
  سيايإندون مجهورية

  الدينية الشؤون وزراة

  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

  

  

  

 لترقية يةصوتال تدريباتال أساس ىعل دراسية مواد إعداد

  العربية اللغة يف الكالم مهارة
  

  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث
  

  

  

  :إشراف         :الطالب إعداد

  نور صاحل شهداء. د           صلـفي

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيف رقم       S2S2S2S2 /٠٨٧٢٠٠٠٧: التسجيل رقم

  

  

  يعــاجلام امـالع

 مـ٢٠١٠-٢٠٠٩

  إندونيسيا مجهورية



  الدينية الشؤون وزراة

  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

  

  

  

 لترقية الصوتية التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد

  العربية للغةا يف الكالم مهارة

  )ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة يف جترييب حبث(
  

  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث

  

  

  

  :إشراف         :الطالب إعداد

  نور صاحل شهداء. د           صلـفي

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيف رقم       S2S2S2S2 /٠٨٧٢٠٠٠٧: التسجيل رقم

  

  

  

  اجلامــعي لعـاما

 مـ٢٠١٠-٢٠٠٩



  املشرفني تقرير

 فأشر على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

  .أمجعني بهوصح آله وعلى واملرسلني األنبياء

  : الطالب حضره الذي التكميلي البحث على االطالع بعد

  فيـصل:       االسم

  S-2/ ٠٨٧٢٠٠٠٦ :    التسجيل رقم

  لترقية الصوتية التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد:     البحث موضوع

  أمانة إنسان مبدرسة جترييب حبث( العربية اللغة يف الكالم مهارة   

  ) ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية  

  .اجلامعة جملس إىل تقدميه على املشرف وافق

  
  

      املشرف

        

      نور صاحل شهداء. د

      

  يعتمد،

 العربية اللغة يمتعل قسم رئيس

 

  نور صاحل شهداء. د

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠٠١ :التوضيف رقم           

  

  



  املناقشة جلنة اعتماد
  

 العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد

  )ماالنج سالميةاإل اإلبتدائية أمانة إنسان درسةمب جتريب حبث(

  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة نيلل تكميلي حبث

  

  ٠٨٧٢٠٠٠٦: التسجيل رقم       فيصل : الطالب إعداد

 درجة لنيل شرطا قبوله وتقرر اجلامعة جلنة أمام البحث هذا عن الطالب دافع قد

  .م ٢٠١٠ مايو ٢٤ اخلميس، يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف املاجستري

  :األساتذة دةالسا من املناقشة جلنة وتتكون

 : ........................... ومناقشا رئيسا لوبيس توركيس. د - ١

 : ........................... مناقشا مسار عينني حممد. د. أ - ٢

 : ........................... مناقشا  ديناتا ورغا ولدانا. د - ٣

 : ........................... ومناقشا مشرفا   نور صاحل شهداء. د - ٤

  

  يعتمد،

  العليا الدراسات كلية عميد

  

  مهيمن. د .أ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: التوظيف رقم

  



  إهداء

 

  ووالديت والدي إىل

 والوفاء الصدق مبادئ أول الكرميتني يديه على تلقيت الذي األول املعلم

  الضمري ونقاء الطوية وسالمة الطيبة السمحة نفسه يف وعرفت

  

  بالكثري هلم أدين الذين أساتذي إىل

  وإجالال تقديرا

  

  

  احملبوبة الكبرية أخيت إىل

  احملبوب الكبري وأخي

  احملبوبني الصغريين وأخيت أخي إىل

  

  والشقاء السعادة عند رافقوين الذين أصدقائي إىل

  العربية اللغة حميب وإىل

  



   والشعار االستهالل
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   دينكم من جزء فإا العربية تعلم على احرصوا
�� ا����� ��ل(� )"�با� ا � 

  

  

  

  



  والعرفان الشكر

  

 سائر على وفضلنا االحسان ولطائف النعم بأنواع علينا أنعم الذي هللا احلمد

 واألديان امللل خبري ثاملبعو حممد على والسالم والصالة والبيان العلم بتعليم خلقه

  .بعد أما. العرفان عوامل ومشوس االميان معامل بدور وأصحابه آله وعلى

 باحلمد أهلج سبحانه فله البحث، هذا إعداد من باالنتهاء علي اهللا من وقد

 ويشرفين عطائك وعظيم نعمائك جزيل على يرضى، حىت ريب يا احلمد فلك. والثناء

 فضل هلم كان الذين إىل والعرفان والتقدير بالشكر قدمأت أن -تعاىل اهللا محد بعد –

 يكن ومل طلبت، بشيء أحدهم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث هذا خروج يف

  :وهم, املخلص اجلاد العمل إال حيدوهم

 مالك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، إمام احلاج الدكتور األستاذ مساحة - ١

  . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 موالنا جامعة العليا الدراسات كلية عميد مهيمن، الدكتور األستاذ مساحة - ٢

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

 العربية اللغة تعليم قسم رئيس نور، صاحل شهداء احلاج الدكتور مساحة - ٣

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة العليا الدراسات كلية

 يف خطواته ووجه وعمليا علميا الباحث أفاد الذي وكاملشرف. ماالنج

 منه، اإلنتهاء حىت البحث فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل

 .والتقدير الشكر عظيم الباحث ومن اجلزاء خريا اهللا من فله

 شكره عن لساين يعجز فحقا احلليم، عبد علي حممد الدكتور مساحة - ٤

 هذا إعداد فترة طوال والتشجيع العون كل باحثلل قام فقد وتقديره

 الباحث مساعدة عن يوما صدره يضق ومل بعلمه يبخل فلم البحث



 الباحث نفس يف األثر أكرب البحث هذا مبناقشة لتفضله وكان وتوجيهه،

 .واجلزاء الثواب عظيم اهللا ومن والتقدير الشكر خالص مين فله

 اإلبتدائية أمانة إنسان املدرسة كرئيس املاجستري سويانطا األستاذ مساحة - ٥

 .مبالنج اإلسالمية

 اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة التالميذ ومجيع العربية اللغة مدرس مساحة - ٦

 مبالنج اإلسالمية

 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات برنامج يف أساتذتـي مجيع - ٧

 .ماالنج ةاحلكومي اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا اجلامعة

 إبراهيم مالك موالنا اجلامعة وطالبات طـالب وأخوايت، إخواين مجيع - ٨

 .العليا الدراسات كليةب ماالنج احلكومية اإلسالمية

 جاوى مباالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة يف األساتذة ومجيع - ٩

  .الشرقية

  

  .زاءاجل أحسن اهللا اكمجز واالمتنان التقدير وعظيم الشكر خالص مجيعا هلم  

  

  

  م٢٠١٠ يونيو  ٢٤  ماالنج،

  الباحث

  

  

  فيصل

  S2222 /٠٨٧٢٠٠٠٧: التسجيل رقم

 



  الطالب إقرار
  :كاآليت وبيانايت دناهأ املوقع أنا

  فيصل:       االسم

    SSSS-2222 /٠٨٧٢٠٠٠٧ :    التسجيل رقم

  .الشرقية جاوى - مدورا بغكالن:       العنوان

 تعليم ىف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرا الىت الرسالة هذه بأن أقرر

 احلكوميـة  الميةاإلس إبراهيم مالك موالنا امعةجب العليا الدراسات كلية عربيةال اللغة

  :العنوان حتت ماالنج

   الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد

   العربية اللغة يف

  )ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية ةأمان إنسان مدرسة على بالتطبيق(

  ادعىادعى  وإذاوإذا  ..اآلخراآلخر  تأليفتأليف  أوأو  غرييغريي  إبداعإبداع  منمن  زورازورا  وماوما  بنفسيبنفسي  وكتبتهاوكتبتها  حضراحضرا

  علىعلى  املسؤوليةاملسؤولية  أحتملأحتمل  فأنافأنا  حبثيحبثي  منمن  ليستليست  فعالفعال  أاأا  وتبنيوتبني  تأليفهتأليفه  منمن  أاأا  استقباالاستقباال  أحدأحد

  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  برنامجبرنامج  مسؤوليةمسؤولية  علىعلى  أوأو  املشرفاملشرف  علىعلى  املسؤوليةاملسؤولية  تكونتكون  ولنولن  ذلكذلك

  ..ماالنجماالنج  احلكوميةاحلكومية  اإلسالميةاإلسالمية  إبراهيمإبراهيم  مالكمالك  موالناموالنا  باجلامعةباجلامعة

  ..ذلكذلك  علىعلى  أحدأحد  جيربينجيربين  والوال  اخلاصةاخلاصة  رغبيترغبيت  علىعلى  بناءبناء  اإلقراراإلقرار  هذاهذا  تتحررحرروو  هذا،هذا،

  

  مـمـ٢٠١٠٢٠١٠  يونيويونيو  ١١١١  ماالنج،ماالنج،      

  

  صلـفي

S2222 /٠٨٧٢٠٠٠٧: التسجيل رقم

    



 البحث حمتويات

  

 الصفحة املوضوع 

  

 أ .......................................................... استهالل

 ب ............................................................. إهداء

 ج ................................................... عرفانالو شكرال

 د ..................................................... املشرفني تقرير

 هـ .................................... املناقشة جلنة طرف من االعتماد

 و .....................................................  الطالب إقرار

 ز ................................................  البحث لصستخم

 ح ..................................  اإلجنليزية باللغة البحث لصستخم

 ط ...............................  اإلندونيسية باللغة البحث لصستخم

 ي ................................................... البحث حمتويات

 ك ..................................................... اجلداول قائمة

 ل ..................................................... املالحق قائمة

  

  األول الفصل

 السابقة والدراسات العام اإلطار

 

 ١ ....................................................  مقدمة     -أ

 ٤ ............................................ البحث أسئلة - ب

 ٤ .............................................  البحث أهداف  - ج



 ٤ ..........................................  البحث فروض   -د

 ٥ ...............................................  البحث يةأمه - هـ

 ٦ ............................................  البحث حدود   -و

 ٦ ........................................  املصطلحات حتديد -  ز

 ٧ ..........................................  السابقة الدراسات  - ح

  

  الثاين الفصل

 النظري اإلطار

 

  ..................................... التعليمية املواد: األول املبحث

 .................................... التعلمية املواد مفهوم:    أوال

 ....................... التعليمية املواد واجتاه ومعايري أسس:    ثانيا

 ......................... واإلجتماعية يةالثقاف األسس - ١

 ............................. .. السيكولوجية األسس - ٢

 ............................. والتربوية اللغوية األسس - ٣

 ...................................... األصوات علم: الثاين املبحث

 ................................... األصوات علم مفهوم:    أوال

 ..................................... األصوات علم أمهية:    ثانيا

 ........................... األصوات وخمارج النطق جهاز:    ثالثا

 ................................ العربية اللغة أصوات عدد:   رابعا

 ... العربية اللغة يف املوجودة غري العربية اللغة األصوات عدد: خامسا

 ... العربية اللغة يف املوجودة غري الصويت اجلهاز عمل وصف: سادسا

 ......... العربية واللغة اإلندونيسية اللغة أصوات بني املقارنة:  سابعا

١٢  

١٢  

١٣  

١٣  

١٥  

١٨  

١٢  

١٨  

١٨  

١٩  

٢٢  

٢٤  

٢٥  

٢٩  

  



  ...................................... الكالم مهارة: الثالث املبحث

  .................................... الكالم مهارة مفهوم:    أوال

  ...................................... الكالم مهارة أمهية:    ثانيا

  ............................... الكالم مهارة تعليم طرائق:    ثالثا

  ............................... الكالم مهارة تعليم وسائل:   رابعا

  .............................. الكالم مهارة تعليم أهداف: اخامس

 ............................ الكالم مهارة تعليم مشكالت: سادسا

  

٣٢  

٣٢  

٣٣  

٣٦  

٣٧  

٣٩ 

  

  الثالث الفصل

 البحث منهجية

 

 ٤٣ ..................................... ومنهجه البحث مدخل   -أ

 ٤٤ ........................................... البحث متغريات - ب

 ٤٤ ............................................. التصميم منوذج - ج

 اإلعداد إجراءت -د

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

٤٦ 

 ٤٨ ...................................... البيانات مجع أدوات  - هـ

 ٥١ ........................................ وعينته البحث جمتمع  -و

 ٥١ ........................................ البيانات حتليل طريقة -ز

 ٥٤ ........................................ الدراسة تنفيذ مراحل - ح

  

  

 



  الرابع الفصل

 ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض

 ٥٥ .......... وحتليلها دراسية مادة إعداد نتيجة من البيانات عرض   -أ

 ٨٢ ................. ومناقشتها وحتليلها املقابلة من البيانات عرض - ب

 ٨٥ ......................... وحتليلها املالحظة من البيانات عرض - ج

 ٨٦ ............... ومناقشتها وحتليلها االستبيان من البيانات عرض  -د

 ٤٨ ............... ومناقشتها وحتليلها اإلختبار من البيانات عرض- هـ

 ١٠٧ ....................................... االختبار نتائج مناقشة -و

 ١٠٧ .......................... به املعد الكتاب هذا تدريس إمكانية -ز

  

  

  اخلامس الفصل

 واملقترحات والتوصيات البحث نتائج

 

 ١٠٩ ..............................................  البحث نتائج   -أ

 ١١٠ .................................................  التوصيات - ب

 ١١٠ .................................................  املقترحات - ج

  

  

 واملراجع املصادر قائمة

 

 ١١٢ .................................................... املصادر   -أ

 ١١٢ ............................................   عربيةال املراجع - ب

 ١١٣ ............................................. األجنبية املراجع - ج



  ولاجلدا قائمة

  

 صفحة موضوع رقم

 ٩ )ونتائجها وأهدافها موضوعها( السابقة الدرسات ١

 ١١ الباحث وحبث السابقة البحوث بني الفروق ٢

 ٨١-٥٩ التعليم واستراجية خطوات ٣

 ٨٢ استبانة اخلبري األول ٤

 ٨٦ شعور التالميذ يف استخدام الكتاب املعدة ٥

 ٨٦ باستخدام الكتاب املعدخربة التالميذ يف تعليم مهارة الكالم  ٦

 ٨٧ أراء التالميذ يف أمهية الكتاب املعد لترقية مهارة الكالم ٧

 ٨٧ مذاكرة التالميذ بنفسهم باستخدام الكتاب املعد ٨

 ٨٨ أراء التالميذ يف قدرة تكلم اللغة العربية ٩

 ٨٨ رغبة التالميذ يف تكلم اللغة العربية ١٠

 ٨٩ بيةاستبانة ملدرس اللغة العر ١١
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  مستخلص البحث

لترقية مهارة الكالم يف اللغة  يةتتدريبات الصوال إعداد مواد دراسية على أساس، ٢٠١٠، صلفي
جامعة , رسالة املاجستري. )سالمية ماالنجدرسة إنسان أمانة اإلبتدائية اإلبالتطبيق على امل( العربية

  .نور شهداء صاحل. د: املشرف .سالمية احلكومية ماالنجإلموالنا مالك إبراهيم ا
 

  إعداد، مواد دراسية، علم األصوات، مهارة الكالم :ألساسيةالكلمات ا
واللغة دور واضح يف حياة الفرد . اللغة هي أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم

وأما الصوت اللغوي أساس بناء اللغة، وأساس دالالا، فهو أول عناصرها وفيه يتركز . واتمع
فهو ضرورة من ضرورات ه مرتلة كبرية يف حياة املتعلم وغري املتعلم، والكالم ل. جوهرها الفرد

احلياة، إذ الميكن االستغناء عنه يف أي زمن أومكان، ألنه وسيلة االتصال بني الناس بعضهم 
 ،ذا .مبهارة الكالماألصوات هلا عالقة قوية ذلك، ب .ببعض لتنظيم حيام وقضاء حوائجهم

يف اللغة العربية حينما نتحدث مع غريهم ووضيحا  و صحيحا كان كالمنا كالما فصيحا
   .فخاصة

وال  التالميذأن موضوعات الكتاب املستخدم ونصوصه بعيد من ثقافة  لكن الواقع،
 التالميذفرأى الباحث أن مضمون الكتاب املستخدم ال دف دف . فعالً التالميذتعكس حبياة 

إعداد بالباحث  اعتماد على هذا األساس، فيود .أو لعبا النشاطات فعال وعدم تنوع التدريبات أو
   .لترقية مهارة التالميذ يف الكالم يةصوتالتدريبات الدراسية على أساس مواد 

يف قدرة التالميذ على الدراسية املعدة  وادما مدى فعالية امل). ١: ومشكلة هذا البحث هي
اد الدراسية املعدة يف قدرة التالميذ وة املما مدى فعالي). ٢ ؟نطق األصوات العربية نطقا صحيحا

  على نطق األصوات العربية يف التراكيب البسيطة؟ 
فعالية أن املواد املعدة هلا  بافترض الباحث .الوصفي والكميستخدم هذا البحث املدخل او
   .مهارة التالميذ يف تكلم اللغة العربية بكالم صحيح وسليم لتحسني

التطبيق و ) ٢(وإعداد املواد  )١( الذي يتركب من, قة التجريبيةالبحث الطريواملنهج هذا 
 "أما جمتمع البحث فهو تالميذ الصف اخلامس . التقومي على صورة الدورين) ٤(املالحظة و ) ٣(
يف مدرسة إنسان أمانة اإلبتدائية اإلسالمية مباالنج الذي كانوا عددهم ستة وثالثني تلميـذا  "  أ



) ٢(املالحظـة املنتظمـة و   ) ١: (ومن األدوات جلمع البيانات. ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي 
 . االحتبار) ٤(االستبانة و ) ٣(املقابلة و

إعداد مواد دراسية على أساس التدريبات الصوتية يف مهارة ) ١أما نتائج هذا البحث هي 
عداد مواد دراسية إل .)٢. اإلسالمية للفصل اخلامساإلبتدائية الكالم لتالميذ مدرسة إنسان أمانة 
 ٣٤،٧٥) Pre-tes(من االختبار القبلـي  وأما نتيجة املعدلة   .فعالية كافية يف ترقية مهارة الكالم

يف  )T-tes(اعتمادا على أسلوب التحليل االحصائي وهو االختبار التائي و .املعدة وادقبل تطبيق امل

، ٢،٧٢تدل  % ٥مستوى الداللة  يف اجلدول عند tاالختبار القبلي والبعدي اتضح أن درجة تاء 

أكرب مـن  ) t0(فعرف الباحث أن درجة تاء حساب . ٢،٠٣تدل %  ١ وعند مستوى الداللة 
فهي تدل على أن املواد املعدة هلا درجة ). ٢،٠٣ > ٣٢،٤٤ < ٢،٧٢: (يف اجلدول tدرجة تاء 

  . حتسني كالم التالميذفعالية جيدة، وأيضا مبعىن أن الدروس يف املواد املعدة تؤثر جوهريا على 
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 Bahasa adalah symbol bunyi yang diungkapkan oleh setiap orang untuk 
menyampaikan maksud tujuan mereka. Bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam 
kehidupan individu maupun social. Sedangkan suara bahasa adalah dasar terbentuknya dan 
termaknanya sebuah bahasa, yaitu unsur pertama dalam berbahasa (berkomunikasi). Adapun 
keterampilan berbicara (speaking) khususnya dalam bahasa Arab (juga) mempunyai kedudukan 
yang sangat besar bagi peserta didik (muta’allim) atau yang lainnya (ghairu al-Muta’allim), 
khususnya dalam proses belajar mengajar. Yaitu merupakan suatu kebutuhan sangat urgen 
yang tidak mungkin seseorang tidak butuh dengannya, kapan pun dan dimapun berada; 
karena keterampilan berbicara merupakan salah satu sarana komunikasi antara yang satu 
sama lainnya untuk bisa mengatur dan menata kehidupan mereka serta memenuhi 
kebutuhannya. Oleh karena itu, suara mempunyai peran yang sangat signifikan dengan 
keterampilan berbicara agar pembicaraan kita bisa dipahami dan dimengerti.  

Namun demikian, kenyataan yang terjadi bahwa pengajaran bahasa Arab di Sekolah 
Dasar Islam Insan Amanah (SDIA) ini masih menggunakan buku ajar yang berisikan teks-
teks bacaan yang tidak terencana dan tidak menyentuh langsung terhadap kehidupan siswa. 
Menurut hemat peneliti bahwa isi dari buku yang digunakan kurang mengena terhadap minat 
siswa dan tidak adanya inovasi di dalam setiap latihannya, baik yang berbentuk kegiatan aktif 
maupun yang berbentuk game. Melihat permasalahan di atas peneliti bermaksud menyusun 
materi pelajaran atas dasar latihan-latihan suara untuk meningkatkan kemahiran berbicara 
bahasa Arab pada siswa/siswi SDIA khususnya kelas Lima A. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Sejauh mana efektifitas 
panyusunan materi-materi ajar untuk meningkatkat kemampuan siswa dalam mengucapkan 
suara-suara bahasa arab ? 2). Sejauh mana efektifitas panyusunan materi-materi ajar untuk 
meningkatkat kemampuan siswa mengucapkan suara-suara bahasa arab dalam bentuk 
kalimat? 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptive-kuantitatif, dengan 
berasumsi bahwa dengan selesainya materi-materi ajar yang disusun akan memperbaiki 
keterampilan berbicara siswa menjadi baik dalam bahasa Arab sesuai dengan aspek-aspek 
pengetahuan yang dibutuhkan, latar belakang dan tingkat kemampuan berbahasa mereka. 
Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk bagian dari penelitian “Experiment” yang terdiri 
dari empat langkah, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), 
dan refleksi (reflection). Populasi dari penelitian ini meliputi para siswa kelas V – A sekolah 
dasar islam “Insan Amanah” (SDIA) dengan jumlah 36 siswa Tahun Pelajara 2009/2010. 
Adapun instrument penelitian adalah peneliti sendiri, observasi, wawancara, angket dan tes 
(pretest-Postest). 

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Tersusunnya materi-materi ajar untuk maharah al-
Kalam bagi siswa kelas lima Sekolah Dasar Islam “Insan Amanah”. 2). Bahwa dengan materi-
materi ajar yang telah disusun proses belajar-mengajar memiliki efektifitas di dalam 
peningkatan keterampilan berbahasa yakni dalam keterampilan berkomunikasi atau berbicara, 
dan keberhasilan yang dicapai para siswa di dalam peningkatan  kemampuan berbicara atau 
berkomunikasi dengan bahasa arab lebih baik. Hal ini dibuktikan oleh capaian nilai klasikal 
siswa sebelum eksperimen materi baru di ajarkan mencapai nilai rata-rata 34, 75.  



 

  

Berdasarkan uji-t (statistik) terhadap hasil pre-tes dan post-tes dalam keterampilan 
berbicara, menunjukkan hasil T-hitung (32,44) > (lebih besar) dari t-tabel 5% (2,72). Dan < 
lebih besar pula dari ukuran 1% (2,03) Artinya ada perbedaan cukup signifikan antara 
kemampuan berbicara sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 
Materi Ajar yang baru. Dengan demikian, bahwa penggunaan Buku Ajar yang baru adalah 
efektif dalam mengembangkan keterampilan berbicara siswa.  
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Language is symbol of sounds expressed by the people for their purposes. Its role is 
very important for individual and social life. The sound of language itself is the basic of 
language shape and its meaning that is the first element of communication. The skill in 
speaking, especially in Arabic, has a great grade for students and others specifically in the 
process of teaching and learning. Speaking skill is a must for them whenever and wherever 
they are since it is one of their communication ways, so that they can arrange their life and 
accomplish their needs. Therefore, sound has significant roles and it has a sharp association 
with speaking skill so that the words of us are understandable. 

However, the fact happen is Arabic teaching in Insan Amanah Islamic Elementary 
school of Malang still uses textbooks that there are accidental texts and it does not directly 
touch students’ life. The researcher says the contents of the books used do not make the 
student interested in. There is also no innovation in exercises either in the shape of active 
motions or games. Paying attention to the problems above, the researcher wants to arrange 
materials based on sound exercises to increase the Arabic speaking skill of students’ in SDIA, 
especially in class 5 A.   

Problem statement of this research is 1). How is the affectivity of Arrangement of 
Teaching Materials as an Effort to improve the Arabic voice skill of the Students? 2). How is 
the affectivity of Arrangement of Teaching Materials as an Effort to improve the Arabic 
voice skill in Arabic sentence of the Students? 

This research used descriptive-quantitative approach. By The researcher assumes 
that the arrangement material is effective to improve the students’ skill in the Arabic 
speaking. This research used experimental procedures that consist of four steps: planning, 
acting, observation and reflection. Subject of this research was students of Islamic Elementary 
School of “Insan Amanah” (SDIA) which employs thirty six students in academic year 
2009/2010. Instruments for this research were researcher him self, observation schedule, interview 
schedule, questionnaire and test. 

The findings of this research are 1). A new teaching material of speaking skill for the 
students in the Islamic Elementary School of “Insan Amanah” (SDIA) is successfully 
arranged. 2). By using the new teaching material, the learning process in the class five has 
effectiveness in developing their language especially in speaking skill. In addition, the 
achievement of their speaking skill is better when they used a new teaching material. 

The affectivity of this book showed by the achievement of students previously 
reaches average of 34.75. Based on the statistical t-test applied toward pre-test and post-test 
of the speaking skill, it seems that the result of t-count (32.44) > (is bigger than) t-table (2.72) 
for the measure of 5% for t-count, and > (bigger than) for the measure of 1 % (2.03). It 
means that there is significant difference between previous and after usage a new teaching 
materials in speaking skill. Therefore, it can be concluded that using new teaching materials 
are more effective to develop the language skill of the students. 
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  األول الفصل

 السابقة والدرسات العام اإلطار

 
  مقدمة -أ

 أساس اللغوي والصوت. احلياة يف تعبري أول فالصوت صائتا، اإلنسان يولد
 وأما. الفرد جوهرها يتركز وفيه عناصرها، أول فهو دالالا، وأساس اللغة، بناء

مرتلة كبرية يف حياة املتعلم وغري املتعلم، فهو ضرورة من ضرورات احلياة، له لكالم ا
إذ الميكن االستغناء عنه يف أي زمن أو مكان، ألنه وسيلة االتصال بني الناس بعضهم 

  .ائجهمببعض لتنظيم حيام وقضاء حو
يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترمجة و

اللسان عما تعلمه االنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات 
املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو 

مادلت على معىن من : روف، كما أن اإلفادة هيالصوت املشتمل على بعض احل
  . ١املعاين، على األقل يف ذهن املتكلم

 الىت واملعجمية والصرفية والنحوية الصوتية النظم من جمموعة هي اللغةو
 ما أو البشر، من معينة فئة بني وداللة معىن هلا ومجال عبارات لتنتج بينها يماف تتكامل
  .٢أغراضهم عن قوم كل ا يعرب أصوات" جين ابن" يقول

                                                             
١
 السلم، دار:  الرياض( ،١. ط ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات عليان، فؤاد أمحد  

 .٨٥: ص ،)١٩٩٢

٢
 الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس:  اهللا عبد احلميد عبد الغاىل، اهللا عبد ناصر.   

 .  ٣٦. ص ،)ت د ،االعتصام دار : الرياض( ،بالعربية
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 األفراد بني االتصال وسيلة فهي واتمع، الفرد حياة يف واضح دور وللغة  
 على ا ويقف ومشاعره، أفكاره عن الفرد ا يعرب اليت األداة أا كما ببعض، بعضهم
 .واألحاسيس واملشاعر واخلربات املعارف اكتساب يف يعتمد وعليها اآلخرين، أفكار

 حتقيق يف املدرسة عليها تعتمد اليت الوسائل أهم من العربية واللغة   
 وتزويد اإلسالمية، العقيدة دعم على تساعد اليت تلك وخباصة هلا، احملددة األهداف
 وتوجيهها واستعدادام قدرام وتنمية اإلسالمية، للثقافة األساسية باملفاهيم الطالب
   . ٣صحيحا توجيهاً

 ستخدمت اليت العربية اللغة تعليم الكتب بعض عن الباحث حلل أن وبعد  
 الفهم على تصعب ما الدراسية املواد بعض يف الباحث جدو ،بتدائيةإلا املدرسة يف

 بعض أن حىت دتهما بعض أم املقرؤء فهم كان سواء – ةاإلبتدائي رحلةامل يف واحلفظ
 الباحث كذلكو قابل أن فبعد. وحيفظوا وايفهم أن الصعوباتب ونيشعر التالميذ
 . رأيهم هو هذا كان التالميذ بعض

 اليت املواد أحد من هي العربية اللغة تعليم أن قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا  
 املنهج نأ ذلك، ومع .القدرة وللتركيز والترقية الدوافع يف نقص مشكلة تواجهها
 واسعا بابا يفتح) KTSP( الدراسية الوحدة مستوى على هجباملن يسمى الذي اجلديد
 التعليمية املادة وتصميم) Sylabus( الدراسية اخلطة تطوير يف املدرس حلرية

)instructional systems design (يف املنهج وهذا. املدرسة يف الطلبة أحوال حسب 
 كل يف باملواقف مالئما يراه مبا للقيام دراسية وحدة كل يف املدرس على يعتمد تطبيقه
 ٤.احمللي املنهج حمتوى يف التأثري بإمكانه حيث منطقة،

 املنهج يف وجودها من البد اليت التربوية العناصر إحدى هي تعليميةال وادوامل
سونا يكون أن فيجب. التربوية خصائص حسب على اختيارها يف متقنني ملدرماد 

                                                             
3
   http://www.google.com/mafhum al-Lughah, diakses 15 Desember 2009 

2. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan PendidikanKurikulum Tingkat Satuan PendidikanKurikulum Tingkat Satuan PendidikanKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,,,, (Bandung:Rosda Karya,2007), hal.7 
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 مع تتناسب اليت هي اجليدة وادوامل. والوسيلة الطريقة مع املادة لتتناسب اجليد الكالم
  .املنشودة املهارة هلذه املطلوبة األهداف

 أساس على دراسية مواد تعد أن الباحث يريد ذلك، على اعتمادا  
 لمرحلةل امساخل للصف العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات
 البحث هذا يهدف إذ م٢٠١٠ /٢٠٠٩ عام الثاين الدارسي الفصل يف ةاإلبتدائي

 نشأت أن يستطيع حىت ،ودراستها العربية اللغة تعليم يف سهولة يعطى أن) املعدة املواد(
 ينشئ أن بعد الكالم مهارة قيوير ميارس أن خاصة العربية اللغة تعليم يف تالميذال رغبة

 يف اتوالتلميذ التلميذ بعض تواجهها اليت للمشاكل حل البحث هذاو. قويا محاسا
 مستخدامل الكتاب فهم يف ميذالتال بعض تواجه اليت صعوبةال: منها بتدائيةاإل املدرسة

     .به اليت النصوص كثرة كذلك حاليا
 elementary( البتدائيا ملستوى اهتماما جيد أكثر إن آخر، وجه ومن

school( لمستوىلو. لغوي كأساس تعليمه يف والكالم االستماع مهارة على يركز أن 
. وازنتو بشمول تعلمها عليه جيب اللغوية املهارات كل فإن )intermediate( املتوسط

 القراءة مهارة يف االختصاص على يكون فالتركيز )advanced( العايل مستوى يف أما
  .العربية باللغة اليت املراجع يف بحثواي أن تالميذال على لتيسريل ذلك،و والكتابة،

 أساس على دراسية مادة يعدو يبحث أن الباحث يريد البحث هذا يف
 لمرحلةل امساخل للصف العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات
 وما املدرسة عن أواملواضيع داملوا يعين ،الثاين الدارسي الفصل يف وكذلك ةاإلبتدائي

 أن اللغة هلذه البد بإندونسية، احلرامل كل يف العربية اللغة تعليم أمهية إىل نظراو .فيها
 مشكالة هلا بإندونسية العربية اللغة تعليم أن واحلاصل. تعلمها لتنموا كبريا اهتماما جتد
 املستوى يف كذلك انويوالث اإلبتدائي، املستوى يف سواء عاجلها،ن أن من البد ثريةك

  .٥العايل
                                                             

5
 . Bahasa dan seni (jurnal bahasa, sastra, seni dan pengajarannya) Tahun 36, nomor 

2, Agustus 2008. 
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 :البحث أسئلة - ب

 األصوات نطق على التالميذ قدرة يف املعدة ةيالدراس املواد فعالية مدى ما - ١
 ؟ ةاإلبتدائي لمرحلةل يذتالمل امساخل للصف صحيحا نطقا العربية

 األصوات نطق على التالميذ قدرة يف املعدة ةيالدراس املواد فعالية مدى ما - ٢
 ؟البسيطة التراكيب يف العربية

 

  :البحث أهداف - ج

 جناح حتقيق كيفية معرفة إىل البحث هذا يهدف البحث سؤال على بناء
 امساخل الصف تالميذل العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية املعدة املواد استخدام
  :يأيت مبا ماالنج، اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مبدرسة

 التدريبات أساس على الكالم مهارة تدريس يف املعدة املواد فعالية ملعرفة - ١
  .نجماال اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مبدرسة الصوتية

 الكالم مهارة تدريس يف"  املعدة" املواد يف الدراسية املواد فعالية معرفة - ٢
 .ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مبدرسة

 

  البحث فروض - هـ

  :الكالم ملهارة املعدة الدراسية املواد أن الباحث عتربي
 خالل يف الدارس على كبريا تأثريا ؤثرت املعدة املواد هذه ستخدامإ إن - ١

  .التدريس عملية يف سملدرا كذلك ويساعد الكالم مهارة تدريس
 العربية اللغة تدريس ترقية يف فعاال كونت املعدة املواد هذه ستخدامإ إن - ٢

 إنسان مبدرسة الكالم مهارة يف العربية اللغة تدريس كفاءة يف خصوصا
 .ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة
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  :البحث أمهية -د

  :أيتي وكما مفيدة تكون أن هذه املاجستري رسالة يف يرجى

  أمهية تطبيقية )١
 تعلم يف وخصوصا وميسرا، سهولة أكثر العربية اللغة تعليم جيعل أن: أوال

 اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مبدرسة ةبتدائياإل لمرحلةل العربية اللغة
  .األخرى املدارس على يعمم أن مث ماالنج،

 لمرحلةل وخاصة ةالعربي اللغة تعليم عملية يف مرجعا البحث يكون أن: ثانيا
  .ماالنج بتدائيةاإل أمانة إنسان املدرسة يف إختياره بعد ةاإلبتدائي

  أمهية نظرية )٢
 باللغة قاريئة لتكوين العربية اللغة تعليم عملية معايري ىف النظرية زيادة: أوال

  واجليدة السهولة العربية
 لترقية العربية اللغة تعليم يف الناجح املعلم دور على تأييدا يكون أن: ثانيا

 توصيل يف املعلّم روح والسيما تالميذلل والفعالة اجليدة الكالم مهارة
  .النجاح إىل همجناح

  
  البحث حدود -و

  :وهي حدود بثالثة البحث هذا الباحث حدد
  املوضوعية احلدود  - ١

 حبث الكالم مهارة يف العربية اللغة تعليم مشكالت على اعتمادا
 أساس على الدراسية املواد إعدادب ملشكالتا هذه حل يف الباحث

 ترقية إىل يؤدي مبا العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات
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 قدرةو ،وسليما صحيحا نطقا العربية األصوات نطق على التالميذ قدرة
  .البسيطة التراكيب يف العربية األصوات نطق على التالميذ

  ةياملكان احلدود  - ٢
 التدريبات أساس على الدراسية لموادل عداداإل هذا لباحثا قدم

 اإلبتدائية أمانة إنسان مبدرسة العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية الصوتية
  .العربية اللغة بتعليم اهتمامها أكثر املدرسة هذه ألن .ماالنج اإلسالمية

   الزمانية احلدود  - ٣
 العملية ذه الباحث مقا لذلك طويل وقت إىل حيتاج البحث هذا

 /٢٠٠٩ عام الثاين الدارس الفصل يف ةاإلبتدائي لمرحلةل امساخل للصف
  . مـ٢٠١٠

  
 :املصطلحات حتديد - ز

 املشروعات من مشروع أو املوضوعات من ملوضوع تقسيم هو إعداد - ١
 بالتأليف وإما البعض أم التام بالنقل إما وذلك غريها، أو األدبية أو العلمية

 ٦.وخرباته املؤلف ابتكاريات سبح متاما

 بغرض للطلبة تقدميه يف نرغب الذي التعليمي احملتوي هي الدراسية املادة - ٢
 الذي املضمون وهي. وجدانية أو مهارية أو معرفية ميةتعلي أهداف حتقيق
   ٧.ما علم يف الطلبة يتعلمه

 قدرات من قدرة أو. واتقان ودقة بسرعة  بالعمل القيام هي skill املهارة - ٣
 .٨األداء يف اإلتقان مع ودقة بسرعة ما بعمل القيام على االنسان

                                                             
٦
 من" لألجانب العربية اللغة تعليم يف املرجع الشيخ، الرؤوف عبد حممد و يونس علي فتحي   

 ٨١. ص ،٢٠٠٣ وهبة، مكتبة: القاهرة ،"والتطبيق   النظرية

٧
 لغري العربية اللغة ملعلمي التدريبية الدورات دروس ،واآلخرون الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد  

 ١١١. ص ،)ت د ،اإلسالمي الوقف مؤسسة( ،)النظري اجلانب( ا الناطقني
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 واألفكار واملعاين واالجتاهات والعواطف االعتقادات نقل فن هو الكالم - ٤
 الصوت من االنسان عن يصدر ما أو السامع إىل متكلم من واألحداث

 ذهن يف األقل على أو والسامع، املتكلم ذهن يف داللة له شيئ عن به يعرب
  .٩املتكلم

 اختارها اليت املدرسة هي ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان املدرسة - ٥
  .اللغة تعليم يف البحث هذا إلجراء الباحث

  
  :السابقة الدراسات -ح

  :منها الباحث عليها إطلع قد الدراسية املواد إعدادب تتعلق حبوث توجد 
 الكتابـة  ةملهار تعليمية مادة تصميم"  العنوان حتت املساجد تعمري دراسة .١

 الوحـدة  مسـتوى  علـى  املنهج ضوء يف اإلبتدائية املرحلة لطلبة العربية
 " ٢٠٠٨ سنة) KTSP( الدراسية

 كيـف ) ١: ( مها سؤالني، البحث هذا نتيجة جييب أن تعمري أراد
 ضوء يف اإلبتدائية املرحلة لتالميذ العربية الكتابة ملهارة تعليمية مادة تصميم
 التعليمية املادة فعالية مدى ما) ٢(  الدراسية ةالوحد مستوى على املنهج

  .اإلبتدائية املرحلة لتالميذ العريب اإلمالء مهارة لترقية املصممة
  ) Research and Development( والتطوير البحث هو البحث هذا نوع

 تطـوير  أن) ١: (فاستخلص البيانات حتليل عرض على واعتمادا
 ضـوء  يف اإلبتدائيـة  املرحلة لتالميذ العربية الكتابة ملهارة التعليمية املادة
 التعليميـة  املادة كتابة على حصل  الدراسية الوحدة مستوى على املنهج

                                                                                                                                                                       
٨

 ١٨١ .ص ،)١٩٨٢ الفرقان، دار: عمان( ،تدريسها وأصول مناهجها الرياضيات ،زينة أبو فريد.  

٩
 ،)١٩٩٢ املسلم، دار: الرياض( تدريسها، وطرائق هيتها ما اللغوية املهارات عليان، فؤاد أمحد.  

 ٨٦ .ص
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 Ayo( اإلمـالء  نتعلم هيا" باملوضوع التعليمي الكتاب شكل على املطبوعة

Belajar Imlak" (، مهـارة  لترقيـة  وفعال" جيد" العام الوجه على وأنه 
 هـذا  اسـتخدام  أن) ٢(  اإلبتدائي الرابع الفصل ميذلتال العريب اإلمالء
 يسـهل  وباستخدامه ،" جيد"  مستوى وعلى فعاال كان املصمم الكتاب

 بسهولة الطلبة يشعر وكذلك اإلمالء، يف العربية الكتابة تعليم املدرس على
  .والتدريب التعلم بعملية القيام

 ساسـية، األ النواحي عدة يف تعمري ببحث البحث هذا اختلف قد
 الباحـث  أما االبتدائية، املدرسة لتالميذ املواد بتطوير تعمري قام) ١: (منها
 يؤدي وهذا. الكالم ملهارة اإلبتدائية للمرحلة الدراسية املواد بإعداد يقوم
 علـى  التعليمية املواد تعمري وركز) ٢( وعينته البحث جمتمع اختالف إىل

 علـى  الكالم مهارة ترقية على يميةالتعل املواد يركز الباحث أما اإلمالء،
   ١٠.العربية اللغة يف األصوات علم أساس

 

 املـواد  إعـداد  العنوان حتت) ٢٠٠٨( زمراين أنانج به قام الذي البحث .٢
 . الثانوية املرحلة لتالميذ الكالم مهارة لترقية التعليمية

 لتالميذ الكالم لتعليم التعليمية املواد انتاج البحث هذا يهدف  
 األثر معرفة مث التعليمية، املواد تطبيق امتام على الوقوف الثانوية، املرحلة
 . التالميذ عند الكالم مهارة ترقية يف املواد تلك تطبيق من البني

 الـيت  لتدريس املعدة التعليمية املواد أن هي البحث هذا ونتائج  
 الـتعلم  عنـد  جيذم وراغبام وميوهلم التالميذ احتياجات فيها تراعى

                                                             
١٠

  ضوء يف اإلبتدائية املرحلة لطالب العربية الكتابة ملهارة تعليمية مادة تصميم ، املساجد، تعمري  
 اجلامعة العليا، الدراسات كلية منشورة، غري املاجستري، رسالة ،)KTSP( الدراسية  الوحدة  مستوى على املنهج

 ح ص ،٢٠٠٨ ماالنج، احلكومية اإلسالمية
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. اهلـدف  بلغـة  الـنفس  يف عما الشفهي التعبري اءأد يف أكثر وتشجعهم
 .الكالم يف التالميذ ترقية يف فعاليتها هلا املعدة املواد وكانت

 يف تعليميةال وادامل تصميم نيالسابق الدراسات حاولت, فاخلالصة
 البحوث هذه بني االختالف بعض هناك ولكن, القراءة مهارةو الكتابة

 التعليمية املواد و املرحلة يف االختالف, الباحث به سيقوم الذي والبحث
 يف الصعوبة مستوى اختالف اىل تؤدي االختالفات فبهذه. املكانية والبيئة
  .املناسبة املعدة املواد

  
١ جلدولا  

)ونتائجها وأهدافها موضوعاا( السابقة الدراسات  

 البحوث نتائج البحوث أهداف البحوث

ــة ــري دراس  تعم
ــاجد ــت املس  حت

 تصـميم "  العنوان
 ملهارة تعليمية مادة

ــة ــة الكتاب  العربي
ــة ــة لطلب  املرحل
 ضـوء  يف اإلبتدائية

 مستوى على املنهج
 الدراسـية  الوحدة

)KTSP (ســـنة 
٢٠٠٨ "  
  
 

 مادة تصميم كيفية ملعرفة
 الكتابـة  ملهارة تعليمية
 املرحلـة  لتالميذ العربية

 املنهج ضوء يف اإلبتدائية
 الوحـدة  مستوى على

   الدراسية
 املادة فعالية مدى ملعرفة

 لترقية املصممة التعليمية
 العـريب  اإلمـالء  مهارة

 املرحلـــة لتالميـــذ
  .اإلبتدائية

 

 ملهـارة  التعليمية املادة تطوير) ١(
 املرحلـة  لتالميـذ  العربية الكتابة

 علـى  املنـهج  ضوء يف اإلبتدائية
 حصل  الدراسية الوحدة مستوى

 املطبوعة التعليمية املادة كتابة على
 التعليمـي  الكتـاب  شكل على

 Ayo( اإلمالء نتعلم هيا" باملوضوع

Belajar Imlak( "، علــى وأنــه 
 لترقيـة  وفعال" جيد" العام الوجه
 لتالميـذ  العـريب  اإلمالء مهارة
 أن) ٢(  اإلبتـدائي  الرابع الفصل

 املصـمم  الكتـاب  هذا استخدام
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 ،"جيد"  مستوى وعلى فعاال كان
 املـدرس  على يسهل وباستخدامه

 اإلمـالء،  يف العربية الكتابة يمتعل
 بسـهولة  الطلبـة  يشعر وكذلك

 .والتدريب التعلم بعملية القيام

 به قام الذي البحث
 زمراين أنانج

 حتت) ٢٠٠٨(
 املواد إعداد العنوان

 لترقية التعليمية
 الكالم مهارة

 املرحلة لتالميذ
 الثانوية

 التعليمية املواد انتاج
 لتالميذ الكالم لتعليم
  . الثانوية لةاملرح

 تطبيق امتام على الوقوف
  .التعليمية املواد
 من البني األثر ملعرفة
 يف املواد تلك تطبيق
 عند الكالم مهارة ترقية

 .التالميذ

 لتدريس املعدة التعليمية املواد أن
 احتياجات فيها تراعى اليت

 جيذم وراغبام وميوهلم التالميذ
 أداء يف أكثر وتشجعهم التعلم عند

 بلغة النفس يف عما الشفهي لتعبريا
  . اهلدف
 يف فعاليتها هلا املعدة املواد وكانت

 الكالم يف التالميذ ترقية

 

٢ اجلدول  
  الباحث حبث و السابقة البحوث بني الفروق

 السابقة البحوث
 الباحث حبث

 الفروق نواحي املوضوعات

 املسـاجد  تعمري دراسة
 تصـميم "  العنوان حتت
 ملهـارة  تعليميـة  مادة

 لطلبـة  العربيـة  الكتابة

  البحث جمتمع) ١(
 يف التالميذ  وعينته
  االبتدائية املرحلة

 املـواد  تعمري وركز) ٢(

 وعينتـه  البحـث  جمتمع) ١
  يةاإلبتدائ املرحلة يف التالميذ

 املواد تركز الباحث أما) ٢(
 .الكالم مهارة على الدراسية
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 ضوء يف اإلبتدائية املرحلة
 مسـتوى  علـى  املنهج

) KTSP( الدراسية الوحدة
 " ٢٠٠٨ سنة

 اإلمالء على التعليمية

 بـه  قام الذي البحث
 زمـــراين أنـــانج

 حتــــت) ٢٠٠٨(
 املـواد  إعداد العنوان

 مهارة لترقية التعليمية
 املرحلة لتالميذ الكالم
 الثانوية

 وعينته البحث جمتمع  )١(
 املرحلـة  يف الطلبة
  .الثانوية

 زمراين أنانج وركز  )٢(
 لترقية التعليمية داملوا

 .الكالم مهارة

 الباحـث  دراسة نوع أما) ١(
  التجرييب هو
 املـواد  إنتاج: إىل يهدف) ٢(

 وملعرفـة  الكالم؛ مهارة لتعليم
 عمليـة  يف املعدة املواد تطبيق

 املدرســة يف الكــالم تعلــيم
 فعالية مدى وملعرفة اإلبتدائية؛

 مهـارة  لترقيـة  املعـدة  املواد
 .لكالما مهارة يف التالميذ
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  الثاين الفصل

 النظري اإلطار

  
  التعليمية املواد: األول املبحث

 التعليمية املواد  : أوال

 يرجى الىت واملعلومات واحلقائق التربوية اخلربات جمموعة هى التعليمية املواد
 حلركيةا املهارات أو عندهم، تنميتها يراد الىت والقيم واإلجتاهات ا، الطالب تزويد
 األهداف ضوء ىف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق يهدف إياهم، اكتساا يراد الىت

  ١١.املنهج ىف املقررة
 بغرض للطالب تقـدميه ىف نرغب الذي التعليمى احملتوى هى التعليمية واملواد

 يتعلمه الذى املضمون وهى. وجدانية أو مهارية، أو معرفية تعليمية أهداف حتقيق
 يف مطبوعة مادة يكون فقد, التعليمى احملتوى هذا وسيلة وتنوع. ما علم ىف التلميذ
 يكون وقد. ملصقات أو سبورات على أو لوحات على أو التعليمية واملقررات الكتب

                                                             
 د ،املنصورة جامعة:مصر(,أساليبه و مناهجه ا للناطقني لغري العربية تعليم ,طعيمة أمحد رشدي ١١

 ٢٠٢. ص )ت د
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 إىل البسيط من أخرى أشكاال يتخذ وقد, األفالم أو الثابتة كالصور مصورة مادة
 ١٢.سواء حد على واملعلمني للطالب مألوفة غري وقدتكون, املعقد

  

 التعليمية املواد اجتاه و معايري و أسس   :ثانيا

 الكتب وإعداد التأليف يف مراعاا نم البد أسس تعليمية مواد إلعداد
  . واللغوية النفسيـة بـميوهلم تتعلق وأسس الطالب بثقافة تتعلق أسس فهي, التعليمية

 املؤلف ا يقوم اليت املعلومات من جمموعة هي هنا الكتاب إلعداد سسواأل
 تعليم فصول يف لالستخدام وطرحه النهائي، شكله يف إخراجه قبل كتابه إلعداد

 يفترض ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم كتب تأليف يف األمثل والوضع. لغةال
 األدوات من عدد توفر عن فضال كتاب، أي تأليف قبل الدراسات من عدد إجراء

  ١٣.الكتاب تأليف عليها يعتمد اليت والنصوص والقوائم
 لتعليم التعليمية الكتب ومقررى املؤلفني على لزاما أصبح املنطلق هذه ومن

  :اآلتية األسس مراعاة لألجانب العربية
  واإلجتماعية الثقافية األسس - ١
 السيكولوجية األسس - ٢

  والتربوية اللغة األسس - ٣

  
  واالجتماعية الثقافية األسس -١

                                                             
١٢

 .١١١ ص, سابق مرجع, وزمالؤه الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد 

١٣
 للناطقني العربية للغةا لتعليم األساسي الكتاب, طعيمة أمحد رشدي و الناقة كامل حممود .

 .١٣٥ .ص) ١٩٨٣, القرى أم: املكرمة مكة( ,تقوميه- حتليله-إعداده, أخرى بلغات
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 والعادات واالجتاهات واملفاهيم واملعتقدات واملثل األفكار بأا الثقافة تعريف
 بعقله اإلنسان صنع ما كل الثقافة أي...  اتمعات من جمتمع يف تسود اليت والتقاليد

 واملؤسسات األفكار كل شعب قافةبث ونقصد: قائال النور عبد فرنسس ويعرفها ويده،
 يصبح الثقافة وبدون لنفسه، اإلنسان خلقها اليت والتقاليد والعادات االجتماعية والنظم
  .احليوانات تسلك كما يسلك فقط بيولوجيا كائنا اإلنسان

 لألجانب العربية اللغة لتعليم كتاب إعداد أن: نقول حينما النغايل حنن إذا
 وذلك وثقافتنا لغتنا خيدم أنه مبعىن, أسالمى وثقاىف اجتماعى عطاب له يكون أن فينبغى

  : ١٤اآلتى مراعاة خالل من
 

 الىت املوضوعات تقدم أنب وذلك, إسالميا عربيا حمتواه يكون أن  )أ 
 مبسطة وبصورة, مشوهة غري حقيقية بصورة اجلانب  هذا تتناول
  .اإلسالمية الثقافة حقيقة فهم على الدارس تعني

 املاديـة  الثقافـة  عناصـر  للكتاب التعليمى احملتوى يتضمن أن  )ب 
 .األجانب الدارسني وأغراض تتناسب بصورة واملعنوية

 رأسـها  علـى  الىت وخصائصه العرىب ثبالترا االهتمام ضرورة  )ج 
 .والعلماء العلم مكانه ورفع اإلنساىن الطابع

 الدارسني مع تناسب وما حاجات ضوء يف العربية الثقاقة انتقاء  )د 
 .والثقافة اللغة تعلم من واهتمامهم

 إىل البسيط ومن,املعنوى اىل احملسوس من الثقافة تقدمي يف التدرج  )ه 
 .الكل إىل اجلزء ومن املركب

                                                             
١٤

 الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس ،اهللا عبد احلميد وعبد الغايل، اهللا عبد ناصر 

  ٢٧-٢٠:ص) ت د ،الغايل دار: الرياض( بالعربية،
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 اخلاظئة املفاهم تصحيح يف وتوظيفها اإلسالمية بالثقافة االهتمام  )و 
 السلبية االجتاهات وتعديل -وجدت أن -األجانب الدارسني عاد

 .حنوها

 

 

 

       السيكولوجية األسس -٢

 احملور فهو, التعليمية العملية يف أساسيا عنصرا يشكل املتعلم أن املعوم من
 هذه قامت فما, التعليمية العملية من اهلدف هو وأخريا أوال هو هوأن, عليه تركز الذى

 خصائص معرفة فإن مث ومن, املتعلم لدى معينة أهداف حتقيق أجل من إال العملية
  .الدراسية حمتوىاملناهج إعداد عند ضروريا مطلبا تعد والعقلية النفسية التعلم

 األفراد إن بل, لعقليةوا النفسية خصائصها عمرية مرحلة لكل أن الواضح ومن
, الواحدة العمرية املرحلة داخل النفسية ومسام العقلية قدرام يف بينهم فيما خيتلفون

 عند مراعاته ينبغى والذى املتعلمني بنمو املتصلة الفردية الفروق مبدأ ظهر هنا ومن
  . التعليمية املواد واختيار إعداد

 الواحد اتمع أفراد على ينطبق -القدرات يف اإلختالف - األمر هذا كان وإذ
 يأتون إم حيث, ا الناطقني غري من العربية اللغة دارسى على ينطبق أن أحرى فإنه
 إىل يؤدى الذى األمر خمتلفة وجنسيات, متنوعة ثقافات ومن, شىت بيئات من

 يف خيتلفون فإم وبالطبع, العربية لتعلم واستعدادهم العقلية القدرات يف اختالفهم
 املستويات اختالف أن كما, للعربية تعلمهم وسرعة  اهتمامهم درجة ويف دوافعهم

 الطبقة بني مطردة عالقة وهناك, اللغة حتصيل على أثره له ةاالجتماعية االقتصادية
  .األجنبية اللغة تعلم حنو واجتاهتهم للدارس االجتماعية
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 وبني الفرد منو أمناط بني وثيقة عالقة وجود على والتربية اللغة علماء ويؤكد
 وتعلم الصغري تعلم بني حمسوبا فرقا هناك أن كما, األجنبية اللغة تعلم على قدرته
  ١٥.منهما لكل املقدمة املواد يف يراعى أن ينبغى الفرق هذا األجنبية للغة الكبري

 
 
 

  والتربوية اللغوية األسس -٣

 واملستوى اللغوى باملستوى ثانية كلغة العربية كتب يف املقدمة اللغة وتم
 هل يقدم؟ اجلمل من نوع أى معرفة يلزم العربية التراكيب تقدمي عند فمثال, التربوى
 من األسئلة هذه من االجابة ؟ أواملركبة بالبسيطة تبدأ وهل ؟ الفعلية أو االمسية

  األساسني هذين أن ارأين مث ومن, التربوى اجلانب عن مبعزل لغويا تناوهلا الصعب
 من ولكن وظيفة منهما لكل كان وإن واحدا أساسا يعدان) والتربوى اللغوى(

  ١٦.لتداخلها نظرا بينهما الفصل الصعب
 العربية اللغة لتعليم األساسية التعليمية املادة وضع عند مراعاا من البد ومما

  ١٧:اآليت ا الناطقني لغري
  . هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمد أن  )أ 
 مفـردات  قائمة يف ممثلة األساسية اللغة على  املادة تعتمد أن  )ب 

  .معتمدة شائعة
 الـيت  واحلقائق باملفاهيم املقدمة اللغوية املعلومات يف يلتزم أن  )ج 

  . احلديثة اللغوية الدراسات أثبتتها

                                                             
 .٢٨-٢٧ ص, نفسه رجعامل ١٥

 .٣٥ ص, نفسه املرجع ١٦

 .٦٥-٦٤ص, فسهن املرجع ١٧
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 معلومـات  من يقدم فيما والصحة والسالمة لدقةا تراعى أن  )د 
  ).مثال الضمائر( لغوية

 أي مصطنعة، وليست طبيعية مألوفة لغة املقدمة اللغة تكون أن  )ه 
  .وتراكيبها بنائها يف صحيحة اللغة تقدم

  .وتعلمها اللغة ملفهوم واضح نصور على املادة تبىن أن  )و 
  .ذلك أمكن كلما يطةالوس اللغة استخدام املادة تتجنب أن  )ز 
 الكلمات خالل من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل أن  )ح 

  .املعىن ذات واجلمل
  .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن  )ط 
  .حرف لكل والصوت بالرمز تعتين أن  )ي 
  .باحلروف ليس واجلمل بالكلمات املادة تبدأ أن  )ك 
  .والتنغيم بالنرب العناية تظهر أن  )ل 
  .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجل أن  )م 
 الدراسـات  تربزهـا  الـيت  اللغوية املشكالت إىل تلتفت أن  )ن 

       ١٨.والبحوث

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
١٨

 .٦٥-٦٤. ص سابق، مرجع طعيمة، أمحد ورشدي الناقة كامل حممود 
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  األصوات علم مفهوم: الثاين املبحث

  األصوات علم تعريف  :أوال

 صلة هلا اليت املعارف من طائفةأو واملعرفة، الفهم ا مايراد هو لمالع
 األشياء احتكاك من صادرأو ناتج وهي صوت، مجع: األصوات وأما .باألصوات
 كل أو ).جبهاز جهاز أو بآلة، آلة أو بشئ، شئ أي. (ببعضها أواألجهزه أواآلالت،

 .بالصوت يسمى) سمعال حاسة وهي اخلمسة احلواس من واحد( االذن يسمعه ما
  ١٩.السمع حباسة ويدرك مادى، وسط يف وينتقل األجسام، اهتزاز من حيدث أثر وهو

 علم"  اللغة علم إىل مدخل" كتابه ىف اخلوايل علي حممد الدكتور قالو
 ومن انتقاهلا حيث ومن نتاجهاا حيث من اللغة أصوات ىف يبحث علم هو األصوات

 األصوات علم اللغوية األصوات إنتاج ىف يبحث الذى العلم ويدعى, كهاادرإ حيث
 فهو السامع إىل املتكلم من اللغوية اتالصو انتقال ىف حبث ذىلا العلم وأما. النطقي

 علم فيدعى صواتألا هذه دراكإ ىف يبحث الذى العلم ماأو. الفيزيائ الصوات علم
   .٢٠السمعى األصوات

                                                             
١٩

 ٦: ص ،)١٩٩٤ اآلداب، مكتبة: القاهرة( ،العربية اللغة أصوات  خلف، عادل.  

٢٠
  ٨-٧: ص ،)ت د ،اخلرجيى مكتبة: القاهرة( ،اللغوية األصوات, اخلوايل على حممد.  
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  الصوتيات" والفونولوجيا الصوتيات" كتابه ىف حركات مصطفى عندى وأما

 "phonetique " ىتؤد الىت اللغوية ائفظالو عن مبعزل البشرية األصوات يدرس علم 
  . اللسانيان إىل صرحيا انتماء الينتمى علم فهو صواتاأل هذه ا
  

  األصوات علم أمهية  :ثانيا

 علوم من قسم وهي) العام( النظري اللغة علم أقسام أحد األصوات علم - ١
 .نفسها اللغة علم مهم الصوت أن جند ذلك خالل ومن احلديثة، اللغة

 الطفل أن حيث. فلالط ذلك على والدليل. بعدمها اللغة تعلم نستطيع ال - ٢
 عرب إليه ويصل تكرارا، والديه لكالم مسعه خالل من الكالم على قادر

 .السمع مث الصوت

 أن حيث وثيقا، ارتباطا ببعضهاالبعض مرتبطتان السمع وحاسة الصوت  - ٣
 اليت األصوات مساع يستطيع ال) جيدة مسعه حاسة أي( الكامل الشخص
 وكذلك.  الصوت وجود بعدم حوله من األشخاص أو األشياء يصدرها
 اليت األصوات مساع يستطيع ال) يسمع ال الذي الشخص أي( لألصم

 ولذلك السمع حاسة وجود بعدم حوله من األشخاص أو األشياء يصدرها
 وعددها ا املتخصصني إال يفهمها ال اللغة وهذه. اإلشارة لغة يستخدم

 .نادر أي اتمع يف قليل

 أي( الصوت اصدار هي األغراض أو الرغبات عن للتعبري طريقة أسهل - ٤
 ).  الكالم

 صوت دون فاألذن لإلنسان، األكسجني كأمهية لألذن مهم الصوت - ٥
 ٢١.يتنفس ال أكسجني فدون اإلنسان وكذلك اليسمع

   

                                                             
21
 http://www.google.com/ ahammiyatu ilm al-Ashwat, diakses 16 Februari 2010 
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  األصوات وخمارج لنطقا جهاز  :ثالثا

 )Organ of Speech( النطق جهاز ) أ(

 عملية وانتاجها النطق، جبهاز مرتبطة تكلمنا اليت األصوات صفات
 وال صمت، يف وخيرج اهلواء يدخل احلاالت غالب ففي .التنفس جلهاز عرضية
 اليت احلركات يف وحتكم وضغط حواجز هناك كانت إذا إال األصوات حتدث
 يف حيزها احلركات وهذه األصوات، تنويع يف املسببة احلواجز أوتزيل تنشئ
 ثالثة على بناء تقليديا األصوات وتصنف. الفم وداخل واحلنجرة احللق

  : متغريات
 حنكم جيعلنا مما الصوتية، األوثار على حتتوي اليت احلنجرة نشاط - ١

 . مهموس أو جمهور بأنه صوت كل على

 احللق أو الفم يف واقع وهو الضغط أقصى فيه يكون الذي املكان - ٢
 .الصوت خمرج أو النطق نقطة ويسمى احلنجرة أو

  .النطق طريقة وتسمى احلنجرة أو الفم يف الصوت إنتاج كيفية - ٣
  األصوات حدوث ىف يتسبب الذى اهلواء وهي  La Glotte: احلنجرة  ) ب(

  .نادر هذا ولكن داخال يكون وأحيانا, الرئتني من خارجا يأيت
 هذا تسمى وقد. والفم احلنجرة بني الواقع اجلزء وهو Pharynx: احللق  ) ج(

 األقصى  الواقعبني وهوالفراغ. احللق أوالتجويف احللقى بالفراغ اجلزء
 للحلق اخللفى واجلدار اللسان

. األعلى احلنك: التالية باألمساء أحيانا إليه ويشارPlate : احلنك  ) د(
 العضو وهذا the roof of the mouth. الفم قفسأو. احلنك أوسقف

 األوضاع هذه من وضع كل ومع .خمتلفة أوضاع ىف اللسان به يتصل
 ىف عادة احلنك ويقسم. خمتلفة أصوات خترج منه جزء ألى بالنسبة

  : هي أجزاء ثة ثال إىل  الصوتية الدراسات
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 teet ridge) = العليا األسنان أصول ذلك مبا( أواللثة احلنك مقدم - ١

or alveole 

 hard) لغار با بعضهم ويسميه( الصلب احلنك أو احلنك وسط - ٢

palate 
 soft     ) بالطبق بعضهم ويسمية( اللني احلنك أو احلنك أقصى - ٣

plate  
 وشكله, األعلى ىف موجود وحيزها اللثة تقع واحلنك األسنان بني: اللثة)   هـ(

 مثل يةواللث روفاحل إلنتاج اللسان طرف غالبا معه ويلتقى حمدب
   والنون, والالم, والسني, والطاء, والدال, التاء

                           Teeth  :  األسنان ) و( 
: قسمني إىل  األصوات علماء ويقسمها.  الثابتة النطق أعضاء من األسنان
 من عدد ىف مهمة ئف وظا ولألسنان. السفلى وأسنان العليا أسنان

  .األصوات
   Tongoe:  لسانال   ) ز(

 العرب  ىف فيقال. به اللعات مسيت وألمهيته. النطق أعضاء أهم من وهو
. العربية اللغة بذالك ويقصدون)) العرب لسان(( أو)) العرب اللسان((

 ثالثة خاص منهابوجه يهمنا, أقسام إىل عادة األصوات علماء ويقسمه
  : هي
 املقابل  اجلزء  وهو  back of the tongoe  أومؤخره اللسان أقصى  - ١

 .احلنك بأقصى يسمى ما أو اللني للحنك

 احلنك يقابل الذى  اجلزء وهو  front of the tonge  مقدمه أو وسط - ٢
 .احلنك بوسط يسمى ما أو الصلب

 .اللثة يقابل الذى اجلزء وهو blade of the tongue اللسان طرف  - ٣
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 point or tip of theذلقه أو ايته هي, للسان أخرى أجزاء وهناك

tongue  بطرف مسيناه فيما داخال يعد الواقع ىف اجلزء هذا ولكن 
  )root of the tongue( اللسان أصل يسمى أخر جزء وهناك. اللسان

  Lips:  الشفتان) حـ(
 السفلى الشفة ودور النطق ىف هاما دورا يلعبان متحركان عضوان الشفتان

 الباء مثل أصوات إحداث ىف ساسىأ كعنصر ويتدخالن, العليا من أهم
 يكمن حيث والواو واجليم الشني مثل حروف ىف ثانوى كعنصر أو وامليم

  . ٢٢الفم جتويف متديد ىف دورمها
  

  يةالعرب اللغة أصوات عدد  : رابعا

 وعشرون مثانية منها: صوتا وثالثون مخسة العربية اللغة أصوات عدد يبلغ
 نتائج من وكذلك. ٢٣)Vowels( صائتا أصوات وسبعة) Consonants( صامتا صوتا
 منهما األول مسوا رئيسني قسمني إىل قسموها أن اللغوية لألصوات احملدثني حتليل

Consonants والثاين Vowels، والثاين الساكنة باألصوات األول القسم تسمية وميكن 
  ٢٤.اللني بأصوات

 الوضوح، بذات األذن وتستقبلها بوضوح، تنطق اليت  هي الصامتة فاألصوات
 من صدورها ترتيب على وهي املصوتة، الصويت اجلهاز أعضاء من حمدد خمرج وهلا

  :املعاصرة العربية ألجبدية طبقا أبعدها إىل خمارجها أقرب
 ز ر ذ ل ط ض د ت ظ ذ ث ف م ب

 هـ ء ح ع ق و ك غ خ ي ش ج ص س

                                                             
٢٢

 والثقافة، اإلنسانية العلوم كلية: ماالنج( ،األصوات علم دراسة يف املذاكرة دارين، سالمت.  
 ٧-٤: ص ،)٢٠٠٥

٢٣
 ٦٣: ص ، ،سابق جعمر خلف، عادل.  

٢٤
 ٢٦: ص ،)١٩٩٠ املصرية، األجنلو مكتبة الناشر: القاهرة( ،اللغوية األصوات أنيس، إبراهيم.  
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 تنطقهن حىت صوامت فهن الصائتة، األخرى باألصوات إال التستبني أصوات أا
 الصامتة معىن يف ومها السواكن، أو الساكنة باألصوات أيضا ذاهل وتسمى. الصوائت

  .الصوامت أو
 صويت مد جمرد ألا منفردة، ا النطق ميكن ال اليت فهي الصائتة األصوات أما

 خمارجها وإمنا للصوت، املقطعة – األعضاء خمارج هلا وليس الصامتة، األصوات يالحق
  .الزفري هواء – اءاهلو من أو اجلوف من ذلك، قبل مما

 حتريك أي التحريك، أو للحركة أصوات ستة: سبعة األصوات وهذه
 حتريك عدم أى التحريك، عدم أو احلركة لعدم واحد وصوت الصامتة، األصوات
  :نوعان احلركة فاألصوات. الصامتة األصوات
 يف كما والفتحة والكسرة الضمة حركة وهي القصرية للحركة ثالثة - ١

 وكتابتها اإلعرابية، احلركات رموز هي الكتابية ورموزها. علم: قولك
  .اختياري أمر

 والكسرة الطويلة، الضمة: حركات وهي الطويلة للحركة وثالثة - ٢
 الكتابية ورموزها. دينا عو: قولك يف كما الطويلة، والفتحة الطويلة،

 .إجباري أمر وكتابتها ا،/ي/و: احلروف هي

. ال لم: قولك يف كما مقدرا، أو ظاهرا السكون وفه احلركة عدم صوت أما
 وكتابته – الرياضة اللغة يف الكمية عدم أو الصفر عالمة وهو) ـْـ( الكتايب ورموزه
 معدزما، يكون يكاد فيه الصويت واملد اختياري، أمر القصرية احلركات كرموز
 املد كمية حبسب الصوائت ترتيب فإن ذلك وعلى ٢٥.مدا الصوائت أقل إنه أوفلنقل
  :كاآليت يكون تنازليا رتيبات الصويت

  الطويلة احلركات
                                                             

٢٥
 –السكون أن ورأيه) zero vowel( الصفر احلركة: السون مىيس أن بشر كمال الدكتور يقترح.  

 النطق ناحية من صوتا أو حركة ليس أنه من بالرغم حركة، أة صويت عنصر – الوظيفي الصويت املستوى على
 ٢١١-٢٠٢ ص ٣ ط اللغة، علم يف دراسات: انظر. السمعي والتأثري
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  القصرية احلركات
  ٢٦.السكون

  
  

  
  اإلندونيسية اللغة يف املوجودة غري العربية اللغة أصوات: خامسا

 وهي صوتا عشر اثنا إندونيسيا يف املوجودة غري العربية اللغة أصوات عدد يبلغ
  :٢٧ترمجتها وهذه. ق غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، ذ، خ، ح، ث، منها

 اسم اندونسيا اسم عربية

 s Es (dengan titik di atas) ثاء ث

 h Ha (dengan titik di bawah) حاء ح

 kh Ka dan Ha خاء خ

 z Zal (dengan titik di atas) ذال ذ

 sy Es dan ye شني ش

 s Es (dengan titik di bawah) صاد ص

 d De (dengan titik di bawah) ضاء ض

 t Te (dengan titik di bawah) طاء ط

 z Zet (dengan titik di bawah) ظاء ظ

 Koma terbalik di atas …’… عني ع

 g Ge غني غ

 q Ki قاف ق

                                                             
٢٦

 ٣٠-٢٧: ص ،سابق مرجع خلف، عادل.  
27
  . Departemen Agama RI, Pedoman Transliterasi ArabPedoman Transliterasi ArabPedoman Transliterasi ArabPedoman Transliterasi Arab----Latin,Latin,Latin,Latin,    (Jakarta, proyek 

Pengkajian dan Pengembangan lektur Pendidikan Agama), Hal. 4-6 
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 وضع طريقة كبري بنصيب األصوات علم فيها يسهم اليت املهمة ااالت منو
 اللغة يف ا تنطق اليت للطريقة املطابقة احلروف وضع ا واملقصود للغات، االلفباء
 بعض كتابة إىل أحيانا نضطر فقد حروفها، غري حروف إىل أصواا نقل املراد

 األجنيب، ا ينطقها أن جيب اليت الطريقة عن للتعبري التينية حبروف العربية األصوات
 كلها وهي والشني، واخلاء، والغني والقاف والعني والظاء والضاد والذال الثاء: مثل

 الصوت لنقل خمتلفة طرقا املستشرقون اقترح وقد العربية، يف إال توجد ال أصوات
 هذا إىل يضاف. إخل خ، = kh ض، = dh و ذ، = th :منها لغتهم، حروف إىل العريب
  .٢٨األوروبية اللغات من الكثري يف توجد ال اليت الطويلة احلركات كتابة

  
 النطق عند يسيةندوناإل للغةا يف املوجودة غري الصويت اجلهاز عمل وصف: سادسا

   العربية األصوات

  :العربية األصوات نطق عند الصويت اجلهاز عمل نصف أن نستطيع
 اجلهاز أعضاء يف والدا أماكن وهي العربية، األصوات مبخارج: أوال

  .الصويت
 بأوضاع تتعلق اليت املتقابلة الصفات وخاصة العربية، األصوات بصفات: ثانيا

 ٢٩.األصوات ذه النطق عند الصويت اجلهاز

 املالحظة الصفة خمارج الصوت الرقم

 طرف مابني ثاءال ١
 اللسان

 وأطراف
 الثنايا

 اجتكاكي، مهموس،
 ووصف. منخفض

: به الصويت اجلهاز عمل
 الوتران يهتز ال

 وينخفض الصوتيان،

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 فصار مثْمرةٌ: مثل كالسني،
 لذلك. وغريها صوتا مثسمرةٌ

 بينهما، ومنيز تم أن لنا البد

                                                             
28
 . http://www.google.com/ al-ashwat al-Arabiyah, diakses 16 Februari 2010 

٢٩
 ٧٠-٦٣: ص ،سابق مرجع خلف، عادل.  
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 احلنك عن اللسان
 وحيدث األعلى،
 الصفري شبهي احتكاك

 .األسنان بني

 صحيحا صوتا يكون كي
 .النطق يف وسليما

 اجتكاكي، مهموس، احللق وسط اءاحل ٢
 ووصف. منخفض

: به الصويت اجلهاز ملع
 الوتران يهتز ال

 وينخفض الصوتيان،
 احلنك عن اللسان
 وحيدث األعلى،
 الصفري يشبه احتكاك

 .احللق عند

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 الفَالَحِ علَى حي: مثل كاهلاء،
 صوتا هالفَالَ علَى حي فصار

  كثريا تم أن البد وكذلك
 العظيم القرآن يف كان الذي
 فصار بِمزحزِحه: مثل

 البد لذلك. وغريمها بِمزحزِححِ
 كي بينهما، ومنيز تم أن لنا

 وسليما صحيحا صوتا يكون
 .النطق يف

 من احللق أدىن  اءاخل ٣
 الفم

 اجتكاكي، مهموس،
 عمل ووصف. مستعل
 ال: به الصويت اجلهاز
 تيان،الصو الوتران يهتز

 للحنك اللسان يتصعدو
 وحيدث األعلى،
 الصفري يشبه احتكاك

 .احلنك أقصى يف

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 الَّرحمنِ اهللا بِسمِ: مثل كاحلاء،
 الَّرخمنِ اهللا بِسمِ فصار الرحيمِ
 لذلك. وغريها صوتا الرخيمِ

 بينهما، ومنيز مت أن لنا البد
 صحيحا صوتا يكون كي

 .النطق يف وسليما

 طرف مابني ذالال ٤
 اللسان

 وأطراف

 احتكاكي، مهجور،
 ووصف. منخفض

:  به الصويت اجلهاز عمل

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 فصار الظُّهر: مثل كالظاء،
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 الصوتيان، الوتران يهتز الثنايا
 عن اللسان وينخفض

 وحيدث األعلى، احلنك
 الصفري يشبه احتكاك

 .األسنان بني

رلذلك. وغريها صوتا الذُّه 
 بينهما، ومنيز تم أن لنا البد
 صحيحا صوتا يكون كي

 .النطق يف وسليما

 احتكاكي، مهموس، اللسان وسط نيشال ٥
 ووصف. منخفض

: به الصويت اجلهاز عمل
 الوتران يهتز ال

 وينخفض ،الصوتيان
 احلنك عن اللسان
 وحيدث األعلى،
 الصفري يشبه احتكاك

 .واحلنك اللثة

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 من باهللا أعوذ: مثل كالسني،
 أعوذ فصار الرجيم الشيطَان

 صوتا الرجيم السيطَان من باهللا
 تم أن لنا البد لذلك. وغريها

 صوتا يكون كي ما،بينه ومنيز
 .النطق يف وسليما صحيحا

 طرف مابني ادصال ٦
 وفوق اللسان
 الثنايا

 احتكاكي، مهموس،
 عمل ووصف. مستعل
 ال: به الصويت اجلهاز
 الصوتيان، الوتران يهتز

 عن اللسان ويتصعد
 درجة إىل األعلى احلنك

 وحيدث االنطباق،
 الصفري يشبه احتكاك

 .اللثة عند

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 الذين صراط: مثل كالسني،
 فصار اآلية... عليهم أنعمت
 عليهم أنعمت الذين سراط

 لذلك. وغريها صوتا اآلية...
 بينهما، ومنيز تم أن لنا البد
 صحيحا صوتا يكون كي

 .النطق يف وسليما

 حافة أول ادضال ٧
 وما اللسان

 من يليه

 انفجاري، مهجور،
 عمل ووصف. مستعل
 يهتز: به الصويت اجلهاز

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 هلم واضرِب: مثل كالدال،
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 الصوتيان، الوتران  األضراس
 للحنك اللسان ويتصعد
 درجة إىل األعلى

 وحيدث االنطباق،
 األسنان بني انفجار
 .واللثة

 هلم بوادرِ فصار اآلية...

 لذلك. وغريها صوتا اآلية...
 بينهما، ومنيز تم أن لنا البد
 صحيحا صوتا يكون كي

 .النطق يف وسليما

 طرف بني ما اءطال ٨
 اللسان
 الثنايا وأصول

 انفجاري، مهموس،
 عمل ووصف. مستعل
: به الصويت اجلهاز

 اجلهاز عمل ووصف
 يهتز ال: به الصويت
 الصوتيان، الوتران
 للحنك سانالل ويتصعد
 درجة إىل األعلى

 وحيدث االنطباق،
 األسنان بني انفجار
 .واللثة

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 لذلك. وغريها صوتا كالتاء
 بينهما، ومنيز تم أن لنا البد
 صحيحا صوتا يكون كي

 .النطق يف وسليما

 طرف مابني اءظال 
 اللسان

 وأطراف
 اياالثن

 احتكاكي، مهجور،
 عمل ووصف. مستعل
 يهتز: به الصويت اجلهاز
 الصوتيان، الوتران
 للحنك اللسان ويتصعد
 درجة إىل األعلى

 وحيدث االنطباق،
 الصفري يشبه احتكاك

 .األسنان بني

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 أنذُر فصار أُنظُر: مثل كالذال،
 لنا البد لذلك. وغريها تاصو
 كي بينهما، ومنيز تم أن

 وسليما صحيحا صوتا يكون
 .النطق يف
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 ،)متوسط( مهجور، احللق وسط نيعال 
 ووصف. منخفض

: به الصويت اجلهاز عمل
 الصوتيان، الوتران يهتز

 عن اللسان وينخفض
 ومير األعلى، احلنك
 دون احللق عند اهلواء

 من نوع أى حيدث أن
 .احلفيف أو الصفري

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 أَنعمت: مثل مهزة، أو كاأللف
 عَنعمت فصار آمنوا..  علَيهِم
 صوتا..  عامنوا..  علَيهِم
 تم أن لنا البد لذلك. وغريها

 صوتا يكون كي بينهما، ومنيز
 .النطق يف وسليما صحيحا

 من احللق أدىن نيغال 
 الفم

 احتكاكي، مهجور،
 عمل ووصف. مستعل
 يهتز: به الصويت اجلهاز
 الصوتيان، الوتران
 للحنك اللسان ويتصعد
 درجة إىل األعلى

 وحيدث االنطباق،
 الصفري يشبه احتكاك

 .احلنك أقصى يف

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 املغضوب غَري: مثل كالواو،
 وير فصار اآلية..  عليهم

 اآلية..  عليهم املَوضوب
 لنا البد لذلك. وغريها صوتا

 كي بينهما، ومنيز تم أن
 وسليما صحيحا صوتا يكون

 .النطق يف

 انفجاري، مهموس، اللسان أقصى افقال 
 عمل ووصف. مستعل
 ال: به الصويت اجلهاز
 الصوتيان، الوتران يهتز

 احلنك اللسان ويتصعد
 انفجار وحيدث األعلى،

 .اللهاه عند

 كان قلنا، إذا نغايل ال حنن إذا
 احلروف ذا ننطق منا بعض أن

 لذلك. وغريها صوتا كالكاف
 بينهما، ومنيز تم أن لنا البد
 صحيحا صوتا يكون كي

 .النطق يف وسليما
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  .العربية واللغة اإلندونيسية اللغة أصوات بني املقارنة:   سادسا

 الرمز العريب مزالر
 الدويل

 الرمز
 اإلندونسي

 بني املشترك
 العريب

 واإلندونسي

 تنفرد ما
 العربية به

  تنفرد ما
 به 

 اإلندونيسية

 من مثال
 العربية

 من مثال
 اإلندونيسية

 adab أدب   ? a . )األلف( ا

 Bab باب   ? b b )الباء( ب

 tafsir تفسري   ? t t )التاء( ت

 - ثوب  ?  - θ )الثاء( ث

 jasmani جسماين   ? dЗ j )اجليم( ج

- c c   ? - cabang 

 - حاصل  ?  - h )احلاء( ح

 khawatir خواطر   ? x kh )اخلاء( خ

 daftar دفتر   ? d d ) الدال( د

 - ذات  ?  - δ )الذال( ذ

 rasul رسول   ? r r )الراء( ر

 Za’faran زعفران   ? z z )الزاء( ز

 Soal سؤال   ? s s )السني( س

 syarat شرط   ? ς sy )الشني( ش

 - صحة  ?  - ş )الصاد( ص

 - ضحى  ?  - d )الضاد( ض

 - طريقة  ?  - Ń )الطاء( ط

 - ظهر  ?  - δ )الظاء( ظ

 - عافية  ?  - ς )العني( ع

-  ng   ? - ngeri 

 - غرية  ?  - £ )الغني( غ

 fitnah فتنة   ? f f )الفاء( ف

- p p   ? - pikir 

 - قرآن  ?  - q )القاف( ق

 takbir تكبري   ? k k )الكاف( ك 
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 lisan لسان   ? l l )الالم( ل

- g g   ? - gamis 

 mungkar منكر   ? m m )امليم( م

 nasehat نصيحة   ? n n )النون( ن

 hidayah هداية   ? h h )اهلاء(هـ

 waktu وقت   ? w w )الواو( و

-  ny   ? - nyata 

 yatim يتيم   ? j y )الياء( ي

 ال العربية األصوات بعض أن لنا يتضح السابقة اجلداول إىل النظر أنعمنا إذا

،  / t /ط /،  / d /ض،  /ş /ص /،  / δ /ذ / ، / h /ح/  /,θ /ث/: مثل اإلندونيسية يف توجد

  .يع الصوائت الطويلةكما ال توجد فيها مج. / q /ق،  /، /غ/، / ‘ /ع/،  /δ /ظ/

 /، / ny :وأما األصوات اإلندونيسية اليت ال يوجد مقابلها يف اللغة العربية فهي

c / ،/ ng / /،  / p / p / ،  / g / g /.  

وينبغي أن نشري هنا أن بعض املؤلفني واملرجتمني حاولوا أن يكتبوا األصوات 

كرنا سابقا برموز خاصة يف مؤلفام العربية اليت اليوجد مقابلها يف اإلندونيسية كما ذ

اإلندونيسية لتساعد القارئ يف النطق وإنتاج الصوت كما ينبغي أن تنطق تلك 

  :٣٠األصوات فكتبوا الفونيمات العربية بالرموز اآلتية

 املثال اإلندونيسية الرموز الدولية الرموز العربية الفونيمات

  θ ts Hadits ث

  δ dz Ustadz ذ

                                                             
٣٠

 ١٠٣-١٠٠. ص. العربية واللغة إندونيسيا.  
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  s sh Shalat ص

  d dh Ridha ض

  t th Thariq ط

  δ zh Zhahir ظ

  gh Ghaib  غ

  

  الكالم مهارة مفهوم: الثالث املبحث

  الكالم مهارة مفهوم  :أوال

 من األصوات هذه خترج حبيث سليما، نطقا العربية األصوات نطق به ويقصد
 مهارة الكالم الناقة، كامل حممد وقال .٣١اللغة علماء لدى عليها املتعارف خمارجها
 الصيغ من والتمكن قة،بد األصوات استخدام على القدرة املتعلم من تتطلب انتاجية
 مواقف يف يقوله أن يريد عما التعبري على تساعده اليت الكلمات ترتيب ونظام النحوية
 مضمونا مث للمتكلم، دافعا تتضمن إدراكية عملية عن عبارة الكالم أن أي احلديث

  .٣٢كالم شكل يف واملضموم الدافع يترجم بوساطته لغويا نظاما مث للحديث،
 الفرد، يتقنها أن جيب الىت املتنوعة اللغوية املهارات من جمموعا ليس الكالمو

 هذا غري آخر بعد له الكالم إن بل يسر، ىف عنه يعرب أن يريد مما متمكنا يصبح حىت
 املعلومات بتحصيل يرتبط املعريف البعد وهذا: املعريف البعد وهو اللغوي، البعد

 املعريف البعد وهذا الواعية، املتنوعة القراءة طريق عن واخلربات واألفكار واحلقائق
 وبناء اجلمل، تكوين على والقدرة اللغوية، الطالقة الكالم عند املتكلم يكسب

                                                             
٣١

 الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس ،اهللا عبد احلميد وعبد الغايل اهللا عبد ناصر.  

 ٥٤: ص ،)والتوزيع والنشر للطبع الغايل دار: الرياض( بالعربية،

٣٢
 ،"من النظرية إىل التطبيق"املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب وآخرون،  يونسفتحى علي .  

 ١٤٢: م ،ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٣مكتبة وهبة، : القاهرة(
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 العامة، بالقراءة اإلهتمام على التنبيه يستدعى وهذا وترتيبها ت،والفقرا العبارات
  .٣٣فيه يتكلم وما اإلنسان، يقرؤه ما بني والربط

 ودون مطلوب توقف دون باستمرار الكالم: بأا احلديث مهارة وتعرف
 يتقن عندما والدارس. املعرب الصوت استخدام مع متقاربة بصورة للمفردات تكرار
 االتصال على القدرة وهو للغة األمسى اهلدف حيقق أن يستطيع فإنه املهارة هذه

  .٣٤يريد مذا وإفهامهم باآلخرين،
 اراتفمه: املتحدث جنس: منها متعددة لعوامل تبعا الكالم مهارات وتتعدد

 الصغار فمهارات: الزمين العمر ومنها األنثى، مهارات عن ختتلف الكالم ىف الذكر
 مهارات عن ختتلف الشباب ومهارات الشباب، مهارات عن ختتلف الكالم ىف

 وختصصاا التعليمية، املستويات فمهارات: التعليمي املستوى ومنها وهكذا، الشيوخ
 وقرب اللغوي، والرصيد الثقافية، رباتاخل ومنها الكالم، ىف بعضها عن ختتلف

 غري إىل املتكلم ودافعية املتكلم، ختصص جمال عن بعده أو عنه، املتحدث املوضوع
  .أخرى عوامل من ذلك

 

 الكالم مهارة أمهية  :ثانيا

 اللغوي النشاط ألوان أهم من الكالم أن يف الشك هي الكالم مهارة وأمهية  
 أكثر يتكلمون أم أي الكتابة من اكثر الكالم ونيستخدم فالناس والكبار، للصغار

 بالنسبة لالتصال الرئيسي الشكل هو الكالم أن نعترب أن نستطيع مث ومن. يكتبون مما
  .٣٥واستخدامها اللغة ممارسة يف جزء أهم يعترب فهو هنا ومن لإلنسان

                                                             
٣٣

 .٩٦-٩٥. ص سابق، مرجع عليان، فؤاد أمحد.  

٣٤
 ٥٤: ص سابق مرجع اهللا، عبد احلميد وعبد الغايل اهللا عبد ناصر.  

٣٥
 ،"نظرية إىل التطبيقمن ال"املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب علي يونس وآخرون،  فتحى.  

 ١٤٢: ،ص)م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣مكتبة وهبة، : القاهرة(
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 عز اهللا وربنا االنسان، حياة يف جدا مهم الكالم أن املناسب، من رأينا وقد
 احدى يف يقول هو واملتكلم، الكالم منها الكاملة والصفات احلسىن األمساء له وجل
Wξ: الكالم أمهية على تدل اليت القرآننية آياته ß™â‘ uρ ô‰s% öΝßγ≈oΨóÁ |Á s% š� ø‹n=tã  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

Wξ ß™â‘ uρ öΝ©9 öΝßγóÁ ÝÁ ø)tΡ š� ø‹n=tã 4 zΝ‾= x.uρ ª! $# 4y›θ ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s? )٣٦)١٦٤: النساء. ×Α öθs% 

Ô∃ρ ã�÷è ¨Β îο t�Ï�øó tΒ uρ ×�ö�yz  ÏiΒ 7π s%y‰|¹ !$ yγãè t7÷K tƒ “]Œ r& 3 ª!$# uρ ; Í_ xî ÒΟŠÎ=ym )٣٧)٢٦٣: البقرة  

 كل من الغاية أنه وهو العربية، اللغة فروع بني اخلاصة مرتلته للكالم كان لماف
 لنا تكشف حمددة نقاط ىف احلياة ىف الكالم أمهية نوضح أن هنا سنحاول اللغة، فروع

  ٣٨.األمهية هذه من جوانب
 فاإلنسان الوجود، ىف الكتابة سبق إفهام كوسيلة الكالم أن املؤكد من - ١

  .الكتابة على سابق الكالم فإن ولذلك يكتب، أن قبل يتكلم
 أفكاره، عن تعبريال ىف الطالقة اإلنسان يعود الكالم على التدريب - ٢

 .اجلماهري ومواجهة املبادأة على والقدرة

 املناقشة، إىل ماسة حاجة ىف وثقافة، حرية من فيها مبا املعاصرة احلياة - ٣
 على الواسع بالتدريب إال ذلك إىل سبيل وال واإلقناع، الرأي، وابداء

 .النفس ىف عما الواضح التعبري إىل يؤدى الذى التحدث،

 النقل وسائل فيه تعددت الذى العصر هذا ىف وصاخص -الكالم - ٤
 أهليهم طمأنة بل فقط، املتنقلني الناس لطمأنة وسيلة ليس - واملواصالت

 عندما واملسافر فاملغترب اخلطر، بداية االتصال انقطاع ىف ألن وذويهم،

                                                             
٣٦

 ١٦٤) النسآء( ٣ الكرمي، القرآن.  

٣٧
 ٢٦٣) البقرة( ٢، القرآن الكرمي.  

. ص ،)١٩٩٠ ،املصرية النهضة مكتبة :القاهرة( ،العربية اللغة تدريس طرق. عطا مدحم إبراهيم ٢١
١٠٧-١٠٦. 
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 عليهم، فيطمئن وأصدقاءه رفاقه  ويكلم يطمئنهم، باهلاتف أهله يكلم
 .عليه ويطمئنون

 ومعرفة املتكلم، على للحكم - ما حد إىل -صادق مؤشر والكالم - ٥
 ألن ذلك حرفته، أو ومهنته، اإلجتماعية، وطبقته الثقايف، مستواه

 تنبيئ لغوية اصطالحات يستخدمون إمنا أنواعهم، اختالف على املتكلمني
 علماء بعض قال ولذلك اإلنسان، هو الكالم فإن هنا ومن عملهم، عن

 .ناطق حيوان اإلنسان نإ: املنطق

 ويبدو واملخاطب، املتكلم بني واإلفهام والفهم اإلقناع، وسيلة والكالم - ٦
 املتكلمني، بني للمناقشة املطروحة القضايا تعدد من واضحا ذلك

 .للخالف حمال تكون الىت والعامة اخلاصة أواملشكالت

 ولو -  نفسه عن دالفر تعبري ألن يعانيه، عما الفرد لتنفيس وسيلة والكالم - ٧
 يعانيها، الىت األزمة حدة من خيفف نفسي عالج -  نفسه حيدث كان

 .هلا يتعرض الىت أواملواقف

 والذكر واجلاهل، واملتعلم والكبري، الصغري به يقوم إنساين نشاط والكالم - ٨
 عن والتعبري احلياة، مع التعامل ىف أكثر فرصة للفرد يتيح حيث واألنثى،
 .الضرورية مطالبه

 أن ميكن ال مراحلها، خمتلف ىف التعليمية العملية ىف رئيسة وسيلة والكالم - ٩
 .والتوضيح للشرح املواد من مادة أية ىف معلم عنه يستغىن

 املدرس بني التعامل يف األساس هو الكالم الدارس إىل وبالنسبة
 واجلواب فالسؤال. كلها التعليمية العملية يف األسس أهم من بل والتلميذ،
 العمل وأساس. حمورها الكالم يكون األخرى األنشطة بل واحملادثة واملناقشة

 متكامل برنامج من البد كان وكذلك الشفهي، التعبري أو التحدث، هو ا
 مراحل كل يف وذلك أساسيا جزءا فيه الشفهي التعبري يكون أن اللغة لتعليم



 36

 الثانوية، املرحلة من التالية الدراسية السنوات إىل الرياضة من املختلفة، التعليم
   .٣٩وكليات معاهد من مستواها ويف كاجلامعة، العليا التعليم مراحل ويف بل

  

    الكالم مهارة تعليم طرائق: ثالثا
  :فمنها التعليم هذا  الستخدام املناسبة التدريس طرق وكانت

  

 ) Direct Method (  املباشرة الطريقة    -أ 

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

 هذه تتجنب. املنشودة اللغة إتقان على متساعده وحماورات وأغاىن العربية
 األحكام تستخدم وال األم للغة والمكان, الترمجة استخدام الطريقة

  ٤٠.النحويـة
  

 )Audio lingual Method (  الشفهية السمعية الطريقة  - ب 

 الشفهى السمعى اجلانب على الدارس أنشطة نتقتر أن أوال ينبغي
 مرحلة يعقب أن ينبغى كما. اللغوي  للسلوك اإلشارية البصرية ااالت
 الدارس كزتري وال واالستظهار والتكرار احملاكة من كل والتمييز التعرف
 األصوات على يتعود أن بعد إال املفردات من حصيلته توسيع على اهتمامه
 السعى قبل اللغوية الصحة على يركز أن الدارس وعلى, صبغوال والنظم

 . ٤١الطالقة حنو

 ) Total Physical Respone Method (    اجلسمية اإلستجابة طريقة  - ج 

                                                             
٣٩

 .االبتدائية املرحلة العربية  اللغة تعليم  ،عطا حممد وإبراهيم الرمحن عبد اهللا عبد الكندري،.  
 ١٣٥ .ص ،)١٩٩٣ الفالح، مكتبة:  الكويت(

٤٠
 ٢٢. ص ،)٢٠٠٠, لفالح دار: عمان(, العربية اللغة تدرس أساليب, اخلواىل على حممد   

٤١
 امساعيل: ترمجة, وحتليل وصف: اللغات تعليم يف وطرائق مذاهب, وجرز رتشاردز ثبودور و جاك.  
 ١٢٠ - ١١٩. ص ،)١٩٩٠, الكتب عامل دار: الرياض(,وغريه الصيين
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 باالستجابة مباشرة أمرهم ما وايعمل أن الطالب من املعلم طلبي
 فالطالب الباب ليفتح الطالب املدرس أمر, املثال سبيل على. اجلسدية
  .مباشرة يفتحه

 

  (The Silent Way Method)الصامتة الطريقة  -د 

 ذلك يكون ما وعادة, واحدة مرة لغوي عنصر املدرس تقدمي
 ذلك ويتبع. للطالب املعاىن توصيل أجل من لفظية غري معينات باستخدام

 الطالب باستنطاق تسميته األفضل من يكون قد والذي االختبار مباشرة
  . ٤٢استجابته وتشكيل

  

 ) Comunicative Method( االتصالية الطريقة  -ه 

 اجلالسات خالل من رمسية وغري خصيةش بصورة املعلم يقوم وقد
 نظرة مثل موضوعات عن املعلم فيها يتحدث. دارس كل مع اإلنفرادية
 التعلم من وأهدافه اخلاصة التعليمية وقدراته التعلم يف أسلوبه إىل  الدارس

 حتديد عملية إجراء طريق عن رمسية بصورة ذلك يتم قد كما
   .٤٣احتياجات

 )Eclectic Method(  التوليفية أو االنتقائية طريقةال -ز  

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

 الىت األساليب استخدام يف حر أنه يِشعر أن املعلم وعلى. أومتناقضة
  .٤٤لفةتخم تدريس لطرق األساليب نتماءا عن النظر بغض طالبه تناسب

     

                                                             
٤٢

 ٢٠٦ - ٢٠٥:  ص نفسه املرجع.  

٤٣
 ١٤٩: ص  نفسه املرجع.  

٤٤
 ٢٦:  ص  سابق مرجع,  اخلوىل على حممد.  
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 الكالم مهارة تعليم وسائل: رابعا

 هذا ففى الكالم، تعليم ىف البصري السمعي املدخل استخدام ميكن
 من وسالسل والتمثيل، الصورة منها كثرية أساليب استخدام ميكن املدخل

 وربطه املعىن لتفسري ا يستعان أساليب وكلها ملالمحبا والتعبري. األحداث
  ٤٥: أسباب عدة على يقوم املدخل هذا استخدام وإن نطقه، مث بالصوت

 اللغة إىل باحلاجة اإلحساس من كثريا يقلل بالصوت الصورة ارتباط أن - ١
 من لتدخل حاجة دون مباشرا ارتباطا يرتبطان هنا واللفظ فاملعىن. األم
 .األم اللغة

 على الدارسني تدريب إىل البداية منذ االنتباه تلفت األساليب هذه أن - ٢
 .ذاا األجنبية باللغة األجنبية اللغة ىف التفكري

 مع فقط تترابط ال املتكلمة الكلمات ألن تقل هنا للكتابة احلاجة أن - ٣
 مما معان من الصورة تثريه ما مع -أيضا - بل للنطق، الصحيح التتابع
 .الصورة رؤية مبجرد واستدعائه النطق حفظ على يساعد

 مع السمعي التذكر مع ريالبص العرض على يعتمد هنا التعلم أن - ٤
 احلديث مع السمع مع البصر أن شك وال الشفوي االستخدام

 .الكالم على القدرة يؤكد واالستخدام

 الفرص له تتاح حيث للمتعلم ومثريات دوافع يتضمن املدخل هذا أن - ٥
 بأنه وللشعور االستماع فترة ىف عبارات من حفظ ما الستخدام العملية
 مواقف ىف نفسه وسيشرك والصور الناس يعايش وفه مفيدا، شيئا تعلم

 .متحركة حية حقيقية

                                                             

 ا، الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق: طعيمة أمحد رشدي الناقة، كامل حممود ٢٣
 .١٣٦-١٣٥. ص ،)٢٠٠٣ الرباط، ،- إيسيكو( – الثقافة و والعلوم للتربية اإلسالمسة املنظمة منشورات
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 األساليب فمن كثرية، وإمكانات أساليب ليشمل يتسع املدخل هذا أن - ٦
 التمثيلية، املواقف سالسل وأسلوب املباشر، باألسلوب يسمى ما جند

 والرحالت املعسكرات جند اإلمكانيات ومن واألجوبة، األسئلة وأسلوب
  . إخل...الكالم ومسابقات السمر، وحفالت واملناقشات، ماعات،واالجت

 الكالم مهارة تعليم أهداف: خامسا

  ٤٦: يلى فيما ألمهها نعرض أن ميكن احلديث لتعليم عامة أهداف هناك
 والتنغيم النرب أنواع يؤدى وأن العربية، اللغة أصوات املتعلم ينطق أن - ١

  .العربية أبناء من مقبولة بطريقة وذلك لفةاملخت
  .واملتشاة املتجاورة األصوات ينطق أن - ٢
  .الطويلة واحلركات القصرية احلركات بني النطق ىف الفرق يدرك أن - ٣
  .املناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أن - ٤
 العربية ىف الكلمة لتركيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعرب أن - ٥

  .الكالم مهارة ىف خاصة
  التذكري مثل الشفوي التعبري ىف اللغة خصائص بعض يستخدم أن - ٦

 يلزم مما ذلك وغري وأزمنته الفعل ونظام واحلال العدد ومتييز والتأنيث
  .بالعربية املتكلم

 وقدراته، نضجه ومستوى لعمره مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتسب أن - ٧
  .عصرية اتصال عمليات إمتام ىف الثروة هذه يستخدم وأن

 ومستواه لعمره واملناسبة املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن - ٨
 عن األساس املعلومات بعض يكتسب وأن عمله، وطبيعة االجتماعي

  .واإلسالمي العريب التراث
  .البسيطة احلديث مواقف ىف ومفهوما واضحا تعبريا نفسه عن يعرب أن - ٩

                                                             

 .١٣١-١٣٠. ص, السابق املرجع ٢٤
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 ومترابط متصل بشكل ا والتحدث العربية باللغة التفكري من يتمكن أن -١٠
  .مقبولة زمنية لفترات

 تعليم ىف املهمة للجوانب مبعرفتنا منوط األهداف هذه كل حتقيق إن  
 تعليمية عملية يء الىت واألساليب والطرق املداخل أفضل عن وحبثنا الكالم
 وللجماعة له حتقق شفهية ممارسة اللغة ممارسة من فعال الدارس متكن جيدة

  .املرجوة األهداف
  

  الكالم تعليم مشكالت: سادسا

 تعليمه السيما الكالم، تعليم ىف العلماء قاهلا الىت املشكالت عدة هناك إن
  :ومنها. بالعربية الناطقني غري للدارسني
 الكالم ىف األداء وجودة النطق حسن له كان من املدرسني من قليل - ١

 فصيحا بالعربية التكلم يستطع مل من منهم كان بل العربية، للغةبا
 والدارسون الكالم، لتعليم أوىل وسيلة من يعتربون أم رغم. وجمودا

 وإذا. املدرس قبل من الكالم ىف اجليد املثال وجود إىل كثريا حيتاجون
. سنيالدار بني احلوار يكون فال املتعلمة باللغة مرارا اليتكلم املدرس كان

 الكالم مبهارة العربية اللغة مدرس كل يتزود أن املشكلة، هذه على واحلل
 أن على املدارس يتطلب وهذا. أقواله مجيع ىف الفصحى وبالتزام جيدا،
 وإن ٤٧.والتجويد بالترتيل الكرمي القرآن تالوة دروس من فيها يتمكن
 ذلك ألن التعليم، عملية ىف العريب الناطق حيضر أن املدرسة ملدير أمكن

 فقط واحد عدده كان ولو املتعلمة العربية اللغة تنمية ىف كبري دور له
 تعليم ىف بالتحقيق مؤهل ماهر بالعربية الناطق املدرس يكون أن بشرط
  .فحسب بالعربية مالكال يستطيع أن يكفى وال العربية اللغة

                                                             

 .٤٨. ص ،١٩٨٦ ر،الفك دار: سورية دمشق العربية، اللغة تدريس طرق. الركايب جودت٢٥
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 الظهور أو خطإ أية ارتكاب والحيبون الفشل من خائفون الدارسني أكثر - ٢
 وذلك. التعلم أثناء العربية باللغة تكلموا عندما أقرام أمام الغباء مبظهر
 إىل واالستماع اجللوس من أصعب الكالم ممارسة أن يظنون ألم

 هلم يؤكد أن املشكلة، تلك من للعالج املدرس على جيب وهنا. املدرس
 ال أمر هو بل جدا، طبيعي أمر والوقوف والتردد الكالم ىف اخلطأ أن

 هلؤالء اهتمامه من كثريا يوجه أن أيضا املدرس على وجيب. جتنبه ميكن
 الىت الصعاب هذا على للتغلب وتعضيد تشجيع إىل حيتاجون الذين

 استخدام للمدرس وميكن ٤٨.للكالم الوظيفية القدرة طريق تعترض
 .النفسية املعوقات هذه إلزالة اللغوية األلعاب مثل هلم املمتعة الوسائل

 حىت العربية، باللغة مالتكل على الدارسني تشجع الىت العربية البيئة عدم - ٣
 ىف أو حوهلم البيئة ىف للمحادثة حاله أو للتكلم فرصة جيدون ال أم

 حمدودة الفصل ىف الدراسية احلصة أن رغم. فيها يتعلمون الىت املدرسة
 إن املعلوم، ومن. الكثري واالستمرار التكرير إىل حيتاج والكالم جدا،

 عادات من الفصول ىف يتعلمه ام يطبق أن يستطيع ال أجنبية للغة الدارس
 فلذلك، ٤٩.اللغة أبناء ذلك يفعل مثلما اليومية احلياة ىف جديدة كالمية

 جيعل وأن واملكيفة، املتنوعة التعليم أجهزة يعد أن املدرس من البد
 .جمال أي ىف اللغوية األنشطة

 التعبري ىف للدارسني كثريا تفيد ال املدرس يطبقها الىت التعليمية الطريقة إن - ٤
 التعليم أثناء اللغة بقواعد اهتمامه يكثر املدرس أن بسبب وذلك. الشفهي

 يطبق أن للدارس البد فلذلك،. للكالم كبرية فرصة الدارسني يعطى وال
 الشفوية، السمعية كالطريقة الدراسي باهلدف تناسب الىت الطريقة

                                                             

 مكتبة الثاين، اجلزء ،ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم ندوات وقائع. الناقة كامل حممود٢٦
 .١٧٩. ص اخلليج، لدول العريب التربية

 .١٥٦. ص السابق، املرجع ٢٧
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 والنطق لالستماع البصرية ةالسمعي الوسائل باستخدام وتناسب
 لتصحيح واملقرنة الكالم، ىف التدريبات اعداد على يعود وأن). الكالم(

 احتصارا الوسيطة اللغة أو األصلية اللغة باستخدام له ويسمح. األخطاء
  ٥٠.للمعىن وحتديدا للوقت

 ىف أو األصوات ىف يكون وأخرى لغة بني التشابه أو االختالف
 ٥١.الكتابة شكل ىف أو فيها السائدة األمناط ىف أو اللغة تركيب طبيعة

 من االختالف أي اإلندونيسة واللغة العربية اللغة بني االختالف وكذلك
 دارس يواجهها الىت الكربى الصعوبة هو احلروف، وخمارج النطق ناحية
 بالتدريبات األجنبية اللغات لتعليم احلديثة الطرق تعتمد ولذلك. اللغة

  .والكتابة القراءة على التدريب قبل املنطوقة اللغة على السمعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .٤٦. ص ،)ت د العريب، الكتاب دار: القاهرة( ،العربية اللغة تعليم مشكالت. احلديدي على٢٨ 
 .٤. ص السابق، املرجع٢٩

 .١١٦. ص سابق، مرجع طعيمة، أمحد رشدي٣٠
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  الثالث الفصل

  البحث منهجية

  

  هومنهج البحث مدخل  - أ

 والكمي الوصفي املدخل الباحث فاستخدم البحث هذا مدخل أما
)Descriptive Approach and Quantitative Approach(. يف الباحث استخدم 

 املنهج ويعترب .)Experiment Methode( التجرييب املنهج هو البحث هذا
 واءس والتجريب. العلمية بالطريقة املشاكل حلل البحوث مناهج أقرب التجرييب

 حماولة التجرييب املنهج. آخر جمال أي يف أو الدراسة قاعة يف أو املعمل يف مت
 التجرييب، املتغري عدا ما واقع أو ما ظاهرة على تؤثر اليت املتغريات كل لضبط
 التجرييب البحث تعريف وميكن. الواقع أو الظاهرة على أثره لقياس وذلك

 يثبت حبث أو الفروض إثبات يف التجربة يستخدم حبث أنه بسيط بأسلوب
  ٥٢.التجربة طريق عن الفروض

 املتغري يف املؤثرة األساسية العوامل يضبط أن البحث هذا يف الباحث حاول
 املستقل املتغري أن أخرى عبارةب أو. عليه تأثريها ويقيس التجربة يف التابع

 العام السياق على والتعلم التعليم اجتاه على املعتمد" الدراسية املواد تطبيق"
 تتعلق اليت النتائج الباحث أخذ وبالتايل". الكالم مهارة" التابع املتغري على مؤثر

 على الكالم مهارة تعليم يف اإلعداد نتيجة التعليمي الكتاب استخدام بفعالية
  .والبعدية القبلية واالختبارات التطبيقات من الصوتية التدريبات أساس

                                                             
٥٢

 أسامة، دار: الرياض( ،أساليبه أدواته مفهومه العلمي البحث وأصحابه، عبيدات ذوقان  
 ٢٧٦. ص ،)١٩٩٧
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 البحث متغريات  - ب

  :كالتايل تنقسم إليها يصل أن الباحث استطاع اليت البحث متغريات
  
  املستقل املتغري -١

, التابع املتغري على أثره يقيس أن الباحث يريد الذي العامل هو
 أساس على دراسية مواد إعداد هو البحث هذا يف املستقل واملتغري

  .العربية اللغة يف الكالم مهارة مهارة لترقية الصوتية التدريبات
  

  التابع املتغري -٢

 األفعال وهو املستقل العامل تأثري عن ينتج الذي العامل هو
 املتغري أو الناتج العامل أيضا ويسمى ٥٣.ااملستقل املتغري من الناتج والسلوك

 مهارة لترقية التالميذ لدي الكالم مهارة نتيجة وه البحث هذا ويف, الناتج
  .طبيقهات وبعد الكالم
  

  التصميم منوذج -ج

 الدراسية داملوا أوالتطوير إلعداد خطوات مخس هناك األقل، على
 :التايل كما وهي اجليدة،

 

   

                                                             
 دار: القاهرة( ,النفس علم و بيةالتر فيي البحث مناهج, آخرون و جابر احلميد عبد جابر ٥٣

 .١٩٨ ,ص ،)١٩٧٨, العربية النهضة

 اإلعداد التحليل
 

 التقومي
 

 التطوير
 

 التحسني
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 وهو حتليل احتياجات النظام مثل حتليل العمل  (Analyze) :التحليل - ١

، واحتياجات اتمع، واملكان والوقت، التالميذ، وأهداف واملهام
  .التالميذوامليزانية وقدرات  ادواملو

 ويتضمن حتديد املشكلة سواء أتدريبية كانت هلا (Design ) :اإلعداد  - ٢

 عالقة بالعمل أم بالتعليم والتربية، ومن مث حتديد األهداف،

واالستراتيجيات، واألساليب التعليمية املختلفة الضرورية لتحقيق 
 .األهداف

، وإعداد ضع اخلطط للمصادر املتوافرةضمن وويت (Develop) :التطوير - ٣
 . املواد التعليمية

كفاية ول ،تقومي التكويين للمواد التعليميةويتضمن ال: (Evaluate) التقومي - ٤
املقرر  ، وكذلك تقومي مدى فائدة مثل هذاما) مقرر ( التنظيم مبساق 

وهناك أربع . ، ومن مث إجراء التقومي النهائي أو اخلتاميللمجتمع
 :ت وهيخطوا

   )Telaah oleh ahli materi( اخلبري مع املناقشة )١

  )Uji coba satu-satu( فواحد واحد أوالتنفيذ التطبيق )٢
  )Uji coba kelompok kecil( الصغرية اموعة التطبيق )٣
 )Uji coba lapangan(  امليدانية التطبيق )٤

 لالقتراحات موافقا املعدة املواد بتحسني الباحث قام: التحسني - ٥
 معدة موادة صارت املعدة املواد تكون لكي اخلبري من والتعليقات

 ٥٤.جيدة

  
  

                                                             
54
 . Fian Belawati dkk, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: pusat penerbitan Universitas 

terbuka, 2003), Hal. 2.27 
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  اإلعداد إجراءات -د
 ،دراسية مواد إعداد يف اإلجراءات:  قسمني إىل اإلجراءات هذه تنقسم
  .إنتاج جتربة يف واإلجراءات
  

   دراسية مادة إعداد يف اإلجراءات -١

 مهارة لترقية دراسية مواد إلعداد اإلجراءات النموذج الباحث رتب
  :يلي كما العربية اللغة يف الكالم

  قدرة على تستند اليت  الكفاءة مستوى يف العناصر تعيني:   أوال    
 .الباحث مبالحظة الكالم  يف التالميذ          

 األساسية الكفاءات تعيني:   ثانيا    

 املدلوالت تعيني:   ثالثا  

 التعليمية املواد تعيني:   رابعا  

 التعليمية واألنشطة اخلربات تعيني:   خامسا  

  .التعليمي الكتاب:   سادسا  
 

  .اإلعداد إنتاج جتربة يف اإلجراءات -٢

 امليدانية التجريبة يف لباحثا قدمها ،اسيةالدر املواد إعداد بعد
  : التالية باإلجراءات

 

 التجربة تصميم : أوال

 مرحلة: مرحلتني على املعدة املواد إنتاج بتجربة الباحث قام
 هي والتثبيت التصديق مرحلة. امليدانية التجربة ومرحلة والتثبيت، التصديق

 على للحصول لعربيةا اللغة تعليم جمال يف اخلبري إىل املعدة املواد إنتاج تقدمي
 املواد إنتاج تطبيق هي امليدانية والتجربة. إلصالحه والتعليقات االقتراحات
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 إنتاج فعالية لقياس نفسه الباحث ا قام الذي  التعليمية العملية يف املعدة
  .املعدة املواد

  
 البيانات مصادر : ثانيا

 :من تتكون البحث هذا يف البيانات ومصادر

 .العربية اللغة تعليم الجم يف خرباء )أ(

 اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة يف امساخل الصف تالميذ) ب(
  .ماالنج

 اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة يف العربية اللغة تعليم يف واملعلمني )ج(
  ماالنج اإلسالمية

 

  البيانات أنواع : ثالثا

 من تتكون التجربة هذه يف الباحث حصلها اليت البيانات وأنواع
  :عن املعلومات

 املواد عن واقتراحاته العربية اللغة تعليم جمال يف اخلبري من التعليقات )أ(
 .امليدانية التجريبة قبل به املعدة

 بتعلم وشعورهم واحتياجام األولية ومعرفتهم تالميذال خصائص )ب(
 .املعدة املواد باستخدام الكالم ملهارة العربية اللغة

 اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة يف العربية اللغة مدرس من مالحظات )ج(
 طريقة عن التدريب بعد وفعاليتها الدروس عن ماالنج اإلسالمية
 .تعليمها

  العربية اللغة تعلم يف تعليمية كتب )د(

 األولية  قدرم على املعلومات لزيادة القبلي االختبار يف تالميذال نتائج )ه(
 .به ةاملعد الكالم مهارة يف
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 املواد باستخدام الكالم مهارة لترقية العربية اللغة تعلم يف تعليمية كتب) و(
 .به املعدة

  .به املعدة املواد  فعالية لقياس البعدي االختبار يف تالميذال نتائج) ز(
 

  البيانات مجع أدوات -هـ

  :يلي كما التجربة هذه يف البيانات مجع أدوات الباحث استخدم
  

   املالحظة -١
 خالل من معني سلوك مبالحظة اال هذا يف الباحث قام

 مث الباحث وكتب تدرس، اليت واألشياء باألشخاص مباشرة اتصاله
  .املعطيات البيانات سجل

  :تكون قد فاملالحظة
 من معني سلوك مبالحظة الباحث يقوم حني Direct مباشرة: أوال

  .هايدرس اليت األشياء أو باألشخاص مباشرة اتصاله خالل
 والتقرير بالسجالت الباحث يتصل حني in-direct مباشرة غري: ثانيا

  .ذلك وغري اآلخرون، أعدها اليت واملذاكرات
  

  interview  املقابلة -٢
 هذه لبعض توضيح يلي ما ويف املقابلة واجراء الباحث ا قام

    :التقنيات
 يريد اليت واملعلومات املقابلة اهداف حتديد أي للمقابلة اإلعداد: أوال

 حتديد يتطلب كما البشرية، املصادر من عليها احلصول الباحث
  .املطلوبة املعلومات اعطاء على القادر البشرية املصادر هذه
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  املقابلة اهداف حتديد) أ(

 الباحث قابلهم الذين األفراد حتديد) ب(

 املقابلة األسئلة حتديد) ج(

 وزماا املقابلة املكان حتديد) د(

 املقابلة تنفيذ: ثانيا

  املقابلة اجراء على التدريب  - أ
 للمقابلة الفعلي التنفيذ   -  ب

  .٥٥املقابلة تسجيل: ثالثا
  

  Quetionnare  االستبيان -٣
 وبيانات معلومات على صولللح مالئمة أداة االستبانة تعترب
 باملراحل تصميمه أو االستبانة بناء ومير. معني بواقع مرتبطة وحقائق

 :التالية

 ضوء ويف الدراسة اهداف ضوء يف االستبيان هدف حتديد: أوال
 األول الفصل يف معنا مر وقد الرئيسة، البحث مشكلة صياغه
 سؤال بشكل وصياغتها املشكلة حتديد طريقة البحث خبطة

  .واضح
 األسئلة من جمموعة إىل السابقة الفقرة يف املذكورة السؤال حتويل: ثانيا

 مشكلة جوانب من جبانب فرعي سؤال كل يرتبط حيث الفرعية
 .البحث

                                                             
٥٥

 الفكر، دار: عمان( ،أساليبه – أدواته – مفهومه – العلمي البحث ،وآخرون عبيدات ذوقان.  
 ٢٤٥. ص ،)١٩٨٧
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 موضوعات من موضوع بكل املتعلقة األسئلة عدد وضع: ثالثا
  .االستبيان
 إىل فيصل يتلقاها املالحظات ضوء يف استبيانه الباحث يعدل

  .وثباته االستبيان قصد
 احلقائق عن املعلومات جلمع األداة هذه الباحث ويستخدم

 دوافعهم، حيث من العربية اللغة تعليمهم عند التالميذ بأحوال املتعلقة
 اليت املعلومات من وغريمها تعلمهم أثناء يواجهوا اليت والصعوبات

  .الدراسة هذه عند الباحث إليها حيتاج
  

  االختبار -٤

 االمتحان وهو القبلي االختبار مها نوعني، إىل االختبار مينقس
 وهو البعدي واالختبار. املعدة التعليمية املواد تقدمي قبل يعقد الذي

  .املواد تقدمي بعد يعقد اليت االمتحان
 حصل درجات على للوقوف القبلي االمتحان الباحث وجري

 البعدي تباراالخ وأما. املعدة املواد جتريب قبل التالميذ عليها
 يف اللغوية قدرام مستوى عن املعلومات مجع الباحث فاستخدمه

  .التعليمية املواد إليهم قدمت أن بعد الكالم
  :يلي مبا اجليد االختبار ويتصف

 النتائج نفس يعطي الذي االختبار هو objectivity املوضوعية - ١
  .املصححون اختلف مهما

 االختبار وضع ما يقيس يالذ االختبار هو validity الصدق - ٢
  .قياسه اجل من
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 نتائج يعطي الذي االختبار هو Reliability االختبار ثبات - ٣
 ظروف يف مرة من أكثر طبق إذا النتائج نفس أو متقاربة
 .٥٦متماثلة

  
  وعينته البحث جمتمع -و

 A امساخل الصف تالميذ فهو الدراسة هذه يف البحث جمتمع وأما

 ستة عددهم كانوا الذي االنجمب اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة يف
 الذين تالميذال بعض العربية اللغة مدرس من الباحث وطلب تلميذا وثالثني

  .باملقابلة العربية الكالم صعوبة يف اليزالون هم
  البيانات حتليل طريقة -ز

 الوصفي إحصائي حتليل يعين البيانات يلحتل يف الباحث استخدم
)Analysis Statistic Deskriptive (املائوية باملعدلة.  

  االستبانة من البيانات حتليل: أوال
 الدروس  عن العربية اللغة مدرس من االستبانة بيانات الباحث حلل

. باستخدامها  التعليم عملية يف التدريب بعد عنها آراه لتصوير ا ةاملعد
  :كمايلي املعدة ملوادا إنتاج لتقومي املعترب املعيار الباحث ستخداموا

 صفة درجة

 جدا واضح\جدا مناسبة\جدا جيد ٥

 واضح\مناسب\جيد ٤

 مقبول ٣

 ضعيف ٢

 جدا ضعيف ١

                                                             
٥٦

 ١٩١-١٢١: ص ،سابق مرجع وآخرون، عبيدات قانوذ.  
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  االختبار نتيجة من البيانات حتليل :ثانيا

 إنتاج جتربة نتيجة من عليها حصل اليت البيانات  الباحث حلل

 مهارة قدرة يف به املعد الكتاب اهذ ملعرفة االختبار يف املعد الكتاب

 من العربية األصوات نطق ناحية من تالميذال عند العربية اللغة يف كالم

 على التالميذ قدرةو املستمع عند ووضوحها األصلية، خمارجها

 تالميذال نتائج بني املفيدة اجلملة أو التعبري يف اللغوية املفردات استخدام

 ا ةاملعد وادامل هذه وتكون. البعدي واالختبار  القبلي االختبار يف

 مجيع من%  ٧٠ األقل على النتيجة على التالميذ حصل إذا فعالة

  : يلي كما الرمز الباحث واستخدم. تالميذال

  

 = املعدلة الدرجة

 الدرجة جمموع

X ١٠٠  % 

 سؤالال جمموع
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SD 
Tp =  X 100 % 

   SE 

Tp   =االحنراف معيار  
SD   =الصحيحة األجوبة  
SE   =أسئلة مجلة  

  :يلي كما   T tes  الباحث يستخدم اإلعداد فائدة مدى وملعرفة

D
M

D

SE

M
t =0         

N

D
M D

∑= 

 

1−
=

N

SD
SE D

M D
        

 Tt        =قيمة املقارنة  

  Mx      = متوسط االختبار القبليX   

  My      = متوسط االختبار البعديY   

  SE      =معيار األخطاء  

  SD      =معيار االخنراف  

  SEMx-My   =  معيار االجنراف من معدايل املتغريين.  
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  :يلي كما البحث هذا يف واملعتربة املستخدمة فاتاملواص وأما
 صفة املعدلة نتيجة

 جدا جيد  ١٠٠ إىل  ٩٠

  جيد  ٨٩  إىل   ٨٠  

 مقبول  ٧٩  إىل   ٧٠  

 ضعيف  ٦٩  إىل   ٦٠  

 جدا ضعيف األدىن إىل   ٥٩  

  

  الدراسة تنفيذ مراحل -ح

  الدراسي املنهج حتليل وهو التعليمية، املواد إعداد على االستعداد .١
 الكفاءة معيار حتليل  .أ 

   األساسية الكفاءة حتليل   .ب 
  الدراسية املدلوالت حتليل  .ج 
 التعليمية املوضوعات حتليل  .د 

 التعليمية النصوص موضوعات نيتعي  .ه 

  اخلامس الصف يف العربية اللغة مدرس مع املقابلة .٢

   الكالم مهارة تعلم إىل محاجا عن والتالميذ للمدرس االستبيان تقدمي .٣
 التعليبمية املواد إعداد .٤

 اإلعداد نتيجة تقدير لنيل االستبيان وتقدمي اخلبري مع املقابلة .٥

  اخلبري مع املقابلة بعد اإلعداد نتيجة حتسني .٦
  القبلي االختبار .٧
  التدريس وخطة الدراسية اخلطة إعداد .٨
  الدراسية احلجرة يف املعدة التعليمية املواد تطبيق .٩

  البعدي االختبار .١٠
   البعدي االختبار نتيجة حتليل .١١
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  الرابع الفصل

  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرض

  
 دراسية مواد إعداد نتيجة من البيانات عرض: (على الفصل هذا حيتوي
 من البيانات رضوع ،ومناقشاا وحتليلها املقابلة من البيانات وعرض وحتليلها،

 من البيانات وعرض ،ومناقشتها وحتليلها االستبيان من البيانات وعرض حظة،املال
  ).التجربة بعد املتحصلة البيانات ومناقشة ،ومناقشاا وحتليلها االختبار

  

 عملية من الباحث عليها حصل اليت البيانات املبحث هذا يف الباحث قدمف
 اللغة يف الكالم مهارة يةلترق الصوتية التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد
  . امليدانية الدراسة يف جتربتها وعملية العربية

  
    

  وحتليلها دراسية مواد إعداد نتيجة من البيانات عرض – أ
  

 الكتاب يف مكتوبا الكالم مهارة لتعليم الدروس مجع على الباحث حصل
 Cara Mudah( "للمبتدئني العربية اللغة تكلم فهم على املعني"  عنوان حتت التعليمي

Berbicara Bahasa Arab untuk Tingkat Pemula(  كل. دروس ثالثة من يتكون الذي 
 واملواد تعلمه، بعد التالميذ عليها حيصل اليت األساسية الكفاءة من تكوني درس

 اللغة تكلم يف تتركز اليت التعلمية والنشاطات التالميذ، يتعلمها اليت التعليمية
  : تالميذلل به عدامل الكتاب حمتوى يلي وفيما. وتدريباا طرقهاو وقواعدها العربية
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   والضاد والغني الثاء األصوات وتطبيق الشهور:   األول الدرس –) أ
  . وصحيح سليم نطق يف والظاء  
  

   موافقة العربية اللغة تكلم يف التالميذ استيعاب:   األساسية الكفاءة      
   .والسليمة حةالصحي األصوات ونطق للموضوع  
   

   الشهور -١:   املواد
  الثاء صوت نطق - ٢  
  الغني صوت نطق - ٣  
  الضاد صوت نطق - ٤  
  الظاء صوت ونطق - ٥  

  
   واحلاء والعني اخلاء األصوات وتطبيق املدرسة يف:   الثاين الدرس –) ب

  . وصحيح سليم نطق يف  
  

 وفقا بيةالعر اللغة التكلم يف التالميذ استطاعة:   األساسية الكفاءة
 صحيحا نطقا املذكورة األصوات ونطق للموضوع

    .وسليما
  

   املدرسة يف -١:     املواد
  اخلاء صوت نطق - ٢
  العني صوت نطق - ٣
  احلاء صوت ونطق - ٤
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   والصاد والقاف الطاء األصوات وتطبيق املدرسة يف:     الثالث الدرس  –) ج
  .وصحيح سليم نطق يف      

 وفقا العربية اللغة التكلم يف التالميذ اعةاستط:    األساسية الكفاءة
 صحيحا نطقا املذكورة األصوات ونطق للموضوع

    .وسليما
  

  املكتبة يف -١:     املواد
  الطاء صوت نظق - ٢
  القاف صوت نطق - ٣
  الصاد صوت ونطق - ٤

 الكفاءة، معيار إىل إشارة فيها اليت الدراسية اخلطة الباحث فرتب
 الدراسية، واملواد املدلوالت، أو ؤشراتوامل األساسية، والكفاءات
  :اآليت اجلدول يف كما الباحث وكتبها. التعليمية األنشطة أو واخلربات
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  الكالم تعليم يف التدريس خطة
 

 :    األول اللقاء يف

  م٢٠١٠/مارس/١١/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       املادة

   الشهور:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
  والسبورة امللونة لصورةاو ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب باستخدام" ورهالش" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

  نطق على التالميذ وقدرة ،)وغريهم وبعد قبل،( من  
  .للموضوع وفقا األصوات  
  

  للموضوع موافقة العربية اللغة تكلم يف التالميذ استيعاب:    األساسية الكفاءة
    .والسليمة الصحيحة األصوات ونطق  

  األصلية خمارجها من األصوات نطق على التالميذ يتدرب:   املدلوالت أو اتاملؤشر
  .احلوار يف املوجودة الكلمات من  

 معرض حول املقدمة األسئلة عن جييبوا أن التالميذ يستطيع
  .احلوار يف   الشهور

  
  

  ١ اجلدول
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  :تعليمال استراجيةو خطوات
 النقط

 التعليم يف وخطوات أنشطة
 الوقت

  
  
  
  

  التمهيد
  
 

 ) دقيقة ١٠( 

 .دوء الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 .اليوم ذلك أحواهلم

 . احلضور كشف املدرس يقرأ �

 الكفاءة هي وما سيتعلموا اليت املادة الدارسني املدرس يعلم �
 . عليها حيصل أن دارس لكل البد اليت النجاح ومؤثرات األسايسة

 سيتعلمها اليت املوضوعات على للدخول متهيدا املدرس يلقي �
 شهر متى ؟ ةسن كُلِّ في شهرا كَم: مثال ويقول، الدارسون
. تطبيقا وسليما صحيحا صوتا الثاء الصوت نطق كيف ؟ رمضانَ

 .مثْمرةٌ ثَوب،: مثل

  
  
  
  
  
  

 النشاط
  الرئيسي

  
  

 مث السبورة على ويكتبها الصعبة الكلمات معىن املدرس يشرح �
 الدارسني اعالم مث الدارسون ويقلده الكلمات هذه املدرس يقرأ

 .احلوار يف املوجودة الرئيسية الكلمات

 الدارسون ويستمع فكلمة كلمة بوضوح احلوار نص املدرس يقرأ �
 . النص إىل

 للنص عال بصوت واحملاكات بالتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 .صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم املقروء

 .النص قراءة بإعادة التالميذ املدرس يأمر �

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
 . املدرس
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 )دقيقة ٤٠( 

 أمام الشهور عن باحلوار يقوموا بأن التالميذ بعض املدرس يأمر �
 .املدروس للنص الكتاب حاملني الفصل

 أداء عند ووضوحها وتنغيمها التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
 .احملادثة تلك

 الكلمات تركيب حيث من الشهور عن النقط املدرس يشرح �
 النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية

 بتدريبهم احلوار لنص التالميذ فهم بتقومي املدرس يقوم �

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة تبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 وغريها الشفهية إعادة تدريبات املعلَّم، للحوار موافقا

  
  
  

   االختتام
 

 ) يقةدق ١٥( 

 لفهم تقوميا التالميذ إىل تعليمها مت اليت املواد حول املدرس يسأل �
 .املعلمة املواد حنو الدارسني

 وجدت إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني املدرس يأمر �
 النص فهم يف مشكلة

 على والتعود التكلم بتمرين وااللتزام اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 .التعبري يف قدرم لترقي العربية باللغة الكالم

 " العاملني رب هللا احلمد" بقراءة الدرس املدرس خيتم �

 .بالسالم املدرس خيرج �

  

  

  

  

  

  الكالم تعليم يف التدريس خطة
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 :    ثاينال اللقاء يف

  م٢٠١٠/مارس/١٨/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       املادة

   الشهور:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
   امللونة لصورةاو ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب باستخدام" الشهور" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

  نطق على التالميذ وقدرة ،)اوغريهم وبعد قبل،( من  
  .للموضوع وفقا األصوات         
  

  للموضوع موافقة العربية اللغة تكلم يف التالميذ استيعاب:    األساسية الكفاءة
    .والسليمة الصحيحة األصوات ونطق  

  األصلية خمارجها من األصوات نطق على التالميذ يستطيع:   واملدلوالت اتاملؤاشر
  .احلوار يف املوجودة الكلمات من  

 معرض حول املقدمة ئلةاألس بواجي أن التالميذ يستطيع
  .احلوار يف الشهور

  

  

  ٢ اجلدول
  :التعليم ستراجيةوا خطوات
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 النقط
 التعليم يف وخطوات أنشطة

 الوقت

  التمهيد
 

 ) دقيقة ١٠( 

 .دوء الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 .اليوم ذلك أحواهلم

 . احلضور كشف املدرس يقرأ �

 الكفاءة هي وما سيتعلمها اليت املادة الدارسني املدرس يعلم �
 . عليها حيصل أن دارس لكل البد اليت النجاح ومؤثرات األسايسة

 سيتعلموا الذي املوضوع إىل للحصول متهيدا املدرس يلقي �
 شهر متى ؟ سنة كُلِّ في شهرا كَم: مثال يقول، الدارسون
 وسليما صحيحا صوتا الغني الصوت نطق كيف ؟ رمضانَ
 .غَير مغضوبِ،: مثل. تطبيقا

 النشاط
  الرئيسي

  
  
  
  
 

 )دقيقة ٤٠( 

 مث السبورة على ويكتبها الصعبة الكلمات معىن املدرس يشرح �
 الدارسني اعالم مث الدارسون ويقلده الكلمات هذه املدرس يقرأ

 . احلوار يف ةاملوجود الرئيسية الكلمات

 الدارسون ويستمع فكلمة كلمة بوضوح احلوار نص املدرس يقرأ �
 .النص إىل

 املقرؤ لنص عال بصوت واحملاكات بتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 .صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
 . املدرس

 أمام الشهور عن باحلوار يقوموا بأن التالميذ بعض رساملد يأمر �
 .املدروس للنص الكتاب حاملني الفصل
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 أداء عند ووضوحها وتنغيمها التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
 .احملادثة تلك

 الكلمات تركيب حيث من الشهور عن النقط املدرس يشرح �
 .النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية

 بتدريبهم احلوار لنص التالميذ فهم بتقومي املدرس يقوم �

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة تبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 وغريها الشفهية إعادة تدريبات املعلَّم، للحوار موافقا

   االختتام
  
  
 

 ) دقيقة ١٥( 

 تقوميا التالميذ بعض تعليمها مت اليت املواد حول املدرس يسأل �
 املعلمة املواد حنو لدارسنيا لفهم

 وجد إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني املدرس يأمر �
 النص فهم يف مشكلة

 باللغة والتكلم بالتمرين وااللتزام اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 .التعبري يف قدرم لترقي العربية

 " العاملني رب هللا احلمد" بقراءة الدرس املدرس خيتم �

 .بالسالم املدرس خيرج �

  
  
  
  
  
  

  الكالم تعليم يف التدريس خطة
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 :    ثالثال اللقاء يف

  م٢٠١٠/مارس/٢٥/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       املادة

  الْمدرسة في:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
  والسبورة امللونة لصورةاو ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب باستخدام" املدرسة" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

  نطق على التالميذ وقدرة ،)وغريهم وبعد قبل،( من  
  .للموضوع وفقا األصوات  

  
  للموضوع موافقة العربية اللغة تكلم يف التالميذ استيعاب:    األساسية الكفاءة

    .والسليمة الصحيحة األصوات ونطق  
  األصلية خمارجها من األصوات نطق على التالميذ يستطيع:   املدلوالت أو املؤاشرات

  .احلوار يف املوجودة الكلمات من وتطبيقها  
 معرض حول املقدمة األسئلة جييبوا أن التالميذ يستطيع
  .احلوار يف املدرسة

  

  

  ٣ اجلدول
  :التعليم يةواستراج خطوات
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 النقط
 التعليم يف وخطوات أنشطة

 الوقت

  
  
  
  

  التمهيد
  
 

 )دقيقة ١٠( 

 .دوء الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 ؟ حالُك كَيف!  الْخيرِ صبباح: مثل. اليوم ذلك أحواهلم

 . احلضور كشف املدرس يقرأ �

 الكفاءة هي وما يتعلمها اليت املادة الدارسني املدرس يعلم �
 . عليها حيصل أن دارس لكل البد اليت النجاح ومؤثرات األسايسة

 يتعلموا الذي املوضوع إىل للحصول متهيدا املدرس يلقي �
 فُصولٌ؟ مدرستك في هلْ ؟ حالُك كَيف: مثال يقول، الدارسون

فواحدا تطبيقيا والسليمة الصحيحة اخلاء صوتال نطق كَي 
 .مخلصين خير،: مثل. فواحدا

  
  
  
  
  
  

 النشاط
  الرئيسي

  
  
  

 عن ويكتبها الصعبة الكلمات معىن عن فمرة مرة املدرس يشرح �
 مث الدارسون ويقلدوا الكلمات هذه املدرس يقرأ مث السبورة

 . احلوار يف املوجودة ئيسيةالر الكلمات الدارسني اعالم

 الدارسون ويستمع فكلمة كلمة بوضوح احلوار نص املدرس يقرأ �
 . النص إىل

 للنص عال بصوت واحملاكات بتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 بعض عن وكذلك صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم املقروء

 .األصوات

 .احلرف الصوتو النص قراءة بإعادة التالميذ املدرس يأمر �

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
 . املدرس
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 )دقيقة ٤٠( 

 عن باحلوار يقوموا بأن احلوار يف التالميذ بعض املدرس يأمر �
 للنص املعدة املواد أو الكتاب حاملني الفصل أمام املدرسة
 .املدروس

 أداء عند حهاووضو وتنغيمها التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
 .احملادثة تلك

 الكلمات تركيب حيث من املدرسة عن النقط املدرس يشرح �
 .النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية

 بتدريبهم احلوار لنص التالميذ فهم بتقومي املدرس يقوم �

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة يتبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 وغريها الشفهية إعادة تدريبات املعلَّم، للحوار موافقا

  
  
  

   االختتام
 

 ) دقيقة ١٥( 

 تقوميا التالميذ بعض إىل تعليمها مت اليت املواد حول املدرس يسأل �
 .املعلمة املواد حنو الدارسني لفهم

 وجدت إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني املدرس يأمر �
 النص فهم يف مشكلة

 والتعويد التكلم بتمرين وااللتزام اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 التعبري يف قدرم لترقي العربية باللغة بالكالم

 " العاملني رب هللا احلمد" بقراءة الدرس املدرس خيتم �

 .الدارسون عنها وجييب بالسالم املدرس خيرج �

  
  
 

  الكالم تعليم يف التدريس خطة
  



 67

 :    رابعال اللقاء يف

   م٢٠١٠/إبريل/١/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       املادة

   الْمدرسة في:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
   امللونة لصورةاو ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب دامباستخ" املدرسة" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

   ،)اجلر أحرف من بعض+  مؤخر مبتداء+  مقدم خرب( من
  .للموضوع وفقا األصوات نطق على التالميذ وقدرة

  
   للموضوع وفقا العربية اللغة التكلم على التالميذ استيعاب:    األساسية الكفاءة

    .وسليما صحيحا نطقا املذكورة األصوات ونطق  
  األصلية خمارجها من األصوات نطق على التالميذ يتدرب:   أواملدلوالت اتاملؤشر

  .احلوار يف املوجودة الكلمات من  
  معرض حول املقدمة األسئلة جييبوا أن التالميذ يستطيع 
  .احلوار يف املدرسة 
  
  

  ٤ اجلدول
  :التعليم إستراجية خطوات
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 النقط
 التعليم يف وخطوات أنشطة

 الوقت

  التمهيد
  
  
  
 

 ) دقيقة ١٠( 

 .دوء الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 ! حالُكُم كَيف: مثل. اليوم ذلك أحواهلم

 . احلضور كشف املدرس يقرأ �

 هي وما يتعلمها اليت املستمرة املادة الدارسني املدرس يعلم �
 أن دارس لكل بدال اليت النجاح ومؤثرات األسايسة الكفاءة
 . عليها حيصل

 سيتعلمها الذي املوضوع على للدخول متهيدا املدرس يلقي �
 في تعملُ ماذَا ؟ تذْهب أَنت أَين إِلَى: مثال يقول، الدارسون

 الصوت نطق وكيف أَنت؟ تجلس فَصلٍ أَِّي في اِْإلستراحة؟
 .معين أَنعمت،: مثل. تطبيقيا صحيحا نطقا العني

 النشاط
  الرئيسي

  
  
  
 

 )دقيقة ٤٠( 

 الدرس من الباقية الصعبة الكلمات معىن بعض املدرس يشرح �
 الكلمات هذه املدرس يقرأ مث السبورة على ويكتبها السابق
 .الدارسون ويقلده

 الدارسون ويستمع فكلمة كلمة بوضوح احلوار نص املدرس يقرأ �
 . النص إىل

 املقرؤ لنص عال بصوت واحملاكات بتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
 .املدرس

 أمام املدرسة عن باحلوار يقوموا بأن التالميذ بعض املدرس يأمر �
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 .املدروس للنص الكتاب حاملني الفصل

 أداء عند ووضوحها وتنغيما التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
 احملادثة تلك

 الكلمات تركيب حيث من املدرسة عن النقط املدرس يشرح �
 .النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة تبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 وغريها الشفهية ةإعاد تدريبات املعلَّم، للحوار موافقا

   االختتام
  
  
 

 ) دقيقة ١٥( 

 تقوميا التالميذ بعض إىل تعليمها مت اليت املواد حول املدرس يسأل �
 .املعلمة املواد حنو الدارسني لفهم

 وجد إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني املدرس يأمر �
 النص فهم يف مشكلة

 والتعود والتكلم بالتمرين موااللتزا اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 .التعبري يف قدرم لترقي العربية باللغة الكالم على

 " العاملني رب هللا احلمد" بقراءة الدرس املدرس خيتم �

 .بالسالم املدرس خيرج �

  
  

  
  
  
  

  الكالم تعليم يف التدريس خطة
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 :  امساخل اللقاء يف

   م٢٠١٠/أبريل/٨/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       ادةامل

   الْمدرسة في:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
  والسبورة امللونة ولصورة ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب باستخدام" املدرسة" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

   ،)اجلر أحرف من بعض+  مؤخر مبتداء+  مقدم خرب( من
  .للموضوع وفقا األصوات نطق على التالميذ وقدرة

  
   للموضوع وفقا العربية اللغة التكلم يف التالميذ استطاعة:    األساسية الكفاءة

    .وسليما صحيحا نطقا املذكورة األصوات ونطق  
  األصلية خمارجها من األصوات قنط على التالميذ يتدرب:   واملدلوالت اتاملؤاشر

  .احلوار يف املوجودة الكلمات من  
 معرض حول املقدمة األسئلة جييبوا أن التالميذ يستطيع
  .احلوار يف املدرسة

  
  

  ٥ اجلدول
  :التعليم واستراجية خطوات
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 النقط
 التعليم يف وخطوات أنشطة

 الوقت

  التمهيد
  
  
  
 

 ) دقيقة ١٠( 

 .ءدو الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 ! حالُكُم كَيف!  الْخيرِ صباح: مثل. اليوم ذلك أحواهلم

 . احلضور كشف املدرس يقرأ �

 سيتعلمها اليت املوضوعات على للدخول متهيدا املدرس يلقي �
 في هلْ ؟ الْفَصلَ لُتدخ ساعة أَي في: مثال يقول، الدارسون

كلةٌ؟ فَصروباذَا سلُ ممعي ت؟ فةبكْتالصوت نطق وكيف الْم 
 .الرَحيم اَلرحمن،: مثل. تطبيقيا وسليما صحيحا نطقا احلاء

 النشاط
  الرئيسي

  
  
  
 

 )دقيقة ٤٠( 

 خمرج عن ويشرح الصعبة الكلمات معىن بعض املدرس يشرح �
 الكلمات هذه املدرس يقرأ مث السبورة على بهاويكت احلرف
 . الدارسون ويقلده

 ويستمع فكلمة كلمة بوضوح واحلرف احلوار نص املدرس يقرأ �
 . النص إىل الدارسون

 املقرؤ لنص عال بصوت واحملاكات بتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 .صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم

 . النص قراءة إعادةب التالميذ املدرس يأمر �

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
 . املدرس

 أمام املدرسة عن باحلوار يقوموا بأن التالميذ بعض املدرس يأمر �
 .املدروس للنص املعدة املواد أو الكتاب حاملني الفصل

 أداء عند ووضوحها وتنغيمها التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
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 .احملادثة تلك

 الكلمات تركيب حيث من املدرسة عن النقط املدرس يشرح �
 .النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية

 .بتدريبهم احلوار لنص التالميذ فهم بتقومي املدرس يقوم �

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة يتبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 وغريها الشفهية إعادة ريباتتد املعلَّم، للحوار موافقا

 األول من يتعلمها مت اليت املادة حول الدارسني املدرس ويسأل �
 .شفاهيا املدرسة عن املادة آخر حىت

   االختتام
  
  
 

 ) دقيقة ١٥( 

 التالميذ بعض إىل تعليمها مت الذي املواد حول املدرس يسأل �
 املعلمة املواد حنو الدارسني لفهم تقوميا

 وجدت إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني ملدرسا يأمر �
 .والقواعد النص فهم يف مشكلة

 والتعود والتكلم بالتمرين وااللتزام اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 .التعبري يف قدرم لترقي العربية باللغة الكالم على

 " العاملني رب هللا احلمد" بقراءة الدرس املدرس خيتم �

 .بالسالم ملدرسا خيرج �

  
  
  
  
  

  الكالم تعليم يف التدريس خطة
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 :    سادسال اللقاء يف

   م٢٠١٠/أبريل/١٥/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       املادة

    الْمكْتبة في:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
  والسبورة لونةامل لصورةاو ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب باستخدام" املكتبة" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

   ،)اجلر أحرف من بعض+  مؤخر مبتداء+  مقدم خرب( من
  .للموضوع وفقا األصوات نطق على التالميذ وقدرة

  
   للموضوع وفقا العربية اللغة التكلم يف التالميذ استطاعة:    األساسية الكفاءة

    .وسليما صحيحا نطقا املذكورة األصوات ونطق  
  األصلية خمارجها من األصوات نطق على التالميذ يتدرب:   واملدلوالت اتاملؤاشر

  .واحلوار املعدة املواد يف املوجودة الكلمات من  
 املكتبة معرض حول املقدمة األسئلة بواجي أن التالميذ يستطيع

  .حلوارا يف
  
  

  ٦ اجلدول
  :التعليم ستراجيةوا خطوات
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 النقط
 التعليم يف وخطوات أنشطة

 الوقت

  التمهيد
  
  
  
 

 ) دقيقة ١٠( 

 .دوء الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 ! حالُكُم كَيف!  الْخيرِ صباح: مثل. اليوم ذلك أحواهلم

  احلضور كشف املدرس يقرأ �

 الكفاءة هي وما يتعلمها اليت املادة الدارسني املدرس اعلم �
 . عليها حيصل أن دارس لكل البد اليت النجاح ومؤثرات األسايسة

 يتعلموا الذي املوضوع إىل للحصول متهيدا املدرس يلقي �
 الْمكْتبة؟ في ملُتع ماذَا ؟ الْمكْتبةُ أَين: مثال يقول الدارسون

 .طَه فَاطمةٌ، مطْعم،: مثل.تطبيقيا نطقا الطاء الصوت ونطق

 النشاط
  الرئيسي

  
  
  
 

 )دقيقة ٤٠( 

 مث السبورة على ويكتبها الصعبة الكلمات معىن املدرس يشرح �
 الدارسني اعالم مث الدارسون ويقلده الكلمات هذه املدرس يقرأ

 . احلوار يف ودةاملوج الرئيسية الكلمات

 الدارسون ويستمع فكلمة كلمة بوضوح احلوار نص املدرس يقرأ �
  النص إىل

 للنص عال بصوت واحملاكات بتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 .صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم املقروء

 . النص قراءة بإعادة التالميذ املدرس يأمر �

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
 .املدرس

 أمام املدرسة عن باحلوار يقوموا بأن التالميذ بعض املدرس يأمر �
 .املدروس للنص املعدة املواد أو الكتاب حاملني الفصل
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 أداء عند ووضوحها وتنغيمها التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
 .احملادثة تلك

 الكلمات تركيب حيث من تبةاملك عن النقط املدرس يشرح �
 .النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية

 .بتدريبهم احلوار للنص التالميذ فهم بتقومي املدرس يقوم �

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة يتبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 .الشفهية إعادة تدريبات املعلَّم، للحوار موافقا

   االختتام
  
  
 

 ) دقيقة ١٥( 

 تقوميا التالميذ بعض إىل تعليمها مت اليت املواد حول املدرس سألي �
 .املعلمة املواد حنو الدارسني لفهم

 وجد إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني املدرس يأمر �
 .النص فهم يف مشكلة

 والتعود والتكلم بالتمرين وااللتزام اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 .التعبري يف قدرم لترقي لعربيةا باللغة الكالم على

 " العاملني رب هللا احلمد" بقراءة الدرس املدرس خيتم �

 .بالسالم املدرس خيرج �

  
  
  
  
  
  

  الكالم تعليم يف التدريس خطة
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 :  سابعال اللقاء يف

   م٢٠١٠/أبريل/٢٢/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       املادة

   بةالْمكْت في:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
   امللونة ولصورة ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب باستخدام" املكتبة" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

  املكان، ظرف من بعض+  مؤخر مبتداء+  مقدم خرب( من
  نطق على التالميذ وقدرة ،)وغرها هناك فوق، ام،أم: مثل 
  .للموضوع وفقا األصوات 
  

   للموضوع وفقا العربية اللغة التكلم يف التالميذ استطاعة:    األساسية الكفاءة
    .تطبيقيا نطقا املذكورة األصوات ونطق  

  ةاألصلي خمارجها من األصوات نطق على التالميذ يستطيع:   واملدلوالت املؤاشرات
  .احلوار يف املوجودة الكلمات من  

 املكتبة معرض حول املقدمة األسئلة جييبوا أن التالميذ يستطيع
  .احلوار يف

  
  ٧ اجلدول

  :التعليم ستراجيةوا خطوات
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 النقط
 التعليم يف وخطوات أنشطة

 الوقت

  التمهيد
  
  
  
 

 ) دقيقة ١٠( 

 .دوء الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 ! دراستكُم كَيف!  حالُكُم كَيف: مثل. اليوم ذلك أحواهلم

 . احلضور كشف املدرس يقرأ �

 .يتعلمها اليت املستمرة املادة الدارسني املدرس اعلم �

 يتعلمها اليت املوضوعات على للدخول متهيدا املدرس يلقي �
 أَين الْمكْتبة؟ في تقْرأُ ماذاَ ؟ الْمكْتبةُ أَين: المث يقول الدارسون

بكُت ة؟ اللغةبِيرةٌ،: مثل القاف، الصوت نطق كيف الْعوقَه رقَم  

 الدارسون ويستمع فكلمة كلمة بوضوح احلوار نص املدرس يقرأ �
 . النص إىل

 للنص عال بصوت واحملاكات بتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 .صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم املقروء

 . النص قراءة بإعادة التالميذ املدرس يأمر �

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
  املدرس

 أمام املكتبة عن باحلوار يقوموا بأن التالميذ بعض املدرس يأمر �
 .املدروس للنص املعدة داملوا أو الكتاب حاملني الفصل

 أداء عند ووضوحها وتنغيمها التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
 .احملادثة تلك

 مرة الكلمات تركيب حيث من املكتبة عن النقط املدرس يشرح �
 .النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية ثانية
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 .بتدريبهم احلوار للنص التالميذ فهم بتقومي املدرس يقوم �

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة تبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 وغريها الشفهية إعادة تدريبات املعلَّم، للحوار موافقا

   االختتام
  
  
 

 ) دقيقة ١٥( 

 تقوميا التالميذ بعض إىل تعليمها مت اليت املواد حول املدرس يسأل �
 .املعلمة املواد حنو الدارسني لفهم

 وجد إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني املدرس يأمر �
 النص فهم يف مشكلة

 والتعود والتكلم بالتمرين وااللتزام اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 .التعبري يف قدرم لترقي العربية باللغة الكالم على

 " العاملني رب هللا احلمد" بقراءة الدرس املدرس خيتم �

 .بالسالم املدرس خيرج �

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الكالم تعليم يف التدريس خطة
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 :    ثامنال اللقاء يف

   م٢٠١٠/أبريل/٢٩/ اخلميس:     والتاريخ اليوم
  الكالم مهارة:       املادة

   الْمكْتبة في:     املوضوع
  أ – اخلامس:        الفصل
  دقيقة ١X٧٥:       الزمن

  
  والسبورة امللونة ولصورة ةاملعد املواد:   التعليمية الوسيلة
  الشفهية السمعية:      الطريقة
  الكلمات تركيب باستخدام" املكتبة" عن يتعلم أو يتحدث:      الكفائية املعيار

  املكان، ظرف من بعض+  مؤخر مبتداء+  مقدم خرب( من
  نطق على التالميذ وقدرة ،)وغرها هناك فوق، أمام،: مثل 
  .للموضوع وفقا األصوات 
  

   للموضوع وفقا العربية اللغة التكلم يف الميذالت استطاعة:    األساسية الكفاءة
    .وسليما صحيحا نطقا املذكورة األصوات ونطق  
  

  األصلية خمارجها من األصوات نطق على التالميذ يتدرب:   واملدلوالت املؤاشرات
  .احلوار يف املوجودة الكلمات من  

 املكتبة معرض حول املقدمة األسئلة جييبوا أن التالميذ يستطيع
  .احلوار يف

  ٨ اجلدول
  :التعليم ستراجيةوا خطوات
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 النقط
 التعليم يف وخطوات أنشطة

 الوقت

  التمهيد
  
  
  
 

 ) دقيقة ١٠( 

 .دوء الفصل املدرس يدخل �

 عن يسأل مث يردونه وهم التالميذ إىل السالم املدرس يلقي �
 ! مالْيو حالُكُم كَيف!  الْخيرِ صباح. اليوم ذلك أحواهلم

 .احلضور كشف املدرس يقرأ �

 .املكتبة عن بعدها املادة الدارسني املدرس يتعلم �

 يتعلمها اليت املوضوعات على للدخول متهيدا املدرس يلقي �
 كُتب أَين ؟ طَارِق يا خذْمة، أَيث: مثال يقول الدارسون
 الصاء تالصو نطق كيف التارِيخ؟ كُتب وأَين الْحساب؟
 .مصطَفَى صورةٌ، مقْلَمةٌ، فَقير،: مثل والقاف؟

 النشاط
  الرئيسي

  
  
  
 

 )دقيقة ٤٠( 

 على ويكتبها والصعبة الباقية الكلمات معىن املدرس يشرح �
 .الدارسون ويقلده الكلمات هذه املدرس يقرأ مث السبورة

 ارسونالد ويستمع فكلمة كلمة بوضوح احلوار نص املدرس يقرأ �
 . النص إىل

 للنص عال بصوت واحملاكات بتقليد الدارسني املدرس يأمر �
 صحيحا تقليدا فقرة فقرة عليهم املقروء

  النص قراءة بإعادة املشري التالميذ املدرس يأمر �

 عنه وجييب احلوار مضمون من يفهموها مل عما الدارسون يسأل �
 . املدرس

 أمام املكتبة عن باحلوار يقوموا بأن ذالتالمي بعض املدرس يأمر �
 .املدروس للنص املعدة املواد أو الكتاب حاملني الفصل

 أداء عند ووضوحها وتنغيمها التالميذ هلجة بتقومي املدرس يقوم �
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 .احملادثة تلك

 الكلمات تركيب حيث من املكتبة عن النقط املدرس يشرح �
 .النص ملوضوع طبقا اإللقاء وكيفية

 .بتدريبهم احلوار للنص التالميذ فهم بتقومي املدرس يقوم �

 زمالئهم مع واألجوبة األسئلة تبادل: مثل املهيئة، التدريبات �
 .وغريها الشفهية إعادة تدريبات املعلَّم، للحوار موافقا

   االختتام
  
  
 

 ) دقيقة ١٥( 

 التالميذ بعض إىل تعليمها مت الذي املواد حول املدرس يسأل �
 .املعلمة املواد حنو الدارسني لفهم قوميات

 وجدت إن احلوار موضوع حول بالسؤال الدارسني املدرس يأمر �
 .النص فهم يف مشكلة

 والتعود والتكلم بالتمرين وااللتزام اجليد بالتعلم املدرس يوصى �
 التعبري يف قدرم لترقي العربية باللغة الكالم على

 " العاملني رب هللا احلمد" راءةبق الدرس املدرس خيتم �

 .بالسالم املدرس خيرج �

  
  
  
  

  

  

  

  ومناقشتها وحتليلها املقابلة من البيانات عرض – ب
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 مع البحث هذا يف املهمة البيانات على لحصولل مبقابلة الباحث قام    
 أمانة إنسان مدرسة يف العربية اللغة ومدرس العربية اللغة تعليم جمال يف اخلبري
  .ماالنج اإلسالمية دائيةاإلبت

   
  العربية اللغة تعليم جمال يف اخلبري مع املقابلة  -١

 التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد تنفيذ يف الباحث قدم
 جمال يف اخلبري إىل العربية اللغة يف الكالم ملهارة مقترحة مناسبة الصوتية

 تعليم يف احملاضر ،ماحللي عبد علي حممد الدكتور وهو العربية اللغة تعليم
 العليا الدراسات بكلية العربية اللغة تعليم قسم يف واملدرس العربية اللغة

 ٢٠ سبتال يوم ماالنج، احلكومية االسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة
 املقابلة الباحث وعقد .م٢٠١٠ فرباير ٢٥ اخلميس ويوم م،٢٠١٠ فرباير

. لتصحيحها ا املعدة وادامل حول ومدخالت اقتراحات على للحصول
 :اآلتية املعلومات على املقابلة بعد الباحث وحصل

 للمادة العناصر الرقم
 النتيجة

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 √     اهلدف يف الوضوح ١

 √     تقدميه يف الترتيب ٢

 √     اجلذابية ٣

  √    املعاملة ٤

 √     التعليمية املعلومات يف التكامل ٥

 √     التعليم يف السهولة ٦

 √     األساسية الكفاءة مبستوى املالئمة ٧

 √     التالميذ ستوىمل الئمةامل ٨



 83

 √     التعليمية املادة ىلإ املالئمة ٩

 √     املادة بني الصلة ١٠

 √     املادة مقروئية ١١

 √     التعليمية املادة صدق ١٢

 √     ودقتها التعليمية املادة وسع ١٣

   √   املادة صعوبة ستوىم ١٤

 √     ومقياسها نوعها من احلروف استخدام ١٥

 √     الكتابة يف الترتيب ١٦

 √     الصورة ١٧

 √     الغالف ١٨

 

  . مقبول= ٣. جيد= ٤. جدا جيد= ٥ :هو األرقام كل من املعىن* 
  .ناقصال دون= ١. ناقص=  ٢

 

  :قولي منه واملداخالت والتوصيات املقترحات أما
 على حريص وهو اهللا، شاء إن ومقيد وجذابية جيدة، موضوعاته أن �

  .آمني...  أمره ويسر اهللا وفقه وجاذيبتها تصويبها
   هلم مهمة املواد وهذه التالميذ مبستوى ةناسبم التعليمية املواد اختيار أن �
  .جيدة مناذجها وتقدمي املواد شرح أن �
  يف الكثرية الفرصة إلعطاء فالبد تالميذال كالم لتحسني املواد هذه وألن �

  .واملمارسات التمرينات
  
  

    العربية اللغة مدرس مع املقابلة -٢
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 أمانة إنسان مدرسة يف العربية اللغة مدرس مع باملقابلة الباحث قام
 للحصول مـ٢٠١٠ مارت ٠٣ اخلميس يوم ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية

 حصلو. الكالم ملهارة خاصة العربية غةالل وتعلم تعليم عن املعلومات على
  :اآلتية املعلومات على الباحث
 اللغة كتاب تعليمها يف املدرس ستخدما املدرسة هذه يف أن -

  .العربية الكتب أي من مأخذ أي نفسة املدرس مجعه الذي العربية
 وقد العربية اللغة يف أولية قدرة عندهم ليس التالميذ من أكثر -

 وكذلك. الكالم انتهاء يف انتظارهم يستغرق الدرس وقت يكون
 هلم ماالنج اإلبتدائية أمانة إنسان املدرسة من التالميذ بعض

 العربية األصوات نطق وبعض الكالم يف كبرية مشكالت
   .والسليمة الصحيحة

 قلة هي العربية اللغة تعليم يف املدرس إليها يوجه اليت واملشكالت -
 وعدم املستخدم، يف املناسب كتابال وعدم التعليمية، الفرصة
 يوجد ومل به، املستخدم التعليمي الكتاب إال التعليمية الوسائل
. وجيد فصيح غري التالميذ وكالم العربية، للّغة اإلضايف الدرس

 العربية اللغة فهم يف التالميذ يصعب املشكالت هذه وحسب
  .العربية اللغة تكلم يف خاصة

  
   املقابلة نتائج ةقشمنا -٣

  :التايل كما العربية اللغة واملدرس اخلبري مع املقابلة نتائج من لنا تضحا
 وجذابية جدا جيد العام وجه على الباحث به ةاملعد املواد أن -

 نطقا العربية األصوات نطق على التالميذ قدرة لتحسني ومقيدا،
  .وكذلك وسليما صحيحا
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 هذه فطبعا الميذالت مبستوى تناسب التعليمية املواد هذه اختيار -
 وتقدمي املواد شرح أن ذلك وجبانب هلم مهمة املواد

 قدرة لتحسني عناية له ةاملعد املواد هذه فطبعا،. مناذجهاجيدة
 .البسيطة التراكيب يف العربية األصوات نطق على التالميذ

  
  وحتليلها املالحظة من البيانات عرض -ج

 ملعرفة املدرسة هذه يف املستخدم املنهج على باملالحظة الباحث قام
 مهارة يف املنشودة الكفاءات وأما. الكالم مهارة يف املنشودة الكفاءة مستوى
  :يلي كما فهي الدراسة منهج يف الكالم

 ونطق للموضوع موافقة العربية اللغة تكلم يف التالميذ استيعاب - ١
 يف وكذلك وسليما صحيحا نطقا العربية األصوات بعض
 .البسيطة يبالتراك

 نطق إىل الكالم من الرئيسية الفكرة انتقال التالميذ استطاعة - ٢
 تتعلق اليت البسيطة تراكيبال يف وكذلك العربية األصوات
  . املكتبة ويف املدرسية، يف الشهور،:  وادامل مبوضوع

 البسيطة اجلمل يف العربية األصوات نطق يف التالميذ استطاعة - ٣
 جار أو ظرف واخلرب، تداءمب: بتراكب املذكورة املواد حول

  .  نعت مؤخر، مبتداء مقدم، خرب أو وجمرور
 يف الصحيحة اجلملة إىل الكلمات تكوين يف التالميذ استطاعة - ٤

 . مفيدة مجلة العربية اللغة تكلم
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  ومناقشتها وحتليلها االستبيان من لبياناتا عرض – د

 البحث هذا يف املهمة املعلومات على لحصولل االستبيان الباحث وزع
  .العربية اللغة واملدرس التالميذ إىل

  
 باستخدام التعلم بعد وقدرم شعورهم عن تالميذلل االستبيان  -١

  به املعدة املواد

 التالميذ شعور عن البيانات على حصوال االستبيان الباحث قدم
 ستة إىل م٢٠١٠ إبريل ٢٩ اخلميس يوم الباحث قدمه الذي وقدرم
 املواد هذه باستخدام التعلم بعد)  البحث كعينة( تالميذ) ٣٦( وثالثني

  :اآليت اجلدول يف كما فهو ةاملعد
  

  ٩ اجلدول
   ةاملعد املواد استخدام يف التالميذ شعور 

 ؟املعدة املواد هذه باستخدام وركشع كيف السؤال

 أحب ال قليال أحب أحب جدا أحب اإلجابة اختيار

 - تلميذا ١٩ تلميذا ١٣ تالميذ ٤ التالميذ عدد

 جدا أحب%  ١١،١١ =\ تالميذ ٤:  أن على دل اجلدول هذا من نظرا   
 ١٩و ،املواد ذا أحب%  ٣٦,١١= \ تلميذا ١٣ و ،ةاملعد املواد هذه باستخدام

  .به ةاملعد املواد ذه مألوف ٧٨ ،٥٢= \ تلميذا
  ١٠ اجلدول

  املعدة املواد باستخدام العربية  اللغة يف الكالم مهارة تعلم يف التالميذ خربة
 ؟ املعدة املواد هذه باستخدام خربة هناك هل السؤال

 جدا قليل قليل كثري جدا كثري اإلجابة اختيار

 تالميذ ٤ تالميذ ٧ تلميذا ٢٣ ٢ التالميذ عدد
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 خربة التالميذ نال%  ٥٥ ،٥  = \ تالميذ ٢:  أن على اجلدول هذا دل
= \ تلميذا ٢٣ و ،.به ةاملعد املواد هذه باستخدام الكالم ةمهار ترقية يف جدا كثرية
 املواد هذه باستخدام الكالم مهارة ترقية يف كثرية خربة التالميذ نال%  ٦٣،٨٩
 ترقية يف قليلة خربة التالميذ تنال أي قليل%  ١٩،٤٤= \ تالميذ ٧ و  ،.به ةاملعد

 غري%   ١١،١١ = \ تالميذ ٤ و ،.به ةاملعد املواد هذه باستخدام الكالم مهارة
  .فيه خربة ال أى موجود

  
  ١١ اجلدول

  .مالكال مهارة لترقية ةاملعد وادامل أمهية يف التالميذ أراء
 ؟الكالم مهارة لترقية به املعدة املواد هذه عن رأيك كيف السؤال

 مهم غري عادي مهم جدا مهم اإلجابة اختيار

 - ميذتال ١٠ تلميذا ١١ تلميذا ١٥ التالميذ عدد

 وافقون%   ٤١،٦٧= \ تلميذا ١٥:  أن على دل اجلدول هذا كان
= \تلميذا ١١ و ،.العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية ةاملعد املواد ذه جدا اهتمونو

 ،.العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية ةاملعد املواد هذه هتموناو وافقون%  ٣٠،٥٥
 لترقية ةاملعد املواد هذه باهتمام مألوف أي عادية%  ٢٧،٢٨= \ تالميذ ١٠ و

  .الكالم مهارة
  

  ١٢ اجلدول
  .املعدة املواد تخدامباس بنفسهم التالميذ مذاكرة

 ؟ به املعدة املواد هذه بنفسك تدرس أنت إذا كيف السؤال

 جدا صعب صعب سهل جدا سهل اإلجابة اختيار

 تلميذ ٤ تالميذ ٨ تلميذ ٢٠ تالميذ ٤ التالميذ عدد
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 أى جدا سهال%  ١١،١١= \ تالميذ ٤:  أن  اجلدول هذا من واملعروف
= \ تلميذا ٢٠و ،.ةاملعد املواد هذه باستخدام بنفسهم يتعلمون التالميذ يستطيع

 إذا كريا يستطيع ال أي صعب%  ٢٢،٢٢= \ تالميذ ٨و فيه، يستطيع%  ٥٥،٥٥
  .نفسهم بدراسة يستطيع ال%  ١١،١١= \ تالميذ ٤ و ،.نفسهم بدراسة كانت
  

  ١٣ اجلدول
  العربية اللغة تكلم قدرة يف التالميذ أراء

 ؟ به املعدة املواد هذه باستخدام العربية اللغة تتكلم أن تستطيع هل السؤال

 جدا صعب صعب سهل جدا سهل اإلجابة اختيار

 - تالميذ ٤ تلميذا ٢٨ تالميذ ٤ التالميذ عدد

  
 يف كثريا يستطيعون%   ١١،١١= \ ذتالمي ٤:  أن إىل اجلدول هذا أشار

= \ تلميذا ٢٨ و ،.جدا سهولة أى ةاملعد املواد هذه باستخدام العربية اللغة تكلم
 ،.بسهولة أى ةاملعد املواد هذه باستخدام العربية اللغة تكلم يف يستطيعون%  ٧٧،٧٨
  .فيها يستطع مل أحد وال بطيئة، فيها يستطيعون%  ١١،١١= \ تالميذ ٤و
  

  ١٤ ولاجلد
   العربية اللغة تكلم يف التالميذ رغبة

 ؟  العربية اللغة تكلم يف حتب أنت هل رأيك، يف - ٦ السؤال

 أحب ال قليال أحب أحب جدا أحب اإلجابة اختيار

 تالميذ ٤ تلميذ ٢٠ تالميذ ٧ تالميذ ٥ التالميذ عدد

%  ١٣،٨٩= \ تالميذ ٥:  إىل رأشا اجلدول هذا أن التالميذ رأي إىل نسبة
 ٢٠ و ،.فيه حيبون%  ١٩،٤٤= \ تالميذ ٧ و ،.العربية اللغة تكلم يف كثريا حيبون
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 ال%  ١١،١١= \ تالميذ ٤ و ،.العربية اللغة تكلم يف مألوف أي عادية= \ تلميذا
  . فيه حيب

  
  العربية اللغة ملدرس االستبيان  -٢

  

 التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد إنتاج الباحث قدم
 يف العربية اللغة مدرس إىل العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية صوتيةال

. تقديره على للحصول م٢٠١٠ إبريل ٢٢  اخلميس يوم املدرسة هذه
 كما التقدير على وحصل. لتقديرها العناصر فيها االستبيان الباحث وزع

  : اآليت اجلدول يف
  

  ١٥ اجلدول
  املعدة وادامل عن العربية لغةال مدرس من التقدير

 للتقدير العناصر النمرة
 اإلجابة فرق

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

   √   نشودةامل واملدلوالت فاهداأل يف الوضوح ١

  √    بينها صلة أو وموادها الدروس تقدمي ترتيب ٢

  √    التالميذ باحتياجات الدروس مالئمة ٣

  √    التالميذ بعقول الدروس مالئمة ٤

٥ 
 مهارة تعليم بأسس وسالدر تقدمي مالئمة
 العربية اللغة يف الكالم

  √   

   √   وموادها الدروس شرح يف الوضوح ٦

  √    املقدمة الدروس مقروئية ٧

 √     الدروس من النماذج تقدمي ٨

   √    املقدمة الدروس سهولة درجة ٩
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  √    قواعدها من الدروس كتابة يف والصدق الدقة ١٠

١١ 
 لترقية الدروس تديبات يف والصدق الدقة

 الكالم

   √  

 √     الصورة ١٢

  √    الغالف تصميم ١٣

  :يلي كما السابق األرقام كل من ىنفاملع
  جدا واضح \ جدا مناسب \ جدا جيد = ٥
  واضح \ مناسب \ جيد = ٤
  مقبول = ٣
  ناقص = ٢
  ناقص أكثر = ١
 به املعدة دراسيةال املواد هذه قدر املدرس أن سبق فيما تضحاو
  :التالية عنصرين يف جدا واضح أو داج مناسب أو جدا جيد بالتقدير
  الدروس من النماذج تقدمي - ١
  .الصورة - ٢

  :التالية عناصر يف واضح أو مناسب أو جيد بالتقدير املدرس وقدر
  بينها صلة أو وموادها الدروس تقدمي ترتيب - ١
  التالميذ باحتياجات الدروس مالئمة - ٢
  التالميذ بعقول الدروس ةمالئم - ٣
  املقدمة الدروس مقروئية - ٤
  قواعدها من الدروس كتابة يف والصدق الدقة - ٥
  الكالم لترقية الدروس تديبات يف والصدق الدقة - ٦
    .الغالف تصميم - ٧
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  : عناصر يف مقبول بالتقدير املدرس وقدر
   نشودةامل واملدلوالت فاهداأل يف الوضوح - ١
   العربية اللغة يف الكالم مهارة تعليم بأسس دروسال تقدمي مالئمة - ٢
   وموادها الدروس شرح يف الوضوح - ٣
  .املقدمة الدروس سهولة درجة - ٤
  
 االستبانة نتائج مناقشة  -٣

 املبحث هذا يف الباحث قدم اليت املعلومات هذه على اعتمادا
  :على حصل البيانات مبناقشة

 التالميذ لذى كالم لتحسني جيد امالع وجه على ةاملعد املواد هذه أن  - ١
   وكذلك. وصحيحا سلميا نطقا العربية األصوات نطق على

 نطق على التالميذ لدى كالم لتحسني فعالة هلا املعدة املواد هذه أن  - ٢
 كل من املعدلة ونتيجة. السيطة التراكيب يف العربية األصوات
  :التايل كما املعلومات

 إعداد يف الباحث تركز وموادها سالدرو وحدة تعني ناحية من -أ
 الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات  أساس على دراسية مواد
 اليومية العربية اللغة تكلم يف التالميذ ممارسة) ١ األهداف على

) ٢. الدراسية للمنهج وفقا وكذلك املدرسة هذه حول املوجودة
 متييز مع يسيةاإلندون اللغة يف موجودة غري العرابية األصوات نطق

  .بينها املتشابة األحرف
 التعليمي احملتوى تنظيم يف النظري وعلى األهداف هذه على فبناء

 على يشمل التعليمي احملتوى أن يقول النظري اإلطار يف املكتوب
 ،الصعب إىل السهل من ،اخلاص إىل العام من يبدأ الذي التسلسل
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 أمهية، األقل إىل يةأمه األكثر منو املألوف، غري إىل املألوف من
 من يبدأ العربية اللغة يف الكالم مهارة تعليم مراحل يف وكذلك
 الكالم مهارة لترقية وتدريباا احملادثة أو احلوار مث جديدة مفردات

 ثالثة على تركز اليت الدروس الباحث فاختار العربية، اللغة يف
  : وهي املوضوعية األساسية الدروس

 اللغة يف موجودة غري العربية ألصواتا بعض ونطق الشهور - ١
  . اإلندونسية

 اللغة يف موجودة غري العربية األصوات بعض ونطق املدرسة يف - ٢
  . اإلندونسية

 اللغة يف موجودة غري العربية األصوات بعض ونطق املكتبة يف - ٣
  . اإلندونسية

  

 اعتمادا األساسية الوحدات يف املواد بتعيني الباحث واهتم
 الباحث فعني ذلك على بناء .الكالم تعليم طرق عن ريالنظ على
  :األول درسال يف املواد

  املدرسة يف الدراسية واملواد واأليام الشهور عن حمادثة  - ١
   املدرسة يف الدراسية واملواد األيام  - ٢
  والضاد والغني والضاد الثاء األصوات نطق  - ٣
  الكالم يف الكلمات تراكيب أو قواعد  - ٤

  :هي الثاين الدرس يف املواد لباحثا وعني
  فيها وما املدرسة يف حمادثة  - ١
  املدرسة يف اليومية األعمال  - ٢
  والعني واحلاء اخلاء األصوات نطق  - ٣
  الكالم يف الكلمات تراكيب أو قواعد  - ٤
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 :هي الثالث الدرس يف املواد الباحث وعني

   املكتبة يف حمادثة  - ١
  ستراحةاال يف اليومية األعمال  - ٢
  والصاد والقاف الطاء األصوات نطق  - ٣
 الكالم يف الكلمات كيباتر أو قواعد  - ٤

  املنشودة واملدلوالت األهداف يف الوضوح  - ب
  

 دل اليت األساسية الكفاءة من التفسري هي واملدلوالت األهداف
. التالميذ عرضها اليت العمليات من أواالستجابة العالمات على
 والتدريبية التعليمية النشاطات لتدوين أساسا تكون وهي

 أن مبعىن ،"مقبول" أا املدرس، من التقدير وحسب. والتقوميية
 املدرسة خبصائص مناسب  واملدلوالت األهداف تعيني

 املواد يف املوجودة والتدريبية التعليمية والنشاطات والتالميذ
  .املعدة

  

  التالميذ عقول و باحتياجات  الدروس مالئمة - ج
 كما. التالميذ وعقول باحتياجات الدروس تعيني يف الباحث اهتم

 نطق يف خاصة العربية كالم يف التالميذ قدرة الباحث الحظ
 وجد وأيضا اإلندونسية، اللغة يف موجودة غري العربية األصوات
 الباحث فعني عنها، امليدانية الدراسة نتيجة من املعلومات الباحث
 التقدير املدرس أعطى وقد. املعدة داملوا يف املكتوبة الدروس

 وعقول باحتياجات مناسبة الدروس هذه أن مبعىن ،"جيد"
 عن لتالميذ االستبيان من احلالة هذه ظهر وأيضا. التالميذ

 تالميذ%  ١١،١١: أن التعلم يف املعدة املواد باستخدام شعورهم
 يشعرون تالميذ % ٣٦,١١ و ،السرور بأفضل يشعرون
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. عنها مألوف أي بالعادية يشعرون تالميذ ٧٨ ،٥٢و بالسرور،
: أن املعدة املواد هذه اهتمام وكان. عنها راغب أحد وال
 الكالم مهارة ةلترقي جدا هتمونوا وافقون تالميذ%   ٤١،٦٧
 ،ا هتمونوا وافقون تالميذ%  ٣٠،٥٥ و ،العربية اللغة يف
 ملعدةا املواد هذه باهتمام مألوف أي عادية تالميذ%  ٢٧،٢٨و

  .ا واليهتمون يوافقون ال منهم أحد وال الكالم، مهارة لترقية
  العربية الكالم تعليم بأسس ومناذجها الدروس تقدمي مالئمة -د

 يف الكالم مهارة تعليم بأسس الدروس هذه تقدمي يف الباحث اهتم
 إىل السهل من تتدرج تقدميها يف الدروس أن. العربية اللغة

 التدريبية املواد  مناذج الباحث وقدم. اخلاص إىل العام من الصعب،
 املعدة املواد يف املوجودة أواملفردات الكلمات من التالميذ لدى

. الكفاءة مستوى على الدراسة مبنهج املناسب املدرسة عليه املقررة
. مناسبة بقواعد واحلوار املفردات يف البيانات الباحث شرح

 تكون حىت التالية اخلطوط إىل األوىل اخلطوط من الباحث وبدأها
 من التقدير على الباحث وحصل. صاحلا كامال وأسلوبا تركيبا
 يف الكالم مهارة تعليم بأسس "مقبول"  الدروس هذه أن املدرس

 حصل التدريبية، املواد من النماذج تقدمي ويف. العربية اللغة
 املدرس وأكده "جدا جيد" أا  اخلبري من التحكيم على الباحث

   ". جدا جيد"  قديربت
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  ومناقشتها وحتليلها االختبار من البيانات عرض – هـ
  

  )Pre-test( القبلي االختبار نتائج -١

 م ٢٠١٠ مارت ١١ اخلميس يوم القبلي االختبار الباحث قدم
 نطقا العربية األصوات ونطق العربية اللغة كالم يف التالميذ قدرة ملعرفة

 بتجربة القيام قبل البسيطة التراكيب يف ربيةالع األصوات ونطق صحيحا
 للصف تالميذ) ٣٦( وثالثون ستتة الباحث واختار. به املعدة املواد

 اقتراح على ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة يف A اخلامس
 يف كما النتائج على الباحث وحصل. الكالم يف الضعفاء وهم مدرسهم،

  :اآليت اجلدول
  

  

   ١٦ ولاجلد
  القبلي االختبار يف التالميذ نتائج

 الدرجة النتيجة التالميذ اسم النمرة

 جدا ضعيف ٣٠ صانيا أوكتا عزة أدندى ١

 جدا ضعيف ٣٥  علمانيار طيفاين النساء ٢

 جدا ضعيف ٣٧ هانوم أسية ٣

 جدا ضعيف ٣٧ رباين استغفر عزيزة ٤

 جدا ضعيف ٣٢ املال بيت كايب كاريسا ٥

 جدا ضعيف ٣٣  دايف ليا سني ٦

 جدا ضعيف ٣٣ زاهرة رانا دانة ٧

 جدا ضعيف ٣٥ أكرب كوسيت ديان ٨

 جدا ضعيف ٣٠ طارق موالنا أدكار ٩

 جدا ضعيف ٣١  مهارديكا ايرالنكا فائز ١٠
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 جدا ضعيف ٣٠ فراديفا زينة فردوسي ١١

 جدا ضعيف ٣٣ فرتاما ألزريا كيتا ١٢

 جدا فضعي ٣١ أمحد موالنا عرفان ١٣

 جدا ضعيف ٥١ فالحي ناصحاح جهان ١٤

 جدا ضعيف ٢٩ سوقاهرصانو النساء كلفني ١٥

 جدا ضعيف ٤٣ فردوس نورنية لطيفة ١٦

 جدا ضعيف ٢٥ فاموغكاس النتاغ ماهندرا ١٧

 جدا ضعيف ٣٠ يومسار رايف حممد ١٨

 جدا ضعيف ٣٥ رمحة أوليا نبيال ١٩

 جدا ضعيف ٣٠ الزهرة لطفيا نبيال ٢٠

 جدا ضعيف ٥٣ ميزانية جنمية ٢١

 جدا ضعيف ٥١  موداين ناال ٢٢

 جدا ضعيف ٣٣  الكرمي عبد الرمحن نصر ٢٣

 جدا ضعيف ٣٧ الرمحن فضل نوفل ٢٤

 جدا ضعيف ٣٥ أصفارينا نورا ٢٥

 جدا ضعيف ٣٠ ناطانيا دافا نوفيتا ٢٦

 جدا ضعيف ٣٧  فاطمة عزة نور ٢٧

 جدا ضعف ٣٠ نوهوغ يل فاراديطا ٢٨

 جدا ضعيف ٣٣ فاراتاما ديان كريس رايف ٢٩

 جدا ضعيف ٣٠ جاليتا كاديس ألزاريا رايسا ٣٠

 جدا ضعيف ٣٢ عاماال فيسي رمتى ٣١

 جدا ضعيف ٣٠ فضلنا أوليا رزقنا ٣٢

 جدا ضعيف ٥٢ ناندارا الفي سابيال سل ٣٣
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 جدا ضعيف ٣٥  فوتري موستيكا ليا سيستا ٣٤

 جدا ضعيف ٣٠  فوتري شه شاكا ٣٥

 جدا ضعيف ٣٣  نستييت أن شفاء ٣٦

 ١٢٥١ اموع

 %  ٣٤،٧٥ املعدلة الدرجة

  
 القبلي االختبار يف التالميذ نتائج أن لنا تضحا السابق اجلدول إىل نظرا
  :يلي كما بتصنيفها

  تلميذ   ٠  جدا جيد درجة – ١
  تلميذ   ٠    جيد درجة – ٢
  تلميذ   ٠    مقبول درجة – ٣
  تالميذ   ٤       عيفض درجة – ٤
   تلميذ  ٣٢  جدا ضعيف درجة – ٥

  

 القبلي االختبار يف التالميذ نتائج عن التكرار درجة ملعرفة توضيحا
  :اآليت اجلدول يف كما

  
  ١٧ اجلدول

  القبلي االختبار لنتائج مائوية نسبة
 مائوية نسبة الدرجة التالميذ عدد النتيجة حتديد مسافة النمرة

١  
٢  
٣  
٤  

١٠٠ – ٩٠  
٨٩ – ٨٠   
٧٩ – ٧٠  
٦٩ – ٦٠  

٠  
٠  
٠  
٠  

  ممتاز
  جدا جيد
  جيد

  مقبول

٠ %  
٠ %  
٠ %  
٠ %  
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٥  
٦ 

٥٩ – ٥١  
٥٠ – ٠٠ 

٤  
٣٢ 

  ضعيف
 جدا ضعيف

١١،١١ %  
٨٨،٨٩ % 

 % ١٠٠ ٣٦ اموع

  
 ونطق العربية اللغة كالم يف التالميذ قدرة أن اجلدول هذا من لنا ايتضح

 ونطق صحيحا نطقا اإلندونيسة اللغة يف موجودة غري العربية األصوات
 املواد باستخدام التجربة تطبيق قبل البسيطة التراكيب يف العربية األصوات

 مستوى على%  ٨٨،٨٩ و ضعيف مستوى على%  ١١،١١ به املعدة
  : يلي كما الرمز الباحث استخدم املعدلة، النتيجة ملعرفة. جدا ضعيف

  

 = املعدلة الدرجة
 الدرجة جمموع

X ١٠٠% 
 التالميذ جمموع

  

١٢٥١ 
X  ٣٤،٧٥% =  ١٠٠  

٣٦ 

 هذا يف به املستخدم املعيار حسب السابقة، املعدلة نتيجة من واملعروف
 نطقا العربية األصوات ونطق العربية اللغة كالم يف التالميذ قدرة أن البحث

 ضعيف" مستوى على البسيطة التراكيب يف العربية األصوات ونطق صحيحا
   . %٣٤،٧٥  نتيجتهم معدل ألن ،" جدا

  
  )Post-test( البعدي االختبار نتائج -٢

 الدروس تعليم مت أن حىت لقاءات تسع مدة يف التجربة تطبيق بعد
 مايو ٦ يوم البعدي االختبار الباحث قدم به، املعدة الدراسية واملواد
  : يلي كما النتائج على الباحث وحصل. م ٢٠١٠
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  ١٨ اجلدول
  البعدي االختبار يف ذالتالمي نتائج

 الدرجة النتيجة التالميذ اسم النمرة

 جيد ٧٥ صانيا أوكتا عزة أدندى ١

 حيد ٧٢  علمانيار طيفاين النساء ٢

 جيد ٧٣ هانوم أسية ٣

  جيد ٧٥ رباين استغفر عزيزة ٤

 جيد ٧٨ املال بيت كايب كاريسا ٥

 جيد ٧٨  دايف ليا سني ٦

 جيد ٧٨ زاهرة رانا دانة ٧

 جيد ٧٥ أكرب كوسيت ديان ٨

 مقبول ٦٥ طارق موالنا أدكار ٩

 جدا جيد ٨٣  مهارديكا ايرالنكا فائز ١٠

 مقبول ٦٨ فراديفا زينة فردوسي ١١

 جيد ٧٥ فرتاما ألزريا كيتا ١٢

 ضعيف ٥٧ أمحد موالنا عرفان ١٣

 جيد ٧٧ فالحي ناصحاح جهان ١٤

 جدا جيد ٨٨ سوقاهرصانو النساء كالفني ١٥

 جيد ٧٨ فردوس نورنية لطيفة ١٦

 جيد ٧٨ فاموغكاس النتاغ ماهندرا ١٧

  جيد ٧٦ يومسار رايف حممد ١٨

 جدا جيد ٨٨ رمحة أوليا نبيال ١٩

 جدا جيد ٨٣ الزهرة لطفيا نبيال ٢٠
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 جيد ٧٥ ميزانية جنمية ٢١

 جيد ٧٥  موداين ناال ٢٢

  مقبول ٦٥  الكرمي عبد الرمحن نصر ٢٣

 جيد ٧٥ الرمحن ضلف نوفل ٢٤

 جيد ٧٠ أصفارينا نورا ٢٥

  مقبول ٦٥ ناطانيا دافا نوفيتا ٢٦

 جيد ٧٠  فاطمة عزة نور ٢٧

 جيد ٧٠ نوهوغ يل فاراديطا ٢٨

 جيد ٧٦ فاراتاما ديان كريس رايف ٢٩

  مقبول ٦٥ جاليتا كاديس ألزاريا رايسا ٣٠

 جيد ٧٥ عاماال فيسي رمتى ٣١

 مقبول ٦٥ فضلنا أوليا رزقنا ٣٢

 جدا جيد ٨٠ ناندارا الفي سابيال سل ٣٣

 جيد ٧٥  فوتري موستيكا ليا سيستا ٣٤

 جيد ٧٠  فوتري شه شاكا ٣٥

 مقبول ٦٥  نستييت أن شفاء ٣٦

 ٢٦٥٦ اموع

 % ٧٣،٧٨ املعدلة الدرجة

  
 البعدي االختبار يف التالميذ نتائج أن تضحا ،السابق اجلدول إىل نظرا
  :يلي اكم بتصنيفها
  تلميذ  ٠          ممتاز درجة – ١
  تالميذ   ٥       جدا جيد درجة – ٢



 101

  تلميذ  ٢٣         جيد درجة – ٣
  تالميذ  ٧    مقبول درجة – ٤
  تلميذ   ١       ناقص درجة – ٥
   تلميذ   ٠  ناقص أكثر درجة – ٦

 تباراالخ يف التالميذ نتائج عن التكرار درجة ملعرفة توضيحا  
  :اآليت اجلدول يف كما البعدي

  
  ١٩ اجلدول

  البعدي االختبار لنتائج مائوية نسبة
 مائوية نسبة الدرجة التالميذ عدد النتيجة حتديد مسافة النمرة

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦ 

١٠٠ – ٩٠  
٨٩ – ٨٠   
٧٩ – ٧٠  
٦٩ – ٦٠  
٥٩ – ٥١  
٥٠ – ٠٠ 

٠  
٥  
٢٣  
٧  
١  
٠ 

  ممتاز
  جدا جيد
  جيد

  مقبول
  ضعيف
 جدا ضعيف

٠ %  
٨٩،١٣ %  
٦٣،٨٩ %  
١٩،٤٤ %  
٢،٧٨ %  

٠ % 

 % ١٠٠ ٣٦ اموع

  

 العربية اللغة كالم يف التالميذ قدرة أن اجلدول هذا من لنا تضحا
 صحيحا نطقا اإلندونيسية اللغة يف موجودة غري العربية األصوات ونطق
 باستخدام التجربة تطبيق بعد البسيطة التراكيب يف العربية األصوات ونطق
 على%  ٨٩،٨٣ و ،جدا جيد مستوى على %  ١٣،٨٩ به املعدة املواد

 على%  ٢،٧٨ و مقبول، مستوى على%  ١٩،٥٥ و جيد، مستوى
  .  ضعيف مستوى
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 به املستخدم املعيار حسب السابقة، املعدلة نتيجة من واملعروف
 األصوات ونطق العربية اللغة كالم يف التالميذ قدرة أن البحث، هذا يف

 األصوات ونطق صحيحا نطقا اإلندونيسية اللغة يف موجودة غري العربية
  نتيجتهم معدل ألن ،"جيد" مستوى على البسيطة التراكيب يف العربية

٧٣،٧٨ .%  
 

  للمجموعتني والبعدي القبلي االختبار نتيجة حتليل -٣

 نتيجة الباحث حلل والناتج، التجرييب املتغري بني التأثري ملعرفة
  :اآلتية اخلطوات برعاية A ساخلام للفصل والبعدي القبلي االختبار

 مرسوم( القبلي االختبار نتيجة بني) D بعالمة مرسوم( الفرق معرفة -)أ
: جمموعة لكل) y بعالمة مرسوم( البعدي االختبار ونتيجة) x بعالمة

D= y-x.  
  .∑D ينتج حىت الفرق مجع -)ب

: بالرمز) MD بعالمة مرسوم( الفرق متوسط معرفة -)ج
N

D
M D

∑=  
D ينتج حىت جتمع مث للفرق ثانية درجة ارتقاء -)د

2∑.  
  :بالرمز) SDD بعالمة مرسوم( الفرق من املعياري االحنراف معرفة -)هـ

( )
( )N

D

N

D
SDD

22 ∑∑ −=  
 ووه الفرق متوسط من )Standar Error( املعياري اخلطأ معرفة - )و

DMSE 

   :بالرمز
1−

=
N

SD
SE D

M D
  

  

:   الرمز باستخدام t0 معرفة - )ز
DM

D

SE

M
t =0  
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  ٢٠ جدول

  البعدي و القبلي االختبار نتيجة حساب

 التالميذ
)N( 

 االختبار
D=y-x( D( الفرق

2
 

 )y( البعدي )x( القبلي

٧٥ ٣٠ ١ 45  ٢٠٢٥ 

١٣٦٩ ٣٧ ٧٢ ٣٥ ٢ 

١٢٩٦ ٣٦ ٧٣ ٣٧ ٣ 

١٤٤٤ ٣٨ ٧٥ ٣٧ ٤ 

٢١١٦ ٤٦ ٧٨ ٣٢ ٥ 

٢٠٢٥ ٤٥ ٧٨ ٣٣ ٦ 

٢٠٢٥ ٤٥ ٧٨ ٣٣ ٧ 

١٦٠٠ ٤٠ ٧٥ ٣٥ ٨ 

١٢٢٥ ٣٥ ٦٥ ٣٠ ٩ 

٢٧٠٤ ٥٢ ٨٣ ٣١ ١٠ 

١٤٤٤ ٣٨ ٦٨ ٣٠ ١١ 

١٧٦٤ ٤٢ ٧٥ ٣٣ ١٢ 

٦٧٦ ٣٦ ٥٧ ٣١ ١٣ 

٦٧٦ ٢٦ ٧٧ ٥١ ١٤ 

٣٤٨١ ٥٩ ٨٨ ٢٩ ١٥ 

١٢٢٥ ٣٥ ٧٨ ٤٣ ١٦ 

٢٨٠٩ ٥٣ ٧٨ ٢٥ ١٧ 

٢١١٦ ٤٦ ٧٦ ٣٠ ١٨ 
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٢٨٠٩ ٥٣ ٨٨ ٣٥ ١٩ 

٢٨٠٩ ٥٣ ٨٣ ٣٠ ٢٠ 

٤٨٤ ٢٢ ٧٥ ٥٣ ٢١ 

٥٧٦ ٢٤ ٧٥ ٥١ ٢٢ 

١٠٢٤ ٣٢ ٦٥ ٣٣ ٢٣ 

١٤٤٤ ٣٨ ٧٥ ٣٧ ٢٤ 

٢٠٢٥ ٤٥ ٧٠ ٣٥ ٢٥ 

١٢٢٥ ٣٥ ٦٥ ٣٠ ٢٦ 

١٠٨٩ ٣٣ ٧٠ ٣٧ ٢٧ 

١٦٠٠ ٤٠ ٧٠ ٣٠ ٢٨ 

١٨٤٩ ٤٣ ٧٦ ٣٣ ٢٩ 

١٢٢٥ ٣٥ ٦٥ ٣٠ ٣٠ 

١٨٤٩ ٤٣ ٧٥ ٣٢ ٣١ 

١٢٢٥ ٣٥ ٦٥ ٣٠ ٣٢ 

٧٨٤ ٢٨ ٨٠ ٥٢ ٣٣ 

١٦٠٠ ٤٠ ٧٥ ٣٥ ٣٤ 

١٦٠٠ ٤٠ ٧٠ ٣٠ ٣٥ 

١٠٢٤ ٣٢ ٦٥ ٣٣ ٣٦ 

   1425  =D∑ 58261  =D
2

∑ 

   39,58 =MD  

  
D=  58261 و ∑D=  1425 أن للباحث اتضح السابق اجلدول من

2
∑ 

  :بالرمز الفرق من املعياري االحنراف هو حسب مث ،MD=  39,58و
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( )

( )N

D

N

D
SDD

22 ∑∑ −=  

( )

2,7

78,51

58,156636,1618

58,39
36

58261

36

1425

36

58261

2

2

=
=

−=

−=








−=DSD

 

  
  :بالرمز الفرق متوسط من املعياري اخلطأ حساب مث

22,1

9,5
2,7
35

2,7
136

2,7
1

=

=

=

−
=

−
=

N

SD
SE D

M D

  

  
  :الرمز باستخدام t0 حساب مث

44,32

22,1

58,39

0

=

=

=
DM

D

SE

M
t

  



 106

  
  :أن الباحث وجد قد السابق احلساب من
  39,58 هو البعدي و القبلي االختبار بني) MD( الفرق متوسط -
 7,2 هو) SDD( املعياري االحنراف -

( املعياري اخلطأ -
DMSE (1,22 هو 

 32,44 هو) t0( حساب تاء درجة -

- df بالرمز :N-1111 =df ٣٦ - ١=  ٣٥ أن وجد و =df  يرجع ٣٥ العدد مث 
 . املعترب اجلدول يف t تاء درجة إىل

 على دل%  ٥ الداللة مستوى عند اجلدول تاء درجة أن اتضح وقد
  . 2,72 العدد
  . 2,03 العدد على دل %  ١ الداللة مستوى وعند

  

  :ومعيار اإلختبار

  ٢،٠٣ / ٢، ٧٢  ≤" تــــــ"مقبول، إذا كانت  0هــــ  .١

  ٢،٠٣ /٢، ٧٢ >" تــــــ"مقبول، إذا كانت  ١هــــ  .٢

 تاء درجة من أكرب t0 احلساب تاء درجة أن الباحث فعرف
  ).2,03>32,44<2,72( اجلدول

 

 القبلي االختبار نتيجة بني ظاهر فرق هناك ذلك على دااعتما
 أن أخرى وبعبارة. عليهم املواد تطبيق بعد التجريبية جموعةللم والبعدي

  .الكالم مهارة لترقية فعالة املعدة املواد
  



 107

  ختباراال نتائج مناقشة - و

 املعدة املواد استخدام أن الباحث عرض املعدة املواد تطبيق أدى أن بعد
 املعيار يستخدم عنها وللتصديق. الكالم مهارة لترقية العربية اللغة تعليم يف عالةف

  :األيت
 فالنتيجة اجلدول تاء درجة من أكرب حساب تاء درجة كانت إذا - ١

 الكالم مهارة لتعليم املعدة املواد استخدام أن يعين وهذا مقبول،
 .فعالة

 اجلدول تاء درجة من أصغر حساب تاء درجة كانت وإذا - ٢
 املعدة املواد استخدام أن يعين وهذا مرفوض، فالنتيجة أومتساويني

 .فعالة غري الكالم مهارة لتعليم

 السابق الفرض الختبار والقواعد احملصولة النتائج على اعتمادا
 من أكرب) ٣٢ ،٤٤( البحث هذا يف حساب تاء درجة أن الباحث وجد
 اجلدول تاء درجة من و) ٢ ،٧٢% ( ٥ مستوى على جدول تاء درجة
 وهذا مقبول، السابقة النتيجة أن فعرفنا). ٢ ،٠٣% ( ١ مستوى على
 مهارة لترقية العربية اللغة تعليم يف املعدة املواد استخدام أن إىل رأشا

  .فعالة الكالم
  

  به املعد لكتابا هذا تدريس إمكانية -ز
 ونطق العربية اللغة كالم يف التالميذ لدى املعدلة نتيجة كانت

 الدرجة على أي ٣٤،٧٥  العربية اللغة يف موجودة غري األصوات بعض
 يف الكالم مهارة لتعليم املعدة املواد هذ التطبيق وبعد". جدا ضعيف"

 نتيجة على التالميذ تحصل ،الصوتية التدريبات أساس على العربية اللغة
 إىل ريانتش النتيجتان هاتان  ". جيد"  الدرجة على أي  ٧٣،٧٨ املعدلة
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 التالميذ قدرة ارتفع قد. جيد به ةاملعد املواد هذه تدريس إمكانية أن
 التعليم بعد الصوتية التدريبات أساس على العربية اللغة يف الكالم ملهارة

 هذه مبعىن .أعلى ٣٩،٠٣= ٧٥،٣٤ –٧٣،٧٨: به ةاملعد باملواد والتعلم
 يف الكالم مهارة لترقية املشكالت حلل جيدة فعالية درجة هلا املعدة املواد
 لتالميذ الثاين املستوى يف الصوتية التدريبات أساس على العربية اللغة

  .ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان مدرسة
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اخلامس الفصل  

واالقتراحات والتوصيات البحث نتائج  

 
). االقتراحاتو والتوصيات، البحث، نتائج: ( على الفصل هذا حيتوي   

 
  الباحث نتائج – أ
  

 على دراسية مادة إعداد عن وحتليلها السابقة البيانات عرض على اعتمادا
  :منها فاخلالصة, العربية اللغة يف الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات أساس

  

 يف الكالم مهارة لترقية الصوتية التدريبات أساس على دراسية مواد إعداد أن - ١
 اللغة تكلم على املعني: " عنوان حتت املعدة املواد على حصل العربية، اللغة

 الدروس على احتوي الذي) Cara Mudah Berbicara Bahasa Arab" (العربية
 مبواقف إعدادها يف الباحث اهتم. املدرسة حول التالميذ باحتياج املناسبة
 مهارة تعليم أسس ىعل واعتمد العربية اللغة الكالم يف واحتياجام التالميذ
 مهارة لترقية وفعال جيد عام وجه على املعدة املواد نأ ذلك، ومع. الكالم
 لدى اإلندونيسية اللغة يف موجودة غري العربية األصوات نطق على الكالم
  .ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان املدرسة يف اخلامس الصف  التالميذ

  
  

 على التالميذ كالم لتحسني فعالة وهلا جيد العام هوج على املعدة املواد أن - ٢
 املدرسة يف اخلامس الصف التالميذ لدى البسيطة التراكيب يف األصوات نطق

 على أي)  ٧٣،٧٨(  املعدلة ونتيجة. ماالنج اإلسالمية اإلبتدائية أمانة إنسان
 يةاملعيار نتيجة من وأعلى أكرب عليها التالميذ تحصل اليت"  جيد"  الدرجة
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 افعاليته ودرجة. فعالة املعدة املواد أن على دلو عليها الباحث قرر اليت)  ٧٠،٠٠(
). ٧٣،٧٨(  البعدي واالختبار)  ٣٤،٧٥( القبلي االختبار نتيجة  بني باملقارنة

 فعالية درجة اهل ةاملعد املواد أن على دل فهي)  ٣٩،٠٣(  بينهما الفرق نتيجة وأما
 كالم حتسني على جوهريا أثرت املعدة املواد يف سالدرو أن أيضا مبعىن جيدة

  .العربية يف وحتدثهم كالمهم ناحية من التالميذ
  

  التوصيات - ب
  

 أمانة إنسان مدرسة لتالميذ العربية اللغة يف الكالم مهارة تعليم لتحسني
 يوصي عامة، للمبتدئني أو األخرى املدارس ولتالميذ خاصة، اإلسالمية اإلبتدائية
  :باآليت حبثه إليه وصل ما على باالعتماد الباحث

  

 املدرسة خبصائص تناسب التعليمية العملية يف وتطبيقها املواد استخدام أن  - ١
  .املواد هذه استخدام تقرير يف حرية له املدرس فعلى. والتالميذ

  

 على املدرسني قدرة تطلب املعدة املواد باستخدام الكالم مهارة تعليم أن  - ٢
 أن املدرس على. والسليمة الصحيحة العربية باألصوات العربية اللغة تكلم

 املقروءة العربية األصوات ونطق العربية تكلم يستطيع حىت فيها يتدرب
  . والسليمة والصحيحة

  
  االقتراحات - ج

  

 املستمرة، البحوث تتبعه  نافعا مدخال البحث هذا نتيجة تكون أن أرجو
  :اآليت االقتراحات الباحث قدم لذلك
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 على للحصول الواسعة امليدانية التجربة البحث هذا يف الباحث يفعل مل - ١
 املقبل الباحث من أرجو. الوقت ضيق حسب والضابطة الصادقة النتيجة
  .أوسع بتجربة للقيام البحث هذا من النتيجة استفادة

  

 نطق ناحية من الكالم مهارة لتعليم األساس تعترب البحث هذا نتيجة أن - ٢
 على املقبل الباحث من وأرجو والسليمة، الصحيحة العربية تاألصوا

  .تطويرها
  

� �� �� �� �
� �� �� �� �
    
    

    
    
    


اب أ��� وا� ***��� ***  
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واملراجع املصادر قائمة  

 

 املصادر  - أ

  القرآن - ١

  القوامس - ٢
- Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwr ‘Araby - indonesiy, Yokyakarta, jilid II, Puataka progressif, 

2002. 

- Ali, Rabik dan Ahmad Zuhdi Muhdar, Qamus Krapyak al-‘Asyriy indonesiy-‘Araby, yayasan ali 
Maksum, 2006 

 

  العربية املرجع  - ب

: الرياض تدريسها، وطرائق هيتها ما اللغوية املهارات عليان، فؤاد أمحد - ٣
 ١٩٩٢ املسلم، دار

 املصرية، النهضة مكتبة ،العربية اللغة تدريس طرق. عطا حممد إبراهيم - ٤
 ١٩٩٠ القاهرة،

: اللغات تعليم يف وطرائق مذاهب, وجرز رتشاردز ثبودور و جاك - ٥

 عامل دار: الرياض ,وغريه الصيين امساعيل: ترمجة ,وحتليل وصف
 ١٩٩٠, الكتب

 الفكر، دار: سورية دمشق ،يةالعرب اللغة تدريس طرق. الركايب جودت - ٦
١٩٨٦ 
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 الدار: الناشر والتطبيق، النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن - ٧
 اللبنانيه املصدية

: عمان ،أساليبه – أدواته – مفهومه – العلمي البحث عبيدات، ذوقان - ٨
  .١٩٨٧ الفكر، دار

 اجلامعية، ةاملعرف دار ،العربية اللغـة تدريس طرق إمساعيل، زكريا - ٩
١٩٩٥  

 دار الناشر: الرياض ،التدريس تصميم سالمة، حممد احلافظ عبد -١٠
 م٢٠٠٣ والتوزيع، للنشر اخلرجيي

 الكتاب دار ،العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكلة احلديدي، علي -١١
 ١٩٦٦ القاهرة، والنشر للطباعة العريب

 اآلداب، مكتبة وىل،األ الطبغة اللغوي، والبحث اللغة خلف، عادل -١٢
 م١٩٩٤/هـ١٤١٥

 دار: عمان ،تدريسها وأصول مناهجها الرياضيات زينة، أبو فريد -١٣
  ١٩٨٢ الفرقان،

املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب وآخرون،  يونسفتحى علي  -١٤

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣مكتبة وهبة، : القاهرة ،"من النظرية إىل التطبيق"

 
 العربية اللغة لتعليم األساسي الكتاب آخر،و الناقة كامل حممود -١٥

 املكرمة، مكتبة تقوميه،-حتليله- إعداده  –أخرى بلغات للناطقني
 م١٩٨٣

 العربية اللغة تدريس طرائق: طعيمة أمحد رشدي الناقة، كامل حممود -١٦

 –والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمسة املنظمة منشورات ،ا الناطقني لغري
 ٢٠٠٣ باط،الر ،- إيسيكو
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 للنشر الفالح دار: الناشر ،الدراسية املهارات اخلوايل، علي حممد -١٧
  م ٢٠٠١ والتوزيع،

 الكتب إعداد أسس اهللا، عبد احلميد وعبد الغايل اهللا عبد ناصر -١٨

 والتوزيع، والنشر للطبع الغايل دار بالعربية، الناطقني لغري التعليمية
  ١٩٩١ القاهرة،

 التراثية، الكتب قراءة بطريقة القراءة مهارة تدريس ،هرياوايت إيرنا -١٩

 احلكومية، اإلسالمية اجلامعة العربية، اللغة تعليم: ماالنج ماجستري، رسالة
٢٠٠٧ 

 لطالب العربية الكتابة ملهارة تعليمية مادة تصميم املساجد، تعمري -٢٠

 ةالدراسي  الوحدة  مستوى على املنهج  ضوء يف اإلبتدائية املرحلة
)KTSP(، اجلامعة العليا، الدراسات كلية منشورة، غري املاجستري، رسالة 

  .٢٠٠٨ ماالنج، احلكومية اإلسالمية
األجنبية املراجع -جـ  

21- Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, Yokyakarta: Pustaka 
Pelajar. 2007 cet. III 

22- Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran,Perencanaan Pembelajaran,Perencanaan Pembelajaran,Perencanaan Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. 
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26- Sugiono, MetodologiMetodologiMetodologiMetodologi    Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 
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�א���د�א���د�א���د�א���د� �� �� �� �
  الكرمي القرآن .١
 يةالنبو األحاديث .٢

 

	
א�����א�����א�����א���������א��א
	א��א
	א��א
	א��א     
 

 

 الدار: القاهرة( ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم ، شحاتة حسن.  ٣
). م١٩٩٣ اللبنانية،  املصرية  

 

 ،وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم ، طعيمة أمحد رشدي.  ٤
).م١٩٨٩ والثقافة، والعلوم للتربية االسالمية املنظمة: ايسيسكو(  
 

 ،والتطبيق النظرية بني وتعليمها احلية اللغة تعليم ،العريب ايد عبد صالح.  ٥
).م ١٩٨١لبنان، مكتبة: بريوت(  
 

 تدريس يف العملية الطرائق الوائلي، الكرمي عبد وسعاد ،الليمي حسني على طه.  ٦

).م٢٠٠٣ والتوزيع، للنشر الشروق دار: عمان( ،العربية اللغة  
 

, التوبة مكتبة: الرياض( ،العربية اللغة تعليم طرائق ، اخلطيب اهيمابر حممد.  ٧
).م٢٠٠٣  

 

 القلم، دار: بريوت( ،العامة التدريس طرق يف املبادئ ياسني، أل حسني حممد.  ٨
 ).م١٩٧٤
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 ودار بغداد النهضة مكتبة:  بريوت( ،العريب اخلط قواعد اخلطاط، هاشم حممد. ٩
)هـ ١٤٠٠\م ١٩٨٠ القلم،  

 

 العربية الطبعة - الشروق دار:  عمان( ،اإلمالء يف املرشيد سعيد، شاكر حممود. ١٠
) م ١٩٨٨ األوىل،  

 

علي حممود.  ١١  
 

 لغري العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمحد رشيد و  الناقة، كامل حممود.  ١٢

 والثقافة، والعلوم للتربية االسالمية املنظمة: ايسيسكو( ،ا الناطقني
).م ٢٠٠٣  

 

 هـ١٤٠٥ الفكر، دار: دمشق( ،اخلط نعلم كيف ، زريق معروف.  ١٣
).م١٩٨٥\  

 

 ، الغايل دار: الرياض( ،التعليمية الكتب إعداد أساس ، الغاىل اهللا عبد ناصر. ١٤
).سنة دون  

 

 لغري التعليمية الكتب اعداد أسس ، اهللا عبد احلميد عبد و ،. .................١٥

).سنة دون االعتصام، دار( ،لعربيةبا الناطقني  
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                Media Group, 2007)        
 

17. Faizin As, Ahmad, Terjemah Qawa’idul Imla’, (Lamongan: Combi Prima  
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  إندونيسيا مجهورية

  الدينية الشؤون وزارة

  ماالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةكليـة 

 د 

 

  تقرير املشرفني

ف بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشر

  .به أمجعنياألنبياء واملرسلني وعلى آله وصح

  :الذي حضره الطالب  التكميليبعد االطالع على البحث 

  صلـفي:       االسم

  S-2/ ٠٨٧٢٠٠٠٦ :    م التسجيلرق

  إعداد مواد دراسية على أساس التدريبات الصوتية لترقية:     البحثموضوع 

  أمانةرييب مبدرسة إنسان حبث جت( مهارة الكالم يف اللغة العربية   

   )ماالنجاإلبتدائية اإلسالمية   

  .اجلامعةوافق املشرف على تقدميه إىل جملس 

  
  

      املشرف

        

      صاحل نورشهداء . د

      

  يعتمد،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 

  نور شهداء صاحل. د

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠٠١ :رقم التوضيف           



  إندونيسيا مجهورية

  الدينية الشؤون وزارة

  ماالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةكليـة 

 د 

  

  اعتماد جلنة املناقشة
  

لترقية مهارة الكالم يف اللغة العربية  التدريبات الصوتيةإعداد مواد دراسية على أساس 

  )سالمية ماالنجإلدرسة إنسان أمانة اإلبتدائية احبث جتريب مب(

  نيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةلحبث تكميلي 

  

  ٠٨٧٢٠٠٠٦: رقم التسجيل      فيصل  :إعداد الطالب 

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 

  .م ٢٠١٠مايو  ٢٤اخلميس، املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :األساتذة وتتكون جلنة املناقشة من السادة

 ...............: ............ رئيسا ومناقشا توركيس لوبيس. د - ١

 ...................: ........ مناقشا حممد عينني مسار. د. أ - ٢

 ..................: ......... مناقشا  ولدانا ورغا ديناتا. د - ٣

 ................: ........... مشرفا ومناقشا   شهداء صاحل نور. د - ٤

  

  يعتمد،

  عميد كلية الدراسات العليا

  

  مهيمن. د .أ

 ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف



  إندونيسيا مجهورية

  الدينية الشؤون وزارة

  ماالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةكليـة 

 د 
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