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 شكر وتقدير  
رآ  ه الق زل آتاب ه وأن الم بجمال الق الع بيحا لخ دا وتس ه  نحم ائج أدب بنت

ارق       ه المف ون عقل امل بك ه الش ان بجمال ق اإلنس ه وخل دّو ل ذي ال ع ال
 .بمخلوقاته

ا  ثم الصالة والسالم على محمد أرسله   ه  إاهللا هاديا إلى الحق وداعي لي
.مجاهدا في سبيله  
سر الباحث بهذه المناسبة أن يقدم خالص شكره وصادق  يوبعد، فإنه  

ديره لك  ي    تق ة ف اعدة فعلي اعده مس ن س تكمالل م ي،    اس ث العلم ذا البح ه
:ويخص خصوصا   

وبين   .1 ث المحب دي الباح ذ وال المية   يالل ة إس ه تربي زاالن يربيان ن ال ي
ه موعظة  ة ويعظان أخالق آريم ه ب ا، ويزينان ذالن أوقاتهم نة ويب حس

ي    ا أب رة، وهم ي اآلخ المته ف دنيا ولس ي ال ه ف ا لنجاح ام وجودهم ام
جزاهما اهللا سبحانه وتعالى . حنفي وأمي الكريمة تيتيك سونارلين

 .خير الجزاء ويرحمهما آما ربياني صغيرا
يلة .2 تاذ فض ور  االس ور دآت وفرايوغو،  فروفيس ام س ديرإم ة م  جامع

 .ماالنج الحكومية اإلسالمية موالنا مالك ابراهيم
يلة .3 تاذ فض ة    االس د آلي يمن ، عمي ور  مه ور دآت ات  فروفيس الدراس

 .جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجالعليا 
يس  الحاج شهداء صالح ،  الدآتوراالستاذ  فضيلة .4 ة    قسم  رئ يم اللغ تعل

ة  المية الحكو العربي راهيم اإلس ك اب ا مال ة موالن االنججامع ة م  و.مي
ذل      أشرف مشرف هذا البحث الذي ذا البحث وب ة ه الباحث على آتاب

ده  ه وجه ه  أوقات راف والتوجي ي    لإلش ة ف د وطاق ل جه اد بك واإلرش
 .إجراء البحث

المية    .5 ة اإلس اتيذ المحاضرين بالجامع ع األس االنج جمي ة م ، الحكومي
 .حصول العلومآانوا يساعدون الباحث ل نالذي

جزاهم اهللا   .البحث العلميإجراء ني في ذين ساعدوجميع األصدقاء ال .6
 .الجزاء في الدين والدنيا واآلخرةخير 
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البحث صلخستم  

 
ارة الكالم     فعالية  م،2010، أحمد رفاعى دريس مه ى ت ى  المعمل اللغوي ف ف
يم  عبة تعل ةش ة العربي ة اللغ ة ب آلي المية التربي ة اإلس الجامع

.  الحكومية آاديري  
شهداء صالح نورالدآتور الحاج  :المشرف  

 
.اللغوي، تدريس مهارة الكالمالمعمل :  األساسيةالكلمات   

 
فعالية المعمل اللغوي فى تدريس مهارة هذا البحث يرآز على 

قسم  اللغة العربيةفى شعبة تعليم  من جهة نطق السليم و الطالقة  الكالم
مصدرا ومعيارا  تكون, تطبيقا الجامعة اإلسالمية الحكومية آاديريالتربية ب

.كالم نظريالتعليم ال في استخدام المعمل اللغوي  
ذا البحث  ي ه تخدم الباحث ف ييس دخل الكم ي والم دخل الكيف ،  الم

ي و البحث التجريب ه ه ات وهي . ونوع دير : ومصادر البيان يم م عبة تعل ش
ة  يم         اللغة العربي ة تعل ة، والطالب، و مالحظة عملي ة العربي ، ومدرس اللغ

دي للطالب   ي والبع ار القبل ائج االختب الم، ونت ع . الك ة جم ات طريق : البيان
ار  تبيان، واالختب ة، و االس ة، والمقابل ات  . المالحظ ل البيان ا تحلي وأم

ة  الخطوات التالي يرا  : ب يرها تفس ات وتفس ل البيان ات، وتحلي داد البيان إع
 .(t-test)بالرمز التائي 

= النطق التائي ت حساب  ان نتيجة اختبارأما نتائج البحث يذآر 
(باالحتمال 4,032 probability ألن االحتمال أصغر من  0,01)  α فـ  ٠,٠٥=  

 Ho  2,543= ونتيجة اختبار الطالقة التائي ت حساب  .مردود 
(باالحتمال probability ألن االحتمال أصغر من  0,015)  α فـ  ٠,٠٥=    Ho 
.مردود  

والطالقة  بين فصل الضابط  هذا بمعنى إن نتيجة اختبار النطق
إذن إن استخدام المعمل اللغوي . ليةوفصل التجريبة هناك فرق مبين أو فعا

فى مهارة الكالم لها فعالية لترقية قدرة الطالب  الطالقةلتعليم النطق و 
.على مهارة الكالم  

يم  وي لتعل ل اللغ تخدام المعم ذا البحث هي إن اس ن ه  فالخالصة م
.لها فعالية لترقية قدرة الطالب على مهارة الكالم مهارة الكالم  



  
 

 
 مستخلص باللغة اإلنجليزية

 
 
Ahamad Rifa’i,. 2010  .  The Effectivity of Usage of LanguageLaboratorium  in  
speaking skill learning of Arabic Field Program at STAIN Kediri. 
  
Advisor : Dr. H. Syuhada’.  
 
Keywords : Language Laboratorium,  Speaking skill learning . 
 

This research focuses on the Effectivity of Usage of Language 
Laboratorium in Speaking skill learning  which practically can be used to increase the 
conversation at STAIN Kediri, and theoretically can be made as source of knowledge 
about usage of Language Laboratorium in speaking.                      

This research uses a qualitative  and a quantitative approach.And it is kind 
of an experiment research. Data sources in this research are head of Arabic Field 
Program ( Prodi PBA), Arabic teachers; they are called ustadz, students and 
observation process result ; pretest and posttest.The method of collectingdata is 
observation, interview, questionnaires, and test. To analyze data, the researcher uses 
some phases; those are; preparation of presentation of data, and data interpretation 
and the analysis use formula of t-test. 

The Result of the research is that value result of a prononciation  between 
control class and experiment class shows 0,01 while null criticism to refuse null 
hypothesis at storey level of significance 0,05  the result of storey level of 
significance higher from result of t-test, therefore, null hypothesis is accepted. 
Therefore it is can be concluded that there is a difference of a prononciation between 
control class and experiment class by using  language laboratorium. 

The Result of the research is that value result of fluency  between control 
class and experiment class  shown 0,015 while null criticism to refuse null hypothesis 
at  level of significance 0,05 . Because the results of  level of significance lower from 
the result of t-test, therefore null hypothesis accepted. Therefore it can be concluded 
that there is difference of student fluency to speak Arabic between control class and 
experiment class.  

Finally, it can be concluded from this research that using of language 
laboratorium is very effective to develop students ability in Arabic conversation. 
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Ahmad ِRifa’i. 2010. Efektifitas penggunaan laboratorium bahasa dalam 
pembelajaran ketrampilan berbicara di Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Kediri . 

Pembimbing: Dr. H. Syuhada’. 

 

Kata kunci: Laboratorium bahasa, pembelajaran ketrampilan    
berbicara 

 

Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas penggunaan laboratorium bahasa 
dalam pembelajaran ketrampilan berbicara dalam aspek kefasihan pengucapan dan 
kelancaran berbicara yang secara praktis dapat digunakan untuk meningkatkan 
pembelajaran berbicara di STAIN Kediri, dan secara teoretis dapat dijadikan sebagai 
sumber pengetahuan tentang penggunaan laboratorium bahasa dalam pembelajaran 
ketrampilan berbicara. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen. Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Prodi Bahasa 
Arab , ustadz pengajar bahasa Arab, mahasiswa , observasi proses pembelajaran dan 
hasil pretest dan postest . Sedangkan metode pengumpulan data adalah observasi, 
interview, angket, dan test. Untuk menganalisis data digunakan beberapa tahap yaitu 
persiapan penyajian data, dan analisis dan interpretasi data menggunakan rumus t-
test.. 

Hasil penelitian ini adalah antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sesudah 
penggunaan laboratorium bahasa bagi kelas eksperimen menunjukkan hasil untuk 
kefasihan pengucapan adalah 0,01 sedangkan harga kritik nihil untuk menolak 
hipotesis nihil pada tingkat signifikansi 0,05 karena hasil tingkat signifikansi lebih 
rendah dari hasil t-test, maka hipotesis nihil ditolak , jadi dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan kefasihan pengucapan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Untuk kelancaran berbicara hasilnya  0,015 sedangkan harga kritik nihil untuk 
menolak hipotesis nihil pada tingkat signifikansi 0,05 karena hasil tingkat signifikansi 
lebih rendah dari hasil t-test, maka hipotesis nihil ditolak dan dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan kelancaran berbicara mahasiswa antara kelas kontrol dan 
kelas eksperimen sesudah penggunaan laboratorium bahasa. 

Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan 
laboratorium bahasa sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan berbicara. 

 



  
 

 فى تدريس مهارة الكالم  فعالية المعمل اللغوي
لجامعة اآلية التربية ب اللغة العربيةفى شعبة تعليم 

 اإلسالمية الحكومية آاديري 
 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسة السابقة
 مقدمة - أ

إن تدريس اللغة العربية فى إندونيسيا يتم فى بعض المؤسسات 
وزارة   إشرافو المدارس التي تحت  التربوية و هي المعاهد اإلسالمية

و . وزارة التربية الوطنية إشرافالدينية وبعض المدارس العامة التي تحت 
وزارة الشؤن الدينية من  إشرافيبدأ تدريس اللغة العربية فى مدارس تحت 

 .المرحلة اإلبتدائية إلى مرحلة الجامعة
ة من و الطريقة التعليمية التي تستخدمها المؤسسات التربوي

المدارس و المعاهد فى تدريس اللغة العربية غالبا هي طريقة النحو 
بجانب .وهذه الطريقة ترآز على  القواعد النحوية و الصرفية. والترجمة

ذلك فإن طريقة النحو و الترجمة تجعل التالميذ يملون آثيرا وذلك ألنهم 
أن  يحفظون القواعد اآثر من تطبيقها و يترجمون النصوص دائما دون

وهذا طبعا يؤدي الى عدم النجاح فى تدريس , يستخدموها فى التكلم اليومي
 اللغة العربية فى تلك المؤسسات التربوية

وباإلضافة إلى ذلك إن التعليم الذى يتم بصورة التقليدية آما 
نرى فى بعض المعاهد اإلسالمية السلفية فى الواقع يجعل المتخرجين  

ورة سلبية بمعنى أنهم ال يفهمون اللغة العربية يستوعبون اللغة العربية بص
إال من جانب واحد وهو جانب القراءة ولكن من الجوانب األخرى هم ال 

و أما طريقة تعليم اللغة .يستطيعون التعامل فيما بينهم باللغة العربية بطالقة
العربية التي تقام مع المواد األخرى سيجعل المتخرجين دائما على المستوى 

ف غالبا بمعنى أن النتيجة من إجراء التعليم بهذه الطريقة قد تعطى الضعي
و ذلك ألنهم  تخرجون من هذه المدارس سنجد أن , النتيجة غير المطلوبة

 .آفاءتهم في اللغة العربية لم تبلغ  المستوى المطلوب



  
 

. إن للجامعة دور ضروري في تكوين الطاقة البشرية الجيدة
الهتمام بها هي إلى أي مدي قدرة الجامعة على والمشكلة التى ال بد من ا

إعداد المتخرجين الجيدين المحترفين على ما تعلموا، والمعتمدين على 
يقول مالك فجر إن الكالم حول المتخرجين المعتمدين على أنفسهم . أنفسهم

المحترفين هو مسؤولية الجامعة في آيفية تخطيط عملية البرامج و وضعها 
 1.بأحسن ما يمكن

يقول وردمان جويونوآورو  آما ينقله مولياسا، هناك ثالثة 
شروط على األقل ال بد من االهتمام بها في بناء التربية للمساهمة على 

. 3الكتاب المدرسي الجيد، . 2المباني، . 1: ترقية الطاقة البشرية هي 
 2.المعلم المحترف

نة فجر أن المعلم له مكامالك  في إعداد المعلم الجيد، يرىو
رئيسية في إعداد الطاقة البشرية الجيدة، بل هذه الحقيقة ال ينقص دور 

إذ أن المعلم  عنصر من عناصر . المعلم وأهميته في عملية التعليم
 3.التربية المؤثرة على عملية التعليم

فأما تالر فهو يرى إن التعليم هو حرفة، والبد للمعلم أن يكون  
ه ي عمل ا ف د والمحترف يعمل ع. محترف ه أو ال ب ى حسب حرفت مال عل

 4.لديه القدرة والسلوك المطلوب لعمله
تكونت شعبة تعليم اللغة العربية في آلية التربية بالجامعة 

واألهداف في إقامة شعبة تعليم . 2007اإلسالمية الحكومية آاديري سنة 
اللغة العربية هي تحصيل المتخرجين األآفاء في تعليم اللغة العربية أو 

وآذلك هذه الشعبة لها أهداف لتحصيل المتخرج المسلم . رفين فيهالمحت
له قدرة على أن يكون معلم اللغة العربية في المدارس االبتدائية، 
والمتوسطة، والثانوية، وطالبت من المتخرجين أن يكونوا لهم الكفائة 
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األساسية في مهارات اللغة العربية تشمل فهم اللغة المسموعة والمكتوبة 
 5 .قدرة على استعمال اللغة العربية آالما وآتابةو ال

يرى الباحث هذه الجامعة اإلسالمية الحكومية بكاديري أن 
الكفاءة للغة العربية تعتبر من الضرورة الذى ال يستغني عنها آل الطالب 
الذين يريدون أن يقوموا بدراسة العلوم اإلسالمية آالتفسير والحديث والفقه 

 .اإلسالميةوغيرها من العلوم 
يستهدف تعليم اللغة العربية الموجودة فى الجامعة اإلسالمية 
الحكومية آاديري تطوير مهارة الطالب في اللغة العربية بصورة شاملة 
ومتكاملة  تتضمن المهارة األربع وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة 

 متكاملةرة هذه المهارة األربع ال بد أن يستوعبها الطالب بصو, والكتابة
 .المختلفة لخلفيةآان الواقع وا مهما

 
 البحث مشكلة و أسئلة - ب
 

فإنه , الباحث فيما سبق قدمهاالبحث التي  خلفيةتأسيسا على 
 :بحثه آما يلي  أسئلةيحدد 

آيف استخدام المعمل اللغوي في تدريس مهارة الكالم فى شعبة تعليم – 1
 ؟ مية الحكومية آاديريلجامعة اإلسالاآلية التربية ب اللغة العربية

تنمية النطق السليم و طالقة  المعمل اللغوي  فىالى أي مدى فعالية  -2
 الكالم لدي  الطلبة ؟

 
 أهداف البحث  -ج
 

 :ومن أهداف البحث التى يريد الباحث تحقيقها آما يلى 
استخدام المعمل اللغوي في تدريس مهارة الكالم فى شعبة تعليم  معرفة -1

 . لجامعة اإلسالمية الحكومية آاديرياآلية التربية ب بيةاللغة العر
                                                 

 Hasil Pertemuan Ketua Program Studi PTAIN tentang Standar Kompetensiوزارة الشؤون الدينية،  5
Lulusan Prodi Di PTAIN ،)2003وزارة الشؤون الدينية، : جاآرتا( 



  
 

تنيمية النطق السليم  المعمل اللغوي  فىمعرفة الى أي مدى فعالية  -2
 .وطالقة الكالم لدي الطلبة

 
 
 فروض البحث -د

 :يستند الباحث في بحثه على
لية آ اللغة العربيةلمهارة الكالم فى شعبة تعليم  اللغة العربيةتعليم  إن -1

المعمل ال تستخدم  لجامعة اإلسالمية الحكومية آاديرياالتربية ب
 .اللغوي  البتة

تخدم إن ا -2 ليم س ة النطق الس ي تنمي ر ف ه دور آبي وي ل ل اللغ المعم
 . للطلبة

إنجاح تنمية طالقة آالم  فىالمعمل اللغوي يساعد ستخدم ا إن -3
 .الطلبة

 
 
 أهمية البحث. هـ

م       يالمعمل اللغوالبحث فى فعالية  ارة الكالم مه يم مه ى تعل ف
ة    ستخدم ن اجدا أل ارة الكالم للطلب المعمل اللغوي له دور آبير لتنمية مه

اعد  ىو يس ة        ف ى الجامع ة ف ة و خاص الم الطلب ة آ ة طالق اح تنمي إنج
ى       ى إل ة ويرج ة عربي د بيئ اك ال يوج اديري هن ة آ المية الحكومي اإلس

 :جانب ذلك من هذا البحث الفوائد اآلتية 
 فىيقدم هذا البحث اإلقتراحات النافعة عن تدريس مهارة الكالم  أن -1

التي فيها  لجامعة اإلسالمية الحكوميةبا برنامج تطبيق اللغة العربية
 .عدم بيئة اللغة العربية بل بمعمل  اللغة العربية

, المعلمين, أن يكون هذا البحث إقتراحا و أساسا للباحثين األخرين -2
عن المعمل اللغوي فى تدريس مهارة الكالم  والمستخدمين,المتعلمين

 .اللغة العربية
 



  
 

 حدود البحث -و
وسائل التعليمية اللغة بالئل البحث  تتعلق امن مس اآثيرإن 

ة وغير المسجل ومعامل اللغ,اللعبة,التلفز ,العربية منها المذيع ، األفالم 
وفي هذا مهارات اللغة   في تنمية ذلك من الوسائل التعليمية،التى تساعد

 .البحث يحدد الباحث بالمعمل اللغوي فحسب
, مهارة الكتابة , هي مهارة القراءة وتتعلق بمهارات اللغة 

 .ويحدد الباحث في هذا البحث بمهارة الكالم مهارة الكالممهارة اإلستماع ،
وأما الحد الزمانى و المكانى  وهو لطالب نصف السنة 

آلية  اللغة العربيةشعبة تعليم فى   2010 - 2009األولى سنة دراسية 
 .لجامعة اإلسالمية الحكومية آاديرياالتربية ب

 الحد الموضوعى للبحث حدد الباحثيالبحث، في هذا  و
 اللغة العربيةشعبة تعليم فى فى تدريس مهارة الكالم  فعالية المعمل اللغوي

 .لجامعة اإلسالمية الحكومية آاديرياآلية التربية ب
 
 
 صطلحـات تحديد الم -ز
 المعمل اللغوي  -1

يقصد بالمعمل اللغوي هنا آما رأى دآتور عبد المجيد سيد 
أحمد منصور هي قاعات معدة لتعليم اللغات و خاصة األجنبية، حيث 
يجلس الدارسون فى مقصورات صغيرة يفصل بعضها عن بعض 
جدران مانعة للضوضاء، بحيث ال يسمع الدارس ما ينطق به الجالس 

 6.بجواره
 

 مهارة الكالم -2

                                                 
عبد المجيد سيد أحمد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل التدريس اللغة  6

 116، ص  1981العربية، الرياض، دار المعارف، 



  
 

اما الكتابة فهي محاولة لتمثيل , اللغة فى األساس هي الكالم
بالنسبة الكالم فهو يمثل وسيلة اإلتصال اإلجتماعى عند , الكالم 
و قال منى إبراهيم اللبودي أن الكالم أو التعبير الشفهي هو فن .اإلنسان

خبرات نقل المعتقدات ومشاعر واألحاسيس والمعلومات والمعارف و
من شخص إلى اخر نقال يقع من المستمع  أو ... واألفكار واألراء 

و . المستقبل أو المخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة
يتضح من هذا التعريف مدا تعدد واتساع  وظائف التعبير الشفهي 

 .ومجاالته مما يكسبه اهمية خاصة بين فنون اللغة
ارة الكالم فى هذا البحث تحدد واما المقصود باصطالح مه 

ال طالقة آالم الطلبة  نطق السليم والباحث هي مهارة الكالم من مجال 
 .غير

 
  قسم التربية اللغة العربيةشعبة تعليم   -3

آلية التربية  احدى الشعبة فى اللغة العربية هيشعبة تعليم 
اء بن   7..2التى أسست سنة  لجامعة اإلسالمية الحكومية آاديرياب

 SK Dirjen(   1/1997على  قرار رئيس تربية اإلسالم رقم   

Pendidikan Islam No: DJ.1/422/2007 .( وتكون اآلن شعبة تعليم اللغة
جزءا من آلية التربية  الجامعة اإلسالمية الحكومية ) PBA(العربية 

بكاديري باإلضافة إلى شعبة أخرى هي شعبة التربية الدينية اإلسالمية 
)PAI( و شعبة تعليم اللغة اإلنجليزية. 

  
 الدراسات السابقة -ح

 المعمل اللغويو الدراسات السابقة المقصودة هنا الدراسات عن فعالية 
 :فى تعليم اللغة العربية و هي 

خير الصالح طالب الجامعة اإلندونيسية السودنية اإلسالمية بماالنج سنة  -1
اللغة مل اللغوي فى تدريس المعم تحت الموضوع فعالية فعالية  2003

األول  فعالية : العربية بالمدرسة العالية الثالثة بماالنج و نتيجة بحثه 
اللغة العربية بالمدرسة العالية الثالثة المعمل اللغوي فى تدريس 



  
 

المعمل و الثانى فعالية ,  بماالنج عند رأي المدرس ناقص فى الفعالية
درسة العالية الثالثة بماالنج عند اللغة العربية بالماللغوي فى تدريس 
 .رأي التالميذ فعال

آسب اهللا واألخرون من مرآز بحث الجامعة الحكومية ماالنج سنة  -2
عن فعالية المعمل اللغوي  في المدارس الثانوية الحكومية  1998

بجاوى الشرقية ومن نتائج بحثهم األول أن فعالية المعمل اللغوي  في 
. يعطيهم الخبرة المباشرة في فهم المسموع تدريس مهارة أإلستماع

والثاني نجاح تعليم اللغة بفعالية وسيلة المعمل اللغوي اليقتصر على 
جادة ذلك المعمل فحسب بل يقتصر أيضا على األمور األخرى مثل 
المدرس الجيد واختيار المواد الدراسية المالئـمة والطرائق التعليمية 

 .المناسبة
تطبيق نظرية الوحدة لمهارة الكالم في شعبة تعليم " دراسة بعنوان  -3

اللغة العربية بالمعهد العالي اإلسالمي الحكومي محمود يونس بباتو 
فعالية : أما األهداف لهذا البحث وهي لنيل المعرفة عن. 7"سنجكار

نظرية الوحدة في تعليم مهارة الكالم في المعهد العالي اإلسالمي 
سنجكار، والفرق القدرة على مهارة  الحكومي محمود يونس بباتو

. الكالم والقراءة ما بينهما أآثر فعالية في رفع مستوى آفاءة الطلبة
فنتيجة من هذا البحث أن هذه النظرية تكون أآثر فعالية في رفع 

 . مستوى آفاءة الطلبة
   

الم    ارة الك ن مه ا تبحث ع ثالث أنه ات ال ك الدراس ى تل ق عل والتعلي

ها،   ة تدريس الم، و     ووطريق ارة الك دة لمه ة الوح ق نظري أثير   تطبي ن ت ع

ة استخدام     . اللغوي معملال ه عن فعالي والبحث الذي سيبحثه الباحث يذآر في

 .اللغوي لمهارة الكالم معملال
                                                 

للغة العربية يوفرد الفطرى نور سالم، تطبيق نظرية الوحدة لمهارة الكالم في شعبة تعليم ا 7
بالمعهد العالي اإلسالمي الحكومي محمود يونس بباتو سنجكار، ، بحث ماجستير غير منشور، 

 .م2005الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، 



  
 

 
 

 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

الوسائل التعليمية واستخدامها في تعليم مهارة  :المبحث األول 
 الكالم

 
ماهية الوسائل التعليمية دورها في عملية : على لالفصيشتمل هذا 

التعلم والتعليم، وتقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية، والقواعد العامة 
 .الستخدام الوسائل التعليمية، والوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم

 ماهية الوسائل التعليمية ودورها في عملية التعلم والتعليم -أ 
هي ما تندرج تحت مختلف الوسائط التي يستخدمها   الوسيلة التعليمية 

ار          ائق واألفك ارف والحق ي الموقف التعليمي، بغرض إيصال المع المعلم ف
م    . 8والمعاني للدارسين أو يقال أن الوسيلة التعليمية هي أداة يستخدمها المعل

اني    لتحسين عملية التعليم، وتوضيح معاني آلمات المعلم، أي لتوضيح المع
ة    وشرح األ ادات وتنمي ابهم الع فكار وتدريب الدارسين على المهارات واآس

ى     م عل ب المعل ن جان ي م اد األساس يم، دون االعتم رس الق ات وغ االتجاه
 .استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

تعلم     ى الم ة إل يل المعرف يم توص ة التعل ي عملي ق  . تعن ي خل ا تعن آم
تعلم للبحث وا   دى الم ة ل ارة الرغب دوافع وإث ى  ال لتنقيب والعمل للوصول إل
ة    . المعرفة، وهذا يحتم وجود طريقة وأسلوب ذا العملي ا له و رمزن ال  : فل انتق

لكها      ق يس مسافر من ماالنج إلى سورابايا أو العكس، فال بد من وجود طري
 .وواسطة لنقله من مكان آلخر
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ع الحاالت  ي جمي ائرة فف يارة أو ط ه أو رآب س ى قدمي ار عل إذا س ف
ى هد زمن    سيصل إل تالف ال و اخ ك فه ل تل ائل النق ين وس رق ب ا الف ه، أم ف

د ة   . والجه ا راح رعها وأآثره ا أس ن أجوده ائل ولك ا وس ن . فكله ويمك
 :9التلخيص دور الوسائل التعليمية آما

 .تقليل الجهد واختصار الوقت من المعلم والمتعلم -1
ينما       -2 ة والس الرحالت التعليمي ا، آ م بمفرده ة تعل ائل التعليمي الوس

 .لففزيون، والمعارض والمتاحف ولوحات العرضوالت
ب     -3 يح الجوان ة وتوض ل المعرف ي نق اعد ف ة تس ائل التعليمي الوس

رائط   ية والخ الكرات األرض ة االدراك، آ ت عملي ة وتثب المبهم
 .والنماذج والصور

ب       -4 ظ الطال م حف د آ ات وتزي ت المعلوم ة تثب ائل التعليمي الوس
ور والرس االفالم والص تيعابه آ اعف اس ات وتض ومات واللوح

 .التعليمية
الوسائل التعليمية تقّوم معلومات الطالب وتقيس مدى ما 
استوعبه من مادة الدرس آالخرائط الصماء ولوحه الكهرباء واجراء 

 .التجارب العملية
ولكي تؤدي الوسيلة دورها في عملية التعليم بشكل فعال ال بد من 

 : 10و اعدادهامراعاة األمور التالية عند اختيار الوسيلة أ
 .تحديد الهدف من استخدام الوسيلة -1
 .دقة المادة العلمية ومناسبتها لمادة الدرس -2
 .توفر المواد الالزمة لصنعها مع رخص تكاليفها -3
تعد الوسيلة لغرض واحد بحيث تكون بعيدة عن االآتظاظ  -4

 .والحشو
 .أن يناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف -5

                                                 
دار إحياء : بيروت(بشير عبد الرحيم الكلوب، الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها،  9

 .28-27: ، ص1985، )العلوم
 .29-28: ، صمرجع نفسه  10



  
 

ت المناس  -6 ي الوق رض ف د عنصر  أن تع ى تفق رك حت ب وأن ال تت
 .االثارة

أن تبقي مع الزمن، آلوحات المعلومات والخرائط السياسية  -7
 .والرسومات البيانية وغير ذلك

 .أن تناسب ومدارك الطالب، بحيث يسهل االستفادة منها -8
 .تجربة الوسيلة قبل استعمالها للتأآد من صالحيتها -9

 
 تقسيمات وأنواع الوسائل التعليمية -ب 

أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية وهي في األقسام  تعددت
 : 11التالية
 الوسائل السمعية والبصرية: القسم األول  -1

وهي التي تعتمد في فهمها وإدراآها على المعينات التعليمية التي 
 :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية . تستخدم حاستي السمع والبصر

رية -أ  ي تع . البص ة الت م المجموع ة البصر   وتض ى حاس د عل تم
وم      ة، والرس ور الفوتوغرافي ة والص ور المتحرآ آالص

 .التوضيحية، والشرائح، واألفالم
معية -ب  مع . الس ة الس ى حاس د عل ي تعتم ة الت م المجموع وتض

 .المعمل اللغوي  و  آالراديو واألسطوانات والتسجيالت الصوتية
رية  -ج  معية البص تي     . الس ى حاس د عل ي تعتم ة الت م المجموع وتض

مع ا ر والس التلفزيون    . لبص ة آ ة الناطق ور المتحرآ مل الص وتش
واألفالم والتسجيالت الصوتية المصاحبة للشرائح واالسطوانات    

 .أو الصور
 وسائل ممجموعات المعمل: القسم الثاني  -2

                                                 
 

عبد المجيد سيد أحمد منصور، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية،  11
 .54-51: ، ص1983، )دار المعارف: الرياض(
 



  
 

ر من المالحظة         والتي تتيح للدارسين فرص العمل والمشارآة، أآث
 :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية 

 خبرات المباشرة الهادفةال -أ 
ذ، ويكتسب      اال من التلمي وهي المواقف التي تقتضى نشاطا ايجابيا فع
ذه        عن طريقها خبرات تعتمد على مختلف الحواس، ويكون الغرض من ه
ات       ة حيوان ة أو تربي ة المعملي ل التجرب المواقف واضحا في ذهن التلميذ، مث

ات ة نبات زمن  . أو زراع رة ل ذه الجب ر ه تمر أث ارآة ويس ة لمش ل نتيج طوي
 .التلميذ وايجابيته في العمل

 )النماذج واألشياء والعينات ( المجسمات  -ب 
رة      ارزة، والك رائط الب ان، والخ م اإلنس وذج جس ا نم ن أمثاله وم

ات المحنطة ي . األرضية، والحيوان ع ف مات تختلف عن الواق ذه المجس وه
د وا    وفر الوقت والجه ال إذا أستخدمت   الحجم أو التعقيد أو المادة، وهي ت لم

 .آبديل للموضوع نفسه
 التمثيليات -ج 

ي تشكل أخطارا     وتختص بالمواقف الماضية أو نادرة الحدوث أو الت
معينة عند دراستها على الطبيعة، أو مواقف االنفعال والحماس أو لتوضيح   

ومن فوائد التمثليات اتاحتها فرصة االسهام  . أمور مكانية بعيدة عن الدارس
ا يثبت        االيجابي عند تبعاد م ة واس ى العناصر الهام الدارسين وترآيزها عل
 .انتباه الدارس

 مجموعات المالحظة: القسم الثالث  -3
انبهم        لبية من ج ى س والتي تتيح للدارسين عنصر المالحظة، وال تعن

 :ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية . بل إنها تتيح فرص العمل االيجابي
 التوضيحات العملية -أ 

ل رح    آمث ل، أو ش وم والمعام ص العل ي حص ة ف ارب العملي التج
زة    ى أجه ي عل دريب علم ة، أو ت بورة أو اللوح ى الس ي عل . موضوع علم

ب  ن جان ة م ى المالحظ ا عل د أساس ة تعتم يحات العملي م أن التوض ورغ
درس       ادة ال ي م ارآتهم ف ابيتهم ومش دم إيج ى ع ذا ال يعن إن ه ين، ف الدارس

 .االختباربالسؤال واإلجابة واألداء و



  
 

 الرحالت -ب 
ة داخل قاعات          رات آافي ى خب ذ الحصول عل ى التالمي قد يصعب عل
احف      اآن والمعامل والمت ارة األم الدرس، األمر الذي يحتاج إلى قيامهم بزي
اءة        رات ذات آف يح خب ا يت ات مم للتعرف على المحتوى والمظهر واالمكاني

 .عالية
 المعارض -ج 

وم التال  راتهم      قد يستعين المعلم بالمعارض ليق ا مر بخب ذ بعرض م مي
وعات      ل موض ات تمث ياء ولوح ات وأش اذج وعين اهدة نم ية أو لمش الدراس

 .ويمكن أن يقوم التلميذ بعمل العرض أو ينتقل إلى معرض جاهز. دراستهم
 الصور المتحرآة -د 

ون       ينما أو التلفزي ق الس ا تعرض عن طري رز    . وهي م ا تب ورغم أنه
ة بالموضو   ة،     الخبرات ذات الصلة الوثيق ر الالزم ع، وتحذف العناصر غي

 .أال أنها وثيقة الصلة بالواقع
 الصوت -ه 

ة أو        واحي تاريخي رح ن ات، أو ش يم اللغ م لتعل ا المعل ي يحتاجه والت
ة داث جاري ة  . أح ة الداخلي جيل واإلذاع رطة التس طوانات وأش مل االس وتش

 .والراديو، وهي وسائل يستفيد منها العديد من الدارسين بتكاليف قليلة
 لصور الثابتةا -و 

ى    اج إل ومنها ما يستخدم في التعليم دون أجهزة عرض، ومنها ما يحت
 .أجهزة عرض خاصة آجهاز عرض األفالم الثابتة

 الرسوم -ز 
الت   بورات، والمج ى الس ب وعل ي الكت تخدام ف ائعة االس ي ش وه
يح          ي توض ا ف ا وفاعليته ون أهميته ا تك را م احف وآثي ارض والمت والمع

 .لعمليات، أآثر من الواقعالنظريات والحوادث وا
 القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية -ج 

 



  
 

 : 12هناك قواعد عامة الستخدام الوسائل التعليمية، وهي
 االبتعاد عن الشكلية في استخدام هذه الوسائل -1

ة أو      ي رحل تراك ف ة أو االش ورة أو خريط ى ص ر إل رد النظ إن مج
امج إذاعي   ى بالضرورة أن     مشاهدة فيلم أو اإلصغاء إلى برن تعليمي ال يعن

ائل  ذه الوس ا ه ي تنقله رات الت انى الخب م مع ذ يفه درس أن . التلمي ى الم وعل
ذ       يدرك أن الوسائل السمعية البصرية ليست أدوات سحرية يستطيع التالمي

ا   . عن طريقها وخاللها أن يتعلموا على نحو سريع وتام أو يمكن عن طريقه
در  كالت الت ع مش ى جمي ب عل تعلمأن يتغل ض . يس وال اك بع ة، هن حقيق

المشاآل التعليمية يمكن إيجاد حلول جزئية أو آلية لها عن طريق االستخدام 
الواعى لهذه الوسائل، ولكن هذا ال يعنى أن ذلك ممكن بالنسبة لكل المواقف 

ة ا . التعليمي ي أحسن حاالته ا ف ذا الصدد أنه ي ه ده ف ا يمكن أن تؤآ وآل م
ة    أدوات مكمله للتعليم وال ة تام ا مواقف تعليمي ا   .  تمثل في حد ذاته وهي آم

 .قلنا ليست خبرات وإنما هي وسائل الحصول على الخبرة
ة وهو أن      ائل التعليمي وثمة تحذير للمدرس في استخدامه لبعض الوس

ة تشملها        ا أو طريق ا أو لونه ة فكرته ل حداث المالمح غير العادية للوسيلة مث
اد عن الشكلية      قد تثير اهتمام التالميذ، ويم ك باالبتع ع ذل كن للمدرس أن يمن

تخدامها     ن اس ذ الغرض م أن يوضح للتالمي ك ب يلة، وذل تخدام الوس ي اس ف
 .ويوجههم إلى النقط األساسية التي تخدمها الوسيلة ويساعدهم على فهمها

 عدم ازدحام الدرس بالوسيلة   -2
ا   داخل معه وافر  ال ننكر أ . وتتصل هذه النقطة بالنقطة السابقة وتت ن ت

ي بعض     وهري ف ر ضروري وج ا أم بة وتنوعه ة المناس ائل التعليمي الوس
ن أن     ا يمك ي بم يط ووع ز دون تخط ر الممي تخدام غي ن االس ان، ولك األحي
ى       ي سهولة إل ؤدي ف د ي تسهم به هذه الوسيلة بالنسبة لموقف تعليمي معين ق

 .نتيجة عكسية

                                                 
دار النهضة : القاهرة(أحمد خيري آاظم وجابر عبد الحميد جابر، الوسائل التعليمية والمنهج،  12

 1997، )بيةالعر



  
 

ة        يلة المناسبة معرف ليم للوس ار الس ائل   ويتطلب االختي المدرس بالوس
دمها  يلة أن تق ي يمكن لكل وس ة واإلسهامات المتنوعة الت ة المختلف التعليمي

 .لتحقيق أهداف مادة تخصصه
 مالئمة الوسيلة لمستويات التالميذ العقلية وخبراتهم -3

ذ الجسمي   تويات نضج التالمي ة مس ائل التعليمي م الوس ينبغي أن تالئ
المختارة تفكير التالميذ بما يتناسب  ولذلك يجب أن تتحدى الوسائل. والعقلي

ي    . مع قدراتهم ذ ف وقد تكون هناك وسيلة معينة مناسبة لمجموعة من التالمي
ر   ي آخ ف تعليم ي موق يلة ف بهم نفس الوس ين، وال تناس ي مع ف تعليم . موق

من         ية ض وة أساس بة آخط يلة المناس ار الوس ة اختي ا أهمي ين لن ذها يب وه
 .االستخدام السليم

 راض التعليمية واختيار الوسائل المناسبةتحديد األغ -4
تعلم          رات ال ار خب ي اختي وي ف ة أساس حي إن تحديد األهداف التربوي
ة     داف الخاصة والعام درس لأله ة الم إن معرف ذلك ف ه، ول ائله وأدوات ووس
ين أو   ي مع رر دراس ة أو لمق ية معين دة دراس وع أو وح درس أو موض ل

ر بمثاب   ه، يعتب ي بأآمل امج التعليم رات   للبرن ار خب ى الختي وة األول ة الخط
 .التعلم ووسائله وأدواته التي يجب أن تتوفر لتحقيق هذه األهداف

ار       ة اختي ي عملي ة ف ارات اآلتي د باالعتب درس أن يسترش ن للم ويمك
 :الوسيلة المناسبة

 األهداف التربوية  -أ 
الوقت والجهد الذي يتطلبه استخدام الوسيلة من حيث الحصول  -ب 

 .عليها
 .يلة في التشويق وإثارة اهتمام التالميذأثر الوس -ج 
ا من     -د  يلة ودقته صحة المحتوى من الناحية العلمية، وآذلك جودة الوس

 .الناحية الطبيعية وصالحينها للستخدام
 .مناسبة الوسيلة لمستويات التالميذ -ه 
 تكامل استخدام الوسيلة مع المنهج -و 

واف  د أن يت نهج، ال ب ع الم ل م ذا التكام درس ه ق الم ن لكي يحق دد م ه ع ر ل
 :األشياء أهمها 



  
 

 .فهم متعمق لكل من المادة الدراسية والمتعلمين -أ 
 .معرفة تامة بأنواع الوسائل التعليمية -ب 
 .المهارة في استخدام الوسائل التعليمية بصورة فعالة -ج 
ة      -د  رائح، وآل الم، والش رض األف زة ع غيل أجه ي تش ارة ف المه

انية االستخدام  التسجيل الصوتي وغيرها من األدوات التي لها إمك
 .في تدريس مادة تخصصه وما يتصل بها

ة       -ه  ي المدرس تطاع ف در المس ا ق ة وتوفيره ائل التعليمي وع الوس تن
 .ليسهل على المدرس استخدامها في الوقت الذي يحتاج إليها

 تجربة الوسيلة واالستعداد السابق الستخدامها -5
د  وم الم ة أن يق يلة تعليمي ال ألي وس تخدام الفع ب االس رس يتطل

ه     . بدراستها وتجريبتها قبل استخدامها من قبل ك هو معرفت والغرض من ذل
ا أو صالحيتها    دى جودته ة خصائصها وم ا، ودراس ا أو أجزائه لمحتوياته

 .عموما لالستعمال ضمن خطة الدراسة
 تقويم الوسيلة  -6

ة      ة معين ة أو طريق وال تكتمل الدورة التخطيطية الستخدام وسيلة معين
ة        . بالتقويم في التدريس إال ة أو غاي ويم خطوة نهاي ك أن التق ى ذل يس معن ول

ة          اليب المختلف واد واألس يلة لتحسين وتطوير الم ا هو وس في حد ذاته، وإنم
 .في مواقف التدريس والتعلم وزيادة فاعليتها في تحقيق أهدافها التعليمية

 
 الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم - د
 

ئلة أو   يتعلم الدارس مهارة الكالم باللغة األجنبية عندما يجيب على أس
دأ  . يقرأ بصوت مسموع أو يشترك في المناقشة داخل الفصل أو خارجه  وتب

أول مرحلة بمحاآاة الدارس لما يسمعه من المعلم حتى يصل إلى إتقان أآبر 
 .في اآتساب المهارة عندما يستطيع أن يعبر شفهيا عن أفكاره وآرائه



  
 

ائل واألجه    م الوس ذه      وأه م ه ى تعل دارس عل د ال ي تفي زة الت
ة ومعامل     الم الثابت المهارة اللوحات الوبرية والصور العادية والشفافة واألف

 : 13ونعرض فيما يلي بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة الكالم. اللغات
تستخدم اللوحات الوبرية أو المغنطية لتدريب الدارس على النطق  -1

را   رض منظ ا تع الم، ألنه ا     والك ور م ى تص دارس عل اعد ال يس
يتحدث عنه وتشجعه على شرح ما يرى آما أن المعلم يستطيع أن 
ثال من شارع     يغير أماآن األشياء المعروضة، آأن ينتقل سيارة م

دارس   ا ال ر عنه ى يعب ور القصة الت ارع، حسب تط ى ش ا . إل آم
ي         را ف ا األصلية معب ى أماآنه ياء إل د األش يستطيع الدارس أن يعي

 .لوقت عن التغيير الذي أحدثه في األشكال على اللوحاتنفس ا
لة من اإلطارات أو       -2 نظم لسلس تستخدم األفالم الثابتة في عرض م

ي للقصة     ابع الزمن الصور التى تعين الدارس على التعبير عن التت
ا يمكن استخدام       ذي يدرسه، آم التى يتحدث عنها أو الموضوع ال

ة     هذه الصور آمثيرات لبعض العبارات و ة األجنبي ي اللغ الجمل ف
 .التى سبق للدارس تعلمها

رض  -3 ة لع بورات قديم رض أو س ات الع تخدام لوح ن اس يمك
ثال، أو أصناف   ة م ل عن الفصول األربع وي متكام موضوع لغ

م   زاء الجس ام أو أج ع     . الطع ي جمي ين ف راك الدارس ل إش ويفض
وين      م تك الصور التى تصلح للموضوع الرئيسي للوحة العرض ث

م         لجنة م  ا ث ذه الصور والتنسيق بينه ن أعضاء الفصل لفحص ه
الم       ق والك ى النط ين عل دريب الدارس رض لت ة الع تعمل لوح تس

 .للتعبير عما يحتويه موضوع اللوحة
ويستطيع المعلم أن يشجع الدارسين على تكوين مجموعات من 
الصور واألشياء التى لها عالقة بمنهج اللغة األجنبية واالحتفاظ بهذه 

وتعتبر أيضا آل . قات لالستعانة بها آلما سنحت الفرصة لذلكالملص
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 األنشطة التى تؤدي إلى اشتراك المتعلم في التعبير الشفهي، مثل التمثيل و
والمقابالت والزيارات والرحالت من الوسائل الفعالة في المعمل اللغوي 

 .هذا السبيل
  

 المعمل اللغوي: المبحث الثاني 
 

ذا  تمل ه ثيش وي :ىعل المبح ل اللغ ف المعم ة  تعري وظيف
ة   المعمل اللغوي ومعداته أنواع المعمل اللغوي أجهزة  المعمل اللغوي طريق

ى    ة ف ة      المعمل اللغوي  عرض المادة التعليمي ر اللغ مشكالت استخدام مختب
 .شروط نجاح التعليم فى مختبر اللغة

 
 تعريف المعمل اللغوي - أ

 
 :ل اللغوي هو أن المعم)   1982(ورأى سويتنو امين 

المكان او الغرفة الخاصة فيها األدوات المستحدمة للبحوث  -1
 العلمية والمعمل هنا اآللة

و المعمل هنا هو , الوسائل التي تستفاد لعملية التعليم و التعلم -2
 مقابل األجهزة

 المعمل اذا نظرناه من فوائده فهو يكون مصدر التعليم و التعلم -3
ة العلمية لإلآتشفات ولإلختراعات يكون المعمل مرآز األنشط   -4

  .14. العلمية
ة مصممة خصصيا      -من حيث المبدأ –المعمل اللغوي  هو غرف
ة   ات األجنبي يم اللغ غيرة     , لتعل ورات ص ى مقص ا ف الب فيه س الط يجل

مع          ث ال يس اء بحي ة للضوض دران مانع ض ج ن بع ها ع ل بعض يفص
الت  . الطالب ما يقوله الطالب المجاورله ه ب تكلم   وهذا يسمح ل ى ال مرين عل

ك     زعج اآلخرون أو يزعجه اآلخرون و نتيجة ذل ى دون أن ي ة الت باللغ
 .إمكانية قيام طالب الفصل جميعا بالتمرن فى وقت واحد
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ة     ة األجنبي ا بمعمل اللغ ا المجامع     , يسمى أحيان ى أقرته ولكن الت
ى      ى ه الم العرب ى الع ة ف وي (اللغوي ل اللغ ن   ) المعم ة ع ى ترجم و ه

 15.و الفرنسيةاالنكليزية 
 

 المعمل اللغويوظيفة  -ب 
ائف  ن وظ وي   إن م ل اللغ ائع   المعم اهيم والوق د المف ي توحي ه

 .16وتوحيد النظرية والتطبيق وتوحيد العلوم أو المعارف والمهارات
. وهذا يعنى أن المعمل يلعب دورا هاما في عملية التعليم والتعلم 

 . فر المعامل فيها لذلك فعلى المدارس أن تحاول آل المحاولة لتو
 :و فيما يلي يذآر الباحث وظائف المعمل إجماال 

وهذا يعنى أن , تكميل النظرية  التي درسها التالميذ في الفصل  -1
 .النظرية و التطبيق شيئ واحد

 تدريب التالميذ لتطبيق العمل الحقيقي -1
 تدريب التالميذ للبحث عن صدق النظرية وتطبيقها في العمل -2
 في فعالية الوسائل الموجودة في المعملتدريب التالميذ  -3
 تدريب التالميذ لمعرفة آل األشياء الموجودة حولهم -4

تأسيسا على هذه الوظائف لاللمعمل اللغوي هناك وظائف خاصة فهي 
ترقية همة التالميذ في تعلم اللغة األجنابية و تشجيع التالميذ مع : 

ي عملية التعلم و المدرسين في فعالية الوسائل التعليمية المتعددة ف
و يساعد المعمل اللغوي على ترقية قدرة التالميذ ومهاراتهم . التعليم

 في اللغة 
ه يساعد      المعمل اللغوي وإذا نظرنا إلى  دنا أن نظرة فاحصة وج

على تمرين الطالب على اإلصغاء الجيد الواعى إذ أنه يستطيع أن يكرر  
ه روق ل ذى ي رات ال دد الم ى اللفظة ع تماع ال ى  ,االس ب ف ون الطال ويك

                                                 
ا  , علي القاسمي ومحمد على السيد 15 اطقين به , التقنيات التربوية فى تدريس اللغة العربية لغير الن
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وي ل اللغ ؤثر    المعم ال ت رون ف ة اآلخ ه الطلب ا يتلفظ ماع م ن س دا ع بعي
 .أخطاؤهم على صحة تلفظه

رمج    يم المب أما األساس العملى فيقوم على ما يسمى بطريقة التعل
ه وبسرعته  ل حسب قابليت ب أن يعم ل طال ى تسمح لك ى , الت ب ف فالطال

درس المسجل     المعمل اللغوي  ى ال ى الشريط عدد المرات     يصغى ال عل
ى    التى تكفيه ثم يسير بالسرعة التى تالئم قدراته فيجرى تمريناته وهو ف
ى    أ ف ه او أخط ام زمالئ ن أم ه إذا لح ذى يتعرض ل رج ال ن الح أمن م م

 .اإلجابة
 

 ومعداته المعمل اللغوي أجهزة  - ج
وى  وي  يحت ل اللغ ة     المعم دات متنوع ة ومع زة مختلف ي أجه عل
ه  ق أهداف عبةلتحقي ة  ش ة العربي يم اللغ ةتعل زة , التعليمي ذه األجه ن ه وم

 17:والمعدات آما ذآرها القاسمي آما يلي
 (Console ) المنصة )1

ن     داتها م ة ومع زة المنص ف أجه وي تختل ل اللغ ا   المعم ر طبق آلخ
ه ماعات       , لنوع ات وس جالت وحاآي ي مس ة ه زة المنص ن أجه وم

 .وميكروفون
 Booth position)( المقصورات )2

ون ومجهر   تحتوي جميع د  , المقصورات علي سماعتين وميكروف وق
رامج أو قرص       اء الب اح انتق يحتوي بعضها علي مسجل آامل أو مفت

 .تلفوني لإلتصال بالبرنامج المطلوب
 (Tape recorder) المسجل )3

ه     ة أجهزت ر بكاف المسجل هو قلب المختبر النابض ولو تالشى المختب
تعمال  تطعنا اس دا المسجل الس ا ع ه م دريس بصورة ومعدات ي الت ه ف

وم بتسجيل الصوت       . مفيدة از يق ارة عن جه والمسجل بشكل عام عب
الوارد إليه بواسطة الميكروفون أو عن طريق اتصاله بأحد مصادر   
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ر جل آخ الراديو أو مس رى آ وت األخ ذا , الص ادة ه تطيع إع ويس
 .الصوت إلينا بعد عملية التسجيل مباشرة

 (Cassette) لشريطا )4
ي  ريط ف ي الصف إن الش بورة ف اب أو الس ة الكت و بمثاب ر ه , المختب

يم      ة التعل ي تسهل عملي وأدى تطوير الشريط والتسحين في نوعيته إل
 .في المعمل بشكل فعال

 (Gramophone/ Phonograph) الحاآي )5
رامج الضرورية   , يعتبر الحاآي الموجود في المنصة من مصادر الب

ي   إذ أن بعض المسرحيات والقصائد والقصص القص   يرة مسجلة عل
ة      , أسطوانات تجارية ة األجنبي م اللغ ي تعل ا ف وتستدعي اإلستفادة منه

تطيع تضخيم الصوت     ي المنصة يتصل بمضخم يس اك ف ود ح وج
وإرساله من المنصة إلي مقصورات الطلبة أو إلي مكبر الصوت في 

 .صالة المختبر
 (Headphones/ headset) السماعات والميكروفون )6

ون   , يصال الصوت إلي اذني المستمعمهمة السماعات إ ا الميكروف أم
يالت      ر التوص وت عب ل الص جيل أو نق ية التس ه الرئيس فمهمت

س     ورات أو العك ي المقص ة إل ن المنص ة م ع , األلكتروني وتوض
الث     ذ ث د يتخ ون فق ا الميكروف ين أم ي األذن ا عل ماعتان دائم الس

 :وضعيات
 يمسكه المتكلم باليد -
 أمام المتكلم يثبت علي منضدة المقصورة  -
 يثبت مع السماعتين بحيث يكون في مواجهة الفم  -
 (Loudspeaker) مكبر الصوت )7

ر يمكن      ر صوت أم أآث يثبت في مكان مرتفع في صالة المختبر مكب
ة        ي المنص رامج ف ادر الب ن مص ن أي م وت م ه الص خ في . أن يض

م من       وتكمن فائدة مكبر الصوت في تمكين الطالب من اراحة آذانه
غط الس  ادة      ض ة م درس إذاع د الم ا يري ت حينم ض الوق ماعتين بع

ع ترآة للجمي ل . مش ي نق ه عل دم قدرت ر الصوت ع ي مكب ذ عل ويؤخ



  
 

ل   ي آ ماهتان ف دها الس ي تؤي ودة الت ة والج نفس األمان وت ب الص
 .مقصورة

 (Audio-visual aids) الوسائل البصرية المعينة )8
ا شجع        ة مم ائل البصرية المعين ي الوس ال عل ادة    يزداد اإلقب ي زي عل

ة (إنتاجها وظهور اتجاهات تربوية تدعو إلي  اده   ) مكنن يم واعتم التعل
رة   . علي اآلالت ة آثي والوسائل المستخدمة في تدريس اللغات األجنبي

ا الم     : أهمه ة واألف داول البياني رائط والج وم والخ ور والرس الص
 .والشرائح وغيرها

 (Acoustical tics) الرقاقات العازلة الصوت )9
ب أ ع  يج يته وجمي قفه وأرص ل وس دران المعم ع ج ى جمي ن تكس

ن وصول    د م ة للصوت الح ات العازل واجر المقصورات بالرقاق ح
ر   ي المختب ي      , الضوضاء الخارجية إل ذ إل ل من وصول التلمي وللتقلي

 زميله في المقصورة المجاورة
 (Ventilation equipment) أجهزة التهوية )10

واء    ات اله ر بمكيف را      يجب أن يجهز المختب ي ال تسبب آثي دة الت الجي
 : فتكييف الهواء ضروري لألسباب منها, من الضوضاء أو الضجيج

 الحد من ارتفاع الحرارة) 1
رب      ) 2  ر تس ا تيس را م ي آثي بابيك الت ذ والش ن النواف تغناء ع اإلس

ا للعمل والدراسة   ) 3, الغبار والضوضاء , جعل المختبر مكانا مريح
دات بعي   ) 4 رطة والمع ظ األش رارة    حف ات الح ات درج ن تقلب دا ع

 .المضرة
 (Safety equipment) معدات األمان والسالمة )11

ق       ة ضد الحري ة إجراءات الوقاي اذ آاف , عند تشييد المختبر يجب اتخ
 .وذلك بتغليف األسالك الكهربائية والتوصيالت اإللكترونية جيدا

 (Maintenance tools) أدوات الصيانة )12
األجهزة زود ورشة الصيانة ب ة إلصالح العطل  ت دات الالزم والمع

ر ي المختب تخدمة ف ة المس زة اإللكتروني ي األجه جالت , ف ن مس م
 .وحاآيات وأشرطة وأسطوانات وأسالك ومفاتيح



  
 

 (Tape duplicator/ Tape copier) الناسخ )13
امال      زة آ ورات المجه ة ذات المقص رات التقليدي م المختب وم معظ تق

طة التالميذ داخل مقصورات   باستنساخ األشرطة الرئيسية علي أشر
دة        ادل م ا يع تغرق وقت ة تس ذه العملي ن ه ها ولك ل نفس الة المعم ص

ريط ة   , الش ر للدراس تعمال المختب ول دون اس ا تح ا أنه الوة , آم وع
دد  ا محدود بع ي يمكن النسخ عليه دد األشرطة الت إن ع ك ف ي ذل عل

از يسمى       . مقصورات المختبر ي وضع جه ولهذا لجأت الشرآات إل
خ ه   بناس ين في ان مع ي مك ي ف ريط الرئيس ع الش رطة فيوض األش

ا          دة له اآن مع ي أم ذ ف ي أشرطة والتالمي رة ف داد آبي م  , وتوضع أع ث
ي      ة ف تدور جميع األشرطة بسرعة أآبر بكثير من السرعات المألوف

جالت ير  , المس ت قص ي وق اخ ف ة األستنس تم عملي اطع , فت وال تق
 .ضع في استديو التسجيلألن الناسخ يو, الدراسة في صالة المختبر

 (Eraser) الماسحة  )14
يتم مسح محتويات الشريط السابقة أثناء عملية التسجيل عند مرورها 
أمام رأس المسح في المسجل وقبل وصولها إلي رأس التسجيل حيث 

دة    ادة جدي جيل م تم تس ح    . ي ورة مس جالت المقص تطيع مس وتس
ات مسار   محتويات مسار التلميذ علي الشريط فقط دون مسح محت  وي

 .المدرس إال إذا آانت تستنسخ مادة لغوية جديدة من المنصة
 (Tape splicer) الالصقة )15

ه     وع ويلصق فوق ريط المقط داخلها الش ة صغيرة يوضع ب ي علب ه
جيالت     أثر التس ليما دون أن تت ريط س ادة الش تم إع ريط الصق في ش

 .آثيرا
 التلفيزيون )16

تقبال ي      از اس ن جه ارة ع ون عب از التلفيزي ة   وجه ن محط تقبل م س
تقبلها         (اإلرسال  ى الجو ليس ا ف ون حيث تبث موجاته محطة التلفيزي

يعمل التلفيزيون على التقاط الصور و . جهاز االستقبال عبر الهوائى
كال   ى أش لكى : الصوت عل تقبال الالس ام االس ام االتصال , نظ ونظ

 .و نظام االتصال بوساطة األقمار الصناعية, السلكى



  
 

 القمر الصناعى )17
تقبال  ي زة االس ى أجه ال أرضية ال ن محطة إرس ل الموجات م تم نق

 .عبر قمرصناعى ليعيد بثها بدوره الى األرض ثانية
 الحاسوب اآللى )18

ا و     يتكون الحاسوب من قسمين رئيسيين آل منهما يكمل اآلخر تمام
ات    دات و قسم البرمجي ا قسم المع ى  . هم ات عل ذه البرمجي د ه وتعتم

, فى ذاآرة الحاسوب ) لمعلومات و البياناتا(فكرة البرنامج المخزن 
ويتكون البرنامج المخزن من مجموعة من التعليمات التى يتم تنفيذها 

 .واحدة بعد األخرى لتحقيق النتائج المطلوبة
 
 المعمل اللغويأنواع  - د

يحتوى مختبر اللغة على أجهزة للتسجيل على األشرطة يستمع 
ة ويسجل أدا رامج لغوي ى ب دارس إل ا ال رة أخرى فيه ه م تمع الي م يس ة ث
ه     ا ينيغى أن يقول ين م ى     . ويقارن بين ما قاله وب ر عل وى المختب ا يحت آم

رامج           وزع الب م حيث ي ا المعل ع رئيسية أو منصة يجلس إليه لوحة توزي
ه من         ا في م ويصلح م ا يستمع ألدائه المناسبة على مقصورات الطلبة آم

 : 18يلى وهناك ثالثة أنواع للمختبرات نوجزها. األخطاء
 ياالستماع المعمل اللغوي )1

ى        المعمل اللغوييحتوى هذا  از تسجيل واحد مثبت ف ى جه عل
لوحة التوزبع الرئيسية أو المنصة يتصل بأسالك لمقصورات الدارسين  
وت       اع الص ة ارتف بط درج اح الض ماعات ومفت ى س وى عل ى تحت . الت
ة  ويعتبر هذا أبسط وأرخص نوع من المختبرات يثبت فى حجرة معزو ل

ة        ن المدرس ادئ م ان ه ى مك ة ف ة عادي رة دراس ى حج وت أو ف . الص
فينصت . ويستخدم هذا المختبر للتمرين على االستماع و الفهم و اإلمالء

دى  ة ليثبت م ئلة مكتوب ال ويجيب عن أس دارس لقصة قصيرة أو مق ال
ى     . استيعابه لما سمع دريب عل را للت وقد استخدمت معامل االستماع أخي
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ة الفو ة    الترجم ة الكاتب ى اآلل ة عل ى الكتاب رعة ف زال و الس ة واالحت ري
ة          االحتزال أو باآلل ة ب ة ويسجلها آتاب ة األجنبي دارس للغ حيث يستمع ال

 . الكاتبة
 المختبر االذاعة)2

د    تماع و التردي ر االس وع بمختب ذا الن ا ه مى أحيان وى . يس ويحت
ى مقصورات    ة عل جلة أو حي رامج مس ا ب ذيع منه م ي ى منصة للمعل عل

وتحتوى آل مقصورات على سماعتين ومفتاح لضبط ارتفاع . الدارسين
ماعات      ل بالس ون متص وت وميكروف خمة للص وت ومض وم . الص ويق

ى نفس          ه ويسمع ف ا يطلب من ة عم امج واإلجاب الدارس باالستماع للبرن
م يستطيع أن يتصل     , الوقت صوته وهو يجيب عن األسئلة ا إن المعل آم

دارس يسمع        ويت. به ويصحح معه أخطاءه أن ال وع السابق ب ذا الن ز ه مي
ا يسمع اآلخرين ق األسالك . صوته آم ه عن طري ى أذني ل ال ه ينتق ألن

تكلم ألن          . مباشرة دما ن ذى نسمعه عن يال عن الصوت ال وهو يختلف قل
ة     ذبات عظام الفك والجمجم . موجاته تنتقل عن طريق الهواء وخالل ذب

ل   ال ينتق رون ف معه اآلخ ذى يس ا صوتنا ال ات   أم ق الموج ن طري إال ع
ط ة قف تطيع أن   . الهوائي م يس ا أن المعل ر أيض ذا المختب زات ه ن ممي وم

ه       ويم أخطائ ا لتق اه وموجه دة مشجعا إي د  . يتصل بكل دارس على ح ويفي
ق    اة و النط م والمحاآ تماع والفه ى االس ران عل ى الم ر ف ذا التختب ه

ي   . والحديث  رة مع الدارس رة   وال بد من ةجود المعلم فى آل م اء فت ن أثن
 . تواجدهم فى المختبر

 مختبر اإلذاعة و التسجيل )3
درها       دا وأق ا تعقي ا وأآثره رات ثمن يعتبر هذا النوع أغلى المختب

م  ر اإلذاعى     , على االستجابة لحاجات الدارس والمعل ز عن المختب ويتمي
ى   ين ال ن مقصورات الدارس ل مقصورة م ى آ از تسجيل ف ود جه بوج

ماعات والميكرو اع الصوتجانب الس ة ارتف اح ضبط درج ون ومفت . ف
ذاع من منصة          امج الم ى اليرن وبذلك يتمكن آل دارس من اإلنصات ال

ه       ا يطلب من ردد م ئلة أو ي ويسمع صوته وهو    , المعلم فيجيب عن األس
ماعته ون المتصل بس ق الميكروف ردد عن طري و , ي ويسجل صوته وه



  
 

دارس بتسجيل  ويقوم جهاز التسجيل فى مقصورة ال  . يجيب عن األسئلة
ى نفس الوقت     دارس ف ذلك   . البرنامج المذاع من المنصة وأداء ال وهو ب

يختلف عن جهاز االتسجيل العادى الذى ال يحتوى إال على مسار واحد   
جيل د   . للتس ذاع يعي امج الم دارس والبرن جيل أداء ال تم تس د أن ي وبع

يم المسجل  الدارس االستماع الى التسجيلين مقارنا بين أدائه واألداء السل
ريط  ى الش دة. عل ى ح ل دارس عل ل بك م يتص ا إن المعل حح , آم يص

 .أخطاءه ويشجع على المضّى فى الطريق الصحيح
 

 المعمل اللغويطريقة عرض المادة التعليمية فى  -هـ 
ادة        يم يجب أن يكون عرض الم ة التعل ولكى يكتب النجاح لعملي

وأنه يسلك  , مة مسبقاأي أنه يهدف الى تحقيق غاية مرسو, هادفا مبرمجا
را درجا ميس بيال مت تعمال  , س ادة اس اب ع ى اآتس تعلم ال ود الم ث يق بحي

ة   هولة و فعالي ة بس ة األجنبي تكلم و   .اللغ ارة ال درس مه ذايجب أن ت وهك
ى التحدث  انيكى ال رار الميك دأ من التك دريجى يب ة بشكل ت ارة الكتاب مه

ادة الترتيب الزمنى فالتمرينات المخصصة للتكلم تتخذ ع, بحرية واختيار
 19:التالى

 التكرار البسيط) 1
اح       ) 2 درس بمفت زوده الم د أن ي ب بع ا الطال ب عنه ى يجي ئلة الت األس

 الجواب أو الكلمة اليداية
ن   ) 3 معها م ب أو  س ا الطال ة قرأه ى قطع ة عل ئلة مبني ة عن أس اإلجاب

 مدرسه
 االختيار الحر أو اإلجابة الشخصية عن أسئلة شاملة) 4
 .الشفهى الذى يتهيأله الطالب مسبقا اإلنشاء )5

ب        ى الترتي درج عل ب أن تت ة فيج ة للكتاب ات المخصص ا التمرين أم
 :التالى
 اإلمالء  -1
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 تمرينات ملء الفراغ أو إآمال الجمل  -2
ا الطالب أو        -3 ة قرأه دور حول قطع أجوبة مكتوبة على أسئلة ت

 قرأها المدرس للطالب بصوت مسموع
 أو سمعه آتابة ملخص لشىء قرأه الطالب  -4
 آتابة مقال يصف فيه شيئا أو صورة عرضت عليه  -5

ل     ن الفص ال م أن آ ول ب ن الق ية يمك ذه الفرض ا له وطبع
ه       ل نفس ان العم ة يؤدي ر اللغ ى ومختب ادة    , الدارس ان الم ا يعرض فهم

تعمالها   ى اس دريب عل ة للت روف الالزم ان الظ ة للطالب ويهيئ . اللغوي
ر اللغ  (ولكنهما  ة     ) ةأي الفصل الدارسى ومختب ان من حيث طبيع يختلف

ه مدرس من     , الشخص الذى يقوم بهاتين العمليتين فالفصل الدارسى في
ا        , لحم ودم ى الشريط أي أن لكل منه ه مدرس عل ة ففي وأما مختبر اللغ

 .حسنات وحدوده
ى     )1 ة األول ى الوظيف ة وه ادة اللغوي ال أو الم ديك المث ة تق ن ناحي فم

, الشريط ثابت الجأش    للمدرس آماذآرت يكون المدرس الذى على
بعيدا عن الخطأ يتكلم بتشكيلة متنةعة من األصوات البشرية حسب  

نص    ى ال همين ف االت المس يه ح ا تقتض ك ال  , م افة ذل و باإلض وه
د صبره     أم وال يفق ة أمل   , يغضب وال يمل وال يس , وال يصاب بخيب

 .أما المدرس اآلدمى فهو معرض لكل تلك االنفعاالت ألنه بشر
ى الشريط    وأما من نا )2 حية القيام بالشروح والتفسيرات فالمدرس عل

ى     اه الطالب ال يضاهى على المدرس اآلدمى بل يستطيع توجيه انتب
ثال  ة م ة معين م      , نقط دى فه ن م ق م ى التحق ادرا عل يس ق ه ل ولكن

آما أن المدرس على الشريط غير قادر على , الطالب لتلك الشروح
 .يةتبيان الجانب الحضارى من اللغة األجنب

اجهم   )3 ة إنت إن المدرس   , وأما من حيث تقويم جهود الطالب ومراقب ف
ة        ة فال الشريط وال آل ذه المهم الذى على الشريط ال يستطيع أداء ه
ين اللفظ الصحيح           ز ب ى التميي ادرة عل ام الطالب ق ى أم التسجيل الت
ه       رع في ذى تخت وم ال ك الي واللفظ الخاطئ ولكنى أؤآد بأنه سيأتى ذل

ه آلة تنبه الط دما تكون       , الب الى أخطائ ورا احمر عن أن تضىء ن آ



  
 

واب   ن الص دة ع ة بعي ون    , اللفظ دما تك ر عن ورا أخض ىء ن وتض
اللفظة قد اجتازت حد القبول أما فى الوقت الحاضر فال مناص من   
ودهم        يم جه ة و يق ى الطلب ر يستمع ال وجود مدرس آدمى فى المختب

 . ويراقب صحة ألفاظهم
 
 اللغة مشكالت استخدام مختبر  - و
ة      -1 ى تهيئ ر أال وه نات المختب ر حس ن أآب ع م ى تنب كلة األول المش

ه   د ذات ة بح يس لغ رار ل رار ألن التك ة ليست . الفرصة للتك واللغ
كل    نظم بش ردات ت ا مف ب وإنم ر قل ن ظه ة ع ارات محفوظ عب

ولهذا يجب أن تترك للطالب . يعبرعن المعنى الذى يختاره المتعلم
ذى   ى      حرية التعبير عن المعنى ال ادرا عل يقصده هو وأن يكون ق

ر     ى مختب ه ف ذا يصعب تحقيق ذلك وه بة ل ات المناس ار الكلم اختي
 .اللغة

أ  وخ الخط ى رس رى ه كلة أخ ى مش ذلك ف رار آ ب التك وينتس
فلو فرضنا أن أحد الطالب سمع     . اللغوى او اللفظى لدى الطالب

ى           يأخذ ف ه س حيح فإن ر ص كل غي جيل بش ة التس ن آل ارة م العب
ى    . كرارها بالشكل الخاطىء الذى سمعهترديدها وت ؤدى ال ذا ي وه

ى النحو      . رسوخ الخطأ عنده ذه المشكلة عل الج ه واالقتراح أن تع
 :التالى

ى إذا استوعبها    يستمع الطالب الى العبارة المسجلة عدة مرات حت
ريط   ى الش وته عل جل ص ط س دة فق رة واح ا م تمع , ردده فيس

ب ع ر الطال جيل ويق ك التس ى ذل درس ال ان الم ه إن آ ى لفظ ل
وعندما يعرف الطالب اللفظ الصحيص    . صحيحا وإن ال قّومه له

 .عليه أن يكرر آثيرا حتى يرسخ في ذهنه
والمشكلة الثانية التى جدت بعد استخدام مختبرات اللغة على نطق    -2

ة  ,واسع هى مسألة الشراف فقد آان المدرس سابقا يستمع الى إجاب
ى الف اءه عل ذ ويصحح أخط ل تلمي ى ,ورآ ة تختلف ف ن الحال ولك

مختبراللغة ألن إجابات التالميذ آلهم تأتى دفعة واحدة وفى الوقت 



  
 

ل      ا ب حيحها جميع ا وتص درس مراقبته نى للم ث ال يتس ه بحي نفس
دوين       دا وت ى تسجيالت الطالب واحداواح يتحتم عليه اإلنصات ال

ى  . مالحظته عليها ويجب االعتراف بأن هذا العمل عبء آبير عل
در ل     الم هل عم ة يس ر اللغ أن مختب ائد ب اد الس دحض االعتق س ي

 .المدرس
المشكلة الثالثة التى أثارها استخدام مختبر اللغة هى مسألة إعداد    -3

فلم تعد مهمة المدرس  , مدرسى اللغة األجنبية إعدادا جديدا مناسبا
ل يتطلب          وم بتدريسها فحسب ب ى يق ة الت ة األجنبي اليوم إتفان اللغ

ر        عمله أيضا تفه ى المختب ود الطالب ف ويم جه ة تق ا لعملي ما عميق
ان   ى إتق هم ف ى أنفس ل عل اد الكام ق االعتم ى تحقي اعدتهم عل ومس

زة      . اللغة ة األجه م لميكانيكي ام وتفه ى إلم وآذلك يحتاج المدرس ال
 .اإللكترونية التى يستخدمها

ى    ة الت وتواجه المدرس اليوم مشكلة تقسيم العمل بينه و بين اآلل
آل ما : والقاعدة الواجبة االتباع هى) يعنى بها مختبر اللغة(هو أوجدها 

ة         ا ال تستطيع اآلل ا وآل م ود له ه يع يستطيع أن تقوم به اآللة بنجاح فإن
 .القيام به فإن مرجعه الى المدرس

 
 

 
 
 شروط نجاح التعليم فى مختبر اللغة -ح

تعمالها حققت  ة أخرى إن أحسن اس ل آل ة مث ة آل ر اللغ إن مختب
ت     ا اعة الوق ى إض ببت ف تعمالها تس ىء اس ا وإن أس وة منه ة المرج لغاي

 .وخسارة المال و تشتيت الجهود
 :20يشترط لنجاح مختبر اللغة فى أداء مهمته عدة شروط هى و

 إعداد المدرس إعدادا مناسبا:  الشرط األول
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 :تهيئة الطالب الستعمال المختبر وهذا يتطلب :  الشرط الثانى
ب  )1 ون الطال ن  أن يك ة م ا الغاي ة متفهم ر اللغ ة مختب درآا طبيع م

 استعماله
 أن يتعود الطالب اإلصغاء الجيد )2
 أن يتعود الطالب النقد الذاتى بحيث يمكنه تلمس أخطائه )3
 أن يعرف آيفية استخدام األجهزة التى فى مقصوراته )4

ث رط الثال توى :  الش ر ولمس بة للمختب ة المناس دروس اللغوي داد ال إع
 .ع المواد اللغوية صالحة لدخول المختبرالطالب فليست جمي

زة      :  الشرط الرابع دات واإلجه ى لصيانة االآلت والمع وجود مشرف فن
ون     دما يك ودا عن ون موج ا وأن يك ة به ر والعناي ى المختب ة ف االلكتروني

ك    . الطالب فى المختبر لمواجهة الحاالت االضطرارية ا إذا أهملت تل أم
 .قصيراالآلت انعدمت فائدتها بعد وقت 

يم  :  الشرط الخامس مادام المختبر أآثر فائدة فى المراحل األولى من تعل
ذين   رار الل ى اإلصغاء والتك د عل ك المراحل تعتم ة ألن تل ة األجنبي اللغ
ة           أن نواجه العناي ر بشكل أفضل من الفصل الدارسى ف يوفرهما المختب

رات  الى المدارس اإلعدادية وأن نعطى األولوية فى الحصول على مخت ب
ا      ا له ا بم د العلي اللغة حيث أن واقع الحال غيرذلك إذ أن الكليات والمعاه

 .من امتيازات خاصة هى التى تحصل على مختبرات اللغة
بناء على ما سبق فاصتخلص الباحث أن المعمل هو المبنى أو 
الغرفة أو القاعة الخاصة فيها األدوات الوسائل المنسبة للقيام بااألنشطة 

علوم الرياضيات لها معمل , وهذا يعنى لكل علم معمل خاص  .العملية 
واللغة لها معمل خاص , والعلوم اإلجتماعية لها معمل خاص , خاص
 .وهكذا 

أن المعمل اللغوي هو غرفة )  29:  1970(وقد رأى القسمي 
مصممة خصيصا لتعليم اللغات األجنابية يجلس فيها الطالب في 

بعض بحواجز عاجلة للصوت بحيث ال مقصورات منفصلة عن بعضها ال
بل يسمع فقط المادة اللغوية التي تصله , يسمع الطالب ما يقول زمالؤه 

فيتمرن على اللغة التى يتعلمها دون أن يزعج االخرين أو , السماعتين 



  
 

ونتيجة لذلك يستطيع طالب الفصل جميعا التمرين , يؤثر عليه بقية الطالب 
 .في وقت واحد طوال الحصة 

   
 مهارة الكالم:  المبحث الثالث 

 
أهداف تعليم مهارة مفهوم الكالم ، :على المبحثيشتمل هذا 

طريقة تعليم مهارة و  مجاالت الكالم،  أهمية مهارة الكالم،  الكالم
 .الكالم

 
 مفهوم الكالم -أ 

اني       ادات والعواطف واالتجاهات والمع ل االعتق الكالم هو فن نق
 .لمتكلم إلى السامعواألفكار واألحداث من ا

ن   ل ف ديث ب ع الح ن المجتم ا ف زا هام ل مرآ الم يحت ن الك وف
ة من           ة المنطوق ا للكلم ديم م د الق اب من رز الكت د أب المجتمع القديم أيضا ولق

ه     اة اإلنسان وتقدم و حي ن  , قوة وتأثير آما أبرزوا أيضا دور الكالم في نم ف
اره  طريق الكالم يتصل الفرد بغيره من بنى جنسه وينقل  إليه انفعاالته وأفك

ار   . ومشاعره والشك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى للصغار والكب
ا          ر مم ون أآث م يتكلم ة أي أنه ن الكتاب ر م الم أآث تخدمون الك اس يس فالن

 .يكتبون 
فهي محاولة لتمثيل الكالم  اما الكتابة, اللغة فى األساس هي الكالم

و قال .بالنسبة الكالم فهو يمثل وسيلة اإلتصال اإلجتماعى عند اإلنسان, 
منى إبراهيم اللبودي أن الكالم أو التعبير الشفهي هو فن نقل المعتقدات 

... ومشاعر واألحاسيس والمعلومات والمعارف وخبرات واألفكار واألراء 
مستمع  أو المستقبل أو المخاطب موقع من شخص إلى اخر نقال يقع من ال
و يتضح من هذا التعريف مدا تعدد . القبول والفهم والتفاعل واالستجابة

واتساع  وظائف التعبير الشفهي ومجاالته مما يكسبه اهمية خاصة بين 
 .فنون اللغة



  
 

الكالم في أصل اللغة عبارة عن األصوات المفيدة، وعند المتكلمين 
لنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفسي آالم، وفي هو المعنى القائم با
أما التعريف . 21جاء الشتاء: الجملة المرآبة المفيدة نحو: اصطالح النحاة

ذلك الكالم المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في : االصطالحي للكالم فهو
نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما يجول بخاطره من مشاعر وإحساسات، 

به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غيره من وما يزخر 
معلومات، أو نحو ذلك، في طالقة وانسياب، مع صحة في التعبير وسالمة 

 .22في األداء
ويمكن تعريف الكالم بأنه ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعبر 
به عن شيء له داللة في ذهن المتكلم والسامع، أو على األقل في ذهن 

ناء على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللة في ذهن المتكلم أو وب. المتكلم
 .السامع، ال يعد آالما بل هي أصوات ال معنى لها

ددة      ل متع ا لعوام الم تبع ارة الك دد مه دث : وتتع نس المتح : ج
: فمهارات الذآر في الكالم تختلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر الزمني

ارات الشباب      فمهارة الصغار في الكالم تختل  ارات الشباب، ومه ف عن مه
ي     توى التعليم ا مس ذا، ومنه يوخ وهك ارات الش ن مه ف ع ارات : تختل فمه

ا        الم، ومنه ي الك ها ف ن بعض ف ع ها تختل ة وتخصص تويات التعليمي المس
ده   الخبرات الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب موضوع المتحدث منه، أو بع

تك    ة الم تكلم، ودافعي ال تخصص الم ن مج ل   ع ن عوام ك م ر ذل ى غي لم إل
 .23أخرى
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دمات أو دون ترتيب وتنظيم،      تم دون مق إن الكالم ليس عملية سهلة ت
 :24وإنما هو عملية منظمة تتم في خطوات يمكن توضيحها فيما يلي

ر     : االستثارة .أ  اك مثي د وأن يكون هن قبل أن يتكلم المتكلم بأي آالم ال ب
ا س  ر فيم ى التفكي ه إل ارجي يدفع ي، أو خ ه، داخل ر عن يصوغه ويعب

رور، أو الغضب، أو     ل الس ا مث اال داخلي ر انفع ون المثي د يك ثال ق فم
ر    . الحزن، أو الشكر هللا على نعمائه والرضا بقضائه  د يكون المثي وق

بتأثير واستثارة خارجية مثل الرد على آالم، أو اإلجابة عن السؤال،  
ين     ى تصرف مع ورة عل ة، أو ث يح معلوم و . . أو توض ذا تك ن وهك

 .بداية الكالم
ه، فال ينطق       : التفكير .ب  انه وراء عقل ذي يجعل لس اإلنسان العاقل هو ال

تكلم    د ال قبل أن يفكر أي يسبق تفكيره نطقه، فيفكر في األمر الذي يري
 .فيه، ثم يجمع األفكار ويرتبها قبل أن ينطق بها

اظ .ج  اظ، : صياغة األلف أتي دور صياغة األلف ر ي تثارة والتفكي د االس بع
ار اللفظ        فانت اني، واختي اظ قوالب للمع دا، ألن األلف م ج قاء األلفاظ مه

 .المناسب للمعنى يوصل المعنى للسامع من أقرب طريق
اللفظ إذا      : النطق .د  ا، ف ي ال يمكن الرجوع فيه وهو المرحلة األخيرة الت

إخراج   خرج من اللسان أصبح محسوبا على صاحبه، فالنطق السليم ب
يم     الحروف من مخارجها، وتمثي ة واالشارة، والتنغ ى بالحرآ ل المعن

ا وجب أن   ن هن الم، وم ة الك ارجي لعملي ر الخ و المظه الصوتي، ه
ن         را ع اء، ومعب ن األخط ا م حا، وخالي ليما وواض ق س ون النط يك

 .المعاني
 

 أهداف تعليم مهارة الكالم -ب 
هناك أهداف آثيرة ومتنوعة من تعليم مهارة 

ف اللغة العربية الكالم، وأهداف الكالم تشترك مع أهدا

                                                 
دار : الرياض(أحمد فؤاد محمود عليان، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،  24

 .93-92: ، ص1992، )المسلم



  
 

العامة، وهناك أهداف عامة للكالم يمكن توضيحها فيما 
 :25يلي

إقدار األفراد على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي التي يتطلبها  -أ 
منهم المجتمع، والتعود على النطق السليم للغة، وهذا يستدعى أن 
 يتعلم الفرد فن اللغة وقواعدها، حيث يستخدم ألفاظا للداللة على
المعاني المتنوعة التي ترد في أثناء الكالم، وصوغ الكالم في 

 .عبارات صحيحة
تمكين األفراد من التعبير عما في نفوسهم، أو عما يشاهدونه  -ب 

ويكون ذلك بتزويدهم بالمادة اللغوية، لتترقى . بعبارة سليمة
لغتهم، وتكون لديهم القدرة على توضيح األفكار باستخدام الكلمات 

واألسلوب المناسب، وذلك ألن األلفاظ تحمل شحنات  المناسبة،
 .معنوية ال تنفصل عنها

توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة  -ج 
المعبر عنها بما يضفي عليها جماال وقوة تأثير في السامع، 
وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم إلى غيرهم من الناس، واإلبانة 

 .ير سهل مفهومعما في النفس بتعب
تعويد األفراد على التفكير المنطقي، والتعود على السرعة على  -د 

التفكير والتعبير، وآيفية مواجهة المواقف الطائرة والمفاجئة، 
وتعويدهم على تنظيم تعبيرهم عن طريق تدريبهم على جميع 
 .األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا منطقيا، وربط بعضها ببعض

واجهة اآلخرين، وتنمية الثقة بالنفس، واإلعداد القدرة على م -ه 
للمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على 
االرتجال، والتعود على االنطالق في الحديث والطالقة في 
التعبير، والقدرة على التعبير عما في النفس بجرأة وصدق، 

 .وتنمية القدرة على االستقالل في الرأي
لتكيف لمواقف الحياة، باعتبار أن الكالم يتضمن اتساع دائرة ا -و 

آالسؤال والجواب، والمباحثات، والمناظرات، وإلقاء : آثيرا منها
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التعليمات والتوجيهات، وإدارة الحوار والمناقشات، والتعليق على 
 .األخبار وغير ذلك

إتقان المالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها  -ز 
يدقق في آتاباته، ولكنه في آالمه ال يكون مدققا  وتنسيقها، فالفرد

بصورة جيدة، وهذا اإلتقان يجب أن يتصف بالسرعة المناسبة، 
مع انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني، وآذا التراآيب والعبارات، 

 .والتزود بها، ألن المتكلم سيحتاج إليها في حياته اللغوية
واالبتكار، والتعبير  تهذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل -ح 

الصحيح عن األحاسيس والمشاعر واألفكار في أسلوب واضح 
 .راق ومؤثر

وهناك أيضا أهداف تعليم الكالم للناطقين بغير العربية ويمكن عرضها 
 :26فيما يلي

أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النبر  -أ 
 .أبناء العربيةوالتنغيم المختلفة وذلك بطريقة مقبولة من 

 .أن ينطق األصوات المتجاورة والمتشابهة -ب 
أن يدرك الفرق في النطق بين الحرآات القصيرة والحرآات  -ج 

 .الطويلة
 .أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة -د 
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لترآيب الكلمة في  -ه 

 .العربية خاصة في لغة الكالم
دم بعض الخصائص اللغوية في التعبير الشفهي مثل أن يستخ -و 

التذآير والتأنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنته 
 .وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية آالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه  -ز 
وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة في إتمام عملية اتصال 

 .عصرية
                                                 

الناقة، رشدي أحمد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، محمود آامل  26
 .130: ، ص2003إيسيسكو، 



  
 

دم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره أن يستخ -ح 
ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض 

 .المعلومات األساسية عن التراث العربي واإلسالمي
أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث  -ط 

 .البسيطة
شكل متصل أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها ب -ي 

 .ومترابط لفترات زمنية مقبولة
 

 أهمية مهارة الكالم -ج 
 : 27من أهمية مهارة الكالم ما يلي

من المؤآد أن الكالم آوسيلة اإلفهام سبق الكتابة في الوجود،  -أ 
 .فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب

التدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة في  -ب 
 .ادأة ومواجهة الجماهيرالتعبير عن أفكاره والقدرة على المب

الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة في حاجة ماسة إلى  -ج 
المناقشة، وإبداء الرأي، وال سبيل إلى ذلك إال بالتدريب 
الواسع على التحدث الذي يؤدي إلى التعبير الواضح عما في 

 .النفس
الكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس المتنقلين فقط، طمأنة أهليهم  -د 

 .يهموذو
للحكم على المتكلم،  –إلى حد ما  –الكالم مؤشر صادق  -ه 

ومعرفة مستواه الثقافي، وطبقته االجتماعية، ومهنته، أو 
 .حرفته

 .والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم بين المتكلم والمخاطب -و 
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والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبير الفرد عن  -ز 
مة التي يعانيها أو نفسه عالج نفسي يخفف من حدة األز

 .المواقف التي يتعرض لها
الكالم نشاط إنساني يقوم به الصغير والكبير، والمتعلم  -ح 

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

الكالم وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها،  -ط 
يمكن أن يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح  ال

 .والتوضيح
 

 مجاالت الكالم -د 
مجاالت الكالم متعددة، وسيذآر الباحث أهم مجاالت الكالم وهي آما 

 :28يلي

 الكالم عن القصص -أ 
ا     ا مع ع أو منهم القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الخيال أو الواق

ة، فالقصة    وحكاية. وتبنى على قواعد معينة القصص من ألوان الكالم الهام
دريب      . خير معين للتدريب على مهارة الكالم د الت ي عن اة اآلت وينبغى مراع

 :على حكاية القصص
راه -1 ب اإلآ م عناصر   : تجن نفس أه ي ال ل ف راه يقت ألن اإلآ

ك       تكلم القصة بنفسه، ألن ذل ار الم القدرة على الكالم، فيخت
د ويعمل    ى األداء الجي ارة الكالم      يساعده عل ة مه ى تنمي عل

 .عنده
ة القصص  -2 ى حكاي ذي يشجع عل اد الموقف الطبيعي ال إيج

وا       أن يحك راتهم، ب اتهم وخب ع حي التي يتكلمون عنها من واق
ي      ة الت ي الحي البيئ قصة وقعت لهم في نفسه أو شاهدوها ف

 .يعيشون فيها
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 .مراعاة النطق السليم، وإخراج الحروف من مخارجها -3
 .الصوتي مراعاة التنغيم -4
دة، واستعمال الكلمات         -5 ة جي ة القصة معرف التأآد من معرف

اة الضبط النحوي والصرف  المعنى، ومراع وحي ب ي ت الت
 .في الكلمات

ل    -6 ددة مث كاال متع ذ أش ة القصص يأخ ى حكاي دريب عل والت
 .الحوار، التلخيص، التطويل، أو الحديث عن فكرة القصة

 الكالم الحر -ب 
ذا     يقصد بالكالم الحر هو التعب ار واآلراء الشخصية، وه ير عن األفك

ور  ن األم ديث ع ل الح ة، مث ف مختلف ددة ومواق وعات متع مل موض يش
ة       ة والثقافي وادي الرياض ي الن ديث ف د، والح ادات والتقالي ة، والع الديني

 .والحفالت، ووصف األحداث الواقعية وغيرها
ه،          ن رأي ر ع ي يعب تكلم آ ة للم ة الكامل ى الحري ال يعط ذا المج وه

ارآة  و تكلم بالمش د الم ل االضطراب عن ل عوام ديث، ويزي ي الح ارك ف يش
ه، أو     ع حديث تكلم، أو قط راج الم دم إح ى ع الم، وينبغ ي الك ة ف اإليجابي

 .السخرية منه، أو تخطئة رأيه دون دليل
 الكالم عن الصور -ج 

ه      ل إلي ذي يمي الم ال االت الك ن مج ام م ال ه ن الصور مج الم ع الك
ار رض. الصغار والكب ارات     والغ ى العب ن الصور إل ذهن م ال ال ه انتق من

 .فالصور منها ما هو متحرك، ومنها ما هو ساآن. واأللفاظ التي تدل عليها
الم    ل أف و   (فالصور المتحرآة مث ديو، والرادي از، الفي ، ومشاهدة  )التلف

اظر    . الطبيعية وأحداث الحياة والصور الساآنة مثل اللوحات المرسومة لمن
ة    . ، أو لحيوانات، أو لنباتاتطبيعية، أو ألفراد اهدة الطبيعي ومثل بعض مش

 .الساآنة، آالجبال والصحراء والبحر وغيرها
 المحادثة -د 

المحادثة مصدر حادث وتعنى أن يشارك شخصان أو أآثر في الكالم  
وتعد المحادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار، وتعد . عن شيء معين



  
 

ة ة اللغ ي معرف ى ف ة الخطوة األول ة . العربي ى المحادث راد عل ولتشجيع األف
 . يحسن أن يكون هناك فرص متاحة لتحقيق نوع من أنواع المحادثة الحرة

 المناقشة -ه 
المناقشة مصدر ناقش، ويقصد بها الحديث المشترك الذي يكون فيه 

واألساس في المناقشة أنها نشاط إلثارة . مؤيد ومعارض، وسائل ومجيب
هوم من المناقشة أنها اختيار ثالثة أو أربعة يعهد إليهم التفكير الناقد، والمف

 .ببحث الموضوع الذي يطرح للمناقشة
 الخطب والكلمات -و 

يعرض لإلنسان آثير من المواقف التى تتطلب منه إلقاء آلمة، فهناك 
مواقف التهنئة، ومواقف التعزية، ومواقف تقديم الخطباء والمحاضرين، 

د فن الخطابة مظهرا قويا من مظاهر ويع. وحفالت التكريم وغير ذلك
البالغة وقوة التأثير، والخطابة ضرورة من ضرورات االجتماع في الحياة 

 .العامة
 

 طريقة تعليم مهارة الكالم -ه 
 

إن تنمية الكالم أو الحوار تستلزم إعداد برنامج مناسب ومخطط 
لتحقيق أهداف محددة مستمدة من أسس الحوار الفعال ومن أهداف تعليم 

بحيث يشتمل البرنامج على صياغة , للغة العربية في مرحلة دراسية معينةا
األهداف واختيار وتنظيم المحتوى وتحديد طرق التدريس واألنشطة 

 .والوسائل التعليمية وأساليب التقويم المناسبة
, وقد تصنفت طرق التدريس حسب الجهد المبذول في آل طريقة

ا يشمل الطرق التي يتحمل المعلم أوله: فتقسم الطرق في ثالث مجموعات
وثانيها يشمل الطرق التي . وحده العبء فيها دون مشارآة من التالميذ

وثالثها يشمل الطرق التي يتحمل التلميذ . يتقاسم العبء فيها المعلم والتالميذ
أما الطريقة . وحده العبء فيها ويناقشه المعلم فيما توصل إليه من نتائج



  
 

وما يبدله من , هي التي تعتمد على النشاط الذاتي للمتعلمالتنقيبية الكشفية ف
 .  29دون أن يعطى مثيرات آثيرة, جهد في آشف المعلومات الجديدة

 :30أما من األساليب المستخدمة في تدريس الكالم والحوار فهي ما يلي
 المحادثة الموجهة -أ 

ويتم . وهي أسلوب للتدريب الشفوى المضبوظ يستخدم في تعليم اللغة
, ها اقتراح التعبير أو الكالم الذي يقوله آل طالب مشارك في المحادثةفي

لتنتقل المحادثة بسالسة بين األطراف من خالل سلسلة مخططة من 
فالمحادثة الموجهة هي نوع من الحوار المخطط , التعبيرات المألوفة

والمقصود يستهدف التدريب على مهارات التعبير الشفهى في المواقف 
ويكون تحت إشراف المعلم بحيث يحدد لكل طرف من , المختلفةالحوارية 

 .ومادا عليه أن يقول. أطراف المحادثة الدور الذي يؤديه في المحادثة
 األلعاب -ب 

منها ما يمارس , هناك آثير من األلعاب اللغوية التي تعتمد على الحوار
يم ومنها ما يتخذ وسيلة لتعل, في الحياة اليومية بغرض التسلية والمرح

ويتطلب هذا النوع من األلعاب . فنون اللغة وخاصة التعبير الشفهى
مشارآة مجموعة من األفراد بحسب قواعد آل لعبة ويكون لكل مشارك 

 .دور محدد يؤديه
 المناقشة  -ج 

حيث يتبادل , وتتضمن حوارات هدفا محددا ومعروفا للمشارآين فيها
ونون فى إيجاد ويتعا, المشارآون الرأي حول موضوع أومشكلة معينة

وتتطلب المناقشة تسجيال لألفكار التى . حل أو إجابة أو قرار بشأنها
 .وربطا بينها للوصول إلى حل مرض , تطرح

 :وتأخذ المناقشات أشكاال متعددة من حيث تنظيمها وإدارتها آاآلتي
                                                 

) الدار المصرية اللبنانية: القاهرة . (تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق, حسن شحاتة 29
 . 23: ، ص1996

، )مكتبة وهبة: عابدين(نى إبراهيم اللبودي، الحوار فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه، م 30
2003 ،65-70. 



  
 

 المؤتمر )1
ويتطلب رئيسا يدير , وينبغى استخدامه مع مجموعات صغيرة

, ى تنمية قدرة المشارآين على العمل مع اآلخرينويعمل عل, المناقشة
ويجب أن يكون , وعلى جميع المشارآين أن يسهموا فى المناقشة

إال أنه يحتاج وقتا آبيرا نسبيا , المشارآون على دراية بموضوع المناقشة
 .لممارسته
 المناقشات العامة )2

حيث يتم التقديم للموضوع من جانب مجموعة صغيرة من 
وتنوع , يتبعها األسئلة والمناقشة التى يقوم بها الجمهورو, المتحدثين

المتحدثين يضيف للموضوع جوانب متعددة ولكن يجب أن يهتم المدرس 
 .بأال تخرج المناقشة عن هدفها

 المنتدى  )3
وتطرح األسئلة والتعقيبات من , يكون التقديم من جانب متحدث واحد

ير فى وقت قصير قبل الجمهور عقب التقديم ويمكن مشارآة عدد آب
 .ويتطلب قدرا من السيطرة لضبط المناقشات

 الحلقة الدراسية )4
آما يجب أن يكون , مناقشة جماعية مع أقل قدر من القيادة الرسمية
وتكون عملية فقط في . المشارآون على قدر آبير من الخبرة بالموضوع

 .حالة وجود جماعات صغيرة وتصلح للمواقف التي تتطلب إيجاد حلول
 سة موضوع مادرا )5

, رئيس المناقشة أن يكون ملما بالموضوع, مناقشة جماعية لموضوع معين
 .وتعمل على تنمية مهارة التحليل وحل المشكالت. ويتطلب دلك وقتا طويال

 استراتيجية المجموعات الصغيرة .د 
استراتيجية المجموعات الصغيرة هي مجموعة من الطرق التي 

ريس في محاولة لتطوير الدور التقليدي اقترحها خبراء المناهج وطرق التد
ليصبح , والمصدر الوحيد للسلطة داخل الفصل, للمعلم آوعاء للمعرفة



  
 

ميسرا للتعلم ومشارآا لتالميده في األنشطة الصفية من خالل تفويضهم 
 .بعض السلطة داخل الفصل

ويتطلب استخدام استراتيجية المناقشة في مجموعات صغيرة تهيئة 
الفصل يسوده االحترام المتبادل والدعم وتنمية مهارات  مناخ مالئم في

 .وتشجيع روح التعاون  questioningالتقصى 
وتناسب طرق المجموعات الصغيرة المواقف التي تتطلب زيادة 

والطالب وبعضهم داخل الفصل , التفاعل اللفظي بين الطالب والمدرس
تساعد هده الطريقة في آما , وتنمية روح المسؤولية واالستقاللية في التعلم
وتضفى مناخا من التلقائية , تحسين مهارة التحدث والنطق والتفكير

آدلك . وممارسة الضبط غير المباشر على أنشطة الطالب داخل الفصل
تتيح هده الطريقة الفرصة للطالب آي يبحثوا ويقوموا ويتوصلوا لرأي 

 .شخصي فهي تعلمهم مهارة التفكير الناقد 
 

 
 

 الثالفصل الث
 منهجية البحث

 منهج البحث  -أ
 مدخل البحث -1

إن المدخل المستعمل لهذا البحث هو المدخل الكمي التجربي 
ألن البيانات التي يحتاج إليها الباحث تكون على صورة العددية 

بل تكون على صورة المعلومات البيانية والتفصيلية عن , والكمية
فه تؤدي إلى وآذلك مشكالت البحث وأهدا. مضمون المدخل

 .استعمال المدخل الكمي التجربي



  
 

يعنى يحاول هذا البحث أن يأخذ تأثيرا من , ويسمى بالتجربي
يجري هذا . المتغير المعين على المتغير اآلخر بمراقبة جهيدة

, مجموعة تكون مجموعة التجربة, البحث بفعالية مجموعتين
هارة مجموعة التجربة تدرس فيها م. وأخرى المجموعة الضابطة

ومجموعة الضابط تدرس فيها , الكالم  بالمعمل اللغوي العربية
 .من قبل  مهارة الكالم بالمادة والطريقة الموجودة

" . دراسة حالة"إن التصميم المستعمل لهذا البحث هو        
ويهتم منهج   حالة تعتمد على أهمية خلفية البحث استعملت دراسة

قة بشيء أو موقوف واحد على دراسة حالة بجميع الجوانب المتعل
آوحدة , أو المجتمع أو أي جماعة , أو المؤسسة , أن يعتبر الفرد 

للدراسة ويقوم منهج دراسة حالة على التعمق في دراسة 
أو دراسة , المعلومات بمرحلة معينة من تاريخ حياة هذه الوحدة 

 .جميع المراحل التي مرت بها
ب أو مجموعة العوامل هذا ويتم فحص واختبار الموقف المرآ
و ذلك بغرض الكشف , التي تتصل بسلوك معين في هذه الوحدة 

عن العوامل التي تؤثر في الوحدة المدروسة او الكشف عن 
ثم الوصول الى تعميمات ..  العالقات السببية بين أجزاء هذه الوحدة

  31.علمية متعلقة بها وبغيرها من الوحدات المشابهة 
ة التي يقوم الباحث بدراستها في منهج ومعنى ذلك ان الوحد

دراسة حالة يمكن ان تكون فردا أوأسرة أوجماعة أومؤسسة 
حيث يقوم الباحث بالتحليل العميق للتفاعل الذي , أومجتمعا آامال 

يحدث بين العوامل التي تؤدي الى التغيير والنمو والتطور على 
 .مدى فترة معينة من الزمن

 
 إجراءات البحث  -2

                                                 
 . 317 ص) 1982الكويت ، وآالة المطبعة ، ( أحمد بدر ، أصول البحث العلمي ومناهجها ، 31



  
 

 :اإلجراءات الذي يقوم بها الباحث في الخطوات اآلتية وهذه
يقوم الباحث التوجيهات واالرشادات من رئيس البرنامج  -1

قسم التربية  اللغة العربيةشعبة تعليم وأعضائه عن 
 الجامعة اإلسالمية الحكومية آاديريب

تحديد وتعيين المجموعتين وهي مجموعة التجربة ومجموعة  -2
 .الضابط

 .الختبار القبلي في المجموعتين الفارقينيقوم الباحث ا -3
في مهارة الكالم لمجموعة التجربة  تطبيق التعليم والتعلم-3

 .بالمعمل اللغوي ومجموعة الضابط بدون المعمل اللغوي
 .يقوم الباحث بالتقويم ليعرف النتيجة في المجموعتين الفارقين-4

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  -ب
ث  ع البح الب      مجتم و ط ث ه ه الباح ذي سيعرض ال

يم   عبة تعل ة ش ة العربي ة ب  اللغ ة التربي المية  آلي ة اإلس الجامع
 40وعددهم , م 2010- 2009الحكومية آاديري للسنة الدراسية 

ي فصل      , طالبا ى قسمين يعن ة   ) أ ( وينقسم عل لمجموعة التجرب
 .لمجموعة الضابط) ب ( و

في  Purposive Sample استخدم الباحث العينة العمدية
ألنه أخذ العينة من بعض الطالب وبعض المدرسين , بحثه

 .وبعض اإلداريين ألخذ البيانات عن طريق المحاورة المباشرة
هي معرفة  Purposive Sample العينة العمدية 

المعالم اإلحصائية لمجتمع معين وخصائصه من شأنها أن تغير 
لتي تتكون من بعض الباحثين باتباع طريقة العينة العمدية ا

فالباحث في .. مفردات معينة تمثل المجتمع األصلي تمثيال سليما
هذه الحالة قد يختار مناطق محددة تتميز بخصائص ومزايا 

وهذه تعطي نتائج أقرب ما تكون الى .. احصائية تمثيلية للمجتمع



  
 

 ...النتائج  التي يمكن أن يصل اليها الباحث بمسح المجتمع آله
.32 

واحد    ع التجريبي في هذا البحث هو فصلوأما المجتم
ن فصل أ دد  م ة  20الطالب  بع ة التجرب مى بمجموع را يس   نف

(Experimen class),  ل ا الفص الب    ب وأم دد الط مى  20بع يس
 .)  (Control Classبمجموعة الضابط

 
 
  متغيرات البحث -ج

م      ا تنقس ل إليه ث أن يص تطاع الباح ي اس ث الت رات البح  متغي
 :آالتالي

 المتغير المستقل في هذا البحث هو فعالية المعمل اللغوي .1
المتغير التابع في هذا البحث هو نتيجة تدريس مهارة الكالم   .2

 .لدي الطلبة بعد التجربة
 

 أدوات البحث  -د
  observasi)(     المالحظة -1

قام الباحث بمالحظات على األحداث والظواهر التى تتعلق  
والمالحظة تستخدم عادة لفهم . ا وتنسيقابهذ البحث وتسجيلها تنظيم

الظواهر وانماط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا وبحث السلوك 
الفردية وعملية وقوع الحوادث التى تستطيع مالحظتها فى المواقف 

 .الواقعية او المواقف الوضعية 
ستخدم الباحث يلكشف البيانات المحتاجة إليها في هذا البحث 

ة با ة المالحظ ي  طريق رة ه ة المباش ال أيضا بالمالحظ ارآة ويق لمش
ة المدروسة        يطريقة بحيث  كون الباحث جزءا من النشاطات اللغوي
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رة  يأي  ن خالل اتصالها مباش ين م لوك مع وم الباحث بمالحظة س ق
ها  ي تدرس ياء الت خاص أو األش ث و يو. 33باألش ب الباح جل يكت س

 .البيانات المهمة أثناء المالحظة
ة المالحظة ال ائق المنظورة فحسب،  عملي تجري نحو الحق

ل    . بل نحو الحقائق المسموعة والحسية أيضا ياء أخرى مث وهناك أش
 .العبارات والبيانات المعبرة في عملية التعليم

دون المشارآة و  يو ال أيضا بالمالحظة    يستخدم المالحظة ب ق
ث     ة بحي ي طريق رة وه ر المباش ث  يغي ون الباح ظ ويك ب يالح راق

ا ال   النشاطات الموج ر أنه ا   يودة غي ار الباحث   يو. كون جزءا منه خت
ا  ة لكونه ذه الطريق ين الباحث من أن يه ي تمك ا ف الحظ يمكن ميزه

 .السلوك آما يحدث فعال في الواقع بصورة طبيعية
 
 ( wawancara)        المقابلة -2

المقابلة أسلوب هام من أساليب جمع البيانات او 
األفراد واتجاهاتهم نحو القضايا المعلومات والتعرف على مشكالت 

هدفها , وهي محادثة يقوم بها شخص مع سخص اخر, المطروحة
استشارة أنواع معينة من المعلومات الستغاللها فى بحث علمى 

 .لالستعانة بها على التوجيه والتشخيص والعالج
فبدال من آتابة , استبيانا شفويا_ الى حد آبير  -تعتبر المقابلة  

 .إن المستجب يعطى معلوماته شفويا من عالقة مواجهيةاإلجابات ف
فإن المقابلة تصبح أفضل وأعلى , واذا ما قام بالمقابلة شخض ماهر
وأحد األسباب لذالك أن الناس تحب , من طرق جمع البيانات األخرى

وبعد أن يكون القائم , أن تتحدث عادة أآثر من رغباتها فى الكتابة 
المستجب من الممكن أن يحصل على أنواع بالمقابلة علقة طيبة مع 

معينة من المعلومات ذات الطبيعة السرية التى سيتردد المستجب 
 .اإلدالل بها آتابة 
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 ( angket)       االستبانات -3
اإلستبيان هي أداة مالئمة للحصول على معلومات و بيانات وحقائق 

عدد من األسئلة وتقدم وثيقة اإلستبيان في شكل , مرتبطة بواقع معين
يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد المعينين بموضوع 

  34.اإلستبيان
 االختبار -4

رى    ات أو آالت أخ ئلة أو التمرين ن األس لة م ن سلس ارة ع و عب ه
المستخدمة لقياس المهارة والمعرفة والذآاء والكفاءة والملكة التى يملكها 

ة  رد أو الجماع و األ . 35الف ار ه اطات  واالختب راء أو النش داة أو اإلج
ى       اءة الت ور الكف لوك الشخص أو تص ى س درة ف ين الق ى تب دة الت المعق

 .36يملكها في المادة الدراسية المعينة
ار       ن االختب وعين م ة ن ذه الدراس ي ه ث ف تخدم الباح أوال، : واس

تخدام      يهم اس ق عل ل أن يطب الب قب ه الباحث للط ي، يقدم ار القبل االختب
وي   ل اللغ ة     لالمعم روا بالتجريب ل أن يم ائتهم قب رف آف ي يع ا،  . ك ثاني

ى          ة لكي يعرف ال د التجرب ه الباحث للطالب بع االختبار البعدي، ويقدم
 . في تعليم مهارة الكالمالمعمل اللغوي أي مدى فعالية استخدام 
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 نقط اإلختبار

 النطق - أ
 مفهوم تماما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة -1
 لكنة أجنبية واضحةمفهوم الى حد بعيد مع وجود  -2
ى سوء    -3 بعض أخطاء النطق تستدعى اإلنصات بإمعان وقد نقود ال

 فهم ما يعنيه المتحدث أحيانا
 يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق -4
 ال يمكن فهم ما يعنيه لكثرة أخطاء النطق -5
 الطالقة -ب

 يتحدث بطالقة وبال مجهود واضح آأي متحدث أصلي باللغة -1
 طيع أن يعبر تماما عن ما يريدمع بعض التردد والتكرار يست -2
د        -3 د وق ا يري ر عم ي البعبي يكثر من التردد والتلعثم والبطء الشديد ف

 يصعب فهم بعض فقرات حديثه
 يكثر من التردد وطول فترات الصمت يصعب فهم ما يعينه -4
ال يمكن فهم ما يعينه لكثرة من تردده وطول فترات الصمت من  -5

 جانبه
  

 البياناتمصادر  -هـ
الجامعة اإلسالمية قسم التربية ب اللغة العربيةشعبة تعليم  رئيس -1

 الحكومية آاديري و أعضائه
الجامعة قسم التربية ب اللغة العربيةشعبة تعليم المعلم الذي يدّرس فى  -2

 اإلسالمية الحكومية آاديري
قسم التربية  اللغة العربيةشعبة تعليم المتعلمون  الذين يتعلمون فى  -3
 .إلسالمية الحكومية آاديريالجامعة اب



  
 

 
 
 البياناتتحليل أسلوب  -و

 :لتحليل البيانات يخطو الباحث ثالث خطوات هي
 اإلعداد .1

داد    دريس،   ) أ: (ومن ضمن خطوة اإلع تصميم أداة  ) ب(تصميم أداة الت
 .تصميم أداة المالحظة) ج(االختبار، 

 تصميم أداة التدريس
دريس ب   ي الت دها الباحث ه دريس قص وي  أداة الت ل اللغ تخدام المعم اس

 .والتدريس العادي أي بدونه
 تصميم أداة االختبار

ئلة         ار وهي األس دريس، تصميم أداة االختب بعد أن صمم الباحث أداة الت
ى          فهي عل ر الش ي التعبي اءتهم ف ة آف الب لمعرف ى الط ة عل المعروض

ه  وي وبدون ل اللغ ق المعم د تطبي درس بع ن  . ال أخوذة م ئلة م ك األس وتل
 .التى سبق تعليمها المواد

 تصميم أداة المالحظة
تخدامها الباحث  ذه األدوات هي صفحات المالحظة واس ون ه تك
لتسجيل جميع األنشطة التى قام بها الطالب خالل عملية تجريبية المعمل 

وي دول ويحاسب    . اللغ ي الج ة وضعها الباحث ف ذه المالحظ ائج ه ونت
 .المعمل اللغوي تكرار آل أنشطة الطالب خالل عملية تجريبية

 إجراء التجريبة .2
وم   ة يق ة التجريب ي مجموع داد ف ال اإلع د آم ة بع أجريت التجريب
المعلم بعملية التدريس باستخدام المعمل اللغوي ، وفي مجموعة الضابط  

 .يقوم بعملية التدريس بدونه
 أسلوب تحليل البيانات .3



  
 

ذا البحث هو أسلوب اإل      ي ه حصاء  أسلوب تحليل البيانات المستخدمة ف
ات عن نتيجة         . االستداللي ذا األسلوب هي البيان ة عن ه البيانات المحلل

دلي لنتيجة الطالب،  اس المع روق المقي ى من ف ى تتجل م الطالب الت تعل
روق   ة الف توى دالل ذ مس روض البحث تؤخ ر ف ى تختب ة 5حت ي المائ . ف

ائي   وتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم لمجموعتين تقام الرمز الت  (t-test) ب

 :التالي
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 : حيث
Mx  =المقياس المعدلي من مجموعة التجريبة 
My  =المقياس المعدلي من مجموعة الضابط 

= ∑x2 عدد التناوعي في آل النتائج من مجموعة التجريبة 

= ∑y2 عدد التناوعي في آل النتائج من مجموعة الضابط 

Nx  = مجموعة التجريبةعدد الطالب في 

Ny  =عدد الطالب في مجموعة الضابط 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها ومناقشتها

 نبذة تارخية عن ميدان الدراسة -أ
 تعليم اللغة العربية   شعبةتأسيس  -1

نة       ة س ة العربي يم اللغ عبة تعل ت ش ة    7..2أسس ة التربي ي آلي ف
ة   ة       بالجامعة اإلسالمية الحكومي يس تربي رار رئ ى  ق اء عل اديري  بن بك

م     الم رق  :SK Dirjen Pendidikan Islam No(   1/1997اإلس

DJ.1/422/2007 .( ويكون اآلن شعبة تعليم اللغة العربية)PBA (  جزءا
ى         اديري باإلضافة إل ة بك ة اإلسالمية الحكومي ة بالجامع من آلية التربي

ة اإلس ة الديني عبة التربي عبة اخرى هي ش يم ) PAI(المية ش عبة تعل و ش
 اللغة اإلنجليزية 

ي           ة ف ة العربي م اللغ وين معل ذه الشعبة هي تك أهداف تأسيس ه
 . المدرسة االبتدائية والمدرسة المتوسطة و المدرسة الثانوية

 



  
 

الهدف الرئيسي في تعليم اللغة العربية والكفاءة األساسية لمهارة  -2
 37الكالم

ة  يم اللغ ي إن الهدف الرئيسي لتعل ة ف ة العربي يم اللغ شعبة تعل
ة ة،   العربي وم، والثقاف ي العل ية الطالب ف ة نفس ة لترقي يلة وآل و آوس ه

تقبلهم          بالد المستعدون لمس اآنا من سكان ال وا س ى يكون والحضارة حت
 .ويشترآون في بناء الحضارة في بلدهم

ي     ة ف ة العربي يم اللغ امج لتعل ة فالبرن ة العربي يم اللغ عبة تعل  ش
 :تنمية طالبه في األمور التالية تهدف على

 .االستيعاب الجيد في اللغة العربية -1
 .القدرة على مناقشة وتحليل النص العربي تحليال صحيحا -2
رآن          -3 ي الق ى الشرائع اإلسالمية الموجودة ف ق والعمل عل الفهم العمي

 .الكريم والحديث النبوي والكتب اإلسالمية
ة  ة العربي يم اللغ ية لتعل اءة األساس ي  والكف ة  ف يم اللغ عبة تعل ش

 :هي  العربية
ارة      -1 ى مه مل عل ى تش ة الت ارات اللغوي ى المه الب عل تيعاب الط اس

 .االستماع، مهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة
ي تساعدهم         -2 ة الت ردات والتراآيب اللغوي ى المف استيعاب الطالب عل

 .على التعلم واالستيعاب اللغة العربية
الب عل -3 درة الط ة ق ا أو آتاب ان آالم واء آ ة س ة العربي ى اللغ

 . واستخدامها لفهم الدين اإلسالمي والمعاملة مع غيرهم من اإلنسان
 شعبة تعليم اللغة العربيةإن األهداف لتعليم مهارة الكالم في 

هي قدرة الطلبة على التعبير الشفهي عما يجول في ذهنهم من األفكار 
 . والمشاعر

درس  . شيء هام شعبة تعليم اللغة العربيةلتعتبر اللغة العربية  ف
ة أو الكتب         ة العربي م باللغ ذي يشرحها المعل درس ال اللغة العربية أو ال
ي   الدراسية مكتوبة باللغة العربية متجه لتشجيع التالميذ وتنمية نموهم ف
                                                 

أبريل  20آلية التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية آاديري، التاريخ  شعبة تعليم اللغة العربيةمقابلة مع مدير ال 37
2009  . 



  
 

لبيا    ا و س ان إيجابي واء آ ة س ة العربي ه   . اللغ ى تفقي اعدهم عل ا تس وبه
رئع     در ش ن مص ادر م ب     مص ديث والكت رآن والح و الق الم وه اإلس

 .التراث العربية التى يتعلق مع اإلسالم
فيما  شعبة تعليم اللغة العربيةوأما حدود تعليم اللغة العربية في 

 :يلي 
ارة      -1 تماع، مه ارة االس ى مه وى عل ي تحت ة، الت ارات اللغوي المه

 .الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة
 .لتراآيب والقواعد، والمفرداتالعناصر اللغوية مثل ا -2
ب  -3 ي الكت ة ف ة المحتوي ة، والثقافي ية، واالجتماعي ل النفس العوام

 .التعليمي
 . وغيرها من العلوم الربية مثل البالغة ،الخطابة، المسرحية -4

 :أما الكفاية األساسية للمتخرجين من هذه الشعبة فيما يلي 
 
  1جدول 

 يم اللغة العربيةالكفاءة األساسية للمتخرج في شعبة تعل 
 

الكفاية األساسية الرقم
 للمتخرجين 

)Kompetensi Lulusan( 

 مؤشرات الكفاية 
)Indikator Kompetensi( 

وم  1 امل للعل م الش الفه
 التربوية

 
 
 
 
 
 

وم   ) أ اح العل ى إيض درة عل الق
وم  ة والعل ة العام التربوي
ق    ة بتطبي المية المتعلق اإلس

 منها -معلم اللغة العربية-المهنة 
فة، و  :  اريخ، والفلس م الت عل

م     اء، وعل ار العلم النظرية، وأفك
 .مناهجها

م  ) ب ق عل ى تطبي درة عل الق
ة،   م اللغ نفس، وعل ال



  
 

اهج  ا، والمن والتكنولوجي
.الدراسية في تعليم اللغة العربية

وم   2 ى عل تيعاب عل االس
م    ة وعل ة العربي اللغ

 طرق تعليمها

وم     ) أ اح عل ى إيض درة عل الق
ي    ة ه ة العربي ة   :اللغ م اللغ عل

م  ي، وعل ري والتطبيق النظ
م   و، وعل م النح األصوات، وعل

 .البالغة، وعلم الداللة
م    ) ب اح عل ى إيض درة عل الق

ا     ة منه ة العربي يم اللغ : طرق تعل
ة،   ة العربي يم اللغ داخل تعل م
ائله،  اليبه، ووس ه، وأس وطرق

 .وتقويمه
 الحرية في تقديم الرأي ) أله السلوك الديمقراطي 3

 لرأي اآلخراالحترام على ا ) ب
ى  ) ج ار عل ره واإلجب دم اإلآ ع

 الغير
ق    4 ي تطبي راف ف االحت

 العمل والمهنة
 الجد في العمل ) أ
 التنفيذ الفعال ) ب
 الترقية والتطوير في العمل) ج

اءة    ) أ الحرص على العلوم 5 ي الكف وير ف ة والتط الترقي
 العلمية

داعي أو   6 له السلوك اإلب
 االبتكاري التطويري

اللغة العربية معرفة تطور تعليم ) أ
ة     ) ب يم اللغ ة تعل ين نوعي تحس

 العربية وترقيتها
داع أو   ) ج ى اإلب ول عل الحص

 االبتكار في تعليم اللغة العربية
 اإلظهار على القدوة ) أ القدوة في العمل 7

 االنضباط في العمل ) ب



  
 

 االحترام على األوقات) ج
 القدرة على المعاملة مع الغير) د

ق    8 ى تطبي ارة عل المه
ي   النظريات ا ة ف لتربوي

 تعليم اللغة العربية

ة  ) أ يم اللغ ى تصميم تعل درة عل الق
 العربية

ة  ) ب يم اللغ ذ تعل ى تنفي درة عل الق
 العربية

ة    ) ج يم اللغ ويم تعل ى تق درة عل الق
 العربية

اإلصالح على نتائج تقويم تعليم ) د
 اللغة العربية

ى  9 تيعاب عل االس
ة  ارات اللغوي المه

 العربية

ة ا   ) أ م اللغ ى فه درة عل ة الق لعربي
 وقراءتها

ة    ) ب تحدام اللغ ى اس درة عل الق
 العربية آالما وآتابة

 
 

 38الطرق الممستخدمة لتعليم مهارة الكالم -3
ي يستعين     املة الت المقصود بطريقة التعليم هنا هو الخطة الش

ة   م اللغ ي   . بها المدرس لتحقيق األهداف المطلوبة من تعل ة الت فالطريق
ي     ة ف ة العربي درس اللغ تعملها م عيس ة  ش ة العربي يم اللغ ي  بة تعل ه

 .الطريقة المباشرة
دال من    : تمتاز هذه الطريقة بما يلي االهتمام بمهارة الكالم، ب

ة        يم اللغ د تعل ة عن ى الترجم مهارت القراءة والكتابة، وعدم اللجوء إل
اء    ة، واالآتف ة النظري د اللغ الب بقواع د الط دم تزوي ة، وع العربي

ة وتراآي   ب اللغ ى قوال ه عل ة    بتدريب ين الكلم ر ب ربط المباش ا، وال به
ى    ظ حت اة والحف لوب المحاآ تخدام أس ه، واس دل علي ذي ت يء ال والش
                                                 

آلية التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية  شعبة تعليم اللغة العربيةمع مدرس مهارة الكالم فى المقابلة  38
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ة ة العربي رة باللغ ذه . يستظهر الطالب جمال آثي ى ه ذ عل ا يؤخ ومم
ارات    ل مه ا تهم الم جعله ارة الك ا بمه رة أن اهتمامه ة المباش الطريق

ي        ة ف ا استعمال الترجم ا أن تحريمه ؤدى   اللغة األخرى، آم يم ي التعل
ا أن    ب، آم درس والطال ن الم ر م د آبي ذل جه ت وب ى ضياع الوق إل
االعتماد على التدريبات النمطية دون تزويد الطالب بقدر من األحكام 
ة       ة التراآيب النحوي والقواعد النحوية، يحرم الطالب من إدراك حقيق

 .والقواعد التي تحكمه
 :وبإيجاز فإن هذه الطريقة تمتاز بما يلي

ارة        تع -1 ن مه دال م الم ب ارة الك ة لمه رة األولوي ة المباش ى الطريق ط
 .القراءة والكتابة على أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي

ة أو         -2 ة العربي يم اللغ ي تعل ة ف تخدام الترجم ة اس ذه الطريق ب ه تجن
 .األجنبية

 .فإن اللغة األم ال مكان لها في تعليم اللغة العربية أو األجنبية -3
ا   تستخدم هذه -4 الطريقة االقتران المباشر بين الكلمة وما تدل عليه، آم

ه   تخدم في ذي تس ة والموقف ال ين الجمل ر ب ران المباش تخدم االقت . تس
 .ولهذا سميت الطريقة بالطريقة المباشرة

 .ال تستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية -5
حيث يستظهر الطالب " التقليد والحفظ"تستخدم هذه الطريقة أسلوب  -6

ى        جمال ة وأغاني ومحاورات تساعدهم عل ة أو األجنبي باللغة العربي
 .إتقان اللغة المنشودة

ي         رة الت ة المباش دريس للطريق وات الت ن خط ال م ا المث أم
 :39يستخدمها مدرس اللغة العربية فيما يلي

 
 

 المادة لمهارة الكالم
 التعارف )أ (
 إلقاء السالم .1
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 تنظيم الفصل .2
 ة التاريخالسؤال عن المادة وآتابتها ثم آتاب .3
 إعالن موقف المدرس .4
 المقدمة )ب (
ذ       .1 ان التالمي ل أذه ي توّص وجزة الت ئلة الم ىاألس  ال

  ثم آتابة عنوان الموضوع, موضوع جديد
 العرض والربط )ج (

 شرح الكلمات بتلفيظها وآتابتها ثم شرح معناها -1
دة     -2 ي جمل مفي ك    , وضع التالميذ الكلمات الصعبة ف ي ذل اج إل إذا احت

 لتحقيق الفهم
درس     , ضوع بالمناقشة والتشويقات   شرح المو -3 تنتاج وأخذ ال م االس ث

 أي المغزى إذا احتوى الموضوع على ذلك
وه     -4 م يفهم ا ل ى األسئلة من التالميذ عم ا    , الموضوع  ف ة عنه م اإلجاب ث

  من التالميذ اآلخرين أو من المدرس
 قراءة المدرس أو التالميذ ما على السبورة مع اإلصالح من المدرس -5
ة التالمي  -6 درس    آتاب ة الم اتهم ومالحظ ي آراس بورة ف ى الس ا عل ذ م

 التالميذ ثم قراءة آشف الغياب
ّحتها     -7 ى ص ا عل اتهم تحقيق ي آراس وه ف ا آتب ذ م راءة بعض التالمي ق

 واآلخرون يالحظون
ق بإشراف    -8 قراءة التالميذ مادة الدرس صامتة إعدادا لمواجهة التطبي

 المدرس ثم يمسح المدرس السبورة
 التطبيق )د (

 عن مضمون الموضوعاألسئلة  -1
 األسئلة عن معاني الكلمات  -2
 التكلم عن المادة -3

 االختتام )ه (
 اإلرشادات والمواعظ -أ 
 يختتم المدرس تدرريسه بالسالم -ب 



  
 

 
 المناهج الدراسية في شعبة تعليم اللغة العربية -4

ة   ة بالجامع ة العربي يم اللغ عبة تعل داف ش ى أه ول عل للحص
ي    اإلسالمية الحكومية بكاديري والكفاية األساس رى تفصيليتها ف ية لها ن

واد الدراسية الخاصة    . المنهج الدراسي والمواد الدراسية و هذه هي الم
 :في علوم اللغة العربية 

 
  2جدول  

 المواد الدراسية في علوم اللغة العربية في شعبة تعليم اللغة العربية
 

 )SKS(المعامل  المادة الرمزالرقم
1 PBA 701.1  3 ) 1( البالغة  
2 PBA 701.2  3 ) 2( البالغة 
2 PBA 701.3  3 ) 3( البالغة 
3 PBA 702.1  3 ) 1( النحو  
4 PBA 702.2  3 ) 2( النحو  
5 PBA 702.3  3 ) 3( النحو  
6 PBA 703.1  3 ) 1 (مهارة القراءة  
7 PBA 703.2  3 ) 2 (مهارة القراءة  
8 PBA 703.3  3 ) 3 (مهارة القراءة  
9 PBA 704.1   2 ) 1( مهارة الكتبة  
10 PBA 704.2   2 ) 2( مهارة الكتبة  
11 PBA 705.1   2 ) 1( مهارة اإلستماع  
12 PBA 705.2   2 ) 2( مهارة اإلستماع  
13 PBA 705.3   2 ) 3( مهارة اإلستماع  
14 PBA 706.1   3 ) 1( مهارة الكلم  
15 PBA 706.2  3 ) 2 (مهارة الكلم  
16 PBA 707 3 خط و اإلمالء  



  
 

17 PBA 708 2 المدخل فى علم اللغة 
18 PBA 709 2 فقه اللغة 
19 PBA 710.1  2 ) 1( الصرف 
20 PBA 710.2  2 ) 2( الصرف 
21 PBA 710.3  2 ) 3( الصرف 
22 PBA 711.1    2 ) 1( الترجمة 
23 PBA 711.2    2 ) 2( الترجمة 
24 PBA 712 2 المصرحية 
25 PBA 713.1  ب راءة الكت ى ق رف ف اإلش

)1 ( 
2 

26 PBA 713.2  ب راءة الكت ى ق رف ف اإلش
)2 ( 

2 

27 PBA 715 2 نصص أدبية 
28 PBA 716 2 خطابة 
29 PBA 718.1   ة ة العربي يم اللغ ( طرق تعل

1 ( 
2 

30 PBA 718.2   ة ة العربي يم اللغ ( طرق تعل
2 ( 

2 

31 PBA 719 2 ربية وسائل التعليم اللغة الع 
32 PBA 720 2 منهج التعليم اللغة العربية 
33 PBA 721 2 تقويم التعليم اللغة العربية 
34 PBA 727  نهج وير م ة تط يم اللغ التعل

 العربية
2  

  82 المجموع 
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ة   ب العربي ا الكت ودة فيه ة الموج ب العربي ة الكت ن ناحي ا م أم
اتذة ة  . لألس وين البيئ ل تك يم وتعرق ة التعل ل عملي ة تعرق ذه الحال وه
ة ة    . العربي ي الجامع ودة ف ة الموج ائل التعليمي ة الوس ن ناحي وم

ي   اديري ه ة بك المية الحكومي وب،  : اإلس ة، والحاس ل اللغ معم
يم  . والشريط، وآلة التسجيل ولكن استخدامها في عملية التعّلم و التعل

 .محدود
 
 

 ة فى شعبة تعليم اللغة العربيةأساتذة اللغة العربي -6
 

نة    ة س  2010-2009أساتذة اللغة العربية في شعبة اللغة العربي
 : هم ). تسعةأساتذة( 9عددهم 

 احمد صالح الدين الماجستر  )أ 
 أنيس حميدي الماجستر )ب 
 قمر الزمن الماجستر )ج 
 رتنا سعيدة الماجستر  )د 
 عبد اهللا توفيق الماجستر    )ه 
 زين الفنان الماجستر  )و 
 زنيرة الماجستر يويون  )ز 
 خير الندى  )ح 
 أحمد رفاعي  )ط 
 جمل الدين الماجستر )ي 

بعض أساتذة اللغة العربية لهم مؤهالت علمية في اللغة العربية 
ومن بينهم لهم مؤهالت علمية أخرى إال لهم آفاءة جيدة في , وتعليمها

 .تعلموا في المعاهد اإلسالمية أو في الشرق األوسط, اللغة العربية
 
 عبة تعليم اللغة العربيةالطالب في ش -7



  
 

-2009يع المراحل في العام الجامعى  عدد الطالب في جم
وهم من المعاهد اإلسالمية والمدرسة الثانوية . طالبا 92  2010

آفاءتهم في اللغة العربية متفرقة بسبب تفرقة خلفية . اإلسالمية
هم من بين, آذلك استيعابهم على المهارة اللغوية لم يكن شمال. الدراسة

أو في مهارة , لهم آفاءة في مهارة القراءة واستيعاب على قواعد اللغة
 .الكالم حسب خبراتهم العلمية

 
 

الوسائل التعليمية المستخدمة لتعليم مهارة الكالم  في شعبة اللغة  -ب 
 العربية آلية التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية آاديري

 
د ا    دارس والجامعات والمعاه واع    إن ما تشمل الم وم من أن لي

ة     ة والثابت الم المتحرآ متعددة من الوسائل التعليمية آالمختبرات واألف
اذج   طوانات والنم جيالت الصوتية واالس ون والتس و والتلفزي والرادي
ة   المرسومة والمجسمة والصور تشكل جزءا هاما ال يتجزأ من العملي

تعلم وتسهل        د الم رات عن و الخب ي نم ة  التربوية وتسهم بالتالي ف عملي
 .40الوصول إلى المعرفة بجهد أقل وبوقت أقصر

لتنمية اللغة العربية في  الموجودةفمن الوسائل التعليمية 
آلية التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية  شعبة تعليم اللغة العربية

 آاديري
. هي السبورة، والمذياع، والمكبر الصوت، والصور، ومختبر اللغة

التنمية من قدرة  شعبة تعليم اللغة العربية  بهذه الوسائل يتمنى مدير
وقد يستخدمها مدرس اللغة . طالب على استيعاب اللغة العربية
 . 41العربية حينما يعلم طالبه اللغة العربية

 مدرسخاصة ولكن أآثرهم من المدرسين اللغة العربية 
، وبالجانب لم يستخدم الوسائل التعليمية في أثناء الدرسمهارة الكالم 

                                                 

دار إحياء : بيروت(بشير عبد الرحيم الكلوب، الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها،  40
 .22: ، ص1986، )العلوم

 .شعبة تعليم اللغة العربية المقابلة مع مدير 41



  
 

مهارة ولذلك، آان مدرس . 42 ثير من ألة المعمل اللغوي فاسدةآ
يشرح درسه حسب الكتاب التعليمي وهو يكون آوسيلة من الكالم 

 . الوسائل التعليمية

 
 عرض  بيانات االختبار وتحليلها -ج 
  

 3جدول  
 لطلبة فصل التجربة  لنطقنتيجة اختبار ا 

 

الرق
 األسماء م

 /لتناوعيا النتيجة
DEVIASI 

(a) 
 

 
a2 

 
 
 

االختبار 
القبلي  

االختبا
ر 

البعدي  
 25 5 9 4 محمد حاذق الراض 1

 16 4 8 4 أم هاني 2

 25 5 8 3 محمد علي فهمي 3
محمد سير حسن  4

 الخلق
4 8 4 16 

 16 4 8 4 ستي رائحة الجنة 5
 25 5 8 3 علما بوبري فضيلة 6
 16 4 7 3 أم ناظرة 7
 25 5 9 4 مصباح المنير 8
 16 4 7 3 ياخ وافا 9
 16 4 8 4 رزآا فيرا أنديكا 10
 25 5 9 4 سكتيا لوآماواتي 11
 25 5 8 3 ليلي يونيارني 12
 16 4 8 4 ستي اسداق القائلين 13
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 16 4 8 4 لقمان الحكيم 14
 25 5 8 3 عبد الفتح 15
 16 4 7 3 محمد توفق الرحمان 16
 16 4 7 3 أحمد لقمان هاشم 17
 25 5 9 4 هيرمانسو 18
 16 4 8 4 وحيو فاجار 19
 25 5 9 4 شيف األآبر حافل  20

 401 89 161 72 المجموع

 
 
 
 

 4جدول  
 لطلبة فصل الضابط  لنطقنتيجة اختبار ا 

 

الرق
 األسماء م

 النتيجة
 /لتناوعا

DEVIASI 
( b ) 

B2 

االختبا
ر 

القبلي  

االختبار 
 البعدي  

 9 3 7 4 هاريانتو 1

 9 3 6 3 زيني أحمدي 2
 9 3 7 4 ريتافا زونيت 3
 16 4 9 5 أحمد ناظف 4
 16 4 8 4 عبد الرحمن الصديق 5
 9 3 7 4 أوأون حسنة 6
 16 4 9 5 سري سلطانة 7
 9 3 9 6 بنتي مفلحة العيني 8
 9 3 6 3 أمي صالحة الحسنة 9
 16 4 8 4أحمدعفيف الدين عزيز 10
 9 3 8   5 محمد فؤاد هاشيم 11



  
 

 16 4 9 5 زمرة الصالحة 12
 16 4 9 5 أحمد هادي سلطاني 13
 25 5 9 4 زلفة السورايا 14
 16 4 7 3 عبد الصابور 15
 16 4 7 3 محمد جاندرا لقماتو 16
 16 4 7 3 أحمد شيف الدين 17
 9 3 7 4 محيط 18
 25 5 9 4 إيريانتو سوليستياوان 19
 16 4 9 5 محمد خازين 20

 282 74 157 83 المجموع
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Mx = 20
89   =4,45 

My = 401 
 
∑x2    =∑X2 – (∑X)2 

                       Ν 
          = 401 − ( 89 )2 

                        20 
          =401 – 396,05 
 ∑x2   =  4,95 
 

My = 74     = 3,7 
           20 
∑y2 = ∑Y2 - (∑Y)2 

                                     N 
       = 282 – ( 74 ) 2 

                          20 
       = 282 – 5476 
  20 
 ∑y2 = 8,2 
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22020
8,24,95

7,345,4
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⎩
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t =  

{ } }{ 1,0346,0
75,0  

  =  
0346,0
75,0  

  =  
1860,0

75,0  

  =  4,03225 
To = 4,032 
Db= 38 
P =  0,01 

 

                 

 4,032= ان نتيجة االختبار التائي ت حساب 
 Ho فـ  ٠,٠٥=  αألن االحتمال أصغر من  probability (0,01(باالحتمال
 .مردود

بين فصل الضابط وفصل التجريبة   لنطقاهذا بمعنى إن نتيجة اختبار 
لنطق فى اإذن إن استخدام المعمل اللغوي لتعليم . هناك فرق مبين أو فعالية

 .مهارة الكالم لها فعالية لترقية قدرة الطالب على مهارة الكالم
 

 
 

 5جدول  
 التجربة نتيجة اختبار الطالقة  لطلبة فصل

 
 a2 لتناوعا النتيجة األسماءالرق



  
 

االختبار  م
القبلي  

االختبا
ر 

البعدي  

(DEVIASI) 
a 

 25 5 9 4 محمد حاذق الراض 1

 25 5 9 4 أم هاني 2

 25 5 8 3 محمد علي فهمي 3
محمد سير حسن  4

 الخلق
4 9 5 25 

 16 4 8 4 ستي رائحة الجنة 5
 25 5 8 3 علما بوبري فضيلة 6
 25 5 9 4 أم ناظرة 7
 16 4 8 4 مصباح المنير 8
 9 3 6 3 ياخ وافا 9
 25 5 9 4 رزآا فيرا أنديكا 10
 16 4 9 5 سكتيا لوآماواتي 11
 25 5 9 4 ليلي يونيارني 12
 25 5 8 3 ستي اسداق القائلين 13
 16 4 9 5 لقمان الحكيم 14
 16 4 8 4 عبد الفتح 15
 25 5 9 4 محمد توفق الرحمان 16
 16 4 7 3 أحمد لقمان هاشم 17
 25 5 8 3 سوهيرمان 18
 16 4 8 4 وحيو فاجار 19
 25 5 9 4 شيف األآبر حافل 20

 421 91 167 76 المجموع
  

 
 6جدول  

 نتيجة اختبار الطالقة  لطلبة فصل الضابط 
 



  
 

الرق
 األسماء م

 النتيجة
 لتناوعا

(DEVIASI) 
b 

b2 

االختبا
ر 

القبلي  
 

االختبار 
 البعدي 

 9 3 7 4 هاريانتو 1

 9 3 8 5 زيني أحمدي 2
 16 4 8 4 ريتافا زونيت 3
 16 4 9 5 أحمد ناظف 4
 16 4 8 4 عبد الرحمن الصديق 5
 16 4 7 3 أوأون حسنة 6
 16 4 7 3 سري سلطانة 7
 25 5 8 3 بنتي مفلحة العيني 8
 16 4 8 4 أمي صالحة الحسنة 9
 9 3 8 5الدين عزيز أحمدعفيف 10
 4 2 7 5 محمد فؤاد هاشيم 11
 25 5 9 4 زمرة الصالحة 12
 16 4 8 4 أحمد هادي سلطاني 13
 16 4 7 3 زلفة السورايا 14
 16 4 8 4 عبد الصابور 15
 16 4 8 4 محمد جاندرا لقماتو 16
 16 4 9 5 أحمد شيف الدين 17
 16 4 9 5 محيط 18
 25 5 9 4 انإيريانتو سوليستياو 19
 25 5 9 4 محمد خازين 20

 323 29 161  28 المجموع
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45,15,4  

   =  
{ }{ }1,0395,14

05,3  

   =  
4395,1
05,3   

   =  
199,1
05,3  

To  = 2,543 
DB  = 38 
P     = 0,015 

 probability (0,015(باالحتمال 2,543= ونتيجة االختبار التائي ت حساب 
 .مردود Ho فـ  ٠,٠٥=  αألن االحتمال أصغر من 

Mx  = 5,4
20
91

=  

20

2914212 −=∑ x  

          =  421  -  414,05 
2∑ x  =  6,95 

My  =  45,1
20
29

=  

20

2293232 −=∑ y
 

           = 323 – 42,05 

∑ 2y = 280,95 



  
 

بين فصل الضابط وفصل التجريبة  الطالقةهذا بمعنى إن نتيجة اختبار 
إذن إن استخدام المعمل اللغوي لتعليم الطالقة . هناك فرق مبين أو فعالية

 .هارة الكالم لها فعالية لترقية قدرة الطالب على مهارة الكالمفى م
 
 

 الفصل الخامس
 نتائج البحث والمقترحات

 
ائج البحث واالقتراحات        ذا البحث نت ي ه . يشمل هذا الفصل االخير ف

 :فيبين الباحث عن ذلك فيما يلي
 نتائج البحث -أ 

البحث وفي هذا الفصل أراد الباحث أن يستنبط أي أخذ الخالصة من 
 . الذي قد بينه الباحث

ي   أوال،  ة ف ة العربي درس اللغ تعملها م ي يس ة الت يم الطريق عبة تعل ش
ة المباشرة،    اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية بكاديري هي الطريق

را      ا آبي ارة الكالم اهتمام تم بمه ان المدرس   و. ويمتاز هذه الطريقة أنها ته آ
ة بالجامعة اإلسالمية الحكومية بكاديري  يستخدم في شعبة تعليم اللغة العربي

ي   . الوسائل التعليمية قليال عند تعليم مهارة الكالم وهذا يسبب ملل الطالب ف
 .التعلم داخل الفصل وليس لديهم أيضا الحماسة والغيرة

ه     ي بحث الم فالباحث ف ارة الك يم مه وي لتعل ل اللغ اك المعم ا، هن ثاني
ل ال تخدم المعم ار أن يس دان البحثيخت ي مي ة ف وي للتجرب ى فصل . لغ و ف

ادة       ادة أي الم نفس الم اخر الباحث يعلم مهارة الكالم بدون المعمل اللغوي ب
 .يساوي بفصل التجربة

ين فصل    ثالثا، ودللت نتائج الطالب في االختبار  عن مهارة الكالم  ب
ين الضابط وفصل التجريبة  فيكون هناك فرق آبير في قدرة مهارة الكالم ب 

ة      ل التجريب الب فص ابط وط ل الض الب فص اك   . ط ة هن ل التجريب ولفص



  
 

ارة الكالم    ة مه ذا أن استخدام المعمل اللغوي      . ارتفاع آبير في ترقي فمن ه
 .فعال لترقية آفائة الطالب في مهارة الكالم

 االقتراحات -ب 
ي  د أن تواصلها ف ي تري ة الت ارات اللغوي الم هي من المه ارة الك مه

ة األج  ة   تعليم اللغ ة العربي ة أي اللغ اهم     . نبي ا الواسع أداة التف ة بمعناه إن اللغ
ات    ين طوائف المخلوق ي     . ووسيلة التعبير بالنفس ب ة ف استعمل اإلنسان اللغ

ين       . حياته وسيلة ضرورية ومهمة للتعامل ر ب ائل التعبي م وس الكالم من أه ف
 .األفراد

تكل     ين الم ا ب ران، هم ا عنص ل له ل الفص الم داخ ة الك م إن عملي
دة،    . والمستمع ارة االستماع الجي ولذلك تدريب الكالم ال بد أن يسبقه عل مه

التعبير الصحيح، واستيعاب الطالب على المفردات والتعبيرات التي تساعده 
دريب       . في الكالم دريب الكالم استمرار من ت ذا ت لذا نستطيع أن يقال بأن ه
 .االستماع

ذا ت    ل ه ة أن يجع درس اللغ ل م ى آ ي عل دريبا  فينبغ الم ت دريب الك
ة الكالم   . جذابا في مرح وبهجة، ولكن لم يكن هذا الجو إال قليال فتكون عملي

دي    . مملة، وال تدفع الطالب على متابعتها يس ل ل ألن ل ومن أسباب هذا المل
ة      ردات و التراآيب اللغوي ك،   . الطالب استيعابا جيدا من حيث المف ا ذل مهم

ة      ذه العملي ن ه اح م اح النج ه  إن مفت درس نفس و الم درس  . ه ان الم إذا آ
ال    ة ف اب اللغوي ل األلع ة مث بة و المتنوع ة المناس اليب التعليمي تخدم األس يس

ة  ذه الممل د ه الم    . توج ر أو الك ي التعبي ه ف جع طالب درس أن يش ى الم وعل
أ  ي خط ة داخل الفصل وخارجه ويشجعهم أيضا أال يخاف ف ة العربي باللغ

ر  ي م  . التعبي ام ف دف الع درة    ألن اله و ق ى ه توى األول الم للمس ارة الك ه
 .الطالب على الكالم البسيط باللغة العربية

 
 

 
 
 
 



  
 

 قائمة المصادر و المراجع
 المصادر -أ 
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القاهرة . تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق, حسن شحاتة -5

 . 1996. الدار المصرية اللبنانية: 
الح  -6 ر الص ة  . خي ة فعالي دريس   فعالي ى ت وي ف ل اللغ ة المعم اللغ

 .م 2003. العربية بالمدرسة العالية الثالثة بماالنج
ية سيكولوجية الوسائل التعليمعبد المجيد سيد أحمد منصور،  -7

 .1983. دار المعارف: الرياض. ووسائل تدريس اللغة العربية
يد    -8 ى الس د عل دريس     . علي القاسمي ومحم ة فى ت ات التربوي التقني

 .1991:إيسيسكو. االلغة العربية لغير الناطقين به
رون  -9 ب اهللا واألخ دارس    . آس ي الم وي  ف ل اللغ ة المعم فعالي

االنج .الثانوية الحكومية بجاوى الشرقية ة   مرآ : م ز بحث الجامع
  .1998.  الحكومية ماالنج

دى  -10 راهيم اللب ى إب وار  .من اليب  _ الح تراتيجياته وأس ه واس فنيات
 دون سنة .الدار المصرية اللبنانية: القاهرة . عليمهت

ة  -11 ات أخرى      . محمود آامل الناق اطقين بلغ ة للن ة العربي يم اللغ  .تعل
 .1985. حقوق الطبع وإعادته محفوظة لجامعة أم القرى: مكة



  
 

 
تطبيق نظرية الوحدة لمهارة الكالم في . يوفرد الفطرى نور سالم -12

شعبة تعليم اللغة العربية بالمعهد العالي اإلسالمي الحكومي 
. بحث الماجستير غير منشور .محمود يونس بباتو سنجكار

 .م2005. الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج
 المراجع األجنبية -ج
 

 
13- Arikunto, Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2002 . 
14-  Djiwandono, Soenardi, M.. Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB Bandung: 

1996. 
15- Fajar, Malik.  Holistika Pemikiran Pendidikan،Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada.2005. 
16- Huda, Nuril. Peningkatan Penguasaan Bahasa Inggris untuk Menghadapi Globalisasi. 

Jurnal Pendidikan dan Seni. Malang: PBS IKIP Malang.1995 
17- Mulyasa. Menjadi Guru Profesional . Bandung. PT Remaja Rosdakarya 

2005.  
18- Soejitno, Amin. Menyimak Sebuah Aspek Keterampilan Berbahasa, 

Malang: JBSI FOBS IKIP Malang. 1982, 
19- Sudjana, Nana. Ilmu Pengajaran Taksonomi Fariabel. Jakarta: 

Depdikbud. Dirjen Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan, 
Tenaga Kependidikan.1989.  

.  
 
 

 المقابلة أسئلة .
 رئيس شعبة تعليم اللغة العربية  -أ: مصدر البيانات  

 
 تاريخ تطور شعبة تعليم اللغة العربية ؟آيف يكون  -1
 ما الكفائة األساسية لطالب شعبة تعليم اللغة العربية  ؟ -2
 ما اهداف متخرج شعبة تعليم اللغة العربية ؟ -3

 
 األستاذ -ب

 ما اهداف تدريس مهارة الكالم  ؟ -1



  
 

 ما المواد الدراسية فى تدريس مهارة الكالم ؟ -2
 ى تدريس مهارة الكالم ؟آيف تكون المناهج الدراسية ف -3
ما الوسائل الموجودة فى تدريس مهارة الكالم ؟ هل المعمل اللغوي  -4

 موجود ؟
 آيف استخدام المعمل اللغوي فى تدريس مهارة الكالم ؟ -5
ما المشكالت تواجهها فى استخدام المعمل اللغوي فى تدريس مهارة  -6

 الكالم ؟
لمعمل اللغوي فى تدريس مهارة آيف تكون عملية التقويم باستخدام ا -7

 الكالم؟
 

 الطلبة -ح
 ما رأيك فى آفاءة الطلبة فى مهارة الكالم ؟ -1
 ما رأيك فى المعمل اللغوي ؟ -2
آيف ميول الطلبة فى تدريس مهارة الكالم باستخدام المعمل اللغوي  -3

 ؟
 

 
 المالحظة أسئلة

 أهداف تعليم مهارة الكالم - أ
 كالم  ؟ما اهداف تدريس مهارة ال -1
 هل عملية التعليم تجري حسب األهداف المرجوة ؟ -2

 المادة -ب
 ما المواد التعليمية المدروسة فى تعليم مهارة الكالم  ؟ -1
 آيف يقدم األستاذ المادة التعليمية  ؟ -2
 ما المشكالت يواجهها األستاذ فى تقديم مادة مهارة الكالم  ؟ -3
 ة ؟آيف قبول الطلبة المادة المدروس -4
 ما المشكالت يواجهها الطالبة فى قبول المادة ؟ -5

 الطريقة -ج



  
 

 ما طرق التعليم المستخدمة فى تعليم مهارة الكالم  ؟ -1
 آيف يطبق األستاذ طريقة تعليم مهارة الكالم  ؟ -2
 ما المشكالت المتعلقة فى تطبيق طريقة مهارة الكالم  ؟ -3
 ما معايير الكالم ؟ -4

 ليميةالوسائل التع -د
 ما الوسائل التعليمية المستخدمة فى تعليم مهارة الكالم  ؟ -1
 هل فى الجامعة اإلسالمية الحكومية آاديري معمل اللغة ؟ -2

 
 

 
 

ANGKET MAHASISWA 
"Efektivitas penggunaan laboratorium bahasa  

untuk pengajaran kalam (berbicara bahasa Arab)" 
 
 

 
 
 
 Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia! 

1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelum di STAIN Kediri ? 
a. Pernah  b. Belum pernah 

2. Jika pernah belajar bahasa Arab, di mana? 
a. Sekolah b. Kursus/les  c. Musholla/ Masjid  d. Lainnya  

3. Pernahkah belajar bahasa Arab dengan pengajaran yang sama seperti sekarang 
ini? 
a. Pernah  b. Belum pernah 

4. Apakah materi pengajaran kalam sudah jelas? 
a. Sangat jelas  b. Jelas  c. Kurang jelas d. Tidak jelas 

5. Apakah materi yang diajarkan oleh guru bisa meningkatkan kemampuan anda 
dalam berbicara bahasa Arab? 
a. Sangat bisa  b. bisa  c. Kurang bisa  d. Tidak bisa 

6. Apakah metode yang dipakai oleh guru dalam pembelajaran kalam sudah 
bagus? 
a. Ya  b. Tidak c. Kadang-kadang  d. Tidak tahu 

7. Apakah lingkungan di dalam kelas mendukung (menyenangkan) bagi anda 
dalam belajar bahasa Arab (kalam)? 
a. Ya  b. Tidak c. Kadang-kadang d. Tidak tahu 

Nama mahasiswa  : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  
Umur    : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  
Latar belakang Pendidikan : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Hari/ Tanggal   : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  



  
 

8. Apakah guru bahasa Arab anda pernah menggunakan laboratorium bahasa 
(sarana-sarana) dalam pembelajaran kalam? 
a. Pernah b. Tidak pernah c. Kadang-kadang  d. Tidak tahu 

9. Apakah guru bahasa Arab anda pernah memberikan latihan-latihan untuk 
pembelajaran kalam? 
a. Pernah b. Tidak pernah c. Kadang-kadang  d. Tidak tahu 

10. Apakah latihan-latihan yang dilaksanakan di laboratorium bahasa 
menyenangkan bagi anda? 
a. Ya  b. Tidak c. Biasa  d. Tidak tahu 

 
 
 
 
 
 
 

 االختبار القبلي لمهارة الكالم
 

 األسئلة التمهيدية
 آيف حالك ؟ -1
 ما اسمك ؟ -2
 من أين أنت ؟ -3
 ماذا في الفصل ؟ -4
 ماذا في المسجد ؟ -5
 ماذا في الحجرة ؟ -6
 أين الميدان ؟ -7
 أين الديوان ؟ -8
 أين الحمام ؟ -9

 
! تكلم عن هذه الموضوعات  

 ت المدرسيةاالمتحانا -1
 المدارس و المعاهد العلمية -2
 المرأة فى حياة الرسول -3

 



  
 

 
 
 
 
 

 االختبار البعدي لمهارة الكالم
  

 األسئلة التمهيدية
 

 آيف حالك ؟ -1
 ما اسمك ؟ -2
 من أين أنت ؟ -3
 هل أنت طالب ؟ -4
 هل أنت مدرس ؟ -5
 آم طالبا في فصلك ؟ -6
 آم عدد أسرتك ؟ -7
 هل تحب أن تدرس اللغة العربية ؟ لماذا ؟ -8
 تعلم اللغة العربية في هذه الجامعة ؟آيف ت -9

 
 !تكلم عن هذه الموضوعات

 االمتحانات المدرسية مشكالة عالمية .1
 تاريخ المدارس و المعاهد العلمية فى العالم االسالمي .2
 المرأة فى حياة الرسول .3
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Yang bertanda bibawah ini kami ketua Prodi PBA STAIN Kediri 

menerangkan : 

Nama      : Ahmad Rifa’I Sag. 

Tempat, Tgl Lahir    : Malang, 2 Maret 1972 

Alamat      : Jl. Sersan Suharmaji 8  Kota Kediri 

Judul Tesis : Efektifitas Penggunaan Laboratorium Bahasa Pada 

Pengajaran Maharah al Kalam di Prodi PBA STAIN Kediri 

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian pada 

Bulan Maret sampai dengan Mei 2009 . 

Demikian Surat Keterangan Kami untuk digunakan seperlunya.  
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                                                                            Wakhidul Anam MAg.   

                                                                             NIP : 197402062003121003 

 
 السيرة الذاتية للباحث

 
 أحمد رفاعي ابن امام حنفى:    االسم



  
 

 1972مارس  2مالنج ، :  مكان تاريخ الميالد
  8شارع سيرسان سوهارماجي :    العنوان

 آديري جاوا الشرقية                          
 7020560) 0354:(    هاتف

 :الخبرات العلمية 
سنة  الجامعة/ اسم المدرسة  رقم

 التخرج
المدرسة اإلبتدائية نهضة العلماء  1

 سومبر فاسير فاآيس مالنج
1984 

 1987 المدرسة المتوسطة اإلسالمية 2
المدرسة المعلمين الدينية الحكومية  3

 مالنج
1992 

 1999 اإلسالمية الحكومية مالنجالجامعة  4
جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية  5

 الحكومية مالنج آلية الدرسة العليا
2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


