
 

  
 

  
  

  ة إندونيسـياـمجـهوريـ
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

   مباالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
  ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

 
  

  
 )تارام مباملتوسطة اإلسالميةإحتاد األمة مدرسة على  التطبيقب(

  
  
  
  

   تعليم اللغة العربيةاملاجستري يفحبث تكميلي لنيل درجة 
  
  

  :إشراف   :إعداد 

  الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد  يـنـأمحد زي: الطالب        

   الدكتور حممد شيخون حممد  ٠٧٩٣٠٠٠٥: رقم التسجيل 

  
  العام اجلامعي

  م٢٠٠٩/ ٢٠٠٨



  
  هاللــــــــتـــــــــإس
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 ∪⊂⊆∩ األلْباِب ألوِلي آلياٍت والنهاِر اللَّيِل واخِتالِف واَألرِض السماواِت خلِْق ِفي ِإنَّ
ونَ الَِّذينذْكُري ا اللَّهاما ِقيودقُعلَى وعو وِبِهمنونَ جفَكَّرتيلِْق ِفي واِت خاومالس 

  ∪⊆⊆∩ الناِر عذَاب فَِقنا انكسبح باِطال هذَا خلَقْت ما ربنا واَألرِض
  

  ﴾١٩١-١٩٠: ﴿سورة آل عمران 
  
  
  

  
 

  
  إذا فشلت ال تندم ألنّ الفشل يورث النجاح

   )احملفوظات(
  
  
  
  
  



  داءــــــــإه
  
  

   حممد منذير كرمي  وأيب الشفيقحفصة أمي الرحيمة  إىل
  تربية إسالميةربياين لذين ا
  ياين صغريا اغفر هلما وارمحهما كما رباللهم 

  
  

  أهل بييتإىل و
   عائشة زهوا رمحتنا زيينة املرحي وولديتهندريانا  الصاحلةزوجيت

   اهللا معي يف الشدة والرخاءأبقامها
  
  

  وإىل أساتذيت وأستاذايت
  عليهم صبيب الرمحة والرضوان

   
  

  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها
    وتسهم يف خدمة اإلنسانرسل حضارة أسهمت

  رب الربيةبارك اهللا هلم يف السري إىل 
  
  



  شكر و تقدير
  

والصالة والسالم على من به  ،بنعمته تتم الصاحلات  الذيهللا احلمد
 أما ،ذوي السيادات والكرامات وصحبه آله وعلى ،تكتشف احلسنات عن السيئات

  ،بعد
ث، فله احلمد والثناء على وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البح

ج هذا اخرإلذين كان هلم فضل يف ل عرفانالشكر والو .ه وعظيم عطائهجزيل نعمائ
وهلم جزاء من عند اهللا امللك هلم عمل مفقود إال البحث إىل حيز الوجود ، ومل يكن 

  : ومنهم املعبود، 
 موالنا مالك جامعة فرايوغو، مديروإمام س  األستاذ الدكتورفضيلة

  .االنجمباإلسالمية احلكومية  اهيمإبر
 امعةجل الدراسات العليا كلية عميد األستاذ الدكتور عمر منران، فضيلة

  .االنجمباإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم 
 كلية تعليم اللغة العربية قسمرئيس  ،توركيس لوبيسمساحة الدكتور 

  .االنجمبالمية احلكومية اإلس موالنا مالك إبراهيم امعةجلالدراسات العليا 
أفاد قد ، املشرف األول الذي سعيد حواية اهللا أمحدمساحة الدكتور .

  . هذه الرسالةتأن متإىل بداية ال منذ وأرشده ،الباحث علمياً وعملياً
 قد أفاد يذ ال، املشرف الثاينحممد شيخون حممد سليمانمساحة الدكتور 

 حميطة بإصابة هيذه الرسالة إال وال تأيت هالباحث يف تصحيح الكتابة، حىت 
  .واضحةالكلمات ال

مدرسة إحتاد األمة وإىل مجيع األساتذة خاصة إخواين وأخوايت يف 
  . هلذا البحثها أَتطلّبيت الاناتبينيل الين يف وا ساعدنالذي تارام مباملتوسطة اإلسالمية



العربية  تعليم اللغة قسم املعلمني يف ة إىل األساتذكذلك الشكر والتعظيمو
 مونشر العليف بذلوا أنفسهم تركوا أماكنهم و، وهم الذين  الدراسات العلياكلية

  . واحلكم، كان هلم جزيل املنن والنعم
 من حب قليبه ىف نقشا ماوإىل والدي احملبوبني الشكر والتكرمي على 

  . مدى األزمانيبحميطا ا موكان دعائه. ىف العملالقلب خالص إلعلم واملعرفة وا
وإخراجه هذا العمل املتواضع أداء  يف وزمالئي وكل من ساهم صحايبوأل

 جزاهم اهللا خري اجلزاء . الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانحيزإىل 
  . وجعلهم من عباده احلنفاء

  .أقوم الطريقاملوفق إىل واهللا 
  

  الباحث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
   مباالنج  إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجامعة موالنا مالك

  ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  

� ا����������  

  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآ ىاألنبياء واملرسلني وعل

  

      : ره الطالب الذي حضليميتكبعد االطالع على البحث ال
  أمحد زينـي:   االسم الكامل
 S-2/٠٧٩٣٠٠٠٥:   رقم التسجيل

  فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم:   موضوع البحث
  ) مبتارامبالتطبيق على مدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية  (
        

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  

  املشرف األول

  
 سعيد حواية اهللا أمحدكتور الد

  املشرف الثاين

  
  حممد شيخون حممدالدكتور

  

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

   توركيس لوبيسالدكتور
  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف



 

  
 

  
  

  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج

 سم تعليـم اللغـة العربيـةكليـة الدراسات العليا ق

  
 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم
  )بالتطبيق على مدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام(

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
  

  S-2 /٠٧٩٣٠٠٠٥: التسجيل م رق   أمحد زينـي:    الطالب إعداد
  

 وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
    . م٢٠٠٩  مايو٢٨ اخلميساملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  : األساتذةة من السادملناقشةوتتكون جلنة ا
  . .................:التوقيع  رئسيا ومناقشا  الدكتور شهداء صاحل - ١

  . .................:التوقيع  مناقشا  توركيس لوبيسالدكتور  - ٢

  . .................:التوقيع  مشرفا ومناقشا  سعيد حواية اهللا أمحدالدكتور  - ٣

  .. ................:التوقيع  مشرفا ومناقشا    حممد شيخون حممدالدكتور - ٤
  

   ،عتماداال
  ت العلياالدراساعميد كلية 

  
  

  األستاذ الدكتور عمر منران
  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 



  إقرار الطالب
  

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  أمحد زيين:   االسم الكامل
 S2/٠٧٩٣٠٠٠٥:   رقم التسجيل

  كارنج باتا الشمالية سندوبايا متارام لومبوك ٤شارع سنوفايت :     العنوان
  

لنيل درجة املاجستري يف تعليم  حضرا لتوفري شرط أقرر بأن هذه الرسالة اليت
  اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيمامعةجل الدراسات العليا كلية اللغة العربية

  : عنوانحتت االنج مب
  

  فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم
  )بالتطبيق على مدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام(

  

وإذا ادعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، 

 موالنا مالك امعةجل الدراسات العليا كليةولن تكون املسؤولية على املشرف أو على 
  . االنج مباحلكومية اإلسالمية إبراهيم

  . حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و
   م  ٢٠٠٩  مايو٢٨ ماالنج،       
  توقيع صاحب اإلقرار        

  
  أمحد زيين

  ٠٧٩٣٠٠٠٥ :التسجيلرقم 



  مستخلص البحث
  

بالتطبيق على ( مالكال رةمهايف تعليم احلاسوب استخدام  فعالية .٢٠٠٩، أمحد زيين
كلية  رسالة املاجستري،. )األمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام مدرسة إحتاد

  . االنج مب اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيمامعةجلالدراسات العليا، 
حممد الدكتور :   واملشرف الثاين،سعيد حواية اهللا أمحدالدكتور : املشرف األول

  .شيخون حممد سليمان
  

  .كالمالمهارة تعليم ، احلاسوب: كلمات األساسيةال
  

عملية التعليم  دوراً هاماً يف تؤدين الوسائل التعليمية ميكن أن إ
ع ا وإشبطلبة إهتمام ال وتركيزارةث، ألا تساعد بشكل كبري على استوالتعلم

جيعلهم أكثر  وتنمية رغبتهم و حاجام للتعلم،كماتساعد على زيادة خربام
  .ادا وأوفق مزاجا للتعلماستعد

التكنولوجيا واالنفجار التقين واملعريف نا هذا املعروف بعصر يف عصرو
نستفيد مما وجدنا فيه من والثقايف يرى الباحث أنّ من الضروري جدا أن 

  .لتحسني عملية التعليم احلاسوبمثل  ة العصريةجهزاأل
مدرسة إحتاداألمة  يف  وخاصة يف تعليم مهارة الكالمتعليم اللغة العربيةو

 غري فعالة لوجود  مالحظة الباحث أنهحسب املتوسطة اإلسالمية مبتارام
لدى الطلبة ومع ذلك يركز املعلم يف لة الكتب التعليمية قوهي ، املشكالت فيها

 طلبةيشعر الكتابة املادة الدراسية حيت اليبقى الوقت ملمارسة الكالم إال قليال و
ال بد ملدرس اللغة العربية ، إذ . واحلماس املنخفضتنيدامللل والكراهية الشديب

 مما جيعل عملية التعليم والتعلم واملالئمةاستراتيجية التعليم املثرية فيها أن يصمم 
  .مثل استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية، فعالة



 استخدام احلاسوب يف تعليم  مامدى فعالية:"هيومشكلة هذا البحث 
 "  ؟مدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتاراميف  تطبيقهمهارة الكالم 
 Classroom)   الصفياإلجرائي من نوع البحث منهج هذا البحثو

Action Research) نفيذالت) ٢(تصميم خطة التعليم، و) ١(  الذي يتركب من ،
.  صورة الدورينىعلوجرى  أو االنعكاس، التقومي) ٤(املالحظة، و) ٣(و
 مدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام، يف طلبة ال مجيعهوجمتمع البحث و

وأماعينته هي طلبة الصف الثاين يف هذه  ،٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 
 )٣(املقابلة و  )٢( املالحظة و) ١:  ( هيالبيانات مجع طريقة و.املدرسة
  .االختبار

 استخدام) ١(:  فيما يأيت   الباحث لخصيتفيمكن أن    أما نتائج هذا البحث     
 يكون فعاال يف حتسني مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثاين            كوسيلة تعليمية  احلاسوب

منو رغبة الطلبة يف التعلم حىت يؤثر       حيث  ،  ملدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام    
نتيجة كما نرى من      حتسني مهارة الطلبة يف الكالم     وأما. إىل حتسينهم يف مهارة الكالم    

عيار امللى من   كلّها أع اليت   )٧(دول   كما يف اجل   شفهيختبار ال ال وتقديرهم يف ا   ةطلبال
مهارة تعليم  بة كلّهم ناجحون يف      أنّ الطّل   على هذه تدلّ  (SKM) األدىن لنجاح الطلبة  

   .الكالم
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Teaching Aids is very important aspect in learning and teaching process, 

because its can give very big influence in awakening and make students give their 
all mind to the lesson, adding learning experience, improve their motivation, and 
make them really ready to accept the lesson  

 

In the technological and information era like this time, we must to exploit 
the modern equipments like computer to create the result and process of study 
more quality. 

 

According to researcher’s observation, the arabic teaching in Islamic 
Junior High School (MTs) Ittihadil Ummah Mataram is not yet effective because 
there is some important problems like student don't have Arabic language 
handsbook (textbook) which enough. Consequently, the teacher become more 
passing the time of learning and teaching to noting lesson items which is on 
finally they feel boring, lazy and less enthusiastic in accepting the lesson. 

 

Therefore, to solve the problems like this, teachers have to create a 
creative ideas and innovation to create and design a more interesting instruction 
strategy so that can make teacing and learning process more effective, one of them 
is using computer as instruction media  

 

The Problem statement of this research is "How far the effectiveness of the 
application of Computer in increasing the speaking Arabic skill (Classroom 
Action Research in MTs Ittihadil Ummah Mataram)?". 

 

This research used Classroom Action Research (CAR) that consists of four 
steps: planning, action, observation and reflection. The instruments for this 
research were researcher him self, observation schedule, interview, and test (Oral 
or speaking skill tes).  

 

The Result of research indicate that using computer as an instruction 
media was proven effectivelly to improve the speaking skill of Students at second 
class in MTs Ittihadil Ummah Mataram with the facts the increasing of students 
learning motivation which is on finally have effect to increase their ability on 
conversation or speaking. The increasing of their speaking ability can we see at 



Tables of VII. In this tables we can see that the result of oral tes is higher than 
Learning Standard To minimize (SKM) in Arab language. This Evidence indicate 
that all student have succeeded in speaking skill study.  
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Media Pengajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar, karena eksistensinya mampu memberikan pengaruh yang 
sangat besar dalam upaya membangkitkan dan memusatkan perhatian para siswa 
pada pelajaran, menambah pengalaman belajar dan meningkatkan motivasi 
mereka sekaligus menjadikan mereka betul-betul siap menerima pelajaran. 

Dalam era teknologi dan informasi seperti sekarang ini, sudah saatnya dan 
sepantasnya kita mampu memanfaatkan ketersediaan peralatan-peralatan modern 
yang ada di tengah-tengah kita seperti komputer untuk menciptakan proses dan 
hasil pembelajaran yang lebih berkualitas. 

Pengajaran Bahasa Arab di MTs Ittihadil Ummah Mataram - menurut 
pengamatan peneliti - masih belum berjalan dengan efektif karena masih 
dijumpainya beberepa persoalan penting, diantaranya, minimnya siswa yang 
memiliki buku pelajaran. Sejalan dengan itu guru menjadi lebih banyak 
menghabiskan waktu pelajaran yang tersedia untuk mencatat materi pelajaran 
yang pada akhirnya para siswa merasa bosan, malas dan kurang antusias dalam 
menerima pelajaran.  

Oleh karena itu, menghadapi permasalahan-permasalahan serupa, maka 
menjadi suatu keniscayaan bagi guru untuk dapat menuangkan inovasi dan 
kreativitasnya guna menciptakan dan mendesain strategi pengajaran yang lebih 
menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat menciptakan 
proses belajar mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan, salah satunya 
melalui penggunaan komputer sebagai media pengajaran. 

Rumusan Masalah : "Sejauhmana efektivitas penggunaan media komputer 
dalam pengajaran kemahiran berbicara di MTs Ittihadil Ummah Mataram?".   

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri  
atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan 
berlangsung dua siklus. Populasi penelitian adalah seluruh siswa MTs Ittihadil 
Ummah Mataram dengan sampel siswa kelas 2 Tahun Pelajaran 2008-2009. 
Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, 
wawancara, serta tes kecakapan berbicara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan komputer sebagai media 
pengajaran terbukti efektif meningkatkan kecakapan berbicara siswa kelas dua 
MTs Ittihadil Ummah Mataram dengan melihat kenyataan meningkatnya motivasi 
belajar para siswa yang pada akhirnya berefek pada meningkatnya kemampuan 



berbicara mereka. Kemampuan dan kecakapan siswa dalam berbicara meningkat 
sebagaimana yang bisa kita lihat pada Tabel VII. Dalam tabel ini menunjukkan  
hasil tes lisan seluruh siswa yang lebih tinggi dari Standar Ketuntasan Belajar 
Minimal (SKM) dalam bidang studi bahasa Arab. Bukti ini menunjukkan bahwa 
semua siswa telah berhasil dalam pembelajaran kecakapan berbicara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  



  حمتويات البحث
  

  الصفحة  املوضوع
    صفحة الغالف
  أ  ................................................................... صفحة العنوان

  ب  ........................................................................... استهالل
  ج  ........................................................................... داءـإه

  د  .................................................................. الشكر والتقدير
  و  ................................................................... تقرير املشرفني

  ز  .............................................................. نة املناقشةعتماد جلا
  ح   .................................................................... ار الطالبإقر
  ط  ............................................................... لص البحثستخم
  ك  ............................................  البحث باللغة اإلجنليزيةلصستخم
  م  .........................................  البحث باللغة اإلندونيسيةلصستخم

  س  ............................................ .................... حمتويات البحث
  ر  ...................................................................  قائمة اجلداول
  ش  ............................................ ........................ قائمة املالحق

    

  الفصل األول
  أساسيات البحث

١  

  ٢  ............................................ ........................قدمة امل    -أ
  ٣  ...................................... ...................  البحث مشكلة - ب
 ٤  ............................................ ..............  أهداف البحث -ج 
 ٤  ............................................ ............... فرروض البحث - د



 ٤  ............................................................. أمهية البحث - هـ
  ٥  .............................................................  حدود البحث –و 
  ٦  .......................................................  حتديد املصطلحات -  ز
    

  الفصل الثاين
  طار النظرياإل

٨  

  ٩  ........................................................... ة الوسائل التعليمي-أ 
  ٩  ..............................................  مفهوم الوسائل التعليمية- ١
  ١٠  ................................................  أمهية الوسائل التعليمية- ٢
  ١٠  ........... عملية التعليم والتعلم دور الوسائل التعليمية يف حتسني - ٣
  ١٣   ................. أساسيات يف إختيار واستخدام الوسائل التعليمية - ٤
  ١٥  ........................................  إستخدام احلاسوب يف التعليم- ٥
  ١٥  ..............................................   تعريف احلاسوب  -)أ 
  ١٦  .................  إستخدام احلاسوب كوسيلة تعليميةتاريخ  -)ب 
  ١٧  .....................  أسباب إستخدام احلاسوب يف التدريس -)ج 
  ١٨  ................. جماالت إستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية  -)د 
  ٢٠  ......................... مميزات إستخدام احلاسوب يف التعليم  -)ه 
  ٢١  ....................... اسوب يف التعليممعوقات إستخدام احل  -)و 

    

  ٢٣  .............................................................   مهارة الكالم- ب
  ٢٣  .................................................   مفهوم مهارة الكالم- ١
  ٢٣  ...................................................   أمهية مهارة الكالم- ٢
  ٢٥  .................................................   أهداف تعليم الكالم- ٣
  ٢٦  .............................................   مواد تعليم مهارة الكالم- ٤
  ٢٨  ...........................................   طرائق تعليم مهارة الكالم- ٥



  ٣٠  ..................................  األسس وطرق تنمية مهارة الكالم- ٦
  ٣١  ...........................................  دور املعلم يف تعليم الكالم- ٧
  ٣٢  ....................................................  تقومي مهارة الكالم- ٨
    

  ٣٣  ........................................................  ةالدراسات السابق - ج
  ٣٣  ..........................................  عرض الدراسات السابقة - ١
  ٣٦  ....................................................  املوازنة واملناقشة - ٢
  ٣٦  .....................................................  استفادة الباحث - ٣
    

  الفصل الثالث
  اجراءات الدراسة

٣٨  

  ٣٩  ................................................................  منهج البحث -أ
  ٤٠  ......................................................  البحثمراحل تنفيذ - ب
  ٤٢  .....................................................  عينته البحث وجمتمع - ج
  ٤٣  ............................................  وطرق مجعهااناتي البمصادر -د

  ٤٥  .................................................. أساليب حتليل البيانات - هـ
    

  الفصل الرابع
  تها ومناقشعرض البيانات وحتليلها

٤٨  

  ٤٩  ..............................................................  عرض البيانات -أ
  ٤٩  ......................................................   األوىلالحظةامل - ١
  ٥١  ...............   يف تعليم مهارة الكالماحلاسوباستخدام تطبيق  - ٢

  ٥١  .................................................... الدور األول  -)أ 
  ٦٥  ...................................................  الدور الثاين -)ب 

  ٧٦  ................................................   حتليل البيانات ومناقشتها- ب



  

  الفصل اخلامس
   والتوصيات واملقترحات البحثنتائج

٨٥  

  ٨٦  ................................................................  ج البحثنتائ -أ
  ٨٧  .........................................................توصيات البحث   - ب
  ٨٨  ..................................................................قترحات  امل- ج
    

  ٨٩  ر و املراجع قائمة املصاد
  ٩٠  ............................................................................ املصادر

  ٩٠  ...................................................................  املراجع العربية
  ٩٠  ..........................................................................   كتب-
  ٩١  .................................................................. علمية حبوث -
  ٩١  ....................................................   ورقة حبثية من االنترنت-

  ٩١  ................................................................  املراجع األجنبية
  ٩١  ..........................................................................   كتب-
  ٩٢  ....................................................................   ورقة حبثية-
    

    جداول
    رسوم بيانية
    مالحق

    ة تارخيية عن املدرسةنبذ −
    أدوات البحث وراق أ −
تخطـيط  ال جملـس رئيس  خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل        −

رئيس أو ) BAPPEDA NTB( الغربيةتينجارا  نوسا لمنطقةلتطويِر وال
   )BLHP NTB( الغربيةتينجارا  نوسا لمنطقةلتخطيط الالبيئِة وجملس 

  



 بيـة الغرتينجارا  نوسا لمنطقةلتخطيط الالبيئِة وجملس رئيس  خطاب   −
)BLHP NTB(إىل مدرسة إحتاد األمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام .  

  

خطاب رئيس مدرسة إحتاد األمة املتوسطة اإلسـالمية مبتـارام إىل            −
  عميد كلية الدراسات العليا

  

    بطاقة اإلشراف  −
    السرية الذانية للباحث  −



  قائمة اجلداول
  

  الصفحة  لعنوان اجلداو  لاجلدو  قمالر

  ٤٠  الرسم التخطيطي يف البحث اإلجرائي  ١جدول   ١
  ٤١  مراحل إجراءات البحث  ٢جدول   ٢
  ٤٤  بيانات البحث ومصادرها وطرق مجعها  ٣جدول   ٣
  ٤٥   الكالم مهارة يف االختبار معيار  ٤جدول   ٤
  ٤٩   القبلي يف مهارة الكالماالختباريف  نتيجة الطلبة  ٥جدول   ٥
  ٦٢  )يف الدور األول(هارة الكالم ماختبار نتيجة الطلبة يف   ٦جدول   ٦
  ٧٤  )يف الدور الثاين(مهارة الكالم اختبارنتيجةالطلبة يف   ٧جدول   ٧
يف النطق السليم قبل البحـث       مقارنة كفاءة الطلبة    ٨جدول   ٨

  ويف الدوراألول والثاين
٧٧  

يف التركيب قبل البحـث ويف       مقارنة كفاءة الطلبة    ٩جدول   ٩
  الدوراألول والثاين

٧٩  

يف املفردات قبل البحث ويف      مقارنة كفاءة الطلبة    ١٠جدول   ١٠
  الدوراألول والثاين

٨١  

يف الطالقة قبل البحـث ويف       مقارنة كفاءة الطلبة    ١١جدول   ١١
  الدوراألول والثاين

٨٣  

  

  
  
  
  



  قائمة املالحق
  

  موضوع  رقمال

  ة تارخيية عن املدرسةنبذ  ١
  ورقة املالحظة  ٢
  الصور الفتوغرافية  ٣
 جملـس رئـيس   خطاب عميد كلية الدراسات العليـا إىل         −  ٤

 الغربيـة تينجـارا    نوسـا    لمنطقـة لتطـويِر   والتخطيط  ال
)BAPPEDA NTB ( لمنطقةلتخطيط الالبيئِة وجملس رئيس أو 

   )BLHP NTB( الغربيةتينجارا نوسا 
تينجارا  نوسا   لمنطقةلتخطيط  الالبيئِة و جملس  رئيس  خطاب   −  ٥

إىل مدرسة إحتـاد األمـة املتوسـطة     )BLHP NTB( الغربية
  .اإلسالمية مبتارام

خطاب رئيس مدرسة إحتاد األمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام         −  ٦
  إىل عميد كلية الدراسات العليا

  السرية الذاتية للباحث  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

Þëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛa@ @@ @@ @@ @
   البحث أساسيات

 املقدمة :  أوال

 مشكلة البحث :  ثانيا

 داف البحثأه :  ثالثا

 فروض البحث :  رابعا

 أمهّية البحث :  خامسا

 حدود البحث :  سادسا

  حتديد املصطلحات :  سابعا
 

  
  
  
  
  



  قدمةامل -والأ
إنّ يف عملية التعليم والتعلّم عنصران مهمان ومها الطريقة و الوسـائل              
بأنّ يف اختيارإحدى الطريقِة    ، ن ذوعالقة ببعضها بعضاً   ارن العنص اوهذ. التعليمية

يتضح لنا أنّ الوسائل    ، وذا. ١التعليمية ستكون مؤثرة للوسائل التعليمية الفعالةِ     
ولكن يف واقـع    . التعليمية يف عملية التعليم والتعلّم أمر مهم ال خيتلف فيه إثنان          

التعليم والتعلّم، نرى بأنّ بعض املعلّمني مل يهتمـوا ومل يـستعملوا الوسـائل              
بل يفضل بعضهم الوسـائل التعليميـة   . التعليمية إال نادرا  التعليمية يف عمليتهم    

التقليدية حيث يكتفون باستخدام السبورة والكتاب التعليمـي القاصـرين يف            
  .إجناح عملية التعليم والتعلّم

  

املثرية واملالئمة سيساعد    فمما ال شك فيه أنّ استخدام الوسائل التعليمية       
وهذه الدافعية أوالرغبات ، بة يف عملية التعليم   جداً يف حتسني دافعية ورغبات الطل     

 قال الطوحبي أن من أمهية الوسائل التعليمية يف         .ؤثر يف نتيجة الطلبة يف التعلّم     تس
جماالت التعليم والتعلم أنها من الشروط اليت تساعد على التعلّم ووجود احلاجة            

ـ   ، وان يشعر الطفل بأمهية إشباع هذه احلاجـة       ، للتعلّم اللوسائل ضوميكـن أي
 to motivate تؤدي إىل استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلّم التعليمية أن

the learner . أنّ الوسائل التعليمية املختلفةكالرحالت والصور واألفالم والشك
تقدم خربات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما حيقق أهدافه          ، التعليمية والنماذج 

أيضا عمر هاماليك كما نقله أزهر أرشـد أن اسـتخدام   وقال  . ٢ويثري اهتمامه 
لـب  جيالوسائل التعليمية يف عملية التعليم يستطيع أن ينمي الدافعية والرغبات و          

  ٣التأثريات النفسية إىل الطالِب،

                                                 
1 Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Press, 2002) h. 15 

 ٤٥- ٤٤. ص) ١٩٨٧، دار القلم : الكويت (وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليم  ، حسني محدي الطوحبي   ٢
3  Azhar Arsyad. Op.Cit. p. 15-16. 



نا  حيث نعيش يف عـصر      هذا الوقت  تعليم اللغة العربية يف   إىل  ة  بالنسبو
التقين واملعريف والثقايف يرى الباحث     التكنولوجيا واالنفجار   هذا املعروف بعصر    

مثـل   ة العـصري  ةجهزنستفيد مما وجدنا فيه من األ     أنّ من الضروري جدا أن      
  . كوسيلة تعليمية لتحسني عملية التعليماحلاسوباستخدام 

  

 مدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام    واملشكالت اليت ظهرت يف     
 التعليميـة   يف حتقيق أهداف   هم اليت تساعد  لدى الطلبة  هي قلة الكتب التعليمية   

ومل جيد الباحث الكتب التعلمية يف هذه املدرسة إالّ لدى املدرسني          . باحلداألعلى
هذه املشكلة تؤثر يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم حيث يتركز          . الطلبةوقليل من   

جتعل عمليـة   املعلم يف استخدام ومرور الوقت املتوفربكتابة املواِد الدراسية حىت          
التعليم والتعلّم غري فعالة حيث يشعر الدارسون امللـل والكراهيـة الـشديدة             

مل يستفيدوا    الباحثُ أنّ أكثراملعلّمني   ىرأ، واملشكلة األخرى . واحلماسة املنخفضة 
مع أنّ يف هذه املدرسِة ثالث وحـدات حاسـوب          من الوسائل التعليمية املوجودة،   
 .عملية التعليم والتعلمميِكن أن تستخدم كوسائل يف 

  

فعالية يقدم الباحث البحث اإلجرائي الصفي املركز يف        ، وىف هذا البحث  
  م مهارة الكالمييف تعلاستخدام احلاسوب 

  

   البحثةمشكل -ثانيا
فعالية مامدى  ":يل التا السؤال البحث يف ةشكلويقتصر الباحث م  

اد األمة متارام إحت يف مدرسة استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم
 وسيحاول الباحث اإلجابة عن هذا السؤال من خالل".  ؟املتوسطة اإلسالمية

 : األسئلة اآلتية 
الصف  لتنمية النطق السليم لدى طلبةفعالية استخدام احلاسوب مامدى  - ١

  الثاين يف مهارة الكالم؟



 القواعد لدى طلبة الصف لتدريساستخدام احلاسوب مامدى فعالية  - ٢
 الثاين؟

 إلملام طلبة الصف الثاين باملفردات استخدام احلاسوبما مدى فعالية  - ٣
 اللغوية؟

 لترقية طالقة طلبة الصف الثاين يف استخدام احلاسوبما مدى فعالية  - ٤
 ؟ الكالم

   أهداف البحث-لثااث
    

استخدام احلاسوب يف تعليم  ةـ فعاليمامدى ملعرفةهدف هذا البحث ي
نطق المن جانب  اد األمة املتوسطة اإلسالمية متارامإحت مهارة الكالم يف مدرسة

  .ةطالقوالاملفردات وواعد تراكيب أو القالو
  

  فروض البحث  -ابعار
مدرسة لطلبة  - مهارة الكالم  وينميسناستخدام احلاسوب حيإن 

- ٢٠٠٨ للصف الثاين للسنة الدراسية إحتاداألمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام
واعد العربية وإملامهم تراكيب أو القالونطقهم  من جانب - م،٢٠٠٩

  .باملفردات العربية ومن حيث ترقية طالقتهم
    

   أمهية البحث-ساماخ
  التطبيقيةالناحيةمن   - أ 

 :  للطلبة - ١
 لزيادة إنتباِههم ورغبام وإجنازهم ونشاطهم يف التعلّم   -)أ 

 تنمية كفاءم يف الكالم إىل املستوى األحسنول -)ب 



 للمعلم - ٢

 كيفية تعليم اللغة حتسني  وه النتائج دافعة هلم لتجديدأن تكون هذ  -)أ 
ولكي يبتكر املعلم يف تصميم واستخدام الوسائل التعليمية ، العربية

  .املتنوعة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم 
حتسني مهارة الكالم باستخدام  امتالك املدرس صورة عن كيفية  -)ب 

  .احلاسوب
     للباحثني - ٣

ث تالية، وتطور املعرفة واخلربة يف والبحث مصدرا يف حبهذا عل جل
  .  استخدام الوسائل  التعليمية احلاسوب

 أو املؤسسة  للمدرسة - ٤

  . إعطاء املعلومات عن استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لتعليم مهارة الكالم
 

    النظريةالناحيةمن  - ب 
 سنيحتيف  للغة العربية لدى معلم اأن تكون نتائج البحث نظرة جديدة

ملعلمي اللغة العربية الذين   عالجا وحالكونسيهذا البحث  ولعل مهارة الكالم
  . التعليمية كما هي يف هذا البحثشكالتيف امل واتشبه

   حدود البحث-دساسا
 ة املوضوعيوداحلد -١

. استخدام احلاسوب يف تعليم مهـارة الكـالم       فعالية  ، جمال هذاالبحث 
 الباحث بقياسها أو اليت سعى الباحث إىل تنميتها من مهـارة            ما ق واألمور اليت 
.  والطالقة ةدات اللغوي املفرو  أو التراكيب  والقواعدمن عناصر النطق    الكالم هي   

عىن ال يقيس وال يالحظ الباحث كال من عناصر مهارة الكالم اليت تتكون من              ي
 مناسبا باملشكالت   وخيتار الباحث هذا املوضوع    .ةعناصر اللغوية و غري اللغوي    ال



مدرسة إحتاداألمة املتوسطة اإلسـالمية مبتـارام كمـا          الباجث يف  اليت وجدها 
هذا البحث يرجو ومن خالل  .  اللغة العربية فيها   يمدرسمن  وكان الباحث   ، ذكرت

  . الباحث لعالج هذه املشكالت ولتحسني عملية التعليم والتعلم فيها
  

  

 ة املكانيوداحلد -٢
 . إحتاد األمة املتوسطة اإلسالمية متارام مدرسة  يفجرى هذا البحث

   .ها في يعلّمثحالبادرسة ألنّ ا امله وخيتار الباحث هذ
  

 ة الزمانيوداحلد -٣
  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨العام الدراسي يف البحث جرى هذا 

   حتديد املصطلحات-سابعا
 ويقصد الباحث  .احلاسوب هو أحد أنواع الوسائل التعليمية اإللكترونيِة - ١

ب يف هذا البحث هو الوسيلة التعليمية اليت متكن ا عرض الصور باحلاسو
ومها برنامج  برناجمانواستخدم الباحث يف هذا البحث . املتحركة والصور الثابتة

Windows Movie Maker"" باور بوينت"  و برنامج)"Power Point .( وبربنامج
Windows Movie Maker""ركة وبرنامج  استخدم الباحث لتصميم الصور املتح "

 .لتصميم الصور الثابتة )Power Point"(باور بوينت
الكالم هو فن نقل اإلعتقادات والعواطف واإلجتاهات واملعاىن واألفكار : الكالم - ٢

واألحداث من متكلم على السامع أو ما يصدر عن اإلنسان من الصوت يعرب به 
 ٤.يف ذهن املتكلمعن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل 

كالم اليت يقصدها الباحث يف هذا البحث هي تتكون من ومهارة ال
  .والطالقة، واملفردات ، أو التراكيبوالقواعد، النطق: وهي ، أربعة معاير

***  
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  اإلطار النظري  والدراسات السابقة

  
  )Teaching Aids(الوسائل التعليمية   :  املبحث األول

  مهارة الكالم  :   الثايناملبحث
  الدراسات السابقة  :  املبحث الثالث

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )Teaching Aids(الوسائل التعليمية  :املبحث األول 
  

 مفهوم الوسائل التعليمية : أوال 

هي كلّ  Teaching Aids الوسائل التعليمية أو نقول باللغة اإلجنليزية
ملعلومات واحلقائق للتلميذ بأسهل أنواع الوسائط اليت تعني املعلم على توصيل ا

وقيل أا هي كلّ أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم . ٥وأقرب طرق
وتوضيح كلمات املعلم أي لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب الدارسني 

كتسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون اعلى املهارات و
. ٦نب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقاماالعتماد األساسي من جا

األجهزة «ومصطلح » املواد التعلييمية«وقال الطوجبى تفريقا بني مصطلح 
فتشمل األفالم  (Instructional materials)بأن املواد التعليمية » التعليمية

هلا ويقال . اخل...واالسطوانات واخلرائط والصور النماذج وغري ذلك من املواد 
 وأما األجهزة التعليمية فيشار إليها باملصطلحات. Software أحيانا

Audiovisual equipment  أوHardware . وكثريا ما تذكر عبارة الوسائل
ومفهوم الوسائل التعليمية هي املواد . التعليمية ويقصد ا املواد واألجهزة معا

 يف جمال االتصال التعليمي واألجهزة واملواقف التعليمية اليت يستخدمها املدرس
بطريقة ونظام خاص لتوضيح فكرةأوتفسري مفهوم غامض أو شرح 

  .٧أحداملوضوعات بغرض حتقيق التلميذ ألهداف سلوكية حمددة
نظرا إىل اإليضاح املذكور نستطيع أن نفهم أن الوسائل التعليمية هي 

دمها املعلم األشياء من املواد واألجهزة واملواقف التعليمية اليت يستخ كل

                                                 
5
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ل عملية  وجلعلتوضيح كلماته املكتوبة أواملنطوقة ولتسهيل فهم الدارسني إليها
  .التعليم والتعلّم فعالة ومثرية

  

  أمهية الوسائل التعليمية  :ثانيا
 دوراً هاماً يف تؤديومن الواضح لنا أن الوسائل التعليمية ميكن أن 

ع اارة إهتمام التالميذ وإشبث استالنظام التعليمي، ألا تساعد بشكل كبري على
حاجام للتعليم،كماتساعد على زيادة خربام، مماجيعلهم أكثر استعدادا 

 أن الوسائل التعليمية تساعد على حتقيق التوجبىورأى . ٨وأوفق مزاجا للتعلم
األهداف التعليمية املنشودة وتزويد املفاهيم عند التالميذ وحنوها من األمور 

 ونظر سوجانا ورفاعي أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة .٩التعليمية
وجبانب . ١٠الطالب يف عملية التعليم والتعلّم مع إكمال النجاح يف نتائجها

ذلك تؤدي الوسائل التعليمية إىل تكوين اإلجتاهات اجلديده كماتعزز عملية 
  .الرغبة يف عملية التعلم

  

  

 : يف حتسني عملية التعليم والتعلم دور الوسائل التعليمية  :ثالثا 
 دوراً هامـاً يف     تؤدي وقد ذكر الباحث مماسبق أنّ الوسائل التعليمية        

ه الوسـائل   ؤديوميكن  أن يلخص الباحث إىل الدور الذي ت        . النظام التعليمي 
  :التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم مبا يلي 

منـذ حركـة التعلـيم      (اث  أوضحت الدراسات واألحب   : إثراء التعليم   - أ 
  التالية أن الوسائل التعليمية تـؤدي      ومروراً بالعقود )  السمعي البصري 

دوراً جوهرياً يف إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصـة            
إن هذا الدور للوسائل التعليمية يعيد التأكيد على نتائج         . وبرامج متميزة   

                                                 
   ٦٧.  ص  مرجع سابق .عبد الرمحن كدوك  8
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ية يف توسيع خربات املتعلم وتيـسري       األحباث حول أمهية الوسائل التعليم    
بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية والطبيعية وال ريب أن هذا الـدور            
تضاعف حالياً بسبب التطورات التقنية املتالحقة اليت جعلت من البيئـة           
احمليطة باملدرسة تشكل حتدياً ألساليب التعليم والتعلم املدرسية ملا تزخر          

ائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مـثرية        به هذه البيئة من وس    
  .ومشرقة وجذابة

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجـة         :  اقتصادية التعليم  - ب 
فاهلدف الرئيس للوسائل   . ة نسبة التعلم إىل تكلفته      دأكرب من خالل زيا   

التعليمية حتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة           
  .يف الوقت واجلهد واملصادر 

تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ واشـباع حاجتـه             - ج 
يأخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعـض           : للتعلم

وكلما كانت اخلربات التعليميـة     . اخلربات اليت تثري اهتمامه وحتقيق أهدافه       
 إىل الواقعية أصبح هلا معىن ملموساً وثيـق الـصلة           اليت مير ا املتعلم أقرب    

  .باألهداف اليت يسعى التلميذ إىل حتقيقها والرغبات اليت يتوق إىل إشباعها 
هـذا    :   تساعد على زيادة خربة التلميذ مما جيعله أكثر استعداداً للتعلم       - د 

. االستعداد الذي إذا وصل إليه التلميذ يكون تعلمه يف أفضل صـورة             
 على ذلك مشاهدة فيلم سينمائي حـول بعـض املوضـوعات            ومثال

  .الدراسية يؤ اخلربات الالزمة للتلميذ وجتعله أكثر استعداداً للتعلم 
إنّ اشـتراك   :  تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك مجيع حواس املتعلم         -  ه 

مجيع احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا الـتعلّم            
لتعليمية تساعد على اشتراك مجيع حواس املتعلّم ، وهي بذلك          والوسائل ا 

تساعد على إجياد عالقات راسخة وطيدة بني ما تعلمه التلميذ ، ويترتب            
  .على ذلك بقاء أثر التعلم 



واملقـصود   :   تساعد الوسائل التعليمية على حتاشي الوقوع يف اللفظية         -  و 
 التلميذ الداللة اليت هلـا      باللفظية استعمال املدرس ألفاظا ليست هلا عند      

عند املدرس وال حياول توضيح هذه األلفاظ اـردة بوسـائل ماديـة             
حمسوسة تساعد على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن التلميذ ، ولكن إذا             
تنوعت هذه الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من املعىن تقترب به مـن    

 والتطـابق بـني معـاين    احلقيقة األمر الذي يساعد على زيادة التقارب 
  .األلفاظ يف ذهن كل من املدرس والتلميذ

  .يؤدي تـنويع الوسائل التعليمية إىل تكوين مفاهيم سليمة   -  ز 
تنمـي   : تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ االجيابية يف اكتساب اخلـربة           - ح 

الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة املالحظة وأتباع التفكري          
وهذا األسلوب يؤدي بالـضرورة  . للوصول إىل حل املشكالت     العلمي  

  .إىل حتسني نوعية التعلم ورفع األداء عند التالميذ 
تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيـت االسـتجابات              - ط 

  ). Skinerنظرية سكنر( الصحيحة 
  .لمنيتساعد على تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني املتع  -  ي 
  .تؤدي إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكوا التلميذ   - ك 
  . ١١تؤدي إىل تعديل السلوك وتكوين االجتاهات اجلديدة  - ل 

  

 :أساسيات يف اختيارو استخدام الوسائل التعليمية  :رابعا 
 اختيار الوسائل التعليمية  اليت يستعني ا املدرس يف عملية التعليم إنّ

 اهلدف من اختيارها، هل هي تفيد تسهيل عملية اةعوالتعلم البد من مرا
وهل يكون ، التعليم والتعلم أو جمرد معرفة بعض املعلومات العامة فحسب
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استخدام الوسائل التعليمية للفرد أو للمجموعة، وهل يكون استخدام الوسائل 
التعليمية موعة من الطالب ملرحلة اإلعدادية أو اإلبتدائية أو املتوسطة 

فعلى املدرس أن يراعي أيضا إىل خصائص ، ة اهلدفامراعوجبانب . لثانويةأول
  .ومميزات الدارسني، موضوع الدرس ، التكلفة املالية والعوامل املقيدة
  :و هي، ومما يلي يعرض الباحث أساسيات استخدام الوسائل التعليمية

معرفة وهذا يتطلب   : حتديد األهداف التعليمية اليت حتققها الوسيلة بدقة          - أ 
جيدة بطريقة صياغة األهداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيـضاً           

وقدرة املستخدم  .  اخل …العقلي،احلركي، االنفعايل   : مبستويات األهداف 
على حتديد هذه األهداف يساعده على االختيار السليم للوسـيلة الـيت            

  .حتقق هذا اهلدف أو ذلك
 ونقصد بالفئـة املـستهدفة      :معرفة خصائص الفئة املستهدفة ومراعاا       - ب 

التالميذ، واملستخدم للوسائل التعليمية عليه أن يكون عارفاً للمـستوى          
العمري و الذكائي واملعريف وحاجات املتعلمني حىت يضمن االسـتخدام    

  .الفعال للوسيلة 
: معرفة باملنهج املدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكاملها من املنـهج             - ج 

 ال يعين املادة او احملتوى يف الكتاب املدرسي بل تشمل           مفهوم املنهج احلديث  
األهداف واحملتوى ، طريقة التدريس والتقومي ، ومعىن ذلك أن املـستخدم    : 

للوسيلة التعليمية عليه اإلملام اجليد باألهداف وحمتوى املادة الدراسية وطريقة          
 فقد يتطلب التدريس وطريقة التقومي حىت يتسىن له األنسب واألفضل للوسيلة

  .األمر استخدام وسيلة مجاهريية أو وسيلة فردية 
واملعلم املستخدم هو املعـين بتجريـب       : جتربة الوسيلة قبل استخدامها       -  د 

الوسيلة قبل االستخدام وهذا يساعده على اختاذ القرار املناسب بـشأن           
استخدام وحتديد الوقت املناسب لعرضها وكذلك املكان املناسب، كما         

نفسه من مفاجآت غري سارة قد حتدث كأن يعرض فيلماً غري           أنه حيفظ   



الفيلم املطلوب أو أن يكون جهاز العرض غري صاحل للعمل، أو أن يكون    
وصف الوسيلة يف الدليل غري مطابق حملتواها ذلك مما يـسبب إحراجـاً             

  .للمدرس وفوضى بني التالميذ
األساليب املستخدمة  ومن  : يئة أذهان التالميذ الستقبال حمتوى الرسالة         -  ه 

. األسئلة إىل الدارسني حتثهم على متابعة الوسيلة      : يف يئة أذهان التالميذ   
   .مع التنبيه إىل نقاط هامة مل يتعرض هلا التلخيص

ويشمل ذلك مجيـع الظـروف      : يئة اجلو املناسب الستخدام الوسيلة        - و 
لتهويـة،  اإلضاءة، ا : الطبيعية للمكان الذي ستستخدم فيه الوسيلة مثل        

فإذا مل ينجح   . توفري األجهزة، االستخدام يف الوقت املناسب من الدرس         
املستخدم للوسيلة يف يئة اجلو املناسب فإن من املؤكـد اإلخفـاق يف             

  .احلصول على نتائج املرغوب فيها
ويتضمن التقومي النتائج اليت ترتبت على استخدام الوسيلة مع         : تقومي الوسيلة     - ز 

ويكون التقومي عادة بأداة لقياس حتـصيل       . عدت من أجلها  األهداف اليت أ  
الدارسني بعد استخدام الوسيلة، أو معرفة اجتاهـات الدارسـني وميـوهلم            

وعند التقومي  . ومهارام ومدى قدرة الوسيلة على يئة اجلو للعملية التربوية        
على املعلم أن مسافة تقومي يذكر فيها عنوان الوسيلة ونوعهـا ومـصادرها             
والوقت الذي استغرقته وملخصاً ملا احتوته من مادة تعليمية ورأيه يف مـدى      

 .١٢اخل... مناسبتها للدارسني واملنهاج وحتقيق األهداف 
 

وجيب أن نالحظ يف هذا الصدد أن لكل من الوسائل التعليمية 
فال بد للمدرس أن يراعي  تلك اخلصائص . خصائص و مميزات وقدرات

لكي يستطع أن خيـتار الوسائل التعليمية  املناسبة واملميزات والقدرات 
  . باملُتطلّب والشرِط
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 استخدام احلاسوب يف التعليم :خامسا

 تعريف احلاسوب  - أ 

هو آلة إلكترونية تعمل طبقـا موعـة   computer) (احلاسوب 
تعليمات معينة هلا القدرة على استقبال املعلومات وختزينها ومعاجلتـها          

 رحبـي مـصطفى     أىور. ١٣ جمموعة من االوامر   واستخدامها من خالل  
عليان أنّ احلاسوب هو جهاز إلكتروين مصمم بطريقة تسمح باستقبال          

ومعاملتها وذلك بتحويل البيانات إىل معلومات صاحلة  البيانات واختزاا
ويتكون احلاسوب  . ١٤لالستخدام واستخراج لنتائج املطلوبة الختاذ القرار     

واجلزء ) Hardware(ماتسمي باجلزء املادي    : ا  منه، من األجزاء الرئيسية  
  ).Brainware (برينواروجزء ) Software(الرباجمي 
  
  
  
  

 تاريخ إستخدام احلاسوِب كوسيلة تعليمية - ب 

كان للتقدم العلمي والتكنولوجي الـهائـل يف القرن العشرين        
 وبداية القرن احلادي والعشرين أثر كبري يف تقدم احلياة البشرية وتطورها          
يف كافة ميادين احلياة  ومن أمهها ميدان التربية والتعليم وما يتعلق ـذا             

أو طـرائق تدريسه   ، أو وسائله ، امليدان من أمور عديدة سواء يف أهدافه      
  .أو مناهجه

ومن األشياء األخرى اليت متّ إبداعها يف النصف الثاين من القرن           
ىت وصل إىل ما هو     العشرين احلاسوب الذي تطور يف أنواعه وأشكاله ح       

عليه اآلن يف القرن احلادي والعشرين، وبسبب املميزات اإلجيابية العديدة          
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 فقد تسابقت األمم على اقتنائه واسـتخدامه يف       ، اليت ميتازا هذا اجلهاز   
  .ومنها جمال التربية والتعليم،شؤون حيااكافة

استخدام احلاسوب  "قال جودت سعاده والسرطاوي يف كتاما       
أن أول اسـتخدام احلاسـوب يف       " نترنت يف ميادين التربية والتعليم    واال

املؤسسات التربوية مقتصرا على األموراإلدارية واملاليـة يف اجلامعـات          
إىل  حىت وصـل  ، مثّ استخدم يف املشروعات البحثية    ، األمريكية الكبرية 

وبقـي احلـال   ، املواد التعليمية يف الستينيات من القرن العشرين برجمة
باستثناء ، قتصراً على اجلامعات حىت أوائل  السبعينات من ذلك القرن         م

ومن مثّ استخدم بعد ذلك يف      ، والقوات املسلحة ، بعض املدارس اخلاصة  
وقد انتشر استخدام احلاسوب يف التعليم يف املـدارس بـشكل           . التعليم

  .١٥ ١٩٩٧واسع منذ بداية عام 
  
  

 أسباب استخدام احلاسوب يف التدريس  - ج 

تخدام احلاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعلـيم خيـدم         إن اس  -١
أهداف تعزيز التعليم الذايت مما يساعد املعلم يف مراعـاة الفـروق            

  .الفردية، وبالتايل يؤدي إىل حتسني نوعية التعلم والتعليم
يقوم احلاسوب بدور الوسائل التعليمية يف تقدمي الـصور الـشفافة            -٢

  .واألفالم والتسجيالت الصوتية
قدرة على حتقيق األهداف التعليمية اخلاصة باملهارات كمهارات        امل -٣

 .التعلم ومهارات استخدام احلاسب اآليل وحل املشكالت
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ب انتباه الطلبة فهو وسيلة مشوقة خترج الطالب من روتني          ايثري جذ  -٤
ما أمسعـه   :احلفظ والتلقني إىل العمل انطالقا من املثل الصيين القائل        

 . وما أعمله بيدي أتعلمهأنساه وما أراه أتذكره
خيفف على املدرس ما يبذله من جهد ووقت يف األعمال التعليميـة             -٥

الروتينية مما يساعد املعلم يف استثمار وقته وجهده يف ختطيط مواقف           
وخربات للتعلم تساهم يف تنمية شخصيات التالميـذ يف اجلوانـب       

 .الفكرية واالجتماعية
 .الب بسهولة ويسرإعداد الربامج اليت تتفق وحاجة الط -٦
عرض املادة العلمية وحتديد نقاط ضعف الطالب وامكانية طـرح           -٧

 .األنشطة العالجية اليت تتفق وحاجة الطلبة 
 .تقليل زمن التعلم وزيادة التحصيل -٨
 .١٦تثبيت وتقريب املفاهيم العلمية للمتعلم -٩

 

 

 جماالت استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية  - د 

يت يستخدم فيها احلاسوب كوسيلة أن من أهم الطرق واألساليب ال
  :تعليمية ما يأيت 

وهو عبارة عن جمموعة من  : )Skill and practice (املهارة والتمرين  - ١
وإعطائه التغذية ، التمارين يتم تدريب الطالب عليها أوال بأول

ويكثر استخدام هذا األسلوب يف تعليم . الراجعة الالزمة
 من التدريب واملمارسة املوضوعات اليت حتتاج إىل قدركبري

أو تعليم كتابة ، حل العمليات الرياضية: والتـكرار مثل 
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وتستخدم غالبا . أو حفظ األمساء والتواريخ، الكـلمات ومعانيها
 :لتثبيت معلومات سبق تعلمها بطرق أخرى 

وتتكون هذه الربامج من شروحات  : )Tutorial(الشرح واإليضاح  - ٢
 .مع إيراد األمثلة عليها، قرر تدريسهاوإيضاحات للمادة العلمية امل

ويعتمد هذا األسلوب على احلوار بني :  )Dialogue(احلوار التعليمي  - ٣
حيث يقوم اجلهاز بتقدمي املعلومات للطالب من ، اجلهاز والطالب

ويتلقى اإلجابات عن هذه ، خالل طرح األسئلة اخلاصة مبوضوع ما
 .األسئلة  من الطالب

حيث يستخدم هنا حملاكاة  الظواهر الطبيعية  : )Simulation( احملاكاة  - ٤
إما بسبب عامل ، والتجارب اليت يصعب حتقيقها عمليا يف املخترب

متثيل : ومن األمثلة على ذلك . الوقت أو التكـلفة أو االستحالة
 . يف بضع دقائق– اليت تأخذ أياما وشهورا–عملية منو النبات 

ويستخدم احلاسوب :  )Problem solving(حل املشكالت أواملسائل  - ٥
هنا كوسيلة حلل املسائل أو إجياد احلل األمثل من ضمن جمموعة من 

وال يقتصر استخدامه على حل املسائل الرياضية أو ، احللول
وإمنا مجيع املسائل اليت تتعامل مع البيانات واليت ميكن ،  الفيزيائية

سوب هنا هي ووظيفة احلا. فيها متثيل املعلومات على هيئة أرقام
إجراء احلسابات واملعاجلات الكافية من أجل تزويدنا باحلل الصحيح 

 .هلذه املسألة
 ودف إىل إجياد مناخ:  )Instructional games(األلعاب التعليمية  - ٦

بغرض توليد ، تعليمي يـمتزج  فيه التحصيل العلمي مع التسلية
 .اإلثارة والتشويق اليت حتبب األطفال إىل التعلم



حيث يستخدم احلاسوب هنا ملساعدة  املعلم  : )Evaluation(تقييم ال - ٧
والتعرف إىل نقاط القوة ، وحتديد مستويام، يف تقييم حتصيل الطلبة

. والضعف لديهم بطريقة سريعة وفاعلة توفر الوقت واجلهد
حتضري أسئلة االمتحانات باستخدام قاعدة بيانات : ويتضمن التقييم 

، )بنك األسئلة( كبرية من األسئلة  احملتملة  يتم تزويدها بأعداد
، وحترير هذه اإلجابات، وطرح األسئلة على الطلبة وتلقي إجابتهم

، وعمل جدوال إحصائية أو رسوم بيانية هلا، وحفظ درجات الطلبة
 .وغري ذلك من التطبيقات

وحيل فيها احلاسوب حمل املعلم يف  : )Self Teaching(التعليم الذايت  - ٨
وتصحيح ، وتقوية تعلمه، وتسجيل أجوبة املتعلم، علوماتشرح امل

 .ومتابعته، أخطائه وتشخيصها
حيث تقدم  : )Tutorial Interactive Learning(التعليم اخلاص املتفاعل  - ٩

أو فقرات أو صفحات  )Frames(املواد التعليمية هنا على شكل أُطُر 
يعتمد على على شاشة العرض مطبوعة بأسئلة وتغذية راجعة وتعزيز 

 .١٧وتفريع ذلك إذا تطلب املوقف التعليمي ذلك، نوع االستجابة
  

 .مميزات استخدام احلاسوب يف الـتعليم  -  ه 
 :ومن أهم املميزات اليت أشار إليها األدب الـتربوي مايلي

 .يقدم احلاسوب املادة التعليمية بتدرج مناسب لقدرات الطلبة - ١
 . ل احلوار التعليمييوفر احلاسوب فرصا للتفاعل مع املتعلم مث - ٢
ميكن احلاسوب الطالب من اختيار وتنفيذ األنـشطة والتجـارب           - ٣

 .املالئمة مليوله ورغباته
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 .يسهل على الطالب اختيار ما يريد تعلمه يف الزمان واملكان املناسبني - ٤
 .تقدمي التغذية الراجعة الفورية - ٥
حماكات الطبيعة وخاصة فيما يتعلق باألمور اليت فيهـا حمـددات            - ٦

ية أو مكانية أو اخلطورة عند متثيلها يف الواقع مثل انشطارات           زمن
 .التدرب على الطريان: النووية أو بسبب التكلفة  العالية  مثل 

 .حفظ بيانات الطالب ودرجام - ٧
مما يوفر الوقت   ، قيام احلاسوب التعليمي جبميع األعمال الروتينية        - ٨

 .للمعلم إلعطاء اهتمامات  أكرب للمتعلمني
حيث يقوم بإعطاء النتائج    ، )Accuracy( احلاسوب بالدقة العالية  ميتاز   - ٩

ويعطـي نتـائج    ، وبدقة عالية جدا تضم عشرات اخلانات الكسرية      
إذ تعتمد صحة النتائج علـى العامـل        ، خالية من أية نسبة للخطأ    

 .اإلنساين والذي يقوم بإدخال البيانات إىل احلاسوب
ور املتحركة مما جيعل عملية يوفر احلاسوب األلوان واملوسيقي والص    -١٠

 .التعلم أكثر متعة
وقد وجد أنـه يـوفر      ، احلاسوب أثبت جدارته يف جمال التدريب      -١١

من الوقت املطلوب من أجل التدريب إذا ماقورن  ) % ٣٠(حوايل 
 .بالطريقة التقليدية

 .تنفيذ العمليات احلسابية واملنطقية املعقدة -١٢
 .١٨ احلاسوبالسرعة  يف استرجاع املادة املخزونة يف -١٣
عدم امللل أو الكلل أثناء الفصل الدراسي حيث ميكـن أن يقـوم              -١٤

احلاسوب بإعادة شرح موضوع العديد من املـرات أو إظهـار           
١٩املعلومات للمستخدم العديد من املرات دون الكلل أوامللل

. 
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  معوقات استخدام احلاسوب يف التعليم  -  و 
يع جمـاالت   بالرغم من مميزات احلاسوب اإلجيابية العديدة يف مج       

إال أن هذه التجربة واجهت معوقات      ، ومنها جمال التربية والتعليم   ، احلياة
ومن أهـم تلـك     . وصعوبات كـثرية حتد من انتشارها بشكل سريع        

  :املعوقات ما يلي 
قلة الكوادر املتخصصة يف جمال احلاسوب  التعليمـي يف جهـاز             - ١

ـ          ة إدخـال   التربية يف الدول املختلفة وقلة الوعي الكـايف ألمهي
 .وخاصة يف الدول النامية، احلاسوب يف جمال التربية والتعليم

قلة الربامج احلاسوبية املالئمة ذات املستوى الرفيع بسبب اجلهـد           - ٢
 .الكبري املطلوب لتصميم الربامج وكتابتها

والبد من األخذ   ، يعترب استخدام احلاسوب يف التعليم مكلفا إىل حدما        - ٣
 واملشكلة األساسية يف التكـلفة هي الصيانة ،باحلسبان تكاليف التعليم

 .وخاصة عند زيادة معدل استخدام اجلهاز وتشغيله لفترات طويلة
حيث يشكل هذا األمر    ، ندرة توفر الربامج التعليمية باللغة العربية      - ٤

ويـشري تـوكر    ، عقبة للتوسيع يف إدخال احلاسوب إىل التعلـيم       
)Tucker, 1985( السهل علينا شراء أجهزة إىل أنه من، يف هذا الصدد 

إال أن الصعوبة تتمثل يف تزويـد       ، احلاسوب ووضعها يف املدارس   
 .هذه األجهزة بالربامج املالئمة

حيث يـرى بعـض     ، اخلوف من احلاسوب على اجتاهات الطلبة      - ٥
املربني أنه باستعمال احلاسوب ستصبح العملية التعليمية بعيدة عن         

 .الصبغة اإلنسانية
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ختيار استر اتيجيات التدريس  املناسبة للتعامل مع        مشكالت تتعلق با   - ٦
 .احلاسوب كمادة تعليمية أيضا

جلوس الطالب فترة طويلة أمام احلاسوب قد يـؤثر عليـه صـحيا              - ٧
 .وعصبيا

والتجريـب  ، اليوفر احلاسوب فرصا مباشرة لتعلم املهارات اليدوية         - ٨
 .العملي

ج جاهزة جلميع تتطور أجهزة احلاسوب  باستمرار مما جيعل وجود برام - ٩
، أنواع األجهزة غري ممكن وبذلك نضطر لتغيري األجهزة  باسـتمرار          

 .وهذا مكلف ماديا
اليوفر احلاسوب فرصا للتفاعل االجتماعي املناسب بني الطلبة أنفسهم        -١٠

 .٢٠أثناء التعلم
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  مهارة الكالم: املبحث الثاين 
  

  مفهوم مهارة الكالم : أوالً 
شاعر واألحاسيس املحا هو فن نقل املعتقدات والكالم اصطال

واملعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آخرين نقال 
يقع من املستمع أواملستقبل أواملخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل 

وقيل الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على . واالستجابة
والتمكن من الصياغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات ، بدقةاستخدام األصوات 

ويتضح من . ٢١اليت تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف  احلديث
هذا التعريف مدى تعدد واتساع وظائف التعبري الشفهي وجماالته مما يكسبه 

  أمهية خاصة بني فنون اللغة
  أمهية مهارة الكالم  :ثانيا   

أن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر     ٢٢شرح طعيمة 
وتدعيم ملكانته بـني  ، و قضاء حلاجته، ففيها تعبري عن نفسه   . يف حياة اإلنسان  

والكالم يف اللغة العربية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات            . الناس
ولقد اشتدت  . وإن كان هونفسه وسيلة التصال مع اآلخرين      . الدراسة اللغوية 

احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتـهاء احلـرب              
حىت ، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد     ، وتزايد وسائل االتصال  ، العاملية الثانية 
 طـرق   يف احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر        تلقد أدى تزايد  

  .تعليم اللغة الثانية
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 ليس فرعا لغويا معزوال عن باقى فروع اللغة العربية، بل هـو             الكالم
  :ا الكالم منهةأما أمهي. الغاية من دراسة كل فروع اللغة العربية

  .فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب، الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود  -أ 
، التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعـبري عـن أفكـاره              - ب 

 .رة على املبادأة ومواجهة اجلماهريوالقد

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية و ثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة و                - ج 
ابداء الرأي و اإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسـع علـى           

 التحدث الذي سيؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس

بـل طمأنـة أهلـيهم      ،  فقط الكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني       -د 
فاملغترب واملسافر عندما   . ألن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر     ، وذويهم

، ويكلم رفاقه وأصدقاءه فيطمئن علـيهم     ، يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم   
 .   ويطمئنون عليه

 للحكم على املـتكلم ، ومعرفـة        - إىل حد ما   –الكالم مؤشر صادق      -ه 
اعية ، ومهنتـه أو حرفتـه، ذلـك ألن          مستواه الثقاىف، وطبقته االجتم   

املتكلمني على اختالف أنواعهم ، إمنا يستخدمون اصطالحات لغويـة          
تنيبء عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك قال بعـض             

 .إن اإلنسان حيوان ناطق: علماء املنطق
ويبـدو  ، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب    ، الكالم وسيلة اإلقناع    -و 

أو ، ذلك واضحاً من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بـني املـتكلمني          
 .املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمالً للخالف

ولـو  -ألن تعبري الفرد عن نفسه    ، الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه       -ز 
أو ،  عالج نفسي خيفف من حدة األزمنة اليت يعانيها        -كان حيدث نفسه  
 .ض هلااملواقف اليت يتعر



الميكن أن  ، الكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها          - ح 
 . معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيحا يستغين عنه

الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر            -ط 
والتعبري عن  واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة،           

 23.مطالبه الضرورية
  

  

  أهداف تعليم الكالم  :ثالثا 
  :أهم أهداف تعليم الكالم هي

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم   -أ 
  .املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

  .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاة  - ب 
  .طق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلةأن يدرك الفرق يف الن  - ج 
  .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة  -د 
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة يف العربية   -ه 

  .خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث   -و 

  .حلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعريبةومتييز العدد وا
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته،   -ز 

  .وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه   - ح 

عة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن االجتماعي وطبي
  .التراث العريب واإلسالمي
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  .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهومايف مواقف احلديث البسيطة  -ط 
أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متصل ومترابط   -ي 

  .     ٢٤لفترات زمنية مقبولة
  

  مواد تعليم مهارة الكالم :رابعا 
  ادثة احمل  - أ 

الكالم عملية تتم بني متحدث ومستمع أوأكثر، متحدث هو 
وكل منهما له دوره يف . مرسل للفكرة، و مستمع وهو مستقبل للفكرة

عملية االتصال، ودور املتحدث يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق 
واستخدام ، نظم الكلمات بعضها مع بعض يف وحدات حتمل فكرة

، ى توضيح كالمه من تعبريات الوجهالتوضيحات اليت تساعده عل
واإلنصات حلديث ، بينما يقوم املستمع باإلصغاء، وغريها، وإشارة اليد

واإلستفسار عن املعىن الغامض يف ، وإدراك معانيه، وفك رموزه، املتكلم
  .٢٥احلديث

واحملادثة مصدر حادث وتعين أن يشترك شخصان أو أكثر يف 
ة من أهم ألوان النشاط الصغار وتعد احملادث. الكالم عن شيء معني

  .٢٦ وتعد اخلطوة األوىل يف معرفة اللغة العربية، والكبار
فإذا أضفنا إىل ما تقتضيه احلياة احلديثة من اهتمام باحملادثة وجدنا 
أن احملادثة ينبغي أن حتظي مبكانة كبرية يف املدرسة فال بد أن يتعلم التلميذ أن 

 يف أثناء احملادثة، و أن يكون قادرا على تكون لديه قدرة على جماملة غريه
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تغيريجمرى احلديث، ومعرفة األماكن واألوقات اليت الينبغي الكالم فيها، وال 
  .٢٧بد أن يكون قادرا على تقدمي الناس بعضهم لبعض

  

  املناقشة  - ب 
ويقصد ا احلديث املشترك الذي يكون فيه ، وهي مصدر ناقش

ملناقشة هي أا نشاط إلثارة وأساس ا. مؤيد ومعارض، وسائل وجميب
وفيها املناقشات اليت جتري عند اخلالف يف مسألة ما، . ٢٨التفكري الناقد

أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أو عند تقدمي عمل ما، كل هذه 
وينبغي أن نلتفت اآلن للقدرات واملهارات وامليول . ااالت للمناقشة

  . ٢٩ا ناليت جيب أن نستهدفها يف تعليم
  

  اية القصصحك  - ج 
القصة هي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو 
منهما معا، و تبىن على قواعد معينة، وحكاية القصص من ألوان الكالم 
اهلامة، فالقصة خري معني للتدريب على مهارات الكالم، فحب الناس 

  .٣٠للقصص جيعلها عامال من عوامل ترقية الكالم
ذ لديهم قصص وخربات ممتعة يشتاقون وحنن نعرف أن التالمي

ة يف تعليم القصص هي أن خيتار التالميذ و خطلفأو. للتحدث عنها
و هذه القصص ميكن أن . قصصهم بدال من أن يفرضها عليهم املعلم

تكون مباشرة من خربة التلميذ أو غري مباشرة اكتسبها من القراءة أو 
  .اعتمساال
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  مطرائق تعليم مهارة الكال :خامسا
  :أما طرق التدريس املناسبة الستخدام  هذا التعليم فمنها

  

 ) Direct Method (  الطريقة املباشرة  -أ 

تستخدم هذه الطريقة االقتران املباشربني الكلمة وما تدل عليه 
وتستخدم أسلوب التقليد واحلفظ حيث يستظهر الطالب مجال باللغة 

تتجنب هذه . لغة املنشودةالعربية وأغاىن وحماورات تساعدهم على إتقان ال
والمكان للغة األم وال تستخدم األحكام ، الطريقة استخدام الترمجة

  ٣١.النحويـة
  

 )Audio lingual Method (  الطريقة السمعية الشفهية - ب 

 أنشطة الدارس على اجلانب السمعى الشفهى نينبغي أوال أن تقتر
 أن يعقب مرحلة كما ينبغى. ااالت البصرية اإلشارية للسلوك  اللغوي

كز الدارس ترالتعرف والتمييز كل من احملاكة والتكرار واالستظهار وال ي
اهتمامه على توسيع حصيلته من املفردات إال بعد أن يتعود على األصوات 

وعلى الدارس أن يركز على الصحة اللغوية قبل السعى ، والنظم والصبغ
   ٣٢.حنو الطالقة

 

 ) Total Physical Respone Method (    طريقة اإلستجابة اجلسمية - ج 

 ما أمرهم مباشرة باالستجابة وايعملأن  الطالب  منطلب املعلمي
أمر املدرس الطالب ليفتح الباب فالطالب ، على سبيل املثال. اجلسدية

  يفتحه مباشرة
 

  (The Silent Way Method)الطريقة الصامتة  -د 
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 ذلك وعادة ما يكون، تقدمي املدرس عنصر لغوي مرة واحدة
ويتبع ذلك . باستخدام معينات غري لفظية من أجل توصيل املعاىن للطالب

مباشرة االختبار والذي قد يكون من األفضل تسميته باستنطاق الطالب 
   ٣٣.وتشكيل استجابته

  
  

  )Comunicative Method( الطريقة االتصالية  -ه 

وقد يقوم املعلم بصورة شخصية وغري رمسية من خالل اجلالسات 
يتحدث فيها املعلم عن موضوعات مثل نظرة . رادية مع كل دارساإلنف

الدارس  إىل أسلوبه يف التعلم وقدراته التعليمية اخلاصة وأهدافه من التعلم 
كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية حتديد 

   ٣٤.احتياجات
 )Eclectic Method(  طريقة االنتقائية أو التوليفيةال  -و 

 نظر إىل الطرق السابقة على أساس أن بعضها من املمكن أن
يكمل البعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أا متعارضة أو 

وعلى املعلم أن ِيشعر أنه حر يف استخدام األساليب الىت تناسب . متناقضة
  ٣٥.لفةتطالبه بغض النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خم

 

  الكالماألسس وطرق تنمية مهارة :سادسا

النظرة احلديثة إىل كيفية تنمية املهارات وتعليمها تعتربها وسائل لتنظيم 
وهذا يعين أن ، اال اخلارجي الذي حييط باملتعلم كي ينشط ويغري من سلوكه
وأن دور املعلم ، التعليم حيدث نتيجة للتفاعل بني املتعلم والظروف اخلارجية

ويتوصل . ويتفاعل معها،  املتعلمهو يهيئة هذه الظروف حبيث يستجيب هلا

                                                 
 ٢٠٦ - ٢٠٥:  املرجع نفسه ص  33

 ١٤٩:  املرجع نفسه  ص 34
 ٢٦: مرجع سابق  ص ،   حممد على اخلوىل 35



ويستعمل وسائل تعليمية تزيد من ، املدرس إىل طرق واستراتيجية التدريس
  .٣٦فاعلية تلك الطرق واالستراتيجيات

كي حتقق الغرض ، وهناك شروط عامة ينبغي أن تتوافريف طريقة التعليم
   :٣٧وأمهها، منها

 استثارة دوافع املتعلمني إىل التعلم  -أ 

 .ما لديهم من حصيلة سابقةالبناء على  - ب 
 .إتاحة الفرصة هلم ملمارسة السلوك املطلوب تعلمه - ج 
  .إشعارهم بإشباع الدوافع اليت دفعتهم إىل التعلم  -د 
  دور املعلم يف تعليم الكالم :سابعا 

كما عرفنا أن مهارة الكالم من أكثر مهارات اللغة حاجة هود 
. كبريةو املتعلم يف الكالم مهمة املعلم، ولذا فمسؤولية املعلم عن ترقية كفاءة

وبالرغم من أن من الوسائل والطرق وعدد من أساليب وإجراءات كانت 
  . جناح عملية التعليمإىل لوصول ل املعلم دورا يف استخدامها ؤديمستعدة، إال ي

هات ي بعض التوجته القيام بدوره والوفاء مبسؤوليلىوملساعدة املعلم ع
  : لناقة وطعيمة كما يليواإلرشادات اليت أكدها ا

 املعلم أن يفسح صدره ألخطاء الدارسني ويقوم بتسجيلها أوال فأوال على  -أ 
وال يتدخل يف أثنا . حىت ميكنه أن يفرد هلا وقتا للعالج والتدريب الصحيح

  .هذا يؤدي غالبا إىل االرتباك والتلجلج مث الصمت .الكالم
، إن تنمية مهارة الكالم أمر االشتراك الفعال للدارسني يف املناشط اللغوية - ب 

ويرجع . غري ممكن إال إذا اخنرط املتعلم يف الكالم، وقام بالتعبري عن نفسه
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 لدراسة  جاءواعدم اشتراك كثري من الدارسني يف أنشطة الكالم برغم أم
  : اللغة بشغف لتعلم الكالم إىل عدة أسباب

  .أن ممارسة الكالم أصعب من اجللوس واالستماع - ١
ريين يشعرون بعدم الراحة ملا يصيبهم من ترددعند احملاوالت أن الكث - ٢

  .األوىل للتكلم
٣ - من الدارسني لديهم إحساس مفرط بالذات وال حيبون اأن كثري 

  .ارتكاب أية أخطاء أوالظهور مبظهر الغباء أمام أقرام
  .كم والسخريةهاخلوف من الفشل او الت - ٤

 الكالم  يف تعلّمصةاللغة خال بد أن يدرك املعلم أن احلماس يف دراسة ا - ج 
  . ا وثيقا بالنجاحيتصل اتصالً

  .البد أن يدرك املعلم أن التتابع والتدرج شيئ مهم يف تنمية مهارة الكالم  -د 
يف تدريبات الكالم القائمة على األسئلة واإلجابات القصرية حيتاج املعلم   -ه 

   .٣٨ملا هو أكثر من قدرته على استخدام الطريقة
 

  رة الكالمتقومي مها  :ثامنا
رأت سوهرسيمي أريكنتو أنه وسيلة . هو وسيلة ملعرفة النتائج التعليمية

. أو الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظرا إىل نتائج تعلمه
ورأى نور كنجانا أن التقومي هو وسيلة لنيل النتائج من وظائف الطلبة أو 

٣٩طلبة بنتيجة ثابتةجمموعة من الطلبة حىت يعرف املعلم عن قدرة ال
.  

  :كون بعدة طرق، منهاي حممد على اخلوىلعند الكالم اختبار وأما 
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ويقيم على . يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه  )أ 
 .أساس الطالقة والصحة

 ت شفهية قصرية؛اتوجه إىل الطالب أسئلةكتابية أوشفهية تطلب إجاب  )ب 

ريط ويترك بني كل سؤال من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على ش  )ج 
وتضمن هذه الطريقة تساوي مجيع . وآخر وقت كاف لإلجابـة

 .الطـالب يف عامل الـوقت وطريقة االستماع إىل السؤال
 .يطلب منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت حمدد تقدم إىل الطالب صورة  )د 
يشترك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف   )ه 

 ٤٠.حمادثة حرة
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   الدراسات السابقة:املبحث الثالث 
  

  عرض الدراسات السابقة  : أوالً 
  :قد قام بعض الباحِثني بدراسات مماثلة يف هذااال، منهم

  :٤١)٢٠٠٧(سارتونو : الدراسة األوىل   -أ 
 :أهداف البحث  - ١

يف  "Sidoarjo cryسيدوارجو يبكي "لتطبيق الوسائل التعليمية   -)أ 
األندونوسية للتقييم مالئمتها كالوسائل التعليمية تعليم اللغة 

 يف املدرسة الثانوية احلكومية )x(لطلبة الصِف العاشر 
  ،سيدوارجو

يف "   Sidoarjo cryسيدوارجو يبكي"لتطبيق الوسائل التعليمية  -)ب 
 لتنمية رغبة الطلبة) مهارة االستماع(تعليم اللغة األندونوسية 

  ،ثانوية احلكومية سيدوارجو يف املدرسة الxيف الصِف 
يف " Sidoarjo cry سيدوارجو يبكي"لتطبيق الوسائل التعليمية  -)ج 

مهارة  ميتعليف  لتنمية نتيجِة الطلبةتعليم اللغة األندونوسية 
 يف املدرسة الثانوية احلكومية xالصِف   يفاالستماع
  .سيدوارجو

 منهج البحث - ٢

نوعه حبث قام الباحث يف هذا البحث باملدخل الكيفي و
وتسجيل كلّ  أما طريقة مجع البيانات فهي باملالحظة. إجرائي صفي

 .نشاطة يف مجيع عملية الدراسِة

                                                 
41 Sartono. Penggunaan Media Presentasi Pembelajaran "Sidoarjo menangis" dalam 

( ,2007 hasil PTKMakalah . MAN Sidoarjopembelajaran Bahasa Indonesia di -wacana://http
html.menangis-sidoarjo-ptk/2008/06/com.blogspot.bahasa.2008Juni  24, SelasaDiakses .)  



نتيجة هذا البحث يدل على أن الوسائل التعليمية : نتائج البحث  - ٣
من الوسائل التعليمية املالئمة وميكنها أَنْ  تكون " سيدوارجو يبكي"

ة لدى الطلبة ويجعلهم عمِليون فعالة يف تـحسني الرغبة والدافعي
وكـذلك فعالة لتحسني كفاءة . وناشطون يف عملية التعليم والتعلّم

الطلبة يف تعلم مهارة االستماع كما يف نتيجتهم اليت تدل على 
 .٤٧، ٨٩ تصبح ٧٧،٢٤ترقيتها تعين 

 
  

   :٤٢) ٢٠٠٧  (مرأة الصاحلة: الدراسة الثانية    - ب 

لى معرفة وصفية عن استخدام احلصول ع: أهداف البحث  - ١
الوسائل التعليمية ثالث أبعاد وطريقتها املستخدمة يف املدرسة 
الثانوية  ماالنج الثالث، واحلصول على معرفة مدي فعالية 
الوسائل التعليمية  ثالثة أبعاد يف تنمية دافعية الطالب الصف 

  يف تعليم اللغة العربية " ج"العاشر
فيه هو املدخل الكيفي ونوعه مدخل البحث : منهج البحث  - ٢

أما طريقة مجع البيانات فهي باملالحظة . حبث إجرائي صفي
  .واملقابلة واإلستبيان والوثائق

كانت هذه الوسائل فعالة يف تنمية دافعيتهم : نتيجة البحث  - ٣
الضعيفة يف تعليم اللغة العربية وأن استخدام الوسائل تكون فعالة 

 طرق استخدامها وكانت تلك إذا كان املدرس يعرف كثريا عن
الوسائل املستخدمة مناسبة للمآدة واألهداف التعليمية وإرادة 

 .الطلبة
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 ٤٣)٢٠٠٦(حممد رضا السقاف :   الدراسة الثالثة  - ج 

  :أهداف البحث  - ١
اكتشاف استراتيجية تعليم الكالم باستخدام البطاقـات         -)أ 

 وبدون استخدامها

 مدى فعالية تدريس الكالم باستخدام البطاقات -)ب 

مشكالت تعليم الكالم يف املعهد العصري غنتور الثالـث           -)ج 
 كديرى" املعرفةدار "

املدخل الوصفي الباحث ستخدم بحث ياليف هذا : منهج البحث  - ٢
جمتمع البحث و.  دراسة حالة هيالتجرييب الكمي، أما دراسته

 ٢٤ و العينة ١٠٠٠هو طالب الصف اخلامس، وعددهم حوايل 
لني ومها فصل الضابط و فصل فقسم العينة إيل فص. طالبا

 . طالبا١٢التجرييب، ولكل فصل 
  :نتائج هذا البحث هي  - ٣

 املرحية،هي البطاقات باستخدام الكالم مهارة تعليم أن  -)أ 
 قدرة وتزويد اللغوية، املهارات الكتساب الئقة استراتيجية

 تنمية علي وتساعد الكالم مهارة استيعاب علي الطلبة
 األخرى املهارات

 املعهد يف البطاقات باستخدام الكالم مهارة تعليم أن -)ب 
 أكثر تكون كديرى" داراملعرفة "الثالث غنتور العصري
 الطالب مستوى رفع يف فعالة
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 انشطة علي اإلشراف املدرس علي يصعب املشكالت -)ج 
 وحيتاج كثرية الطالب عدد كان إذا التدريس أثناء الطالب
 دريسالت قبل البطاقات العداد الوقت بعض إيل املدرس

 املوازنة واملناقشة  :ثانيا 

أن يعطي الباحث يستطيع ، من تلك الدراسات السابقةوالنتائج 
ية أو ع دور الوسيلة التعليمية يف تنمية دافاحبثقد أن الباحثني السابقني اخلالصة 

وعلى سبيل املثال قد حبث . فارقةترغبة الطلبة ولكن بالوسائل التعليمية امل
سيدوارجو "تخدام وتطبيق الوسائل التعليمية عن اس) ٢٠٠٧(سرتونو 

 يف تعليم اللغة األندونوسية يف املدرسة لتنمية رغبة الطلبة"  Sidoarjo cryيبكي
واستخدم سرتونو التلفزيون وأجهزِة ، سيدوارجو )MAN( الثانوية احلكومية
دو يف لعرض الصوراليت تتعلّق بكارثِة طني البين) media player( إعالم الالعب
  .سيدوارجو

فقد حبثت عن مدي فعالية الوسائل ) ٢٠٠٧  (مرأة الصاحلةوأما 
لتنمية دافعية الطالب يف تعليم اللغة العربية يف  )3D(التعليمية  ثالث أبعاد 

حممد رضا السقاف وركّز الباحث األخري . املدرسة الثانوية ماالنج الثالث
 يف املعهد العصري  مهارة الكالملتنميةاستخدام البطاقات   حبثه حول)٢٠٠٦(

  .غونتور الثالث كيدري
  

  استفادة الباحث   :ثالثا 
قد استفاد الباحث من تلك الدراسات السابقة أنّ الوسائل التعليميـة           

عبد قال  . مهم جدا يف جمال التعليم والتعلم وال سيما يف تعليم مهارة الكالم           
ا تساعد بشكل كـبري علـى       أب  عن أمهية الوسائل التعليمية    الرمحن كدوك 



ع حاجام للتعليم،كماتساعد علـى زيـادة       اارة إهتمام التالميذ وإشب   ثاست
  .٤٤خربام، مماجيعلهم أكثر استعدادا وأوفق مزاجا للتعلم
حيـث   أَو الرأي  النظريةوقد انكشفت و أثبتت هذه الدراسات تلك   

سـيدوارجو  "أثبت دراسة سرتونو فعالية اسـتخدام الوسـائل التعليميـة           
سيدوارجو  يف مدرسة يف حتسني مهارة طلبة صف العاشر " Sidoarjo cryيبكي

دراسة مرأة الصاحلة وكذلك . )MAN Sidoarjo  ( احلكوميةاإلسالمية الثانوية 
الوسائل البـصرية ذات     الذان قد أثبتا فعالية استخدام        حممد رضا السقاف   و

  . العربية يف تعليم اللغة البطاقات و ثالثة أبعاد

  املثرية  الوسائل التعليمية البحِث يف جمالكميل على ذلك، لتفبناء
، احلاسوبإجرائي صفي باستخدام دراسة  اجنذب الباحث أن يقوم باألخري

  .ألنه مل يقم الباحثني األخرى يف هذا اال
  
  

���������  
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  اجراءات الدراسة

  

   البحثنهجم  :  أوال

   البحثمراحل تنفيذ  :  ثانيا

  جمتمع البحث وعينته  :  ثالثا

  مصادر البيانات وطرق مجعها  :  رابعا

   حتليل البياناتأساليب  : ساخام

  

  

  

  

  

  

  



    البحث منهج  : أوالً

املنهج الذي يستخدمه الباحث يف هذه الدراسة هو منـهج البحـث            
 ا إجرائياحبث أنّ )Kemmis( قال كميس.  )Class Action Research( صفيالجرائي اإل
 هو عمليةُ تطبيِق االقتراحات والنظريات إلصالح الشئ أو معاجلته لنيل           اصفي

 يف تعريف البحـث     أخرونقال ذوقان عبيدات و   و. ٤٥النتائج من تلك املعاجلة   
الطرق املستخدمة يف جمـال العمـل       أنه دراسة علمية للعمليات و    : اإلجرائي

اكتشاف طـرق جديـدة اكثـر       طرق و ذه ال احلياة اليومية لزيادة فاعلية ه    و
  .٤٦مالئمة

ويعين ذلك أن البحث اإلجرائي الصفي دراسة منظمة يقوم ا جمموعة           
 العملية التعليمية مع تأملهم يف      سني العملية خالل إجراء   من املدرسني ألجل حت   

 أربـع    منكُلّ دورة تتكون    لو، يندوروتنفيذ هذا البحث يكون بال     ٤٧نتائجه
  :خطواِت، وهي

  التخطيط  - أ 
   التنفيذ - ب 
  املالحظة  - ج 
  .االنعكاس  - د 
   :يلي فيما أوالتخطيطي البياين بالرسم املراحل هذه وضحت
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   )١ (رقم  اجلدول
  ٤٨اإلجرائي البحث يف التخطيطي الرسم

  
  
  

  
  
  

    

    

  

  

  

  البحث تنفيذ مراحل   :ثانيا

 وهى، ذكرها سبق اليت املراحل حسب البحث هذا تنفيذب الباحث مقا
 البحـث  إجراءات مراحل ويتناول. واالنعكاس واملالحظة فيذوالتن التخطيط

  :يلي فيما
 التخطيط  - أ 

  باحلاسوب الدراسية املواد تصميم / إعداد - ١
 التعليمية الوسائل باستخدام الكالم ملهارة دريسالت خطة تصميم - ٢

 .البحث هذا تنفيذ عند تستخدم اليت البحث أدوات تصميم - ٣
  :يلي كما البحث إجراءات جدول تصميم - ٤

                                                 
48 Wahid Murni. Penelitian Tindakan Kelas untuk Pendidik dan Calon Pendidik: dari  

teori menuju praktek. Makalah/Diktat disampaikan pada Pelatihan PTK UIN Malang. Januari 2008 

  وضع اخلطة
 

  تنفيذ اخلطة
 

  مالحظة
 

  الدور األول
  ناجح 

 

  مل ينجح
  الدورالثاين 

 

  ر التايلالدو
 

  مل ينجح
 

  تشخيص مشكالت التعلم
   تعيني العالجو

 

  انعكاس
 

  وضع اخلطة
 

  تنفيذ اخلطة
 

  مالحظة
 

  ناجح
 

  انعكاس
 

 حتليل البيانات

  

 حتليل البيانات

  



  )٢ (رقم  اجلدول
  البحث إجراءات مراحل

 

 البيان النشاطات اليوم و التاريخ الشهر

 فرباير
٢٠٠٩ 

  ،األربعاء
٤ 

  املالحظة
  

يف ) الشفهي(التقومي القبلي 
 مهارة الكالم

  ،األربعاء 
١١ 

  اللقاء األول
 لدور األولل

 كيف نصلي

  ،األربعاء 
١٨ 

  اللقاء الثاين
 لدور األولل

 كيف نصلي

  ،ربعاءاأل 
٢٥ 

  اللقاء الثالث
 )لدور األوللاختبار(

  كيف نصلي

  ،األربعاء
٤ 

  اللقاء األول
 ثاينلدور الل

 نتعلم احلساب

  ،األربعاء
١١ 

  اللقاء الثاين
 ثاينلدور الل

 نتعلم احلساب

مارس  
٢٠٠٩ 

  ،األربعاء
١٨ 

  اللقاء الثالث
 ثاينلدور ال لاختبار

 نتعلم احلساب

 
 

  التنفيذ - ب 
هو تطبيق كل ما يف التخطيط من اخلطوات الـيت          التنفيذ  واملقصود ب 

البد للباحث أن يتبع ما خطّطه يف التخطيط، مع أنه          و.  يف الفصل  ستجرى
 التعلـيم  خبطـة  وفقـا  والتعلّم التعليم بعملية الباحث قام ٤٩.ينفّذه طبعيا 

   .املقررة
                                                 

49   Suharsimi Arikunto, dkk. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007) h. 18 



 املالحظة  - ج 

واألمور . لداخل الفصبالتنفيذ م ا الباحث معا اقفوأما املالحظة 
 ما يتعلق مبشكالت البحث يعين ياليت الحظها الباحث داخل الفصل ه

ضعف الطلبة يف الكالم وضعف رغبة الطلبة يف تعليمها  ومن حيث 
لتعريف  وقصد ا يعىن .فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم

م الباحث ويستخد. الذي يوجه املالحظة إىل الطلبةالتغيري لوجود التنفيذ 
  .دليل املالحظة جلمع بيانات البحث/أداة 

  

  اإلنعكاس  - د 
 والثـاىن  االول اللقـاء  يف التعليم إجراءات تنفيذ الباحث ينعكس

 حول املالحظة نتيجة عن باالنعكاس الباحث ويقوم. البعدى واالختبار
 وعلـى . عليها التحليل طريق عن التالميذ وسلوك التعليمية اإلجراءات

  :كاآليت الباحث يستخلص يلالتحل هذا ضوء
 يواصل أن حيتاج فال النجاح معيار إىل وصل البحث هذا كان إذا - ١

 التايل الدور إىل الباحث

 الباحـث  فيواصل النجاح معيار إىل يصل مل البحث هذا كان إذا - ٢
 .التاىل الدور إىل

  

    عينته و البحث جمتمع  :ثالثا 

 األمة إحتاد مدرسة يف الطلبة مجيع وه بحثال هذا يف البحث جمتمع إن
 هي البحث وعينة، ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ الدراسية للسنة تاراممب اإلسالمية املتوسطة
  .ابطال عشر مخسة همعدد يبلغ الذين الثاين الصف يف ةطلبال مجيع

  



    مجعها وطرق البيانات مصادر  :رابعا

    مصادرالبيانات  - أ 

، العربية اللغة مدرس من تتكون البحث هذا يف البيانات ومصادر
 اإلسـالمية  املتوسطة إحتاداألمة  مبدرسة الثاين الصف يف  الطلبة مجيعو
 حيـث  ةثانوي أخرى ومصادر ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ الدراسية للسنة  تاراممب

  .البيانات لتكملة إليها الباحث حيتاج

    البيانات  مجع طرق - ب 

  :هي البحث هذا يف البيانات جلمع الباحث يستخدمها اليت الطرق إنّ
  

 املقابلة - ١

 جبمـع  الباحـث  خاللـه  من يقوم شفوي بياناست هي
.املفحوص من شفوية وبيانات معلومات

٥٠
  

  

    املالحظة - ٢

هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العـادي يف اكتـساب         
خلرباته ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نـشاهده أو           
نسمع عنه، ولكن الباحث حني يالحظ فإنه يتبع منـهجا معينـا            

 ملعرفة واعية أو فهم دقيـق لظـاهرة         جيعل من مالحظاته أساسا   
  ٥١.معينة
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    االختبار - ٣

أسئلة شفوية أو كتابية    (االختبار هو جمموعة من املثريات      
أعدت لتقـيس بطريقـة كميـة أو كيفيـة          ) أو صور أو رسوم   

واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة مـا أو رتبـة مـا             ، سلوكاما
، زا معينا وميكن االختبار جمموعة من األسئلة أو جها      ، للمفحوص

وتستخدم االختبارات يف القياس والكشف عن الفروق بني األفراد         
  ٥٢.والفروق بني اجلماعات والفروق بني األعمال

  

  :التايل اجلدول يف كما البيانات جلمع تستخدم كلها الطرق وهذه

 )٣(اجلدول رقم 
  بيانات البحث ومصادرها وطرق مجعها

  

 رقم
طرق مجع 
 البيانات

 أنواع البيانات
مصادر 
 البيانات

 التنفيذ

كالت الدراسية عند عملية البحث يف      مش املقابلة ١
 الفصل وكفاءة الطلبة يف الكالم

 قبلية املدرس

النتيجة ملعرفة كفاءة الطلبـة يف مهـارة         � املالحظة ٢
مناسبا (الكالم وترقية كفاءم يف الكالم      

 )باملعاير يف تعليم مهارة الكالم

 يف العملية الطلبة

 :شفهيا  � إلختبارا ٣
النتيجة ملعرفة كفاءة الطلبة يف مهـارة       
الكالم وترقية كفـاءم يف الكـالم       

 )مناسبا باملعاير يف تعليم مهارة الكالم(

  
 الطلبة

  
قبلية 
  بعديةو
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    :البيان 

 )احلاسوب(قبل عملية التعليم والتعلم باستخدام الوسائل التعليمية        : قبلية
 )احلاسوب( عملية التعليم والتعلم باستخدام الوسائل التعليمية  بعد:بعدية      
 يف عملية التعليم والتعلم : يف العملية

  

  البيانات حتليل أساليب: خامسا

 التحليـل  بأسـلوب  البحـث  هذا يف اموعة البيانات الباحث حلل
 ثـالث  مـن  يتكـون  يعين  Hubermanوهابرمن  Milles مايليس عند الكيفي
، وحتليلها البيانات عرض) ٢ (و، وتصنيفها البيانات انتقاء) ١: ( وهي، خطوات

  . تلخصها) ٣ (و

 الذي املعيار الباحث ستخدماف الكالم مهارة يف الطلبة كفاءة تحليللو
، التركيـب و، النطـق  :وهي ةاألربع النقاط أو عناصرال يعين، ذكره سبق قد
 املعـايراليت  على تتكون ربعةاأل أوالعناصر النقاط وهذه .قة الطالو املفرداتو

   ٥٣ :يلي كما يرااملع وهذه .الكالم مهارة لقياس تستخدم

  )٤ (رقم اجلدول
   الكالم مهارة يف االختبار معيار

  

 الدرجة املعايري طانقال

 ٤ .فهم متاما مع وجود لكنة خفيفةي
 ٣ .فهم غري بعيد مع وجود لكنة واضحةي

 ٢ الفهم النطق وتقود إىل سوءيف الكثرية  اءخطاأل وجود
  النطق-)١

 ١ الميكن فهمه لكثرة أخطاء النطق
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 جيد مع وجود اخلطأ بيركستطيع التلميذ أن يتكلم بتي
  ال تؤثّر يف فهم املعىناخلفيف

٤ 

  الذي فيه اخلطأ اخلفيفبيركستطيع التلميذ أن يتكلم بتي
 تؤثّر يف فهم املعىنو

٣ 

 ٢ ألخطاء الكثرية يف التركيب حىت يصعب فهم ما يقولهوجود ا

/  التراكيب-)٢
 القواعد

 ١ الميكن فهم مايقوله لكثرة اخلطاء يف التركيب
 ٤ مناسبة لألسئلة ) يف األجوبة(املفردات 

 ٣ )يف األجوبة(بعض املفردات غري مناسبة بالسياق 
 ٢ يصعب فهم حديثه  حتى  املفرداتيف بعضجهله 

  املفردات -)٣

 ١ لكثري من املفردات جيعل حديثه غري مفهومجهله با
 ٤ يتحدث بطالقة، صحيح من حيث الوقف واإلبتداء

 ٣ يتحدث بطالقة ناقصة، وصحيح من حيث الوقف واإلبتداء
يتحدث بطالقة الناقصة، مع وجود اخلطأ من حيث 

 الوقف واالبتداء
٢ 

  الطالقة-)٤

 ١ ت الصمتالميكن فهم مايقوله لكثرة تردده وطول فترا
 ١٦ ىعلالدرجة األ

  

  : تعترب النتيجة بالرموز األتية متحنمن املكلّ  درجة رتقديوبعد 

ن  
د

م
=×100   

  

  :البيان 
  
  

  

  النتيجة= ن 
  جمموع الدرجة لكلّ الطلبة= م 
 ١٦ =  ٤×٤  الدرجة األعلى وهي= د 



إىل ما يسمى باملعيار األدىن  وملعرفة جناح كلّ الطلبة فنحتاج
وقدره  . يف أول السنة الدراسية الذي متّ وضعه املدرس)SKM(للنجاح 

والكفاءة األساسية للطلبة، ودرجة الصعوبة للمادة،   إىل مهمة املادةارنظ
إذا كانت نتيجة الطلّبة متساوية باملعيار األدىن للنجاح  .والوسائل التعليمية

)SKM(  أدىن منه فهم غري نتيجتها  فهم ناجحون وإذا كانت هأعلى منأو
د األمة املتوسطة  يف مدرسة إحتا)SKM(املعيار األدىن للنجاح و. ناجحني

  .كما قدره مدرس اللغة العربية الذي يعلم فيها" ٦٥"اإلسالمية هو 
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  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

  
  عرض البيانات  :  أوال
   حتليل البيانات ومناقشتها  :  ثانيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عرض البيانات: أوال
  

  األوىلالحظةامل  -أ 

ل أن قام الباحث يف عملية هذا البحث فبدأ باملالحظة امليدانية يف اليوم             قب
ويف هذه املالحظة امليدانية عمل الباحث ممـا         .  م ٢٠٠٩ فرباير سنة    ٤األربعاء  

  :يلي 
اليت قد درسوا ها من      حول املواد كفاءم يف مهارة الكالم     مي  وقياس أو ت  ق - ١

 ).. م٢٠٠٩ فرباير سنة ٤(قبل 
عملية التعليم   يف    الطلبة  إشتراك مدرس اللغة العربية عن مستوى     املقابلة مع  - ٢

 ).. م٢٠٠٩ فرباير سنة ٤( .والتعلّم
 

ومن هذه املالحظة نال الباحث البيانات اليت تتعلق بكفاءة الطلبـة يف            
وهذه . ها في ة الطلبة عن تعليم مهارة الكالم ومحاس     ائ املدرس آرمهارة الكالم و  
  :البيانات كمايلي

  
  

  . اليت قد درسواها سابقا حول املوادكفاءة الطلبة يف مهارة الكالم  ميوقت - ١

لكفاءة الطلبة   اميوقتالباحث   ما ق  م ٢٠٠٩ من فرباير سنة     ٤يف اليوم   
. اليت قد درسواها مـن قبـل       "كيف نتوضأ  "حول املوادِ يف مهارة الكالم    

  :والنتيجة من هذا التقومي كاآليت 
  )٥ (رقم اجلدول

   القبلي يف مهارة الكالماالختباريف  نتيجة الطلبة
 

  أمساء الطلبة  قمالر  جاتنقاط االختبار والدر
  طالقة  مفردات  تركيب   نطقي

  البيان  النتيجة  اموع

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣  أمحد شكري  ١

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٣ ٣ ٢ ٢ أول الدين  ٢



 مل ينجح ٥٦،٢ ٩ ٢ ٣ ٢ ٢ أيو سريوايت  ٣

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ فوزية  ٤

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ خدجية  ٥

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ خري النسوة  ٦

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ شههريمان  ٧

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ هرينيايت  ٨

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ إمسي فريزة  ٩

 مل ينجح ٥٦،٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ إسرائي  ١٠

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ جونيدي  ١١

 مل ينجح ٥٦،٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ ملتزم  ١٢

 مل ينجح ٥٦،٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ نور اجلنة  ١٣

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٢ ٣ ٣ ٢ سرياين  ١٤

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ ولدان  ١٥

   ٩٤٩،٦  ١٥٢ ٣٢ ٤٢ ٣٦ ٤٢ اموع
    ٦٣،٣   ٢،١ ٢،٨ ٢،٤ ٢،٨  املتوسط لكل نقط االختبار

  
  

 . مدرس اللغة العربيةمع البيانات احملصولة من املقابلة - ٢
وأكّدت تلك البيانات احملصولة املذكورة ماقاله مدرس اللغة العربية         

 مـسؤوليتهم عندما سئل عن كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم وكذلك عـن            
)Their responsibility ( من واجب مرتيل أو غريه املعلّميف اعمال ما أوجبه .

ومـن  ، ة ما زالت منخفـض    ة الكالم ة يف مهار  الطلبقدرة   أنّ: "قال املعلم   
 تـوفرة العربية امل  وقلة الكتب التعليمية  ها،  ملمارستتهم   فرص لقلة أسباا هي 



وأما بالنسبة إىل   . ٥٤" املادة التعليمية  تابةتوفر لك امل ا الوقت أكثرحىت ركّزنا   
فقـال  ، من واجب منـزيل أو غريه     املعلّممسؤوليتهم يف اعمال ما أوجبه      

وتأثر هذه  ،  رغبة الطلبة يف تعلّم اللغة العربية مازالت منخفضة        أنّ: "املعلم  
عملية هم يف   إشتراكمسؤوليتهم يف التعلم وكذالك إىل       املشكلة إىل مستوى    

  ".٥٥التعليم والتعلّم
ساسية حول  األبيانات  ال قد نلنا على األقل   من تلك البيانات املذكورة     

   .)مهارة الكالم (العربية يف تعلّم اللغة ة الطلبرغبات وكفاءاتمستوى 
  

  :ومن هذه املالحظة إنكشف الباحث املشكالت التالية
لدى الطلبة قد أثـرت إىل      قلة الكتب التعليمية    قال معلم اللغة العربية أن       -)١

 الدراسية حـىت    مرور الوقت املتوفربكتابة املواد   ز املعلم يف استخدام و    يترك
 .ة املنخفضة امللل والكراهية الشديدة واحلماس الطلبةيشعر

 حتى يشعرون أنّ  لغتهم بالكالمارسةمم وليس للطلبة فرصة كثرية لتدريب  -)٢
 . منحفضةدثيف التح م كفاء

حيتاج الدارسون إىل استراتيجية التعلّم اجليدة واملثرية لتنمية مهارة الطلبة يف  -)٣
 الكالم ولكي تكون عملية التعليم والتعلم فعالة

  

  تعليم مهارة الكالميف احلاسوباستخدام تطبيق   -ب 

 الدور األول -١

 التخطيط  -)أ 

 : إنّ من األمور اليت خططها الباحث كمايلي 
 .باحلاسوب الدراسية املوادتصميم  / إعداد  �;9

باحلاسـوب مناسـبا باملـادة       الدراسية املوادصمم الباحث   
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واملادة الدراسية يف اللقاء األول هي كيـف        . الدراسية املقررة 
الوسائل التعليمية من الـصور     فصمم الباحث   . نصلي مجاعة 

 .املتعلقة بكيفية صالة اجلماعة
 .سبق ذكره يف الفصل الثالث كما بحثال إجراءات جدول تصميم  ;>
. تصميم أدوات البحث اليت تستخدم عند تنفيذ هذا البحـث           �;=

أداة : ومن األدوات املستخدمة يف تنفيذ هذا البحـث هـي           
 )كمايف املالحق(املالحظة و أداة اإلستبانة 

� دريسالت خطة تصميم  �;

 كما سبق شرحنا أن هذا الدور األول يقررله الباحث
 دقائق،  واملادة ٩٠لكل لقاء ، )ست حصص(ثالث لقاءات 

كيف نصلي "اليت سيلقيها املدرس هي املادة حتت املوضوع 
كما أا من املادة األوىل يف الصف الثاين لنصف السنة  "مجاعة

قد خطط الباحث خطة و. الثاين لتدريس اللغة العربية
التدريس للدور األول من هذا البحث اإلجرائي وهي 

وهذه هي خطة .  باستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية
  :التدريس للقاء األول والثاين يف الدور األول

  
  يف الدور األولوالثالث   والثاينخطة التدريس للقاء األول

  

  )مهارة الكالم(اللغة العربية :  املادة 
  الثاين:   الدراسي الفصل 
  "كيف نصلي مجاعة: "  املوضوع
   دقيقة٢٧٠:  الوقت 

  
 



  :معيار الكفاءة  - أ 

إمكام التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة لفظية بصورة متثيل 
 ".مجاعة  كيف نصلي " املوضوع  احلوار البسيط عن

  

  :الكفاءة األساسية  - ب 

  ".كيف نصلي   "اإلجادة يف إقامة احلوار البسيط بطريقة صحيحة عن .١
 .بصحة" كيف نصلي مجاعة  "إلقاء املعلومات البسيطة عن  .٢
 

 )Indicators: (املؤشرات   - ج 
  .استخدام املفردات أوالعبارة اليت هي من املادة بطريقة صحيحة .١
 .تعبري الصور عن كيف نصلي بطريقة صحيحة .٢
القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٣

 ".مجاعة  كيف نصلي"
 

  :املادة الدرا سية  - د 

  :تعبري الصور باستخدام املفردات اجلديدة مما يلي 
 يتشهد -  جيلس – يسجد – يركع – يكرب – يقف - مأموم –إمام 
    بعد الركعة الثانية - بعض اآليات -  خلف اإلمام - يسلّم 

  .يف آخر الصالة
  

 

  :الطريقة املستخدمة  -  ه 

  والسؤال واجلواب، معية الشفهيةالطريقة الس: الطريقة املستخدمة 
 

  : التدريستنفيذ  -  و 

  للقاء األولا - ١
 

 مقدمة  -)أ 

  ١٥  .كل أفراد من الطلبة وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس لقي •



  واجلواب السؤال طريقم الباحث مبراجعة املادة السابقة بقا •
   شرح املدرس املادة اجلديدة وكيفية تنفيذ عملية التعليم والتعلّم •

  دقيقة

  

  :الرئيسي النشاط  -)ب 
 بنطق ونطقها باملادة تتعلق اليت  اجلديدة املفردات املدرس لقي •

  .منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة الطالب كرر مث صحيح
٦٠ 
  دقيقة

 املفردات تلك من بسيطة مجلة كانت ولو باملثال  املدرس ىأت •
 منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة الطالب هاكرر مث. اجلديدة

 

 بكيفية تتعلق اليت وأصواا الصور التالميذ على درسامل رضع •
 بأركان منظمة  بركن ركنا أو جبزء جزءا دأب. اجلماعة  صالة
 كلها حركة إىل مثّ، الصالة

 

  الطلبة إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس سأل •

 

  األخري النشاط  -)ج 
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس كدأ •

 وضوعامل خالصة املدرس قدم •

 اختتام •

١٥ 
 دقائق

 
 لثاينللقاء اا - ٢

  

 مقدمة  -)أ 
 

  .كل أفراد من الطلبة وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس لقي •
 واجلواب السؤال طريق مبراجعة املادة السابقة بدرسم املقا •

  شرح املدرس كيفيةَ تنفيذ الدراسة •

١٥ 
  دقيقة

 

  
 



  :الرئيسي النشاط -)ب 
 

 تتعلـق  الـيت  أصوااوال الصور التالميذ على املدرس رضع •
 . اجلماعة  صالة بكيفية

٦٠ 
  دقيقة

 بنطـق  املعروضة الصور ريعبت أن الطلبة لكل املدرس طلب •
 .سليم

  
 

  الطلبة إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس سأل •

 

  األخري النشاط  -)ج 
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس كدأ •

 املوضوع خالصة املدرس قدم •

 الدرس املدرس ختتما •

١٥ 
  دقيقة

  

 )االختبار(لثالث للقاء اا - ٣
  

 مقدمة

 .كل أفراد من الطلبة وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس لقي •
 تقومي واالختبار كيفية تنفيذ عملية ال املدرسشرح •

وهـي احلاسـوب    ، أعد الباحث أجهزة أو أدوات التقومي      •
  )LCD(والصور املتحركة وغري متحركة وجهاز فوق رأسي 

١٥  
  ةدقيق

  ٧٠  )اإلختبار (الرئيسي النشاط
  ٥  اإلختتام

 

  والوسائل التعليمية  التعليمصدرم  -  ز 

  هداية املاجستري.  دكتاب تعليم اللغة العربية لدكتور :  التعليمدرمص
 )LCD (إل سي دياحلاسوب و : الوسائل التعليمية 



  

   التنفيذ -)ب 
لكلّ ، ذا الدور األول بثالثة لقاءاته تنفيذقام الباحث يف 

وجرى هذه .  دقيقة٤٥لقاء يتكون على حصتني، ولكل حصة 
،  صباح٩،٠٠ – ٧,٣٠اللقاءات الثالثة يف يوم األربعاء من الساعة 

  . م٢٠٠٩ فربايري سنة ١١وبدأ من 
  :  التعليم والتعلم يف هذا الدور األول مما يلي  عمليةأجريتو

  

  اللقاء األول  .١
  األنشطة 

  

 النشاط
 األول

 والتحيـة  الـسالم ل مث قرأ على الطلبة       الفص املدرسدخل   •
  .منهمكل أفراد وتذكري أمساء

  

س فَهـم   لقياوبعد ذلك قام الباحث مبراجعة املادة السابقة         •
 الـسؤال  طريـق املادة اليت قد درسواها من قبل ب  عن ةبلالط

واملادة السابقة اليت قد درسواها من قبل هي املادة         . واجلواب
وبعد املراجعـة فعلـم     ". أكيف نتوض "اليت حتت املوضوء    

 .الباحث أنّ كفاءم يف مهارة الكالم مازالت منخفضة
املادة اجلديدة اليت ستدرس يف هذا        املدرس شرحقبل التنفيذ    •

   تعليم والتعلّمكيفية تنفيذ عملية الاللقاء و



 النشاط
  الرئيسي

 ونطقها باملادة تتعلق اليت  اجلديدة املفرداتبعرض   املدرس بدأ •
وبعـد  . منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة ةالطلب كرر مث صحيح بنطق

مع حتضري الـصور املناسـبة بـاملفردات         ذلك كررها املدرس  
قصد ا لطلب فهم الطلبة معىن تلك املفردات مـن          ، املنطوقة

وبعد ذلـك   .  إىل لغة األم   ميترجالبدون  تلك الصور املعروضة    
 .كتب املدرس كتابة صحيحة من تلك الكلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



    

  

  
  

ِقفي    كَيبر  كَعري  
      

      

ِميقوم نوِعكُ الر  يسججوِد  دالس دبع ِلسجي  
      

      

يدهشت  لِّمسورأ   ي)لْخأمام   )ف  



 

 املفـردات  تلك من بسيطة مجلة كانت ولو باملثال  املدرس أتى •
 منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة بالطال هاكرر مث. اجلديدة

  

 

  يِقف اإلمام
  مواملَأم ِقفي 

 

 يكَبر اإلمام تكِْبيرةَ الِْإحرام

  ويكَبراملأموم 
  

 

 الـيت  وأصواا  املتحركة الصور شاشةال على املدرس عرض •
  بركن ركنا أو جبزء جزءا بدأ. اجلماعة  صالة بكيفية تتعلق
 كلها حركة إىل مثّ، الصالة نبأركا منظمة

  

  يِقف اإلمام �9
  ويِقف املَأموم خلفَه    

  

   

 يكَبر اإلمام تكِْبيرةَ الِْإحرام �>

  ويكَبراملأموم بعده
  

  
  

  
  

  يقْرأ اإلمام سورةَ الفَاِتحة �=

  

�  يقْرأ اإلمام بعض اآليات ِمن القُرآن الكَِرمي �
  ملَأموم سورةَ الفَاِتحةويقْرأ ا  

    



  يركَع اإلمام  �!
  ويركَع املَأموم

  
  

 

  يقُوم اإلمام ِمن الركُوع �:
  ويقُوم املأموم ِمن الركُوع

  

  يسجد اِإلمام �/  
  ويسجد املَأموم

  يجِلس اِإلماَم بعد السجود ��  
  ويجِلس املأَموم بعده

    
>�  دهشتةية الثّاِنيكْعالر دعاِإلماَم ب  

  ويتشهد املأَموم بعده
  

  يتشهد اِإلماَم يف آخِر الصالَة �"9
  ويتشهد املأَموم بعده

  

  
  

  يسلِّم اِإلمام �99  

دهعوم باملَأم لِّمسوي  
  
  
  
  
  

 

 :مثل ، الطلبة إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس سأل •
  



ا يعمل اإلمام واملأموم كما رأيتم على ماذ - ١
 الصورة ؟

 ما ذا يعملوا قبل هذا األعمال ؟ - ٢

  وما ذا يعملوا بعده ؟ - ٣
  

 النشاط واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس دكّأ •
 املوضوع خالصة املدرس قدم •  األخري

  الدرس املدرس ختتمإ •
  

  ينثااللقاء ال .٢
  األنشطة 

 النشاط  .كل أفراد من الطلبة وتذكري أمساءوالتحية مالسال املدرس لقي •
ـ لم الط لقياس فه قام الباحث مبراجعة املادة السابقة       • األول  عـن  ةب

  واجلواب السؤال طريقل بباملادة اليت قد تعلّمواها من ق
  تعليم والتعلّم كيفية تنفيذ عملية ال املدرسشرح •  

  

 النشاط
 الرئيسي

 صـوا  دون اجلماعـة  صالة بصور التالميذ املدرس عرض •
 ركنـا  أو جبـزء  جزء يبدأ  ويعربها باللغة العربية   باحلاسوب

  كلها حركة إىل مثّ، الصالة بأركان منظمة بركن
  

. سليم بنطق املعروضة الصور عربت الطلبة لكل املدرس طلب •
طلب املدرس لكلّ الطلبة واحدا فواحدا أن يقـدم         ، لذلك

شة تعبريا سليما  أمام الشاشة ويعرب الصور املعروضة على الشا      
وقام املدرس مقام املصحح حينما اخطاء الطلبـة    . وصحيحا

وجبانب ذلك قوم املدرس كفاءات الطلبة      . عند تعبري الصوار  
يف مهارة الكالم من حيث النطق واملفـردات والتركيـب          



 . والطالقة مالحظة باستخدام أداة املالحظة
  واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس كدأ •

 نشاطال
 األخري

 املوضوع خالصة املدرس قدم •

 الدرس املدرس ختتما •

  
  )التقومي(لث ثااللقاء ال .٣

  األنشطة
 .الطلبةمن كل أفراد  وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس لقي •
 تقومي واالختبار كيفية تنفيذ عملية ال املدرسشرح •

ملتحركة وهي احلاسوب والصور ا   ، أعد الباحث أجهزة أو أدوات التقومي      •
  )LCD(وغري متحركة وجهاز فوق رأسي 

 املتحركة اليت عرض عن كيفية صالة اجلماعة وطلب املعلم رض املعلّم الصورع •
 تلـك   وا يقدموا أمام الفصل و يعرب     أنواحدا فواحدا   إىل كل أفراد من الطلبة      

والتعبري قد يكون ترتيبا حسب أركان الصالة وقـد         . الصور باللغة العربية  
كفـاءم مث   املعلّم  الحظالصور ف عندما عبر الطلبة تلك     و .عشوائيايكون  

إليهمقيمةَى العطوأهم مقي .  
  اإلختتام •
  

  .املالحظة  -ج
  

  :والحظ الباحث البيانات احملصولة من عمليات التنفيذ وهي كما يلي
  

 البيانات احملصولة من خالل املالحظة اليت تتعلق برغبة الطلبة   .١

 عملية التعليم والتعلّم يف تعليم مهارة الكالم وقد الحظ الباحث
ومن هذه املالحظة ظهر لنا أنّ  .باستخدام الوسائل التعليمية احلاسوب



ط ومحاسة ويتمتعون يشتركون بنشا حيث أم يةيتعلّمون بفعالالطلبة 
 ملمارسة كالمهم وتعبري ما يروا من الصور بالتقدم إىل مقدمة الفصل

بإستعمال   احلاسوبمن شاشةط اليت ارتدت املتحركة على احلائ
  وبسبب ).LCD( أو تسمى جبهاز فوق رأسي )Projector (العارض

استعمال هذه الوسائل التعليمية يرى الباحث كأم يتعلّون باملثري 
  وطبعا تهم يف الكالم إىل ارتفاع شجاعرةثوهذه ظاهرة مؤ. والسرور

  كالمتنمي رغبتهم يف التعلم وكفاءم يف ال
 

 

وبينما نفّذ الباحث هذه اإلجراءات التعليمية قدالحظ الباحث 
عن تطور كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم من حيث النطق والتركيب 

  . وتنظر أيضا هذا التطور من خالل االختبار. واملفردات والطالقة
ويف اجلدول التايل عرض الباحث عن البيانات احملصولة خالل 

  . ر الشفهي ملعرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكالماملالحظة واالختبا
  

  )٦ (رقم اجلدول
  )يف الدور األول( مهارة الكالماختبار نتيجة الطلبة يف 

 

  جاتنقاط االختبار والدر

الر
قم

  

نطقي  أمساء الطلبة
تركيب   

مفردات  
طالقة  
  

اموع
النتيجة  
البيان  
  

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣  أمحد شكري  ١

٢  ل الدناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ينأو 

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٢ ٣ أيو سريوايت  ٣

 ناجح ٨٧،٥ ١٤ ٤ ٣ ٣ ٤ فوزية  ٤

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٢ ٣ خدجية  ٥



 ناجح ٨١،٢ ١٣ ٤ ٣ ٣ ٣ خري النسوة  ٦

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٢ ٣ شههريمان  ٧

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ هرينيايت  ٨

 ناجح ٨١،٢ ١٣ ٤ ٣ ٣ ٣ إمسي فريزة  ٩

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ إسرائي  ١٠

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ جونيدي  ١١

 مل ينجح ٦٢،٥ ١٠ ٣ ٢ ٢ ٣ ملتزم  ١٢

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٢ ٣ نور اجلنة  ١٣

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٣ ٢ سرياين  ١٤

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٢ ٣ ولدان  ١٥

   ١٠٨٧،١  ١٧٤ ٤٧ ٤٤ ٣٨ ٤٥ اموع
 نقط املتوسط لكل
  االختبار

٧٢،٥  ١١،٦ ٣،١ ٢،٩ ٢،٥ ٣،٠    

 

  : يت الرموز اآلفاستخدم الباحث ولتقدير مهارة الطلبة يف الكالم

ن  
د

م
=×100   

  

  :البيان 
  
  

  

  
  

  لنتيجةا= ن 
) column (عمـود كما نـراه يف      (جمموع الدرجة لكلّ الطلبة   = م  

  ).اجلدوال السابق نم" اموع"
 ١٦ =  ٤×٤  الدرجة األعلى وهي= د 



) column (عمودفالنتيجة احملصولة من ذلك الرمز هي كما نراه يف 
لية بعد تقدير اتنّ اخلطوة الإ. اجلدوال السابق نم" البيان"و" النتيجة"
باملعيار يسمى  الذي  املعيار املستعملخدام بإست النتيجةتفسري نتيجة هيال

وهو   يف أول العام الدراسي الذي متّ وضعه املدرس)SKM(األدىن للنجاح 
إن معناه، . وذا املعيار قدر الباحث هل الطلبة ناجح أم مل ينجح. ٦٥

 أقل من وإن كانت النتيجة" ناجح" فصاعد فقيل أنه ٦٥كانت النتيجة 
 الحصوجد الباحث أنّ الطالبان ، فبناء على ذلك. "جحمل ين"فقيل  ٦٥
معىن ذلك أن ، ٦٢،٥ين ، يع)املعيار األدىن للنجاح (٦٥ن قيمة أقل مال

  ."مل ينجحا"هذين الطالبني 
  

  

  .االنعكاس -د
مثّ واصل الباحث بعملية ، قد انتهى تنفيذ عملية التعليم ومالحظتها

دور األول من تطبيق استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة االنعكاس على ال
  . الكالم ويبقي البيانات احلاصلة من خالل املالحظة واملقابلة واالختبار

  :ومن هذا االنعكاس حصل الباحث البيانات مما يلي
أنّ باستخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم كان الطلبة يشتركون يف  - ١

حيث أم ملثرية كما اكتشف من املالحظة عملية التدريب واملمارسة با
 لتعبري ط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة الفصليشتركون بنشا

  احلاسوبمن شاشةالصور املتحركة مما رأوا على احلائط اليت ارتدت 
 ).LCD( أو جهاز فوق رأسي )Projector (بإستعمال العارض

م مهارة الكالم قد منو رغبة أنّ استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف تعلي - ٢
الطلبة يف تعلم اللغة العربية وقد أثرت تنمية الرغبة إىل حتسني مهارة الكالم 

 .لديهم



رغم أنّ استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم قد منو رغبة الطلبة  - ٣
وحسن مهارة الكالم لديهم ولكن يف جمال كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم 

املعيار األدىن ألنّ نتيجتهما أقل من . "مل ينجحا"ذان فهناك طالبان ال
  .٦٥ وهو للنجاح

فال بد للباحث أن يواصل إىل الدور التايل وهو ، النعكاسبناء على هذا ا - ٤
 .الدور الثاين

  
  

 .ثاينالدور ال -٢
  التخطيط  -)أ 

وهذا التخطيط للدور الثاين كما هو يف التخطيط للدور 
 عطين ي أحسينه لكي ميكنلت تطلب هذا الدورإال أنّ يف ، األول
 ففي الدور التايل، لذلك. يف تنمية قدرم يف الكالم اتأثريأكثر 

: أي (ث للتحدبة إىل الطلفرصة وأوسع أكثر سيعطي الباحث
قام الباحث يف تصميم هذا ،  إذ.)ملمارسة كالمهم بالتحدث

 ريدومع ذلك ي، التخطيط بأكثر فرصة للطلبة يف املمارسة والتطبيق
 حىت أكثر إثارةالوسائل و حسنأ  وتصميملع جلاولاحث أن حيالب

  .   للتحدثهمنشيطوحتسني  تنمية تستطيع
  :وهذه هي خطة الدور الثاين للقاء األول والثاين 

 

  تدريس للقاء األول والثاين والثالث يف الدور الثاينخطة ال
  

  )مهارة الكالم(اللغة العربية :  املادة 
  الثاين/ لثاينا:   الفصل الدراسي 

  "نتعلم احلساب: "  املوضوع
  دقيقة٢٧٠:  الوقت 



  معيارالكفاءة   - أ 
تعبريا شفويا بـسيطا بتركيـب      " نتعلم احلساب " على التعبري عن     ةبل الط ةقدر

  صحيح
  
  الكفاية األساسية - ب 

   "نتعلم احلساب "بسيط عما يتعلق بـالتعبري ال على ةبلالط ةقدر - ١
  "نتعلم احلساب" جبملة بسيطة عن  تقدمي املعلومات شفوياةبلالط ةقدر - ٢

 

 )Indicators (:املؤشرات  - ج 
  : علىةبلالط ةقدر       

   "نتعلم احلساب "ا عن  وسليماتلفيظ املفردات اجلديدة صحيح. ١  
) ٩٠-٢٠(وعدد العقود ) ١٩- ١١(تعبري العدد من  العدد املركب . ٢

  )٩٩-٢١(والعدد املعطوف 
ـ   املفرداتاستخدام    ٣ والتركيب البسيطة اليت     "نتعلم احلساب  " اليت تتعلق ب

  تشتمل فيها العدد
  متناسبة بالصورة والتركيب الذي درسه   " كم"إجابة األسئلة بـ  . ٤

  :املادة الدرا سية  - د 

  :تعبري الصور باستخدام املفردات اجلديدة مما يلي 
  )١٩-١١(العدد املركب 
  )٩٠- ٢٠(وعدد العقود 

  )٩٩-٢١(والعدد املعطوف 
، -٣٢=٢٠+١٢: مثـل   ، كيب البسيطة اليت تشتمل فيها العـدد      والترا

٧٠=٤٧+٢٣  
 

  :الطريقة املستخدمة  - ه 

  والسؤال واجلواب، الطريقة السمعية الشفهية: الطريقة املستخدمة 
 



  : التدريستنفيذ  - و 

 اللقاء األول - ١

 مقدمة -)أ 

  .كل أفراد من الطلبة وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس لقي •
  واجلواب السؤال طريقث مبراجعة املادة السابقة ب الباحقام •
  شرح املدرس املادة اجلديدة وكيفية تنفيذ عملية التعليم والتعلّم •
أجاب الطلبة أسئلة املدرس حول املفردات اليت عرفها عـن           •

  "نتعلم احلساب"

١٥  
  دقيقة

  

  :الرئيسي النشاط  -)ب 
 بنطق هاقَِطون باملادة تتعلق اليت  اجلديدة املفردات املدرس قدم •

  .منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة ةالطلب هاكرر مث صحيح
٦٠ 
  دقيقة

من   دأب. ـالعددب تتعلق اليت الصور طلبةال على املدرس عرض •
مثّ ) ٩٠-٢٠(مثّ عدد العقـود     ) ١٩-١١(العدد املركب   
  :مثل ، )٩٩-٢١(العدد املعطوف 

 

 . ـها وعددهاب تتعلق اليت الصور طلبةالعرب  •
مثل سـتة   ، عرض الصورة وعددها  ...... ( الفصل   يف: املثال  

  ). عشر كرسيا 

 

مثّ ) ٩٠-٢٠(مثّ عدد العقود    ) ١٩-١١(من العدد املركب     دأب
 منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة، )٩٩-٢١(العدد املعطوف 

 تشارك الطلبة قي تعبري العدد بطريقة  األسئلة واألجوبة •

   فصلك؟ كم تلميذا يف.....  أو٢٣ = ١٢ + ١١: مثل 
     الطلبة إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس سأل    •

 

  
  
  



  األخري النشاط -)ج 
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس كدأ •

• املوضوع خالصة املدرس مقد 

 اختتام •

١٥ 
 دقائق

 

 

 اللقاء الثاين - ٢

 مقدمة .١

  .كل أفراد من الطلبة وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس لقي •
  واجلواب السؤال طريقباحث مبراجعة املادة السابقة بم القا •

١٥ 
  دقيقة

    يفية تنفيذعملية التعليم والتعلّمكشرح املدرس أهداف التعليم و •
 

  :الرئيسي النشاط .٢
 

. ـالعدد وعربها ب تتعلق اليت شاشةال الصور على  املدرس رضع •
-٢٠(مثّ عدد العقـود     ) ١٩-١١(من العدد املركب     دأب

  )٩٩-٢١(ف مثّ العدد املعطو) ٩٠

٦٠ 
  دقيقة
 

مقدمة / طلب املدرس على كلّ أفراد من الطلبة أن يقدم أمام            •
مـن    يبدأ. ـعددهاب تتعلق اليت الصور التالميذالفصل مث يعرب    
مثّ ) ٩٠-٢٠(مثّ عدد العقـود     ) ١٩-١١(العدد املركب   
  منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة، )٩٩-٢١(العدد املعطوف 

 

 السؤال بطريقة"نتعلم احلساب "حلوار عن   يف ا  تشارك التالميذ  •
 واجلواب

 

 

  
  



  األخري النشاط .٣
 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس كدأ •

 املوضوع خالصة املدرس قدم •

 الدرس املدرس ختتما •

١٥ 
  دقيقة

  
  

    )اختبار(لث ثااللقاء ال .٤
    األنشطة

 مقدمة

  .كل أفراد الطلبة وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس قال •
  تقومي واالختبار كيفية تنفيذ عملية ال املدرسشرح •
وهـي احلاسـوب    ، أعد الباحث أجهزة أو أدوات التقومي      •

  )LCD (والصور املتحركة وغري متحركة وجهاز فوق رأسي

١٥  
  دقيقة 

  ٧٠  شفاهى اختبار
  ٥  اختتام

 
  والوسائل التعليمية  التعليمصدرم  - ز 

  هداية املاجستري.  دالعربية لدكتوركتاب تعليم اللغة  :  التعليمدرمص
  )LCD(احلاسوب و العارض : الوسائل التعليمية 

  
  
  
 



   التنفيذ -)ب 
ذا الدوركما هو يف الدور األول يعين ه تنفيذقام الباحث يف 

 ٤٥لكلّ لقاء يتكون على حصتني، ولكل حصة ، بثالثة لقاءات
اعة وجيري هذه اللقاءات الثالثة يف يوم األربعاء من الس. دقيقة
  . م٢٠٠٩ مارس سنة ١٨ إىل ٤وتبدأ من ، صباحا٩،٠٠ - ٧,٣٠

  :  التعليم والتعلم يف هذا الدور مما يلي  عمليةأجريتو 
  

  اللقاء األول  .٥
  األنشطة 

  

 النشاط
 األول

 وتذكري  والتحية السالم مث قال على الطلبة      املدرسدخل   •
  .منهمكل أفراد أمساء

  

س فَهم  لقيادة السابقة   وبعد ذلك قام الباحث مبراجعة املا      •
 السؤال طريقاملادة اليت قد درسواها من قبل ب       عن ةبلالط

واملادة السابقة اليت قد درسواها من قبل هـي         . واجلواب
 ". كيف نصلي مجاعة"املادة اليت حتت املوضوء 

املادة اجلديدة اليت سـتدرس يف        املدرس شرحقبل التنفيذ    •
 تعليم والتعلّمكيفية تنفيذ عملية الهذا اللقاء و

بدأ املدرس بالسؤال واجلواب حول املفردات اليت عرفها         •
  " نتعلم احلساب"الطلبة عن 



 النشاط
  الرئيسي

 باملـادة  تتعلق اليت  اجلديدة املفرداتبتقدمي   املدرس بدأ •
 مث، فئويا مثّ، مجاعة الطالب كرر مث صحيح بنطق ونطقها
لـصور  مع حتـضري ا    وبعد ذلك كررها املدرس   . منفردا

قصد ا لطلب فهم الطلبـة      ، املناسبة باملفردات املنطوقة  
بـدون  معىن تلك املفردات من تلك الصور املعروضـة         

وبعد ذلك كتب املـدرس كتابـة       .  إىل لغة األم   ميترجال
  .صحيحة من تلك الكلمة

  

١١  
 دأح  
رشع  

� 
����������  

١٢  
  إثْناَ

 َعشر

�� 
����������  

١٣  
  ثَالَثَةَ 
رشع 

��� 
����������  

١٤  
  أربعةَ
رشع 

���� 
����������  

١٥  
  خمسةَ
رشع  

����� 
����������  

١٦  
  ِستةَ
رشع 

������ 
����������  

١٧  
  سبعةَ 
رشع 

������� 
����������  

١٨  
  ماِنيةَ ثَ

رشع 

�������� 
����������  



١٩  
  سعةَ ِت

رشع  

��������� 
����������  

  

ـ  تتعلـق  اليت الصور طلبةال على املدرس قدم •    مث  ـالعددب
مثّ عدد  ) ١٩-١١(من العدد املركب     دأبطلبهم تعبريها   

، مجاعة، )٩٩-٢١(مثّ العدد املعطوف    ) ٩٠-٢٠(العقود  
 منفردا مث، فئويا مثّ

 تشارك الطلبة قي تعبري العدد بطريقة  األسئلة واألجوبة •  

  تلميذا يف فصلك؟ كم .....  أو٢٣ = ١٢ + ١١: مثل 
     الطلبة إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس سأل    •

 الطلبة إىل بالصور مناسبة أسئلة املدرس سأل •  

 النشاط واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس دكّأ •
 املوضوع خالصة املدرس قدم •  األخري

  الدرس املدرس ختتمإ •
  

  ينثااللقاء ال .٦
  األنشطة 

 النشاط  كل أفراد الطلبة وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس قال •
 عن ةبللقياْس فَهم الط  قام الباحث مبراجعة املادة السابقة       • األول

  واجلواب السؤال طريقل بباملادة اليت قد تعلّمواها من ق
  شرح املدرس أهداف التعليم وكيفية تنفيذ عملية التعليم •  

  

 النشاط
 الرئيسي

ـ  تتعلـق  اليت شاشةال لىالصور ع  املدرس عرض • ـالعدد ب
مثّ عـدد   ) ١٩-١١(من  العدد املركـب       يبدأ. ويعربها
  )٩٩-٢١(مثّ العدد املعطوف ) ٩٠-٢٠(العقود 



  

/ طلب املدرس على كلّ أفراد من الطلبة أن يقـدم أمـام              •
. ـعددهاب تتعلق اليت الصور التالميذمقدمة الفصل مث يعرب     

 عـدد العقـود    مثّ) ١٩-١١(من  العدد املركـب       يبدأ
 مثّ، مجاعـة ، )٩٩-٢١(مثّ العدد املعطوف    ) ٩٠-٢٠(

  منفردا مث، فئويا
 بطريقـة "نتعلم احلـساب  "يف احلوار عن     تشارك التالميذ  •  

 واجلواب السؤال

 النشاط
  األخري

 واجلواب السؤال بطريقة املوضوع املدرس دكّأ •

 املوضوع خالصة املدرس قدم •

 الدرس املدرس ختتمإ •

  

  )التقومي(لث اثاللقاء ال .٧
  األنشطة

 .الطلبةمن كل أفراد  وتذكري أمساءوالتحية السالم املدرس قال •
 تقومي واالختبار كيفية تنفيذ عملية ال املدرسشرح •

وهـي احلاسـوب والـصور      ، أعد الباحث أجهزة أو أدوات التقومي      •
 )LCD(املتحركة وغري متحركة وجهاز فوق رأسي 

يعين من العدد   لى الشاشة اليت تتعلق بالعدد       الثابتة ع  رض املعلّم الصور  ع •
مثّ العـدد املعطـوف     ) ٩٠-٢٠(مثّ عدد العقود    ) ١٩-١١(املركب  

)٩٩-٢١ . 
الشاشة مث عليه /طلب املدرس على كلّ أفراد من الطلبة أن يقدم أمام الفصل •

من العدد املركـب     يبدأ .باللغة العربية ـعددها  ب تتعلق اليت الصورتعبري  
، )٩٩-٢١(مثّ العدد املعطوف    ) ٩٠-٢٠(عدد العقود   مثّ  ) ١٩-١١(

 منفردا مث، فئويا مثّ، مجاعة



،   إلعطاء الـسؤال إىل الطالـب       األخر لباطال إىل    املعلم فرصة  ىعطأ •
 ِجبذلك السؤال إجابةوالطالب ي. 

ـ طلب املدرس علـى الطلبـة أن         • نـتعلم  "شاركوا يف احلـوار عـن       ي
  واجلواب السؤال بطريقة"احلساب

  

  .الحظةامل -)ج 
مهارة عن كفاءة الطلبة يف  البيانات احملصولة ثوالحظ الباح

  :عمليات تنفيذ التدريس وهي كما يلي  من الكالم
  

يف اجلدول التايل عرض الباحث عن البيانات احملصولة خالل 
  . املالحظة واالختبار الشفهي ملعرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

  

  )٧ (رقم اجلدول
  )يف الدور الثاين (يف اختبار مهارة الكالم نتيجة الطلبة 

 

  جاتنقاط االختبار والدر

الر
قم

  

نطقي  أمساء الطلبة
تركيب   

مفردات  
طالقة  
  

اموع
النتيجة  
البيان  
  

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣  أمحد شكري  ١

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ أول الدين  ٢

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ أيو سريوايت  ٣

 ناجح ٨٧،٥ ١٤ ٤ ٣ ٣ ٤ فوزية  ٤

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٢ ٣ خدجية  ٥

 ناجح ٨١،٢ ١٣ ٤ ٣ ٣ ٣ خري النسوة  ٦

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٢ ٣ شههريمان  ٧



 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ هرينيايت  ٨

 ناجح ٨١،٢ ١٣ ٤ ٣ ٣ ٣ إمسي فريزة  ٩

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٢ ٣ ٣ إسرائي  ١٠

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ جونيدي  ١١

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٢ ٣ ٣ ملتزم  ١٢

 ناجح ٦٨،٧ ١١ ٣ ٣ ٣ ٣ نور اجلنة  ١٣

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ سرياين  ١٤

 ناجح ٧٥ ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ولدان  ١٥

   ١١١٨،٤  ١٧٩ ٤٨ ٤٣ ٤٣ ٤٦ اموع
    ٧٤،٦  ٧٤،٦ ٣،٢ ٢،٩ ٢،٩ ٣،١  املتوسط لكل نقط االختبار

 

  : يت الرموز اآلفاستخدم الباحث ولتقدير مهارة الطلبة يف الكالم

ن  
د

م
=×100   

  

  :البيان 
  
  

  

  
) column (عمودفالنتيجة احملصولة من ذلك الرمز هي كما نراه يف 

املعيار األدىن للنجاح نظرا إىل .  اجلدوال السابق نم" البيان"و" النتيجة"
)SKM(  فالنتيجة احملصولة تدل على أنّ نتيجة كلّ أفراد من ٦٥وهو 

 عمود كما نظرنا يف .)SKM(األدىن للنجاح املعيار الطلبة أعلى من 
)column" (٦٨،٧"أن نتيجة الطلبة يف مهارة الكالم أقلها هي " النتيجة "

  النتيجة= ن 
) column (عمـود ) كما نراه يف   (جمموع الدرجة لكلّ الطلبة   = م  

  .اجلدوال السابق نماجلملة 
 ١٦ =  ٤×٤  الدرجة األعلى وهي= د 



وذا املعيار عرفنا أنّ الطلبة هم ناجحون لنيل ". ٨٧،٥"وأكثرها هي 
  ).املعيار األدىن للنجاح (٦٥النتيجة األعلى من 

  
  

  .االنعكاس -د
مثّ واصل الباحث بعملية ، عليم ومالحظتهاقد انتهى تنفيذ عملية الت

االنعكاس على الدور الثاين من تطبيق استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة 
  . الكالم ويبقي البيانات احلاصلة من خالل املالحظة واملقابلة واالستبانة

  :ومن هذا االنعكاس حصل الباحث البيانات مما يلي
 الكالم كان الطلبة يشتركون يف أنّ باستخدام احلاسوب يف تعليم مهارة .١

فطبعا هذه هي من تأثري استخدام ، عملية التدريب واملمارسة باملثرية
 .الوسيلة املثرية أيضا وهي احلاسوب

أنّ استخدام احلاسوب استخداما جيدا يف تعليم مهارة الكالم قد منو  .٢
قدرم مهارة الكالم يعين حصلوا إىل حتسينهم يف النطق حبيث ينطقون 

نطق أصح مما قبل التنفيذ ومن حيث التراكيب أو القواعد حيث يتكلمون ب
وكذلك من خالل املفردات حيث . بالتراكيب األصح مما قبل التنفيذ

يستخدمون املفردات اللغوية املتنوعة واملناسبة بالسياق ومن جانب الطالقة 
 .   حيث يتحدثون بطالقة وصحيح من حيث الوقف واإلبتداء

 

  .امناقشتهحتليل البيانات و :  ثانيا 
ها، مناقشتوبعد أن عرض الباحث البيانات، فيأيت بعد ذلك حتليلها و

وباالعتماد على البيانات اليت قدمها الباحث يف الصفحات السابقة فيحلّلها 
 ما حصلوهو أنه بالنظر إىل بيانات املالحظة واالستبانة و: الباحث كما يلي 

استخدام احلاسوب استخداما جيدا قد منو  بأن احثرأى الب شفهيختبار الالايف 
كما قد افترضه الباحث يف حبثه من -تعليم مهارة الكالم  يف وحسن الطلبة



تزيد شجاعة الطلبة يف أداء  حيث - حتسن مهارة الطلبة يف الكالم حيث أا 
  .مهارة الطلبة يف الكالمتنمية   حيت تؤثر أيضا إىلالكالم وارتفاع محاستهم فيه

والدليل عليه هو بيانات املالحظة حيث كان الطلبة يتعلّمون بفعال 
  أو التعبري الفصل ألداء احلوارأماميشتركون بنشاط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم و

 كفاءم وقدرم إىل زيادة التأثريوهذه ظاهرة . ومثريةوهم ويتقدمون بشجاعة 
  .يف الكالم

اسوب يف تعليم مهارة الكالم من مثّ ملعرفة مامدى فعالية استخدام احل
أن حيث النطق والقواعد واملفردات والطالقة كما هي من أسئلة البحث فعلينا 

 قبل البحث )عن قدرة الطلبة يف مهارة الكالم يف كلّ النقاط (نقارن البيانات
  :و مقارنة البيانات املقصودة هي مما يلي . وبعد البحث

 نمية النطق السليم لدى الطلبة ؟ما مدى فعالية استخدام احلاسوب لت  -أ 

وملعرفة ما مدى فعالية استخدام احلاسوب لتنمية النطق السليم لدى 
قبل مما  يف النطقالطلبة ؟ فقارن الباحث البيانات املتعلقة بكفاءة الطلبة 

  :كاآليت ) الدور األول والثاين(البحث وبعده 
  

  )٨ (رقم اجلدول
  يم قبل البحث ويف الدوراألول والثاينالنطق السليف   الطلبةمقارنة كفاءة

 

  أمساء الطلبة  قمالر  كفاءة الطلبة يف النطق السليم
  الدور الثاين الدور األول  قبل البحث

 ٣ ٣ ٣  أمحد شكري  ١
 ٣ ٣ ٢ أول الدين  ٢
 ٣ ٣ ٢ أيو سريوايت  ٣
 ٤ ٤ ٣ فوزية  ٤
 ٣ ٣ ٣ خدجية  ٥



 ٣ ٣ ٣ خري النسوة  ٦
 ٣ ٣ ٣ شههريمان  ٧
 ٣ ٣ ٣ رينيايته  ٨
 ٣ ٣ ٣ إمسي فريزة  ٩
 ٣ ٣ ٣ إسرائي  ١٠
 ٣ ٣ ٣ جونيدي  ١١
 ٣ ٣ ٣ ملتزم  ١٢
 ٣ ٣ ٣ نور اجلنة  ١٣
 ٣ ٢ ٢ سرياين  ١٤
 ٣ ٣ ٣ ولدان  ١٥

 ٤٦ ٤٥ ٤٢ اموع

  ٣،١  ٣،٠  ٢،٨  متوسط اموع
  النتيجة

ن
د

م
=×100  

  

١٠٠×  ٢،٨  
  ٤       
 =٧٠ 

١٠٠×  ٣،٠  
   ٤  
 =٧٥ 

١٠٠×  ٣،١  
    ٤  
 =٧٧،٥ 

  

  ذلكنم" النـتيجة) "row (الصففالنتيجة احملصولة كما رأينا يف 
كما نظرنا أن نتيجة الطلبة يف مهارة الكالم خاصة يف فن النطق .اجلدوال
املعيار  (٦٥وهذه النتيجة أعلى من ". ٧٠"هي ) قبل تنفيذ البحث(السليم 

من حيث النطق من قبل " ناجحون"لبة معناه أنّ مجيع الط، )األدىن للنجاح
) SKM (املعيار األدىن للنجاح أعلى من  ٧٠تنفيذ البحث ألن نتيجهم 

يف الدور األول " ٧٥"وقد منو نتيجتهم بعد تنفيذ البحث إىل . ٦٥وهو 
  .يف الدور الثاين" ٧٧،٥"وإىل 



عرفنا أنّ نتيجة اعتمادا على تلك البيانات املعروضة واملذكورة 
قد منو من الدور األول إىل الدور الثاين  من حيث النطق السليم الطلّبة

  .تهم قبل تنفيذ هذا البحثنتيج باملقارنة إىل
  

 ما مدى فعالية استخدام احلاسوب لتدريس التركيب لدى الطلبة ؟ - ب 

وملعرفة ما مدى فعالية استخدام احلاسوب لتدريس التركيب لدى 
قبل مما  التركيبيف قة بكفاءة الطلبة الطلبة ؟ فقارن الباحث البيانات املتعل

  :كاآليت ) الدور األول والثاين(البحث وبعده 
  

  )٩ (رقم اجلدول
   قبل البحث ويف الدوراألول والثاينالتركيبيف   الطلبةمقارنة كفاءة

 

  أمساء الطلبة  قمالر  القواعد/كفاءة الطلبة يف التركيب
  الدور الثاين الدور األول  قبل البحث

 ٣ ٣ ٢   شكريأمحد  ١
 ٣ ٣ ٢ أول الدين  ٢
 ٣ ٢ ٢ أيو سريوايت  ٣
 ٣ ٣ ٣ فوزية  ٤
 ٢ ٢ ٢ خدجية  ٥
 ٣ ٣ ٣ خري النسوة  ٦
 ٢ ٢ ٢ شههريمان  ٧
 ٣ ٣ ٣ هرينيايت  ٨
 ٣ ٣ ٣ إمسي فريزة  ٩
 ٣ ٢ ٢ إسرائي  ١٠
 ٣ ٣ ٣ جونيدي  ١١



 ٣ ٢ ٢ ملتزم  ١٢
 ٣ ٢ ٢ نور اجلنة  ١٣
 ٣ ٣ ٣ سرياين  ١٤
 ٣ ٢ ٢ ولدان  ١٥

 ٤٣ ٣٨ ٣٦ اموع

 ٢،٩ ٢،٥ ٢،٤  متوسط اموع

  النتيجة
ن

د

م
=×100  

١٠٠×  ٤،٢  
  ٤       
 =٦٠ 

١٠٠×  ٢،٥  
   ٤  
 =٦٢،٥ 

١٠٠×  ٢،٩  
    ٤  
 =٧٢،٥ 

  

  ذلكنم" النـتيجة) "row (الصففالنتيجة احملصولة كما رأينا يف 
 الكالم خاصة يف فن كما نظرنا أن نتيجة الطلبة يف مهارة.اجلدوال

 ٦٥وهذه النتيجة أدين من ". ٦٠"هي ) قبل تنفيذ البحث(التركيب 
من حيث التركيب " مل ينجحوا"معناه أنّ الطلبة ، )املعيار األدىن للنجاح(

) SKM (املعيار األدىن للنجاح أدين من  ٦٠من قبل البحث ألن نتيجهم 
يف الدور األول " ٦٢،٥"وقد منو نتيجتهم بعد تنفيذ البحث إىل . ٦٥وهو 

املعيار األدىن أيضا ألن نتيجتهم مازالت أدين من  " مل ينجحوا"إال أم 
لذلك واصل الباحث إىل الدور الثاين حىت . ٦٥وهو ) SKM (للنجاح

املعيار وهذه النتيجة هي أعلى من  . يف الدور الثاين" ٧٢،٥"نالوا النتيجة 
من حيث التركيب بعد " جحوننا"معناه أم ، )SKM (األدىن للنجاح

  .تنفيذ الدور الثاين
عرفنا أنّ نتيجة اعتمادا على تلك البيانات املعروضة واملذكورة 

قد منو من الدور األول إىل الدور الثاين باملقارنة  من حيث التركيبالطلّبة 
  .تهم قبل تنفيذ هذا البحثنتيج إىل



 ملفردات اللغوية؟ما مدى فعالية استخدام احلاسوب إلملام الطلبة با - ج 

وملعرفة ما مدى فعالية استخدام احلاسوب إلملام الطلبة باملفردات 
مما  باملفردات اللغوية ؟ فقارن الباحث البيانات املتعلقة بكفاءة الطلبة إلملام

  :كاآليت ) الدور األول والثاين(قبل البحث وبعده 
  

  )١٠ (رقم اجلدول
  لبحث ويف الدوراألول والثايناملفردات قبل ايف   الطلبةمقارنة كفاءة

 

  أمساء الطلبة  قمالر  كفاءة الطلبة يف املفردات
  الدور الثاين الدور األول  قبل البحث

 ٣ ٣ ٣  أمحد شكري  ١
 ٣ ٣ ٣ أول الدين  ٢
 ٣ ٣ ٣ أيو سريوايت  ٣
 ٣ ٣ ٣ فوزية  ٤
 ٣ ٣ ٣ خدجية  ٥
 ٣ ٣ ٣ خري النسوة  ٦
 ٣ ٣ ٣ شههريمان  ٧
 ٣ ٣ ٣ هرينيايت  ٨
 ٣ ٣ ٣ إمسي فريزة  ٩
 ٢ ٣ ٢ إسرائي  ١٠
 ٣ ٣ ٣ جونيدي  ١١
 ٢ ٢ ٢ ملتزم  ١٢
 ٣ ٣ ٢ نور اجلنة  ١٣
 ٣ ٣ ٣ سرياين  ١٤
 ٣ ٣ ٣ ولدان  ١٥



 ٤٣ ٤٤ ٤٢ اموع

 ٢،٩ ٢،٩ ٢،٨  متوسط اموع

  النتيجة
ن

د

م
=×100  

١٠٠×  ٨،٢  
  ٤       
 =٧٠ 

١٠٠×  ٢،٩  
   ٤  
 =٧٢،٥ 

١٠٠×  ٢،٩  
    ٤  
 =٧٢،٥ 

  
  ذلكنم" النـتيجة) "row (الصففالنتيجة احملصولة كما رأينا يف 

كما نظرنا أن نتيجة الطلبة يف مهارة الكالم خاصة يف فن .اجلدوال
 ٦٥وهذه النتيجة أعلى من ". ٧٠"هي ) قبل تنفيذ البحث(املفردات 

 حيث من" ناجحون"معناه أنّ مجيع الطلبة ، )املعيار األدىن للنجاح(
املعيار األدىن  أعلى من  ٧٠املفردات من قبل تنفيذ البحث ألن نتيجهم 

وقد منو نتيجتهم بعد تنفيذ البحث إىل . ٦٥وهو ) SKM (للنجاح
إال أنّ من ، يف الدور الثاين" ٧٢،٥"يف الدور األول وثبتت " ٧٢،٥"

 قد نقص يف الدور الثاين باملقارنة إىل" النتيجة/جمموع االختبار"جانب 
يف " ٤٣"يف الدور األول و" ٤٤"يعين ، جمموع االختبار يف الدور األول

  .ولكن ال ينقص من جانب متوسط اموع والنتيجة. الدور الثاين
عرفنا أنّ نتيجة اعتمادا على تلك البيانات املعروضة واملذكورة 

 قد منو من الدور األول والثاين باملقارنة إىل من حيث املفرداتالطلّبة 
  .تهم قبل تنفيذ هذا البحثيجنت

  
  
  
  
  



 ما مدى فعالية استخدام احلاسوب لترقية طالقة الطلبة يف الكالم؟  -د 

وملعرفة ما مدى فعالية استخدام احلاسوب لترقية طالقة الطلبة يف 
الطلبة يف الكالم  الكالم ؟ فقارن الباحث البيانات املتعلقة مبستوى طالقة

  :كاآليت )  والثاينالدور األول(قبل البحث وبعده مما 
  

  

  )١١ (رقم اجلدول
  الطالقة قبل البحث ويف الدوراألول والثاينيف   الطلبةمقارنة كفاءة

  

  أمساء الطلبة  قمالر  الطالقةكفاءة الطلبة يف 
  الدور الثاين الدور األول  قبل البحث

 ٣ ٣ ٢  أمحد شكري  ١
 ٣ ٣ ٣ أول الدين  ٢
 ٣ ٣ ٢ أيو سريوايت  ٣
 ٤ ٤ ٣ فوزية  ٤
 ٣ ٣ ٢ خدجية  ٥
 ٤ ٤ ٢ خري النسوة  ٦
 ٣ ٣ ٢ شههريمان  ٧
 ٣ ٣ ٢ هرينيايت  ٨
 ٤ ٤ ٢ إمسي فريزة  ٩
 ٣ ٢ ٢ إسرائي  ١٠
 ٣ ٣ ٢ جونيدي  ١١
 ٣ ٣ ٢ ملتزم  ١٢
 ٣ ٣ ٢ نور اجلنة  ١٣
 ٣ ٣ ٢ سرياين  ١٤



 ٣ ٣ ٢ ولدان  ١٥
 ٤٨ ٤٧ ٣٢ اموع

 ٣،٢ ٣،١ ٢،١  متوسط اموع

  النتيجة
ن

د

م
=×100  

١٠٠×  ١،٢  
  ٤       
 =٥٢،٥ 

١٠٠×  ٢،٩  
   ٤  
 =٧٢،٥ 

١٠٠×  ٢،٩  
    ٤  
 =٨٠ 

  
  ذلكنم" النـتيجة) "row (الصففالنتيجة احملصولة كما رأينا يف 

كما نظرنا أن نتيجة الطلبة يف مهارة الكالم خاصة يف فن الطالقة .اجلدوال
املعيار  (٦٥يجة أدين من وهذه النت". ٥٢،٥"هي ) قبل تنفيذ البحث(

من حيث الطالقة من قبل " مل ينجحوا"معناه أنّ الطلبة ، )األدىن للنجاح
وهو ) SKM (املعيار األدىن للنجاح أدين من  ٥٢،٥البحث ألن نتيجهم 

يف الدور األول وإىل " ٧٢،٥"وقد منو نتيجتهم بعد تنفيذ البحث إىل . ٦٥
 املعيار األدىن للنجاحهي أعلى من  وهذه النتيجة . يف الدور الثاين" ٨٠"
)SKM( ، ماية تنفيذ الدور " ناجحون"معناه أ من حيث الطالقة منذ

  .األول
عرفنا أنّ نتيجة اعتمادا على تلك البيانات املعروضة واملذكورة 

قد منو من الدور األول إىل الدور الثاين باملقارنة  من حيث الطالقةالطلّبة 
  .يذ هذا البحثتهم قبل تنفنتيج إىل

يتضح لنا أنّ استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية ، فعلى هذه املالحظة السابقة
يف تعليم مهارة الكالم قد منو قدرة طلبة الصف الثاين مبدرسة إحتاد األمة املتوسطة 

  .اإلسالمية متارام يف الكالم من حيث النطق والتركيب واملفردات والطالقة
  =واهللا أعلم=
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  والتوصيات واملقترحاتالبحث  نتائج

  
   البحثنتائج  :   أوال
  توصيات البحث :   ثانيا 
  املقترحات :    ثالثا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   البحثنتائج: أوال
وبعد أن قام الباحث ذه الدراسة اليت قد جرى على دورين انثني، مث   

 ما توصل قام كذلك بعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها، حيسن له أن يعرض
احلاسوب منو وحسن قدرة استخدام إليه من نتائج من حيث اإلمجل  وهي بأن 
لطلبة الصف الثاين مبدرسة إحتاد األمة أو كفاءة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم 

 شفهيم يف اختبار ال وقدرتهم نتيجارتفعتاملتوسطة اإلسالمية متارام، حيث 
صفحات اليف  والطالقة كما قد عرضنا من خالل النطق والتركيب واملفردات

كلّها أعلى من معيار األدىن لنجاح ) بعد البحث(أنّ نتيجة الطلّبة  بسابقةال
يم مهارة عليف تاحلاسوب كوسيلة تعليمية استخدام هذه تدلّ أنّ  (SKM)الطلبة 
 يف الكالم من حيث نطقهم السليم بةلتحسني وتنمي مهارة الطل  فعالةالكالم

م بالتركيب الصحيح وإملامهم املفردات اللغوية  وطالقتهم عند واستخدامه
  :وأما جناحهم على وجه التفصيل فكما يلي  .التحدث
والدليلّ . احلاسوب فعالة لتنمية النطق السليم لدى الطلبةاستخدام إن  .١

بأنّ نتيجة الطلبة يف  )٨( كما رأينا يف اجلدوال رقم هذا البيانعلى 
  إىل )كلهم ناجحون("٧٠"وهيبل البحث من ققد ارتفعت  النطق

كلهم ("٧٧،٥"مثّ إىل  األول الدور تنفيذ بعد )كلهم ناجحون ("٧٥"
 .الثايندورال تنفيذ بعد )ناجحون

احلاسوب فعالة أيضا لتدريس التركيب الصحيح لدى استخدام إن  .٢
بأنّ  )٩( كما رأينا يف اجلدوال رقم هذا البيانوالدليلّ على . الطلبة
مل  ("٦٠"  وهيمن قبل البحثقد ارتفعت  لطلبة يف التركيبنتيجة ا
مثّ إىل  األول الدور تنفيذ بعد) مل ينجحوا(" ٦٢،٥ " إىل )ينجحوا

 .الثايندورال تنفيذ بعد )كلهم ناجحون ("٧٢،٥"



. احلاسوب فعالة أيضا إلملام املفردات اللغوية لدى الطلبةاستخدام إن  .٣
بأنّ نتيجة  )١٠(نا يف اجلدوال رقم  كما رأيهذا البيانوالدليلّ على 

كلهم  ("٧٠"  وهيمن قبل البحثقد ارتفعت  الطلبة يف املفردات
 األول الدور تنفيذ بعد) كلهم ناجحون(" ٧٢،٥ " إىل )ناجحون

 .الثايندوروال
. احلاسوب فعالة أيضا لترقية طالقة الطلبة عند التحدثاستخدام إن  .٤

بأنّ نتيجة  )١١( يف اجلدوال رقم  كما رأيناهذا البيانوالدليلّ على 
مل  ("٥٢،٥"  وهيمن قبل البحثقد ارتفعت  الطلبة يف الطالقة

مثّ  األول  الدورتنفيذ بعد) كلهم ناجحون(" ٧٢،٥ " إىل )ينجحوا
 .الثايندورال تنفيذ بعد" ٨٠"إىل 

 

   .توصيات البحث  : ثانيا 

 : صيات كما يليانطالقا من نتائج البحث رأى الباحث ضرورة تقدمي التو
يقدم املادة التعليمية بتدرج احلاسوب هومن الوسيلة التعليمية املثرية ألنه       - ١

يوفر احلاسوب فرصا للتفاعـل مـع        وكذلك   مناسب لقدرات الطلبة  
 مـن   ةلبميكن احلاسوب الط  وجبانب ذلك   . املتعلم مثل احلوار التعليمي   

م وكـذلك   با ورغ ماختيار وتنفيذ األنشطة والتجارب املالئمة مليوهل     
 . تعلمه يف الزمان واملكان املناسبني     ون اختيار ما يريد   ةيسهل على الطلب  

بناء على هذه املعوقات املذكورة رأى الباحث أنه من الضرور علـى            
املدرس أن يهتم باستخدام الوسائل التعليمية املثرية كاحلاسوب يف تعليم         

       ى تنمي رغبة الطلبة    مهارة الكالم لتكون التعليم عملية مثرية وفعالة حت
قراءة ، استماع(وكذلك يف تعليم املهارات األخرى      ، عند تعليم الكالم  

 "(Bobby DePorter) بويب ديبورترأكدت هذاالرأي ما قالته ). والكتابة



 Learning is most)  "التعلّم سيكون أكثر فعالة إن يكـون باملرحيـة  

effective when it’s fun) .  
  .رصة الطلبة على ممارسة الكالمأن يكثر املدرس ف - ٢
زيادة اخلصص اإلضافية لتعليم اللغة العربية ال سيما تعليم مهارة الكالم            - ٣

 .لدى طالب املدرسة
  املقترحات : ثالثا

للباحثني الالحقـني أن    اعتمادا على نتائج هذه البحث العلمي فينبغي         
ـ  الوسائل التعليمية احل  هذا البحث باستعمال    يتطوروا   رى يف تنميـة    ديثة األخ

  .ىوحتسني مهارة الطلبة يف الكالم أو يف املهارات األخر

***  
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   :املصـادر
    القرآن الكرمي  -١

  

  املراجع العربية
   كتب����
دار : الرياض، ماهيتها وطرائق تدريسه: املهارات اللغوية. أمحد فؤاد عليان  -٢

  ١٩٩٢، لم للنشر والتوزيعاملس
وصف : مذاهب وطرائق يف تعليم اللغات، جاك و ثبودور رتشاردز وجرز  -٣

  ١٩٩٠، دار عامل الكتب: الرياض، امساعيل الصيين وغريه: ترمجة، وحتليل
استخدام احلاسوب واالنترنت يف . جوديت سعاده وعادل فايز السرطاوي  -٤

  ٢٠٠٣،  الشروق للنشر والتوزيعدار: عمان ، ميادين التربية والتعليم
، دارالقلم:الكويت، وسائل اإلتصال والتكنولوجيا.حسني محدي التوجبى  -٥

١٩٨٧  
، الرياض، أساليبه. أدواته. البحث العلمي مفهومه. أخرونو، ذوقان عبيدات  -٦

  ١٩٩٧، دار أسامة
، يبهمناهجه و أسال: تعليم العربية لغري الناطقني ا .رشدي أمحد طعيمة  -٧

  ١٩٨٩، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة:مصر- ايسيسكو
، املاهية واألسس والتطبيقات العملية: تكنولوجياالتعليم . عبد الرمحن كدوك  -٨

  ٢٠٠٠، املفردات: الرياض
سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس . عبد ايد سيد أمحد منصور  -٩

  ١٩٨١، القاهرة، يةاللغة العرب
  ٢٠٠٣، مكتبة التوبة:الرياض، طرائق تعليم اللغة العربية. حممد بن إبراهيم اخلطيب  -١٠
، مطابع جامعة امللك سعود: الرياض.اختبارات اللغة. حممد عبد اخلالق حممد  ١١

١٩٩٦  



  ٢٠٠٠، دارا لفالح: عمان، أساليب تدريس اللغة العربية. حممد على اخلوىل  -١٢
، أسسه: تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى . حممود كامل الناقة  -١٣

  ١٩٨٥، جامعة أم القرى: مكة ، طرق تدريسه، مدخله
طرائق تدريس اللغة العربية لغري .  حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة  -١٤

  ٢٠٠٣، مطبعة املعارف اجلديدة: الرباط ، الناطقني ا
    

  :حبوث علمية  ����
 تنمية دافعية الطالب يف تعليم اللغة العربية بواسطة الوسائل .  الصاحلةمرأة  -١٥

اجلامعة :   ماالنج،غري منشورة،  رسالة املاجستري. البصرية ذات ثالثة أبعاد
  ٢٠٠٧، اإلسالمية احلكومية ماالنج

تنمية مهارة الكالم باسـتخدام البطاقـات يف املعهـد          . السقاف حممد رضا   -١٦
 ،غري منشورة ، رسالة املاجستري ، كديرى" املعرفةدار  "ي غنتور الثالث    العصر
  ٢٠٠٦، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالمج 

    

  ورقة حبثية من االنترنت ����
. استخدام احلاسوب يف إعداد الوسائل التعليمية، وعد العسكري  -١٧

htm.org.ahewar.www://http  ٢٠٠٨  يف شهر نوفمربنقل  
  دور الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم  -١٨

 htm.kw.edu.moe.www://httpReleased  . ٢٠٠٨   نقل يف شهر نوفمرب  
  ٢٠٠٨  يف شهر نوفمربنقل http.www.ybreen.com..htm الوسائل التعليمية   -١٩
   

  املراجع األجنبية
   كتب����

Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 20 
  

E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan : Sebuah Panduan 
Praktis (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) 

21 



  

Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar.  Strategi Pembelajaran Bahasa. 
(Bandung: Rosdakarya, 2008). 

22  

   

Nana Sujana dan A. Rifa'i. Media Pengajaran. (Bandung:Sinar Baru, 1992.) 23  
   

Rochiati. Metode Penelitian tindakan Kelas. (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2005.) 

24  

   

Suharsimi Arikunto, dkk. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2007) 

25  

   

Syamsudin AR dan Damaianti. Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. cet. 
Ke 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) 

26  

  

   ورقة حبثية ����

Sartono. Penggunaan Media Presentasi Pembelajaran "Sidoarjo menangis" 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di MAN Sidoarjo. Makalah hasil 
PTK 2007, (http://wacana-bahasa.blogspot.com/2008/06/ptk-sidoarjo-
menangis.html.) Direlease Selasa, 24 Juni 2008 

27  

  

Wahid Murni. Penelitian Tindakan Kelas untuk Pendidik dan Calon 
Pendidik: dari  teori menuju praktek. Makalah/Diktat disampaikan pada 
Pelatihan PTK UIN Malang. Januari 2008 
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  حق املال

داة لالختبار الشفهي قبل تنفيذ البحثاأل



  
  
  

األداة لالختبار الشفهي قبل تنفيذ البحث



 عبر ماذا يعمل أمحد عند الوضوء؟

  

  

   .........................هو
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   .........................هو



Perintah : Ungkapkan gambar berikut dengan menggunakan bahasa Arab 
dengan memperhatikan petunjuk yang ada pada gambar ! 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   امللحق

Waktu Magrib telah tiba, Mu'adzin 

mengumandangkan azan di masjid 

Ahmad pergi ke tempat wudlu' lalu 

berwudlu' 



  صور عمليات التعليم باستخدام احلاسوب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يقدم املدرس املفردات اجلديدة عن املادة املدروسة وينطقها بنطق صحيح مث يطلب الطلبة أن 
 .يكرروا مجاعة مث فئويا مث منفردا

 يشرح املدرس عن كيفية تنفيذ عملية التعليم



  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

،  على الشاشة"كيف نصلي مجاعة" عن  وأصواايعرض املدرس الصور املتحركة
 باها جيداانت اونتبهي ةطلبالو



  الباحث بين السطور
 

  

  أمحد زيين:    االسم
  حممد منذير كرمي:    اسم األب 

  حفصة بنت إدريس:   اسم األم
  اكرانيجارا متارامم جب١٩٧٩ يناير ٢١:   يالدومكانهتاريخ امل

 

 

 مدرسة ضة الوطن االبتدائية ي يفحصل على شهادة التعليم االبتدائ •
  م١٩٩١ عام  متارام- اإلسالمية كارنج باتا 

 -سافر إىل جوي الشرقية للتعلم يف معهد سلفية شافعية اإلسالمية بسوكرجو •
مدرسة  حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف جوى الشرقية و-ستوبندو 

 . م١٩٩٤  عامالشرقية جاوى -  ستوبندو- إبراهيمي املتوسطة سوكرجو
  اإلقتصاديةثانوية ال مدرسة إبراهيميشهادة التعليم الثانوي يفو

)SMEA ( م١٩٩٧عام 
جامعة ) قسم تعليم اللغة العربية( التربية كليةدرجة الليسانيس يف حصل على  •

 . م٢٠٠١متارام اإلسالمية احلكومية عام 
ملادة  ١٩٩٧ عام  متارام- معهد هجرة الرسول كارنج باتا عني مدرسا يف  •

 .  النحوعلم اللغة العربية و
 ملادة ٢٠٠٠عام املتوسطة اإلسالمية   ضة الوطنعني مدرسا يف مدرسة •

 .   اللغة العربية

 ملادة ٢٠٠٦عام املتوسطة اإلسالمية   إحتاد األمةعني مدرسا يف مدرسة •
  .   اللغة العربية

  
  


