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 إهـداء
 
 

 إلى  أمي الرحيمة  وأبي الشفيق 
 اللذين ربياني تربية إسالمية

 اللهم  اغفر لهما وارحمهما آما ربياني صغيرا
 

 
 :  وإلى أهل بيتي 

 صالحة بدايتي صافيزوجتي ال
 وبنتي األولى سلمي آرزة الحميراء 

 وابني األول سلمي ديدان محمد
 وبنتي الثانية سلمي باهرة الزهيراء 
 أبقاهم اهللا معي في الشدة والرخاء

 
 

 وإلى أساتذتي وأستاذاتي
 عليهم صبيب الرحمة والرضوان

  
 

 وإلى من يحب العربية
 من طالب العلم والمعرفة 

 لهم في السير إلى رب البريةبارك اهللا 



 

 شكر وتقدير
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على من 
به تكتشف الحسنات عن السيئات سيدنا محمد سيد السادات وخير 

 :الكائنات، وعلى آله وصحبه ذوي السيادات والكرامات، أما بعد 
ذا البحث، فله الحمد ققد من اهللا على الباحث باالنتهاء من إعداد ه

والشكر والتقدير للذين آان . والثناء على جزيل نعمائه وعظيم عطائه
لهم فضل في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود، ولم يكن لهم عمل 

 : مفقود إال ولهم جزاء من عند اهللا الملك المعبود، ومنهم 
جامعة فضيلة األستاذ الدآتور الحاج إمام سوفرايوغو، مدير 

 .نا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجموال
 فضيلة األستاذ الدآتور عمر نمران، عميد آلية الدراسات العليا

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
سماحة الدآتور تورآيس لوبيس، رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

هيم اإلسالمية الحكومية جامعة موالنا مالك إبرا آلية الدراسات العليا
 .ماالنج

سماحة األستاذ الدآتور محمد عينين، المشرف األول الذي قد حث 
الباحث على إعداد هذا البحث وبذل أوقاته وجهوده لإلشراف والتوجيه 
بكل جهد وطاقة، فلم يسأم في مساعدته منذ البداية إلى النهاية، وآان 

فس الباحث فله من اهللا خير لتفضله بمناقشة هذا البحث أآبر أثرا في ن
 . الجزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

سماحة الدآتور مجاب مشهودي، المشرف الثاني الذي قد حث 
الباحث على إعداد هذا البحث واستفاد منه الباحث العلوم والمعارف 

 .والخبرات، فله من اهللا خير الجزاء، ومن الباحث فائق الشكر والتقدير
ر والتعظيم لألساتذة المعلمين في قسم تعليم اللغة وآذلك الشك

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية العربية آلية الدراسات العليا 
، وهم بذلوا أنفسهم في نشر العلوم والحكم، آان لهم الحكومية ماالنج

جزيل المنن والنعم، فلهم من الباحث آل الشكر والتقدير على ما قدموا 
 . عارف، وجزاهم اهللا أحسن الجزاءمن العلوم والم



 

فضيلة المحترم مربي روح الباحث الشيخ الحاج محمد بصري 
علوي بوصفه خبير في اللغة العربية الذى أرشده في تصميم المواد 

 .أطال اهللا بقاءه وزاد نفعه وبرآته لألمة. التعليمية بكل دقة وإخالص
، وآان دعائهما وال ينسى الباحث أن يقدم الشكر والتعظيم لوالديه

والشكر والرحمة لزوجة الباحث الحبيبة، . محيطا به مدى األزمان
وآذا سلمي آرزة  وآانت مساعدتها المستمرة له فى حياته،

، آان الحميراء، وسلمي ديدان محمد، و سلمي باهرة الزهيراء
 . لهم فضل في إتمام هذا البحث

محمد منذر  آما يقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى األستاذ
الماجستير رئيس مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج 
واألصحاب وآل من ساهم في أداء هذا العمل المتواضع وإخراجه إلى 

جزاهم اهللا خير . حيز الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
 . الجزاء، وجعلهم من عباده الفضالء

 .ي إلى سبيل الرشادواهللا الموفق إلى أقوم الطريق، والهاد
       

 
 الباحث،          

    
 ازي الدين جفريغ                            

  07930035: رقم التسجيل      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 ةوزارة الشؤون الديني
 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
 بماالنج

 آليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
 

 

 رير المشرفينتق
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين، والصالة 
 . والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

   : بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب
 غازي الدين جفري:  االسم 

 S-2/07930035:  رقم التسجيل
موضوع 
 البحث

لتعليمية تصميمها وفعالية استخدامها في تدريس المواد ا: 
 مهارة الكالم

بالتطبيق على مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري (                  
 )          ماالنج،جاوا الشرقية

 .وافق المشرفان على تقديمه إلى مجلس المناقشة          
 

 المشرف األول
 

 األستاذ الدآتور محمد عينين

 لثانيالمشرف ا
 

 الدآتور مجاب مشهودي
 يعتمد،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 

 الدآتور تورآيس لوبيس
 150318020: رقم التوظيف

 
 



 

 

 
 
 
 

 وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج

 آليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
 

 

 لمناقشةاعتماد لجنة ا
 :عنوان البحث

المواد التعليمية تصميمها وفعالية استخدامها في تدريس مهارة 
 الكالم

بالتطبيق على مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج، جاوا (
 )الشرقية

 

 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير قسم تعليم اللغة العربية
 

رقم التسجيل   غازي الدين جفري:  إعداد الطالب
 : 07930035/ S-2 

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبوله شرطا 
لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم الخميس، 

وتتكون لجنة المناقشة من    . م 2009مايو  8 .م 2009يوليو  16
 :السادة األساتذة

الح  -1 هداء ص دآتور ش ال
 نور

ا  رئيس
 شا ومناق

 : ....................التوقيع

 : ....................التوقيع مناقشاالدآتور تورآيس لوبيس-2
د -3 دآتور محم تاذ ال األس

 عينين 
رفا  مش

 ومناقشا
 : ....................التوقيع

اب -4 دآتور مج ال
 مشهودي

رفا  مش
 ومناقشا

 : ....................التوقيع

 يعتمد،
 ة الدراسات العلياعميد آلي

 
 مهيمناألستاذ الدآتور 

 150215375: رقم التوظيف 



 

 إقرار الطالب
 

 : أنا الموقع أدناه، وبياناتي آاآلتي
 غازي الدين جفري :  االسم الكامل
 S-2/ 07930035:  رقم التسجيل

 سنجاسري ماالنج جاوى الشرقية:   العنوان
 

لنيل درجة الماجستير رط أقر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير ش
موالنا مالك إبراهيم آلية الدراسات العليا جامعة  في تعليم اللغة العربية

 : تحت عنوان اإلسالمية الحكومية ماالنج 
المواد التعليمية تصميمها وفعالية استخدامها في تدريس مهارة 

 الكالم
بالتطبيق على مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج، جاوا (

 )لشرقيةا
 

. حضرتها وآتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر
وإذا ادعى أحد استقباال أنها من تأليفه وتبين أنها فعال ليس من بحثي فأنا 
أتحمل المسؤولية  على ذلك، ولن تكون المسؤولية على المشرف أو 

سالمية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلعلى آلية الدراسات العليا 
 . الحكومية ماالنج

هذا، وحرر هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد 
 .على ذلك

  
يوليو  17ماالنج،        

 . م2009
 توقيع صاحب اإلقرار        

 
 غازي الدين جفري  
 :رقم التسجيل                                                           

07930035 
 



 

 ستخلص البحثم
 

ري،  دين جف ازي ال ميمها و. م 2009غ ة تص واد التعليمي ة الم فعالي
ة  ى مدرس التطبيق عل الم ب ارة الك دريس مه ي ت تخدامها ف  اس

االنج    نجايري م ة س ارف الثانوي ة    . المع تير، آلي الة الماجس رس
ة         راهيم اإلسالمية الحكومي ك إب ا مال ة موالن ا، جامع الدراسات العلي

 . ماالنج
اني  الدآتور محمد عينين األستاذ : األولالمشرف   :، والمشرف الث

 .  الدآتور  مجاب مشهودي
 

 .تصميم المواد التعليمية، تدريس مهارة الكالم: الكلمات األساسية
 

مدرسة المعارف الثانوية سنجاساري ماالنج لها مسؤولية آبيرة 
ب فيها نظرا إلى أن أآثر الطال. عن نجاح الطلبة في تعليم مهارة الكالم

يستطيعون القراءة والكتابة بكل سهولة، ولكنهم ال يستطيعون الكالم 
وسبب ذلك أن المواد . باللغة العربية جيدا مع أنهم يفهمون مراد الكالم

 .التعليمية المتوفرة لتدريس الكالم قليلة في الكتب الدراسية المقررة
لكالم فقام الباحث بتصميم المواد التعليمية في تدريس مهارة ا

الذي سمى فيما بعد بالمنهج . م 2008على حسب المنهج الجديد سنة 
مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري  الدراسي المحلي بالتطبيق على

 .ماالنج جاوى الشرقية
هي لتصميم المواد التعليمية ولمعرفة آيفية أهداف هذا البحث 

هج الدراسي تطبيقها، وفعاليتها في تدريس مهارة الكالم على ضوء المن
جاوى الشرقية  المحلى في مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج

 . ، واألسلوب التجريبيالمدخل الكميباستخدام 

ة   واد التعليمي تخدام الم ا أن اس ل عليه ي حص ث الت ائج البح نت
ي        نهج الدراسي المحل ى ضوء الم المصممة في تدريس مهارة الكالم عل

ة      ظهرت فعاليتها لترقية مهارة دى الطالب للمجموعة التجريبي . الكالم ل
ارة        دريس مه ا في ت ة المصممة وتطبيقه لذلك أن استخدام المواد التعليمي
ة       ذه المدرسة لترقي ي مناسبة به الكالم على ضوء المنهج الدراسي المحل

 . مستوى مهارة الكالم على ضوء المنهج الدراسي المحلي لدى الطلبة



 

ك فتوصيات ال ى ذل ادا عل درس ). 1(باحث هي اعتم تم الم أن يه
ى ضوء     باستخدام المواد التعليمية المصممة في تدريس مهارة الكالم عل

ة،        الم للطلب ارة الك ة مه ي لترقي ي المحل نهج الدراس ون ). 2(الم أن يك
ة  ون الطلب ة ليك ة العربي دريس اللغ ي ت ة ف روف المريح درس الظ الم

الم،    ديم الك ي تق ين ف د ). 3(راغب ى الم ى عل ة  ينبغ ق الكيفي رس أن يطب
ة المصممة في          واد التعليمي اليب السهلة  في استخدام الم المريحة واألس

 .تدريس مهارة الكالم على ضوء المنهج الدراسي المحلي
احثين اآلخرين أن ). 1(ومقترحات الباحث هي  ى الب ينبغي عل

ة         ارات لغوي ي مه ة ف واد التعليمي ميم الم ن تص تقبل ع ى المس وا ف يبحث
ةا(أخرى  راءة، والكتاب تماع، والق ة المصممة )الس واد التعليمي ، ألن الم

ة جدا،         ا قليل اطقين به ر الن ة لغي ة العربي ى   ) 2(في تدريس اللغ ينبغي عل
نهج األساسي وفي تصميم      المدرس أن يتعاون مع الخبراء في تكوين الم
ا،    اطقين به ر الن ة لغي ة الغربي ارات اللغ دريس مه ي ت ة ف واد التعليمي الم

دى       ليك وافقين ل ي م ي المحل نهج الدراس ي والم نهج األساس ذا الم ون ه
 .الطلبة المحبين للغة القرآن
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Islamic Senior High School of Almaarif Singosari Malang has a 

responsibility to become success all the students in teaching of speaking skill. 
More of the students of Islamic Senior High School of Almaarif Singosari Malang 
has the capability to read and write Arabic easily, but they have not capability to 
speak Arabic fluently. One of the courses is that the materials instruction to teach 
speaking skill on text-book are very little. 

The researcher tried to prepare the materials instruction of speaking skill 
based on the new curriculum 2008 which is called KTSP, tried to practice them, 
and tried to know the effective of them on Islamic Senior High School of 
Almaarif Singosari Malang. 

The research purposes are preparing materials instruction of speaking 
skill based on the new curriculum 2008 (KTSP), practicing them and knowing 
them in Islamic Senior High School of Almaarif Singosari Malang by using 
quality approach and experiment research. 

The result of this research is that using materials instruction to teach 
speaking skill based on new curriculum 2008 is effective to improve speaking 
skill of students in experiment group. So using materials instruction and practicing 
them to teach speaking skill based on new curriculum 2008 is suitable with this 
School to improve speaking skill. 

Based on this statement, there many advices, namely: (1).The teacher 
should use materials instruction in teaching of speaking skill based on new 
curriculum 2008 (KTSP) to improve the speaking skill, (2). The teacher should 
make the comfortable situations in teaching of speaking skill until the students 
like speaking easily, (3). The teacher should practice the comfortable method and 
easy approach by using materials instruction in teaching of speaking skill based 
on new curriculum 2008 (KTSP).  

There many suggestions, namely: (1).The next researchers should 
research about all of language skills (listening, reading, and writing) for not 
Arabic native speakers, because the materials instructions are very little, (2). 
Some of the teachers should participate the expects to prepare the next curriculum 
and materials instruction according to the students wants.         
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Kata Kunci: Penyusunan Materi Ajar, Pengajaran Keterampilan Berbibara. 
 

Madrasah Aliyah Almaarif Singosari Malang mempunyai tanggung jawab 
besar untuk mensukseskan para siswa dalam mengajarkan bahasa Arab. Mayoritas siswa 
di madrasah tersebut mampu membaca dan menulis dengan mudah, namun mereka tidak 
mampu berbicara bahasa Arab dengan baik. Faktor penyebabnya adalah karena materi 
ajar untuk mengajar keterampilan berbicara sangatlah kurang di dalam buku ajar yang 
ditentukan. 

Peneliti mencoba menyusun materi ajar untuk keterampilan berbica berdasar 
Kurikulum 2008 / Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan mempraktekannya 
di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun materi ajar dalam mengajar 
keterampilan berbicara, mempraktekkannya, dan mengetahui efektifitasnya berdasarkan 
KTSP di Madrasah Aliyah Almaarif Singosari Malang dengan mengunakan perndekatan 
kuantitatif dan metode eksperimen. 

Hasil yang dicapai adalah bahwa menggunakan materi ajar  dalam mengajar 
keterampilan berbicara berdasarkan KTSP efektif untuk mengem-bangkan keterampilan 
berbicara bagi siswa pada kelompok eksperimen. Oleh karena itu, menggunakan materi 
ajar dan mempraktekannya dalam mengajar keterampilan berbicara berdasarkan KTSP 
sesuai dengan madrasah ini untuk meningkatkan keterampilan berbicara berdasarkan 
KTSP bagi siswa. 

Berdasarkan itu, maka saran peneliti adalah (1). Hendaknya pengajar 
menggunakan materi ajar dalam mengajar keterampilan berbicara berdasarkan KTSP 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara, (2). Hendaknya pengajar menciptakan 
suasana yang menyerangkan dalam mengajar bahasa Arab, supaya siswa senang 
mengemukakan pembicaraan, (3). Hendaknya pengajar mempraktekkan methode yang 
menyenangkan dan pendekatan  yang mudah  dalam menggunakan materi ajar untuk 
mengajar keterampilan berbicara berdasarkan KTSP. 

Usulan peneliti adalah (1). Sebaiknya bagi para peneliti berikutnya 
melakukan penelitian tentang materi ajar pada setiap keterampilan bahasa seperti 
mendengar, membaca dan menulis, karena materi ajar untuk pengajaran bahasa Arab bagi 
bukan penutur asli sangat jarang, (2). Sebaiknya bagi pengajar ikut serta bersama para 
ahli untuk menyusun kurikulum dan menyusun materi ajar pada keterampilan bahasa bagi 
bukan penutur asli, agar kiranya kurikulum dan KTSP sesuai dengan harapan siswa 
pecinta bahasa al-Qur an.      
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 مقدمة -أ

ومفهوم . يعتبر المعلم والكتاب أهم رآيز في العملية التربوية
يمية التى يستعين بها الكتاب هنا يشتمل على مختلف المواد التعل

المعلم في تدريسه، والتى يستخدمها آوسائط لنقل المفاهيم والمعارف 
 . وتنمية القدرات واالتجاهات وإشباع الميول واالهتمامات

إن الكتاب التعليمى هو الوعاء الذى يحمل اللقمة السائعة الطيبة 
هو  أو اللقمة المرة المذاق التى نقدمها للطالب الجائع، والمعلم

الوسيلة أو الواسطة التى تقدم بواسطتها هذه اللقمة للطالب، وهذه 
الوسيلة أو الواسطة اليتوافر وجودها دائما بل تكاد تكون معدومة 

وإذا آان األمر آذلك  -فى حالة عدم إعداده اإلعداد الجيد –أحيانا 
   1.فإننا نرآز اهتمامنا بالوعاء أو المحتوى، أال وهو الكتاب التعليمى

وإذا آان المعلم له دور فى العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمى 
هو الذى يجعل هذه العملية مستمرة بين التلميذ وبين نفسه حتى 
يحصل من التعليم ما يريد، فالكتاب باق معه ينظر فيه آلما أراد، 
ومن ثم نجد الكتاب التعليمى الجيد هو الذى يجذب التلميذ نحوه 

ويتضمن الكتاب التعليمى المواد . ويجد فيه نفسهويشبع رغبته 
الدراسية التى يريد المدرس أن يقوم بتعليمها بقدر اإلمكان مطابقة 

وتتكون المواد الدراسية على األقل من مادة . باألغراض المرجوة
 2.والقراءة، والكتابة، والقواعد, والكالم, االستماع

يمى الذى نرغب فى وأما المواد التعليمية فهى المحتوى التعل
تقديمه للطالب بغرض تحقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية، أو 

أوبعبارة  3.وهى المضمون الذى يتعلمه التلميذ فى علم ما. وجدانية
أخرى هى مجموعة الخبرات التربوية والحقائق والمعلومات التى 

                                                 
، أساس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين ي وعبد الحميد عبد اهللاناصر عبد اهللا الغال 1

 . 7. ص) م 1991دار الغالي، : ، الرياضبها
 .8. ، صالمرجع نفسه 2
دروس الندوات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه،  3

 .111. ، ص)1433ات الوقف اإلسالمى، م، مؤسس.د( ،)الجانب النظرى(بها 



 

يرجى تزويد الطالب بها، واالتجاهات والقيم التى يراد تنميتها 
ندهم، أو المهارات الحرآية التى يراد اآتسابها إياهم، يهدف تحقيق ع

  4.النمو الشامل المتكامل لهم فى ضوء األهداف المقررة فى المنهج
وتنوع ما خرج من مواد، إال , بالرغم من تعدد ما ألف من آتب

أن الشكوى مازالت مستمرة من أن الميدان يفتقر إلى الكتب الدراسية 
د التعليمية المناسبة، وتظهر هذه المشكلة بحدتها آلما الجيدة للموا

نظر الباحث إلى ما ألف من آتب، وما أعد من مواد لتعليم اللغات 
آما تظهر المشكلة أيضا آلما نظر الباحث إلى واقع تعليم . الحديثة

اللغة العربية لغير الناطقين بها في المجتمع العالمي المعاصري 
   5.وتزايد االهتمام به

تصميم المواد التعليمية لتعليم اللغة العربية ليس من وظيفة 
المدرس طبعا، و إنما هو من وظيفة الخبراء المشتغلين باللغة 

و أما المدرس فهو عضو مساعد لالشتراك مع الخبراء في . العربية
. بناء المنهج وفي تصميم المواد التعليمية على حسب المنهج المقرر

بالمواد التعليمية الجديدة على . م 2008نة وجاء المنهج الجديد س
، ولكن األسف أنه لم يوجد (KTSP)المحلي الدراسي  ضوء المنهج

هناك آتاب مقرر من وزارة التربية وال من وزارة الشؤون الدينية، 
حتى يصعب على المدرسين تدريسها، مع أنهم مسؤولون عن 

 .  ةم لنجاح الطلبجوانب عملية التدريس من التخطيط والتنفبذ والتقوي
وبالتالي أن لتصميم المواد التعليمية أهمية آبيرة وأثرا عظيما 

فإذا لم تكن المواد التعليمية معدة، . في نجاح المعلم في مهنة التعليم
فكيف يستطيع المعلم أن يعلم مهارة الكالم مع أن في الكتب المقررة 

ية، وعدم توفر لدرس اللغة العربية قلة وجود المواد للحوار بالعرب
المواد لتقديم القصة و الخطابة والمناقشة بالعربية وما إلى ذلك من 

لذلك، آانت . مهارة الكالم، ولوآانت الوسائل التعليمة معدة آاملة
 .في تعلمهم ةالمواد التعليمية تساعد المعلم في تعليمه وتسهل الطلب

                                                 
جامعة أم : مكة(، القسم األول، المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ,رشدى أحمد طعيمة 4

 .202. ص) س. القرى، د
، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  5
  . 2. ، ص)1983جامعة أم القرى، : كرمةمكة الم(



 

 ومدرسة المعارف الثانوية سنجاساري ماالنج إحدى المدارس
 ةعن نجاح الطلب يرةالشرقية لها مسؤولية آب االمعترف بها في جاو
في تلك  ةفمن العجب أن آثيرا من الطلب. في تعليم مهارة الكالم

المدرسة يستطيعون القراءة والكتابة بكل سهولة، ولكنهم حسب 
مالحظة الباحث ال يستطيعون الكالم باللغة العربية جيدا مع أنهم 

وسبب ذلك في نظر الباحث أن المواد التعليمية . يفهمون مراد الكالم
 .لتدريس الكالم قليلة في الكتب الدراسية المقررة

وعلى الشرح المذآور يريد الباحث أن يبحث تلك الظاهرة فى 
مدرسة المعارف الثانوية سنجاساري ماالنج بتصميم المواد التعليمية 

الدراسي  ها في تدريس مهارة الكالم على ضوء المنهجمواستخدا
 .  المحلى
 

 مشكلة البحث -ب
 :مشكلة هذا البحث واحدة وهي 

وء        ى ض الم عل ارة الك دريس مه ي ت ة ف واد التعليمي ة الم ا فعالي م
نهج ا ة سنجاسري حلالم لدراسيالم ارف الثانوي ي في مدرسة المع
 ماالنج ؟ 

 
 :وتتفرع منها ثالثة أسئلة البحث وهي ما يلي

واد التعلي   -1 ف تصميم الم ى   آي الم عل ارة الك دريس مه ي ت ة ف مي
نهج ة  الدراسي ضوء الم ارف الثانوي ى في مدرسة المع المحل

 سنجاسرى ماالنج ؟ 
ى       -2 الم عل ارة الك دريس مه ي ت ة ف واد التعليمي ق الم ف تطبي آي

نهج  ة الدراسي ضوء الم ارف الثانوي ى في مدرسة المع المحل
 سنجاسرى ماالنج ؟

واد التعل    -3 ة الم ى       ما مدى فعالي ارة الكالم عل دريس مه ة في ت يمي
نهج  ة الدراسي ضوء الم ارف الثانوي ى في مدرسة المع المحل

 ؟ سنجاسري ماالنج
 
   أهداف البحث   -ج

 :أما أهداف هذا البحث فهي ما يلى       



 

الكالم على ضوء في تدريس مهارة لتصميم المواد التعليمية   -1
الثانوية المحلى في مدرسة المعارف الدراسي المنهج 

 . سنجاسرى ماالنج

لمعرفة آيفية تطبيق المواد التعليمية في تدريس مهارة الكالم   -2
المحلى في مدرسة المعارف الدرسي على ضوء المنهج 

 .الثانوية سنجاسرى ماالنج

لمعرفة فعالية المواد التعليمية في تدريس مهارة الكالم على   -3
لمعارف الثانوية المحلى في مدرسة ا الدراسي ضوء المنهج

 .سنجاسري ماالنج

 فروض البحث -د
 :فروض هذا البحث هي ما يلى 

ر   -1 تخدام يعتب ةاس واد التعليمي نهج   المصممة الم ى ضوء الم عل
ة ل فعاليةالدراسي المحلى  ارة الكالم   ترقي دى المدرس   مه في   ل

االنج    ة سنجاسرى م واد     ،مدرسة المعارف الثانوي ك الم ألن تل
 .  آثيرا في تدريس مهارة الكالم درسد المالتعليمية تساع

ة     -2 واد التعليمي ق الم ر تطبي نهج     يعتب وء الم ى ض ممة عل المص
ي    ة ف دى الطلب الم ل ارة الك ة مه ة لترقي ى فعالي الدراسي المحل

االنج  رى م ة سنجاس ارف الثانوي ة المع ق مدرس ، ألن التطبي
 .  في تعلمهم بةالمذآور ستسهل الطل

ى     المصممة  تعليميةتعتبر المواد ال  -3 ارة الكالم عل دريس مه في ت
نهج  ة  الدرسي ضوء الم ارف الثانوي ة المع ي مدرس ى ف المحل

 .سنجاسري ماالنج فعالية جدا في ترقية مهارة الكالم
 

 أهمية البحث -هـ
 األهمية النظرية  -1



 

ة      -)أ تغل باللغ ن يش دة لم ه مفي ث ومعلومات ائج البح ون نت أن تك
مي     ي تص ة ف ة وخاص دريس     العربي ي ت ة ف واد التعليمي م الم

 . مهارة الكالم

دخال      -)ب الم م ارة الك دريس مه ي ت ة ف واد التعليمي ون الم أن تك
ة       واد التعليمي ة في تصميم الم لمؤلف آتاب تعليم اللغة العربي

 . لتدريس مهارة الكالم

 األهمية التطبيقية   -2

ى أساسا عمليا للمعلم فأن يكون البحث بمعلوماته ونتائجه -)أ
تطبيق المواد التعليمية فى تدريس مهارة الكالم في مدرسة 

 .المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج

فى  درسمساعدا للمأن يكون البحث بمعلوماته ونتائجه -)ب
فى  ةتدريس مهارة الكالم بالمواد التعليمية، ومساعدا للطلب

ترقية مهارة الكالم في مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري 
 . ماالنج

 
 حدود البحث  -و 

عة البحث   ددا لس زا ومح ون مرآ دود البحث لتك . وضع الباحث ح
 :وحدود البحث هي ما يلى 

  :الحدود الموضوعية  -1

المواد التعليمية فى هذا البحث هى المواد التعليمية في تدريس 
. وتلك المواد التعليمية تتعلق بالسياحةمهارة الكالم فحسب، 
الدراسي د التعليمية فعلى سبيل المنهج وأما تصميم تلك الموا

 . م 2008الجديد سنة 

 : الحدود المكانية  -2



 

حدد الباحث مكان البحث وهو الصف الثاني من مدرسة 
وهذه المدرسة تقع فى . المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج

الشرقية،  اسنجاسري، ماالنج، جاو 33شارع مسجد رقم 
 . إندونيسيا

 : ة الحدود الزماني -3
ام الدراسى       اني من الع عقد هذا البحث فى الفصل الدراسى الث

 . م 2008-2009
 
 تحديد المصطلحات  -ز

 : المواد التعليمية  -1
ه     المواد التعليمية هى المحتوى التعليمى الذى نرغب فى تقديم
ة، أو       ة أو مهاري ة معرفي للطالب بغرض تحقيق أهداف تعليمي

ا    وهى المضمون الذى يت. وجدانية م م ذ فى عل ا   6.علمه التلمي أم
ارة   دريس مه ق بت ي تتعل ي الت ا فه ة هن المواد التعليمي راد ب الم

 .الكالم من المحتوى التعليمي
 : التصميم  -2

ن    روع م ن المواضيع أو مش يم لموضوع م و تقس التصميم ه
 7.المشاريع العلمية أو األدبية أو غيرها

 : التدريس  -3
تعلم      التدريس هو أنه عملية إعادة  رة التي يكتسب الم اء الخب بن

يم    ات والق ارات واالتجاه ة والمه طتها المعرفي ا  8.بواس وأم
ا           رد م ه ف وم ب ة بشكل خاص أي نشاط مقصود يق تدريس اللغ
ة    وز اللغوي ن الرم ام م ى االتصال بنظ ر عل رد آخ اعدة ف لمس

   9.يختلف عن ذلك الذي ألفه وتعود االتصال به
 : الكالم  -4      
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هو فن نقل االعتقادات والعواطف واالتجاهات والمعانى الكالم 
ا يصدر عن  امع أو م ى الس تكلم عل ار واألحداث من م واألفك
اإلنسان من الصوت يعبر به عن شيئ له داللة فى ذهن المتكلم 

 . 10والسامع، أو على األقل فى ذهن المتكلم 
 
 
 

  
  الثانيالثانيلفصل لفصل اا

  اإلطار النظري والدراسات السابقة اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  األولاألولالمبحث المبحث 

   المواد التعليميةالمواد التعليمية
 

 تعليميةال المواد -أ

 تعليميةال الموادمفهوم   -1    
ة أم  ة أم زراعي ت علمي واء أآان ورها س ع ص ي جمي واد ف الم
ذيبها ووضعها      ة لته األدوات الالزم معدنية هي التي أوحت لإلنسان ب

ه  ادة     . موضع االستخدام الفعلي لتفي بمطلبات ثال آم فوجود الصوف م
د جعلت     . تفكير في أدوات الغزل والنسيجأوحي بال ادة الحدي ذلك م وآ

ة جعلت  ادة تعليمي إن م ل ف اإلنسان يفكر في أدوات صهرها، وبالمث
اإلنسان يفكر في أدوات توصيلها لآلخرين، فوجود األدوات مرهون   

اني   . بوجود المواد هذا هو السبب في أن تكون المواد في المستوى الث
   11.ل األدواتبعد اإلنسان مباشرة وقب

ة  الموادالمراد ب واد التي ي   هى  التعليمي دمه الم ة ل ا المدرس ق  لطلب
ة ال هدافاأل حقيقعلىت ار ال أو رفامع من ال  تعليمي اهيم ات أو المه  مف
 هى  تعليميةال الموادبعبارة أخرى  أو. ساسيةاأل فكاراأل أو حقائقال أو
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ة رات مجموع ة الخب ائقحوال التربوي ات ق ى والمعلوم  ىيرج الت
دهم،  تهاـتنمي  يراد التى مـوالقي تجاهاتواال بها، ةالطلب تزويدها  أو عن
 الشامل النمو  تحقيقعلى  إياهم آتسابهاا يراد التى الحرآية المهارات
ل م المتكام ى له وء ف داف ض رر األه ى ةالمق نهج ف ي الم  الدراس
 . األساسي

ي تعليم فلدى المدرسين أهمية آبيرة لها المواد التعليمية وبالتالي 
يمه   همتساعداللغة العربية، ألنها  دى      في تعل ر ل ر آبي ا أث ذلك له م، وآ

 .في تعلمهم هلهمتسفي تعلم اللغة العربية، ألنها  طلبةال
ا  واد  أم ة  الم وى  فهى  التعليمي  ديمهـتق فى  نرغب  التعليمى  المحت
الب رض للط ق بغ داف تحقي ة أه ة تعليمي ة، أو معرفي  أو مهاري
ذى  نالمضمو  وهى . وجدانية ه  ال ذ  يتعلم م  فى  التلمي ا  عل  هى  أو 12.م

نهج  عناصر أحد ا  الم أثيرا  وأوله نهج  يرمى  التى  باألهداف  ت ى  الم  إل
ا، وى ويعرف تحقيقه واد -المحت ية الم ه -الدراس ة بأن ارف نوعي  المع

ع التى ا يق اراال عليه ى ختي تم والت ا ي ى تنظيمه ين، نحو عل  سواء مع
ار  وأ حقائق أو مفاهيم المعارف هذه أآان ال . 13أساسية  أفك  أيضا  ويق
أن واد ب ية الم ى الدراس ة ه رات مجموع ة الخب  ائقحقوال التربوي

ات ى والمعلوم ى الت دها يرج ا، الطالب تزوي ات به يم واإلتجاه  والق
راد  التى  ا  ي دهم،  تنميته ارات أو عن ة  المه راد  التى  الحرآي ابهاا ي  آتس
و  تحقيق  يهدف  إياهم، م  المتكامل  الشامل  النم  األهداف  ءضو  فى  له
  14.المنهج فى ةالمقرر

ا يختص        يس فقط فيم تعلم، ل والمواد لها إسهاماتها الفردية في ال
ا،       ذي يستخدم فيه ر ال بالمعلومات ولكن أيضا في اآتساب نمط التفكي

  15.والمنطق الخاص بها، وآل هذا له تأثيره على ذهن الدارس لها
ذي         يعيش  وآل مادة تسهم في آشف الغطاء عن أحد جوانب ال

نهج المدرسة            إذا ضم م ه، ف ة من ة معي ى زاوي اء الضوء عل فيه، وإلق
ذا       ى ه ة إل وين نظرة متوازن المادة المناسبة ساعد هذا الناشئ على تك

 .العالم
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 التعليمية ادموال تصميم  -2
رق  آاسيانى رأي فى التعليمية دواالم تصميم وأما ذا  فيف  العمل  ه
 : 16أقسام ثالثة إلى
اس    -)أ و داوالم Adoption اقتب ل وه ة ادوالم تحلي  التعليمي

تخدام واد باس ودة الم ى الموج دان ف رة المي ن مباش ر م  غي
 .تغيير

 ادوالم بتوافق ادوالم تطوير وهو د،واالم Adaptation بتوافق  -)ب
  .الحاجة حسب تناسبها ثم الموجودة

ة  -)ج ة، ادوالم آتاب افة التعليمي ى اإلض اس إل ق، االقتب  والتواف
 على التالميذ تساعد ألنها التعليمية ادوالم آتابة إلى حتاجي
د فاأل. التعليمية مليةعال فى شتراكاال ة  فاه  حسب  المكتوب

 ةنافع  فهى  التعليمية فاهدباأل ةومتماشي التعليمية المبادئ
 .بالحياة مناسبة للتالميذ

 
نهج  على المعتمدة ادوالم تصميم وأما ى   الدراسي  الم المحل

ع واال يتب ة تخط ل:  17التالي ام وقب ار القي ة ادوالم باختي  التعليمي
ا  فى  رييالمعا معرفة من البد وتصميمها،  المستوى  وهى  اختياره

ا اءة Standar Kompetensi ئيالكف ية والكف . Kompetensi Dasar األساس
ى ة ادوالم أن وتعن ارة التعليمي ى المخت د والت ن الب ا أن م  يعلمه
درس ا الم ةال ويتعلمه د طلب ن الب ى وىـتحت أن م واد عل ى الم  الت

 يتجه ادوالم ختيارا يأ. األساسية والكفاءة ئيالكفا المستوى قـتحق
 . ئيالكفا المستوى إلى

 
د ك وبع ذ ذل دئ أخ ة يبت ى الخطوات معرف ار ف  ادوالم اختي
  :على ملتتش التى التعليمية

                                                 
16     Kasihani K.E. Suyanto, English for  young  Learners¸(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), H. 80-83 
17  Tim Pustaka Yustisia, Panduan Penyusunan KTSP Lengkap SD, SMP, SMA , (Yogyakarta : 
Pustaka Yustisia, 2008), H. 195-197 



 

ل   -) أ ودة رعناصال تحلي ى الموج توى ف ا المس اءة ئيالكف  والكف
 . التعليمية ادوالم نوع تحليل.سيةاألسا

ار   -)ب ى  ادوالم اختي ب عل توى ال حس ا مس اءة ئيالكف  والكف
 .األساسية

د  -) ج ة تمت أن وبع ابقة العملي الم ،الس ة ادوف د التعليمي ى توج  ف
ا  ،مراجع  عدة د  والمجالت  الدراسية  الكتب  من  إم  والجرائ

 . وغيرها واألشرطة واالنتيرنيت،
 

اك ادئ بعض وهن ة المب ب العام اامراع يج ى ته ار ف  اختي
 : 18منها التعليمية، المادة
ا  حرصا  ويتطلب  المادة صحة   -) أ م  من  ووعي ار  فى  المعل  اختي

 .المعرضة  المادة

تواها،  حيث  من التالميذ لعقول مناسبتها  -)ب وق  تكون  فال  مس  ف
 .بها فيستهترون مستواهم دون وال منها فيملون مستواهم

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

ون أن    -)د ادة تك بة الم ت مناس ة لوق ة ، الحص  وال الطويل
 .قصيرة

 على جزء آل يبنى بحيث منطقيا ترتيبا المادة ترتب أن يجب -)هـ
 .تكليف غير من بالحقه ويرتبط سابقة

 .وسنة أشهر على زعتو وحدات إلى المقرر المادة تقسم أن    -)و

ط    -)ز ادة رب درس م د ال ادة الجدي درس بم ديم ال ط أو الق  رب
 .األخرى المواد من به يتصل بما ربطه أو المادة، موضوع
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اير     ة مع واد التعليمي وفي رأي طعيمة أن في اختيار محتوى الم
 19:البد من اهتـمامها وهي 

دما يكون ـعنوى صادقا ـيعتبر المحت Validity: معيار الصدق    -)أ
 عياـواق

وأصيال وصحيحا عمليا، فضال عن تمشيه مع األهداف         
 .الموضوعية

يعتبر المحتوى مهما عندما يكون  Significance: معيار األهمية  -)ب
 .ذا قيمة فى حياة الطالب

يكون المحتوى متماشيا  Interest: معيار الميول واالهتمامات   -)ج
 .مع اهتمامات الطالب

سيكون المحتوى قابال للتعلم  Learn ability: معيار قابليى للتعلم   -)د
عندما يراعى قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق الفردية 

 .بينهم

سيكون المحتوى جيدا عند ما  Universality: معيار عالمي  -)د
فية بين ايشمل أنماطا من التعليم التعترف بالحدود الجغر

 .البشر

 
 متمسكةتعليمية ال المواد تصميم عملية تكون أن البد كلولذ
 اللغة تعليم إلى وبالنسبة. المرجوة أو المقررة التعليمية باألهداف
فقد جاء المنهج الجديد سنة  سيايندونإب الثانوية المرحلة فى العربية
 الدراسي بالمواد التعليمية الجديدة على ضوء المنهج. م 2008

جد هناك آتاب مقرر من وزارة ، إال أنه لم يو) KTSP(المحلي 
التربية وال من وزارة الشؤون الدينية، حتى يصعب على 
المدرسين تدريسها، مع أنهم مسؤولون عن جوانب عملية 

 ينبغىف التدريس من التخطيط والتنفبذ والتقويم لنجاح الطالب،
 أن سيايندونإ فى الثانوية المدارس فى المدرسين جميعغلى 
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 المحتوى إعداد فى عليه ويعتمدوانهج إلى هذا الميرجعوا 
  .التعليمى
 مادة تكون فقد : صوره تتنوع التعليمى المحتوى هذا نإ
 المدرس آتابأو الطالب آتاب نحو المقررة الكتب فى مطبوعة

 مادة تكون وقد ملصقات، أو سبورة أو لوحات على مكتوبة أو
 المناسبة ةالمسجل األصوات أو فالماأل أو الثابتة آالصور مصورة
 سواء حد على والمعليمين للطالب مؤلوفة غير تكون وقد بالمادة،
 ادوالم فتحليل. وغيرها البحثية ورقةوال العلمية، المقالة نحو

 إلى هذا ويتطلب. اختيارها إلى يحتاج الميدان فى الموجودة
 التعليمى الهدفمع  تتناسب أن من البد فهى. المحتوى ميزانية
 ادوفالم. التالميذ يمتلكها أن من البد التى فاءةالك فى يذآره الذى
 وقد المنهج، بالمحتوى تسمى التى منهجال مكونات إحدى من

 على معتمدا المتطور التلميذ آتاب أو المدرسى بالكتاب تتمثل
 20.المقرر المنهج

فإذا نظرنا إلى ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
 :يما يتصل بالمواد التعليميةلوجدنا أننا أمام أمرين ف

إما أن نختار من المواد والكتب المطروحة في الميدان، وفي    -)أ
أوالهما ماوجه إلى هذه المواد : تقابلنا صعوبتانهذه الحالة 
من انتقادات آثيرة، وثانيهما عدم معايير إجرائية  أو الكتب

 . متفق عليها لالختيار السليم
هذه الحالة تقابلنا مواد جديدة، وفي وإما أن نقوم بإعداد   -)ب

صعوبة تتمثل في قلة الدراسات والممارسات العلمية التي 
تضع بين أيدينا األسس والمبادئ التي تنبغي أن تحكم هذا 

  21.اإلعداد
 

 المواد التعليمية تصميمأهمية  -3
يم   اح التعل ة لنج وات الالزم م الخط ن أه ميمم واد  تص الم

ة أن     التعليمية، ويستحيل معم واد التعليمي دون الم ذاتي ب ل التعليم ال
يتحقق أهدافه التعليمية، ويصبح المعمل بدون المواد التعليمية مثل 
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البوفيه بدون األطعمة، فال يصح أن نفتح المعمل للطالب ليدرسوا 
رامج متنوعة    من تلقاء أنفسهم بدون أن نوفر لهم مواد تعليمية، وب

ب   واد المناس ار الم م اختي ل له متكف اءت ضرورة  . ة له ا ج ن هن م
داد       اج وبإع ب اإلنت ف قوال ا بختل ة وإنتاجه واد التعليمي داد الم إع

  22.آافية
يهم        اتهم التي ينتمون إل ذ في مجتمع هذه المواد تساعد التالمي
لتكوين االستعدادات والقدرات للتعبير عن أفعالهم المحدودة وتلقى 

ل   المعلومات وتقديمها باللغة العربية، دون تفكي ر في اللغة نفسها ب
مع أن التنوع محدود، والتغيير يسير بشكل   . بشكل عفوي وموات

وهذا يجعل مجال االختبار  –بطيء في المجتمعات المحلية النائبة 
ة   ادة التعليمي وي الم ي محت و  -ضيقا ف ى النح ابه عل ار تتش فاألفك

  23.نفسه بين جميع األشخاص في السن والنوع
وم  أن تصمي من ف ة مالمعل واد التعليمي دا الم م ج ه ال  ،مه ألن
ن  دريس   يمك وم بالت درس أن يق ة للم واد التعليمي دون الم ى . ب فعل

من هنا جاءت ضرورة   . لطلبةلار المواد المناسبة تخالمدرس أن ي
ا  تصميم ة وإنتاجه واد التعليمي داد تالم اج وبإع ب اإلنت ف قوال ختل
 . آاف

واد  وبالتالي  ذه الم ة  ه اتهم    تساعد ال  التعليمي ذ في مجتمع تالمي
ن         ر ع درات للتعبي تعدادات والق وين االس يهم لتك ون إل ي ينتم الت

ة، دون      مل عأفعالهم المحدودة وت ة العربي ديمها باللغ المعلومات وتق
ة   يجعل فينبغي على المدرس أن    لذلك. تفكير في اللغة نفسها البيئ

 .والميول والرغبة السن والنوع على حسب طلبةجميع الالمريحة ل
 

  التعليمية المواد تصميم سبابأ  -4

 :المواد التعليمية فهي ما يلي تصميمأما أسباب 
  .أخرى مناطق فى مماثلة جهود لبذل ماسة الحاجة نإ   -)أ

 .حدة على منطقة آل فى الموقف  لعالج آافيا ليس الوقت نإ -)ب
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  .السريع تنفيذال على يساعد وذلك ،التكلفة تقليل  -)ج

ي   -)د تعمال عتوس ال اس ذه مج واد ه ؤدى الم ى ي انس إل ى التج  ف
 .24الدارسين بين ميالمفاه

ا   في هذا المجال نستطيع أن نقول إن الكتب المستخدمة حالي
ائج  ن نت ادة م ي اإلف لت ف ب فش ة لألجان ة العربي يم اللغ ي تعل ف

ة   ة الحديث ات اللغوي ة    -الدراس ة المتنوع ادئ التربوي ن المب  –وم
ال   ى الحفظ عن         فعلى سبيل المث ه عل ؤلفين في آتاب يصر أحد الم

ة       لة بحاج ت متص ي ليس ة الت ب اللغوي بعض التراآي ب ل ر قل ظه
ا         يس بينه الطالب، وليست متدرجة من صعوباتها أو سهولها، ول

رر اآل  . صلة بما تبرز تقديمها في نظام متصل   ن الحفظ  ومن المق
ؤد     ـلي د ي ة، فق يم اللغات األجنبي ي األخذ  س هو الطريق األمثل لتعل

ه  ان    –ب ن األحي ر م ي آثي ل      -ف م يعم ب، إذا ل اط الطال ى إحب إل
ة       المدرس أو الكتاب على تقديم عدة طرق أو وسائل تسهيل عملي

ب،      : الحفظ، ومن الوسائل  دى الطال ة ل ق الدافعي ادة، خل تدريج الم
   25.والتقويم الجيد لقواعد اللغة
ول إن باب  من وخالصة الق واد التعليم تصميمأس ة هي يالم

ود  بذلإلى  ماسةال الحاجةوجود  ة  جه اطق  فى  مماثل  ، وأخرى  من
ى  منطقة آل فى الموقف  لعالج آافيا ليس الوقت ل و ،حدة  عل  تقلي

واد  مجال استعمال توسيعمصارف المالية، وال ة  الم ؤدى  التعليمي  ي
 .الدارسين بين ميالمفاه فى التجانس إلى

يم  نستطيع أن نقول إن الكتب المستخدموبذلك،  ة حاليا في تعل
ن ن       ادة م ي اإلف لت ف ب فش ة لألجان ة العربي ات  اللغ ائج الدراس ت

ة      اطق العربي ين المن ة ب روف مختلف ة، ألن الظ ة الحديث اللغوي
دى المدرسين   الوسائل  ومن .مثال والمناطق اإلندونيسية الحكيمة ل

ة تدريجهي  ي تصبيقها، ادوالمي ة ف دى و التعليمي ة ل ق الدافعي خل
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يم،    في  طلبةال تعلم والتعل ة ال د   عملي ويم الجي ول    والتق ة المي من جه
 .واالتجهات

 
 المواد التعليمية  تصميمأسس   -5

هناك مجموعة من المبادئ واألسس والشروط والمواصفات   
ى  ة    تصميم  التي تعين عل واد التعليمي ا  الم ى تقويمه وسنعتمد  . وعل

ة  على أربعة جوانب مهمة ينبغي أن تتطبق في ضوئها   في ذلك  أي
ة  ادة تعليمي ي   .م ب النفس ي الجان ب ه ذه الجوان ب  ،وه والجان

 .ويوالجانب اللغ ،والجانب التربوي ،قافيالث
 األسس النفسية -)أ

ادة     د وضع الم األسس النفسية التي ينبغي أن تراعى عن
 :هيلغير الناطقين بها التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية 

ة  أن تناسب المادة الخصائ   -)1( للدارسين   ص النفسية والثقافي
 .ذلك بين ما يقدم للصغار وما يقدم للكبار مفرقة في 

ات   -)2( ول واهتمام ين مي روق ب ادة الف ى الم أن تراع
 .الدارسين من تعلم اللغة وأغراض

ادة           -)3( ة في الم ارات اللغ ارة من مه ة آل مه أن تحدد مكان
 .المادةالمقدمة، وما ينبغي أن يعطي لكل منها من هذه 

ة    -)4( تويات األداء المطلوب وح مس دد بوض ل أن تح ي آ ف
ل       ي المراح ك ف اة ذل ة ومراع ارات اللغ ن مه ارة م مه

 .المختلفة من المادة
درج       -)5( ة واضحة وت ق خط ارات وف ديم المه ابع تق أن يتت

ارة إال وقت     دم المه مراحل نضع الدارسين، بحيث ال تق
  .المناسب

ادة إ  -)6( ت الم يلي أن تلتف كل تفص ارات بش ى المه  -أ: ل
ب ال  ي تتصل بالجان ارات الت ارات  -ب. صوتيالمه مه

رف ا  تع ا وترآيبه ة وتحليله رف   -ج. الكلم ارات تع مه
م   . د. الجملة وتحليلها وترآيبها ام والفه مهارات الفهم الع

 .التفصيلي
م     -)7( ن تعل ين م ية للدارس ب األساس ادة المطال ق الم أن تحق

 .اللغة



 

ادرة      كون مشوقة جامعةأن ت  -)8( ة والن ة والحكاي ين الفكاهي ب
 .وآل ما من شأنه أن يحقق االستماع للدارس

درات     -)9( ي الق ين ف ين الدارس ة ب روق الفردي أن تراعى الف
 .عن طريق التنوع في مستوى المادة

ى   أن تراعى المادة -)10( أ إل استعداد الدارسين للتعلم، وأن تلج
ذا ا ط ه ددة لتنش ائل متع دارس وس ة ال تعداد وتهيئ الس

 .للتعلم
ه    -)11( باع، أي تمكن ن االش ا م دارس نوع ادة لل ق الم أن تحق

ماعا        ة س ال باللغ ة اتص ام عملي ن إتم ريع م كل س وبش
 .وحديثا

تعداداتهم      -)12( ين واس ة الدارس ارة رغب ادة إث ى الم أن تراع
لتعرف اللغة وزيادة معلوماتهم وإشباع حب استطاعهم    

 .عن طريق األنشطة والممارساتنحو ثقافتها وذلك 
ه  -)13( ت إلي ا انته ى م ا إل ادة وتنظيمه داد الم تند إع أن يس

 .نظريات التعليم من حقائق ومفاهيم
نظم  -)14( ادة وت اغ الم ي   أن تص ة ف رق الفعال وء الط ي ض ف

 .تدريس اللغات
ب    أن -)15( اول التغل كلة يح دارس مش ا لل ادة دائم يء الم ته

 .وممارستهاعليها عن طريق تعلم اللغة 
ا       -)16( ى استخدام م دارس فرصا تشجعه عل أن تتيح المادة لل

       26.تعلم في مواقف اتصال حقيقة شفوية وتخريرية
األسس المهمة هي األسس النفسية التي ينبغي   فبذلك أن 

أن تراعى عند وضع المواد التعليمية األساسية لتدرييس مهارة 
لمناسبة لظروف الدارسين  المواد ا الكالم لغير الناطقين بها من

تهم      اتهم وبيئ ن حي رب م ى تق ة حت ية والثقافي ولهم النفس مي
وهذا آله يشجع الدارسين في تقديم الكالم . واحتجاتهم ورغبتهم

  .باللغة العربية
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 ثقافية األسس ال -)ب

ادة     ثقافية األسس ال د وضع الم التي ينبغي أن تراعى عن
 :هيلغير الناطقين بها لعربية التعليمية األساسية لتعليم اللغة ا

 .العربية واإلسالمية لثقافةعن محتوى المادة عبر اأن ت  -)1(
صورة صادقة وسليمة عن الحياة في األقطار    طيأن تع  -)2(

 .العربية
ة للدارسية     أن ت  -)3( ة والفكري عكس المادة االهتمامات الثقافي

 .على اختالفهم
وع أن ت  -)4( ادةتن ث تغطي مي  الم ة بحي االت ثقافي ادين ومج

 .وفكرية متعددة في إطار من الثقافة العربية اإلسالمية
وأن تت  -)5( ن   عن ة م ات عريض ل قطاع ث تقاب ادة بحي الم

 .الدارسين من مختلف اللغات والثقافات واألغراض
ادة  تسق أن ت  -)6( يس فقط مع أغراض الدارسين ولكن       الم ل

 .رهمأيضا مع أهداف العرب من تعليم لغتهم ونش
ل تأال   -)7( ادة غف اة  الم ب الحي ين   الجوان ترك ب ة والمش عام

 .الثقافات
وى حياة اإلنسان العربي المتحضر في     تيعكس المحأن   -)8(

 .إطار العصر الذي يعيش فيه
م      ريثيأن   -)9( ى تعل ه إل تعلم ويدفع المحتوى الثقافي للمادة الم

 .اللغة واالستمرار في هذا التعلم
د، أو  : لمحتوى الثقافيينظم اأن -)10( إما من القريب إلى البعي

من الحاضر إلى المستقبل، أو من األنا إلى اآلخرين، أو  
  .من األسرة إلى المجتمع األوسع

المستوى الحسي من الثقافة ثم تتدرج نحو  المادةدم أن تق-)11(
 .المستوى اللغوي

 .خبرات المتعلم بأصحاب اللغةالمادة وسع أن ت-)12(
رتبط ن أ-)13( ادة ت ي الم ابقة ف رات الدارسين الس ة بخب الثقافي

 .ثقافتهم
ر  أن -)14( ذي يناسب عم المحتوى ال افي ب وى الثق دم المحت يق

 .الدارسين



 

ت أن ت-)15( ادةلتف لية      الم يم األص ى الق اص إل كل خ وبش
 .المقبولة في الثقافة العربية واإلسالمية

دم -)16( ول الكث أن تق ي عق ا ف ا وتصحيحا لم ن تقويم رين م ي
 .أفكار خاطئة عن الثقافة العربية واإلسالمية

 .للثقافة العربية جنب إصدار أحكام متعصبةأن تت-)17(
 27.أن تتجنب إصدار أحكام صد الثقافات األخرى -)18(
 

اب         دمها الكت ة التي يق ادة التعليمي التدرج في عرض الم
 عالمة من عالمات الكفاءة في إعدادها، والقدرة على تنظيمها،

ا  ال ينبغي أن   28.والوعي بالجوانب النفسية والتربوية المقرة له
ة واحدة          يم آلم درس األول بتعل دأ ال ا أن يب درج هن يفهم من الت
رآيبين      ين وت ى آلمت در إل وترآيب لغوي واحد، ثم يزاد هذا الق

 . في الدرس الثاني، وهكذا دوالك
ة   ور خاصة بطريق دة أم ا يتسع ليشمل ع درج هن إن الت

ل    . المادة التعليمية وتقديمها اختيار ا يعني أن ينتق إن التدرج هن
ف د،    -)1: المؤل ى المعق يط إل ن البس ى    -)2م هل إل ن الس وم

د،   -)3الصعب،  ى الجدي ألوف إل ن الم ابه  -)4وم ن المتش وم
ف،   ى المختل ر،     -)5إل ى الكثي ل إل ن القلي ن  -)6وم وم

 . المحسوس إلى إلى المجرد
واد ال   اب     التدرج في عرض الم دمها الكت ة التي يق تعليمي

عالمة من عالمات الكفاءة في إعدادها، والقدرة على تنظيمها، 
وهو يشمل عدة أمور    .والوعي بالجوانب المختلفة المقررة لها

ى     ة إل خاصة بطريقة اختيار المادة التعليمية وتقديمها من البداي
ى النهاية حتى يشعر الدارسون بأن المواد التعليمية تشجعهم عل

 .الكالم باللغة العربية
 
 تربوية  األسس ال -)ج

ة         ة عن النظرة التطبيقي اديء التربوي ر المب ا تعب ادة م ع
ل      في عملية التعليم لما تقدمه األسس األخرى من معلومات مث
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وي   افي والترب ي والثق اس النفس اديء   . األس ذه المب ة ه ومعرف
ا        ة واختياره واد التعليمي ى  تساعد المسئولين عن وضع الم عل

واد  ذه الم ل ه ون  تحلي ذي يقوم رامج ال ا يصلح للب د أيه وتحدي
 . على تخطيطه وتنفيذه

 :هيوتتلخص هذه المباديء التربوية في عدة مجاالت 
تمرار   -)1( ابع واالس ي الت ة وه ادة التعليمي يم الم اديء تنظ مب

 .والتكامل
ادة       -)2( ة للم د معالجة الجوانب المختلف الضوابط التربوية عن

 .ميةالتعلي
 .مباديء تتصل بوضوح المادة التعليمية وانقرائيتها -)3(
 .مباديء تتصل بمحتوى المادة التعليمية -)4(
 29. مباديء تتصل بمناسبة المادة وإمكانية تدريسها -)5(

ي،  ق العمل ي التطبي ة ف ة مهم اديء التربوي ر المب تعتب
واد         ع الم ن وض ئولين ع اعد المس اديء تس ذه المب ة ه فمعرف

ا يصلح     التعلي د أيه واد وتحدي مية واختيارها على تحليل هذه الم
واد        ذه من تنظيم الم ى تخطيطه وتنفي للبرامج الذي يقومون عل

ا و  محتواها والتعليمية و وضوح  ب ه ارة    مناس درس مه تها في ت
 .الكالم

 
 يةلغواألسس ال -)د

ادة     د وضع الم األسس اللغوية التي ينبغي أن تراعى عن
 :تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها هيالتعليمية األساسية ل

 . اللغة العربية الفصحى لغة لها المادةعتمد أن ت  -)1(
د أن تع  -)2( ادة تم ة    الم ي قائم ة ف ية ممثل ة األساس ى اللغ عل

 .مفردات شائعة معتمدة
زمأن   -)3( اهيم   يلت ة بالمف ة المقدم ات اللغوي ي المعلوم ف

 . ت اللغوية الحديثةوالحقائق التي أثبتتها الدراسا
ن       أن ت  -)4( دم م ا يق حة فيم المة والص ة والس ى الدق راع

 .)جمع الضمائر مثال(معلومات لغوية 
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ت     أن   -)5( ة وليس ة طبيعي ة مألوف ة لغ ة المقدم ون اللغ تك
 .مصطنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها وتراآيبها

ى أن ت  -)6( ادة بن ة  الم وم اللغ ح لمفه ور واض ى نص عل
 .لمهاوتع

 .استخدام اللغة الوسيطة آلما أمكن ذلكالمادة تجنب أن ت  -)7(
عالج المادة ومنذ البداية الجانب الصوتي من خالل     أن ت  -)8(

 .الكلمات والجمل ذات المعنى
 .عالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة وترآيبهاأن ت  -)9(
 .عتني بالرمز والصوت لكل حرفأن ت-)10(
 .بالكلمات والجمل ليس بالحروفدة المابدأ أن ت-)11(
 .ظهر العناية بالنبر والتنغيمأن ت-)12(
 .تعالج ظاهرة االشتقاق بعناية أن-)13(
  .على التراآيب الشائعة االستعمال المادةتعتمد أن -)14(
ة   القواعد الغامضة وص   المادة تتجنب أن -)15( م وقليل عبة الفه

 .االستخدام
 .ويتم التريب عليه يبرز الترآيب المقصودأن -)16(
 .أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما آبيرا-)17(
 .أن تهتم بعالمات الترقيم من أجل إظهار التنغيم-)18(
ات   -)19( ائج الدراس اب بنت ادة الكت داد م ي إع تعان ف أن يس

 .اللغوية التقابلية
ا الدراسات    -)20( أن تلتفت إلى المشكالت اللغوية التي تبرزه

       30.والبحوث
           

 المواد التعليمية تصميماألهداف في   -6
داف  ي األه ميمف ا     تص ان أوالهم ة نوع واد التعليمي الم

اني  ة، والث داف العام م األه ارة ث ل مه ة لك داف الخاص األه
ي ضوءها    ن ف لوآية يمك داف س ى أه داف إل ذه األه ة ه ترجم
 . وضع محتوى الكتاب الذي نتوسل به لتحقيق هذه السلوآيات

 :فهي آما يلي  المواد التعليمية تصميما األهداف في أم
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ا ـإآس -)أ  ن المه ة م دارس مجموع د اب ال ة عن رات اللغوي
 : مستوى من 

تماع      -)1( ة أي االس حى المتكلم ة الفص ة العربي م اللغ فه
 .ةعامالواعي في موافق الحياة ال

 .التحدث باللغة العربية آوسيلة اتصال مباشر-)2(
ة بيسر  قراءة اللغة ا-)3( ، وإدراك المعنى والتفاعل   لعربي

 .معه
ا أو     -)4( ك وظيف ان ذل ة سواء أآ ة في الكتاب استخدام اللغ

 .تعبيرا عن النفس
درج     -)ب ة وبشكل مت تزويد الدارس بمعلومات ومعارف آافي

ا،       ا وتاريخه ث جغرافيته ن حب ة، م بالد العربي ن ال ع
حيث  ونظمها االجتماعية، وآدابها وفنونها وثقافتها، ومن  

اهيم   العادات والتقاليد واألعياد واالحتفاالت مع العناية بمف
   31.الثقافة اإلسالمية

 
دريس  أما األهداف العامة في تصميم المواد  التعليمية في ت

الم  ارة الك ة أي     ف مه حى المتكلم ة الفص ة العربي م اللغ ى فه ه
ة        دث باللغ ة والتح اة العام ق الحي ي مواف واعي ف تماع ال االس

ة آ رالعربي يلة اتصال مباش واد . وس ي وتصميم الم ة ف التعليمي
الم  ارة الك دريس مه ن    ت ة، م بالد العربي ن ال درج ع كل مت بش

ا  ي ح ة، وآدابه ا االجتماعي ا، ونظمه ا وتاريخه ث جغرافيته
اد  د واألعي ادات والتقالي ث الع ن حي ا، وم ا وثقافته وفنونه

 .واالحتفاالت مع العناية بمفاهيم الثقافة اإلسالمية
 

اب          دمها الكت ي يق ة الت ادة التعليمي ي عرض الم درج ف الت
عالمة من عالمات الكفاءة في إعدادها، والقدرة على تنظيمها، 

 32.والوعي بالجوانب النفسية والتربوية المقرة لها
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ا، لتكون         د منه ة مواصفات الب واد التعليمي في تصميم الم
اتهم       مناسبة ولهم ورغب اتهم ومي ى حي ة عل ة وموافق . ببيئة الطلب

ات     ه من اإليجابي از ب ع    , واختار المصمم ما يمت ا وق واجتنب م
 .  ويكون في هذ التصميم مقبوال لدى الطلبة, فيه من سلبيات

أما المواصفات في تصميم المواد التعليمية لتدريس مهارة 
ا    ما يتعلق بالدرا: الكالم فثالثة أنواع وهي  ية، وم سات األساس

ق باألهداف السلوآية      ا يتعل يتعلق بمحوى المواد التعليمية، وم
 .في تدريس مهارة الكالم

 
 : المواصفات المتعلقة بالدراسات األساسية -)أ

 . تحديد مقروئية النصـوص التي تعرض في الكتاب  -)1(
ـها      -)2( ر ب ع أن يم ي يتوق ة الت ف اليومي د المواق تحدي

ة      الدارسـون،  ة العربي ـة اللغ اجون ممارس والتي يحت
 .فيها

  33. تحـديد نوع المفـردات المناسبة للدارسين   -)3(
ض      -)4( ة بع عوبة لغ هولة وص توى س د مس تحدي

 .النصوص
ات        -)5( ـة في الكتاب ة الشائع تحديد أنواع التراآيب اللغوي

ة    ي الكتاب يع ف ي تش ـون أو الت تخدمها الدارس ي س الت
 .العامـة

دراسـة المشكالت الصوتية التي يواجهها الدارسـون    -)6(
 . في نطـق األصوات الجديدة

ي        -)7( ارية الت ـح الحض ة والمالم اهيم الثقافي د المف تحدي
 .يجب أن يشتمـل عليها الكتاب

ية     -)8( ب النفس ين والجوان ائص الدارس ـة خص دراس
 . المختلفـة عندهم

يجري     -)9( ذي س ع ال ائص المجتم ـة خص دريس  دراس ت
 34. الكتاب فيه
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 : المواصفات المتعلقة بمحتوى المواد التعليمية -)ب         
 : وأما األمور التي ينبغي مراعاتـها المصمم فهي                 

ا         -)1( ه ال م ا يمكن تعلم دم م أن تعرض المـادة بحـيث تق
 . ينبغي أو يجب معرفته 

ي ف       -)2( لوب المنطق رض األس د الع ـرض أن يعتم ي ع
المـادة اللغوية منـها والفكرية بحيث يسبق المعروف   
عب،   هل الص د ، والس يط المعق ول ، والبس المجه
ل     ـول ، والك وظ المعق رد، والملح وس المج والمحس

 .التفاصيل
انية        -)3( ـرفة اإلنس ين مجاالت المع ـوازن ب أن يحسب الت

دم         ع ع المية م ة اإلس ة العربي ن الثقاف ـار م ي إط ف
 . حـياة العامـة والمشترك بين الثقافات إغفال ال

ين        -)4( رابط ب ـادة الت ـرض الم ي ع ظ ف أن يالح
وع  دريس آل موضـوع ون داف ت الموضوعات وأه

 .المهارة فيه والزمـن المخصص له 
ادة       -)5( ة في عـرض م أن يعتمد أسلوب التنـوع والمرون

ين      ة للدارس روف المختلف اة للظ اب مراع الكت
 .ية بينهم والفـروق الفرد

أن يقع الكتاب في مجاالت تعـالج في وحدات تتكون     -)6(
 . آل منـها من عـدة دروس 

ية   -)7( ة القصص وار والمعالج ـرد والح د الس أن يعتم
 . أساليب لمعالجة النصوص 

راز      -)8( ع إب دة م ل وح ي آ ارات ف ع المه الج جمي أن تع
ة  س العلمي ق األس ر وف ها اآلخ ى بعض ها عل بعض

 . هذه المهارات لتدرج 
د  -)9( ـرة تش ـة مبتك اليب شائق الج الموضوعات بأس أن تع

 . الدارسين إليها وترغبهم في عملية التعلم
رق    -)10( ـه بط ن تقديم ار يمك ي إط دروس ف أن تصاغ ال

 .التدريس الحديثة 
ـوء   -)11( ي ض اب ف ي الكت وي ف ـاء اللغ الج الوع أن يع

ذا ح    ـا ه ـدا أدنى من   قواعد االنقرائية بحيث يحقق لن



 

ـل   ي مراح تعلم ف وي للم ـاء اللغ بة الوع ضمان مناس
تدرجه التعليمية من هذا مـثال أمور تتصـل بصعوبة   
ـها ،  ـرة وآثافت ة الفك ـها ، وبنوعي اهيم وسهولت المف

ـلة  ( وبطول الوحـدة اللغوية وضوابط بساطتـها  الجم
 35. الخ ) ... والفقـرة 

 
 : ة باألهداف السلوآية المواصفات المتعلق  -)ج         

أما المواصفات المتعلقة باألهداف السلوآية لتدريس الكالم 
 :فهي ما يلي

 .مـا اأن يطلب المتعلم شيئ -)1(
 .أن يتعلم عن األماآن واألوقات واألشخـاص  -)2(
 . أن يطلب من اآلخـرين عمل شيء مـا  -)3(
 . أن يقيم عـالقات أليفـة مـع أبناء اللغة  -)4(
 . لآلخـرين  اأن يحكي قصـة بسيطـة ، أو يقـول شيئ -)5(
أن يشغل الجالسين أو رفاقه بالحديث عن بعض  -)6(

 .األحداث اليومية
 . أن يفهم اآلخـرين ويوجههم ويرشدهم  -)7(
أن يقضي حوائجـه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من  -)8(

 36. الخ ... أعمـال 
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   ثانيثانيالمبحث الالمبحث ال
 الممهارة الك

 
 مهارة الكالم -ب

 مفهوم مهارة الكالم -1 
ة المتنوعة التى     ةالكالم ليس مجموع من المهارات اللغوي

ه     ر عن د أن يعب يجب أن يتقنها الفرد، حتى يصبح متمكنا مما يري
د اللغوي، وهو       ذا البع ر ه فى يسر، بل إن الكالم له بعد آخر غي

رتبط بتحص   : البعد المعرفي يل المعلومات  وهذا البعد المعرفي ي
ة    راءة المتنوع ق الق ن طري رات ع ار والخب ائق واألفك والحق
ة       د الكالم الطالق تكلم عن الواعية، وهذا البعد المعرفي يكسب الم
رات،     ارات والفق اء العب اللغوية، والقدرة على تكوين الجمل، وبن

ى اال   ه عل تدعى التنبي ذا يس ا وه ة،  وترتيبه القراءة العام ام ب هتم
 .يقرؤه اإلنسان، وما يتكلم فيه والربط بين ما

ا  ددة منه ل متع ا لعوام الم تبع ارات الك دد مه جنس : وتتع
فمهارات الذآر فى الكالم تختلف عن مهارات األنثى، : المتحدث

ارات الصغار فى الكالم تختلف عن       : ومنها العمر الزمني   فمه
مهارات الشباب، ومهارات الشباب تختلف عن مهارات الشيوخ  

فمهارات المستويات التعليمية، : ا المستوى التعليميوهكذا، ومنه
رات     ا الخب الم، ومنه ى الك ها ف ن بعض ف ع اتها تختل وتخصص
ه، أو      الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب الموضوع المتحدث عن
ك       ر ذل ى غي تكلم إل ة الم بعده عن مجال تخصص المتكلم، ودافعي

 37.من عوامل أخرى
ل  الكالم له بعد لغوي  ليس  ه    فحسب، ب ه ل د معرفي  أن . بع

ة،        ة اللغوي د الكالم الطالق تكلم عن وهذا البعد المعرفي يكسب الم
ا    رات، وترتيبه والقدرة على تكوين الجمل، وبناء العبارات والفق

ين     وهذا يستدعى التنبيه على اال ربط ب ة، وال القراءة العام هتمام ب
 .ما يقرؤه اإلنسان، وما يتكلم فيه
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ا لعوا ةبعاالكالم ت ةومهار جنس المتحدث   : مل متعددة منه
الخبرات الثقافية، والرصيد والمستوى التعليمي و العمر الزمنيو

ال     ن مج ده ع ه، أو بع دث عن رب الموضوع المتح وي، وق اللغ
 .تخصص المتكلم، ودافعية المتكلم

 
 همية مهارة الكالمأ -2

ة،   ة العربي روع اللغ ين ف ه الخاصة ب الم منزلت ان للك ا آ لم
ة   وهو أنه الغا ية من آل فروع اللغة، سنحاول هنا أن نوضح أهمي

ذه          ن ه ب م ا جوان ف لن ددة تكش اط مح ى نق اة ف ى الحي الم ف الك
  38.األهمية

من المؤآد أن الكالم آوسيلة إفهام سبق الكتابة فى الوجود،       -)أ
ى     فاإلنسان يتكلم قبل أن يكتب، ول  إن الكالم سابق عل ذلك ف

 . الكتابة
ر عن       التدريب على ال  -)ب ة فى التعبي ود اإلنسان الطالق كالم يع

 .أفكاره، والقدرة على المبادأة ومواجهة الجماهير
الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة، فى حاجة ماسة      -)ج

ك         ى ذل اع، وال سبيل إل رأي، واإلقن داء ال إلى المناقشة، واب
ر      ى التعبي ؤدى إل ذى ي إال بالتدريب الواسع على التحدث، ال

 .الواضح عما فى النفس
ه وسائل        -الكالم    -)د ددت في ذى تع ذا العصر ال خصوصا فى ه

ل والمواصالت  ين   -النق اس المتنقل ة الن يلة لطمأن يس وس ل
ى انقطاع االتصال  م، ألن ف يهم وذويه ة أهل ل طمأن ط، ب فق
اتف    ه باله بداية الخطر، فالمغترب والمسافر عندما يكلم أهل

ه   م  رفاق نهم، ويكل يهم،  يطمئ ئن عل دقاءه فيطم وأص
 .ويطمئنون عليه

ـ ر صادق  -)ه الم مؤش ا   -والك د م ى ح تكلم،   -إل ى الم م عل للحك
ه، أو   ة، ومهنت ه اإلجتماعي افي، وطبقت تواه الثق ة مس ومعرف
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ا       واعهم، إنم تالف أن ى اخ ين عل ك ألن المتكلم ه، ذل حرفت
ا      م، ومن هن يستخدمون اصطالحات لغوية تنبيئ عن عمله

اء المنطق      فإن الكالم ه  ال بعض علم ذلك ق : و اإلنسان، ول
 .إن اإلنسان حيوان ناطق

تكلم      -)و ين الم ام ب م واإلفه اع، والفه يلة اإلقن الم وس والك
ايا        دد القض ن تع حا م ك واض دو ذل ب، ويب والمخاط

ين، أو المشكالت الخاص     ين المتكلم ة المطروحة للمناقشة ب
 . والعامة التى تكون محال للخالف

رد        وال    -)ز ر الف ه، ألن تعبي ا يعاني رد عم يس الف يلة لتنف كالم وس
عالج نفسي يخفف من      -ولو آان يحدث نفسه   -عن نفسه 

  .حدة األزمة التى يعانيها، أو المواقف التى يتعرض لها
تعلم     -)ح ر، والم ه الصغير والكبي وم ب اني يق اط إنس الم نش والك

أآثر فى  والجاهل، والذآر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة
  .التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبه الضرورية

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

 .المواد للشرح والتوضيح
الي  ب أن وبالت ا جوان ف لن اة تكش ى الحي الم ف ة الك  أهمي

ة، ى  حيوي يلة أن البمعن الم وس ود،   إلك ى الوج ة ف بق الكتاب ام س فه
نفس  و اس    ، ويؤدى إلى التعبير الواضح عما فى ال ة الن يلة لطمأن وس

ين ادق  ،المتنقل ر ص ين     ، ومؤش ام ب م واإلفه اع والفه يلة اإلقن ووس
ه       ا يعاني رد عم يس الف يلة لتنف ب، ووس تكلم والمخاط اط  ،الم و نش

 .فى مختلف مراحلها ووسيلة رئيسة فى العملية التعليمية ،إنساني
 مهارة الكالم دريسطرائق ت -3

وفيما يلى مجموعة من التوجيهات العامة التى قد تسهم فى   
  39.تطوير مهارة الكالم فى العربية آلغة ثانية

الم       -)أ ة الك ى ممارس الم يعن دريس الك ذلك أن  :  ت د ب يقص
ا بنفسه ال أن       تكلم فيه ى مواقف ي يتعرض الطالب بالفعل إل

تكلم ه  ي ره عن ب إن   .. غي ا الطال ارة ال يتعلمه الم مه إن الك
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م      ... تكلم المعلم وظل هو مستمعا  اءة المعل اس آف ا تق من هن
ه الحديث    فى حصة الكالم بمقدار صمته وقدرته على توجي

  .وليس بكثرة آالمه واستثاره بالحديث
رة    -)ب ذلك أال يكلف الطالب     : أن يعبر الطالب عن خب يقصد ب

ن  الكالم ع هب م ب ديهم عل يس ل يء ل تعلم .. ش ى أن ي ينبغ
ه  دث عن يء يتح ه ش ون لدي ب أن يك ن البعث أن . الطال وم

ذا         ألوف إذ أن ه ر م الكالم فى موضوع غي يكلف الطالب ب
 .وقد ال يجد فى رصيده اللغوي ما يسعفه. يعطل فهمه

ردد     : التدريب على توجيه االنتباه    -)ج ا ي ليس الكالم نشاطا آلي
إن الكالم  . عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم فيه الطالب 

إنه يستلزم القدرة على تمييز األصوات . نشاط عقلي مرآب
ا د نطقه ماعها وعن د س ب . عن ى تعرف التراآي درة عل والق

ى   تالف المعن ى اخ ؤدى إل ا ي ف أن اختالفه الم . وآي إن الك
ا      ا لم رد أن يكون واعي باختصار نشاط ذهني يتطلب من الف

ه   صدر عنه الم علي ل إن   . حتى ال يصدر منه ما ي ديما قي وق
 .انيسنعثرات اللسان أفتك من عثرات ال

رة التصحيح    -)د ة وآث ا : عدم المقاطع ياء حرج ر األش من أآث
رون   ه اآلخ ه أن يقاطع ا ل دث وإحباط ذا . للمتح ان ه وإذا آ

ر صدقا          ى فهو أآث اتهم األول ى المتحدثين فى لغ يصدق عل
ة بالنسبة للمتحدثين  ديهم من العجز فى     .. فى لغات ثاني إن ل

ه      ديث أو اخراج ى الح ال ف ن االسترس وقهم ع ا يع ة م اللغ
ذا العجز أن       د فى إحساسه به بشكل متكامل، ولعل مما يزي

م ه المعل ى   .. يقاطع م ف ح المعل ا أال يل ذا أيض رتبط به وي
 .تصحيح أخطاء الطالب

ا سبق   من المعلمين من يزيد توقعات : مستوى التوقعات  -)هـ ه آم
القول عن اإلمكانات الحقيقة للطالب، ويستحثه على استيفاء 

إن الحقيقة . القول ثم يلومه إن لم يكن عند مستوى التوقعات
ي،     ة أن األجنب ة ثاني التى ينبغى أن يعرفها معلم العربية آلغ
ى  ل إل در أن يص ر، ين و آبي ة وه م العربي ة إن تعل خاص

ارة ا   ذه ظاهرة   .. لكالم مستوى العرب عند ممارسته مه وه
ة الدارسين    ال تختص بتعلم العربية وحدها، وإنما تشمل آاف



 

ة ات الثاني ون .للغ ك، وأن يك در ذل م إذن أن يق ى المعل عل
ا ن . واقعي در ع ذى يص الم ال توى الك ين مس ز ب وأن يمي

ات   اطقين بلغ ذى يصدر عن الن ك ال ة وذل اطقين بالعربي الن
 .أخرى

إن الكالم، آما قلنا، .. تدرج هنا أيضاينطبق مبدأ ال: التدرج    -)و
ي متكامل   ارة ال    .. مهارة مرآبة ونشاط عقل ذه المه م ه وتعل

ين عشية وضحاها    ة   . يحدث بين يوم وليلة، وال ب ا عملي إنه
ا ينبغى    تستغرق وقتا وتطلب من الصبر والجهد والحكمة م

م  ه المعل ا      . أن يملك الم م ف الك ن مواق يء م ه أن يه وعلي
  :مستوى من مستويات الدارسين آالتالىيتناسب مع آل 

دائي    -)1 دور مواقف : بالنسبة للمستوى االبت يمكن أن ت
ا      ب عليه م ويجي ا المعل ئلة يطرحه ول أس الم ح الك

ة       . الطالب تعلم الطالب آيفي ة ي ذه اإلجاب ومن خالل ه
ار   ويفضل  . انتقاء الكلمات وبناء الجمل وعرض األفك

ئلة با   ذه األس م ه ب المعل ى  أن يرت ذى ينته كل ال لش
ل    وع متكام اء موض ى بن الطالب إل ف  . ب ن المواق وم

دريبات الشفهية،     أيضا تكليف الطالب باإلجابة عن الت
ئلة   فهية عن أس ة الش وارات واإلجاب ظ بعض الح وحف

 .وهؤمرتبطة بنص قر
ط    -)2 توى المتوس ى : المس ف الت توى المواق ع مس يرتف

الم   ارة الك ا مه ن خالله الب م تعلم الط ذه . ي ن ه م
دور  . وإدارة االجتماعات role playingالمواقف لعب ال

ت     ى وقع داث الت ف األح ة، ووص ة الثنائي والمناقش
ى  معوها ف ى س ار الت ة األخب ادة رواي الب، وإع للط
ة جرت أو    التلفاز واإلذاعة واألخبار عن محادثة هاتفي

 .إلقاء تقرير مبسط وغيرها
دم    -)3 توى المتق ى : المس د يحك ا ق ة وهن الب قص الط

ة      را من مظاهر الطبيع تهم، أو يصفون مظه أو . أعجب
أو يتكلمون فى  debate  يلقون خطبة أو يديرون مناظرة

ر    . موضوع مقترح ة، أو غي أو يلقون حوارا فى تمثيلي
ف ك من مواق م .ذل ه أن يراعى المعل ذا آل ى ه م ف المه



 

اتهم     ذلك اهتمام ين وآ د الدارس وي عن يد اللغ الرص
 .  من خبرة عن موضوع الحديث ومدى ما لديهم

تزداد دافعية الطالب للتعلم آلما آان : قيمة الموضوع    -)4
اتهم       ى حي ة ف دهم، وذا قيم ى عن ه ذا معن ا يتعلمون . م

ى       وعات الت ار الموض م اختي ن المعل ى أن يحس وينبغ
دم،        توى المتق ى المس ة ف ا خاض الب فيه دث الط يتح

ر  ر الح ة للتعبي ث الفرصة متاح ى. حي ون  فينبغ أن يك
ددا    حا ومح ون واض ة، وأن يك وع ذا قيم . الموض

رة       ل م ى آ الب ف ى الط رح عل ل أن يط ويفض
ار متاحة      ة االختي موضوعان أو أآثر حتى تكون حري

 .لهم، فيتكلمون عما يعرفون
ي   الوخ الم ه ارة الك دريس مه ق ت ول إن طرائ ة الق  ص

هي  ف العربيةاللغة التوجيهات العامة فى تطوير مهارة الكالم فى 
الم   دريس الك ةبالت ر  ةر الطلبيعبوت ،ممارس ن خب اتهم، ع

اه   و ه االنتب ى توجي رة التصحيح    ، التدريب عل ة وآث  عدم المقاطع
الم الطلب   د آ ى    ،ةعن ة عل وين البيئ ات وتك توى التوقع ، مس

ا يتناسب مع آل     في لتدرج التطبيق على سنة او مواقف الكالم م
  .مستوى من مستويات الدارسين

ي المدرس ةوطلب ة ف طة الثانوي توى المتوس و ، المس  وه
تعلم الطلب     ى ي ف الت توى المواق ع مس ارة    ةيرتف ا مه ن خالله م

الم دور  . الك ب ال ف لع ذه المواق ن ه ات ،م . وإدارة االجتماع
ادة  ةوالمناقشة الثنائية، ووصف األحداث التى وقعت للطلب  ، وإع

ار       از واإلذاعة واألخب عن  رواية األخبار التى سمعوها فى التلف
 .محادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغيره

  
 مهارة الكالم دريسوسائل ت-4

يم الكالم،    يمكن استخدام المدخل السمعي البصري فى تعل
ورة       ا الص رة منه اليب آثي تخدام أس ن اس دخل يمك ذا الم ى ه فف

داث   ن األح ل م ل، وسالس ا  . والتمثي المالمح وآله ر ب والتعبي



 

ا لتفس تعان به اليب يس ه، أس م نطق ى وربطه بالصوت ث ير المعن
  40:وإن استخدام هذا المدخل يقوم على عدة أسباب 

اس      -أ ن اإلحس را م ل آثي وت يقل ورة بالص اط الص أن ارتب
ة األم   ى اللغ ة إل المعنى. بالحاج ان   و ف ا يرتبط ظ هن اللف

  .ارتباطا مباشرا دون حاجة لتدخل من اللغة األم
ت االنتب   -ب اليب تلف ذه األس دريب   أن ه ى ت ة إل ذ البداي اه من

ة     ة األجنبي ة باللغ ة األجنبي ى اللغ ر ف ى التفكي ين عل الدارس
 .ذاتها

رابط         -ج ة ال تت ل ألن الكلمات المتكلم ا تق ة هن أن الحاجة للكتاب
ل       ابع الصحيح للنطق، ب ره     -أيضا  -فقط مع التت ا تثي مع م

ى حفظ النطق واستدعائه      الصورة من معان مما يساعد عل
 .ؤية الصورةبمجرد ر

ذآر     -د ع الت ري م رض البص ى الع د عل ا يعتم تعلم هن أن ال
ع   ر م ك أن البص فوي وال ش تخدام الش ع االس معي م الس

 .السمع مع الحديث واالستخدام يؤآد القدرة على الكالم
ه   -ـه اح ل أن هذا المدخل يتضمن دوافع ومثيرات للمتعلم حيث تت

ارا   ن عب ظ م ا حف تخدام م ة الس رص العملي رة الف ى فت ت ف
اس      ايش الن دا، فهو يع االستماع وللشعور بأنه تعلم شيئا مفي

 .والصور وسيشرك نفسه فى مواقف حقيقية حية متحرآة
رة، فمن       - و ات آثي اليب وإمكان أن هذا المدخل يتسع ليشمل أس

لوب      ر، وأس لوب المباش مى باألس ا يس د م اليب نج األس
بة، ومن سالسل المواقف التمثيلية، وأسلوب األسئلة واألجو

ات،     رحالت واالجتماع كرات وال د المعس ات نج اإلمكاني
 . إلخ...والمناقشات، وحفالت السمر، ومسابقات الكالم

ى ت  و معي البصري ف دخل الس تخدام الم ارة اس دريس مه
ل، وسالسل    بالكالم  استخدام أساليب آثيرة منها الصورة والتمثي

داث ن األح تعا . م اليب يس ا أس المالمح وآله ر ب ا والتعبي ن به
 .ير المعنى وربطه بالصوت ثم نطقهلتفس
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 مهارة الكالم دريسأهداف ت -5 
ا       ا فيم هناك أهداف عامة لتعليم الحديث يمكن أن نعرض ألهمه

 41:يلى 
واع         -)أ ؤدى أن ة، وأن ي ة العربي أن ينطق المتعلم أصوات اللغ

اء       ن أبن ة م ة مقبول ك بطريق ة وذل يم المختلف ر والتنغ النب
 .العربية

 .أن ينطق األصوات المتجاورة والمتشابهة  -)ب
يرة    -)ج ات القص ين الحرآ ق ب ى النط رق ف درك الف أن ي

 .والحرآات الطويلة
 .أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة    -)د
ـ ب        -)ه حيح لترآي ام الص تخدما النظ اره مس ن أفك ر ع أن يعب

 .الكلمة فى العربية خاصة فى مهارة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة فى التعبير الشفوي مثل     -)و

ذآير  ل    الت ام الفع ال ونظ دد والح ز الع ث وتميي والتأني
 .وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية

توى       -)ز ره ومس بة لعم ة مناس ة آالمي روة لفظي أن يكتسب ث
ام        ى إتم روة ف ذه الث تخدم ه ه، وأن يس جه وقدرات نض

 .اتصال عصرية عمليات
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة    -)ح

ه، وأن يكتسب    ة عمل اعي وطبيع تواه االجتم ره ومس لعم
ي  راث العرب ن الت اس ع ات األس ض المعلوم بع

 .واإلسالمي
ف       -)ط ى مواق ا ف را واضحا ومفهوم ه تعبي ن نفس ر ع أن يعب

 .الحديث البسيطة
ا بشكل        أن يتمكن من    -)ي ة والتحدث به ة العربي ر باللغ التفكي

 .متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة
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ر             ا لممارسة آثي د أساس ة يع إن تعلم الحديث باللغة األجنبي
 :من أنشطة اإلنسان وتحقيق أهدافه ومن ذلك 

 .أن يطلب المتعلم شيئا ما    -)أ
 .أن يستعلم عن األماآن واألوقات واألشخاص  -)ب
 .أن يطلب من اآلخرين عمل شيء ما   -)ج
 .أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة    -)د
 .أن يحكي قصة بسيطة، أو يقول شيئا ما لآلخرين -)هـ
 .أن يشغل الجالسين بالحديث حتى يحين موعد شيء ما    -)و
 .أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم    -)ز
ؤ   -)ح ة وي ه اليومي ى حوائج ن أن يقض ه م ب من ا يطل دى م

 .أعمال
ة          إن تحقيق آل هذه األهداف منوط بمعرفتنا للجوانب المهم

اليب       داخل والطرق واألس فى تعليم الكالم وبحثنا عن أفضل الم
دارس فعال من ممارسة       التى تهيء عملية تعليمية جيدة تمكن ال

 .اللغة ممارسة شفهية تحقق له وللجماعة األهداف المرجوة
 

 الكالم دريسكالت تمش  -6
اء    عدة المشكالت   إن هناك          ا العلم  دريسفى ت  التى قاله

يما ت الم، الس ة  هدريسالك اطقين بالعربي ر الن ين غي . للدارس
 :ومنها

قليل من المدرسين من آان له حسن النطق وجودة األداء     -)أ
م يستطع        نهم من ل ان م ل آ ة، ب ة العربي فى الكالم باللغ

رون من     . ية فصيحا ومجوداالتكلم بالعرب م يعتب رغم أنه
را  اجون آثي الم، والدارسون يحت يم الك ى لتعل يلة أول وس

ل المدرس   وإذا . إلى وجود المثال الجيد فى الكالم من قب
ون     ال يك ة ف ة المتعلم رارا باللغ تكلم م درس الي ان الم آ

ين   ين الدارس وار ب كلة، أن    . الح ذه المش ى ه ل عل والح
ة    درس اللغ ل م زود آ دا،   يت الم جي ارة الك ة بمه العربي

ه ع أقوال ى جمي حى ف التزام الفص ب . وب ذا يتطل وه
رآن  الوة الق ا من دروس ت تمكن فيه ى أن ي دارس عل الم



 

د ل والتجوي ريم بالترتي دير المدرسة  42.الك وإن أمكن لم
ه   أن يحضر الناطق العربي فى عملية التعليم، ألن ذلك ل

لمة ولو آان عدده دور آبير فى تنمية اللغة العربية المتع
ة       اطق بالعربي درس الن ون الم رط أن يك ط بش د فق واح
ة وال يكفى        ة العربي يم اللغ التحقيق فى تعل ماهر مؤهل ب

 .أن يستطيع الكالم بالعربية فحسب
ة      -)ب ون ارتكاب أي أآثر الدارسين خائفون من الفشل واليحب

دما     رانهم عن ام أق اء أم ر الغب ور بمظه إ أو الظه خط
ون أن   . لغة العربية أثناء التعلمتكلموا بال م يظن وذلك ألنه

ى     تماع إل وس واالس ن الجل عب م الم أص ة الك ممارس
درس  ك   . الم ن تل الج م درس للع ى الم ب عل ا يج وهن

ردد   الم والت ى الك أ ف م أن الخط د له كلة، أن يؤآ المش
ه       ل هو أمر ال يمكن تجنب دا، ب . والوقوف أمر طبيعي ج

ه    ويجب على المدرس أيضا أن يوجه    را من اهتمام آثي
ى   لهؤالء الذين يحتاجون إلى تشجيع وتعضيد للتغلب عل
ة   درة الوظيفي ق الق رض طري ى تعت عاب الت ذا الص ه

م      43.للكالم ة له ويمكن للمدرس استخدام الوسائل الممتع
 .مثل األلعاب اللغوية إلزالة هذه المعوقات النفسية

ى         -)ج ين عل جع الدارس ى تش ة الت ة العربي دم البيئ تكلم ع ال
تكلم أو       ة لل دون فرص م ال يج ى أنه ة، حت ة العربي باللغ
ى      ة الت ى المدرس ولهم أو ف ة ح ى البيئ ة ف ه للمحادث حال

ا  ون فيه ل     . يتعلم ى الفص ية ف ة الدراس م أن الحص رغ
تمرار   ر واالس ى التكري اج إل الم يحت دا، والك دودة ج مح

ة ال يستطيع   . الكثير ومن المعلوم، إن الدارس للغة أجنبي
ة        أن ي ادات آالمي ن ع ول م ى الفص ه ف ا يتعلم ق م طب

ة        اء اللغ ك أبن ا يفعل ذل ة مثلم اة اليومي  44.جديدة فى الحي
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يم المتنوعة      زة التعل د أجه فلذلك، البد من المدرس أن يع
 .والمكيفة، وأن يجعل األنشطة اللغوية فى أي مجال

را         -)د د آثي ا المدرس ال تفي إن الطريقة التعليمية التى يطبقه
ر الشفهي  للد ك بسبب أن المدرس    . ارسين فى التعبي وذل

ى      يم وال يعط اء التعل ة أثن د اللغ ه بقواع ر اهتمام يكث
رة للكالم    دارس أن    . الدارسين فرصة آبي د لل ذلك، الب فل

ة       يطبق الطريقة التى تناسب بالهدف الدراسي آالطريق
معية    ائل الس تخدام الوس فوية، وتناسب باس معية الش الس

تما  رية لالس ق البص الم(ع والنط ى  ). الك ود عل وأن يع
. اعداد التدريبات فى الكالم، والمقرنة لتصحيح األخطاء

يطة      ة الوس لية أو اللغ ة األص تخدام اللغ ه باس مح ل ويس
  45.احتصارا للوقت وتحديدا للمعنى

االختالف أو التشابه بين لغة وأخرى يكون فى األصوات   -)هـ
ا أو  أو فى طبيعة ترآيب اللغة أو فى األنما ط السائدة فيه

ة     46 .فى شكل الكتابة ة العربي ين اللغ وآذلك االختالف ب
ق   ة النط ن ناحي تالف م ة أي االخ ة اإلندونيس واللغ
ا     رى التى يواجهه ومخارج الحروف، هو الصعوبة الكب

يم اللغات     . دارس اللغة ة لتعل ولذلك تعتمد الطرق الحديث
ة المنطو  ى اللغ معية عل دريبات الس ة بالت ل األجنبي ة قب ق

 . التدريب على القراءة والكتابة
 

ى ت اء ف ا العلم ى قاله ارةالمشكالت الت الم  دريس مه الك
ل من المدرسين من      :منها للدارسين غير الناطقين بالعربية قلي

ة،  ة العربي الم باللغ ى الك ه حسن النطق وجودة األداء ف ان ل آ
بية البيئة العروجود عدم ، و أآثر الدارسين خائفون من الفشلو

ة     ة العربي تكلم باللغ ى ال ين عل جع الدارس ى تش ة ، والت الطريق
ى  ين ف را للدارس د آثي درس ال تفي ا الم ى يطبقه ة الت التعليمي

ة وأخرى  و. التعبير الشفهي ذه  . االختالف أو التشابه بين لغ وه
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ارة   ق مه ي تطبي ا المدرسون والدارسون ف المشكالت يواجهه
  .الكالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ثثللثاثاالمبحث الالمبحث ال
 الدراسات السابقة

 
 الدراسات السابقة -ج

 :ة التى تتعلق بإعداد المواد التعليمية هى آما يليالسابق الدراسات
 47 دراسة محمد عبد الحميد -1

 لجامعة النحوية القواعد مادة فى التعليمى الكتاب تنمية
 العنوان هذا ويدل .نجماال الحكومية اإلسالمية سودان سيايإندون
 يستخدمها التى النحوية القواعد مادة لتعليم آتاب أنه على

 العربية اللغة لتعليم الخاص جمالبرنا فى نئوالمبتد الطالب
 الكتاب هذا استخدام وبداية المعلم، مرشد آتاب ويصحبه
 . والثالثة الثانية المرحلة فى التعليمى

 إرشادات: تيةاآل العناصر من يتكون التعليمى الكتاب وهذا
 العامة التعليمية واألهداف الكتاب، داماستخ وتوجيهات
 وقائمة التمرينات وأسئلة والقاعدة المادة وتوضيح والخاصة
 . المراجع و المفردات

 هذه فى المستخدم التعليمية العملية تخطيط شكلوأما 
 وهذا ،)1990( وآارى ديك به قام  الذى الشكل هوف التنمية
 األهداف على التعرف -)أ:  التالية الخطوات يتبع الشكل

 على عرفتال -)ج التعليمية، العملية بتحليل القيام -)ب التعليمية،
 تنمية -)و التعليمية، األهداف صياغة -)هـ المتعلم، صائصح

 تنمية -)ط والتعلم، يملالتع استراتجية نتمية -)ح االختبار، بنود
 وتصحيح إصالح -)ي وتنفيذه، التقويم تصميم الدراسية، المواد
 . الدراسية المواد
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 أن رجاء وذلك التعليمى، الكتاب بتجربة الباحث قام وقد
 هذا ومعلومات. و أفضل أحسن التعليمى الكتاب فعالية تكون
  .تعليميةال ادوالم آتابة فى للباحث تنفع البحث

 48 دراسة سري أنا -2

 الثالث للصفين التعليمى كتابال فى العربية اللغة مادة تنظيم
 اإلسالمية بتدائيةاال الموحدة لحكمةا مدرسة فى والرابع
 بالطريقة التعليمية المادة نظيمت إلى يهدف البحث هذا. بجاآرتا
 التنظيم نتائج تجريب تم وقد ،الكيفى والمدخل التقييمية التحليلية

 . الميدانية والتجربة الفردية، التجربة وهما مرحلتين،الب

 هذه كونوتت المنظمة، المادة هى التنظيم هذا نتيجة نإ
 ةعرفم -)1:  األول للصف تية،اآل األمور من المنظمة المادة

 وللصف. المراجعة -)4 األعداد، -)3 الحوار، -)2 الحروف،
 -)4 الموضوع،  -)3 الحوار -)2  الحوار، -)1:  الرابع

 ةجيد المنظمة المادة أن والنتيجة.  المراجعة -)5 األعداد،
 عند جدا ناقصة و لرابعا الصف تالميذ عند وجذابة ومناسبة

 .الثالث الصفتالميذ  راءآ

 

 

 

 49 دراسة تعمير المساجد -3

 العربية الكتابة لمهارة التعليمية مادةال تصميم بحث
 الوحدة مستوى على المنهج ضوء فى ئيةاتدباال المرحلة لتالميذ

                                                 
 ةيموالحك المدرسة فى  والرابع الثالث للصفى التعليمى الكتاب فى العربية اللغة تنظيم مادة أنا، سرى 48

آلية الدراسات العليا، : ماالنج(ة ، منشور دون ماجستير، سالةر ،بجاآرتا اإلسالمية بتدائيةاال الموحدة
 ).2006 ،الجامعة اإلسالمية الحكومية

 المنهج ضوء فى بتدائيةاال المرحلة لتالميذ العربية الكتابة لمهارة تعليمية مادة تصميم المساجد، تعمير  49
آلية الدراسات العيا، الجامعة : ماالنج(ة، منشور دون ماجستير، رسالة ،الدراسية الوحدة مستوى لىع

 ).2008 ،اإلسالمية الحكومية 



 

 نتيجة نإو). 2008( المساجد تعمير هآتب الذى) KTSP( الدراسية
 العربية تابةكال لمهارة التعليمية المادة ويرتط نأ هي البحث هذا

 الوحدة مستوى على المنهج ضوء فى االبتدائية المرحلة لتالميذ
 شكل على المطبوعة التعليمية المادة آتابة على حصل الدراسية
 "العربيى اإلمالء نتعلم هيا" الموضوعتحت  التعليمى الكتاب

 . بتدائياال الرابع فصللتالميذ ال

 والتى تطبيقها تم أن بعد المصمم الكتاب هذا فعاليةو
 على يسهل الكتاب وهذا". جيد" المعدلة النتيجة على حصل

 يشعرون والتالميذ اإلمالء، فى العربية الكتابة تعليم المدرس
 هذا الكتاب وتطبيق. والتدريب التعلم بعملية لقيامعلى ا بالسهولة
 فيدي العلمى البحث وهذا. وتالميذها المدرسة خصائص يناسب
 .البحث منهج فى الباحث لدى آثيرا

 

 

 

 

 

 

ارة الكالم   السابقة الدراسات وأما  ا   فالعلمية التى بحثت فى مه هي م
 :يلي 

   50دراسة عبد الغافر -1
ة    ة الثانوي ى المدرس ة ف ة العربي يم اللغ داف تعل ن أه م

الب     د الط الم عن ارة الك ق مه و تطبي المية ه ث  . اإلس ذا البح ه
ى الت تهدف إل ى    يس ها ف ة تدريس الم وطريق ارة الك ن مه ر ع عبي

                                                 
نجروآي شماني " المؤمن"مهارة الكالم و طرق تدريسها فى المدرسة الثانوية اإلسالمية : عبد الغافر  12

، آلية الدراسات العليا: ماالنج(، دون منشورة، رسالة ماجستير، جروجول سوآاهرجو جاوى الوسطى
 .)2002الجامعة اإلسالمية الحكومية ، 



 

المية  ة اإلس ة الثانوي ؤمن"المدرس ماني " الم ي ش نجروآ
طى    اوى الوس وآاهرجو ج ول س ذى    جروج ث ال ر الباح عب

 .يستهدف إلى وصف الحال
الم      أراد  ارة الك ة بمه وال المتعلق ة األح ث معرف الباح

ة   النموذج األنسب لعملي ها، ف ة تدريس ق بطريق ا يتعل  وخاصة م
التخطيط أو     ك ب ي، وذل دخل الكيف ة والم و الطريق ف ه الوص

 .دراسي للقضيةالتصميم ال
ة     ة الثانوي ى المدرس ة ف ة العربي يم اللغ ه أن تعل ونتيجت

: يستخدم نظرية الفروع مع التفصيل اآلتى  " المؤمن"اإلسالمية 
يظ والنحو      ة والتحف ة والمحادث البالغة واإلنشاء والخط والمطالع

ك  والصرف دم في    ، وذل . فى آل أسبوع   حصة دراسية    12مق
ارة الكالم   و ى  تعليم مه ة السمعية     عل ة المباشرة والطريق الطريق

فهية  دخل االبالش الحوار   ،تصاليالم ة ب ية متعلق واد الدراس والم
 .اليومي
مى  و امج المس أداء البرن الم ب ارة الك يم مه ون تعل يك

ذه المحاضرة  . بالمحاضرة د ه ة تعق ى األس بالعربي رة ف . بوعم
ة تحت إشراف المدرسين      ،والتدريبات على الكالم باللغة العربي

تحت إشراف الطالب المتقدمين والوسائل األخرى التى   أحيانا و
دعم  وينت ة تك ة العربي ة  . البيئ ا المدرس ى تخطوه وات الت الخط

يم      داف لتعل د األه ل أح ابقة تجع ؤمن الس المية الم ة اإلس الثانوي
ام     -)الممهارة الك(اللغة العربية  نهج الدراسي للع آما خطاها الم

ة 1994 ة الثانوي ة   -المدرس ة الثانوي ى المدرس ق ف د تحق ق
 .اإلسالمية المؤمن نجروآي

ة   د الباحث معرف ذا البحث يري ى ه ارة إف يم مه راء تعل ج
ة العوامل       ة اإلسالمية المؤمن ومعرف الكالم فى المدرسة الثانوي

ة فى  ة والعائق دري ءجراإالداعم ات رة الكالم فى المدرسة س مه
ول     ماني جروج ي ش ؤمن نجروآ المية الم ة اإلس الثانوي

 .سوآاهرجو جاوى الوسطى
 



 

 51 دراسة راضين توفيق الرحمن -2
دارس   ات والم ل الجامع ة مث ات التربوي ض المؤسس بع
ة       ة ترقي ة العربي ة للغ رامج المكثف والمعاهد أآثرها تقوم بتنفيذ الب

رآن     وأقرض الب. لكمية مهارة الكالم الوة الق دريس ت أن ت احث، ب
م          ات عل ى نظري التطبيق عل ق ب دريب النط ى ت ز إل ذى يرآ ال
ا دارسو         ى المشكلة التى واجهه ة عل التجويد يصير معالجة بديل

ة النطق     ز،  (اللغة العربية فى ناحي ، حتى ال  )1988:  79العزي
تغنى ى تس ود   إل ن وج ة م ة العربي دريس اللغ ة لت رامج المكثف الب
 .لجمعي بتدريس تالوة القرآنالتصميم ا

ى    هناك ولذلك، فمن الضروري أن يكون بحث يحاول عل
تالوة والكالم     دريس ال ين ت ذا    . طلب االرتباط ب ائج ه وستكون نت

تالوة والكالم، أو فى      دريس ال البحث عمدة فى تخطيط المنهج لت
وهدف هذا البحث وصف . تصميم البرنامج المكثف للغة العربية

اير،      النموذج لتدريس ى ستة متغ التالوة والكالم الذى يشتمل عل
ي  دريس،  -)1: (وه داف الت رق،  -)2(أه واد  -)3(الط الم

ية،  ائل،  -)4(الدراس درس و  -)5(الوس كالت  -)6(الم مش
 .التدريس

ة     اير المعين ع المتغ ونتيجته أن الجوانب المتشابهة فى جمي
دريس  وفى ناحية األهداف، آل م  . إال متغير المواد الدراسية ن ت

د     م التجوي التالوة والكالم يهتم بتصحيح النطق مطابقا بقواعد عل
ة ة العربي تخدمان   . واللغ ا تس دريس، آالهم ق الت ى طري ذا ف وآ

دريس    . األساليب التى تدور على تدريب النطق  ة الت وعدد مرحل
  .صممت أيضا بأربع مراحل بالنسبة إلى طبقات المواد

ذا البحث    ة  ارأفى ه الوة    إ د الباحث معرف دريس ت جراء ت
ة    ات القرآني د الدراس ى معه ة ف ة العربي الم باللغ رآن والك الق
سنجاسرى ماالنج، ومعرفة االرتباط بين تدريس التالوة والكالم 
من ناحية أهداف التدريس والطرق والمواد والوسائل والمدرس   

                                                 
تدريس تالوة القرآن والكالم فى معهد الدراسات القرآنية :  راضين توفيق الرحمن  51

الجامعة ، آلية الدراسات العليا: ماالنج(رسالة ماجستير، دون منشورة، ، سنجاسرى ماالنج
 ).2003، يةاإلسالمية الحكوم



 

ارة الدارسين        اط لمه دار االرتب ة مق دريس، ومعرف ومشكالت الت
 .لكالمفى التالوة وا

 
 52 دراسة مرضيات رسمة  -3

ث  دار  ذا البح ىه ي   -)1: (عل ة معلم ة دور إمكاني أهمي
ذات،   دى التلمي الم ل ارة الك ع مه اوالت رف ى مح ة ف ة العربي اللغ

ة فى تطوير         -)2( ة العربي ا معلمو اللغ وم به المحاوالت التى يق
 .مهارة الكالم لدى التلميذات

ة م اللغ ة معل دل أن إمكاني ه ت ة فى المدرسة  ونتيجت العربي
ع     الثانوية الدينية الحكومية ماالنج لها دور مهم فى محاوالت رف
يط       ة تخط ى إمكاني ك ف ر ذل ذات، يظه دى التلمي الم ل ارة الك مه
ا          وم به ارة الكالم التى يق ويم فى مه ذه والتق برنامج التعليم وتنفي
ذلك فى       دة، وآ معلم اللغة العربية عموما تقع فى المؤهالت الجي

ا فى           ال ارة الكالم إم ع مه م فى رف ا المعل وم به محاوالت التى يق
يم   (الحصص الواجبة وإما فى الحصص اإلضافية     امج التعل برن

ذلك        ) الخصوصي م بالحد األقصى، وآ ا المعل فى المساء حاوله
ا يت  ى وجدت آالهم ة الت ة اللغوي ناد البيئ ى ضإس رة ف منان مباش

 ".الجيد"قيمة فى معدل مهارة الكالم لدى التلميذات مما يحرز ال
ة دور مدرس      أرادتفى هذا البحث   ة وصف أهمي الباحث

ة فى  ة الثالث ة الحكومي ة الديني ة فى المدرسة الثانوي ة العربي اللغ
ف        ذات، ووص دى التلمي الم ل ارة الك ة مه اوالت تنمي مح
ارة         ة مه ة فى تنمي ة العربي ا مدرس اللغ المحاوالت التى يقوم به

 .الكالم لدى التلميذات
 

 53دراسة عبد اهللا حارس -4

                                                 
دور إمكانية معلم اللغة العربية فى تطوير مهارة الكالم لدى تلميذات :  مرضيات رسمة 52

آلية : ماالنج(رسالة ماجستير، دون منشورة،  ،المدرسة الثانوية الدينية الحكومية ماالنج
 ).2003، الجامعة اإلسالمية الحكومية الدراسات العليا، 

تعليم مهارة الكالم بالمدخل التقني في المدرسة الثانوية المعارف  تطوير طريقةعبد اهللا حارس،  53
الجامعة اإلسالمية  آلية الدراسات العليا،: رسالة ماجستير، دون منشورة، ماالنج ،سنجاسري ماالنج

 . )2007، الحكومية



 

ة     تطوير مهارة الكالم بالمدخل التقني فى المدرسة الثانوي
ة   المعارف سنجاساري ماالنج، رسالة الماجستير، قسم تعليم اللغ

ة   ة اإلسالمية الحكومي ا بالجامع امج الدراسات العلي ة برن العربي
دين إدريس جوهر     ماالنج، تحت إشراف الدآتور الحاج نصر ال

اهج       .تيرالماجس ارف سنجاسرى المن ة المع تتبع المدرسة الثانوي
ة    الدراسية  للمدرسة الثانوية التى وضعتها وزارة الشؤون الديني

 .م2005-2004منذ السنة الدراسية . اإلندونيسية
ى  د عل ذى يعتم نهج الدراسي ال ذه المدرسة الم تخدم ه تس

ـ    دماج ب ى االن اءة واآلن ف اس الكف ن التال  .KTSPأس ر م ذ  آثي مي
راءة       تماع والق يلة االس ا بوس هل فهمه ى يس ارة الت ون العب يفهم
والكتابة ولكنهم حسب مالحظة الباحث ال يستطيعون أن يتحدثوا 

ة       ك المدين د فى تل بها اتصاليا، مع أن أآثرهم يسكنون فى المعاه
 .ويتعلمون اللغة العربية فيها

دخل البحث الكي     الة م ذه الرس . في يتبع الباحث فى آتابة ه
 Classroom(وأما نوع البحث المستخدم هو البحث العملي الصفي 

Action Research .( 
ذ           ارة الكالم للتالمي ذا البحث هي تطوير مه أما أهداف ه
ارة     بالمدخل التقني، ولمعرفة آيفية تطبيق المدخل التقني فى مه

 .الكالم، ولمعرفة مدى فعالية المدخل التقني فى مهارة الكالم
م نت  ي  وأه ث ه ذا البح يم   : ائج ه تعلم والتعل راء ال أن إج

ع       ة جمي ة فى تنمي ه فعالي بالمدخل التقني فى تعليم مهارة الكالم ل
ارة الكالم، ومدى نجاح          ة مه ة خاصة فى تنمي المهارات اللغوي
ى   و ف ي فه دخل التقن الم بالم ارة الك اءة مه ة آف ى تنمي ذ ف التالمي

ذ يحص  ان التالمي ث آ دا حي د ج توى الجي ائج المس ى النت لون عل
 .الجيدة جدا وهم فرحون باستخدام المدخل التقني

ارف   ة المع ة الثانوي ث للمدرس ذا البح ات ه ا اقتراح أم
ا هي      ة فيه ة العربي ادة تنظيم   ) 1: (سنجاساري ومدرسي اللغ إع

ة التى      ة العربي ة للغ أهداف التعليم باالهتمام بأهداف التعليم العام
ين    داف للدارس ة األه ب أهمي ين   تناس ة الدارس توى حاج ، ومس

إعداد المواد الدراسية التى تناسب أهداف   ) 2(والبيئة التعليمية، 
ة،  ة التعليمي يم والبيئ وير ) 3(التعل يم بتط تعلم والتعل ة ال وترقي



 

داد      يم، وإع اليب التعل ق وأس ى طرائ ين عل تيعاب المدرس اس
 .الوسائل التعليمية من التقنيات الحديثة

 
 
 
 



 

   رابعرابعالمبحث الالمبحث ال
 نبذة تاريخية عن ميدان الدراسة

 
  عن ميدان الدراسةنبذة تاريخية عن  -د

 لمحة عن عن مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج  -1
دارس   مدرسة المعارف الثانوية سنجاساري هي إحدى الم
ة        ي مدرس اري تعن ة سنجاس ارف التربوي ة  المع ى مؤسس ف

ذه المؤسسة  أقيمت ه  . م1923مصباح الوطن التى أسست سنة   
تعمار    ان تحت اس ذى آ عب اإلندونيسي ال ام بالش ا لالهتم تحقيق

دا كور      . هولن د مش يخ محم م الش ة ه ذه المؤسس ي ه ن مؤسس م
ذه       راض ه ن أغ رة م ى أول م اييخ ف ع بعض المش وم م المرح
ى       د ف تطيع أن تجاه ى تس ة الت ال القادم د األجي ة أن تع المؤسس

 .استقالل الشعب اإلندونيسي
تقالل  ل اس ان الطالبقب يا، آ ى  إندونيس ون ف ذين يتعلم ال

ات ال        ة، ألن الطالب ا طالب ين، والتوجد فيه هذه المؤسسة من البن
تعلمن فى المدرسة الرسمية      ر من الطالب    . يجوز لهن أن ي آثي

بيل اهللا       زب اهللا وس ود ح ى جن دمجون ف تقالل ين ورة االس ى ث ف
ودهم الشيخ ز ة سنجاساري ويق زهم فى مدين ع مرآ ذين يق ن ال ي

 .العارفين والشيخ محمد مشكور
ذه   م1929حتى سنة  ، ما زالت عملية التعلم والتعليم فى ه

ة المستعمرين    المؤسسة تواجه مشاآل عديدة، ال سيما من حكوم
د الوهاب حسب اهللا المرحوم،       . الهولنديين على دعوة الشيخ عب

وطن       ة ال ة نهض ى مدرس وطن إل باح ال ة مص م مدرس ر اس تغي
 .نهضة الوطن التى تقع فى سورابايا وصارت  فرعا من

ى عدة        ة عل ة المختلف ة التربي فى الوقت التالي، أقيمت هيئ
ة    ة ومدرس اء االبتدائي ة العلم ة نهض ا مدرس تويات، منه المس
اء         ة نهضة العلم ة المدرسين الديني ة وتربي اء الثانوي نهضة العلم
بتمبر    التى تصير مدرسة نهضة العلماء الثانوية فى األول من س

ة    . م1966 ة التربي ادة هيئ ت قي ودة تح ا موج ة آله ذه الهيئ ه
ارف ارف       . المع ة المع ى مؤسس را إل رت أخي ة تغي ذه الهيئ وه



 

اري  ة سنجاس اريخ    . التربوي ذ الت ا من ى تطوره طس  29ف أغس
ى م1983 مية إل ة رس اء الثانوي ة العلم ة نهض رت مدرس ، تغي

 . مدرسة المعارف الثانوية سنجاساري
 

 مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنجبيانات إبداع  -2
ائزة    ى الج حصلت المدرسة الثانوية المعارف سنجاساري عل

 :اإلبداعية فى السنوات الخمس األخيرة، منها 
الفائز اإلبداعي الثاني للمدرسة الثانوية األهلية فى جاوى      -)أ(

 . م2002الشرقية سنة 
النتيجة األجود   الترتيب األول والعاشر فى الحصول على  -)ب(

ية      نة الدراس وطني للس ان ال ى االمتح . م 2005-2004ف
 .ببرنامج اللغة فى جاوى الشرقية

الترتيب الثالث عشرة على المستوى الوطني فى الحصول   -)ج(
وطني        ة فى االمتحان ال امج اللغ على النتيجة األجود ببرن

ية   نة الدراس ى وزارة   . م 2006-2005للس ان ف واء آ س
 .طنية أو وزارة الشؤون الدينيةالتربية الو

 
 
 
 
 

ري       -3 ة سنجاس ارف الثانوي ة المع ي مدرس طة ف اهج واألنش المن
 ماالنج

تتبع المدرسة الثانوية المعارف سنجاساري مناهج المدرسة 
ية  ة اإلندونيس ى وضعتها وزارة الشؤون الديني ة الت ذ . الثانوي من

ية  نة الدراس ة نم2005-2004الس ذه المدرس تخدم ه ام ، تس ظ
ى أ   د عل ذى يعتم يم ال دماج   التعل ى االن اءة واآلن ف اس الكف س
ي المنهج الدراسي المحل ة . ب ك المدرس ك، فتمل ى ذل باإلضافة إل

ة    نة والجماع ل الس ا دروس أه ة، منه ة مدروس خصائص محلي
عاره      ى ش ة ف ة الثقافي تم بالطريق لم المه دى المس هورة ل المش

 .يذ أن يعلموهاوشروط الكفاءة العبودية التى البد للتالم



 

 
  :أنشطة التعليم والتعلم آما يلى -4

وم       -)أ( ة والعل امج اللغ ث برن ى الفصل األول والثال رى ف يج
ع    ابعة إال الرب الطبيعية والعلوم االجتماعية فى الساعة الس
دد  ارا بع ة عشرة والنصف نه اعة الثاني ى الس صباحا حت

 .عشرة فصول
امج ا -)ب( انى برن ى الفصل الث ة يجرى ف وم الطبيعي ة والعل للغ

ارا    ع نه دة إال الرب اعة الواح ى الس ة ف وم االجتماعي والعل
 .حتى الساعة الرابعة والنصف نهارا بعدد أربعة فصول

 
المدرسون والموظفون فى مدرسة المعارف الثانوية سنجاساري  -5

 ماالنج
 1جدول 

 المادةالوظيفة المتخرج االسمالرقم
محمد منذر  1

 الماجستير
IAIN Malang 

 علم االجتماع الرئيس 

 الفقه المدرس KMI Gontor الحاج أبو شيري 2
 تاريخ اإلسالم المدرس PGAN Malang دقاالحاج فجر ص 3
الحاج محمد حسن  4

 أنوار
IAIN Surabaya 

 العقيدة المدرس

 اللغة اإلنجليزية المدرس IKIP Malang الحاج محمد طاهر 5
الحاج محمد علي  6

 غفران
IKIP Malang 

 الفن المدرس

الحاج سالمت  7
 هاريونو

UNISMA Malang 
 علم الفقه المدرس

 التاريخ المدرس IKIP Malang حسن الراغب 8
الحاج محمد بدوي  9

 عمر
PTIQ Jakarta 

 القرآن والحديث المدرس

 التربية الحكومية المدرس UNDAR  Jombangالحاج محمد أشعري  10
 اللغة اإلندونيسية المدرس  UNISMA دمحمد إقليل فؤا 11
 الكيمياء النائب  IKIP Malang الحاج نعمان حميدي 12
 التاريخ المدرس IAIN Malang محمد محفوظ 13



 

 الرياضة النائب IAIN Malang أحمد إستيونو 14
 المبادئ الخمسة المدرس  UNISMA أحمد نووي 15
 ندونيسيةاللغة اإلةالمدرس  UNISMA نور هدايتي 16
 علم االجتماع المدرس IKIP Malang فخر الدين سوبكتي 17
 االقتصاديةةالمدرس  UNISMA ليلي إيليسا 18
 الفيزياء المدرس IKIP Malang نمحمد خيرا 19
 اتالرياضيةالمدرس UM Malang أسوة حسنة 20
 اللغة العربية المدرس IAIN Malang نور هادي عبدا 21
 اتالرياضي المدرس  UNISMAنتوسومحمد بودي س 22
 بيولوجيا المدرس  UMM سالمت سودرماجي 23
 المبادئ الخمسة المدرس UNIDHA Malang محمد توحيد 24
 المبادئ الخمسة النائب  UNIDHA Malang عبد القادر حميد 25
 الجغرافية المدرس IKIP Malang أحمد مذآر 26
 زياءالفي المدرس IKIP Malang وحيودي 27
 الكيمياء المدرس IKIP Malang موجيانتو 28
 الرياضة المدرس IKIP Malang عارف مفتي 29
 االقتصادية المدرس IKIP Malang سويتو 30
 لغة العربيةالالمدرسة UNISMA محمد أولي األبصار 31
 اللغة العربية المدرس IAIN Malang غازي الدين جفري 32
 اللغة اإلندونيسية درسالم  UNISMA محمد عصام 33
 الفيزياء المدرس  UM عبد القادر 34
-Al-Azhar Kairo الحاج عباس عرفان 35

Mesir اللغة العربية المدرس 
 االقتصاديةالمدرسة IKIP Malang نور ليلي نعمة 36
 بيولوجياالالمدرسة  UM نعمة الحبيب 37
 علم االجتماع المدرس  UMM أحمد نور جنيدي 38
 اللغة اإلندونيسيةالمدرسة  UM همة مفيدة 39
 اإلنجليزية المدرس  UNISMA محمد خير األنام 40
 _ الموظف  UNISMA إمام مهدي 41
 خير األنام 42

UM 
المستشا

 ر
_ 

 _ ةوظفالم  UNISMA زهرة الميسرة 43
 _الموظف IKIP PGRI Malang محمد صالح 44
 _ البستاني PGA NU نور هادي 45



 

 _ الموظفة  MA Almaarif نيلة سعيدة 46
 _الموظف ِ MA Almaarif محمد سيونو 47
 _ البستاني   SMAI Almaarif قاريهانطا 48
 _ظفالمو ِ MA Almaarif محمد يونو 49
 _الموظفة  MA Almaarif نور خليلة 50
 _الموظف ِ MA Almaarif أحمد منعم 51

 
 
 
 

ارف الثانوية سنجاسري للسنة الدراسيةتنمية تالميذ مدرسة المع -6
 2009-2008حتى  2002-2003  

 
 2جدول 

 الرقم السنة التلميذ التلميذة المجموع
903 577 326 2002-2003  1 
775 488 287 2003-2004  2 
699 442 257 2004-2005  3 
574 308 206 2005-2006  4 
600 352 248 2006-2007  5 
633 376 257 2007-2008 6 
678 411 267 2008-2009 7 

 
 
 المواد الدراسية في مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج -6

 3جدول 
 المواد الدراسية للصف األول

 مواقيت الحصة المواد الدراسيةالرقم
 الفصل الثاني الفصل األول

 التربية اإلسالمية 1
 القرآن والحديث. أ

 
2 

 
2 



 

 العقيدة واألخالق. ب
 الفقه. ج
 تاريخ الثقافة اإلسالمية. د

2 
2 
- 

2 
2 
- 

تربية المبادئ الخمسة  2
 والموطن

2 2 

 اللغة 3
 اللغة اإلندونيسية وأدبها. أ
 اللغة العربية. ب
 اللغة اإلنجليزية. ج

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 4 4 ياتالرياض 4
 *) *) الفن 5
 *) *) ةالرياض 6
 العلوم االجتماعية 7

 التاريخ. أ
  اافيالجغر. ب
 االقتصادية. ج
 علم االجتماع. د

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 العلوم الطبيعية 8
 الفيزياء. أ
 الكيمياء. ب
 علم الحياة/ البيولوجيا . ج

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

 2 2 تقنية المعلومات واالتصال 9
 3 3 اللغوية 10
 *) *) المواد الداخلية 11

 47 47 المجموع
ها؛ المع *)  ة نفس ت بالمدرس بوع   نظم ى األس ر حصتان ف ى األآث د عل ق

 .وتندمج فى الكفاءة الحياتية
 4جدول 

 المواد الدراسية لبرنامج العلوم
 مواقيت الحصة المواد الدراسيةالرقم



 

 الصف الثالث الصف الثاني
الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 التربية اإلسالمية 1
 القرآن والحديث. أ
 عقيدة واألخالقال. ب
 الفقه. ج
تاريخ الثقافة .د 

 اإلسالمية

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
- 
2 
2 

 
2 
- 
2 
2 

تربية المبادئ  2
 الخمسة
 والموطن

2 2 2 2 

 اللغة 3
اإلندونيسية . أ

 وأدبها
 اللغة العربية. ب
 اللغة اإلنجليزية. ج

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4 
2 
6 

 
4 
2 
6 

 8 8 6 6 اتالرياضي 4
 *) *) )* *) الفن 5
 *) *) *) *) ةالرياض 6
 - - - - االجغرافي 7
 5 5 4 4 الفيزياء 8
 5 5 4 4 الكيمياء 9

علم / البيولوجيا  10
 الحياة

4 4 5 5 

تقنية المعلومات  11
 واالتصال

2 2 - - 

 *) *) *) *) المهارة اللغوية 12
 *) *) *) *) المواد الداخلية 13

 46 46 45 45 المجموع



 

 .مت بالمدرسة نفسها؛ المعقد على األآثر حصتان فى األسبوعنظ*) 
 
 5جدول

 المواد الدراسية لبرنامج العلوم االجتماعية

 المواد الدراسيةالرقم

 مواقيت الحصة
 الصف الثالث الصف الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 التربية اإلسالمية 1
 ثالقرآن والحدي. أ
 العقيدة واألخالق. ب
 الفقه. ج
 تاريخ الثقافة . د

 اإلسالمية   

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
- 
2 
2 

 
2 
- 
2 
2 

 تربية المبادئ الخمسة 2
 والموطن

2 2 2 2 

 اللغة 3
 اإلندونيسية وأدبها. أ
 اللغة العربية. ب
 اللغة اإلنجليزية. ج

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4 
2 
5 

 
4 
2 
5 

 6 6 4 4 ياتالرياض 4
 *) *) 2 2 الفن 5
 *) *) *) *) ةالرياض 6
 3 3 3 3 التاريخ 7
 3 3 3 3 االجغرافي 8
 6 6 5 5 االقتصادية 9

 3 3 4 4 علم االجتماع 10
تقنية المعلومات  11

 واالتصال
2 2 - - 

 *) *) *) *) المهارة اللغوية 12



 

 *) *) *) *) المواد الداخلية 13
 46 46 46 46 المجموع

 .ت بالمدرسة نفسها؛ المعقد على األآثر حصتان فى األسبوعنظم*) 
 
 
 
 
 
 
 
 6جدول 

 المواد الدراسية لبرنامج اللغات

 المواد الدراسيةالرقم

 مواقيت الحصة
 الصف الثالث الصف الثاني

الفصل 
 األول 

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 التربية اإلسالمية 1
 القرآن والحديث. أ
 العقيدة واألخالق .ب
 الفقه. ج
 تاريخ الثقافة. د

 اإلسالمية   

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
- 
2 
2 

 
2 
- 
2 
2 

تربية المبادئ  2
 الخمسة
 والموطن

2 2 2 2 

 5 5 4 4 اللغة اإلندونيسية 3
 6 6 4 4 اللغة العربية 4
 6 6 5 5 اللغة اإلنجليزية 5
 - -   4 4 ياتالرياض 6
 *) *) *) *) الفن 7



 

 *) *) *) *) ةالرياض 8
 2 2 2 2 التاريخ 9

 2 2 2 2 أنتروبولوجي 10
 4 4 4 4 األدب اإلندونيسي 11
اللغة األجنبية  12

 األخرى
6 6 2 2 

تقنيةالمعلومات  13
 واالتصال

2 2 - - 

 *) *) *) *) المهارة  14
 *) *) *) *) المواد الداخلية 15

 46 46 46 46 المجموع
.المدرسة نفسها؛ المعقد على األآثر حصتان فى األسبوعنظمت ب*)   

 
ة       -7 ارف الثانوي ة المع ي مدرس ة ف ة العربي يم اللغ ن تعل ة ع لمح

 سنجاسري 
إجراءات   االنج ب ة سنجاسري م ارف الثانوي ة المع وم مدرس تق
ة ه وزارة الشؤون الديني ذي قررت نهج الدراسي ال ة للم يم تابع . التعل

نهج   وآانت اللغة العربية هي  ررة في الم وإن . من إحدى المواد المق
نة      ي س نهج الدراس ا للم ة تابع ك المدرس ي تل ة ف ة العربي يم اللغ تعل

ة        . م2008 ذه اللغ يم ه ان تعل ي ، وآ ي المحل نهج الدراس و الم وه
 . يجري على أربع حصص في األسبوع

ارف      ة بمدرسة المع ة العربي إن الكتاب المستخدم في تعليم اللغ
نهج سنة   الثانوية سنجاس . م 2008ري رغم أن المنهج المتبع هو الم

ى       وي عل اب المدروس ال يحت فإن مضمون المواد التعليمية في الكت
د،     نهج الدراسي الجدي الموضوعات والمواقف المذآورة في ذلك الم
نهج       ة في الم ى الموضعوعات المعروف بل إنها ال تزال متضمنة عل

زال أ    . القديم واد ال ت دو أن الم ك يب ى شكل نصوص      وذل ا عل ر ه آث
راءة ن  . الق ررا م ا مق اني آتاب ي الصف الث ال أن ف بيل المث ى س فعل

اب    ت موضوعات الكت ة وآان ؤون الديني ن  "وزارة الش الم دي اإلس
رة ل"، و "الفط باب والعم ديق"و " الش ر الص و بك ان "و " أب لقم



 

ة للموضوعات     ". الحكيم من الموضوعات الدينية التي آانت مخالف
 . م 2008المنهج الدراسي الجديد سنة   المقررة في

ا       ر اهتمامه ومحتويات الكتاب المدرسي المدروس وجهت أآث
ة       يم اللغ دف تعل ب، ويه راءة فحس ي الق ذ ف درة التالمي ة ق ى تنمي إل
رآن      ى جانب الق ة إل العربية إلى أن يكون زادا لفهم النصوص الديني

ر م الش ي فه ين ف درين رئيس ريف آمص ديث الش ريم والح ائع الك
ة  ارات اللغوي ة مه ل بتنمي اب أهم رى أن الكت ى ي المية، حت اإلس
أ          ذا خط ا ه ة و طبع الثالث األخرى وهى االستماع والكالم والكتاب

يم ة التعل ي عملي ادح ف نة . ف د س نهج الجدي وي الم ا محت . م 2008أم
ة       اة اليومي ق بالحي ذي يتعل للصف الثاني من المدرسة الثانوية فهو ال

 .مة والسياحةمن الوسائل العا
ت  يم، هي أن  وآان ي التعل ة ف ة العربي درس اللغ تراتيجية م اس

يتكلم باللغة العربية عند عملية التعليم، ولو آان على سبيل األحيان، 
ة  . وهذا يستهدف لتعويد الطالب على االستماع والكالم باللغة العربي

ي  نص العرب رأ ال درس يق ان الم تماع، آ ارة االس يم مه ي تعل وف
درب المدرس         ويترجم راءة وي ر الق ى تكري د الطالب عل ه مع تعوي

 . الطالب على فهم ما استمعوا إليه
رأة نص    وعند تعليم مهارة الكالم يدرس المدرس عن طريقة ق

درس الطلب درب الم ك ي د ذل ه، وبع ة ويترجم التكرير  ةالمحادث ب
ام الفصل ة من أن يمارسه أم ارة . ويطلب الطلب يم مه ي تعل ا ف وأم

درب       القراءة  راءة وي ر الق ى تكري ة عل فهو أن يدرب المدرس الطلب
درس الطلب روء ةالم م المق ى فه أن  . عل ة ب ارة الكتاب يم مه ي تعل وف

درب         ك ي د ذل ه وبع ى السبورة ويترجم ردات عل يكتب المدرس المف
المدرس الطلبة على تكوين الجملة البسيطة اعتمادا على الممفردات 

يكتبون ما أماله المدرس    ةبالطلررة، وأملى المدرس الكلمات والمق
 .وهذا لكشف استيعاب الطالب في الكتابة الصحيحة

ة    وهناك الطريقة التي ال يقوم بها المدرس، وفي توظيف الطلب
ا          ة عم م سجل الطلب يئا ث ة ش للقيام بالمالحظة يعني أن يالحظ الطلب
ت أو         اث البي ة، وأث ل، والحديق ل الفص ة، مث ة العربي دوه باللغ وج

ة، أو       المدرس اة الطلب ول حي ودة ح ياء الموج ن األش ا م ة، وغيره
 .بعبارة أخرى ما يتعلق ببيئة الطلبة المحيطة بها



 

ة      ارف الثانوي ة المع ي مدرس ة ف ة العربي ي اللغ وإن مدرس
ة      ة العربي يم اللغ سنجاسري ماالنج من المتخرجين في تخصص تعل

ة  تير(من الجامع م متخرجون , )الليسانس والماجس ذلك آله من وآ
ة،        ة اإلنجليزي ن اللغ رى م دروس األخ هم ال م بعض د، ويعل المعاه

 . والفقه، والعقيدة واألخالق، وأهل السنة والجماعة
ى      يلم ف ريط والف ن الش ة م ائل التعليمي هم الوس تخدم بعض ويس
ا         ان أحيان و آ ارة الكالم ول يم مه . تعليم اللغة العربية خاصة فى تعل

ة    ويرى بعضهم أن استخدام الصورة أآث  ة دافعي ة، ألن للطلب ر فعالي
ة       ه الطلب تطيع ب ذى يس ريط ال تخدام الش ورة، واس ك الص ة تل لقص
ر الصوت    استماع صوت الناطق األصلي بالوضوح واتباع  وتكري
ذى    ديو ال م أو الفي تخدام الفل ا، واس ان أم جماعي ا آ ادل فردي بالتب
ى  تماع الصوت مباشرة، حت ة نظر الصورة واس ه الطلب يستطيع ب

تط م  يس ون ألنه ؤالء يفرح ذلك ه حيحا، وآ دا ص ه جي يعوا تطبيق
 .     يستطيعون أخذ المفردات واألساليب الصحيحة

ة   ارات اللغوي ن المه ل م ى آ ون عل ون يقوم ان المدرس وآ
ة    (األربع  راءة ، والكتاب يم    ) االستماع، والكالم، والق ة تعل د عملي عن

ة الوحدة من       درس وآل نهاي درس اللغة العربية فى أثناء ال وفي  . ال
تقويم استيعاب الطلبة في مهارة الكالم يأمربعضهم التالميذ بالحوار 
يطة،      ة بس وار بلغ ديم نص الح رات، و تق ديم الخب م، وتق ام القس أم
ر       ى مختب زاوجين  ف ة مت دث الطلب أن يتح ر ب هم اآلخ أمر بعض وي

 . اللغة
 
 
 
 
 

  الفصل الثالثالفصل الثالث
   منهجية البحثمنهجية البحث

 
 منهج البحث  -أ



 

تخدم  ثاس ي   الباح دخل الكم ذا البحث الم ي ه لوب  .ف ا أس و أم
ة لضبط آل       البحث فيستخدم األسلوب التجريبي وهو يتضمن محاول
ي   ة ف رات التابع ر أو المتغي ي المتغي ؤثرة ف ية الم ل األساس العوام
و    ى نح ره عل ه الباحث ويغي تحكم في دا ي امال واح دا ع ا ع ة م التجرب

ة  معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير  رات التابع  54.أو المغي
ا          ع إنم دود الواق زم بح ث ال يلت إن الباح ي ف لوب التجريب ي األس وف
ذه    ر ه يحاول إعادة تشكيلة عن طريق إدخال تغييرات عليه وقياس أث

    55.التغييرات وما تحدثه من نتائج
ية    ل األساس بط العوام ث أن يض ذا البح ي ه ث ف اول الباح ح

ارة  . تجربة ويقيس تأثيرها عليهالمؤثرة في المتغير التابع في ال أو بعب
تقل  ر المس ة المصممة"أخرى أن المتغي واد التعليمي تخدام الم  "اس

الجديد  الدراسي المحلي على أساس المنهج الدراسي في ضوء المنهج
وبالتالي أخذ  . "مهارة الكالم"مؤثر في المتغير التابع . م 2008سنة 

ت  ة  الباحث النتائج التي تتعلق بفعالية اس واد التعليمي  المصممة  خدام الم
 .في تدريس مهارة الكالم من التطبيقات واالختبارات القبلية والبعدية

 
 
 

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب
ع  ال  و جمي ث ه ع البح ةمجتم ن   طلب ـاني  م ف الث ى الص ف

ددهم   االنج، وع ري، م ارف سنجاس ـة المع ا . ةطلب 204مدرس وأم
ا    ةعينة البحث فهى طلب الصف الثاني من قسم اللغة، وعددهم جميع

 .وتكون هذه التجربية داخل الحصة الدراسية. طالبا 44
ذا البحث هو       وأسلوب اختيار العينة أى  ة فى ه ة المهدوف العين

انى  طلبةجميع ال وعتين،      . فى الصف الث ى مجم ة تقسم إل ذه العين وه
 .وهما مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة
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 ينة البحثع البحث مجتمع 
الصف  طلبةجميع 

 الثاني
مجموعة تجريبية  الصف الثاني من قسم طلبة

)22( 
مجموعة ضابطة  طالبا 44اللغة وعددهم  طلبة 204وعددهم 

)22( 
 

 متغيرات البحث  -ج
ا         ان هم تخدمها الباحث نوع ي اس رات البحث الت ر : متغي متغي

ر المستقل أو ال  . مستقل ومتغير تابع ر التجريبي فهو    أما المتغي متغي
ر  . العامل الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على المتغير التابع المتغي

 "استخدام المواد التعليمية المصممة"التجرييي في هذا البحث هو 
نهج    ى ضوء الم ي الدراسي  عل ا. المحل الم " وأم ارة الك فهي  "مه

أثير العامل المس        تج عن ت ذي ين تقل أو آالمتغير التابع أي العامل ال
 .المتغير التجريبي
المتغير  المتغير التجريبي

 التابع
أثر المتغير التجريبي للمتغير 

 التابع
ة   واد التعليمي الم
وء    ى ض ممة عل المص

المحلي الدراسي المنهج 

فعالية في ترقية مهارة الكالممهارة الكالم
 

 أدوات البحث -د
استعمل . المراد بأدوات البحث هنا هي أدوات جمع البيانات

 :الباحث أدوات جمع البيانات المحتاج إليها وهي آما يلي
 المالحظة  -1

المالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي في        
اآتسابه لخبراته ومعلوماته حيث نجمع خبراتنا من خالل ما 

إن استخدام المالحظة آأداة في جمع  56.نشاهده أو نسمع
ة ضرورية وأساسية في المعلومات والبيانات يعتبر وسيل

دراسة بعض الظواهر االجتماعية حيث تعتبر المالحظة هو 
الوسيلة األآثر مالءمة لدراسة سلوك األطفال أو بيئة العمال 
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أو عالقة العمال باآلالت التي يعملون بها أو في دراسات 
  57.تحليل المضمون ودراسات الوثائق والسجالت

حث فى تصميم المواد المالحظة التى قام بها البا       
التعليمية هى المالحظة المباشرة، وأما األمور التى يالحظها 
الباحث فهي جمع البيانات عن معلومات تصميم المواد 
التعليمية في تدريس مهارة الكالم فى مدرسة المعارف 
الثانوية سنجاسري ماالنج من خالل المنهج المستخدم، 

والكتب المستخدمة والخطة الدراسية والمواد التعليمية 
والطريقة المستعملة والوسائل التعليمية والطريقة التقويمية 
. والمشكالت التى يواجهها المدرس فى النشاط التعليمي

ثم سجل . التربوية واالجتماعية طلبةوآذلك خصائص ال
 .الباحث البيانات المهمة أثناء المالحظة

 
 

 المقابلة  -2
ويا يقوم من خالله الباحث تعتبر المقابلة استبيانا شف       

والمقابلة أداة . بجمع معلومات وبيانات شفوية من المفحوص
هامة للحصول على المعلومات من خالل مصادرها 

  58. البشرية
المقابلة المستخدمة هى المقابلة البنائية، وهى المقابلة        

التي قام بها الباحث لجمع البيانات عن تعليق خبير على تعليم 
ة العربية واقتراحاته ومدخالته على مضمون المواد اللغ

أسسها، وتنظيمها، واستمرارها، : التعليمية من حيث
وتتابعها، وتكاملها ومناسبتها، والنشاطات التعليمية 

 .وإمكانيتها للتدريس، وفعاليتها وآذلك تقويمها
 
 االستبيان   -3
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االستبيان أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول على        
ويقوم . علومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معينم

االستبيان بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل 
  59.عدد من األفراد المعينين بموضوع االستبيان

استخدم الباحث هذه االستبانة لجمع البيانات عن       
. واحتياجاتهم وميولهم  خصائص التالميذ ومعرفتهم األولية

والتقدير من مدرس اللغة العربية فى مدرسة المعارف 
وفعاليتها  المصممة الثانوية سنجاسري عن المواد التعليمية

 .لتدريس مهارة الكالم بعد التدريب عن طريقة تدريسها

 االختبار   -4

أسئلة شفهية أو (االختبار هو مجموعة من المثيرات        
أعدت لتقيس بطريقة آمية أو ) و رسومآتابية أو صور أ

آيفية سلوآا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو رتبة ما 
للمفحوص، ويمكن أن يكون االختبار من األسئلة جهازا 

  60.معينا

عن الكالم  طلبةاستخدم الباحث االختبار لمقياس قدرة ال       
وهو نوعان، . وبعدها المصممة قبل تجربة المواد التعليمية

على  طلبةاالختبار القبلى يعنى لمعرفة قدرة ال: حدهماأ
لمهارة  المصممة مهارة الكالم قبل تطبيق المواد التعليمية

االختبار البعدى لمعرفة فعالية المواد : والثاني. الكالم
 .فى مهارة الكالم طلبةالتعليمية لترقية قدرة ال

 

 مصادر البيانات  -هـ
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ا     ع م ي جمي ودة ه ات المقص راء   البيان د إج ث عن ذه الباح أخ
ان البحث   . البحث فى مكانه عندما آان يسمع أو ينظر إليه فتعين مك

ون      ى يك االنج، حت ري م ة سنجاس ارف الثانوي ة المع ى مدرس ف
ات    ار الباحث    . موضوع هذا البحث مطابق بمصادر البيان د اخت ولق

ذآورة، و     ة الم ى المدرس ث ف دان البح ة،   مي واد التعليمي ة الم قل
 .داد المواد التعليمية لترقية مهارة الكالموضرورة إع

ات      ه البيان درت من ا ص ي م ات فه ادر البيان ا مص ور . أم ص
 :الجدول التالي البيانات ومصادرها
 
 
 7جدول 

 مصادر البيانات
مصدر الرقم

 البيانات
 أداة البحث البيانات

 المنهج  -1
الكتب العربية

في تدريس مهارة  المواد التعليمية
 الكالم

 الحظةالم

 ،ةمناسبة المواد التعليمية للطلب الخبير -2
 وفعاليتها لتدريس مهارة الكالم

 المقابلة

 ،ةمناسبة المواد التعليمية للطلب المدرس  -3
 وفعاليتها لتدريس مهارة الكالم

 االستبانة

فعالية استخدام المواد العليمية في  الطالب -4
 تعلم مهارة الكالم 

 االختبار

 

والمعلومات التى صيرها الباحث مصادر هى البيانات 
النظرية حول تصميم المواد التعليمية في تدريس مهارة الكالم، 
والبينة والمعلومات من الخبير في المنهج في تدريس اللغة العربية 
لغير الناطقين بها، ومدرس اللغة العربية فى المدرسة، ثم التالميذ 

موعة التجريبية الذين يجلسون فى الصف الثاني من المج



 

والمجموعة الضابطة، وآذلك البينة والمعلومات من التجربة 
 .الميدانية

 

 

 

 أسلوب تحليل البيانات    -و
 تحليل البيانات من المقايلة  -)1

ر،            ة الخبي ات من خالل من مقابل قام الباحث بحل البيان
الم          ارة الك دريس مه ى ت ر عل ق خبي ن تعلي ة ع ى المقابل وه

: مدخالته على مضمون المواد التعليمية من حيث واقتراحاته و
ا     ا، وتكامله تمرارها، وتتابعه ا، واس ها، وتنظيمه أسس
ومناسبتها، والنشاطات التعليمية وإمكانيتها للتدريس، وفعاليتها 
ن    ي م ي المدرس المنهج المحل ق ب ا يتعل ا وم ذلك تقويمه وآ

 .األشياء المهمة

 تحليل البيانات من االستبان  -)2 

ام ا ن     ق تبانة م الل االس ن خ ات م ل البيان ث بح لباح
درس وال ةالم وير   طلب فيا لتص ة وص واد التعليمي و الم نح
ائص ال ةخص ولهم   طلب اجتهم ومي ة واحتي رفتهم األولي . ومع

ارف        ة فى مدرسة المع ة العربي وآذلك التقدير من مدرس اللغ
ة   واد التعليمي ن الم االنج ع ري م ة سنجاس ممة الثانوي  المص

 .تعليم بعد التدريب عن طريقة تعليمهاوفعاليتها لل

 تحليل البيانات من االختبار -)3



 

استخدم الباحث في تحليل البيانات من االختبار القبلى        
-the equivalent pretest(واالختبار البعدي للمجموعة متكافئة 

posttest design(
يعنى أن تعيين فعالية المواد التعليمية في  61
فعالية المواد التعليمية وعدمها تقاس . كالمتدريس مهارة ال

حسب نتيجة المجموعة وتظهر في فروق المقياس المعدلى 
نتيجة . نتيجة الطلبة في االختبار القبلى واالختبار البعدي

) entering behavior(االختبار القبلى تصور سلوآا مستجدا 
)  terminal behavior(ونتيجة االختبار البعدي تصور سلوآا أخيرا 

 :والصورة البيانية لذلك التصميم آما يلى . للطلبة
 

 8جدول 
 تصميم البحث

االختبار البعدي السلوك االختبار القبلى المجموعات
 O1T1 O2 التجريبية
 O1 T2 O2 الضابطة

 : حيث
  O1  : االختبار القبلى على المجموعة التجريبية قبل تدريس المواد

 .المصممة التعليمية

O1 :   االختبار القبلى على مجموعة الضابطة قبل تدريس المواد
 .المصممة التعليمية

T1   : السلوك المقدم للمجموعة التجريبية و هو تدريس المواد
 .المصممة التعليمية

T2   : السلوك المقدم للمجموعة الضابطة وهى تدريس المواد
 .المصممة التعليمية

O2  :لتجريبية بعد تدريس المواد االختبار البعدي على المجموعة ا
 ، المصممة التعليمية
 .ومن هذا االختبار تظهر النتيجة               

O2 :   االختبار البعدي على المجموعة الضابطة بعد تدريس المواد
 ,المصممة التعليمية
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 .ومن هذا االختبار تظهر النتيجة               
 
 
 

،   O2و    O1البحث هو  من أجل ذلك، التصميم المستخدم في هذا 
O1   ،هو االختبار القبلى، يعنى المالحظة قبل السلوكO2  هو االختبار

وتظهر نتيجة االختبار القبلى . البعدى، يعنى المالحظة بعد السلوك
، لعل هذه هى  O1  - O2هو   O2و    O1واالختبار البعدي والفرق بين 
  62.النتيجة المرجوة من التجربة

 
 9جدول 

 ارنة بين االختبار القبلى واالختبار البعدىالمق
( % االختبار القبلى 

( 
( االختبار البعدى  مواد االختبار

( % 
السفر إلى مدينة  )المجموعتان(

 أخرى
 )المجموعتان(

الرحلة إلى شاطئ المجموعة التجريبية
 البحر

 المجموعة الضابطة

الذهاب إلى القرية المجموعة الضابطة
 الجبلية 

موعة التجريبيةالمج

 
ى والبعدي   .  وعند تحليل البيانات الكمية المجمعة من االختبار القبل

د للباحث       . فاستخدم الباحث األسلوب اإلحصائي  ة فال ب ذه العملي د ه وعن
 . من معرفة مناسبة الداللة

ة أو ذي معنى      ة مناسبة الدالل استخدم   (level of significant) ولمعرف
 :آمايلي T testالباحث 

 t t    =   Mx –My 
                          SEMx-My   

N
fX

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

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

Mx   = متوسط االختبار القبليX 
My   = متوسط االختبار البعديY 
SE    =معيار األخطاء 
SD    =معيار االنحراف 

SE MYMX −
 معيار االنحراف من معدالي المتغيرين  = 

 
 
 مراحل تنفيذ الدراسة -ز

 10حدول 
 مراحل تنفيذ الدراسة

 تنفيذ الدراسة الشهر المرحلة
فبراير  11من  األولى

2009 
مارس  11إلى 

2009 

 جمع الكتب العربية واختيارها

مارس  13من  الثانية
2009 

إبريل  13إلى 
2009 

تصميم المواد التعليمية في تدريس 
 مهارة الكالم وطلب تعليق الخبير

 االختبار القبلي 2009إبريل  15 الثالثة
عن  مةالمصم تطبيق المواد التعليمية 2009إبريل  29الرابعة

 السفر 
عن المصممة تطبيق المواد التعليمية  2009مايو  13الخامسة

 الرحلة 
عن  المصممة تطبيق المواد التعليمية 2009مايو  27السادسة



 

 تقديم القصة
 االختبار البعدي 2009يونيو  3السابعة

 
ي    -1 ة األول ن :  المرحل ر  11م ى  2009فبراي ارس  11إل م

2009   
 لي هي مرحلة جمع الكتب العربية واختيارهاالمرحلة األو

ارف      ة بمدرسة المع ة العربي إن الكتاب المستخدم في تعليم اللغ
نة  نهج س و الم ع ه نهج المتب م أن الم ة سنجاسري رغ  2008الثانوي

ى       وي عل اب المدروس ال يحت فإن مضمون المواد التعليمية في الكت
نهج ال  د،   الموضوعات والمواقف المذآورة في ذلك الم دراسي الجدي

نهج       ة في الم ى الموضعوعات المعروف بل إنها ال تزال متضمنة عل
ى شكل نصوص          . القديم ا عل ر ه زال أآث واد ال ت دو أن الم ك يب وذل

وعاتها    ت موض راءة وآان رة  "الق ن الفط الم دي باب "، و "اإلس الش
من الموضوعات ". لقمان الحكيم"و " أبو بكر الصديق"و " والعمل

انت مخالفة للموضوعات المقررة في المنهج الدراسي الدينية التي آ
 .2008الجديد سنة 

و محتويات الكتاب المدرسي المدروس وجهت أآثر 
في القراءة فحسب، ويهدف تعليم  طلبةاهتمامها إلى تنمية قدرة ال

اللغة العربية إلى أن يكون زادا لفهم النصوص الدينية إلى جانب 
آمصدرين رئيسين في فهم القرآن الكريم والحديث الشريف 

الشرائع اإلسالمية، حتى يرى أن الكتاب أهمل بتنمية مهارات 
اللغوية الثالث األخرى وهى االستماع والكالم والكتابة و طبعا هذا 

 2008أما محتوي المنهج الجديد سنة . خطأ فادح في عملية التعليم
اليومية للصف الثاني من المدرسة الثانوية فهو الذي يتعلق بالحياة 

 .من الوسائل العامة والسياحة
يا من          ة في إندونيس ة المتداول فقام الباحث بجمع الكتب العربي
ا    ذآورة م ب الم ن الكت ار م ة واخت بالد العربي ن ال بالد أو م نفس ال

ة     . المحليالدراسي يناسب المنهج  ارة هي العربي وتلك الكتب المخت
ة للناشئين ال    د األول، والعربي ع، ودروس   بين يديك المجل د الراب مجل

ة        يم اللغ ع، وتعل د الراب ة المجل دروس العربي في العربية، ومدارج ال



 

ة م اللغ ة لقس نهج . العربي بة للم ة المناس واد التعليمي ذ الباحث الم  أخ
 .   المحلي من الكتب المذآورة بالتصرف الدراسي

 2009إبريل  13إلى 2009مارس  13من :  المرحلة الثانية   -2
 ثانية هي مرحلة تصميم المواد التعليميةالمرحلة ال

قام الباحث بتصميم المواد التعليمية في تدريس مهارة الكالم 
وطلب تعليق الخبير في تصميمها وفعاليتها واألسس المضمونة 

في تدريس مهارة الكالم هي  المصممة أما المواد العليمية. فيها
ه الباحث حيث وج 2008الحوارات المتعلقة بمحتوى المنهج عام 
للكالم الوظيف حول  طلبةمضمون الحوار إلى تنمية قدرة ال

ولقد اختار هذه . أحوالههم اليومية وهي الوسائل العامة والسياحة
في مهارة  طلبةالحوارات لكونها من أحسن وسيلة لترقية  قدرة ال

 .الكالم
وعند هذه العملية فقد سلك الباحث الخطوات التي تترتب 

 :يعلى النحو التال
قام الباحث بمطالعة بعض الكتب المتضمنة على موضوعات   -)أ

وأما . الحوار الذى يحتاجها إليها الباحث عند عملية التصميم
العربية بين يديك المجلد : الكتب الذي يطالعها الباحث أآثر هى

األول، والعربية للناشئين المجلد الرابع، ودروس في العربية، 
مجلد الرابع، وتعليم اللغة العربية ومدارج الدروس العربية ال

 .لقسم اللغة
قام الباحث بمقابلة الخببر في مجال تصميم الكتب التعليمية  -)ب

لتدريس اللغة العربية والقيام بمناقشة معهم ليطلع الباحث على 
األفكار الجذابة في آيفية تصميم المواد التعليمية لتدريس 

 .الكالم
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 المرحلة الثالثة هي مرحلة االختار القبلي 
درة       توى ق ى مس وف عل ي للوق ان القبل ث االمتح رى الباح أج

ةال ارة   طلب م مه ي تعل ة المصممة ف واد التعليمي م الم دم له ل أن تق قب
وقام باالختبار القبلي شفهيا لكل من المجموعتين واستغرق     . الكالم

ه   د أدائ ويال عن ا ط ون أس . وقت رة   فتتك ن عش ي م ار القبل ئلة االختب



 

ئلة  ق     . أس ي النط الم وه ي الك ة ف ر اللغ ة عناص م  ثالث ل رق ولك
ام المعنى       ق بتم ا يتعل ة فيم ان من   . والمفردات والسيطرة التام إذا آ

ع       ة صحيحة م ؤال إجاب ل س ن آ ب ع تطيع أن يجي ن يس ة م الطلب
ة        ا الثالث ة آله ردات السديدة والسيطرة التام ه  النطق السليم والمف فل

ة         ،"أ" ر آامل ة غي وإذا آان يستطيع أن يجيب عن آل سؤال إجاب
وإذا آان يستطيع أن يجيب عن    ،"ب"من مجموعتي العناصر فله 

ه        دة من العناصر فل  ،"ج"آل سؤال غير آاملة من مجموعة واح
  ".د"وإال فله 

ارة ال    ور مه ث أن يص هل للباح ة ال يس الم، إذ أن  طلب ي الك ف
د  درتهم       للكالم معايير ال ب يم ق ا في تقي ام به ن يتحقق   . من االهتم ول

ا         ارة إال بسؤال يجيب عنه ك المه ه من تل الوقوف على ما يصل إلي
رة في نفس الوقت        طلبةال ياء آثي يم أش . شفهيا، وال بد للباحث أن يق

 .وهذا شئ معقد جدا عند أدائها
ر  يم والنب ق والتنغ ن النط الم م ارة الك ايير مه ون مع تتك

ردات وص  يس   والمف ث ال يق ة، حي ة والوضوح والطالق حة النحوي
ايير فحسب وهي  ة مع يس ثالي ه يق ايير، ولكن الباحث آال من المع

 .النطق والمفردات والطالقة
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 ) 1(المرحلة الرابعة هي مرحلة تطبيق المواد التعليمية 

ليمة في تدريس مهارة بعد أن قام الباحث بتصميم المواد التع
الكالم للصف الثاني في الفصل الثاني من العام الدراسي، قام 

للمجموعة التجريبية المصممة الباحث بتجريب تلك المواد التعليمية 
 .والمجوعة الضابطة

 وإنه البد على آل مدرس إذا أردا تقديم المواد التعليمية
من الخطوات بتصميم خطة التدريس ليسير عليه المدرس  المصممة

حتى ال يخرج  مما ال بد له القيام به عند عملية التعليم على أحسن 
 . وجه، ويتحقق الهدف المنشود من التعليم

أجرى الباحث تجربة المواد المصممة مع االهتمام باستخدام 
الوسائل والطرق عند عميلة التعليم  للوقوف على ما حصل عليه 

 .كالممن المهارات اللغوية في ال ةالطلب

ويتكون التجريب من ثالت لقاءات ويأتي الباحث بخطة 
 :التدريس لكل لقاء وهي آما يلي 

 11جدول 
 )اللقاء األول(خطة التدريس في تدريس الكالم 

 )الكالم(اللغة العربية :  المادة
 السفر إلى مدينة أخرى:  الموضوع
 الثاني من قسم اللغة :  الصف
 دقيقة 90:  الزمن

 ورقة المواد والسبورة:  التعليمية الوسيلة
 السمعية الشفهية:  الطريقة 

 
توى  المس

 الكفائي
ي مضمون       : ا ف فهي عم ر الش ى التعبي درة عل الق

 .  النص    والحوار عن السياحة
اءة  ادة     طلبةيستطتيع ال    :الكف ار شفهيا بإج أن يعبروا األفك



 

 .قةالنطق من حيث الوضوح والسرعة بالطال األساسية
ة عن      واأن يتكلم طلبةيستطيع ال ة العربي في اللغ

ات     وات والكلم ق األص ادة نط ياحة وإج الس
دا   ا جي ا فهم رعة، ويفهموه ذلك الس بوضوح وآ

 .عميقا ويعبروا عنها شفهيا
تطيع ال    : المؤشرات ةيس ردات  طلب اني المف ى مع وا عل أن يقف

 . في مضمون الحوار
تطيع ال ةيس وار طلب وا الح ياحة  أن يطبق ن الس ع

 . باستخدام الجمل الفعلية
 

 :وأما الخطوات واالستراتيجية التي سلكها المدرس عند أداء التعليم 
 

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

الم    - درس الس ى  الم ى العيلق ةل ن   طلب أل ع م يس ه ث م يردون وه
 .أحوالهم ذلك اليوم

  .يقرأ المدرس آشف الغياب  -
اءة         - ا هي الكف يتعلمونها وم ادة التي س يعلم المدرس الدارسين الم

 .األساسية والمؤشرات التي ال بد لكل دارس أن يحصل عليها
 .  بقضاء أيام العطلة ةيسأل المدرس ماذا سيقوم الطلب -
يتعلمونها     - ذي س ى الموضوع ال دا للوصول إل يلقي المدرس تمهي

ول الد ة "  :ارسون بق ى مدين فر إل ة بالس ام العطل ا سأقضي أي أن
 ".أخرى

دقائق 10

اط  النش
 الرئيسي

 
 دقيقة 60

بورة      - ى الس ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم درس معن رح الم يش
م   دونها الدارسون ث ات ويقل ذه الكلم درس ه رأ الم م يق ر، ث األيس

 .حوارإعالم الدارسين الكلمات الرئيسية الموجودة في ال
تمع  - ة ويس ة فكلم وح آلم وار بوض ص الح درس ن رأ الم يق

 .الدارسون إلى النص
أمر المدرس الدارسين ب - ات بصوت عال لنص الي د والمحاآ تقلي

 .ففقرة تقليدا صحيحا المقرؤء عليهم فقرة
 .المشير بإعادة قراءة النص طلبةيأمر المدرس بعض ال -



 

ا   - م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم وار يس ن مضمون الح م
 .ويجيب عنه المدرس

أن   ةيأمر المدرس بعض الطلب - مناسبا بعدد المتكلمين في الحوار ب
املين           ام الفصل ح ة أخرى أم ى مدين الحوار عن السفر إل وم ب يق

 .الكتاب للنص المدروس
وتنغيم ووضوحهم عند أداء تلك  ةيقوم المدرس بتقويم لهجة الطلب -

 .المحادثة
ة يشرح المدرس  - ات وآيفي ة من حيث ترآيب الكلم نقط المهم ال

 .اإللقاء طبقا لموضوع النص
دريبات    طلبةيقوم المدرس بتقويم فهم ال - دريبهم الت لنص الحوار بت

ا للحوار    المهيئة، مثل بتبادل األسئلة واألجوبة مع زمالئهم موافق
ى      فر إل ول الس ه ح ع زميل وار م ون الح ري الدارس م وليج المعلَّ

 .آما في التدريب المهيئ في الكتاب مدينة أخرى
ا بعض ال   - االختتام ة يسأل المدرس حول المواد الذي تم تعليمه ا    طلب تقويم

 .لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة
يأمر المدرس الدارسين بالسؤال حول موضوع الحوار إن وجد     -

 .مشكلة في فهم النص
رين - زام بتم د وااللت التعلم الجي درس ب د  يوصي الم تكلم والتعوي ال

 .بالكالم باللغة العربية لترتقي قدرتهم في التعبير
 ."الدعاء والفاتحة " يختتم المدرس الدرس بقراءة  -
ا    - ب عنه ة ويجي درس بالتحي ة ال ن غرف درس م رج الم يخ

 .الدارسون

دقائق 10
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 ) 2(د التعليمية المرحلة الخامسة هي مرحلة تطبيق الموا

 12جدول 
 )اللقاء الثاني(خطة التدريس في تدريس الكالم 

 )الكالم(اللغة العربية :  المادة
 الر حلة إلى شاطئ البحر:  الموضوع
 الثاني من قسم اللغة :  الصف
 دقيقة 90:  الزمن

 ورقة المواد والسبورة:  الوسيلة التعليمية



 

 السمعية الشفهية:  الطريقة 
 

توى ا لمس
 الكفائي

ي مضمون       : ا ف فهي عم ر الش ى التعبي درة عل الق
 .  النص    والحوار عن السياحة

اءة  الكف
 األساسية

ادة     طلبةيستطتيع ال    : ار شفهيا بإج أن يعبروا األفك
 .النطق من حيث الوضوح والسرعة بالطالقة

ة عن      واأن يتكلم طلبةيستطيع ال ة العربي في اللغ
ادة   ياحة وإج ات   الس وات والكلم ق األص نط

دا   ا جي ا فهم رعة، ويفهموه ذلك الس بوضوح وآ
 .ويعبروا عنها شفهيا

تطيع ال    : المؤشرات ةيس ردات  طلب اني المف ى مع وا عل أن يقف
 . في مضمون الحوار

أن يطبقوا الحوار عن الرحلة إلى  طلبةيستطيع ال
 . شاطئ البحر باستخدام الجمل الفعلية

 
 :تراتيجية التي سلكها المدرس عند أداء التعليم وأما الخطوات واالس

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

ى ال    - الم إل درس الس ى  الم ةيلق ن     طلب أل ع م يس ه ث م يردون وه
 .أحوالهم ذلك اليوم

  .يقرأ المدرس آشف الغياب  -
اد   - اءة      يعلم المدرس الدارسين الم ا هي الكف يتعلمونها وم ة التي س

 .األساسية والمؤشرات التي ال بد لكل دارس أن يحصل عليها
 .  بقضاء أيام العطلة ةيسأل المدرس ماذا سيقوم الطلب -
يتعلمونها     - ذي س ى الموضوع ال دا للوصول إل يلقي المدرس تمهي

ى شاطئ     "  :الدارسون بقول  ة إل ة بالرحل أنا سأقضي أيام العطل
 ".حر الب

دقائق 10

اط  النش
 الرئيسي

بورة      - ى الس ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم درس معن رح الم يش
م   دونها الدارسون ث ات ويقل ذه الكلم درس ه رأ الم م يق ر، ث األيس



 

 
 دقيقة 60

 .إعالم الدارسين الكلمات الرئيسية الموجودة في الحوار
تمع  - ة ويس ة فكلم وح آلم وار بوض ص الح درس ن رأ الم يق
 .لدارسون إلى النصا

أمر المدرس الدارسين ب - ات بصوت عال لنص الي د والمحاآ تقلي
 .المقرؤء عليهم فقرةففقرة تقليدا صحيحا

 .بإعادة قراءة النصإليه  راالمش طلبةيأمر المدرس بعض ال -
وار   - ن مضمون الح ا م م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم يس

 .ويجيب عنه المدرس
أن   ةالطلب يأمر المدرس بعض - مناسبا بعدد المتكلمين في الحوار ب

املين           ام الفصل ح ة أخرى أم ى مدين الحوار عن السفر إل وم ب يق
 .الكتاب للنص المدروس

وتنغيم ووضوحهم عند أداء تلك  ةيقوم المدرس بتقويم لهجة الطلب -
 .المحادثة

ة  - ات وآيفي ة من حيث ترآيب الكلم نقط المهم يشرح المدرس ال
 .قا لموضوع النصاإللقاء طب

دريبات    طلبةيقوم المدرس بتقويم فهم ال - دريبهم الت لنص الحوار بت
ا للحوار    المهيئة، مثل بتبادل األسئلة واألجوبة مع زمالئهم موافق

ى    لالمع فر إل ول الس ه ح ع زميل وار م ون الح ري الدارس م وليج
 .مدينة أخرى آما في التدريب المهيئ في الكتاب

ا بعض ال  يسأل ال - االختتام ة مدرس حول المواد الذي تم تعليمه ا    طلب تقويم
 .لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة

يأمر المدرس الدارسين بالسؤال حول موضوع الحوار إن وجد     -
 .مشكلة في فهم النص

د   - تكلم والتعوي رين ال زام بتم د وااللت التعلم الجي درس ب يوصي الم
 .في التعبير بالكالم باللغة العربية لترتقي قدرتهم

 ."الدعاء والفاتحة " يختتم المدرس الدرس بقراءة  -
ا    - ب عنه ة ويجي درس بالتحي ة ال ن غرف درس م رج الم يخ

 .الدارسون

دقائق 10

 
 
 
 
 
 



 

 
 2009مايو  27: المرحلة السادسة   -6

 )3(المرحلة السادسة هي مرحلة تطبيق المواد التعليمية 

 13جدول 
 )اللقاء الثالث(كالم خطة التدريس في تدريس ال

 )الكالم(اللغة العربية :  المادة
 الر حلة إلى القرية الجبلية:  الموضوع
 الثاني من قسم اللغة :  الصف
 دقيقة 90:  الزمن

 ورقة المواد والسبورة والصور:  الوسيلة التعليمية
 السمعية الشفهية والمباشرة :  الطريقة 

 
توى  المس

 الكفائي
درة    : ي مضمون    الق ا ف فهي عم ر الش ى التعبي عل

 .  النص    والحوار عن السياحة
اءة  الكف

 األساسية
ادة     طلبةيستطتيع ال    : ار شفهيا بإج أن يعبروا األفك

 .النطق من حيث الوضوح والسرعة بالطالقة
تطيع ال ةيس ن    طلب ة ع ة العربي ي اللغ تكلم ف أن ي

ات     وات والكلم ق األص ادة نط ياحة وإج الس
دا  بوضوح و ا جي ا فهم رعة، ويفهموه ذلك الس آ

 .ويعبروا عنها شفهيا
تطيع ال    : المؤشرات ةيس ردات  طلب اني المف ى مع وا عل أن يقف

 . في مضمون الحوار
أن يطبقوا الحوار عن الرحلة إلى  طلبةيستطيع ال

 . القرية الجبلية باستخدام الجمل الفعلية
 :س عند أداء التعليم وأما الخطوات واالستراتيجية التي سلكها المدر

 
 أنشطة و خطوات في التعليم النقط
 الوقت



 

 .يدخل المدرس الفصل بهدوء  - التمهيد
ى ال    - الم إل درس الس ى  الم ةيلق ن     طلب أل ع م يس ه ث م يردون وه

 .أحوالهم ذلك اليوم
  .يقرأ المدرس آشف الغياب  -
ا هي        - يتعلمونها وم ادة التي س اءة  يعلم المدرس الدارسين الم الكف

 .األساسية والمؤشرات التي ال بد لكل دارس أن يحصل عليها
 .  بقضاء أيام العطلة ةيسأل المدرس ماذا سيقوم الطلب -
يتعلمونها     - ذي س ى الموضوع ال دا للوصول إل يلقي المدرس تمهي

ة       "  :الدارسون بقول  ى القري ة إل ة بالرحل ام العطل أنا سأقضي أي
 ".الجبلية

دقائق 10

اط الن ش
 الرئيسي

 
 دقيقة 60

بورة      - ى الس ا عل عبة ويكتبه ات الص ى الكلم درس معن رح الم يش
م   دونها الدارسون ث ات ويقل ذه الكلم درس ه رأ الم م يق ر، ث األيس

 .إعالم الدارسين الكلمات الرئيسية الموجودة في الحوار
تمع  - ة ويس ة فكلم وح آلم وار بوض ص الح درس ن رأ الم يق

 .الدارسون إلى النص
أ - ات بصوت عال لنص المر المدرس الدارسين بي د والمحاآ تقلي

 .ففقرة تقليدا صحيحا المقرؤء عليهم فقرة
 .بإعادة قراءة النصإليه ر االمش طلبةيأمر المدرس بعض ال -
وار   - ن مضمون الح ا م م يفهموه ا ل ين عم درس الدارس أل الم يس

 .ويجيب عنه المدرس
أن  مناسبا بعدد ا ةيأمر المدرس بعض الطلب - لمتكلمين في الحوار ب

املين           ام الفصل ح ة أخرى أم ى مدين الحوار عن السفر إل وم ب يق
 .الكتاب للنص المدروس

وتنغيم ووضوحهم عند أداء تلك  ةيقوم المدرس بتقويم لهجة الطلب -
 .المحادثة

ات       - ب الكلم ث ترآي ن حي ة م نقط المهم درس ال رح الم ا وفيش ق
 .لموضوع النص

دريبات    طلبةفهم ال يقوم المدرس بتقويم - دريبهم الت لنص الحوار بت
ا للحوار    المهيئة، مثل بتبادل األسئلة واألجوبة مع زمالئهم موافق

ى    لالمع فر إل ول الس ه ح ع زميل وار م ون الح ري الدارس م وليج
 .مدينة أخرى آما في التدريب المهيئ في الكتاب

ى    - االختتام ا إل م تعليمه ذي ت واد ال ول الم درس ح أل الم ةبعض اليس  طلب
 .تقويما لفهم الدراسين نحو المواد المعلمة

يأمر المدرس الدارسين بالسؤال حول موضوع الحوار إن وجد     -
دقائق 10



 

 .مشكلة في فهم النص
د   - تكلم والتعوي رين ال زام بتم د وااللت التعلم الجي درس ب يوصي الم

 .بالكالم باللغة العربية لترتقي قدرتهم في التعبير
 ."الدعاء والفاتحة " بقراءة  يختتم المدرس الدرس -
ا    - ب عنه ة ويجي درس بالتحي ة ال ن غرف درس م رج الم يخ

 .الدارسون
 

 2009يونيو  3:  المرحلة السابعة   -7
 المرحلة السابعة هي مرحلة االختار البعدي 

درة    توى ق ى مس وف عل دي للوق ان البع رى الباحث االمتح أج
ةال واد  طلب م الم دم له د أن تق ارة بع م مه ي تعل ة المصممة ف التعليمي

وقام باالختبار القبلي شفهيا لكل من المجموعتين واستغرق     . الكالم
ه   د أدائ ويال عن ا ط رة    . وقت ن عش ي م ار القبل ئلة االختب ون أس فتتك

ئلة  ق     . أس ي النط الم وه ي الك ة ف ر اللغ ة عناص م  ثالث ل رق ولك
ام المعن       ق بتم ا يتعل ة فيم ان من   . ىوالمفردات والسيطرة التام إذا آ

ع       ة صحيحة م ؤال إجاب ل س ن آ ب ع تطيع أن يجي ن يس ة م الطلب
ه         ة فل ا الثالث ة آله ردات السديدة والسيطرة التام النطق السليم والمف

ة         ،"أ" ر آامل ة غي وإذا آان يستطيع أن يجيب عن آل سؤال إجاب
وإذا آان يستطيع أن يجيب عن    ،"ب"من مجموعتي العناصر فله 

ه       آل سؤال غير آامل دة من العناصر فل  ،"ج"ة من مجموعة واح
 ".د"وإال فله 

الم، إذ أن    ي الك ذ ف ارة التالمي هل للباحث أن يصور مه ال يس
درتهم        يم ق ا في تقي ام به د من االهتم ن يتحقق   . للكالم معايير ال ب ول

ا         ارة إال بسؤال يجيب عنه ك المه ه من تل الوقوف على ما يصل إلي
رة في نفس الوقت      شفهيا، وال بد للباحث   طلبةال ياء آثي يم أش . أن يق

 .وهذا شئ معقد جدا عند أدائها
ر  يم والنب ق والتنغ ن النط الم م ارة الك ايير مه ون مع تتك
يس  ة، حيث ال يق ة والوضوح والطالق ردات والصحة النحوي والمف
ايير فحسب وهي  ة مع يس ثالي ه يق ايير، ولكن الباحث آال من المع

 .النطق والمفردات والطالقة
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليل النتائج ومناقشتهاعرض البيانات وتحليل النتائج ومناقشتها  

 
 عرض ببانات المقابلة وتحليلها ومنافشتها    -أ

تعتبر المقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث بجمع 
والمقابلة أداة هامة . معلومات وبيانات شفوية من المفحوص

المقابلة . البشرية للحصول على المعلومات من خالل مصادرها
المستخدمة هى المقابلة التي قام بها الباحث لجمع البيانات عن 

في تدريس مهارة الكالم  المصممة تعليق خبير على المواد التعليمة
 . واقتراحاته ومدخالته على مضمون المواد التعليمية

 قام الباحث بمقابلة الخبير لمعرفة تعليقه على المواد التعليمة
في تدريس مهارة الكالم واقتراحاته ومدخالته على  المصممة

مضمون المواد التعليمية من حيث المناسبة للمستوى الكفائي، 
والمناسبة للكفاءة األساسية، والصحة في اختيار المواد، والمناسبة 

، ة، والمرابطة بحياة الطلبة، والمناسبة لعقول الطلبةلعقول الطلب



 

تيب المواد وتقسيمها، وتدريجية والمناسبة بالوقت والفرصة، وتر
المواد، واالهتمام بمعيار الصدق، واالهتمام بمعيار األهمية، 
واالهتمام بمعيار الميول، واالهتمام بالمعيار القابلي، واالهتمام 
بالمعيار العالمي، والمناسبة باألسس النفسية، والمناسبة باألسس 

 .بة باألسس اللغويةالثقافية، والمناسبة باألسس التربوية، والمناس
ومقابلة الخبير التي قام بها الباحث هي لمعرفة تعليقه على 

في تدريس مهارة الكالم واقتراحاته  المصممة المواد التعليمة
وبعد ذلك قام . المصممة ومدخالته على مضمون المواد التعليمية

بها الباحث بتطبيق تلك المواد التعليمية في عملية التعليم لمعرفة 
 .ليتها في تدريس مهارة الكالمفعا

 :  أما تعليقات الخبير بطريقة المقابلة فهي آما يلي 
 

 14جدول 
 تعليق الخبير عن المواد التعليمية المصممة

 
ناقص مقبول جيدجيد جدا تعليق الخبيرالرقم

     المناسبة للمستوى الكفائي -1
     المناسبة للكفاءة األساسية -2
    ختيار المواد الصحة في ا -3
    ةالمناسبة لعقول الطلب -4
     ةالمرابطة بحياة الطلب -5
    المناسبة بالوقت والفرصة -6
     ترتيب المواد وتقسيمها  -7
     تدريجية المواد  -8
     االهتمام بمعيار الصدق -9

     االهتمام بمعيار األهمية-10
    الميول االهتمام بمعيار-11
     االهتمام بالمعيار القابلي-12
     االهتمام بالمعيار العالمي-13
     المناسبة باألسس النفسية-14



 

     المناسبة باألسس الثقافية-15
     المناسبة باألسس التربوية-16
     المناسبة باألسس اللغوية-17

 
 

ير واقتراحاته ومدخالته من ليل تعليقات الخبحقام الباحث بت
خالل صفحة التعليق لمعرفة مناسبة تصميم المواد التعليمة في 

أن تعليقات الخبير  14تدريس مهارة الكالم، وظهر من الجدول 
من  المصممة واقتراحاته ومدخالته على مضمون المواد التعليمية

بة ، والمناسةحيث الصحة في اختيار المواد، والمناسبة لعقول الطلب
بالوقت والفرصة واالهتمام بمعيار الميول قد حصلت على أنها 

وهذا يدل على أن المواد  التعليمة في تدريس مهارة . جيدة جدا
 .الكالم مناسبة جدا في عملية التعليم

أما تعليقات الخبير واقتراحاته ومدخالته على مضمون المواد 
ئي، والمناسبة من حيث المناسبة للمستوى الكفاالمصممة التعليمية 

، وترتيب المواد ةللكفاءة األساسية، والمرابطة بحياة الطلب
وتقسيمها، وتدريجية المواد، واالهتمام بمعيار الصدق، واالهتمام 
بمعيار األهمية، واالهتمام بالمعيار القابلي، والمناسبة باألسس 
النفسية، والمناسبة باألسس الثقافية، والمناسبة باألسس التربوية، 

وهذا يدل . المناسبة باألسس اللغوية قد حصلت على أنها جيدةو
في تدريس مهارة الكالم مناسبة المصممة على أن المواد  التعليمة 

في عملية التعليم، إال أنها البد من التطبيق أآثر ما يكون حتى 
 .  تطمئن القلوب موافقة على تلك المعايير

مدخالته على وبالتالي أن تعليقات الخبير واقتراحاته و
من حيث االهتمام بالمعيار المصممة مضمون المواد التعليمية 

وهذا يدل على أن المواد . العالمي قد حصلت على أنها مقبول
في تدريس مهارة الكالم غير مناسبة للتعميم المصممة التعليمة 

لجميع أفراد العالم في عملية التعليم، فالبد من أن ال تطبق في 
 .تعليميةتصميم المواد ال

 



 

 
 

 

 عرض ببانات االستبيان وتحليلها ومنافشتها  -ب
االستقصاء أداة مالئمة للحصول على معلومات  االستبيان أو

ويقوم االستبيان بشكل عدد . وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين
من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد المعينين 

 .بموضوع االستبيان

لباحث هذه االستبانة لجمع البيانات من مدرس اللغة استخدم ا
العربية فى مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنج عن المواد 

وفعاليتها لتدريس مهارة الكالم بعد التدريب من  المصممة التعليمية
حيث المناسبة للمستوى الكفائي، والمناسبة للكفاءة األساسية، 

م بطرق التدريس، واالهتمام بوسائل والمناسبة باألهداف، واالهتما
، ةالتدريس، وتدريجية المواد في التقديم، والمناسبة لعقول الطلب

 . ةواالهتمام بالجوانب الحيوية، والمناسبة بخبرة الطلب

أما االستبانة لمدرس اللغة العربية فى مدرسة المعارف 
 :الثانوية سنجاسري ماالنج فهي آما يلى

 15جدول 
 عن المواد التعليمية في تدريس مهارة الكالمإجابة المدرس 

 
ناقص مقبول جيدجيد جدا إجابة المدرسالرقم

    المناسبة للمستوى الكفائي -1
    المناسبة للكفاءة األساسية -2
     المناسبة باألهداف  -3
     االهتمام بطرق التدريس -4
     االهتمام بوسائل التدريس -5
     ة المواد في التقديمتدريجي -6



 

     ةالمناسبة لعقول الطلب -7
    االهتمام بالجوانب الحيوية -8
     ةالمناسبة بخبرة الطلب -9

 
قام الباحث بتجليل أجوبة المدرس واقتراحاته ومدخالته من 
خالل صفحة االستبانة لمعرفة مناسبة تطبيق المواد التعليمة 

أن  15ة الكالم، وظهر من الجدول في تدريس مهارالمصممة  
 المصممة أجوبة المدرس واقتراحاته ومدخالته عن المواد التعليمية

ومناسبتها لتدريس مهارة الكالم بعد التدريب من حيث المناسبة 
للمستوى الكفائي، والمناسبة للكفاءة األساسية  قد حصلت على أنها 

ي تدريس مهارة وهذا يدل على أن المواد  التعليمة ف. جيدة جدا
الكالم مناسبة جدا في عملية التعليم، ألنها تناسب المنهج المقرر 

 .المحلي الدراسي في ضوء المنهج 2008سنة 
أما أجوبة المدرس واقتراحاته ومدخالته من خالل صفحة 

وفعاليتها  المصممة االستبانة لجمع البيانات عن المواد التعليمية
ها من حيث والمناسبة باألهداف، لتدريس مهارة الكالم بعد تطبيق

واالهتمام بوسائل التدريس، وتدريجية المواد في التقديم، والمناسبة 
. قد حصلت على أنها جيدة ة، والمناسبة بخبرة الطلبةلعقول الطلب

في تدريس مهارة  المصممة  ةيوهذا يدل على أن المواد  التعليم
الظروف النفسية الكالم مناسبة في عملية التعليم، ألنها تناسب 

 .ةللطلب
وبالنسة إلى أجوبة المدرس واقتراحاته ومدخالته من خالل 

 المصممة صفحة االستبانة لجمع البيانات عن المواد التعليمية
وفعاليتها لتدريس مهارة الكالم بعد تطبيقها من حيث االهتمام 
بطرق التدريس، واالهتمام بالجوانب الحيوية قد حصلت على أنها 

في تدريس المصممة وهذا يدل على أن المواد  التعليمة  .مقبولة
مهارة الكالم غير مناسبة في عملية التعليم، ألنها الطرق المستعملة 
من قبل المدرس على آيفياته واالهتمام بالجوانب الحيوية غير 

 .على حدة ةشاملة ألفراد الطلب



 

 وخالصة القول إن أجوبة المدرس عن المواد التعليمية
وفعاليتها لتدريس مهارة الكالم بعد تطبيقها قد حصلت  ةالمصمم

وهذا يدل على أن المواد  التعليمة في تدريس مهارة . على أنها جيدة
الكالم مناسبة في عملية التعليم، ألنها تناسب الظروف النفسية 

 .ةللطلب
 

 عرض ببانات االختبار وتحليلها ومنافشتها  - ج
سئلة شفهية أو آتابية أ(االختبار هو مجموعة من المثيرات 

أعدت لتقيس بطريقة آمية أو آيفية سلوآا ما، ) أو صور أو رسوم
واالختبار يعطي درجة ما أو رتبة ما للمفحوص، ويمكن أن يكون 

 .االختبار من األسئلة جهازا معينا

عن الكالم قبل  طلبةاستخدم الباحث االختبار لمقياس قدرة ال
: وهو نوعان، أحدهما. وبعدهاالمصممة تجربة المواد التعليمية 

على مهارة الكالم قبل  طلبةاالختبار القبلى يعنى لمعرفة قدرة ال
االختبار : والثاني. لمهارة الكالمالمصممة تطبيق المواد التعليمية 

لترقية قدرة  المصممة البعدى لمعرفة فعالية المواد التعليمية
 .فى مهارة الكالم طلبةال

ار      قسم الباحث االختبار فى ى االختب ذه الدراسة إل تطبيق ه
دي  ار  البع ي واالختب ن   . القبل ات م ى البيان ث عل ل الباح حص

درة الطلب    ة ق ن نتيج ي م ار القبل ل    ةاالختب الم قب ارة الك ى مه عل
ة   واد التعليمي تخدام الم ى اس ق عل ممة التطبي ها  المص ى تدريس . ف

ة  ة بعالم ة القبلي م الدرج ي X)(ورس دول اآلت ي الج ل . ف وحص
درة  الطلب    الب  ةاحث على البيانات من االختبار البعدي من نتيجة ق

ة       واد التعليمي تخدام الم ى اس ق عل د التطبي الم بع ارة الك ى مه  عل
ممة ها  المص ى تدريس ة   . ف ة بعالم ة  البعدي م الدرج ي  Y)(ورس ف

ار        .  الجدول اآلتي  ات من نتيجة االختب ى البيان حصل الباحث عل
ي دي  ف ار البع ي و االختب ي القبل ن اثن ة م ة التجريبي  نالمجموع

ا شرينعو ة . طالب رين  بعالم دد المختب م ع ي الجدول  N)(ورس ف
 . اآلتي



 

قارن الباحث البيانات من نتيجة االختبار القبلي والبعدي   
ونتيجة هذين . طالبا في المجموعة الضابطة ينعشروال نمن اثني

ختبار يعتبر االختبار من نوع اال). ت(االختبارين حسبت بقيمة 
باإلجابة عن األسئلة  ةالموضوعي وهو االختبار يقدم فيه الطلب

. أما األسئلة التى سبق ذآرها فهى من صنيع الباحث نفسه. الشفهية
 . الوقت المعد لحل االختبارخصتين

قد توصل الباحث إلى تحليل النتائج بتحليل نتيجة االختبار 
. والمجموعة الضابطةالقبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

الغرض من هذا التحليل لمعرفة الفرق بين االختبار القبلي 
قبل إجراء هذا التحليل، على الباحث أن يعرض . واالختبار البعدي

قياس األسئلة لالختبار القبلي والبعدي ألن هذا الجدول فى ضوء 
 . النظرية يكون معيارا لجميع صانع االختبار

 16جدول 
 ر القبلي واالختبار البعدي نتيجة االختبا 

 للمجموعة الظابطة

D
2 

D=x-y Y X 

 ةأسماء الطلب
(N)  نتيجة الرقم

 الفرق

اختبا
ر 
بعدي

اختبا
رقبل
 ي

1 1 6.0 7.0 A. Faiz Rosyadi  1 أحمد فائز- 
2.25 -1,5  6.5 5.0 A. Dahlan Basth.  2 أحمد دخالن- 
2.25 -1,5  6.0 4.5 A. Shodiq 3 أحمد صادق- 

1 1 5.0 6.0 Firman Ode 4 فرمان أودي- 
0 0 6.0 6.0 Hilal Furqon 5 هالل فرقان- 

0.25 0,5 6.5 6.0 M. Almahdi محمد المهدي 6- 
0 0 7.0 7.0 M. Khoiron Mansh.  7 محمد خيران- 

0.25 -0,5  7.0 6.5 M. Rifa'i محمد رفاعي 8- 
1 -1  7.0 6.0 Nashiruddin   9 ناصر الدين- 
0 0 6.0 6.0 Saiful Badri سيف البدري 10-
0 0 6.0 6.0 Ushuluddin Basyar  أصول الدين 11-

2.25 -1,5  6.5 5.0 Alfa Silmi Aziz  12 ألف سلمي-



 

4 -2  8.0 6.0 Ari Rofita 13 أري رافتة-

1 1 6.0 7.0 Dewi Nur Laila 
دوي نور 

-14 ليلى

0.25 -0,5  7.0 6.5 Fitria 15 فطرية-
12.25 -3,5  8.5 5.0 Hilya Alfarahatur 16 حلية الفرحة-

4 -2  8.0 6.0 Imro'atu Amaliatus  17 امرأة عملية-
2.25 -1,5  8.0 6.5 Lailatul Mukarrom 18 ليلة المكرمة-
2.25 1,5 6.5 8.0 Mathla'ul Fakhril  19 مطلع الفخر-

4 -2  8.0 6.0 Mustafidatul M.  20 مستفيدة-
2.25 -1,5  8.0 6.5 Rila Dwi Hardini   21 ريال دوي-
2.25 1,5 6.5 8.0 Siti Khumairoh 22 سيتي حميرة-
∑D2 = 
37,2 
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 D2∑=و   D 12,5∑ =-أن  من الجدول السابق اتضح للباحث

ثم أدخل الباحث هذه النتيجة لحساب االنحراف المعياري     37,2
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 : ثم حسب الخطأ المعياري من متوسط الفرق بالرمز
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N
D

N
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 :باستخدام الرمز  t0ثم حسب 

    
 

 
 
 
ه(  نقص  : التنبي ة ال ة     (-)إن عالم ت عالم دد ليس ي الع ف

 .)الحساب، وإنما هي عالمة الفرق بين العددين
ى ترتيب الرموز أن      من الحساب السابق قد وجد الباحث عل

رق   ط الف و     (MD)متوس دي  ه ار البع ي واالختب ار القبل ين االختب -ب
اري 0,657 راف المعي و    (SDD)، واالنح أ 1,234ه ، والخط

اري  و (SEMD)المعي ة 0,291 ه و (t0)" ت"، وقيم م .  2,257-ه ث
الرمز dfحسب الباحث   م     . df  =22-1 أن  دووج  df 1-  N =: ب ث

وقد اتضح . الموجودة في الجدول المعتبر tيرجع إلى قيمة  21العدد 
ة    tأن قيمة  دد    5%الموجودة في الجدول عند مستوى الدالل دل الع ت

ة    2,10 دد    %1وعند مستوى الدالل دل الع ، فعرف الباحث   2,88ت
ة  ة   t0أن قيم ن قيم ر م و    tأآب دول وه ي الج ودة ف  < 2,88(الموج

2,25 <2,10 ( 
 
 17 جدول

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

D
2 

D=x-y Y X 

 أسماء الطالب
 (N)  نتيجة الرقم

 الفرق
اختبار 
بعدي

اختبار 
 قبلي

1 -1  7.0 6.0 A. Muzakki 1 أحمد مزآي- 
-0,25  -0,5  7.0 6.5 A. Khusen 2 أحمد حسين- 

0 0 8.5 8.5 A. Musthofa  أحمد مصطفي 3- 

291,0=

257,2−=

291,0
657,0−

=

DM

D

SE
Mt =0



 

1 -1  7.0 6.0 Haikal Shomad. هيكل صمداني 4- 

24,1 -4,9  9.9 5.0 M. Salman 
Alfaris 

محمد سلمان 
 -5 الفارسي

2,25 -1,5  9.0 7.5 M. Ali Makshum 
محمد على 
 -6 معصوم

0.25 -0,5  6.0 5.5 M. Muhyiddin 
محمد محي 

 -7 الدين

6,25 -2,5  8.0 5.5 M. Rizalul 
Furqon 

محمد رجال 
 -8 الفرقان

1 -1  7.5 6.5 Putra Bagus 
Abdi 

فطرى باجوس 
 -9 عبدي

1 -1  8.0 7.0 Saiful Hidayat 10 سيف الهداية-
4 -2  7.0 5.0 Afifatuz Zahra' عفيفة الزهراء 11-

4 -2  7.0 5.0 Anti Rifa'atuz 
أنت رفعة 
-12 الزهرة

4 -2  6.5 4.5 Dessy Era Lanc. 
سي إيرى د

-13 النجون

20,25 -4,5  9.5 5.0 Erviana Rahayu  عرفينا راهايو 14-
1 -1  6.0 5.0 Hafsah 15 حفصة-

0,25 0,5 6.5 7.0 Himmatul Aliyah 16 همة العالية-
4 -2  7.5 5.5 Lailatul 

Mabruroh 17 ليلة المبرورة-
0 0 6.5 6.5 Mahmudah 18 محمودة-
1 -1  6.0 5.0 Mufidatul 

Hasana 19 مفيجة الحسنة-
4 -2  7.5 5.5 Nawangsari 20 ناوانج ساري-
0 0 6.5 6.5 Rindra Ramadini  رندى

-21 رمضاني

1 -1  6.0 5.0 Siti Nurul Afifah  سيتي نور
-22 العفيفة

∑D2 = 
75,1 

∑D = 
-27,9 

MD= 
-1,468

  22=N 

 



 

 D2∑=و   D 27,9∑ =-أن  من الجدول السابق اتضح للباحث

ثم أدخل الباحث هذه النتيجة لحساب االنحراف المعياري    75,1
 : من الفرق بالرمز اآلتي

    
   

        
    

   
        

 
      

 
 
 
 
 

 : ثم حسب الخطأ المعياري من متوسط الفرق بالرمز
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 :باستخدام الرمز  t0ثم حسب        
    
 

  
 
ه( نقص : التنبي ة ال ة  (-)إن عالم ت عالم دد ليس ي الع ف

 ).الحساب، وإنما هي عالمة الفرق بين العددين

242,4
349,1

=

122
349,1
−

=

317,0=

630,4−=

317,0
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=

DM

D

SE
Mt =0

)22(
)9,27(

22
1,75 2
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)( 22

N
D

N
D
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2)46,1(95,3 −=

13,295,3 −=
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ى ترتيب الرموز أن      من الحساب السابق قد وجد الباحث عل
رق   ط الف و      (MD)متوس دي ه ي و البع ار القبل ين االختب  ،1,468-ب

اري   ار   ،1,940هو     (SDD)واالنحراف المعي أ المعي  (SEMD)ي والخط
و ة  ،0,317 ه و (t0)" ت"وقيم ث  .  4,630-ه ب الباح م حس  dfث

دد      . df  =22-1 أن  ووجد  df 1-  N =: بالرمز ى    21ثم الع يرجع إل
ة  . الموجودة في الجدول المعتبر tقيمة  الموجودة   tوقد اتضح أن قيم

د مستوى    2,10تدل العدد  5%في الجدول عند مستوى الداللة  وعن
دد     1%الداللة  دل الع ة    2,88ت ر من    t0، فعرف الباحث أن قيم أآب

 ).2,10> 4,63 < 2,88(الموجودة في الجدول وهو  tقيمة 
دم     رة أن الفرض المق لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخي

ول و مقب ل ه ن قب ى أن . م ود والمعن ار وج ة االختب ين نتيج رق ب الف
ة التجريبي   دي للمجموع ار البع ي و االختب ى  القبل ق عل د التطبي ة بع

رق حقيقي          ارة الكالم هو ف دريس مه ة في ت استخدام المواد التعليمي
ي     ر التجريب ر المتغي ى أث ي إل تخدام   . وترتق رى أن اس ارة أخ أوبعب

 .المواد التعليمية في تدريس مهارة الكالم دلت على فعاليتها الظاهرة
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 الضابطة داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية و 

 في االختبارين القبلي و البعدي

عة
مو
مج
ال

 

 االختباران القبلي و البعدي
متوسط 
 الفرق

)∑D

( 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

الخطأ 
المعيار
 ي

)
DMSE(

قيمة ت
(t0) 

ف.د
N-1 

في " ت"قيمة 
الجدول عند 
مستوى الداللة

1 % 5 % 



 

1

1
1 N

x
M ∑=

2

2
2 N

x
M ∑=

)DSD(
التجري
 بية

-27,91,34
9 0,3174,63

0 21 2,882,10

الضابط
 ة

-12,51,23
4 0,2902,25

7 21 2,882,10

 
نظرا إلى نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي من آل 
مجموعة قد اتضح للباحث أن هناك فرق ذات داللة إحصائية من 

عة التجريبية و للمجمو  4,630حيث بلغت قيمة ت  آل جهة
في " ت"أآبر من قيمة وهذان العددان . للمجموعة الضابطة 2,257

وذلك لصالح درجات .  %1و  %5مستوى الداللة  الجدول عند
في االختبارين القبلي و البعدي في آل مجموعة، وللداللة أن  ةالطلب

آل وسيلة مطبقة في آل مجموعة ظهرت فعاليتهما ولو أن استخدام 
عليمية في تدريس مهارة الكالم أآثر فعالية من عدم المواد الت
 . استخدامها
 

 .تحليل معرفة المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة -5
ار البعدي          ى نتيجة االختب د الباحث عل ل اعتم ذا التحلي في ه
ر التجريبي في المجموعة         أثير المتغي ة ت اس لمعرف وحدها ألنها مقي

أثير المتغ ة وت ة الضابطة التجريبي ي المجموع ابع ف ر الت ل أن . ي وقب
ة   ث عالم م الباح ا رس ة  )  x1( يحلله دي للمجموع ار  البع لالختب

 .لالختبار  البعدي للمجموعة الضابطة) x2(التجريبية، وعالمة 
 :ثم بدأ الباحث بالتحليل آما يلي

 
 
 :بالرمز x1معرفة متوسط  ) 1
 :بالرمز x2معرفة متوسط  ) 2
  x1 = X1 – M1:بالرمز   x1جة  معرفة نتي) 3
    x2 = X2 – M2:بالرمز   x2معرفة نتيجة  ) 4

x1∑ ثم يجمع وينال   x1ارتقاء نتيجة ثانية  ) 5
2 



 

( )
21

21

21

2
2

2
1

21
0

.2 NN
NN

NN
xx

MMt
+

−+
+

−
=
∑ ∑

x1∑ ثم يجمع وينال  x2ارتقاء نتيجة ثانية  ) 6
2    

 : بالرمز t0معرفة ) 7
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 ابطةداللة المقارنة بين المجموعتين التجربية والض  
 االختبار البعدي 

 ط
)N( 

التجري
 بية

)1X( 

الضابطة
 

)x1( )x2( )x1
2( )x2

2( 

1 7.0 6.0 -0.38-0.710.14 0.50 
2 7.0 6.5 -0.38-0.210.14 0.04 
3 8.5 6.0 1.12 -0.711.25 0.50 
4 7.0 5.0 -0.38-1.710.14 2.92 
5 9.9 6.0 2.52 -0.716.35 0.50 
6 9.0 6.5 1.62 -0.212.62 0.04 
7 6.0 7.0 -1.380.29 1.90 0.08 
8 8.0 7.0 0.62 0.29 0.38 0.08 
9 7.5 7.0 0.12 0.29 0.01 0.08 
10 8.0 6.0 0.62 -0.710.38 0.50 
11 7.0 6.0 -0.38-0.710.14 0.50 
12 7.0 6.5 -0.38-0.210.14 0.04 
13 6.5 8.0 -0.881.29 0.77 1.66 



 

14 9.5 6.0 2.12 -0.714.49 0.50 
15 6.0 7.0 -1.380.29 1.90 0.08 
16 6.5 8.5 -0.881.79 0.77 3.20 
17 7.5 8.0 0.12 1.29 0.01 1.66 
18 6.5 8.0 -0.881.29 0.77 1.66 
19 6.0 6.5 -1.38-0.211.90 0.04 
20 7.5 8.0 0.12 1.29 0.01 1.66 
21 6.5 8.0 -0.881.29 0.77 1.66 
22 6.0 6.5 -1.38-0.211.90 0.04 

= N 
22 

 

∑X1= 
140,4 

38,71 =M
 

X2 =∑ 
127,5 

71,62 =M 

X1=∑ 
0.18 

x2=∑ 
0.01 

x1
2=∑ 

24.28
x2

2=∑ 
14.66

 
 

ث أن    ر للباح ابق ظه دول الس ن الج = 2Mو  1M  =7,38م

  =∑x2و x1 0,18∑=و  X2∑=   127,5و  X1 140,4∑=و و 6,71
x1و 0,01

x2و  24,28= ∑2
 . N  =22و  14,66= ∑2

 : بالرمز التالي" ت"ثم حسب الباحث حساب قيمة 
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22222
66,1427,24

71,638,7

x
x +

−+
+

−
=

361
38

36
93,38

67,0

x
=

10,008,1
67,0
x

=

108,0
67,0

=

32,0
67,0

=

09,2=



 

 
ى أن المتوسط من      من الحساب السابق قد حصل للباحث عل

ة  ة التجريبي و  (M1)المجموع ة   7,38ه ن المجموع ط م ،والمتوس
الباحث  ثم حسب . 2,09هو  (t0)وقيمة ت     6,71هو (M2)الضابطة 

df بالرمز:   df = (N1 + N2) -2  ذا   2-22)+22=(  36وحصل على ثم ه
وقد اتضح أن قيمة . الموجودة في الجدول tيرجع إلى قيمة  36العدد 

t    د مستوى الدالل دل   %5ة الموجودة في الجدول عن د  2,03ت وعن
ر   (t0)، فعرف الباحث أن قيمة ت 2,72تدل  %1مستوى الداللة  أآب

 ) 2,03 > 2,09 > 2,72(وهو  الموجودة في الجدول tمن قيمة 
دم     رة أن الفرض المق لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخي

ول  و مقب ابق ه ى أن . الس ود والمعن ار  وج ة االختب ين نتيج رق ب الف
دي للمج لوك البع د الس ابطة بع ة والض وعتين التجريبي لوك . م الس

ة في          واد التعليمي ة هو التطبيق عى استخدام الم للمجموعة التجريبي
ق    . تدريس مهارة الكالم وأما السلوك للمجموعة الظابطة فهو التطبي
 .على الطريقة القديمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الخامسالفصل الخامس
  نتائج البحث والتوصيات والمقترحاتنتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 ثنتائج البح - أ



 

ة   واد التعليمي تخدام الم ى اس ق عل د التطبي ي  المصممة بع ف
نهج وء الم ى ض الم عل ارة الك دريس مه ي ت ي  الدراس ي ف المحل

ى        د وصل الباحث إل االنج ق مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري م
 :االستنتاج األخير واستخلصه آما يلي

ه       -1 د أن د تأآ ار البعدي ق ي واالختب  نظرا إلى نتيجة االختبار القبل
توى       اس مس ث ليق تخدمها الباح ي يس اس الت أدة القي حيح آ ص

 .   في مهارة الكالم ةآفاءة الطلب
اعتمادا على النتائج التي حصل عليها المجموعة التجريبية في   -2

االختبار القبلي  واالختبار البعدي بعد السلوك، قد وجد الباحث 
ر التجريبي   ذلك أ . بينهما فرق حقيقي وتعزى إلى أثر المتغي ن ل

ة  واد التعليمي تخدام الم الم  يفالمصممة اس ارة الك دريس مه ت
 .تجري على آيفيته الصحيحة

ارة الكالم    المصممة إن استخدام المواد التعليمية -3 في تدريس مه
نهج   ى ضوء الم ي عل ة  الدراس ا لترقي رت فعاليته ي ظه المحل

ة  ة للمجموعة التجريبي دى الطلب ارة الكالم ل ة . مه ا الطريق وأم
ة  تخدمها   القديم ي اس الم الت ارة الك ن مه واد م تخدام الم أي اس

ة إال     ر فعالي ابطة فغي ة الض ى المجموع التطبيق عل درس ب الم
ة    . قليال واد التعليمي ذلك أن استخدام الم دريس    المصممة  ل في ت

ذه    الدراسي  مهارة الكالم على ضوء المنهج  ي مناسبة به المحل
وء   ى ض الم عل ارة الك توى مه ة مس ة لترقي نهج المدرس الم

 .المحلي لدى الطلبةالدراسي 
ة       -4 واد التعليمي ى استخدام الم المصممة  و بالتالي أن التطبيق عل

نهج      ى ضوء الم ي  الدراسي  في تدريس مهارة الكالم عل المحل
 . تنمى مهارة إضافية أخرى فهي مهارة االستماع

 
 التوصيات - ب

ديم     رورة تق ث ض رى الباح ث ي ائج البح ن نت ا م انطالق
 : ئيسية آما يليالتوصيات الر



 

ة   -1 واد التعليمي تخدام الم درس باس تم الم ممة أن يه ي  المص ف
نهج       وء الم ى ض الم عل ارة الك دريس مه ي ت ي الدراس المحل

 . لترقية مهارة الكالم لديهم
ة   دريسالمدرس الظروف المريحة في ت   كونأن ي -2 ة العربي  اللغ

الم    ارة الك دريس مه ي ت ة ف ون الطلب  وخاص رورين  ةليك مس
 . ر خائفين في تقديم الكالمراغبين غي

اليب        -3 ة واألس ة المريح رف الكيفي درس أن يع ى الم ى عل ينبغ
ة واد التعليمي تخدام الم ى اس التطبيق عل هلة ب ي  المصممة الس ف

نهج       وء الم ى ض الم عل ارة الك دريس مه ي ت ي الدراس المحل
 .المناسنة للطلبة طرق التدريس ووسائلها وتقنيتهاب

 
 

 المقترحات -ج 
دم المقترحات     بناء عل       ى الباحث أن يق ى نتائج البحث ينبغى عل

 :الهامة  التالية
احبين  -1 ى الب ي عل ن ثغ تقبل ع ى المس وا ف رين أن يبحث ين اآلخ

ارات ل    ة في مه ة غتصميم المواد التعليمي االستماع،  ( أخرى  وي
دريس   المصممة ، ألن المواد التعليمية )القراءة، والكتابةو في ت

 .جداقليلة لناطقين بها اللغة العربية لغير ا
اون ينبغي على المدرس أن ي  -2 نهج       تع وين الم راء في تك مع الخب

ي  دريس    الدراس ي ت ة ف واد التعليمي ي تصميم الم ي وف األساس
نهج   ذا الم ون ه ا، ليك اطقين به ر الن ة لغي ة الغربي ارات اللغ مه

ي  نهج  الدراس ي والم ي  األساس دى   الدراس وافقين ل ي م المحل
 .للغة القرآنالمحبين  ةالطلب

ة  تأن  سنجاسري ماالنج ينبغي على مؤسسة المعارف  -3 كون البيئ
ون   ة، لتك ي تحت إشراف المؤسس دارس الت ول الم ة ح العربي
ع      اون م ذلك فلتتع ين، ل ين والدارس ة المدرس ة لغ ة العربي اللغ
االنج،        المعاهد المنتشرة حول مؤسسة المعارف سنجاسري م

  . جاوا الشرقية
  



 

  
  
  
  
  
  
  ث بعون اهللاث بعون اهللاتم البحتم البح

  واهللا أعلمواهللا أعلم
  
  
  
  

 قائمة المصادر والمراجع  قائمة المصادر والمراجع  
 

 : المصادر  -أ
 164: ، وسورة النساء 2: ، سورة يوسفالقرآن الكريم -1
ألوف،  -2 ويس م الم، ل ة واألع ي اللغ د ف روت المنج دار : بي

   . 1986المشرق، 
 
 : المراجع العربية  -ب

رة،    -3 يوني عمي راهيم بس ره إب نهج وعناص ة،  ، الطبالم ة الثالث ع
 . 1991القاهرة، دار المعارف، 

ا،    -4 د عط راهيم محم اهرة    إب ة، الق ة العربي دريس اللغ رق ت ، ط
 .   1990مكتبة النهضة المصرية، 

ان،    -5 ؤاد علي د ف ة أحم ارات اللغوي ق   المه ا وطرائ ماهيته
 .1992دار المسلم، : ، الرياضتدريسها



 

يمن،      -6 و ال الح أب ين ص د الد األم ة مهع ة  تجرب ات التكميلي راس
ودان  ي الس ة ف ة العربي يم اللغ ب تعل داد آت ة إلع ، المفتوح

 . 1985السودان، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 
مناهج البحث في جابر عبد الحميد جابر و أحمد خيري آاظم،    -7

 .1987دار النهضة العربية، : ، بيروتالتربية وعلم النفس
اني،    -8 دريس  جودت الرآ ة   طرق ت ة العربي ، دمشق سوريا،   اللغ

 . 1986دار الفكر، 
رون،     -9 دات وآخ ان عبي ي ذوق ث العلم ه  : البح ه وأدوات مفهوم

  .1416دار أسامة، : ، الرياضوأساسيته
اطقين    ,رشدى أحمد طعيمة -10 ة للن المرجع فى تعليم اللغة العربي

   .جامعة أم القرى، دون سنة: ، القسم األول، مكةبلغات أخرى
ا مناهجه   رشدي أحمد طعيمة،  -11 تعليم العربية لغير الناطقين به

اليبه وم و    وأس ة والعل ة للتربي ة اإلسالمس ورات المنظم ، منش
 .  1989، الرباط، -إيسيسكو-الثقافة 

ان،   -12 امر علي ام ع اب وهش اهج و صالح ذوب ي المن ات ف دراس
 .  1987، عمان دار الفكري، األساليب العامة

رحمن   -13 وزان وزمالؤه،     عبد ال راهيم الف ن إب دوات  ب دروس اللن
ا،     اطقين به ر الن مؤسسات  التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغي

  .1433الوقف اإلسالمى، 
دي،   -14 ي الحدي ة   عل ة العربي يم اللع كالت تعل اهرة، دار مش ، الق

 . الكتاب العربي، دون سنة
رؤوف،     -15 د ال د عب يم ا  فتحي على يونس ومحم ة  المرجع لتعل للغ

، القاهرة، مكتب وهبة، العربية لألجانب من النظرية والتطبيق
2003. 

ة،        -16 د طعيم ة ورشدي أحم اب األساسي   محمود آامل الناق الكت
رى   ات أخ اطقين بلغ ة للن ة العربي يم اللغ ةلتعل ة المكرم : ، مك

 .1983جامعة أم القرى، 
النهضة  ، القاهرة،طريق تعليم اللغة الغربيةمحمد عبد القادر،  -17

 .1978المصرية، 



 

ة    محمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،  -18 دريس اللغ طرق ت
ا   اطقين به ر الن ة لغي ة   العربي ورات المنظم اط، منش ، الرب

 .  2003، -إيسيكو-اإلسالمية والعلوم والثقافة، 
ة ،    -19 ر       محمود آامل الناق ة لغي ة العربي يم اللغ دوات تعل ائع ن وق

يح، دون     ،الجز الناطقين بها دول الخل ة ل ة التربي ء الثاني، مكتب
 سنة،

د   -20 د الحمي الي وعب د اهللا الغ ر عب ب  . ناص داد الكت س إع أس
 . 1991. ، دار االعتصامبالعربية التعليمية لغير الناطقين

 
 :بحوث 

ة      تعمير المساجد،  -21 ة العربي ارة الكتاب ة لمه ادة تعليمي تصميم م
و   ى ض ة ف ة االبتدائي ذ المرحل توى  لتالمي ى مس نهج عل ء الم

ية،  دة الدراس االنج    الوح ورة، م تير، دون منش الة ماجس : رس
 .2008آلية الدراسات العيا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ، 

رحمن   -22 ق ال ى   : راضين توفي الم ف رآن والك الوة الق دريس ت ت
تير،  معهد الدراسات القرآنية سنجاسرى ماالنج،  رسالة ماجس

االنج ورة، م ا: دون منش ات العلي ة الدراس ة ، آلي الجامع
 .2003، اإلسالمية الحكومية

ا،   -23 رى أن ى       س اب التعليم ى الكت ة ف ة العربي ادة اللغ يم م تنظ
دة        ة الموح ة الحكمي ى المدرس ع  ف ث والراب فى الثال للص

تير، دون منشورة،   االبتدائية اإلسالمية بجاآرتا ، رسالة ماجس
االنج ة: م ا، الجامع ة الدراسات العلي ة،  آلي اإلسالمية الحكومي
2006. 

افر  -24 د الغ ة : عب ى المدرس ها ف رق تدريس الم و ط ارة الك مه
المية   ة اإلس ؤمن"الثانوي ول   " الم ماني جروج ي ش نجروآ

تير، دون منشورة،      الة ماجس سوآاهرجو جاوى الوسطى، رس
ة ،       : ماالنج ة اإلسالمية الحكومي ا، الجامع ة الدراسات العلي آلي
2002 . 

د اهللا -25 ارس، عب دخل  ح الم بالم ارة الك يم مه ة تعل وير طريق تط
االنج     ري م ارف سنجاس ة المع ة الثانوي ي المدرس ي ف ، التقن



 

ا،   : رسالة ماجستير، دون منشورة، ماالنج آلية الدراسات العلي
 .2007الجامعة اإلسالمية الحكومية، 

د،  -26 د الحمي د عب د محم ادة القواع ى م اب التعليمى ف ة الكت تنمي
ة  يا النحوي ة إندونس ة    -لجامع المية الحكومي ودان اإلس س
آلية الدراسات  : ، رسالة ماجستير، دون منشورة ماالنجماالنج

 .2002العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية، 
ة فى تطوير    : مرضيات رسمة  -27 دور إمكانية معلم اللغة العربي

 مهارة الكالم لدى تلميذات المدرسة الثانوية الدينية الحكومية
االنج، االنج م ورة، م تير، دون منش الة ماجس ة : رس آلي

 .2003الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ، 
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 1جدول 
المدرسون والموظفون فى مدرسة المعارف الثانوية سنجاساري 

 ماالنج
 المادةةالوظيف المتخرج االسمالرقم



 

محمد منذر  1
 الماجستير

IAIN Malang 
 علم االجتماع الرئيس 

 الفقه المدرس KMI Gontor الحاج أبو شيري 2
 تاريخ اإلسالم المدرس PGAN Malang الحاج فجر صادق 3
الحاج محمد حسن  4

 أنوار
IAIN Surabaya 

 العقيدة المدرس

 إلنجليزيةاللغة ا المدرس IKIP Malang الحاج محمد طاهر 5
الحاج محمد علي  6

 غفران
IKIP Malang 

 الفن المدرس

الحاج سالمت  7
 هاريونو

UNISMA Malang 
 علم الفقه المدرس

 التاريخ المدرس IKIP Malang حسن الراغب 8
الحاج محمد بدوي  9

 عمر
PTIQ Jakarta 

 القرآن والحديث المدرس

 لتربية الحكوميةا المدرس UNDAR  Jombangالحاج محمد أشعري  10
 اللغة اإلندونيسية المدرس  UNISMA محمد إقليل فؤاد 11
 الكيمياء النائب  IKIP Malang الحاج نعمان حميدي 12
 التاريخ المدرس IAIN Malang محمد محفوظ 13
 الرياضة النائب IAIN Malang أحمد إستيونو 14
 المبادئ الخمسة المدرس  UNISMA أحمد نووي 15
 اللغة اإلندونيسيةالمدرسة  UNISMA ر هدايتينو 16
 علم االجتماع المدرس IKIP Malang فخر الدين سوبكتي 17
 االقتصاديةالمدرسة  UNISMA ليلي إيليسا 18
 الفيزياء المدرس IKIP Malang محمد خيرا 19
 الرياضياتالمدرسة UM Malang أسوة حسنة 20
 اللغة العربية درسالم IAIN Malang نور هادي عبدا 21
 الرياضيات المدرس  UNISMAمحمد بودي سنتوسو 22
 بيولوجيا المدرس  UMM سالمت سودرماجي 23
 المبادئ الخمسة المدرس UNIDHA Malang محمد توحيد 24
 المبادئ الخمسة النائب  UNIDHA Malang عبد القادر حميد 25
 الجغرافيا المدرس IKIP Malang أحمد مذآر 26
 الفيزياء المدرس IKIP Malang وحيودي 27
 الكيمياء المدرس IKIP Malang موجيانتو 28
 الرياضة المدرس IKIP Malang عارف مفتي 29



 

 االقتصادية المدرس IKIP Malang سويتو 30
 اللغة العربيةالمدرسة UNISMA محمد أولي األبصار 31
 العربيةاللغة  المدرس IAIN Malang غازي الدين جفري 32
 اللغة اإلندونيسية المدرس  UNISMA محمد عصام 33
 الفيزياء المدرس  UM عبد القادر 34
-Al-Azhar Kairo الحاج عباس عرفان 35

Mesir اللغة العربية المدرس 
 االقتصاديةالمدرسة IKIP Malang نور ليلي نعمة 36
 البيولوجياالمدرسة  UM نعمة الحبيب 37
 علم االجتماع المدرس  UMM يديأحمد نور جن 38
 اللغة اإلندونيسيةالمدرسة  UM همة مفيدة 39
 اإلنجليزية المدرس  UNISMA محمد خير األنام 40
 _الموظف   UNISMA إمام مهدي 41
 خير األنام 42

UM 
المستشا

 ر
_ 

 _ الموظفة  UNISMA زهرة الميسرة 43
 _الموظف IKIP PGRI Malang محمد صالح 44
 _ البستاني PGA NU نور هادي 45
 _ الموظفة  MA Almaarif نيلة سعيدة 46
 _الموظف ِ MA Almaarif محمد سيونو 47
 _ البستاني   SMAI Almaarif قاريهانطا 48
 _الموظف ِ MA Almaarif محمد يونو 49

 2جدول  
 تنمية تالميذ مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري للسنة الدراسية

 2009-2008حتى  2002-2003  
 

 الرقم السنة التلميذ التلميذة المجموع
903 577 326 2002-2003  1 
775 488 287 2003-2004  2 
699 442 257 2004-2005  3 
574 308 206 2005-2006  4 
600 352 248 2006-2007  5 
633 376 257 2007-2008 6 



 

678 411 267 2008-2009 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3جدول 
 لمواد الدراسية في مدرسة المعارف الثانوية سنجاسري ماالنجا

 المواد الدراسية للصف األول

 مواقيت الحصة المواد الدراسيةالرقم
 الفصل الثاني الفصل األول

 التربية اإلسالمية 1
 القرآن والحديث. أ
 العقيدة واألخالق. ب
 الفقه. ج
 تاريخ الثقافة اإلسالمية. د

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
2 
2 
- 

تربية المبادئ الخمسة  2
 والموطن

2 2 

 اللغة 3
 اللغة اإلندونيسية وأدبها. أ
 اللغة العربية. ب
 اللغة اإلنجليزية. ج

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 4 4 الرياضيات 4
 *) *) الفن 5



 

 *) *) الرياضة 6
 العلوم االجتماعية 7

 التاريخ. أ
 الجغرافية . ب
 االقتصادية. ج
 علم االجتماع. د

 
2 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 

 العلوم الطبيعية 8
 الفيزياء. أ
 الكيمياء. ب
 علم الحياة/ البيولوجيا . ج

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

 2 2 تقنية المعلومات واالتصال 9
 3 3 اللغوية 10
 *) *) المواد الداخلية 11

 47 47 المجموع
بوع    *)  ى األس ر حصتان ف ى األآث د عل ها؛ المعق ة نفس ت بالمدرس نظم

 .الكفاءة الحياتيةوتندمج فى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4جدول 



 

 المواد الدراسية لبرنامج العلوم الطبيعية

 المواد الدراسيةالرقم

 مواقيت الحصة
 الصف الثالث الصف الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 التربية اإلسالمية 1
 القرآن والحديث. أ
 العقيدة واألخالق. ب
 لفقها. ج
تاريخ الثقافة .د 

 اإلسالمية

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
- 
2 
2 

 
2 
- 
2 
2 

تربية المبادئ  2
 الخمسة
 والموطن

2 2 2 2 

 اللغة 3
اإلندونيسية . أ

 وأدبها
 اللغة العربية. ب
 اللغة اإلنجليزية. ج

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4 
2 
6 

 
4 
2 
6 

 8 8 6 6 الرياضيات 4
 *) *) *) *) الفن 5
 *) *) *) *) الرياضة 6
 - - - - الجغرافيا 7
 5 5 4 4 الفيزياء 8
 5 5 4 4 الكيمياء 9

علم / البيولوجيا  10
 الحياة

4 4 5 5 

تقنية المعلومات  11
 واالتصال

2 2 - - 

 *) *) *) *) المهارة اللغوية 12



 

 *) *) *) *) المواد الداخلية 13
 46 46 45 45 المجموع

 .المعقد على األآثر حصتان فى األسبوعنظمت بالمدرسة نفسها؛ *) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5جدول

 المواد الدراسية لبرنامج العلوم االجتماعية

 المواد الدراسيةالرقم

 مواقيت الحصة
 الصف الثالث الصف الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 التربية اإلسالمية 1
 القرآن والحديث. أ
 العقيدة واألخالق. ب
 الفقه. ج

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

 
2 
- 
2 

 
2 
- 
2 



 

 تاريخ الثقافة . د
 اإلسالمية   

- - 2 2 

 تربية المبادئ الخمسة 2
 والموطن

2 2 2 2 

 اللغة 3
 اإلندونيسية وأدبها. أ
 اللغة العربية. ب
 اللغة اإلنجليزية. ج

 
4 
4 
4 

 
4 
4 
4 

 
4 
2 
5 

 
4 
2 
5 

 6 6 4 4 الرياضيات 4
 *) *) 2 2 لفنا 5
 *) *) *) *) الرياضة 6
 3 3 3 3 التاريخ 7
 3 3 3 3 الجغرافيا 8
 6 6 5 5 االقتصادية 9

 3 3 4 4 علم االجتماع 10
تقنية المعلومات  11

 واالتصال
2 2 - - 

 *) *) *) *) المهارة اللغوية 12
 *) *) *) *) المواد الداخلية 13

 46 46 46 46 المجموع
 .المدرسة نفسها؛ المعقد على األآثر حصتان فى األسبوعنظمت ب*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 6جدول 

 المواد الدراسية لبرنامج اللغات

 المواد الدراسيةالرقم

 مواقيت الحصة
 الصف الثالث الصف الثاني

الفصل 
 األول 

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 األول

الفصل 
 الثاني

 التربية اإلسالمية 1
 ديثالقرآن والح. أ
 العقيدة واألخالق. ب
 الفقه. ج
 تاريخ الثقافة. د

 اإلسالمية   

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
2 
2 
- 

 
2 
- 
2 
2 

 
2 
- 
2 
2 

تربية المبادئ  2
 الخمسة
 والموطن

2 2 2 2 

 5 5 4 4 اللغة اإلندونيسية 3
 6 6 4 4 اللغة العربية 4
 6 6 5 5 اللغة اإلنجليزية 5
 - -   4 4 الرياضيات 6
 *) *) *) *) الفن 7
 *) *) *) *) الرياضة 8
 2 2 2 2 التاريخ 9

 2 2 2 2 أنتروبولوجي 10



 

 4 4 4 4 األدب اإلندونيسي 11
اللغة األجنبية  12

 األخرى
6 6 2 2 

تقنيةالمعلومات  13
 واالتصال

2 2 - - 

 *) *) *) *) المهارة  14
 *) *) *) *) المواد الداخلية 15

 46 46 46 46 المجموع
.نظمت بالمدرسة نفسها؛ المعقد على األآثر حصتان فى األسبوع*)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14جدول 
 تعليق الخبير عن المواد التعليمية المصممة

 
ناقص مقبول جيدجيد جدا تعليق الخبيرالرقم



 

     المناسبة للمستوى الكفائي -1
     المناسبة للكفاءة األساسية -2
    لمواد الصحة في اختيار ا -3
    المناسبة لعقول الطالب -4
     المرابطة بحياة الطالب -5
    المناسبة بالوقت والفرصة -6
     ترتيب المواد وتقسيمها  -7
     تدريجية المواد  -8
     االهتمام بمعيار الصدق -9

     االهتمام بمعيار األهمية-10
    االهتمام بمعيار الميول-11
     االهتمام بالمعيار القابلي-12
     االهتمام بالمعيار العالمي-13
     المناسبة باألسس النفسية-14
     المناسبة باألسس الثقافية-15
     المناسبة باألسس التربوية-16
     المناسبة باألسس اللغوية-17

 
 
 15جدول 
 مية في تدريس مهارة الكالمإجابة المدرس عن المواد التعلي
 

ناقص مقبول جيدجيد جدا إجابة المدرسالرقم

    المناسبة للمستوى الكفائي -1
    المناسبة للكفاءة األساسية -2
     المناسبة باألهداف  -3
     االهتمام بطرق التدريس -4
     االهتمام بوسائل التدريس -5
     ديمتدريجية المواد في التق -6



 

     المناسبة لعقول الطالب -7
    االهتمام بالجوانب الحيوية -8
     المناسبة بخبرة الطالب -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16جدول 

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي 
 للمجموعة الضابطة

اختباربعد
 ي

اختبار 
 قبلي

 أسماء الطلبة
)N( 

رقم 
 رقم القيد

Y X 

7.0 6.0 A. Faiz Rosyadi 
أحمد فائز 
 -1 5854 رشادي

7.0 6.5 A. Dahlan Basthomi  أحمد دخالن
 -2 0679 بسطامي

8.5 8.5 A. Shodiq 3 5868 أحمد صادق- 
7.0 6.0 Firman Ode 4 5912 فرمان أودي- 
9.9 5.0 Hilal Furqon 5 5920 هالل فرقان- 
9.0 7.5 M. Almahdi 6 5980 محمد المهدي- 
6.0 5.5 M. Khoiron Manshur  محمد خيران

 -7 5984 منصور
8.0 5.5 M. Rifa'i 8 5987 محمد رفاعي- 
7.5 6.5 Nashiruddin   9 5997 ناصر الدين- 
8.0 7.0 Saiful Badri 10 6027 سيف البدري-



 

7.0 5.0 Ushuluddin Basyar 
أصول الدين 

-11 6050 بشر

7.0 5.0 Alfa Silmi Aziz 
ألف سلمي 

-12 5869 عزيز

6.5 4.5 Ari Rofita 13 5876 أري رافتة-
9.5 5.0 Dewi Nur Laila 14 5892 دوي نور ليلى-
6.0 5.0 Fitria 15 5913 فطرية-
6.5 7.0 Hilya Alfarahatur 16 5921 حلية الفرحة-
7.5 5.5 Imro'atu Amaliatus  17 5929 امرأة عملية-
6.5 6.5 Lailatul Mukarromah 18 5941 ة المكرمةليل-
6.0 5.0 Mathla'ul Fakhril A. 19 5959 مطلع الفخر-

7.5 5.5 Mustafidatul Maisur 
مستفيدة 
-20 6092 الميسورة

6.5 6.5 Rila Dwi Hardini 
ريال دوي 
-21 6021 هارديني 

6.0 5.0 Siti Khumairoh 22 6033 سيتي حميرة-
  المجموع 112،5 140،4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 17جدول 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

اختباربعدي اختبار 
 قبلي 

 أسماء الطلبة
)N( 

رقم 
رقم القيد

Y X 

6.5 7.0 A. Muzakki 5844 أحمد مزآي 1- 
6.0 5.0 A. Khusen 5855 أحمد حسين 2- 
5.0 4.5 A. Musthofa  أحمد مصطفي 5864 3- 
6.0 6.0 Haikal Shomadani هيكل صمداني 5917 4- 
6.5 6.0 M. Salman Alfarisi  محمد سلمان

5977 الفارسي 5- 

7.0 6.0 M. Ali Makshum 
محمد على 
5981 معصوم 6- 

7.0 7.0 M. Muhyiddin 
محمد محي 

5985 الدين 7- 

7.0 6.5 M. Rizalul Furqon  محمد رجال
5988 الفرقان 8- 

6.0 6.0 Putra Bagus Abdi  فطرى باجوس
5758 عبدي 9- 

6.0 6.0 Saiful Hidayat 6028 سيف الهداية 10-
6.5 6.0 Afifatuz Zahra' 5859 عفيفة الزهراء 11-

8.0 5.0 Anti Rifa'atuzzahroh 
أنت رفعة 
5875 الزهرة 12-

6.0 6.0 Dessy Era Lanchun 
دسي إيرى 

5889 النجون 13-

7.0 7.0 Erviana Rahayu ا راهايو عرفين 5900 14-
8.5 6.5 Hafsah 6082 حفصة 15-



 

8.0 5.0 Himmatul Aliyah 5922 همة العالية 16-
8.0 6.0 Lailatul Mabruroh 5940 ليلة المبرورة 17-
6.5 6.5 Mahmudah 5955 محمودة 18-
8.0 8.0 Mufidatul Hasanah 5976 مفيجة الحسنة 19-
8.0 6.0 Nawangsari 5999 اريناوانج س 20-
6.5 6.5 Rindra Ramadini  رندى

 رمضاني
6022 21-

8.0 8.0 Siti Nurul Afifah  سيتي نور
 العفيفة

6034 22-

  المجموع 116،0 129،5
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 تحليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي 

 للمجموعة التجريبية

D
2 

D=x-y Y X 

 ماء الطالبأس
 (N)  نتيجة الرقم

 الفرق
اختبار 
بعدي

اختبار 
 قبلي

1 -1  7.0 6.0 A. Muzakki 1 أحمد مزآي- 
-0,25  -0,5  7.0 6.5 A. Khusen 2 أحمد حسين- 

0 0 8.5 8.5 A. Musthofa  أحمد مصطفي 3- 
1 -1  7.0 6.0 Haikal Shomad. هيكل صمداني 4- 

24,1 -4,9  9.9 5.0 M. Salman 
Alfaris 

محمد سلمان 
 -5 الفارسي

2,25 -1,5  9.0 7.5 M. Ali Makshum 
محمد على 
 -6 معصوم

0.25 -0,5  6.0 5.5 M. Muhyiddin 
محمد محي 

 -7 الدين

6,25 -2,5  8.0 5.5 M. Rizalul 
Furqon 

محمد رجال 
الفرقان 8- 

1 -1  7.5 6.5 Putra Bagus 
Abdi 

فطرى باجوس 
 -9 عبدي

1 -1  8.0 7.0 Saiful Hidayat 10 سيف الهداية-
4 -2  7.0 5.0 Afifatuz Zahra' عفيفة الزهراء 11-

4 -2  7.0 5.0 Anti Rifa'atuz 
أنت رفعة 
-12 الزهرة

4 -2  6.5 4.5 Dessy Era Lanc. 
دسي إيرى 

-13 النجون

20,25 -4,5  9.5 5.0 Erviana Rahayu  عرفينا راهايو 14-
1 -1  6.0 5.0 Hafsah 15 حفصة-
0,25 0,5 6.5 7.0 Himmatul Aliyah 16 همة العالية-
4 -2  7.5 5.5 Lailatul 

Mabruroh 17 ليلة المبرورة-
0 0 6.5 6.5 Mahmudah 18 محمودة-



 

1 -1  6.0 5.0 Mufidatul 
Hasana 19 مفيجة الحسنة-

4 -2  7.5 5.5 Nawangsari 20 ناوانج ساري-
0 0 6.5 6.5 Rindra Ramadini  رندى

-21 رمضاني

1 -1  6.0 5.0 Siti Nurul Afifah  سيتي نور
-22 العفيفة

∑D2 = 
75,1 

∑D = 
-27,9 

MD= 
-1,468

  22=N 
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 تحليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  
 للمجموعة الظابطة

D
2 

D=x-y Y X 
 أسماء الطالب

(N)  نتيجة الرقم
 لفرقا

اختبا
ر 

اختبا
رقبل



 

بعدي  ي

1 1 6.0 7.0 A. Faiz Rosyadi  1 أحمد فائز- 
2.25 -1,5  6.5 5.0 A. Dahlan Basth.  2 أحمد دخالن- 
2.25 -1,5  6.0 4.5 A. Shodiq 3 أحمد صادق- 

1 1 5.0 6.0 Firman Ode 4 فرمان أودي- 
0 0 6.0 6.0 Hilal Furqon 5 هالل فرقان- 

0.25 0,5 6.5 6.0 M. Almahdi محمد المهدي 6- 
0 0 7.0 7.0 M. Khoiron Mansh.  7 محمد خيران- 

0.25 -0,5  7.0 6.5 M. Rifa'i محمد رفاعي 8- 
1 -1  7.0 6.0 Nashiruddin   9 ناصر الدين- 
0 0 6.0 6.0 Saiful Badri سيف البدري 10-
0 0 6.0 6.0 Ushuluddin Basyar  أصول الدين 11-

2.25 -1,5  6.5 5.0 Alfa Silmi Aziz  12 ألف سلمي-
4 -2  8.0 6.0 Ari Rofita 13 أري رافتة-

1 1 6.0 7.0 Dewi Nur Laila 
دوي نور 

-14 ليلى

0.25 -0,5  7.0 6.5 Fitria 15 فطرية-
12.25 -3,5  8.5 5.0 Hilya Alfarahatur 16 حلية الفرحة-

4 -2  8.0 6.0 Imro'atu Amaliatus  17 ة عمليةامرأ-
2.25 -1,5  8.0 6.5 Lailatul Mukarrom 18 ليلة المكرمة-
2.25 1,5 6.5 8.0 Mathla'ul Fakhril  19 مطلع الفخر-

4 -2  8.0 6.0 Mustafidatul M.  20 مستفيدة-
2.25 -1,5  8.0 6.5 Rila Dwi Hardini   21 ريال دوي-
2.25 1,5 6.5 8.0 Siti Khumairoh 22 سيتي حميرة-
∑D2 = 
37,2 

 

∑D = 
-12,5

MD= 
-0,657

  

N  22  =  
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 داللة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  
 في االختبارين القبلي و البعدي

عة
مو
مج
ال

 
 االختباران القبلي و البعدي

متوسط 
 الفرق

)∑D

( 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

)DSD(

الخطأ 
المعيار
 ي

)
DMSE(

قيمة ت
(t0) 

ف.د
N-1 

في " ت"قيمة 
الجدول عند 
مستوى الداللة

1 % 5 % 

التجري
 بية

-27,91,34
9 0,3174,63

0 21 2,882,10

الضابط
 ة

-12,51,23
4 0,2902,25

7 21 2,882,10
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 رنة بين المجموعتين التجربية والضابطةداللة المقا  
 االختبار البعدي 

 ط
)N( 

التجري
 بية

)1X( 

الضابطة
 

)x1( )x2( )x1
2( )x2

2( 

1 7.0 6.0 -0.38-0.710.14 0.50 
2 7.0 6.5 -0.38-0.210.14 0.04 
3 8.5 6.0 1.12 -0.711.25 0.50 
4 7.0 5.0 -0.38-1.710.14 2.92 
5 9.9 6.0 2.52 -0.716.35 0.50 
6 9.0 6.5 1.62 -0.212.62 0.04 
7 6.0 7.0 -1.380.29 1.90 0.08 
8 8.0 7.0 0.62 0.29 0.38 0.08 
9 7.5 7.0 0.12 0.29 0.01 0.08 
10 8.0 6.0 0.62 -0.710.38 0.50 
11 7.0 6.0 -0.38-0.710.14 0.50 
12 7.0 6.5 -0.38-0.210.14 0.04 
13 6.5 8.0 -0.881.29 0.77 1.66 
14 9.5 6.0 2.12 -0.714.49 0.50 
15 6.0 7.0 -1.380.29 1.90 0.08 
16 6.5 8.5 -0.881.79 0.77 3.20 
17 7.5 8.0 0.12 1.29 0.01 1.66 
18 6.5 8.0 -0.881.29 0.77 1.66 



 

19 6.0 6.5 -1.38-0.211.90 0.04 
20 7.5 8.0 0.12 1.29 0.01 1.66 
21 6.5 8.0 -0.881.29 0.77 1.66 
22 6.0 6.5 -1.38-0.211.90 0.04 

= N 
22 

 

∑X1= 
140,4 

38,71 =M
 

X2 =∑ 
127,5 

71,62 =M 

x1=∑ 
0.18 

x2=∑ 
0.01 

x1
2=∑ 

24.28
x2

2=∑ 
14.66
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KURIKULUM 2008 (KTSP) 
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR (MA) 

KELAS XI SEMESTER 2 
 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
Menyimak 
1.     Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

1.1.  Mengidentifiakasi bunyi, ujaran (kata, farasa 
atau kalimat) dalam suatu konteks dengan 
tepat tentang fasilitas umum dan pariwisata. 

1.2.  Menangkap makna dan gagasan atau ide 
dari berbagai bentuk wacana lisan secara 
tepat tentang fasilitas umum dan pariwisata.  

Berbicara 
2.    Mengungkapkan informasi 

secara lisan berbentuk paparan 
atau dialog tentang fasilitas 
umum dan pariwisata. 

2.1.  Menyampaikan gagasan atau pendapat 
secara lisan sesuai konteks dengan lafal 
yang tepat tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

2.2.  Melakukan dialog sesuai konteks dengan 
tepat dan lancar tentang fasilitas umum dan 
pariwisata.  

Membaca 
3.     Memahami wacana tulis 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

3.1.  Melafalkan dan membaca nyaring kata, 
kalimat dan wacana tulis secara tepat dan 
benar tentang fasilitas umum dan pariwisata. 

3.2.  Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
secara tepat dan benar tentang fasilitas 
umum dan pariwisata.  

3.3.  Menentukan makna dan gagasan atau ide 
wacana secara tepat tentang fasilitas umum 
dan pariwisata. 

Menulis 
4.     Mengungkapkan informasi 

secara tertulis berbentuk 
paparan atau dialog tentang 
fasilitas umum dan pariwisata. 

4.1.  Menulis kata, farasa dan kalimat dengan 
huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat dan 
benar tentang fasilitas umum dan pariwisata. 

4.2.  Mengungkapkan gagasan atau pendapat 
secara tertulis atau kalimat  dengan 
menggunakan kata, frasa, dan struktur yang 
benar tentang fasilitas umum dan pariwisata.  

 Keterangan: 
Tema-tema tersebut di atas menggunakan 
struktur kalimat "Jumlah Ismiah" ( جملة اسمية(  

 
 
 
 
 



 

 2008المنهج المقرر سنة 
 المنهج المحلي المدرسي

 المستوى الكفائي و الكفاءة األساسية
 

 الكفاءة األساسية المستوى الكفائي
 االستماع 

فهم التعبير الشفهي على شكل .  1
القراءة والحوار عن الوسائل 

 .العامة والسياحة

الكلمة وشبه الجملة (مماثلة الصوت . 1.1
في التعبير على شكل ) والجملة

القراءة والحوار عن الوسائل العامة 
 .والسياحة

فهم المعنى أو الفكرة على مختلف . 2.1
أشكال القراءة والحوار عن الوسائل 

 .  والسياحة العامة
 الكالم

التعبير الشفهي على شكل .  2
القراءة والحوار عن الوسائل 

 .العامة والسياحة

إلقاء الفكرة أوالرأي شفهيا حسب . 1.2
التعبير بالتلفظ المناسب عن 

 .الوسائل العامة والسياحة
القيام بالحوار على حسب التعبير . 2.2

بالتلفظ المناسب والطالقة عن 
 . مة والسياحةالوسائل العا

 القراءة
فهم التعبير التحريري على .  3

شكل القراءة والحوار عن 
 .الوسائل العامة والسياحة

التلفظ وقراءة الكلمة والجملة . 1.3
والفقرة جهرية بدقة وصحة عن 

 .الوسائل العامة والسياحة
مماثلة الشكل وموضوع القراءة . 2.3

بدقة وصحة عن الوسائل العامة 
 .والسياحة

تعيين المعنى والفكرة األساسية من . 3.3
القراءة بدقة وصحة عن الوسائل 

 .العامة والسياحة
 الكتابة

التعبير التحريري على شكل .  4
القراءة والحوار عن الوسائل 

 .العامة والسياحة

آتابة الكلمة وشبه الجملة والجملة . 1.4
بالحروف وعالمة القراءة بدقة 

وصحة عن الوسائل العامة 
 .والسياحة

إعادة التعبير التحريري للكلمة و . 2.4
شبه الجملة والجملة عن الوسائل 



 

 .  العامة والسياحة
 :التنبيه

الموضوعات المقررة باستعمال 
 الجملة الفعلية

 

 
 

 محتوى المواد التعليمية
 

 الفصل الموضوع الدرسالرقم
  الشباب األول -1
 األول الشباب الثاني -2
  لصحةا الثالث -3
  الصحة الرابع -4
  الوسائل العامةالخامس -5
 الثاني الوسائل العامةالسادس -6
السفر إلى مدينة :  السياحة  السابع -7

 أخرى 
 

الرحلة إلى أمكنة :  السياحة  الثامن -8
 سياحية

 

 
 
 
 
 

 
 
 

احرصوا على تعلم اللغة العربية، فإنها جزء من 
 .دينكم

 
 



 

 الدرس السابع
 ر إلى مدينة أخرىالسف

 
 :الحوار األول 

 قضاء أيام العطلة
 أين ستقضون عطلة : المدرس  
 المدرسة  يا طالب؟               
 إلى أين ستذهب أنت؟            

 سأذهب إلى جاآرتا:  1الطالب 
 . العاصمة مع أبي              

 .سأذهب إلى سورابايا مع عمي: 2الطالب 
 .باندنج مع العائلة سأذهب إلى: 3الطالب 
 سأذهب إلى بيت جدي في: 4الطالب 

 .القرية             
 . ال أذهب إلى أي مكان: 5الطالب 

 أنا في البيت أساعد أبي في              
 .المزرعة             

  :الحوار الثاني 
 

 السفر إلى جاآرتا          
 

 قد جاء وقت العطلة، : األب 
 يا ديدان؟  ما رأيك          
 إلى أين نسافر؟         
 نسافر إلى . لدي فكرة:  ديدان 

  .جاآرتا          



 

 لماذا نسافر إلى جاآرتا؟: األب 
 لنرى جاآرتا، ومسجد االستقالل، : ديدان 

  .ونشاهد األماآن السياحية         
 .هذه فكرة طيبة. أنا موافق: األب 

 آيف نسافر إلى جاآرتا، : ديدان 
 بالطائرة ؟          

 نسافر بالطائرة غال، السفر : األب 
 .بالقطار رخيص        
 .إذن، نسافر بالقطار: ديدان 
 آم يوما سنقضي في جاآرتا؟: األب 

 .سبعة أيام: ديدان 
 جميل، نسافر يوم السبت، : األب 

 .إن شاء اهللا         



 

 :الحوار الثالث
 

 السفر إلى سورابايا          
 
 قد جاء وقت العطلة، ما رأيك : م  األ

 يا آرزة ؟ إلى أين نسافر؟         
 .نسافر إلى سورابايا . لدي فكرة:  آرزة 
 لماذا نسافر إلى سورابايا؟: األم  
 لنرى المسجد األآبر، : آرزة 

  .ونشاهد حديقة الحيوانات        
 .هذه فكرة طيبة. أنا موافقة: األم  
 ى سورابايا،  آيف نسافر إل: آرزة 

 بالقطار أو بالسيارة ؟        
 نسافر بالقطار مآلن بالناس،: األم  

 .السفر بالسيارة مريح        
 .إذن، نسافر بالسيارة: آرزة 
 آم يوما سنقضي في سورابايا؟: األم  
 .يوم واحد: آرزة 
 . جميل، نسافر يوم األحد عدا: األم 

 .مع أيبك و أخيك إن شاء اهللا        
 .   شكرا يا أمي: آرزة 

  
                                        :  الحوار الرابع                                    
 مدينة وقرية                                    

 
 أين تذهب لتقضي عطلتك:  ديدان

 المدرسية؟         



 

 .إلى باندونج، طبعا: رفلي  
 تذهب منفردا؟هل :  ديدان
  .ال، أنا أذهب مع عائلتي: رفلي 

 وأين تذهب في العادة؟         
 أذهب إلى القرية المفضلة:  ديدان

 ".دروجو"         
 دووجو؟ ما هي القرية؟: رفلي 
 فيها بيت. هي قرية جبلية:  آامل 

 .جدي          
 أنت تعرف باندونج؟:  رفلي
 ال، ما هي المدينة؟:  ديدان
 هي مدينة جميلة، مدينة:  لىرف

 .األزهار          
 ماالنج مدينة الطالب،:  ديدان

 "!.  بدون شك"         
 
 

 :الحوار الخامس 
 مدينة وقرية                                    

 
 
 

 أين تذهبين لتقضي عطلة:  آرزة
 المدرسة؟         
 .إلى سورابايا، طبعا: باهرة  

 هبين منفردة؟هل تذ:  آرزة 
 .ال، أنا أذهب مع عائلتي:  باهرة

 وأين تذهبين أنت في العادة؟         
 أذهب إلى القرية المفضلة:  آرزة



 

 ".جندي واتاس"         
 ؟ ما هي  القرية؟"جندي واتاس: " باهرة 
 .فيها بيت جدي. هي قرية المياه:  آرزة 
 أنت تعرفين سورابايا؟:  باهرة
 دينة األبطال؟نعم، هي م:  آرزة
 فيها حديقة.أنت شاطرة:  باهرة

 .الحيوانات بدون شك         
 "  جندي واتاس"وجانب :  آرزة

 حديقة الحيوانات،          
 "!سفري"حديقة          

 :الحوار السادس 
 السفر بالقطار

 
 

 أين تسافر يا سيدي؟:  الموظف
 آم ساعة . إلى جاآرتا:  محمد

 رحلة؟تستغرق ال          
 تستغرق عشرين ساعة :  الموظف
 .تقريبا          
 أنا لم أجرب غرفة النوم،:  محمد

 هل هي مريحة؟          
 طبعا، مريحة جدا،: الموظف
 .والقطار فيه تكييف للهواء          
 هل في القطار عربة لألآل؟:  محمد  
 نعم، تقدم فيها وجبتان :  الموظف
 .رللعشاء والفطو          
 ما هو ثمن التذآرة؟:  محمد  
 .ثمن التذآرة مائتا ألف روبية:  الموظف

 .أعطني أربع تذاآر:  محمد 



 

 . هذه تذاآر:  الموظف
 .نعم، وهذه ثمنمائة ألف روبية: محمد  

 .شكرا          
 .   عفوا:  الموظف

 
 

 :الحوار السابع  
 الذهاب بالسيارة

 
 

 ماذا نفعل اليوم؟:  إلهام
 عندي فكرة، نذهب إلى: رزلدي
 .شاطئ البحر         
 .آيف نذهب إلى هناك:  إلهام

 .ومع األصحاب. بالسيارة طبعا: رزلدي
 ماذا نشاهد هناك؟:  إلهام 
 نشاهد البحر وفيه القوارب: رزلدي
 .الجميلة         
 معي آلة التصوير، وفيها :  إلهام 

 .فيلم ملون         
 اكنأخذ بعض الصور هن: رزلدي
  هل تحب أن ترآب السيارة؟:  ألهام 

 .لكن مع األصحاب. نعم: رزلدي
 أصورآم وأنتم جانب السيارة:  إلهام 
 .جميل، جميل: رزلدي

 
 
 



 

 : مفردات جديدة 
 

 
 
 
 
 

و  :األسماء ا ه ي ...... م ا ه ؟        م
 ؟...... 

 :...................... فكرة :...................... العاصمة
 :...................... األماآن :...................... ائلةالع

 :...................... الطائرة :...................... القرية
 :...................... القطار:......................المزرعة

 
 :...................... مآلن :...................... السيارة

 :...................... العادة :...................... قةحدي
 :...................... المياه :...................... األزهار
 :...................... شاطرة :...................... التذآرة

 
 :......................األصحاب :...................... ساعة
 :...................... البحر :...................... الرحلة
 :...................... القوارب :...................... غرفة
 :...................... الصور :...................... وجبة

 
 

 
 



 

 
 
 

اذا    :األفعال ل؟           م اذا تفع م
 تفعلين؟

 :...................... أنـا :...................... يقضي
 :...................... أنـا :...................... يذهب
 :...................... أنـا :...................... يساعد
 :...................... أنـا :...................... يسافر

 
 ...........:........... أنـا :...................... يرى

 :...................... أنـا :...................... يشاهد
 :...................... أنـا :...................... يعرف
 :...................... أنـا :...................... يقدم

 
 :...................... أنـا:...................... يأخذ

 :...................... أنـا:...................... يحب 
 :...................... أنـا :...................... يصور
 :...................... أنـا :...................... يرآب

  :قواعد النحو  
 
 .الجملة الفعلية هي التي تتكون من الفعل والفاعل 

 
 : أمثلة  

 للمؤنث للمذآر
افر -1 .التلميذ إلى جاآرتا يسافر -1 ى   تس ذة إل التلمي

 .سورابايا



 

افر -2 ى   يس ذان إل التلمي
.جاآرتا

افر -2 ى  تس ذتان إل التلمي
 .سورابايا

افر -3 .التالميذ إلى جاآرتا يسافر -3 ى   تس ذات إل التلمي
 .سورابايا

 
ل   ذي يق    يسافر الفعل هو الذي تحته السطر مث ع ، والفاعل هو ال

 .بعد الفعل مثل التلميذ
 

 أين الفاعل؟ أين الفعل؟
 .تقضي األستاذ أيام العطلة -1 .يذهب ديدان إلى جاآرتا -1
 .يساعد التلميذ أستاذه  -2 .تساعد آرزة أمها -2
اطئ     -3 .يشاهد رفلي المسجد -3 ى ش ذة إل ذهب التلمي ت

 .البحر
 .يحب محمد المسجد -4 .تقضي باهرة العطلة -4
ة  -5 .جرب إلهام غرفة النومي -5 رف آرزة األمكن تع

 .السياحية
 .يصور ديدان الحيوانات -6 .تحب األستاذة الكالم -6
 
 
 
 

  :التدريبات
 
 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار الثاني -1

 
 السفر إلى جاآرتا

 



 

 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار الثالث -2
 
 وراباياالسفر إلى س

 
 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار الرابع -3

 
 مدينة وقرية

 
 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار السادس -4

 
 الذهاب بالقطار

 
 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار السابع -5

 
 الذهاب بالسبارة

 
 

 تقدبم القصة
 السفر إلى جاآرتا

 
 :ىالقصة األول

 
 . مرحبا

 . اسمي ديدان
 .أنا طالب المدرسة المتوسطة

 .أقص عليكم ماذا سأعمل في وقت العطلة
 .أسافر إلى جاآرتا مع أبي. لدي فكرة



 

 نسافر إلى هناك لنرى جاآرتا،
 .ونرى مسجد االستقالل

  .ونشاهد األماآن السياحية
 . أبي موافق على هذه الفكرة
 .نسافر إلى جاآرتا بالقطار

 . سافر بالطائرةوال ن
 .سنقضي في جاآرتا سبعة أيام
 .نسافر يوم السبت، إن شاء اهللا

     
  



 

 
 تقدبم القصة

 السفر إلى سورابايا
 

 :القصة الثانية 
 مرحبا

 . اسمي آرزة
 .أنا طالبة في المدرسة الثانوية

 . أقص عليكم ماذا سأعمل في وقت العطلة
 .أسافر إلى سورابايا مع عائلتي. لدي فكرة

 نسافر إلى سورابايا لنرى المسجد األآبر، 
  .ونشاهد حديقة الحيوانات

 . أمي موافقة على هذه الفكرة
 نسافر إلى سورابايا بالسيارة،

 .وال نسافر بالقطار
 .السفر بالسيارة مريح

 .سنقضي في سورابايا يوما واحدا
 .نحن مسرورون والحمد هللا

 
   
 
 

 :تقديم القصة  
 الذهاب مع األصحاب

 
 
 



 

 القصة الثالثة
 
 

 مرحبا
 .أنا إلهام

 .أنا طالب في المدرسة االبتدائية
 .عندي فكرة، نذهب إلى شاطئ البحر

 . نذهب إلى هناك مع األصحاب
 .نذهب إلى هناك بالسيارة

 .نشاهد البحر والقوارب الجميلة هناك
 .وفيها فيلم ملون  معي آلة التصوير،

 .نأخذ بعض الصور الجميلة
  .السيارةنحب أن نرآب 

 .أصور األصحاب وهم جانب السيارة
 الدرس الثامن                 

 الرحلة إلى أمكنة سياحية             
 

 
 

 
 :الحوار األول 

 : قضاء أيام العطلة المدرسة               
 

 . بعد االختبار لكم عطلة طويلة: المدرسة 
 ماذا ستقضون، أيها الطلبة؟               

 ماذا تعملين أنت؟            



 

 .سأذهب إلى شاطئ البحر يا أستاذة:  1الطالبة 
 .سأذهب إلى حديقة الحيوانات: 2الطالبة 
 . سأذهب إلى المحالت التجارية: 3الطالبة 
 .يا أستاذة. سأذهب إلى القرية الجبلية: 4الطالبة 
 .سأذهب إلى بيت جدتي في القرية: 5الطالبة 
 . الشاطئ المفضلسأذهب إلى : 6الطالبة 

 .يا أستاذة            
 . ال أذهب إلى أي مكان: 7الطالبة 
 .أنا في البيت أساعد أمي في البيت        

 .   أنا أفرح برحلتكم. جميل، جميل: المدرسة  
 : الحوار الثاني  

 إلى شاطئ البحر
 

 

 أين سنقضي عطلة األسبوع :  االبن 
 يا أبي؟         
 . لى شاطئ البحرسنذهب إ:  األب

 ما رأيك في ذلك؟          
  .هذه فكرة جيدة:  االبن

 سنتحرك من البيت :  األب
  .في الصباح الباآر        
 لذلك، يجب أن نستعد منذ:  االبن

 .اآلن          
  .طبعا، يا أني:  األب

 ماذا سنأخذ معنا في الرحلة؟:  االبن
 سنأخذ معنا بعض الوجبات :  األب 

 الخفيفة، والشاي، والعصير،          



 

 .ومالبس السباحة ،وآرة القدم         
 هل هناك شيء آخر؟:  االبن 
 نعم، خذ معك أيضا بعض :  األب

 .الكراسي الصغيرة، والمظلة          
 .حسنا يا أبي:  االبن 

 
 :الحوار الثالث

 إلى شاطئ البحر        
 

 أين سنقضي عطلة األسبوع:  البنت 
 يا أمي؟         

 . سنذهب إلى شاطئ البحر:  األم
 ما رأيك في ذلك؟         
 .هذه فكرة جيدة يا أمي:  البنت
 قولى ألبيك نتحرك من البيت:  األم

 .في الصباح الباآر         
 ,مرحبا يا أمي:  البنت

 ماذا سنأخذ معنا في الرحلة؟         
     سنأخذ معنا بعض الوجبات       :  األم 

 الخفيفة، والشاي، والعصير،         
 . وآرة القدم ألخيك         
 هل هناك شيء آخر؟:  البنت 
 نعم، خذي معك أيضا بعض:  األم

 .الكراسي الصغيرة، والمظلة         
 حسنا يا أمي:  البنت 

 
 



 

 
                                 

 
 
                                           :الحوار الرابع  

                                     
 هل رآبت الفرس ؟       

  
 " بارانج تريتيس"هل زرت :   رفلي

  يا رزالدي؟          
 .نعم، زرتها: رزالدي
 آم مرة زرتها؟:  رفلي

  .زرتها مرة واحدة قبل سنة: رزالدي
 هل ذهبت إلى سوق األسماك؟:  رفلي

 و اشتريت األسماك نعم،  :رزالدي
 .الكثيرة         
 ماذا شاهدت هناك :  رفلي

  .شاهدت القوارب الجميلة: رزالدي
 هل رآبت الفرس؟:  رفلي

 .ال، يا رفلي: رزالدي
 ".بارانج تريتيس"أنت ما زرت :  رفلي

 
 
 

 :الحوار الخامس  
 تحت الشمسية

 



 

 هل ذهبت إلي شاطئ البحر؟:  رزقي
 الشاطئ نعم، ذهبت إلى :  إلهام

 .مع إخواني الصغار         
  وهل سبحت ؟:  إلهام
 نعم، ثم خرجت من البحر، :  رزقي

 .و ذهبت إلى الشمسية         
 وبعد ذلك ؟:  إلهام
 جلست تحت الشمسية :  رزقي

 وبعد قليل جاءت. مع إخواني         
 .أمي وخالتي         
 ماذا فعلتا؟ هل سبحتا :  إلهام

 البحر؟ في         
 . ال، جلستا تحت الشمسية:  رزقي

 .أمي قرأت الجريدة         
 .و خالتي قرأت قصة لنا         
 .أنا استمعت إليها ثم نمت         

 
 
 

     
 

         
 

           :الحوار السادس                 
               
 الشاطئ المفضل               

 



 

 ضاء العطلة الماضية؟أين ذهبت لق:  باهرة
 .إلى شاطئ البحر، طبعا:  آرزة
  هل ذهبت منفردة؟:  باهرة
 .ذهبت مع عائلتي. ال، ال يمكن ذلك:  آرزة
 أين ذهبت مع عائلتك في العادة؟:  باهرة
 ذهبنا إلى شاطئنا المفضل :  آرزة

 ".باسير بوتيه"         
 وأنت آيف قضيت عطلتك؟         
 .نة إلى مكان جديدذهبنا آل س:  باهرة
 ولكن ما هو شاطئك المفضل؟:  آرزة
 ، "سندانج بيرو"هو شاطئ :  باهرة

 .بدون شك          
 
 

 تقديم القصة 
 الرحلة إلى أمكنة سياحية

 
 

 
 :القصة األولى 

 قضاء أيام العطلة      
 

 مرحبا  
 .اسمي باهرة

 .أنا مدرسة في المدرسة الثانوية
 .ف الثانيلدي طالبات آثيرة في الص



 

 . بعد االختبار لينا عطلة طويلة
 .قضت الطالبات العطلة بالرحلة المريحة

 .ذهبت آرزة إلى شاطئ البحر
 .وذهبت حميراء إلى حديقة الحيوانات
 . وذهبت زهراء إلى المحالت التجارية

 . وذهبت سلمي إلى القرية الجبلية
 .ذهبت فاطمة إلى بيت جدتها في القرية

 . ن لكل واحدة رحلةوهن مسرورات، أل
 .وأنا ومسرورة. والحمد هللا

 
 

 : تقديم القصة                                            .   
 إلى شاطئ البحر

 
 مرحبا 
 .أنا ديدان

 أنا طالب في المدرسة المتوسط
 .قضيت عطلة األسبوع مع أبي

 . ذهبنا إلى شاطئ البحر
 .تحرآنا من البيت في الصباح الباآر

 ب أن نستعد منذ الليلوج
 أخذنا معنا في الرحلة بعض الوجبات الخفيفة،  

 .والشاي، والعصير، ومالبس السباحة ،وآرة القدم
 .وأخذنا معنا أيضا بعض الكراسي الصغيرة، والمظلة

 .آلنا مسرورون والحمد هللا
 

  تقديم القصة  



 

 :القصة الثالثة 
 إلى شاطئ البحر        

 
 مرحبا
 أنا آرزة

  .طالبة في المدرسة الثانوية أنا
 . قضينا عطلة األسبوع للرحلة

 ذهبنا إلى شاطئ البحر، 
 " .بالي آانبانج"شاطئنا المفضل 

 ذهبنا إلى هناك بالسيارة 
 .مع أبي وأمي وأخي وأختي

 .تحرآنا من البيت في الصباح الباآر
 أخذ معنا في الرحلة بعض الوجبات
 .لقدمالخفيفة، والشاي، والعصير،وآرة ا

 .وأخذنا معنا أيضا بعض الكراسي الصغيرة، والمظلة
 .رآب أبي سفينة

 .ورآبت أمي سفينة
 .ورآب أخي سفينة
 .والحمد هللا, نحن مسرورون

 تقديم القصة   
 
 

                                           :القصة الرابعة  
   
 
 
 



 

                                   
 الفرس  ما رآبت      

 مرحبا 
 . أنا رزالدي

 .  أنا طالب في المدرسة المتوسطة
 ". بارانج تريتيس"زرت 

 .زرتها مرة واحدة قبل سنة
 .هو شاطئ البحر" بارانج تريتيس"

 .منظر شاطئ البحر جميل جدا
 ذهبت إلى سوق األسماك،
 .ثم اشتريت األسماك الكثيرة

 .شاهدت هناك القوارب الجميلة
 .فرسولكن ما رآبت ال

 .آسف جدا. أنا آسف
 

 تقديم القصة  
 

 :القصة الخامسة 
 تحت الشمسية

 .مرحبا
 .أنا محمد

 .أنا طالب في المدرسة االبتدائية
 .ذهبت إلي شاطئ البحر مع أصحابي

 .سبح ديدان في البحر
 .سبح إلهام في البحر
 .سبح رفلي في البحر
 ثم خرجنا من البحر،



 

 .وذهبنا إلى الشمسية
 .نا تحت الشمسيةبعد ذلك جلس

 .وبعد قليل جاء أبي وأمي و أختي
 .جلست أمي تحت الشمسية

 
 
 

 : مفردات جديدة  
 

 
 
 

...... ؟        ما هي ...... ما هو  :األسماء
 ؟

 :...................... المحالت:...................... الرحلة
 ..........:............ التجارية:...................... أمكنة

 :...................... الصباح :...................... سياحية
 :...................... الباآر :...................... االختبار

 
 :...................... السباحة :...................... الوجبات
 .......:............... آرة :...................... الشاي
 :......................القدم:......................العصير
 :...................... المظلة :...................... مالبس

 
 :...................... سفينة :...................... الفرس
 :......................الشمسية :...................... سوق

 :...................... الجريدة:......................األسماك



 

 :...................... خالة :...................... القوارب
 
 

 
 
 
 
 

اذا    :األفعال ًت؟           م اذا فعل م
 فعلِت؟

 :...................... أنـا :...................... قضي
 :...................... أنـا .......:............... ذهب
 :...................... أنـا :...................... ساعد
 :...................... أنـا :...................... سافر

 
 :...................... أنـا :...................... فرح
 ................:...... أنـا :...................... تحرك
 :...................... أنـا :...................... أخذ
 :...................... أنـا :...................... زار

 
 :...................... أنـا:...................... اشتري

 :...................... أنـا :...................... وجب 
 :...................... أنـا :...................... هدشا

 :...................... أنـا :...................... رآب
 
:قواعد النحو 
 .الجملة الفعلية هي التي تتكون من الفعل والفاعل 



 

 
 : أمثلة  

 للمؤنث للمذآر
 .ى سوراباياالتلميذة إل سافرت -1 .التلميذ إلى جاآرتا سافر -1
افرت -2 .التلميذان إلى جاآرتا سافر -2 ى   س ذتان إل التلمي

 .سورابايا
افرت -3 .التالميذ إلى جاآرتا سافر -3 ى  س ذات إل التلمي

 .سورابايا
 

ل     ه السطر مث ع     سافر الفعل هو الذي تحت ذي يق ، والفاعل هو ال
 .بعد الفعل مثل التلميذ

 
 أين الفاعل؟ أين الفعل؟

 .قضت األستاذة أيام العطلة -1 .ن إلى جاآرتاذهب ديدا -1
 .ساعد التلميذ أستاذه  -2 .ساعدت آرزة أمها -2
اطئ     -3 .شاهد رفلي المسجد -3 ى ش ذة إل ت التلمي ذهب

 .البحر
 .أحب محمد المسجد-4.قضت باهرة العطلة -4
ة   -5 .جرب إلهام غرفة النوم -5 ت آرزة األمكن عرف

 .السياحية
 .صور ديدان الحيوانات -6 .تاذة الكالمأحبت األس -6
 
 
 
 
 

  :التدريبات



 

 
 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار الثاني -1

 
 إلى شاطئ البحر

 
 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار الرابع -2

 
 هل رآبت الفرس؟

 
 !تبادل الحوار مع زميلك آما في مثال الحوار السادس -3

 
 مفضلالشاطئ ال

 
 !قدم قصة آما في مثال القصة األولى -4

 
 قضاء أيام العطلة

 
 !قدم فصة آما في مثال الرابعة -5

 
 تحت الشمسية 

 
 

 :قواعد النحو
 
الفعل الماضارع هو آل فعل يدل على حصول عمل في الزمن  -1

 . الحاضر أو المستقبل
 : أمثلة 



 

 للمؤنث للمذآر
 .التلميذة إلى سورابايا سافرت -1 .التلميذ إلى جاآرتا يسافر -1
.التلميذتان إلى سورابايا تسافر -2 .التلميذان إلى جاآرتا يسافر -2
 .التلميذات إلى سورابايا تسافر -3 .التالميذ إلى جاآرتا يسافر -3
 

ل          ل المضارع مث ا خط هي من الفع أو  يسافر األفعال التي تحته
 .تسافر

 
ى  -2 زمن      الفعل الماضي هو آل فعل يدل عل حصول عمل في ال

 . الماضي
 : أمثلة 

 للمؤنث للمذآر
 .التلميذة إلى سورابايا سافرت -1 .التلميذ إلى جاآرتا سافر -1
افرت -2 .التلميذان إلى جاآرتا سافر -2 ى   س ذتان إل التلمي

 .سورابايا
افرت -3 .التالميذ إلى جاآرتا سافر -3 ى  س ذات إل التلمي

 .سورابايا
 

ي ت ال الت ل  األفع ل المضارع مث ا خط هي من الفع افرحته أو  س
 .سافرت

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 السيرة الذاتية للباحث
   

 غازي الدين جفري ابن رحمة اهللا ابن مديني: االسم             
اريخ   ان ت مك

 الميالد 
   1965نوفمبير  18باسوروان، : 

 العنوان
 

 هاتف

 شارع مسجد بارات، سنجاسري، ماالنج: 
 إندونيسيا –ى الشرقية جاو  
 :450526 )0341 /(7744663 )0341( 

 
 :الخبرات العلمية

 .م1972ماالنج، سنة  –روضة األطفال، الوانج  -1
 .م1979باسوروان، سنة  -المدرسة االبتدائية اإلسالمية، بريجين  -2
االنج، سنة    –مدرسة المعارف المتوسطة اإلسالمية، سنجاسري  -3 م

 .م1982
ري  مدر -4 المية، سنجاس ة اإلس ارف الثانوي ة المع نة  –س االنج، س م

 .م1985
 .م1992جامعة سنن أنبيل اإلسالمية الحكومية، ماالنج، سنة  -5

 
 :الخبرات المهنية

 .م2009 – 1985معهد الدراسات القرآنية سنجاسري ماالنج سنة  -1
نة  -2 االنج س ري م طة سنجاس ة المتوس ة دار الكرام -1992مدرس

 .م1997
-1994مدرسة نهضة العلماء الثانوية آارانج بلوصو ماالنج سنة    -3



 

 .م2000
 .م 2000-1999الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج سنة  -4
ري  -5 ة، سنجاس ارف الثانوي ة المع نة -مدرس االنج، س  -1998م

 .م2009
ري  -6 طة، سنجاس ارف المتوس ة المع نة -مدرس االنج، س  -2007م

 .م2009
 

 :ات التدريبية الدور
ة        -1 ا في جامع اطقين به ر الن ة لغي الدورة التدريبية لتعليم اللغة العربي

 .م 1988ماالنج الحكومية سنة 
د           -2 ا في معه اطقين به ر الن ة لغي ة العربي يم اللغ ة لتعل الدورة التدريبي

 .م 1992نور الحسن آنكونح بروبولينجوا جاوي الشرقية سنة 
ة لت  -3 د         الدورة التدريبي ا في معه اطقين به ر الن ة لغي ة العربي يم اللغ عل

 1998دار اللغة والدعوة بانجيل، باسوروان، جاوي الشرقية سنة    
.م

ي         -4 ا ف اطقين به ر الن ة لغي ة اإلنجليزي يم اللغ ة لتعل دورة التدريبي ال
 .م  2005جامعة ماالنج الحكومية سنة 

ة التربو     -5 ة الكيفي ة لتطوير وترقي ة     الدورة التدريبي د ترقي ة في معه ي
 .م 2007التربية المرآزي ماالنج سنة 

دئين      -6 ة المبت د هداي ي معه اب ف ة والحس ة للرؤي دورة التدريبي ال
 .م 2007آبانجين ماالنج سنة 

ي         -7 ة ف اح الطلب ية لنج اءة األساس ل الكف ي تحلي ة ف دورة التدريبي ال
 .م 2008ماالنج سنة "  3"المدرسة الثانوية الحكومية 

 
 :حالة االجتماعية ال

.ربة المنزل ومدرسة القرآن:  الزوجة
ت  البن

 األولى
 .جالسة في الصف الثاني من المدرسة الثانوية الحكومية: 

ن  االب
 األول

 .جالس في الصف األول من مدرسة المتوسطة الحكومية: 



 

ت  البن
 الثانية

 ).تسعة أشهر(في حضانة أمها : 

 
 

 :المؤلفات 
 .م1995ق عليه، أبولو سورابايا سنة النحو والتطبي -1
 .م1995وصايا اآلباء لألبناء، أبولو سورابايا سنة  -2
 .م1995القواعد األساسية في علوم الحديث، أبولو سورابايا سنة  -3
ا       -4 ينار ويجاي القرآن والحديث للمدرسة المتوسطة للصف األول، س

 . م1995
ا     القرآن والحديث للمدرسة المتوسطة لل  -5 ينار ويجاي اني، س صف الث

 .م1996
ا     -6 ينار ويجاي العقيدة واألخالق للمدرسة المتوسطة للصف األول، س

 .م1995
ا    -7 ينار ويجاي العقيدة واألخالق للمدرسة المتوسطة للصف الثاني، س

 .م 1996
ا   -8 ينار ويجاي ة المتوسطة للصف األول، س ه اإلسالمي للمدرس الفق

 .م1995
ه اإلسال  -9 ا الفق ينار ويجاي اني، س مي للمدرسة المتوسطة للصف الث

 .م 1996
ا    -10 ينار ويجاي طة للصف األول، س ة المتوس الم للمدرس اريخ اإلس ت

 .م1995
ا   -11 ينار ويجاي اني، س طة للصف الث ة المتوس الم للمدرس اريخ اإلس ت

 .م 1996
 

  
  

 
 
 




