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 اإلهداء
 

 :إلى البسيطة هذه الرسالة أهدي



م  (السيدة شمس فطمي : هما األم  الكريمين والدي نفضيلة المحترمي  الله
ا   ا واعف عنه ا وعافه ا وارحمه ر له ماعيل) اغف ا   واألب إس ذين آان ال

ة   ل، يشجعانه ويربيانه فى أداء األعمال اليومي ا    دون مل ع اهللا بحياتهم مت
 .الشريفة

اي     يم إي ي التعل دهم ف ذلوا جه د ب ذين ق رام ال اتذتي الك ع أس حضرة جمي
 .راستي السابقةطوال د

و     ام فرنوج تاذ أم وم(األس ايا     ) المرح ن الوص ر م اني بكيث ذي أوص ال
 المفيدة في الحياة

 .زوجتي الممحبوبة التي شجعتني في آل واجبة من الواجبات الجامعية 
ي     " نائلة ألف النعمة"بنتي المحبوبة   دما شعرت بتعب ف التي سرتني عن

 آتابة هذ البحث
اء   واتيأخ  ك أ: األحب ام     أني واتي، وإم ن الرحم دا حس نة وإي وة حس س

 المجاهدين
ا      امج الدراسات العلي جميع أصدقائه فى تخصص تعليم اللغة العربية برن

 .بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج
اوا        ان ج اآران ماآت ة ت ة الحكومي ة الثانوي ي مدرس ين ف ع المدرس جمي

 الشرقية
ة ومن          ة العربي يم اللغ ل تعل ي حق ة      آل من يشتغل ف ي نشر اللغ د ف يجه

 .العربية



 العرفانشكر وال
 

الحمد هللا على آل حال، وأشكره على فضله المتوال، وأسأله على جزيل 
النوال، والثبات في الحال والمال، وأصلي وأسلم على خير الصابرين 
الشاآرين وعلى آله وأصحابه األعزاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 

 .يوم الدين، أما بعد
قد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه ألهج بالحمد و
فلك الحمد يا ربي حتى يرضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك . والثناء

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى  -بعد حمد اهللا تعالى –ويشرفني 
بخل الذين آان لهم فضل في خروج هذا البحث إلى حيز الوجود ولم ي

 :منهم. أحدهم بشيء طلبت، ولم يكن يحدوهم إال العمل الجاد المخلص
سماحة األستاذ الدآتور الحاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك 

 . إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
سماحة األستاذ  الدآتور عمر نمران، عميد آلية الدراسات العليا جامعة 

 سالمية الحكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم اإل
سماحة األستاذ  الدآتور تورآيس لوبس رئيس قسم تعليم اللغة العربية  

 .آلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
سماحة الدآتور سعيد حواية اهللا، المشرف األول الذي أفاد الباحث علميا 

داد هذا البحث منذ بداية فكرة وعمليا ووجه خطواته في آل مراحل إع
البحث حتى االنتهاء منه، فله من اهللا خير الجزاء ومن الباحث عظيم الشكر 

 .والتقدير
سماحة الدآتور محمد مجاب مشهوري المشرف الثاني، فحقا يعجز 
لساني عن شكره وتقديره فقد قام للباحث آل العون والتشجيع طوال فترة 

لمه ولم يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث إعداد هذا البحث فلم يبخل بع
وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة هذا البحث أآبر األثر في نفس الباحث فله 

 .مني خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب والجزاء
آما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى األساتذة المعلمين في قسم 

سات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم تعليم اللغة العربية آلية الدرا



فلهم من الباحث آل الشكر والتقدير على ما . اإلسالمية الحكومية ماالنج
 .قدموه من العلوم والمعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عني خير الجزاء

آما يتقدم الباحث بكل الحب و الشكر والتقدير إلى زمالئي األعزاء في 
الحكومية سوروه، أما أسرتي على رأسها والدتي  المدرسة العالية اإلسالمية

الكريمة التي آانت لها بعد اهللا تعالى فضل إتمام هذا البحث بما غرسها في 
نفسي من حب للعلم والمعرفة واإلخالص في العمل والتي يطوق فضلها 

 .عنقي وآان دعائها المستمر خير معين لي في حياتي
اهم في إخراج هذا العمل وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وآل من س

المتواضع إلى خير الوجود ولو بكلمة تشجيع، لهم جميعا خالص الشكر 
 وعظيم التقدير واالمتنان

 واهللا ولي التوفيق
 

 م2009ماالنج،   يونيو 
 الباحث
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 العربيـة لغـةال تعليـم قسم العليا الدراسات ةـآلي

 لجنة المناقشة اعتماد
 :عنوان البحث

 .إعداد المواد التعليمية لترقية مهارة الكالم لتالميذ المرحلة الثانوية
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 07930033: رقم التسجيل  أنانج زمراني :إعداد الطالب 
لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل  قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام

  23درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم الثالثاء بالتاريخ 
 .م2009يونيو 

 :األساتذة وتتكون لجنة المناقشة من السادة
 .................التوقيع رئيسا و  سيالدآتور تورآيس لوب-1



 : مناقشا
2-

 رالدآتور شهداء صالح نو
التوقيع  مناقشا
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.................. 

سعيد حواية اهللا  الدآتور-3
  أحمد

مشرفا 
 ومناقشا

التوقيع 
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.................. 
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 .تاآران ماآتان جاوا الشرقية:    العنوان        
حضرتها لتوفير شرط من شروط الحصول    أقر بأن هذه الرسالة التى 

ة ال   على درجة الماجستي يم اللغ امج الدراسات    ر فى تخصص تعل ة برن عربي
وان    اإلس موالنا مالك إراهيم جامعةالعليا ب االنج تحت العن المية الحكومية م

: 
إعداد المواد التعليمية لترقية مهارة الكالم لتالميذ المرحلة 

 .الثانوية
  ..اآلخراآلخر  تأليفتأليف  أوأو  غيريغيري  إبداعإبداع  منمن  زورتهازورتها  وماوما  بنفسيبنفسي  وآتبتهاوآتبتها  حضرتهاحضرتها



  فأنافأنا  بحثيبحثي  منمن  ليستليست  فعالفعال  أنهاأنها  وتبينوتبين  تأليفهتأليفه  منمن  أنهاأنها  استقباالاستقباال  أحدأحد  دعىدعىاا  وإذاوإذا
  علىعلى  أوأو  المشرفالمشرف  علىعلى  المسؤوليةالمسؤولية  تكونتكون  ولنولن  ذلكذلك  علىعلى  المسؤوليةالمسؤولية  أتحملأتحمل

  ..ماالنجماالنج  الحكوميةالحكومية  اإلسالميةاإلسالمية  بالجامعةبالجامعة  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  برنامجبرنامج  مسؤوليةمسؤولية
  أحدأحد  يجبرنييجبرني  والوال  الخاصةالخاصة  رغبتيرغبتي  علىعلى  بناءبناء  اإلقراراإلقرار  هذاهذا  تتحررحرروو  هذا،هذا،

  ..ذلكذلك  ىىعلعل
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    اإلقرار،اإلقرار،  صاحبصاحب  توقيعتوقيع                                                                                                  
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 ص البحثلخستم
التعليمية لترقية مهارة الكالم لتالميذ إعداد المواد ، 2009، أنانج زمراني 
، البحث العلمي، تخصص تعليم اللغة العربية آلية الدراسة العليا، المرحلة الثانوية

دآتور : المشرف األول جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
ف ي بنمرة التوظيددآتور  مجاب مشهو: سعيد حواية اهللا ، والمشرف الثاني 

)150321235.( 
 

 إعداد، المواد التعليمية، مهارة الكالم: الكلمات الرءيسية
ة         ية  للمدرس اهج الدراس ان المن اآران ماآت ة ت ة الثانوي ع المدرس تتب

ية   ة اإلندونيس ؤون الديني ى وضعتها وزارة الش ة الت ذه . الثانوي تخدم ه ، تس
ة الم       دة التعليمي توى الوح ى مس ي عل نهج الدراس ة الم ـ المدرس روف ب : ع

KTSP . الذي يتطلب جهد المدرسين في إعداد المواد التعليمية وتطويرها آي
 .يتحقق الهدف من عملية التعليم

ع   ي الواق اري ف تخدمون أن والج ين يس اب المدرس ذي الكت زال ل اال ي
نهج   متضمنا على الموضوعات التي هي من محتوى المواد التعليمية في الم

م لنصوص      الدراسي المبني على أساس  ه الفه الكفاءة حيث يكون الهدف من
ارة الكالم     .الدين فحسب يما مه ع ال س بحيث ال تنمي المهارات اللغوية األرب

ا      راءة م وص الق ي نص مونها ه ة   إذ أن مض ا آافي ذ فرص يح للتالمي ال يت
 . لتدريبهم على أداء التعبير الشفهي



ادة ال ميم الم ث بتص ود الباح اس، في ذا األس ى ه ادا عل ة اعتم تعليمي
 لتدريس الكالم

دخل البحث الكيفي الكمي       الة م ذه الرس ا  . يتبع الباحث فى آتابة ه وأم
 ).Development  Research &(. نوع البحث المستخدم هو من الدراسة والتطوير

ذ       يم الكالم لتالمي ة لتعل واد التعليمي أما أهداف هذا البحث فهي إنتاج الم
ر  المرحلة الثانوية، الوقوف على إتم ام تطبيق المواد التعلمية، ثم معرفة األث

 .البين من تطبيق تلك المواد في ترقية مهارة الكالم عند التالميذ
ذا البحث هي    ي      : وأهم نتائج ه دريس الت دة لت ة المع واد  التعليمي أن الم

تعلم   د ال ذبهم عن اتهم يج ولهم ورغب ذ ومي ات التالمي ا احتياج ى فيه تراع
ة الهدف، وآانت     الشفهي عبير وتشجعهم أآثر في أداء الت نفس بلغ عما في ال

 .المواد المعدة لها فعاليتها في ترقية قدرة التالميذ في الكالم
ان ومدرسي      اآران ماآت أما اقتراحات هذا البحث للمدرسة الثانوية ت

ي ا ه ة فيه ة العربي داف ) 1: (اللغ ام بأه يم باالهتم داف التعل ادة تنظيم أه إع
ة األهداف للدارسين، ومستوى     التعليم العامة للغة  العربية التى تناسب أهمي

ى تناسب    ) 2(حاجة الدارسين  وميولهم ورغباتهم  ة الت إعداد المواد التعليمي
ترقية التعلم والتعليم بتطوير ) 3(أهداف التعليم مع مراعاة احتياج الدارسين 

يم  اليب التعل ق وأس ى طرائ ين عل تيعاب المدرس ع  اس ى جمي يطرتهم عل وس
 .مواد التعليميةال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

Zamroni,Anang, 2009: Preparing Materials Instruction to Improve 
Speaking Skill for Senior High School Students, Thesis, Arabic 
Education Program of Postgraduate Program of Islamic State 
University of Malang, Maulana Malik Ibrahim, Supervisor : 1. 
Dr. H. Saeed Hiwayatullah, 2. Dr. M. Mujab Masyhudi, MA 

 
Key Words: Preparing, Materials Instruction,  Speaking Skill,   

 
Islamic Senior High school (MAN) Takeran Magetan uses curriculums   

decided by Department of Religious Affairs and nowadays the school has been using 
curriculum which is called KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 
Meanwhile, in Arabic language study teachers still use a book teaching which 
contains existing items in old curriculum (2004) that uninviting to student desire. As 
Researcher known that most of all the text just aimed for increasing to only one of 
fourth competency “qiraah” and disregarded to another language skills especially 
speaking skill among student. 

Speaking skills was one of more important aims in study of a foreign 
language and seems to be a main goal that’s every teacher has to increase it. And it 
wouldn’t come true when they never prepare a good material and use a good method 
in their teaching activity.  

Based on the problem happened in MAN Takeran, researcher wish to 
compile a materials instruction intended to improve speaking skills and competency 
among student. 

This research used qualitative-quantitative approach, and the type of was a 
kind “Research and Development”. 

Research's objectives are (1) to prepare Instruction-Matter for improving 
student's speaking skill, (2) to know how to implement instruction-matter in 
increasing and improving speaking skill among students, (3) to know the 
effectiveness of instruction-matter in speaking skill. 

This research came to conclusion that preparing of good Instruction-Matter 
for improving student's speaking skill is effective in improving language skill 
especially speaking, because many of student's feel more enjoyment when they learn 
something related with their need and situation. 

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



 
ABSTRACT 

Zamroni, Anang, 2009,Penyusunan Materi Ajar Dalam Rangka Meningkatkan 
Ketrampilan Berbicara Siswa Madrasah Aliyah,Thesis, Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. H. Saeed Hiwayatullah, & Dr. H. 
Mujab Masyhudi MA. 

 
Kata Kunci: Penyusunan, Materi Ajar, Keterampilan Berbicara. 
 
 Madrasah  Aliyah Takeran Magetan mengikuti Kurikulum 2008 untuk 
Madrasah Aliyah yang telah ditetapkan Departemen Agama yaitu Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan atau yang lebih lazim disebut (KTSP). Namun demikian, 
kenyataan yang terjadi bahwa pengajaran Bahasa Arab di Madrasah ini masih 
menggunakan buku ajar yang berisikan teks-teks bacaan yang terdapat dalam 
kurikulum lama. Menurut hemat peneliti bahwa isi dari buku yang digunakan kurang 
menarik minat siswa dan hanya menekankan satu ketrampilan yaitu “ketrampilan 
membaca” dan kurang memperhatikan aspek kemahiran berbahasa secara yang lain 
secara  proporsional apalagi ketrampilan berbicara. 
 Melihat permasalahan di atas peneliti bermaksud menyusun materi pelajaran 
untuk meningkatkan kemahiran berbicara pada siswa MAN Takeran. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun buku ajar bagi siswa kelas X 
Madrasah Aliyah dalam rangka meningkatkan ketrampilan berbicara,  dengan 
memperhatikan aspek-aspek pengetahuan yang dibutuhkan, latar belakang dan tingkat 
kemampuan berbahasa mereka. 
 Pendekatan penelitian  yang digunanakan dalam penilitian ini adalah 
pendekatan kulitatif-kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk bagian 
dari penelitian “Reseach & Development. 
 Hasil dari penelitian ini adalah 1). Tersusunnya buku ajar untuk maharah 
kalam bagi siswa Madrasah Aliyah kelas X semester II 2). Mengetahui bagaimana 
cara penggunaan buku ajar dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 
ketrapmilan berbicara. 3). Bahwa dengan buku ajar yang telah disusun proses belajar-
mengajar memiliki efektifitas di dalam peningkatan keterampilan berbahasa yakni 
dalam keterampilan berbicara, dan keberhasilan yang dicapai para siswa di dalam 
peningkatan  kemampuan berbicara sangat baik. 
 Saran peniliti bagi para guru bahsa Arab khususnya di Madrasah Aliyah 
Takeran serta bagi para peniliti yang selanjutnya: 1) mengkaji dan merencanakan 
ulang tujuan-tujuan umum pengajaran bahasa Arab yang sesuai bagi para siswa, 
tingkat kebutuhan mereka, dan lingkungan pengajaran, (2) menyiapkan dan 
mengembangkan materi-materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. 3) Bagi para 
peliti selanjutnya untuk meneruskan penelitan ini dengan menyusun buku ajar yang 



lebih baik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa dan ketrampilan 
berbicara khususnya. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 مقدمة -أ 

ي   ة   إن الكالم في اللغة الثانية من المهارات األساسية الت ل غاي تمث
ة ة اللغوي ات الدراس ن غاي ع  . م يلة لالتصال م ه وس و نفس ان ه وإن آ

ولقد اشتدت الحاجة لهذه المهارة في بداية النصف الثاني من  . رينآلخا
ائل االتصال،     د وس هذا القرن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتزاي

د الحاجة    د أدى تزاي لالتصال   والتحرك الواسع من بلد إلى بلد، حتى لق
ة    ة الياني يم اللغ ان  . الشفهي بين الناس إلى إعادة النظر في طرق تعل وآ

ارات        ولي المه ا من طرق ت انتشرت الطريقة السمعية الشفهية وغيره
 1.الصوتية اهتمامها

تماع،    و  د االس ة بع يعتبر الكالم الفن الثاني من فنون اللغة األربع
روع ا      اقي ف ا معزوال عن ب ل هو     وهو ليس فرعا لغوي ة، ب ة الغربي للغ

 .الغاية من دراسة آل فروع اللغة العربية
ة   دارس   ولكن مع ذلك فإننا نري أن حقل تعليم اللغة العربي ي الم ف

د ة   والمعاه ة العربي يم اللغ م، إذ أن تعل ب المه ذا الجان را به تم آثي لم يه
ا  . يهدف آثيرا ألغراض دينية فحسب وهو لفهم النصوص الدينية وآلم

ذه       ازدادت رغب م ه ي تعل ه ف دين ازادادت رغبت م ال ة المتعلمين على فه
 .اللغة، وعكسه

ي  ون ف ذين يتعلم ذ ال ى هؤالء التالمي ا إل دما نظرن دو عن ك يب وذل
م ي آالمه فهي أم ف رهم الش ي تعبي عفوا ف دارس ض م ال . الم ل إنه ب

ة،   يقدرون على التعبير عما يتعلق باألمور البسيطة عن أحوالهم اليومي
 .نهج المقرر يحدد بعض أهدافه إلى ذلكغير أن الم

دة           أتي من ع ي الكالم ت ولعل األسباب لضعف هؤالء الطالب ف
ر    ى التعبي م عل وا طالبه م يمرن ذين ل ين ال ل المدرس ن قب ا م ه، إم أوج

                                                 
1 منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم :الرباط (، ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهرشدي أحمد طعيمة 

  160، ص )1989 -إيسيكو –والثقافة 



واد  , الشفهي بأوسع وقت  ا من الم ةوإم ا من  التعليمي م، وإم دة له المع
تعلم ا    : نفس الطالب ة ل ة قوي ديهم دافعي ارهم    بأن مال ة العتب ة العربي للغ

 .بأن هذه اللغة صعبة في تعلمها
يم        ى تعل يم، خاصة ف دان التعل ي مي طبعا، أن ذلك آلها مشكالت ف
ا      ون تعليمن ي أن يك ين نرغب ف ا المدرس ا آ يما أنن ة الس ة العربي اللغ

ك         . تعليما جيدا و ناجحا زم لكل من المدرسين المساهمة لحل تل ذا يل ل
 .كانالمشكالت على قدر اإلم

ة،      ة العربي يم اللغ وم بتعل والمدرسة الثانوية تاآران ماآتان التي تق
توى  ي المس ة ف ذه المدرس الب ه ان ط ث آ ظ الباح ا أن الح د م بع
ردات         ي استيالء المف تهم ف ارتهم الكالم،من حيث قل د مه , الضعيف عن

ي    وصعوبتهم في التعبير الشفهي عّما في النفس، ونقصان وضوحهم ف
ابهة،         اإللقاء عند ال ين الحروف المتش ز ب يم والتميي ر والتنغ كالم، والنب

ى       ة عل ة العربي تكلم باللغ ى ال رغم أنهم يريدون أن يصبحوا قادرين عل
 .أحسن وجه

دهم   حقا على الباحث القول بأن الطالب يتأملون دائما لو آانت عن
م          ي تعل ون ف إنهم يرغب ذا ف ى ه ة، معن ة العربي القدرة  على الكالم باللغ

ولكنهم يشعرون بمواجهة المشكالت عند تعلمهم خاصة عند . اللغةهذه 
 . تعلمهم في آيفية التعبير الشفهي أم في آالمهم

ل الباحث وناقش مع الطالب عن المشكالت التي وبعد أن تأّم
يواجهونها  عند تعلمهم اللغة العربية، فإن أآثرهم يشعرون بأّن المواد 

مها طبقا لمستواهم اللغوي، ألن المعّدة في المنهج يصعب عليهم فه
أآثرهم لم يكن لديهم آفاءة لغوية الممكنة لفهم الدرس المقرر في 

 .الكتاب
المنهج     وعندما د المسمَّي ب قررت الحكومة المنهج الدراسي الجدي

الذي فتح بابا واسعا لكل مدرس   ) KTSP(على مستوى الوحدة الدراسية 
بة موا    ية المناس اّدة الدراس ميم الم ة    بتص دريس المعيَّن داف الت ة أله فق

ه ال سبيل     نهج، فإن والكفاءة األساسية والمعيار األساسي المقرر في الم



واّد          واّد الدراسية إال بتصميم الم ل الم ة من قب إلى حّل المشكالت اآلتي
 2.التعليمية المناسبة للطالب

 
 مظاهر المشكلة -ب 

باحث فهي  وانطالقا مما سبق ذآره فمظاهر المشكلة التي حّللها ال
ي الكالم ب      درتهم ف ى ق ة   الموادأنه يصعب على التالميذ أن تترّق المعّلم

لبسط مستواهم اللغوي وبعدهم عن ما يضمنه المواد التعليمية بأحوالهم 
. اليومية واحتياجاتهم حتي يشعرون بسآمة وملل عند تعلم اللغة العربية

ة        ارات اللغوي ي المه درتهم ف دنى ق ى ت ا إل د    ويؤدي هذه آله خاصة عن
 .الكالم
بة     واد المناس ي الم ا ه ه م ي نفس ائل ف ث ويتس ر الباح و يتفّك

تهم   بحاجاتهم بحيث تشجعهم أآثر في تعلم اللغة العربية حتى تنمو رغب
ة  اراة اللغوي ائتهم للمه ي آف اهمة ف دا من المس ا وتعطي مزي ي تعلمه ف

 خاصة لمهارة الكالم؟ 
ه من       رى الباحث أن وم     وعند هذه المظاهر في أن يق م ب األمر المه

ارتهم   بمحاولة على  اإلعداد للمواد التعلمية المناسبة للتالميذ ترقية لمه
الم  ي الك ة ف ة   . اللغوي دى فعالي ة م ى معرف الوقوف عل ود الباحث ب وي

 .المواد التعليمية المصممة لترقية قدرة التالميذ في الكالم
 البحث أسئلة -ج 

 :لة البحث آما التالي انطالقا مما سبق ذآره فيمكن تقديم أسئ
ارة الكال  المصّم مدى فعالية المادةما  -1 ذ   مة لترقية مه د التالمي م عن

 للمرحلة الثانوية  ؟
 :ويحاول الباحث اإلجابة عن هذ السؤال من خالل األسئلة اآلتية

ذ   )1 درة التالمي ة ق ي تنمي ة المصممة ف واد التعليمي ة الم ا فعالي م
 على نطق الحروف من مخارجها األصلية؟

                                                 
2 .Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Pendekatan Praktis ( Bandung: Remaja 
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ذ   )2 درة التالمي ة ق ي تنمي ة المصممة ف واد التعليمي ة الم ا فعالي م
 .على النطق بوضوح عند المستمع؟

ذ   )3 درة التالمي ة ق ي تنمي ة المصممة ف واد التعليمي ة الم ا فعالي م
 على استخدام المفردات اللغوية؟

 
 أهداف البحث -د 

 :وأما الهدف من هذا البحث فيرجى الحصول على
ادة تعل  -1 ن م ة م اج مجموع ذ  إنت الم لتالمي ارة الك بة لمه ة مناس يمي

 .الدراسية المرحلة الثانوية في ضوء المنهج على مستوى الوحدة
 معرفة تطبيق المواد المصّممة في ترقية مهارة الكالم -2
ادة المصمّ   -3 ذ     معرفة مدى فعالية الم ارة الكالم لتالمي ة مه مة لترقي

 .المرحلة الثانوية
 فروض البحث -ه 

دريس    لمصممةا المادة التعليمية إّن"  ذ   لت المناسبة بحاجة التالمي
ائل       بة والوس دريس المناس ة الت ات طريق ع مراع الم م ارة  الك مه

اليب  ة واألس ي التعليمي ارتهم ف ة مه ة لترقي تكون فعال حيحة س  الص
 ."الكالم

 حدود البحث -و 
 :يحدد الباحث في بحثه على الحد التالي

 ةالزماني ودالحد -1
ية هذا البحث في السنة الدرا  يجرى ي الفصل    2009 -2008 :س ف

 .2009من شهر مارس إلى مايو سنة  الثاني من العام الدراسي
 ةالمكاني ودالحد -2

ة  حث في الفصل األول من المدرسة الثانوية هذا الب ُيجَرى الحكومي
 تاآران ماآتان جاوا الشرقية

 ةالموضوعي  ودالحد -3



ارة ا  تعليمية لباحث موضوع بحثه في تصميم مادة د احّد لكالم  لمه
ة   ذ المرحل ة لتالمي م     الثانوي ي القس ة ف ن المدرس ف األول م للص

 .الثاني من العام الدراسي
 

 أهمية البحث -ز 
 :ية هذا البحث فهي آما يلىأما أهمِّ

 أهمية نظرية -1
ة     ة لدراسة العلمي سوف تكون نتائج هذا البحث مساهمة نظري

ة الع    يم اللغ ل تعل ة  والباحثين واألساتذة وآل ممن يشتغل في حق ربي
ارة       ادة مه ي م في آيفية إنتاج المواد التعليمية وتصميمها خاصة ف

ذ المدرسة   ة  الثانوية أو المعروف بالمدرسة  الكالم لتالمي ي   العالي ف
 .بالدنا

 أهمية تطبيقية -2
ث م   )1 ذا البح ون ه دريب الب يك دان ت ادة    اي ميم الم ي تص ث ف ح

 التعليمية الجيدة لتعليم مهارة الكالم
ميم )2 ين    إن تص وف يع بة س دة المناس ة الجي ادة التعليمي الم

ى األهداف المرجوة        المدرسين على التعليم للوصول إل ام ب القي
 المحددة في المنهج

و )3 ي أن يك ذ يرج ارت التالمي ة مه ا لترقي ث معين ذا البح  ن ه
 اللغوية في الكالم

 
 تحديد المصطلحات -ح 

م إيصال المعلوم      هي آّل: المواد التعليمية د المعل ا يري ى  م ات إل
ذي      أ ي ال وى التعليم ي المحت يم، أى ه ة التعل د عملي ذ عن ان التالمي ذه

ة أو    ة أو مهاري نرغب في تقديمه بغرض تحقيق أهداف تعليمية معريفي
 .وجدانية، وهي المضمون الذي يتعلمه التالميذ في علم ما

احبا      ا مص يس إال آتاب دد ل ذا الص رادة به ة الم واد التعليمي والم
 .المقرر من وزارة الشؤون الدينيةللكتاب المدرسي 



ى        الم يعن ارة الك ة مه ة لتنمي واد التعليمي ث الم دد الباح وح
ات  ث بالمراع ام  الباح ع قي ب م دة آت ن ع ات م وارات المقتطف الح
د          ذي يري ا لمستواهم اللغوي والهدف المنشود ال لحاجات الطالب طبق

 .الباحث تحقيقه
الم  ارة الك ده    : مه ذي يقص الم ال ارة الك ب  ومه ث ويرغ الباح

تنميتها لدى الطالب هي المهارة الثالثة آما ذآره الباحث من قبل وهي 
: 

 القدرة على نطق الحروف من مخارجها األصلية  -1
 الوضوح في الكالم  -2
 القدرة على استخدام المفردات اللغوية  -3

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
ذا الفصل اإلط  اول ه تمليتن ري و يش ى   ار النظ ري عل ار النظ اإلط

ارة الكالم   ) 2(إعداد المواد التعليمية ) 1: (أربعة مباحث وهي ) 3(تعليم مه
 .الدراسات السابقة) 4(نبذة تاريخية عن المدرسة 

 المبحث األول
 إعداد المواد التعليمية - أ

 مفهوم المواد التعليمي -1
ذي      وى التعليمي ال م   إن المواد التعليمية هي المحت يرغب المعل

ة   في تقديمه للتالميذ بغرض تحقيق أهداف تعليمية معالفية أو مهاري
 .أو وجدانية أي أنها هي المضمون الذي يتعلمه التالميذ في علم ما 

رات   ة الخب و مجموع ة ه واد التعليمي ة أن الم ورأى طعيم
ا  الب به د الط ى تزوي ي يرج ات الت ائق والمعلوم ة والحق التربوي

ة      واالتجاهات وال ارات الحرآي دهم، أو المه ا عن راد تنميته قيم التي ي
ي       م ف ق النموالشامل المتكامل له التي يراد إآسابهم إياها بهدف تحقي

 3.ضوء األهداف المقررة في المنهج
ي    وتتنوع صورة المحتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة ف
بورات أو       ات أو س ى لوح ة أو عل ررات التعليمي ب والمق الكت

د       ملصقات الم، وق ة أو األف ادة مصورة آالصور الثابت ، وقد يكون م
ر  ون غي د تك د، وق ى المعق ذ أشكاال أخرى من البسيط إل ون يتخ يك

ى حد سواء      ين عل ادة الموجودة    . مألوفة للطالب والمعلم ين الم فتعي
 .يحتاج إلى اختيارها وتنظيمها
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ا       درب جانب ي ت يتها الت ا، وأساس وآل مادة لها ترآيبها وطرائقه
ل   ه (من العق ة من ملكات اعده  ). أو ملك ا يس ل تنظيم نظم العق ذا ي وبه

 .على التعامل مع مشكالت الحياة المختلفة
ا يختص     والمواد لها إسهاماتها الفردية في التعلم، ليس فقط فيم

ا،    بالمعلومات ولكن أيضا في اآتساب نمط التفكير الذي يستخدم فيه
 4.ه على ذهن الدارس لهاوالمنطق الخاص بها، وآل هذا له تأثير

ذي يعيش      وآل مادة تسهم في آشف الغطاء عن أحد جوانب ال
نهج المدرسة         إذا ضم م ه، ف ة من ة معي فيه، وإلقاء الضوء على زاوي
ذا    ى ه المادة المناسبة ساعد هذا الناشئ على تكوين نظرة متوازنة إل

 .العالم
 اختيار المواد التعليمية  -2

و  وى للم ار المحت د اختي ن  إن عن د م ايير الب ة مع اد التعليمي
 :االهتمام بها، وأما تلك المعايير المقصودة فهي آما يلى

 )validity(معيار الصدق  )أ 
ون وا   دما يك ادقا عن وى ص ون المحت حيحا  يك ا وأصيال وص قعي

 .فضال عن تمشيه مع األهداف الموضوعية علميا
 )Significance(معيار األهمية  )ب 

ة    يعتبر المحتوى مهما حينما لديه ع تغطي قيمة في حياة التالميذ م
ي   ارات الت يم والمه ة والق ال المعرف ن مج ة م ب   المختلف الجوان
ة أو    يم المعرف اليب تنظ ة وأس ارات العقلي ة المه تم بتنمي ته

 .  االتجاهات اإلجابية
 )Interest(معيار الميول واألهمية  )ج 

واد        ار الم ي اختي ذ ف يكون المحتوى متمشيا مع اهتمامات التالمي
 التعليمية

 )Learn Ability(معيار قابلية التعليم  )د 
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ذ          درات التالمي ى ق ا يراع د م يم عن ابال للتعل وى ق ون المحت يك
رض        ي ع درج ف ادئ الت نهم لمب ة بي روق الفردي ع الف يا م متمش

 .المواد التعليمية
 )Universality(المعيار العالمية  )ه 

يم ال     ا من التعل تعترف   يعتبر المحتوى جيدا إذا آان يشمل أنماط
ة   بحدود الجغرافية بالبشر وبقدر ما يعكس المحتوى لصيغة محلي

 .المجتمع ينبغي أن يربط التالميذ بالعالم المعاصر من حوله
 طرق إختيار المحتوى -3

وى    ار المحت هناك عدة األساليب يمكن لواضع المنهج عند اختي
ين فيما يالى أآثر شيوعا فى اختيار محتوى مادة اللغة العربية للناطق

 :بلغات أخرى 
يمكن للمعلم أن يشترشد بمناهج تعليم اللغات : المناهج األخرى  -)أ 

ضوء هذا  فى آلغة الثانية وآلغة أجنبية،الثانية مثل اإلنجليزية 
المناهج يستطيع أن ينتقى المحتوى اللغوى فى منهجه مع األخذ فى 

روف وظ) العربية واإلنجليزية( االعتبار التفاوت بين طبيعة اللغتين 
 .المناهج

ممكن للمعلم أن ومن ال  Experts Judgement) :(رأي الخبير -)ب 
يسترشد بآراء الخبراء سواء أآانو مختصصين فى تعليم العربية 
للناطقين بلغات أخرى أو آانوا معلمين لدروس اللغة أو المربون 

 .في ميدان التعليم أو من آان له صلة وثيقة بالميدان

ذلك إجراء دراسة ميدانية حول ويقصد ب Survey): (المسح -)ج 
 .خصائص الدارسين وتعرف ما يناسبهم من محتوى لغوى

 الطالب يحتاج التى المواقف تحليل يعنى  )Analisyis:( التحليل -)د 
 .5بالعربية لالتصال فيها

 تنظيم محتوى المادة الدراسية -4
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يم   و تنظ دها وه ة بع أتي عملي ارة، ت ادة مخت د أن آانت الم وبع
ارات    , ليميةتلك المواد التع ارف ومه أو ترتيب ما تم اختياره من مع

ى، واستمرارية ويمكن         ه معن ى يكون ل ين، حت وقيم حول مرآز مع
ة،          ة ممكن ة وآفاي أآبر فعالي ة ب تعلم، ويحقق أهداف التربي تقديمه للم
ا     ا تربوي ون برنامج تعلم، ويك يم وال ة للتعل ر مالئم ون أآث ي يك ولك

 .متماسكا متناسقا متوازنا
ه     هناك ب عدان لتنظيم المحتوى، أحدهما يختص بترتيب مكونات

نهج  تم بترتيب    , على امتداد الزمن، وهو البعد الرأسي للم اني يه والث
 .مكوناته جنبا إلى جنب وهو البعد األفقي للمنهج

ا  : وهذان البعدان الرأسي واألفقي لتنظيم المحتوى لهما أهميتهم
ا     وى البرن راآم لمحت ذي يت رات   في تحديد األثر ال مج الدراسي، وخب

 التعلم التي تكتسب منه،
اك    ية فهن ادة الدراس وى الم ال لمحت يم الفع ايير للتنظ ا المع وأم
عدة معايير رئيسية ينبغي اتخاذ القرار بشأنها عند التفكير في تنظيم  
داف،           ي األه ر ف د التفكي ى جنب عن ا إل ة جنب واد التعليمي وى الم محت

ي    ايير ه ذه المع ال، أو ا: وه تمرارية   المج ل واالس اق والتكام لنط
 .والتتابع

 )Scope(المجال أو النطاق  -)أ 
ا    واد، م وهو المعيار الذي يتعلق بماذا نعلم، وما ستشمله الم

 هي األفكار الرئيسية التي تضمنه المادة؟
ي  االت الت ه، والمج اعه وعمق اول اتس ادة يتن ق الم نط

ا ينبغي عل    ى آل  يتضمنها، ومدى التعمق في هذه المجاالت، وم
ه   ذ وال يتعلم ه بعض التالمي ن أن يتعلم ا يمك ه، وم ذ تعلم التالمي

 .البعض اآلخر، وما ال يجب أن يضمن منهج المدرسة
 )Integration(التكامل  -)ب 

اهج أو     رات المن ين خب وهو الذي يبحث في العالقة األفقية ب
اء نظرة    أجزاء المحتوى للمواد التعليمية لمساعدة المتعلم على بن

 ا توجه سلوآه وتعامله بفعلية مع مشكالت الحياةأآثر توحد



 )Continuity(االستمرارية  -)ج 
ان    إذا آ هي التكرار الرأسي للمفاهيم الرئيسية في المنهج، ف
ي          ه مرات ومرات ف وم فينبغي تناول ي العل ا ف مفهوم الطاقة مهم

وإذا آان الهجاء السليم مهما فمن الطبيعي االهتمام , منهج العلوم 
 د عليه، وتنمية مهاراته على امتداد الزمنبه، والتأآي

 )Sequence(التتابع  -)د 
داد   ى امت وى عل ه المحت رض ب ذي يع ب ال و الترتي ه
ا، ولكن     داخل بينهم الزمن،ويرتبط التتابع باالستمرارية، فهناك ت
نفس   تمرارية، ف ه االس ذهب إلي ا ت د مم ى أبع ذهب إل ابع ي التت

نفس الم    الج ب ن أن يع ر يمك وم أو العنص رات  المفه توى م س
ومرات، فال يحدث نمو في فهمه، أو في المهارات أو االتجاهات 

 .المرتبطة به
أما التتابع فيعنى أن آل عنصر ينبغي أن ينبني فوق عنصر 
ه، من حيث االتساع         ذي عولج ب سابق له، ويتجاوز المستوى ال
ى         ه يعن رار، ولكن ادة والتك ى مجرد اإلع ابع ال يعن والعمق، فالتت

 .لى المعالجةمستويات أع
 :وعند النظر في تحديد التتابع تثار أسئلة تتعلق بكل من 

 المبادئ التي يرتكز عليها هذا التتابع -1
 ماذا يتبع ماذا، ولماذا بهذا الترتيب؟ -2
 6.أنسب وقت يقدم فيه جزء معين من المحتوى للمتعلمين -3

 .أسس إعداد المواد التعليمية لغير الناطقين بالعربية -5
ا ار الم اطقين إن اختي ر الن ة لغي ة العربي يم اللغ ة لتعل دة التعليمي

ا     دم ألبنائه ي تق ادة الت ر بالم د آبي ى ح ف إل ا فيختل ت . به د اهتم ولق
ات      ى أسس تتفق بالنظري التربية الحديثة بالمادة التعليمية وإقامتها عل

ذه ا      . التربوية الحديثة ه أن تحدد ه ا حرصت علي ألسس  وآان أشد م
 .م المواد التعليميةتصمي وتدعو إلى التزامها عند
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د   ورأي ناصر عبد اهللا الغالى وعبد الحميد عيد اهللا أنه يلزم عن
ا أن          اطقين به ر الن ة لغي ة العربي يم اللغ ة لتعل ادة التعليمي داد الم إع

 :7تراعى فيها األسس اآلتية
 .األسس الثقافية واالجتماعية -)أ 

إن اللغة عنصر من عناصر الثقافة، وال يمكن أن نتحدث  
ة با ى    , للغة عن الثقافة، ألن اللغة وعاء الثقاف يلة األول وهي الوس

ب،    . في التعبير عن الثقافة ة لألجان يم اللغ وأما عالقة الثقافة بتعل
يم    ن تعل يا م زءا أساس ّد ج ع اإلسالمي ُتَع ة المجتم م ثقاف إن فه ف

ة ه  . اللغ د ل ة الب ة األجنبي ي  –وإن دارس اللغ ان يرغب ف إذا آ
تكلم     م –إتقانها جيدا  ذي ي ن أن يتعرف على حضارة المجتمع ال

الغ           ل ب ي زل وع ف ا يعصمه من الوق ا آافي ة تعرُّف أفراده تلك اللغ
الخطور، ومن ثم فإن تعلم لغة أجنبية هو تعلم حضارة أصحاب  

 .تلك اللغة
م   تطيع فه ة ال يس ة أجنبي فها لغ ة بوص ة العربي أن دارس اللغ

دلو ة   م ن ثقاف زل ع ل بمع ردات والجم ي   ل المف ع العرب المجتم
ي        ا فينبغ ة أو تحليله واد التعليمي ميم الم د تص ذا عن لم، ول المس
ز          ي تمي ادة، والحدود الت اه الم ذي تتبن ة ال وم الثقاف توضيح المفه
ي      ي أن يعط ا ينبغ ة، آم ن العربي المية ع ة اإلس الثقاف
الموضوعات الثقافية اإلسالمية وزنا، آما ينبغي عليه أن يتدرج 

وعا ها لموض ي عرض ا ف ا وفق المية ومفاهيمه ة اإلس ت الثقاف
 .لمستوى الدارسين وقدراتهم العقلية وخلفياتهم الثقافية

 .األسس السيكولوجية -)ب 
ة       ي العملي يا ف من المعلوم أن المتعلم يشكل عنصرا أساس
را هو        ه أوال وأخي ه، وأن ذي ترآز علي التعليمية، فهو المحور ال

ذه   ة إال من أجل     الهدف من العملية التعليمية، فما قامت ه العملي
دى المتعلم  ة ل داف معين ق أه ة   ،نيتحقي إن معرف م ف ن ث وم
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د        روريا عن ا ض د مطلب ة تع ية والعقلي تعلم النفس ائص الم خص
   .إعداد محتوي المادة التعليمية

ة،     ومن الواضح أن لكل مرحلة خصائصا النفسية والعقلي
مات     ة وس درات عقلي ن ق نهم م ا بي ون فيم راد يختلف ل إن األف  ب

دأ        ر مب ا ظه ن هن دة، وم ة الواح ة العمري ل المرحل ية داخ نفس
ه       ذي ينبغي مراعات ين وال و المتعلم الفروق الفردية المتصلة بنم

 .عند إعداد واختيار المواد التعليمية
راد       ى أف ق عل درات ينطب ي الق تالف ف ان االخ وإذا آ
ة         ي اللغ ى دارس ق عل رى أن ينطب ه أح دة، فإن ع الواح المجتم

اب شّتى     العربية من  أتون من بيئ غير الناطقين بها، حيث إنهم ي
ى     ؤّدي إل ذي ي ر ال ة األم يات مختلف ة، وجنس ة متنوع ن ثقاف وم
الطبع   اختالفهم في القدرات العقلية واستعدادهم لتعلم العربية، وب
رعة      امهم وس ة اهتمام ي درج م و ف ي دوافعه ون ف إنهم يختلف ف

تويات ا    تالف المس ا أن اخ ة، آم م للعربي ادية تعلمه القتص
 .واالجتماعية له أثره على تحصيل اللغة

دارس    ة لل ة االجتماعي ين الطبق ردة ب ة مط اك عالق هن
ه    : ويذآر يونس . واتجاهاتهم نحو تعلم اللغة األجنبية ين ل ا تب آم

وي  ة للبحث الترب ة القومي ة الجمعي ن دراس ذ ذوي : م أن التالمي
ا      م اتجاه الي له اعي واالقتصادي الع ة  المستوى االجتم ت إيجابي

ى درجات   ) اللغة الفرنسية(نحو تعلم اللغة األجنبية  وحصلوا عل
اعي  . عالية في اختيار هذه اللغة أما التالميذ من المستوى االجتم

م   و تعل لبية نح ات س روا اتجاه د أظه نخفض فق واالقتصادي الم
ذه    ار ه اللغة الثانية، وقد حصلوا على درجات منخفضة في اختي

 .اللغة
اللغة على وجود عالقة وثيقة بين أنماط نمو  ويؤآد علماء

الفرد وبين قدرته على تعلم اللغة األجنبية، آما أن هناك فرقا 
محسوبا بين تعلم الصغير وتعلم الكبير للغة األجنبية هذا الفرق 

 .ينبغي أن يراعى في المواد المقدمة لكل منهما



ولذالك آلها فإن هناك شروطا البد مراعاتها عند تصميم 
 :رادة فهيموأما تلك الشروط ال, المواد التعليمية

 .أن يكون محتوى المواد مناسبا لمستوى الدارسين فكريا -)1
 .أن يراعي مبدأ الفروق الفردية  -)2
أن يثير في الدارس التفكير ويساعد على تنمية بما  -)3

 ).العربية(يساعده على     اآتساب اللغة األجنبية 
ادات الدارسين أن تبني المادة العلمية وفق استعد -)4

 .وقدراتهم
أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباتهم ويناسب ميولهم،  -)5

بمعنى أن يدرس أو يعرف الميول والدوافع العامة 
 .للدارسين

أن يكون المؤلف على علم بخصائص الدارسين النفسية،  -)6
عليه أن وأن يعطي بما يناسب هذه الخصائص، آما 

 .الميدانالنفسية في هذا  يستفيد من نتائج الدراسات
 .مراعاة المرحلة العمرية -)7
تقديم المادة العلمية من المواقف الحياتية التي تساعد  -)8

 .الدارس على التكييف مع الناطق األصلى للغة
م المرغوب اأن تعين المادة على تكوين االتجاهات والقي -)9

 .فيها لدى الدارسين
أن تهيئ المادة المقدمة مشكلة يحاول التغلب عليها عن  -)10

 8.علم اللغةطريق الت
 

 .األسس اللغوية والتربوية -)ج 
وات         ن أص ة م ة المكون ادة اللغوي ب الم ذا الجان د به يقص
اطقين    ر الن ومفردات وتراآيب التي تقدم في آتب تعليم اللغة لغي
بها واألسلوب المناسب في عرضها للدارسين، ومدى سهولة أو  

 .صعوبة تلك المادة للدارسين
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دم    وتناول اللغة المقدمة في آتب ا ة تق ة ثاني للغة العربية آلغ
ديم       د تق ثال عن وي، فم توى الترب وي والمس توى اللغ ى المس عل
ل       دم؟ ه ل يق ن الجم وع م ة أي ن زم معرق ة يل ب العربي التراآي
ة عن         ة؟ اإلجاب دأ بالبسيط أم المرآب ة؟ وهل تب االسمية أم الفعلي
ب          ن الجان زل ع ا بمع ا لغوي عب تناوله ن الص ئلة م ذه األس ه

 . التربوي
ين  ذين األساس م أن ه ن ث وي(وم وي والترب دان ) اللغ يع

ه ولكن من الصعب الفصل        ا وظيفت أساسا واحدا وإن لكل منهم
 .بينهما نظرا لتداخلهما

ومحتوى المادة التعليمية الجيد هو الذي يهتم مؤلفه بتوفير 
اتهم       ولهم واتجاه ا مي ون فيه ذ ينم ددة للتالمي ة وتع رص آافي ف

اتهم و ا حاج بعون به ض ويش ى بع دربون عل اتهم ويت رغب
ى       أنها أن تساعدهم عل ي من ش المهارات والعادات األساسية الت

 .التصرف باتزان وتعقل حيال مواقف الحياة المختلفة
ي أن    ه ينبغ ة أهداف ادة التعليمي وى الم ق محت ي يحق ولك

ة        ايير وأسس علمي ة وفق مع ة واللغوي ادة العملي ن  . نختار الم ول
ي  يحقق محتوى المادة الت عليمية اهدافه ما لم تكن مادته اللغوية ف

 9.متناول قدرات الدارسين العقلية وخلفياتهم الثقافية
 مشكلة المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها -6

ة       ة العربي يم اللغ دة لتعل ة المتزاي ن األهمي رغم م ى ال ه عل أن
درس دراس   ة   للناطقين بغيرها، إال أن هذه اللغة لم ت ة وعلمي ته تربوي

ا،        ا، وطرق تعليمه واد تعليمه دافها، وم ة أه دقيقة تتناول بصفة عام
يم       . وأساليبها ي تعل راغبين ف ر من ال وقد أدى ذلك إلى انصراف آثي

أن اللغة العربية صعبة  –اللغة العربية عنها وساع ظلما أو سوء نية 
 10.التعلم
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ي مج ة ف واد التعليمي املة للم د أجريت دراسات ش يم وق ال تعل
اللغة العربية لألجانب، وقد تناولت هذه الدراسات تلك المواد من عدة 

ي ا ه ة المصورة،وطريقة  :زواياه تخدام اللغ ة واس داف التعليمي األه
التدريس، والموضوعات أو المحتوى، والوسائل التعليمية، واستخدام 

 .اللغة الوسيطة، ونوع اللغة العربية المقدمة للتعليم
 .عليميةاألهداف الت -)أ 

ة  ة لغ يم أي ن تعل ي اآلن م دف الرئيس و اله ال ه إن االتص
أجنتية، وقد جدث عكس هذا تماما في المواد التعليمية أو في آتب  
ن       ة وف ون األربع تعليم اللغة العربية لألجانب حيث أهمل أحد الفن
راءة      ى الق يا عل زا أساس الحديث على صورة ملحوظة ورآز ترآي

ى      -اعد غطت وعلى القواعد، بل إن القو ان عل ر من األحي ي آثي ف
 .فن القراءة

ا         ول إن الكتب المستخدمة حالي ذا المجال يستطيع الق وفي ه
ائج           ن نت ادة م ي اإلف لت ف ب فش ة لألجان ة العربي يم اللغ ي تعل ف

ى   –الدراسات اللغوية الحديثة ومن المبادئ التربوية المتنوعة  فعل
ى الحفظ عن ظهر    يصير أحد المؤلفين في آتابه عل: سبيل المثال

ب،      قلب لبعض التراآيب اللغوية التي ليست متصلة بحاجة الطال
ا      يس بينه هولتها، ول عوباتها أو س ث ص ن حي ة م ت متدرج وليس

ل     ام متص ي نظ ديمها ف رز تق ا تب لة م رر اآلن أن  . ص ن المق وم
 .الحفظ ليس هو الطريق األمثل لتعليم اللغة األجنبية

 الوسائل التعليمية -)ب 
ا وب آت ن عي ي أدت وم ة لألجانب والت ة العربي يم اللغ ب تعل

ائل    إلى فشلها في تعليم مهارات اللغوية األربع،عدم استخدام الوس
 .البصرية في تعليم اللغات-السمعية

تخدام     ب أن اس ذا الجان ي ه ة ف ات العلمي ائج الدراس ن نت وم
و ال    ى نم ؤدي إل روة  الوسائل التعليمية في تعليم اللغات األجنبية ي ث

ذ مساعدة   ه  يؤّدّنعند التالميذ، آما أ اللغوية ي إلى مساعدة التالمي
 .فعالة في تعلم المهارات األساسية في اللغة



 Transliteration:استخدام اللغة المصورة  -)ج 
ة      ة العربي جيل صوت الكلم ا تس ورة هن ة المص د باللغ تقص

يعبر صوتيا بالرموز اآلتية " آتب"بالحروف الالتينية فمثال آلمة 
"Kataba "    ب ي آت ر ف ب آخ ة المصورة عي تخدام اللغ ذا، واس وهك

يم   –إلى حد آبير  –تعليم اللغة العربية لألجانب، إذ أنها تعوق  تعل
ي ذات الوقت تعطي       ا ف ا أنه األصوات العربية بصورة جيدة، آم

 .انطباعا خاطئا عن أصوات اللغة العربية
يس     ة، ول ات المقارن و الدراس ورة ه ة المص ال اللغ وإن مج

 .تعليم لألجانب بأي حال من األحوالال
 استخدام لغة وسيطة -)د 

ة   هذا العيب يتمثل في استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربي
ة،        ل العربي ات والجم وز والكلم ى الرم اح معن ا إيض وظيفته

 إلخ... وإعطاء التعليمات للمتعلم وتقديم القواعد
بغي أن ومن وجهة النظر الحديثة في تعليم اللغات األجنبية ين

ع        ي جمي ك ف ا وحدها، ويكون ذل يعتمد على اللغات المراد تعليمه
ى       ي عل ة، أو ينبغ ارات اللغ ة بمه يم المتعلق ة التعل طة عملي انش

 .النابع من اللغة التي يعلمونها" الجو الثقافي"المعلمين أن يخلقوا 
 طريقة التدريس -)ه 

ة لألجانب       ة العربي يم اللغ ومن العيوب الظاهرة في آتب تعل
ا،   اس ة وتنظيمه واد التعليمي ديم الم ي تق ة ف ة التقليدي تخدام الطريق

ا       بح له ذا الكتب،وأص ي ه تخدامها ف ار اس ي س ة الت والطريق
ة -السيطرة هي الطريقة القواعد  دم الطرق      -والترجم وهي من أق

 .التي استخدمت في تعليم اللغات األجنبية
 الموضوعات أو المحتوى -)و 

واد ال ي الم ائعة ف وب الش ن العي يم م ي تعل ة الخاصة ف تعليمي
م        واد أو موضوعاتها ل ذه الم وى ه اللغة العربية لألجانب أن محت
تنتق بعناية، ولم تختر بصورة علمية، بحيث يخيل إلى من يطالع   
دة    هذه الكتب أو المواد أنها تخلو من موضوع آتى بها لتشرح قاع



ة وجو      . معينة أو اللغة المتعددة ي حال ى ف ه حت ك أن د وأآثر من ذل
ذوق   دو ال ا ال يع ي اختياره ر ف إن األم ة ف وعات متكامل موض
اد          ديمها بصرف النظر عن األبع ا وفي تق ي اختياره الشخصى ف
ون وراء    ي أن تك ي ينبغ ة الت ة المختلف ية والثقافي ة والنفس التربوي
هذه االختيار، ومن ثم أن معظم الكتب ال يمثل بحال من األحوال   

دم     ي أن تق ي ينبغ وعات الت وعات  الموض ين وال الموض للمتعلم
 .األساسية التي تبرز فيها الثقافة العربية

 
دة        -7 توى الوح ى مس نهج عل وئ الم ي ض ة ف ادة التعليم ميم الم تص

 التعليمية
وأما تصميم المادة التعليمية فى رأي آاسيانى فيفرق هذا العمل  

 :إلى ثالثة أقسام
استخدام المادة وهو تحليل المادة التعليمية ب Adoptionاقتباس  -)أ 

 .المواد الموجودة فى الميدان مباشرة من غير تغيير
المادة، وهو تطوير المادة بتوافق المادة  Adaptationبتوافق  -)ب 

 .الموجودة ثم تناسبها حسب الحاجة
آتابة المادة التعليمية، باإلضافة إلى االقتباس والتوافق، يحتاج  -)ج 

لى اإلشتراك إلى آتابة المادة التعليمية ألنها تساعد التالميذ ع
فالهدف المكتوبة حسب المبادئ التعليمية . فى التعملية التعليمية

 .ومتماشيا بالهدف التعليمية فهى نافع للتالميذ مناسبة بالحياة
وأما تصميم المادة المعتمدة على المنهج على مستوى الوحدة 

وقبل القيام باختيار المادة :  11الدراسية يتبع خطوات التالية
وتصميمها، البد من المعرفة إلى المعيار فى اختيارها التعليمية 

والكفاءة األساسية  Standar Kompetensiوهى المستوى الكفاءة 
Kompetensi Dasar” . وتعنى أن المادة التعليمية المختارة والتى البد

من أن يعلمها المدرس ويتعلمها التالميذ البد من أن تحتوى على 

                                                 
11Tim Pustaka Yustisia, Panduan Penyusunan KTSP Lengkap SD, SMP, SMA , (Yogyakarta : Pustaka 
Yustisia, 2008), h. 195-197 



أي إختيار . الكفاءة والكفاءة األساسيةالمواد التى تحقق المستوى 
وبعد ذلك أخذ يبتدئ فى معرفة . المادة يتجه إلى المستوى الكفاءة

 :الخطوات فى اختيار المادة التعليمية التى تشمل على
الموجودة فى المستوى الكفاءة والكفاءة  رتحليل عناص -)1

 .األساسية

 تحليل نوع المادة التعليمية -)2

 .مستوى الكفاءة والكفاءة األساسيةاختيار المادة على حسب  -)3

وبعد أن تمت العملية السابقة فالمادة التعليمية توجد فى عدة 
مراجع إما من الكتب الدراسية والمجالت والجرائد واالنتيرنيت، 

 . واألشرطة وغيرها
وهناك بعض المبادئ العامة يجب مراعتها فى اختيار المادة 

 : 12التعليمية، منها
حرصا ووعيا من المعلم فى اختيار  ة ويتطلبصحة الماد -) أ(

 .المادة  المعرضة

تالميذ من حيث مستواها، فال تكون مناسبتها لعقول ال -)ب (
فوق مستواهم فيملون منها والدون مستواهم فيستهترون 

 .بها

أن تكون المادة المختارة مرتبطة بحياة التالميذ وبالبئة   -)ج (
 .التى يعيشون فيها

وقت الحصة ، الطويلة وال أن تكون المادة مناسبة ل -)د (
 .قصيرة

يجب أن ترتب المادة ترتيبا منطقيا بحيث يبنى آل جزء  -)ه (
 .على سابقة ويرتبط بالحقه من غير تكليف
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أن تقسم المادة المقرر إلى وحدات توزع على أشهر  -)و (
 .وسنة

 ربط أو القديم الدرس بمادة الجديد الدرس مادة ربط -)ز (
 المواد من به يتصل بما ربطه أو المادة، موضوع
 .األخرى

 

 

 المبحث الثاني 
 :تعليم مهارة الكالم  -ب

 مفهموم الكالم  -1
دة  ارة عن األصوات المفي ة عب ي أصل اللغ الم ف د , الك وعن
 .المتكلمين هو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ

ذلك الكالم المنطوق   : وأما التعريف االصطالحي للكالم فهو
ا  ي نفسه من هاجسه     الذي يعبر به المتكلم عم ا   , ف أو خاطره، وم

ه من          ه عقل ا يزخر ب يجول بخاطره من مشاعر  وإحساسات وم
ات، أو نحو     ره من معلوم ه غي زود ب د أن ي ا يري رأي أو فكر وم
 .ذلك في طالقة وانسيات مع صحة في التعبير وسالمة في األداء

ويمكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت   
ن ه ع ر ب ى   يعب امع، أو عل تكلم والس ن الم ي ذه ة ف ه دالل شيء ل

ي ذهن           ة ف ه دالل يس ل ذي ل إن الكالم ال ذا ف األقل في المتكلم، وله
 .المتكلم أو السامع ال يعد آالما، بل أصوات ال معنى لها

 
 أهمية الكالم  -2



ة  ة العربي روع اللغ ين ف ه الخاصة ب الم منزلت ان للك ا آ , لم
اة      وهو أنه الغاية من آل فروع الل ي حي رى ف ة آب ه أهمي غة، فإن ل

 :اإلنسان، وفيما يلى توضيح تلك األهمية
ي الوجود،       -)أ  ة ف ام سبق الكتاب من المؤآد أن الكالم آوسيلة إفه

 .فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب، ولذالك فإن الكالم خادم للكتابة
ر عن          -)ب  ي التعبي ة ف ود اإلنسان الطالق ى الكالم يع التدريب عل

 .المبادأة ومواجهة الجماهير والقدرة على, أفكاره
ى        -)ج  ي حاجة ماسة إل ة، ف ة وثقاف الحياة المعاصرة بما من حري

اع   رأي واإلقن اء ال ة، واب ك إال  , المناقش ى ذل بيل إل وال س
ر    ى التعبي ؤدي إل ذي ي دث ال ى التح ع عل دريب الواس بالت

 .الواضح في النفس
ائل            -)د  ه وس ددت في ذي تع ذا العصر ال ي ه الكالم ـ خصوصا ف

ل       –المواصالت النقل و ط، ب ين فق ة المتنقل يلة لطمأن ليس وس
طمأنة أهليهم وذويهم، ألن في انقطاع االتصال بداية الخطر، 
نهم،  اتف يثطمئ ه باله م أهل دما يكل افر عن المغترب والمس ف

 .ويكلم رفاقه وأصدقاءه فيطمئن عليهم، ويطمئن عليه
الم مؤشر صادق  -)ه  ا  –والك د م ى ح تكلم –إل ى الم م عل , للحك

ه، أو      وم ة، ومهنت ه االجتماعي افي، وطتقت تواه الثق ة مس عرف
ا    واعهم، إنم تالف أن ى اخ ين عل ك ألن المتكلم ه، ذل حرفت
يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم، ومن هنا فإن 

اء المنطق    ال بعض علم ذالك ق ان، ول و اإلنس الم ه إن : الك
 .اإلنسان حيوان ناطق

م وا    -)و  اع، والفه يلة اإلقن الم وس تكلم   والك ين الم ام ب إلفه
والمخاطب ، ويبدو ذلك واضحا من تعدد القضايا المطروحة  
ي        ة الت ين، أو المشكالت الخاصة والعام ي المتكلم للمناقشة ب

 .تكون محال للخالف



رد عن نفسه       -)ز  ر الف ه، ألن تعبي والكالم لتنفيس الفرد عما يعاني
عالج نفسي يخفف من حدة األزمة  –ولو آان يحدث نفسه  –

 .يعانيها أو المواقف التي تتعرض لها التي
تعلم       -)ح  ر، والم غير والكبي ه الص وم ب اني يق اط إنس الم نش والك

ي      ر ف رد فرصة أآث والجاهل، والذآر واألنثى، حيث يتيح للف
 .التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبه الضرورية

ف   -)ط  ي مختل ة ف ة التعليمي ي العملي ية ف يلة رئيس الم وس والك
ا، ال يمك  ن     مراحله ادة م ة م ي أي م ف ه معل تغني عن ن أن يس

 13.المواد للشرح والتوضيح
    

 أنواع الكالم -3
ى قسمين رئيسين      وظيفي   ) 1: ينقسم الكالم إل )  2الكالم ال

 والكالم اإلبداعي
ي    : الكالم الوظيفي -)أ  اة ف ي الحي وهو ما يؤدي غرضا وظيفيا ف

محيط اإلنسان، والكالم الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه 
اء       ات اتهم وقض يم حي بعض، لتنظ هم ب اس بعض ال الن ص

ل   اتهم مث ات   : حاج ث االجتماع ة وأحادي ة والمناقش المحادث
اء       ة وإلق ات اإلداري ث المتطلب راء وأحادي ع والش والبي
دوات     اظر والن ار والمن ادات، واألخب ات واإلرش التعليم

 .والخطب السياسية واالجتماعية وأحاديث السمر
ه      والكالم الوظيفي ضروري اة ال يستغني عن ي الحي ف

و يحقق المطالب      , إنسان ه، فه اة بدون وال يمكن أن تقوم الحي
تعداد خاص،     وع الس المادية واالجتماعية، وال يحتاج هذا الن
ي الوقت     ة ف وال يتطلب أسلوبا خاصا، ومواقف الحياة العلمي
ذي  ر ال وع من التعبي ذا الن ى ه دريب عل الحاضر تتطلب الت

تكلم ف   ه الم ي     يمارس واق وف ي األس ل وف ي العم ه ف ي حيات
 .وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية
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ار المشاعر واإلفصاح عن       : الكالم اإلبداعي -)ب  ه إظه فيقصد ب
نفس   ات ال ف وخلج ة   , العواط ات المختلف ة اإلحساس وترجم

ا يتضمن    بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة بم
ا إ   ث تنقله ا، بحي ا ونحوي ة  صحتها لغوي رين بطريق ى اآلخ ل

امعها أو       ل س ث تنق ي، وبحي ي األداء األدب رة ه وقة مثي مش
ي  : قارئها إلى المشارآة الوجدانية لمن قالها آي يعيش معه ف

تكلم       ل ال ه مث جوه، وينفعل بانفعاالته، ويحس بما أحس هو ب
ذوق       ة أو الت اعر العاطفي ة، أو المش ال الطبيع ن جم ع

 .كلم عن حب الوطنالشعري، أو النثر القصصي أو الت
داعي      وظيفي واإلب ر ال وأن آال من النوعين من التعبي
ان،  د يلتقي ل ق ا، ب ال ينفصل أحدهما عن اآلخر انفصاال آلي
ة      وظيفي، واإلبداعي ر ال فكل موقف تعبيري هو موقف للتعبي

 .صفة تلحق بالتعبير الوظيفي بدرجات متفاوتة
 
 مكونات مهارات الكالم -4

يس مجموعة من   ي  الكالم ل ة المتنوعة الت ارات اللغوي المه
ه       , يجب أن يتقنها الفرد ر عن د أن يعب ا يري ا مم حتى يصبح متمكن

د اللغوي، وهو          ذا البع ر ه د آخر غي ه بع في يسر، بل إن الكالم ل
رتبط بتحصيل المعلومات       : البعد المعرفي  د المعرفي ي ذا البع وه

ة،  والحقائق األفكار والخبرات عن طريق القراءة المتنوعة ا لواعي
ة،  ة اللغوي الم الطالق د الك تكلم عن ي يكسب الم د المعرف ذا البع وه
ا       رات، وترتيبه ارات والفق اء العب ل، وبن والقدرة على تكوين الجم
ين     ربط ب ة، وال وهذا يستدعي التنمية على االهتمتام بالقراءة العام

 .ما يقرؤه اإلنسان وما يتكلم فيه
ا  الم تبع ارات الك ددت مه ل م وتتع نس  لعوام ا ج ددة منه تع

ة   , والعمر الزمني والمستوى التعليمي المتحدث، رات الثقافي والخب
ه رب الموضوع المتحدث عن وي وق ده عن , والرصيد اللغ أو بع



ن          ك م ر ذال ى غي تكلم إل ة الم تكلم ، ودافعي ال تخصص الم مج
 .عوامل أخرى

 :وأما من أبرز مهارات الكالم فهي آما يلي
ا األ   -)أ  ن مخارجه روف م ق الح د  نط وحها عن لية ووض ص

ا       : المستمع م ينطق نطق ة، ألن الحرف إدا ل ارة هام وتلك مه
 .على غير وجهه الصحيح سليما، فقد  يفهم المعنى

تكلم         -)ب  ه الم دف إلي ا يه ق م ا يحق ا معنوي الم ترتيب ب الك ترتي
ا،      اع به رة أو إقن يح الفك واء، آتوض ى الس تمع عل والمس

ه       ي عرض فكرت اهرا ف ة   فالمتكلم إذا لم يكن م ة مرتب بطريق
ى المفصل،       تنتقل من البسيط إلى المرآب،  ومن المجمل إل
ة       هاد باألمثل ع االستش ح، وم ى الموض بهم إل ن الم وم
والشواهد، إذا لم يفعل المتكلم هذا لم يمكنه أن يفهم السامعين  

 .أو يوصل ما يريد توصيله إليهم
درجا        -)ج  ة تجعل الموضوع مت ا بطريق ار وترابطه تسلسل األفك

ي فه ات   ف ى موع ن الموضوع األصلي إل رج م ال يخ ه، ف م
ون      لي، وال تك وع األص ن الموض امعين ع د الس ة تبع فرعي

 .هناك فواصل في الكالم تقطعه عن بعض
ام        -)د  ق بتم ا يتعل ه خاصة فيم وم ل السيطرة التامة على آل ما يق

 .المعنى
رفي     -)ه  وي والص بط النح األداء    : الض ة ب ارة متعلق ك مه وتل

دا اللغوي، ألن ضبط بني ة    , ة الكلمة مهم ج ة آلم ر حرآ فتغيي
ا     ر معناه د يغي ة ق إن الضبط  . واحدة من حرآات الكلم ذا ف ل

ى        يح المعن ا لتوض د منه ارة الب ي مه رفي ف وي والص النح
تكلم        ق تسجيل الم ا عن طري درب عليه وصحته، فيراعى الت
ا      ع فيه ي وق اء الت رف األخط جيل ليع ادة التس م إع ه ث لكالم

 .مع مناقشته فيها ويحاول تصويبها بنفسه
أثير -)و  وة الت اع وق رض  : اإلقن ق بع ة تتعل ارة مهم ك مه وتل

اق  واطن االتف ة، وإدراك م يقها، وعرض األدل ار وتنس األفك



د      ة التأآي رين، ومحاول ع اآلخ وع م ي الموض تالف ف واالخ
ر  ع ذآ تالف، م واطن االخ ذ م واطن االتفاق،وتنفي ى م عل

وت   األدلة المقنعة بطريقة مؤثرة، وخالية من ا لتعصب الممق
 .أو االنفعال الزائد

 .استخدام المفردات اللغوية -)ز 
التهم،  -)ح  اة ح اههم بمراع د انتب امعين وش ارة الس ى إث درة عل الق

طء     رعة أو ب ن س م م تالؤم معه اب أو   ،وال از أو إطن وإيج
تمعين   ب المس ا يناس ك مم ر ذل اواة، وغي هولة، : مس آالس

 .والصعوبة واالستطراد
ه والضغط   إجادة فن اإللقاء بما في -)ط  ه من تنغيم للصوت وتنويع

ف      ى مواق امع عل ه الس ه، وتنبي راد الضغط علي ا ي ى م : عل
ة  ل  ... التعجب، واالستفهام، والجمل االعتراضية الدعائي فيمث

 .المتكلم المعنى بالصوت واإلشارة
رك مجاال للعزوف        -)ي  ا ال يت ه بم أثير في استقطاب المستمع والت

ك باس     أتى ذل ه، ويت حسن العرض،   : تخدام عنه، أو الملل من
اع    ول، واالقتن ا يق ة فيم وة األداء والثق ويق وق لوب التش وأس

 14.به
مية       -)ك  ات الجس بة والحرآ ة المناس تخدام الوقف ى اس درة عل الق

اعدة ائل المس رة والوس ا . المعب ا تأثيره ارات له ذه مه فكل ه
 .فى تقبل السامعين واستجابتهم لما يقوله المتكلم

 
 
 

 
 أهداف تدريس الكالم -5

زل ر الشفهي يتمي ان التعبي ا آ ابي،  -م ر الكت أداء عن التعبي
 :فإن له أهدافا خاصة يمكن تحديدها فيما يلى

                                                 
14 112-111. مرجع سابق، ص, طرق تدريس اللغة العربية: إبراهيم محمد  عطا   



ة  -)أ  اورتهم بلغ رين ومح ة اآلخ ى مواجه ب عل جيع الطال تش
 عربية سليمة

ذي    -)ب  د بعض الطالب ال د عن اء الزائ ل الحي ى عام ب عل التغل
ي  ول ف ي تج اني الت ار والمع يح األفك ول دون توض يح

 مخواطره
 تنمية القدرة الخطابية، لما لها من مواقف حياتية تستدعيها -)ج 
د       -)د  ة عن حذ البديهي ي وش ال الكالم ى االرتج درة عل ة الق تنمي

 أصحابها لتساهم في توالد األفكار والخواطر
وال     -)ه  رام أق تعويد الطالب على قواعد الحديث واإلصغاء واحت

رأي    ي ال الفوه ف ه، وإن خ دثون إلي ذين يتح اس ال الن
 15.هادواالجت

 
 أسس وطرق تنمية مهارات الكالم -6

ا             ا تعتبره ارات وتعليمه ة المه النظرة الحديثة إلى آيفية تنمي
المتعلم آي ينشط،          ذي يحيط ب وسائل لتنظيم المجال الخارجي ال

ين   . ويغير من سلوآه وهذا يعنى أن التعليم يحدث نتيجة للتفاعل ب
ة  روف الخارجي تعلم والظ م, الم ذه    وأن دور المعل ة ه و تهيئ ه

ذا    التعليم به الظروف بحيث يستجيب لها المتعلم، ويتفاعل معها، ف
ى        "اإلعتبار  ة الهدف التعليمي إل ى ترجم نشاط مقصود يهدف إل

ا       ن نتائجه ب م ذ، ويكتس ا التلمي ل معه رة يتفاع ى خب ف وإل موق
ة،       الخبرة التعليمي تعلم ب ط الم تم رب ى ي ود، حت لوك المنش الس

ى درس إل تعمل  ويتوصل الم دريس، ويس تراتيجيات الت طرق اس
 16.وسائل تعليمية تزيد من فاعلية تلك الطرق واالستراتيجيات

يم، آي    وهناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر في طريقة التعل
 :يحقق الغرض منها، وأهم الشروط

 استثارة دوافع المتعلمين إلى التعلم -)أ 
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 البناء على ما لديهم من حصيلة سابقة -)ب 
 .لهم لممارسة السلوك المطلوب تعلمهإتاحة الفرصة  -)ج 
 إشعارهم بإشباع الدوافع التي دفعتهم إلى التعلم -)د 

ة   وفي ضوء هذه المفاهيم يمكن تحديد األسس التي تتبع لتنمي
 :مهارات الكالم  وقد أمكن تحديد هذه األسس في الخطوات التالية
 التمهيد المناسب للموضوع بعد اختيار عن طريق المناقشة

وفير الح -)1 ي عرض   ت ار الموضوع، وف ي اختي تكلم ف ة للم ري
ار،  ا األفك ؤدي به ي ت ارات الت ار العب ي اختي ار، وف األفك

 .فيتحدث المتكلم فيما يألفه ويرغبه
انع من      -)2 ره، وال م ار غي أن يعبر المتكلم عن أفكاره هو ال أفك

ى       رورة إل ت الض ة إذا دع ة واللفظي اعدة الفكري ديم المس تق
 .ذلك

 .، أو نقده أو التعليق الساخر على آالمهعدم مقاطعة المتكلم -)3
تكلم       -)4 ول الم ا متصلة بمي أن تكون الموضوعات المتحدث فيه

كالته،     الج مش ه، وتع ال خبرات ي مج دخل ف ة، وت الطبيعي
ى       دريب عل ب للت دخل مناس ية م رات الشخص ة الخب وحكاي

 .الكالم
ائل       -)5 تخدام الوس ه، واس ديث في ل الح وع قب يط للموض التخط

 .مالموضحة في الكال
 .التدريب على الكالم يتم في مواقف طبعية وغير مصطنعة -)6
ام      -)7 إتاحة الفرص الكثيرة للقراءة الواسعة، إلتاحة الفرصة أم

 .المتكلم لحكاية ما قرأه على زمالئه
اول  -)8 ي تن درج ف ظ، والت ى اللف ى ال عل ى المعن ز عل الترآي

 .مظاهر الحياة التي تحيط بالمتكلم
الم   -)9 ى الك دربين عل اد المت رامج   إرش ض الب ت بع ى وق إل

ولهم     بة لمي از المناس ة والتلف ي اإلذاع ة ف موعة والمرئي المس
 .ومطالبتهم بالتحدث عنها

 



 وسائل تدريس الكالم -7
ائل،          دة من الوس ى ع اج إل ارة الكالم يحت ارة مه إن تعليم مه
ى أن آل         ارة عل ذه المه دريس ه د ت ربين عن ولقد دلت خبرات الم

ات ا   ن لوح رية، م ائل البص الم   الوس فافة واألف رائح الش ر الش لع
ذه    ة ه ى مزاول م عل جع المعل امتة، يش ة الص ة والمتحرآ الثابت
ة     ا قش ار وم ن أفك ائل م ذه الوس ا تتضمنه ه ر عم ارة للتعبي المه

 .محتواها ووصف مكوناتها
تخدامها   ة اس ائل الممكن دين أن الوس د  صالح ال ورأى محم

ة الكباشيرية،  لوحات العرض، والسبور: في تعليم الكالم هي ست
فافة   واللوحات الوبرية والمعناطيسية، وصور الحائط الشرائح الش

 17.واألفالم الثابتة، والرحالت، واأللعاب اللغوية
 

 .مشكالت تدريس مهارة الكالم -8
إن هناك عدة المشكالت التى قالها العلماء فى تعليم الكالم، 

 :ومنها. السيما تعليمه للدارسين غير الناطقين بالعربية
قليل من المدرسين من آان له حسن النطق وجودة األداء فى  -)أ 

الكالم باللغة العربية، بل آان منهم من لم يستطع التكلم 
رغم أنهم يعتبرون من وسيلة أولى . بالعربية فصيحا ومجودا

لتعليم الكالم، والدارسون يحتاجون آثيرا إلى وجود المثال 
ن المدرس اليتكلم وإذا آا. الجيد فى الكالم من قبل المدرس

والحل . مرارا باللغة المتعلمة فال يكون الحوار بين الدارسين
على هذه المشكلة، أن يتزود آل مدرس اللغة العربية بمهارة 

وهذا يتطلب . الكالم جيدا، وبالتزام الفصحى فى جميع أقواله
المدارس على أن يتمكن فيها من دروس تالوة القرآن الكريم 

وإن أمكن لمدير المدرسة أن يحضر  18.دبالترتيل والتجوي
الناطق العربي فى عملية التعليم، ألن ذلك له دور آبير فى 
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تنمية اللغة العربية المتعلمة ولو آان عدده واحد فقط بشرط 
أن يكون المدرس الناطق بالعربية ماهر مؤهل بالتحقيق فى 
تعليم اللغة العربية وال يكفى أن يستطيع الكالم بالعربية 

 .سبفح
آثير الدارسين خائفون من الفشل واليحبون ارتكاب أية   -)ب 

خطإ أو الظهور بمظهر الغباء أمام أقرانهم عندما تكلموا 
وذلك ألنهم يظنون أن ممارسة . باللغة العربية أثناء التعلم

وهنا . الكالم أصعب من الجلوس واالستماع إلى المدرس
آد لهم أن يجب على المدرس للعالج من تلك المشكلة، أن يؤ

الخطأ فى الكالم والتردد والوقوف أمر طبيعي جدا، بل هو 
ويجب على المدرس أيضا أن يوجه . أمر ال يمكن تجنبه

آثيرا من اهتمامه لهؤالء الذين يحتاجون إلى تشجيع 
وتعضيد للتغلب على هذا الصعاب التى تعترض طريق 

ل ويمكن للمدرس استخدام الوسائ 19.القدرة الوظيفية للكالم
الممتعة لهم مثل األلعاب اللغوية إلزالة هذه المعوقات 

 .النفسية
ععدم البيئة العربية التى تشجع الدارسين على التكلم باللغة  -)ج 

العربية، حتى أنهم ال يجدون فرصة للتكلم أو حاله للمحادثة 
رغم أن . فى البيئة حولهم أو فى المدرسة التى يتعلمون فيها

محدودة جدا، والكالم يحتاج إلى الحصة الدراسية فى الفصل 
ومن المعلوم، إن الدارس للغة . التكرير واالستمرار الكثير

أجنبية ال يستطيع أن يطبق ما يتعلمه فى الفصول من عادات 
 20.آالمية جديدة فى الحياة اليومية مثلما يفعل ذلك أبناء اللغة

فلذلك، البد من المدرس أن يعد أجهزة التعليم المتنوعة 
 .يفة، وأن يجعل األنشطة اللغوية فى أي مجالوالمك
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إن الطريقة التعليمية التى يطبقها المدرس ال تفيد آثيرا  -)د 
وذلك بسبب أن المدرس يكثر . للدارسين فى التعبير الشفهي

اهتمامه بقواعد اللغة أثناء التعليم وال يعطى الدارسين فرصة 
التى فلذلك، البد للدارس أن يطبق الطريقة . آبيرة للكالم

تناسب بالهدف الدراسي آالطريقة السمعية الشفوية، وتناسب 
باستخدام الوسائل السمعية البصرية لالستماع والنطق 

وأن يعود على اعداد التدريبات فى الكالم، ). الكالم(
ويسمح له باستخدام اللغة . والمقرنة لتصحيح األخطاء

األصلية أو اللغة الوسيطة احتصارا للوقت وتحديدا 
  21.معنىلل

االختالف أو التشابه بين لغة وأخرى يكون فى األصوات أو  -)ه 
فى طبيعة ترآيب اللغة أو فى األنماط السائدة فيها أو فى 

وآذلك االختالف بين اللغة العربية واللغة  22.شكل الكتابة
اإلندونيسة أي االختالف من ناحية النطق ومخارج 

. س اللغةالحروف، هو الصعوبة الكبرى التى يواجهها دار
ولذلك تعتمد الطرق الحديثة لتعليم اللغات األجنبية 
بالتدريبات السمعية على اللغة المنطوقة قبل التدريب على 

 . القراءة والكتابة
 
 اختبارات الكالم -9

ى الكالم        درة الطالب عل اس ق ى قي تهدف اختبارات الكالم إل
فهية أو آتابي  . بمستوياته المختلفة ولكن  . ةوقد تكون األسئلة هنا ش

ار         فهية ألن هدف االختب د أن تكون ش ة ال ب ذه الحال اإلجابة في ه
ة درة الكالمي اس الق و قي تويات، . ه دة مس ا ع ة له درة الكالمي والق

موع    ق نص مس رؤء أو نط ق نص مق و نط ا ه ذه . أدناه ي ه وف
وب  : الحالة ال ينتج الطالب تراآيب من عنده  نطق فقط ما هو مكت
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ة   والمستوى األع. أو مسموع ة منطوق وين جمل . لى من ذلك هو تك
والمستوى األعلى من الثاني أن تكون سلسلة من الجمل في عملية 

ة متصلة ة  . آالمي ة ذات ثالث درة الكالمي ون الق ن أن تك ذا يمك وب
ة،    : مستويات على األقل  وين الجمل مستوى النطق، ثم مستوي تك

 .ثم مستوي تكوين الكالم المتصل
اك صعو   ي أن هن الم  ال شك ف ارات الك راء اختب ي إج بة ف

ارات   ادة اختب ي الع ب ف ا تتطل ث إنه ارة، حي ذه المه يم ه ي تقي وف
ا طويال   ار الكالمي     . فردية مما يستغرق وقت ا أن درجة االختب آم

رة    ستكون قريبة من الذاتية بعبدة في العديد من الحاالت بسبب آث
ة ك العالق ل ذل ل عد . العوام اك عوام ب هن تكلم الطال دما ي دة عن ي

ة  ديرة بالمراقب ردات  : ج ة والمف يم والصحة النحوي النطق والتنغ
 .والنبر والوضوح

ة                درة الكالمي اس الق ائل قي ن وس راءة : وم الق
ة الحرة،       الجهرية، واإلعادة الشفهية والتحول، المحاورة، المقابل
ار       ات، اختب ارات الفونيم ر، اختب ر الح ة، التعبي ة الموجه المقابل

 23.اختبار التنغيم، اختبار إعالم الوقت، والتعويض النبر،
 
 نبذة تاريخية عن المدرسة الثانوية الحكومية تاآران ماآتان -)ه 

 تاريخ المدرسة الثانوية تاآران ماآتان -1
 8تقع المدرسة الثانوية تاآران في قرية تاآران ماآتان، حوالي         

مدينة ماآتان جاوا  آيلو مترا من مدينة ماديون وعشرين آيلومترا من
وهي من أشهر المدارس الثانوية في ماآتان ومن أفوقها، . الشرقية

 . ويبدوا ذلك أن أآثر من متخرجيها صار رجاال ناجحين في مجتمعهم
تحت رعاية معهد سبيل  1967وأسست هذه المدرسة عام 

المتقين بقرب من هذه المدرسة بحيث إن تأسيس هذه المدرسة ال يخلو 
هذا المعهد الشريف، إذ أنها أسست الستبدال مدرسة المعلمين  من تدخل
 .لهذا المهعد

                                                 
23 114-104.ص )200,دار الفالح للنشر والتوزيع، األردن(, ، االختبارات اللغويةعلى محمد الخولى   



ولما همت الحكومة بتأسيس المدرسة الثانوية الدينية الحكومية 
لذلك يقال إن . في أول وحلة، آانت مدرسة المعلمين اؤتمنت بتوليتها

 .هذه المدرسة هي من أقدم المدارس الثانوية الموجودة في إندونيسيا
 وجهة النظر ورسالة المدرسة -2   

تكوين أجيال المسلين : آانت وجهة النظر من هذه المدسة هي 
وأما رسالة هذه . المتفوقين في العلوم العاملين بعلومهم ومتقين بربهم

تهيئة التربية والتعليم المحتويين على تربية العقل ) 1:(المدرسة فهي
التعويد ) 3(ئولية وجعل حسن المعية والمس) 2(والعمل واألخالق

 . والسعي الستيفاء رجاء المجتمع
 بيان الطالب -3   

يبلغ عدد الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية تاآران 
طالبا آما في الجدول   240قدر  2009 – 2008ماآتان في السنة الدراسية 

 :التالي 
 1جدول 

الفصل
 عددعدد مجموعة التعلم

جبأ الطالب 
1027242576 
1128292582 
1229292583 

 240عدد الطالب
 بيان المدرسين والمظفين. 4

وأما عدد المدرسين والمظفين في هذه المدرسة فيبلغ عددهم إلى 
 :آما في الجدول التالي51

 2جدول 

 التخصص        
 مستوى التربية

SLTA D1D2 D3 S1 S2 

 1 - - ---مدير المدرسة
 352  ---المدرس

 - 3 - --3موظف اإلدارة



 - BP(--- - 1(قسم االستشار
 - 2 - ---موظف المكتبة

 - - - --3البستاني
 - - - --1حارس المدرسة

 المنهج الدراسي. 5    
تتبع المدرسة الثانوية  اإلسالمية الحكومية تاآران ماآتان  

ه وزارة الشؤون الدينية، وتستخدم هذه المنهج الدراسي الذي قررت
 :المدرسة المنهج الدراسي فيما يلي 

 للصف الثالث عشر 2004استخدام المنهج الدراسي عام  •
 للصف العاشر والحادي عشر 2006استخدام المنهج الدراسي عام  •
 

 حصص الدراسية مواقيت . 6    
 الوقت الحصة

1 7.40 – 7.00 
2 8.20 – 7.00 

3 9.00 – 8.00 

4 9.40 – 9.00 

 9.40 – 10.00 الراحة
6 11.20 – 10.40 

7 12.00 – 11.20 

 12.00 – 12.20 صالة الظهر

8 13.00 – 12.2. 

 
إلى جانب أن المدرسة قامت بالتعليم للحصص المقررة تابعا       

للمنهج الدراسي المقرر من وزارة الشؤون الدينية آما في الجدول 



تقوم بالتعليم خارج هذه الحصص ما سمي السابق، وهي أيضا 
بالدرس اإلضافي هدفا لترقية مهارات الطالب المتنوعة و المناسبة 
بميولهم ورغباتهم مثل ترتيل القرآن والموسيقى، والرياضة بأنواعها 

 .و التمثيل وما إلى ذلك
 تعليم اللغة العربية في المدرسة .7

نهج الدراسي الذي قررته تقوم المدرسة بإجراءات التعليم تابعة للم
وآانت اللغة العربية هي من إحدى المواد . وزارة الشؤون الدينية

 .المقررة في المنهج
وإن تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية تاآران      

وهي المنهج على مستوى  2006ماآتان تابعا للمنهج الدراسي عام 
ذه اللغة يجري على حصتين فقط في الوحدة التعليمية، وآان تعليم ه

وهذا عند رأي الباحث ناقص جدا إذ أن المدرس يجب أن . األسبوع
 .يقوم بتعليم هذه اللغة من جميع مهاراتها األربع

أنفار، واثنان منها  3وآان مدرس اللغة العربية في هذه المدرسة 
ليس من المتخرجين في تخصيص تعليم اللغة العربية، بل متخرج من 

 ) PAI(لية األدب والتربية اإلسالمية آ
تكلم     وآانت  يم، هي أن ي ي التعل استراتيجية المدرس اللغة العربية ف

ذا  ان، وه بيل األحي ى س ان عل و آ يم، ول ة التعل د عملي ة عن ة العربي ياللغ
وفي تعليم . يستهدف لتعويد الطالب على االستماع والكالم باللغة العربية

در  د       مهارة االستماع، آان الم ه مع تعوي ي ويترجم رأ النص العرب س يق
ا         م م ى فه الب عل درس الط درب الم راءة وي ر الق ى تكري الب عل الط

 . استمعوا إليه
رأة نص           ة ق درس المدرس عن طريق ارة الكالم ي يم مه وعند تعل
التكرير ويطلب      المحادثة ويترجمه، وبعد ذلك يدرب المدرس الطالب ب

 .الطالب من أن يمارسه أمام الفصل
درب المدرس الطالب         وأم و أن ي راءة فه ارة الق يم مه ي تعل ا ف

 .على تكرير القراءة ويدرب المدرس الطالب على فهم المقروء
ى        ردات عل درس المف ب الم أن يكت ة ب ارة الكتاب يم مه ي تعل وف
ة    وين الجمل السبورة ويترجمه وبعد ذلك يدرب المدرس الطلب على تك

ررة  ردات المق ى الممف ادا عل يطة اعتم ات البس درس الكلم ى الم ، وأمل



ي       تيعاب الطالب ف ذا لكشف اس والطالب يكتبون ما أماله المدرس وه
 .الكتابة الصحيحة

وهناك الطريقة التي ال يقوم بها المدرس، وفي توظيف الطالب    
ا   م سجل الطالب عم يئا ث ي أن يالحظ الطالب ش ام بالمالحظة يعن للقي

، وأثات البيت أو المدرسة، وجده باللغة العربية، مثل الفصل، والحديقة
 .وغيرها من األشياء الموجودة حول حياة الطالب

 
 
 

 المبحث الرابع
 

 .الدراسات السابقة -د
 :كالمالبحوث التي تتعلق بمهارة ال -1

افر،  )1 د الغ ة عب الم : تحت الموضوع  , 2002دراس ارة الك مه
المية     ة اإلس ة الثانوي ي المدرس ها ف رق تدريس ؤمن"وط " الم

ارجو  وآو ه طى  س اوا الوس ى     24.ج تهدف إل ث يس ذا البح ه
ك المدرسة       ي تل ة تدريسها ف . التعبير عن مهارة الكالم وطريق

ارة     ة بمه ويريد الباحث في بحثه الوقوف على األحوال المتعلق
 .الكالم وخاصة عما يتعلق بطريقة تدريسها

ة         ة العربي يم اللغ ة تعل ذا البحث أن عملي وآانت نتيجة ه
ة ة الثانوي ي المدرس المية  ف ؤمن"اإلس ة " الم تخدم نظري تس

ي    يل اآلت ع التفض روع م ط  : الف اء والخ ة واإلنش البالغ
دة من       والمطالعة والمحادثة والتحفيظ والنحو والصرف مع ع

ي  بوع 12الحصص وه ل أس ي آ ا ف اس . حصص ى أس عل
الم   ارة الك يم مه ف تعل ة يتوق روع بالمحادث ة الف نظري

معي ة الس رة والطريق دخل بالطريقةالمباش ى الم فهية عل ة الش
 .االتصالي

                                                 
24 نجروآي شماني جروجول سوآوهرجو جاوا " المؤمن"مهارة الكالم، وطرق تدريسها في المدرسة الثانوية االسالمية  ،عبد الغافر 

  2002، رسالة الماجستر،غير منشورة، الجامعة االسالمية الحكومية ماالنج، الوسطى



يم        ة تعل ى طريق ة عل افر  متوِقّف د الغ ة عب ت دراس آان
مهارة الكالم في تلك المدرسة والتعبير عن مهارة الكالم نفسها 
يما       ارة الكالم الس ة لمه ادة تعليمي فحسب، ولم يبحث قطا في م

 .في آيفية إعدادها
رحمن،    )2 ق ال ين توفي ة راض وع  , 2003دراس ت الموض تح

ة   " ات القرآني د الدراس ي معه الم ف رآن والك الوة الق دريس ت  ت
يهدف هذا البحث إلى وصف النموذج    25،"سنجاساري ماالنج

ل، هي أهداف     لتدريس التالوة والكالم الذي يشتمل ست عوام
ائل    ية والوس واد الدراس تخدمة والم رق المس دريس والط الت

 .المعينة والمدرس ومشكالت التدريس
ي ب دريس يرغب الباحث ف ى إجراء ت ه االطالع عل حث

ات     د الدراس ي معه ة ف ة العربي الم باللغ رآن والك الوة الق ت
االنج اري م ة سنجاس ين  , القرآني اط ب ى االرتب وف عل والوق

رق    دريس والط داف الت ة أه ن ناحي الم م تالوة والك دريس ال ت
م        دريس، ث واد والمدرس ومشكالت الت ائل والم والمواد والوس

ا   دار االرتب ة مق رآن     معرف الوة الق ي ت ين ف ارة الدارس ط لمه
 .والكالم

ي وصف النموذج      ّدد ف آانت دراسة راضين توفيق تتح
الم   تالوة والك دريس ال ق     . لت ة تتعل ذه الدراس ت ه ا آان ومهم

ل      و ألج ته ه ن دراس إن غرض األقصى م الم، ف ارة الك بمه
رآن         الوة الق ي ت ارة الدارسين ف اط عن مه معرفة مقدار االرتب

دريس        والكالم فحسب واد لت داد الم ي إع م يبحث الباحث ف ، ول
 .الكالم

 
مة،    )3 يات رس ة مرض وع , 2003دراس ت الموض دور : "تح

دي الم ل ارة الك وير مه ي تط ة ف ة العربي م اللغ ة معل  إمكاني

                                                 
25 رسالة الماجستر، غير ، يس تالوة القرآن والكالم في معهد الدراسات القرآنية سنجاساري ماالنجتدرراضين توفيق الرحمن،  

.2003منشورة، الجامعة االسالمية الحكومية ماالنج،   



االنج   ة م ذا   " تلميذات المدرسة الثانوية الدينية الحكومي ان ه وآ
ة        ي اللغ ة معلم ة دور إمكاني ى وصف أهمي دف إل ث يه البح

ك      ال ذات بتل دى التلمي ارة الكالم ل عربية في محاوالت ترقية مه
ة       و اللغ ا معلم وم به ي يق المدرسة، ووصف عن المحاوالت الت

 .العربية في تطوير مهارة الكالم لدى التلميذات
ة        ة العربي ة معلمى اللغ ه عن إمكاني وحصل الباحثة في بحث

أنهم ي    االنج ب ة م ة الحكومي ة الديني ة الثانوي ي المدرس ون ف لعب
ذات،  دى التلمي الم ل ارة الك ة مه اوالت ترقي ي مح ا ف دورا هام
ويم       ذه والتق يم وتنفي امج التعل ويبدو ذلك في إمكانية تخطيط برن

 .في مهارة الكالم التي يقوم بها المعلم للغة العربية
ة معلمي        ه عن إمكاني ي بحث ونظرا إلى ما حصل الباحث ف

آانت  , ترقية مهارة الكالم اللغة العربية بأن لهم دورا هاّما في 
ة           ان عن آيفي ا بي نقص منه دًة، ولكن ي ًة جّي هذه الدراسة دراس

 .تصميم المعلمين المواد التعليمة في برنامج تعليمهم
ارس،  )4 د اهللا ح ة عب وع 2007دراس ت الموض وير "، تح تط

ة   طريقة تعليم مهارة الكالم بالمدخل التقني في المدرسة الثانوي
ارف" اري " المع االنجسنجاس ى    26،"م ث إل ذا البح دف ه يه

دخل  ذ بالم دى التالمي الم ل ارة الك وير مه ى تط وف عل الوق
ارة       يم مه ي تعل ي ف دخل التقن التقني، واالطالع على تطبيق الم
ارة        يم مه ي تعل ي ف دخل التقن ة الم الكالم، ثم إلى أي مدي فعالي

 .الكالم
دخل    : وحصل الباحث على نتيجة  يم بالم أن إجراء التعل

ع   التقن ة جمي ي تنمي ة ف ه فعالي الم ل ارة الك يم مه ي تعل ي ف
المهارات اللغوية ومختصة في تنمية مهارة الكالم، وآان مدى 
نجاح التالميذ في آفائتهم عند مهارة الكالم بالمدخل التقني فهو 

 ".جيد جدا"في المستوى 

                                                 
26 ، رسالة ، تطوير طريقة تعليم مهارة الكالم بالمدخل التقني في المدرسة الثانوية المعارف سنجاساري ماالنجعبد اهللا حارس 

.تر، غير منشورة، الجامعة االسالمية الحكومية ماالنجالماجس  



ارة الكالم، ولكن يمعن       ق بمه ومها آان هذا البحث يتعل
ن ت  ه ع ي بحث ث ف الم  الباح ارة الك يم مه ة تعل وير طريق ط

دخل،       ذا الم ة ه ى مدى فعالي بالمدخل التقني فقط، والوقوف عل
ولم يبحث في مادة تعليمية لتعليم هذه المهارة على وجه خاص  

 .أدّق
تدريس التعبير "،تحت الموضوع  2003 27دراسة نور هادى  )5

 " في معهد الدراسات القرآنية سنجاسري ماالنج
ث إ   ذا البح دف ه ر    يه دريس التعبي كالت ت ل مش ى ح ل

واء      ون س ا المدرس ى يواجهه ري الت ر التحري فهي والتعبي الش
د     ى المعاه دارس أم ف ى الم ار الباحث مشكلة     . آان ف ذلك اخت ل

ث  ة      "البح ات القرآني د الدراس ى معه ر ف دريس التعبي ف ت آي
د لمحل البحث ألن    ". سنجاسرى ماالنج أخذ الباحث هذا المعه
ذين   ه ال ة أو الجامعات       التالميذ في دارس العام ى الم يدرسون ف

ري      ر التحري ر الشفهي والتعبي دون التعبي ذه  . اإلسالمية يجي وه
د     ى معه ر  ف الظاهرة تدعو الباحث لمعرفة آيفية تدريس التعبي

 .الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج
ات      د الدراس ى معه ر ف دريس التعبي وع ت ه أن ن ونتيجت

ر  القرآنية سنجاسرى ماالنج نو عان هما التعبير الشفهي والتعبي
ذ  . التحريري وهدف تدريس التعبير فيه هو ألن يستطيع التالمي

ليمة    ارة س أن يعبروا ما فى قلوبهم وما يشاهدونه فى بيئتهم بعب
موضوعات المادة فى تدريس . صحيحة شفهيا آان أو تحريريا

ان        اء اإلنس ة و أعض ت والمدرس ق بالبي ا يتعل ي م ر ه التعبي
 .ب والسوق والمدينة ومكتب البريد وموقف القطارواللع

دريس    فى هذا البحث يريد الباحث محاولة الكشف عن ت
ة   ات القرآني د الدراس ى معه ري ف فهي والتحري ر  الش التعبي
ر      دريس التعبي وفر ت سنجاسرى ماالنج، ومحاولة الكشف عن ت

                                                 
.2003، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، تدريس التعبير فى معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج: نور هادى  18  



ة سنجاسرى   ات القرآني د الدراس ى معه ري ف فهي والتحري الش
 .ماالنج

 
 البحوث التي تتعلق بتصميم المواد التعليمية وتطويرها -2

 :التي تتعلق بتصميم المواد التعليمة فهي البحوثوأما 
د بال  )1 د الحمي د عب ه محم ام ب ذي ق ث ال ت ) 2002( ح تح

وع  ة      " الموض د النحوي ادة القواع ي لم اب التعليم وير الكت تط
ة     ة بجامع ة العربي يم اللغ ي تعل اص ف امج الخ الب البرن لط

االنج ا المية م ودانية اإلس ية الس داقة اإلندونيس ل " لص وحص
ة  د النحوي ن القواع ة م ة مجموع ى نتيج ث عل الب لط الباح
 28.الجامعة في البرنامج الخاص في تعليم اللغة العربية

ب     )2 د المطل ه عب ام ب ذي ق ث ال ت الموضوع  ) 2005( البح تح
الب          ة لط ة العربي يم اللغ ي تعل راءة ف ارة الق ادة مه وير م تط

ى      ا تعلم عل يم وال اه التعل وء اتج ي ض انوي ف ث الث لصف الثال
ام  ياق الع ن ا  " الس ث م ذا البح ق ه  )KBK( 2004نهج لموينطل

ة     دارس الثانوي ث بالم ف الثال ي الص ة ف ة العربي يم اللغ لتعل
 29.اإلسالمية

ا  )3 ري أن ه س ت ب ذي قام ث ال وع ) 2006(البح ت الموض تح
ي   " اب تعليم ي آت ة ف ة العربي ادة اللغ يم م ث   تنظ فين الثال الص

المية   ة اإلس دة اإلبتدائي ة الموح ة الحكم ن المدرس ع م والراب
دين  " بجاآرتا وحصلت الباحثة على النتيجة تأليف الكتابين المع

ة       ن المدرس ع م ث والراب ف الثال ذ الص ين لتالمي المنظم
 30.اإلبتدائية

                                                 
28 للغة العربية بجامعة الصداقة ، تظوير الكتاب التعليمي لمادة القواعد النحوية لطالب البرنامج الخاص في تعليم امحمد عبد الحميد 

جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية : ماالنج(رسالة الماجستير غير منشورة , اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج
2002ماالنج،   

29 وء اتجاه التعليم والتعلم على تطوير مادة مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوي في ضعبد المطالب،  
)2005ماالنج الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، (رسالة الماجستير غير منشورة ، السياق العام  

30 ، تنظيم مادة اللغة العربية في آتاب تعليمي الصفين الثالث والرابع من المدرسة الحكمة الموحدة اإلبتدائية اإلسالمية سري أنا 
)2006الجامعة  اإلسالمية الحكومية ماالنج، : ماالنج(ماجستر غير منشورة رسالة البجاآرتا،   



يم    ة لتعل آانت هذه الدراسة تبحث في إعداد المواد التعليم
ارات    اللغة العربية على وجه عام، ال يختص لترقية إحدى المه

ة   ذ المرحل ة لتالمي واد التعليمي ث الم د الباح ة، لويع اللغوي
 .اإلبتدائية

" تحت الموضوع   ) 2008(البحث الذي قام به تعمير المساجد  )4
ة      ذ المرحل ة لتالمي ة العربي ارة الكتاب ة لمه ادة تعليمي ميم م تص

توي  ى مس نهج عل وء الم ي ض ة ف ية اإلبتدائي دة الدراس الوح
)KTSP(       دريس ة لت ادة التعليمي ى  تصميم الم وحصل الباحث عل

 31.الكتابة خاصة اإلمالء لتالميذ المرحلة اإلبتدائية
ة       واد اإلمالئي داد الم ى إع هذا البحث يجري للحصول عل
ة        واد التعليمي يم الم ي تعل ث ف ث ال يبح ة حي ة اإلبتدائي للمرحل

 .لتعليم مهارة الكالم
 

على البحوث السابقة التي تتعلق بمهارت الكالم و واطالعا 
فإنه لم يوجد بحث عن تصميم المواد التعليمية , تصميم المواد التعليمية

لمهارة الكالم لتالميذ المرحلة الثانوية أي  المعروف بالمدرسة العالية، 
أو أعني أن البحث الذي يريده الباحث إجراءه هو بحث جديد ال يسبقه 

 .الموضوع بالتمامبحث في نفس 
 

 الفصل الثالث
 البحث منهجية 

 ومنهجه مدخل البحث -أ 
دخل الكيفي الكمي،      وأما مدخل هذا البحث فيستخدم الباحث الم

 .وأما نوعه فهو من الدراسة والتطوير
 

 مجتمع البحث وعينته -ب 
                                                 

31 ، تصميم مادة تعليمية لمهارة الكتابة العربية لتالميذ المرحلة اإلبتدائية في ضوء المنهج على مستوى الوحدة الدراسية تعمير المساجد 
)KTSP )2008ية الحكومية ماالنج، الجامعة اإلسالم: ماالنج ( ، رسالة الماجستر غير منشورة  )  



ة      ي المدرسة الثانوي ذ ف المجتمع في هذا البحث هو جميع التالمي
اآرا ة ت ن الصف األول اإلسالمية الحكومي رقية م اوا الش ان ج ن ماآت

ذه   إلى الصف الثالث، وأما عينته يتكون من تالميذ الصف األول في ه
 .المدرسة
 

 أدوات البحث -ج 
 :أما األدوات التي سيستخدمها الباحث في هذه الدراسة فهي

 المالحظة -1
ات      ع البيان اف بجمي ى االآتش ث عل ل الباح وليحص

تخدم الب    ث فسيس د البح ة عن ة   المطلوب ة المالحظ ث طريق اح
رة ة المباش ارآة أو المالحظ ة أن  , بالمش ذه الطريق ن ه ى م ويعن

ة المدروسة    يقوم  , الباحث سيكون جزءا من النشاطات اللغوي وس
الباحث في هذه المجال بمالحظة سلوك معين من خالل اتصاله    

درس   ي ت ياء الت خاص واألش رة باألش م  , مباش ث ث ب الباح ويكت
 .اتيسجل البيانات المعطي

ي    اوالمالحظة آأداة من أدوات البحث يستخدمه الباحث ف
تمكن من   التي جمع البيانات والمعلومات والظواهر المتعددة  ال ي

اطات      وال نش ل أح تبيان مث ة واالس ق المقابل ن طري تها ع دراس
 .الدارسين

 المقابلة  -2
ة     يقوم الباحث   ة العربي يم اللغ بالمقابلة مع  الخبراء في تعل

تمكن البا ار فروضه، لي ة تساؤالت البحث أو اختب حث من إجاب
ئلة من     وتعتمد الباحث للمبحوث وجها بوجه بعدد طرح من األس

 .قبل الباحث واإلجابة عليها من قبل المبحوث
ا الخاصة       ا مزاياه ة ألن له ة المقابل ويختار الباحث طريق
ي تتصل           ات الت د البحث للكشف عن البيان ات عن في جمع البيان



ي    , عقدة أو مثيرة لالنفعالبموضوعات م أو لتقضي العواطف الت
 32.تكمن وراء رأي عبر عنه صاحبه

ات   ات والمعلوم ع البيان ذه األداة لجم تخدم ه والباحث يس
د الباحث         ة ليكتشف عن ة العربي يم اللغ من الخبرآء في مجال تعل

ئلة طرحه    ة       آرآءهم في بعض أس ة العربي يم اللغ ق بتعل ا يتعل عم
واد     في إندونيسيا و  ق بتنظيم الم ا يتعل المنهج  المستخدم فيه وعم

يم  بة لتعل ة المناس يم     التعليمي ي تعل ة ف ة خاص ة العربي ة اللغ اللغ
 .الكالم

 
 االستبانة -3

ات    ى معلوم ول عل ة للحص تبانة أداة مالئم ر االس تعتب
ين  ع مع ة بواق ائق مرتبط ات وحق تبانة أو . وبيان اء اآلس ر بن ويم

 :تصميمه بالممراحل التالية
ا   ي ات يتلقاه وء المالحظ ي ض تبيانه ف ث اس دل الباح ع

 .فيصل إلى صدق االستبيان وثباته
ائق   ويستخدم الباحث هذه األداة لجمع المعلومات عن الحق
ث       ن حي ة م ة العربي م اللغ د تعلمه ذ عن أحوال التالمي ة ب المتعلق
دوافعهم، والصعوبات التي يواجهونها أثناء تعلمهم وغيرهما من 

 . ي يحتاج إليها الباحث عند هذه الدراسةالمعلومات الت
 االختبار -4

و       ى وه ار القبل ا االختب وعين، هم ى ن ار إل م االختب ينقس
ممة         ة المص واد التعليمي ديم الم ل تق د قب ذي يعق ان ال االمتح

 .واالختبار البعدي، وهو االمتحان الذي يعقد بعد تقديم المواد
ات  ى درج وف عل ى للوق ان القبل  ويجري الباحث االمتح

وأما االختبار . حصل عليها التالميذ قبل تجريب المواد المصممة
دراتهم     التعدي فيستخدمه الباحث  جمع المعلومات عن مستوى ق

 .اللغوية في الكالم بعد أن قدمت إليهم المواد التعليمية
                                                 

32 245 ص. )1987, دار الفكر :عمان(، أساليبه-أدواته-مفهومه-، البحث العلميذوقان عبيدات   



 
 مصادر البيانات -د 

ي       اب المدرس و الكت ة ه ذه الدراس ي ه ات ف در البيان ومص
اني من     المدروس لتالميذ الثانوي ي القسم الث ة، وتالميذ الصف األول ف

ي    ام الدراس ان للع اآران ماآت ة ت ة الحوآومي ة الثانوي -2008المدرس
 .ثم األساتيذ في تعليم اللغة العربية, 2009

 
 طريقة جمع البيانات -ه 

ة       والطريقة التي  ات هي المقابل سيستخدمها الباحث لجمع البيان
يم اللغةالعربي     ي مجال تعل ي    مع الخبراء ف ار القبل م الختب ار  (ة ث االختب

و      دي وه ار البع ة المصممة واالختب واد التعليمي ديم الم ل تق د قب المعق
 .االختبار بعد تقديم المواد المصممة

 
 خطوات البحث -و 

ى      ي عل ذا البحث فه ي ه لكها الباحث ف ي سيس وات الت والخط
 :النحو الشكل التالي



 
 :السابق وهو آا يلى والبيان من الشكل

في هذه المرحلة يقوم الباحث بالدراسة : الخطوة األولى -1
تعبيرهم  في ضعف عن مشكالت التالميذ كشفاألولية لي

الشفهي أو مهارة الكالم، ثم هيئة تعليم اللغة العربية 
 األوليةوهذه الدراسة ا بمدرسة الثانوية تاآران ماآتان ،

 .يةفبصفتها الوص
المطالعة للكتاب المدرسي المدروس،  :الخطوة الثانية -2

للوقوف على ما يلزم من الزيادة في المواد التي يضمنه 
 .الكتاب ومما يلزم التنقيص

يعد الباحث المواد التعليمية لمهارة الكالم : الخطوة الثالثة -3
 لميول ة آتب ما يناسبالباحث من عّد هابحيث يأخذ ويقطف

ن ينحرف من من غير أ ورغباتهم وحاجاتهم لتالميذا
 .األهداف المخططة في المنهج المتبع

 
الدراسة 
 المبدائية

 
جمع 

 المعلومات

 

 تصميم المواد

 

 كم المؤهلح
 

 التحسين
 

 تجربة المواد

 

 تنقيح المواد
تقديم األدلة 
 وتحليلها



في هذه المرحلة سيقوم  الباحث بالمناقشة : الخطوة الرابعة -4
عن المادة التعليمية المعدة مع الخبير في مجال تعليم اللغة 

 .العربية لتحسين تلك المواد
يقوم الباحث بتحسين المواد المصممة  :الخطوة الخامسة -5

 .ليقات من الخبيرموافقا لالقراحات والتع
في هذه المرحلة يجرب الباحث ما أعده : الخطوة السادسة -6

 .من المواد التعليمية لمعرفة فعاليته
يقوم الباحث في هذه المرحلة تحسين : الخطوة السابعة -7

 .المواد لمرة ثانية  إذا ما فيها من نقصان
في هذه المرحلة يقوم الباحث بتحليل  :الخطوة الثامنة -8

مجمعة من االختبار القبلى والبعدي ليقف على البيانات ال
 33.نتيجة التجربة التي عقدها ثم تقديم األدلة

 
 تحليل البيانات أسلوب  -ز 

د ع الباحث  أن بع ة،جم ات المطلوب ات الوصفية  البيان ا البيان إم
وم      م يق ي والبعدي ث الكيفية وإما البيانات الكمية من نتائج االختبار القبل

وم      الباحث بتحليل البيان ة يق ذه العملي ا، وخالل ه ات وتصنيفها وتبويبه
ائق بحيث تعطي صورة      االباحث ب الستدالل واالستنباط ثم يضع الحق

 .متكاملة ويطلق على هذه الخطوة ترآيب البيانات
ة   وعند عملية تحليل البيانات الكيفية وضع الباحث نظاما لترجم

ام،        ى أرق ات إل ك البيان ا تل ا    الحقائق التي تشتمل عليه د رقم وهو تحدي
 .لكل فئة من الحقائق

ة  ات الكمي ل البيان د تحلي ى   وعن ار القبل ن االختب ة م المجمع
وعند هذه العملية فال . فيستخدم الباحث األسلوب اإلحصائي.  والبعدي

 . بد للباحث معرفة مناسبة الداللة

                                                 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung : Alfabeta 2008) Cet.III, 
hlm.316 



يستخدم  (level of significant) ولمعرفة مناسبة الداللة أو ذي معنى 
 :مايليآ T testث الباح

 t t    =   Mx –My 
                          SEMx-My   

N
fX

Mean ∑=    

 
SEMx     =    SD x    
                        √n-1 
SEMy    =    SDy 
                      √n-1 

SEMx-My   =  )()( 22 SEMySEMx +  
 Tt                      =المقارنة ةقيم 

Mx   =متوسط االختبار القبلي X 
My   =متوسط االختبار البعدي Y 
SE    =معيار األخطاء 
SD    =معيار االنحراف 

SE MYMX −
 معيار االنحراف من معدالي المتغيرين =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 ومناقشتها هاتحليلعرض البيانات و

 
 البيانات من الدراسة األوليةعرض  - أ

من الدراسة األولية  البيانات التي حصل الباحث على جمعها
تعلمهم اللغة في هؤالء الطالب بأحوال من البياناب التي تتعلق  تتكون 
رجاءهم آيف ال بد أن  خاصة في تعلمهم مهارة الكالم ثم العربية

صل عليها الباحث هذه البيانات حآل من و .للكالم تكون المادة المقدمة
عن طريق االستبانة الذي عقدها الباحث في التاريخ الثالث والعشرين 

، وذلك إما في المجموعة التجربة وإما في 2009من فبرايير عام 
 .المجموعة الضابطة

وّزع الباحث قراطيس االستبانة إلى الطالب ويحملونها إلى 
األسئلة المقدمة بيوتهم ليجيبوا فيها ليتمكن لهم الهدوء في إجابة 



ويفوضون االستبانة في التاريخ الرابع والعشرين أم بعد يوم من 
 .توزيع قراطيس االستبانة

وبعد أن أجاب الطالب أسئلة االستبانة، قام الباحث بتفتيش ما 
أجابه الطالب ثم قام الباحث بعد ذلك بتبويبها في الجدول للوقوف على 

 . مجموعة األجوبة لكل سؤال

ا أجابه الطالب يعرض الباحث الجدول اآلتي المبين وليتضح م
 .ألجوبتهم عن االستبانة المطروحة

 

 

 

 

 3جدول 
  كالمال مهمفي تعل بالطال أحوالب جدول عن المعلومات المتعلقة

الر
 قم

 األسئلة
 

 اإلجابة
مجموعة 
 التجربة

مجموعة 
 ضابطة

 ج ب أ ج ب أ  

أن تصبح ناطقا باللغة هل تحب  1
 ؟ العربية

      

 - 195 - 252ال أحب. جال أحب آثيرا  . ب   نعم. أ 
في تعلم مهارة  لةهل تواجه المشك 2

 ؟الكالم
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 ال. ج
يصعب عليك فهم المواد المقررة هل  3
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المواد التعليمية  آان محتوي هل 4

 ؟واقعيا 
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هل المادة التعليمية لها قيمتها في  5
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 ؟وحاجتك 
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هل المادة التعليمية لها تدرجها في  8

 ؟التقديم 
      

 171 6 182 7 ال. جبعض منها       . نعم   ب. أ 
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 اليومية؟
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ال األول من أسئلة االستبانة ظهر من الجدول السابق أن في السؤ
أن الطالب إما في المجموعة التجربية في المجموعة الضابطة 

٪ 92يحبون درس اللغة العربية ويحصل درجتهم في  المائوية 



ويحبون أن يصبحوا . ٪ للفصل الضابط 79للفصل التجريبي و 
 .ةقادرين على النطق باللغة العربي

واجهون عادة المشكالت ون من المجموعة التجبربية يسداروال
في تعلمهم مهارة الكالم بحيث يبلغ عددعم إلى إذ أن الذين يجيبون 

  .%22أنفار فحسب أم  6بعدم مواجهة المشكالت عند تعلم الكالم إال 
وأما في فهم المواد التعليمية المعلمة فيشعر الطالب أن بعض 

بعض ويحتجون أن المدروسة يصعب عليهم فهما  التعليمية المواد
ارتباطها بأحوالهم اليومية فعال حتى تمل المواد لقلة مضمونها 

 .المقدمة لهم وتكاد تضيع  رغباتهم في تعلم اللغة العربية
بناء على ما حصل الباحث من إجابة االستبانة ظهرت أن ميول 
الطالب بمدرسة الثانوية الحكومية تاآران ماآتان جاوا الشرقية في 

 .ية جدا ال سيما رغباتهم في التكلم باللغة العربيةتعلم اللغة العربية قو
وفي تعليمها آان المنهج المتبع لتعليم اللغة العربية للصف األول  

ن مضمون إهو المنهج على مستوى الوحدة التعليمة، ولكن مع ذلك ف
المادة التعليمة المعلمة في الكتاب المدرسي لم يعطي صورة متكاملة 

 .اسي الجديدالدر عما خطط في المنهج
أن تعليم اللغة العربية  2008وآما هو المذآور في المنهج عام 

للمرحلة الثانوية يهدف ليتمكن به الطالب على استيعاب المهارات 
لكن  يرى الباحث في الواقع وآما . اللغوية األربع إيجابيا وإنتاجيا

سة أجابه التالميذ خالل االستبانة أن هيئة التعليم الجارية في المدر
الثانوية الحكومية تاآران ماآتان لم يهتم بكل جانب من المهارات 
اللغوية على شكل متوازن، إذ أن المدرس يرآز آثيرا في تنمية  

 .إحدى المهارات اللغوية فحسب وهي مهارة القراءة
وبعد أن قام الباحث بالمقابلة مع بعض التالميذ فيحصل الباحث 

تكون المادة التعليمية المعدة لهم على نتيجة أن الطالب يرجون بأن 
في التعليم لها ارتباطها بأحوالهم اليومية مباشرة، حتي تنمي رغباتهم 

يشعرون بعدم االحتياج إلى شئ ما ليس ، ألنهم لتعلم هذه اللغة أآثر
 .له فائدة فعال في أحوالهم اليومية



 
 الكالم  دريسد التعليمة لتواتصميم المعملية  - ب

المبني على أساس الكفاءة والمنهج على  إنه يختلف المنهج
مستوى الوحدة التعليمية، بحيث يساق الهدف من تعليم اللغة العربية 

أداة كون اللغة آفي ضوء المنهج على مستوى الوحدة التعليمية إلى 
ووسيلة لتوسيع أفكار الدارسين ومعلوماتهم إذ أن آيثرا من المعلومات 

حياتهم أوان هذا الدهر مكتوب باللغة التي يحتاج إليها االدارسون في 
يقصد بذلك فإنه و. إلى جانب أنها مكتوبة بلغة أجنبية أخرى –العربية 

يقتصر الهدف من تعليم اللغة العربية ألجل فهم شرائع الدين في  ال
 .القرآن الكريم والحديث النبوي فحسب

ويهدف تعليم اللغة العربية في المدراس الثانوية عند ضوء 
ج على مستوى الوحدة التعليمية إلى تنمية قدرة الدارسين المنه

وآفاءتهم التصالهم آالما وآتابة ثم الفهم والقدرة على التعبير عما في 
أ لهم الطاقة النفسية لمواجهة مشكالت العولمة في النفس حتي يتهّي
 .يتمكن لهم المساهمة في نهضة البالدحتى عصر الحاضر 

ليم اللغة العربية بمدرسة الثانوية إن الكتاب المستخدم في تع
رغم أن المنهج المتبع هو المنهج عام  –الحكومية تاآران ماآتان 

فإن مضمون المواد التعليمية في الكتاب المدروس ال يحتوي  2008
على الموضوعات والمواقف المذآورة في ذلك المنهج الدراسي 

عروفة في الجديد، بل إنها ال تزال متضمنة على الموضعوعات الم
وذلك يبدو أن المواد ال تزال أآثر ها على شكل . المنهج القديم

غاية اإليمان، العقيدة والعبادة في " نصوص القراءة وآان موضوعها 
الذي هذه آلها من " القرآن، الحديث الشريف ونحن المسلمين

الموضوعات الدينية التي آانت مخالفة للموضوعات المقررة في 
 .لجديدالمنهج الدراسي ا

و محتويات الكتاب المدرسي المدروس وجهت أآثر اهتمامها 
إلى تنمية قدرة التالميذ في القراءة فحسب، ويهدف تعليم اللغة العربية 
إلى أن يكون زادا لفهم النصوص الدينية إلى جانب القرآن الكريم 



والحديث الشريف آمصدرين رئيسين في فهم الشرائع اإلسالمية، 
تاب أهمل بتنمية مهارات اللغوية الثالث األخرى حتى يرى أن الك

وهى االستماع والكالم والكتابة و طبعا هذا خطأ فادح في عملية 
 .التعليم

وعند ما قام الباحث بالمقابلة مع بعض التالميذ عن موضوعات 
المواد التعليمية في تعلمهم اللغة العربية فإن أآثرهم يرون بأنهم 

تعليمية يتعلمونها هي المادة التي لها ارتباط ييحبون لو آانت المواد ال
بحياتهم اليومية فعال ومتعلقة بأحوالهم المباشرة ، والحجة من ذلك أن 
يتمتعون بتعلم شئ ما لها ارتباط بأحوالهم اليومية و ستشبع حاجاتهم 

 .عند تعلم اللغة األجنية و ستنمو رغابتهم أآثر مما يكون
الكتاب المدروس للصف العاشر  إن مضمون المادة التعليمية في

من المدرسة الثانوية ال يكون آلها خاليا من ارتباطه بحياة التالميذ، 
ولكن االربتاط الجاري هو إال في مجال الديني فحسب، وال تربط 

 .المادة بأحوال التالميذ فعال في أمورهم الدنياوية اليومية
عداد المواد وألجل هذا الواقع، فقد قام الباحث المحاولة على إ

ودوافعهم  احتياج التالميذ وميولهممع مراعاة التعلمية المناسبة 
ومواقفهم اليومية التي تتناسب بما خططه في المنهج الجديد من 

ولقد حدد الباحث مجال . الموضوعات وأهداف التعليم المخططة
إعداده المواد التعليمة المرادة هي المادة التعليمية لتدريس الكالم 

 يتنّم رجاء من أن العاشر في القسم الثاني من العام الدراسيللصف 
 .قدرة التالميذ في تعبيرهم الشفوي

وقام الباحث بإعداد المواد التعليمية للكالم وهي من الحوارات 
ه الباحث مضمون حيث وّج 2008المتعلقة بمحتوى المنهج عام 

الههم اليومية حول أحو يالحوار إلى تنمية قدرة التالميذ للكالم الوظيف
المواد التعليمية على  الباحث ولقد اختار. وهي عن الهوايات والمهنة

وارات لكونها من أحسن وسيلة لترقية  قدرة التالميذ في شكل ح
 .الكالم



وعند هذه العملية فقد سلك الباحث الخطوات التي تترتب على 
 :النحو التالي

 .الديهمتشخيص أنواع هواية الطالب للصف العاشر ومهنة و -1
وعندما قام الباحث بتشخيص أنواع هوايات الطالب وذلك 
عن طريق االستبانة يحصل الباحث على أنواع الهوايات المحورة 

القراءة، والموسيقى، : وأما تلك الهوايات هي. بين الطالب
 بل، والمراسلة،والرياضة، وقراءة القرآن، والصيد، وصعود الج

 شاهدة التلفاز، والحاسوب،والرسم، والصحافة، والكشافة، وم
 .وصيد السمك والرحالت

مطالعة أنواع من الكتب المتضمنة على الموضوعات المتعلقة  -2
 .بالهوايات والمهنة

قام الباحث بمطالعة بعض الكتب المتضمنة على موضوعات 
وأما الكتب الذي . عند عملية اإلعداد إليها حتاجالحوار الذى ي

ية بين يديك، والكتاب المدرسي يطالعها الباحث أآثر هي العرب
هداية، ودروس اللغة العربية . د.لدرس اللغة العربية الذي ألفه هـ

الكالم الذي أعداه خالصين الماجستير وأحمد طه : المكثفة
 .الليسانز، ثم الكتاب

إعداد الكتب  تعليم اللغة العربية و مقابلة الخبراء في مجال -3
قيام بمناقشة معهم ليطلع الباحث التعليمية لتدريس اللغة العربية وال

 الجيدة على األفكار الجذابة في آيفية إعداد المواد التعليمية
 .لتدريس الكالم

: وعند هذه العملية قام الباحث بالمقابلة مع الخبيرين هما
األستاذ مهيبان وهو المحاضر في قسم األدب العربي بجامعة 

ي وهو المحاضر في ماالنج الحكومية، ثم الدآتور أحمد فؤاد أفند
عشر  13ولقد أجرى الباحث المقابلة في التاريخ . نفس الجامعة 

 .2009من مارس 
رأى أحمد فؤاد أفندي أننا في شدة الحاجة إلى مؤلفات و

المواد التعليمية الجيدة لتعليم اللغة العربية في بالدنا خاصة في 



 ، إذ أن الخبرة اللغوية لدى الطالب في الحكومية المدراس
المدارس متنوعة شتى مع اختالف ميولهم واحتياجاتهم وانفعاالتهم 
حتى يصعب علينا جميعا أن نعلم أي مادة أحسن عرضناها عند 

فعندما قررت الحكومة المنهج الدراسي  .التعليم، ولهذ السبب
الجديد المسمي بالمنهج على مستوى الوحدة التعليمية فيرجي لكل 

ة على قدر اإلمكان لتحسين عمليته مدرس بتطوير المادة التعليم
 .التعليم
وفي تعليم الكالم رأى مهيبان أن التالميذ في المدراس على   

وجه عام ضعفاء في تعبيرهم الشفهي رغم أن أهم األهداف التي ال 
. بد من االهتمام أآثر هو الكالم بالنسبة أنه  من وظيفة اللغة األولى

إلى آثير من التدريبات وأن الكالم من المهارت التي تحتاج 
والممارسة والفرص الخاصة لتنميتها، و من المعروف أن الفرص 

صص فحسب حلغة العربية في المداس هي ثالثة المتيحة لدرس ال
على األآثر وهى بذلك فإننا آالمدرسين يجب علينا  تعليم التالميذ 

 .أربع مهارات لغوية
م في ضوء وبالنسبة إلى المواد التعليمية لتدريس الكال

أنه من وظيفة "المنهج على مستوى الوحدة التعلمية رأى مهيبان 
المدرس مع الفرصة المحددة بعرض المادة الجيدة الجذابة ليتمكن 

 34.اللغوية ويتحقق الهدف من التعليم اتبها التالميذ اآتساب المهار
 عملية اإلعداد -4

للصف قام الباحث بإعداد المادة التعليمية لتدريس الكالم     
العاشر في القسم الثاني من العام الدراسي بحيث يقتطف الباحث 

يزيد  حيث. السابق ذآرها الحوارات الموجودة في تلك الكتب
الباحث من المفردات التي يحتاج إليها التالميذ عند تعبيرهم 

الشفهي في مواقف وأحوالهم اليومية المتعلقة بالهواية والمهنة، ثم  
من الصور المبينة والموضحة لبعض وضع الباحث أنواعا 
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المفردات تسهيال لهم في فهم معانيها ووسيلة لهم إلزلة السآمة عند 
 . تعلم اللغة العربية

حكم المؤهل أو الخبير والتصيحيح ثم التحسين لتكون المادة لها  -5
 .ثقتها للتعليم

استرشد الباحث بعد إعداد المادة التعليمة لتدريس الكالم   
الدآتور فؤاد : ينا للمادة المصممة من الخبيرين تصحيحا وتحس

 .أفندي و الدآتور مهيبان
, قام الخبير بتصحيح المادة التعلمية التي أعدها الباحث

 :ويمكن تلخيص التصحيح واالقتراحات منه آما يلي
 تنوع شكل األسئلة المقدمة في الحوار -)أ 
 تقديم أنواع الصور الكارتونية يسهل بها الدارسون في فهم -)ب 

المعاني المرادة من الكلمات و لئال يسأموا عند تعلم مضمون 
 المادة 

 شكل التدريبات عتنو -)ج 
 تنوع التراآيب أآثرها استخداما -)د 
 وضع األهداف التعليمية لكل درس -)ه 
 ترتيب آتابة الكلمات -)و 
 منع ترجمة المفردات بلغة األم  -)ز 

 
قام الباحث بتصحيح ما يجري من الخطأ في المادة التي 

ث آما أرشده الخبراء لتكون المادة لها صحتها للتقديم في صممها الباح
العملية التعليمية ، ثم قام الباحث بطلب التصحيح مرة أخرى لِما يبدو 

 .من األخطاء الموجودة إن ُوجد
المادة التي حصل الباحث على تصميمها تحتوي على 

وتتكون المادة . موضوعات الحوار المتعلقة بالهوايات والمهنة
عن الهوايات : يمية لتدريس الكالم من الدرسين، الدرس األول التعل

المهنة والحياة، و : ويحتوي على أربع وحدات، ثم الدرس الثاني
 يحتوي هذا الدرس على وحدتين فحسب



وأما المادة التي صممها الباحث ويقوم بتجربتها  في التعليم 
 :اآلتي آما في

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ُلالدَّْرُس ْاَألوَّ

 )1(الوحدة 
 

 
 َْاِلِهَواَياُت 



 :أنواع الهوايات

 

 
 

 اقرإ النص اآلتي، ثم أجر الحوار مع زميلك موافقا بمضون الحوار -
 )1( الحوار
      ؟ َمْحُمْوْدَما ِهَواَيُتَك َيا :   ْاُألْسَتاُذ
 ِهَواَياِتي ْالُمْوِسْيَقى َيا ُأْسَتاُذ؟:   َمْحُمْود
 اُتَك َأْنَت يَا ُلْقَماُن؟َوَما ِهَواَي:   ْاُألْسَتاُذ
 ِهَواَياِتي الرَِّياَضُة َوالرِّْحَالُت َيا ُأْسَتاُذ؟:   ُلْقَماُن
 َما ِهَواَيُتِك َيا يَاَفاِطَمُة ؟ ,َوَأْنِت:  ْاُألْسَتاُذ
 ْالِقرآَءُة َيا ُأْسَتاْذ:   َفاِطَمُة
 َآْم َساَعًة َتْقَرِئْيَن ِفي ْالَيْوِم؟:   ْاُألْسَتاُذ

 .َأْقَرُأ َأْرَبَع َساَعاٍت ِفي ْالَيْوِم َتْقِرْيًبا:   ِطَمُةَفا
 )2(الحوار 
 َما ِهَواَيُتَك َيا َشِرْيُف ؟:   ْاُألْستَاُذ
الرِّْحَالُت َوْالُمَراَسَلُة  :ِهَواَيِتي َآِثْيَرٌة َيا ُأْسَتاُذ:    َشِرْيُف

 َوالرَِّياَضُة َيا ُأْسَتاُذ؟
 ؟ ُةَلضََّفُماْل َكُتاَيَوا ِهَمَو:   ْاُألْستَاُذ
 الرَِّياَضُة يَا ُأْسَتاُذ:   َشِرْيُف
َتْخَتاُر ِإَذْن َجْمِعيََّة الرَِّياَضِة، َأْحَسْنَت َيا َشِرْيُف،ِ َألنَّ :  اُألْستَاُذ

 .ِلِصحَِّة ْالِجْسِم   الرَِّياَضَة ُمِفْيَدٌة 



 اِئَشُةَيا َع ْيَنَأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِر:   اُألْسَتاُذ
 .ِفي َجْمِعيَِّة الرَّْسِم ٌةَأْخَتاُر َجْمِعيََّة الرَّْسِم، َأَنا ُمْشَتِرَآ:   َعاِئَشُة
 َوَماَذا َتْرُسِمْيَن َيا َعاِئَشُة؟:   ُزَلْيَخا
 ........َأْرُسُم اْلَمنَاِظَر  َواْلُخُطْوَط ْالَعَرِبيََّة، َهِذِه ِهَي ُرُسْوَماِتي:   َعاِئَشُة
 َأْنِت َتْرُسِمْيَن َجيًِّدا:   َخاُزَلْي

 َما ِهَواَيُتَك ْالُمَفضََّلُة؟َقاِسم َوَأْنَت َيا :   ْاُألْسَتاُذ
 َاْلَكشَّاَفُة َيا ُأْسَتاُذ:   َقاِسم

 .َأْحَسْنَت يَا َأْحَمُد، َتْشَتِرُك ِإَذْن ِفي َجْمِعّيَةِ اْلَكشَّاَفِة: ْاُألْسَتاُذ
 

 :الجديدة  المفردات
 –الصََّحاَفّة  –الرَّْسُم  –الرَِّياَضُة  –اْلَحاُسْوُب : َجْمِعيَّاُت ْالِهَواَيِة  : اءاألسم

 ِهَواَيٌة ُمَفضََّلٌة  –التَّْصِوْيُر  –اْلَخطُّ ْالَعَرِبيُّ 
َصوََّر  - َيْرُسُم –َرَسَم   -ِفي  : َيْشَتِرُك –اْشَتَرَك  -َيْخَتاُر  –اْخَتاَر : األفعال 

 ُيَصوُِّر –
      

 َتْدِرْيَباٌت َعَلى ْالُمْفَرَداِت  
 )1( ٌبْيِرْدَت

 !ُاْذُآْر ِاْسَم َجْمِعيٍَّة ِلْلِهَواَيِة َوْفًقا ِللصُّْوَرِة
   1         2      3     4          

           
                 

1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 



4. ................................... 
5. ................................... 

 )2(تدريب 
 ! ِةَباِسَنلُمْا اِتَمِلَكاْلِب اَغَرلَفْا ِألْمِا

 
 

 ؟.........َما ِهَواَيُتَك  .1
 .َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسِة ْالُكُتَب الدِّْيِنيََّة ِفي............... ِهَي  .2
 ؟..........َأيُّ َجْمِعيٍَّة  .3
 ِفي َجْمِعيَِّة اْلَحاُسْوِب؟........... َهْل َأْنَت  .4
 ْاَألْزَهاَر ِبالطََّباِشْيِر؟................ َهْل  .5

 رالحوا
 

 )1(َتْدِرْيٌب 
 !َتَباَدْل ْاَألْسِئَلَة َوْاَألْجِوَبَة َمَع َزِمْيِلَك 

 ْالِقَراَءُة يِتاَيَوِه:  -  َما ِهَواَيُتَك؟: =  + ْالِقَراَءُة : ِمَثاٌل  
 
 اْلَخّط. 4 الَتْدِبْير اْلَمْنِزِلي. 3  ْالَحاُسْوُب. 2  الرَّْسُم. 1
 ْالِكَتاَبُة. 8  الصَِّحاَفُة. 7  الَتْصِوْيُر. 6  الرَِّياَضُة. 5
. 12  َسَلُة َاْلُمَرا. 11 َصْيُد السََّمِك . 10  الرِّْحَلُة . 9

 الكشافة
 
 )2( ٌبْيِرْدَت
 ! َكِلْيِمَز َعَم َةَبِوْجَألْاَو َةَلِئْسَألْا ْلاَدَبَت

  يِلِزْنلَمر ْاْيِبْدالَت   /َتْخَتاِرْيَن  :ِمَثاٌل  
 

 ِرْيِبْدالتََّأْخَتاُر َجْمِعيََّة :  -  َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن؟=  + :  
 يِِّلِزْنلَمْا

  -َتْكُتُب    -اْلُمَفضََّلة    -ُمْشَتِرٌك    -َتْخَتاُر    -َتْرُسُم    - ُتَصوُِّر
َتْقَرُأ



 الرَّْسم/    َتْخَتاُر -1
 التَّْصِوْير/  ُتِحبُّ   -2
 ْالَحاُسْوب/  ُتِحبِّْيَن   -3
 الرَِّياَضة/  ُتِرْيُد    -4
 الصَِّحاَفُة/  ُتِرْيِدْيَن  -5
 َاْلَخطُّ اْلَعَرِبيُّ /  َتْخَتاِرْيَن  -6

 
 )3( ٌبْيِرْدَت

 !آلِتيَأْجِر اْلِحَواَر َمَع َزِمْيِلَك َحْوَل اْلِهَواَيِة َآَما ِفي ْاِلمَثال ْا
 

)1( 
 

 َما ِهَواَيُتَك اْلُمَفضََّلُة؟+: 
 .......، َأْخَتاُر .....ِهَواَيِتي : -

 َوَأْنَت َما ِهَواَيُتَك؟+: 
ِلَذا، َأْخَتاُر ..... ِهَواَيِتي : -

...... 
 .......... الخ

 

)2( 
 

 .َخطَُّك ْالَعَرِبيُّ َجِمْيٌل ِجدا+: 
ُر َأْخَتا...... ُشْكًرا،ِهَواَيِتي:-

.... 
 .َوَأْنَت ُرُسْوَماُتَك َراِئَعٌة:  + 

 .......ُاْنُظْر :  -
 ............. الخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 !ُاْنُظْر ِإَلى َمْصَدِر ُآلِّ ِفْعٍل ِمَن ْاَألْفَعاِل ْاآلِتَيِة

 المصدر المضارع الماضي
 ْالِكَتاَبُة/ِآَتاَبٌة َيْكُتُب َآَتَب
 الرَّْسُم/َرْسٌم َيْرُسُم َرَسَم
 ْالِقَراَءُة/ِقَراَءٌة َيْقَرُأ َقَرَأ
 ْاِإلْشَراُف/ِإْشَراٌف ُيْشِرُف َأْشَرَف
 َاْلُحبُّ/ُحبٌّ/ٍإْحَباٌب ُيِحبُّ َأَحبَّ
 التَّْدِبْيُر/َتْدِبْيٌر ُيَدبُِّر َدبََّر
 التَّْصِوْيُر/َتْصِوْيٌر ُيَصوُِّر َصوََّر
 ْاِالْشِتَراُك/ِاْشِتَراٌك َيْشَتِرُك ِاْشَتَرَك
 ْاِالْخِتَياُر/ِاْخِتَياٌر َيْخَتاُر ِاْخَتاَر

 
 :ٌةَظَحَالُم

ِبُدْوِن َزَمٍن َيُدلُّ َعَلى َحَدٍث ِفي َزَمٍن ُمَعيٍَّن، َوْالَمْصَدُر َيُدلُّ َعَلى َحَدٍث  ْالِفْعُل
 .ُمَعيٍَّن

 
 
 
 

 ِبْيِآْرى التََّلَع اٌتَبْيِرْدَت 
 )1(َتْدِرْيٌب 

 !ِاْخَتِر ْالُمَناِسَب َبْيَن ْالَقْوَسْيِن
 .ْالُكُتَب الدِّْيِنيََّة) ِقَراَءَة  –َيْقَرُأ ( َأْشَتِرُك ِفي  .1
 .َأْحَمُد ْالَحَيَواَناِت) َرْسٌم  –َيْرُسُم (  .2
 .ْالَمْنِزِليَّ) التَّْدِبْيَر  –ُيَدبُِّر ( َأَنا ُأِحبُّ  .3

 الترآيب



 .ِبَنْفِسي) ٌخ َطْب –َأْطَبُخ ( َأَنا  .4
 ؟)ْالِكَتاَبِة  –َيْكُتُب ( َمْن ُيْشِرُف َعَلى  .5

 
  )2(َتْدِرْيٌب 

 !ِاْمألَِ ْالَفَراَغ ِبَمْصَدٍر ُمَناِسٍب
 

َوُأْخُتُه ....... َو .......... اَُْألْسَتاُذ َأْحَمُد َيْقَرُأ َوَيْكُتُب َآِثْيًرا، ِهَواَيُتُه 
َوَأُخْوُه َصَحِفيٌّ ........ ، ِهَواَيُتَها ِفي َيْوِم ْالُعْطَلِة َطِبْيَبٌة ُتِحبُّ َأْن َتْرَحَل

َوِاْبُنُه َيْجِلُس َأَماَم .......... َو ......... ُيِحبُّ َأْلَواًنا ُمَتَنوَِّعًة، ِهَواَيُتُه 
 ........َو .......... اْلَحاُسْوِب َطِوْيًال ُثمَّ َيْذَهُب ِإَلى ْالَمْلَعِب، ِهَواَيُتُه 

 
 
 
 

 )2(الوحدة 

   
 
 

 

 

 

 َمْعِرَض ْاِلهَواَياِتفي 



ون ماقرإ النص اآلتي، ثم أجر الحوار مع زميلك موافقا بمض -
 !الحوار

 :الحوار 
 َهْل ُزْرَت َمْعِرَض ْاِلهَواَياِت؟:   ِشَهاٌب
 .َال، َما ُزْرُتُه، َهيَّا ِبَنا َنْذَهُب ِإَلْيِه:   ُشَعْيٌب
 .َهَذا ُهَو َمْعِرَض اْلِهَواَياِت:   ِشَهاُب

 ِهَواَياٌت َآِثْيَرٌة ِجدا ِفْيِه :  ُشَعْيُب 
 َهَذا َجَناُح الطََّواِبِع:   ِشَهاٌب 
َهَذا َطاِبٌع ِهْنِديٌّ، َوَهَذا َطاِبٌع . َطَواِبُع َجِمْيَلٌة فيه:   ُشَعْيُب 
 .َفَرْنِسيٌّ
 .َوَهَذا َجَناُح اْلَخطِّ ْالَعَرِبيِّ:   ِشَهاٌب 
يَاٌت ُقْرآِنيٌَّة ِبَخطِّ النَّْسِخ، َوِتْلَك َأَحاِدْيُث ِبَخطِّ َهِذِه آ:   ُشَعْيُب 
 .الرِّْقَعِة
 !َما َأْجَمَل َهِذِه اْلُخُطْوَط:   ِشَهاٌب
 .َحاَفِةَوَهَذا َجَناُح الصِّ:  ِشَهاٌب 
 .َوَهِذِه ُصُحٌف ِبَجِمْيِع اللَُّغاِت:  ُشَعْيُب 
 .ُح الَتْدِبْيِر اْلَمْنِزلِِّيَوَهَذا َجَنا:  ِشَهاٌب 
 .َهَذا َطَعاٌم ِصْيِنيٌّ، َوَهَذا َطَعاٌم َعَرِبيٌّ:  ُشَعْيُب 
 .َوَهَذا َجَناُح الرَِّياَضِة:  ِشَهاٌب 
 .ُآَرُة ْالَقَدِم َوالسَِّباَحِة َوْالَفُرْوِسيَِّة:  ُشَعْيُب 
 .اَاْلِهَواَيُة ُمِهمٌَّة ِجدا ِفي َحَياِتَن:  ِشَهاٌب 
 .َأَجلُّ، ِإنََّها ُتْنِمي َأْفَكاَرَنا َوَتِزْيُدَنا ِباْلِخْبَراِت النَّاِفَعِة:  ُشَعْيُب 

 !ِةَيآلِتْا ِةَلِئْسَألْا ِنَع ْبِجَأ -ا 
 ؟َهْل َزاَر ُشَعْيُب َمْعِرَض اْلِهَواَياِت  .1
 َما اْلَجَناَحاُت اْلَمْوُجْوَدُة ِفي اْلَمْعِرِض؟ .2
 َعاُم الصِّْيِنيُّ؟َأْيَن ُيْوَجُد الطَّ .3
 َأْيَن ُتْوَجُد الطََّواِبُع؟ .4
 َما َأَهمَِّيُة اْلِهَواَيِة ِفي اْلَحَياِة .5



 !ِاْسَأْل َزِمْيَلَك ِلُتْمِلَئ اْلَجْدَوَل ْاَألِتَيَة –ب 
 .................................. ِاْسُمَها/ِاْسُمُه

 .................................. َمَتي ُيَماِرُس اْلِهَواَيَة
 .................................. َأْيَن ُيَماِرُس َعاَدًة

 ..................................َآْم َمرًَّة ُيَماِرُس ِفي ْاُألْسُبْوِع
 .................................. َرْأُيُه ِفي اْلِهَواَياِت

ِاْشِتَراُآُه ِفي َمْعَرِض 
 اِتاْلِهَواَي

.................................. 

 
 )ِفْي َمْعِرِض ْالِهَواَياِت ) م ( الطَّاِلَباِن َمَع ْالُمْشَتِرِآْيَن ( 
 
 
 

 !َتَعاْل ِإَلى َجَناِح ْالَخطِّ ْالَعَرِبيِّ: الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 
 ْرآِنيٌَّة ِبَخطِّ النَّْسِخ،َهِذِه آَياٌت ُق: الطَّاِلُب الثَّاِني  
 .َوِتْلَك َأَحاِدْيٌث َنَبِويٌَّة ِبَخطِّ الرِّْقَعِة: الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 

عِِْنَدَنا آَياٌت ُقْرآِنيٌَّة َحَصَلْت َعَلى َآْأِس ْالُبُطْوَلِة :     ُمْشَتِرُآْوَن
 .ْالَقْوِميَِّة َهَذا ْالَعاِم
 َهَذا ْالَخطُّ َجِمْيٌل ِجدا..... ٌمَعِظْي: الطَّاِلُب الثَّاِني  

                    
 
 

 
 )3(الوحدة 

 َرْسِمِفْي َجَناِح ال



 
 
 

 
 
 
 

 
 !َتَعاْل ِإَلى َجَناِح الرَّْسِم:  1ط  
 ِعْنَدَنا ُرُسْوَماُت النَّاِس َوُرُسْوَماُت ْاَألْزَهاِر:   م

 َهْل ِعْنَدَك ُرُسْوَماُت اْلَحَيَواَناِت:  1ط  
 !َنَعْم، َتَفضَّْل :   م

 الرَّْسُم َيْسَتْعِمُل َأْلَواًنا َجِمْيَلًة:  2ط  
 
 

 
 .َوَهَذا َجَناُح التَّْدِبْيِر ْالَمْنِزِليِّ:       1ط  

 ِعْنَدَنا َطَعاٌم ِإْنُدْوِنْيِسيٌّ َوَطَعاٌم َعَرِبيٌّ: م           
 

    
 

 َهَذا َجَناُح التَّْصِوْيِر،:       1ط  
ْوَغَراِفَيٌة َجِمْيَلٌة، ُصَوُر الطَِّبْيَعِة َوُصَوُر ِعْنَدَنا ُصَوُر ُفْوُت:   م

 .النَّاِس
 !َتَعاْل َنْذَهُب ِإَلى ْاَألْجِنَحِة ْاُألْخَرى:  2ط  
َطيِّْب، ُنَشاِهُد َجَناَح الرَِّياَضِة َوَجَناَح الصٍَّحاَفِة َوَجَناَح :  1ط  

 .ْالَحاُسْوِب
 
 

 اِن     ُصْوَرُة ْالَمَناِظِر          ُصْوَرُة ْاَألْزَهاِرُصْوَرُة ْالَحَيَو                     

ِفْي َجَناِح التَّْدِبْيِر 
ْالَمْنزليِّ

ِفْي َجَناِح 
التَّْصوْير

 َرْسِمَناِح الِفْي َج



      
    

 اِنَسْنِإلْا ُةَرْوُص          اِرَجْشَألْا ُةَرْوُص          ِتْيَبْلا ُةَرْوُص               

                 
 : المفردات

َآْأُس )3ْالَقْوِمي ِلْلِهَواَياِت  اْلَمْعِرُض) 2َمْعِرُض اْلِهَواَياِت ) 1: َْاَألْسَماُء
 ْالُبُطْوَلِة ْالَقْوِميَِّة

     بالطَِّبْي) 4 
َيْسَتْعِمُل –ْسَتْعَمَل ا  )3  ُيَشاِهُد –َشاَهَد ) 2َيْعِرُض     –َعَرَض )1:َْاَألْفَعاُل 
                  

 ُعْمَجاْلى َونََّثُماْلَو ُدَرْفُمْلَا
 ُعْمَجْلَا ىنََّثُمْلَا ُدَرْفلُمْاَ

 َمَعاِرُض َمْعِرَضاِن َمْعِرٌض
 َأْجِنَحٌة َجَناَحاِن َجَناٌح
 ُرُسْوَماٌت/ُرُسْوٌم َرْسَماِن َرْسٌم
 َأْزَهاٌر َزْهَراِن َزْهٌر
 ُصَوٌر ُصْوَرَتاِن ُصْوَرٌة
 َأْلَواٌن َلْوَناِن َلْوٌن
 َأْنَواٌع َنْوَعاِن َنْوٌع

 
 اِتَدَرْفلُمى ْاَلَع اٌتَبْيِرْدَت

 )1(تدريب 
 !َهاِت َجْمَع ْالَكِلَماِت ْاآلِتَيِة



 .= ............َجَناٌح    = .........َمْعِرٌض 
  ...= ..........َرْسٌم     = .........َلْوٌن    
   .= ............َزْهٌر      = .........َنْوٌع    
 = ............ ُصْوَرٌة   = ..........ِهَواَيٌة 

 
  )2( ٌبْيِرْدَت
 ! ِةَباِسَنلُمْا اِتَمِلَكاْلِب اَغَرلَفْا ِألْمِا

 .ْاَألْزَهار –ْالَجَناح  –ُصْوَرٌة  –الرُُّسْوَمات  –َأْنَواع  –ِهَوايَاٌت  –َمْعِرض 
 .ْاُألْسَتاِذ َآِثْيَرٌة، ِمْنَها ْالِقَراَءُة َوالصَِّحاَفُة..............   )1
 .َخطِّ ِمْنَها النَّْسُخ َوالرِّْقَعُة َواْلُكْوِفياْل............. ُأِحبُّ   )2
 .ِبَأْلَواٍن َجِمْيَلٍة............ َتْرُسُم َعاِئَشُة الَنَباَتاِت َو   )3
 .ْالُكُتب ْالَقْوِمّي ِبَجاَآْرَتا............ َتَعاَل ُنَشاِهُد   )4
 .ُيْعِرُض الرُُّسْوَماِت ْالَجِمْيَلَة ............ َهَذا  )5
 .ْالَجِمْيَلة.......... اِهُد َجَناَح الرَّْسِم، ُتْعَرُض ِفْيِه ُصَور ُأَش  )6

 
 

 الحوار
 )1(تدريب 

 !َتَباَدْل اَألْسِئَلَة َوْاَألْجِوَبَة َمَع َزِمْيِلَك
 ُرْبُع َساَعٍة /ْالَمْعِرُض    :ِمَثاٌل 

ِفي ُرْبِع : -   َنِصُل ِإلَى ْالَمْعِرِض؟  ِفي َآْم َساَعٍة= +:  
 اَعٍةَس

 ِنْصِف َساَعٍة/ السََّكُن  )1
 َساَعة َواِحَدة/ َاْلَمْدَرَسُة )2
 ْيَن َدِقْيَقًةِعْشِر/ َاْلَمْعَهد )3
 َساَعٍة َوُرْبِع َساَعٍة/ َاْلَمْلَعب )4
 َأْرَبِع َساَعاٍت/ ُسْوَراَباَيا )5
 َخْمِس َساَعاٍت َوِنْصف/ َماَالْنج )6



 )2(تدريب 
 ! َمَع َزِمْيِلَك َتَباَدِل ْاَألْسِئَلَة َوْاَألْجِوَبَة

 .َنَعْم ِلي َقَلٌم، َتَفضَّْل:  - َهْل َمَعَك َقَلٌم؟= + :  َنَعْم / َقَلٌم :  ِمَثاٌل
 .آِسْف، َلْيَس َمِعي َقَلٌم:  - َهْل َمَعَك َقَلٌم؟= + : آِسْف  / َقَلٌم    

 َنَعْم/ ِمْرَسَمٌة  )1
 آِسْف/ َقَلٌم َجافٌّ  )2
 َنَعْم / َطَباِشْيُر  )3
 آِسف/  ِمْمَحاٌة )4
 َنَعْم / ِمْسَطَرٌة  )5
 آِسف/ ِمْنَقَلٌة  )6

 )3(َتْدِرْيٌب 
 !ْجِر ْالِحوَاَر َمَع َصِدْيِقَك، َآَما ِفْي ْالِحَواِر ْاآلِتيَأ

 َهْل َأْرُض ْالَمْعِرِض َقِرْيَبٌة؟+ : 
 َال، َبِعْيَدٌة قلَِْيًال،:  -

 ِفي َآْم َساَعٍة َنِصُل بِالسَّيَّاَرِة؟+ : 
 ِف َساَعٍة َتْقِرْيًبافي ِنْص:ِ  -

 َنْذَهُب ِبْاُألُتْوِبْيس+ : 
 َطيِّْب:  -

 ِفي ْالَمْعِرِض َأْجِنَحٌة َآِثْيَرٌة، ِفْيَما َأُظنُّ+ : 
 
 
 
 

 
 
   :اَهْياِنَعَم ُضْعَبَو رَِّجاْل ُفْوُرُح -أ 

 ,ke, kepada = َِلىإ
sampai 

 di, dengan, karena = ِب 

 الترآيب



 ْالَمْسِجِد ِإَلىَأْذَهُب  •
 ِإَلىَأْرَسَل اُهللا ُمَحمًَّدا  •

 النَّاِس
 ِإَلىَنْعَمُل ِمَن الصَّبَاِح  •

 ْالَمَساِء

 ْلَمِدْيَنِةِباَأْسُكُن  •
 لَقَلِمِبْاَنْكُتُب  •
 ُيَعذُِّب اُهللا النَّاَس ِبُظْلِمِهْم •

 
 =angdari, tent َعْن =Kepada, di atas َعَلى

 ُمَحمٍَّد َعَلىَنَزَل ْالَوْحُي  •

 السَِّرْيِر َعَلىُم َأَنا •

 ْالَمْكَتِب ِآَتاٌب َعَلى •

ْالَمْدَرَسِة َعِنَبْيِتي َبِعْيَدٌة  •
 َهِذِه ْاآلَيِة َعْنَنَتَكلَُّم  •
َشئٍْ ِإْن ُتْبَد  َعْنَال َتْسَأْل  •

 .َلَك َتُسْؤَك

 
 ,di, di dalam = ِفي

pada 
seperti = آـَ 

 ْالَفْصِل ُطالٌَّب ِفي •
 ِفي ُأَصلِّى اْلُجُمَعَة •

 ْالَمْسِجِد
السَّاَعِة  ِفيَأْذَهُب  •

 السَّاِبَعِة

ِلي ِهَواَياٌت َآِثْيَرٌة  •
َآاْلِقَراَءِة، َواْلَحاُسْوِب 

 َوالرَِّياَضِة
 َمَثُل ْالِعْلِم آالنُّْوِر •

 
 dari, berasal = ِمْن  Kepunyaan= لـِ

dari,termasuk 

 ْالَخاِدُم َتْطُبُخ َلَنا الطََّعاَم •
ِفي السََّمَواِت ِِهللا َما  •

 َوْاَألْرِض
 َهَذا ْالِكَتاُب؟ لمْنِ •
 

ْالَقاِهَرِة، ُهَو  ِمَنُهَو  •
 ِمْصِريُّ

السَّاَعِة  َنَنْدُرُس ِم •
 السَّاِبَعِة

ُطالَِّب الصَّفِّ  ِمْنُهَو  •
 .ْاَألوَِّل



 
 ,mempunyai, di ِعْنَد

pada 
 ,mempunyai/membawa َمَع 

bersama 

 ِعْنِدي ِآَتاٌب •
ْالِغَياِب ِعْنَد  َآْشُف •

 ْالُمَدرِِّس 
 

 َمِعي ِآَتاٌب •
 َأْجِلُس َوَمِعي َأِخْي اْلَكِبْيُر •

 

 
 َتْدِرْيَباٌت َعلَى التَّْرِآْيِب 

 )1(َتْدِرْيٌب 
  ٍةَباِسَنُم رٍَّج اِةَدَأِب اَغَرلَفْا ِألاْمِ

 .يَِّة ْالُحُكْوِميَِّةاْلَمْدَرَسِة الثَّاَنِو..... الصَّفِّ ْاَألوَِّل .... َأَنا َأْدُرُس  )1
 السَّيَّاَرِة..... ـهـا ..... اْلَمْدَرَسِة، َأْذَهُب .... َبْيِتي َبِعْيٌد  )2
َعْشر .... ـها...ْالَمْدَرَسِة؟ َأِصُل .... َآْم َدِقْيَقًة َتِصُل .... َوَأْنَت،  )3

 َدَقاِئَق
 اْلُمَصلَّى......  َأْمِن اْلَمْدَرَسِة، َوَيْأُخُذِني.... َاْلَبوَّاُب ُيَحاِفُظ  )4
 !ـك َقَلٌم؟ َنَعْم، َتَفضَّْل..... َهْل  )5
 َمْن َهَذا ْالَقَلِم.... الضَّْبِط .... َال َأْعِرُف  )6

 
 
 
 
 
 
 
 

 )4(الوحدة 
 



 
 

 
 

 –َثَقاَفٌة ِإْسَالِميٌَّة  –َصَحِفيٌّ  –َجْمِعيٌَّة :  َاْلَكِلَماُت ْالَجِدْيَدُة
 .ُمَفكَِّرٌة –َداِعَيٌة  -ُلْوِم َجْمِعيَُّة ْالُع -َاْلَحاُسْوُب

 ......َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن؟    ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن:           التَّْعِبْيَراُت 
َ    ْالَكَفاَءُة اْلَمْطُلْوَبُة اْلِحَواُر َحْوَل َجْمِعيَِّة الطََّلَبِة َوَأْنَواِع :

 .ْالِهَواَياِت

ون مالحوار مع زميلك موافقا بمضاقرإ النص اآلتي، ثم أجر  -
 !الحوار

 َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن َيا َشِرْيَفُة ؟:  َاْلُمَدرُِّس
َأْخَتاُر َجْمِعيََّة الصَِّحاَفِة، ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن َصَحِفيًَّة :   َشِرْيَفُة 
 .َمْشُهْوَرًة
 َسِمْيَرَة؟َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن َيا :  َاْلُمَدرُِّس 

 .َأْخَتاُر َجْمِعيََّة الثََّقاَفِة ْاِإلْسَالِميَِّة، ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن َداِعَيًة:   َسِمْيَرْة 
 َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن َيا َمْحُمْوَدْة؟:  َاْلُمَدرُِّس 
 َأْعَمَل ِسْكِرْيِتْيًرا َأْخَتاُر َجْمِعيََّة ْالَحاُسْوِب،ِ َألنِّي ُأِرْيُد َأْن:  َمْحُمْوَدْة 
 َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن َيا َفِرْيَدة؟:  َاْلُمَدرُِّس 

 .َأْخَتُار َجْمِعيََّة ْالُعُلْوِم، ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن ُمَفكَِّرًة:   َفِرْيَدْة 
 َوَأْنِت َيا ُزَبْيَدْة، َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن؟ :  َاْلُمَدرُِّس 

ِ َألنِّي ُأِرْيُد َأْن َأُآْوَن ُمَدرَِّسَة :   ْيَدْة ُزَب َأْخَتاُر َجْمِعيََّة اللَُّغِة ْالَعَرِبيَِّة،
 .الُّلَغِة

 َأيُّ َجْمِعيٍَّة َتْخَتاِرْيَن َيا َسْلَمى؟:  َاْلُمَدرُِّس 
 .َأْخَتاُر َجْمِعيََّة ْالُمْوِسْيَقى:   َسْلَمى

ُمِهمٌَّة ِللطََّلَبِة، َفِهَي ُتَوسُِّع ْالَمْعُلْوَماِت َوَتِزْيُد ِمَن  ْالَجْمِعيَُّة:  َاْلُمَدرُِّس 
 .َرِةْالِخْب

 َجْمِعيَُّة الطََّلَبِة
 



 )1( ٌبْيِرْدَت
 َما ِهَواَيُتَك؟ -1
 َمَتى ُتَماِرُس ِهَواَيَتَك؟ -2
 ِفْي َأيِّ َجْمِعيٍَّة َتْشَتِرُك؟ -3
 َهْل ُتِحبُّ َأْن ُتَشاِرَك ِفي َجْمِعيَِّة الصَِّحاَفِة؟ ِلَماَذا؟ -4
 َلْعٍب ِرَياِضيٍّ ُتِحبُّ؟ َأيُّ -5
 َهْل ُتِعدُّ َوْقًتا ُمَعيًَّنا ِلُمَماَرَسِة الرَِّياَضِة؟ -6
 َما َرْأُيَك ِفي َجْمِعيَِّة اْلَحاُسْوِب؟ -7

 ) 2(َتْدِرْيٌب 
 َوِلَماَذا؟/ َهْل ُتِحبُّ َهِذِه ْاِلهَواَياِت
 َرْأُيَك ِفْيِه َنْوُع ْالِهَواَيِة

ْالَجِدْيَدِة َتِزْيُد ِمَن ْالَمْعُلْوَماِت بُِّ،َألنََّهاُأِح ِقَراَءُة الصُُّحِف
 ....................................... ُمَشاَهَدُة التِّْلَفاِز

 ....................................... الرَّْسُم
 ........................................ الرِّْحَلُة ِإَلى َشاِطِئ ْالَبْحِر

 ........................................ َاْلُمَراَسَلُة
 ........................................ َاْلُمْوِسْيَقي
 ........................................ َْالَكشَّاَفُة
 ........................................ الرَِّياَضُة

 ........................................ َصْيُد السََّمِك
 ........................................ َلْعُب ُآَرِة ْالَقَدِم

 ........................................ السَِّباَحُة
 ........................................ َْالُمَراَسَلُة

 
 )3(َتْدِرْيٌب 

 َْاِلحَواُر اْلُحّر
 

 :ِحَواَر َمَع َزِمْيِلَك َتَتَكلَُّم َعْن َأْجِر اْل



 
 .َاْلَجْمِعيَُّة الَِّتي َيْشَتِرُك ِفْيَها َوَسَبُب اْشِتَراِآِه ِفْيَها .1
 .ِخْبَرُتُه ِفي ُمَماَرَسِة ْالِهَواَيِة الَِّتي ُيِحبَُّها .2
 َآْم َيْسَتْخِرُج ِمَن النُُّقْوِد ِلُمَماَرَسِة ِهَواَيِتِه .3
 .لِهَواَياِت َوَجْمِعيَِّة الطََّلَبِةَأَرآُئُه ِفي ْا .4

 
 
 
 
 

 ياِنالثَّ ْرُسالدَّ
 
 

 َواْلَحَياُة  ْالِمْهَنُة:َ  )1(الوحدة 
 :المفردات 

 –َاْلَكنَّاُس  –الطَِّبْيُب  –َاْلُمَهْنِدُس  –الشُّْرِطيُّ  –َاْلَباِئُع  –َْالَفالَُّح 
ْاَألْخَباُر  –الصِّحَُّة ْالَعامَُّة  –ْمِن ِفي َجوٍّ ِمَن ْاَأل –الصََّحِفيُّ  –الزَّبَاَلُة 

َنْحُصُل َعَلى  –ُتَوفُِّر اْلَمَوادَّ ْالِغَداِئيََّة  –َنْحَتاُج ِإَلى َجوٍّ ِمَن ْاَألْمِن  –
َال  –الَسيَّاَرُة َتْنُقُل اْلَبَضاِئَع  –َاْلَياَباُن َتْصَنُع الَسيَّاَراِت  –ْالُعُلْوِم 

 .اْلُمِذْيُع ُيِذْيُع ْاَألْخَباَر–َسُة َتُقْوُم ِبَتْخِرْيِج ْالَعاِمِلْيَن َاْلَمْدَر –! َتْنَس 

 
ون ماقرإ النص اآلتي، ثم أجر الحوار مع زميلك موافقا بمض -

 !الحوار
 )1 ( 

 َنْحَتاُج ِإَلى َطَعاٍم َنْأُآُلُه –ْاِإلْنَساُن  –َنْحُن : الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 

 اْلِمْهَنُةَ
 



َآْيَف َنْحُصُل  …َصِحْيٌح، َنْحَتاُج ِإَلى ْالَمَوادِّ ْالِغَداِئيَِّة، َوَلِكْن : الطَّاِلُب الثَّاِني  
 َعَلْيَها؟

َأوًَّال َنْحَتاُج ِإَلى ْالَفالَِّح، ُهَو الَِّذي َيْزَرُع َلَنا النََّباَتاِت َوْالَمَواَد : الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 
 .ْالِغَداِئيََّة

 .َنْحَتاُج َثاِنًيا ِإَلى اْلَباِئِع ُثمَّ: الطَّاِلُب الثَّاِني  
 .َصِحْيٌح، ُهَو الَِّذْي َيِبْيُعَها ِفي السُّْوِق: الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 

 .ِإَلى ْالُمَهْنِدِس –َثاِلًثا  –ُثمَّ َنْحَتاُج : الطَّاِلُب الثَّاِني  
 .ِت ِلَنْقِل َهِذِه اْلَبَضاِئِعَصِحْيٌح ، ُهَو الَِّذْي َيْصَنُع السََّياَرا: الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 

َوُهَو الَِّذْي َيْبِني الشََّواِرَع َوْالجُسْوَر الَِّتي َتِسْيُر َعَلْيَها : الطَّاِلُب الثَّاِني 
 السََّياَراُت

)2( 
 .َوَنْحَتاُج ِإَلى َجوٍّ ِمَن ْاَألْمِن َوالصِّحَِّة:  الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 

 .َتاُج ِإَذْن ِإَلى  الشُّْرِطيِّ َوالطَِّبْيِب َوْالَكنَّاِسْحن: الطَّاِلُب الثَّاِني  
 .َصِحْيٌح، َوَنْحَتاُج ِإَلى الصََّحِفيِّ الَِّذْي ُيَوفُِّر َلَنا ْاَألْخَباَر:  الطَّاِلُب ْاَألوَُّل 

ِرْيِج َهُؤَالِء َوَال َتْنَس ْالُمَدرِِّسْيَن، ُهُم الَِّذْيَن َيُقْوُمْوَن ِبَتْخ: الطَّاِلُب الثَّاِني 
 . ْالَعاِمِلْيَن َجِمْيًعا

 

     
 َاْلُمَدرَِّسُة\َْاُألْسَتاذةَُ           الطَِّبْيُب                      َاْلُمَهْنِدُس           

 
 

 تدريبات على المفردات
 )1(َتْدِرْيٌب 

 !ِنْيَتَباِسَنُملْا ِنْيَتَمِللَكْا َنْيَب ْلِص



. 3ْالَباِئُع   . 2   ْالَفالَُّح .1
 الشُّْرِطيُّ

. 6الطَِّبْيُب . 5ْالُمَهْنِدُس  . 4
 َاْلَكنَّاُس

 الصََّحِفيُّ. 8الزَّبَّاَلُة    . 7

ْالَبَضاِئُع  -  الَّنَباَتاُت -َْاَألْمُن   -
َاْلَقَماَمُة  -َاْلَمِرْيُض    -َاْلَجوُّ    -
اَفُةالنََّظ -َْاَألْخَباُر    -َاْلَمَباِني   -

 
 
 )2( ٌبْيِرْدَت
 ! ٍةَباِسَنُم ٍةَمِلَكِب اَغَرلَفْا ألَِْمِا

 )َيْكُنُس  –َيُقْوُم  –َيْحُصُل  –ُيَوفُِّر  –َيْصَنُع  –َيْحَتاُج  –َيْنُقُل  –َيْفَحُص ( 
 ِإلَى الطََّعاِم....... َاِإلْنَساُن  .1
 ْالَعامَِّةْالَمِرْيَض َوَيْهَتمُّ ِبالصِّحَِّة ....... الطَِّبْيُب  .2
 َشَوِارَع ْالَمِدْيَنِة....... َاْلَكنَّاُس  .3
 النَّاَس إَلى َأْعَماِلِهْم....... ْاُألُتْوِبْيس  .4
 َعَلى ْالُعُلْوِم النَّاِفَعِة....... الطَّاِلُب ْالُمِجدُّ  .5
 ِبَتْخِرْيِج ْالَعاِمِلْيَن اْلُمِجدِّْيَن......... َاْلُمَدرُِّس  .6
 َلَنا َجوا ِمَن ْاَألْمِن ِفي ْالَمِدْيَنِة. .......الشُّْرِطيُّ  .7

 
 الحوار

 )1( ٌبْيِرْدَت
  !َتَباَدِل ْاَألْسِئَلَة َوْاَألْجِوَبَة َمَع َزِمْيِلَك 

 َهْل َأْنَت َطاِلَبٌة؟= +:   َطاِلَبٌة/ُمَوظََّفٌة: ِمَثاٌل 
 َال، َبْل َطاِلَبٌة: -       

 َطبَّاَخٌة/َباِئَعٌة )1
 َوظََّفٌة ِإَداِريٌَّةُم/ُشْرِطيٌَّة )2
 َطِبْيَبٌة/ُمَهْنِدَسٌة )3
 ِسْكِرْيِتْيَرٌة/ُمِذْيَعٌة )4
 ُمَصوَِّرٌة/َصَحِفيٌَّة )5



 َفالٌَّح/َنجَّاٌر )6
 َربَُّة ْالَبْيِت/ُأْسَتاَذٌة )7

 )2(َتْدِرْيٌب 
 !َتَباَدِل ْاَألْسِئَلَة َوْاَألْجِوَبَة َمَع َزِمْيِلَك 

 َهْل ُتِرْيُد ْالَقَلَم:  = +  َاْلَوَرُق/َاْلَقَلُم: ِمثَاٌل 
 َال، َبْل ُأِرْيُد ْالَوَرَق:  -

 ْالَماء اْلَمْعَدِني/الشَّاي -1
 ِآَتاُب ْالِفْقِه/ِآَتاُب ْالَعَرِبيَّة -2
 الطََّباِشْيُر/َاْلَقَلُم ْالَجاُف -3
 َاْلِمْمَسَحُة/َاْلِمْسَطَرُة -4
 َآْشُف ْالُحُضْوِر/ُآرَّاَسُة التَّْمِرْيَناِت -5

 ) 3( ٌبْيِرْدَت
 !ي آلِتْا اِرَوِحاْلَآ َكِقْيِدَص َعَم اَرَوِحاْل ِرْجَأ

 َرآَخ ئَش َال )1(
 َهْل َمَعَك َقَلٌم َثاٍن؟+ : 

 َنَعْم، َتَفضَّْل:  -
 ُشْكًرا + : 

 ُشْكر َعَلى َواِجٍب، َتْحَتاُج ِإلَى َشئٍْ آَخَر؟ َال:  -
 َال، َال َشْئَ آَخَر+ : 

 ٌفآِس )2(
 َعَك َقَلٌم َأْحَمُرَأْنَت َيا ُيْوُسُف، َهْل َم+ : 

 آِسْف، َلْيَس َمِعي َقَلٌم َأْحَمٌر َوَال َقَلٌم َأْسَوُد:  -
 َوَأْنَت َيا َعِليُّ، َهْل َمَعَك َقَلٌم َأْحَمُر+ : 

 ِلي َقَلٌم َأْحَمُر، َوَلِكْن ْالَقَلَم ْاآلَن ِعْنَد ِإْليَاس، آِسف:  -
 الترآيب

 (kata penghubung, konjungsi): ِفَطلَعْا ُفْوُرُح
 dan, lalu, kemudian (menunjukkan urutan atau = و      

tidak,  bersambung atau tidak)



 َيْجَتِمُع ْالُمَدرُِّسْوَن َوالطُّالَُّب َوالطَّاِلَباُت َأَماَم ْالَمْدَرَسِة •
 َاْلَفالَُّح َيْزَرُع الرُّزَّ َواْلُخَضَر َوْالَفَواِآَه •
 ُج ِإَلى ْالَمْأُآْوَالِت َوْالَمْشُرْوَباِتْاِإلْنَساُن َيْحَتا •
 َتُقْوُم ْالَمْدَرَسُة ِبَتْعِلْيِم الطُّالَِّب َوَتْرِبَيِتِهْم •
 َأْجِلُس َعَلى ْالُكْرِسيِّ َوُأَراِجُع َبْعَض الدُُّرْوِس •

 
kemudian (urutan terpisah) = ُثمَّ

مَّ َيَتَعشَّْوَن َبْعَد ِفي ُيَصلِّي الطُّالَُّب ِفي ُمَصلَّى ْالَمْدَرَسِة ُث •
 الدَّاِخِليَِّة

 ُنَصلِّى الظُّْهَر ُثمَّ ْالَعْصَر ُثمَّ ْالَمْغِرَب ُثمَّ ْالِعَشاَء •
َنْرِجُع ِمَن ْالَمْدَرَسِة ِفي ْالَواِحَدِة َوالنِّْصِف ِمَن الظُّْهِر ُثمَّ  •

 َنْسَتِرْيُح
 َد ُرْؤَيِة ْالِهَالِلَنُصْوُم ِفي َرَمَضاَن ُثمَّ َنْفُطُر ِمْنُه َبْع •

 
 

tetapi = َبْل

 َلْسُت ُأْسَتاًذا، َبْل ِتْلِمْيًذا •
 َلْيَس اْلَفالَُّح ِفي ْالَمْدَرَسِة، َبْل ِفي ْالَمْزَرَعِة •
 َلْيَس َمِعي َقَلٌم، َبْل ِمْرَسَمٌة •
 َال َأْآُتُب ْاآلَن، َبْل َأْقَرُأ •
 .ْل، ِإَلى َقْلِبِهَال َيْنُظُر اُهللا ِإَلى ُصَوِر ْاِإلْنَساِن َب •

bukan = ال



 َجاَء َطبَّاٌخ َال ُمْشِرٌف •
 ُنَصلِّي اْلُجُمَعَة ِفي ْالَمْسِجِد َال ِفي ْالُمَصلىَّ •
 َنْلَعُب ُآَرَة ْالَقَدِم ِفي ْالَمْيَداِن َال ِفي َساَحِة ْالَمْدَرَسِة •
 اْلَخاِدُم ِفي اْلَمْطَبِخ َال ِفي الدِّْيَواِن •
 ْسَتاِذ َال ِللتِّْلِمْيِذَاْلَقَلُم ِلُأل •

 
lalu (urutan bersambung) = َف

 َيْدُخُل َناِظُر اْلَمْدَرَسِة ْالَقاَعَة َفُيَسلُِّم َعَلى اْلَحاِضِرْيَن •
 ْيِه َجَماَعًةَيْذَهُب ْالُمْسِلُمْوَن ِإَلى اْلَمْسِجِد َفُيَصلُّْوَن ِف •
 السََّياَرَة ِبُسْرَعِة َيْدُخُل َأْحَمُد َفُعَمُر َفَخاِلٌد َفَفاِطَمُة •

 
atau (memilih) = َأْو

 َهْل َتْذَهُب ِإَلى اْلَمْلَعِب َأْو َتْبَقي ِفي ْالَبْيِت •

 َاْلِقَراَءُة َأْو اْلَخطُّ ْالَعَرِبيُّ َأْو التَّْصِوْير؟: َأيُّ ِهَواَيٍة َتْخَتاُر  •

 ِم؟َهْل ُتِحبُّ َلْعَب ُآَرَة الطَّاِوَلِة َأْو ُآَرَة ْالَقَد •

 
tetapi = َلِكْن

 َلْسُت َطاِلًبا َلِكْن َساِئًقا •

 َلْسُت َفالًَّحا َلِكْن ُمَدرًِّسا •

 َما ِعْنِدي ِمْنَقَلٌة َلِكْن َقَلٌم •

 َال ُأَشاِهُد التِّْلَفاَز َبْعَد اْلَمْغِرِب َلِكْن َأْقَرُأ ْالُقْرآَن •
 

 
 Hingga…pun= َحتَّى



ِذِه ْالَمْدَرَسِة ْاِالْلِتَزاُم ِبِنَظاِم َيِجُب َعَلى ُآلِّ َفْرٍد ِفي َه •
 ْالَمْدَرَسِة َحتَّى اْلُمِدْيِر

 ْالَعاِمُلْوَن َيَتَكلَُّمْوَن ِباْلَعَرِبيَِّة َحتَّى ْالَبوَّاُب َوالسَّاِئُق •
 ُأَطاِلُع ُدُرْوِسي َحتىَّ َأْفَهَم َجيًِّدا •
 ْرِسَال َتْخُرْج ِمَن اْلَمْدَرَسِة َحتىَّ ِاْنِتَهاِء الدَّ •

 
 ِبْيِآْرى التََّلَع ٌتبَاْيِرْدَت

 )1( ٌبْيِرْدَت
 ! ٍباِسَنُم ٍفْطَع ِفْرَحِب اَغَرلَفْاِ َإلْمِا

 )ال  –لكن  –َحتىَّ  –َبْل  –ُثمَّ  –َأْو  –َو ( 
 "ِوْيَجاَيا"ُأْسَرُتُه ِفي َشاِرِع ..... َيْسُكُن ْاُألْسَتاُذ َأْحَمُد    .1
 ِمْرَسَمٌة ....َلْيَس َمِعي َقَلٌم    .2
 َأْقَرُأ ْالُقْرآَن ِفي ْالَبْيِت..... ُأَصلِّي الصُّْبَح ِفي اْلَمْسِجِد    .3
 َأْآُتُب ِفي ُغْرَفِة ْالَمْكَتِب..... َأَنا َأْقَرُأ    .4
 َيْرِجُع ِإَلى ْالَبْيِت َمَساًء.... َاْلُمَوظَُّف َيْذَهُب ِإَلى َمْكَتِبِه َصَباًحا،    .5
 َاْلَحاُسْوَب.... اْلِقَراَءَة  َهْل َتْخَتاِرْيَن   .6
َنْلَعُب ْالُكَرَة الطَّاِئَرة َبْعَد َصَالِة .... َتْسَتِرْيُح َبْعَد َصَالِة الظُّْهِر    .7

 اْلَعْصِر
 ُأِرْيُد ْالَفاِآَهَة.... َال ُأِرْيُد اْلُخَضَر،     .8
 اُسْالَكنَّ..... َيْنَبِغي َأْن َيْرَتِدَي ُآلٌّ الزِّيَّ الَرْسِميَّ    .9

 اْلَمِرْيِض..... َفَرَض اهللاُ الصََّالَة َعَلى ُآلِّ ُمْسِلٍم  ِفي َأيِّ َحاٍل َما  .10
 ُآَرَة السَّلَِّة..... َال َتْلَعُب الطَّاِلَبُة ُآَرَة اْلَقَدِم  .11
 ُمَدرُِّس الرَِّياِضيَّاِت..... َيَتَكلَُّم اْلُمَدرُِّسْوَن ِباللَُّغِة ْالَعَرِبيَِّة   .12
 الطَّاِلَباُت ِفي َقاَعِة ْاِالْجِتَماِع؟..... ُس الطُّالَُّب َهْل َيْدُر .13
 َبْل َطبَّاَخًة.... َهْل َأْنِت ُمَوظََّفٌة ِإَداِريٌَّة؟ َال، َلْسُت ُمَوظََّفًة ِإَداِريًَّة  .14
 ِمْرَسَمٌة..... َهْل َمَعَك َقَلٌم َأْو ِمْرَسَمٌة؟ آِسف، َلْيَس َمِعي َقَلٌم  .15



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )2 (الوحدة 
 
 
 

 :المفردات
َيْنَطِبُق = َمْعُمْوٌل َعَلى الطُّالَِّب  -ُمَخاَلَفُة النَِّظاِم ><ْاِالْلِتَزاُم ِبالنَِّظاِم
 –َواِضٌح  –َمَالِبُس اْلَمْدَرَسِة = الزِّيُّ اْلَمْدَرِسيُّ  - َعَلى الطُّالَِّب

َاْلُمَعاَمَلُة  –اْلَغْرِب  َعاَداُت –اْلَغشُّ  –ْالُمَقرَُّر  –اْلَجْدَوُل الدَِّراِسي 
 ...َما َرْأُيَك ِفي  –َمَواِعْيُد ْالَعَمِل  –َتَعاِلْيُم ْاِإلْسَالِم  –اْلُحرَُّة 

 
و  1ط ( ِنْيَباِلالطَّ َنْيَبَو) ر( ِةَسَرْدَمْلِل ِةيَّاِرَدِإلْا ِنْوُؤالشُّ ِسْيِئَر َنْيَب اٌرَوِح
 )2ط 

)1( 
 ْوٌل ِبِه َعَلى الطُّالَِّب َوالطَّاِلَباِتِعْنَدَنا ِنَظاٌم َمْعُم:    ر

 َهْل ُيْمِكُن َأْن َتْذُآَر َبْعَض ْاَألْمِثَلِة ِلَهَذا النَِّظاِم، َيا ُأْسَتاْذ؟:      1ط 
َأْن َيْدُرَس الطَّاِلُب َوالطَّاِلَبُة َعَلى َحَسِب اْلَجْدَوِل الدَِّراِسيِّ  -: َمَثًال :        ر 

 اْلُمَقرَِّر
 َأْن َيْرَتِدَي الطَّاِلُب َوالطَّاِلَبُة الزِّيَّ اْلَمْدَرِسيَّ -      

 اُمَظالنَِّو ُةَنْهِمْلَا
 



 َما َرْأُيَك ِفي َطاِلٍب َيَتَأخَُّر َعِن الدَّْرِس؟:     2ط 
 َهَذا َواِضٌح ، ُهَو ُيَخاِلُف النَِّظاَم:    ر 
 َغْرِبيََّة؟َما َرْأُيَك ِفي َطاِلٍب َأْو َطاِلَبٍة ُيَقلُِّد ْالَعاَداِت اْل:     1ط 
 َمَثًال.... اْلُمَعاَمَلُة اْلُحرَُّة :     2ط 
 َأَلْيَس َآَذاِلَك. َهَذا َواِضٌح، َبْل ْالُمَعاَمَلُة ْالُحرَُّة ُتَخاِلُف َتَعاِلْيَم ْاِإلْسَالِم:    ر 
 

)2( 
 َرَسِة َجِمْيِعِهْم؟َهْل ُهَناَك ِنَظاٌم َمْعُمْوٌل ٍبهٍِ َعَلى ْالَعاِمِلْيَن ِفي اْلَمْد:        1ط 

َطْبًعا، َأيُّ ِنَظاٍم َيْنَطِبُق َحتَّى َعَلى ْالَباِئِع ِفي اْلَمْقَصِف َوْالَبوَّاِب : ر        
 َوَخاِدِم                  اْلَمْدَرَسِة

 مَثًال، َيا ُأْسَتاُذ؟:َ         2ط 
َعَمِل َواْلِحَفاِظ َعَلى َأْمِن اْلَمْدَرَسِة ْاِالْلِتَزاُم ِبَمَواِعْيِد ْال: َمَثًال :            ر 

 َوَنَظاَفِة ْاِلْبيَئِة
 َاْلَمْصَدُر َاْلِفْعُل اْلُمَضاِرُع اْلِفْعُل اْلَماِضي
 ِاْلِتَزاٌم َيْلَتِزُم ِاْلَتَزَم ِبــ
 ُمَخاَلَفٌة ُيَخاِلُف َخاَلَف
 َتْقِلْيٌد ُيَقلُِّد َقلََّد
 خٌُّرَتَأ َيَتَأخَُّر َتَأخََّر
 ِإَطاَعٌة ُيِطْيُع َأَطاَع
 َرْمٌي َيْرِمي َرَمى
 ِاْحِتَقاٌر َيْحَتِقُر ِاْحَتَقَر

 
1. mematuhi 2. melanggar 3. meniru 4. terlambat  5. menaati 6. membuang 
 7. mengejek/menghina 

 
 َتْدِرْيَباٌت َعَلى ْالُمْفَرَداِت  
 ) 1( ٌبْيِرْدَت

 !آلِتَيَة  ِفي َمَكاِنَها ْالُمَناِسِب َضْع ْالُجَمَل ْا
 َتَباَدُل التَِّحيَّاِت ِعْنَد اللَِّقاِء )1



 َتْقِلْيُد َعاَداِت اْلَغْرِب ْالَحَسَنِة )2
 اَلُمَعاَمَلُة اْلُحرَُّة َبْيَن الطَّاِلِب َوالطَّاِلَبِة )3
 َعَدُم ْالَغشِّ ِفي ْاِالْمِتَحاِن )4
 اْلِمْيَعاِد الرُُّجْوُع ِمَن ْالَمْدَرَسِة َقْبَل )5
 الَتَأخُُّر َعِن الدَّْرِس )6
 ِإَطاَعُة ْالَواِلَدْيِن )7
 َقَضاُء َأْوَقاِت ْالَفَراِغ ِللرَِّياَضِة )8
 َرْمُي اْلَوَساِئِخ ِفي َغْيِر َأَماِآِنَها اْلُمَقرََّرِة )9

 ِاْحِتَقاُر ْاآلَخِرْيَن )10
 

 اِمُمَخاَلَفُة النَِّظْاِالْلِتَزاُم ِبالنَِّظاِم َأِو ْاَألَدُب
............................. ................................ 

............................. ................................. 

............................. ................................. 

............................. ................................. 

............................. ................................. 
 ) 2( ٌبْيِرْدَ
 ! ٍةَباِسَنُم ٍةَمِلَكِب اَغَرَفاْل إلَِْمِا

 –َاْلَمْعُمْوُل ِبِه  –الزِّيُّ اْلَمْدَرِسيُّ  –َتَعاِلْيُم ْاِإلْسَالِم  –ُيَخاِلُف 
 َواِضٌح

 .َعَمِلَمَواِعْيُد ْال –َيْنَطِبُق 
 

 .....َنْذَهُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة َوَنْحُن َنْرَتِدي  )1
َعَلى َجِمْيِع اْلَعاِمِلْيَن ِفي ..... ْالِحَفاُظ َعَلى النََّظاَفِة ِمَن النَِّظاِم  )2

 اْلَمْدَرَسِة
 النَِّظاَم.... َرْمُي ْالَقَماَمِة َعَلى ْاَألْرِض  )3
 َبْعَد الظُّْهِر 4َصَباًحا ِإَلى السَّاَعِة   9 ِفي اْلَمْكَتَبِة ِمَن السَّاَعِة......  )4
 َأْيًضا َعَلى اْلُمَدرِِّسْيَن..... َهَذا النَِّظاُم  )5



 .....َمْعَنى َهِذِه اْلِعَباَرِة َغْيُر  )6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطبيق المادة التعليمية لتنمية مهارة الكالم -ج

كالم للصف بعد أن قام الباحث بإعداد المادة التعليمة لتدريس ال
العاشر في القسم الثاني من العام الدراسي، يقوم الباحث بتجريب تلك 

ويترآها   (A) ة وهي الصف العاشريالمادة إلى المجموعة التجرب
 .للمجوعة الضابطة

وإنه البد على آل مدرس إذا أردا تقديم المواد التعليمية بتصميم 
ه في الخطة، التي حّدد الخطواتعلى خطة التدريس ليسير المدرس 

ويقوم بتلك  حتى ال يخرج  مما ال بد له القيام به عند عملية التعليم
 .سن وجه ممكن، ويتحقق الهدف المنشودعلى أحالعملية 



اهتمام استخدام  -أجرى الباحث تجربة المواد المصممة مع 
للوقوف على ما حصل عليه   -الوسائل والطرق عند عميلة التعليم 

 .اللغوية في الكالم الطالب من المهارات

ويتكون التجريب من ستة لقاءات ويأتي الباحث بخطة التدريس 
 :لكل لقاء 

 خطة التدريس في تعليم الكالم
 في اللقاء األول

 
 )مهارة الكالم(اللغة العربية :     المادة

 )لوحدة األولىا(الهوايات :    الموضوع
 X-A:            الفصل
 ةدقيق 80:            الزمن

 الصور الملونة والسبورة:   الوسيلة التعليمية
 السمعية الشفهية:    الطريقة 

ي مضمون   :  المعيار الكفائية  ا ف فهي عم ر الش ى التعبي درة عل الق
 والحوار عن  والهوايات، والمهنة النص   

فهيا      : الكفاءة األساسية ار ش روا األفك ذ أن يعب تطتيع التالمي يس
ث الو    ن حي ق م ادة النط رعة بإج وح والس  ض

 .بطالقة
يستطيع التالميذ أن يتكلم في اللغة العربية حول : 

ات   وات والكلم ق األص ادة نط ات، وإج الهواي
دا    ا جي وه فهم رعة، ويفهم ذلك الس بوضوح وآ

 .عميقا ويعبروا عنه شفهيا
 : المؤشرات

 . أن يقف على معاني المفردات في مضمون الحوار يستطيع التالميذ
ذ  تطيع التالمي ب يس تخدام التراآي ة باس ور المقدم ف الص أن يوص

 .المبرمجمة



 :وأما الخطوات واالستراتيجية التي سلكها المدرس عند أداء التعليم 
 

 أنشطة و خطوات في التعليم النقط
 الوقت
 يدخل المدرس الفصل بهدوء  - التمهيد

أل   - م يس ه ث م يردون ذ وه ى التالمي الم إل درس الس ى  الم يلق
 والهم ذلك اليومعن أح

  يقرأ المدرس آشف الغياب -
ي        - ا ه يتعلمونها وم ي س ادة الت ين الم درس الدارس م الم أعل

د لكل دارس أن     الكفاءة األساسية ومؤشرات يجاح التي ال ب
 يحصل عليها

 
يلصق المدرس الصور المبينة والموضحة لكل من الهوايات  -

 الموجودة في الحوار على السبورة األيمن 
ذي     يل - وع ال ى الموض ول إل دا للوص درس تمهي ي الم ق

رة،     "  :سيتعلمونها الدارسون بقول  ة آثي ي هواي تاذ، ل أنا أس
 منها الموسيقى والرياضة وقراءة الكتب 
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دقيقة 60

ى       - ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم درس معن رح الم يش
ذه الكلم     رأ المدرس ه م يق دونها السبورة األيسر، ث ات ويقل

م إعالم الدارسين الكلمات الرئيسية الموجودة        الدارسون ث
 في الحوار

تمع    - ة ويس ة فكلم وار بوضوح آلم درس نص الح رأ الم يق
 الدارسون إلى النص

ال      - وت ع ات بص د والمحاآ ين بتقلي درس الدارس أمر الم ي
 لنص المقرؤء عليهم فقرة ففقرة تقليدا صحيحا

 .مشير بإعادة قراءة النصيأمر المدرس بعض التالميذ ال -
مون        - ن مض ا م م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم يس

 الحوار ويجيب عنه المدرس



ي     - ين ف دد المتكلم با بع درس بعض الطالب مناس أمر الم ي
املين   الحوار بأن يقوم بالحوار عن الهوايات أمام الفصل ح

 الكتاب للنص المدروس
يم ووض   - د  يقوم المدرس بتقويم لهجة الطالب وتنغ وحهم عن

 أداء تلك المحادثة
ات      - ب الكلم ث ترآي ن حي ة م نقط المهم درس ال رح الم يش

 وآيفية اإللقاء طبقا لموضوع النص
دريبهم    - وار بت نص الح ذ ل م التالمي ويم فه درس بتق وم الم يق

ع       ة م ئلة واألجوب ادل األس ل بتب ة، مث دريبات المهيئ الت
م وليجري الدارسون ال      ا للحوار المعلَّ حوار  زمالئهم موافق

 مع زميله حول الهواية آما في التدريب المهيئ في الكتاب
ى بعض        - االختتام ا إل م تعليمه ذي ت واد ال ول الم درس ح أل الم يس

 التالميذ   تقويما لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة
يأمر المدرس الدارسين بالسؤال حول موضوع الحوار إن   -

 وجد مشكلة في فهم النص
التعلم - درس ب ي الم تكلم  يوص رين ال زام بتم د وااللت الجي

 والتعويد بالكالم باللغة العربية لترتقي قدرتهم في التعبير
 "الحمد هللا رب العالمين" يختتم المدرس الدرس بقراءة  -
ا      - يخرج المدرس من الغرفة الدراسية بالسالم ويجيب عنه

 .الدارسون
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 في اللقاء الثاني

 
 )مهارة الكالم(اللغة العربية :     المادة

ات   :    الموضوع ات الهواي ة   (في معرض الهواي الوحدة الثاني
 )والثالثة
 X-A:            الفصل
 دقيقة 80:            الزمن



 الصور الملونة والسبورة:   الوسيلة التعليمية
 السمعية الشفهية:    الطريقة 

ي مض:  المعيار الكفائية  ا ف ر الشفهي عم ى التعبي درة عل مون الق
 النص   والحوار عن  والهوايات، والمهنة

فهيا      : الكفاءة األساسية ار ش روا األفك ذ أن يعب تطتيع التالمي يس
بإجادة النطق من حيث الوضوح والسرعة حول    

 .في معرض الهوايات"موضوع الحوار 
ن    :  المؤشرات وات م ق األص ى نط ذ عل تطيع التالمي يس

 الكلمات الموجودة في الحوار
التالميذ أن يجيب األسئلة المقدمة حول  يستطيع :  

 معرض الهوايات
 :وأماالخطوات واالستراتيتيجية في التعليم سلكها الباحث فهي آما اآلتي

 
  النقط

 أنشطة و خطوات في التعليم
 الوقت
 يدخل المدرس الفصل بهدوء  - التمهيد

أل   - م يس ه ث م يردون ذ وه ى التالمي الم إل درس الس ى  الم يلق
 ن أحوالهم ذلك اليوم ويجيب عنه الدارسونع

  يقرأ المدرس آشف الغياب -
ي        - ا ه يتعلمونها وم ي س ادة الت ين الم درس الدارس م الم أعل

د لكل دارس أن     الكفاءة األساسية ومؤشرات نجاح التي ال ب
 يحصل عليها

ة     - ات المبين رض الهواي ورالمتعلقة بمع درس الص يلصق الم
 ا بعدللحوار الذي سيتلقونه مم
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ى        - ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم درس معن رح الم يش
دونها   ات ويقل ذه الكلم درس ه رأ الم م يق ر، ث بورة األيس الس
ية      ات الرئيس ين الكلم درس الدارس ر الم م يخب ون ث الدارس



 الموجودة في الحواردقيقة 60
 واريأمر المدرس بهدوء الحال وبحسن االستماع إلى الح -
تمع     - ة ويس ة فكلم وار بوضوح آلم درس نص الح رأ الم يق

 الدارسون إلى النص 
رؤء    - نص المق ات ب د والمحاآ ين بتقلي درس الدارس أمر الم ي

 .عليهم فقرة ففقرة تقليد صحيحا
مون         - ن مض ا م م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم يس

 الحوار ويجيب عنه المدرس
دد الم    - با بع الب مناس درس بعض الط أمر الم ي  ي ين ف تكلم

الحوار بأن يقوم بالحوار عن معرض الهوايات أمام الفصل 
 حاملين الكتاب للنص المدروس

يمهم ووضوحهم    - ة الطالب وتنغ ويم لهج درس بتق وم الم يق
 عند أداء تلك المحادثة

ات       - ب الكلم ث ترآي ن حي ة م نقط المهم درس ال رح الم يش
 وآيفية اإللقاء طبقا لموضوع النص

وحدة الثالثة التي تتضمن على الطالبين يقرأ المدرس مادة ال -
 المشترآين في معرض الهوايات

 يقلد جميع الدارسين نطق المدرس -
ين  - أل المدرس الدارس م الحوار "يس ي فه كلة ف هل من مش

 الذي تم تعليمه
ا     - راءة النص جهري يعطي المدرس الدارسين خمس دقائق لق

 تعميقا لفهمهم النص تمرينا لتعبيرهم الشفهي
مدرس دارَسْيِن فدارَسْيِن بالتقدم أمام الفصل إلجراء   يأمر ال -

ا       ويم عم وم المدرس بتق ات ويق الحوار حول معرض الهواي
 يخطئه الدارس عند تعبيرهما الشفهي

ره    - ا يعب ى م تماع إل ين باس ين الجالس درس الدارس أمر الم ي
 صاحبه أمام الفصل

وار     - م نص الح ي فه وا ف ين أتقن أن الدارس درس ب د الم يتأآ



 .دوا النظق في استخدام التراآيب المتعلقة بالموضوعوأجا
دريبهم     - وار بت نص الح ذ ل م التالمي ويم فه درس بتق وم الم يق

ع        ة م ئلة واألجوب ادل األس ل بتب ة، مث دريبات المهيئ الت
م وليجري الدارسون الحوار  ا للحوار المعلَّ م موافق زمالئه
دريب المهيئ       ا في الت ات آم مع زميله حول معرض الهواي

 الكتاب في
ى بعض         - االختتام ا إل م تعليمه ذي ت واد ال ول الم درس ح أل الم يس

 التالميذ   تقويما لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة
يأمر المدرس الدارسين بالسؤال حول موضوع الحوار إن     -

 وجد مشكلة في فهم النص
 
تكلم     - رين ال زام بتم د وااللت التعلم الجي درس ب ي الم يوص

 اللغة العربية لترتقي قدرتهم في التعبيروالتعويد بالكالم ب
 "الحمد هللا رب العالمين" يختتم المدرس الدرس بقراءة  -
ا        - ة الدراسية بالسالم ويجيب عنه يخرج المدرس من الغرف

 .الدارسون

10 
 دقائق

 
 

 في اللقاء الثالث
 

 )مهارة الكالم(اللغة العربية :     المادة
 .في جمعية الطلبة:    الموضوع

 X-A:            لالفص
 دقيقة 80:            الزمن

 الصور الملونة والسبورة:   الوسيلة التعليمية
 السمعية الشفهية والمباشرة:    الطريقة 



فهيا      :  الكفاءة األساسية ار ش روا األفك ذ أن يعب تطتيع التالمي يس
بإجادة النطق من حيث الوضوح والسرعة حول    

 "بةفي جمعية الطل" موضوع الحوار 
يستطيع التالميذ أن يتكلم في اللغة العربية حول :  المؤشرات 

إجادة نطق األصوات والكلمات   بجمعية الطلبة،  
دا       ا جي وه فهم رعة، ويفهم ذلك الس وح وآ بوض

 .عميقا ويعبروا عنه شفهيا
 
 
 
 

يم    وأماالخطوات واالستراتيجية التي قام بها المدرس عند عملية التعل
 :فكما اآلتي
  النقط

 أنشطة و خطوات في التعليم
 الوقت
 يدخل المدرس الفصل بهدوء  - التمهيد

أل   - م يس ه ث م يردون ذ وه ى التالمي الم إل درس الس ى  الم يلق
 عن أحوالهم ذلك اليوم ويجيب عنه الدارسون

  يقرأ المدرس آشف الغياب -
ي        - ا ه يتعلمونها وم ي س ادة الت ين الم درس الدارس م الم أعل

د لكل دارس أن    الكفاءة  األساسية ومؤشرات نجاح التي ال ب
 يحصل عليها

ة    - ات المبين رض الهواي درس الصورالمتعلقة بمع يلصق الم
 للحوار الذي سيتلقونه مما بعد

 

10 
 دقائق

اط  النش
الرئيسي

ى       - ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم درس معن رح الم يش
ذه ال درس ه رأ الم م يق ر، ث بورة األيس دونها الس ات ويقل كلم



 
دقيقة 60

ية      ات الرئيس ين الكلم درس الدارس ر الم م يخب ون ث الدارس
 الموجودة في الحوار

 يأمر المدرس بهدوء الحال وبحسن االستماع إلى الحوار -
تمع     - ة ويس ة فكلم وار بوضوح آلم درس نص الح رأ الم يق

 الدارسون إلى النص 
رؤء   - نص المق ات ب د والمحاآ ين بتقلي درس الدارس أمر الم ي

 .فقرة ففقرة تقليد صحيحاعليهم 
مون         - ن مض ا م م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم يس

 الحوار ويجيب عنه المدرس
ي      - ين ف دد المتكلم با بع الب مناس درس بعض الط أمر الم ي

الحوار بأن يقوم بالحوار عن معرض الهوايات أمام الفصل 
دروس ويأمرالدارسين الجالسين  نص الم اب لل املين الكت ح

 .ق الطالب المتكلمينبتصحيح ما ينط
يمهم ووضوحهم    - ة الطالب وتنغ ويم لهج درس بتق وم الم يق

 عند أداء تلك المحادثة
ات       - ب الكلم ث ترآي ن حي ة م نقط المهم درس ال رح الم يش

 وآيفية اإللقاء طبقا لموضوع النص
 يقلد جميع الدارسين نطق المدرس -
أل المدرس الدارسين  - م الحوار "يس ي فه كلة ف هل من مش

 ليمهالذي تم تع
ا     - راءة النص جهري يعطي المدرس الدارسين خمس دقائق لق

 تعميقا لفهمهم النص تمرينا لتعبيرهم الشفهي
يأمر المدرس دارَسْيِن فدارَسْيِن بالتقدم أمام الفصل إلجراء    -

ا         ويم عم درس بتق وم الم ة ويق ة الطلب ول جمعي وار ح الح
 يخطئه الدارس عند تعبيرهما الشفهي

ين  - درس الدارس أمر الم ره   ي ا يعب ى م تماع إل ين باس الجالس
 صاحبه أمام الفصل

وار     - م نص الح ي فه وا ف ين أتقن أن الدارس درس ب د الم يتأآ



 .وأجادوا النظق في استخدام التراآيب المتعلقة بالموضوع
دريبهم     - وار بت نص الح ذ ل م التالمي ويم فه درس بتق وم الم يق

ع        ة م ئلة واألجوب ادل األس ل بتب ة، مث دريبات المهيئ الت
م وليجري الدارسون الحوار زمال ا للحوار المعلَّ م موافق ئه

دريب المهيئ       ا في الت ات آم مع زميله حول معرض الهواي
 في الكتاب

ى بعض         - االختتام ا إل م تعليمه ذي ت واد ال ول الم درس ح أل الم يس
 التالميذ   تقويما لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة

الحوار إن   يأمر المدرس الدارسين بالسؤال حول موضوع   -
 وجد مشكلة في فهم النص

 
تكلم     - رين ال زام بتم د وااللت التعلم الجي درس ب ي الم يوص

 والتعويد بالكالم باللغة العربية لترتقي قدرتهم في التعبير
 "الحمد هللا رب العالمين" يختتم المدرس الدرس بقراءة  -
ا        - ة الدراسية بالسالم ويجيب عنه يخرج المدرس من الغرف

 .الدارسون

10 
 دقائق

 
 في اللقاء الرابع

 
 )مهارة الكالم(اللغة العربية :     المادة

 المهنة والحياة:    الموضوع
 X-A:            الفصل
 دقيقة 80:            الزمن

بورة :   الوسيلة التعليمية ة، الس اب، الصور الملون النصوص والكت
 وملحقاتها
 السمعية الشفهية والمباشرة:    الطريقة 

ي مضمون :  عيار الكفائية الم ا ف ر الشفهي عم ى التعبي درة عل الق
 النص   والحوار عن  والهوايات، والمهنة



ية               اءة األساس ة    : الكف ة العربي ي اللغ تكلم ف ذ أن ي تطيع التالمي يس
ول  ق األصوات   "ح ادة نط اة، وإج ة والحي المهن

والكلمات بوضوح وآذلك السرعة، ويفهموه فهما 
 .يقا ويعبروا عنه شفهياجيدا عم

رات                     مون   : المؤش ن مض وا ع ذ أن يتكلم تطيع التالمي يس
ام    " المهنة والحياة" الحوار  ى القي در عل بحيث يق

وع   ول الموض ة ح ئلة واألجوب ادل األس " بتب
ة و  مع استخدام" المهنة والحياة  المفردات  المعلم

 .التراآيب المبرمجة
يم  وأماالخطوات واال  ستراتيجية التي قام بها المدرس عند عملية التعل

 :فكما اآلتي
  النقط

 أنشطة و خطوات في التعليم
 الوقت
 يدخل المدرس الفصل بهدوء  - التمهيد

أل   - م يس ه ث م يردون ذ وه ى التالمي درس السالم إل ى  الم يلق
 عن أحوالهم ذلك اليوم ويجيب عنه الدارسون

  غيابيقرأ المدرس آشف ال -
ي      - ا ه يتعلمونها وم ي س ادة الت ين الم درس الدارس م الم أعل

د لكل دارس أن    الكفاءة األساسية ومؤشرات نجاح التي ال ب
 يحصل عليها

ة   - ات المبين درس الصورالمتعلقة بمعرض الهواي يلصق الم
 للحوار الذي سيتلقونه مما بعد

10 
 دقائق

اط  النش
الرئيسي

 
دقيقة 60

درس معن  - رح الم ى   يش ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم
دونها         ذه الكلمات ويقل رأ المدرس ه م يق السبورة األيسر، ث
ية    ات الرئيس ين الكلم درس الدارس ر الم م يخب ون ث الدارس

 الموجودة في الحوار
 يأمر المدرس بهدوء الحال وبحسن االستماع إلى الحوار -



تمع   - ة ويس ة فكلم وار بوضوح آلم درس نص الح رأ الم يق
 إلى النص الدارسون 

رؤء       - د والمحاآات بنص المق أمر المدرس الدارسين بتقلي ي
 .عليهم فقرة ففقرة تقليد صحيحا

مون       - ن مض ا م م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم يس
 الحوار ويجيب عنه المدرس

ي    - ين ف دد المتكلم با بع درس بعض الطالب مناس أمر الم ي
ام  ات أم رض الهواي ن مع الحوار ع وم ب أن يق وار ب الح

 صل حاملين الكتاب للنص المدروسالف
يمهم ووضوحهم  - ويم لهجة الطالب وتنغ وم المدرس بتق يق

 عند أداء تلك المحادثة
ات     - ب الكلم ث ترآي ن حي ة م نقط المهم درس ال رح الم يش

 وآيفية اإللقاء طبقا لموضوع النص
 .يقلد جميع الدارسين نطق المدرس بصحة التقليد -
م الحوار    هل من مشكلة    "يسأل المدرس الدارسين   - في فه

 الذي تم تعليمه
ا   - يعطي المدرس الدارسين خمس دقائق لقراءة النص جهري

 تعميقا لفهمهم النص تمرينا لتعبيرهم الشفهي
يأمر المدرس دارَسْيِن فدارَسْيِن بالتقدم أمام الفصل إلجراء  -

ين     درس الدارس أمر الم اة ي ة والحي ول المهن وار ح الح
ره     ا يعب ى م ام الفصل وأن    الجالسين باستماع إل صاحبه أم

ا       ويم عم وم المدرس بتق أ الجاري ويق وم بتصحيح الخط يق
 يخطئه الدارس عند تعبيرهما الشفهي

ا    - د تعبيرهم دارس عن ه ال ا يخطئ ويم عم درس بتق وم الم يق
 الشفهي بإعادة التعبيير عما في النص 

وار   - م نص الح ي فه وا ف ين أتقن أن الدارس درس ب د الم يتأآ
 .ستخدام التراآيب المتعلقة بالموضوعوأجادوا النظق في ا

يسأل بعض التالميذ معاني المفردات التي سبق تعليمها من  -



 .قبل
دريبهم   - وار بت نص الح ذ ل م التالمي ويم فه درس بتق وم الم يق

ع      ة م ئلة واألجوب ادل األس ل بتب ة، مث دريبات المهيئ الت
م وليجري الدارسون الحوار       زمالئهم موافقا للحوار المعلَّ

اة "ه حول المهنة مع زميل دريب المهيئ     " والحي ا في الت آم
 في الكتاب

ى بعض       - االختتام ا إل م تعليمه ذي ت واد ال ول الم درس ح أل الم يس
 التالميذ   تقويما لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة

يأمر لمدرس مرة أخرى الدارسين بالسؤال حول موضوع   -
 الحوار إن وجد مشكلة في فهم النص

ا - درس ب ي الم تكلم يوص رين ال زام بتم د وااللت لتعلم الجي
 والتعويد بالكالم باللغة العربية لترتقي قدرتهم في التعبير

 "الحمد هللا رب العالمين" يختتم المدرس الدرس بقراءة  -
ا      - يخرج المدرس من الغرفة الدراسية بالسالم ويجيب عنه

 .الدارسون

دقائق 10

 
 اللقاء الخامس

 
 )مهارة الكالم(ة اللغة العربي:     المادة

 المهنة والنظام:    الموضوع
 X-A:            الفصل
 دقيقة 80:            الزمن

بورة :   الوسيلة التعليمية ة، الس اب، الصور الملون النصوص والكت
 وملحقاتها
 السمعية الشفهية والمباشرة:    الطريقة 

ي م:  المعيار الكفائية  ا ف ر الشفهي عم ى التعبي درة عل ضمون الق
 نص الحوار عن  والمهنة والنظام



ية               اءة األساس ة    : الكف ة العربي ي اللغ تكلم ف ذ أن ي تطيع التالمي يس
ول  ادة نطق األصوات  "ح ام، وإج ة والنظ المهن

والكلمات بوضوح وآذلك السرعة، ويفهموه فهما 
 .جيدا عميقا ويعبروا عنه شفهيا

على القيام بتبادل األسئلة واألجوبة حول يقدر :  المؤشرات                    
وع  اة" الموض ة والحي تخدام " المهن ع اس م

 .التراآيب المبرمجة باستخدام التراآيب المعلمة
 

يم    وأماالخطوات واالستراتيجية التي قام بها المدرس عند عملية التعل
 :فكما اآلتي
  النقط

 أنشطة و خطوات في التعليم
 الوقت
 المدرس الفصل بهدوء يدخل  - التمهيد

م يسأل   - ه ث م يردون ذ وه يلقى  المدرس السالم إلى التالمي
 عن أحوالهم ذلك اليوم ويجيب عنه الدارسون

  يقرأ المدرس آشف الغياب -
ا هي       - يتعلمونها وم ادة التي س م المدرس الدارسين الم أعل

د لكل دارس       الكفاءة األساسية ومؤشرات نجاح التي ال ب
 عليهاأن يحصل 

ة    - ات المبين يلصق المدرس الصورالمتعلقة بمعرض الهواي
 للحوار الذي سيتلقونه مما بعد
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اط  النش
الرئيسي

 
دقيقة 60

ى        - ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم درس معن رح الم يش
دونها    السبورة األيسر، ثم يقرأ المدرس هذه الكلمات ويقل

ر المدرس الدارسين ال    كلمات الرئيسية   الدارسون ثم يخب
 الموجودة في الحوار

 يأمر المدرس بهدوء الحال وبحسن االستماع إلى الحوار -
ا   - يقرأ المدرس نص الحوار بوضوح  وحسن قراءة تنغيم



 ونبرا، آلمة فكلمة ويستمع الدارسون إلى النص 
رؤء    - يأمر المدرس الدارسين بتقليد والمحاآات بنص المق

 .عليهم فقرة ففقرة تقليد صحيحا
ن مضمون  ي - ا م م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم س

 الحوار ويجيب عنه المدرس
ين في        - دد المتكلم با بع يأمر المدرس بعض الطالب مناس

ام      ات أم رض الهواي ن مع الحوار ع وم ب أن يق وار ب الح
 الفصل حاملين الكتاب للنص المدروس

يمهم ووضوحهم    - يقوم المدرس بتقويم لهجة الطالب وتنغ
 المحادثةعند أداء تلك 

ة من حيث ترآيب الكلمات         - نقط المهم يشرح المدرس ال
 وآيفية اإللقاء طبقا لموضوع النص

 يقلد جميع الدارسين نطق المدرس -
م الحوار    "يسأل المدرس الدارسين  - هل من مشكلة في فه

 الذي تم تعليمه
نص        - راءة ال ائق لق س دق ين خم درس الدارس ي الم يعط

 تعبيرهم الشفهيجهريا تعميقا لفهمهم النص تمرينا ل
ل   - ام الفص دم أم ْيِن بالتق ْيِن فدارَس درس دارَس أمر الم ي

درس     أمر الم اة ي ة والحي ول المهن وار ح راء الح إلج
ام         ره صاحبه أم ا يعب ى م الدارسين الجالسين باستماع إل
الفصل وأن يقوم بتصحيح الخطأ الجاري ويقوم المدرس  

 بتقويم عما يخطئه الدارس عند تعبيرهما الشفهي
ا       يق - د تعبيرهم دارس عن ه ال ا يخطئ ويم عم وم المدرس بتق

 الشفهي بإعادة التعبيير عما في النص 
م نص الحوار       - وا في فه يتأآد المدرس بأن الدارسين أتقن

ة      ب المتعلق تخدام التراآي ي اس ق ف ادوا النظ وأج
 .بالموضوع

دريبهم       - ذ لنص الحوار بت م التالمي يقوم المدرس بتقويم فه



ة، دريبات المهيئ ع  الت ة م ئلة واألجوب ادل األس ل بتب مث
زمالئهم موافقا للحوار المعلَّم وليجري الدارسون الحوار  

آما في التدريب المهيئ " والحياة"مع زميله حول المهنة 
 في الكتاب

ى بعض  - االختتام ا إل م تعليمه ذي ت واد ال أل المدرس حول الم يس
 التالميذ   تقويما لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة

ول        - ؤال ح ين بالس رى الدارس رة أخ درس م أمر لم ي
 موضوع الحوار إن وجد مشكلة في فهم النص

تكلم      - رين ال زام بتم د وااللت التعلم الجي درس ب يوصي الم
ر   والتعويد بالكالم باللغة العربية لترتقي قدرتهم في التعبي

 الشفهي
واد        - ار للم م سيواجهون االخت أعلم المدرس الدارسين أنه

ي ا تعد آل بأحسن المدروسة ف ل ، وأن يس ألسبوع المقب
 االستعداد بمراجعة تلك المواد

 "الحمد هللا رب العالمين" يختتم المدرس الدرس بقراءة  -
يخرج المدرس من الغرفة الدراسية بالسالم ويجيب عنها  -

 .الدارسون

دقائق 10

 
 في اللقاء السادس

ار البعدي للمواد قام الباحث في هذا اللقاء بالمراجعة العامة أو االختب
 التي سبق تعليمها

 )مهارة الكالم(اللغة العربية :     المادة
 الهوايات و المهنة :      

  X-A:            الفصل
 دقيقة 80:            الزمن

 والخطوات التي سلكها الباحث عند أداء هذا االختبار
 يدخل المدرس الفصل بالتحية والسالم -



نهم اليوم سيواجهون االختبار للمواد المعلمة أعلم المدرس الدارسين أ -
و يعلم أن . للكالم وأن االمتحان يعقد شفهيا آما في االختبار السابق

نفرين : االختبار يعقد في المعمل وأن المدرس سيدعوهم متواليا
 .ومن لم يدع اسمه فلينتظر بهدوء. فنفرين

 .المعمل  يأمر المدرس الدارسين بالمغادرة من الفصل ويذهبون إلى -
 .يجري المدرس االمتحان بإلقاء التالميذ أسئلة -
 .يجيب الدارسون عن األسئلة شفهيا -
 م لكل إجابة الدارسين يقييقوم المدرس بت -

 
 بيانات مهارة الطالب في الكالم قبل التعلم وبعده   - و

ذ في الكالم، إذ أن     ال يسهل للباحث على أن يصور مهارة التالمي
ن    د م ايير ال ب الم مع درتهم    للك يم ق ي تقي ا ف ام به ق  . االهتم ن يتحق ول

ا        ب عنه ؤال يجي ارة إال بس ك المه ن تل ه م ا يصل إلي ى م وف عل الوق
وهذا . التالميذ شفهيا، وال بد للباحث أن يقيم أشياء آثيرة في نفس الوقت

 .شئ معقد جدا عند أدائها
ردات    ر والمف تتكون معايير مهارة الكالم من النطق والتنغيم والنب

ن  وصح يس الباحث آال م ث ال يق ة، حي ة والوضوح والطالق ة النحوي
ي نطق   ايير فحسب وه ة مع يس ثالي ه يق ايير، ولكن ن  المع الحروف م

لية  ا األص تخدام ومخارجه رداتاس تهم    المف م وضوح وطالق ة ث اللغوي
 .عند اإللقاء

درة         توى ق ى مس وف عل ي للوق ان القبل ث االمتح رى الباح وأج
لهم الممواد التعليمية المصممة، ثم اإلمتحان البعدي التالميذ قبل أن تقدم 

 . علما لمستوى قدرة التالميذ بعد تقديمهم المواد التعليمية
ن      ل م فهيا لك دها الباحث ش ديا يعق ا أم بع ا قبلي ار إم ا االختب وأم
ا، ألن   د أدائه د عن ن الجه د م ا طويال ومزي تغرق وقت وعتين ويس المجم

 .منفردا بغير اشتراك المدرسين اآلخرين الباحث قام بإجراء االختبارين
ولكل رقم  ثالثة عناصر  . فتتكون أسئلة االختبار من عشرة أسئلة
ردات و  ي النطق والمف الم وه ي الك ة ف ق  اللغ ا يتعل ة فيم يطرة التام الس



ة صحيحة    ، إذا آان من الطلبة من يستطيع أ بتمام المعنى ن يحيب بإجاب
ا  حيحا   ( آله ا ص روف نطق ق الح ث ينط تخدام   حي ى اس در عل ويق

ة وح وطالق ة بوض ر اإلجاب م يعب ة ث ردات اللغوي ه  المف وإذا  ،"أ"فل
ه   عيارين فقط مأصاب في  ا   وإذا  ،"ب"فل ه   أصاب واحد منه  ،"ج"فل

 ".د"وإال فله 
ا  و  يم   أم ل التعل ة قب ة التجريبي ار  للمجموع ة االختب ات إجاب بيان

 :اآلتيمكف
 5جدول 

 يبية قبل التعليممهارة الكالم للمجموعة التجر
 

 الرقم
 

 أسماء التالميذ
 األسئلة

1 2 345678910 
 بجبجببجب أ أ أغستي سفية 1
 ججدبججبأ أ أ ألف سالستل 2
 ججدجببجبب أ أتيك يولياني 3
 جججججججبب أ غيتا آاسميتا 4
غوستي وحيتا  5

 أبرار
 جبجببججأ أ أ

 جدددجددببب حي النساء 6
 جدبدجددببب هاني أنغرائني 7
 بججججبجب أ أ إشارة الخيرية 8
 دددددجدجبب جوفراينتوا 9
 ججببببجب أ أ خير الفؤاد 10
 ججججبججببب آستي ساراه 11
 ججبجأبجب أ أ محمد هارون 12
 ججبجببجب أ أ مستقيم 13
 جججججججببب نيندي أليسا 14
نور محمد  15

 عزيزة
 بجأببببأ أ أ



 جببجبججب أ أ نور الحنيفة 16
 ججبجببجبب أ ريكا سافيا 17
 ججبببججأ أ أ رسكا مرأتس 18
 دجدجببدجبب رحمة 19
 جبججبأجب أ أ رحمة فوزي 20
 دجببجببب أ أ صافيا فجرين 21
 دجججببجأ أ أ سيتي عائشة 22
 دجججججببب أ سري هاندياني 23
 ججبججببببب سري راهايو 24
سوليس  25

 ستيواواتي
 ججججججبببب

 ججججججببب أ ييني أريسنتي 26
يولندا أدي  27

 رستيانتي
 ججبجببجب أب

 
لكل إجابة  4أعطى الباحث أعطى مقياسا  قيمة من الجدول السابق  

لكل  1وقيمة  "ج"لكل إجابة  2وقيمة  ،"ب"لكل إجابة  3وقيمة  ،"أ" 
 ".د"إجابة 

والمقياس من مهارة الكالم للمجموعة التجربة فهو آما في الجدول 
 :التالي

 5جدول 
 جريبية قبل التعليممهارة الكالم للمجموعة التمقياس 

 أسماء التالميذ 
 

  أجوبة
مجموع د ج ب أ الرقم
 29   3 5 2 أغستي سفية 1
 27 1 4 2 3 ألف سالستل 2



 
  1) +قيمة أعلى ناقص بقيمة أدنى(= فترة فاصل

3 

 25 1 4 4 1 أتيك يولياني 3
 24   7 2 1 غيتا آاسميتا 4
 29   4 3 3 غوستي وحيتا أبرار 5
 18 5 2 3   حي النساء 6
 20 4 2 4   هاني أنغرائني 7
 27   5 3 2 إشارة الخيرية 8
 16 6 2 2   جوفراينتوا 9
 29   3 5 2 خير الفؤاد 10
 24   6 4   آستي ساراه 11
 29   4 3 3 محمد هارون 12
 28   4 4 2 مستقيم 13
 23   7 3   نيندي أليسا 14
 33   1 5 4 نور محمد عزيزة 15
 28   4 4 2 نور الحنيفة 16
 27   4 5 1 ريكا سافيا 17
 29   4 3 3 رسكا مرأتس 18
 21 3 3 4   رحمة 19
 29   4 3 3 رحمة فوزي 20
 28 1 2 5 2 صافيا فجرين 21
 27 1 4 2 3 سيتي عائشة 22
 24 1 5 3 1 سري هاندياني 23
 26   4 6   سري راهايو 24
 24   6 4   سوليس ستيواواتي 25
 25   6 3 1 ييني أريسنتي 26
 27   4 5 1 رستيانتييولندا أدي  27



 =)33-16+(1 
3 

  =18 
3 

  =6 
اعتمادا على هذه التفاصل عرفت مهارة الطلبة في الكالم 

والدليل " . المتوسط"قبل تعليمهم للمواد الجديدة في مستوى 
الذين هم في ) طالبا  24(على ذلك أن المجموعة التجريبة 

طالبا، أو  10حيث يبلغ عددهم إلى  ) 33-28(لدرجة العالية ا
-22(في المائة،  وأما الذين في الدرجة المتوسطة  37.037

في المائة،  48.148طالبا أو  13فيبلغ عددهم إلى  ) 27
 14.815طالب أو  3)  21-16(والذين هم في الدرجة األدنى 

 . في المائة
ي الكالم قبل وبعد أن عرف مستوى مهارة الطلبة ف

 .تعلمهم للمواد الجديدة، شرح الباحث األسئلة فيما يلي تحليال
 7جدول 

 تحليل األسئلة لالختبار القبلي
 أجوبة األسئلةالنمرة

 د ج ب أ
  1710 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته؟    1
  1314 أهال وسهال 2
  242 1 ما اسمك ؟ , اسمي خالد 3
 4 16 7    آيف حالك؟  4
 112 13  1  ما هواياتك ؟ 5
 111 14  1 وما اسم أبيك؟ . هذا أبي اسمه إبراهيم 6
. أبي موظف، هو يعمل فى الديوان  7

 أين يعمل أبوك؟
   6  183 

 105 11   1 أين تتعلم اآلن؟   8



 213  3   هل تراجع دروسك في البيت آل يوم؟  9
سة  ماشيا على هل تذهب إلى المدر 10

 األقدام؟
   3  195 

 

ظهر من الجدول السابق  أسهل األسئلة هو السؤال النمرة األولى ألن  
أآثر مما األسئلة األخرى، ويبلغ " أ" عدد الطالب الذي حصل نتيجة 

أنفار، وال  7فيبلغ عددهم " ب"والذي  ينال قيمة . عددهم إلى سبعة طالب
 ".د"و " ج"أحد فيمن ينال نتيجة 

 ويليه من أسهل األسئلة هو السؤال للنمرة الثانية بحيث يبلغ 
وأصعب األسئلة عند التالميذ هو السؤال للنمرة التاسعة ألنه ال أحد  
أنفار  3ال يبلغ عددهم إال " ب"ثم الذي ينال قيمة " أ" نتيجة  من ينال

طالب،  21بحيث يبلغ عددهم إلى " ج"فحسب، وأآثرهم ينال نتيجة 
 "د" خرون ينالون نتيجة واآل

 

   8 جدول
 مهارة الكالم للمجموعة الضابطة قبل التعليم

 االسمالرقم
 

 نتيجة
12345678910

 ددججججببب أ أغوس سوترسنو 1
 ججبببجب أ أ أ أمين نور فيتا ساري 2
 جدجببجببب أ دار ينتو 3
 ججببجدب أ أب ديني تري راهايو 4
 ددججبجبب أب دوي فراتياسيه 5
 جدجبججب أبب إنده نور سانتي 6
بججبججبب أ أ إنده ستياريني 7
 ججججبدجب أب إمام جبار الدين 8
إمران رزاقي  9

 فرديانساه
 دجبجبجج أ أب



 جبجبججب أ أب آوآوه لستاري10
 جبججججب أ أ أ قمحمد صدي11
 دجدججججببب منتاري يولينعسيه12
 دججبجدجبب أ معراج صالحة13
 دجبببجبب أ أ نيال ساري14
 دجججبدجبب أ نوفيان نور العزيزة15
 دجبجبججب أب نونيع فاريدا16
فرايكتي فوسريتا 17

 ويجاينتي
 جبججججببب أ

 دججببجبب أ أ فوجي أستوتي18
 ددجبجدجببب قانعة المبارآة19
 دجججججبب أب راهايو ستيانعسيه20
سوجي رحمة 21

 المؤمنين
 ددجببججببب

ببجدجدبب أ أ سوفرفتي 22
 جججببججبب أ وني إيكا  عين الرتيح23
بجبببجبب أ أ فينزين العار24

 
، "أ"لكل إجابة  4ومن الجدول السابق أعطى الباحث مقياسا  قيمة 

لكل إجابة  1وقيمة  "ج"لكل إجابة  2، وقيمة "ب"لكل إجابة  3وقيمة 
 ".د"

 9جدول 
  مقياس مهارة الطلبة في الكالم للمجموعة الضابطة قبل التعليم

 االسمالرقم
 

  نتيجة
مجوعةد ج بأ

 223 4 13 أغوس سوترسنو 1
 30   3 34 أمين نور فيتا ساري 2
 126 3 15 دار ينتو 3



 127 3 24 ديني تري راهايو 4
 224 3 14 دوي فراتياسيه 5
 224 3 14 إنده نور سانتي 6
 28   4 24 إنده ستياريني 7
 124 5 13 إمام جبار الدين 8
 126 4 23 إمران رزاقي فرديانساه 9
 28   4 24 آوآوه لستاري10
 28   4 33 محمد صديق11
 229 5 3  منتاري يولينعسيه12
 221 4 13 معراج صالحة13
 123 2 25 نيال ساري14
 228 4 13 نوفيان نور العزيزة15
 123 4 14 نونيع فاريدا16
 25   5 14فرايكتي فوسريتا ويجاينتي17
 126 3 24 أستوتي فوجي18
 327 3 4  قانعة المبارآة19
 121 5 13 راهايو ستيانعسيه20
 224 3 5  سوجي رحمة المؤمنين21
 223 2 24 سوفرفتي 22
 26   5 14 وني إيكا  عين الرتيح23
 26   2 26 زين العارفين24

 
ومن الجدول السابق جعل الباحث ثالثة مفاصل  باستخدام 

 :الرمز 
  1) +قيمة أعلى ناقص بقيمة أدنى(= فترة فاصل

3  
 =)30-21+(1 

3 



  =10 
3 

  =3.333 
من هذه التفاصيل عرفت مهارة الطلبة في الكالم قبل تعلمهم 

والدليل على ذلك أنه ". المتوسط"للمواد الجديدة أنها في مستوي 
) 30-26.67(الذين في الدرجة األعلى ) طالبا  24(في المجموعة 

في المائة  والذين في الدرجة المتوسطة  33.33طلبة أو  8جملتهم  
في المائة والذين  41.667طلبة أو  10جملتهم  ) 23.34-26.67(

 . في المائة 25طلبة أو  6)  23.333-21(في الدرجة األدنى 
وبعد أن عرف مستوى مهارة الطلبة في الكالم قبل تعلمهم 

 .سئلة تحليالللمواد الجديدة، شرح الباحث األ
 10جدول                                          

 تحليل األسئلة لالختار القبلي
النمر
 ة

مجمو الجواب األسئلة
ع دجبأ

السالم عليكم ورحمة اهللا   1
 وبرآاته؟  

1
3 

1
1 

  24 

1 أهال وسهال  2
4 

1
0 

  24 

1 6 ما اسمك ؟ , اسمي خالد 3
8 

  24 

1  آيف حالك؟  4
5 

9  24 

1   ما هواياتك ؟ 5
8 

6 24 

وما اسم . هذا أبي اسمه إبراهيم 6
 أبيك؟ 

 1
2 

1
2 

 24 

 24 111 أبي موظف، هو يعمل فى   7



 0 3 أين يعمل أبي؟. الديوان
1 6  أين تتعلم اآلن؟   8

7 
1 24 

هل تراجع دروسك في البيت آل  9
 يوم؟ 

 4 1
4 

6 24 

ا هل تذهب إلى المدرسة  ماشي 10
 على األقدام؟

 3 9 1224 

 
                

 
 
 
 
 
 
 

 11جدول                  
فرق المهارة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 

 الكالم قبل التعليم    
تكرار ضابطةتجريبيالقيمةالرقم

 تجريبي
تكرار 
 ضابطة

تكرار 
2تجريبي

تكرار 
2ضابطة

1 16 1  16  256 0 
2 17     0 0 
3 18 1  18  324 0 
4 19     0 0 
5 20 1  20  400 0 
6 21 1 2 21 42 441 882 
7 22     0 0 
8 23 1 4 23 92 529 2116 
9 24 4 4 96 96 2304 2304 



10 25 2 2 50 50 1250 1250 
11 26 1 5 26 130 676 3380 
12 27 5 2 135 54 3645 1458 
13 28 3 3 84 84 2352 2352 
14 29 6 1 174 29 5046 841 
15 30  1  30 0 900 
16 31     0 0 
17 32     0 0 
18 33 1  33  1089 0 

    27 24 696 607 1831215483
  25.7825.29 : معدل

 
 ) X(من المجموعة التجريبي ) SDٍ(اإلنحراف المعيار 

SDX =
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
X

N
X

 

 =√(18312/27 –(696/27)²) 
 = √(678 –(25.8)²) 

= √(678 –664) 
 =  √13.7 

 = 3.71 
 

 )X(من المجموعة التجريبية ) SE(الخطأ المعياري 
SEMX = SDX/√N-1 
 
 = 3.71/√(27-1) 
 = 3.71/5.099 

 = 0.727 
 

 )Y(من المجموعة الضابطة ) SD(اإلنحراف المعياري 



SDY  = 
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
Y

N
Y

  

 = √(15483/24 –(607/24) 2) 
 = √(645– 640) 

 = √(257.4– 252.4568) 
 =√5.4566 

 = 2.3359 
 )Y(من المجموعة الضابطة ) SE(المعياري  أالخط

SEMY = SDY/√N-1 
 
 = 2.3359/√(24-1) 
 = 2.3359/4.7958 

  = 0.5 
 
SEMx-My = √ ( SE Mx)2  + ( SE My) 2   

  
 =  √ (0.727)2  + (0.5) 2   
 = √ 0.52802+ 0.249601 
 = √ 0.77762 

 = 0.881828 
T test   =   Mx –My             
                   SEMx-My  
 
 = 25.78 – 25.42 
  0.881828 
 =   0.36 

      0.881828 
= 0.406 

إذا آانت النتيجة من تحليل " في البحث المقارنة عبارة     
ول الداللة في جد الموجودة أقل من القيمة هي البحث اإلحصائي



 ال ةعمجموالاإلحصائية لمعامالت المقارنة أو تساويه، فالفرق بين 
 ". غير واضح ةثانيالو

من التحليل اإلحصائي السابق نعرف أن فرق مهارة و 
الطلبة في الكالم بين مجموعة التجربة والضابطة قبل التعلم هو  

رنة والقيمة في جدول الداللة اإلحصائية لمعامالت المقا. 0.406
غير موجودة  49=2-24+27بالدرجات الحرية من المجموعتين 

في واحد في  2.704=  40فاختار الباحث القيمة أقرب منها يعني 
ونتيجة التحليل اإلحصائي . في خمسة في المائة 2.423المائة  و 

فالفرق بين المجموعة    2.423أو   2.704أقل من  0.406
 .  التجريبي والضابطة غير واضح

عنى بذلك أن ليس هناك فرق جوهري بين مجموعة وي
التجربة والضابطة في قدرتهم عند الكالم أي أنهم في نفس مستوى 
القدرة عند التعبير الشفهي، لهذا السبب إنه يصح للباحث بإجراء 
التجربة للمادة التعليمية التي أعدها إلى إحدى المجموعتين، إما ذلك 

 )ب(أم الصف العاشر ) أ(للصف العشر 
وبعد تقديم البيانات عن مستوى قدرة التالميذ في الكالم 
للمجوعة التجريبة والضابطة قبل التعليم يأتي الباحث ببيان مهارة 
التالميذ في الكالم للمجوعة التجريبية والضابطة بعد تقديمهم المواد 

 .الجديدة
يوضح الباحث ما يحصل يعرض الباحث الجدوال اآلتية و 

 .النتجة في االختبار البعدي من ةبعليه الطل
 
 
 
 
 

   12جدول 
 جدول مهارة الكالم للمجموعة التجريبية بعد التعليم

12345678910 أسماء التالميذالرقم



ب أ أب أ أبب أ أ أغستي سفية 1
ببب أببب أ أ أ ألف سالستل 2
 جبببببب أ أ أ أتيك يولياني 3
ببببببب أ أ أ غيتا آاسميتا 4
غوستي وحيتا  5

 أبرار
ب أب أ أبب أ أ أ

بجججبجج أ أ أ حي النساء 6
بج أجبجج أ أ أ هاني أنغرائني 7
 أبببب أب أ أ أ إشارة الخيرية 8
 جججججبجب أ أ جوفراينتوا 9
بب أ أ أ أب أ أ أ خير الفؤاد10
ببببببب أ أ أ آستي ساراه11
بب أب أ أب أ أ أ محمد هارون12
بب أب أ أب أ أ أ مستقيم13
ببببببب أ أ أ نيندي أليسا14
نور محمد 15

 عزيزة
 أب أ أ أ أ أ أ أ أ

ب أ أب أبب أ أ أ نور الحنيفة16
بب أب أ أب أ أ أ ريكا سافيا17
بب أ أ أبب أ أ أ رسكا مرأتس18
 جبجب أ أجب أ أ رحمة19
ب أبب أ أب أ أ أ رحمة فوزي20
 جب أ أب أ أ أ أ أ صافيا فجرين21
 جببب أ أب أ أ أ سيتي عائشة22
 جببببب أ أ أ أ سري هاندياني23
بب أبب أ أ أ أ أ سري راهايو24
سوليس 25

 ستيواواتي
بببببب أ أ أ أ



بببببب أ أ أ أ يني أريسنتيي26
يولندا أدي 27

 رستيانتي
بب أب أ أب أ أ أ

 
لكل إجابة  3، وقيمة "أ"لكل إجابة  4أعطى الباحث مقياسا  قيمة 

 "د"لكل إجابة  1وقيمة  "ج"لكل إجابة  2، وقيمة "ب"
 
 
 

 13جدول 
 مقياس مهارة الكالم للمجموعة التجريبية بعد التعليم

 ماء التالميذأسالرقم
 

مجموع د ج ب أ

 36     4 6 أغستي سفية 1
 34     6 4 ألف سالستل 2
 32   1 6 3 أتيك يولياني 3
 33     7 3 غيتا آاسميتا 4
غوستي وحيتا  5

 أبرار
6 4     36 

 30   4 2 4 حي النساء 6
 30   4 2 4 هاني أنغرائني 7
 35     5 5 إشارة الخيرية 8
 26   6 2 2 اجوفراينتو 9
 37     3 7 خير الفؤاد10
 33     7 3 آستي ساراه11
 37     3 7 محمد هارون12
 36     4 6 مستقيم13
 33     7 3 نيندي أليسا14



نور محمد 15
 عزيزة

9 1     39 

 37     3 7 نور الحنيفة16
 36     4 6 ريكا سافيا17
 36     4 6 رسكا مرأتس18
 32   2 4 4 ةرحم19
 36     4 6 رحمة فوزي20
 36   1 2 7 صافيا فجرين21
 34   1 4 5 سيتي عائشة22
 33   1 5 4 سري هاندياني23
 36     4 6 سري راهايو24
سوليس 25

 ستيواواتي
4 6     34 

 34     6 4 ييني أريسنتي26
يولندا أدي 27

 رستيانتي
7 3     37 

 

بق جعل الباحث ثالثة مفاصل  باستخدام ومن الجدول السا
 :الرمز 

  1) +قيمة أعلى ناقص بقيمة أدنى(= فترة فاصل
3 

 =)39-26+(1 
3 

   =14 
3   

  =4.667 
من هذه التفاصيل عرفت مهارة الطلبة في الكالم بعد تعلمهم 

والدليل على ذلك أن . المواد الجديد أنها في المستوي العالي



) 39-34.334(الذين في الدرجة األعلى ) طالبا  27(المجموعة 
في المائة  والذين في الدرجة المتوسطة  51.9طالبا أو  14جملتهم  

في المائة والذين  44.4طلبة أو  12جملتهم  ) 29.666-34.333(
 . في المائة 3.7طالب أو  1)  29.667-26(في الدرجة األدنى 

تعليمهم وبعد أن عرف مستوى مهارة الطلبة في الكالم  بعد 
 .المواد الجديدة، شرح الباحث األسئلة تحليال

 
 

 14 جدول
 بعد تقديم المواد تحليل األسئلة للمجوعة التجريبية

مجموع النتائج األسئلةالنمرة
دج ب أ

 27       27  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته؟    1
 27       27  أهال وسهال  2
 27      3 24  آيف حالك ؟  3
 27   4 18  6  ما هوايتك؟  4
 27   2 12 13  متى تمارس هوايتك ؟ 5
أحمد طالب مجد، يقرأ آثيرا ويجلس أمام  6

 الحاسوب طويال؟ما هوايته؟ 
 1313  1   27 

أين . أبي موظف، هو يعمل فى الديوان  7
 يعمل أبوك؟

 6  18 3   27 

 27    123 12  أين يعمل الطبيب؟   8
 27   3 20  4  هل تشاهد التلفاز بعد المغرب؟  9

ما رأيك في طالب يتأخر عن الحضور  10
 إلى المدرسة؟

 2  19 6   27 

 



من الجدول السابق ظهر للباحث أنه عند االختبار البعدي بأن أسهل  
األسئلة من بين عشر أسئلة هو السؤال األول والثاني بحيث يجيب آل 

 جابة وينال الطالب جميعهم بأصح اإل
ثم يليه من أسهل األسئلة هو السؤال للنمرة الثالثة بحيث يبلغ عدد ". أ"قيمة 

أنفار والثالثة األخرى  24إلى " أ"الطالب ممن يحصل على نتيجة 
 ".د"و " ج"وال يوجد ممن يحصل على نتيجة " ب"يحصلون على نتيجة 

األولى هو أسئلة يلقيها مدرس وربما يعد السبب لكون األسئلة الثالثة  
اللغة العربية في آل يوم، ويتعودون بإجابتها، وسعوا في تحسين اإللقاء 

 .عندما قدمت إليهم هذه األسئلة
وأصعب األسئلة عند االختبار البعدي هو السؤال للنمرة التاسعة 

أنفار فحسب،  4إال " أ"بحيث ال يبلغ عدد الطالب من يحصل على نتيجة 
طالب من يحصل على  3و" ب"طالبا من يحصل على نتيجة  ثم عشرون

 "د"وال يوجد ممن يحصل على نتيجة " ج"قيمة 
 15جدول 

 مهارة الكالم للمجموعة الضابطة بعد التعليم

 االسمالرقم
 

12345678910

 ججججبجببب أ أغوس سوترسنو 1
 بجبببجب أ أ أ أمين نور فيتا ساري 2
 جبجببجببب أ ار ينتود 3
 ببببججب أ أب ديني تري راهايو 4
 ججججبببب أب دوي فراتياسيه 5
 ججببجبب أبب إنده نور سانتي 6
 ببجببجبب أ أ إنده ستياريني 7
 ججبببججب أب إمام جبار الدين 8
إمران رزاقي  9

 فرديانساه
 ججببببج أ أب



لكل إجابة أ،  4ومن الجدول السابق أعطى الباحث مقياسا  قيمة 
 .لكل إجابة د 1لكل إجابة ج وقيمة  2لكل إجابة ب، وقيمة  3وقيمة 

  16جدول 
 ممقياس مهارة الكالم للمجموعة الضابطة بعد التعليم

 االسم الرقم
 

مجموع د ج ب أ

 26   5 4 1 أغوس سوترسنو 1
 31   2 5 3 أمين نور فيتا ساري 2
 28   3 6 1 دار ينتو 3
 30   2 6 2 ديني تري راهايو 4
 27   4 5 1 دوي فراتياسيه 5

 جبجبببب أ أب آوآوه لستاري 10
 جبجبببب أ أ أ محمد صديق 11
 جججججببببب منتاري يولينعسيه 12
 ججببججببب أ معراج صالحة 13
 ججبببببب أ أ نيال ساري 14
 جججببجببب أ نوفيان نور العزيزة 15
 ججبجبببب أب نونيع فاريدا 16
فرايكتي فوسريتا  17

 ويجاينتي
 جبجبببببب أ

 ججبببببب أ أ فوجي أستوتي 18
 جججبججبببب قانعة المبارآة 19
 ججججبببب أب راهايو ستيانعسيه 20
سوجي رحمة  21

 المؤمنين
 ججبببجبببب

 ببججبجبب أ أ سوفرفتي 22
 جببببجببب أوني إيكا  عين الرتيح 23
 ببببببب أ أ أ زين العارفين 24



 28   3 6 1 إنده نور سانتي 6
 30   2 6 2 إنده ستياريني 7
 27   4 5 1 إمام جبار الدين 8
إمران رزاقي  9

 فرديانساه
2 5 3   29 

 30   2 6 2 آوآوه لستاري 10
 31   2 5 3 محمد صديق 11
 25   5 5   منتاري يولينعسيه 12
 27   4 5 1 معراج صالحة 13
 30   2 6 2 نيال ساري 14
 27   4 5 1 نوفيان نور العزيزة 15
 28   3 6 1 نونيع فاريدا 16
فرايكتي فوسريتا  17

 ويجاينتي
1 7 2   29 

 30   2 6 2 فوجي أستوتي 18
 25   5 5   قانعة المبارآة 19
 27   4 5 1 راهايو ستيانعسيه 20
سوجي رحمة  21

 المؤمنين
  7 3   27 

 29   3 5 2 سوفرفتي  22
 29   2 7 1 وني إيكا  عين الرتيح 23
 33     7 3 زين العارفين 24

 
باحث ثالثة مفاصل  باستخدام من الجدول السابق جعل ال

 :الرمز 
 

  1) +قيمة أعلى ناقص بقيمة أدنى(= فترة فاصل
3 



 =)33-25+(1 
3 

    =9   
3 

  =3 
 

من هذه التفاصل عرفت مهارة الطلبة في الكالم قبل تعلميهم 
والدليل على ذلك أن . بالمواد الجديدة أنها في مستوي متوسط

جملتهم  ) 33-31(رجة األعلى الذين في الد) طالبا  24(المجموعة 
-28(في المائة  والذين في الدرجة المتوسطة  12.5طلبة أو  3

في المائة والذين في الدرجة األدنى  50طالبا أو  50جملتهم  ) 30
 . في المائة 37.5طلبة أو  6)  25-27(

وبعد أن عرف مستوى مهارة الطلبة في الكالم قبل تعليم 
 .حث األسئلة تحليالبالمواد الجديدة، شرح البا

 
 17جدول 

 .للمجوعة الضابطة تحليل األسئلة لالختبار البعدي
مجموع الجواب األسئلةالنمرة

 د ج ب أ
 24     1311السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته؟    1
 24     1410 أهال وسهال  2
 24     17 7  آيف حالك ؟  3
 24   2  22   ما هوايتك؟  4
 24  12 12   ى تمارس هوايتك ؟مت 5
أحمد طالب مجد، يقرأ آثيرا ويجلس  6

 أمام الحاسوب طويال؟ما هوايته؟ 
  19  5   24 

. أبي موظف، هو يعمل فى الديوان  7
 أين يعمل أبوك؟

  18  6   24 



 24  12 12   أين يعمل الطبيب؟   8
 24  15 9    هل تشاهد التلفاز بعد المغرب؟  9

ما رأيك في طالب يتأخر عن  10
 الحضور إلى المدرسة؟

   5 19  24 

 
جدول السابق أن أسهل األسئلة في االختبار البعدي ظهر من ال

" أ"للمجموعة الظابطة هو السؤال للنمرة الثالثة بحيث يبلغ على نتيجة 
، وال يوجد من "ب"أربعة طالب، وعشرة طالب يحصل على نتيجة 

ثم يليه من أسهل األسئلة وهو سؤال للنمرة ". د"و  "ج"نتيجة  يحصل على
أنفار،  13إلى " أ"نتيجة  األولى بحيث يبلغ عدد الطالب من يحصل على

 "د"و" ج"أنفار، وال أحد من يقع في قيمة  11" ب"ثم 
وأصعب األسئلة لالختبار البعدي عند المجموعة الضابطة هو 

والذي " أ"على نتيجة سؤال للنمرة العاشرة بحيث ال يوجد من يحصل 
أنفار حصل على  19ال يبلغ إال خمسة أنفار، ثم " ب"يحصل على نتيجة 

 "د"، وال أحد من يحصل على نتيجة"ج"نتيجة 
 17جدول 

فرق المهارة بين المجموعة التجريب والمجموعة الضابطة بعد التعليم في 
 الكالم

الر
 قم

القيم
 ة

تجرب
 ي

ضابط
 ة

تكرار 
تجريب
 ي

تكرار 
ضابطة

رار تك
2تجريبي

تكرار 
2ضابطة 

1 25  2  50 0 1250 
2 26 1 1 26 26 676 676 
3 27  6  162 0 4374 
4 28  3  84 0 2352 
5 29  4  116 0 3364 
6 30 2 5 60 150 1800 4500 
7 31  2  62 0 1922 



8 32 2  64  2048 0 
9 33 4 1 132 33 4356 1089 

1034 4  136  4624 0 
1135 1  35  1225 0 
1236 8  288  103680 
1337 4  148  5476 0 
1438     0 0 
1539 1  39  1521 0 
  27 24 928 683 3209419527

34،3 معدل
8 

20،2
9 

  

 
 ) X(من المجموعة التجريبي ) SDٍ(اإلنحراف المعيار 

SDX =
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
X

N
X

 

 =√(32094/27 –(928/27)²) 
 = √(1189 –(34.4)²) 

= √(1189 –1181) 
 =  √7.34 

 = 2.71 
 
 

 )X(من المجموعة التجريبي ) SE(المعياري أالخط
SEMX = SDX/√N-1 
 
 = 2.71/√(27-1) 
 = 2.71/5.099 

 = 0.53 
 



 
 )Y(من المجموعة الضابطة ) SD(نحراف المعياري إلا

SDY  = 
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
Y

N
Y

  

 = √(19527/24 –(683/24) 2) 
 = √(814– 282) 
 = √(814– 810) 

 =√4 

 = 2 
 )Y(من المجموعة الضابطة ) SE(المعياري  أالخط

SEMY = SDY/√N-1 
 
 = 2/√(24-1) 
 = 2/4.7958 

 = 0.4045 

SEMx-My = √ ( SE Mx)2  + ( SE My) 2   

  
 =  √ (0.53)2  + (0.4045) 2   
 = √ 0.282465 + 0.163635 

 = √ 0.4461 

 = 0.668 

T test   =   Mx –My             
                   SEMx-My  
 = 34.37– 28 

  0.668 
 =   6.37 

      0.668 
= 9.537 

 



إذا آانت النتيجة من " هناك عبارة عند البحث المقارنة وهي      
تحليل البحث اإلحصائي أقل من القيمة في جدول الداللة اإلحصائية 

ه فالفرق بين مجموعة أول و ثاني غير لمعامالت المقارنة أو تساوي
 ". واضح

من التحليل اإلحصائي السابق نعرف أن فرق مهارة الطلبة في 
الكالم  بين مجموعة التجريب والضابطة قبل تعلمهم للمواد الجديدة 

والقيمة في جدول الداللة اإلحصائية لمعامالت المقارنة . 9.537هو  
غير موجودة  49=2-24+27بالدرجات الحرية من المجموعتين 

في واحد في  2.704=  40فاختار الباحث القيمة أقرب منها يعني 
ونتيجة التحليل اإلحصائي . في خمسة في المائة 2.423المائة  و 

فالفرق بين المجموعة    2.423أو   2.704أآثر من   9.537
 .التجريبية والضابطة بين واضح ال شك فيه
بين فيما حصل عليها الطالب بعبارة أخرى أن وجود الفرق ال

من النتيجة بين المجموعة التجريبية والظابطة عند االختبار البعدي في 
التحليل اإلحصائي يصح القول بأن تقديم المواد التعليمية المِعدَّة له 

من حيث إجادة نطقهم في  - فعاليته في ترقية آفاءة الطالب في الكالم
امهم للمفردات اللغوية وآذلك األصوات العربية ووضوحها  ثم استخد
فيه، ألن النتيجة من  كَُّشُيال  -سيطرتهم التامة المتعلقة بتمام المعني 

 .2.704أعلى قيمة من   9.537" التحليل اإلحصائي 
وبعد أن تأمل الباحث عن هذه الظاهرة، فمن الممكن أن التالميذ 

متهم لتعلم تترقي في هذه الجوانب المهارية لهذه اللغة ألنه اشتدت ه
المواد ما ينظرونه مالئمة باحتياجاتهم وميولهم حتى يشعرون بشرح 

 .صدر عند أداء تعلمهم  وينشطون فيه ويسهل عليهم فهم المواد
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث  - أ
م القيام بتحليلها عتمادا على البيانات التي حصل عليها الباحث ثا

إما من الدراسة األولية و إما من من نتائج الطالب في االختبار القبلي 
 : والبعدي فيمكن له أن يلخص نتائج بحثه آما في اآلتي 

إن إجراء تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية  -1
على وجه  2008تاآران ماآتان لم تتبع المنهج الجديد عام 

عملية التعليم، مهما أقرت بمتابعته، مخالفا بحال تام عند 
 .تعليم الدروس األخرى

إن تصميم المواد التعليمية لترقية مهارة الطالب في الكالم  -2
البد من االهتمام بمحتوى مضمونها بحيث يلزم أن تعد لهم 
المواد المناسبة حسب احتياج وميولهم ومستوى معارفهم 

لمادة ارتباط وثيق بأحوالهم اللغوية للغة الهدف وأن تكون ل
 .اليومية الواقعية ليسهل التعلم



إن تقديم المواد التعليمية لترقية مهارة الكالم البد من مراعاة  -3
طرق التدريس والوسائل المعينة وآفاءة المدرس في أن 
 .تنمي رغبات الطالب ألداء التعبير الشفهي عما في النفس

دة التي أعدها    -4 ا في      المواد التعليمية الجدي ا فعاليته الباحث له
فهي      رهم الش د أداء تعبي درة الطالب عن  من حيث   فيترقية ق

منطق تمع   ه د المس وحها عن روف ووض ي، والح در ف  تهمق
ة    ردات اللغوي تخدام المف ى اس ي ي ،عل م ف در ث ى  تهمق عل

ل  ى آ ة عل يطرة التام فهي الس االتعبير الش ون ب ا يقوم م
ارن الباحث   يبدو عن،  بتمام المعنى خاصة فيما يتعلق  دما ق

بين نتائج التي حصلت عليها الطالب قبل تقديم المواد إياهم 
ار          ين متوسطين من االختب ة ب ة مقارن وبعده من خالل قيم
دول   ا بج ع مقارنته ى م ة ذي معن ن قيم دي وم ي والبع القبل

test –t . من خالل تحليل البيانات وتفسيرها. 
 

 توصيات البحث - ب
ل، فينبغي أن ينمي آل مدرس قدرة آما أن اللغة هي أداة لالتصا

الطالب في التعبير الشفهي ليتمكن الطالب باالتصال مع الغير 
بلغة الهدف،و أوصى الباحث أنه من الواجب للمدرسين بالمراعاة 

 :األمور التالية 

أن يقوم المدرس بإعداد المواد التعليمية الجيدة المناسبة  -1
ما لها ارتباط للطالب، وذلك باختيار الموضوعات السهلة 

بأحوالهم اليومية ال يملون بها الطالب، ويزول خوفهم في تعلم 
 اللغة العربية

إن أي مادة جيدة ما ينفع للطالب في ترقية مهارتهم اللغوية و  -2
ال تثمر أي نتيجة ما إن لم تراعى عند تقديمها الطريقة 



التعليمية المناسبة، والوسائل المعينة الممكنة استخدامها في 
لية التعليم، وإن لم يقم المدرس بالوقوف على آل وظيفته عم

األساسية بأحسن قيام آسيطرته على المادة التي يعلم بها 
 طالبه

أن يجعل المدرس بيئة مريحة عند عملية التعليم بحيث تشجع  -3
الطالب على أداء التعبير الشفهي، وأن يكون هو خير مثال 

 .للطالب يقتدونه
خدام لغة األم عند تدريس الكالم، ألن ينبغي أن يجتنب من است -4

بذلك سوف يعود الطالب معتمدين على ترجمة المدرس أو 
شرحه بلغة األم، بل يلزم له من استخدام آثير من الوسائل 

 .المعينة لتفهم معاني المفردات المرادة المعلمة
 

 مقترحات البحث - ت

 بناء على نتائج البحث يقدم الباحث المقترحات التالية
واد       أنه ي -1 ة تصميم الم ة العربي يم اللغ لزم لكل مدرس في مجال تعل

اتهم   بع حاج ا تش ين مم ول الدارس اة مي ع مراع دة م ة الجي التعليمي
جاعتهم     ة الطالب وش ي رغب ا وينمِّ يم مريح راء  التعل ون إج ليك

 .أآثر حتى ترتقي قدرتهم وآفاءتهم اللغوية 
ميم    -2 ث بتص ذا البح وروا ه رين أن يط احثين اآلخ ى الب واد  عل الم

تهم حتى يكون       التعليمية لكل مستوى عمر الدارسين ومستوى لغ
 .تعليم اللغة العربية أحسن

ك          -3 ذا البحث، ألن ذل ة ه أ في آتاب أن ينقد آل ما يحدث من  الخط
ة   سوف يشجع الباحث في تحسين نفسه من التفكير وفي آيفية آتاب

 .البحث العلمي الجيد
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 المالحق
 

Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab di MA 
 

Mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah memiliki tujuan sebagai berikut: 
1. Mengembangkan kemampusn berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan 

maupun tulisan yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak 
(istima’), berbicara (kalam), membaca (qira’ah), dan menulis (kitabah). 

2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah sati 
bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji 
sumber-sumber ajaran Islam. 

3. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan 
budaya serta mempuerluas cakrawala budaya. Dengan demikian peserta didik 
diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam 
keragaman budaya. 

 
Ruang Lingkup 
Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah terdiri atas bahan yang berupa 
wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, 
kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, 
kisah-kisah Islam, wawasan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam untuk 
melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca 
dan menulis. 
 
Standar Kompetensi Lulus (SKL) 
1. Menyimak 

Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, 
kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, 
pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh 
Islam. 

2. Berbicara 
Mengungkapkan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang 
perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas 
umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, wawasan umum dan tokoh-
tokoh Islam. 

3. Membaca 
Membaca dan memahami makna wacana tertulis paparan atau dialog tentang 
perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas 



umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, wawasan umum dan tokoh-
tokoh Islam. 

4. Menulis 
Mengungkapkan secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, 
kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, 
pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh 
Islam. 

 
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 
Kelas X, Semester 2 

SK KD 
Menyimak 
Memahami informasi lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang hobi dan pekerjaan 

 
- Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat) dalam suatu konteks dengan tepat 
- Mengungkapkan makna dan gagasan atau ide 

dari berbagai bentuk wacana lisan secara tepat 
Berbicara 
Mengungkapkan informasi lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang hobi dan pekerjaan 

 

- Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 
lisan dengan lafal yang tepat 

- Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 
lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat 

- Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat 
dan lancar 

Membaca 
Memahami informasi lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang hobi dan pekerjaan 

 

- Melafalkan atau membaca nyaring kata, kalimat 
dan wacana tulis secara tepat dan benar 

- Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana secara 
tepat dan benar 

- Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana 
tulis secara tepat 

Menulis 
Memahami informasi lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang hobi dan pekerjaan 

 

- Menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf, 
ejaan dan tanda baca yang tepat dan benar 

- Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 
tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 
Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 
 بعض حروف الجر ومعانيها الكثيرة الورود



Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 
 العطف

 
 

 
 

 



Angket Penelitian 

Untuk Siswa MAN Takeran 

Assalamualaikum wr.   Wb. 

Saudara-saudari siswa/i yang tercinta, angket ini adalah bagian alat 

penelitian yang sedang saya laksanakan tentang, “ Penyusunan Materi 

Pembelajaran Untuk Meningkatkan Maharah Kalam Bagi Siswa Madarah 

Aliyah. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat dan 

pengalaman saudara-saudari  siswa/i yang tercinta ketika belajar bahasa arab. 

Kesediaan saudara-saudari  siswa/i yang tercinta untuk mengisi kuesioner  

ini sangat diharapkan untuk membantu penelitian seperti yang dimaksud di atas, yang 

juga diharapkan nantinya dapat memudahkan para siswa/i dalam belajar bahasa Arab 

terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan berbicara atau maharah kalam. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya berharap sepenuhnya agar 

saudara/i siswa dan siswi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket ini 

sesuai dengan keadaan saudara/i yang sebenarnya. 

Peneiti menjamin sepenuhnya atas kerahasiaan jawaban saudara/i semua dan  

jawaban apapun yang anda berikan tidak berpengaruh kepda nilai yang andai capai 

dalam pelajaran Bahasa Arab 

Terimakasih atas bantuannya, semoga Allah senantiasa memudahkan semua 

urusan yang dihadapi. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

                Hormat saya      
      
                 Peneliti 
 
 
 

Anang Zamroni 
 
 
 



N a m a                 : ____________________________________ 

Kelas                     : ____________________________________ 

Hoby                      : ____________________________________ 

Nama Orang Tua/Wali        : ____________________________________  

Pekerjaan Orang Tua/Wali  : ____________________________________ 

 

A. 

1. Apakah saudara/i suka dengan pelajaran bahasa Arab? 
a) suka  b) biasa   c) tidak suka 
 

2. Apakah saudara/i mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab? 
a) ya  b) kadang-kadang  c) tidak 
 

3. Apakah guru saudara/i selama ini mengajarkan empat kemahiran dalam 
bahasa arab ? 
a) ya  b) ya, tapi tak berimbang c) tidak 

 
4. Ketika mengalami kesulitan dalam memahami materi, apakah guru 

saudara/i memberikan jalan keluar bagi kesulitan itu? 
a) selalu  b) kadang-kadang  c) tidak pernah 
 

5. Apakah saudara/i senang bila bisa berbicara dalam bahasa Arab? 
a) senang b) biasa   c) tidak 
 

6. Dalam rangka mengajar saudara/i, apakah selama ini guru menggunakan 
methode yang tepat? 
a) ya  b) kadang-kadang  c) tidak 
 

7. Dalam pengajaran maharah kalam, apakah guru saudara/i selalu 
menggunakan media untuk memudahkan proses pembelajaran? 
a) ya  b) kadang-kadang  c) tidak 
 

8. Menurut saudara/i untuk materi maharah kalam yang diajarkan apakah 
terlalu sulit untuk dipahami? 
a) ya  b) sebagian saja  c) tidak 
 

9. Menurut saudara/, apakah materi maharah kalam yang terdapat dalam 
buku bahasa  Arab memiliki hubungan langsung dengan keseharianmu? 
a) ya  b) sebagian saja  c) tidak 



 
10. Menurut saudara/i apakah selama ini guru mengadakan usaha-usaha 

untuk meningkatkan kemampuan brbicara dalam bahasa Arab? 
a) selalu  b) kadang-kadang  c) tidak pernah 

 
B. Berikanlah saran-saran dan pendapatmu maupun usulan dalam rangka untuk 

perbaikan pengajaran bahasa Arab, khususnya untuk meningkatkan kemampuan 
saudara/i dalam berbicara!  

 ( Menurut saudara siswa/siswi bagaimana seharusnya materi maharah kalam 
dalam pelajaran Bahasa Arab, agar saudara dapat dengan mudah dan merasa 
senang dalam mempelajari materi tersebut.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PAKAR 

 
      Pakar   : Ahmad Fuad Effendy 
   : Prof. Muhaiban  

Materi  : Kurikilum KBK dan KTSP 
Waktu  : Tgl. 17 Maret 2009 
 

1. Dulu ketika pemerintah merubah kurikulum tahun 1994 menjadi KBK, dan 
pada saat KBK belum begitu lama dilaksanakan kemudian berubah lagi 
menjadi kurikim KTSP. Sebenarnya apa perbedaan mendasar dari keduanya 
menurut bapak? 

 
 



2. Dalam KTSP, guru diharuskan dapat mengadakan improvisasi dalam 
mendesain materi pembelajaran agar dapat membuahkan hasil yang 
diharapkan. Sejauh manakah guru dapat menambahkan materi-materi 
penunjang? 

 
3. Saya sebagai guru sering mengalami kesulitan dalam mengajarkan bahasa 

Arab karena beragamnya latar belakang pendidikan siswa dengan materi yang 
harus diajarkan dalam buku ajar, Menurut bapak bagaimana solusi pemecahan 
terhadap masalah ini? 

 
 

4. Keberhasilan dalam pengajaran bahasa Arab ditentukan oleh banyak factor 
diantaranya: guru, input siswa, materi, metode, media yang mendukung dan 
lain-lain. Khusus yang berkaitan dengan materi, Kiranya bapak dapat 
memberikan informasi kepada saya tentang buku-buku yang bagus sebagai 
rujukan untuk pengajaran bahasa Arab di MA.! 

 
5. Pada semester II ini, saya ingin menyiapkan buku ajar untuk materi maharah 

kalam, mohon kiranya bapak berkenan memberikan arahan langkah-langkah 
yang harus saya ambil sebagai guru ketika ingin menyusun buku ajar yang baik 
bagi siswa saya! 

 
 

Peneliti 
 
 
        Anang Zamroni 

 
 
 

 بار مهارة الكالم القبلي في الدراسة التجريبيةاخت
 لتالميذ المدرسة الثانوية الحكومية تاآران ماآتان جاوا الشرقية 

 
A. Standar kompetensi  

Berbicara  

1.  Mengungkapkan informasi secara lisan berbentuk paparan atau  

         dialog  tentang perkenalan dan kehidupan keluarga. 

B. Kompetensi dasar 



1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal 

yang tepat tentang لتعارفا    dan الحياة العائلة . 
2. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar tentang  

  . الحياة العائلة  dan  التعارف 
C. Indikator 

1. Siswa mampu mengungkapkan informasi secara lisan dengan lafal 

yang tepat tentang    التعارف  dan  العائلة مع الحياة  . 

2. Siswa mampu berdialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

tentang التعارف   dan 35 العائلة مع الحياة  . 

D. Standar ( kriteria ) Penilaian مهارة الكالم   yang diukur 

تمييز االصوات بين  -4, المفردات -3,   الطالقة -2,  التنغيم/ النبر -1
.تمييز الحرآة بين القصيرة و الطويلة -5,  الحروف المتشابهة

                                                 
35 . Peraturan Menteri Agama RI. No.2 Tahun 2008, Kurikulum Bahasa Arab MI, MTs, MA ( Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Bahasa Arab di Madrasah ). Jakarta, 2008. 



 ألسئلة في االختبار البعديا
 !شفهيا بأصح اإلجابة  اآلتية هذه األسئلة عن جبأ

 ...: .............السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته؟  ج -س - .1

 : ..................................ج.  أهال وسهال  -س - .2

 ...........................: .ما اسمك ؟ ج, اسمي خالد-س - .3

 : ..................................الك ؟  جآيف ح -س - .4

 ............................:..........تك ؟ جاما هواي -س - .5

 :................وما اسم أبيك؟ ج. هذا أبي اسمه إبراهيم -س - .6

 :....أين يعمل أبي؟ ج. أبي موظف، هو يعمل فى الديوان -س  - .7

 ........................: ...........اآلن؟ جأين تتعلم  -س - .8

 ......:........؟ جهل تراجع دروسك في البيت آل يوم -س - .9

تذهبين إلى المدرسة راآبا الجوالة أم ماشيا على /هل تذهب -س -.10

 : .........................................األقدام؟ ج

 

 

 في االختبار البعدي األسئلة
 !شفهيا إلجابة بأصح ا اآلتية هذه األسئلة عن جبأ

 
 .................... :م عليكم ورحمة اهللا وبرآاته؟  جالسال -س - .1

 : ......................................ج.  أهال وسهال   -س - .2

 : ......................................آيف حالك ؟  ج -س - .3



 ...............................:..........تك ؟ جاما هواي -س - .4

 .....................................متى تمارس هوايتك؟  -س -  .5

أحمد طالب مجد، يقرأ ويجلس أمام الحاسوب آثيرا، ما  -س  -  .6

 هوايته؟

 : ................................ج 

 :........؟ جوكأين يعمل أب. أبي موظف، هو يعمل فى الديوان -س  - .7

 .....................................: .؟ جأن يعمل الطبيب -س - .8

 ..................:........؟ جتشاهد التلفاز بعد المغربهل  -س - .9

ما رأيك في طالب يتأخر عن الحضور إلى -س -.10

 .........:المدرسة؟ج
 

 

 

 السيرة الذاتية للباحث
 

 أنانج  زمراني :    االسم
 إسماعيل:   اسم األب
 شمس فطمي:   اسم األم

 1973نوفمبر  30فونوروآو :   تاريخ الوالدة
تاآران ماآتان ) PSM" (سبيل المتقين" معهد :    العنوان

 جاوا الشرقية 
 



  :الخبرات العلمية .1
حصل على شهادة التعليم االبتدائي في المدرسة االبتدائية الحكومية  

 1986العامة عام 
سالمية حصل على شهادة التعليم اإلعدادي في آلية المعلمين اإل 

جاوا  بمعهد التربية اإلسالمية الحديثة دار السالم آونتور فونوروآو
 الشرقية

حصل على شهادة التعليم الثانوي في آلية المعلمين اإلسالمية بمعهد  
 التربية اإلسالمية الحديثة دار السالم آونتور فونوروآو

 بالجامعة 1994سافر إلى جوآجاآرتا لدراسة اللغة العربية عام  
في تعليم  S.1اإلسالمية الحكومية  وتخرج بدرجة " ونان آالي جاآاس"

 .م2000اللغة العربية عام 
سافر إلى ماالنخ اللتحاق بجامعة اإلسالمية الحكومية في تخصص  

 .تعليم اللغة العربية آلية الدراسات العليا
 الخبرات المهنية .2

 جاآرتا الشرقية عام" حسنيين االسالمي"عين مدرسا في معهد  
 1993م إلى عام 1992

عين مدرسا في المدرسة الثانوية االسالمية الحكومية تمبوروا  
 2004إلى عام  2001ماآتان جاوا الشرقية عام 

عين مدرسا في المدرسة المتوسطة اإلسالمية بمعهد سبيل المتقين  
 2003إلى عام  2000لمادة اللغة العربية عام 

مية الحكومية تاآران ماآتان عين مدرسا في المدرسة الثانوية اإلسال 
 .إلى اليوم 2005جاوا الشرقية عام 

 
 األحوال االجتماعية للباحث .3

وهي  2005عام " ليليك ستياريني: "آان الباحث متزوجا بامراءة  
مدرسة في المدرسة االبتدائية اإلسالمية األهلية في ماآتان جاوا 

 الشرقية



المولودة في " النعمةنائلة ألف "وآان للباحث بنت واحدة المسمة ب  
 . 2005يوليو عام  26

 
 
 
 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
 


