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  االستهالل
  

    بسم اهللا الرمحن الرحيم
    "ِاحِرصوا على تعلُِّم اللُّغِة اْلعرِبيِة فَِإنها جزٌء ِمن ِديِنكُم"  :ملؤمنني عمر ابن اخلطابقال أمري ا          )رواه الطرباين و غريه (  "ِلثَالٍَثِ َألني عرِبي واْلقُرآنُ عرِبي وكَالَم أَهِل الْجنِة ِفي الْجنِة عرِبي أَِحبوا الْعرب :  " عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم قال       )٢: يوسف(  علكم تعقلون قرآنا عربيا لإنا أنزلنه
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  داءـإه

  
  

  إىل والدي
  

         تقدمة إجالل واحترام  مرينفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضاملعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف 
        تقديرا وإجالال  إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري

   مهارة مهمة يف اللغة العربيةالممهارة الكمنون بأن إىل الذين يؤ
إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة  والذين مل يؤمنون

 .نسانوبقائها رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإل
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  رـكر وتقديـش
  

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل املنوال، والثنات 
يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله وأصحابه أمجعني، 

  :والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أمابعد
هاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد أما وقد من اهللا علي باالنت

 –والثناء، فلك احلمد يأبـي حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفنـي 
 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف –بعد محد اهللا تعال 

إال العمل اجلاد خروج هذا البحث ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن حيدوهم 
  :ومنهم. املخلص

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
  .ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور عمر منران، مدير برنامج الدراسات العليا باجلامعة 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

للغة العربية برنامج مساحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس ختصص تدريس ا
  .الدارسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 علميا ، املشرف األول الذي أفاد الباحثسعيد حواية اهللا أمحدالدكتور مساحة 
وعمليا ووجد خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حتـى 

ن الباحث عظيم الشكر والتقدير، وعفواً أستاذي إن االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء وم
كنت قد أثقلت عليك بكثرة أسئلتـي ولكنـي تعودت منك على سعة الصدر ورحابة 

  .العقل
 عن شكره ، املشرف الثاين، فقاً يعجز لساينحممد جماب مشهوديالدكتور مساحة 

البحث فلم يبخل وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا 
 وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا ةبعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث
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ي خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم ـ نفس الباحث فله منالبحث أكرب األثر يف
  .الثواب واجلزاء
تقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف ختصص تدريس يكما 

فلهم من الباحث . ة العربية برنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاللغ
 خري املعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عنـيكل الشكر والتقدير على ماقدموه من العلوم و

  .اجلزاء
رئيس املدرسة  – أمري الدين بدريأستاذ كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل 

ستطيع الباحث أن يى ـ أدىل الباحث دلوه حت الذي– ماالنجة بولوالونجاملنورية العالي
  .تواجه احلياة احلقة

نـي يف كل تـي يف الدنيا واآلخرة، قد دفعتي حبيبتـجأما أسرتـي وعلى زو
 كان وجندي فائز الرباء الذي يثبت محاستـي، وعلى والدي الكرمي الذي. يومي ووقتـي

هذا البحث مبا غرسه ىف نفسي من حب للعلم واملعرفة إمتام له بعد اهللا تعاىل فضل 
ان دعائها املستمر طوق فضلها عنقي وكت ـي احلبيبة التواإلخالص يف العمل، ووالدتـي

  .خري معني يل يف حياتـي
 وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إلخوان الشقيق

  .مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانإىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم 
  

  . التوفيقواهللا ويل
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  مجهورية إندونيسيا
  وزارة الشؤون الدينية

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
  كلية الدراسات العليا
                                                                                قسم تعليم اللغة العربية

DEPARTEMEN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG 
PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

  

  تقرير املشرفني
حيم، احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف بسم اهللا الرمحن الر

  .له وصحبه أمجعنيى آاألنبياء واملرسلني وعل
  :ه الطالبطالع على البحث العلمي الذي أعدبعد اإل

  الرباء ساربني:   االسم
  ٠٧٩١٠٠٠٥:   رقم التسجيل

  فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل:   عنوان
  ). ماالنجاملنورية العالية بولوالونجي يف املدرسة حبث جتريبـ(  

  .املناقشة وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس
  املشرف األول

  
 سعيد حواية اهللا أمحدالدكتور 

  املشرف الثاين 
  

   حممد جماب مشهوديالدكتور 
 ١٥٠٣٢١٦٣٥: رقم التوظيف

  
  ، االعتماد 

   تعليم اللغة العربيةقسمرئيس 
  
   كيس لوبيسالدكتور تور
 ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف
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  االعتماد من طرف جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل
  )حبث جتريبـي يف املدرسة املنورية العالية بولوالونج ماالنج(

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  الرباء ساربني: إعداد الطالب
  ٠٧٩١٠٠٠٥: رقم التسجيل

  

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرير قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري 
  . م٢٠٠٩ أبريل ١٤: يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم الثلثاء، بتاريخ

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة
  رئيسا          الدكتور حممد عينني. ١

  :التوقيع    ١٣٠٦٥١٤٥٩:     رقم التوظيف
  مناقشا      الدكتور توركيس لوبيس. ٢

  :التوقيع    ١٥٠٣١٨٠٢٠:     رقم التوظيف
  مشرفا       الدكتور سعيد حواية اهللا. ٣

  :التوقيع          :     رقم التوظيف
  :مشرفا      الدكتور حممد جماب مشهودي. ٤

  :التوقيع    ١٥٠٣٢١٦٣٥:     رقم التوظيف
  

  اعتماد على
  عميد كلية الدراسات العليا،

  
  عمر منران. د.أ

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف
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 إقرار الطالب
ي حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري ـار بأن هذه الرسالة التأقرر إقر  .، تلوغو ماس، ماالنج٤١الشارع تلوغو سوريو رقم :   العنوان ٠٧٩١٠٠٠٥:   رقم التسجيل  الرباء ساربني:   االسم الكامل  :يـأنا املوقع أدناه، بينت بيانات واقعية كاآلت   اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مـاالنج عليم يف ت   :عنوانحتت 

  فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل
  )ماالنجحبث جتريبـي يف املدرسة املنورية العالية بولوالونج (

دعـى وإذا أ. حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر   ي أحد على ـجيربن ي اخلاصة والـحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتهذا، و  . ماالنجاإلسالمية احلكوميةذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على برنامج الدراسات العليا اجلامعة ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على  أحـد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال    توقيع صاحب اإلقرار       م٢٠٠٩  أبريل١٣ ماالنج،    .ذلك
  ٠٧٩١٠٠١٩: رقم التسجيل                                              الرباء ساربني    
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  ملستخلص ا
 مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل تدريس فعالية. مـ٢٠٠٩، الرباء ساربني

  ).حبث جتريبـي يف املدرسة املنورية العالية بولوالوانج ماالنج(
الدكتور احلاج حممد جماب ) ٢ (الدكتور سعيد هوية اهللا أمحد،) ١( :حتت إشراف   .املاجستري

  .دخل االتصايلاملمهارة الكالم، : الكلمات األساسية 
والوسائل التعليمية هذه املهارة، منها قدرة املعلم، وخلفية الطلبة، وطريقة التدريس، هناك مكونات التـي تأثر الطلبة يف متليك . عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديثاصوات بدقة ومتكن من الصيغ النحوية ونظام لترتيب الكلمات اليت تساعده يف التعبري نتاجية تطلب من املتعلم القدرة علي استخدام مهارة الكالم هي مهارة إ     .املنورية بولوالونج معرفة فعالية تدريس مهارة الكالم  يف ضوء املدخل االتصايل يف املعهد - ٣.بولوالونجيف تدريس مهارة الكالم بعد استخدام املدخل االتصايل يف املعهد املنورية  معرفة كفاءة الطلبة - ٢.يف املعهد املنورية بولوالونجقبل استخدام املدخل االتصايل  معرفة كفاءة الطلبة يف تدريس مهارة الكالم -١: وأما أهداف البحث هي  املعهد املنورية بولوالونج؟ كيف فعالية تدريس مهارة الكالم  يف ضوء املدخل االتصايل يف -٣بولوالونج؟ دريس مهارة الكالم بعد استخدام املدخل االتصايل يف املعهد املنورية الطلبة يف ت كيف تكون كفاءة - ٢استخدام املدخل االتصايل يف املعهد املنورية بولوالونج؟  كيف تكون كفاءة الطلبة يف تدريس مهارة الكالم قبل ١: وأسئلة البحث هي    . مهارة الكالميف هذا البحث قام الباحث يف املدخل هي املدخل االتصايل يف تدريس . واملدخل
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جمتمع البحث يف هذه الدراسة و. وأما مهنج البحث هي الوصفي التجرييبـي  . بولو الوانج ماالنجاملنورية العاليةلدي الطلبة يف املدرسة  يف ضوء املدخل االتصايل فعالة وأما فروض البحث هي تدريس مهارة الكالم املنورية بولوالونج ماالنج للسنة طلبة القسم الثالث يف الفصل الثالث باملدرسة    :وتعلمها، وتلك النتائج كما يلياللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة املنورية خاصة، وجلميع ما يهتم لتعليم اللغات الثانية ملهمة النافعة له وملدرس بناء على ماسبق من البيانات، ميكن للباحث تعبري النتائج ا  .القبلي واالختبار البعدي عقدما الباحث يف الفصل التجريبـي والفصل الضابطوأما طريقة حتليل البيانات هي إستخدم الباحث البيانات من نتائج االختبار   .واملقابلة املستخدمة هي املالحظة، واالستبيان، واالختبار، وأدوات. ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسية 
ضوء املدخل  يف مهارة الكالمحيتاج إىل عدة طرق تعليمية مثمرة، ولتنمية  ، املنورية العاليةلتالميذ الصف الثالث يف املدرسة  إن تدريس اللغة العربية    :توصل الباحث إيل النتائج التالية.االتصايل

  . نطق احلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها عند املستمعإن تدريس مهارة الكالم يف الضوء املدخل االتصايل ينمي عند التالميذ -١
 .السواءترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه املتكلم واملستمع على مي ينعند التالميذ ينمي ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف إن -٢

 . السيطرة التامة على كل ما يقول خاصة فيما يتعلق بتمام املعىنعند التالميذ ينمي ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف إن -٣



 x 

 . الضغط علي السامع على موقف التعجب واالستفاماجادة فن االلقاء مبا يف من تنغيم الصوت وتنويعه والضغط على ما يراد د التالميذ عنينمي ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف إن -٤

                              .  املساعدةالقدرة على استخدام الوقفة املناسبة واحلركات اجلسمية املعربة والوسائل ضوء املدخل االتصايل ينمي عند التالميذ تدريس مهارة الكالم يف إن -٦ . ةومساوامراعاة حالة السامعني، والتالؤم معهم من سرعة وبطء واجياز واطناب عند التالميذ ينمي ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف إن -٥
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ABSTRACT 
 

Albarra Sarbaini,  2009. Teach Speaking Competence with The Communicative 
Approach (Experiment study in Senior High School Almunawwariyyah 
Bululawang Malang). 
Advisors : 1. Dr. Saeed Hwayat Allah Ahmed,  2. Dr. H Muhammad Mujab M.A. 
 
Key Word : Speaking Competence,  Communicative Approach. 
 

Speaking is success standard of teaching Arabic language after other 
language competences, they are listening, speaking, and reading. There are 
element of mastery of the language competence, example: teacher’s competence, 
student’s backgruound, teaching method, and teaching aids. In this research, 
researcher focussed in one from teaching aids: Teach Speaking Competence with 
The Communicative Approach. 

The formula at this reseach is to teach Speaking Competence with 
Communicative Approach ? and what is effective aspect from teach Teach 
Speaking Competence with The Communicative Approach? 

The Research aim to obtain; know Teach Speaking Competence with The 
Communicative Approach produce, and know effective aspect from Teach 
Speaking Competence with The Communicative Approach. 

This research use descriptive experiment qualitative research, Population 
of this research cover all Arabic Ianguage teacher and student at Senior High 
School Almunawwariyyah Bululawang Malang, year 2008 / 2009. While sampel 
research are students in class 3A and student in class 3B Senior High School 
Almunawwariyyah bululawang Malang. As for research instrument is 
observation, test, inquiry, and interview.  

The process analyze in this research taken from pre-test and post-test in 
control class and experiment class. 

The result of experiment is researches get significant different from Teach 
Speaking Competence with The Communicative Approach and Teach Speaking 
Competence without The Communicative Approach. Student understood subject 
matter of speaking competence be easy, therefore they get good grades for 
speaking competence. And than using The Communicative Approach to teach 
speaking competence is effective. 
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ABSTRAK 
 

Albarra Sarbaini, 2009. Efektifitas Pembelajaran Kompetensi Berbicara dengan 
Mengunakan Pendekatan Komunikatif (Studi eksperimen di SMA Al-munawwariyyah 
Bululawang Malang). 
Pembimbing; 1. Dr. Saeed Hwayat Allah Ahmed   2. Dr. H. Muhammad Mujab, M.A 
 
Kata Kunci : Pendekatan komunikatif, Kompetensi berbicara  
 
 Kompetensi berbicara adalah standar keberhasilan berbahasa Arab setelah 
kompetensi berbahasa yang lain, yaitu mendengar, menulis, dan membaca. Ada beberapa 
unsur yang mempengaruhi siswa untuk menguasai kompetensi ini, diantaranya: 
kemampuan guru, latar belakang siswa, metode pengajaran, dan media pengajaran. Pada 
penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada masalah media pengajaran yaitu 
Penggunaan pendekatan komunikatif  pada Pembelajaran Kompetensi berbicara. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil pembelajaran 
kompetensi berbicara mengucapkan hurup yang benar, berbicara dengan baik, menguasai 
arti bahasa arab, dan mngucapkan dengan intonasi benar?.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hasil pembelajaran kompetensi berbicara mengucapkan hurup yang benar, 
berbicara dengan baik, menguasai arti bahasa arab, dan mengucapkan dengan intonasi 
yang benar . 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksperimen kuantitatif, sampel dari 
penelitian ini meliputi para siswa SMA Almunawwariyyah Bululuwang Malang tahun 
ajaran 2008/2009. Adapun instrumen penelitian adalah observasi, angket, tes, dan 
wawancara. Sedangkan sampel penelitian adalah para siswa kelas 3A dan kelas 3B SMA 
Almunawwariyyah Bululuwang Malang tahun ajaran 2008/2009. Proses analisis dalam 
penelitian ini diambil dari hasil tes siswa, pre-tes dan post-tes yang dilaksanakan di kelas 
control dan kelas eksperimen. 
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  األول الفصل
  العام اراإلط

  
  مقدمة -أ

.  العلوم أنواع يف والفهم واملعارف املعاملة لتوسيع املهمة االتصال أداة هي اللغة
 ثقافة ذو أفراد يتعارف واليت معني، نظام حيكمها اليت الصوتية الرموز من جمموعة وهي
  ١.ببعض بعضهم بني االتصال حتقيق أجل من دالالا، على معينة

 إىل وقت من تتطور حىت السامية اللغة من املولدة اللغات إحدى هي العربية اللغة
. . األرض على جدا مهمة مكانة حتتل اللغة هذه كانت الثابتة بالتراكيب ولكن آخر،
 العربية اللغة إن: "األزهر جبامعة الرمد قسم رئيس حممد العزيز عبد حممد ورالدكت قال

 القرآن إن وحيث القرآن، لغة وهي الدهر، قدم قدمية لغة هي وإمنا حديثة، لغة ليست
 جلميع أصل هي العربية إن حيث كافة، للناس تعرف أن جيب فلغته كافة للناس أنزل

" ِإناجعلْناه قُرآناً عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ : " القرآن الكرميوقال تعاىل يف  ٢. اللغات
عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا :  ويف احلديث رسول). ٣: الزخرف (

أَِحبوا الْعرب ِلثَالٍَثِ َألني عرِبي واْلقُرآنُ عرِبي وكَالَم :  " عليه وسلم قال صل اهللا 
 ِبيرِة عنِة ِفي الْجنِل الْجرواه الطرباين و غريه"  (أَه.(  

 استخدام علي القدرة املتعلم من تطلب إنتاجية مهارة هي الكالم مهارة 
 التعبري يف تساعده اليت الكلمات لترتيب ونظام النحوية الصيغ من ومتكن بدقة اصوات
  .احلديث مواقف يف يقوله أن يريد عما

 الىت باللغة يتكلم أن يستطيع كان إذا جيدة فستحسب اإلنسان لغة قدرة وأما
 إن طيار يوسف قاله كما اللغة تعليم يف عام بشكل هدفا األمر ذلك وصار. يدرسها

                                                 
   ٢٦: ص ،١٩٩٨ العريب، الفكر دار: القاهرة ، األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج ، طعيمة دأمح رشدي 1           

 ١٤: ،ص١٩٩٨ األردن، ، سناحل دار ،١ط كلها، اللغات أصل العربية اللغة البوريين، أمحد الرمحن عبد  2          
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 يف ماهرا الطالب يكون ألن هي عام بشكل العربية اللغة تعليم أهداف إحدى
   ١.الكالم

 متثل اليت األساسية اتاملهار من إندونيسيا يف كما األجنبية اللغة يف والكالم
   ٢.اآلخرين مع لالتصال وسيلة هونفسه كان وإن اللغوية الدراسة غاية

. اناإلنس حياة يف أثر ذات الواضحة الدقيقة الكلمة امتالك على القدرة إن
 احلاجة اشتدت ولقد. الناس بني ملكانته وتدعيم حاجته وقضاء نفسه، عن تعبري ففيها
. األجنبية العاملية احلرب انتهاء بعد القرن هذا من الثأين النصف بداية يف املهارة هلذه
 لالتصال احلاجة تزايد حىت البلد، إىل البلد من الواسع والتحرك االتصال، وسائل وتزاد

 الطريقة انتشار وكأن. األجنبية اللغة تعليم طرق يف النظر اعادة إىل الناس بني الشفهي
 .اهتمامها الصوتية املهارات تويل طرق من وغريها الشفوية السمعية

 غريه إىل وشعوره أفكاره عن يعرب أن اإلنسان حياول بالتكلم جيوندونو قال
 التكلم. وشعوره فكره أراده اماذ اإلنسان يعرف ال النفس لتعبري احملاولة دون. بالسان

 اللغة استعمال على يستلزمه الذي املتكلم من الفعالة اللغوية األنشطة هومن) الكالم(
  .باللسان النفس لتعبري

 الطالب يوجهها اليت األساسية املشكلة بوجود املوضوع هذا الباحث اختاو 
 يف خصوصا اللغة يف والألراء األفكار لتطبيق اللغوي التشجيع إىل حيتاجون أم هي
  .العربية اللغة

 يف خصوصا هام دور له املعاملة كانت االتصايل باملدخل اللغة وتدريس
 للفهم كالوسيلة يكون املدرس وأما. والنص الطالب وبني والبيئة الطالب بني املعاملة
 بلغة يتعاملوا أن الطالبة البد اللغة لتطوير وهلذا. األفكار شكل يف اللغة ولتوليد

                                                 
 Metodologi Pengajaran Bahasa Agama Islam dan Bahasa Arab. (Jakarta: Raja طيار يوسف : من يترجم 1          

Grafindo Persada، cet. I، 1995، 190 

 ١٦٠ ،ص١٩٨٩إيسيسكو،،الرباط ،وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم عيمة،ط أمحد رشدي  2          
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 احلوار تدريب وأيضا للغة واملبدع التلقائي االستخدام علي الطلبة تدريبو اهلدف،
  ١.اخلجل عن والبعد واحملادثة

 حول اجلديدة املفاهم من جمموعة توظيف املدخل هذا يف ربةاخل مظاهر ومن
 املدخل معامل حتديد من سكن جيدا توظيفا تعليمها سيكولوجية وحول اللغة،

  .االتصايل
  :قسمني إىل املفاهيم تلك وتنقسم

 إجتماعية مواقف يف اللغة إستعمال على الفرد قدرة تعين اللغوية، املفاهم -١
 االشتكشافية، الشخصية، التفاعلية، التنظمية، ية،النفع كالوظيفة.خمتلفة

 .البيانية التخيلية،
 حفظ جمرد ليس االتصايل املدخل يف األمر أن كما النفسية، املفاهيم -٢

 من والتراكيب املقردات هذه يف يتوفر مبا العربة وإمنا أوتراكيب مفردات
 .يستخدمها عندما ا حيس قيمة ومن الطالب عند معين

 عن البحث هذا يف سيعترب العربية اللغة يف الكالم مهارة تعليم
 وهوحيث االتصايل، باملدخل العربية اللغة يف الكالم مهارة تدريس
 حياته يف ومطبقا فامها بل باملادة وحافظا عاملا الطالب يصري أن يتحاول
  ٢.الواقعية

   مظاهر املشكلة -ب
يصعب على كثري من طالب معهد املنورية الكالم باللغة العربية، رغم أم  -١

 .تعلموا قواعد اللغة

  
                                                 

 ٣٠ص ،١٩٩٩املصرية، النهضة ،املكتبةالقاهرة ،األجنبية اللغة تعليم طروق إىل املدخل ،أرشاد أزهر 1          

 ،Tingkatan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran ،دىي وحي : من يترجم 2          
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 .عدم تفاعل املعلم مع التالميذ أثناء تدريس مادة اللغة العربية -٢

  : اآلتـيص مشكلة البحث يف وتتلخ
  
   البحثمشكلة - ج

  لطالب املدرسةضوء املدخل االتصايلفعالية تدريس مهارة الكالم يف ما مدى 
  ؟ املنورية الصف الثالث
  :جابة عن هذا السؤال من خالل األسئلة اآلتيةوحاول الباحث اإل

تنمية نطق يف ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ما مدى فعالية  -١
   احلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها عند املستمع ؟

يف ترتيب ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ما مدى فعالية  -٢
 الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه املتكلم واملستمع على السواء ؟

 السيطرة يفضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ما مدى فعالية  -٣
 التامة على كل ما يقول خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن ؟

يف اجادة فن ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ما مدى فعالية  -٤
االلقاء مبا يف من تنغيم الصوت وتنويعه والضغط على ما يراد الضغط علي 

 السامع على موقف التعجب واالستفام ؟

يف مراعاة حالة ضوء املدخل االتصايل يس مهارة الكالم يف تدرما مدى فعالية  -٥
  طناب ومساواة ؟الؤم معهم من سرعة وبطء واجياز وإالسامعني، والت

يف القدرة على ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ما مدى فعالية  -٦
 ؟استخدام الوقفة املناسبة واحلركات اجلسمية املعربة والوسائل املساعدة 
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   فروض البحث- د
ينمي عند التالميذ نطق ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف  -١

ها األصلية، ووضوحها عند املستمع بالنسبة إىل تدريسها احلروف من خمارج
  .ييف ضوء املدخل التقليد

ينمي عند التالميذ ترتيب ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف  -٢
  .تيبا معينا حيقق ما يهدف إليه املتكلم واملستمع على السواءالكالم تر

ينمي عند التالميذ السيطرة ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف  -٣
  .التامة على كل ما يقول خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن

ينمي عند التالميذ اجادة فن ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف  -٤
لقاء مبا يف من تنغيم الصوت وتنويعه والضغط على ما يراد الضغط علي اال

   .السامع على موقف التعجب واالستفام
ينمي عند التالميذ مراعاة ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف   -٥

  .حالة السامعني، والتالؤم معهم من سرعة وبطء واجياز واطناب ومساواة
ينمي عند التالميذ القدرة ضوء املدخل االتصايل  يف تدريس مهارة الكالم -٦

  .على استخدام الوقفة املناسبة واحلركات اجلسمية املعربة والوسائل املساعدة

  
 البحث أهداف -ه

تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل ىل معرفة فعالية  يهدف البحث إ
  االتصايل

 عند املستمع بالنسبة ها األصلية، ووضوحهانطق احلروف من خمارج  معرفة-١
   تدريسها يف ضوء املدخل التقليديإىل

ليه املتكلم واملستمع على ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إو  معرفة-٢
 السواء
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 .ول خاصة فيما يتعلق بتمام املعىنالسيطرة التامة على كل ما يق  علىمعرفة -٣

التالؤم معهم من سرعة وبطء عند التالميذ مراعاة حالة السامعني، ومعرفة  -٤
  .واجياز واطناب ومساواة

عند التالميذ القدرة على استخدام الوقفة املناسبة واحلركات اجلسمية معرفة  -٥
   . املعربة والوسائل املساعدة

، مث طناب ومساواةإجياز وسرعة وبطء وإ عند التالميذ القدرة علىمعرفة  -٦
صوت وتنويعه والضغط على ما يراد لقاء مبا يف من تنغيم الإجادة فن اإل

    . الضغط علي السامع على موقف التعجب واالستفام
   حدود البحث-و

 املوضوعية  -١

 الكالم مهارة وهى االتصايل املدخل ضوء يف الكالم مهارة تدريس 
 .البحث أسئلة يف املذكورة

  كانيةامل  -٢
  ). ب(و ) أ( الصف الثالث املنورية العاليةاملدرسة

  لزمانيةا -٣
  م٢٠٠٩- ٢٠٠٨ أجريت هذه الدراسة يف العام 

  
    أمهية البحث-ز

قد عرض الباحث أن أسئلة البحث وأهدافه هدفا لتحليل النظرية املتطورة 
ومن مث، كان البحث يهدف للتحقيق أو عكسه لنقد . اجلديدة خاصة يف جمال الكالم

  .النتائج السابقة
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 األمهية النظرية -١

 يف الضوء املدخل االتصايلية اليت تتعلق بشكل تدريس الكالم األمهية النظر) أ
ميكن إتيان مصروفات إلثراء املعارف النظرية عن إجراء عملية التدريس 

  . مث  والتقومييف الضوء املدخل االتصايلملهارة كالم الدارسني 
الرجاء أن يأيت هذا البحث باملصروفات لظهور البحوث القادمة اليت تتعلق ) ب

  .ريس مهارة الكالم حىت حتصل على النظريات اجلديدة املناسبةبتد
 

 األمهية التطبيقية -٢

  بولوالونج ماالنجالعالية األمهية للمدرسة املنورية) أ

 بولوالونج ماالنج، العاليةاملنورية   إنطالقا من أن البحث جيرى يف املدرسة-)١
 يف تدريس مهارة فيمكن أن يفيذ البحث خاصة لإلعداد ومواجهة التغريات

 .الكالم العربية فيها

 يرجو الباحث من نتائج هذا البحث أن تعطي املعلومات  لتصحيح ما -)٢
أخطأ يف تدريس الكالم اجلاري وإمتام ما ينقص منه حىت حيمي شكل 

  .التدريس الذي يؤدي إىل التأخر يف تقدم تعليم اللغة العربية
علومات لتطور املدرسة املنورية  و ترجى نتائج هذا البحث أن تعطي امل-)٣

  .وتنميتها يف إجراء تدريس مهارة الكالمالعالية 
  

  األمهية للمعلم ) ب
يكون أساسا ملعلم اللغة العربية عاما يف تطبيق الطرائق املهتمة لتعليمه  -  )١

  .حىت  يزيد لديه نوع من أنواع الطريقة التعليمية
 الكالم بالطريقة الفعالية وباستخدام إعطاء الفرصة للمعلم يف تعليم مهارة-  )٢

  . احلوار
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  األمهية للتالميذ) ج
 .  إعطاء شكل جديد للتالميذ يف تعلمهم اللغة العربية حىت ال يسئموا- ) ١

 اعطاء الفرصة للتالميذ يف اكتساب مهارة الكالم باكتساب فعال -) ٢
  .وموجه

  
  األمهية للباحث) د
ظرية لتدريس املهارات اللغوية والوسائل  اعطاء املعلومات يف تطبيق الن-)١

  .املستخدمة فيه
  .  تدريب حساس الباحث كاملدرس يف  امليدان التعليمي-)٢
  

 املصطلحات حتديد -ح 
  :الكالم مهارة -١

 على القدرة املتكلم أو املتعلم من تطلب إنتاجية مهارة هي الكالم مهارة
 الكلمات لترتيب ونظام ويةالنح الصيغ من والتمكن بدقة األصوات استخدام

  . احلديث مواقف يف يقوله أن يريد عما التعبري على تساعده اليت
 

  :االتصايل املدخل -٢
 العربية اللغة هوالتدريس واملقصود االتصايل، سبيل على اللغة تدريس 
 الطالب لتدريب يهدف الذي. اللغة وظيفة أو االتصايل النظرية على مؤسسا
     ١.قواعدها إجادة جمرد وليس للغة واملبدع قائيالتل االستخدام على

                                                 
  ٣٠ ص ،السابق مرجع أرشد، أزهر 1          
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  الثانـي الفصل
  النظري اإلطار

  
  األول املبحث

  العالية نبذة تارخيية عن املدرسة املنورية
  

اف شؤون  حتت إشراملنورية العاليةمهما أن اهليكل التعليمي يف املدرسة 
اإلدارة التعليمية الوطنية، لكن املدرسة اليت يقوم فيها الباحث ببحثه تقع يف بيئة 
املعهد املنورية اإلسالمي وأن مجيع طالا كلهم من طلبة املعهد الشهري مبعهد 

فريى الباحث لزوم كتابة تاريخ املعهد املنورية يف تقدمي حملة املدرسة . األطفال
 .والوالونج ماالنجاملتوسطة املنورية ب

 احملتاجة البيانات مجع يف قليل إال التحديات أو الصعوبات الباحث جيد فال
 تأسيس شاهدي لكثرة ألسباب؛ وذلك وبنائه، املعهد تأسيس تاريخ عن إليها
 حممد احلاج كياهي املعهد، مؤسس وألن البحث هذا كتابة وقت إىل حييون املعهد
 املعهد أسرة من واحدا الباحث ولكون عافية صحة يف يرأسه مازال سعيد مفتوح
  .داخله ويعيش الكبرية

 التاريخ يف اإلسالمي املنورية معهد سعيد مفتوح حممد الكرمي الشيخ أسس
 أنه مفتوح ادعاه كما. هـ ١٤٠٢ شوال ٧ بالتاريخ املوافق. م ١٩٨٣ يويل ٢٨
 ويلقي. جودته و وسعه و كربه يف اآلن هو كما املعهد يبين أن قبل من له نية ال

 بناء" جناح "يف التوجيهية املبادئ أن وتوضعه خبضوعه الفرص من كثري يف مفتوح
  .الشيء كل أهم الوجود أي ”sukur dadi“: اجلملة من التقصري ”kurdi“: هي املعهد

 مىت البناء يبىن حيث املوجودة، املعهد بنيان مجيع على املبادئ تلك وتشمل
  .البنيان من وداموج كان ما للطلبة يضيق
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  احلفاظ أسرة -أ
 أكرب وهو. م ١٩٥٦ سنة الشرقية جاوى غراسيك جبارين ولد مفتوح إن  
 و له املغفور احلافظ معني ابن سعيد حممد الشيخ بني عشر ثالثة عددهم األبناء
. الكرمي القرآن حافظو أي احلفاظ أسرة أم نقول بأن املبالغة من وليس. مرضية
 حيث وحفظه، القرآن قراءة تعليم يف وطلبته أوالده حنو شديدا مربيا سعيد لكون
 الشيخ طالب سائر بذلك يعترف القرآن، حفاظ طالبه أكثرية و أوالده يصري
 وقتنا إىل حينئذ املشاييخ كرباء من كثري تعليمه بانضباط يعترف كما وأقاربه سعيد
  .احلاضر
 بأسد سعيد لقب باسوروان من عليه اهللا رمحة محيد العالمة العامل أن وقيل 
 معهد رئيس جوهري، إدريس الشيخ العامل للباحث قال و. التعليم يف لشدته القرآن
 سعيد من طلب األمني ىف القرآن حتفيظ برنامج يؤسس أن أراد ملا أنه مادورا األمني

  .املشورة واملدخالت ونعمة
أكمل حممد مفتوح، حيث : ويفترض أن هذه هي طبيعة تدفق لولده األول

يف طريقة تعليم قراءة القرآن الكرمي  سنوات؛ و ٩حفظ القرآن وهو يف سن 
  .وحفظه إيل طالبه اليوم ىف معهد املنورية اإلسالمي
مرفوعة بنت املكرم الشيخ حمفوظ : وبعد أن زوجه والده مع زوجته اآلن

من كافنجني ماالنج، سكن يف بيت زوجته ملدة قبل هجرته إىل قرية سودميورو 
  .لوالونجبو

  
  هجرة مفتوح إىل سودميورو   -ب

هناك أسباب تالزم مفتوح على اهلجرة إىل سودميورو، والضابط منها أنه 
قد كبت اهللا بأن يقيم نقطة دعوته فيها حنو جمتمع سودميورو وما حوهلا حيث ال 

  . يعرفون العلوم الدينية حينذاك إال قليل
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: شاب وزوجته وثالثة أوالدهففي منتصف السنة الثمانني، هاجر مفتوح ال
و من هنا يستمر ما . ابن وبنتان، إىل سودميورو ويسكنون البيت البسيط املستأجر

       .    تعليم القرآن وحفظه: سعاه والده
ومبرور الوقت، انتشر اخلرب أن يف قرية سودميورو  بولوالونج ماالنج معهد 

 الناس يضعون أوالدهم األطفال املتخصص لتعليم القرآن وحفظه، حيث كثري من
ويتسع اخلرب ليس يف منطقة ماالنج فقط، بل ينتشر إىل أحناء . فيه ليتعيموا القرآن
  .بلدة اإلندونيسية

   بيانات املدرسة-١
بناء على أمهية معرفة مكان البحث، يرى  الباحث وجوب عرض 

  :، وذلك بالبيانات كما يلياملنورية العاليةاألحوال عن املدرسة 
    يان عن مدرسي املدرسة وموظفيها    الب-)أ

يبلغ عدد مدرسي املدرسة املتوسطة املنورية للسنة الدراسية 
ستة وعشرون مدرسا و أربعة :  قدر ثالثني نفرا٢٠٠٩ – ٢٠٠٨
قام مجيع املدرسني بعملية التعليم حسب ختصصهم الالئق . موطفني

امعية ىف بكفائتهم، ويعرف ذلك مبا عندهم من الشهادة الدراسية اجل
وال أحد منهم من يستمر الدراسة إىل مستوى ماجستري ". S1"مستوى 

  .إال الباحث وحده
   بيان التالميذ- )ب

كما ذكر يف السابق أن املدرسة املنورية إحدى املدارس 
املوجودة داخل املعهد املنورية، وبالذات، كان مجيع تالميذها طلبة 

إىل بيوم، ألم يأتون من املعهد، يسكنون فيها كل يوم وال يرجعون 
 يبلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨و يف السنة الدراسية . أحناء املناطق يف إندونيسية

 طالب ٦١ طالبا؛ الشامل إىل ٤٢٠: عددهم، ذكورا وإناثا حوايل
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 طالب الصف ١٠٠ طالب الصف الثاين و ٦٠الصف الثالث و 
  .ويتكون عدد الطلبة حسب الفصول املقسم. األول

و " أ: " األول، فإم يتكون إىل ثالثة فصولبنسبة طلبة الصف
  ". ب"و " أ"و أخذ الباحث إلجراء حبثه فصلني ". ج"و " ب"

  
   املناهج وأنشطة التعليم- )ج

 بولوالونج مناهج املدرسة العالية اليت املنورية العاليةتتبع املدرسة 
: ٢٠٠٥- ٢٠٠٤: أخرجها وزارة التعليم الوطين منذ سنة الدراسية 

هذه املدرسة نظام الذي يعتمد على أساس الكفاءة واآلن يف تستخدم 
فتملك املدرسة خصائص حملية .  باإلضافة إىل ذالك KTSPاالندماج بـ

املشهورة لدى ) أهل السنة واجلماعة( Aswaja منها درس. مدروسة
  .املسلمني النهضيني و درس اللغة العربية و درس املهارات اليدوية

ة األخرى، كان درس اللغة العربية جيهز كما يف الدروس احمللي
حيث يؤدي عملية : و ملا قام الباحث ببحثه. للدارسني حصتني يف األسبوع

  .التدريس، فال بد أن ينتهز الوقت اجلاحز
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  الثانـى املبحث
  الكالم مهارة

  الكالم مفهوم -أ
: هو املتكلمني وعند املفيدة، األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكالم  

 اصطالح ويف كالم، نفسي يف يقال بألفاظ، عنه يعرب الذي بالنفس القائم املعىن
 للكالم االصطالحي التعريف أما. الشتاء جاء: حنو املفيدة املراكبة اجلملة: النحاة
 أو هاجسه، : من نفسه يف عما املتكلم به يعرب الذي املنطوق الكالم ذلك: فهو

 أو رأي: من عقله به ومايزخر وإحساسات، مشاعر من خباطره وماجيول خاطره،
 وانسياب، طالقة يف ذلك، حنو أو معلومات، من غريه به يزود أن يريد وما فكر،
   .األداء يف وسالمة التعبري يف صحة مع

 عن به يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ما: بأنه الكالم تعريف وميكن
 على وبناء. املتكلم ذهن يف لاألق على أو والسامع، املتكلم ذهن يف داللة له شيئ
 بل كالما، البعد السامع، أو املتكلم ذهن يف داللة له ليس الذي الكالم فإن هذا،
  ١.هلا المعىن أصوات هي

 يف أثر ذات الواضحة الدقيقة الكلمة امتالك على درةالق هو الكالم أن وقيل
  .الناس بني ملكانته وتدعيم حلاجته، وقضاء نفسه، عن تعبري ففيها. اإلنسان حياة

 غايات من غاية متثل اليت األساسية املهارات من الثانية اللغة يف والكالم
 اشتدت ولد. األخرين مع لالتصال وسيلة نفسه هو كان وإن. اللغوية الدراسة
 العاملية احلرب انتهاء بعد  القرن هذا من الثاين نصف بداية يف املهارة هلذه احلاجة
 أدى لقد حىت بلد، إىل بلد من الواسع والتحرك االتصال، وسائل وتزايد الثانية،
 اللغة تعليم طرق يف النظر إعادة إىل الناس بني الشفهي لالتصال احلاجة تزايد

                                                 
 ٩٥-٩٣ ،ص)١٩٩٢ املسلم، دار: الرياض (،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، حممد فؤاد أمحد1          
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 تويل طرق من وغريها الشفوية السمعية الطريقة تانتشر أن وكان. الثانية
  .اهتمامها الصوتية املهارات

  
  الكالم تدريس أمهية -ب

 تدريس تطوير يف تسهم قد اليت العامة التوجيهات من جمموعة يلي وفيها
  .ثانية كلغة العرب يف الكالم مهارة
 بالطال يتعرض أن بذلك يقصد: الكالم ممارسة يعين الكالم تدريس -١

 الكالم إن...عنه غريه يتكلم أن ال بنفسه فيها يتكلم مواقف إىل بالفعل
 تقاس هنا من... مستمعا وظل املعلم تكلم إن الطالب يتعلمها ال مهارة
 احلديث توجيه على وقدرته صمته مبقدار الكالم حصة ىف املعلم كفاءة
  ...باحلديث واستئثاره كالمه بكثرة وليس

 عن بالكالم الطالب يكلف أال بذلك يقصد: ةخرب عن الكالب يعرب أن -٢
 شيء لديه يكون أن الطالب يتعلم أن ينبغي. به علم لديهم ليس شيء

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

 الطالب فيه يردد آليا نشاطا الكالم سلي: االنتباه توجيه على التدريب -٣
.. مركب عقلي نشاط الكالم إن.. الكالم منه يراد وقتما معينه عبارات

. نطقها عند و مساعها عند األصغوات متييز على القدرة يستلزم إنه
 اختالف إىل يؤدي اختالفها أن وكيف التراكب تعرف على والقدرة
 يكون أن الفرد من يتطلب ذهين نشاط باختصار الكالم إن... املعىن
 إن قيل ميا وقد.. عليه يالم ما منه يصدر ال حىت عنه صدر ملا واعيا
 ..السنان عثرات من أفتك اللسان عثرات
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 للمتحدث حرجا األشياء أكثر من: التصحيح كثرة و املقاطعة عدم -٤
 يف املتحدثني على يصدق هذا كان وإذا. اآلخرون يقاطعه أن له وإحباطا
 إن.. ثانية لغات يف للمتحدثني بالنسبة صدقا أكثر فهو األوىل لغام
 أو احلديث يف االسترسال عن يعوقهم ما اللغة يف العجز من لديهم
 أن العجز ذا إحساسه يف يزيد مما ولعل متكامل، بشكل إخراجه
 أخطاء تصحيح يف املعلم يلح أال أيضا ذا تبط ير و.. املعلم يقاطعه
  . الطالب

 عن القول سبق كما توقعاته تزيد من املعلمني من : التوقعات توىمس -٥
 استيفاء على ويستحثه الطالب، يراجع فيظل للطالب، احلقيقة اإلمكانات

 ينبغي اليت احلقيقة إن. التوقعات مستوى عند  يكن مل إن يلومه مث القول
 بيةالعر تعلم إن خاصة األجنيب، أن ثانية كلغة العربية معلم يعرفها أن
 مهارة ممارسته عند العرب مستوى إىل يصل أن يندر كبري، وهو
 كافة تشمل وإمنا وحدها، العربية بتعلم ختتص ال ظاهرة وهذه.. الكالم

 يكون وأن ذلك، يقدر أن إذن املعلم على. الثانية للغات الدارسني
 بالعربية الناطقني عن يصدر الذي الكالم مستوى بني مييز وأن. واقعيا
 ١.أخرى بلغات الناطقني عن يصدر الذي وذلك

 
 الكالم تدريس أهداف - ج

  :يلى ما حتقيق إىل الكالم تدريس يهدف
 انتظار ودون الدارسني عند التحدث يف املبادئ على القدرة تنمية - ا

  .بذلك يبدؤهم ملن مستمر
                                                 

  ١٦١-١٥٠ ص  ،السابق مرجع طعيمة، أمحد رشدي1          
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 .ةاللغوي ثروم تنمية -٢
 .باللغة معرفتهم توظيف من متكينهم -٣
 املختلفة املواقف يف والتصرف االبتكار على الدارسني قدرة تنمية -٤

 موقف لكل فيها الصاحلة البدائل بني والتمييز الردود أنسب واختيار
 .  حدة على

 واليت ا مرورهم حيتمل اليت املختلفة للمواقف الدارسني تعريض -٥
 .اللغة ممارسة إىل فيها حيتاجون

 مع الفعال االتصال على الطالب وتدريب للغة االتصال املفهوم ترمجة -٦
 .بالعربية الناطقني

 يتكلم أن على الطالب وتشجيع باحلديث اخلاصة النفسية اجلوانب معاجلة -٧
  .له زمالء وأمام ما حد إىل مضبوط موقف ويف لغته غري بلغة

  
  الكالم مهارة تنمية - د

 اآلتية املهارات تنمية ينبغي الكالم، مهارة تنمية عن طعيمة محدأ رشدي قال
   : عند الكالم يف

   :اإلبدائية املستوى -١
  .صحيحا نطقا العربية األصوات نطق -)أ
 وكذلك) ط / ز / ذ (مثل املتشاة األصوات بني النطق عند التمييز - )ب

  .واضحا متييزا) ث / ت / ب (مثل املتجاورة األصوات
  .القصرية وحلركات الطويلة احلركات بني النطق عند لتمييزا - )ج
 يريد عما معربا استخداما واحلركات واإلمياءات اإلشارة استخدام -)د

  .توصيله
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 عند سواء بينهما والتفريق والشدة، املد ظواهر بني صوتيا التمييز - )هـ
  .إليهما االستماع أو ما النطق

 ما حدود يف له ويستجيب احلديث يسود الذي االنفعال نوع إدراك -)و
  .تعلمه

    
   :املتوسط املستوى -٢

 من غريه عن التنوين مييز صحيحا نطقا املنونة الكلمات نطق -)أ
  .الظواهر

 اهلدف مناسبة صحيحة استجابة إليه توجه اليت لألسئلة االستجابة - )ب
  .السؤال إلقاء من

  .عليه تلقى قصة سرد إعادة - )ج
 نصا صحيحة وبطريقة شفويا الطالب يعرض أن على القدرة -)د

  .عليه ألقي حلديث
  

   :املتقدم املستوى -٣
  .لآلخرين احترامه عن احلديث عند التعبري -)أ
  .فيه يتحدث الذي املوقف حسب صوته نغمة تطويع - )ب
  .إبداعه من قصرية قصة سرد - )ج
 اآليات مثل صحيحا، ويلقيه حيفظه الذاكرة من نص استرجاع -)د

  .واألناشيد اديثواألح
 وتأديتها إليها االستماع عند والتنغيم النرب أنواع بني التمييز - )هـ

  ١.احلديث عند بكفاءة
                                                 

 ١١٧ ص ،)١٩٩٨ :العريب الفكر دار: القاهرة (،األساسي بالتعليم العربية اللغة تدريس مناهج طعيمة، أمحد رشدي ٢          
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  مالكال مهارة لتدريس احلوار تنفيذ مراحل - هـ
 احلوار استخدام إمكانية نظر مع الثانية للغة الكالم تدريس أمهية على بناء

 الكالم أن نظرا الدراسية؛ الدارسني مراحل على اإللتفات وجوب الباحث فريي
 من الكالم مهارة على التدريب ميكن ذهنية أفكار عن للتعبري املنطوقة اللغة هو

  :وهي خمتلفة، تعليمية مرحلة يناسب منها كل متعددة أساليب خالل
  ):اإلجابة مغلقة حوارات (األوىل املرحلة -)أ

 عليها يغلب الكالم على التدريب مراحل من مبتدئة مرحلة وهي
 مبسطة أسئلة تكون كأن املعاين، بعض تغيري مع القوالب تدريب طابع
 أمام أكثر أو طالبان ا يقوم مث متفوق، وطالب املدرس بني تدور

 يطبق أن على حرصا نفسه الوقت يف كلهم الطالب ؤديهاي مث اجلميع،
  .اجلميع

  : ذلك تطبيقية أمثلة  
  ؟ امسك ما حممد، أنا  - 
   ...جرى وهلم ... ؟ أنت أين من رياض، مدينة من أنا  - 

  ):اإلجابة مفتوحة حوارات (الثانية املرحلة - )ب
 الفكرية املتطلبات بزيادة األوىل املرحلة عن ختتلف مرحلة وهي

  : املثال. للحوار واللغوية
  ؟ السوق إىل ذهبت مرة آخر مىت  - 
  جرى وهلم .... ؟ اشتريت ماذا - 

 بني حوار: مثل صعوبة أكثر املرحلة هذه تطبيقات تكون وقد  
 املدعي،: والثاين القاضي، دور أحدمها ميثل متفوقني وطالبني املدرس
  .عليه املدعى: والثالث
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  ):قصرية أفكار عن ريالتعب (الثالثة املرحلة - )ج
 بعض بتقدمي ولكن متكاملة، فكرة عن التعبري الطالب هنا يتوىل

 قصة تقدمي: مثاهلا. كليهما أو اللغة أو األفكار مستوى على املساعدة
  .تلخيص مث متفوقة صور حملتويات تفصيلي ووصف الصور من لسلسلة

  ):طويلة أفكار عن التعبري (الرابعة املرحلة -)د
 فيها يقوم اللغة تعلم من املتقومة املستويات تناسب مرحلة وهي

 يف الشخصية قدراته على اعتمادا متكاملة موضوعات بتقدمي الطالب
  :ذلك املثال. والفكري اللغوي التنظيم

  : بالتحليل املقارنة تناول - 
  " اإلسالمي العامل ينهض أن ميكن كيف "
  :اآلخر على اأحدمه أفضلية إىل والوصول شيئني بني املقارنة  - 
  ١"النفط أو اإلنسانية احلضارة بناء يف فائدة أكثر أيهما "

  
  الكالم مهارة لتدريس التعليمية الوسائل -و

  استخدامها أهداف -)أ
 لتحدثا من املتعلم متكني إىل الكالم مهارة وسائل استخدام يهدف

 :على تدريبهم طريق عن وذلك العربية باللغة
  . سليمة بصورة واحلركات العربية األصوات نطق -)١
  . سليمة بصورة والتنغيم النرب تأدية -)٢
  .السليمة والتعبريات النحوية والصيغ بالكلمات األفكار عن التعبري -)٣
  . املختلفة االتصالية املواقف يف املشاركة -)٤

  
                                                           1 faculty.ksu.edu.sa/Khalid/PowerPoint_E/م20%���رة�	
 pps.ا
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 الكالم مهارة لتعليم الوسائل أنواع - )ب
  الوبرية اللوحات -)١
  العرض لوحات -)٢
  الثابتة األفالم -)٣
  :الكالم وسائل استخدام خطوات - )ج

 :عامة خطوات -)١
 أية استخدام يف املعلم ا مير أن جيب عامة خطوات هناك  
  :  وهي الكالم، مهارة تعليم يف وسيلة

 تعليمه يراد الذي الكالم ةمهار مادة موضوع وحتضري إعداد - )أ(
  ).الصفي إعداد(

 لالستخدام صاحلة جيدة حالة يف الوسائل أن من التأكد -)ب(
  )وصفي الصفي إعداد(

  .الدرس موضوع مع تتماشى الوسيلة أن من التأكد -)ج(
  ).صفي (وفكرة كلمة باملادة التعريف -)د(
 ةاملختار والنشاطات التدريس طريقة ضوء يف الدرس سري - )ه(

   .)صفي(
  
 :إجرائية خطوات -)٢

 اإلجرائية واخلطوات. الفصل داخل املعلم به قام ما وهي  
  :اآليت من يتضح كما أخرى، إىل وسيلة من ختتلف

  الوبرية اللوحات - )أ(
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 يكتب أن للمعلم ميكن املغنطة اللوحة عن عبارة هي  
 وميكن. تقدميه يريد الذي املوضوع عن صورا عليها

 :يلي ما ضوء يف استخدامها
  النظيفة باللوحة الدرس إبدأ - )١(
  .وجيدة واضحة، تكون أن ينبغي اللوحة على الكتابة - )٢(
  . املتعلم يفهمه بشكل اللوحة على الرسومات - )٣(
 خططه ما أساس على والكلمات الرسومات حتريك - )٤(

  .املعلم
 تركيب أو الصور ترتيب يف املشاركة إىل املتعلم دعوة - )٥(

  .له خاص اتالكلم
  

  العرض لوحات -)ب(
 أو توضح أشياء عليها وضعت اليت اللوحة عبارة هي

 تقدميه املتعلم يريد الذي اللغوي باملوضوع يتعلق شيئا تصف
 .األربع الفصول أو اجلسم أجزاء مثل

  :الوسيلة هذه استخدام خطوات يلي وفيما
 املوضوع مع تتناسب الصور جمموعة أن من التأكد - )١(

  .هوتوضح
 املتعلم على يصعب ال مفهوم تتابع يف الصور وضع - )٢(

  .فهمه
 واضحة تكون أن جيب للصور املصاحب الكتابات - )٣(

  .الفصل يف متعلم ألبعد
  . اللوحة له تتسع مما أكثر الصور وضع جتنب - )٤(
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 عن املتعلم فهم الختبار االستيعابية األسئلة سجل - )٥(
  .الكالم يف مهارم رالختبا األسئلة جانب إىل املوضوع

  
  الثابتة األفالم -)ج(

 وهي العرض جبهاز املعروضة الوسائل من الثابتة األفالم
 موضوع عن تعرب اليت الثابتة األفالم من مسلسلة جمموعة عن عبارة

 واستخدام. املرورية احلادثة مثل الزمين التتابع مع معني) القصة(
 :يلي ما خالل من يتم الوسيلة هذه
 املوضع مع متاما وتتناسب صاحلة األفالم أن من لتأكدا - )١(

  .تقدميه املراد
 أن املتعلم وطلب فلم كل عن األسئلة من جمموعة سجل - )٢(

  .يراه ما على يعلق
 التعليق إىل املتعلم ودعوة فلم كل إىل الدقيقة اإلشارة - )٣(

  .عليه
 الكلمات من املتعلم أنتجه ما على الدقيقة املالحظة - )٤(

  .والتركيبات لتعبرياتوا
  
  الكالم مهارة يف  التقومي معيار -ز

 تتكون أا  املهارة هذه على احلكم يريد من تواجه اليت الصعوبات ومن
 النطق على القدرة منها واحد، وقت يف للدارس يتقنها ال خمتلفة قدرات من

 وصرف حنو من اللغوية الكفاءة استخدام مث اللغوية، لألصوات الصحيح
 موقف تناسب اليت اللغوية التراطيب اختيار يف والسالمة الطالقة مث ردات،ومف

  .اللغوية وكفائته املستمع اخلريات االتصال
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 مهارة اختبارات من حتديد القياس خرباء استطاع فقد ذلك من وبالعام
 ١:وهي واحلديث النطق
  النطق -)أ
 النتيجة املعيار الرقم

 ٢٥ خفيفة لكنة وجود مع متاما مفهوم ١
 ٢٠ واضحة لكنة وجود مع بعيد غري مفهوم ٢
 ١٥ الفهم سوء إىل وتقود النطق أخطاء بعض ٣
 ١٠   النطق أخطاء لكثرة فهمه يصعب ٤
      

    والصرف النحو - )ب
 يجةالنت املعيار الرقم

 ٢٥  املعىن فهم يف تؤثر وال جدا قليلة والصرفية حنوية أخطاء يرتكب ١
 ٢٠ متاما يعنيه ما فهم ميكن حنوية اخطاء كثرة مع ٢
 ١٥ الفهم سوء إىل وتقود النطق أخطاء بعض ٣
 ١٠  النحوية األخطاء بسبب –قليل إال– يقول ما يصعب ٤

 
  اللغوية املفردات - )ج
 يجةالنت املعيار الرقم

 ٢٥   اللغة أهل يفضلها اليت املفردات نفس يستخدم ١
 ٢٠ مفهوم يقول ما معىن ولكن أحيانا معربة غري ألفاظا يستخدم ٢

                                                 
  ١٠٥ ص) ١٩٩٠ العلم، ارد: بريوت (،العربية اللغة تدريس طرق عطا، إبراهيم حممد ١          
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 متاما

 معىن وضوح عدم يف تسبب مما اخلاطئة األلفاظ بعض يستخدم ٣
 ١٥ حديثه فقرات بعض

 ١٠   املناسب السياق غري يف واستخدامه املفردات قلة ٤
 
  لطالقةا -)د
 النتيجة املعيار الرقم

 ٢٥  اللغة كأهل بطالقة يتحدث ١
 ٢٠ والتكرار التردد بعض مع يريد عما متاما التعبري استطاعة ٢
 ١٥ يقول ما فهم يصعب وقد الشديد والبطء التردد كثرة ٣
 ١٠ فهم يصعب حىت طويل زمن يف وصمته التردد كثرة ٤
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  الثالث املبحث
  االتصايل املدخل

 

 اللغة، تعليم ميدان يف التغيري حدث قد إجنليزية، يف خاصة ١٩٦٠ سنة منذ
 يدعو احلايل التعليم كان. االتصايل اللغة تعليم إىل احلايل اللغة تعليم من التغيري وذلك
 بنيت الىت اللغوية النظرية حيث. اللغة التعليم يف املعىن أساس على القواعد تطبيق إىل
 اللغة علماء فبدأ. ١٩٦٠ سنة امريكيا يف مرفوضة حينئذ السمعي لساينال أساس على

  .احلايل اللغة تعليم صحة يف يشكون
 يف بالبحث إجنلزيا يف اللغويون قام احلايل، التعليم عيوب ظهرت عن وبعد

 املعىن نقل هي احلققة يف اللغة أن فرأوا. احلايل التعلم من صحة أكثر أخري جماالت
 انه ورأوا. القواعد التركيز من وأظهر أوضح املعين فتركيز األخر، إىل الواحد من

 واألساليب القواعد يف التركيز من بدال االتصايل أساس على اللغة تعليم ينبغي
  .فحسب

 الدراسات من خاصة أوروبا يف املوجودة بالدراسات اللغويون هؤالء استفاد
 عن الرأي ألقي الذي ١٩٨٠) wilkins (ويلكينس.أ.د االجنليزى العامل ا قام اليت
 االتصايل املعين حتليل من ينشأ الرأي هذا. اللغة تعليم يف االتصالية و الوظيفية اللغة
 يف األساس املنهج إظهار حاول ويلكينس والعامل. يعرفه أن طالب كل ينبغي الذي
 كظروف ملالشا اللغة قسم مها قسمني، إىل ينقسم املعين أن وذكر االتصايل التعليم
  .والنهي كاألمر االتصالية الوظيفية اللغة وقسم والعدد، والترتيب الزمان

 املنهج قواعد تصميم على تركز الىت اإلجنليزيا، يف ابتكارية الظاهرة هذه تعترب
 علماء فرأي. العامل أحناء إىل االتصايل تعليم رأي انتشر ١٩٧٠ وسط ويف. الدراسي
 حتديد: أوال أمرين، إىل يهدف اجلديد املدخل هذا أن نيواالجنليزي األمريكيني اللغة
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 املهارات تعليم منهج تطوير: وثانيا. اللغة تعليم يف هدفا تكون الىت االتصالية املهارات
 ١.واالتصايل اللغة بني دائما تتعلق حيث األربع

 لغة أقدم كانت ملا االجنيلزية، اللغة تطور مع تسري دائما األجنبية اللغة تطور إن
 أجنبية لغة االجنليزيا للغةا أن إندونيسيا يف وهكذا. العامل سكان من كثري عند معترفة
 دائما االجنليزيا اللغة يف التعليم منهج تطور أن ذلك مع. األخري اللغات بني أوىل
  .األخرى األجنبة اللغة يف التعليم منهج تطور مع تسري

 كما. اليومية احليات يف اللغة استخدام أساس على االتصايل املدخل يقوم
 واملدخل التركيب املدخل عن يبعد االتصايل املدخل فإن الواظيفي املدخل يف حدث

 ٢.القواعدي
 الكفاءة تطوير عملية يف مهم دور له الدارس أن االتصايل، املدخل وعند
 يف الدارس ألنشطة واملرشد كاملساعد فهو املدرس أما. عنده اليت اللغوية واملهارات
 تطوير إىل تصل كي وتنفيذها الدارس أنشطة تصميم على مسؤول املدرس. الفصل
  .الكاملة الدارس كفاءة

: أوال يلي مما وبرومفيد فيناجييور ذكر كما فإنه االتصايل التعليم منهج أما
 اجلمل نطق تدريب: وثانيا احلياة، واقع يف يقع قد أنه بالبيان القصرية احلوار

 احلوار مبضمون املتعلقة األسئلة تقدمي: وثالثا فرديا، مث مجاعيا يبدأ احلوار يف واألساليب
 احلوار، يف األساليب عن املناقشة: ورابعا الدارس، بواقعي املتعلقة األسئلة يليه مث

 يفسر أن: وسادسا واملناقشة، احلوار من القواعد بعض الدارس يستنبط أن: وخامسا
 االتصال عملية بتقومي املدرس قام: وأخريا بتعبريه، يعربها مث األساليب بعض الدارس

  ٣.الدارسني بني جري مما

                                                          1 Richard and Rodgers,Approaches and methods in language teaching,A description and 
analysis,(New York: Cambridge University press 1992) hal 50 
           2  Djiwandono, M. Soenardi, Tes bahasa dalam pengajaran,(Bandung: Penerbit ITB, 1996) 

hal 13       
          3 Ahmad Fuad Effendi, Permasalahan Kebahasaan dan Pengajaran Bahasa Arab di 
Indonesia, (Malang: FPBS IKIP Malang 1997) hal 3-6 
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  ووظائفها االتصايل مدخل مفهوم -١

 العربية اللغة هوالتدريس واملقصود اإلتصايل، سبيل على اللغة تدريس هو
 تدريب إىل املدخل هذا ويهدف .اللغة وظيفة أو اإلتصايل النظرية على مؤسسا
 وقد. قواعدها إجادة جمرد وليس للغة واملبدع التلقائي االستخدام على الطالب
  ١:هي رئيسية، وظائف سبعة حتت املواقف هذه هاليداي فصن
    النفعية الوظيفة -)أ

 حاجاته وإشباع الفرد، متطلبات لتلبية اللغة استخدام ا ويقصد
 .األخرى حاجاته وقضاء الطعام على احلصول: مثل املادية،

  التفاعلية الوظيفة - )ب
 بني واألفكار املشاعر تبادل أجل من اللغة استخدام ا قصدوي  

     .واآلخرين الفرد
  االستكشافية الوظيفة - )ج

 الظواهر أسباب عن استفسار أجل من اللغة استخدام ا ويقصد
    .منها التعلم يف والرغبة

  البيانية الوظيفة -)د
 واملعلومات األفكار متثل أجل من اللغة استخدام ا ويقصد
 .اآلخرين إىل وتوصيلها

  التنظيمية الوظيفة - )ه
 سلوك توجيه أو أوامر إصدار أجل من اللغة استخدام ا ويقصد

  .اآلخرين
  الشخصية الوظيفة -)و

                                                 
 ٤٦ ص ،السابق مرجع طعيمة، أمحد رشدي 1          
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 مشاعره عن الفرد يعرب أن أجل من اللغة استخدام ا يقصد
 .وأفكاره

 التخيلية الوظيفة - )ز
 وتصورات يالتخت عن التعبري أجل من اللغة استخدام ا يقصد

  .الواقع مع تتطابق مل وإن الفرد، إبداع من
  

  االتصايل املدخل خصيصة -٢
: ١٩٨٣( Brumfit و Finochiaro عند االتصايل املدخل خصيصة ومن

  :١يلي فيما) ٩١
  احلفظ عن البعد و االتصايل الوظائف يف احلوار تركيز -)أ
  األساسية فكرة مبدأ هو املوضوعي السياق - )ب
  االتصايل تدريس هو اللغة تدريس - )ج
  املرجوة األمر هى االتصايل فعالة -)د
 
  االتصايل اجلانب -٣

 يستخدمها فاللغة. يناقش أن من أوضح صاللالت وسيلة اللغة كون إن          
 نتيجة تتكون اللغة إن بل. لالتصال حتقيقا وأغراضه أفكاره عن للتعبري اإلنسان
    .لالتصال حاجاته قضاء يف اجتماعي كمخلوق اإلنسان رغبة لوجود
 املنهج يتكون أن العربية اللغة تعليم جمال يف للغة االتصالية الطبيعة هذه ويعين          

  .خمتلفة مواقف يف االتصال أشكال بشىت اللغة ذه التواصل من الطالب ميكن مما

                                                           1 M. Abdul Hamid, Uril Baharuddin dan Bisri Mutofa, Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Press, 2008), Hal 11 
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 العربية اللغة تعليم منهج وضع يف االتصايل اجلانب هذا على والتركيز          
 تعلم يفصل الذى املنهج أن على دلت دراسات هناك أن أوال،: لسببني ضروري
 وثانيا،. مرضية نتائج حيقق لن) اتصالية يعةطب (االجتماعية طبيعتها من وتعليمها اللغة
 وهي العربية اللغة وتعلمهم تعليمهم يف األجانب لدى عامة سلبية اجتاهات هناك أن
 العربية تعليم وهي دينية ألغراض وإمنا اتصالية ألغراض ليست اللغة هذه يتعلموا أن

 اللغوية رةالقد تدين ذلك على ويترتب. الدينية النصوص لفهم كوسيلة وتعلمها
 قلة إىل يؤدي مما اللغة العربية اللغة استخدام على األجانب لدى االتصالية
 اللغات تعليم جمال جنح الذي الوقت يف خاصة األجنبية الدول يف اتصاليا استخدامها
  . متعلميها بني االتصالية املهارات تنمية يف اإلجنليزية مقدمتها ويف األخرى األجنبية

 أن إال التأكيد بكل عيبا ليس الدينية األهداف أجل من لعربيةا اللغة تعلم إن
 كاملة بصورة العربية اللغة إجادة من األجانب املتعلمني حيرم عليه البالغ التركيز
 استخدام مبهارات واستهانتهم والترمجة النحو على اهتمامهم الحنصار وذلك وشاملة
 أساسية أساسيتسن اتصاليتني نيوظيفت بوصفهما والكتابة الكالم مهارة مثل اللغة
 ال االجتاه هذا مثل على وتعلمها العربية اللغة تعليم إن ذلك جانب إىل. العربية للغة

 ال اليت أجنبية لغة بوصفها العوملة عصر يف العربية للغة مستجدة وظائف مع يتماشى
 غةل لتكون استخدامها توسع قد وإمنا فقط الديين اال على استخدامها ينحصر
 والثقافية، والسياسية، األكادميية، ااالت مثل احلياة جماالت كل يف اتصالية

     .ااالت من وغريها والصحافية، والسياحية، والدبلوماسية،
 -أخرى مرة– العربية اللغة تعليم يف االتصايل اجلانب هذا على فالتركيز لذا          
 املواد على مشتمال املنهج توىحم يكون أن جيب هلذا وحتقيقا. للغاية ضرورية
 املستوى على تقدميه يكون أن جيب احملتوى وهذا. ألواا بشىت العربية للغة االتصالية
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 وكل اتصاليا مدخال تتبىن اليت والوسائل واألساليب، الطرائق، خالل من التعليمي
 ١".اتصاليا اللغة تعليم "بعملية يعرف ما ضوء يف يتم ذلك

 
  االتصايل التعليمة املواد -٤

 سمعيةال طريقة على التعليمية املواد عن ختتلف االتصالية التعليمية املواد إن 
 املواد اجتيار أما. ترتيبها وطريقة املواد اختيار طريقة يف يقع الفرق وذلك الشفهية
 اختيار وأما. التقابلي حتليل نتائج أساس على فتقوم الشفهية سمعيةال طريقة عند
 لتعلم خلفيتهم إىل بالنظر وذلك. رسنيالد حاجات أساس على فتقوم تصاليةاال املواد
  .همأنفس يف كانت اليت النفسية والدوافع األجنبية اللغة

 املنهج،سواء يف املقررة التعليمية املواد علي الشفهية السمعية الطريقة تعتمد
 وضوابط لقوانني وفقا إختيارها يتم املواد هذه إن. مكتوبة أم مسموعة أكانت
 تكون أن ينبغي الغة، عناصر من وغريها يبوالتراك والعبارات فاملفردات: معينة
 ةبوالصعو الشيوع درجات يثح من بتدرج تقدم مثاالستعمال، شائعة

 قبل باملعلم يبدأ كما شيوعا أقل مث فاشائع، شيوعا، بأكثر يبدأ ،حبيثوالتعقيد
    . ٢وهكذا املعقد قبل بالبسيط الصعب، قبل وبالسهلة اهول،
 من تتكون (Effendy) أفندي العامل عند االتصايل املدخل يف التعليمية املواد إن
: وثانيا املدرسي، كالكتاب وهي النص، على املعتمدة املواد: أوال وهي أنواع، ثالثة
 التعليمية والوسائل اللغوية كاأللعاب وهي الواجبات إلقاء على املعتمدة املواد

 واخلطب والة اجلريدة من الصادرة الوثائق على املعتمدة املواد: لثاوثا األخرى،
  .وغريها

                                                 
 ماالنج جامعة: ماالنج (،لوخه وجها والعوملة العربية اللغة: الدويل املؤمتر العلمي، السجل جوهر، إدريس الدين نصر 1          
 ٩٠ ص ،)٢٠٠٨ احلكومية،

 ،ص٢٠٠٢ حمفوظة، الطبع ،الرياض،حقوق١.ط ،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تدريس طرائق العزيز، عبد  2            
١٠٣ 
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. التعليم أهداف إىل للوصول هام دور هلا االتصايل املدخل يف التعليمية فاملواد
 احلاجات حسب املواد تتنوع وقد والتعلم، التعليم بداية قبل ليميةالتع املواد تصمم
 مل ومنها الواجبات إىل ترجع ما ومنها املدرسي تابالك إىل ترجع ما فمنها إليها،
  .الوثائق إىل ترجع
 يلجأ ال أن ينبغي االتصايل للمدخل املواد اختيار أن (Mayong) مايونج رأى  
. التلقاء وطريقة والوظيفة املعن داللة إىل أيضا يلجأ بل فحسب، النحوية القواعد إىل

 النص: أوال وهي بعضا، بعضها ترتبط أمور ثالثة على تقوم اجليدة التعليمية فاملواد
  ١.اللغة تعبري: وثالثا الرأي، إلقاء وسيلة: وثانيا والشكل،
 للمدخل التعليمية املواد أن (Richard & Rodger) وروغري رجيارد فرأى  

 أساس على) ٢ (النص أساس على) ١: (هي أمور، ثالثة على تستند االتصايل
  .الواقع أساس على) ٣ (الواجبات

 النص تترتب اجليدة التعليمية املواد أن أي النص، أساس على: فاألول
 إصليا النص يكون أن ينبغي. حتريريا أو شفويا يكون قد والنص. للدارسني املناسب

 وهي. وغريها والدعايات واالت واجلرائد املدرسي كالكتاب املناسبة املرجع من
  .النصوص هذه مع بالتعامل يطلبون وهم. اللغوية وكفائتهم الدارسني لسن مناسبة

 الفصل الداخل واجب كل يتضمن أي الواجبات، أساس على: والثاين
 أن كارنكي ورأى. وغريها األنشطة وبطاقة والتدريبات الكرتيل كالواجب وخارجه

 كتقدمي. التعلم يف الدارسني تطور حسب وترتيبها تنسيقها من البد الواجبات هذه
 املعلومات من السابقة املعلومات وتقدمي الطويلة، الواجبات من القصرية الواجبات

  .وهكذا يدةاجلد

                                                 
          1 Maman Mayong, Orientasi Komunikatif dalam Pengembangan Materi Pengajaran Strutur 
Bahasa Indonesia dalam Proses Belajar Mengajar di SMP IKIP Malang, (Malang: FPS IKIP 
Malang, 1995) 
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 االتصايل املدخل يف التعليمية املواد تكون أن أن الواقع، أساس على: والثالث
 واجلدوال والصور واخلرائط زالدعايات واجلرائد كاالت الواقعية األمور إىل تلجأ

 .اآلخرين مع التصال يف الدارس مفلءة تنمية على تساعد اليت وغريها
  

  االتصايل دخلبامل والتعلم التعليم أساليب -٥
     ١:يلي فيما االتصايل باملدخل والتعلم التعليم أساليب أما
 وعن العبارات وظائف عن يضاحاإل بتقدم يقدم الذي القصري احلوار -)أ

  .احلوار فيها يكون اليت احلاالت
 التدريب وهذا. احلوار يف تكون اليت الكلمات تلفظ على التدريب - )ب

  .تدرجا أو مجعا أو فرديا جيري
  .وحاالته احلوار مبوضوع يعتمدان ومها واجلواب، السؤال - )ج
 تركزان ولكن دارسال نفس خبربات تعلقهما من البد واألجوبة األسئلة -)د

  .احلوار موضع إىل
 ظهورها ميكن اليت العبارات أو احلوار يف االتصالية العبارات حبث - )ه

  .الكلمات قواعد تناقش حىت معانيها، ويستوي
 أثناء اللغوية والقواعد الوظيفية اجلوانب تلخيص من للدارس يرحي -)و

  .احلوار
  .التأويل والنشاطات اللسان تعرف - )ز
  .حرية حركات إىل موجهة حركات لتنق - )ح
  .الفصل نص يف احلوار يكن مل إن القياسية، الوحدات أو احلوار نقل -)ط
  .البيت يف حتريريا وظيفية وظيفة منوذج إعطاء -)ي

                                                 
          1 Nuril Huda, Metode Audiolingual Vs Metode Komunikatif: Suatu Perbandingan dalam 
PELBA I, (Jakarta: Lembaga Unika Atmajaya, 1988), h. 89 
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 تكون اليت اإلدائية العينة بأخذ التقييم وذلك املدرس، قبل من التقدمي - )ك
   .احلرية االتصالية النشاطات بسبب

  
  لرابعا املبحث

  الدراسات السابقة
  

  عرض الدراسات السابقة. ١
بعد تفتيش البحوث املوجودة، فيحتاج الباحث عرض املوضـوعات الـسابقة           
 للتعيني أن هذا البحث مل يبحث من خمتلف البحوث؛ مث تسهيال و استفاذة ملا يقـوم               

املتعلقة الباحث ببحثه فريي ضرورية الدراسات أو البحوث اليت حبثه الباحثون من قبل             
وذلك بعد اخليار والتشكيل مع بذل اجلهود لنيل البحوث السابقة          . ببحثي هذا بكثري    

 مع باحث الكل منها      الثالثة ويدون تلك . املقصودة كفاه مخسة البحوث توازنا لبحثه     
  :كما يلي

 و وصفية دراسة (االتصايل باملدخل العربية اللغة تعليم: اهللا نصر حممد  -١
 ٢٠٠٣) التوحيد دار عهدم يف التحليلية

  :مشكلة - 
 مبادئ تطبيق عند العربية اللغة والتعليم التعلم عملية يف املدرس دور كيف
  .ماالنج التوحيد دار املعهد يف تصايلاال املدخل

  :الدراسة هدف - 
 قتطبي يف العربية اللغة ملادة التعليم عملية يف املدرسني دور كيفية لبيان
  .التوحيد دار املعهد يف االتصايل املدخل مبادئ

 :املنهج - 
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 فقط يهتم ال الذي البحث نوع من وهو الكيفي، بحثال الباحث قام
 كذلك يهتم ولكن االحصائ املنهج أو الرقمي واملبدأ الرياضية باألرقام
  .النوعية التحليلية كاملادة وأنشطاا االجتماعية باإلشارة

  :نتائج البحث - 
 علي املدرس يقدر فال حمدود، التصايلا املدخل بعناصر املدرس فهم 

 عملية. املدرسي الكتاب إىل ١٩٩٤ للسنة باملنهج املعتمدة املواد إجراء
 و الدرس شرح املدرس يكثر أب بسبب سلبية أكرها والتعليم التعلم
 التفاعل عملية. الكالم لتعلم يشجعهم مما أكثر الدارسني لدي ترمجته
  .املدرس إىل تركيز وهو الواحد جهالو منط تستخدم والتعليم للتعلم
  

 العربية للغة القراءة مهارة تعليم يف االتصايل املدخل تطبيق: مصطفي بشري -٢
 الثالثة احلكومية العالية للمدرسة التابعة) الدينية (اخلاصة العالية املدرسة يف

 .ماالنج
  :املشكلة - 
 يف العربية للغة القراءة مهارة تعليم يف االتصايل املدخل تطبيق كيف 

 الثالثة احلكومية العالية للمدرسة التابعة) الدينية (اخلاصة العالية املدرسة
  .ماالنج

  :الدراسة هدف - 
 املدرسة يف العربية للغة القراءة مهارة تعليم يف االتصايل املدخل لتطبيق
 اخلاصة العالية

  :املنهج - 
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ييب غالبا  واستخدم هذا املنهج التجرالتجريبـي، البحث الباحث قام
لبحث احلوادث أو الظواهر الصادرة ىف الظروف املعينة، والحظ الباحث 

  تلك احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة أسباا
  
  :نتائج البحث - 
 من أكثر أي متنوعة العربية اللغة معلمون إستخدمها اليت التفاعل أمناط إن 

 ووجهتني تارة التفاعل أمناط من املنولوجي الوجهة استخدموا واحد، منط
  واملعارضة  والتساؤل احملاضرة بطريقة أخرى تارة منها الوجهات تعدد أو

 احملاضرة أسلوب هي املستخدمة األسالب ومن. الوسائل واستخدام
 والعمل املناقسة بأسلوب املادة عرض أجله من يطلب كما والتساؤل
  .يقةالطر أو املادة علي يعتمد املناسب األسلوب واختيار املرتيل،

 التحريرى التعبري تعليم يف االتصايل املدخل فعالية: شافعى أنوارى حممد -٣ 
  .مجرب األوىل احلطومية الثانوية املدرسة من األول الصف لطالب

  :ةاملشكل - 
 االتصايل، املدخل يستعمل أن بعد التعبري يف الطالب ةكفاء تكون كيف
 لطالب التحريرى العربية اللغة تعبري تعليم يف فعالة االتصايل املدخل هل

  مجرب األوىل احلكومية الثانوية املدرسة من األول الصف
  :الدراسة هدف - 

 التحريرى العربية اللغة تعبري تعليم يف االتصايل املدخل فعالية مدى معرفة
  مجرب األوىل احلكومية الثانوية املدرسة من األول الصف لطالب

  :املنهج - 
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 واستخدم هذا املنهج التجرييب غالبا ،التجريبـي البحث الباحث قام
لبحث احلوادث أو الظواهر الصادرة ىف الظروف املعينة، والحظ الباحث 

 تلك احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة أسباا

  :البحث نتائج - 
 لطلب التحريري العربية اللغة تعبري تعليم يف إجيابيا أثر أن على تدل 

 من يعرف هذه مجرب، األوىل كوميةاحل الثانوية املدرسة من األول الصف
 الدرجات بنمو القبلى االختبار على البعدو لالختبار الدرجات معدل تقدم
 اإلجيايب االرتباط كون على يدل كذالك اإلحصائ احلساب ،%٩ حويل
. ،٣١٢ >. ،٦٥ أو%) ٩٩. (،٤٠٣ >.،٦٥)= r (يعين متغرييه بني
 .اإلنتاجى العزم ارتباط الدفتر يف%) ٩٥(
 املدخل االتصايله هي املوضوعات اليت قد صدرت من خمتلف البحوث عن هذ

وكثري ما أستفيذ منها ملقارنة , وتطبيق بعض الطرائق واملداخل والوسائل مع نتائجها
وأما هذا البحث فهو . حبثي يف حني و أعارض بعض نتائج البحوث يف حني آخر

ن تطبيق الوسائل التعليمية و ال تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل جزء م
     .يوجد من قبل

  املوازنة واملوافقة. ٢
،كما حبث  يف حبثهم  اخلاصةون مدى فعاليةمما حبث الباحثون املتقد

تنمية نطق الباحت مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل يف 
 يب الكالم ترتيبا معيناو ترتاحلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها عند املستمع 

يف اجادة فن االلقاء مبا يف من تنغيم الصوت وتنويعه والضغط على ما يراد  وكذالك
 حبث االتفاق، ناحية من .الضغط علي السامع على موقف التعجب واالستفام

  . العربية اللغة تدريس يف االتصايل املدخل عن والباحث املتقدمون الباحثون
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  لباحث من الدراسات السابقة اافادة.٣
من صميم قلب الباحث العميق يقرر أن الدراسات السابقة املدونة تفيد كثريا 

فال ميكن للباحث ذكر مجيع يف هذه الصفحات إال النقاط . يف عملية هذا البحث
  :احلاكمة، من بعضها

 و ةوصفي دراسة (االتصايل باملدخل العربية اللغة تعليم  اهللا نصر حممديف حبث 
، يستفيد الباحث لزيادة معلومات ، ٢٠٠٣) التوحيد دار معهد يف التحليلية

 مصطفي بشري؛ خبالف حبث  االتصايل باملدخل العربية اللغة عن طريقة تعليم
 العالية املدرسة يف العربية للغة القراءة مهارة تعليم يف االتصايل املدخل تطبيق
جيد الباحث  .ماالنج الثالثة احلكومية يةالعال للمدرسة التابعة) الدينية (اخلاصة

 يف العربية للغة القراءة مهارة تعليم يف االتصايل املدخل تطبيقاستراتيجية 
  .ماالنج الثالثة احلكومية العالية للمدرسة التابعة) الدينية (اخلاصة العالية املدرسة

 وارىأن حممد أما نوع آخر يف تنمية مهارة الكالم، وجد الباحث مما حبثه 
 الصف لطالب التحريرى التعبري تعليم يف االتصايل املدخل فعالية عن شافعى
   .مجرب األوىل احلطومية الثانوية املدرسة من األول
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  الثالث فصلال
  إجراءات الدراسة

 
 البحث منهج -أ

جرييب غالبا ستخدم هذا املنهج التا التجرييب، وية املنهجستخدم الباحثا
لبحث احلوادث أو الظواهر الصادرة ىف الظروف املعينة، والحظ الباحث تلك 

وأما تعاريف متعددة للبحث التجرييب  ١.احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة أسباا
  :ا يلي أمههاد الباحث فيمارأ
 ومالحظة معينة لواقعة احملددة للشروط ومضبوط متعمد تغيري التجرييب البحث -١

 .وتفسريها ذاا الواقعة هذه ىف الناجتة التغريات

 التغري ىف املؤثرة األساسية العوامل كل لضبط حماولة يتضمن التجرييب البحث -٢
 ويغريه الباحث فيه يتحكم اواحد عمال عدا ما التجربة ىف التابعة املتغريات أو
 .التابعة املتغريات أو املتغري على تأثريه وقياس حتديد يقصد معني حنو على

 عن تكشف الىت العلمية التجربة أسلوب على أساسا يقوم التجرييب البحث -٣
 القوى أو الديناميات مع تتفاعل الىت املختلفة املتغريات بني السبابية العالقات

 .التجرييب وقفامل ىف حتدث الىت

 اختيار ىف التجربة يستخدم الذي البحوث من النوع ذلك هو التجرييب البحث -٤
 الدراسة طريق عن وذلك متغريين أو عاملني بني عالقة يقرر معني فرض

                                                 
1 Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi, (Bandung : Angkasa, 1987), h. 
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 الباحث يهتم الذي املتغري عدا ما املتغريات كل ضبطت الىت املتقابلة للمواقف
 ١.تأثريه بدراسة

ستخدمها الباحث ىف البحث التجرييب هي تقسيم الطلبة ا يتوالطريقة ال
 وهذا تصميم ٢.إىل اموعتني، تقسيما عشوائيا، فصل للتجربة وأخر للضابط

 وحيتاج الباحث إىل اموعتني، جمموعة التجربة وجمموعة ٣.موعات متكاملة
هي اموعة الىت تتعرض للمتغري    Experimental groupوجمموعة التجريبية. الضابطة

جمموعة الضابطة و. عرفة تأثري هذا املتغري عليهاالتجريـيب أو املتغري املستقل مل
Controlled group موعة اليتال تتعرض للمتغري التجرييب وتبقى حتت وهي ا 

  إذن، ىف هذا البحث، اموعة التجريبـي يعىن اموعة الىت٤.ظروف عادية
 املدخل االتصايل يف تدريس مهارة الكالم، وأما جمموعة الضابطة فهي تستخدم

 ىف تعليم مهارة الكالم وهي تكون مقارنة املستخدمةجمموعة الىت تستخدم طريقة 
  .موعة التجربة

ختبار القبلي بني الفصلني ملعرفة قدرما قوم الباحث االوقبل التجربة ي
ملدخل االتصايل يف الفصل التجريب وتطبيق وكفاءما، مث يقوم الباحث بتطبيق ا
 يف هذا التطبيق، يقوم الباحث وبعد انتهاء. الطريقة التقليدية موعة الضابطة

  .ختبار البعدي لكل اموعة إما يف جمموعة التجربة وإما يف جمموعة الضابطةاال
 الكمي، التجريييب الوصفي املدخل هو البحث هلذا املستخدم املدخل إن

 باستخدام الكالم مهارة تدريس كيف يصف الباحث ألن بالوصفي مىويس
                                                 

 النهفة دار: مصر (النفس، وعلم التربية ىف البحث مناهج كاظيم، خريى أمحد جابر احلميد دعب جابر 1          
 ٢٠٠ ص ،)م١٩٨٧العربية،

   2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid IV. Cet. Ke-3, (Yogyakarta : Yayasan 
Penerbit Fakultas Psikologi. Universitas Gajamada,1985), h. 55  

3 Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Social Dasar Dan Aplikasi, (Jakarta : 
Rajawali Press, 2001), h. 81 

 أسامة دار: الرياض (،أساليبه مفهومه،أدواته،: العلمي البحث احلق، عبد كايد عدس، الرمحن عبد عبيدات، ذوقان 4          
 ٢٧٨.ص ،)م١٩٩٧والتوزيع، للنشر
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 حيث من وصفية صورة على بولوالونج املنورية املعهد يف االتصايل املدخل
 يعتمد الوصف كان. الصف يف  والتعلم التعليم أنشطة أثناء املوجودة املعلومات

 تعبريا عنها عربوي دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الظاهرية، أو الواقعية دراسة علي
 أما خصائصها، ويوضح الظاهرة عن يصف الكيف فالتعبري. كميا أوتعبريا كيفيا
 أو حجمها أو  الظاهرة هذه مقدار يوضح رقميا وصفا يصف الكمي التعبري

  ١.األخرى املختلفة الظواهر مع ارتباطها درجات
 إعادة حياول إمنا الواقع حبدود يلتزم ال الباحث ألن بالتجريييب ويسمى

 من حتدث وما التغيريات هذه أثر وقياس عليه تغيريات إدخال طريق عن تشكيله
 جمموعة من جمموعتني هاتني تتكون جمموعتني، باستخدام البحث هذا جيري. نتائج

 هي  التجريبية جمموعة. )تلميذا ٣١( الضابطة وجمموعة )تلميذا ٣٠( التجريبية
 ا جيري ال جمموعة هي الضابطة جمموعة أما اخلاص، السلوك ا جيري جمموعة
 أما التجريبية، جمموعة يف التصايلا املدخل يستخدم إذن، ٢.اخلاص السلوك
  .يستخدمها ال الضابطة جمموعة

 صورة علي تكون الباحث إليها حيتاج البيانات ألن بالكمي، ويسمى  
 ودرجات أوحجمها الظاهرة هذه مقدر يوضح رقميا وصفا يعطي أو العددية،
 ألن بالكمي يسمى البحث هذا وكذلك ٣.األخرى املختلفة الظواهر مع ارتباطها
 رقميا وصفا يعطي أو عديدة صورة علي تكون الباحث إليها حيتاج البيانات
 املختلفة الظواهر مع ارطباا ودرجات أوحجمها الظاهرة هذه مقدر يوضح
  ٤. األخرى

  
                                                 

 ١٨٧ ص ،)١٩٨٧ الفكر، دار :عمان( ،العلمي البحث واألصدقاء، عدس الرمحن وعبد عبيدات وقان 1

          2 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), Hal 78 

 ١٨٧  ص  ،السابق املرجع واألصدقاء، عدس الرمحن وعبد عبيدات ذوقان  3          

 ١٨٧  ص   ، املرجع نفس  4            
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  وعينته البحث جمتمع -  ب
 الثالث الفصل يف الثاين القسم لبةط الدراسة هذه يف البحث جمتمع إن
 وعدد. ٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراسية للسنة ماالنج بولوالونج يةالعال املنورية باملدرسة
 للمجموعة تلميذا ٣١و التجريبية للمجموعة تلميذا ٣٠ يبلغ الصف هذا طلبة
  .طةالضاب

  
  حثالب متغريات - ج

املتغري : األول: ي ينقسم إىل القسمني ومهاـبياملتغري يف البحث التجرو
التغيري ومنظمة والذي يتحكم فيه الباحث عن قصد يف التجربة بطريقة معينة 

 كما يسمى أيضا باملتغري التجريب )Independent Variable(املستقل 
)Experimental Variable .(ناتج عن املتغري السلوك الونوع الفعل أ: الثاينو

املتغري و ١.املتغري املعتمدوأ) Dependent Variable(املستقل فيسمى باملتغري التابع 
  مهارة الكالم ،تعليم  يف استخدام املدخل االتصايلوهاملستقل من هذا البحث 

  الكالم مهارة ووأما املتغري التابع من هذا البحث ه
 

  البحث أدوات - د
  :التالية البحث أدوات الباحث يستخدم

  املالحظة -١
 عندما الطلبة أنشطة عن بيانات جلمع املالحظة الباحث يستخدم

 تنفذ حينما املالحظة الباحث يقوم. التعليمية العملية ذه يشتركون

                                                 
1

دار النهـضة    : القاهرة(، الطبعة الثانية،    مناهج البحث يف التربية و علم النفس      جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظيم،          . 
١٩٩: ص) ١٩٧٨العربية،   
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 منط هي املستخدمة املالحظة وأدوات. تدريسه يف اإلجراءات هذه
  .املالحظة

  االستبيانات -٢
 طلبة بأراء املتعلقة البيانات جلمع ناتاالستبيا الباحث يستخدم

 واهتمامهم ماالنج بولوالونج املنورية الثانوية باملدرسة الثاين الصف
 من وموقفهم الكالم مهارة تعلم طوال وخربم الكالم مهارة بتدريس
  .االتصايل املدخل باستخدام الكالم مهارة تدريس

  االختبار -٣
 يف الطلبة مبهارة املتعلقة البيانات جلمع االختبار الباحث يستخدم

 يف بعديال االختبار من يتكون االختبار هذا. الكالم مهارة تدريس
  .التجرييب اجلموعة يف البعدي واالختبار الضابط اموعة

  املقابلة -٤
 كتابة من فبدال شفويا استبيانا كبري حد إيل املقابلة تعترب
, مواجهية عالقة يف شفويا معلوماته يعطي املستوجب فإن. اإلجابات

 من وأعلى أفضل تصبح املقابلة فإن ماهر، شخص مبقابلة قام ما وإذا
 يعربوا أن الناس حيب فيه األسباب إحدى األخرى، البيانات مجع طرق
 مع طيبة عالقة باملقابلة القائم يقوم أن وبعد كتابيا، عن شفويا فكرم

 ذات املعلومات من معينة أنواع على حيصل أن املمكن من املستوجب
 تتكون ١. كتابة ا اإلدالء يف املستوجب سيتردد السريعة الطبيعية
   :من املقابلة

   املدرسة مدير -  )أ
  العربية اللغة مدرس - )ب

                                                 
 ٣٥٠: ص ،١٩٨٧ الكويت، الكويت، عةجام ومناهجه، العلمي احبث أصول بدر، أمحد  1          
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  البيانات مصادر -ه

 لغةال ومدرس املدرسة مدير من تصدر البحث هذا يف البيانات مصادر
 الكالم مهارة امتحان ونتائج املذكورة املدرسة يف الثالث الصف يف وطلبة العربية
  .بعده وما االتصايل املدخل ستخداما قبل

  البيانات حتليل أسلوب -و
 املالحظات بواسطتها تكون أو تنظم اليت العملية هي البيانات حتليل

 ويف ١.نتائج على منها احلصول ميكن حبيث معينة حبث خطة تطبيق عن الناجتة
 فلذلك. الفصلني بني التعليم نتيجة فروق تعريف الباحث أراد البحث، هذا

 الذين البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج من البيانات الباحث يستخدم
 بني التعليم نتيجة فروق ولتحليل. الضابط والفصل التجريبـي للفصل يقومان

  :التايل (t-test)  الرمز يقام فصلنيال
 

  
 

 
M    =معدل النتائج لكل الفصل  
N    =جمموع العينية  
x
   مربعا الفصل الضابط االحنرافجمموع =   ∑2

y
   مربعا الفصل التجريبـياالحنرافجمموع =   ∑2
  

                                                 
 ٢٥٠. ، ص)م١٩٨٣القاهرة، : عامل الكتب (جه، البحث التربية أصوله ومناهحممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسى،  1          
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  البحث تنفيذ مراحل -ز
  :اآلتية باخلطوات ذهابتنفي الباحث يقوم اإلجراءات وهذه

 استخدام تطبيق عن البحث يقوم أن املدرسة رئيس من الباحث ستأذنا -١
  .الكالم مهارة تدريس يف االتصايل املدخل

 تطبيق عن املدرسة مدير من وإرشادات توجيهات الباحث كتسبا -٢
 .الكالم مهارة تدريس يف االتصايل املدخل استخدام

 .الضابطة وجمموعة التجريبية جمموعة يوه جمموعتني وتعيني حتديد -٣
 مهارة تدريس يف االتصايل املدخل باستخدام يعين املستخدم املدخل -٤

 .استخدامه  وبدون الكالم
 بدون وتعليم التجريبية موعة االتصايل املدخل باستخدام تعليم -٥

 .الضابطة موعة استخدامه
 يف االتصايل املدخل تخداماس خالل من العميقة باملالحظة الباحث مقا -٦

 .للتقومي املعلومات مجع يف املدخل ألا الكالم مهارة تدريس
 حصيلة التعليم، عملية مليش الذي التعليمية املظاهر مجع يف الباحث قام -٧

 إحدى االختبار إلن وايتها، الدراسة أثناء بالتقومي يقام وأن التعليم
 . للتقومي املعلومات مجع يف الوسائل

 .التدريس خطة الباحث صمم -٨
 جمموعة ومها اموعتني هلاتني والبعدي القبلي باالختبار الباحث قام -٩

 وجمموعة الكالم مهارة تدريس يف االتصايل املدخل تطبق  اليت التجريبية
  .الكالم مهارة تدريس يف االتصايل املدخل تطبق ال اليت الضابطة
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  لرابع االفصل
   و مناقشتهاعرض البيانات وحتليلها
  

  البيانات عرض -أ
  الضابط الفصل يف الكالم مهارة تدريس إجراءات - )١

  :يلي كما التدريس عملية إجراءات تقدمي
 مراحل
 التدريس

 والطريقة املادة الزمن

    الفصل تنظيم و السالم إلقاء-  ٥ التمهيد
 

 العرض
 والنشاطات

  .نصال املدرس قرأ مث -  ٢٠
     و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة املدرس أمر - 

  املدرس قرأه ما يقلدوا
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس فضل - 

  .املطروح احلوارو املفردات من يفهموه
  .احلوار نص قراءة الطلبة كل املدرس أمر -  
  .بالنص احلوار الطلبة املدرس أمر  - 
  
 

   ؟ يستيقظ معىن ما -  ٢٥ التقومي
   املفيدة اجلملة يف احلافلة الكلمة ضع - 
  ؟ طارق يستيقظ مىت - 
 ؟ الفجر صالة بعد طاهر يفعل ماذا - 
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  التجريبـي الفصل يف الكالم رةمها تدريس إجراءات - )٢
  

 لتطبيق تدريسية سبعة مقا الكالم، مهارة تدريس يف لقاءات مثانية الباحث عقد
 التطبيق تقدميو. تقومي الثامن لقاءال يف و الكالم مهارة تدريس يف االتصايل املدخل
  :يلي كما
  األول التدريس إجراءات -)١

  العالية املدرسة:   املستوى
  الثالث:   الصف
    اليومية األعمال :  املوضوع

  م٢٠٠٩\٢\٦:  التاريخ      
  دقيقة ٥٠:   الزمان 
  

   : األهداف -)٢
 يف ثتهاوممار اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف

 النطق من يتمكنو ،"اليومية األعمال "واراحل فهم،واجليدة واألساليب الكلمة
 حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا والتعبري
  .املطروح باحلوار مرتبطا خربم

  
  : اجلديدة املفردات -)٣

  فجرا منصور يستيقظ: مثل يستيقظ، - 
  باحلافلة املدرسة إيل فاطمة تذهب: لمثا احلافلة، - 
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   احلوار -)٤       
  ؟ تستيِقظُ متى:   طَاِرق
  .الفَجِر ِعند أَستيِقظُ:   طَاِهر

  
  ؟ الفَجر تصلِّى أَين:   طَاِرق
  .املَسِجِد يف الفَجر أُصلِّى:   طَاِهر
  ؟ الصالَة بعد تنام هلْ:   طَاِرق
  .الصالَِة بعد أَنام الَ ،الَ:   طَاِهر

  
  ؟ الصالَِة بعد تفْعلُ ماذَا:   طَاِرق
  .القُرآن أَقْرأُ:   طَاِهر

  
  ؟ املَدرسِة ِإلَى تذْهب ومتى:   طَاِرق
  .الساِبعةَ الساعةَ أَذْهب:   طَاِهر

  
  ؟ ِبالسيارِة تذْهب هلْ:   طَاِرق
  . ِباحلَاِفلَِة هبأَذْ الَ،:   طَاِهر

  
     التدريس عملية -)٥

 مراحل
 التدريس

 والطريقة املادة الزمن

   الفصل تنظيم و السالم إلقاء ٥ التمهيد
   باملوضوع تتعلق اليت العامة األسئلة
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 من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
  املفيدة اجلملة

 العرض
 والنشاطات

 مجلة يف لفردةا بوضع الطلبة أمراملدرس-  ٢٠
   أخرى

 يقلدوا أو ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة يأمر- 
  النص من عربه ما
  .النص املدرس قرأ مث- 
     و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس- 

  املدرس قرأه ما يقلدوا
  اموعات إىل الطلبة املدرس يقسم- 
   االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيق- 

  :وبالتايل
 الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية-     

 حول يدور واجلواب كالسؤال
  .املطروح احلوار

   املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
 حسب علي الطلبة يتحاورو ان- 

  املطروح باحلوار مالئمة خربم
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس يفضل-  

  .املطروح احلوار من يفهموه
 يتعلق احلوارب طالبني كل املدرس أمر-  

  اليومية بأعماهلم
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   ؟ يستيقظ معىن ما -  ٢٥ التقومي

   املفيدة اجلملة يف احلافلة الكلمة ضع - 
  ؟ طارق يستيقظ مىت - 
  ؟ الفجر صالة بعد طاهر يفعل ماذا - 
 أعماهلم عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر - 

 ومرتبطا مالئم خربم حسب على اليومية
  ؟ املطروح باحلوار

  
  التدريس عملية وتطبيق الشرح -)٥
         

  التمهيد - )أ(
 عليكم السالم "القيف ،الطلبة أمام  قام مث ، الفصل املدرس دخل
 جلوسكم؛ رتبوا: "قال الفصل ميظتن مث التالميذ تنبهل "وبركاته ورمحةاهللا
 قال مث هنا نظرواوا كتبكم اقفلوا املكاتب؛ أطراف يف أمامكم ما ضعوا
  "  اليوم درسنا ماذا:"املدرس
  ".العربية اللغة اليوم درسنا: "الطلبة فاجاب

 درسنا ماذا أنت،: " السؤال ليجيب تلميذا املدرسا اختار مث
 مدح كلمة املدرس فالقي". العربية اللغة اليوم درسنا الطلبة اجاب" اليوم؟
  ". ممتاز : "وقال جوابه لصواب
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   والنشاطات العرض -)ب(
 املفيدة اجلملة من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
 املدرس قرأ مث أخرى مجلة يف اجلديدة الفردة بوضع الطلبة وأمراملدرس

 املدرس قرأه ما يقلدوا و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس مث النص
.اموعات إىل الطلبة املدرس يقسم مث  

:بالتايل االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيقو  
 حول يدور واجلواب كالسؤال الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية -     

.املطروح احلوار  
  املطروح احلوار الطلبة تطوير - 

املطروح باحلوار مالئمة خربم حسب علي الطلبة يتحاورو ان -   
  
  التقومي -)ج(

 يف ختباراال عملية وتتلخص فهمهم، لتأكيد االختبار، املدرس عقد
   :اآلتى

  ؟" يستيقظ "معنـى ما الشافعى، مإما يا  نتأ
 ذلك بعد.املفيدة اجلملة يف حافلة الكلمة ضعي مفتوحة ليلة يا وأنت

 خربم حسب على اليومية أعماهلم عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر
  .والتالميذ املدرس بني التقومي جيري هكذا ،املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم

 أرجو. اهتمامكم حسن على شكرا التالميذ، ايها"التدريس اية ويف
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم مث بيوتكم يف تطالعوا و تقرأوا أن منكم

  
  
  



 54 

 يـالثان التدريس - )ب

  التدريس اجراءات-)١
  العالية املدرسة:   املستوى
  الثالث:   الصف
     الشراب و الطعام:   املوضوع

  م٢٠٠٩\٢\١٣:  التاريخ      
  دقيقة ٥٠:   الزمان  

  
  :  األهداف -)٢

 يف وممارثتها اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف
 النطق من ويتمكن ،"اليومية األعمال "واراحل فهم،واجليدة واألساليب الكلمة
 حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا والتعبري
  .املطروح وارباحل مرتبطا خربم
  
   :اجلديدة املفردات -)٣

  الطعام من نوعان والرز السمك: مثال الطعام، - 
   صباح كل احلليب أشرب: مثال احلليب، - 

  
   :احلوار  -)٤
  

  ؟ الطَعام ِمن تطْلُِبين ماذا:  املُِضيفَة
  .فَضِلك ِمن واَألرِز السمِك بعض: املُساِفرة
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  ؟ الشراب ِمن نيتطلب وماذا:  املُِضيفَة
  .فَضِلك من ماًء: املُساِفرة

  
  ؟ الفَاكهِة من تفَضِّلني وماذا:  املُِضيفَة
  .الِعنب أَِو التمر،: املُساِفرة
  ؟ الشاي تشربني هل:  املُِضيفَة
  .القَهوةَ أُفَضِّلُ الَ،: املُساِفرة

  
  ؟ باحلِليِب القهوةُ:  املُِضيفَة
  .باحلَِليِب القهوةُ نعم،: املُساِفرة

  
  شكْراً:  املُِضيفَة
  .عفْواً: املُساِفرة

  
  التدريس عملية -)٥
  
 مراحل

 سيدرتال

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

   الفصل تنظيم و السالم إلقاء-  ٥ التمهيد
   باملوضوع تتعلق اليت العامة األسئلة- 
 نم النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد- 

  املفيدة اجلملة

 

  مجلة يف الفردة بوضع الطلبة أمراملدرس-  ٢٠ العرض
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   أخرى والنشاطات
 يقلدوا أو ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة يأمر- 

  النص من عربه ما
  .النص املدرس قرأ مث- 
     و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس- 

  املدرس قرأه ما يقلدوا
  موعاتا إىل الطلبة املدرس يقسم- 
   االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيق- 

  :وبالتايل
 الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية-     

 حول يدور واجلواب كالسؤال
  .املطروح احلوار

   املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
 حسب علي الطلبة يتحاورو ان- 

  املطروح باحلوار مالئمة خربم
 مل ما وايسئل بأن الطلبة املدرس يفضل-  

  .املطروح احلوار من يفهموه
 يتعلق باحلوار طالبني كل املدرس أمر-  

  اليومية بأعماهلم
  
 

 أو التطبيق
 التقومي

   ؟ اجلملة يف ضع,احلليب معىن ما. ١ ٢٥
  ؟ الطعام من املسافرة تطلب ماذا. ٢
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 حممد يا انت ؟ الطعام من تفضل ماذا. ٣
  وحي

 الطعام عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر. ٤
 مالئم خربم حسب على والشراب
 املطروح باحلوار ومرتبطا

  
  التدريس عملية وتطبيق الشرح -)٦
         

  التمهيد - )أ(
 على التدريسية األدوات من محله ما كل ووضع الفصل املدرس دخل
  ."وبركاته ورمحةاهللا عليكم السالم "القيف ،الطلبة أمام  قام مث املكتب،
 رتبوا: "قال حيث املدرس بالقيام الفصل، ميظتن مث ذالتالمي ولتنبه

 نظرواوا كتبكم اقفلوا املكاتب؛ أطراف يف أمامكم ما ضعوا جلوسكم؛
  "  اليوم درسنا ماذا:"املدرس قال مث هنا

  ".العربية اللغة اليوم درسنا: "الطلبة فاجاب
 درسنا ماذا أنت،: " السؤال ليجيب تلميذا املدرسا اختار مث
 مدح كلمة املدرس فالقي". العربية اللغة اليوم درسنا الطلبة اجاب" اليوم؟
   ".أحسنت: "وقال جوابه لصواب
  

   والنشاطات العرض -)ب(
 وأمراملدرس املفيدة اجلملة من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
  أمراملدرس مث النص املدرس قرأ مث أخرى مجلة يف اجلديدة الفردة بوضع الطلبة
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 املدرس يقسم مث املدرس قرأه ما يقلدوا و ويرددوا يستمعوا بأن لطلبةا
.اموعات إىل الطلبة  

:بالتايل االتصايل املدخل باستحدام الدراسة وتطبيق  
 حول يدور واجلواب كالسؤال الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية -     

.املطروح احلوار  
  املطروح احلوار الطلبة تطوير - 

املطروح باحلوار مالئمة خربم حسب علي الطلبة اورويتح ان -   
  
  التقومي -)ج(

 يف ختباراال عملية وتتلخص فهمهم، لتأكيد االختبار، املدرس عقد
   :اآلتى

 أمر ذلك بعد،املفيدة اجلملة يف حاليب الكلمة ضعي مستعني يا وأنت
 ئممال خربم حسب على اليومية أعماهلم عن باحلوار طالبني كل املدرس
  .والتالميذ املدرس بني التقومي جيري هكذا ،املطروح باحلوار ومرتبطا

 أن منكم أرجو. اهتمامكم حسن على شكرا التالميذ، ايها"التدريس اية ويف
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم مث بيوتكم يف تطالعوا و تقرأوا

  
  الثالث التدريس -)ج

 

   التدريس إجراءات -)١
   العالية رسةاملد:   املستوى
  الثالث:   الصف
    اليومية األعمال:   املوضوع
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  م٢٠٠٩\٢\٢٠:  التاريخ      
  دقيقة ٥٠:   الزمان 
  

   : األهداف -)٢
 يف وممارثتها اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف

 النطق من ويتمكن ،"اليومية األعمال "واراحل فهم،واجليدة واألساليب الكلمة
 حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا والتعبري
   .املطروح باحلوار مرتبطا خربم

  
  املسافر:   املوضوع -)٣

  
  :  اجلديدة املفردة -)٤

  املسجد يف املغرب صالة املسلمون يصلي: مثال ي،يصل- صلي
  
  احلوار -)٥
  

  .عليكم السالم:   صاحل
  .السالم وعليكم:   عصام
  

  ؟ مسافر أنت أين إىل. مكة إىل مسافر أنا:   عصام
  .املدينة إىل مسافر أنا:   صاحل

  
  .مكة إىل مسافر أنت ملاذا:   صاحل
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  .احلرام املسجد يف للصالة:   عصام
  

   املدينة إىل مسافر أنت وملاذا:   عصام
  .النبوي املسجد يف للصالة:   صاحل

  
  ؟ اجلمعة تصلي أين:   صاحل
  .اهللا شاء إن رام،احل املسجد يف:   عصام

  
  ؟ اجلمعة تصلي وأين:   عصام
  اهللا شاء إن املسجدالنبوي، يف:   صاحل
  

  التدريس عملية -)٦
  

 مراحل
 سيدرتال

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

   الفصل تنظيم و السالم إلقاء-  ٥ التمهيد
   باملوضوع تتعلق اليت العامة األسئلة- 
 من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد- 

  املفيدة اجلملة

 

 العرض
 والنشاطات

   أخرى مجلة يف الفردة بوضع الطلبة أمراملدرس-  ٢٠
 ما يقلدوا أو ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة يأمر- 

  النص من عربه
  .النص املدرس قرأ مث- 
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     و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس- 
  املدرس قرأه ما يقلدوا

  اموعات إىل ةالطلب املدرس يقسم- 
   االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيق- 

  :وبالتايل
 الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية-     

 حول يدور واجلواب كالسؤال
  .املطروح احلوار

   املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
 حسب علي الطلبة يتحاورو ان- 

  املطروح باحلوار مالئمة خربم
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس يفضل-  

  .املطروح احلوار من يفهموه
 يتعلق باحلوار طالبني كل املدرس أمر-  

  اليومية بأعماهلم
  
 

 أو التطبيق
 التقومي

  مكة؟ إىل مسافر من. ١ ٢٥
  مكة؟ إىل عصام يسافر ملاذا. ٢
 عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر.٣

 ومرتبطا مالئم خربم حسب املسافرعلى
 روحاملط باحلوار
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  التدريس عملية وتطبيق الشرح -)٧
            
  التمهيد - )أ(

 على التدريسية األدوات من محله ما كل ووضع الفصل املدرس دخل
  ."وبركاته ورمحةاهللا عليكم السالم "القيف ،الطلبة أمام  قام مث املكتب،
 رتبوا: "قال حيث املدرس بالقيام الفصل، ميظتن مث التالميذ ولتنبه

 نظرواوا كتبكم اقفلوا املكاتب؛ أطراف يف أمامكم ما عواض جلوسكم؛
  "  اليوم درسنا ماذا:"املدرس قال مث هنا

  ".العربية اللغة اليوم درسنا: "الطلبة فاجاب
 درسنا ماذا أنت،: " السؤال ليجيب تلميذا املدرسا اختار مث
 مدح كلمة املدرس فالقي". العربية اللغة اليوم درسنا الطلبة اجاب" اليوم؟
   ".ممتاز: "وقال جوابه لصواب
  

   والنشاطات العرض -)ب(
 وأمراملدرس املفيدة اجلملة من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
 أمراملدرس مث النص املدرس قرأ مث أخرى مجلة يف اجلديدة الفردة بوضع الطلبة
 إىل الطلبة درسامل يقسم مث املدرس قرأه ما يقلدوا و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة

.اموعات  
:بالتايل االتصايل املدخل باستحدام الدراسة وتطبيق  

 حول يدور واجلواب كالسؤال الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية -     
.املطروح احلوار  

  املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
املطروح باحلوار مالئمة خربم حسب علي الطلبة يتحاورو ان -   
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  وميالتق -)ج(

 يف االختبار عملية وتتلخص فهمهم، لتأكيد االختبار، املدرس عقد
   :اآلتى

  مكة؟ إىل مسافر من - 
  مكة؟ إىل عصام يسافر ملاذا  - 
  خربم حسب على املسافر عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر - 

   املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم
 على اليومية مأعماهل عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر ذلك بعد

 بني التقومي جيري هكذا ،املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم خربم حسب
 حسن على شكرا التالميذ، ايها"التدريس اية ويف.والتالميذ املدرس

 عليكم والسالم مث بيوتكم يف تطالعوا و تقرأوا أن منكم أرجو. اهتمامكم
  وبركاته اهللا ورمحة

  
  الرابع دريسالت - )د

  
   التدريس ءاتإجرا -)١

   العالية املدرسة:   املستوى
  الثالث:   الصف
     القدم كرة مباراة:   املوضوع

  م٢٠٠٩\٢\٢٧:  التاريخ      
  دقيقة ٥٠:   الزمان 
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   : األهداف -)٢
 الكلمة يف وممارثتها اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف

 والتعبري النطق من ويتمكن ،"ميةاليو األعمال "واراحل فهم،واجليدة واألساليب
 خربم حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا

  .املطروح باحلوار مرتبطا
  

  :اجلديدة املفردات -)٣
  اإلندونيسيا استقالل يوم لذكر املبارات عقد: مثال ،املبارة - 
  التلفار أمحد يشاهد: مثال يشاهد،-شاهد - 

  
  :واراحل -)٤

  ؟ أمحد يا اليوم، مساء نذهب أين:  أمحد
  مكان أي إىل أذهب لن:  علي

  
  ؟ ملاذا : أمحد
  التلفزيون ألشاهد : علي

  
  ؟ تشاهد ماذا : أمحد
  القدم كرة يف املباراة أشاهد : علي

  
  ؟ فريقني أي بني : أمحد
  إيطاليا فريق و براجيل فريق بني : علي
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  إذن أشاهدها، أن أحب : أمحد
  معا نشاهدها : علي
  
  التدريس عملية تطبيق-)٥
 مراحل

 سيدرتال

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

   الفصل تنظيم و السالم إلقاء-  ٥ التمهيد
   باملوضوع تعلقت اليت العامة األسئلة- 
 من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد- 

  املفيدة اجلملة

 

 العرض
 والنشاطات

 مجلة يف الفردة بوضع بةالطل أمراملدرس-  ٢٠
   أخرى

 يقلدوا أو ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة يأمر- 
  النص من عربه ما
  .النص املدرس قرأ مث- 
     و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس- 

  املدرس قرأه ما يقلدوا
  اموعات إىل الطلبة املدرس يقسم- 
   االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيق- 

  :ايلوبالت
 الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية-     

 حول يدور واجلواب كالسؤال
  .املطروح احلوار
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   املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
 حسب علي الطلبة يتحاورو ان- 

  املطروح باحلوار مالئمة خربم
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس يفضل-  

  .املطروح احلوار من يفهموه
 يتعلق باحلوار بنيطال كل املدرس أمر-  

  اليومية بأعماهلم
  
 

 أو التطبيق
 التقومي

  املبارة؟ املعين ما -  ٢٥
  املفيدة اجلملة يف ضعي و, يشاهد معىن ما - 
 املادة عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر - 

 مالئم خربم حسب على املوضوع
  املطروح باحلوار ومرتبطا

 

 
 

            التدريس عملية تطبيقالو الشرح -)٦
  التمهيد - )أ(

 على التدريسية األدوات من محله ما كل ووضع الفصل املدرس دخل
  ."وبركاته ورمحةاهللا عليكم السالم "القيف ،الطلبة أمام  قام مث املكتب،
 رتبوا: "قال حيث املدرس بالقيام الفصل، ميظتن مث التالميذ ولتنبه

 نظرواوا تبكمك اقفلوا املكاتب؛ أطراف يف أمامكم ما ضعوا جلوسكم؛
  "  اليوم درسنا ماذا:"املدرس قال مث هنا



 67 

  ".العربية اللغة اليوم درسنا: "الطلبة فاجاب
 درسنا ماذا أنت،: " السؤال ليجيب تلميذا املدرسا اختار مث
 مدح كلمة املدرس فالقي". العربية اللغة اليوم درسنا الطلبة اجاب" اليوم؟
   ".أحسنت: "وقال جوابه لصواب
  

   والنشاطات لعرضا -)ب(
 وأمراملدرس املفيدة اجلملة من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
 أمراملدرس مث النص املدرس قرأ مث أخرى مجلة يف اجلديدة الفردة بوضع الطلبة
 إىل الطلبة املدرس يقسم مث املدرس قرأه ما يقلدوا و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة

:بالتايل االتصايل املدخل باستحدام التدريس وتطبيق.اموعات  
 حول يدور واجلواب كالسؤال الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية -     

.املطروح احلوار  
  املطروح احلوار الطلبة تطوير - 

املطروح باحلوار مالئمة خربم حسب علي الطلبة يتحاورو ان -   
  
  التقومي -)ج(

 يف االختبار عملية تلخصوت فهمهم، لتأكيد االختبار، املدرس عقد
   :اآلتى

  املبارة؟ املعين ما - 
  املفيدة اجلملة يف ضعي و ،يشاهد معىن ما - 
 خربم حسب على املسافر عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر - 

 املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم
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.  
  اخلامس دريسالت - )ه

  
   التدريس إجراءات - )

   العالية املدرسة:   املستوى
  الثالث:   الصف
     اهلواية:   املوضوع

  م٢٠٠٩\٣\٦:  التاريخ      
  دقيقة ٥٠:   الزمان 
  

   : األهداف -)٢
 الكلمة يف وممارثتها اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف

 والتعبري النطق من ويتمكن ،"اليومية األعمال "واراحل فهم،واجليدة واألساليب
 خربم حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية اورةاحمل يف وتطبيقه احلوار هذا

  املطروح باحلوار مرتبطا
  

  :اجلديدة املفردات -)٣
  القراءة وهوايته جنيب طالب محدأ: مثال ،اهلواية - 
  املكتبة يف القراءة حيبون الطلبة: مثال ،مكتبة - 
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  احلوار -)٤
  

  ؟ شريف يا هوايتك ما:   شاكر
  واملراسلة السفر، القراءة، : كثرية هوايايت:   شريف

  
  أنت؟ هوايتك وما:   شريف
  أيضا والقراءة والرحالت الرياضة: هوايايت:   شاكر

  
  شريف؟ يا تقرأ ماذا:   شاكر
  .اإلسالمية واالت الكتب أقرأ:   شريف

  أنت؟ تقرأ وماذا
  العلمية واحملالت اإلسالمية، الكتب أقرأ:   شاكر

  
  مكتبة؟ لديك هل:   شاكر
  كبرية مكتبة لدي منع:   شريف

  
  اليوم؟ يف تقرأ ساعة كم : شاكر
  تقريبا ساعات ثالث أقرأ : شريف

  
  اليوم يف ساعات أربع أقرأ أنا : شاكر
  .مفيدة هواية القراءة : شريف
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  التدريس عملية تطبيق -)٦
  
 مراحل

 سيدرتال

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

   الفصل تنظيم و السالم إلقاء-  ٥ التمهيد
   باملوضوع تعلقت اليت العامة األسئلة- 
 من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد- 

  املفيدة اجلملة

 

 العرض
 والنشاطات

 مجلة يف الفردة بوضع الطلبة أمراملدرس-  ٢٠
   أخرى

 يقلدوا أو ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة يأمر- 
  النص من عربه ما
  .النص املدرس قرأ مث- 
     و ويرددوا يستمعوا بأن بةالطل أمراملدرس- 

  املدرس قرأه ما يقلدوا
  اموعات إىل الطلبة املدرس يقسم- 
   االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيق- 

  :وبالتايل
 الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية-     

 حول يدور واجلواب كالسؤال
  .املطروح احلوار

   املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
 حسب علي الطلبة ورويتحا ان- 
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  املطروح باحلوار مالئمة خربم
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس يفضل-  

  .املطروح احلوار من يفهموه
 يتعلق باحلوار طالبني كل املدرس أمر-  

  اليومية بأعماهلم
  
 

 أو التطبيق
 التقومي

  اهلواية؟ املعين ما.١ ٢٥
  املفيدة اجلملة يف ضعي و, مكتبة معىن ما. ٢
 اهلواية عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر. ٣

 ومرتبطا مالئم خربم حسب على
  املطروح باحلوار

 

 
  التدريس عملية تطبيقالو الشرح -)٧
           

  التمهيد - )أ(
 على التدريسية األدوات من محله ما كل ووضع الفصل املدرس دخل
  ."وبركاته اهللاورمحة عليكم السالم "القيف ،الطلبة أمام  قام مث املكتب،
 رتبوا: "قال حيث املدرس بالقيام الفصل، ميظتن مث التالميذ ولتنبه

 نظرواوا كتبكم اقفلوا املكاتب؛ أطراف يف أمامكم ما ضعوا جلوسكم؛
  "  اليوم درسنا ماذا:"املدرس قال مث هنا

  ".العربية اللغة اليوم درسنا: "الطلبة فاجاب
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 درسنا ماذا أنت،: " الالسؤ ليجيب تلميذا املدرسا اختار مث
 مدح كلمة املدرس فالقي". العربية اللغة اليوم درسنا الطلبة اجاب" اليوم؟
   ".ممتاز: "وقال جوابه لصواب
  

   والنشاطات العرض -)ب(
 املفيدة اجلملة من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
 مث النص املدرس قرأ مث أخرى مجلة يف اجلديدة الفردة بوضع الطلبة وأمراملدرس
 املدرس يقسم مث املدرس قرأه ما يقلدوا و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس

:بالتايل االتصايل املدخل باستحدام التدريس وتطبيق.اموعات إىل الطلبة  
 حول يدور واجلواب كالسؤال الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية -     

.املطروح احلوار  
  املطروح احلوار ةالطلب تطوير - 

املطروح باحلوار مالئمة خربم حسب علي الطلبة يتحاورو ان -   
  
  التقومي -)ج(

 يف االختبار عملية وتتلخص فهمهم، لتأكيد االختبار، املدرس عقد
  : اآلتى

  اهلواية؟ املعين ما - 
  املفيدة اجلملة يف ضع و املراسلة؟ معىن ما - 
 خربم حسب على اهلواية عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر - 

   املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم
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  السادس التدريس
  

   التدريس إجراءات -)١
   العالية املدرسة:   املستوى
  الثالث:   الصف
  احلقيبة :  املوضوع

  م٢٠٠٩\3\١٣ :  التاريخ      
  دقيقة ٥٠:   الزمان 
  

   : األهداف -)٢
 يف وممارثتها اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف

 والتعبري النطق من ويتمكن ،"احلقيبة "واراحل فهم،واجليدة واألساليب الكلمة
 خربم حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا

  . املطروح باحلوار مرتبطا
  

  اجلديدة املفردات - )3
  بةياحلق يف الكتب دخلتأ: مثال ،احلقيبة - 
  السفر جواز أجنيب السائح محل: مثال ،جلوازا - 
  املطار يف التذكرة أشتري :مثال ،التذكرة - 

  
  احلوار - )4

  .سهال و أهال : املوظف
  .حقيبتـي فقدت : املسافر
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  ؟ قادم أنت أين من : املوظف
  .بنغالديش من قادم أنا : املسافر
  ؟ التذكرة وأين اجلواز؟ أين : املوظف
  .التذكرة هي وهذه واز،اجل هو هذا : املسافر
  ؟ احلقيبة لون ما : املوظف
  .أسود لوا : املسافر
  .حقيبتك هذه هل : املوظف
  .حقيبتـي هذه نعم، : املسافر
  ؟ احلقيبة يف ماذا : املوظف
  .مالبس احلقيبة يف : املسافر
  .احلقيبة اقتح : املوظف
  .حقيبتـي هذه نعم، : املسافر

  
 التدريس مراحل - )5
  
 مراحل

 سيدرتال

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

   الفصل تنظيم و السالم إلقاء-  ٥ التمهيد
   باملوضوع تعلقت اليت العامة األسئلة- 
 من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد- 

  املفيدة اجلملة
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 العرض
 والنشاطات

 مجلة يف الفردة بوضع الطلبة أمراملدرس-  ٢٠
   أخرى

 يقلدوا أو ويرددوا ستمعواي بأن الطلبة يأمر- 
  النص من عربه ما
  .النص املدرس قرأ مث- 
     و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس- 

  املدرس قرأه ما يقلدوا
  اموعات إىل الطلبة املدرس يقسم- 
   االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيق- 

  :وبالتايل
 الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية-     

 حول يدور واجلواب سؤالكال
  .املطروح احلوار

   املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
 حسب علي الطلبة يتحاورو ان- 

  املطروح باحلوار مالئمة خربم
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس يفضل-  

  .املطروح احلوار من يفهموه
 يتعلق باحلوار طالبني كل املدرس أمر-  

  اليومية بأعماهلم
  
 

 

    ؟ التذكرة احلقيبة،اجلواز،و معىن ما. ١ ٢٥ أو التطبيق
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  ؟ قادم مسافر أين من. ٢ التقومي
  أجنيب لسائح وجب ما. ٣
 الطعام عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر. ٤

 مالئم خربم حسب على والشراب
 املطروح باحلوار ومرتبطا

  
  التدريس عملية تطبيقالو الشرح - )6
           

  التمهيد - )أ(
 عليكم السالم "القيف ،الطلبة أمام  قام مث ، الفصل رساملد دخل
  ."وبركاته ورمحةاهللا
 رتبوا: "قال حيث املدرس بالقيام الفصل، ميظتن مث التالميذ ولتنبه

 نظرواوا كتبكم اقفلوا املكاتب؛ أطراف يف أمامكم ما ضعوا جلوسكم؛
  "  اليوم درسنا ماذا:"املدرس قال مث هنا

  ".العربية اللغة اليوم درسنا: "الطلبة فاجاب
 درسنا ماذا أنت،: " السؤال ليجيب تلميذا املدرسا اختار مث
 مدح كلمة املدرس فالقي". العربية اللغة اليوم درسنا الطلبة اجاب" اليوم؟
   ".ممتاز: "وقال جوابه لصواب
  

   والنشاطات العرض -)ب(
 املفيدة اجلملة من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
 مث النص املدرس قرأ مث أخرى مجلة يف اجلديدة الفردة بوضع الطلبة وأمراملدرس
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 املدرس يقسم مث املدرس قرأه ما يقلدوا و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس
:بالتايل االتصايل املدخل باستحدام التدريس وتطبيق.اموعات إىل الطلبة  

 حول يدور واجلواب كالسؤال بةالطل و املدرس بني التفاعل عملية -     
.املطروح احلوار  

  املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
  املطروح باحلوار مالئمة خربم حسب علي الطلبة يتحاورو ان - 

  
   التقومي -)ج(

 االختبار عملية وتتلخص فهمهم، لتأكيد االختبار، املدرس عقد
  :اآلتى يف
  أجنيب؟ لسائح وجب ماذا األمم، ياسيف  أنت

 بعد. املفيدة اجلملة يف احلقيبة الكلمة ضع الرشيد عبد يا أنتو
 حسب على اليومية أعماهلم عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر ذلك

 املعلم بني التقومي جيري هكذا  .  املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم خربم
  .والتالميذ

  السابع التدريس
 

   التدريس إجراءات -)١
   لعاليةا املدرسة:   املستوى
  الثالث:   الصف
   املسكن:   املوضوع

  م٢٠٠٩\3\٢٠ :  التاريخ      
   دقيقة ٥٠:   الزمان 
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   : األهداف -)٢

 يف وممارثتها اجلديدة املفرات الفهم الطلبة من ليتمكن الباحث يهدف
 والتعبري النطق من ويتمكن ،"احلقيبة "واراحل فهم،واجليدة واألساليب الكلمة
 خربم حسب على الطلبة يتحوروا أن واليومية احملاورة يف وتطبيقه احلوار هذا

  . املطروح باحلوار مرتبطا
  

  اجلديدة املفردات - )3
  ماالنج املدينة يف مسكين :مثال املسكن، - 
  بالقطار سومطرى إىل الرحلة: مثال الرحلة، - 
    السوق يف الناس ازدحام رأيت :مثال ،زدحاما - 

  
  احلوار -)٤

  بدر؟ يا اآلن تسكن أين:   أمحد
  .القرية يف أسكن:   تدر
  .املدينة تركت ملاذا:   أمحد
  .نقي واهلواء هادئة، القرية:   بدر
 وشركات، واملستشفيات، جامعات، املدينة يف ولكن:   أمحد

  .وأسواق
  .وازدحام وتلوث، ضوضاء، أيضا املدينة ويف:   بدر
  ؟ املدينة يف تعمل وأنت القرية، يف تسكن ملاذا:   أمحد
  .مشكلة هناك ليس:   ربد
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  ؟ املدينة إىل تذهب كيف:   أمحد
  .بالقطار أذهب:   بدر
  ؟ املدينة إىل الرحلة تستغرق كم:   أمحد
  .تقريبا الساعة ونصف ساعة تستغرق:   بدر

  
  التدريس مراحل -)٥
  
 مراحل

 سيدرتال

 املالحظات والطريقة املادة الزمن

   الفصل تنظيم و السالم إلقاء-  ٥ التمهيد
   باملوضوع تعلقت اليت العامة سئلةاأل- 
 من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد- 

  املفيدة اجلملة

 

 العرض
 والنشاطات

 مجلة يف الفردة بوضع الطلبة أمراملدرس-  ٢٠
   أخرى

 يقلدوا أو ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة يأمر- 
  النص من عربه ما
  .النص املدرس قرأ مث- 
     و ويرددوا يستمعوا نبأ الطلبة أمراملدرس- 

  املدرس قرأه ما يقلدوا
  اموعات إىل الطلبة املدرس يقسم- 
   االتصايل املدخل باستحدام الدراسة تطبيق- 

  :وبالتايل
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 الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية-     
 حول يدور واجلواب كالسؤال
  .املطروح احلوار

   املطروح احلوار الطلبة تطوير - 
 حسب علي لطلبةا يتحاورو ان- 

  املطروح باحلوار مالئمة خربم
 مل ما يسئلوا بأن الطلبة املدرس يفضل-  

  .املطروح احلوار من يفهموه
 يتعلق باحلوار طالبني كل املدرس أمر-  

  اليومية بأعماهلم
  
 

  املسكن؟ املعين ما.١ ٢٥ التقومي
  املفيدة اجلملة يف ضع و, الرحلة معىن ما. ٢
 اهلواية عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر. ٣

 ومرتبطا مالئم خربم حسب على
  املطروح باحلوار

 

 
  التدريس عملية تطبيقالو الشرح - )
           

  التمهيد - )أ(
 عليكم السالم "القيف ،الطلبة أمام  قام مث ، الفصل املدرس دخل
  ."وبركاته ورمحةاهللا
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 رتبوا: "قال حيث املدرس بالقيام الفصل، ميظتن مث التالميذ ولتنبه
 نظرواوا كتبكم اقفلوا املكاتب؛ أطراف يف أمامكم ما ضعوا جلوسكم؛

  "  اليوم درسنا ماذا:"املدرس قال مث هنا
  ".العربية اللغة اليوم درسنا: "الطلبة فاجاب

 درسنا ماذا أنت،: " السؤال ليجيب تلميذا املدرسا اختار مث
 مدح كلمة املدرس فالقي". يةالعرب اللغة اليوم درسنا الطلبة اجاب" اليوم؟
   ".ممتاز: "وقال جوابه لصواب
  

   والنشاطات العرض -)ب(
 املفيدة اجلملة من النموذة املدرس اعطي مث املفردات تزويد
 مث النص املدرس قرأ مث أخرى مجلة يف اجلديدة الفردة بوضع الطلبة وأمراملدرس
 املدرس يقسم مث املدرس قرأه ما يقلدوا و ويرددوا يستمعوا بأن الطلبة أمراملدرس

:بالتايل االتصايل املدخل باستحدام التدريس وتطبيق.اموعات إىل الطلبة  
 حول يدور واجلواب كالسؤال الطلبة و املدرس بني التفاعل عملية -     

.املطروح احلوار  
  املطروح احلوار الطلبة تطوير - 

  املطروح ارباحلو مالئمة خربم حسب علي الطلبة يتحاورو ان - 
  

   التقومي -)ج(
 االختبار عملية وتتلخص فهمهم، لتأكيد االختبار، املدرس عقد

  : اآلتى يف
  املسكن؟ املعنـى ما - 
  املفيدة اجلملة يف ضع و الرحلة؟ معىن ما - 
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 خربم حسب على اهلواية عن باحلوار طالبني كل املدرس أمر - 
   املطروح باحلوار ومرتبطا مالئم

  
  امنالث التدريس

  االختبار 
  

  التمهيد -)١
 التجرييب الفصل تالميذ حنو التدريس عملية) الباحث (املعلم بدأ
 األسئلة توجيه و الفصل وتنظيم السالم إلقاء على ذلك ويشمل بالتمهيد،
 بداية منذ االتصايل املدخل املدرس استخدم قد و. باملوضوع املتعلقة العامة
 من  دقائق ٥ قدر التمهيد هذا يوجر.  الفصل داخل الدارسني حنو ئهلقا

  :يلي كما تنفيذه. الزمن
 على التعليمية األدوات من محله ما كل ووضع الفصل املعلم دخل

 بالصوت" السالم "فلقى التالميذ، أمام ومتوسطا مستقيما  قام مث املكتب،
  .الواضح املرتفع
: يقول مبا متمثال قال حيث بالتنبيه املعلم قام الفصل، وينتظم التالميذ وليتنبه

 أطراف يف املدرسية األدوات من أمامكم ما ضعوا جلوسكم؛ رتبوا"
 أجيبوا مث جيدا، واهتموا هنا أنظروا وكرساتكم؛ كتبكم أقفلوا املكاتب؛
  " اآلن؟ درسنا ماذا:"سؤايل
  ".العربية اللغة اآلن درسنا: "التالميذ إجابة

: " الضمري بتغيري ؤالالس نفس ليجيب التالميذ أحد املعلم اختار مث
 اآلن درسي "املختار التلميذ قال إذا اجلواب صح" اآلن؟ درسك ماذا أنت،
  ". ممتاز: "وقال جوابه لصحة املعلم له فأثىن". العربية اللغة
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 يقدم وبالتايل الطلبة، كفاءة ملعرفة العام االمتحان املدرس عقد مث
  :منها االختبار، يف األسئلة الباحث

  مستقيم؟ يا أنت يقظتست ىـمت. ١
  الفجر؟ صالة بعد تفعل ماذا. ٢
   الطعام؟ من تطلب ماذا. ٣
  اخلبز؟ او السمك تفضل أين. ٤
  الشاي؟ من القهوة تفضل ملاذا. ٥
  اإلجيازة؟ يوم يف تشافرين أين. ٦
  اليوم؟ مساء تذهب أين. ٧
  هوايتك؟ ماذا. ٨
  القدم؟ كرة حتب ملاذا. ٩
  تلفاز؟ يف تالسب يوم تشاهده فريقا أي. ١٠
 الطلبة املدرس أمر خرياأل يف و متعددة بسؤال الطلبة درسامل سأل هكذا. ١١

  .املطروح باحلوار تتعلق خربم عن احلوار
  
  املقابلة -)٢

 من فبدال شفويا استبيانا كبري حد إيل تعترب املقابلة الباحث عقد
  مواجهية عالقة يف شفويا معلوماته يعطي املستوجب فإن. اإلجابات كتابة
  
  املدرسة رئيس مع املقابلة - )أ(    

  :يلي كما أمريالدين هو املدرسة رئيس الباحث سأل قدو
  ؟ املدرسة هذه أسست مىت. ١
  ؟ الدراسي سنة هذه يف املدرس عدد كم. ٢
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  ؟ السنة كل يف الطلبة عدد تزداد هل. ٣
 ؟ املدرسة هذه خصيصة ماذا. ٤
 ؟ املشكالت هي ما لة،طوي ملدة املدرسة رائس توظفت لقد. ٥
 ؟ املدرسة نوعية لترقية احملاوالت هي ما. ٦
 ؟ املدرسة هذه يف الدراسي املنهج هو ما. ٧
    ؟ االتصايل املدخل ضوء يف الكالم مهارة تدريس رأيك عند كيف.٨

       
    العربية اللغة مدرس مع املقابلة -)ب(

 األستاذ: بحوثنيامل الفصلني يف العربية اللغة مدرس الباحث قابل مث
   :يلي كما شاهانشا زولفان
  ؟ الكالم درس العربية اللغة الطلبة حيب هل. ١
   ؟ املدرس فعل ماذا الكالم، درس عن رغب الطلبة من. ٢
  ؟ الكالم مهارة تديس يف مااملشكالت. ٣
  ؟ االتصايل املدخل مسعت هل. ٤
  ؟ العربية اللغة التدريس يف إستخدمت هل. ٥
  

  الفصلني يف البعدي واالختبار القبلي الختبارا نتيجة - )٣
و .  البيانات عن نتيجة الطلبة يف فهم مادة مهارة الكالم بني الفصلنيهذه

  :التقدير النتيجة الطلبة يف هذا اجلدول 
 التقدير التنيجة الرقم

 جدا جيد ١٠٠ -  ٩٠ ١
 جيد ٨٩ -  ٧٥ ٢
 مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣
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 ناقص ٥٩ -  ٤٥ ٤
 يفضع ٤٤ من أقل ٥

و هدفـه لتعريف كفاءة األساسية . مث قدم الباحث االختبار القبلي للطلبة
 فهي نتيجة الطلبة يف االختبار بني التايلوأما اجلدول . لكل الطلبة عن مهارة الكالم

  :الفصلني
  
 نتيجة االختبار القبلي يف الفصل الضابط : ١اجلدول 

 التقدير الطلبة نتيجة الطالبات اسم الرقم

 جيد ٧٥ فراسيتيو ديوي ديبو ١
 ناقص ٥٥ سويدا جاك غيما ٢
 مقبول ٦٠ ريفاعات. أ ٣
 مقبول ٦٥ ديانتورو أفريس أنغا ٤
 مقبول ٦٥ أفرييادي أرضي ٥
 مقبول ٦٥ أفرييادي عارف ٦
 مقبول ٦٥ الرمحن حبر ٧
 مقبول ٧٠ أنوار فاريد ٨
 جيد ٧٥ اهللا عبد نيزار حممد ٩
 جيد ٨٠ األبصار أويل حممد ١٠
 جيد ٧٥ سعد بغوس حممد ١١
 جيد ٨٠ فرماوان فكري حممد ١٢
 جيد ٨٠ الفيان حممد ١٣
 جيد ٨٠ اهللا عطى نعمان ١٤
 مقبول ٦٥  مشرفة ديوي أرينا ١٥
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 جيد ٧٥ ماشطة ديوي ١٦
 ناقص ٥٥ باوبيسي رحم ١٧
 ناقص ٥٠ رينوات ريناب ١٨
جدا جيد ٩٠  النساء خري إينداح ١٩  
 جيد ٧٥ مقنونة جوهرة ٢٠
 جيد ٧٥ شارفة ٢١
 مقبول ٦٥ جينتيا حتت ألفينا ٢٢
 مقبول ٦٠ سوباكيت مببنج ٢٣
 مقبول ٧٠ حسين ٢٤
 مقبول ٧٠ سوفرفتو ديدي ٢٥
 مقبول ٦٠ شهراين ديكي ٢٦
 مقبول ٦٠ كوسناوان جاتور. س.د ٢٧
 مقبول ٦٥  فراتاما جندرا إنغا ٢٨
 ناقص ٥٥ شاه فريمان فهرزال ٢٩
 ناقص ٥٠ تيان فوزي ٣٠
 ناقص ٥٠ الشهران فوز ٣١
 ٢٠80 النتيجة عدد
 ٦٧،١ املعدل

  
الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصل : ٢اجلدول 
  :الضابط
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 النسبة املنوية عدد الطالبة التقدير النتيجة الرقم

 %٣،٢ ١ جيد جدا ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٣٢،٢ ١٠ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %٤٥،٢ ١٤ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 %١٩،٤ ٦ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 - - ضعيف ٤٤أقل من  ٥

 %١٠٠ ٣١ اموع

  
مل %) ١٩،٤(وجد يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف الفصل الضابط 

وأما بعض آخر حصلوا . ا مادة مهارة الكالم، ألن نتيجتهم يف درجة الناقصةفهمو
، واملقبولة %)٣٢،٢(، والنتيجة اجليدة %)٣،٢(ا على درجة النتيجة جيدة جد

)٤٥،٢.(% 

  يـتقدير نتيجة االختبار القبلي يف الفصل التجريب : ٣اجلدول 
 التقدير الطلبة نتيجة الطلبة اسم الرقم

 ناقص ٥٥ فيالين هريمان ١
 جيد ٧٥ موالنا إلفان ٢
 مقبول ٦٠ الشافعي إمام ٣
 مقبول ٦٠ العجيز عبد حممد ٤
 مقبول ٦٥  الدين نصور عبداهللا مدحم ٥
 مقبول ٦٠ احملمود معاز ٦
 مقبول ٦٠ اهلدى مشس حممد ٧
 ناقص ٥٥ ديك موالنا حممد ٨
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 مقبول ٦٠ وحي حممد ٩
 مقبول ٦٥  مارف باهللا مستعني ١٠
 ناقص ٥٠ مستقيم ١١
 ناقص ٥٥ الدين عفيف مزكي ١٢
 ناقص ٥٠ فوترى أدي سفتيان ١٣
 ناقص ٥٥ توأندريان صاحل ١٤
 مقبول ٧٠ األمم سيف. أ ١٥
 مقبول ٦٥ الرشيد عبد ١٦
 مقبول ٧٠ الوحيد عبد ١٧
 مقبول ٦٥ العزيز عبد ١٨
 مقبول ٦٠ أ .أنغا صايف. أ ١٩
 مقبول ٦٠ سورياين إيرما أدي ٢٠
 مقبول ٦٥ فراتاما أنغا ٢١
 مقبول ٦٥ صاحل حممد عريف ٢٢
 مقبول ٦٥ السلمي نورية إيرين ٢٣
 مقبول ٦٥ كومساوايت إيك ٢٤
 مقبول ٧٠ نغروم فطري ٢٥
 مقبول ٦٥ األويل رمحة ٢٦
 مقبول ٧٠ فاغستو توتيك رزقي ٢٧
 جيد ٨٠ علمية سييت ٢٨
 ناقص ٥٠ اجلنة نور كيكي ٢٩
 جيد ٨٠ مفتوحة ليلة ٣٠
 ١٨٩٠ النتيجة عدد
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 ٦٣ املعدل
  

جة االختبار القبلي يف الفصل الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتي : ٤اجلدول 
  التجريبـي

 املنوية النسبة الطالبة عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - جدا جيد ١٠٠ – ٩٠ ١
 %١٠ ٣ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢
 %٦٦،٧ ٢٠ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣
 %٢٣،٣ ٧ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤
 - - ضعيف ٤٤ من أقل ٥

 %١٠٠ ٣٠ اموع
مل %) ٢٣،٣(ي ـ يف الفصل التجريبظهر يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة

وأما بعض آخر حصلوا . فهموا مادة مهارة الكالم، ألن نتيجتهم يف درجة الناقصة
  %).٦٦،٧(والنتيجة املقبولة %) ١٠(على درجة النتيجة اجليدة 

مث من البيانات السابقة، وجد الباحث خمتلف يف تقدير نتيجة االختبار القبلي 
  :يف اجلدول التايلبني الفصلني، كما يتصور 

  
  :املقارنة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار القبلي بني الفصلني : ٥اجلدول 

 املنوية النسبة الطلبة عدد املنوية النسبة الطلبة عدد التقدير النتيجة الرقم التجريـيب الفصل الضابط الفصل

 - - %٣،٢ ١ جدا جيد ١٠٠ – ٩٠ ١
 %١٠ ٣ %٣٢،٢ ١٠ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢
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 %٦٦،٧ ٢٠ %٤٥،٢ ١٤ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣
 %٢٣،٣ ٧ %١٩،٤ ٦ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤
 - - - - ضعيف ٤٤ من أقل ٥

  
، جيد جدا يف الفصل الضابط حصل طالبا واحدا على تقدير نتيجة كان

 طلبة يف الفصل الضابط على ١٠ حصل مث. وأما يف الفصل التجريـيب ال حيصل
 طلبة يف الفصل ١٤ حصلو.  طالبا يف الفصل التجريـيب٣ ، وجيدتقدير نتيجة 

 حصلمث .  طلبة٢٠وأما يف الفصل التجريـيب مقبول، الضابط على تقدير نتيجة 
 طلبة يف الفصل ٧، و ناقص طلبة يف الفصل الضابط على تقدير نتيجة ٦

و ال حيصل طلبة يف الفصل الضابط وطلبة يف الفصل التجرييب على . التجريـيب
  . ضعيفدير نتيجة تق

  تقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل الضابط : ٦اجلدول 
 التقدير الطلبة نتيجة الطالبات اسم الرقم

 جيد ٧٥ فراسيتيو ديوي بودي ١
 مقبول ٦٠ سويدا جاك غيما ٢
 مقبول ٦٠ ريفاعات. أ ٣
 مقبول ٧٠ ديانتورو أفريس أنغا ٤
 مقبول ٦٥ أفرييادي أرضي ٥
 مقبول ٧٠ أفرييادي عارف ٦
 مقبول ٦٥ الرمحن حبر ٧
 جيد ٨٠ أنوار فاريد ٨
 جيد ٧٥ اهللا عبد نيزار حممد ٩
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 جيد ٨٠ األبصار أويل حممد ١٠
 جيد ٧٥ سعد بغوس حممد ١١
 جيد ٨٠ فرماوان فكري حممد ١٢
 جيد ٨٠ الفيان حممد ١٣
 جيد ٧٥ اهللا عطى نعمان ١٤
 مقبول ٦٠  مشرفة ديوي أرينا ١٥
 جيد ٧٥ ماشطة ديوي ١٦
 مقبول ٦٥ باوبيسي رحم ١٧
 مقبول ٧٠ رينوات ريناب ١٨
جدا جيد ٩٠  النساء خري إينداح ١٩  
 جيد ٧٥ مقنونة جوهرة ٢٠
 مقبول ٧٠ شارفة ٢١
 مقبول ٦٥ جينتيا حتت ألفينا ٢٢
 مقبول ٦٠ سوباكيت مببنج ٢٣
 جيد ٧٥ حسين ٢٤
 مقبول ٧٠ سوفرفتو ديدي ٢٥
 مقبول ٦٠ شهراين يكيد ٢٦
 مقبول ٦٥ كوسناوان جاتور. س.د ٢٧
 مقبول ٦٥  فراتاما جندرا إنغا ٢٨
 مقبول ٦٥ شاه فريمان فهرزال ٢٩
 ناقص ٥٥ تيان فوزي ٣٠
 ناقص ٥٥ الشهران فوز ٣١
 ٢١٥٠ النتيجة عدد
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 ٦٩،٣ املعدل
  

بعدي يف الفصل الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار ال: ٧اجلدول 
  :الضابط
 النسبة املنوية عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم

 %٣،٢ ١ جيد جدا ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٣٥،٤ ١١ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %٥٤،٨ ١٧ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 %٦،٤ ٢ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 - - ضعيف ٤٤أقل من  ٥

 %١٠٠ ٣١ اموع

  
 ، و%٣،٢احدا أو و  طالباجيد جداالنتيجة حصل علي يف هذا الفصل، 

 ١٧ مقبولالنتيجة  حصل علي ، و%٣٥،٤ طالبا أو ١١ جيدالنتيجة حصل علي 
، وال يوجد من الطلبة أن %٦،٤ طالبان أو ناقص، مث النتيجة %٥٤،٨طالبان أو 

  .حيصلوا النتيجة الضعيفة
  :وبالتايل، ننظر البيانات يف  الفصل التجريبـي، وهذا جدوله

   االختبار البعدي ىف الفصل التجريبـيتقدير نتيجة : ٨اجلدول 
 التقدير الطلبة نتيجة الطلبة اسم الرقم

 مقبول ٧٠ فيالين هريمان ١
 جيد ٧٥ موالنا إلفان ٢
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 مقبول ٦٥ الشافعي إمام ٣
 جيد ٧٥ العجيز عبد حممد ٤
 مقبول ٦٥ الدين نصور عبداهللا حممد ٥
 مقبول ٧٠ احملمود معاز ٦
 جيد ٧٥ اهلدى مشس حممد ٧
 مقبول ٦٥ ديك موالنا حممد ٨
 مقبول ٦٥ وحي حممد ٩
 جيد ٨٠ مارف باهللا مستعني ١٠
 مقبول ٧٠ مستقيم ١١
 مقبول ٧٠ الدين عفيف مزكي ١٢
 جيد ٧٥ فوترى أدي سفتيان ١٣
 جيد ٧٥ أندريانتو صاحل ١٤
 جيد ٨٥ األمم سيف. أ ١٥
 جيد ٧٥ الرشيد عبد ١٦
 جيد ٨٠ الوحيد عبد ١٧
 جيد ٨٠ العزيز عبد ١٨
 جيد ٧٥ أ .أنغا صايف. أ ١٩
 جيد ٧٥ سورياين إيرما أدي ٢٠
 جيد ٧٥ فراتاما أنغا ٢١
 مقبول ٦٥ صاحل حممد عريف ٢٢
جدا جيد ٩٥ السلمي نورية إيرين ٢٣  
 جيد ٨٠ كومساوايت إيك ٢٤
جدا جيد ٩٠ نغروم فطري ٢٥  



 94 

 جيد ٧٥ األويل رمحة ٢٦
 جيد ٨٠ فاغستو توتيك رزقي ٢٧
جدا جيد ٩٥ علمية سييت ٢٨  
 مقبول ٦٥ اجلنة نور كيكي ٢٩
جدا جيد ٩٠ مفتوحة ليلة ٣٠  
 ٢٢٧٥ النتيجة عدد
٧٥،٨ املعدل  

  
الفرقة عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل : ٩اجلدول 
  :يـالتجريب
 النسبة املنوية عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم

 %١٣،٣ ٤ جيد جدا ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٥٣،٣ ١٦ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %٣٣،٣ ١٠ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 - - ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 - - ضعيف ٤٤أقل من  ٥

 %١٠٠ ٢٣ اموع

  
حصل  ، و%١٣،٣ طلبة أو ٤ جيد جدا النتيجة حصل علي ويف هذا الفصل،  
 طلبة أو ١٠ قبولم النتيجة حصل علي ، مث%٥٣،٣ طالبا أو ١٦جيد النتيجة علي 
  لذلك، نظرنا الفرق. ضعيفونتيجة ناقص ، وال حيصل الطلبة على النتيجة %٣٣،٣
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مث من البيانات السابقة، وجد خمتلف يف تقدير نتيجة االختبار البعدي .  بني الفصلني
  :بني الفصلني، كما يتصور يف اجلدول التايل

  الختبار البعدييف تقدير نتيجة ااملقارنة بني الفصلني  : ١٠اجلدول 
 املنوية النسبة الطلبة عدد املنوية النسبة الطلبة عدد التقدير النتيجة الرقم التجريـيب الفصل الضابط الفصل

 %١٣،٣ ٤ %٣،٢ ١ جدا جيد ١٠٠ – ٩٠ ١

 %٥٣،٣ ١٦ %٣٥،٤ ١١ جيد ٨٩ – ٧٥ ٢

 %٣٣،٣ ١٠ %٥٤،٨ ١٧ مقبول ٧٤ – ٦٠ ٣

 - - %٦،٤ ٢ ناقص ٥٩ – ٤٥ ٤

 - - - - ضعيف ٤٤ من قلأ ٥

  
، وأما يف جيد جداكان طالب واحد يف الفصل الضابط حصل على نتيجة 

 طالبا يف الفصل الضابط حصلوا على تقدير ١١مث .  طلبة٤الفصل التجريـيب 
طالبا يف الفصل الضابط  ١٧و.  طالبا يف الفصل التجريـيب١٦، و جيدنتيجة 

مث طالبان يف .  طلبة١٠صل التجريـيب ويف الفمقبول، حصال على تقدير نتيجة 
، وال يوجد الطلبة يف الفصل ناقصالفصل الضابط حصال على تقدير نتيجة 

  . ناقص و ضعيفالتجريـيب حصل على تقدير نتيجة 
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  حتليل البيانات وتفسريها-٣

حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن 
وقال حممد الناذير أن . خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائجتطبيق 

حتليل البيانات فهو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج يف حتليل 
  :بيانات فهو  وأما أهدف حتليل ال١.املسألة املبحوثة

 .ليبحث أو يطلب األجوبة من مشكلة البحث -)أ

 .ليبحث موصل بني الظواهر الذي يوجد يف البحث - )ب

 .ليعطى األجوبة الذي يطلب يف البحث - )ج

 ٢. ليأخذ اخلالصة واإلقتراحات الذي حيتاج للباحث يف البحث التايل -١

إختبار (وأما حتليل البيانات يف هذا البحث، فيقدم الباحث الرموز اإلحصاء 
لتعريف فعالية أو ليست فعالية من الطريقة أو األسلوب املبحوث يف هذا ") تـ"

   ") :تـ"اختبار (صاء  وبالتايل الرموز اإلح. البحث

  

M    =معدل النتائج لكل الفصل  
N    =جمموع العينية  
x
   مربعا الفصل الضابط االحنرافجمموع =   ∑2

y
   مربعا الفصل التجريبـياالحنرافجمموع =   ∑2

Nx   =التجربة الفرقة يف الطلبة عدد  
                                                 

1 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h. 346 
2Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( PT. Bumi Aksara : Jakarta, 

2004), h.30   
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Ny   =الضابطة الفرقة يف الطلبة عدد  
، سيعرض الباحث النتائج الطلبة لكل االختبارات "تـ"وقبل أن حنلل بإختبار 

  :القبلية و البعدية يف اجلدول التايل 
  :النتائج الطلبة لكل االختبارات القبلية و البعدية بني الفصلني : ١١اجلدول 

  النتيجة
للفصل 
 الضابط

  النتيجة
للفصل 

 التجريـيب
 الرقم

  اسم الطالب
 للفصل الضابط

 بعدي قبلي

  اسم الطالبة
 يبللفصل التجريـ

 بعدي قبلي

 ٧٠ ٥٥ فيالين هريمان ٧٥ ٧٥ فراسيتيو ديوي بودي ١
 ٧٥ ٧٥ موالنا إلفان ٦٠ ٥٥ سويدا جاك غيما ٢
 ٦٥ ٦٠ الشافعي إمام ٦٠ ٦٠ ريفاعات. أ ٣
 ٧٥ ٦٠ العجيز عبد حممد ٧٠ ٦٥ ديانتورو أفريس أنغا ٤
 ٦٥ ٦٥  الدين نصور عبداهللا مدحم ٦٥ ٦٥ أفرييادي أرضي ٥
 ٧٠ ٦٠ احملمود معاز ٧٠ ٦٥ أفرييادي عارف ٦
 ٧٥ ٦٠ اهلدى مشس حممد ٦٥ ٦٥ الرمحن حبر ٧
 ٦٥ ٥٥ ديك موالنا حممد ٨٠ ٧٠ أنوار فاريد ٨
 ٦٥ ٦٠ وحي حممد ٧٥ ٧٥ اهللا عبد نيزار حممد ٩
 ٨٠ ٦٥  مارف باهللا مستعني ٨٠ ٨٠ األبصار أويل حممد ١٠
 ٧٠ ٥٠ مستقيم ٧٥ ٧٥ سعد بغوس حممد ١١
 ٧٠ ٥٥ الدين عفيف مزكي ٨٠ ٨٠ فرماوان فكري حممد ١٢
 ٧٥ ٥٠ فوترى أدي سفتيان ٨٠ ٨٠ الفيان حممد ١٣
 ٧٥ ٥٥ أندريانتو صاحل ٧٥ ٨٠ اهللا عطى نعمان ١٤
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 ٨٥ ٧٠ األمم سيف. أ ٦٠ ٦٥  مشرفة ديوي أرينا ١٥
 ٧٥ ٦٥ الرشيد عبد ٧٥ ٧٥ ماشطة ديوي ١٦
 ٨٠ ٧٠ الوحيد عبد ٦٥ ٥٥ باوبيسي رحم ١٧
 ٨٠ ٦٥ العزيز عبد ٧٠ ٥٠ رينوات ريناب ١٨
 ٧٥ ٦٠ أ .أنغا صايف. أ ٩٠ ٩٠  النساء خري إينداح ١٩
 ٧٥ ٦٠ سورياين إيرما أدي ٧٥ ٧٥ مقنونة جوهرة ٢٠
 ٧٥ ٦٥ فراتاما أنغا ٧٠ ٧٥ شارفة ٢١
 ٦٥ ٦٥ حلصا حممد عريف ٦٥ ٦٥ جينتيا حتت ألفينا ٢٢
 ٩٥ ٦٥ السلمي نورية إيرين ٦٠ ٦٠ سوباكيت مببنج ٢٣
 ٨٠ ٦٥ كومساوايت إيك ٧٥ ٧٠ حسين ٢٤
 ٩٠ ٧٠ نغروم فطري ٧٠ ٧٠ سوفرفتو ديدي ٢٥
 ٧٥ ٦٥ األويل رمحة ٦٠ ٦٠ شهراين ديكي ٢٦
 ٨٠ ٧٠ فاغستو توتيك رزقي ٦٥ ٦٠ كوسناوان جاتور. س.د ٢٧
 ٩٥ ٨٠ علمية سييت ٦٥ ٦٥  فراتاما جندرا إنغا ٢٨
 ٦٥ ٥٠ اجلنة نور كيكي ٦٥ ٥٥ شاه فريمان فهرزال ٢٩
 ٩٠ ٨٠ مفتوحة ليلة ٥٥ ٥٠ تيان فوزي ٣٠
    ٥٥ ٥٠ الشهران فوز ٣١

وبعد يقدم الباحث النتائج االختبارات بني الفصلني، فوصل الباحث ليدخل     
 لكل النتائج مث (Variance) االحنرافهذه النتائج إىل حسب املعنوية اإلحصائية ملعرفة 

  :كما اجلدول التايل") تـ"إختبار (هذه البيانات تدخل إىل الرموز 
  : بني الفصلنياالحنراف : ١٢اجلدول 
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 الرقم الفصل التجريبـي الفصل الضابط
Y1 Y2 (Y) y2 X1 X2 (X) x2 ٢٢٥ ١٥ ٧٠ ٥٥ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ١ 

٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ٢٥ ٥ ٦٠ ٥٥ ٢ 

٢٥ ٥ ٦٥ ٦٠ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٣ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ ٤ 

٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٥ 

١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ ٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ ٦ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٧ 

١٠٠ ١٠ ٦٥ ٥٥ ١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٨ 

٢٥ ٥ ٦٥ ٦٠ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ٩ 

٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ ٠ ٠ ٨٠ ٨٠ ١٠ 

٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ١١ 

٢٢٥ ١٥ ٧٠ ٥٥ ٠ ٠ ٨٠ ٨٠ ١٢ 

٦٢٥ ٢٥ ٧٥ ٥٠ ٠ ٠ ٨٠ ٨٠ ١٣ 

٥-  ٧٥ ٨٠ ١٤  ٤٠٠ ٢٠ ٧٥ ٥٥ ٢٥ 

٥-  ٦٠ ٦٥ ١٥  ٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ ٢٥ 

١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ١٦ 

١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ١٠٠ ١٠ ٦٥ ٥٥ ١٧ 

٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ ١٨ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٠ ٠ ٩٠ ٩٠ ١٩ 

٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ ٠ ٠ ٧٥ ٧٥ ٢٠ 

٥-  ٧٠ ٧٥ ٢١  ١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ٢٥ 
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٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٢٢ 

٩٠٠ ٣٠ ٩٥ ٦٥ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٢٣ 

٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ ٢٥ ٥ ٧٥ ٧٠ ٢٤ 

٤٠٠ ٢٠ ٩٠ ٧٠ ٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ٢٥ 

١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ٢٦ 

١٠٠ ١٠ ٨٠ ٧٠ ٢٥ ٥ ٦٥ ٦٠ ٢٧ 

٢٢٥ ١٥ ٩٥ ٨٠ ٠ ٠ ٦٥ ٦٥ ٢٨ 

٢٢٥ ١٥ ٦٥ ٥٠ ٢٢٥ ١٥ ٦٥ ٥٥ ٢٩ 

١٠٠ ١٠ ٩٠ ٨٠ ٢٥ ٥ ٥٥ ٥٠ ٣٠ 

٢٥ ٥ ٥٥ ٥٠ ٣١     

 ٦٢٧٥ ٣٨٥ ٢٢٧٥ ١٨٩٠ ١٠٧٥ ٧٥ ٢١٥٠ ٢٠٨٠ اموع

N   ∑y y
2∑   x∑ x

2∑   
، وأما ٧٥إذن، من البيانات السابقة، عدد االحنرف يف الفصل الضابط فهو 

حنرف يف الفصل التجريـيب فهو االمث عدد . ١٠٧٥جمموع االحنراف املربع فهو 
  :أنظر يف اجلدول التايل. ٦٢٧٥ املربع فهو  وجمموع االحنراف٣٨٥

 الفصل التجريـيب الفصل الضابط

     اإلحنرف عدد
)y ∑(  

   جمموع االحنراف املربع 
 )  y

2∑( 

     عدد اإلحنرف
)x ∑(  

  جمموع االحنراف املربع
)x

2∑( 

٦٢٧٥ ٣٨٥ ١٠٧٥ ٧٥ 
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  :فمن البيانات يف اجلدول السابق، سنطلب
   

 (Mx)ئج الفصل التجريبـي  معدل النتا -١

  (My) معدل النتائج الفصل الضابط -٢

x∑)  مربعا الفصل التجريبـياالحنراف جمموع  -٣
2)    

y∑)  مربعا الفصل الضابطاالحنراف جمموع  -٤
2)    

  
  :ى ـكما نظرنا يف اموع، هناك بعض عدد من البيانات يعن

y∑  =  ٧٥  
∑y

2 =  ١٠٧٥ 
x∑  = ٣٨٥    

x
2∑ =  ٦٢٧٥   

N  = ٣٠ و ٣١  
  :فلذلك، سنعرف 

 (MX) معدل النتائج الفصل التجريبـي  -١

  

                                        
 

 
X∑)  مربعا الفصل التجريبـياالحنراف جمموع  -٢

2) 
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  (MY)  معدل النتائج الفصل الضابط -٣

 
      

     
 

Y∑)  مربعا الفصل الضابطاالحنراف جمموع  -٤
2)  

   
  

 
 

   
واحلاصل من  ١٢،٨احلاصل من املعدل النتائج يف الفصل التجريـيب فهو ف  

، مث احلاصل من املعدل النتائج يف الفصل ٦٢٧٠،١اموع االحنراف املربع فهو 
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لبيانه يوجد . ٨٩٣،٦حلاصل من اموع االحنراف املربع فهو  وا٢،٤الضابط فهو 
  :يف هذا اجلدول التايل

  
  

 الفصل الضابظ الفصل التجريـيب

احلاصل من 
 املعدل النتائج

احلاصل من اموع 
 االحنراف املربع

احلاصل من 
 املعدل النتائج

احلاصل من اموع 
 االحنراف املربع

٨٩٣،٦ ٢،٤ ٦٢٧٠،١ ١٢،٨  

  
  " :تـ"التايل، ندخل البيانات السابقة إىل الرموز إختبار وب
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أوال، جيب علينا أن نعرف قائمة . (T-table)" تـ" سنطلب نتيجة قائمة مث
  : فلذلك ،d.f = (N-1): يف الرموز األتية(Degree of Freedom) حرية أو 

d.f  = (N-1)                    = (3٠-1) = ٢٩ 

وثانيا، ننظر نتيجة ). ٢٩( فهي Degree of Freedomإذن، قائمة حرية 
و ) ٠،٠١(أو % ١، وأخذ الباحث مستوى املعنوية (T-table)" تـ "قائمة 

  :فلذلك). ٠،٠٥(أو % ٥مستوى املعنوية 
  

 ٢،٧٦ فهو (d.f.29) بـ ٠،٠١مستوى املعنوية  -١

  ٢،٠٥ فهو (d.f. 29) بـ ٠،٠٥مستوى املعنوية  -٢

فروض ف، ٢،٠٥/ ٢،٧٦أكرب من   ٣،٦" : تـ"ألن نتيجة االختبار 
ا أن تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل وخالصته. البحث مقبول

  . فعالة
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   اخلامسالباب

  نتائج البحث والتوصيات
  

كلمة قررها الباحث من صميم قلبه األعمق ملا فرغ " احلمد هللا رب العاملني"  
وبقي اآلن . ملية البحثعن حبثه العلمي حىت يكتب هذا الفصل خامتا من مجيع ع

  . تقدمي نتائج البحث وبعض التوصيات
   نتائج البحث-أ

بناء على ماسبق من البيانات، ميكن للباحث تعبري النتائج املهمة النافعة له وملدرس 
اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة املنورية خاصة، وجلميع ما يهتم لتعليم اللغات الثانية 

  :ج كما يليوتعلمها، وتلك النتائ
،  املنورية العاليةاملدرسة يف لتالميذ الصف الثالث   تدريس اللغة العربية إن. ١

ضوء املدخل  يف مثمرة، ولتنمية مهارة الكالمحيتاج إىل عدة طرق تعليمية 
  :توصل الباحث إيل النتائج التالية.االتصايل

التالميذ ينمي عند تدريس مهارة الكالم يف الضوء املدخل االتصايل ن إ-١
   .نطق احلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها عند املستمع

ينمي عند التالميذ ينمي ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ن إ-٢
ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه املتكلم واملستمع على 

 .السواء

عند التالميذ  ينميضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ن إ-٣
  .السيطرة التامة على كل ما يقول خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن
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عند التالميذ ينمي ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ن إ-٤
اجادة فن االلقاء مبا يف من تنغيم الصوت وتنويعه والضغط على ما يراد 

  .الضغط علي السامع على موقف التعجب واالستفام

عند التالميذ ينمي ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ن إ-٥
مراعاة حالة السامعني، والتالؤم معهم من سرعة وبطء واجياز واطناب 

  .ومساواة

ينمي عند التالميذ ضوء املدخل االتصايل تدريس مهارة الكالم يف ن إ-٦
ة والوسائل القدرة على استخدام الوقفة املناسبة واحلركات اجلسمية املعرب

    .املساعدة
تدريس مهارة الكالم يف الضوء املدخل انطالقا مما جيد الباحث يف حبثه، أن  -١

ينفع تعليم اللغة الثانية كالعربية ويسهل الدارسني غري الناطقني ا االتصايل 
وحيصل . تعلمها، حيث يرتح كثري منهم ويتحمسون أن يتعلموا بأنفسهم

  .لتعلم والتدرببذلك روح االجتهاد ىف ا
 

   التوصيات-ب
 يف حاجة إىل املراجع و املصادر املهمة لتزويد املنورية العاليةإن املدرسة  )١

استراتيجية التعليم والتعلم، وذلك بكثرة املقارنة واملوازنة مع املدارس 
  .االخرى  لتبين املناهج التعليمية اجليدة يف حني إىل آخر

غة العربية يف الفصل قصرية جدا، فليس من إن احلصة اجلاحزة لتعلم الل )٢
قلة الفرصة لتعلم اللغة العربية دالة على صعوبة النجاح، : املبالغة بأن نقول

. وال سيما يف تطوير مهارة الكالم، حيث حيتاج كثريا إىل التدريب والتمرين
 .حيت تصبح كافيةرفع عدد احلصص فبجانب لزوم 
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  املقترحات - ج
الباحثني األخرين الحقي هذا البحث، املهتمني إيل رجاء وينبغي على -١

االبتكارات لتطوير مهارة الكالم بالعربية، أن يسعوا و جيتهدوا بتحليل 
 .املشاكل التعليمية
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