثري من املعلومات واملفـاهيم وحتقيـق املناهج، كما أمكن عن ط
 . الكثري من األهداف التربوية بطرق أكثر جدوى ونفع للدارسني

 وترتب على ذلك خطوات عملية ىف جدوى استخدام الوسائل، يتمثـل ىف
 : قيام املعلمني بتحديد

 . حمتويات وأهداف املقررات الدراسية - أ
 . ها الوسائل التعليمية املناسبة ومصادر - ب
 ساليب الفعالة الستخدام الوسائل ومدى فاعليتها ىف حتقيق أهداف األ - ج

 . املقررات أو أجزاء منها
 وليس األمر بالسهولة عند كل املعلمني، فإن الوضع يلزمه اكتساب مهارات
 وأساليب جيدة الستخدام الوسائل، حىت ميكن حتقيق عائد أكرب لتزويد التالميـذ

. مات وتطبيقاا العملية باملفاهيم واألفكار واملعلو



٥۱ 

 : كثافة الفصول الدرسية - ٢
 عندما تزداد كثافة الفصول الدراسية، يصعب على املعلم استخدام األساليب
 التربوية ىف التدريس، ةالىت حتقق أهداف التعليم واهتمامات وحاجات الدارسـني

 . وتراعى الفروق الفردية بينهم
 وبقـاء أجـزاء قف الدراسية، وينتج ذلك سطحية التعليم ىف كثري من املوا

 بالنسبة لعدد كـبري مـن كثرية من املنهج غري واضحة املعىن، أو خالية من املعىن
 . الدارسني

 وباستخدام الوسائل التعليمية ميكن للمعلم تعليم اجلماعات الكـبرية مـن
 الدارسني وتوفري الوقت والطاقة للمواقف التعليمية الىت حتتاج إىل تعلـيم فـردي

 . بالفروق ىف القدرات بني الدارسني واهتمام
 هذا وعلينا أن ندرك أه مهما كان من أمر استخدام الوسائل التعليمية فإا
 ال تكون شاملة لكل مشاكل التعليم، بل قد يتعذر استخدامها ىف مواقف وأغراض

 . تعليمية هلا طبيعتها اخلاصة
 عىن أخـر املفهـوم إذن ما هي اخلصائص التربوية للوسائل التعليمية، أو مب

 . التربوي للوسائل التعليمية والبصرية

 أنواع الوسائل التعليمية تقسيمات و . ٥،٣
 تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ميكن جتميـع املتـشابه

 : منها ىف خصائص معينة ىف األقسام التالية
 . الوسائل السمعية والبصرية : القسم األول - ١

 ىف فهمها وادراكها على العينات التعليمية الىت تستخدم حاسيت والىت تعتمد
 : السمع والبصر، ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية

. السمعية البصرية – السمعية – البصرية



٥۲ 

صر، كالـصور : البصرية - أ  وتضم اموعة الىت تعتمد على حاسة الـب
 . ، واالفالم ئح ا الشر توغرافية، والرسوم التوضيحية، و والصور الفر املتحركة

 وتضم اموعة الىت تعتمد على حاسة السمع، كـالراديو : السمعية - ب
 . واالسطوانات والتسجيالت الصوتية

 وتضم اموعة الىت تعتمد على حاسـيت البـصر : السمعية البصرية - ج
 والسمع وتشمل الصور املتحركة الناطقة كـالتلفزيون واالفـالم والتـسجيالت

 . ة للشرائح واالسطوانات أو الصور الصوتية املصاحب
 . وسائل جمموعات العمل : القسم الثاين - ٢

 ويضم هذا . والىت تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة، أكثر من املالحظة
 : القسم أنواع الوسائل التالية

 Direct Purposeful Experiences املباشرة اهلادفة اخلربات - أ

 ا فعاال من التلميذ، ويكتـسب عـن وهي املواقف الىت تقتضى نشاطا اجيابي
 طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض مـن هـذه املواقـف

 . حيوانات أو زراعة نباتـات واضحا ىف ذهن التلميذ، مثل التجربة املعملية أو تربية
 . ويستمر أثر هذه اخلربة لزمن طويل نتيجة ملشاركة التلميذ واجيابيته ىف العمل

 ) النماذج واألشياء والعينات ( اسمات - ب
Threedemensional materials (Models, Object & Specimens) 

 ومن أمثلتها منوذج جسم اإلنسان، واخلرائط البارزة، ةالكـرة األرضـية،
 وهذه لبمجسمات ختتلف عن الواقع ىف احلجم أو التعقيـد أو . واحليوانات احملنطة

 وقت واجلهد واملـال إذا اسـتخدمت كبـديل املادة املصنوعة منها، وهي توفر ال
. نفسه للموضوع



٥۳ 

 Draamtization التمثليات - ج

 وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو الىت تشكل أخطارا معينة عند
 دراستها على الطبيعة، أو مواقف االنفعال واحلماس أو لتوضيح أمور مكانية بعيدة

 . عن الدارس
 ا فرصة االسـهام االجيـايب عنـد الدارسـني ومن فوائد التمثليات اتاحته

 . وتركيزها على العناصر اهلامة واستبعاد ما يشتت انتباه الدارس
 . جمموعات املالحظة : القسم الثالث - ٣

 الحظة، وال تعىن سلبية من جانبهم بـل إـا والىت تتيح للدارسني عنصر امل
 : الية ويضم هذا القسم أنواع الوسائل الت . تتيح فرص العمل االجيايب

 Demonstrations التوضيحات العملية - أ

 كمثل التجارب العملية ىف حصص العلوم واملعامل، أو شـرح موضـوع
 ورغـم أن . علمي على السبورة أو اللوحة الوبرية، أو تدريب عملي على أجهـزة

 التوضيحات العملية تعتمد أساسا على املالحظة من جانب الدارسني، فإن هـذا ال
سؤال واالجيبـة يعىن عدم اجيابيته درس باـل  واالداء م  ومشاركتهم ىف مـادة اـل

 . واالختبار
 Field trips الرحالت - ب

 قد يصعب على التالميذ احلصول على خربات كافية داخل قاعات الدرس،
 األمر الذى حيتاج إىل قيامهم بزيارة األماكن واملعامل واملتاحف واالثـار واملـواىن

 . انيات، مما يتيح خربات ذات كفاءة عالية للتعرف على احملتوى واملظهر واالمك
 Exhibits املعارض - ج

 قد يستعني املعلم باملعارض ليقوم التالميذ بعرض ما مر خبربام الدراسية أو
 وميكـن أن . متتثل موضوعات دراسـتهم ملشاهدة مناذج وعينات وأشياء ولوحات

. يقوم التلميذ بعمل العرض أو ينتقلون إىل معرض جاهز



٥٤ 

 Motion Pictures ور املتحركة الص - د

 ورغم أا تربز اخلربات ذات . وهي ماتعرض عن طريق السينما أو التلفزيون
 . الصلة الوثيقة باملوضوع، وحتذف العناصر غري الالزمة، أال أا وثيقة الصلة بالواقع

 : الصوت - هـ
 ة أو أو االبقاء، أو شرح نـواحى تارخييـ والىت حيتاجها املعلم لتعليم اللغات

 Tape وأشرطة التـسجيل Records وتشمل االسطوانات . أحداث جارية records 

 واالذاعة الداخلية والراديو، وهي وسائل يستفيد منـها العديـد مـن الدارسـني
 . بتكاليف زهيدة

 : الصور الثابتة - و
 ومنها ما يستخدم ىف التعليم دون أجهزة عرض، ومنها ما حيتاج إىل أجهزة

 . انوس السحرى وجهاز عرض االفالم الثابتة عرض خاصة كالف
 الفرتوغرافية، والرسم املنظور، والـصور الصور : ومن أمثلة الصور الثابتة

 . اسمة والصور الشفافة واالفالم الثابتة، والشرائح اجلهرية
 : الرسوم - ز

 واملعـارض وهي شائعة االستخدام ىف الكتب وعلى السبورات، واـالت
 ا ما تكون أمهيتها وفاعليتها ىف توضـيح النظريـات واحلـوادث واملتاحف وكثري

 . والعمليات، أكثر من الواقع
 وتضمن هذه الوسائل الرسوم البيانية، واخلرائط، واللوحـات، والرسـوم

 . التوضيحية والرسوم الكاريكاتورية، والرسوم التخطيطية

 . لتعليمية املبادئ العامة الواجب مراعاا عند استخدام الوسائل ا . ٦،٣
 مبكان عدم االقتصار على وسائل تعليمية معينة لتحقيق األهداف من األمهية

التربوية، ومن املفضل استخدام الوسيلة ذات الفاعليـة مـن الناحيـة التربويـة
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 املعلم من استخدامها والتأكـد مـن الفوائـد والتعليمية، وفقا للمهارة الىت متكن
 . نة دون أخرى واالمكانيات الىت توفرها وسيلة معي

 : وهناك مبادئ عامة جيب مراعاا عند استخدام الوسائل التعليمية تتمثل ىف
 : ضرورة حتديد الغرض - ١

 فاملعلم الناجح من الضروري أن يتضح ىف ذهنه الغرض من الدرس ويعرف
 الدور الذى ستؤديه الوسيلة ىف العملية التعليمية، كما جيب أن يتـضح للدارسـني

 إىل الوصول إىل حل ملشكلة تعليميـة أو يشعر التالميذ باحلاجة ذات الغرض، بل و
 ولذلك يستخدم املعلم الوسـيلة التعليميـة الثـارة . غرض يريدون الوصول إليه

 الدارسني أو لتقدمي مادة تعليمية أو لشرح تفـصيلي، أو للمقارنـة والـربط، أو
 . لالختبار

 : جتربة الوسيلة واختيارها - ٢
 علم على الوسائل التعليمية املتـوافر وجودهـا من الضروري أن يتعرف امل

 باملدرسة ويستكمل الناقص منها، وحيسن اختيار الوسيلة ويتحاشى كثرة واستمرار
ـتخدامها ىف الـدرس، استخدامها، وعليه القيام  بدراسة الوسيلة وجتربتها قبل اس

 . ليتغلب على صعوبات استخدامها أمام الدارسني
 : االستعداد - ٣

 تخدام الوسيلة ذو أمهية مثل استخدامها الفعلي وهـو ييـسر االستعداد الس
 عملية االستخدام والىت ختتلف باختالف الوسيلة وبـاختالف املرحلـة التعليميـة
 واالستعداد كمثل العروض السينمائية الىت حتتاج إىل توفر الفـيلم واظـالم قاعـة

. العرض والتثبت من سالمة جهاز العرض
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 : عد واملكان املناسب استخدام الوسيلة ىف املو - ٤
 جيب على املعلم استخدام الوسيلة عندما يتهيأ التالميذ من الناحية النفـسية
 والعقلية لتقبلها، حبيث تتناسب مع خطوات الدرس وبذلك يكـون اسـتخدامها

 . وظيفيا وليست كأداة للتسلية
ـتخدام كما أن املكان املناسب  ضروري ىف جناح االستفادة املرتقبة من اس

 . يلة، حيث ميكن للدارسني متابعة الدرس واجيابية الفائدة الوس
 : متاسك اخلربات - ٥

 باكتشاف العالقة بني عناصر الدرس - مبعاونة املعلم - جيدر قيام الدارسني
 . وخرباته املختلفة، للوصول إىل مدرجات أوسع وفهم أعمق وتعميمات أمشل

 ذلك ما يعاوم على اضافة إىل ذلك عليهم مسئولية تقدمي الدرس، إذ أن ىف
 . ادراك العالقة بني أجزاء الدرس

 وعلى املعلم التثبيت من فهم الدارسني للمصطلحات واملفـردات اللغويـة
 . اجلديدة، والىت قد تكون عقبة ىف التحصيل املثمر

 : املتابعة - ٦
ـتخدام طـرق خمتلفـة ميكن للمعلم التأكد من حتقيق أغراض الوسيلة  باس

 وضوعية ومجع البيانات أو وضع تقرير ليتأكد مـن اسـتفادة كاملناقشة ةاألسئلة امل
 . الدارسني منها، وفهم حمتوياا واكتسام اخلربات املطلوبة

 : تكرار استخدام الوسيلة - ٧
 ميكن للمعلم أن يستخدم الوسيلة مرة واحدة أو مرتني، أو يستبدل وسـيلة

. التقبل أخرى تكميلية فقد يؤدى تكرار االستخدام إىل األغراض وعدم
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 : معوقات استخدام الوسائل التعليمية . ٧،٣
 ال زال استخدام الوسائل التعليمية السمعية البصرية، جيد معوقات وحتديات
 من جانب بعض املعلمني، بل أعراض ومقاومة من البعض واألخر وذلك ألسـباب

 ٣٦ : تتلخص ىف

 ال أن الدارس قد يعترب الوسائل واالجهـزة أدوات لتـسلية واللـهو و - ١
 . تستخدم للدراسة الفعالة، جتعله يعرض عن االنتباه ىف الدرس

 إن بعض رجال التربية يعتقد أن هذه الوسائل ال تصلح إال ىف املراحل - ٢
 . األوىل، وال تستخدم ىف املرحلة الثانوية أو اجلامعات أو املعاهد العالية

 ت إن الكثري من املدارس واملعاهد التعليمية غري معدة وجمهـزة بقاعـا - ٣
 خاصة لالستخدامات املختلفة للوسائل كالعروض الضوئية أو الـصوتية أو دوائـر

 . التليفزيون
 صعوبة تداول الوسائل، والتخوف من استخدامها خـشية تلفهـا أو - ٤

 كسرها أو فقدها وما يترتب على ذلك من خصم مثنها من مرتبـات املعلمـني أو
 . الفنيني

 وعلى تكرار مـا حقطـه إن االمتحانات ال زالت تركز على اللفظية - ٥
 الدارسون من الكتب الدراسية، وال تتناول استخدام مثل هذه األدوات والوسـائل

 . التعليمية
 األفكـار العلميـة خيش بعض املعلمني تفوق هذه الوسائل ىف عرض - ٦

 . بصورة أفضل من املعلم نفسه
 تشغيل أجهزة الوسائل قد حيتاج إىل فن وصيانة وربط املادة الدراسـية - ٧

 . لة التعليمية مما يزيد من عبء املعلم، ويؤدى إىل احجامة عن استخدامها بالوسي

. ٥٧ - ٤٥ . املرجع السابق، ص ۳٦
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 ارتفاع تكاليف وأمثان أجهزة الوسائل التعليمية وصيانتها وتـشغيلها - ٨
 . وسرعة التلف، مما يزيد من األعباء املالية للمدارس

 . هذه املعوقات وغريها حتد من استخدام الوسائل التعليمية - ٩
 عليمية عند حسن اختيارها وجـودة اسـتخدامها وملا كانت الوسائل الت

 ومناسبة وتوافق نوعها مع املواقف التعليمية، تؤدى إىل اكساب خـربات هادفـة
 أن نتبني كل من مواقف اخلربات اهلادفة املباشرة وغري مباشرة وغري مباشرة، فعلينا

 . املباشرة ىف التعليم

 أمهية الوسائل التعليمية . ٨،٣
ة والتعلـيم، ليست الوسائل السم  عية والبصرية أشياء جديدة ىف جمال التربـي

 . وذلك ألن فكرة استخدام هذه الوسائل احلسية ىف التعليم ترجع إىل أقدم العـصور
 لقد تعلم اإلنسان منذ قرون عديدة استخدام اإلشارات وتعبريات الوجه واإلمياءات

 ة وقبل نشأة املـدارس وىف اتمعات البدائي . ىف نقل أفكاره واالتصال مع اآلخرين
 كمؤسسات اجتماعية للتربية املقصودة، كان الناشئة يتعلمون ما يهمهم من أمـور

 وهكـذا . ىف حيام اليومية عن طريق اخلربة املباشرة واملشاهدة واحملاكاة أو التقليد
 جند أن الكثري من خربات األفراد ىف تلك اتمعات جاء تعلمها نتيجة احتكـاكهم

 ملباشر بالبيئة الىت يعيشون فيها وما يوجد فيها من أشياء حقيقة، مما جعل واتصاهلم ا
 . انطباعام احلاسية عن تلك األشياء طبيعة وواضحة

 وقد استخدم قدماء املصريني وقدماء اإلغريق الرحلة كوسيلة تعليمية، فكان
 ريق الصغار خيرجون مع آبائهم ىف رحالت الصيد ويتعلمون املهارات الالزمة عن ط

 كما كان معلمو اإلغريق األوائل يأخذون تالميـذهم . املشاهدة والتقليد والتدريب
 ىف رحالت ألغراض تعليمية جيمعون خالهلا بعض األشياء والعينـات مـن البيئـة

كذلك استخدم قدماء املصريني وقـدماء اإلغريـق . لفحصها ودراستها وتصنيفها
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 األشياء املصنوعة مـن األحجـار ورسوم واألشكال التصويرية التوضيحية ومناذج
 والفخار، كما استخدموا الكتابة والرسم على الصخور واجلدران وجلود احليوانات

 ٣٧ . وأوراق الربدى كوسائل للتعلم

 ويتضح مما سبق أن اإلنسان منذ سنني عديدة مضت، ورغم عدم معرفته مبا
 تة واألفالم املتحركة، يتوفر لدينا اليوم من وسائل مسعية وبصرية كأفالم الصور الثاب

 والتسجيالت الصوتية، وأجهزة العرض املختلفة وأجهزة اإلذاعـة، والتليفزيـون،
 ورغم قلة معرفته بسيكولوجية التعلم ووسائله، إال أنه من ناحية أخرى فطـن  إىل
ـتخدام  أمهية احلواس ىف عمليات اإلدراك والتعلم، وإىل أمهية التعليم احلاسـي واس

 . التعليمية الىت تعتمد على احلواس املختلفة الطرق والوسائل
 ) ١٥٤٦ - ١٤٦٦ ( Erasmus ومنذ حواىل مخسمائة عام، نادى إيـرازمس

 بأمهية استخدام األشياء والصور ىف التعليم، ومنذ ذلك الوقت أكد الرواد األوائـل
 : ومن بني هؤالء . من املربني أمهية التعليم القائم على خربات حاسة

ـتخدام ) : ١٦٧٠ - ١٥٩٢ ( Comenius كومنيوس  وقد نادى بأمهيـة اس
 وهو أول من ألف كتابا . األشياء والصور ىف التعليم، وأكد أمهية احلواس ىف التعليم

 ينبغى أن يتعلم الناس حتصيل معرفتهم ال مـن " بالصور، ومن أقواله املأثورة . ودعم
 ". الكتب بل من األرض والسماء على قدر اإلمكان

 أكد روسو أمهية اخلربة املباشـرة ىف ) : ١٧٧٨ - ١٧١٢ ( Rousseau روسو
 تعليم الطفل، وقد وجه شديد نقده للطرق التعليمية الىت كانت سـائدة ىف وقتـه،

 ونادى روسو بأمهية املشاهدة املباشـرة . والىت تقوم أساسا على احلفظ واالستظهار
 . لألشياء والظواهر الطبيعية ىف البيئة

 تأثر بآراء روسو، وأكد أمهيـة ): ١٨٢٧ - ١٧٤٦ ( Pestalozzi بستالوتزى
 ومن أقواله إن الكلمـات رمـوز . احلواس واستعمال األشياء احملسوسة ىف التعليم

37 H. C. McKwon and A. B. Robert, 1949, AudioVisual Aids to Instruction, New 
York : McGraw Hill Book Company, Inc, hal. 38
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 وقد نادى بـستالوتزى باسـخدام . خالية من املعىن ما مل تصحبها خربات حاسية
 . األشياء والنماذج والرحالت كوسائل للتعليم

 ربة تبدأ باإلدراك احلاسي نادى أن اخل ): ١٨٤١ - ١٧٨٦ ( Herbart هربارت
 لألشياء، وأنه لكي تضمن منو خربات التالميذ وفاعليتها، جيـب أن جتعـل هـذه
 اخلربات واضحة املعىن ومفهومه لكي يسري ذلك تكامـل اخلـربات أى ارتباطهـا

 . خبربات أخرى واستمرارها
 اهـتم فروبـل باسـتخدام األشـياء ): ١٨٥٢ - ١٧٨١ ( Frobel فروبل

 ج، كما اهتم بالتعلم عن طريق اخلربات املباشرة وذلك ىف تعليم والرحالت والنماذ
 ونادى بأمهية اساخدام الوسـائل . التالميذ الفالحة والنسخ واحلياكة وما شابه ذلك

 . احلاسية ىف تعليم الصغار ىف مدارس رياض األطفال
وخالل الثالثني سنة املاضية ظهرت بعـض الوسـائل واألدوات التعليميـة

 لراديو والتليفزيون والتسجيالت الصوتية وغري ذلك من الوسائل احلديثة كاألفالم وا
 وقد أوضحت األحباث والدراسات الـىت . الىت تستخدم ىف كثري من املدارس اليوم

 أجريت خالل تلك املدة مبا ال يدع جماال للشك أن هلذه الوسائل فوائد متعـددة ىف
 ة ومتنوعة ىف حتقيق كثري من األغراض جمال التربية والتعليم، وأن هلا إمكانيات هائل

 ٣٨ . التربوية

. ٣٥ - ٣٤ . ، مرجع سابق، ص جابر عبد احلميد جابر أمحد خريي كاظم، ٣٨
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 : يشرح لنا عن تلك الوسائل الثالث ولعل اجلدول اآليت

 لوسائل ا
 التعليمية

 السمعية البصرية السمعية
 البصرية
 برامج التلفاز
 أفالم السينما
 أفالم الفديو
 مسرحيات

 بدون جهاز العرض  جهاز
 العرض
 أفالم ثابتة
 شرائح
 شفافيات

 إذاعة الراديو
 تسجيالت
 صوتية

 برامج معمل
 اللغة

 اللوحات  الصورة والرسوم  األشياء الصناعية  األشياء الطبيعية

 لوحة النطق
 لوحة الجيوب
 لوحة وبرية

 صورة فوتوغرافية
 صورة واقعية

 ملصقات
 رسم احصاني

 نماذج
 قرص الساعة
 خرائط مجسمة

 أفالم
 نظارات
 مالبس
ألوان



٦۲ 

 ولكن األهم ذه ، يوجد كثري من الوسائل ىف تعليم اللغة العربية ، بالواقع
 ؟ فقد وضع أسناور الشروط ىف اختيار " ر الوسائل ما الدوافع ىف اختيا " املناسبة

 ٣٩ : هي ، وسائل التعليم

 أن تكون الوسيلة املختارة متناسبة وتدافع أهداف التعليم ) ١
 أن تكون الوسيلة املختارة متناسبة باملواد الدراسية ) ٢
 ألن املالحظة على ، أن يالحظ املدرس على حالة الدارس قبل أن يعني الوسيلة ) ٣

 ضرورية ىف اختيار الوسائل ، وبيئته ، وخلفياته الدراسية ، مهارته و ، عمره
 هذا . استعداد الوسائل ىف املدرسة أو امكان املدرس أن يعد تلك الوسائل ) ٤

 ولكن مل توجد الوسيلة ىف ، ضروري ألن وسيلة قد تعترب متناسبة ىف الفصل
 املدرسة

 صل رسالة إىل الدارس جيب أن تكون الوسيلة املختارة تقدر أن تشرح وأن تو ) ٥
 بدقة

 . لة البد أن تكون متوازنة بنتيجتها واملصارف الىت تستفرغ ذه الوسي ) ٦
 خدام وكان است ، إذا توافرت تلك الشروط فنستطيع أن خنتار الوسائل املناسبة

 رمبا يكون املثال اآليت يرشدنا . الوسائل يعتمد على عناصر اللغة واملهارات اللغوية
 : هي ، سائل التعليمية املناسبة إىل اختيار الو

 : استخدام الوسائل ىف تعليم العناصر اللغوية ) ١
 اإلقتران املباشر : ميكن اختيار الوسائل ، الوسائل ىف تعليم املفردات ) أ

 واإلشارة، والنماذج، والصور والرسوم، والتمثيل، والسياق، واإلشتقاق،
 . والترادف، والتضاد، والتعريف

39 Asnawir, Basyiruddin Usman, 2002,  Media Pembelajaran, Ciputat Pers : Jakarta, hal. 1718.
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 ، مكعبات التراكيب : ميكن اختيار الوسائل ، ليم التراكيب الوسائل ىف تع ) ب
 ، وشفافيات العارض فوق الرأس ، ولوحة احلبال ، ولوحة اجليوب

 . واخلريطة
 : استخدام الوسائل ىف تعليم املهارات اللغوية ) ٢

 التمييز - أوال : واالستماع ينقسم إىل ثالث مراحل : تعليم االستماع ) أ
 ، والصور والرسوم املفردة ، النطق لوحة : خيارات وسائله ، السمعي

 الصور : خيارات وسائله ، االستماع املوسع - ثانيا . والثنائيات الصغرى
 : وخيارات وسائله ، االستماع املكثف - ثالثا . والصورة املركبة ، املسلسلة

 خيتلف االستماع املكثف واالستماع . والصور املركبة ، الصور املسلسلة
 ، ماع املوسع يهدف إىل فهم النص إمجاليا إذا كان االسن ، املوسع ىف اهلدف

 . فإن االستماع املكثف يهدف إىل فهم النص تفصيليا
 . والتعبري الشفوي عن املوضوع ، واملعاجلة ، احملاكة : وسائله . تعليم الكالم ) ب
 أما . والقراءة تنقسم إىل القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة . تعليم القراءة ) ج

 ، والبطاقة الومضية ، بطاقة التهجئة : هي منها وسائل القراءة اجلهرية ف
 وبطاقة األسئلة ، وبطاقة التكلمة ، وبطاقة املالءمة ، وبطاقة املفردات

 وبطاقة ، مواد واقعية : فهي منها ، بينما وسائل القراءة الصامتة . واألجوبة
 . وصندوق القراءة ، التعليمات

 أما خيارات وسائل ، مها اهلجاء واإلنشاء ، والكتابة وجهني . تعليم الكتابة ) د
 ، وألعاب اهلجاء ، والكلمات املتقاطعة ، احلروف الناقصة : تعليم اهلجاء فهي

 االت : بينما خيارات وسائل تعليم اإلنشاء فمنها . والكلمات املخذوقة
. واملسرحيات املذياعية والتلفازية ، والصور الكاريكاتورية ، اهلزلية
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 الفصل الثالث

 منهج الدراسة

 الفصل منهج الدراسة، وفيه يبني الباحـث مفهـوم البحـث هذا يتناول
 ومدخل الدراسة ونوعها، وفروض البحـث، والبيانـات ومـصادرها، العلمي،

 وأدوات البحث، وجمتمع البحث وعينته، وحضور الباحث ىف ميـدان البحـث،
 . وطريقة مجع البيانات وحتليلها وفحص صحتها

 مفهوم البحث العلمي . أ
 كثرية للبحث الذى يدور معظمها حـول كونـه وسـيلة هناك تعريفات

 لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق الذى يقوم به الباحث بغـرض اكتـشاف
 بأن ) Whitney ( ومن بني هذه التعريفات تعريف ويتين . معلومات أو عالقات جديدة

 البحث العلمي هو استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق وقواعد عامة ميكـن
 بـأن البحـث هـو ) Polansky ( ومنها تعريف بوالنـسكي . تحقق منها مستقبال ال

 استقصاء منظم يهدف إىل إضافة معارف ميكن التحقق من صحتها عـن طريـق
 ٤٠ . االختبار العلمي

 البحـث : وجاء أيضا تعريف حياول أن جيمع التعريفني السابقني فيقـول
 ت حمددة، وذلـك عـن وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل املشكال

 طريق التقصي الشامل الدقيق جلمع الشواهد واألدلة الىت ميكن التحقق منها، والـىت
 ٤١ . تتصل ذه املشكلة احملددة

 . ٢٠ . ، ص ١٩٨٢ وكالة املطبوعات، : ، الكويت أصول البحث العلمي ومناهجه : كما نقله أمحد بدر ىف كتابه ٤٠

. ٢٠ . ، ص املرجع السابق ٤١
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 وعرف بعض العلماء اآلخرين أن املنهج البحثي هو منهج علمي قـام بـه
 الباحث للحصول على البيانات باهلدف املعني، بينما األسلوب العلمي يكون نوعـا

 . من النشاطات القائمة على أساس علمي

 الدراسة ونوعها مدخل . ب
 اعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبها الباحث يف الفصل األول، يعين يتبـع

 Qualitative ( الكيفـي دخل الباحث يف كتابة هذه الرسالة امل Approach ( . بواسـطة 
 ة طبيعية تتعلق بالتعبري املدخل الكيفي، يعىن وصف الوقائع واحلدوث الواقعية بطريق

 أي تعقد الدراسة بدون التدخل ٤٢ . كالما أو كتابة أو األنشطة الىت ميكن مالحظتها
 والتحويل، وهي ما يقوم ا الباحث ىف مكان الدراسة للفهم، ودراسة األحـوال،

 . وأفعال الدارسني، وعملية التعليم ىف بيئة تعليم اللغة العربية
 خصائص البحث الكيفي، وخلصها الباحـث عدة ) Margono ( قدم مرغونو

 ٤٣ : فيما يلي

 أن البحث الكيفي يتركز على الصميم من وحدة، كما أنه طبيعي دون حتويل ) ١
 . وتدخل من الباحث

 . كان األفراد أداة أساسية ىف مجع البيانات ) ٢
 أي ال يبدأ من استدالل النظرية، ولكنه يبـدأ . يكون حتليل البيانات استقرائيا ) ٣

 . هر الواقعية من املظا
 والبيانات احملصول عليها هي الكالم، والصورة، . يكون البحث وصفيا حتليليا ) ٤

 . أو السلوك
 . تركيز البحث يعود إىل العملية ) ٥

42 Roger Bogdan,et.al, 1992. DasarDasar Penelitian Kualitatif, Diterjemahkan dari Introduction   to 
Qualitative Research Methods, Oleh: A. Khozin Afandi, Surabaya : Usaha Nasional, hal.3. 

43 Margono, 2000. Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 3747 (Ringkasan)
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 . مشروعات البحث مفتوحة وعاطفة ) ٦
 . أن نتائج البحث متفقة معا، اإلتفاق من املقابلة عليهم ) ٧
 ل للتنسيق باملظاهر الىت هلا أسه ) ١ ( مدخل البحث يستخدم الطريقة الكيفية، ) ٨

 . أسهل ىف شرح حقائق العالقة بني الباحث واملبحوث عنه ) ٢ ( بعد مضائف،
 Purposive) أسلوب العينة مييل إىل العينة اهلادفة ) ٩ Sampling) ، أي اختار الباحـث 

 . املعلومات من املصادر الىت اعتربها أعلم باملعلومات املرجوة
 . يكون البحث مشوليا ) ١٠

 وع البحث املستعملة يف هذه الرسالة فهو البحـث العملـي الـصفي أما ن
) Classroom  Action  Research ( يعين البحث الذي يقدم اإلعانة للمدرس يف عمليـة ، 

ـتعلم  التعليم والتعلم لتحسني مهنته يف الفهم واإلفهام عند التـدريس وحينمـا ي
 العملـي الـصفي هـو سب اهللا مما يتعلق ذا األمر أن البحث وقال ح ٤٤ . املتعلم

 البحث يف ميدان التربية اليت جيري يف الفصل، وهدف هذا البحث هـو حتـسني
 وترقية جودة التعليم والتعلم اليت تتمثل يف ارتفاع رغبة الطالب يف التعليم والتعلم،

 ٤٥ . واستيعام يف املواد املدروسة

 Coolaborative ( وجيري هذا البحث بنظام التعاونيـة Partisipatoris ( وهـو ، 
 أما الباحث يف عملية البحث فهو واضع . املشاركة بني الباحث واملدرس يف الفصل

 كما قـدم . خطة العمل مع القيام باإلجراء العملي واملالحظة والتقومي، وغري ذلك
 بأن املدرس والباحث يف نظام تشاركي هلما خطة وأهداف واحـدة ٤٦ ع الدين اف ر

 . وتأملها ت وحتليلها املعلوما وكذلك يف عملية مجع البيانات أو

44 Rofiuddin, 1995. Rancangan Penelitian Tindakan: Konsep dan Aplikasinya. Makalah 
Disampaikan  Pada  Lokakarya Tingkat Lanjut Penelitian Kualitatif. Lemlit IKIP Malang 

45 Kasihani Kasbolah, 1998. Penelitian Tindakan Kelas. Malang : Dirjen Dikti Depdikbud, hal. 34. 
46 Rofiuddin, 1995. Rancangan Penelitian Tindakan: Konsep dan Aplikasinya. Makalah 
Disampaikan  Pada  Lokakarya Tingkat Lanjut Penelitian Kualitatif. Lemlit IKIP Malang
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 إن البحث اإلجرائي العملي هو البحث الذي قام به املـدرس ٤٧ وقال عقيب
 ويهدف والتقومي بالعمل بطريقة التشاركية يف الصف عن طريقة التصميم، والعمل،

 والبحـث اإلجرائـي . لتحسني عملية  التعليم  لتكون نتيجة تعلم الطالب مرتفعة
 : العملي له خصائص وهي

 . املشكلة صادرة من املدرس ) ۱
 . مستهدف لتحسني جودة عملية التعليم ) ۲
 . سية هي التقومي الذايت مع اتباع قواعد البحث ي الطريقة الرئ ) ۳
 . متركز على عملية التعليم ) ٤
 . كان املدرس بصفة الباحث ) ٥

 رت تـاغ س و ي إليه كيم يف تصميم هذا البحث على ما أشار ويعتمد الباحث
) (Kemmis  and  Taggart 

 وضـع ) ١ : ( وهو يتم البحث ىف أربع خطوات، وهـي ٤٨
 . والتقومي ) ٤ ( واملالحظة، ) ٣ ( واإلجراء العملي، ) ٢ ( اخلطة،

47 Zainal Aqib, 2006. Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru. Bandung : CV. Yrama Widya, hal. 16. 

48 Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Jakarta: 
Rineka Cipta. Hal. 84.
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 : كما يتضح من الرسم اآليت

 فروض البحث . ج
 أن الوسائل التعليمية تؤثر علـى فعاليـة ) ١ : ( أما فروض هذا البحث فهي

 يمية تعطى التالميذ تصويرا عميقا عن معىن الكلمة، عملية التعليم ألن الوسائل التعل
 وكذلك الوسائل السمعية من األشرطة تعطى التالميذ منوذجا لنطـق األصـوات

 وجود عالقة قوية بني خطوط تقـدمي املـواد الدراسـية ) ٢ ( . العربية نطقا سليما
. باستخدام الوسائل التعليمية وبني فعالية نتيجة تعليم مهارة الكالم
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 لبيانات ومصادرها ا . د
 بناء على كون هذا البحث حبثا كيفيا الذى يهدف إىل نيل املعلومات حول
 العالمات أو الوقائع احلالية واملاضية، فريكز هذا البحث على ما جيرى أثناء إجـراء

 ومن فوائد هذا التركيز، قدرة البحث على حـل املـشكالت التربويـة . البحث
 التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيهـا حىت ال يعتمد جمرى ٤٩ التطبيقية،

 . أيضا
 والبيانات املقصودة، هي مجيع ما أخذه الباحث عند إجراء البحث ىف مكانه

 فيتعني مكان البحث ىف املدرسة الثانويـة املعـارف . مما كتب أو مسع أو نظر إليه
 . ت ماالنج، حىت أن يكون موضوع هذا البحث مطابق مبصادر البيانـا ي ر ا سنجاس

 ولقد اختار الباحث ميدان البحث ىف املدرسة املذكورة، معرفة لتدىن مهارة كـالم
 التالميذ باللغة العربية، وقلة استخدام الوسائل التعليمية ىف تعليمه، وضرورة تطـوير

 . مهارة الكالم باملدخل التقين
 ي إن املراد بالبيانات هي مذكرة الباحث وصفيا كـان أو م قالت سوهارسي

 يوضح اجلـدول التـايل . وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البيانات . كميا
 : البيانات ومصادرها

 مصدر البيانات البيانات الرقم
 قام ىت املالحظة عند عملية التعليم ال خالل البيانات احملصولة من ١

 الباحث ا 
 التالميذ

 راسـي املنهج الد املدرسة ومدرس اللغة العربية عن رئيس اء ر آ ٢
 وطرائق تعليم اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية

 املدرسة ومدرس رئيس
 اللغة العربية

 التالميذ امليدانية اليت تكون مكملة لنشاط املالحظة ذكرة امل ٣
 التالميذ تعليم اللغة العربية باملدخل التقين دافعية الطالب عند ٤

 : خالل ما يلي من البيانات على الباحث حيصل وجبانب ذلك
 . املدرس أو الباحث ا قام  ىت تطبيق خطوات التعليم ال ) ۱

49 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, 2000. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung : Sinar 
Baru Algesindo, Cet II, hal. 64.
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 . عند التعليم تالميذ دافعية ال ) ۲
 . عند تقدمي العرض تالميذ ركة ال ا درجة مش ) ۳
 . اختبار التالميذ نتيجة ) ٤
 . باملدخل التقين عن تعليم اللغة العربية تالميذ راء ال آ ) ٥

أدوات البحث . هـ

 م أدوات مجع البيانات املطلوبة هـي ستخدم الباحث يف هذا البحث أه ي
 وفقاً بفكـرة بوغـدان و من أهم األدوات يف البحث الكيفي ألنه ه الباحث نفس

 ، اختـاذ موقفـه يـة كلّ البيانات و كيف ب أنّ الباحث أعلم ٥٠ ) يف مولونج ( بيهلن
 واالسـتبانة منـط املالحظـة و دليل املقابلة أدوات مجع البيانات األخرى وهي و
 . والوثائق مليدانية ا املذكرة و

 جمتمع البحث وعينته . و
 ي تقسم أنواع البحـوث قة مصادر البيانات، كانت سوهارسيم انطالقا مبنط

 Research ،وحبث العينـة ) Research) Population حبث اتمع : إىل ثالثة أنواع، وهي

Sample) ( وحبث احلالة ، Research  Case) ( . تمع فيحيط علـى العناصـر أما حبث ا 
 خالفا ببحث العينة الذى حيدد ببعض اتمع تعميمـا . املوجودة ىف منطقة البجث

 وأما حبث احلالة فتكون منطقة البحث أضيق من النوعني الـسابقني، . لنتائج العينة
 ٥١ . ألنه حياول على تعميق احلالة، فيحتاج إىل منطقة ضيقة

50 Lexy. J. Moelong, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, hal. 62. 
51 Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Jakarta: 
Rineka Cipta. Hal. 115131.
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 ألن ، ) (X5 ول والعينة املهدوفة ىف هذا البحث هي التالميذ ىف الـصف األ
 الباحث يريد تطوير مهارة كالم التالميذ باملدخل التقين لكي يـستطيعوا الـتكلم

 . باللغة العربية بصورة سليمة

 حضور الباحث يف ميدان البحث . ز
 وكماأن املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الكيفي من نـوع البحـث

 ث يف ميدان البحث من أمر الزم اإلجرائي العملي، فإن حضور الباحث كأداة البح
 . وضروري

 ) ٢ ( حث كمخطط اإلجـراء، و البا ) ١ : ( واملراد بالباحث كأداة البحث هو
 الباحث كواضع ) ٤ ( الباحث كمحلل البيانات، و ) ٣ ( مع البيانات، و ا ج الباحث ك

 تـصميم ) ١ : ( وتكون وظيفة الباحث يف إجراء العمل هي . التقرير لنتائج البحث
 املالحظة املباشرة، كما قال مولونج أن موقـف ) ٣ ( اء العمل، و إجر ) ٢ ( املواد، و

 الباحث يف ميدان البحث كواضع اخلطة، ومنفذها، وجامع البيانـات، وحمللـها،
 . ٥٢ ومفسرها، وواضع التقرير لنتائج البيانات يف أخره

 طريقة مجع البيانات . ح
 : يقوم الباحث جبمع البيانات بطرائق آتية

 املالحظة طريقة ) ١
 خدم الباحث طريقة املالحظة باملشاركة ويقال أيضا باملالحظة املباشـرة ست ي

 قـوم بـأن ي ى أ التعليميـة كون الباحث جزءا من النشاطات ي هي طريقة حبيث و
 الباحث مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاهلا مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت

52 Lexy. J. Moelong, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, hal.168.
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 واسـتخدم الباحـث . ظة سجل الباحث البيانات املهمة أثناء املالح ي و . ٥٣ تدرسها
 : األدوات اآلتية

 ق املالحظة املسخدمة لوصف تطبيق خطوات التعليم عند املـدرس ا ور أ ) أ
 ) الباحث (

 . ق املالحظة لوصف دافعية الطالب عند عملية التعليم ا ور أ ) ب
 . ق املالحظة لتقدمي عرض الطالب ا ور أ ) ج
 . ق التقومي لتقرير الطالب ا ور أ ) د

 طريقة املقابلة ) ٢
 جلمـع االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملـسئول قة طري ال املقابلة هي

 . ٥٤ حيتاج إليها اليت البيانات ) الباحث ( ويسجل السائل ، املعلومات
 البيانات يف هذا البحـث هـي املقابلـة للحصول على املستخدمة فاملقابلة

 deep ( الدقيقة interview ( على اعتمادا األسئلة ، وهي مقابلة حرة توجه فيها الباحث 
 يتحـدث أن للمـسئول احلرية تسمح يدور حوله مث دليل املقابلة باملوضوع الذي

 . شجعه على الكالم ي و املسئول ليدفع يف الكالم تدخل الباحث ي كما يريد و
 احلقـائق والبيانـات املتعلقـة لكـشف ستخدم الباحث هذه الطريقة ي و

 ت به املدرسة الثانوية املعارف باستراتيجية تعليم اللغة العربية ونظام تقوميه الذي قام
 . ماالنج ي ر ا سنجاس

 طريقة التوثيق ) ٣
 احلقائق والبيانات من الوثائق والكتـب للحصول على وهي طريقة البحث

 ٥٥ . واالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة

 ، ١٩٩٣ دار الفكر، : عمان األردن ( ، مفهومه  وأدواته و أساليبه : البحث العلمي : ذوقان عبيدات وآخرون ٥٣
 . ١٤٩ . ص

54 Prantiasih, A. 1997. Perencanaan Pengajaran PPKN, Malang : IKIP Malang, hal. 91. 

55 Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Jakarta: 
Rineka Cipta. Hal. 236.



۷۳ 

 املواد بـ املتعلقـة احلقائق أو البيانات على الباحث سيحصل فبهذه الطريقة
 ، واملناهج، واخلطـة الدراسـية، و أحـوال اللغة العربية ، وأهداف تعليم املخططة
 . وغريها من الوثائق اليت تتعلق ذا البحث الطلبة،

 طريقة االختبار ) ٤
 واملقصود باستخدام طريقة االختبار، أن جيمع الباحـث نتـائج االختبـار

 ث ال يـدخل وذلك ألن هذا البح . املدرسي، ويعطى الباحث اختبارا يرتبها بنفسه
 أما االختبار املختار فهو االختبار القبلي واالختبـار البعـدي . ييب ر ىف البحث التج

 . اللذان يدالن على طبقات مهارة كالم التالميذ

 حتليل البيانات . ط
 ، املقابلـة الباحث نتيجة املعلومات متوفرة لدى بعد عملية مجع البيانات و

 حتليـل البيانـات عمليـة الباحث بدأ ي ، وثائق ال مجع و ،وتطبيق العمل، واملالحظة
 مع عملية مجـع البيانـات يتزامن يف هذا البحث تبعة وحتليل البيانات امل . وتفسريها

 ألن طرق مجع البيانـات العديـدة ، الدقيق والصرب التفكري وهذا التحليل حيتاج إىل
 . تسبب إىل تنوع البيانات اموعة

 : ة تالي خطوات حتليل البيانات ويتبع الباحث ىف
 عرض البيانات . ١

 يف ها ترتيبـ و ها تنظيم تسجيل البيانات و يشتمل عرض البيانات على عملية
 اجلداول وكذلك عملية اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة املعينة

. ة املعين ات أو إىل املوضوع



۷٤

 فعرض البيانات كمجموعة البيانات املنتظمة واملرتبـة حـىت ميكـن مـن
 بتحريـر الباحـث قـوم ي منها، فبهذا العمل العمل ا وختطيط أية خطوة تاجه ن است

 . وتنظيم تلك البيانات
 تصنيف البيانات وتبويبها . ٢

 . مت مجعهـا قوم بتصنيف البيانات الـيت ي البيانات، ف يعرض الباحث بعد أن
 بدأ بوضـع األشـياء ذات الـصفات املـشتركة يف ي والتصنيف هو ترتيب نسقي

صغرية ة، مث تقسيم كل جمموعة كبرية إىل الوحـدات جمموعات كبري  وهـذه ، اـل
 ومبعىن آخر فإن التصنيف هو وضع كل فـرد . إىل أجناس الوحدات تقسم البيانات

 ٥٦ . يزه عن غريه ي يف فئة خاصة ا حبيث تسهل معرفته ومت

 نقل البيانات من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقـا ب يقوم الباحث مث
 يف هذه الباحث قوم ي . ٥٧ ميكن حتليلها وتفسريها على حنو منظم لنظام مناسب حىت

ديها  اخلطوة بتحديد وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حـىت تبقـى ـل
 فصلها على حسب مـشكلة ي البيانات اموعة و الباحث فرق ي البيانات النافعة، مث
 . البحث اليت قدمها

 حتليل البيانات وتفسريها . ٣
 يعين أن التركيز وذلك يل املعلومات يف هذا البحث يتم بصورة كيفية، وحتل

 يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية سواء يف املاضي أو احلاضـر يكون
 . الباحث دركه ي على ما

 البيانـات تصنيف بتدأ ب ي الذي وصفي ال بحث ال وحتليل البيانات الكيفية هو
 ان الشرح وإعطاء معىن املعلومات يف كـل ناحيـة املناسبة بالناحية وبعضها مث إتي

 دار النهضة : ، األردن مناهج البحث ىف التربية وعلم النفس : جابر عبد احلميد جابر، و أمحد خريى كاظم ٥٦
 . ٣٦٠ . ، ص ١٩٧٨ العربية،

. ٣٦٤ . املرجع السابق، ص ٥٧
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 يف التحليل والشرح على سبيل اجلمع ، إذن . والعالقة بني الناحية والناحية األخرى
 اجلمع بـني إىل األسئلة بكيفية االستقرائية ويف التحليل األخري تستعمل على سبيل

 ملستحيل وجود رموز املعىن ألخذ التلخيص العام، وليس من ا الناحية األخرى جلعل
 الباحث ستخدم ي . اخلاصة وهذه اخلطوات كدور خاص التحليل يترقى إىل الناحية

 املنهج الوصفي كما أنه يهدف لتصور األحـوال واحلـوادث والوقـائع املتعلقـة
 . مبنهج التحليل النقدي الباحث لل حي مث ٥٨ مبوضوع البحث

 البيانات علـى هذه فسري مبحاولة ت الباحث قوم ي و تفسري البيانات يعين أن
 الباحـث أساس جمموعة من املصطلحات األساسية اليت قد تكون إطارا نظريا تظل

 . به سواء تؤيده نتيجة حبث معني أم تعارضه وتستخدم التفسري النقدي ن مؤم
 : ويفصل الباحث حتليل البيانات فيما يلي

 . ة حيلل الباحث البيانات الىت مت مجعها أثناء عملية التعليم بطريقة وصفي . ۱
 حيلل الباحث بطريقة وصفية نشاطات التالميذ عندما أجرى الباحـث العمـل . ۲

 نتائج التعلم مـن ) ٢ ( دافعية التالميذ عند التعليم، ) ١ : ( الصفي، وتشتمل على
 . االختبار القبلي واالختبار البعدي

 . حيلل الباحث البيانات من استبانة التالميذ ملعرفة آراءهم عن العمل املطبق . ۳

 صحة البيانات فحص . ي
 فحص تلـك من متوفرة كاملة البد الباحث ملا كانت البيانات اليت مجعها

 . ها لتكون نتائج البحث صاحلة ضابطة ري وتفس حتليلها البيانات اموعة قبل
 قوم بعمليـة فحـص صـحة ي أثناء عملية التحليل ال بد للباحث أن ويف

 طريقة الباحث يحة استخدم فللحصول على البيانات واالكتشافات الصح . البيانات

58 Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Jakarta: 
Rineka Cipta. Hal. 245.
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 صـحة البيانـات باألشـياء لربط الدقيقة و طريقة املقارنة هي الطريقة الحظة امل
 . املوجودة خارج البيانات نفسها

 االشـتراك، مـدة ) ١ ( : ٥٩ وهناك بعض الطرق لفحص صحة البيانات هي
 ب، األصـحا مع ناقشة امل ) ٤ ( و ، ) triangulation ( التثليثي ) ٣ ( و املالحظة، دقة ) ٢ ( و
 ) ٨ ( و األعـضاء، تفتـيش ) ٧ ( و حتليل احلالة السلبية، ) ٦ ( املراجع الكافية، و ) ٥ ( و

 . املعاجة اإلحصائية ) ٩ ( و ، البيانات املفصلة شرح
 ما يليـق ببحثهـا الباحث ومن هذه الطرق لفحص صحة البيانات فاختار

 : وهي
 االشتراك مدة . ١

 تراك إىل طـول اشـ الباحث حتاج ي للحصول على املعلومات الصحيحة ف
 ريـد ي اليت اللغة العربية يف سائر النشاطات والربامج والعملية املتعلقة مبادة الباحث

 . حبثها
 املالحظة دقة . ٢

 ملعرفة صحة البيانات ولكشف اخلصائص يف  الظروف املالئمة باملشكالت
 إىل املالحظة الدقيقة حنو كل مـا تكـون مـادة يحتاج الباحث ريد حلها، ف ي اليت

 . صل على البيانات الصحيحة حي قوم باملالحظة ما مل ي زال ي البحث، فال
 ) Triangulation ( التثليثي املنهج . ٣

 التثليثي هو إحدى الطرق لفحص صحة البيانات باستخدام عامل أو شـيء
 هـذه الباحث خارج البيانات نفسها لفحص تلك البيانات أو للموازنة، واستخدم

 ندما وجد االختالفات بني البيانـات الطريقة  للمقارنة بني البيانات املوجودة و ع
 . املقابلة ة، أو بني املالحظة و املقابل توثيق و ، أو بني ال توثيق اموعة من املالحظة وال

 األصحاب مع ناقشة امل . ٤

59 Lexy. J. Moelong, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, hal.326.



۷۷ 

 صـحة البيانـات علـى لحصول ل الباحث سلك عليها ي ومن الطرق اليت
 املناقشة عرضها على بعض األصحاب ليناقشوا ويصلحوا ما يلزم إصالحه، وذه ي ف

. املعلومات الصحيحة الضابطة من ستكتشف فيها



۷۸ 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها

 يشتمل هذا الفصل على عرض البيانات وحتليلها، ويبني فيه الباحث كيفيـة
 هارة الكالم باملدخل التقين وإىل أي مدى فعالية املدخل الـتقين ىف تنميـة تطوير م

 . ج املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري ماالن مهارة الكالم للتالميذ ىف

 إجراء البحث العلمي ىف الفصل . ١
 قبل إجراء البحث، يقوم الباحث باالختبار القبلي بأخـذ موضـوع نـص

 ويهدف هذا االختبـار . ملعرفة كفاءة مهارة كالم التالميذ " حنن املسلمني " الكتاب
 . تخدام القواعد الصحيحة القبلي إىل معرفة طالقة الكالم وفهم املضمون واس

 تعليم اللغة العربية استراتيجية . ٢
 مـن الثانويـة املعـارف سنجاسـاري اللغة العربية يف املدرسة و و مدرس

 , ) واملاجـستري الليـسانس ( املتخرجني يف ختصص تعليم اللغة العربية من اجلامعـة
 غـة الل يعلم بعضهم الدروس األخرى مثل و وكذلك كلهم متخرجون من املعاهد،

 . اإلجنليزية، والفقه،والعقيدة واألخالق، وأهل السنة واجلماعة
 اللغـة ب وا اللغة العربية يف التعليم، هي أن يتكلم ي وكانت استراتيجية مدرس

 تعويـد دف إىل ىف بعض األحيان، وهذا ـ عملية التعليم، ولو كان العربية أثناء
 د تعليم مهارة الكالم يـدرس وعن . على االستماع والكالم باللغة العربية تالميذ ال

 التالميذ عند قـراءة على ويشرفون ه، ت وترمج حلوار ة نص ا اء عن طريقة قر ون املدرس
 نـص احلـوار تعـبريا عن تعبري ال ترمجته وتطبيقه، وكذلك يأمروم ب و نص احلوار

. أسلوم مكررا ب
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 بية ويستخدم بعضهم الوسائل التعليمية من الشريط والفلم ىف تعليم اللغة العر
 ويرى بعضهم أن استخدام الصورة . خاصة ىف تعليم مهارة الكالم ولو كان أحيانا

شريط الـذى  أكثر فعالية ألن للتالميذ دافعية لقصة تلك الصورة، واسـتخدام اـل
 يستطيع به التالميذ استماع صوت الناطق األصلي بالوضـوح واتبـاع  وتكريـر

 م الفلم أو الفيديو الذى يستطيع به الصوت بالتبادل فرديا كان أم مجاعيا، واستخدا
 التالميذ نظر الصورة واستماع الصوت مباشرة، حىت يـستطيعوا تطبيقـه جيـدا
 صحيحا، وكذلك يفرحون ألم يستطيعون أخذ املفردات واألساليب الـصحيحة

 . املتفقة باستخدامها

 تقومي تعليم اللغة العربية . ٣
 االسـتماع، ( من املهارات اللغويـة األربـع كل ون م ون يقو كان املدرس

 يم اللغة العربية ىف أثناء الدرس وكـل عملية تعل عند ) والقراءة ، والكتابة والكالم،
 تالميذ يف مهارة الكالم يأمربعضهم ويف تقومي استيعاب ال . من الدرس اية الوحدة

 وار بلغـة وتقدمي اخلربات، وتقصيص مضمون نص احل التالميذ باحلوار أمام القسم،
 . تالميذ متزاوجني  ىف خمترب اللغة أن يتحدث ال ب بسيطة، ويأمر بعضهم اآلخر

 وحتليلها عرض البيانات . ٤
 بعد تقدمي البيانات عن املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري، فيقدم الباحث
 البيانات احملتاجة للبحث وحتليلها حىت حيصل على النتيجة املرجوة ىف القسم الـذى

 . يطبق فيه املدخل التقين
 ملعرفة فعالية املدخل التقين ىف تدريس مهارة الكالم واملعرفة عن مدى جناح
 التالميذ بعد تقدمي هذا املدخل، فيحلل الباحث نتائج التالميذ ىف الكالم بالنتيجـة

. ) ١ اجلدول : انظر ( لكل املعيار
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 قدم الباحث البيانـات ملعرفة فعالية املدخل التقين ىف تدريس مهارة الكالم في
 يقدم الباحـث االختبـار القبلـي . احملتاجة حسب كفاءة التالميذ ىف تقدمي الكالم

 واالختبار البعدي، وبعد املقارنة بني االختبارين فيستطيع الباحث أن يفسر هل هذا
 . أم ال املدخل له فعالية

 د إجراء وبعد تقدمي النتائج، فيقدم الباحث مدى جناح التالميذ ىف الفصل بع
 : اإلحصائية التالية عاجلة املدخل التقين للكالم، ملعرفته فيقدم امل

 . معدل من جمموع النتائج ىف الفصل يستخدم لنقص اموع مث يضرب
 . بقية النتيجة مث تضاعف بقية النتيجة = معدل النتائج – النتيجة

 نتيجـة خمتلفـة )= ١ – جمموع التالميذ ( جمموع من تضاعف بقية النتيجة
) Variance ( . 

 ). ٤ اجلدول : انظر ( وتفسريها الدور األول نتائج التالميذ ىف أما

 إجراء تدريس مهارة الكالم باملدخل التقين . ٥
 باستخدام املدخل التقين هـو والتعلم الفصل الذى جترى فيه عملية التعليم

 : ك الفصل ل وهذا هو إجراء البحث ىف ذ . (X5) الفصل
 ) الشريط ( السمعية الوسيلة التعليمية

 خطة الدرس . ١
 مهارة الكالم : املادة

 التحية والتعارف : املوضوع
 X5 : الفصل

 دقيقة ٤٠ : زمن ال
 وآلة تسجيل على الشريط يط الشر : التعليمية الوسيلة
ة الشفهية السمعي : الطريقة
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 : أهداف الدرس العامة
 حا سليما ويفهمـوه فهمـا أن ينطقوا النص نطقا صحي يستطيع التالميذ

 . جيدا عميقا ويعربوا عنه شفهيا
 ): اإلجرائية ( اصة أهداف الدرس اخل

 يستطيع التالميذ نطق األصوات العربية كأم الناطق األصلي مـن جهـة
 ويدرم على استماع األحرف العربية لكي يستطيعوا أن مييـزوا هلجتها وتنغيمها،

 مات التحية والتعـارف ىف العربيـة، فرق صوت تلك األحرف، ويدرم نطق كل
 . وكذلك يعودهم بإلقاء السالم عند التعارف

إجراء اخلطة . ٢

 الهتمامـام املثري الدارسني و ى ستو نص احملادثة املناسب مب الباحث أعد -
 . وميوهلم

 يدخل الباحث الفصل بأن حيمل آلة تسجيل على الشريط ويضعها علـى -
 . املكتب

 سالم إىل التالميذ وهم يردونه معا ويسأل عـن أحـواهلم يلقى الباحث ال -
 . ذلك اليوم

 خيرب الباحث التالميذ املادة الدراسية هي احملادثة مبوضوع التحية والتعارف -
 ). الشريط ( باستخدام الوسيلة التعليمية السمعية

 . يقسم الباحث تصويرات نص احملادثة إىل التالميذ -
 تـصويرات تعلم ب لى الشريط ويأمر التالميذ جيرب الباحث آلة تسجيل ع -

 . نص احملادثة تعلما دقيقا
. يبني الباحث التالميذ على عملية التدريس الىت سيمرها معهم -
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 بعد أن تستعد آلة تسجيل على الشريط، يأمر الباحث التالميذ باسـتماع -
 . واتباع صوت الناطق ىف الشريط معا

 املفردات اجلديدة والكلمات الغريبة إن اىن مع يأمر الباحث التالميذ بسؤال -
 . وجدوا املشكالت

 ه يكرر الباحث آلة تسجيل على الشريط مرة ثانية ويأمر التالميذ مبا فعلـو -
 . من قبل

 . يأمر الباحث التالميذ بأن ميثلوا األشخاص املوجودين ىف نص احملادثة -
 الدا وخليال متبـادلني يأمر الباحث التلميذين إىل أمام الفصل بأن يكونا خ -

أمر التالميـذ اآلخـرين  ويطبقا ما فهما من نص احملادثة، وكـذلك ـي
 . مبشاهدما وإعطاء التصحيحات إن وجدوا منهما األخطاء

 يأمر الباحث التلميذتني إىل أمام الفصل بأن تكونا خولة وخدجية متبادلتني -
 اآلخـرين وتطبقا ما فهمتا من نص احملادثة، وكـذلك يـأمر التالميـذ

 . مبشاهدما وإعطاء التصحيحات إن وجدوا منهما األخطاء
 يكرر الباحث الشريط ويأمر التالميذ باستماع واتباع صوت النـاطق ىف -

 . الشريط
 قبل انتهاء الدرس، يأمر الباحث التالميذ بأن يكـرروا ويراجعـوا نـص -

 طقـا صـحيحا احملادثة ىف بيوم ليستطيعوا أن ينطقوا األصوات العربية ن
 . سليما جيدا

 . خيتم الباحث الدرس بإلقاء السالم إىل التالميذ وهم يردونه -

 التقومي . ٣
 بنظر اإلشارة إىل أن مـن والتعلم قام الباحث بالتقومي على أنشطة التعليم

املشكالت الىت جيب أن يتغلب عليها الباحث ىف تنمية الفهم ىف االستماع هي قصر
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 يعانيه كثري من التالميذ، ولعل هذه املشكلة ناجتـة عـن عـدم مدى االنتباه الذى
 وكذلك يكتشف الباحث سيطرة التالميـذ . حاجتهم إىل التركيز ىف لغتهم الوطنية

 . على املواد التعليمية فرديا، وعلى اشتراكهم ىف الدراسة

 ) الصورة ( الوسيلة التعليمية البصرية

 خطة الدرس . ١
 مهارة الكالم : املادة

 حنن املسلمني : وضوع امل
 X5 : الفصل

 دقيقة ٨٠ : زمن ال
 الصور امللونة والسبورة : الوسيلة التعليمية

 السمعية الشفهية : الطريقة
 : أهداف الدرس العامة

 وإجادة نطق سليما، يستطيع التالميذ أن يتكلموا عن النص تكلما صحيحا
 ما جيدا عميقا ويعـربوا عنـه ويفهموه فه األصوات والكلمات وكذلك السرعة،

 . شفهيا
 : ) اإلجرائية ( أهداف الدرس احلاصة

 مبساعدة ترتيب الصور تكلمـا يستطيع التالميذ أن يتكلموا عن نص القراءة
 وتكون الصورة مسهلة هلم ىف فهـم نـص القـراءة هم وحتري هم يقلل خوف و مرتبا

 . والتكلم عنه

 طة إجراء اخل . ٢

. نص القراءة ىف القرطاس املربع ضح ترتيب أعد الباحث الصور الىت تو -
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 . يدخل الباحث الفصل حبمل الصور ويضعها على مكتبه -
 عن أحواهلم ذلـك يلقى الباحث السالم إىل التالميذ وهم يردونه مث يسأل -

 . اليوم
 سيـستخدم الوسـيلة التعليميـة البـصرية يبني الباحث إىل التالميذ أنه -

 ). الصورة (
 ولكنـه ) حنن املسلمني ( ث للتالميذ أنه ال يغري املادة الدراسية يوضح الباح -

 . يريد أن يسهل فهمهم نص القراءة
 . يأمر الباحث أحد التالميذ مبسح السبورة -
 . يأمر الباحث التالميذ بأن يدرسوا نص القراءة ويفهموه فهما جيدا -
 . يلصق الباحث الصور ىف السبورة حسب ترتيبها -
ذ بـأن يـشاهدوها يوضح الباح -  ث الصور حسب ترتيبها ويأمر التالمـي

 . ترتيب الصور بعد توضيحه مشاهدة دقيقة، ويرجو منهم أن يوضحوا
 . يأمر الباحث التالميذ بسؤال معاىن املفردات اجلديدة أو الكلمات الغريبة -
 . يعطى الباحث التالميذ ثالث دقائق ليفهموا الصور فهما جيدا -
 لتلميذين والتلميذتني بالتقدمي إىل األمام وتوضـيح الـصور يأمر الباحث ا -

 . حسب ترتيبها مثل ما فعله الباحث بأسلوم
 يشاهد ويسمع التالميذ اآلخرون التوضيح ويعطـون التـصحيحات إن -

 . وجدوا األخطاء
 قبل انتهاء احلصة يكرر الباحث توضيح الصور مرة ثانية ويـسأل مـن -

 . سوء الفهم التالميذ أن يهتموه لعدم
 يقول الباحث للتالميذ بأن يراجعوا املادة الدراسية ىف بيوم ويوضح هلـم -

 . مسهلة لفهم نص القراءة أن تلك الصور
. يأخذ الباحث الصور من السبورة بطلب مساعدة تلميذ -
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 . جيمع الباحث الصور ويرتبها قبل إدخاهلا إىل حقيبته -
 . سالم إىل التالميذ وهم يردونه قبل خروج الفصل يلقى الباحث ال -

 التقومي . ٣
 م الكتشاف سيطرة التالميـذ يم والتعل قام املدرس بالتقومي على أنشطة التعل

 . على املواد التعليمية فرديا، وعلى اشتراكهم ىف الدراسة
 وكذلك يقول الباحث للتالميذ أن النجاح ىف تعلـم الكـالم يرجـع إىل

 ناشط اللغوية، إن تنمية القدرة على الكالم أمر غـري االشتراك الفعال للتالميذ ىف امل
 ويقـول أيـضا أن . ممكن إال إذا اخنرط املتعلم ىف الكالم، وقام بالتعبري عن نفـسه

 احلماس ىف دراسة اللغة خاصة ىف تعلم الكالم يتصل اتصاال وثيقا بالنجاح، فالقدرة
 ميذ مـن االسـتجابة على الكالم ال ميكن أن تنمو وتتطور ىف فصل خياف فيه التال

 . والكالم خوفا من اخلطأ

 ) الفلم أو الفيديو ( الوسيلة التعليمية السمعية والبصرية

 خطة الدرس . ١
 مهارة الكالم : املادة

 ) ولد مسكني يكون مالكا ( قرعون : املوضوع
 X5 : الفصل

 دقيقة ٨٠ : زمن ال
 الصوت واملصوات ومكرب والشاشة الفلم : الوسيلة التعليمية

 السمعية الشفهية : الطريقة
: أهداف الدرس العامة
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 وإجادة نطق ا، يستطيع التالميذ أن يتكلموا عن النص تكلما صحيحا سليم
 ويفهموه فهما جيدا عميقا ويعـربوا عنـه األصوات والكلمات وكذلك السرعة،

 . شفهيا
 ): اإلجرائية ( أهداف الدرس اخلاصة

 القصة أمـام اآلخـرين، داع آراءهم بإلقاء يدرب شجاعة التالميذ على إب
 حل املشكالت، وينبت الشعور التعاونية بني التالميذ ىف تكميل القصة ومواجهة أو

 من القصة لتكـون عـربة هلـم ستفادة احلكم احلسنة النافعة وكذلك يستطيعون ا
 . وتطبيقها ىف حيام اليومية

 طة إجراء اخل . ٢

 . اسب مبستوى التالميذ اختار وأعد الباحث الفلم املن -
 يدعو الباحث التالميذ إىل مكان التكنولوجيـا واإلعالنـات ىف تلـك -

 . املدرسة
 يلقى الباحث السالم إىل التالميذ وهم يردونه مث يسأل عن أحواهلم ذلـك -

 . اليوم
 يقول الباحث للتالميذ أنه يريد أن يقدم أمامهم الفلم مبوضـوع قرعـون -

 . ولد مسكني يكون مالكا
 يرجو الباحث من التالميذ بعد مشاهدم الفلم يستطيعون أن يقصـصوه -

 . عما شاهدوه واستمعوه بأسلوم على حسب فهمهم
 . يقسم الباحث التالميذ فرقا ولكل فرقة مخسة تالميذ -
يأمر الباحث التالميذ بسؤال معاىن املفردات اجلديـدة بعد مشاهدة الفلم -

 . مشاهدة الفلم أو الكلمات الغريبة عند
. يأمر الباحث كل فرقة باملشاورة ويعطى هلم عشر دقائق -
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 . يعني كل فرقة خطيبا إللقاء نتيجة املشاورة -
 يأمر الباحث وكيال من كل فرقة تبادال بإلقاء نتيجة املشاورة على األقـل -

 . ثالث دقائق
 ميـذ قبل أن خيتم الباحث الدراسة يكرر القصة سـرعة ويلقـى إىل التال -

 . من تلك القصة ليستفيدوا منها العربات ملواجهة احلياة الوصايا واحلكم
 انتهت احلصة ويأمر الباحث التالميذ بأن يرتبوا الكراسي قبل خـروجهم -

 . من الفصل
 . يلقى الباحث السالم إىل التالميذ وهم يردونه -

 التقومي . ٣
 كتشاف سيطرة التالميـذ م ال يم والتعل قام الباحث بالتقومي على أنشطة التعل

 . على املواد التعليمية فرديا كان أم مجاعيا، وعلى اشتراكهم ىف الدراسة
 وعرف الباحث أن مهارة الكالم من أكثر مهارات اللغة حاجـة جلهـود
ـبرية  املعلم، ولذا فمسؤولية املعلم عن تنمية مهارة الكالم عند الدارسني مسؤولية ك

 سى أننا عندما نقول الطريقة فإننا ال نغفل املعلـم، وال نن . وتتطلب منه جهدا فائقا
 وعلى املعلم أيضا أن يفـسح صـدره . وعندما نقول املعلم فنحن ال نغفل الطريقة

 حىت ميكنه أن يفـرد هلـا وقتـا للعـالج وم بتسجيلها أوال ألخطاء الدارسني ويق
 والتدريب الصحيح، وعليه أن يقاوم ميله للتدخل ىف أثنـاء الكـالم وتـصحيح

 وأن ينظر إىل األخطاء باعتبارها أمرا طبيعيا ال ميكن جتنبه بل هـو جـزء . األخطاء
 ضروري من تعلم اللغة األجنبية، وأن ينظر إىل تصحيح األخطاء كشيئ ثـانوي ىف
 احلصة وكنوع من التغذية الراجعة الىت من خالهلا يقدم الدارس األصوات والـصيغ

 . والتراكيب الصحيحة
). ٥ اجلدول : انظر ( وتفسريها لثاين يذ ىف الدور ا أما نتائج التالم
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 البيان للدور األول
 وبعد تقدمي النتائج وتفسريها، فيقدم الباحث نسبتها حىت يعـرف القـارئ
 فعالية املدخل التقين ىف تدريس مهارة الكـالم للـدور األول وحيللـها بواسـطة

 . ئية اإلحصا
 : نسبة نتائج التالميذ

 % ٣٥،٧٢ : مقبول . ١
 % ٤٤،٤٥ : جيد . ٢
 % ٢٢،٢٣ : جيد جدا . ٣

 . ٧٩،٨٢ ومعدهلا هو ٣٥٩٢ جمموع النتيجة هو
 حىت نتيجتـه املختلفـة هـي ٣٣٣٨ جمموع من تضاعف بقية النتيجة هو

٧٥،٨٦ . 

 البيان للدور الثاين
 وبعد تقدمي النتائج وتفسريها، فيقدم الباحث نسبتها حىت يعـرف القـارئ

 س مهارة الكالم للـدور الثـاين وحيللـها بواسـطة فعالية املدخل التقين ىف تدري
 . اإلحصاء

 : نسبة نتائج التالميذ
 % ٢٨،٨٩ : مقبول . ١
 % ٤٨،٨٩ : جيد . ٢
 % ٢٢،٢٣ : جيد جدا . ٣

 . ٨٢،١١ ومعدهلا هو ٣٦٩٥ جمموع النتيجة هو
 حىت نتيجتـه املختلفـة هـي ٤٠٠٥ جمموع من تضاعف بقية النتيجة هو

٩١،٠٢ .



۸۹ 

 وتفسريها حتليل البيانات . ٦
 ملعرفة فعالية املدخل التقين ىف تدريس مهارة الكالم، فيقدم الباحث ثالثـة

 : جماالت تالية
 جمال املالحظة . ١

 املدخل التقين من فيه ىف هذا اال، كان التالميذ ىف الفصل الذى يستخدم
 ويـشعرون ال يسألون كثريا عـن املفـردات ) الصورة ( الوسائل التعليمية البصرية

 ومن الوسائل التعليمية الـسمعية . ة لتكوين ترتيب نص القراءة من الصورة بالسهول
 اع األصوات العربيـة وتقليـد مس الصعوبات الكثرية عند ال جيدون هم ) الشريط (

 ، وكذلك من الوسـائل من الشريط األصلي وتكرير أصوات وألفاظ الناطق العريب
 م ال جيدون الصعوبات الكثرية بعضه ) الفلم أو الفيديو ( التعليمية البصرية والسمعية

 . هم القصة وتعبريها عند ف
 جمال احملاورة . ٢

 ىف هذا اال، كثري من التالميذ خترجوا من املدرسة املتوسـطة املعـارف
 ، وكذلك كثري منهم يتعلمون ىف املعاهد ويدرسون اللغة العربية سنجاسرى ماالنج

 . بيئة العربية فيها ولكنهم ال يتعودون التكلم بتلك اللغة بعدم ال
 جمال الوثائق . ٣

 بـــ ىف هذا اال، كانت نتائج التالميذ للدور األول بعضا منها مقبول
 وهـذا %. ٢٢،٢٣ وجيد جدا بــــ % ٤٤،٤٥ وجيد بـــ % ٣٥،٧٢

 ألن أكثر مـن نـصف يد اجل يدل على أن جناح التالميذ ىف الفصل على املستوى
 ربـع ال لى درجة جيدة جدا و حيصل ع وربع الفصل الفصل حيصل على درجة جيدة

 فهو مثـانون وأما املعدل لكل التلميذ . درجة مقبولة حيصل على من الفصل اآلخر
 وهذا يدل على أن كفاءة الكالم لتالميذ الفصل تكـون علـى املـستوى . درجة

. ٧٥،٨٦ ختلفة وأما النتيجة امل . املتوسط
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ــ للدور الثاين، وكانت نتائج التالميذ  % ٨٩ ، ٢٨ بعض منها مقبول ـب
 وهذا يدل علـى أن جنـاح %. ٢٢،٢٣ بـ وجيد جدا % ٤٨،٨٩ وجيد بــ

 اجليد ألن أكثر من نصف الفصل حيصل علـى توى التالميذ للدور الثاين على املس
 درجة جيدة وربع الفصل حيصل على درجة جيدة جدا والربع اآلخر من الفـصل

 وهـذا . ون درجـة اثنتان ومثان وأما املعدل لكل التلميذ . حيصل على درجة مقبولة
 اجليد جدا، وأمـا يدل على أن كفاءة الكالم لتالميذ الفصل تكون على املستوى

. ٩١،٠٢ النتيجة املختلفة
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

نتائج البحث . أ

 درس ماالنج ت ي ر ا املدرسة الثانوية املعارف سنجاس ن مادة اللغة العربية ىف إ
 أمـا عوامـل . تلك السنوات تطورا قيما تطور ىف أثناء منذ أول بناءها، وال تكاد ت

 : التعليم ىف هذه املدرسة فهي فيما يلى
 يهدف تعليم اللغة العربية إىل أن يتكلم الدارس اللغة العربيـة تكلمـا جيـدا . ١

 . صحيحا ويقرأ ويفهم الكتب العلمية والدينية املكتوبة باللغة العربية
 املواد املناسبة لتنمية مهارات املواد الدراسية مأخوذة من الكتاب املقرر واآلخر و . ٢

 . التالميذ اللغوية خاصة مهارة الكالم
 م باملدخل التقين ىف تعليم مهارة الكالم له فعالية يطبقهـا يم والتعل أن إجراء التعل . ٣

 . املدرسون ىف تنمية مجيع املهارات اللغوية خاصة ىف تنمية مهارة الكالم
ـتقين أما مدى جناح التالميذ ىف تنمية كفاءة مهارة . ٤  الكالم باستخدام املدخل ال

 حيصلون على النتائج اجليدة جدا فهو ىف املستوى اجليد جدا حيث كان التالميذ
 . وهم فرحني باستخدام املدخل التقين

 أما الوسائل التعليمية ىف هذه املدرسة تتركز ىف استخدام املخترب اللغوي الـذى . ٥
 ناصر املساعدة ىف تعليم اللغـة ا، باإلضافة إىل الوسائل املتعلقة بالع ركز يكون م
 . العربية

 هي الطريقـة ة، و أما طرائق التعليم الىت يستخدمها املدرس كثريا ىف هذه املدرس . ٦
 . معية الشفهية س املباشرة، والطريقة ال

: املشكالت الىت توجد ىف عوامل التعليم ىف هذه املدرسة، هي من . ٧
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 وال ختطط   أهـداف أن أهداف التعليم تقتصر على أهداف التعليم العامة، . أ
 خاصة أو كفاءة لكل فروع  وعناصر اللغة وال تعني الكفاءة املطلوبة لكـل

 . فيشعر بعض التالميذ أن قدرته اللغوية ال تتطور كثريا . التلميذ
 كانت املواد الدراسية تعد بدون االهتمام بأهداف التعليم وخلفيـة . ب

 راسـية مل تناسـب وقدرة الدارسني اللغوية، فيشعر بعضهم أن املـواد الد
 وكذلك، مل تعد املنـاهج الدراسـية وال سـيما خطـة . حباجام اللغوية

 . التدريس
 إذ أن التالميذ ىف هذا الربنامج جاءوا من املـدارس املختلفـة، فـاختلف . ج

 استعدادهم على االشتراك ىف الدراسة، بينما ال خيتلف تنفيـذهم ىف تعلـيم
 . مواد اللغة وطرائق التعليم والتقومي

 البيئة التعليمية مل تناسب بتخصص اللغة، فلم تساعد على تطوير تعلـيم أن . د
 اللغة العربية فيها، أي مل توجد العناصر واألحوال والنظامات الىت تـشجع

 . الدارسني الستخدام اللغة العربية ىف معاملتهم اليومية
 وكانت طرائق تعليم اللغة مل تتنظم جيدا بسبب حلن العالقة بني أهداف . هـ

 التعليم واملواد الدراسية وكذلك قلة احلصة الدراسـية لتعليمهـا، فيـدرس
 . املدرس باالتباع على ترتيب املواد املضمونة ىف الكتب الدراسية

 االقتراحات . ب
 للمدرسة الثانوية املعارف بعد املالحظة على نتائج البحث، فاقترح الباحث

 : على سنجاساري ومدرسي اللغة العربية فيها
 تنظيم أهداف التعليم باالهتمام على أهداف التعليم العامة للغة العربيـة، إعادة . ١

جبانب . داف للدارسني، ومستوى حاجة الدارسني، والبيئة التعليمية ه وأمهية األ
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 هذا، ينبغى أن تكون األهداف تنظم لكل عناصر وفروع اللغة ومراحل التعليم
 ). ينة الكفاءة املطلوبة أو القدرة األساسية ملرحلة مع (

 إعداد املواد الدراسية الىت تناسب أهداف التعليم والبيئة التعليمية، ومتأل حاجات . ٢
 أو ىف عبارة أخرى، أن يهتم إعداد املواد الدراسية بتوفري فرص . الداسني اللغوية

 كافية ومتعددة للدارسني ينمون فيها ميوهلم واجتاهام ويشبعون ا حاجـام
 ض املهارات والعادات األساسية الىت من شـأا أن ورغبام ويتدربون على بع

 . تساعدهم على التصرف وتعقل خيال مواقف احلياة املختلفة
 ذه املناسبة، ينبغى أن تنظم املناهج الدراسية هلذه املدرسة، وهي املناهج الـىت
 تسري على مدخل التكنولوجيا حيث يتمكن فيها املعيارين الكفاءة املطلوبـة أو

 . ساسية وإجراءات املواد للحصول على تلك الكفاءة القدرة األ
 تنفيذ الدارسني ىف التعليم تنفيذا مناسبا، أي أن ينفذ الدارسون تنفيـذا خمتلفـا . ٣

 فينبغى أن يكون تنفيذ الدارس املبتدأ . باالعتماد على مستوى قدرم األساسية
 . خمتلفا بتنفيذ الدارس املتوسط وكذلك بالدارس املتقدم

 يعاب املدرسني على طرائق وأساليب التعليم، وإعداد املواد الدراسـية تطوير است . ٤
 هذا ضروري، كما قد قيل أن العناصر كيفما استعدت جيدا . أو خطة احملاضرة

 وكـذلك املـواد . فليست هلا معاىن كثرية إن مل يكف املدرس ىف عمل دوره
 واد الدراسية كيفما صعبت إن يكف املدرس ىف طرائق التعلـيم فتـسهل املـ

 . للدارسني
 إعداد الوسائل التعليمية الىت تساعد ىف احلصول على أهداف التعلـيم، طبعـا . ٥

 إذ أن إعداد الوسائل ال . يرجى أن تكون الوسائل سهلة ورخيصة ولكنها فعالة
 بد أن يهتم بكثرة املصاريف الىت تنفق ىف استخدام الوسائل، وهـي ال بـد أن

ما يكن استخدام الوسائل البـسيطة أوسـع مه . تتوازن مع النتائج الىت تنتجها



۹٤

 فائدة من الوسائل التكنولوجية احلديثة إذا كانت النتائج احملصولة ا ال تتـوازن
 . بكثرة املصاريف الىت تنفق ا

 أن جتعل البيئة بيئة تساعد ىف تكثيف اللغة، وهي أن تفضل البيئة اجلاهزة اآلن، . ٦
 ، نظام خاص لتكثيف اللغة يقيد علـى أي جعل النظام التعليمي املناسب بالبيئة

 وهـذا ). املدرس والدارس ومنفذ الدراسة ( مجيع العناصر املشتركة ىف الدراسة
 ". املعهديـة " ألن املدرسة الثانوية املعارف سنجاساري مل تستطع أن جتعل بيئة

 فينبغى أن يفضل بيئته، ولن يستعجل ىف جعل البيئـة املعهديـة إن مل تكـف
 . استطاعته فيه

 كثري طرائق التعليم ىف تعليم اللغة العربية، وهي الطرائق املناسبة بصميم املـواد ت . ٧
. وهذا يطلب كثريا من مهارة املدرس ىف استخدامها ىف التعليم . وأهدافها
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 قائمة املراجع

 أسس إعـداد الكتـب دون السنة، . عبد احلميد عبد اهللا، ، الغايل، ناصر عبد اهللا

 . ، دار االعتصام بالعربية التعليمية لغري الناطقني
 ، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأسـاليبه ، ١٩٨٩ . رشدي أمحد طعيمة،

 . ، الرباط - إيسيسكو - منشورات املنظمة اإلسالمسة للتربية والعلوم و الثقافة
 . ، دار الفكر العريب تدريس فنون اللغة العربية دون السنة، . على أمحد مدكور،
ـيكولوجية الوسـائل التعليميـة الطبعة األوىل، . يد سيد أمحد عبد ا منصور،  س

 . ، دار املعارف العربية ووسائل تدريس اللغة
 ، دار الفرقـان، الرياضيات مناهجها وأصول تدريـسها ، ١٩٨٢ . ، فريد أبو زينة

 . عمان
 ، دار ماهيتـها وطرائـق تدريـسها املهارات اللغوية ، ١٩٩٢ . عليان، أمحد فؤاد
 . ض املسلم، الريا

 ، مكتبة النهضة املـصرية، طرق تدريس اللغة العربية ، ١٩٩٠ . إبراهيم حممد عطا،
 . القاهرة

 طرائق تدريس اللغة العربيـة ، ٢٠٠٣ . رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل، الناقة،

 - المسة للتربية والعلـوم و الثقافـة ، منشورات املنظمة اإلس لغري الناطقني ا
 . ، الرباط - إيسيكو

 . دار الفكر ، دمشق سورية، طرق تدريس اللغة العربية ، ١٩٨٦ . جودت الركايب،
 وقائع ندوات تعليم اللغة العربيـة دون السنة، اجلزء الثاين، . حممود كامل الناقة،

. ، مكتبة التربية العريب لدول اخلليج لغري الناطقني ا
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 تـاب ار الك د ، ، القاهرة مشكالت تعليم اللغة العربية دون السنة، . احلديدي، علي
 . العريب

 الوسـائل التعليميـة ، ١٩٩٧ . جابر عبـد احلميـد جابر، ، كاظم، أمحد خريي

 . ، القاهرة النهضة العربية واملنهح، دار
ـي ومناهجـه ، ١٩٨٢ . يدر، أمحد  ، الكويـت، وكالـة أصول البحـث العلم

 . املطبوعات
 ، مفهومه  وأدواته و أساليبه : البحث العلمي ، ١٩٩٣ . وآخرون ، دوقان، عبيدات

 . دار الفكر ، ن األردن عما
 مناهج البحث ىف التربية ، ١٩٧٨ . ، جابر، عبد احلميد، كاظم، أمحد خريى جابر

 . األردن دار النهضة العربية، ، وعلم النفس
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