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 استهالل
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
:قال هللا تعالى  

لُ  ْ َّم َا الن یُّھ َ َا أ ٌ ی َة ل ْ ْ نَم َت َال ِ ق ل ْ َّم ِ الن اد َ َى و ل ا عَ ْ تَو َ ا أ َ ذ ِ َّى إ ت َ ح
 َ ْ ال ھُم َ ُ و ه ُودُ ن جُ َ ُ و ان َ َیْم ل ْ سُ م ُ َّك ن َ م ِ ط ْ َح َ ی ْ ال م ُ نَك ِ اك سَ َ ُوا م ل ُ خ ْ اد

ون رُ عُ ْ َش  ی
)١٨:سورة النمل(  

 
ھِ و ْ َی ل َ الَ ع َ مصالة والق َ ال :السَّ  

  
َان لسحرا َی ب ْ ِن من ال  إ

 
)٥١٤٦: البخاري(   

  

  اإلھـداء  
  المحبوبينإلى أمي وأبي 

  تربية إسالمية ن ربياينياللذ



     

 



 ب  

  األعلى هيف فردوس هماومجع هلمااهللا غفر 
  

   )هيآليا فطري ننجس( عزيزةإلى زوجتي ال
  و بذلت كل جهداليت صربت وصابرت 

  دراسيتيف سبيل إكمال 
  ها اهللا خري اجلزاءجزا

  
  قرة عيني ومستقبل آمالي, )زيد كامل( بني الحبيبإلى 

  اللهم اجعله ولدا صاحلا بارا لوالديه
  

  إلى أساتذتي الكرماء
  عليهم رمحة اهللا ومغفرته

  
  وإلى الذين يحبون اللغة العربية لنشر اإلسالم

م بنوره ر اهللا قلو ّ   نو
  هم إىل صراط مستقيماوهد

  عرفانشكر و 
  

حلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد ا  
  وبعد؛. صلى اهللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني



ج 

ّ لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة    بعد أن متت كتابة هذا البحث العلمي
ي يف هذا البحث، العربية، يسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لكل من ساعدنـ

  :وأخص بالذكر 

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية   - ١
  .ماالنج

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مهيمن، مدير برنامج الدراسات العليا اجلامعة   - ٢
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

صص تعليم اللغة العربية اجلامعة فضيلة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس خت  - ٣
املشرف األول الذي قـاد خطوايت حىت جاء هذا  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

ايته ّ إىل   .البحث العلمي
، املشرف الثاين الذي قـاد خطوايت حىت خبيتحممد بكري فضيلة األستاذ الدكتور   - ٤

ايته   .جاء هذا البحث العلمي إىل 
برنامج الدراسات العليا ختصص تعليم اللغة العربية اجلامعة مجيع أساتذتـي يف   - ٦

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
عاين دائما يف   - ٧ الوالدان احملرتمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجّ

 .طلب العلوم النافعة
نج مجيع إخواين وأخوايت، طـالب وطالبات اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماال  - ٨

  .بربنامج الدراسات العليا
، جاوا سورابايا العايل" عمر بن اخلطاب" هدمع ومجيع األساتذة خاصة إخواين يف  - ٩

   .الشرقية
  .فجزاهم اهللا خري اجلـزاء

  
  



ه 

  تقرير المشرفين 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   

  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني وعلى 
  : الذي حضره الطالببعد االطالع على البحث العلمي   

  دوني سفتي:   عداد الطالبإ  
                                           ٠٩٧٢٠٠٥٤  /S2 :   رقم التسجيل

  فعالية استخدام املدخل السياقي يف ترقية مهارة الكالم :     موضوع البحث
 ، جاوا الشرقيةسورابايا العايل" عمر بن اخلطاب" هدحبث جترييب يف مع   

    
  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس مناقشة البحث

  )املشرف األول ( 
 

  نور شهداء صالحالدكتور 
  ١٥٠٣٧٣٠١٠ :رقم التوظيف         

            

  )رف الثاين املش( 
 

    بكري محمد بخيت. د

  اإلعتماد،
  رئيس ختصص تعليم اللغة العربية

  
  الدكتور شهداء صالح نور

   ١٩٨٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ :فرقم التوظي       

 

  
  جمهوريـة إنـدونيسيا 
  وزارة الشؤون الدينيـة 
  بماالنج الحكوميـة لك إبراهيـم اإلسالميـةاجامعـة موالنـا م 
 كليـة الـدراسـات العلـيا قسـم تعليـــــــــــــــــم اللغـــــــة العـربيــــــــــة  



و 

  االعتماد من طرف لجنة المناقشة
  : عنوان البحث

 فعالية استخدام المدخل السياقي في ترقية مهارة الكالم
  )، جاوا الشرقيةسورابايا العايل" عمر بن اخلطاب" هدحبث جترييب يف مع(

  
 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

 
    ٠٩٧٢٠٠٥٤: التسجيل رقم          دوين سفيت: الطالب إعداد

البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  قد دافع الطالب عن هذا
 املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف 
:وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة  

  قشاارئيسا ومن         إبراهيم فيصل حممود آدم  الدكتور .١
  ......: ...............التوقيع                         

  مناقشا                 اديمشس اهل الدكتور .٢
  .......:...............التوقيع                                     

  ومناقشا مشرفا               شهداء صاحل نورالدكتور . ٣
  .......: ..............التوقيع                    

  و مناقشا مشرفا         يتالدكتور بكرى حممد خب .٤
  .....................: التوقيع                    

  ،عتمدي
 عميد كلية الدراسات العليا

 
        الماجستير مهيمن.دكـتورال.األستاذ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف                      

 

  جمهوريـة إنـدونيسيا 
  وزارة الشؤون الدينيـة 
  بماالنج الحكوميـة لك إبراهيـم اإلسالميـةاجامعـة موالنـا م 
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 إقرار الطالب
ع أسفله   :أنا املوّق

  دوني سفتي  :  االسم الكامل
  ٠٩٧٢٠٠٥٤/S-2  :  رقم التسجيل

ــــــوه كوتــــــاليمــــــا , وعــــــوكوراجني، غكــــــ  :   العنوان  ــــــة  ســــــومطرى, فول الغربي
  إندونيسـيا 

أصـــرح بـــأن هـــذا البحـــث العلمـــي املكمـــل لنيـــل درجـــة املاجســـتري يف ختصـــص تعلـــيم   
  :اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتت املوضوع

 فعالية استخدام المدخل السياقي في ترقية مهارة الكالم
  )، جاوا الشرقيةسورابايا العايل" عمر بن اخلطاب" هدحبث جترييب يف مع(

ــه بنفســي ولــيس مــن تــأليف غــريي   عــى أحــد يف . نســبته لنفســي حضـرته وكتبتُ فــإذا ادّ
املســتقبل بــأن هــذا البحــث العلمــي مــن صــنعه فــال ألقــى املســؤولية علــى املشــرفَني أو علــى 

ـــا باجلامعـــة ا إلسالمــــية احلكوميـــة مـــاالنج، والباحـــث هـــو مســـؤويل برنـــامج الدراســــات العلي
ل املسؤولية ّ   .يتحم

ر    ّ   .هذا التصريح بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربنـي أحد على ذلك تحر
    

  م٢٠١١ - ٦-١٩ سيدوأرجو،

  
  يدوني سفت

  ٠٩٧٢٠٠٥٤/S-2: رقم التسجيل
  



ح 

 مستخلص البحث
 ة الكالمفعالية استخدام املدخل السياقي يف ترقية مهار  .٢٠١١ دوني سفتي

  )، جاوا الشرقيةسورابايا العايل" عمر بن اخلطاب" هدحبث جترييب يف مع(
  .برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. رسالة املاجستري

  شهداء صاحل نورالدكتور . ١: شرافإحتت   
   خبيت حممدبكري الدكتور . ٢                 

  
  . ، تعليم اللغة العربيةكالمترقية مهارة ال ،دخل السياقيامل  : الكلمات المفتاحية

  
اهلــــدف األساســــي يف تعلــــيم اللغــــة العربيــــة هــــو إكســــاب املــــتعلم القــــدرة علــــى إن 

وكـل حماولـة . سـواء كـان هـذا  االتصـال شـفويا أو كتابيـا, االتصال اللغـوي الواضـح السـليم
  .دفإىل حتقيق هذا اهل ن تؤدىأيف تدريس اللغة العربية جيب 

أو بني كاتب , ن يكون بني متكلم ومستمعأواالتصال اللغوي ال يتعدى   
, والقراءة, والكالم, االستماع: ن للغة فنونا أربعة إوعلى هذا األساس ف. وقارئ

وهي متصلة ببعضها البعض , وهذه الفنون األربعة هي أركان االتصال اللغوي.والكتابة
  .الفنون األخرىمتام االتصال وكل منها يؤثر ويتأثر ب

 معرفة فعالية املدخل السياقي يف ترقية النطق)١(: إىل البحث هذا ويهدف  
معرفة فعالية  )٢. (العايل سورابايا "عمر بن اخلطاب"معهد  الصحيح لدى طالب

معرفة فعالية و ) ٣. (املدخل السياقي يف ترقية كفاءة الطالب يف استيعاب املفردات
 يف الكالماملدخل السياقي يف الطالقة 

 طــالب الباحــث قســم فيــه حيــث التجــرييب، املــنهج علــى البحــث هــذا واعتمــد     
مـــوعتني إىل) ب(و) أ( األول الفصـــل  جمموعـــة كـــل مـــن واختـــار والضـــابطة، التجريبيـــة ا

  .عشوائية طريقة على عينة طالبا١٦



ط 

 ديوالبع القبلي االختبارين بوضع الباحث أخذ ، املدخل السياقي فعالية وملعرفة 
بلغت  ت بقيمة املتوسط حساب وبعد. ت بقيمة نتيجتهما قاس مث جمموعة كل من

للمجموعة الضابطة وهذان العددان أكرب  ٦،٥١للمجموعة التجريبية و  ٩،٩٤قيمة ت 
%. ١ الداللة و مستوى% ٥ الداللة مستوى من قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند

 ما عن ارتقى هي باستخدام املدخل السياقيالتعبري الشف على كفاءة الطالب أن واملعىن
  .عليهم طبق املدخل املوضوعي لو

يف ترقية  )١( فعال استخدام املدخل السياقي أن على تدل البحث هذا ونتيجة       
يف ترقية  و  )٢. (العايل سورابايا "عمر بن اخلطاب"معهد  الصحيح لدى طالب النطق

 .يف الطالقة يف الكالمو ) ٣. (كفاءة الطالب يف استيعاب املفردات
 التعليميــة الوســائل باســتخدام البحــث هــذا تطـوير علــى الباحــث يقــرتح اآلخــرين وللبـاحثني

  .العرب غري املبتدئني املدخل السياقي على تطبيق الكالم عند تعليم يف خاصة احلديثة
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 مستخلص البحث باللغة اإلنجيليزية
 
Doni Septi, 2011. Effective of contextual approach in improving speaking skill of 

Arabic Language Acquisition. ( Experimental research at Ma'had Umar 
ibn al-Khattab" Surabaya, East Java)   The  Post-Graduate Programme 
of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: 
1) Dr. H. Syuhada' Sholeh, 2)  Dr. Bakri Mohammed Bakhit  

 
Key words: 
Contextual approach, speaking skill of Arabic Acquisition, teaching Arabic 
language 

The mean goal of teaching Arabic for students is for communication and 
express their feeling with clearly and properly language, whether oral or written 
communication. Any attempt on teaching Arabic must be performed to achieve 

this goal . 

The communication exceed between speaker and listener, or between author 
and reader. In fact the four skill of mastering language namely: listening, 
speaking, reading, and writing, are the four pillars of mastering language for 

communication, those of them have relation with each other . 

This research suggests three formula: (1) For assessing effectiveness of 
contextual approach in correcting student's pronunciation at Ma'had "Umar ibn al-
Khattab" Surabaya. (2) How effective of contextual approach for students in 
mastering vocabulary at Ma'had, "Umar ibn al-Khattab" Surabaya. (3) How 

effective of contextual approach for students fluency . 

This research used experimental research, researcher divide students for two 
groups that (A) as experimental group and (B) as control groups, and chose 16 

students from each of them for sample. 

To found the effectiveness of contextual approach, researcher used pre and 
post tests for each groups then measured the value of t0 arithmatic. After 
calculating the average of t  indicate that the level of 2.69 is higher than 2.11 and t 
table at significance level of 5% smaller than the 2.90 level of significance at 1% . 
It's mean that the contextual approach affective in improving the student's 
communication skills. 

As a result of this research indicate that using of contextual approach is 
effective in improving student's communication or oral skills of students at 



ك 

Ma'had, "Umar ibn al-Khattab" Surabaya, East Java . 

 
And the researchers recommend other researchers to develop this research 

by using modern teaching aids especially in the teaching oral skill of mastering 

language. And used contextual approach for non native speakers (non-Arab) 



 ل  

يةالبحث باللغة اإلندونيسمستخلص   
 
Doni Septi, 2011. Efektifitas Penggunaan Pendekatan Kontekstual dalam 

Meningkatkan Kompetensi Berbicara  ( Penelitian Eksperimen di Ma'had, 

"Umar ibn al-Khattab" Surabaya, Jawa Timur )  Tesis Program Pasca 

Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : 1)  Dr. H. Syuhadak  Sholih, 2) Dr Bakri Mohammed 
Bakhit.  

 
Kata kunci: 
Pendekatan kontekstual, Peningkatan kemahiran berbicara bahasa Arab, 
pengajaran bahasa Arab. 

Tujuan utama dalam pengajaran bahasa Arab adalah memberikan pelajar 
kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan bahasa yang tepat, baik 
komunikasi lisan atau tertulis. Setiap upaya dalam pengajaran bahasa Arab harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 
  Komunikasi  terjadi antara komunikan dan pendengar, atau antara penulis 
dan pembaca. Berdasarkan hal ini, Kemahiran berbahasa mencakup empat 
kemahiran : mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 
kemahiran ini adalah pilar komunikasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 
yang lainnya. Masing-masing kompetensi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
kompetensi lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektivitas pendekatan 
kontekstual terhadap pengucapan yang benar pada mahasiswa ma'had Umar ibn 
al-Khattab Surabaya (2) Mengetahui efektivitas pendekatan kontekstual terhadap 
kemampuan mahasiswa dalam penguasaan kosa kata (3) Mengetahui efektivitas 
pendekatan kontekstual terhadap kemampuan mahasiswa dalam kelancaran 
berbahasa. 
 Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dimana peneliti membagi 
siswa yang ada di kelas 1dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Lalu dari masing-masing  kelompok itu peneliti memeilih 16 
siswa secara acak sebagai sampel penelitian. Dan untuk mengetahui efektifitas 
penggunaan metode analitik, maka peneliti memberikan pre test dan post test lalu 
mengukurnya dengan menggunakan rumus t-test. Setelah melalui perhitungan t-
test, taraf signifikansinya menunjukkan angka 9,94. Angka ini lebih besar dari   
signifikansi pada t tabel 5% dan taraf signifikansi pada1%. Ini bearti bahwa 
tingkat pemahaman siswa meningkat setelah diterapkannya pendekatan 
kontekstual dibandingkan dengan pendekatan tekstual. 

   



م 

       Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan data bahwa penerapan 
pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Arab dapat meningkatkan 
kemahiran berbicara mahasiswa di ma'had "Umar ibn al-Khattab" Surabaya, Jawa 
Timur. 

Bagi para peneliti yang lain, peneliti menyarankan agar mengambangkan 
penelitian ini dengan menggunakan media pembelajaran modern khususnya dalam 
pengajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual terhadap pemula non 
Arab. 
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 الفصل األول
  اإلطار العام والدراسات السابقة

 

 المقدمة  -أ 
تمع يف مضمار االتصال  فهي وسـيلة الفـرد , تؤدي اللغة وظيفة أساسية للفرد وا
تمــع الــذي حييــا فيــه حاجاتــهلقضــاء  ــا ينــاقش شــؤونه ويستفســر , وتنفيــذ مطالبــه يف ا و

وال , وتنمــو ثقافتــه وتــزداد خرباتــه نتيجــة لتفاعلــه مــع البيئــة الــيت ينضــوي حتتهــا, ويستوضــح
يقتصـــر اطــــالع الفــــرد علـــى جتــــارب اآلخــــرين واالســــتفادة منهـــا يف جمتمعــــه وعلــــى جتــــارب 

تمعــات األخــرى ماضــيا وحاضــرا وبوســاطة , وينمــي مداركــه, ر الــذي يوســع آفاقــهاألمــ, ا
م كمــــا يــــؤثر يف عقــــوهلمانويســــتثري عــــواطفهم ووجــــد, اللغــــة يــــؤثر يف نفــــوس اآلخــــرين  , ا

  ١.فيدفعهم إىل جتنب األمر من األمور أو اعتناق مبدأ من املبادئ
اهلدف األساسي يف تعلـيم اللغـة العربيـة هـو إكسـاب املـتعلم  نأمن هنا يتضح لنا 

. هـذا  االتصـال شـفويا أو كتابيـا انسـواء كـ, القدرة على االتصال اللغوي الواضـح السـليم
  .إىل حتقيق هذا اهلدف تؤدى نأوكل حماولة يف تدريس اللغة العربية جيب 

أو بـــــني كاتـــــب , يكــــون بـــــني مـــــتكلم ومســــتمع نأواالتصــــال اللغـــــوي ال يتعـــــدى   
, والقـــــراءة, والكـــــالم, االســـــتماع: للغــــة فنونـــــا أربعـــــة  نإوعلـــــى هـــــذا األســـــاس فـــــ. وقــــارئ

وهــي متصــلة ببعضــها الــبعض , االتصــال اللغــوي انوهــذه الفنــون األربعــة هــي أركــ.والكتابــة
بالضــــرورة فاملســــتمع اجليــــد هــــو , متــــام االتصــــال وكــــل منهــــا يــــؤثر ويتــــأثر بــــالفنون األخــــرى

, والقــارئ اجليــد هــو بالضــرورة متحــدث جيــد, وكاتــب جيــد, جيــد ئوقــار , متحــدث جيــد
  .إخل...جيدا ئاوقار هو بالضرورة مستمعا جيدا , والكاتب اجليد.وكاتب جيد

                                                
,  منشورات جامعة دمشق: دمشق(الطبعة الثالثة  ,طرائق تدريس اللغة العربيةفي  ,حممود أمحد السيد ١
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ـــا بـــدال مـــن التفتيـــت    هـــذه النظـــرة إىل اللغـــة تقـــوم علـــى أســـاس التكامـــل بـــني فنو
ا جـــامعوالتجـــزئ احلاصـــل نتيجـــة تدريســـها كفـــروع يف  . مواقـــف مصـــطنعة ال جيمـــع شـــتا

فـنحن نسـتطيع يف . ب األخـرىانـبـه يف اجلو انب مـن جو انـلكائن احلي يؤثر كل جافاللغة ك
نـربط بـني التعبـري  نأو . نعلم التعبـري مـن خـالل القـراءة نأمجيع األحوال  ويف مجيع املراحل 

  .إخل......والتعبري واإلمالء, والقواعد
جمـاالت اللغـة موضـوعات تكون كـل  نأغة جتعل من الضروري والنظرة التكاملية لل    

موضــوعا  وايعــرب التالميــذ أو يناقشــ نأفــال بــأس . شــفوي والتحريــري علــى الســواءللتعبــري ال
أو قصة مـن القصـص املقـررة علـيهم , من موضوعات القراءة أو قصيدة من قصائد األدب

  ٢.أو يلخصوا صفحة من كتاب
التحــدث أو الكــالم يف معهــد عمـر بــن اخلطــاب العــايل ومـن املالحــظ تــدريس فـن 

يـــــات انات واإلمكانـــــســـــورابايا مل يكـــــن علـــــى صـــــورة متكاملـــــة ومل يســـــتفد مـــــن كـــــل اإلمك
املوجــودة يف املعهــد مــن الفصــول، ومعمــل اللغــة، والبيئــة الســكنية، واملقصــف، واملســجد، 

ــا الطــالب مــن إلقــاء الكلنواحلــدائق، وامللعــب، واأل لــة شــطة الــيت قــام  مــات القصــرية، وا
 نأوكــذلك الحظــت ضــعف قــدرة الطلبــة علــى التعبــري الشــفهي مــع . احلائطيــة، والرياضــة

ــــا وال ســــيما إذا قارنـــا اجلهــــد املبــــذول . الطـــالب قــــد تعلمــــوا اللغـــة العربيــــة مــــدة ال بـــأس 
طرق التدريس عندنا تعتمد علـى  نأونظرا إىل .  بالنتيجة احلاصلة جند بينهما فرقا شاسعا

فقـــد أفـــرغ , اإللقـــاء وعـــدم إعطـــاء احلريـــة للتلميـــذ كـــي يتحـــدث ويعـــرب عـــن نفســـه وينـــاقش
  .التعبري الشفوي من مضمونه وأصبح شكال بال معىن حقيقي

يسـاهم يف حــل هــذه املشـكلة بتطبيــق املــدخل الســياقي يف  نألـذلك يــود الباحــث 
ن اخلطـــاب العـــايل ســـورابايا مركـــزا يف مهـــارة التعبـــري تـــدريس اللغـــة العربيـــة يف معهـــد عمـــر بـــ

املـــدخل الســـياقي هـــو الفكـــرة عـــن الـــتعلم الـــذي يعلـــق املـــواد الدراســـية بـــاملواقف . الشـــفهي
م اليوميـــة إجيـــادالواقعيـــة ويـــدفع التالميـــذ إىل  ـــا يف حيـــا . ٣العالقـــة بـــني املعـــارف وتطبيقا

                                                
  ٦ص  )م٢٠٠٢, دار الفكر العريب: القاهرة(, ريس فنون اللغة العربيةدت, علي أمحد مدكور  ٢
  

3 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran  Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2005) p.157 
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ويرجـو الباحـث مــن . ٤فسـهمنأبنائهـا ب ويتلقـى التالميـذ العلـوم واملهـارات مـن جهـودهم يف
تكـــون عمليـــة التـــدريس يف مهـــارة التعبـــري الشـــفهي عمـــال مرحيـــا و  نأفعاليـــة هـــذا املـــدخل 

املــدخل الســياقي  نأأي . منتجـا لــدى التالميــذ، وليســت عمــال ثقــيال وممــال ومتعبــا لــديهم
بيـــة خاصـــة يف يبـــين ويرقـــي رغبــة التالميـــذ و جيـــذب ميـــوهلم يف تعلــم اللغـــة العر  نأيســتطيع 

  .مهارة التعبري الشفهي

 أسئلة البحث  -ب 
عمر "معهد رتقية النطق الصحيح لدى طالب لما مدى فعالية املدخل السياقي   - ١

 ؟العايل سورابايا "بن اخلطاب
رتقية كفاءة الطالب يف استيعاب املفردات لما مدى فعالية املدخل السياقي   - ٢

 ؟العايل سورابايا "عمر بن اخلطاب"معهد  لدى طالب
رتقية كفاءة الطالب يف الطالقة يف الكالم لدى لما مدى فعالية املدخل السياقي  - ٣

 ؟العايل سورابايا "عمر بن اخلطاب"معهد  طالب

  أهداف البحث  - ج 
معهد  معرفة فعالية املدخل السياقي يف ترقية النطق الصحيح لدى طالب - ١

  .العايل سورابايا "عمر بن اخلطاب"
فعالية املدخل السياقي يف ترقية كفاءة الطالب يف استيعاب املفردات  معرفة - ٢

  .العايل سورابايا "عمر بن اخلطاب"معهد  لدى طالب
عمر "معهد  معرفة فعالية املدخل السياقي يف الطالقة يف الكالم لدى طالب - ٣

  .العايل سورابايا "بن اخلطاب
   :فروض البحث  -د

 .تطبيق املدخل السياقي فعال يف ترقية النطق الصحيح لدى الطالب نأ - ١

                                                
4  Nur Hadi dan Masnur Mushlich, KTSP; Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008) p. 41   
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تطبيق املدخل السياقي فعال يف ترقية كفاءة الطالب يف استيعاب  نأ - ٢
 .املفردات

  . تطبيق املدخل السياقي فعال يف ترقية الطالقة يف الكالم لدى الطالب نأ - ٣

  أهمية البحث -هـــ
مهية النظرية يقصد هذا البحث إلثراء املعرفة و املعلومات و األيف ناحية 

  . اخلربات  يف عملية تعليم وتعلم التعبري الشفهي
يكون هذا البحث مبعلوماته  نأويف ناحية األمهية التطبيقية يرجو الباحث 

  .ونتائجه مفيدا ومساعدا للمدرسني والطالب يف تدريس مهارة التعبري الشفهي

 حدود البحث  - و
حيدد الباحث موضوع حبثه يف الدراسة عن عملية : احلدود املوضوعية  - ١

التعبري الشفهي ملء الفراغ وترتيب الكلمات ووصف األشياء من خالل 
  .تطبيق املدخل السياقي جبوانبه السبعة

عمر بن "معهد البحث يف  اندد الباحث مكحي: ية اناحلدود املك - ٢
  .العايل سورابايا "اخلطاب

  م ٢٠١١ – ٢٠١٠يعقد هذا البحث يف العام الدراسي : ود الزمنية احلد - ٣
 تحديد المصطلحات  - ز

املدخل السياقي هو الفكرة عن التعلم الذي يعلق املواد الدراسية باملواقف  - ١
م  ا يف حيا الواقعية ويدفع التالميذ إىل جعل العالقة بني املعارف وتطبيقا

  .اليومية
وليست جمرد التدريس . تدفع إىل وقوع التدريسعملية االتصال اليت : تدريس  - ٢

م معنيون بوجود بل يرتكز التدريس من جهة التالميذ أل، من جهة املدرس
 .التدريس أو عدمه

 .يةهو كفاءة الطالب يف عدة مهارات شفه: التعبري الشفهي  - ٣
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 الدراسات السابقة  -  ح
 ٢٠٠٦سيف المصطفى سنة  -١

الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على جية تعليم مهارة ياسرتات: البحث انعنو 
الة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة دراسة احل(السياق العام 

  )جناحلكومية ماال اإلسالمية
جية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه يالكشف عن اسرتات: أهداف البحث

تعليم اللغة العربية باجلامعة التعليم والتعلم على السياق العام الربنامج اخلاص ل
  .جناحلكومية ماال اإلسالمية

  حبثا وصفيا حتليليا جتريبيا كيفيا: منهج البحث
جية تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم على ياسرتات نأ: نتيجة البحث

جية جذابة وممتعة وذلك يوهي اسرتات Jig sawها طريقة تالسياق العام الىت استخدم
الطلبة متحمسني يف الدراسة وال يصيبهم امللل والطلبة حيصلون على  ليكون

  .حصيلة جيدة
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦شريف الدين سنة  -٢

  تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات: البحث انعنو 
القرتاح الطريقة التعليمية الفاعلة يف تعليم مهارة الكالم حلل : أهداف البحث

  جنوىل ماالاحلكومية األ اإلسالميةضعف التكلم لدى الطلبة يف املدرسة العالية 
  املدخل الكمي الوصفي التجرييب: منهج البحث
ساس املفردات فعال لرتقية مهارة  أتدريس مهارة الكالم على  نأ: نتيجة البجث

عطت الطلبة املفردات الكثرية وكذلك تساعد أهذه الطريقة  نلبة ألكالم الط
ذه اللغةحبلى التكلم باللغة العربية عالطلبة   .ماسة وثقة بنفسهم على التكلم 
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 ٢٠٠٩رملي المكاسري في سنة  -٣
فعالية التعبري املوجه يف تنمية مهارة الكالم يف املدرسة العالية : البحث انعنو 

 اإلسالميةرسالة املاجستري جبامعة . على معصوم كارفيك جكجاكرتا اإلسالمية
  .٢٠٠٩ج سنة ناحلكومية ماال

ملعرفة مدى فعالية التعبري املوجه لتنمية مهارة الكالم لتالميذ : أهداف البحث
  .على معصوم كارفيك جكجاكرتا اإلسالمية باملدرسة العالية اينالصف الث

  البحث التجريبي: منهج البحث
  : يجة البحثنت
 التعبري املوجه فعال جدا يف تعليم وتعلم مهارة الكالم تطبيق أن) أ

التعبري املوجه يعطي التأثري الكبري وكذلك يعطي الطلبة التشجيع واحلماسة   ) ب
 .يف تعلم اللغة العربية

يتكلم الطلبة  نأظف املواقف التعليمية املرحية اليت ميكن و التعبري املوجه ي) ج
يف  نوسبب ذلك أل. باللغة العربية بعدم العبء السيكولوجي واحلياء فيها

  . ىل قسمني بني الطلبة واملعلمإقسام ن  املوجه ال يوجد االريالتعب
 

 ٢٠٠٩مضارى سنة  -٤
  مية مهارة الكالمنفعالية استخدام الطريقة السمعية الشفهية لت: البحث انعنو 

مهارة الكالم بالطريقة السمعية الشفهية لدى طلبة تنمية : أهداف البحث
سوجي كرسيك  اإلسالميةمبدرسة منبع الصاحلني املتوسطة ) ز( اينالصف الث

  م ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنة الدرلسية 
  البحث اإلجرائي: منهج البحث
 :نتيجة البحث

بريا على كفاءة أو مهارة الطلبة كالطريقة السمعية الشفهية تؤثر تأثريا   نأ  ) أ
  .ردات اللغويةللمف
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  .ملامهم للمفردات اللغويةإعلى  مؤثرة هذه الطريقة  نأ   ) ب
 .الطريقة السمعية الشفهية مؤثرة على طالقتهم يف الكالم نأ) ج

الدراسة يف جمال تنمية مهارة الكالم  وقد  نأيبدو يف الدراسات السابقة   
حسب  ةل كثري اشكأ لهالكالم يتنوع و  نأتركزت يف هذه املهارة بصفة عامة وإمجالية مع 

ويكون الباحث مرتكزا وآخذا املدخل السياقي يف تعليم وتعلم مهارة . مضمونه ووظيفته
  .التعبري الشفهي

  

 



  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 

    مهارة الكالم وأهداف تعليمها: المبحث األول 
 مهارة الكالم  -أ

 مفهوم مهارة الكالم -١
وعند .والكالم يف أصل اللغة األصوات املفيدة, ١مهارة لغة حذق يف الشيء     

ويف .يقال يف نفسي كالم, املتكلمني املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ
  ٢.مثل جاء الشتاء, صطالح النحاة اجلملة املركبة املفيدةا
حبيث خترج هذه , صحيحانطق األصوات العربية نطقا  اومهارة الكالم يقصد     

: ا أوتعرف مهارة احلديث ب. األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة
ورة متقاربة مع استخدام الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بص

  ٣.الصوت املعرب
مهارة الكالم هي القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة  نأفيفهم من هذا     

ته بني انملك امثل تعبري عن نفسه قضاء حلاجته وتدعيم انسناليت تؤثر يف حياة اإل
ا كفاءة االتصال حيث تتضمن أكثر من جمرد أويفهم أيضا مهارة الكالم  ٤.الناس

ة بني قوالعال, ق ملستويات عدة منها هدف املتحدثو ويالئم املنط, يب لغويةان تراكتقإ

                                                
  ٧٧٧ص ) ١٩٨٦, دار املشرق :بريوت( المنجد, لويس مألوف ١

  ٨٢٩ص ) ١٩٨٥, جممع اللغة العربية:مصر( ايناجلزء الث, المعجم الوسيط, إبراهيم مدكور  ٢

 :الرياض( أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية, وعبد احلميد عبد اهللاناصر عبد اهللا الغاىل   ٣
  ٥٤ص ) ١٩٩١, دار الغاىل

  ١٦٠ص ) ١٩٨٩, إيسيسكو :الرباط( تعليم العربية لغير الناطقين بها ,محد طعيمةأرشدي   ٤

٨  



٩ 

 

وتشتمل الكفاءة اللغوية على .قي واملوقف واملوضوع والسياق اللغويلاملتحدث واملت
  ٥.قف اللغوي االجتماعيالتعبري بنوعيه تلقائيا وبطالقة واختيار املفردات املناسبة للمو 

فمفهوم اللغة املنطوقة هي الشكل املنطوق للغة , ويفهم الكالم باللغة املنطوقة
ا الكالم أاللغة املنطوقة ب Schoenthalشونتال Schank و  ك ناالكتابة ويعرف ش

ذن اللغة مبعىن االستخدام إا أ. طبيعي التلقائي املصوغ صياغة حرة يف موقف تبليغي
, ويستعمل مصطلح املوقف التبليغي مرادفا ملوقف الكالم.اللغوي ال النظام اللغوي

, قلألعلى ا انويندرج حتت املوقف التبليغي املوقف االجتماعي الذي يصنعه شخص
ركز هذا يعىن كما يف نوع من التفاعل املركز والتفاعل امل, هية حمددةفعال شفأيف  انيشرتك

و موضوع أ ءىل شيإتوجه اهتمام املشرتكني يف الكالم مرارا  Goffman انيشري جوفم
  . بعينه

أما املوقف االجتماعي فيعين موقفا تصدر فيه عن شخص أو عدة أشخاص   
وحيتوى املوقف التبليغي على عدة  ٦.قلت أو كثرت: سلوكيات ومعامالت اجتماعية

كتمل املوقف التبليغي وي, واملستمع واملوضوع املكان والزمان واملتكلم: هي, مكونات
باملوقف االجتماعي الذي يكون بدوره حديثا قصريا بني أقارب أو حديثا غري رمسي أو 
مقابلة أو حماضرة أمام أناس غري معروفني عند املتكلم يطرحون عليه أحيانا بعض 

م ولعل خري رصد للعالمات املميزات للموقف وما يصحبها من أثار يف العملية . تساؤال
 ,عدد املشرتكني :يغية عند شانك وشونتال من جوانب موضوعية متعددة فيما يليالتبل

, زمان وقوع احلدث التبليغيو  ,مكان التبليغو , الوسيط التبليغيو , العالقة بني املشرتكنيو 
اجلانب و , اركني يف العملية التبليغيةشمقاصد املو , التلقائيةو , إخراج املواقف التبليغيةو 

العالقة بني املوضوع و , عالقة املوضوع باملوقف اخلارجي زمنياو , الوقوع معاجلةو ,املوضوعي
 .تفاوت املوقفو , ألفة املوقفو  ,درجة العالنيةو , حتديد املوضوعو , والكالم

                                                
ص ) ٢٠٠٠, دار الثقافة :القاهرة( تعليم اللغة العربية والتربية الدينية ,نحممود رشدي خاطر ومصطفى رسال  ٥

٦٣-٦٢   
 والنشر للدراسات الفكر دار :القاهرة(,النظرية في بحث المنطوقة واللغة المكتوبة اللغة, العبد حممد  ٦

  ٦١ ص )١٩٩٠ ,والتوزيع



١٠ 

 

 أهداف تعليم مهارة الكالم -٢

عن التعبري التحريري أو الكتابة،  - أداء -التعبري الشفهي أو الكالم يتميز ملا كان    
  :٧فإن له أهدافا خاصة منها مبا يلى

ق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم أن ينط  - ١
 .املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

ةأن ينط - ٢  .ق األصوات املتجاورة واملتشا
 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة - ٣
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة - ٤
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  - ٥

 .خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري  - ٦

 .أنيث ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربيةوالت
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته،  - ٧

 .وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  - ٨

وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن االجتماعي 
 .الرتاث العريب واإلسالمي

 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة - ٩
ا بشكل متصل ومرتابط  أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث 

   .لفرتات زمنية مقبولة
  
 

                                                
منشورات :إيسيسكو( طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، رشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة  ٧

   ١٣٠ ص )م ٢٠٠٣\ـــ ه ١٤٢٤املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 



١١ 

 

  أهمية الكالم -ب
النشاط اللغوى للكبار والصغار على  انلو أو التحدث من أهم أالكالم  نأ  

م أالسواء فالناس يستخدمون الكالم  كثر مما أم يتكلمون أى أكثر من الكتابة يف حيا
. ومن هنا ميكن اعتبار الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخدامتها . يكتبون

. املدرس ويستوعبها الطالب يف التدريس ا يهتم نأوالتعبري من القدرة اللغوية يلزم 
أما القدرة . القدرة على الفهم والقدرة على التعبري : ت القدرة اللغوية ذات شقني انفك

ما القدرة على التعبري فتشمل التعبري أو . على الفهم فهي فهم ما نسمع وفهم ما نقرأ 
  ٨.والتعبري الكتايب يالشفو 

هم أويعد التعبري الشفوي مدخال للتعبري الكتايب ويعده العلماء الرتبويون من   
ىل اكتساب التعبري الشفوي إالوصول  نأويرون , وسائل تعليم وتعلم اللغة وتقدمها ورقيها

  . ليس سهال كما يظن بعضهم وخاصة يف جمال اللغة األجنبية
  
  طبيعة وعملية وعناصر الكالم - ج

ميكن )  ١٥٦ / ١٤٣ص  – ١٩٧٧ –يونس والناقة . ( لكالميف طبيعة عملية ا
  :بني هامني مها انالرتكيز على ج

 ب الكالم والنطقانالنمو اللغوى يف ج  - ١
 ٩الطبيعة الصوتية للكالم   - ٢

عملية الكالم ليست عملية بسيطة ، بل متثل مفهوما متسعا ال يقل يف مفهومه   
  .عن عملية االستماع

  :من العناصر التالية واحلديث عبارة عن مزيج 
 يالتفكري كنشاط عقل - ١
 فكار واملشاعر ىف كلماتاللغة كصياغة لأل - ٢

                                                
  ١٧١ص  ) ٢٠٠٠دار الفالح،  : عمان (،المهارات الدراسيةعلى اخلويل،   ٨
يد سيد  ٩   ٢٤٠ص  )١٩٨٢,  جامعة امللك سعود: السعودية(, علم اللغة النفسي, أمحد منصور عبد ا



١٢ 

 

صوات تنطق ويسمعها أفكار والكلمات عن طريق الصوت كعملية حلمل األ - ٣
 .اآلخرون 

 واستماعواستجابة احلدث أو الفعل كهيئة جسمية  - ٤
الجتاهات حاسيس وااحلديث ىف الواقع عبارة عن مهارة نقل املعتقدات واأل نأ

  . واألفكار واألحداث من املتحدث إىل اآلخريناىنواملع
  

   راعى عليها لتحقيق مهارات الكالمتاألمور التي  -د
هناك نوعية معينة نبحث عنها ىف املتكلم ، وهي املتكلم اجليد  نأمما سبق يتبني   

فاملتكلم اجليد هو الذى . يعرب تعبريا جيدا  نأمهاراته حىت يستطيع  يننم نأالذى جيب 
يهتم مبشاركة املستمعني لبعض االهتمامات الىت تكون معلومات معارف أو جتربة معينة 

وبدون مثل هذه االهتمامات يصبح احلديث غري . أو شخصية ممتعة أو حديث ديىن 
م، ويق نأفاملتكلم جيب . حيوى أو فعال  دم مادة يعرف ميول املستمعني وحاجا

  .مناسبة هلم 
  :تتوافر لدى املتكلم  نأحديثا حيقق أغراضه، ينبغى  انسنوحىت يتحدث اإل

 .مهارات التعرف والتميز   - ١
 .عرف على الكلمات بسرعة وبدقةتيكون واعيا ومدركا على ال نأ  - ٢
القدرة على جتميع الكلمات بعضها إىل بعض يف وحدات حتمل كل منها فكرة   - ٣

 .عنها يف سهولة ويسرمث التحدث 
فكار يضاح األإالقدرة على استخدام التوضيحات الىت متكنه من تفسري و   - ٤

 .ديدةاجل
فاض خنالقدرة على ربط األفكار وتسلسلها عن طريق نغمات ونربات صوته باال - ٥

اية الفكرة، أو االرتفاع عند قمة الفكرة  .مثال عند 
ة تعلم منظمة تتم من خالل مثل هذا املتكلم ميكن تنشئته من خالل عملي

  .مواقف احلديث واالستماع املربجمة 



١٣ 

 

لذلك جند هناك اهتماما من معظم كتب القراءة احلديثة ىف املراحل األوىل 
  ١٠.بالدول املتقدمة لكثري من املواقف الىت تدرب التالميذ على احلديث واالستماع

 توجيهات عامة لتدريس الكالم -هـ
توجيهات عامة الىت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة وفيما يلى جمموعة من 

  :ية انالكالم ىف العربية كلغة ث
يتعرض الطالب بالفعل إىل مواقف  نأ: تدريس الكالم يعىن ممارسة الكالم   - ١

 .يتكلم غريه عنه  نأيتكلم فيها بنفسه ال 
يكون لديه شيء يتحدث  نأيتعلم الطالب  نأ: يعرب الطالب عن خربة  نأ  - ٢

 عنه
الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من  نأ: تباهنالتدريب على توجيه اال  - ٣

                                                                               الفرد 
 .يكون واعيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما يالم عليه نأ

اطا له تيللمتحدث واحاء حرجا يشكثر األأمن : عدم املقاطعة وكثرة التصحيح  - ٤
ذا . يقاطعه اآلخرون نأ  .ال يلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالبأويرتبط 

 نأية انيعرفها معلم العربية كلغة ث نأاحلقيقة الىت ينبغى  نأ: مستوى التوقعات  - ٥
ىل مستوى إيصل  نأيندر , تعلم العربية وهو كبريم نأخاصة , ةجنبياألاللغة 

 .مهارة الكالم عند ممارسته يبالعر 
الكالم كمهارة عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد  نأ: التدرج  - ٦

 .ميلكه املعلم نأواحلكمة ما ينبغى 
  :ما مستويات الدارسني كالتاىلأ

                                                
يد سيد  ١٠ - ٢٤٠ص  )١٩٨٢,  جامعة امللك سعود: السعودية(, علم اللغة النفسي, أمحد منصور عبد ا

٢٤٤  



١٤ 

 

تدور مواقف الكالم حول أسئلة  نأميكن : بالنسبة للمستوى االبتدائي  ) أ
ملعلم هذه األسئلة يرتب ا نأويفضل . يطرحها املعلم وجييب عليها الطالب

 .ىل بناء موضوع متكاملإبالشكل الذي ينتهى بالطالب 
 roleيتعلم الطالب مهارة الكالم من املواقف لعب الدور : املستوى املتوسط  ) ب

playing   , ووصف االحداث الواقعية دارة االجتماعات واملناقشة الثنائية إو
عن حمادثة هاتفية جرت او واعادة رواية االخبار يف التلفاز واالذاعة واالخبار 

 .القاء تقرير مبسط وغريها
صف املظاهر الطبيعية و ميكن للطالب حكاية القصة و : املستوى املتقدم  ) ج

لقاء احلوار يف إو  وع مقرتحضوالتكلم يف مو  دارة املناظرةإلقاء خطبة و إو 
 .متثيلية

حيسن املعلم اختيار املوضوعات الىت يتحدث الطالب فيها  نأ: قيمة املوضوع   - ٧
يكون املوضوع  نأخاصة يف املستوى املتقدم ، حيث الفرصة متاحة للتعبري احلر ، و 

يطرح على الطالب ىف كل مرة موضوعات  نأويفضل . قيمة ، واضحا وحمددا  ذا
   ١١.ونتكلمون عما يعرفيكثر حىت تكون حرية االختيار متاحة هلم ، فأو أ

  
  )التعبير الشفهي(تدريس الكالم   ةطريق -و

التعبري الشفهي هو املنطلق األول للتدريب على التعبري بوجه عام وال بد للمدرس 
  :يتقيد ببعض املبادئ يف هذا الدرس ، ومن هذه املبادئ  نأمن 

إيثار الفصحى يف التدريس يهيئ  نة ألصحيحالتزامه الكالم باللغة العربية ال - ١
م ، ويتخلون ،  م ، ويسمو أسلو للتالميذ صورا جيدة للمحاكاة فتسلم عبار

  .رويدا رويدا ، عن كثري من صور العامية وتراكيبها 

                                                
) ١٩٨٩, إيسيسكو: الرباط(, ساليبهأتعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و محد طعيمة ، أرشدى  ١١
  ١٦٢ -  ١٦٠ص



١٥ 

 

طالق يف التعبري واالسرتسال يف القول، فال يقاطعوا نيرتك للتالميذ حرية اال نأ - ٢
ينتهي الطالب من عبارته ،  نأشاد والتوجيه بعد ا يكون اإلر منإخالهلا باإلصالح، و 

يف إرشادات وتوجيهات ممهدة  يتقض نأفليست الغاية من دروس التعبري الشفهي 
طالق يف التعبري يف أكثر نلكتابة املوضوع التحريري، بل غايتها تعويد التالميذ اال

ما ميكن يكون املوضوع التحريري غري املوضوع الشفهي ، ك نأوحيسن . احلاالت 
 .يعاجل املوضوع شفهيا قبل اللجوء إىل كتابته حتريريا  نأا انأحي

يستخدم يف املرحلة اإلعدادية طريقة األسئلة يف معاجلة املوضوع  نأميكن للمدرس  - ٣
لة  نأشفهيا، على  ّ ّى يف بعض أسئلته توجيه التالميذ إىل اإلجابات املطو . يتحر

ا لنواحي املوضوع حبيث تتكفل كل جمموعة من  وينبغى ترتيب األسئلة ومساير
ذا  األسئلة بتوضيح إحدى نواحي املوضوع وتدريب التالميذ على التعبري عنها ، و

 ١٢.املختلفة هيئ التالميذ لتناول املوضوع فيما بعد تناوال كليا وربط نواحي
 نأيعاجل خمتلف املوضوعات يف التعبري الشفهي، فيمكن  نأويستطع املدرس 

يكون الدرس  نأرس حول قصة من القصص أو حول فكرة من األفكار ، أو يدور الد
تعبريا حرا يكون التالميذ فيه أحرارا يف اختيار املوضوعات الىت يتحدثون فيها ، أو غري 

  ١٣.ذلك من املوضوعات اليت جيري فيها احلديث واملناقشة
  

   تدريس مهارة الكالم  طرق وإجراءات التعليم في -ز
  الكالم اجانب -١

من طرفني يعىن املتكلم واملستمع وعكسه فلذا التدريب يف  انبانعملية الكالم هلا ج 
والتعبريات الىت .قدرة االستماع وقدرة النطق واستيعاب املفردات: الكالم يبتدئ مببادئ 

ا الطالب على  يضا شجاعة أخر اآلب انواجل. هفكاره ومشاعر أيصال مقصده و إميكن 
  ١٤.مالطالب يف الكال

                                                
  ١٢٠ص )١٩٩٦، دار الفكر: دمشق(،طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  ١٢
   ١٢١ ، صنفسه املرجع ١٣
١٤  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran  Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2005) p. 139  



١٦ 

 

  
 المراحل في تدريب الكالم  -١

  : ميكن استخدام النماذج يف تدريب الكالم كما يلي 
   identifikasiوتدريب تشخيصي   asosiasiالتدريب التشاركي  )أ
خرى املرتابطة الكلمة األيذكر املدرس الكلمة الواحدة ويذكر الطالب  )١

 شعر - رأس:مثل
ال رابطة هلا  اليت خرىالكلمة األيذكر املدرس الكلمة الواحدة ويذكر الطالب   )٢

 .زهرة – انحص: مثل
 نشيط –تلميذ : يذكر املدرس االسم والطالب الصفة املناسبة مثل  )٣
تهد –جنح : يذكر املدرس الفعل والطالب الفاعل مثل  )٤  .ا
ب والثلث ينطق ييستكمل الرتاك يذكر املدرس الفعل والطالب الفاعل واآلخر  )٥

 .ىل املدرسة فـ  ذهب املعلم اىل املدرسةإ-املعلم-ذهب: اجلمل الكاملة مثل
مساء من املفردات وحيفظها الطالب فيمسحها املدرس مث يذكر يكتب املعلم األ  )٦

 –زهر  –شراب : مساء مثلواع تلك األنأاملدرس امسا واحدا ويذكر الطالب 
 فاكهة –طعام 

 التخمني يف اكتساب املفردات  )٧
  ماط اللغويةنتدريب األ )ب

 mekanisلتدريب التلقائي ا - ١
 فتح املدرس كتابا: جابةتاس. فتح املدرس كتابا: مثري: التكرار البسيط مثل  ) أ

حامد حيب : ج. سروال –حامد حيب قميصا : م: مثل طالتبديل البسي   ) ب
 .سرواال

 ركب حممود سيارة: ج. سيارة –حممود : م: بني مثلانالتبديل باجل   ) ج
سافرت  : ج. فاطمة: م, ىل العاصمةإسافر خالد : م: التبادل يف اجلملة مثل  ) د

 ىل العاصمةإفاطمة 



١٧ 

 

 .مسرتيت كتابا باألشا –قرأت كتابا : م: ربط اجلملة بزيادة اسم املوصول مثل) ه
  .مسالذي اشرتيته باأل كتابالقرأت : ج

 التدريب ذا معىن  - ٢
  :ية مثل قف الواقعاالتدريب له عالقة بالسياق واملو 

 الوسائل  ) أ
 التعليمية مثل الصور والبطاقة املالئمة باملفردات  ) ب
يت السبورة ؟ نعم أمثل هل ر . شياء يف الفصلباستخدام األ: موقف الفصل  ) ج

 .ةرأيت السبور 
 التدريب االتصايل - ٣

بيك ؟ أسم امثل ما. لدى الطالب املفردات املتوافرة انذا كإاستخدامه  ميكن
  سم أمك ؟اما

 باحملادثةالتدريب  - ٤
 جوبةأأسئلة و   ) أ
 اط احلوارمنأحفظ   ) ب
 احملادثة املوجهة   ) ج
 احملادثة احلرة)  د
 لقاء القصةإ  ) ه
 املناقشة  ) و
 املقابلة  ) ز
 التمثيلية  ) ح
 املسرحية  ) ط
  ١٥.اخلطابة  ) ي

  

                                                
١٥  Ibid, pp 141-150   



١٨ 

 

  )عبير الشفهيتال(الوسائل التعليمية في تدريس الكالم  - ج
التعليمية فاملواد ىل الوسائل التعليمية وهناك املواد واألجهزة إالتعليم حيتاج   

ات واخلرائط والصور انوتشمل األفالم واالسطو  instrucsional materials التعليمية وتسمى
جهزة ما األأ.   software اانحيأاخل ويقال هلا ..... والنماذج وغري ذلك من املواد 

 .Hardware وأAudiovisual-equipment  ليها باملصطلحات التاليةإالتعليمية فيشار 
ا املواد واألجهزة معاو  وينصرف اهتمامنا . كثريا ما تذكر عبارة الوسائل التعليمية ويقصد 

قيقها واختيار األساليب الىت ىل حتإحتديد األهداف الىت نسعى  ىلإيف جمال التدريس 
نتبعها عند استخدام هذه املواد واألجهزة الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية احملددة 

  ١٦).السلوكية (
عملية التعليم والتعلم هلا ثالثة مقومات تتفاعل معا حنو اهلدف املنشود وهو  نأ  

وهذه املقومات هي املتعلم نفسه واملعلم واملادة التعليمية مبا . حداث التعليم لدى املعلمأ
  .فيها من مفاهيم ومهارات وعادات وقيم

ىل إاتصال حتتاج  عملية التعليم والتعلم هي قبل كل شيء عملية نأذا اعتربنا إ  
وصول  انت وسيلة االتصال جيدة وواضحة ومالئمة كانمرسل ومستقبل فكلما ك

ني ويزيد من ما كل ما يثري شوق املتعلأفالوسائل التعليمية ب.كثر فعاليةأالرسالة 
هذا املفهوم يتجاوز الكتاب واملسجل والراديو واألفالم واحلواسيب  نإدافعيتهم للتعلم ف

ملعلم نفسه وجناح تواصله مع املتعلمني وسعة صدره وجممل صفاته ىل شخصية اإ
الشخصية كما ينسحب هذا املفهوم أيضا على اجلو املدرسي واالجتماعي وعلى العائلة 

فمصطلح الوسائل التعليمية أو التقنيات .وجمتمع الرفاق واحلياة العامة
يدل ليس فقط على  وهو ما  (Instruksional Aids or Educational technology)الرتبوية

ج  كوسيلة لتحقيق أهداف املنه  يالتعليمالكتاب بل على كل ما يدخل يف املوقف 

                                                
   ٤١ص  )١٩٩٨ ,دار القلم: الكويت( ,وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم ,محدى الطوحبى حسني  ١٦



١٩ 

 

مور أكالكتاب والسبورة واللوحات والصورة وأشرطة التسجيل واألفالم واحلواسيب و 
  ١٧.أخرى

  
  :للوسائل التعليمية خصوصا املعينات البصرية أهدافا  نأ John M. Lannon وذكر

 اجتالب الدافع النفسي للطالب  - ١
 لتطوير فهم الطالب  - ٢
 إعطاء املعطيات الوثيقة  - ٣
 استكمال اخلربة - ٤

 ١٨للتيسري يف تفسري املعطايات للطالب   - ٥
  :الوسائل التعليمية يف اللغة كما يلى  Peter Hubbard et.al وذكر 

  السبورة)  أ
  ياءشمظاهر األ )ب
 بطاقة الصورة )ج
لة )د  صور ا
 خرائط احلائط )ه
  املسجالت )و
  ١٩ Over head projector (OHP) )ز

جهزة التعليمية املوجودة فيمكن استخدام الوسائل التعليمية من الوسائل واأل
و السبورة أفالم الثابتة ولوحة العرض لتدريس الكالم مثل اللوحة الوبرية واأل

  .وجهاز العرض الفوقي   Power pointواحلاسوب بربنامج  ٢٠,القدمية
                                                

 ,اإلسالمية والعلوم والثقافةاملنظمة : إيسيسكو( ,التقنيات التربوية, حممد علي سعيدعلى القامسي و   ١٧
   ٦-٥ص  )١٩٩١

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) ١٨  
p. 75 

١٩ Ibid p. 77  
يدسيد أمحد منصور،   ٢٠   ١٦٦ص  )١٩٨٣, دار املعارف: الرياض(  ،سيكولجية الوسائل التعليميةعبد ا



٢٠ 

 

  
 )التعبير الشفوي(اختبارات الكالم  -د

  :خيترب التعبري الشفوي بعدة طرق منها
ويقيم على . يتحدث عن موضوع مألوف لديه نأيطلب من الطالب   - ١

 .أساس الطالقة والصحة
 توجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصرية  - ٢
تكون األسئلة مسجلة على شريط ويرتك بني كل سؤال وآخر  نأمن املمكن  - ٣

وتضمن هذه الطريقة تساوى مجيع الطالب يف عامل . وقت كاف لإلجابة
 .ىل السؤالإالوقت وطريقة االستماع 

 .يعلق عليها شفهيا يف وقت واحد نأىل الطالب صورة يطلب منه إتقدم   - ٤
وع معني أو يف حمادثة كثر يف حماورة شفهية حول موضأأو  انيشرتك طالب  - ٥

  ٢١.حرة
ىل شكل تدريب التعبري إوىل والرابعة استنادا فرمبا خيتار الباحث نقطة يف النمرة األ
ا   .الوصفي حسب وظيفتها ومضمو

    
  التعبير الوصفي: يانالمبحث الث

 مفهوم التعبير   - أ
ّ مبعىن أب . فصاحة واإلانهو اإلب لفظاأي  ٢٢فصح وأعربأو  انالتعبري مصدر عرب

هو العمل املدرسي املنهجي الذي يسري وفق خطة متكاملة للوصول  واصطالحا
الب إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهدته وخرباته طبال

  ٢٣.بلغة سليمة وفق نسق فكري معني –وكتابة  يةشفه –احلياتية 

                                                
  ١٦٥ص  )٢٠٠٠, يعدار الفالح للنشر والتوز  :عمان( ,أساليب تدريس اللغة العربية, حممد على اخلويل  ٢١
 ٨٦ص )١٩٩٦ ، مكتبة: لبنان( ،صغراأل العربية المترادفات معجم ،إىلغ. ر.و  ٢٢
  ١٩٧ ص )١٩٨٥, النفائس دار: لبنان( ,تدريسها وطرائق العربية خصائص, معروف حممور فيان  ٢٣



٢١ 

 

  واع التعبيرنأ -ب
  من حيث الموضوع -١

م وقضاء التعبري الوظيفي غرضه   ) أ اتصال الناس بعضهم ببعض لتتنظيم حيا
لقاء التعليمات إحوائجهم، مثل احملادثة واملناقشة وقص القصص واألخبار، و 

 ......ات وكتابة الرسائل واملذكرات والنشرات نعالرشادات وعمل اإلواإل
ىل إفكار واخلواطر النفسية ونقلها التعبري اإلبداعي غرضه التعبري عن األ  ) ب

مثل كتابة املقاالت وتأليف القصص  ةبداعية منسقة ومثري إخرين بطريقة اآل
  ٢٤.....والتمثيليات والرتاجم ونظم الشعر 

م العامة عند قضاء حوائجهم  التعبري الوظيفي وهو ما جيرى بني الناس يف حيا
لقاء إخيار و م ويشتمل احملادثة واملناقشة وحكاية القصص والنوادر واألو شؤ  موتنظي

ات نعالإمالء التعليمات وكتابة التقارير واملذكرات وامللخصات والنشرات و إخلطب و ا
  .وغريها..... وحترير الرسائل 

و الشاعر أفكاره ومشاعره أشائي وهو ما يعرض فيه الناثر نو اإلأبداعي والتعبري اإل
اته اخلاصة على الناس ويشمل نظم الشعر وكتابة املقاالت وتأليف القصص رب وخ
   ٢٥.لتمثيليات وكتابة اليوميات واملذكرات الشخصية والرتاجم والسريوا
  داءمن حيث األ -٢
  التعبري الشفوي )أ

  التعبري التحريري )ب
حاسيس واملعلومات واملعارف والتعبري الشفهي فهو نقل املعتقدات واملشاعر واأل

و املستقبل أخر نقال يقع من املستمع آىل إمن شخص .... فكار واآلراء واخلربات واأل

                                                
دار : انعم(  ،العلمية في تدريس اللغة العربيةالطرائق طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،   ٢٤

   ٢٠١ ص) ٢٠٠٣  ،الشروق
  ٢٤٤ص )س .دار املعارف، د: القاهرة(، التوجيه في تدريس اللغة العربية، انحممود على السم  ٢٥
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مدى تعدد حيدد وهذا التعريف . و املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابةأ
  ٢٦.واتساع وظائف التعبري الشفهي وجماالته

التعبري الشفوي يتخذ أساليب خمتلفة وطرائق متنوعة من أشهرها القصة،  نأو 
ىل ذلك، ويأخذ هذا النوع من التعبري إوما .... والصور والرسوم وموضوعات التعبري 

أمّا التعبري  ٢٧.ا خمتلفة مثل اخلطابة واملناظرات والندوات واحملاضرة واملساجلة واملسابقةانلو أ
الطلبة يف دفاتر التعبري من موضوعات وهو يأيت بعد التعبري التحريري فهو ما يدونه 

  .الشفهي
, ية القصص والنوادراوحك, واملناقشة, أما جماالت التعبري الشفهي فهي احملادثة

التعبري الشفوي  نأو  ٢٨.وإعطاء التعليمات, واخلطب يف االجتماعات, لقاء الكلماتإو 
القصة، والصور والرسوم وموضوعات  يتخذ أساليب خمتلفة وطرائق متنوعة من أشهرها

ا خمتلفة مثل اخلطابة انلو أوما إىل ذلك، ويأخذ هذا النوع من التعبري .... التعبري 
   ٢٩.واملناظرات والندوات واحملاضرة واملساجلة واملسابقة

فك الرموز اللغوية (اللغة مها الفهم يف ة يلوظيفاجماالت االتصال أحد والتعبري هو 
فهناك مخس ) تاج الرموز منطوقة أو مكتوبةنإتركيب و (فهام واإل) وبةالصوتية واملكت
شخاص ألتعليم اللغة هي وظيفة التعبري عن املشاعر واالستجابات جتاه  ةوظائف تواصلي

تمع حداث أو موضوعات ووظيفة املشاركة يف الطقوس واملراسم أأو  الىت حتددها ثقافة ا
ات االجتماعية ووظيفة قبقاء على العالاالجتماعي واإلفراد املشاركة يف التفاعل ألل وتتيح

شياء مل نعايشها يف الواقع أوسرد القصص أالتخيل من خالل طرح تصورات عن 
عطاء معلومات أو حتصيلها من خالل تساؤالت إيات ووظيفة التثقيف ويرتكز يف اواحلك

                                                
  ١٠ص)  مكتبة وهبة: القاهرة(، الحوار فنياته واستراتيجيات وأساليب تعليمهمىن ابراهيم اللبودي،  ٢٦

  ٢٠٣ص , نفسهاملرجع   ٢٧
 ص ) ١٩٩٦, يةاناللبن املصرية الدار: القاهرة(, والتطبيق ظريةنال بين العربية اللغة تعليم, شحاته حسن  ٢٨

٢٦٤ 
-عمان(, الطرائق العلمية في تدريس اللغة العربيةطه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي   ٢٩

 ٢٠١ص  )٢٠٠٣دار الشروق، : األردن
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والتأثري من  عقنا جابات وإيضاحات، ووظيفة اإلإوطلب أو تقدمي تفسريات وتربيرات و 
أو الرفض أو تقدمي تربير واالحتجاج  زياحنبداء االإخالل االستخدام املؤثر للغة و 

ساسي هلا يف أي شطة التعلم واهلدف األنأوهذه الوظائف اخلمس هي حمور . والتفاوض
  .برنامج لتعليم مهارات التحدث

راء آلدل اوتبافكار ومن أهم جماالت التعبري الشفهي احلوار ويعد وسيلة لنقل األ
ويعد أيضا من أهم مواقف التواصل الفكرى والثقايف . للوصول إىل أهداف مقصودة

تمع املعاصر ملا له من أثر يف تنمية قدرة األ فراد واالجتماعي اليت تتطلبها احلياة يف ا
  .على التفكري املشرتك والتحليل واالستدالل

 اناالتصال واللج: اليومية احلياة فقل احلوار الىت  تتطلبها موااشكأومن 
راء ومجع املعلومات واستقبال فكار وتبادل اآلواملؤمترات والندوات والتفاوض ومناقشة األ

  .وائز وتسلم املناصبالوفود واملناظرات واملناقشات واحللقات الدراسية وتسليم اجل
ة جابسئلة واإلأساليب األ: ومن األساليب الشائعة الىت تتطلبها مواقف احلوار

خرين بأداء بعض للحصول على املعلومات وأساليب الطلب وااللتماس، ملطالبة اآل
والتعبري عن املوافقة والرفض، وعن التحفظ جتاه بعض اآلراء والرتدد وعدم . عمالاأل

والتربير والتحدث عن املستقبل  اناليقني، وأسلوب عرض خدمة أو مساعدة، واالستئذ
شياء وشرح كيفية القيام ببعض املهام، ومناقشة أوجه والتعبري عن النوايا، ووصف األ

شياء والتعبري عن احلماسة، وإبداء الشكوى، واالعتذار، واالختالف بني األ هالتشاب
   ٣٠.شخاص، والتعبري عن املشاعر واالنفعاالتماكن واألووصف األ

التعبري الوصفي من أحد األساليب  نأومن املعلومات الىت سبق ذكرها تبني لنا 
 يمن احلوار التثقيفواع احلوار وأشكاله وهو نأحد أكون أيضا من يملواقف احلوار و 

طراف احلوار أهي نقل املعلومات وتبادل األفكار بني  ةساسيالتعليمي حسب أهدافه األ

                                                
  ١٦-١٣سابق، صمرجع براهيم اللبودي، إمىن    ٣٠



٢٤ 

 

دف التوضيح  ءدف الوصول لتعريف دقيق لشيحول موضوع معني، وذلك  ما، أو 
دف وصف ظاهرة ما وشرحهاقة باملوضوع، وتفصيل املعلومات واملعارف املتعل   ٣١.أو 

  
  المدخل السياقي: لثالمبحث الثا

   مفهوم المدخل السياقي -أ
بالطبع عن السعي يف ترقية نوعية  افلم نذهب بعيد, ازاتجنإذا أردنا ترقية اإل
تغري  KTSPويطلب املنهج على مستوى الوحدة الدراسية . التعليم والتعلم يف املدرسة

اه من التعلم املركز ومن تغريات االجتاه التعليمي هو تغري االجت. يف التعلم والتعليم االجتاه
ومن ) student centered(إىل التعلم املركز يف الدارسني ) teacher centered(يف املدرس 

وقد حتدث كثري من . ٣٢)kontekstual(اقي يإىل املدخل الس) tekstual(املدخل املوضوعي 
 نأل, ماء الرتبويني املعاصرين عن تطبيق املدخل السياقي يف التعليم والتعلماخلرباء والعل

التلميذ سيتعلم أحسن إذا أحاطت به البيئة  نأإىل  تقولالفكرة يف هذا العصر احلديث 
ما تعلمه  وتكون عملية التعليم والتعلم أكثر نفعا إذا طبق التلميذ. املدعمة له يف تعلمه

  .٣٣د التعريف والفهم بل اشرتك فيهافيها مباشرة وليست جمر 
الفكرة عن التعلم الذي يعلق املواد ه نأواملدخل السياقي كما كتبه أمحد فؤاد أفندي 

ا يف  الدراسية باملواقف الواقعية ويدفع التالميذ إىل جعل العالقة بني املعارف وتطبيقا
م اليومية . فسهمنأيف بنائها بويتلقى التالميذ العلوم واملهارات من جهودهم . ٣٤حيا

ية التعليم والتعلم اليت متكن جتاملدخل السياقي هو اسرتا نأوقال نور هادي و اآلخرون 
م األكادمية  منالتالميذ   خلفيات خمتلف منتقوية وتوسيع وتطبيق املعارف ومهارا

 وخلص سوفارنوا. أو خارج املدرسة حلل مجيع املشكالت املوجودة يف واقع احلياة ةاملدرس

                                                
  ٣٧ ص, نفسه  املرجع  ٣١

32 Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual teaching and learning) di kelas. 
(Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008)  p. 7. 
33 Tim Pustaka Yustisia, Panduan Lengkap KTSP. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007)  p.161. 
34 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran  Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2005) p.157 
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التعلم السياقي هو عملية التعليم والتعلم هلا عالقة وثيقة باخلربة الواقعية وتؤسس  نأ
  .٣٥اعليه
  نشأة المدخل السياقي  -ب

الوعي عن أمهية املدخل السياقي يف عملية التعليم والتعلم ينبعث من الظاهرة  نأ
جيعلوا العالقة بني ما تعلموه وتطبيقه  نأمعظم التالميذ ال يستطيعون  نأاليت تدل على 

التعلم ما زال يقدم احلفظ ومتتالية املوضوعات دون  نأوالسبب هو . يف احلياة الواقعية
م  الفهم العميق الذي يساعد التالميذ يف تطبيق ما عرفوه يف املواقف اجلديدة يف حيا

  .الواقعية
ة السلوكية عدم االقتناع بالفكر بسبب ت نشأة هذا املدخل أخر وت

)Behavioristik( يف التعلم الذي يتجه حنو تدريبات املثريات واالستجابة فحسب .
 Jhon(جلون دوي ) Progessive(ت فلسفة هذا املدخل من الفكرة التقدمية قوتعر 

Dewey( . ما يتعلمونه يتعلق  انإذا ك, جيدا ن التالميذ يتعلمونأولقد ترى هذه الفكرة
التالميذ يشرتكون فيها بالفعل  انوتكون عملية التعليم منتجة إذا ك, مبا قد تعلموه

   ٣٦.واجلد
  
  النظريات التي يعتمد عليها المدخل السياقي - ج

              ٣٧:هناك عدة نظريات تؤسس املدخل السياقي وهي كما يلي
  يةئالنظرية البنا -١

, فسهمنأجيدوا وحيولوا األخبار املعقدة ب نأه ال بد للتالميذ نأترى النظرية البنائية 
ت انيفحصوها إذا ك نأظمة السابقة املوجودة فيهم و نيفحصوا األخبار اجلديدة باأل نأو 

ذلوا جهودهم يف بيو يسعوا  نأوعلى التالميذ . ظمة ال تناسب لألخبار اجلديدةنتلك األ
 افسهم حىت يفهموا فهما جيدا ويستطيعو نأفسهم بنحل املشكالت وإجياد األشياء أل

                                                
35  Fitria Rosyida, Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Pembelaran Keterampilan Menulis 
Bahasa Jerman di SMA 8 Malang, Skipsi, Tidak diterbitkan  (Malang: UNM, 2008)  

  ١٥٧ص , مرجع سابق, أفندي  ٣٦
  ٥٧-٤٠ص , مرجع سابق, تریانتوا  ٣٧
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االت األخرى  Piaget(وتطورت هذه النظرية من أعمال فيجوت . تطبيق ما تعلموه يف ا
مثل , ونظريات عملية األخبار والنظريات النفسية الرتبوية) Vygotsky(وفيجو تسكي, )

  ).Bruner(نظرية برونر
رس ليس جمرد معلما لتالميذه بل هو املد نأوأهم املبادئ النفسية والرتبوية هو     

فسهم نأحىت يستطيعوا بناء املعارف ب, يعطيهم املناسبات إلجياد أو تطبيق أفكارهم
م للتعلم   .ويستطيعون استخدام اسرتاتيجيا

  )Piaget(نظرية التطور المعرفي لفيجوت -٢
كل شخص عند نشأته منذ الوالدة حىت بلوغه   نأذهبت هذه النظرية إىل 

  . مير بأربع مراحل من التطور املعريف
  :وتلك املراحل هي

  .ية من العمرانمنذ الوالدة حىت الث) :احلسي احلركي(sensorimotor : األوىل
  ية إىل السابعة من العمرانمن الثما قبل التمييز (  praoperasional :الثانية
السابعة إىل احلادي عشر من من ) التمييز االستبياين(  operasi angket : الثالثة

  العمر
  .من احلادي عشر إىل عمر البلوغ) التمييز الرمسي( operasi formal  : الرابعة

معظم التطور املعريف يتعلق بابتكار التالميذ وجهودهم  نأويرى فيجوت 
م اخلربات اجلسمية وتكوين  نأويعتقد . يف التعامل مع اآلخرين والبيئة احمليطة 

وكذلك التعامل االجتماعي مع األفراد والزمالء من نفس . البيئة أمر مهم للتطور
ادلة تساعد التالميذ يف توضيح األفكار   .املستوى وخاصة املناقشة وا

  
  العوامل الرئيسية للمدخل السياقي -د

  : ٣٨ب الرئيسية للمدخل السياقي وهيانوهناك اجلو   
 constuctivismeالبنائية   -١

                                                
  ٤٣ص , مرجع سابق, مصلح  ٣٨
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 نأب أساسا فلسفيا للمدخل السياقي الذي يؤكد على انيكون هذا اجل
بل ال بد , العلوم ليست جمموعة من الوقائع أو األفكار أو القواعد اجلاهزة حلفظها

وهذا النوع من التعلم يعود . ها بنفسه من خالل اخلربات الواقعيةينبي نأللدارس 
م على بناء , فسهمنشكلة وإجياد األشياء النافعة ألالدارسني على حل امل ويدر

  .املفاهيم فعليا وابتكاريا من معارفهم األولية واخلربات ذات املعىن
  Questioningاالستجواب -٢

التعلم من خالل االستجواب حيث الدارسني على معرفة األشياء  نأ
  .ويوجههم إىل احلصول على املفاهيم ويساعد املدرس يف معرفة كفاءة الدارسني

  
  

  inquiryاالستعالم  -٣
وبه , ب الدارسني على التعلم من خالل األساليب العلميةانحيث هذا اجل

مث , يالحظ موضوعا ما ويقدم األسئلة  لفهم ذلك املوضوع نأيستطيع الدارس 
ات لتقومي اإلجابة مث يقوم بتحليلها انويبحث عن البي, يعطي اإلجابة نأول احي

بينما , طوير كفاءة الدارس لالتصالتويستطيع هذا التعلم . ويأيت أخريا باخلالصة
  .هيبدأ الدارس التعلم بالسؤال مث تقرير  اإلجابة أمام زمالئ

  (Learning community)   التعلم الجماعي -٤
تكون املفاهيم مأخوذة من املشاركة مع  نأب على انيقرتح هذا اجل

وظهر هذا النشاط يف التعلم خالل املناقشة بني . اآلخرين خارج الفصل أو داخله
موعة متنوعة األعضاء  واجلمل   .الدارسني أو ا

 (modeling)تمثيل  -٥
ذا اجل نأ التعلم عن مهارة ما أو معرفة معينة  نأب يتجه إىل انالتعلم 

بل , وليس املدرس منوذجا وحيدا يف التعلم. يتبعها النموذج الذي يقلده الدارسون
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ين مثل اخلرباء أو الدارسني النموذج أو املثال من اآلخر يأخذ  نأيستطيع املدرس 
  .فسهمنأ

   (reflection)) االنعكاس(التقويم  -٦
اية الدراسة وهو نشاط يقوم به       . وهم التالميذ. املدرس والدارسون يف 

, شطة الواقعة طوال عملية التعلمنأو األ لعون ويستجيبون جلميع الوقائعوهم يطا
  .بل يعطون املقرتحات الضرورية لتحسني التعلم

  )   authentic assesment(والتقييم األصيل أو الواقعي  -٧
ات اليت تقدم التصورات واألخبار  عن تطور تعلم انع البيعملية مجوهو       

موعة طوال عملية تعلم انويتجه إىل املالحظة والتحليل وتفسري البي. التالميذ ات ا
ويستطيع املدرس استخدام عدة . وليس جمرد التقييم للنتيجة من التعلم, التالميذ

ادلةواملناق, منها املقابلة, وسائل للتقييم , شاء أو التعبرينواإل, واملسرحية, شة أو ا
  .أو تقرير الوظيفة الشفهي أو التحريري وغريها, و بروتوفوليو

هو  املدخل السياقي نأنالحظ  نأنستطيع , من التعاريف السابقة      
الذي يساعد التالميذ يف البحث عن املعىن مما تعلمه وتطبيقه يف السياق  املدخا

م اليالواقعي وتطوير  م يف حيا   .ميةو مهارا
  
  أساليب التعلم والتعليم السياقي -ه

يستطيع املدرس تطوير أساليب التعليم عن طريق املدخل السياقي وهي       
  ٣٩: فيما يلي

  التعلم الذي يقوم على أساس المشكالت -١
التعلم الذي يقوم  على أساس املشكالت هو تعلم يبدأ حبل  نأ

ه مثة حاجة نأإذ , فاملشكلة تأيت أوال مث جيري تعلم النظرية واحلقائق. املشكالت
 نأواملدرس قبل إجراء التدريس يطلب من التالميذ  ٤٠.إليها حلل املشكلة

                                                
  ٥١-٥٠ص , مرجع سابق, مصلح  ٣٩
زھیر السمھوري : مترجم, ومصادر, وأمثلة, إرشادات عملیة: دلیل لتطویر ھیئة التدریس , كي ھیر غیالسي واآلخرون ٤٠

  ٢٦٨ص )  ٢٠٠٦, العبیكاتمكتبة : الریاض (
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ا يف املذكرات ك تالميذه وحيث املدرس بعد ذل. يالحظوا املشكالت مث يسجلو
للتفكري ويوجههم إىل االستجواب واستنتاج الفروض واالستماع إىل اآلراء 

  .املختلفة
  االستفادة من البيئة للحصول على الخبرة التعليمية -٢

ينفذوها يف خمتلف  نأيعطي املدرس الوظائف اليت يستطيع التالميذ 
تمع  نوهذه العملية تعطي التالميذ احلماسة أل. السياق مثل املدرسة والبيت وا

ا , يتعلموا خارج الفصل حيصل التالميذ على اخلربات املباشرة عما  نأويرجى 
  .يتعلمونه عن طريق التعامل املباشر ببيئتهم

  
 نشطة الجماعية تكوين األ -٣

والكفاءة أشطة التعلم اجلماعية توسيع األفكار أو اآلراء نأتستطيع 
 Community Language(وتعلم لغة اجلماعة . الفردية للتعامل مع اآلخرين

Learning (ب الشفهي من اللغةاناالهتمام باجل: منها, طريقة هلا أهداف ,
منأوزرع الطم, وختفيف التوتر لدى الدارسني م متهيدا حلل مشكال: ينة يف قلو

ويدفع , ه يشجع على التعلمنأوغري ذلك مما يعتقد , النفسية واالجتماعية
  .الطالب إىل استعمال اللغة اهلدف

  نشطة التعلم الذاتيأتكوين  -٤
ا مبساعدة املدرس  نأيستطيع التالميذ  يبحثوا وحيلل األخبار ويستخدمو

ا م  نأو . أو دو م يف إعمال األخبار وتطبيق إسرتاتيجيا يهتم التالميذ بكيفيا
وال بد . حلل املشكالت واستخدام ماتعلموه وما حصلوا عليه من العلوم واملعارف

: وإعطاء الفرص الكافية: جيري التعلم السياقي يف أول مرة مع التجارب نأ
مساعدة كثرية من يسعوا إىل حد ما ليتعلموا دون  نأو .عكاساتنوتسجيل اال

  ).Independent learning(يتعلموا مستقلني  نأاملدرس حىت يستطيعوا 
  نشطة التعلم المشتركة مع المجتمعأتكوين  -٥
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تمع لتطوير عملية التدريس نأتستطيع املدرىسة  مثال . تشرتك مع ا
وهذا يعطي التالميذ اخلربات , يكون مدرسا إضافيا نأتدعو املدرسة والد التلميذ 

  .االستجواب أو التساؤل املباشرة عن طريق
  تنفيذ التقييم الواقعي -٦

يساعد التقييم الواقعي التالميذ على تطبيق األخبار األكادميية والكفاءة 
ويعطيهم املناسبة الواسعة لعرض ما تعلموه . احملصول عليها يف املواقف الواقعية

وهناك أشكال عديدة من التقييم الواقعي وهي . لية التعليميةموال العط
واإلظهار , والوظيفة اجلماعية, أو تقرير الوظيفة الشفهي أو التحريري, بروتوفوليو

  .     أو املظاهرة
  
  

 



  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  
    منهج البحث  - أ

بناء على البيانات اليت جيمعها الباحث فاختار يف حبثه املدخل الكمي ألنه يهدف 
وأما تصميم . إىل عرض البيانات وحتليلها عن طريق الكمي وهو بالشكل اإلحصائي

. املتغريين البحث املستخدم فهو البحث التجرييب الذي يهدف إىل معرفة العالقة بني
ويسمى أيضا , املتغري التجرييب هو املتغري الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على املوقف

وأما املتغري الناتج فهو املتغري الذي ينتج عن تأثري . العامل التجرييب أو العامل املستقل
    ١.ويسمى أيضا العامل الناتج أو العامل التابع, املتغري التجرييب

  
 ث و عينتهمجتمع البح  -ب

العايل  "عمر بن اخلطاب"معهد هم  الطالب يف  لبحثا اوجمتمع البحث هلذ
  .م ٢٠١١- ٢٠١٠يف عام دراسي  األول فصلالوعينته الطالب يف . سورابايا
  

  متغيرات البحث -ج
  : ويف هذا البحث متغريان ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي  

  )independent variable(المتغير المستقل  -١
ويهدف البحث كما . املتغري املستقل يف هذا البحث هو تطبيق املدخل السياقي

سبق ذكره إىل معرفة مدى تأثري هذا املتغري املستقل يف املتغري التابع وهو مهارة الكالم 
  ).التعبري الشفهي(
    )Dependent Variable(المتغير التابع  -٢

                                                
  ٢٧٧ص)  ١٩٩٧, دار أسامة للنشر والتوزیع: الریاض(  أسالیبھ, أدواتھ, مفھومھ: البحث العلمي, ذوقان عبیدات واآلخرون ١

٣٢ 
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. ويسمى أيضا العامل الناتج, املتغري املستقل املتغري التابع هو الذي ينتج عن تأثريه
  )التعبري الشفهي(واملتغري التابع يف هذا البحث هو مهارة الكالم 

  مصادر البيانات  -د
ريد الباحث احلصول عليها يف هذا البحث تتكون من املعلومات يات اليت انوالبي

  :يلىوية كما انعن املصادر األولية وهو الكتب والبحوث، واملصادر الث
  . العايل سورابايا" عمر بن اخلطاب"معهد مدير  - ١

 .األول فصلالالطالب يف  - ٢

  أدوات جمع البيانات  - هــ
  :ستخدم الباحث أدوات مجعها كما يلييف طلوبةات املانوللحصول على البي

 )Observation(  المالحظة -١
يف تستخدم  ملعرفة عملية التدريس والتفاعل بني املعلم واملتعلم تعترب أداة 

  .الفصل
 (Interview)المقابلة  -٢

ا شفويا يقوم من خالله الباحث جبمع املعلومات و انتعترب املقابلة استبي
ات الشفوية من املفحوص، وهي أداة هامة للحصول على املعلومات من انالبي

  ٢.خالل مصادرها البشرية
عمر "معهد ات عن رأي مدير انجلمع البي تخدمها الباحثسيواملقابلة   

 .العايل سورابايا" اخلطاببن 
 االختبار -٣

                                                
ان( أساليبه –أدواته  –البحث العلمي، مفهومه عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق، ذوقان    ٢  ّ دار : عم

     ١٣٥ ص) ١٩٨٧الفكر، 
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يستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البيانات املتعلقة بنتائج تدريس   
أما االختبار الذي اختاره الباحث هو االختبار القبلي . التعبري الشفهي

  .والبعدي
  ٣.١جدول 

  دليل التقويم لقياس كفاءة الطالب في مهارة الكالم
  

  نطق سليم  نتيجة
١٠٠-٨١  
٨٠-٦١  
٦٠-٤١  
٤٠-٢١  
٢٠- ١  

  قلة األخطاء يف الكالم
  أخطاء الكالم واضحة ولكن يفهم املعىن املقصود

  أخطاء الكالم اليت تقتضي إىل اهتمام أكثر
  صعوبة الفهم ألخطاء الكالم فيؤدي إىل تكرار الكالم

  .أخطاء الكالم الظاهرة تسبب إىل عدم الفهم قطعا
  مفردات  نتيجة
١٠٠-٨١  
٨٠-٦١  
  

٦٠-٤١  
٤٠-٢١  
٢٠- ١  

  استخدام املفردات أو عبارة كما يستخدمها الناطق األصلي 
استخدام املفردات أو عبارة غري مناسبة أو تكرار الفكرة املاضية ألن 

  املفردات حمددة
  .قلة الكالم ألن املفردات قليلة, استخدام الكلمات اخلاطئة بالتكرار

  .صعوبة الفهم وقوع األخطاء وقلة املفردات اليت تسبب إىل
  .عدم الكالم ألن املفردات حمددة

  طالقة  نتيجة
١٠٠-٨١  
٨٠-٦١  
٦٠-٤١  
٤٠-٢١  

  طالقة الكالك تستوي بالناطق األصلي
  تنقص سرعة الكالم ملسائل لغوية عنده

  سرعة و طالقة الكالم تؤثر تنقص ملسائل لغوية
  حمددةوقةع التكرار والسكوت يف بعض األحيان ألن كفاءة اللغة 
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  .ينقطع الكالم فال متكن احملادثة  ٢٠- ١
  

 ستبانةالا  -٤
وهي وسيلة للحصول على إجابات عن عدد األسئلة املكتوبة يف منوذج يعد هلذا  

يب مبلئه بنفسه و تستخدم االستبانة يف هذا البحث ملعرفة ميول .الغرض ويلزم ا
طلبة معهد عمر بن اخلطاب العايل سورابايا يف املستوى األول واهتمامهم يف تعلم 

م طوال تعلم ال لغة العربية وموقفهم جتاه تدريس مهارة الكالم اللغة العربية وخربا
 .  باستخدام املدخل السياقي

 
  أسلوب تحليل البيانات - و

يقــوم الباحــث  و .ذا البحــث هــو اإلحصــاء االســتداليلهلــات انــأســلوب حتليــل البي
  :كما يلي ) T- test( –باالختبار ت 
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ot         =قيمة املقارنة  
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MD         =وعة التجريبية موعة الضابطة وا   متوسط بني ا
 
DSD        =معيار االحنراف  
  
DMSE        = معيار األخطاء من معديل املتغريين  
  
N           =عدد الطلبة  
 
  مراحل تنفيذ البحث -ز

  :تيةوم الباحث بتنفيذها يف اخلطوات اآلوهذه اإلجراءات يق
يقـــوم  أن العـــايل ســـورابايا" عمـــر بـــن اخلطـــاب"معهـــد مـــدير يســـتأذن الباحـــث مـــن  - ١

 الـذي وتعيـني الفصـلاملدخل السـياقي يف ترقيـة مهـارة التعبـري الشـفهي بالتجربة عن 
 . يريد الباحث أن يطبق فيه حبثه

 الفصل الضابط والفصل التجرييب: أخذ الباحث فصلني  - ٢
 قام الباحث باالمتحان القبلي يف الفصل الضابط والفصل التجرييب - ٣
 علــى أخـذ الباحـث نتيجـة اختبـار مهـارة الكــالم قبـل تطبيـق تـدريس مهـارة الكـالم - ٤

 التعبري الشفهي يف الفصل الضابط والفصل التجرييب املدخل السياقي يف ترقية مهارة
تــــدريس مهــــارة الكــــالم علــــى م الباحــــث باملالحظــــة العميقــــة مــــن خـــالل تطبيــــق قـــا - ٥

 .املدخل السياقي يف ترقية مهارة التعبري الشفهي يف الفصل التجرييب
املـدخل السـياقي يف  م الباحث باالختبار النهـائي بعـد تـدريس مهـارة الكـالم علـىقا - ٦

 .يف الفصل الضابط والفصل التجرييب ة مهارة التعبري الشفهيترقي
ـــة بـــني نتيجـــة االمتحـــان القبلـــي والبعـــدي يف الفصـــل الضـــابط  م الباحـــثقـــا - ٧ باملقارن

 .والتجرييب
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  هيكل البحث -ح
  .والدراسات السابقة اإلطار العام: الفصل األول

وفروض  ,وأهداف البحث, و مشكلة البحث, يشتمل هذا الفصل على املقدمة
  .والدراسات السابقة, وحتديد املصطلحات, وحدود البحث, وأمهية البحث, البحث

  .اإلطار النظري: الفصل الثاني
وأما هذا الفصل فيتناول النظرية عن مهارة الكالم اليت تتكون من  مفهوم مهارة     

, أمهية الكالمو , أنشطة لتنمية مهارة الكالمو  ,أهداف تعليم مهارة الكالمو  ,الكالم
, األمور اليت يراعى عليها لتحقيق مهارات الكالمو , طبيعة وعملية وعناصر الكالمو 
طرق و , )التعبري الشفهي( طريقة تدريس الكالمو , توجيهات عامة لتدريس الكالمو 

املراحل يف تدريب و , اجلوانب عند الكالمو , تدريس مهارة الكالم  وإجراءات التعليم يف
اختبارات الكالم و , عبري الشفهيتال(ئل التعليمية يف تدريس الكالم الوساو , الكالم

املدخل  والنظرية عن, أنواع التعبريو , مفهوم التعبريو , تعبري الوصفيو , التعبري الشفوي(
النظريات اليت  و,نشأة املدخل السياقيو , مفهوم املدخل السياقياليت تتكون من  السياقي

  .يعتمد عليها املدخل السياقي
  .منهجية البحث: لفصل الثالثا

ــــث فيتكــــون مــــن مــــنهج البحــــث , البحــــث و عينتــــه جمتمــــعو , وأمــــا الفصــــل الثال
 ,املقابلـــــةو , واملالحظــــة, أدوات مجــــع البيانـــــاتو , مصـــــادر البيانــــاتو , ومتغــــريات البحــــث

  .هيكل البحثو , مراحل تنفيذ البحثو , أسلوب حتليل البياناتو , االختبارو 
  و مناقشاتها عرض البيانات وتحليلهاتاريخية و نبذة : الفصل الرابع

" عمــر بـــن اخلطـــاب"يعــرض الباحـــث يف هــذا الفصـــل النبـــذة التارخييــة عـــن معهـــد   
وهــي البيانــات , البيانــات احملصــولة املتعلقــة باملشــكالت الــيت تبحــث فيهــاو  العــايل ســورابايا

ـــتعلم الســـياقي والبيانـــات املتعلقـــة بفعاليـــة املـــدخل الســـياقي يف , املتعلقـــة بعمليـــة التعلـــيم وال
  . تدريس التعبري الشفهي
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  .الفصل الخامس
  .خيتتم الباحث حبثه بنتائج البحث والتوصيات واالقرتاحات. االختتام
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  الفصل الرابع
  ناقشاتهاعرض بيانات البحث وتحليلها وم

  
 نبذة تاريخية عن معهد عمر بن الخطاب العالي: ولالمبحث األ

 نشأة المعهد وتطوره  - أ 
معية اجلجهتني، مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية، و مت إنشاء املعهد بالتعاون بني 

والذي حيمل املؤسسة  من امليالد، ٢٠٠١مدية، ومركزمها يف جاكرتا، وذلك يف سنة احمل
فهي رابع  ،تعترب إندونيسيا من الدول الكبرية جداأن تبين معهدا يف إندونيسيا هو أنه 

ا  مليون  ٢٢٥أكرب دولة يف العامل من حيث عدد السكان ، حيث يبلغ عدد سكا
 كرب أربع عشرة دولة يف العامل من حيث املساحةأوهي من بني ، )يف تلك السنة(نسمة، 

) مليون ومثان مئة ألف وستة وعشرين ألف، وأربع مئة وأربعني( ١.٨٢٦.٤٤٠بلغ اليت تو 
 ً  من حيث معدل الدخل ملوهي كذلك واحدة من أفقر دول العا ،كيلومرت مربعا

دوالر أمريكي يف السنة، لذلك مثة حاجة كبرية  ٦١٧الشخصي و الذي يبلغ حوايل 
   .تاجنيللمساعدة من قبل الدول اخلارجية  للعديد من احمل

مت تأسيس معهد عمر بن اخلطاب،  ٢٠٠١أغوسطس يف سنة  ١١ويف شهر 
  :وهو رابع املعهد الذي أسسته مؤسسة مسلمي آسيا يف ذلك الوقت، بعد 

 م ١٩٩٦معهد الرب يف ماكاسار الذي متّ تأسيسه يف سنة  .١
 م ٢٠٠٠معهد اإلمارات يف باندونج جاوى الغربية يف سنة  .٢
 م ٢٠٠١ سولو جاوى الوسطى يف سنة معهد أيب بكر الصديق يف .٣
 م ٢٠٠١معهد عمربن اخلطاب يف سورابايا جاوى الشرقية يف سنة  .٤

مث يتتابع بناء املعاهد األخرى يف املناطق األخرى يف أحناء إندونيسيا اليت يبلغ 
  .عددها اآلن ستة عشر معهدا

٣٩ 
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بنات فقد متّ د الذي يقع يف سورابايا معهد خاص للبنني، وأما معهد للهعوهذا امل
بناء املركز مت  - إي أغسطوس –، مث متّ بعد شهرين ٢٠٠٤سنة  وتأسيسه يف شهر يوني
  .لتحفيظ القرآن الكرمي

 مؤسسة مسلمي آسيا الخيرية  -ب 
هي مؤسسة خريية ال تعمل من أجل الربح ويقع مركزها الرئيسي يف جاكرتا 

وتوجد العديد من  ،نيسياوتشرف على العديد من املشاريع اخلريية يف مجيع أحناء إندو 
األقسام باملركز الرئيسي للمؤسسة يف جاكرتا حيث يتوىل كل قسم جماال معينا من 

  :الرئيسي يف جاكرتا وهي  املؤسسةاألعمال اخلريية، وهناك أربعة أقسام رئيسية مبكتب 
  كفالة األيتام و إدارة دور األيتام - ١
  الرعاية الصحية - ٢
  بناء املشاريع اخلريية - ٣
  التعليمالدعوة و  - ٤

وهنالك أقسام أخرى مثل اإلغاثة الطارئة يف حاالت الكوارث الطبيعية 
.  اخل ..وكفالة الطلبة الفقراء وضحايا أعمال الشغب الطائفي ، واألعمال اخلريية املومسية،

كذلك قسم احملاسبة واإلدارة إلدارة شؤون املؤسسة احملاسبية واملالية وشئون املوظفني 
  .األخرى بشكل سليموالشئون اإلدارية 

ومن أجل حتقيق أهدافها بكفاءة مت تقسيم عمليات املؤسسة يف إندونيسيا إىل 
وقد خصصت املؤسسة ممثال لكل منطقة لإلشراف على مجيع  ،مناطق جغرافية ١٠

ذه يمت تقس ،يف غضون ذلك وبعد الدراسة الوافية لكل جوانبها ،مشاريعها م املشاريع 
ات هذه املناطق وقدرة املؤسسة على اإلشراف على هذه املشاريع املناطق طبقًا الحتياج
ا بشكل فعال   .وإدارا

دف دعم املعهد يعترب هذا مشروع  أحد أهم أولويات املؤسسة اآلن وذلك 
إنشاء شبكة معاهد ممتازة مع مرافقها لتوفر فرص تعلم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

  .م الشرعيملن يرغب وخاصة من طالب العل
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  : املؤسسة مسلمي آسيا اخلريية  أهداف
لإلندونيسـيني خصوصــا أولئــك " لغــة القـران الكــرمي " تعلـيم اللغــة العربيـة الســليمة  - ١

 .الذين خترجوا من اجلامعات والكليات اإلسالمية بدون تعلم اللغة العربية
ن آلقـر طبقـا ل" العقيدة"توضيح وتعليم الدراسات اإلسالمية األساسية الصحيحة   - ٢

 .والسنة الشريفة باللغة العربية يف مجيع املراحل الدراسية الكرمي
مبــادئ اإلســالم األساســية يف التعلــيم بالنســبة للجنســني وبالتســاوي ولكــن  تطبيــق - ٣

 .بشكل منفصل
 .توفري بيئة تعليمية سليمة للطالب ملواصلة تعليمهم  بشكل أسرع وافضل - ٤
كــل منطقــة بإندونيســيا  حبيــث تصــل   تغطيــة مجيــع أجــزاء الــبالد بإنشــاء معهــد يف - ٥

 .املنفعة إىل مجيع أحناء البالد
تــوفري نظــام تعليمــي حــديث عــال اجلــودة وذلــك بتــوفري املعــدات واملعامــل اللغويــة  - ٦

 .الالزمة واملكتبات التعليمية واملواد العلمية والكتب واملقررات الدراسية املمتازة
 .الدعم والرتويج لربامج حفظ القران الكرمي - ٧
ع جمموعـــة مـــن القواعــد والـــنظم لغـــرض خلـــق بيئــة مرتابطـــة و منضـــبطة داخـــل وضــ - ٨

 .املعهد
إدارة كــل معهــد بشــكل منفصــل ومتخصــص طبقــا لنظــام اإلدارة الــذي مت تطــويره  - ٩

وتبنيــه هلـــذا الغـــرض وذلـــك يف إطـــار اإلشــراف الشـــامل مـــن اإلدارة املركزيـــة جلميـــع 
 .املعاهد لضمان تقيدها مبعايري اجلودة

ً الرب  توفري -١٠  .نامج جمانًا طاملا كان ذلك ممكنا
عـــال وممتـــاز بـــني املعاهـــد اإلندونيســـية  أن يصـــبح املعهـــد منوذجـــا حيـــا ذا مســـتوىو  -١١

احملليــة حبيــث يكــون مثــاال لفهــم واســتيعاب اجلــودة والنوعيــة العاليــة وليكــون قــدوة 
  .لبقية املعاهد احمللية
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 رسالة المعهد ورؤيته  -ج 
تكوين شخصية مسلمة تتخلق  يالعايل هرسالة معهد عمر بن اخلطاب 

كفاءة لغوية عربية كالما وكتابة لفهم القرآن الكرمي والسنة النبوية   ذاتباألخالق الكرمية، 
  .فهما صحيحا

  :وأما رؤية املعهد هي 
 تعليم اللغة العربية تعليما مكثفا بالوسائل التعليمية احلديثة املتكاملة - ١
 العربيةأي اللغة الوسيطة لغة لستخدام ابا تعليم الطالب اللغة العربية  - ٢

 .نفسها
تدريب الطالب على استخدام اللغة العربية كالما وكتابة، يف داخل الغرفة  - ٣

 الدراسية ويف خارجها
 جتهيز املدرسني الناطقني باللغة العربية للتدريس - ٤
د يف تعليم هعرسالة ورؤية شبيهة بامل اتالتعاون مع املؤسسات األخرى ذ - ٥

 وم اإلسالميةاللغة العربية والعل
  

 تعليم اللغة العربية في المعهد  -د 
احملتويات التعليمية للمعد هي نفس احملتويات التعليمية ملعهد العلوم اإلسالمية 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض، ريبة جباكرتا الذي يكون فرعا من والع
سسة يرى أن تعليم اللغة العربية والسبب يف اختيار هذه احملتويات هو أن املدير العام للمؤ 

األمثل يف دولة إندونيسيا هو تعليم معهد العلوم اإلسالمية والعربية، ولذا قد مت االتفاق 
بني املعاهد التابعة ملؤسسة مسلمي آسيا اخلريية ومعهدالعلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا 

الكتب املستخدمة يف  على أن يستخدم كل الكتب املقررة يف معهد العلوم لتكون نفس
ّ يف مت معاهد املؤسسة، وقد  هذا االتفاق منذ إنشاء املعهد األول، وهو معهد الرب

م، وقد تغريت املقررات التعليمية يف املعهد عدة مرات نتيجة  ١٩٩٦ماكاسار، يف سنة 
  .تغريها يف معهد العلوم
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اك مستوى واملعهد له أربعة مستويات دراسية يف فرتتني، صباحا ومساء، وهن
متهيدي للطالب الذين مل يكن لديهم أي علم بالعربية، بشرط أن يكونوا قادرين على 
تالوة القرآن الكرمي، واملعهد يعقد االمتحان التصنيفي للطالب اجلدد، هلدف تصنيف 
م اللغوية، فمن مل يكن لديه أي عهد بالعربية جيلس  الطالب يف فصول مناسبة بكفاء

دي، ومن عنده عهد قريب بالعربية جيلس يف املستوى األول، ومن يف املستوى التمهي
  .يكون عنده علم جيد بالعربية جيلس يف املستوى الثالث

ومدة الدراسة يف املعهد سنتان من املستوى األول إىل املستوى الرابع، باإلضافة 
  إىل املستوى التمهيدي يف نصف سنة

أسبوعا، مع االمتحان لنصف  ويتم املستوى الواحد يف املعهد يف ستة عشر
الفصل يف أسبوع واحد أو أسبوعني، ومع االمتحان النهائي يف أسبوعني، ويكون جمموع 

  .املستوى يف تسعة عشر أسبوعا أو عشرين أسبوعا
والدراسة يف املعهد من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة، ويف كل يوم مخس حصص، 

  .فيكون يف كل أسبوع مخس وعشرون حصة
اد التعليمية يف املعهد التقتصر على اللغة العربية فقط، ولكن العلوم واملو 

اإلسالمية أيضا، مثل التفسري، واحلديث، والفقه، والثقافة، والتاريخ، وتالوة القرآن الكرمي 
وغريها، وهناك أنشطة إضافية يشرتك فيها مجيع الطالب أو مجيع الطالب الساكنني يف 

  .سكن املعهد فقط
  

   قررة في المعهدالكتب الم  - ه 
املقررات التعليمية يف املعهد من املستوى التمهيدي إىل يوضح ل اآليت و دواجل

  :املستوى الرابع 
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  ٤.١جدول  
  لمستتوى التمهيديل الكتب المقررة

  
  الكتب المقررة  الحصة  المادة  الرقم
  املصحف وترمجة القرآن  ٥  القرآن الكرمي والتفسري  ١
  )١(العربية بني يديك   ١٧  اتاللغويات واملهار   ٢
  مذكرة احلديث للتمهيدي  ٣  الثقافة اإلسالمية  ٣

موع     ٢٥  ا
    ٣  عدد املواد

  
  ٤.٢جدول      

  لمستوى األولل الكتب المقررة
  

  الكتب المقررة  الحصة  المادة  الرقم
  )سلسلة(دروس من القرآن للمستوى األول   ٢  القرآن الكرمي  ١
  ية للناشئني الكتاب الثالثالعرب  ٦  فهم املقروء  ٢
  )سلسلة(كتاب الصور للمستوى األول   ٦  التدريبات  ٣

 )سلسلة(التعبري للستوى األول 

  التدريبات على األمناط
  )الكتاب األساسي(التعبري املوجه للمبتدئني   ٤  التعبري الشفهي  ٤

  )اإلضايف(الكتاب (التعبري املوجه للمتوسط 
  )الكتاب األساسي( املوجه للمبتدئني التعبري  ٣  التعبري التحريري  ٥

  )اإلضايف(الكتاب (التعبري املوجه للمتوسط 
  )سلسلة(القراءة والكتابة للمستوى األول   ٢  األصوات  ٦
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  اخلط للسمتوى األول أو الثاين  ٢  اخلط  ٧
موع     ٢٥  ا

    ٧  عدد املواد
  

  ٤.٣جدول 
  لمستوى الثانيل الكتب المقررة

  
  الكتب المقررة  الحصة  المادة  الرقم
  )سلسلة(دروس من القرآن للمستوى الثاين   ٢  القرآن الكرمي  ١
  )سلسلة(احلديث للمستوى الثاين   ٢  احلديث  ٢
  )سلسلة(القراءة للمستوى الثاين   ٦  فهم املقروء  ٣
  )سلسلة(النحو للمستوى الثاين   ٦  القواعد والتدريبات  ٤

  )سلسلة(الصرف للمستوى الثاين 
  )سلسلة(الكتابة للمستوى الثاين   ٢  خلطاإلمالء وا  ٥

  )سلسلة(اخلط للمستوى الثاين أو الثالث 
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثاين   ٤  التعبري الشفوي  ٦
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثاين   ٣  التعبري التحريري  ٧

موع     ٢٥  ا
    ٧  عدد املواد

  ٤.٤جدول 
  لمستوى الثالثل الكتب المقررة

  الكتب المقررة  الحصة  دةالما  الرقم
  )سلسلة(دروس من القرآن للمستوى الثالث   ٣  القرآن الكرمي  ١
  )سلسلة(احلديث للمستوى الثالث   ٢  احلديث  ٢
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  )سلسلة(القراءة للمستوى الثالث   ١  الفقه  ٣
صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الرابع   ١  التاريخ اإلسالمي  ٤

  )من األول إىل وفاة الرسول(
  )سلسلة(الثقافة للمستوى الثالث   ١  لثقافةا  ٥
  )سلسلة(القراءة للمستوى الثالث   ٣  فهم املقروء  ٦
  )سلسلة(األدب للمستوى الثالث   ٢  األدب  ٧
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثالث   ٣  التعبري الشفوي  ٨
  )سلسلة(التعبري للمستوى الثالث   ٣  التعبري التحريري  ٩
  )سلسلة(مستوى الثالث الكتابة لل  ١  اإلمالء  ١٠
  )سلسلة(النحو والصرف للمستوى الثالث   ٤  القواعد  ١١
  )سلسلة(التوحيد للمستوى الثالث   ١  التوحيد  ١٢

موع     ٢٥  ا
    ١٢  عدد املواد

  
  
  
  
  

  ٤.٥جدول 
  لمستوى الرابعل الكتب المقررة

  
  الكتب المقررة  الحصة  المادة  الرقم
  )سلسلة(الرابع  دروس من القرآن  ٢  القرآن الكرمي  ١
  )سلسلة(احلديث للمستوى الرابع   ٢  احلديث  ٢
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  )سلسلة(القراءة للمستوى الرابع   ١  الفقه  ٣
صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الرابع   ١  التاريخ اإلسالمي  ٤

  )ء الراشدين إىل آخر الكتابامن اخللف(
  )سلسلة(الثقافة للمستوى الرابع   ١  الثقافة  ٥
  )سلسلة(لبالغة للمستوى الرابع ا  ٢  البالغة  ٦
  )سلسلة(األدب للمستوى الرابع   ٢  األدب  ٧
  )سلسلة(القراءة للمستوى الرابع   ٢  فهم املقروء  ٨
  )سلسلة(التعبري للمستوى الرابع   ٢  التعبري الشفوي  ٩
  )سلسلة(التعبري للمستوى الرابع   ٣  التعبري التحريري  ١٠
  )سلسلة(ابع الكتابة للمستوى الر   ١  اإلمالء  ١١
  )سلسلة(النحو والصرف للمستوى الرابع   ٤  القواعد  ١٢
  )سلسلة(التوحيد للمستوى الرابع   ١  التوحيد  ١٣
  )الشيخ حممد صاحل العثيمني(أصول الفقه   ١  أصول الفقه  ١٤

موع     ٢٥  ا
    ١٤  عدد املواد

  
يم اللغة أن املعهد يتبع نظرية الفروع يف تعل لباحثل تضحمن اجلدول السابق ي

العربية، النظرية الوحدة، ألن هناك دروس كثرية وهي فروع دروس اللغة العربية، ولكننا 
إذا نظرنا إىل كل كتاب من هذه الكتب، نرى أن كل كتاب مؤلف على شكل 

األصوات (تم جبميع املهارات اللغوية األربع، وعناصر اللغة العربية الثالثة يهالوحدات، و 
ذا حياول أن جيمع بني النظريتني مجيعا)والكلمات والرتاكيب   .، وهو 

 أهداف تعليم اللغة العربية في المعهد  - و 
معهــــد عمــــر بــــن اخلطــــاب يهــــدف إىل تعلــــيم اللغــــة العربيــــة باللغــــة العربيــــة أي 
ـــأتون إىل  اســـتخدام الطريقـــة املباشـــرة يف التعلـــيم يف مجيـــع املـــواد التعليميـــة، وألن الطـــالب ي



٤٨ 
 

هــذا اهلــدف يقســم املعهــد أي علــم بالعربيــة، فللوصــول إىل  املعهــد وبعضــهم لــيس لــديهم
يطة مسـتوى يف التعلــيم بـني اســتخدام اللغـة اهلــدف واللغـة األم أي اللغــة الوســأهـداف كــل 

  :لنحو اآليت اليت هي اللغة اإلندونيسية، على ا
تكـــون لغـــة التـــدريس معظمهـــا اللغـــة اإلندونيســـية، مـــع : املســـتوى التمهيـــدي  - ١

 %. ٢٠ستخدام اللغة العربية على األقل تدريب الطالب ال
%  ٥٠إىل %  ٢٠تكــــون لغــــة التــــدريس مــــن :     املستوى األول  - ٢

 باللغة العربية
تكـــــــون أكثـــــــر لغـــــــة التـــــــدريس اللغـــــــة العربيـــــــة، :     املستوى الثاين - ٣

 ٢٠والتســتخدم اللغــة اإلندونيســية إال قلــيال، حيــث اليزيــد اســتخدامها عــن 
% 

ع يكــون يف هــذه املســتويني اســتخدام الطريقــة املســتوى الثالــث واملســتوى الرابــ - ٤
املباشـــرة علـــى وجههـــا ومينـــع اســـتخدام اللغـــة اإلندونيســـية يف التـــدريس، ســـواء 
املـــــدرس والطـــــالب، أو بـــــني الطـــــالب بعضـــــهم بـــــبعض، وخاصـــــة يف الغـــــرف 

 التعليمية
باإلضــافة إىل هــذا فــإن املعهــد لــه ســكن للطــالب، يســكن فيــه الطــالب الــذين 

الطــالب علــى  ثائيــة مــن جزيــرة جــاوى، واجلــزر األخــرى، واملعهــد حيــجــاءوا مــن منــاطق ن
  استخدام اللغة العربية يف املعاملة اليومية، يف داخل املعهد ويف خارجه

  :ولذا يهدف املعهد أن يكون املتخرجني منه عندهم مسات آتية 
 هلم عقيدة صحيحة موافقة للقرآن الكرمي والسنة النبوية - ١
 اء الشريعة اإلسالمية واألخالق الكرميةهلم التزام بالغ يف أد - ٢
هلــــم كفــــاءة كافيــــة يف االتصــــال باللغــــة العربيــــة الفصــــيحة اســــتماعا، وكالمــــا،  - ٣

 وقراءة، وكتابة
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  المدرسين وخلفيات دراستهمأسماء  -ز
  ٤.٦جدول         

  المدرسين وخلفيات دراستهمأسماء 
  

  اجلامعة  االسم  الرقم
  يف املدينة املنورةاجلامعة اإلسالمية   عبد الباسط  ١
  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  إمام فوزي جائز  ٢
  جامعة اإلمام حممد بن سعود يف الرياض  عبد السالم  ٣
  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  فارح مرزوقي  ٤
  اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة  حماملني  ٥
  مية يف املدينة املنورةاجلامعة اإلسال  وايف مرزوقي  ٦
  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  دوين سيبيت  ٧
  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  لطفي أنيس  ٨
  معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا  ناشر الدين  ٩

    تهااعرض البيانات ومناقش: المبحث الثاني
  عرض البيانات -أ  
   لمالحظةاالبيانات من  -١  

. قام الباحث مبالحظة سلوك الطلبة حينما اشرتكوا يف العملية التعليمية
ذه العملية التعليميةاهتمام الطلبة الحظ الباحث  ويظهر ذلك . بصورة كبرية 

  :عندما اشرتكوا فيها كما يليواضحا يف سلوكهم 
  أظهر الطلبة محاسة يف استماع املدرس حينما يشرح الدرس -
 ألقاه املدرس احينمة محاسة يف رد السؤال أظهر الطلب  -
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م يدرسون   - استبشر الطلبة عندما يشرتكون يف عملية التعليم أل
م اليومية   .حول البيئة املوجودة الواقعية يف حيا

الثقل وذهب اخلجل و  الرتددقام الطلبة مبا أمرهم املدرس بدون  -
ا يف مجل من شفهي إلقاء القصة أمام الفصليف واخلوف شيئا فشيئا 

  إنشائهم 
  .لة مفيدة من الكلمات اجلديدةاستطاع الطلبة أن يكون مج -
طريقة  ية كيفيف   و استيعاب املفردات اجلديدةزاد فهم الطلبة يف  -

  .استعماهلا لدى الناطق األصلي
  البيانات من مقابلة المدير -٢  
  يةبعد املقابلة مع مدير املعهد حصل الباحث على البيانات اآلت    

ــا  مدينــة ســورابايا ؤسســة امل تاختــار  -١ ــا مدينــة كبــرية وجامعا لبنــاء املعهــد أل
مــــن  ن يــــذهبوا إليهــــا بالوســــائل املواصــــالت العديــــدةأ طــــالبويســــتطيع ال, كثــــرية

  .األماكن املختلفة
تعقـد يف كــل ســنة الـدورة التدريبيــة لرفــع مسـتوى املدرســني يف طريقــة التــدريس  -٢  

  .تعليم اللغة العربية كلغة هدفت يف وفق احتياجات و تطورا
م الدراســـــية , هنــــاك فـــــروق فرديــــة بـــــني طــــالب املعهـــــد -٣   هــــذا بســـــبب خلفيــــا

بعضهم خترجوا من املعاهد اإلسالمية اليت درست اللغة العربية خصوصـا , املختلفة
ومثـــل هـــذا الطالـــب , رة الكـــالمولكـــن تنقصـــهم مهـــا, )النحـــو والصـــرف(القواعـــد 

املستوى الثالث أو الثاين أو األول حسب النتيجة اليت حصـل ميكنه أن يدخل يف 
 متعلــم اللغــة العربيــة فيفــتح هلــ وأمــا الــذي مل يســبق هلــم .عليهــا يف امتحــان القبــول

  .ملستوى األولللدخول يف ااملعهد القسم التمهيدي كإعداد هلم 
 عهــدة املوجــودة حــول املويــوالبيئــة اللغ رورة وجــود ســكن الطلبــةأكــد املــدير ضــ -٤  

البيئــة ألن تعلــيم اللغــة حيتــاج إىل  .واملقصــف، وامللعــب، واحلديقــة, املســجد: مثــل 
اللغوية اليت توفر الفرص للطلبة للتكلم باللغة العربيـة والقيـام باألنشـطة اللغويـة مـن 
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 اطــالع الكتـــب العربيـــة يف املكتبـــة ومشـــاهدة التلفـــاز مـــن القنـــوات العريبـــة املباشـــرة
لــة احلائطيــة واأللعــاب و ممارســة الرياضــة وغــري ذلــك مــن وإلقــاء احملاضــرة وكتا بــة ا

% ٨٠ -% ٧٥يبلـــغ إىل  بالنســـبة املأويـــةهـــذا النجـــاح و إذا حســـب  .األنشـــطة
    .تقريبا

 لوحــات واملعلقــاتالمــن تــوفري الوســائل اللغويــة يف ســكن الطلبــة اقــرتح املــدير  -٥  
ــا يومــا بعــد يــومحــىت يســتطيع ال هــذه اللوحــات واملعلقــات يف كــل وأن تغــري  . طــالب قراء

   .)شهرين أو ثالثة(مدة معينة 
  البيانات من استبيان الطلبة -٣

االســــتبيان إىل وزع الباحــــث , التــــدريس باســــتخدام املـــدخل الســــياقيبعـــد القيــــام ب
يلــي نتــائج  اوفيمــ. يف تعلــم اللغــة العربيــة رغبــتهم وميــوهلمو آرائهــم الطــالب ملعرفــة 
  :هذا االستبيان

  
  ٤.٧ جدول

  للطلبة تائج االستبيانن
   

  اإلجابة  األسئلة  الرقم
  د  ج  ب  أ

          ؟هل لك رغبة قوية يف تعلم مهارة الكالم  ١
  شديدة    )شديدة جدا                   ب)أ  

  ضعيفة جدا ) ضعيفة                       د)ج
١  ٨  ٧  -  

          هل أنت حتب تعلم اللغة العربية باستخدام املدخل السياقي؟  ٢
  -  ٦  -  ١٠  أكره) أحب    د)ال أحب   ج)أحب جدا     ب)أ  
          ما رأيك يف استخدام املدخل السياقي يف ترقية النطق الصحيح  ٣
  -  ٢  ٢  ١٢  قليل) د     ال يرقي) ج    يرقي) ب    جدا يرقي)أ  
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          ما رأيك يف استخدام املدخل السياقي يف استيعاب املفردات  ٤
  -  ٣  ١  ١٢  قليل) ال يرقي     د) يرقي    ج) بيرقي جدا    )أ  
هــــل اســــتخدام املــــدخل الســــياقي يرقــــي قــــدرة الطلبــــة يف تركيــــب   ٥

  اجلمل 
        

  -  ١  -  ١٥  قليل) ال يرقي     د) يرقي    ج) يرقي جدا    ب)أ  
هــــل اســــتخدام املــــدخل الســــياقي يرقــــي قــــدرة الطلبــــة يف طالقــــة   ٦

  الكالم 
        

  -  -  -  ١٦  قليل) ال يرقي     د) قي    جير ) يرقي جدا    ب)أ  
  

لبــة حيبــون أن يتعلمــوا مهــارة الكــالم أن كثــريا مــن الطمــن اجلــدول الســابق عــرف الباحــث 
م يف النطـــق الصـــحيح واســـتيعاب املفـــردات وظهـــر . باســـتخدام املـــدخل الســـياقي أن قـــدر

  .ارتفعت على سبيل اإلمجالوالطالقة يف الكالم 
  سيةعرض النتائج الدرا -٤  

ا الباحث يف  العايل  "عمر بن اخلطاب"معهد يف الدراسة امليدانية اليت قام 
  .سورابايا

قدم الباحث الفرض  ويف تطبيقه. يف ذلك املعهد املدخل السياقيقد حصل على تطبيق 
واستيعاب , نطق سليم( جبوانبه الثالثة الكالممهارة  ترقيةأن استخدامه فعال يف 

هذا الفرض، مجع الباحث البيانات من نتيجة االختبار تأكيد ول .)والطالقة, املفردات
طالبا يف  ١٦من ) دخلاملبعد تطبيق (واالختبار البعدي ) دخلقبل تطبيق امل(القبلي 

موعة التجريبية، ومجع أيضا البيانات مقارنة من نتيجة االختبار القبلي و البعدي من  ا
موعة الضابطة ١٦ وإذا كانت . ذين االختبارين حتسب بقيمة تونتيجة ه. طالبا يف ا

و %  ٥النتيجة تساوي أو أكرب من قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 
  :وهذه البيانات املكتوبة يف اجلدول اآليت. فعال ا املدخلفاستخدام هذ%  ١
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  ٤.٨جدول 
  تجريبية في االختبار القبليالمجموعة لنتائج الطالب ل

  

  جمموع  كفاءة الطالب يف مهارة الكالم  اسم الطالب  الرقم
  الدرجة

  التقدير
  مفردات  طالقة  نطق سليم

  جيد  ٦٩,٣٣  ٧٠  ٦٨  ٧٠  أندي سوكرجو  ١
  جيد  ٦٧,٦٦  ٦٨  ٦٥  ٧٠  عبد الغفار  ٢
  جيد جدا  ٧١  ٦٨  ٧٥  ٧٠  عني الرفيق   ٣
  جدا جيد  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ٧٥  إيكو براسيتيو   ٤
  جيد جدا  ٧١,٦٦  ٧٠  ٧٠  ٧٥  فوزان عظيما  ٥
  جيد  ٦٩,٣٣  ٧٠  ٦٨  ٧٠  فرمان كوسيادي  ٦
  جيد  ٦٦,٦٦  ٦٥  ٦٥  ٧٠  كتوت تنطوي حيىي   ٧
  جيد  ٦٧,٣٣  ٦٥  ٧٠  ٦٧  خري األنور   ٨
  جيد جدا  ٧٢.٦٦  ٧٠  ٧٠  ٧٨  مفتاح العفيف عبده   ٩

  جيد  ٧٠  ٦٥  ٧٠  ٧٥  حممد حليل  ١٠
  جيد  ٧٠  ٦٥  ٧٠  ٧٥  حممد راشد  ١١
  جيد  ٦٨,٣٣  ٦٥  ٧٠  ٧٠  حممد محزة  ١٢
  جيد جدا  ٧١,٦٦  ٧٠  ٧٥  ٧٠  روليانشاه  ١٣
  جيد  ٦٨,٣٣  ٧٠  ٦٥  ٧٠  سوغيارتو  ١٤
  جيد  ٧٠,٦٦  ٧٠  ٧٥  ٦٧  نانانج خاشعني  ١٥
  جيد جدا  ٧٣,٣٣  ٧٥  ٧٥  ٧٠  وافق امليزان   ١٦
موع       ١١٢٢,٩٤  ١١٠١  ١١٢٦  ١١٤٢  ا
  جيد  ٧٠,١٨  ٦٨,٨١  ٧٠,٣٧  ٧١,٣٧  املعدل الرتاكمي  
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  ٤.٩جدول 
  في الفصل التجريبي االختبار القبلي وية لنتيجةئنسبة م

  
  نسبة مأوية  التقدير  عدد الطلبة  الدرجة  الرقم

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠-٩١  
٩٠-٧١  
٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
٥٠- ٠  

-  
٦  

١٠  
-  
-  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول

  ضعيف

  
٣٧,٧%  
٦٢,٥%  

-  
-  

    ١٠٠    ١٦%  
رييب ميكن ظرا إىل اجلدول السابق يتضح أن نتائج االمتحان القبلي يف الفصل التجن

  تقسيمها إىل
  ال أحد  -     تقدير ممتاز - ١
 طالب  ٦    تقدير جيد جدا - ٢
 البط١٠    تقدير جيد - ٣
 ال أحد -تقدير مقبول           - ٤
 ال أحد -تقدير ضعيف          - ٥

على % ٣١ومن هنا يتضح أن قدرة الطلبة يف الكالم يف الفصل التجرييب   
 أو مقبول مستوى ممتازوال أحد على . على مستوى جيد% ٦٩, مستوى جيد جدا

  .أو ضعيف
  

  :ملعرفة املعدل الرتاكمي يستخدم الباحث الرمز كما يلي
   %X١٠٠  جمموع الدرجة: املعدلة الدرجة

  جمموعة الطلبة        
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          18,70%100
16

94,1122
  
نعرف أن قدرة , حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث, من نتيجة املعدلة السابقة

ألن معدل نتيجتهم  " جيد"الكالم يف االمتحان القبلي على مستوى  الطلبة يف 
٧٠,١٨  .  

  
  ٤.١٠جدول 

  ضابطة في االختبار القبليالمجموعة لجدول نتائج الطالب ل
  
  

  جمموع  كفاءة الطالب يف مهارة الكالم  اسم الطالب  الرقم
  الدرجة

  التقدير
  مفردات  طالقة  نطق سليم

  جيد  ٦٩,٣٣  ٧٠  ٦٨  ٧٠  أغوس يوليانتو  ١
  جيد جدا  ٧٢,٦٦  ٧٦  ٧٢  ٧٠  أوسين مباراك  ٢
  جيد  ٦٧  ٦٧  ٦٨  ٦٦  إيكانتو سيتياوان  ٣
  جيد  ٦٨,٣٣  ٦٨  ٦٧  ٧٠  دانو هاديانتو   ٤
  جيد  ٦٧  ٦٧  ٦٨  ٦٦  زين اهللا  ٥
  جيد  ٦٧,٣٣  ٧١  ٧٦  ٧٣  لطفي  ٦
  جيد  ٦٤  ٦٠  ٦٧  ٦٥  مفتاح اخلري  ٧
  جيد  ٦٧,٣٣  ٧٠  ٦٥  ٦٧  حممد رضوان  ٨
  جيد  ٦٨  ٦٥  ٦٨  ٧١  ركامحممد ها  ٩

  جيد جدا  ٧٢  ٧٠  ٧٤  ٧٢  حممد فوزي  ١٠
  جيد  ٧٠,٦٦  ٧٥  ٧٠  ٦٧  مصباكري  ١١
  جيد  ٦٧,٣٣  ٦٥  ٧٠  ٦٧  منري  ١٢
  جيد  ٦٨,٣٣  ٦٨  ٧٠  ٦٧  رمحة يوليانتو  ١٣
  جيد جدا  ٧١  ٧٦  ٧٠  ٦٧  سفر الدين  ١٤
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  جيد  ٦٩,٣٣  ٦٨  ٧٠  ٧٠  سوتومو  ١٥
  جيد  ٦٨,٦٦  ٧٠  ٦٧  ٦٩  توفيق  ١٦
موع       ١٠٩٨,٢٩  ١١٠٦  ١١١٠  ١٠٩٧  ا
  جيد  ٦٨,٠١  ٦٩,١٢  ٦٩,٣٧  ٦٨,٥٦  املعدل الرتاكمي  

  ٤.١١جدول 
  في الفصل الضابط وية لنتيجة االختبار القبليئنسبة م

  
  نسبة مأوية  التقدير  عدد الطلبة  الدرجة  الرقم

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠-٩١  
٩٠-٧١  
٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
٥٠- ٠  

-  
٣  

١٣  
-  
-  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول

  ضعيف

-  
١٩%  
٨١%  
-  
-    

    ١٠٠    ١٦%  
  

ظرا إىل اجلدول السابق يتضح أن نتائج االمتحان القبلي يف الفصل الضابط ميكن ن
  تقسيمها إىل

  ال أحد  -     تقدير ممتاز - ١
 طالب   ٣  تقدير جيد جدا - ٢
 طالبا ١٣    تقدير جيد - ٣
 ال أحد - تقدير مقبول         - ٤
 ال أحد - تقدير ضعيف        - ٥
علــى % ١٩الطلبــة يف الكــالم يف الفصــل التجــرييب ومــن هنــا يتضــح أن قــدرة   

 أو مقبـول وال أحد على مستوى ممتـاز. على مستوى جيد% ٨١, مستوى جيد جدا
  .أو ضعيف
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  :ملعرفة املعدل الرتاكمي يستخدم الباحث الرمز كما يلي
  %X١٠٠ درجةمجموع ال : املعدلة الدرجة

  جمموع الطلبة         
             01,68%100

16
29,1098

  
نعرف أن قدرة , حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث, من نتيجة املعدلة السابقة

ألن معدل نتيجتهم  " جيد"الطلبة يف الكالم يف االمتحان القبلي على مستوى  
٦٨,٠١  .  

  ٤.١٢جدول 
  يبعدتجريبية في االختبار الالمجموعة لجدول نتائج الطالب ل

  

  جمموع  كفاءة الطالب يف مهارة الكالم  لباسم الطا  الرقم
  الدرجة

  التقدير
  مفردات  طالقة  نطق سليم

  جيد جدا  ٧٩,٣٣  ٧٠  ٨١  ٨٧  أندي سوكرجو  ١
  جيد جدا  ٨٠,٦٦  ٦٩  ٨٢  ٩١  عبد الغفار  ٢
  جيد جدا  ٨١  ٦٨  ٨٥  ٩٠  عني الرفيق   ٣
  جيد  ٦٩  ٦٩  ٦٨  ٧٠  إيكو براسيتيو   ٤
  د جداجي  ٨٧,٦٦  ٧٥  ٩٨  ٩٠  فوزان عظيما  ٥
  جيد جدا  ٧٩  ٧٠  ٨٨  ٧٩  فرمان كوسيادي  ٦
  جيد جدا  ٨١,٦٦  ٦٥  ٨٩  ٩١  كتوت تنطوي حيىي   ٧
  جيد جدا  ٨٠  ٦٥  ٩٠  ٨٥  خري األنور   ٨
  جيد جدا  ٨٢,٦٦  ٧٠  ٨٣  ٩٢  مفتاح العفيف عبده   ٩

  جيد جدا  ٨٠,٦٦  ٦٥  ٨٧  ٩٠  حممد حليل  ١٠
  جيد  ٦٩  ٦٥  ٧٠  ٧٢  حممد راشد  ١١
  جيد جدا  ٨٣،٣٣  ٦٥  ٨٣  ٩٠  حممد محزة  ١٢
  جيد جدا  ٧٨  ٧٠  ٧٩  ٨٥  روليانشاه  ١٣
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  جيد جدا  ٧٩,٦٦  ٧٠  ٧٨  ٩١  سوغيارتو  ١٤
  جيد جدا  ٧٨,٣٣  ٧٠  ٨٧  ٧٨  نانانج خاشعني  ١٥
  جيد جدا  ٨١,٦٦  ٧٥  ٨٠  ٩٠  وافق امليزان   ١٦
موع       ١٢٦٦,٦٢  ١١٠١  ١٣٢٨  ١٣٧١  ا
  جيد جدا  ٧٩,١٦  ٦٨,٨١  ٨٣  ٨٥,٦٨  املعدل الرتاكمي  

  

  ٤.١٣جدول 
  في الفصل التجريبي يبعدوية لنتيجة االختبار الئنسبة م

  
  نسبة مأوية  التقدير  عدد الطلبة  الدرجة  الرقم

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠-٩١  
٩٠-٧١  
٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
٥٠- ٠  

-  
١٤  
٢  
-  
-  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول

  ضعيف

-  
٨٧,٥%  
١٢,٥%  

-  
-  

    ١٠٠    ١٦%  
القبلي يف الفصل التجرييب ميكن  ظرا إىل اجلدول السابق يتضح أن نتائج االمتحانن

  تقسيمها إىل
  ال أحد  -     تقدير ممتاز - ١
 طالب  ١٤  تقدير جيد جدا - ٢
 طالبان )٢(     تقدير جيد - ٣
 ال أحد -تقدير مقبول           - ٤
 ال أحد -تقدير ضعيف          - ٥
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على % ٨٧,٥ بة يف الكالم يف الفصل التجرييبومن هنا يتضح أن قدرة الطل  
أو  وال أحد على مستوى ممتاز. على مستوى جيد% ١٢,٥, مستوى جيد جدا

  .أو ضعيف مقبول
  

  :ملعرفة املعدل الرتاكمي يستخدم الباحث الرمز كما يلي  
  %X١٠٠ رجةجمموع الد:  املعدلة الدرجة

  جمموع الطلبة         
          16,84%100

16
62,1346

    
نعرف أن قدرة , دم يف هذا البحثحسب املعيار املستخ, من نتيجة املعدلة السابقة

ألن معدل " جدا جيد"ي على مستوى  بعدالطلبة يف الكالم يف االمتحان ال
  .  ٨٤،١٦نتيجتهم  

  

  
  ٤.١٤جدول 

  يبعدضابطة في االختبار الالمجموعة لجدول نتائج الطالب ل
  

  
  الرقم

  
  اسم الطالب

    كفاءة الطالب يف مهارة الكالم
  جمموع
  الدرجة

  
طق ن  التقدير

  سليم
  مفردات  طالقة

  جيد جدا  ٧٢  ٧١  ٧٥  ٧٠  أغوس يوليانتو  ١
  جيد جدا  ٨٢  ٨٠  ٨٣  ٨٣  أوسين مباراك  ٢
  جيد  ٦٤,٣٣  ٦٣  ٦٦  ٦٤  إيكانتو سيتياوان  ٣
  جيد جدا  ٧٥  ٧٣  ٧٧  ٧٥  دانو هاديانتو   ٤
  جيد جدا  ٧٦,٣٣  ٧٥  ٧٨  ٧٦  زين اهللا  ٥
  جيد جدا  ٧٤,٣٣  ٧٢  ٧٦  ٧٥  لطفي  ٦
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  جيد جدا  ٧٥  ٧٦  ٧٤  ٧٥  مفتاح اخلري  ٧
  جيد جدا  ٧٣,٦٦  ٧١  ٧٤  ٧٦  حممد رضوان  ٨
  جيد جدا  ٨٤  ٨٠  ٨٧  ٨٥  حممد هاركام  ٩

  جيد  ٦٣,٣٣  ٦٠  ٦٤  ٦٦  حممد فوزي  ١٠
  جيد جدا  ٧٢,٣٣  ٧٣  ٧٤  ٧٠  مصباكري  ١١
  جيد جدا  ٧٤,٣٣  ٧١  ٧٧  ٧٥  منري  ١٢
  جيد جدا  ٧٦,٣٣  ٧٦  ٧٧  ٧٦  رمحة يوليانتو  ١٣
  جيد جدا  ٨٤,٦٦  ٨٢  ٨٥  ٨٧  سفر الدين  ١٤
  جيد  ٦٦,٦٦  ٦٤  ٦٧  ٦٩  سوتومو  ١٥
  جيد جدا  ٧٤  ٧٣  ٧٥  ٧٤  توفيق  ١٦
موع       ١١٨٨.٢٩  ١١٦٠  ١٢٠٩  ١١٩٦  ا
  جيد جدا  ٧٤,٢٦  ٧٢,٥٠  ٧٥,٥٦  ٧٤,٧٥  املعدل الرتاكمي  

  

  
  ٤.١٥جدول 

  ضابطفي الفصل ال يبعدية لنتيجة االختبار الئو نسبة م
  

  مأوية نسبة  التقدير  عدد الطلبة  الدرجة  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠-٩١  
٩٠-٧١  
٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
٥٠- ٠  

-  
١٣  
٣  
-  
-  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول

  ضعيف

-  
٨١,٢٥%  
١٨,٧٥%  

-  
-  

    ١٠٠    ١٦%  
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ميكن ضابط ي يف الفصل البعدظرا إىل اجلدول السابق يتضح أن نتائج االمتحان الن
  :تقسيمها إىل

  ال أحد  -     تقدير ممتاز - ١
 طالب   ١٣  تقدير جيد جدا - ٢
 طالبا ٣    تقدير جيد - ٣
 ال أحد -تقدير مقبول           - ٤
 ال أحد -تقدير ضعيف          - ٥
% ٨١,٧٥ ضـــابطومـــن هنـــا يتضـــح أن قـــدرة الطلبـــة يف الكـــالم يف الفصـــل ال  

وال أحــد علــى مســتوى . علــى مســتوى جيــد%  ١٨,٢٥  ,علــى مســتوى جيــد جــدا
  .أو ضعيف أو مقبول ممتاز

  :الباحث الرمز كما يليملعرفة املعدل الرتاكمي يستخدم   
  %X١٠٠ رجةجمموع الد:  املعدلة الدرجة

  جمموع الطلبة         
      26,74%100

16
29,1188

    
نعرف أن قدرة , حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث, من نتيجة املعدلة السابقة

ألن معدل نتيجتهم  " جدا جيد"على مستوى   بعديالطلبة يف الكالم يف االمتحان ال
٧٤،٢٦  

  
  
  
  

  تحليل البيانات ومناقشتها -ب
قد توصل الباحث إىل حتليل البيانات بتحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 

موعتني كالمها لغرض البيانات . التجريبية والضابطة، وحتليل املقارنة بني هاتني ا
  .الصادقة

  :مث يبدأ الباحث بعملية التحليل مشرتكا خبطوات تالية
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   .تحليل ومناقشة نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية -١
ملعرفة التأثري بني املتغري التجرييب والناتج، حلل الباحث نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

  :للمجموعة التجريبية والضابطة برعاية اخلطوات اآلتية
مرسومة    (لقبلي بني نتيجة االختبار ا) Dمرسومة بعالمة (معرفة الفرق  )١

  D= x-y: لكل جمموعة)  yمرسومة بعالمة (ونتبجة االختبار البعدي ) xبعالمة
 .Dمجع الفرق حىت تنال     )٢
 :  بالرمز)  MDمرسومة بعالمة (معرفة متوسط الفرق  )٣
  ارتقاء درجة ثانية للفرق جتمع حىت تنال  )٤
:     بالرمز)  SDDمرسوم بعالمة (اري من الفرق معرفة االحنراف املعي )٥

   
 من متوسط الفرق وهو   )Standard Error(معرفة اخلطأ املعياري )٦

  :    بالرمز       

: باستخدام الرمز  معرفة ) ٧
  

  

  ٤.١٦جدول 
  متحان القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةالنتيجة ا

  
  

  الرقم
  

  أمساء الطالب
X Y  

D= X-Y  
  

 
D٢ 

 
امتحان 

  قبلي
امتحان 

  بعدي
  ١٠٠  ١٠-  ٧٩,٣٣  ٦٩,٣٣  أندي سوكرجو  ١
  ١٦٩  ١٣-  ٨٠,٦٦  ٦٧,٦٦  عبد الغفار  ٢
  ١٠٠  ١٠-  ٨١  ٧١  عني الرفيق   ٣

D

D
NM  

2D

 
 

2
D

N

2

D

D
NSD  

DMSE

1M D

DSD
SE N




ot
D

D
o

M

Mt SE
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  ٣٦  ٦  ٨٦  ٧٥  إيكو براسيتيو   ٤
  ٢٥٦  ١٦-  ٨٧,٦٦  ٧١,٦٦  فوزان عظيما  ٥
  ٩٣,٥١  ٩,٦٧-  ٧٩  ٦٩,٣٣  فرمان كوسيادي  ٦
  ٢٢٥  ١٥-  ٨١,٦٦  ٦٦,٦٦  كتوت تنطوي حيىي   ٧
  ١٦٠,٥٢  ١٢,٦٧-  ٨٠  ٦٧,٣٣  خري األنور   ٨
  ٨١  ٩-  ٨١,٦٦  ٧٢.٦٦  مفتاح العفيف عبده   ٩

  ١١٣,٦٣  ١٠,٦٦-  ٨٠,٦٦  ٧٠  حممد حليل  ١٠
  ١  ١  ٦٩  ٧٠  حممد راشد  ١١
  ١٢١  ١١-  ٧٩,٣٣  ٦٨,٣٣  حممد محزة  ١٢
  ٤٠,١٩  ٦,٣٤-  ٧٨  ٧١,٦٦  روليانشاه  ١٣
  ١٢٨,٣٦  ١١,٣٣-  ٧٩,٦٦  ٦٨,٣٣  سوغيارتو  ١٤
  ٥٨,٨٢  ٧,٦٧-  ٧٨,٣٣  ٧٠,٦٦  نانانج خاشعني  ١٥
  ٣٧٢,٦٤  ١٩,٣٣-  ٨١,٦٦  ٧٣,٣٣  وافق امليزان   ١٦
موع     ٢٠٥٦,٦٧  ١٦٨,٦٧  -  -  ا
  ١٢٨,٥٤  ١٠,٥٤      املعدل  

  
 

67,20562و  67,168Dمن اجلدول السابق اتضح للباحث أن       D  و
54,10DM 

    :  مث حسب هو االحنراف املعياري من الفرق بالرمز    
  

  09,11150,128)54,10(54,128
16

67,168
16

67,2056 2
2

DSD   

 

          14,414,17    

 
 

2
D

N

2

D

D
NSD  
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  :  مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز

  
  

06,1
87,3
14,4

15
14,4

116
14,4




MDSE  
 
 

94,9:باستخدام الرمز مث حسب 
06,1
54,10

ot    

يف العدد ليس عالمة احلساب، وإمنا هي عالمة  ) - (إن عالمة النقص : املالحظة(
  ).الفرق بني العددين

بني ) (من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن متوسط الفرق 
، واخلطأ  4,14هو) (ري ، واالحنراف املعيا10,54االختبار القبلي والبعدي هو

مث حسب الباحث .9,94هو) (، وقيمة ت 1,06هو) (املعياري
15116ووجد أن  : بالرمز df املوجودة يف  إىل قيمة  15مث العدد

تدل %املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة  وقد اتضح أن قيمة. اجلدول املعترب
، فعرف الباحث أن قيمة تدل العدد  %وعند مستوى الداللة العدد

60,294,975,1(املوجودة يف اجلدول  أكرب من قيمة  .(  
. لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم من قبل هو مقبول

واملعىن أن وجود الفرق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بعد 
وبعبارة أخرى . هو فرق حقيقي وتعزى إىل أثر املتغري التجرييبملدخل السياقي استخدام ا

 .الظاهرة فعاليته على دل استخدام املدخل السياقيأن 
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٦٥ 
 

   .ضابطةتحليل ومناقشة نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال -٢
  ٤.١٧جدول 

  ضابطةمتحان القبلي والبعدي للمجموعة الالنتيجة ا
  

  الرقم
  

  أمساء الطالب
X Y  

D= X-Y 
 

 
Dامتحان  ٢

  قبلي
امتحان 

  بعدي
  ٧،١٢  ٢،٦٧-  ٧٢  ٦٩,٣٣  أغوس يوليانتو  ١
  ٠،٤٤  ٠،٦٦  ٧٢  ٧٢,٦٦  أوسين مباراك  ٢
  ٥٣،٧٢  ٧،٣٣-  ٧٤,٣٣  ٦٧  إيكانتو سيتياوان  ٣
  ٤٤،٤٨  ٦،٦٧-  ٧٥  ٦٨,٣٣  دانو هاديانتو   ٤
  ٨٧،٠٤  ٩،٣٣-  ٧٦,٣٣  ٦٧  زين اهللا  ٥
  ٤٩  ٧-  ٧٤,٣٣  ٦٧,٣٣  لطفي  ٦
  ١٢١  ١١-  ٧٥  ٦٤  مفتاح اخلري  ٧
  ٤٠،٠٦  ٦،٣٣-  ٧٣,٦٦  ٦٧,٣٣  حممد رضوان  ٨
  ٣٦  ٦-  ٧٤  ٦٨  حممد هاركام  ٩

  ١،٧٦  ١،٣٣-  ٧٣,٣٣  ٧٢  حممد فوزي  ١٠
  ٢،٧٨  ١،٦٧-  ٧٢,٣٣  ٧٠,٦٦  مصباكري  ١١
  ٤٩  ٧-  ٧٤,٣٣  ٦٧,٣٣  منري  ١٢
  ٦٤  ٨-  ٧٦,٣٣  ٦٨,٣٣  رمحة يوليانتو  ١٣
  ١٣،٣٩  ٣،٦٦-  ٧٤,٦٦  ٧١  سفر الدين  ١٤
  ٥٣،٧٢  ٧،٣٣-  ٧٦,٦٦  ٦٩,٣٣  سوتومو  ١٥
  ٢٨،٥١  ٥،٣٤-  ٧٤  ٦٨,٦٦  توفيق  ١٦
موع     ١٠٥٥,٣  ١١١,٦٤  -  -  ا
        ٦٥,٩٥  ٦,٩٧  



٦٦ 
 

3,10552و 64,111Dمن اجلدول السابق اتضح للباحث أن D 97,6وDM     مث

  :  اف املعياري من الفرق بالرمزحسب هو االحنر 

    16,437,1758,4895,6597,695,65
16

64,111
16

3,1055 2
2

DSD  
 

  :  مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز

  
07,1

87,3
16,4

15
16,4

116
16,4




MDSE  
 

51,6: باستخدام الرمز مث حسب 
07,1
97,6


MD

D
o SE

Mt  

بني ) (من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن متوسط الفرق 
واخلطأ   4,16 هو) (، واالحنراف املعياري 6,97بار القبلي والبعدي هو االخت

 مث حسب الباحث  7 6,51هو ، وقيمة ت1,07وه) (املعياري

1     : بالرمز Ndf 15116ووجد أن df يرجع إىل قيمة   15 مث العدد 

  .املوجودة يف اجلدول املعترب
  العددعلى تدل %املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة  ن قيمة وقد اتضح أ

أكرب  ، فعرف الباحث أن قيمة   2,60تدل العد %و عند مستوى الداللة  1,75
60,251,675,1املوجودة يف اجلدول من قيمة  .  

ر القبلي لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن وجود الفرق بني نتيجة االختبا
هو فرق حقيقي  املدخل املوضوعيوالبعدي للمجموعة الضابطة بعد تطبيق املدرس 

فعاليتها  دلاستخدام املدخل املوضوعي وبعبارة أخرى أن . وتعزى إىل أثر املتغري التابع
  .الظاهرة
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٦٧ 
 

موعتني التجريبية والضابطة يف نتيجة االختبارين القبلي  وها هي داللة الفرق بني ا
  :دي كما هي مرسومة يف اجلدول اآليتوالبع

  
  ٤.١٨جدول 

  ريبية والضابطة في االختبارين القبلي والبعديجداللة الفرق بين المجموعتين الت
  

  

 

 االختبار القبلي والبعدي
 

متوسط 
 الفرق
 

 

االحنراف 
 املعياري

)( DSD 

 

اخلطأ 
 املعياري

)( MDSE 

 

قيمة 
 ت

 

 

ف.د  
 

قيمة ت يف 
اجلدول عند 
 مستوى الداللة

 
 

٥ %١% 
 ١,٧٥ ٢,٦٠ ١٥  ٩,٩٤ ١,٠٦ ٤,١٤ ١٠,٥٤ التجريبية
 ١,٧٥ ٢,٦٠ ١٥ ٦,٥١ ١,٠٧ ٤,١٦ ٦,٩٧ الضابطة

  

اك نطرا إىل نتيجة االختبار القبلي والبعدي من كل جمموعة قد اتضح للباحث أن هن     
للمجموعة التجريبية  ٩,٩٤داللة إحصائية من كل جهة حيث بلغت قيمة ت  ذا افرق
وهذان العددان أكرب من قيمة ت يف اجلدول عند مستوى . للمجموعة الضابطة ٦,٥١و

وذلك لصاحل درجات الطالب يف االختبارين القبلي والبعدي يف  .  %و   %الداللة 
ق يف كل جمموعة ظهرت فعاليتهما ولو أن مطب مدخلكل جمموعة، ولداللة أن كل 

إذا نظرت من فرق القيمة  املدخل املوضوعيأحسن تأثريا من  استخدام املدخل السياقي
  . الدال عليه

  

 ot

 1N 
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 الفصل الخامس
  

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات    
  نتائج البحث  -أ  

لســـابق اســـتخلص بعـــد أن قـــام الباحـــث بعـــرض البيانـــات مث حتليلهـــا ومناقشـــتها يف ا  
  :اآلتيةالنتائج 
ـــــخدامأن    ــــة يفل املــــدخل الســــياقي ست ــــن  مبمعهــــد )  أ(املســــتوى األول  لطلب عمــــر ي

الاخلطاب  ّ   :ويؤثر جوهريا، وأشار إىل ذلك  فع
ا بقيمـة   ) أ   أن نتيجة االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بعد حسـا

ة يف اجلــدول عنــد مســـتوى وهــي أكـــرب مــن قيمــة ت املوجـــود ٩,٩٤ت تــدل 
). ١،٧٥(وهــي % ١وعنــد مســتوى الداللــة ) ٢،٦٠(و هــي %  ٥الداللــة 

بعـد اسـتخدام املـدخل السـياقي  تلطالب ارتقدى ال الكالمواملعىن أن مهارة 
  .عليهم

ا بقيمـة   )ب   أن نتيجة االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بعـد حسـا
ت املوجــودة يف اجلــدول عنــد مســتوى  وهــي أكــرب مــن قيمــة ٦,٥١ت  تــدل 

). ١،٧٥(وهــي % ١وعنــد مســتوى الداللــة ) ٢،٦٠(و هــي %  ٥الداللــة 
  .اليساقي يرقي مهارة الكالم لدى الطلبة أيضا لواملعىن أن استخدام املدخ

 ترقيـة مهـارة السـياقي فعـال يف نياملـدخلكال نتيجة هذا البحث تدل على أن  )   ج   
   .أكثر فعاليةدخل السياقي املو أن استخدام الطالب يف  الكالم ول

  التوصيات -ب
  :انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي        
عند تعليم الطالب اللغة العربية  املدخل السياقيأن يهتم املدرس باستخدام  - ١       

  .يف الكالم

٧٠ 



على التكلم بالشجاعة بدون اخلوف أن يكثر املدرس تدريب الطالب  - ٢       
  .وينبغي يف تدريس الكالم أن يتكلم الطالب أكثر من املدرس نفسه. واخلجل

  .أن يستخدم املدرس الوسائل احلديثة أثناء التعليم - ٣       
  المقترحات -ج  

بنــاء علـــى نتـــائج البحــث يقـــرتح الباحـــث علـــى البــاحثني اآلخـــرين أن يطـــوروا هـــذا 
عنـد املبتـدئني  املـدخل السـياقيم الوسائل التعليمية احلديثـة يف اسـتخدام البحث باستعماهل

  .غري العرب
 

  
 



  قائمة المصادر والمراجع
  

  المصادر :أوال
  القرآن الكرمي - ١

  المراجع العربية: ثانيا 
  ١٩٨٥, جممع اللغة العربية:مصراين، اجلزء الث, املعجم الوسيط, إبراهيم مدكور  -١
  ١٩٩٦دار الفكر، : دمشقركايب، طرق تدريس اللغة العربية،الجودت  - ٢
دار : الكويت, وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم, حسني محدى الطوحبى - ٣

  ١٩٩٨, القلم
 املصرية الدار: القاهرة, والتطبيق املظرية بني العربية اللغة تعليم, شحاته حسن - ٤

 ١٩٩٦, يةاناللبن
 دار : الرياض ،أساليبه, أدواته, مفهومه: لعلميالبحث ا, رونعبيدات واآلخ انذوق -٥

  ١٩٩٧, أسامة للنشر والتوزيع
ا ,محد طعيمةأرشدي  - ٦   ١٩٨٩, إيسيسكو, الرباط، تعليم العربية لغري الناطقني 
العلمية يف تدريس اللغة طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، الطرائق  - ٧

  ٢٠٠٣ر الشروق،  دا: انعم العربية،
يد سيد  - ٨ جامعة امللك سعود، : السعودية, علم اللغة النفسي, أمحد منصورعبد ا

١٩٨٢  
   ٢٠٠٢, دار الفكر العريب, تريس فنون اللغة العربية, علي أمحد مدكور - ٩

  ٢٠٠٠دار الفالح،  : انعم ي اخلويل، املهارات الدراسية،عل -١٠
املنظمة : إيسيسكو ,التقنيات الرتبوية, دحممد علي سعي.دعلى القامسي و  -١١

  ١٩٩١, والعلوم والثقافة اإلسالمية
, إرشادات عملية: دليل لتطوير هيئة التدريس , كي هري غيالسي واآلخرون -١٢

   ٢٠٠٦, مكتبة العبيكات: الرياض ، زهري السمهوري: مرتجم, ومصادر, وأمثلة



  ١٩٨٦, دار املشرق :بريوت ،املنجد, لويس مألوف -١٣
منشــــورات جامعــــة دمشــــق  , يف طرائــــق تــــدريس اللغــــة العربيــــة, حممــــود أمحــــد الســــيد -١٤

١٩٩٧-١٩٩٦  
: القاهرة، تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية ,نحممود رشدي خاطر ومصطفى رسال -١٥

   ٢٠٠٠, دار الثقافة
النـاطقني ، رشدي أمحد طعيمة، طرائق تـدريس اللغـة العربيـة لغـري حممود كامل الناقة -١٦

 ١٤٢٤منشــــورات املنظمـــــة اإلســـــالمية للرتبيــــة والعلـــــوم والثقافـــــة، :إيسيســـــكو( ــــا
   )م ٢٠٠٣\ه

 الفكر دار :القاهرة ,النظرية يف حبث املنطوقة واللغة املكتوبة اللغة, العبد حممد -١٧
  ١٩٩٠, والتوزيع والنشر للدراسات

الفالح للنشر  دار: ناعم, أساليب تدريس اللغة العربية, حممد على اخلويل -١٨
 ٢٠٠٠, والتوزيع

  س. دار املعارف، د: ربية، القاهرة، التوجية يف تدريس اللغة العانحممود على السم -١٩
مكتبة : ه واسرتاتيجيات وأساليب تعليمه، القاهرةمىن ابراهيم اللبودي، احلوار فنيات -٢٠

  وهبة
تعليمية لغري عدلد الكتب الأسس إ, ناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا -٢١

  ١٩٩١, دار الغاىل: الرياضالناطقني بالعربية، 
, النفائس دار: انلبن ,تدريسها وطرائق العربية خصائص, معروف حممور يفان -٢٢

١٩٨٥  
  ١٩٩٦ ، مكتبة: انلبن صغر،األ العربية املرتادفات معجم غإىل،. ر.و -٢٣
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  خطة التدريس
  
  

  األول: املستوى  عمر بن اخلطاب           :   د عهامل
  دقيقية  ٤٥× ٢:  اللغة العربية                 الزمان   :   املادة  

  الصورة, األوراقالسبورة، :  الوسائل    احلديقة                  : املوضوع 
  األول:   الدرس   الكالم                    :   املهارة 

  
      
  
  
  
  
  
  

  األهداف
  التعليمية

  

  األهداف العامة
  .قدرة الطلبة على التعبري عن أفكارهم .١
 .يزا واضحامتي" ق و ك"قدرة الطلبة على متييز حرف  .٢
  .قدرة الطلبة على الطالقة يف الكالم .٣

  
  الخاصة فاألهدا
  قدرة الطلبة على فهم  املفردات اجلديدة .١
 .نطقا صحيحا" ق و ك"قدرة الطلبة على نطق حرف  .٢
 .قدرة الطلبة على إجراء احلوار بلفظ و تنغيم جيد .٣
 .قدرة الطلبة على تكوين مجلة مفيدة .٤
ضوع احلديقة يف مخسة مجل قدرة الطلبة على التحدث حول مو  .٥

  على األقل
  

  المقدمة  
  .يلقي املدرس السالم - ١



  
  
  
  
  
  
  

  خطوات 
  الدرس

 يقرأ املدرس كشف احلضور - ٢
 .مراجعة سريعة ملادة سابقة - ٣
خيرب املدرس الطلبة املوضوع الذي يبحث فيه ويبني األهداف  - ٤

 .التعليمية هلم
  .يشرح املدرس حمتوى احلوار - ٥

  
  المفردات 

  .ملفردات اجلديدة واضحة بنطق صحيحيعرض املدرس ا - ١
 .يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا مجاعة مث فرديا - ٢
 .يشرح املدرس معىن املفردات اجلديدة يف اجلملة - ٣

  
  النص
  .يقرأ املدرس احلوار جهرية ويسمع الطلبة إليه - ١
يقرأ املدرس احلوار مجلة فجملة ويكرر الطلبة مجاعة مث جمموعة  - ٢

 .حاحىت ينطقوه نطقا صحي
 .يأمر املدرس حبفظ احلوار مث تطبيق احلوار مزدوجا أمام الفصل - ٣
 .يقدم املدرس األسئلة شفهيا ملعرفة فهمهم للنص - ٤

  
  

  المعالجة الصوتية
  .نطقا صحيحا"  ق و ك"نطق املدرس - ١
" ق و ك"يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  - ٢

 .مجاعة مث فرديا
 يف الكلمة واجلملة" و كق "يأيت املدرس بأمثلة كل من حرف  - ٣



يف " ق و ك"يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  - ٤
 .    الكلمة واجلملة مجاعة مث فرديا

  
  التدريبات

 يطلب املدرس من الطلبة بإجابة السؤال كما يف املثال .١
  .يطلب املدرس من الطلبة بأن يأتوا  جبملة مفيدة .٢
وضوع يف مخسة مجل يطلب املدرس من الطلبة أن يتكلم حول امل .٣

 .على األقل
  

  : الخاتمة
  .يفتح املدرس للطلبة باب السؤال للتأكد من فهمهم للدرس .١
 .يقدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات .٢
  .خيتم املدرس باحلمدلة .٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرس األول
  الحديقة

  



  الكلمات الجديدة
 -  متتع   - لةاجلمي –ر املناظ – نشاهد   - الدراسة – تعبال - شعر - احلديقة
 أمحر – ملونة -  أمساك /مسك -  بركة – هناك – صحيح – املتفتحة -  األزهار

  خفيف  -  دطانص  - أسود  - أصفر  -ر أمح – خليط – أصفر  -
  الحوار

 َ ٌ فـ ل َ ْص َ : ي ُ ا يَّ ه ب هَ َ  إِىلَ  نَذْ ِ احل ْ د َ يـ   !ةِ ق
ِصٌ  نً : خمُْل َ س َ يَّاا، ح َ ِ  ه   .انَ ب

 َ ٌ فـ ل َ ْص َ لَ : ي ْ ق َ شَ  د ْ ع َ ر ِ ن َ التـَّ ا ب َ  بِ ع ْ بـ َ الدِّ  دَ ع َ ر   !ةِ اس
ِصٌ  ُ : خمُْل ِ شَ ن َ  دُ اه َ اظِ نَ امل َ  ر ْ مِ اجل َ  ةِ لَ يـ َ  و َ تَ نـ ُ تَّ م ِ  ع ْ األَ ب َ ز ُ  ارِ ه َ امل َ تـ َ تِّ ف   ! ةِ ح

 َ ٌ فـ ل َ ْص َ : ي ْ حِ ص ٌ ي َ ح ُ  ، و َ نَ ه ِ  اك ْ ب ٌ كَ ر َ  ة ْ غِ ص َ يـ ا ةٌ ر َ ه ْ يـ ِ ُ  اكٌ مسَْ أَ  ف َ وَّ لَ م ٌ ن   .   ة
ِصٌ  ُ : خمُْل ْ ا ْ ظُ ن َ , ر َ ا السَّ ذَ ه ْ لَ  كُ م ُ و ُ ن َ أَ  ه ُ محْ َ , ر ا و َذ َ ْ أَ  ه َ ص ُ ف َ , ر َ و ِ ا خَ ذَ ه ْ ل َ  طٌ ي َ بـ ْ َ أَ  ني ُ محْ َ  ر  و

ْ أَ  َ ص ُ ف َ  ر َ و اه ْ أَ  َذ َ س   . دُ و
 َ ٌ فـ ل َ ْص ْ : ي ل َ ْ جيَُ  ه َ  نْ أَ  زُ و ْ ن اص َ السَّ  دُ َط   ؟كَ م

ِصٌ  َ , الَ : خمُْل ْ خِ ا أَ ي َ , ي ِ ه ِ ذ ُ مسَْ األَ  ه َ خَ  اك ُ اص ِ  ة ْ لزِّ ل َ  ةِ نَ يـ َ فـ   .طْ ق
 َ ٌ فـ ل َ ْص َ : ي َ تـ ْ ع َ  ال ْ خِ ا أَ ي امٌ ! ي َ ع ْ َط عِي َ ، م ْفٌ ي ِ ف ْ خَ ِ جنَ ُ ل َ  س ْ ح َ و َ  ل ْ تَ كْ امل َ ب ُ كُ أْ ، ن َ  ل   .اي وِ س

ِصٌ  ً كْ شُ : خمُْل اا، ر ً ر ْ يـ ُ خَ اكَ اهللا َ ز َ   .ج
  :المعالجة الصوتية

  :أوال
  "ق و ك"صوت 

ِي            قُو         قَ         ق          قُ            قْ    قَا           ق
ت   قالو         قيل           يقُول  لقَدر       قرطاس      قُل           يقْ
  كا          كي            كُو  كَ         ك           كُ            كْ 

رب           كاد         كيس          كُوبكدر      كتاب       كُل           أكْ
  



  :ثانيا
  يكتب سودرمان الدرس        قبض عمر على اللص

  غسلت فاطمة الكوب        قابلت املدير يف املكتب
  الكتاب على الرف        قطفت البنت وردة

  الكرسي خلف املكتب        رجع الرئيس من القرية
  باحلجرة هاتف ومكيف        أذهب إىل البقال

  أجب كما في النموذج: ألولالتدريب ا
  : النموذج

  )احلديقة: (نداء املبادرة 
  !هيا نذهب إىل احلديقة: االستجابة

  )امللعب(  - ١
 )املكتبة( - ٢
 )الفصل( - ٣
 )املسجد( - ٤
 )املعمل( - ٥
 )الصيدلية( - ٦
 )السكن( - ٧
 )احلجرة( - ٨
 )السوق( - ٩

  :أجب كما في النموذج:ثانيالتدريب ال
  : النموذج

  حقائب.............................مع
  )أنا(      نداء املبادرة

  معي حقائب



  )حنن( - ١
٢ - ) َ  )أنت
 )أنتِ ( - ٣
 )أنتم( - ٤
 )أننت( - ٥
 )هو( - ٦
 )هي( - ٧
 )هم( - ٨
 )هن( - ٩

  :ي النموذجأجب كما ف:ثالثالتدريب ال
  )الدراسة) (التعب(  : النموذج

  لقد شعرنا بالتعب بعد الدراسة
  )النجاح) (الفرح( - ١
 )الفراق) (احلزن( - ٢
 )الرياضة) (احلرارة( - ٣
 )القراءة) (امللل( - ٤
 )الرحلة) (النشاط( - ٥
 )الصالة) (السكينة( - ٦
 )العمل) (اجلوع( - ٧
 )اهلجرة) (الغربة( - ٨
 )االمتحان) (الراحة( - ٩

 )الفوز) (السرور( -١٠
  ).شفهيا(كون جملة مفيدة مستخدما الكلمات اآلتية : رابعالالتدريب 
 احلديقة .١



 لتعبا .٢
 الدراسة .٣
 راملناظ .٤
   بركة .٥
 أمساك .٦
 أمحر .٧
     خفيف .٨

  !في جمل من إنشائك الحديقةتكلم عن : مساالتدريب الخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطة التدريس
  
  

  األول: املستوى  عمر بن اخلطاب           :   د عهامل
  دقيقية  ٤٥× ٢:  ربية                 الزمان   اللغة الع:   املادة  

  الصورة, األوراقالسبورة، :  الوسائل                     سكنال: املوضوع 
  ثاينال:   الدرس   الكالم                    :   املهارة 



  
      
  
  
  
  
  
  

  األهداف
  التعليمية

  

  األهداف العامة
 .قدرة الطلبة على التعبري عن أفكارهم .١
 .متييزا واضحا" ض و ظ"قدرة الطلبة على متييز حرف  .٢
  .قدرة الطلبة على الطالقة يف الكالم .٣

  
  الخاصة فاألهدا
  قدرة الطلبة على فهم  املفردات اجلديدة.١
  .نطقا صحيحا" ض و ظ"قدرة الطلبة على نطق حرف .٢
 .قدرة الطلبة على إجراء احلوار بلفظ و تنغيم جيد.٣
 .وين مجلة مفيدةقدرة الطلبة على تك.٤
قدرة الطلبة على التحدث حول موضوع السكن يف مخسة مجل على .٥

  األقل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المقدمة
  يلقي املدرس السالم .١
 يقرأ املدرس كشف احلضور .٢
 .مراجعة سريعة ملادة سابقة .٣
خيرب املدرس الطلبة املوضوع الذي يبحث فيه ويبني  .٤

 .األهداف التعليمية هلم
  .درس حمتوى احلواريشرح امل .٥

  
  المفردات 



  خطوات 
  الدرس

  .يعرض املدرس املفردات اجلديدة واضحة بنطق صحيح .١
 .يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا مجاعة مث فرديا .٢
 .يشرح املدرس معىن املفردات اجلديدة يف اجلملة .٣

  
  النص
  .يقرأ املدرس احلوار جهرية ويسمع الطلبة إليه .١
ر الطلبة مجاعة مث جمموعة حىت يقرأ املدرس احلوار مجلة فجملة ويكر  .٢

  .ينطقوه نطقا صحيحا
 .يأمر املدرس حبفظ احلوار مث تطبيق احلوار مزدوجا أمام الفصل .٣
 .يقدم املدرس األسئلة شفهيا ملعرفة فهمهم للنص .٤

  
  

  المعالجة الصوتية
  .نطقا صحيحا"  ض و ظ"نطق املدرس .١
" ض و ظ"يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٢

 .ة مث فرديامجاع
يف الكلمة " ض و ظ " يأيت املدرس بأمثلة كل من حرف  .٣

 واجلملة
ض و ظ " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٤

 .    يف الكلمة واجلملة مجاعة مث فرديا" 
  

  التدريبات
  يطلب املدرس من الطلبة بإجابة السؤال كما يف املثال. ١
  .ا  جبملة مفيدةيطلب املدرس من الطلبة بأن يأتو . ٢



يطلب املدرس من الطلبة أن يتكلم حول املوضوع يف مخسة . ٣
 .مجل على األقل

  
  : اخلامتة
 .يفتح املدرس للطلبة باب السؤال للتأكد من فهمهم للدرس .١
 .يقدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات .٢
  .خيتم املدرس باحلمدلة .٣

  
  
  
  
  
  
  

  الدرس الثاني   
  في السكن

  :يدةالمفردات الجد
   -مرحية      -واسعة    - حجرتك    - غرفة    -سكن الطلبة    -  تسكن
  املطعم   -الغداء      -حان     - هاتف    - مكيف     -  سرير

  الحوار
ِدُ :   آدم ال ا يا خَ ً ب َ ح ْ ر َ   .م

 ٌ ِد ال ُ :   خَ م ا يا آدَ ً ب َ ح ْ ر َ      م
 ُ م ؟:   آدَ ُ ن ُك ْ َ تَس ْن   أَي

 ٌ ِد ال ِن الطَّلَ :   خَ َك َ ْ س ِ ُ يف ن ُك ْ ةِ َأس َ ْقِ , ب ي ِ ٍر الصِّد ْك َ ْ ب ِ فَةِ َأيب ْ ْ غُر ِ ؟   , يف ُ ن ُك ْ َ تَس ْن أَي َ     و



 ُ م ا:   آدَ ْضً ةِ أَي َ ب ِن الطََّل َك َ ْ س ِ ُ يف ن ُك ْ ِن اخلَطَّابِ , َأس ْ َ ب ر َ م فَةِ عُ ْ   غُر
 ٌ ِد ال ؟:   خَ ٌة َ ع اسِ َ تَكَ و َ ر ْ ج ُ ْ ح ل َ     ه
 ُ م ْ :   آدَ م َ ع ٌ , نَـ ة َ حيْ ِر ُ َ م ٌة و َ ع اسِ َ ْ و ِ يت َ ر ْ ج ُ   .ح

 ٌ ِد ال َ :   خَ ا؟م َ ه ْ يـ ِ ا ف     اَذ
 ُ م اتِفٌ :   آدَ َ ه َ يِّفٌ و َك ُ َ م ٌ و ر ْ يـ ِر َ ا س َ ه ْ يـ ِ   .ف

 ٌ ِد ال ا:   خَ ً ر ْك ابِ , شُ َ ه قْتُ الذَّ َ انَ و َ     .ح
 ُ م ِ , الَ :   آدَ اء قْتُ الغَدَ َ ا و َذ َ مِ , ه َ ْطع َ ُ إِىلَ امل ب هَ ْ نَذْ   !تـَفَضَّل
  

  : المعالجة الصوتية 
  :أوال

  "ض و ظ " صوت 
 َ ِ   ض ْ   ضُ   ض ا  ض ي  ضَ و  ضِ   ضُ

مري عفا  ضَ م  ضَ اع  يضرب  يضُ يع  ضَ ٌ   يضِ ء ْ و ضُ َ   و
ا  ظْ   ظُ   ظِ   ظَ  ي  َظ   ُظو  ظِ

الل  َظرف ٍ   ظِ ات َ م ُل ُ   ُظ ر َ اهر  تَْظه يفة  َظ   ُظويف  وظِ
  

  : ثانيا
ا ناظرة      وجوه يومئذ ناعمة   إىل ر
  بل الظاملني يف ضالل مبني      إن بعض الظن إمث

  ولو كان بعضهم لبعض ظهريا      واهللا ذو الفضل العظيم
  تنظف فاطمة ظفرها يوم اجلمعة    ال يضيع أجر احملسنني إن اهللا

  
  أجب كما في النموذج: األول التدريب

  :النموذج



  أنا أسكن يف الطابق األول 
  )أنت: (نداء املبادرة 

  .أنت تسكن يف الطابق األول: االستجابة
  

  )هو: (نداء املبادرة 
  )هي.......... : (

  )حنن........ : (  
) : .......... َ   )أنت
  )أنتِ .......... : (

  :أجب كما في النموذج: نيالتدريب الثا
  : النموذج

  هذا سكن الطلبة
  )سبورة الفصل: (نداء املبادرة 
  )هذه سبورة الفصل: (االستجابة   

  
  )دفرت الطالب: (نداء املبادرة

  )كتاب املدرس......... : (
  )درج الطلبة......... : (
  )حقيبة الطبيب......... : (

  )قلم املهندس....... : (..
  )حجرة املمرضة......... : (
  )باب السكن......... : (
  )نافذة احلجرة......... : (

  :أجب كما في النموذج :ثالثالتدريب ال



  : النموذج 
  تفضل، نذهب إىل مطعم جديد
  تفضل، نذهب إىل املطعم اجلديد

  .تفضل، نذهب إىل مدرسة جديدة - ١
...............................  

  .تفضل، نذهب إىل مهندس جديد - ٢
................................  

  .تفضل، نذهب إىل طبيب جديد    - ٣
        .................................  

  .تفضل، نذهب إىل ممرض جديد - ٣
...............................  

  .تفضل، نذهب إىل طبيبة جديدة - ٤
..............................  

  .تفضل، نذهب إىل ممرضة جديدة - ٥
...............................  

  ).شفهيا(كون جملة مفيدة مستخدما الكلمات اآلتية : رابعالتدريب ال
  واسعة. ٤  الطلبة. ٣  تسكن. ٢  غرفة. ١  

  الغداء. ٨  هاتف. ٧  سرير. ٦  مرحية. ٥
  !السكن بأسلوب من إنشائكتكلم عن : خامسالتدريب ال
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خطة التدريس

  
  

  األول: املستوى  عمر بن اخلطاب           :   د عهامل
  دقيقية  ٤٥× ٢:  اللغة العربية                 الزمان   :   املادة  

  الصورة, األوراقالسبورة، :  الوسائل      صالة اجلماعة        : املوضوع 
  ثالثال:   الدرس   الكالم                    :   املهارة 

  
      
  
  
  
  
  

  األهداف العامة
 .قدرة الطلبة على التعبري عن أفكارهم .١
 .متييزا واضحا" ك و خ"قدرة الطلبة على متييز حرف  .٢
  .قدرة الطلبة على الطالقة يف الكالم .٣

  



  
  األهداف
  التعليمية

  

  الخاصة فاألهدا
  قدرة الطلبة على فهم  املفردات اجلديدة .١
 .نطقا صحيحا" و خ ك" قدرة الطلبة على نطق حرف  .٢
 .قدرة الطلبة على إجراء احلوار بلفظ و تنغيم جيد .٣
 .قدرة الطلبة على تكوين مجلة مفيدة .٤
قدرة الطلبة على التحدث عن صالة اجلماعة يف مخسة مجل على  .٥

  األقل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوات 
  الدرس

  المقدمة
  .يلقي املدرس السالم .١
 يقرأ املدرس كشف احلضور .٢
 .قةمراجعة سريعة ملادة ساب .٣
خيرب املدرس الطلبة املوضوع الذي يبحث فيه ويبني األهداف  .٤

 .التعليمية هلم
  .يشرح املدرس حمتوى احلوار .٥

  
  المفردات 

  .يعرض املدرس املفردات اجلديدة واضحة بنطق صحيح .١
 .يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا مجاعة مث فرديا .٢
 .يشرح املدرس معىن املفردات اجلديدة يف اجلملة .٣

  
  لنصا

 .يقرأ املدرس احلوار جهرية ويسمع الطلبة إليه .١
يقرأ املدرس احلوار مجلة فجملة ويكرر الطلبة مجاعة مث جمموعة حىت  .٢



 .ينطقوه نطقا صحيحا
 .يأمر املدرس حبفظ احلوار مث تطبيق احلوار مزدوجا أمام الفصل .٣
 .يقدم املدرس األسئلة شفهيا ملعرفة فهمهم للنص .٤

  
  

  المعالجة الصوتية
  .نطقا صحيحا"  ك و خ " طق املدرسن .١
مجاعة " ك و خ " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٢

 .مث فرديا
 يف الكلمة واجلملة" ك و خ " يأيت املدرس بأمثلة كل من حرف  .٣
يف " ك و خ " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٤

 .    الكلمة واجلملة مجاعة مث فرديا
  

  التدريبات
 يطلب املدرس من الطلبة بإجابة السؤال كما يف املثال .١
 .يطلب املدرس من الطلبة بأن يأتوا  جبملة مفيدة .٢
يطلب املدرس من الطلبة أن يتكلم حول املوضوع يف مخسة مجل  .٣

 .على األقل
  

  : الخاتمة
 .يفتح املدرس للطلبة باب السؤال للتأكد من فهمهم للدرس .١
 .توجيهاتيقدم املدرس بعض التوصيات وال .٢
  .خيتم املدرس باحلمدلة .٣

  



  
  
  
  
  
  
  

  الدرس الثالث
 

  صالة الجماعة
  

  المفردات الجديدة
ميني     -احلمام     -أتوضأ    -انتظر    -     نستعد  -ينادي      -  املؤذن

  نكمل  -التشهد  
  

  الحوار
 ٌ د رِ :   حمَُمَّ ْ ص َ ِ الع الَة َ ِص ي ل ِ اد نَ ُ ذِّنَ يـ ؤَ ُ ُ امل   .َأمسَْع

دُ اهللا ْ ب ِ  :  عَ لصَّالَة ِ عِدُ ل تَ ْ نْ نَس   .  إَِذ
 ٌ د ضَّأُ :   حمَُمَّ َ ىتَّ أَتـَو َ ْ ح ِ ين ْ ر تَظِ نْـ ِ   . ا

دُ اهللا ْ ب نُكَ :   عَ ْ يـ ِ ُ ميَ ام مَّ َ   .  احل
 ٌ د ِ :   حمَُمَّ د ِ ج ْ س َ ُ إِىلَ امل ب هَ يَّا نَذْ َ ، ه ِ ء ْ و ضُ ُ ُ الو ن ْتُ مِ ي َ ه تـَ نْـ ِ   .ا

دُ اهللا ْ ب بـَّ :   عَ ُ كَ نُّه ، َأُظ ُ ر بـِّ َُك َ ي ام َ م ُ اإلِ امِ َأمسَْع َ ر ْ ح َة اإلِ َ ر ْ يـ ِب َ تَْك   . ر
 ٌ د ِ اَألوَّلِ , الَ :   حمَُمَّ هُّد سِ التَّشَ ْ و ُل ُ ْ ج ِ نُ يف ْ لُّو َ ص ُ   .امل

دُ اهللا ْ ب نْ :   عَ ُ , إَِذ ة َ ي ِ ان ةُ الثَ َ ع تِ الرَّكْ َ ه تـَ نْـ ِ   .  ا



 ٌ د َ :   حمَُمَّ ْأس َ ُ الصَّالَةَ . الَ ب ل مِ ثَةِ مثَُّ نُْك ِ ةِ الثَّال َ ع َ الرَّكْ ن ْ مِ م ُ ه َ ع َ ْأ م دَ ْ ب اتٍ  نَـ َ ع َكَ َ ر ع َ ب ْ   . أَر
  

  :المعالجة الصوتية
  :أوال

  "ك و خ"صوت 
 َ ُ   كِ   ك ْ   ك ا  ك   كُو  كِي  كَ

ري ِب ب  كَ تَا راسة  كِ روه  كُ ان  مْك ْ   كَ ري ب  نَكِ ْ   كُو
ا  خْ   خُ   خِ   خَ  ْ   خي  خَ و   خُ

ري ِب امٌ   خَ تَ فٌ   خِ ُ س ٌ   خُ َ   خمْلوق ان ْ   خَ ري ِ ضُ   خنَ ْ   خيُو
  

  : ثانيا
  الفصل أخذت كتابا يف      جزاك اهللا خريا كثريا

  غسلت الكوب      الكراسة على املكتب
  خلق اهللا العامل        اشرتيت اخلمار

  إن الكافر يف جهنم  ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
  

  !استمع وردد
  .املسلمون يكربون للصالة. املسلمان يكربان للصالة. املسلم يكرب للصالة - ١
 .درسون الطلبةاملعلمون ي. املعلمان يدرسان الطلبة .املعلم يدرس الطلبة - ٢
املهندسون يرمسون . املهندسان يرمسان اخلريطة. املهندس يرسم اخلريطة - ٣

 .اخلريطة
املوظفات يعملن يف . املوظفتان تعمالن يف الفندق. املوظفة تعمل يف الفندق - ٤

 الفندق
 .املسافرات حيجزن للسفر. املسافرتان حتجزان للسفر .املسافرة حتجز للسفر - ٥



الصائمات يتناولن . الصائمتان تتناوالن اإلفطار. الصائمة تتناول اإلفطار - ٦
  .اإلفطار

  
  : أكمل كما في النموذج: ألولالتدريب ا

  : النموذج
  إبراهيم يصلي العصر    
  )فاطمة(      
  .فاطمة تصلي العصر    

  )الطالبتان( - ١
 )البنتان( - ٢
 )الطلبة( - ٣
 )الطالبات( - ٤
 )أنا( - ٥
 )أنتم( - ٦
 )املهندسون( - ٧
 )حنن( - ٨
 )هم( - ٩

 )هن( -١٠
 )أنت( -١١
 )أنت( -١٢

  ).شفهيا(كون جملة مفيدة مستخدما الكلمات اآلتية : ثانييب الالتدر 
 نستعد - ٣    ينادي - ٢    املؤذن .١
 احلمام - ٦    أتوضأ - ٥    انتظر - ٤
 ميني .٦



  نكمل .٧
  !جمل من إنشائك أمام الفصلفي  صالة الجماعةعبر : ثالثالتدريب ال
  
  

  خطة التدريس
  
  

  األول: املستوى  عمر بن اخلطاب           :   د عهامل
  دقيقية  ٤٥× ٢:  اللغة العربية                 الزمان   :   املادة  

  الصورة, األوراقالسبورة، :  الوسائل                     قصفامل: املوضوع 
  رابعال:   الدرس   الكالم                    :   املهارة 

  
      
  
  
  
  
  
  

  األهداف
  التعليمية

  

  األهداف العامة
 .ى التعبري عن أفكارهمقدرة الطلبة عل .١
 .متييزا واضحا" ج و ذ"قدرة الطلبة على متييز حرف  .٢
  .قدرة الطلبة على الطالقة يف الكالم .٣

  
  الخاصة فاألهدا
  قدرة الطلبة على فهم  املفردات اجلديدة.١
  .نطقا صحيحا" ج و ذ " قدرة الطلبة على نطق حرف .٢
 .يدقدرة الطلبة على إجراء احلوار بلفظ و تنغيم ج.٣
 .قدرة الطلبة على تكوين مجلة مفيدة.٤
  قدرة الطلبة على التحدث حول املقصف يف مخسة مجل على األقل.٥



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوات 
  الدرس

  المقدمة
  يلقي املدرس السالم .١
 يقرأ املدرس كشف احلضور .٢
 .مراجعة سريعة ملادة سابقة .٣
خيرب املدرس الطلبة املوضوع الذي يبحث فيه ويبني  .٤

 .ليمية هلماألهداف التع
  .يشرح املدرس حمتوى احلوار .٥

  
  المفردات 

  .يعرض املدرس املفردات اجلديدة واضحة بنطق صحيح .١
 .يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا مجاعة مث فرديا .٢
 .يشرح املدرس معىن املفردات اجلديدة يف اجلملة .٣

  
  النص

  .يقرأ املدرس احلوار جهرية ويسمع الطلبة إليه .١
وار مجلة فجملة ويكرر الطلبة مجاعة مث يقرأ املدرس احل .٢

 .جمموعة حىت ينطقوه نطقا صحيحا
يأمر املدرس حبفظ احلوار مث تطبيق احلوار مزدوجا أمام  .٣

 .الفصل
 .يقدم املدرس األسئلة شفهيا ملعرفة فهمهم للنص .٤

  
  

  المعالجة الصوتية



  .نطقا صحيحا"  ج و ذ " نطق املدرس .١
مجاعة " ج و ذ " نطق حرف  يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا .٢

 .مث فرديا
 يف الكلمة واجلملة" ج و ذ " يأيت املدرس بأمثلة كل من حرف  .٣
يف " ج و ذ " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٤

 .    الكلمة واجلملة مجاعة مث فرديا
  

  التدريبات
  يطلب املدرس من الطلبة بإجابة السؤال كما يف املثال. ١
  .درس من الطلبة بأن يأتوا  جبملة مفيدةيطلب امل. ٢
يطلب املدرس من الطلبة أن يتكلم حول املوضوع يف مخسة . ٣

 .مجل على األقل
  

  : الخاتمة
 .يفتح املدرس للطلبة باب السؤال للتأكد من فهمهم للدرس .١
 .يقدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات .٢
  .خيتم املدرس باحلمدلة .٣

  
  
  
  
  
  
  



  
  الدرس الرالع

  
  المقصف

  المفردات الجديدة
–القهوة   -الشاي  –تفضل  –رز    - بيض  –دجاج  –خضار  –أحضر 

  فكرة  - النقود  –املطلوب  –أدفع 
  الحوار

 ُ ل امِ َ ً :   الع ْ ال َ ه َ س َ ً و ْ ال َ ؟. َأه ْ م ُك ُ َل ر ضِ ْ ا ُأح اَذ َ   م
 ٌ ِد ال ؟:   خَ مِ َ ْطع َ ْ امل ِ ا يف اَذ َ   م

 ُ ل امِ َ ْ :   الع ي َ َ بـ اجٌ و َ ج دَ َ ٌ و ار ضَ خُ َ زٌّ مسََكٌ و ُ ر َ   . ضٌ و
دُ اهللا ْ ب ؟:   عَ ِدُ ال ا خَ َ ُ ي ا تـُفَضِّل اَذ َ   م

 ٌ ِد ال ارِ :   خَ اخلُضَ َ َ الرُّزِّ و ع َ َ م اج َ ُ الدَّج   .أُفَضِّل
دُ اهللا ْ ب َ الرُّزِّ :    عَ ع َ كَ م َ م ُ السَّ َ أَنَا أَفَضِّل   . و

 ٌ ِد ال ؟:   خَ ِ اء دَ الغَدَ ْ ع َ ُ بـ َب ر ا تَشْ اَذ َ   م
دُ اهللا ْ ب َ :   عَ ُ الشَّاي َب ر   .أَنَا َأشْ

 ٌ ِد ال ةَ :   خَ َ و ْ ه ُ القَ َب ر   .وأَنَا َأشْ
دُ اهللا ْ ب ؟:   عَ ُ فَع ْ َأدْ م   كَ
 ُ ل امِ َ يَّةٍ :   الع ِب ْ و ُ نَ أَْلفِ ر ْ و ُ ر ُ عِشْ ب ْ و       .املْطُل
 ٌ ِد ال دَ :   خَ ْ ِ النـُّقُو ذ   !خُ

 ُ ل امِ َ ا:   الع ً ر ْك   .شُ
 ٌ ِد ال َ :   خَ م ْل ِ دْ ف ِ اه ا، نُشَ نَ ُ ْ ه ِس ل ْ ِج ُ  "ا ِح ات دُ الفَ   "حمَُمَّ

دُ اهللا ْ ب ةٌ :   عَ يِّدَ َ ٌة ج َ ر ْك ِ ِ ف ه ِ ذ َ   .ه
  



  :المعالجة الصوتية
  :أوال

  "ج و ذ"صوت 
  جو  جي  جا  ج  ج  ج  ج

  جوع  جيل  جاء  جيري  جدر  جدار  جورب
  ذو  ذي  ذا  ذ  ذ  ذ  ذ

  ذور  ذيخ  ذائد  تذكرة  ذباب  ذئب  ذهب
  

  : ثانيا
  الساعة على اجلدار        اشرتيت اجلورب

  جيري رشيد يف امليدان      أصيب الولد باجلرح
  ذهب األستاذ إىل جاوا      قت العصرجاء و 

  قبض الطفل على الذباب        دفع الرجل دينه
  خالد ذو أموال كثرية      ذاق أندي الطعام

  
  : أكمل كما في النموذج: ألولالتدريب ا

  : النموذج
  .املطلوب  عشرون ألف روبية    
  )ثالثون(      

  .املطلوب  ثالثون ألف روبية  
  )أربعون( - ١
 )ستون( - ٢
 )مثانون( - ٣
 )مخسون( - ٤



 )تسعون( - ٥
 )سبعون( - ٦

  :أجب كما في النموذج :نيالتدريب الثا
  )الدجاج, تُفضل، الرز: (النموذج 

  ما ذا تفضل يا خالد؟
  الرز والدجاج أفضل

  اخلبز, تُقدم، الشاي .١
 احلياة, تدرس، الرياضيات .٢
 كرة السلة, كرة القدم, تلعب .٣
 احلافلة, تشاهد، السيارة .٤
 تشرتي، القلم، الكتاب .٥
 مكالس, تبيع، البيض .٦
 تزرع، الطماطم، اخليار .٧
 تأخذ، النعل، احلذاء .٨
لة .٩  تقرأ، الصحيفة، ا

 تركب، القطار، الطائرة .١٠
  ).شفهيا(كون جملة مفيدة مستخدما الكلمات اآلتية : ثالثالتدريب ال
  أحضر .١
 خضار .٢
     دجاج .٣
     بيض .٤
 رز .٥
 الشاي .٦
 القهوة .٧



 أدفع .٨
 املطلوب .٩

 النقود .١٠
  فكرة .١١
  !إنشائك أمام الفصلجمل من في  عن المقصفعبر : رابعالتدريب ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطة التدريس
  
  



  األول: املستوى  عمر بن اخلطاب           :   د عهامل
  دقيقية  ٤٥× ٢:  اللغة العربية                 الزمان   :   املادة  

  الصورة, السبورة، األوراق:  الوسائل                      املكتبة: املوضوع 
  اخلامس:   الدرس   الكالم                    :   املهارة 

  
      
  
  
  
  
  
  

  األهداف
  التعليمية

  

  األهداف العامة
 .قدرة الطلبة على التعبري عن أفكارهم .١
 .متييزا واضحا" ط و ت"قدرة الطلبة على متييز حرف  .٢
  .قدرة الطلبة على الطالقة يف الكالم .٣

  
  الخاصة فاألهدا
 اجلديدة قدرة الطلبة على فهم  املفردات .١
 .نطقا صحيحا" ط و ت " قدرة الطلبة على نطق حرف  .٢
 .قدرة الطلبة على إجراء احلوار بلفظ و تنغيم جيد .٣
 .قدرة الطلبة على تكوين مجلة مفيدة .٤
  قدرة الطلبة على التحدث عن املكتبة يف مخسة مجل على األقل .٥

  
  
  
  
  
  

  المقدمة
  .يلقي املدرس السالم .١
 شف احلضوريقرأ املدرس ك .٢
 .مراجعة سريعة ملادة سابقة .٣
خيرب املدرس الطلبة املوضوع الذي يبحث فيه ويبني  .٤

 .األهداف التعليمية هلم



  
  
  

  خطوات 
  الدرس

  .يشرح املدرس حمتوى احلوار .٥
  

  المفردات 
  .يعرض املدرس املفردات اجلديدة واضحة بنطق صحيح .١
 .يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا مجاعة مث فرديا .٢
 .املفردات اجلديدة يف اجلملةيشرح املدرس معىن  .٣

  
  النص
 .يقرأ املدرس احلوار جهرية ويسمع الطلبة إليه .١
يقرأ املدرس احلوار مجلة فجملة ويكرر الطلبة مجاعة مث جمموعة حىت  .٢

 .ينطقوه نطقا صحيحا
 .يأمر املدرس حبفظ احلوار مث تطبيق احلوار مزدوجا أمام الفصل .٣
 .مهم للنصيقدم املدرس األسئلة شفهيا ملعرفة فه .٤

  
  

  المعالجة الصوتية
  .نطقا صحيحا"  ط و ت " نطق املدرس .١
ط و ت " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٢

 .مجاعة مث فرديا" 
يف الكلمة " ط و ت " يأيت املدرس بأمثلة كل من حرف  .٣

 واجلملة
ط و ت " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٤

 .    اعة مث فرديايف الكلمة واجلملة مج" 
  



  التدريبات
 .يطلب املدرس من الطلبة بإجابة السؤال كما يف املثال .١
 .يطلب املدرس من الطلبة بأن يأتوا  جبملة مفيدة .٢
يطلب املدرس من الطلبة أن يتكلم حول املوضوع يف مخسة مجل  .٣

 .على األقل
  

  : الخاتمة
  .درسيفتح املدرس للطلبة باب السؤال للتأكد من فهمهم لل .١
 .يقدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات .٢
  .خيتم املدرس باحلمدلة .٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  خامسالدرس ال 

  المكتبة
  الكلمات الجديدة

  مسحت  -سرور    -احلاسوب     - صحيفة     -الرف     -أمني املكتبة  
  جاهز   - أشغل    
  الحوار



دُ اهللا ْ ب ؟:     عَ ةِ َ ب تَ ْك َ ُ امل ْ ني ِ َ أَم ْن   أَي
 َ ُ امل ْ ني ِ ةِ أَم َ ب تَ ةِ :   ْك َ ب تَ ْك َ ُ امل ْ ني ِ ؟. أَنَا أَم دُ ْ ي ا تُِر اَذ َ   م
دُ اهللا ْ ب ْثِ :     عَ ي ِ د َ ْ احل ِ ا يف ً اب تَ دُ كِ ْ   .أُرِي

ةِ  َ ب تَ ْك َ ُ امل ْ ني ِ ابِعِ :   أَم لى الرُّفِّ الرَّ ُ عَ اب تَ   .الكِ
دُ اهللا ْ ب ِ :     عَ م ْ و َ فِ اليـ ُ ح ْ صُ ن ةَ مِ فَ ْ يـ حِ َ دُ ص ْ أُرِي َ   و

ةِ  َ ب تَ ْك َ ُ امل ْ ني ِ دُ :   أَم ِ تَبِ جتَ ْك َ لى امل ا عَ َ   ه
دُ اهللا ْ ب ؟:     عَ ةِ نَ ْ يـ ِ ةَ املد فَ ْ يـ حِ َ دُ ص ِ ْ َأج ل َ َ ه   و

ةِ  َ ب تَ ْك َ ُ امل ْ ني ِ ْ :   أَم م َ ع   نَـ
دُ اهللا ْ ب ؟ :     عَ بِ ْ و ُ اس َ لى احل َ عَ تُب ْ َأنْ َأكْ نُينِ ُْكِ ْ مي ل َ ه َ   و

ةِ  َ ب تَ ْك َ ُ امل ْ ني ِ رٍ :   أَم ْ و ُ ر ُ لِّ س   .بُِك
دُ اهللا ْ ب َ :     عَ ت ْ ْ مسََح َ , َلو غِلِ احل َ َأشْ ب ْ و ُ   .اس

ةِ  َ ب تَ ْك َ ُ امل ْ ني ِ زٌ :   أَم ِ اه َ َ ج و ُ ا ه َ ْ , ه   !تـَفَضَّل
دُ اهللا ْ ب ا:     عَ ً ر ْ يـ ُ خَ اكَ اهللا َ ز َ   ج

  
  
  
  

  :المعالجة الصوتية
  :أوال
  

  "ط و ت" صوت 
  طو  طي  طا  ط  ط  ط  ط

  فطور  لطيف  طاب  فطنة  طالب  طفل  طالقة
  تو  يت  تا  ت  ت  ت  ت



  زيتون  تني  تاب  فتنة  تفاحة  تلفاز  تالق
  

  !مع وردداست
  .الكتاب على الرف - ١
 .القلم على الدرج - ٢
 .املسطرة على الكتاب - ٣
 .احلقيبة على الكرسي - ٤
 .الصحيفة على املكتب - ٥
 .أين أمني املكتبة - ٦
 .أين كتاب احلديث - ٧
 .أمني املكتبة يف املكتبة - ٨
  .كتاب احلديث يف الدرج - ٩
  :ألولالتدريب ا

  النموذج
  ............الكتاب على : املبادرة 

  )ضع املدرس الكتاب على الرف ي: (االستجابة
  ....................القلم على - ١
  ..................املسطرة على - ٢
  .................الصحيفة على - ٣
  ....................احلقيبة على - ٤
  ....................الدفرت على - ٥
 .....................الورقة على - ٦

  :أكمل كما في النموذج: ثانيالتدريب ال
  أين أجد صحف اليوم؟:     النموذج



  يف املكتبة:     املبادرة 
  .جتدها يف املكتبة:   االستجابة

   
  أين أجد احلقيبة؟ - ١

  يف املكتبة:     املبادرة 
  : .............  االستجابة

  أين أجد العامل؟ - ٢
  .يف اإلدارة:     املبادرة 

  : .............  االستجابة
  أين أجد الكتاب؟ - ٣

  .قيبةيف احل:     املبادرة 
  : .............  االستجابة

  أين أجد الكرسي؟ - ٤
  .يف الفصل:     املبادرة 

  : .............  االستجابة
  أين أجد املسطرة؟ - ٥

  يف الدرج:     املبادرة 
  : .............  االستجابة

  :أكمل باختيار الكلمة المناسبة كما في النموذج: ثالثالتدريب ال
  : النموذج
  .املكتبةأمني .........   
  )هذه -هذا -تلك: (    املبادرة   

  .هذا أمني املكتبة:   االستجابة
  



  .كتاب احلديث.........  - ١
  )هذه -هذا -تلك: (    املبادرة   

  : .................  االستجابة
  .درج إبراهيم......... - ٢

  )هذه -هذا -تلك: (    املبادرة   
  : ..................  االستجابة

  .قيبيتح.........  - ٣
  )هذه -هذا -تلك: (    املبادرة   

  : ..................  االستجابة
  .باب الفصل.........  - ٤

  )هذه -هذا -تلك: (    املبادرة   
  : ..................  االستجابة

  .هي السبورة.........  - ٥
  )هذه -هذا -تلك: (    املبادرة   

  : ..................  االستجابة
  ).شفهيا(ون جملة مفيدة مستخدما الكلمات اآلتية ك: رابعالتدريب ال

  أمني املكتبة - ١
 الرف - ٢
 صحيفة - ٣
 احلاسوب - ٤
 سرور - ٥
 مسح - ٦
 أشغل - ٧
  جاهز  - ٨



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطة التدريس
  
  

  األول: املستوى  عمر بن اخلطاب           :   د عهامل
  دقيقية  ٤٥× ٢:  اللغة العربية                 الزمان   :   املادة  

  الصورة, األوراقالسبورة، :  الوسائل                     سوقال: املوضوع 
  سادسال:   الدرس   الكالم                    :   املهارة 

  
      
  
  

  األهداف العامة
 .قدرة الطلبة على التعبري عن أفكارهم .١



  
  
  
  

  األهداف
  التعليمية

  

 .متييزا واضحا" د و ض"قدرة الطلبة على متييز حرف  .٢
  .بة على الطالقة يف الكالمقدرة الطل .٣

  
  الخاصة فاألهدا
  قدرة الطلبة على فهم  املفردات اجلديدة.١
  .نطقا صحيحا" د و ض " قدرة الطلبة على نطق حرف .٢
 .قدرة الطلبة على إجراء احلوار بلفظ و تنغيم جيد.٣
 .قدرة الطلبة على تكوين مجلة مفيدة.٤
  سة مجل على األقلقدرة الطلبة على التحدث عن السوق يف مخ.٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوات 
  الدرس

  المقدمة
 يلقي املدرس السالم .١
 يقرأ املدرس كشف احلضور .٢
 .مراجعة سريعة ملادة سابقة .٣
خيرب املدرس الطلبة املوضوع الذي يبحث فيه ويبني  .٤

 .األهداف التعليمية هلم
  .يشرح املدرس حمتوى احلوار .٥

  
  المفردات 

  .ضحة بنطق صحيحيعرض املدرس املفردات اجلديدة وا .١
 .يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا مجاعة مث فرديا .٢
 .يشرح املدرس معىن املفردات اجلديدة يف اجلملة .٣

  
  النص



  .يقرأ املدرس احلوار جهرية ويسمع الطلبة إليه .١
يقرأ املدرس احلوار مجلة فجملة ويكرر الطلبة مجاعة مث جمموعة حىت  .٢

  .ينطقوه نطقا صحيحا
 .فظ احلوار مث تطبيق احلوار مزدوجا أمام الفصليأمر املدرس حب .٣
 .يقدم املدرس األسئلة شفهيا ملعرفة فهمهم للنص .٤

  
  

  المعالجة الصوتية
  .نطقا صحيحا"  د و ض " د و ض د و ض نطق املدرس .١
د و ض " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٢

 .مجاعة مث فرديا" 
يف الكلمة " ض  د و" يأيت املدرس بأمثلة كل من حرف  .٣

 واجلملة
د و ض " يطلب املدرس من الطلبة أن يرددوا نطق حرف  .٤

 .    يف الكلمة واجلملة مجاعة مث فرديا" 
  

  التدريبات
  يطلب املدرس من الطلبة بإجابة السؤال كما يف املثال. ١
  .يطلب املدرس من الطلبة بأن يأتوا  جبملة مفيدة. ٢
كلم حول املوضوع يف مخسة يطلب املدرس من الطلبة أن يت. ٣

 .مجل على األقل
  

  : الخاتمة
يفتح املدرس للطلبة باب السؤال للتأكد من فهمهم  .١



  .للدرس
 .يقدم املدرس بعض التوصيات والتوجيهات .٢
  .خيتم املدرس باحلمدلة .٣

  
  
  
  
  
  
  
  الدرس السادس 

  في السوق
  الكلمات الجديدة

  -األقمشة     - هز  جا  - حمالت    -معظم    - ال شك      - يبدو  /بدا
  معارض    - أصحاب    -مفرقة    - يقل  /قل  - )  يف البيع(اجلملة   -جتارية  

  الحوار
 ُ ن َ س َ قَ :     ح ْ و ا السُّ َذ َ َ ه َل ا َأمجْ َ ٌ ! م نَظَّم ُ م َ ا و د ِ ٌ ج ر ْ يـ ِب ُ كَ   إِنَّه

فَى َط ْ ص ُ ٍ :   م ق ْ و ُ ُ س ر َ بـ َ  َأكْ و ُ قَ ه ْ و ا السُّ َذ َ ؛ فَإِنَّ ه ِكَ ل ْ َذ ِ ْ           الَ شَكَّ يف ِ يف
ا َ اي َ اب َ ر ْ و ُ   س

 ُ ن َ س َ ِة :   ح َ ز ِ اه َ الَبِسِ اجل َ م ْل ِ ارِيَّةٍ ل َ ِ ْ حمََالَّتٍ جت ي امِ َ َى أَم ْ أَر أُ؟ إِنَّينِ دَ ْ ب َ نَـ ْن من أَي
ةِ  شَ األَقْمِ َ   ! و

فَى َط ْ ص ُ ِكَ :   م ل َذ ِ ل َ ؛ و ةِ َل ْ م ُ ا بِاجل َ ه َ ِع ائ َضَ ُ ب ع ْ ي ِب ِ تَ الَّت َ ح َ ِ امل ه ِ ذ َ ْ َأنَّ ه و دُ ْ ب َ يـ
ِي مِ  َ رت َشْ ِ ي ارِض َ ع َ ُ امل اب َ ح ْ ا َأص َ ه   . نـْ



 ُ ن َ س َ ا :   ح َ ه ْ يـ َل ُ عَ ام َ لُّ الزِّح ِ ق َ ا ي ََذ ِ َ هل ْ , و ةِ الَّيتِ َ ِ دَمح ْ ز ُ ِ امل الَّت َ ح َ ُ امل م َظ ْ ع ُ ا م َأمَّ َ و
ا َ ِ نَا  ْ ر َ ر َ ً , م رَّقَة فَ ُ ا م َ ه َ ع ِ ائ َضَ ُ ب ع ْ ي ِب َ تَ ةِ فَهِي َل ِ اف َ ْ احل ِ ُ يف ْن حنَ َ   .و

فَى َط ْ ص ُ َ :   م الَبِس َ ِي امل َ رت نَشْ َ مِ  س ْ س ِ ا الق َذ َ ْ ه ن ا , مِ َ ه ْ ِيـ َ رت نَشْ َ ةِ فَس َ ي ِ ذ ْ أَمَّا اَألح
 ْ ِ مِ الثَّاين ْ س ِ َ الق ن   مِ

 ُ ن َ س َ َ أَوَّالً :   ح الَبِس َ َ امل ِي َ رت ُ َأنْ نَشْ ْ أُفَضِّل ُ إِىلَ حمََلِّ , إِنَّينِ ب هَ مثَُّ نَذْ
يَّةِ  ِ ائ َ ب َ ر ْ ه ِة الَك َ ز هِ ْ َ , اَألج ه َ ار َ ي ِ ت ْ ةِ فَإِن اخ َ ي ِ ذ ْ ا  أَمَّا اَألح تً قْـ َ ُذ و ْأخُ َ ا الَ ي

ا ً ر ْ يـ ِب   . كَ
فَى َط ْ ص ُ الِ :   م َ و ْ ُ التِّج ع ْ ي تَطِ ْ ا نَس َنـَّنَ ِ ا أل َذ َ ُ ه ل َ ع فْ ى  -نَـ َ ر امِ ُأخْ َ ْ أَقْس ِ ِكَ يف ل دَ َذ ْ ع َ   بـ

  :المعالجة الصوتية
  :أوال

  "د  و  ض " صوت 
ِ   دَ    دو  دي  دا  دْ   دُ   د

  دون  دين  دار  يدخل  دستور  دثار  دولة
 َ ِ   ض ْ   ضُ   ض   ضو  ضي  ضا  ض

  وضوء  فضيلة  ضابط  أضعف  ضعفاء  ضياء  وضع
  :أكمل كما في النموذج:ألولالتدريب ا

  :النموذج  
  
  
  
  

  )التلفاز.............................................( - ١
 )الساعة............................................( - ٢
 )املذياع............................................( - ٣

  )احلذاء(             
 أما احلذاء فسنشرتيه من القسم الثاين



 )القميص.......................................(..... - ٤
 )اهلدية............................................( - ٥
 )اللعبة............................................( - ٦

  :أكمل كما في النموذج: نيالتدريب الثا
  :النموذج

  )سوق منظم(
) ٌ     )إن هذا السوقَ منظم
  ).موظف جمتهد...........(...................... - ١
 ).فندق كبري.................................( - ٢
 ).باب صغري.................................( - ٣
 ).دكان كبري.................................( - ٤
 ).حذاء غال.................................( - ٥
  ).قميص مجيل.................................( - ٦

  : ثالثدريب الالت
  : امأل الفراغ يف اجلمل اآلتية باختيار الكلمة املناسبة

  املواد –أيضا  –خاصة  –التجوال  –حمل : الكلمات
  .بعد ذلك يف أقسام السوق األخرى...... أفضل هذا ألننا نستطيع  - ١
 .الغذائية........وقسم ثالث لبيع  - ٢
 .األجهزة الكهربائية..........مث نذهب إىل  - ٣
 .عن يساري قسما لبيع األدوات املنزلية.......ىوأنا أر  - ٤
 ...........وكل قسم من أقسام الدكان يبيع سلعة - ٥

  :رابعالتدريب ال
  )أفعل هذا ألنين ال أستطيع التجوال بعد ذلك(

  )أنا(  



  :أعد كتابة اجلمل السابقة مع استعمال ما بني القوسني
 )هي......(............... - ٢    )هو...................(    - ١
َ ...................( - ٤    )أنتِ ................(    - ٣  )أنت
 مؤنث) مها...............(  - ٦    مذكر) مها.............(    - ٥
 )أننت......................( - ٨    )أنتم.................( - ٧
 )حنن....................( -١٠    )هم.................(    - ٩

  :خامسلالتدريب ا
  :ضع أسئلة لإلجابات التالية

   .نعم، هذا السوق منظم - ١
 .سيشرتي مصطفى األحذية من القسم الثاين - ٢
 .اختيار األحذية سهل ألن أنواعها كثرية - ٣
 .يفضل مصطفى شراء اجلواهر اآلن - ٤
   . قسم بيع الساعات على مييننا - ٥

 !عبر عن السوق في جمل من إنشائك: السادس التدريب
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