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  داءـإه

  

  : إيل املتواضع اجلهد هذا أهدي

  وبركام وكرامام بعلومهم السعادة  نلت الذين االساتذة مجيع روحي مريب آبائي

 خلدمة نافعا شيئا واعمل افعل"  أوصاين قد الذي فريوهارطونو زاهد روحي مريب أبينا
  "  الناس

 هاتنساو أمك عن بعيدا سافرت ال"  أوصتين قد اليت وحيوين سري روحي مربية أمي
  " حياتك لربكة االستئذانو الدعاء منها واطلب

  البحث هذا انتهاء حىت انتظارا الصرب حتملت اليت الزهراء فاطمة زوجيت

 هذا انتهاء حىت أشواقه بامساك الصرب حتمل الذي فضلي زيد حممد نور عيين قرة ابين
  البحث

   البحث هذا امتام يف ساعدوين الذين وأقاريب الزمالء
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 وعرفان شكر

 

 ميوالنع الدنيا يف اخلري وأسئله فضالهوأ نعمه على وأشكره العاملني، رب هللا احلمد
 آله وعلى والصابرين، الشاكرين خري حممد النذير البشري على وأسلم وأصلي اآلخرة، يف

  .الدين يوم اىل تبعهم ومن والتابعني املرزوقني  املتطهرين وأصحابه

 واليه احلمد فله انتهائه، حىت البحث هذا عدادال داهتجواال الصربب علي اهللا من قد
 هللا واحلمد االستعانة بعد. العظيم العلي باهللا اال قوة وال حول وال املستعان وهو املشتكى
 هذا امتام يف فضل هلم كان الذين اىل والعرفان والتقدير الشكر أقدم وتعاىل سبحانه
  :منهم. خملصون وهم طلبت بشيئ خلوايب مل وهم الوجود حيز إىل واخراجه البحث

 أبراهيم مالك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، أمام احلاج الدكتور األستاذ مساحة
  .االنجمب احلكومية االسالمية

 موالنا جامعة العليا الدراسات كلية عميد مهيمن، احلاج الدكتور األستاذ مساحة
  .االنجمب كوميةاحل االسالمية أبراهيم مالك

 كلية العربية اللغة تعليم قسم يسرئ ،املاجستري صاحل شهداء احلاج الدكتور مساحة
  .االنجمب احلكومية االسالمية أبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات

 العربية اللغة تعليم قسم سكريتري ،املاجستري مبارك زلفي احلاج الدكتور مساحة
  .االنجمب احلكومية االسالمية أبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية

 علميا الباحث أفاد الذي االول املشرف ،املاجستري صاحل شهداء الدكتور مساحة
 حىت البحث فكرة بداية منذ البحث هذا اعداد مراحل كل يف خطوات وأرشد وعمليا
  .الباحث من ديروالتق الشكر وعظيم تعاىل اهللا من والشرف املنة فله انتهائه،
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 وتقديره شكره عن لساين يعجز الثاين، فاملشر بابكر، اهللا قريب الدكتور مساحة
 مين فله. البحث هذا إعداد مدة طوال والدعاء والتشجيع االرشاد للباحث قدم فقد

  .اجلزيل اجلزاء اهللا ومن والتقدير الشكر خالص

 قد الذي االسالمية ثانويةال املعارف مدرسة مدير املاجستري، منفعة السيد مساحة
  .البحث هذا قامةإ يف وساعد للباحث مسح

 اللغة تعليم قسم يف نيمعلامل االساتذة اىل والتقدير الشكر الباحث يقدم كما
 هلم. االنجمب احلكومية االسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
 خري عين اهللا وجزاهم والتشجيع فواملعار ومالعل من قدموه ما على والتقدمي الشكر
  .اجلزاء

 منذ ربياين قد اللذين احملترمني الوالدين اىل والتقدير الشكر الباحث يقدم كما
  .النافعة العلوم طلب يف دائما ينوشجعا ريصغ

 إىل املتواضع العمل هذا امتام يف همأس من وكل وأصدقائي وزمالئي عيين ولقرة
  .مجيعا واملنة التقدير وعظيم الشكر هلم تشجيع، لمةبك ولو الوجود حيز

  .الرضا سبيل اىل واهلادي واملستعان املوفق واهللا  

  م ٢٠١١ مايو     ماالنج،            

 الباحث            

 

  اجلفاري ناثر حممد              

 /S2 ٠٩٧٢٠٠٦: التسجيل رقم          
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 / S-2  ٠٩٧٢٠٠٦٢   :رقم التسجيل     حممد ناثر: إعــــداد  

لطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة و تقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستر قد دافع ا
  م ٢٠١١يونيو  ١٠يف تعليم اللغة العربية، و ذلك يف يوم اجلمعة، 

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة 
  ........................  التوقيع   و مناقشا   رئيسا  توركيس لوبيس الدكتور  .١
  ........................    التوقيع  مناقشا  نور املرتضىالدكتور   .٢
  ..........................  التوقيع  مشرفا و مناقشا  الدكتور شهداء صاحل.٣

  ..........................  التوقيع  مناقشامشرفا و   الدكتور قريب اهللا بابكر. ٤
  

  االعتماد
  عميد كلية الدراسات العليا،

  
  

 الدكتور  مهيمن  األستاذ
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠: التوظيف رقم  
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  الطالب إقرار
  
  

  :كاآليت وبيانايت أدناه، املوقع أنا
  ناثـر حممد:     االسم
  s2 \٠٩٧٢٠٠٦٢:   التسجيل رقم

 تعليم يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرا اليت الرسالة هذه بأن أقرر  
 االنجمب احلكومية االسالمية ابراهيم مالك النامو عةامج العليا الدراسات كلية العربية اللعة
  :عنوان حتت

  الكالم مهارة لتنمية الوصفي التعبري يف الداللية احلقول نظرية فعالية  
  )الوسطى جاوا جفارا احلكومية الثانوية املعارف مدرسة على بالتجريب(  
 ادعى واذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورا وما بنفسي وكتبتها حضرا  
 على املسؤولية حتملأ فأنا حبثي من ليست فعال أا وتبني تأليفه من أا استقباال أحد
 موالنا جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية نوتك ولن ذلك،
 .االنجمب احلكومية االسالمية إبراهيم مالك

  .ذلك على أحد جيربين ملو اخلاصة رغبيت على بناء االقرار هذا وحررت هذا

  
  

     ٢٠١١   مايو ماالنج،             
  االقرار صاحب توقيع            

  
  ناثـر حممد                  

  /S2 ٠٩٧٢٠٠٦: التسجيل رقم                 



viii 
 

  البحث مستخلص

 لتنمية الوصفي التعبري يف الداللية احلقول نظرية فعالية. ٢٠١١ ناثـر، حممد
 براهيمإ مالك موالنا جامعة العليا، الدراسات رنامجب. املاجستري رسالة.الكالم مهارة

 واملشرف ،املاجستري صاحل شهداء الدكتور:  االول املشرف .االنجمب احلكومية االسالمية
  بابكر اهللا يبقر الدكتور :الثاين

  .الكالم مهارة, الوصفي التعبري, الداللية احلقول نظرية:  األساسية الكلمات

. وكتابة قراءة, كالم استماع،:  االربع املهارات يف كزمر العربية اللغة تدريس
 مل الكالم يف الطلبة كفاءة أن أنه خصوصا، جفارا ويف عموما اندونيسيا يف الظاهر ولكن
 يف الكفاءة وعدم للمفردات، االستيعاب عدم السبب أن الباحث ورأى. اجلودة إىل تصل

  .الفقرات إىل اجلمل تركيب

 احلال هلذا. املشكلة هذه حلل اختياره ميكن أسلوبا الباحث يقدم الظواهر هذه من  
 الوصفي التعبري يف الداللية احلقول نظرية تطبيق كيف) ١(: يلي كما البحث أسئلة كانت
 هذا يستخدم. الكالم مهارة يف الداللية احلقول نظرية فعالية ما) ٢. (الكالم مهارة لتنمية
 التجرييب الفصل. الضابط والفصل التجرييب لالفص من يتكونو التجرييب املنهج البحث
 فصل الضابط والفصل الوصفي، التعبري يف الداللية احلقول نظرية تطبيق فيه يستخدم فصل

  ).املدرسة تلك يف الكالم مهارة تعليم يف تستخدم طريقة( التقليدية الطريقة فيه يستخدم
 احلقول نظرية تطبيق إن تقول نتيجة إىل الباحث وصل االختبار نتائج على بناء  
 إىل اجلمل وتركيب اجلمل إىل املفردات وتركيب املفردات، مجع باألسلوب الداللية
  .الكالم مهارة لتنمية فعالة الفقرة

 لذاك. الكالم ملهارة سلوباأل هذا تطبيق على الباحث يقتصر البحث هذا يف  
 لتدريس جديد بأسلوب الداللية احلقول نظرية تطوير اآلخرين من الباحث يرجو

 أن اآلخرين من الباحث يرجو وأيضا. والكتابة القراءة االستماع، من األخرى املهارات
  .العربية اللغة تدريس يف الداللية احلقول نظرية تطبيقل  أخرى أساليب يصمموا
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ABSTRACT 
 
 

 
 
M, Natsir, 2011. The Effectiveness  of Field Theory of Meaning in Descriptive 
Exposure to Develop Speaking Skills. Graduate thesis program, the State Islamic 
University of Malang Maulana Malik Ibrahim. Advisors: 1) Dr. Syuhadak, MA, 2) 
Dr. Gareeb Allah Babiker 
 
 

Keywords: Field Theory of Meaning, Exposure Descriptive, Speaking Proficiency 

 

     Language learning is basically learning that focuses on four skills: listening, 

speaking, reading and writing, and does not rely on one skill only. But the reality in 

Indonesia in general and in Jepara in particular, most student are poor in speaking 

skill. The reaseacher thinks that most of them do not have enough vocabularies and 

luck competence of writing sentences and paragraph. 

 Based on this phenomenon, the author offers a technique as an alternative 

solution to overcome these difficulties. In this case, he formulates two research 

questions: (1) How is the implementation of field theory of meaning in the exposure 

descriptive to develop speaking skills?, (2) what is the effectiveness of using field 

theory of meaning in the exposure descriptive to improve speaking skill?. This 

research uses experimental study using two groups: experimental group 24 students, 

and a control group 20 students. 

Based on the analysis of test results of experimental and control classes, it is 

concluded that the application of the theory of meaning with the technique field; can 

increase vocabularies and develop skill for both writing sentences and paragraph   . 

 In this study, the researcher only applied this technique in teaching speaking 

skills. Therefore, the following researchers are expected to develop field theory of 

meaning with a new technique for learning other skills; listening skills, reading and 

writing. And subsequent researchers also hoped to design a variety of techniques for 

the application of field theory of meaning in learning Arabic. 
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ABSTRAK 

 

 

 

M, Natsir, 20011.  Efektifitas Teori Medan Makna dalam Pemaparan Deskriptif 
untuk Mengembangkan Kemahiran Berbicara. Tesis program Pascasarjana, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:  1) Dr. 
Syuhadak, MA, 2)  Dr. Gareb Allah Babiker 

 

Kata kunci: Teori Medan Makna, Pemaparan Deskriptif, Kemahiran Berbicara 

 

Pembelajaran bahasa pada umumnya pembelajaran yang terfokus pada empat 
kemahiran; mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis, dan tidak bertumpu 
pada satu kemahiran saja. Akan tetapi kenyataannya di Indonesia pada umumnya dan 
di Jepara pada khususnya, kemahiran siswa dalam berbicara masih rendah. Menurut 
peneliti, hal tersebut karena siswa belum menguasai mufrodat, merangkai kata dan 
mengembangkan kalimat menjadi paragraf. 

 Berdasarkan fenomena ini, maka penulis menawarkan satu tehnik sebagai 
alternative solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dalam hal ini, peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk penerapan teori medan 
makna dalam pemaparan dekriptif untuk mengembangkan kemahiran berbicara ?, (2) 
apa pengaruh teori medan makna untuk pengembangan kosakata, menyusun kalimat 
dan pengembangan opini dalam berbicara?    

 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan dua 
kelompok yaitu kelompok eksperimen yang berjumlah 24 siswa, dan kelompok 
kontrol yang berjumlah 20 siswa. 

 Berdasarkan analisis dari hasil tes kelas eksperimen dan kontrol, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa penerapan teori medan makna dengan tehnik; 
menginventarisir kosakata, menyusun kosakata menjadi kalimat dan menyusun 
kalimat menjadi paragraf adalah efektif untuk mengembangkan kemahiran berbicara 
(Bahasa Arab).  

 Pada penelitian ini peneliti hanya menerapkan tehnik ini dalam pembelajaran 
kemahiran berbicara. Oleh karena itu, kepada peneliti berikutnya diharapkan 
mengembangkan teori medan makna dengan tehnik baru untuk pembelajaran 
kemahiran yang lain, baik kemahiran mendengarkan, membaca dan menulis. Dan 
juga peneliti berikutnya diharapkan mendesain tehnik yang bervariasi untuk 
penerapan teori medan makna dalam pembelajaran bahasa Arab. 
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  لوالفصل األ
  السابقة اإلطار العام والدراسات

  
 

 دمةمق  -  أ
نزل القرآن بلسان عريب مبني، فكان للغة العربية مزية ال تتأتى لغريها من 

ثر القرآن الكرمي يف األمة العربية، يف أخالقها وعقيدا وشىت نواحى أاللغات، وكما 
 ١،يضا يف اللغات العربية تأثريا بالغا يف حفظ اللغة العربية واستقرارهاأفقد أثر . حياا

وتوحيد هلجاا وإثرائها وتنميتها وذيبها وسعة انتشارها، والقرآن مفجر علوم 
  .٢العربية

فمنذ . تعترب اللغة العربية بتراثها األديب الضخم إحدى اللغات العظيمة يف العامل  
الىت جعلت احدى  UNIVERSALITYهذه اللغة بالعاملية  العصور الوسطى متتعت

لغات العامل العظيمة، مثل الالتينية واليونانية،، واالجنليزية والفرنسية، واالسبانية 
عدد املتكلمني ا بل يعكس . وهذا الوضع بالنسبة للعربية ال يعكس فقط. والروسية

يف  –وما تزال تلعبة  –م الذي لعبته أيضا املكانة الىت احتلتها يف التاريخ، والدور امله
  ٣.ية سالمتنمية اتمعات العربية واإل

 بية عرب العصور تعود أساسا إىلوليس هناك أدىن شك يف أن حياة اللغة العر  
وحيويته، ومع ذلك فهناك صفات خاصة باللغة العربية ساعدت على بقائها  اإلسالم

وقد توارثت  Trenchantفاللغة العربية لغة قومية صارمة . آخر إىلوانتقاهلا من جيل 
والىت مكّنتها من أن تقف يف وجه االزمات . حيويتها من االيام اخلشنة يف الصحراء

                                           
 ٢٣ ، ص)٢٠٠١دار غريب، : القاهرة(العربية وعلم احلديث،  حممد حممد داود، ١
 ٤٠، صنفسه املرجع ٢
مكتبة : القاهرة(عربية لألجانب حممد عبد الرؤوف الشيخ، املرجع يف تعليم اللغة ال فتحى على يونس و ٣

 ١١، ص)٢٠٠٣، وهبية
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  .والصعوبات 
ارتباطا كبريا فهي اللغة الدينية  سالمة القرآن، فإهنا ارتبطت باإلوألن العربية لغ  

جلميع املسلمني يف مجيع احناء العامل سواء أكانوا يتكلمون العربية أم ال يتكلموهنا فهم 
اى املسلمون، يتلون القرآن يف أصله العريب وليست هناك ترمجة يف أية لغة ميكن ان 

على كل مسلم  صلوات اخلمس الىت جيبذلك فالك. تستخدم بديال عن األصل العريب
ان يؤديها تقام بالعربية، ومثل هذا يقال عن بقية شعائر اإلميان والعبادات والدعوات 

 أوهنديا  أوتركيا  أوالىت جندها دائما على لسان كل مؤمن، ليكن هذا املؤمن فارسيا 
صيل ما يقدر من اللغة يا، فكل مسلم ينبغي ان تكون لديه لغة ما وحتومال أوأفغانيا 

العربية، وال شىء يرفع الفرد يف أعني معارفه وأصدقائه مثل معرفته الكثرية باللغة 
العربية، حىت املؤذن الذى يعلن الصالة من على املآذن داع :  سالماملقدسة للغة اإل

م العبادة، يستخدم العربية الفصحى سواء أكان يف القاهرة، أم استانبول، ا إىلاملصلني 
   ٤.غريمها
تعترب عظيمة ومن لغة العامل، وحلالنا  زيتها وخصائصها تعترب العربية لغاتومل

من املظاهر ان تعليم اية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق ، لكن العربية لغة أجنبية
 إىلهذه املشكلة دولٌ كثرية ممن فطنت  إىلت التفكري والبحث واالهتمام، ولقد تنبه

لتها ما هي جديرة به من الدراسة والتجربة والرعاية، أوضرورة نشر لغتها بني االمم ف
ذلك ألهنا آمنت بأن نشر لغتها خارج حميط وطنها، فنشر اللغة يستتبعه تعريف 

ر فهما حلياة شعوب اخرى مبا وراء اللغة من ثقافة وحضارة، وجيعل متعلم اللغة اكث
كثر من ذلك يف نواحى الثقافية واالجتماعية، بل أبالدها، ومتقبال لوجهة نظرها يف ال

فاللغة اذن أثبتت اهنا خري وسائل الدعاية الهلها وللبالد . النواحى الدينية والسياسية
  ٥.الىت تتكلمها

                                           
 ١٣ص رجع نفسه،،امل حممد عبد الرؤوف الشيخ فتحى على يونس و  ٤
 ٣ص ،)١٩٦٦لكاتب العريب، دار ا: القاهرة(ى، مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب،علي احلديد  ٥
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اهلني، لكنه مع البحث والدراسة أمكن  أووتعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل   
عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول، ولقد وضعت هذه  إىلالوصول 

الطرق موضع التجربة، وكانت النتائج يف بعض االحيان مرضية للغاية، ففى بعض 
وامريكا وفرنسا واملانيا امكن تعليم اللغة  angelesة االجنليزية باجنلترا مراكز تعليم اللغ

مع " من التفاهم"مستوى ميكنه  إىلاألجنبية للدارس يف شهور قليلة والوصول به 
عة الدراسة يف املعاهد متاب إىلسكان تلك البالد، وبعضهم وصل به مستواه 

  .واجلامعات
لسن الدارس والبيئة الىت يعيش فيها  تبعاوختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية 

ائل مراحل تعليمه حيتاج من الوقت أكثر مما حيتاجه أوأثناء تعلمه للغة، فالطفل يف 
من  البالغ الرشيد، والدارس الذى يتعلم اللغة يف بيئتها ينفق من الوقت اقصر مما ينفقه

أية لغة أخرى غري اللغة  أويف بالد تتكلم لغته االصلية  يتعلمها يف بيئة غريبة عنها أو
  ٦.الىت يتعلّمها

تعليم اللغة األجنبية انه ليس من الصعوبة أن يتعلم شخص أي لغة أجنبية ولكن 
فلتحقيق الكفاءة اللغوية شروط ال بد منها أيا . الصعوبة هي تعلم اللغة داخل الفصل
س، منها أن يكون احلصص الدراسية كافية، كانت الطريقة اليت يستخدمها املدر

اإلكثار من التدريبات واالستخدام باللغة املدروسة، وأن يقل عدد الدارسني وخيتص 
. ، وأن جييد املدرس يف الكفاءة اللغوية وكيفية تدريسهايف الكالمباكتساب الكفاءة 

روط األربعة وأما األمور األخرى مثل الطريقة واملواد التعليمية فليستا كأهم الش
  ٧.األخرى

املدارس  نسبة ذا احلال قد اكتشف قشريي وآخرون أن تعليم اللغة يف
االبتدائية خاصة يواجه املشكالت التعليمية، منها ما تتعلق باخللفية الدراسة للمدرسني 

                                           
 ٣علي احلديدى، املرجع نفسه، ص  ٦
٧ Sadtono E, Metode belajar Mengajar Bahasa Inggris Untuk kemampuan Komunikasi Lisan, 

1983, Makalah disajikan dalam seminar Metodologi Pengajaran Bahasa Inggris SMP-SMA di 
Jakarta 
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اليت تدل على عدم تأهيلهم، وقلة احلصص الدراسية، وطريقة تدريسهم اليت متيل إىل 
وذه مل تتوافر األهداف الرئيسية يف تعليم  ٨.الترمجة، وعدم توفري الوسائل التعليمية
  .االستماع، الكالم، القراءة والكتابة  اللغة العربية الستيعاب املهارات األربع

ارس حث ان هذه املشكالت اليت سبق ذكرها قد تواجه أيضا يف املديرى البا
، املشكلة (swasta)وى الوسطى خاصة يف املدارس اخلاصة املتوسطة والثانوية جبفارا جا

كومية، وخلفية الدراسة للمدرسني يف املهمة قلة احلصص الدراسية للمدارس احل
تربية اإلسالمية والشريعة بل بعض ملدارس اخلاصة، ألن أكثر منهم خترجوا يف كلية الا

منهم خترجوا يف املعاهد اإلسالمية التقليدية وهم يعتادون يف استخدام طريقة الترمجة، 
  .مل يعرفوا طريقة تدريس اللغة العربية ال سيما النظريات اليت تتعلق باللغة

هذا احلال يفهم ان تعليم اللغة العربية حينئذ هو عملية تقتصر على قراءة 
نصوص وترمجة املفردات، وفهم النصوص، وإجابة أسئلة من فقرة رئيسية للنصوص ال

لكل . كتابيا فحسب، هم مل يفهموا ومل يستوعبوا على املهارة األربع للغة العربية
املهارة خصائصها، أهدافها وأساليب تدريسها حىت يستوعب الطالب هذه املهارة بعد 

عليم اللغة العربية يلغي مهاريت االستماع من هذا الواقع أن ت. التعلم والتدريس
  .  والكالم

وعد علماء اللغة أن اهلدف الرئيسي يف تعليم اللغة العربية أن ميارس الطالب 
الكالم بالطريقة اليت ميارسه ا الناطقون بالعربية أو بصورة تقرب من ذلك، ألن 

  .سائل التفاهمالوظيفة الرئيسية للغة هي التفاهم، الكالم واحلديث من أهم و
واحلال الذي مر به الباحث أن تعليم اللغة العربية مل يبلغ إىل كفاءة الطالب يف   

  .يواجه املشكالت الكالم تعليم ، وعلى ذلك يعترباستخدام اللغة وسيلة لالتصال
احلديث عبارة عن مزيج العناصر منها  أوجدير أن هنتم بأن الكالم  ولذا

وليست عملية  .كصياغة لألفكار واملشاعر يف كلمات التفكري كنشاط عقلي واللغة
                                           

٨ Khusairi dkk, Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah se kabupaten Malang, 2002, Laporan 
penelitian DUE-like Program pendidikan Bahasa Arab Fakultas sastra Universitas negeri Malang 
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  .ا يف التحدثأوالتفكري، يفكر الناس قبل ان يبد: ثانيا
 اجلمل والعبارات اليت من شأهنا نقل األفكار وليس من املمكن الفصل بني: اثالث

   .مرحلة الصياغة اللغوية والتفكري ألن التفكري يتم باللغة ومن خالهلا
األداء الصويت أن يكون اجلهاز الصويت سليما، وتكون املخارج الصوتية : رابعا

أثناء عملية التحدث دون تؤدي عملها، ويكون النطق قادرا على إعطاء احلروف 
  ٩.أخطاء

فهنا العالقة بني نشاط عقلي وقدرة يف أداء اللغة، على أن أنشطة الفكر  
 inner)دثة يف القلب صطلح احملافكر حتدث يف القلب أو ما يشتهر مبيتداخل فيها لغة ال

speech)  .انتاج الفكر فلذا  اللغة من الوسائل املساعدة للشخص يف الفكر وهي متثل
 أوداء اللغة انشطتان متالزمان متكامالن وحيدثان يف وقت واحد، عملية الفكر وأ

بعبارة أخرى أن قدرة الفكر للشخص سيمثلها وينتجها قدرته يف أداء اللغة يعىن أن 
ر للشخص ممثلة من قدرته يف أداء اللغة، وعكسه أن قدرة الشخص يف أداء قدرة الفك

  ١٠.اللغة ممثلة من قدرته يف التفكري
حلل املشكلة يف تدريس اللغة  رغية قويةمن تلك العبارة اليت سبق ذكرها للباحث 

ى واية جفارا جسالمالعربية على صدد مهارة الكالم يف مدرسة املعارف الثانوية اإل
 Pemaparan)الوسطى بتقدمي تطبيق نظرية احلقول الداللية يف تدريب التعبري الوصفي 

deskriptif) .لكي نفهم معىن : اليت تقرر هذا بعد ان اطلع الباحث يف هذه النظرية
. معناها رابطن نفهم جمموعة من الكلمات اليت ييلزم أكلمة واحدة القائم يف نفسها 

                                           
  ١٩٦-١٩٥، ص )١٩٩٦اململكة العربية السعودية، دار االندلس، (املهارات اللغوية،  ،حممد صاحل الشنطى  ٩

  ١٠ Mohammad Asrori, Psikologi Pembelajaran, Wacana prima, Bandung, 2007, hal 145 
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ه موعة من طابها سيفهم الرتفيفهم الباحث ان معىن كلمة واحدة القائم يف نفس
بط معناه يف حقل معني، وهي جزء من منتظم اللغة اليت يصور جزءا الكلمات اليت يرت
املعجمي قه جمموعة للعناصر الظاهرة يف العامل املعني وما ينفذ وحيق أومن جمال احلياة 
   ١١.امثل إسم لون يشكّل حقال معين اليت يرتبط معناه

فيما يطلق عليه علم الداللة من نطاق علم  semantic Fieldاحلقول الداللية 
بينها بفكرة  عمل جمموعات من املفردات تتصل فيماوالت لالذي قام مبحا  املفردات
أو تعرب عن جوانب ثابتة يف احلياة االنسانية ال تتغري أو ختتلف مثل املفردات حمددة 

ويستخدم علم املفردات . الدالة على أعضاء جسم االنسان أو القرابة أو األلوان
الكلمات ختتلف  غري أن. للوصل إىل نتائج أكثر دقة word countإحصاء الكلمات 

أثناء االستعمال من حيث النشاط والركود، ولذلك يفرق هذا العلم بني املفردات 
، وعلم املفردات Passive vocabularyواملفردات اخلاملة   Active vocabularyالنشطة 

من العلوم اليت تتصل بدراسة الداللة واملفردات، هناك ثالثة علوم اليت تتصل ذين 
 وعلم املفردات، (semantics)علم الداللة : علماء املعاجم وهيدراستني عند 
(Vocabulary) وعلم املعاجم ،(Lexicologi) .١٢   

 فهياخلطوات املعينة ميكن استخدام هذه النظرية يف تعليم التعبري الوصفي الشوب
، كذلك  الكالمولذلك يرغب الباحث يف أخذ هذه النظرية أسلوبا فعاال للتدريب يف

اللغة سلوك طبيعي إيقاظ التفكري والنشاط للطالب يف تعليم اللغة العربية ألن ألن هذه 
وبالنسبة للمهارات األربع يف تطبيق هذه النظرية  .ب طريقة املباشرةلإلنسان عند صاح

 .مث القراءةالكتابة، ، الكالم تداء من  املفردات، االستماع، من خالل التدريس اب
   البحث أسئلة  -  ب

 : أسئلة البحث كما يلي أما 
 ؟ تم تطبيق نظرية احلقول الداللية يف التعبري الوصفي الشفهيكيف ي- ١

يف  و يف تنمية التركيبو يف تنمية املفردات نظرية احلقول الداللية فعاليةما  - ٢

                                           
١١

 Moh Ainin dan Imam Asrori, Semantik bahasa Arab, hilal, Surabaya, 2008, hal 107 
 ٣١٥-٣١٣، ص )١٩٩٦, دار املعرفة اجلامعية: االسكندرية(مقدمة لدراسة اللغة , حلمي خليل ١٢
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 ؟ رتنمية األفكا
 
 البحث أهداف  - ج

  :هي  لألمور التالية الباحث ذا البحث يستهدف
 .الشفهي الوصفي التعبري يف الداللية احلقول نظرية تطبيق عملية معرفة  -١
 .الكالم مهارة يف الداللية احلقول نظرية أثر معرفة  -٢

   
 البحث يةضفر  - د

ألن صة املتوافرة تيجة واخلاليؤكد الباحث على أن هذا البحث سينتج الن
لدى الباحث املسلمات األساسية وهي أن القدرة يف أداء اللغة السيما اللغة الثانية 

واستيعاب الثروة  )بالقدرة املعرفية لإلنسان( مرتبطة بكفاءة التفكري اإلنساين 
احلقول الداللية فعالة يف وذا يقرر الباحث فرضية البحث أن  اللغوية للغة اهلدف،

 .فردات وتنمية التركيب وتنمية األفكارمنو امل
 

 أمهية البحث -ـه
ملن له حقوق ذا  أوهذا البحث له أمهية كربى للباحث نفسه 

  :البحث، وبالتفصل هلذا البحث أمهية من جانبني 
نظرية وذلك أن هذا البحث سيبني املعارف اجلديدة ان  أمهية:   الًأو

املفردات يف ترتيب التفكري عند أداء  النظرية الداللية ميكن استخدامها إلدراك
على أن هذه النظرية كاملدخل يف التدريس ملهارة . اللغة ال سيما اللغة الثانية 

  .الكالم 
  أمهية تطبيقية :   ثانيا

هذا البحث سيعطى املدخالت ملدرسي اللغة العربية يف بناء املدخل ) ١(
  هو املدخل السنتجماتية يف التعليم والتعلم بالعربية، املدخل املقصود هنا 
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)Sintagmatik (  واالستبدال )Paradigmatik . (  
يستفاد من نتائج هذا البحث لتطوير عملية التعليم والتعلم يف مهارة ) ٢(

  .الكالم 
هذا البحث سيعطى الوعي لدارسي اللغة العربية ان النظريات يف ) ٣( 

االستماع والكالم والقراءة علم اللغة متشابكة بتدريس فنون اللغة االربع وهي 
  .والكتابة فعلى مدرسي اللغة العربية االهتمام ا

 
 البحث حدود  -  و

يركز الباحث يف هذا البحث غلى حتديد ما يتعلق باملوضوع واملكان 
  .والزمان

 املوضوعي احلد -١

 التعبري الوصفي  نطرية احلقول الداللية يفالبحث هو فعالية جمال هذا 
اإلمسية تنمية التركيب ) ٢(منو املفردات ) ١(الكالم، تشمل على لتنمية مهارة 

  .  تنمية األفكار) ٣(والفعلية 
 املكاين احلد -٢

ن الذي خيتاره الباحث يف حبثه مدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية املكا
تم كثريا بالعلوم الدينية،  ، ألن هذه املدرسةوى الوسطىجا جفارا اخلاصة

وأيضا هذه املدرسة ذي فكرة ان تصري . لم اللغة العربيةسيما يف تعال 
يف تنمية تعلم اللغة األجنبية  (sekolah berkarakter)مدرسة ذي خصائص 

  .    فريى الباحث أن فيها ميدانا واسعا لتنمية تعليم وتعلم اللغة األجنبية
 احلد الزماين -٣

يف  إلسالميةعارف الثانوية ادرسة امليقتصر الباحث يف حبثه على م  
  ٢٠١١- ٢٠١٠املستوى الدارسي الثاين العام الدراسي 
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 حتديد املصطلحات - ز
اهتماما بالفهم املستكمل ان حيدد الباحث املصطلحات الىت تتعلق ذا   

 : املوضوع  فاملصطلحات املنشودة كاآليت 
 وصف يف ،عليه كان ما على باإلخبار يتسم تعبري :الوصفي التعبري - ١

 .األماكن
 دالالا، ترتبط الكلمات من جمموعة مدخل هو الداللية احلقول نظرية - ٢

 الكلمات من مبجموعة يرابط نفسها يف القائم واحدة كلمة معىن أن تعين
  .معناها يرتبط اليت

 من األماكن وصف يف شفهيا التعبري مهارة عن عبارة): احلديث( الكالم -٣

 .اآلخرين إىل املتحدث

 

 : سابـقةال الدراسـات  -  ح
 ٢٠٠٦سيف املصطفى سنة  .١

استراجتية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم : عنوان البحث
دراسة اجلالة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة (على السياق العام 

  )ية احلكومية ماالنجسالماإل
كالم يف ضوء اجتاه الكشف عن استراجتية تعليم مهارة ال: أهداف البحث

التعليم والتعلم على السياق العام الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة 
  .ية احلكومية ماالنجسالماإل

  حبثا وصفيا حتليليا جتريبيا كيفيا: منهج البحث
ان استراجتية تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم : نتيجة البحث
وهي استراجتية جذابة وممتعة  Jig sawلىت استخدامها طريقة على السياق العام ا

وذلك ليكون الطلبة متحمسني يف الدراسة وال يصيبهم امللل والطلبة حيصلون 
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  .على حصيلة جيدة
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ سنة الدين شريف - ٢

  تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات: عنوان البحث
الفاعلة يف تعليم مهارة الكالم حلل  القتراح الطريقة التعليمية: أهداف البحث

ىل وية احلكومية األسالمضعف التكلم لدى الطلبة يف املدرسة العالية اإل
  ماالنج

  املدخل الكمي الوصفي التجرييب: منهج البحث
ان تدريس مهارة الكالم على اساس املفردات فعالة لترقية : نتيجة البجث

لطلبة املفردات الكثرية وكذلك مهارة كالم الطلبة ألن هذه الطريقة اعطت ا
حبماسة وثقة بنفسهم على التكلم ذه  لبة على التكلم باللغة العربيةتساعد الط

  .اللغة
  
 ٢٠٠٩رملي املكاسري يف سنة - ٣

 العالية املدرسة يف الكالم مهارة تنمية يف املوجه التعبري فعالية: البحث عنوان
 جبامعة املاجستري سالةالر. كجاكرتاوج كارفيك معصوم على يةاإلسالم

  .٢٠٠٩ سنة ماالنج احلكومية يةسالماإل
 لتالميذ الكالم مهارة لتنمية املوجه التعبري فعالية مدى ملعرفة: البحث أهداف
  . جكجاكرتا كارفيك معصوم على يةسالماإل العالية باملدرسة الثاين الصف
  التجرييب البحث:  البحث منهج
  : البحث نتيجة

 الكالم مهارة وتعلم تعليم يف تطبيقه يف جدا فعال املوجه التعبري ان  .أ 

 يف واحلماسة التشجيع الطلبة يعطي وكذلك الكبري التأثري يعطي املوجه التعبري  .ب 
 .العربية اللغة تعلم
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 باللغة الطلبة يتكلم ان ميكن اليت املرحية التعليمية املواقف ينظف املوجه التعبري  .ج 
  التعرب يف ألن ذلك وسبب. فيها واحلياء يكولوجيالس العبء بعدم العربية
 . واملعلم الطلبة بني قسمني إىل االنقسام يوجد ال املوجه

  
  
  
 
 ٢٠٠٩ سنة مضارى -٤

  الكالم مهارة لتنمية الشفهية السمعية الطريقة استخدام فعالية:  البحث عنوان
 الطلبة لدى الشفهية السمعية بالطريقة الكالم مهارة تنمية: البحث أهداف
 كرسيك سوجي يةسالماإل املتوسطة الصاحلني منبع مبدرسة) ز( الثاين الصف
  م ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ الدرلسية السنة
  اإلجرائي البحث:  البحث منهج
 :البحث نتيجة

 الطلبة مهارة أو كفاءة على كبريا تأثريا تؤثر الشفهية السمعية الطريقة إن  .أ 
  اللغوية للمفردات

  اللغوية باملفردات املامهم على التأثري كفاءة ةالطريق هذه يف إن  .ب 
 الكالم يف طالقتهم على مؤثرة الشفهية السمعية الطريقة إن  .ج 

 قد  الكالم مهارة تنمية جمال يف الدراسة أن السابقة الدراسات يف يبدو    
 كثري شكل وذو يتنوع الكالم أن مع وإمجالية عامة بصفة املهارة هذه يف ركزت
 أنواع من األنشطة احد وآخذا متركزا الباحث ويكون .ووظيفته مضمونه حسب
 الباحث يأخذ يعين وكفاءة قدرة الكالم مهارة تنمية إىل يهدف الذي النشاط
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 وتعلم تعليم يف وشرحها ما ظاهرةو االماكن بوصف يباوتدر ممارسته، يف استراتيجية
  .الكالم مهارة
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  الفصل الثاين
  طار النظرياإل

  
    ليمهاتع وأهداف الكالم مهارة  - أ 

  
 مفهوم مهارة الكالم -١

وعند .، والكالم يف أصل اللغة األصوات املفيدة١املهارة لغة حذق يف الشيء 
ويف . املتكلمني املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم

  ٢.كبة املفيدة، مثل جاء الشتاءإصطالح النحاة اجلملة املر
ومهارة الكالم يقصد به نطق األصوات العربية نطقا سليما، حبيث خترج هذه   

: ا وتعرف مهارة احلديث بأ. األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة
الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع 

  ٣.استخدام الصوت املعرب
القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة فيفهم من هذا أن مهارة الكالم هي 

الواضحة اليت تؤثر يف حياة االنسان مثل تعبري عن نفسه لقضاء حاجته وتدعيم ملكانته 
ضمن أكثر من ويفهم أيضا مهارة الكالم أا كفاءة االتصال حيث تت ٤.بني الناس

ملستويات عدة منها هدف  االئمم املنطوقكون جمرد اتقان تراكبيب لغوية، وي
 .املتحدث، والعالمة بني املتحدث واملتلقى واملوقف واملوضوع والسياق اللغوي

وتشتمل الكفاءة اللغوية على التعبري بنوعيها تلقائيا وبطالقة واختيار املفردات املناسبة 
                                           

 ٧٧٧، ص )١٩٨٦بريوت، دار املشرق، (لويس مألوف، املنجد  ١
 ٨٢٩، ص )١٩٨٥جممع اللغة العربية، :مصر(إبراهيم مدكور، املعجم الوسيط، اجلزء الثاين   ٢
: الرياض(وعبد احلميد عبد اهللا، أسس إعدلد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  إىلناصر عبد اهللا الغ  ٣

 ٥٤، ص )١٩٩١، إىلدار الغ
 ١٦٠، ص )١٩٨٩الرباط، إيسيسكو، (رشدي امحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني ا   ٤
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   ٥.تماعيللموقف اللغوي االج
 

  أمهية الكالم - ٢
التحدث من أهم الوان النشاط اللغوى للكبار والصغار على  أون الكالم إ  

م يتكلمون اكثر السواء فالناس يستخدمون الكالم اكثر من الكتابة يف حيام اى ا
. ومن هنا ميكن اعتبار الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية واستخدامتها . مما يكتبون

. ن يهتم ا املدرس ويستوعبها الطالب يف التدريسالتعبري من القدرة اللغوية يلزم أو
ما أ. القدرة على الفهم والقدرة على التعبري : فكانت القدرة اللغوية ذات شقني 

واما القدرة على التعبري فتشمل . القدرة على الفهم فهي فهم ما نسمع وفهم ما نقرأ 
  ٦.التعبري الشفوى والتعبري الكتايب

م ويعد التعبري الشفوي مدخال للتعبري الكتايب ويعده العلماء التربويون من اه  
اكتساب التعبري  إىلوسائل تعليم وتعلم اللغة وتقدمها ورقيها، ويرون أن الوصول 
  . الشفوي ليس سهال كما يظن بعضهم وخاصة يف جمال اللغة األجنبية

  

  هوعناصر الكالم وعمليته طبيعة -٣
  :مها  م ميكن التركيز على جانبني مهمنييف طبيعة عملية الكال

 والنطق كالمال جانب يف اللغوى النمو  - أ

 ٧الطبيعة الصوتية للكالم   -  ب
وعملية الكالم ليست عملية سهلة ، بل متثل مفهوما متسعا ال يقل يف مفهومه   

  .عن عملية االستماع
                                           

، )٢٠٠٠القاهرة، دار الثقافة، (حممود رشدي خاطر ومصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية والتربية الدينية   ٥
  ٦٣-٦٢ص 
 ١٧١ص  ،) ٢٠٠٠دار الفالح،  : عمان (، على اخلويل، املهارات الدراسية  ٦
 ٢٤٠ص  ،)١٩٨٢ ، ، جامعة امللك سعودالسعودية(امحد منصور، علم اللغة النفسي،  عبد ايد سيد  ٧
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  :لتالية واحلديث عبارة عن مزيج من العناصر ا
 عقلى كنشاط التفكري  -أ 

 كلمات ىف واملشاعر لالفكار كصياغة اللغة  - ب 

 ويسمعها تنطق اصوات طريق عن والكلمات االفكار حلمل كعملية الصوت   - ج 
 .اآلخرون

 واستماع جسمية كهيئة الفعل أو احلدث   -د 

  
  الكالم عملية طبيعة -٤

مترابطة، حبيث يكون أحدها عملية الكالم بناء على أسس عقلية منظمة  تتم
  :سببا يف وجود اآلخر، كانت عدة خطوات يف عملية الكالم أوجزها فيما يلي

 استثارة  -أ 

 تفكري  - ب 

 صياغة  - ج 

 نطق  -د 

 األلفاظ انتقاء يف يبدأ سيقول، فيما ويفكر االنسان، يستثار أن وبعد
 لفطا يضع كأن سني،والتح التعديل بعملية يقوم مث. املناسبة والتراكيب والعبارات
 يبيت الذين مستمعيه إىل يتحدث أن قبل تركيب، مكان تركيبا أو لفظ، مكان
 وهي األخرية، املرحلة تأيت مث واملفاهيم، األفكار صنوف ونوعيتهم قدرام على
 عملية من يرى ال واملستمع الكالم، عملية تتم السليم فبالنطق النطق، مرحلة
 من خاليا وواضحا سليما النطق يكون أن هنا نوم املظهر، هذا إال الكالم
  ٨.األخطاء
 

                                           
 ١٤٦-١٤٥ص , )٢٠٠٣, مكتبة التوبة: الرياض(, طرائق تعليم اللغة العربية, بن إبراهيم اخلطيب حممد ٨
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  مراحل الكالم - ٥
مهارة عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد إن الكالم باعتباره 

 .علمواحلكمة ما ينبغى ان ميلكه امل
  :ايلما مستويات الدارسني كالتيتدرج الكالم حسب مستوى الدارسني ، أ

 أسئلة حول الكالم مواقف تدور ان ميكن: االبتدائي للمستوى بالنسبة  - ١
 األسئلة هذه املعلم يرتب ان ويفضل. الطالب عليها وجييب املعلم يطرحها
 .متكامل موضوع بناء إىل بالطالب ينتهى الذي بالشكل

 roleيتعلم الطالب مهارة الكالم من مواقف لعب الدور : املستوى املتوسط - ٢

playing  ووصف االحداث الواقعية ، وادارة االجتماعات واملناقشة الثنائية
وإعادة رواية االخبار يف التلفاز واالذاعة واالخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو 

 .القاء تقرير مبسط وغريها
كن للطالب حكاية القصة ووصف املظاهر الطبيعية والقاء مي: املستوى املتقدم - ٣

وإلقاء احلوار يف  والتكلم يف موضوع مقترح  debatخطبة وادارة املناظرة 
 ٩.متثيلية

 
  تعليم مهارة الكالم -ب

 الكالم مهارة تعليم مفهوم  - ١

 للطالب للوصول متكاملة خطة وفق على تسري عملية الكالم مهارة تعليم
 وخرباته ومشاهداته واحاسيسه ومشاعره أفكاره ترمجة من ميكنه مستوى إىل

  ١٠.معني فكر نسق وفق على سلية بلغة شفها
                                           

 ١٦١ ، صطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي امحد طعيمة، تعليم العربية لغري النا ٩
-عمان(, االلغة العربية مناهجها وطرائق تدريسه, طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي ١٠

 ١٣٥،ص )٢٠٠٥دار الشروق، : األردن
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 الكالم مهارة تعليم أهداف - ٢

  :االمجايل األهداف أما وتفصيال، إمجاال أهدافا الكالم مهارة لتعليم إن  
 الناطقون ا ميارسه اليت بالطريقة الكالم الطالب ميارس أن  -١

 .ذلك من تقرب بصورة أو بالعربية
 مع والتحدث للغة الصحيح النطق لىع الطالب قدرة تنمية -٢

 ١١.األداء يف سليما املعىن، يف معربا حديثا بالعربية الناطقني

  :أما األهداف اخلاصة ميكن حتديدها مبا يلي
 .سليمة عربية بلغة وحمأورم اآلخرين ةمواجه على الطالب تشجيع  -أ 
 دون حيول الذي الطالب بعض عند الزائد احلياء عامل على التغلب   - ب 

 .خواطرهم يف جتول اليت واملعاين األفكار توضيح
 .تستدعيعا حياتية مواقف من هلا ملا اخلطابية، تنمية   - ج 
 أصحاا دعن البديهة وشحذ الكالمي االرجتال على القدرة تنمية   -د 

 .واخلواطر األفكار توالد يف لتساهم
 الناس أقوال واحترام واصغاء احلديث قواعد على الطالب تعويد  -ه 

 ١٢.واالجتهاد الرأي يف خالفوه وإن إليه، يتحدثون الذين

 

 الكالملتعليم طرق  - ٣
ل للتدريب على التعبري بوجه عام وال بد للمدرس والكالم هو املنطلق األ

                                           
ص , )١٩٨٣, دار املعرفـة : القاهرة(, طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية, رشدى خاطر وآخرون ١١

٤٠٧ 
 ٢٠٤، ص )١٩٩٨دار النفائس، : لبنان(نايف حممور معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها،  ١٢
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  :من أن يتقيد ببعض املبادئ يف هذا الدرس ، ومن هذه املبادئ 
التزامه الكالم باللغة العربية السليمة ألن إيثار الفصحى يف التدريس يهيئ   -أ 

ويتخلون، أسلوم ،  للتالميذ صورا جيدة للمحاكاة فتسلم عبارم ، ويسمو
  .، عن كثري من صور العامية وتراكيبها رويدا رويدا

أن يترك للتالميذ حرية االنطالق يف التعبري واالسترسال يف القول، فال   - ب 
يقاطعوا خالهلا باإلصالح، وإمنا يكون اإلرشاد والتوجيه بعد أن ينتهي الطالب 

فهي أن تقضى يف إرشادات من عبارته ، فليست الغاية من دروس التعبري الش
وتوجيهات ممهدة لكتابة املوضوع التحريري، بل غايتها تعويد التالميذ 

وحيسن أن يكون املوضوع التحريري . االنطالق يف التعبري يف أكثر احلاالت 
غري املوضوع الشفهي ، كما ميكن أحيانا أن يعاجل املوضوع شفهيا قبل اللجوء 

 .كتابته حتريريا  إىل
ن للمدرس أن يستخدم يف املرحلة اإلعدادية طريقة األسئلة يف معاجلة ميك  - ج 

اإلجابات  إىلاملوضوع شفهيا، على أن يتحرى يف بعض أسئلته توجيه التالميذ 
وينبغى ترتيب األسئلة ومسايرا لنواحي املوضوع حبيث تتكفل كل . املطولة 

التالميذ على  جمموعة من األسئلة بتوضيح إحدى نواحي املوضوع وتدريب
فيما بعد تنأوال كليا وربط ل املوضوع أوالتعبري عنها ، وذا يئ التالميذ لتن

 ١٣.املختلفة نواحيه
ويستطع املدرس أن يعاجل خمتلف املوضوعات يف التعبري الشفهي، 

حول فكرة من األفكار ،  أوحول قصة من القصص فيمكن أن يدور الدرس 
أن يكون الدرس تعبريا حرا ويكون التالميذ فيه أحرارا يف اختيار  أو

غري ذلك من املوضوعات اليت جيري فيها  أواملوضوعات الىت يتحدثون فيها ، 

                                           
 ١٢٠ص ،)١٩٩٦، دار الفكر: دمشق(اللغة العربية، جودت الركايب، طرق تدريس ١٣
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  ١٤.احلديث واملناقشة
  :كالم فيما يليأما األساليب والطرائق لتدريب الطالب على ال

 أسئلة من إجابة القراءة حصة يف فمجاله. وبأنشطتها اللغة مبنهاج ربطه  -أ 
 النص ونقد املعاين شرح النصوص درس ويف. وتلخيصها التالميذ يقرأ فيما

 يستمعوا ان بعد القطعة يف أسئلة عن اإلجابة اإلمالء درس ويف وتذوقه،
 ختتار اليت فالقطعة التعبري، على للتدريب فرصة القواعد درس ويف إليها،
 واألمثلة الشعرية، األبيات ويف ال، أو معناها مناقشة جيب األمثلة، منها
 املواقف ومجيع التعبري، على للتدريب جمال التطبيق يف تستخدم اليت األدبية
 اختاذه ميكن اخلط درس حىت تالميذه، من العربية اللغة مدرس يقفها اليت
 .بالتعبري التالميذ ألسنة تطلق معنوية ملناقشات أساسا مادته

 النشاطات املدرسة، خارج الطالب وحياة الشفوي التعبري بني الربط  - ب 
 .الصحافة االجتماعية، احلياة من صور الرياضية

 وتشجيعه وصدق حبرية نفسه عن للتعبري الطالب امام اال فسح  - ج 
 .سباملنا الوقت يف لعرضه املناسب املوضوع جماة على

  : التعبري الشفوي) الكالم(ومن أساليب تعليم 
  .واجلواب السؤال    -أ 
 بعرض وذلك العالقات، وإدراك املالحظة على التالميذ تدريب  - ب 

 لتالميذ ويتحدث التالميذ امام املتدرجة واملواقف الصور، من مناذج
  .عنها

ة، مث الثالثة، يعرض املعلم عما يرونه يف الصورة األوىل، مث الصورة الثاني - ج
مث الرابعة، ويطلب من بعض التالميذ التحدث عن الصورة األىلى 

وحياول املعلم أن يواجه التالميذ حنو الربط . وينتقل إىل الثانية وهكذا
                                           

 ١٢١، صنفسه املرجع ١٤
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  .املتالئم بني كل صورة وأخرى

  

  

  .احملادثة-د

  .املناقشة- ٥

  .إعطاء التعليمات والتوجيهات-و

  ١٥.املقابلة الشخصية- ز

  مهارة الكالم  تعليم  اجراءات التعليم يفأساليب و  -٤
  اجلوانب عند الكالم -أ

عملية الكالم هلا جانبان من طرفني يعىن املتكلم واملستمع وعكسه فلذا التدريب  
  .تيعاب املفرداتقدرة االستماع وقدرة النطق واس: يف الكالم يبتدئ مببادئ 

واجلانب . فكاره ومشاعرهبريات الىت يتمكن ا الطالب من إيصال مقصده وأوالتع
  ١٦.اآلخر أيضا شجاعة الطالب يف الكالم

 
 ملراحل يف تدريب الكالما - ب

  : النماذج يف تدريب الكالم كما يلي  ميكن استخدام
   identifikasiوتدريب تشخيصي   Asosiasiالتدريب التشاركي  - ١

يذكر املدرس الكلمة الواحدة ويذكر الطالب الكلمة االخرى   -أ 
 .شعر –رأس :املترابطة مثل

                                           
 ١٦٢-١٥٦ص , طرائق تعليم اللغة العربية, براهيم اخلطيببن إ حممد ١٥

Ahmad Fuad Effendy، metodologi Pengajaran Bahasa Arab، Misykat، Malang، 2009، hal 139   16 
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يذكر املدرس الكلمة الواحدة ويذكر الطالب الكلمة االخرى الىت   - ب 
 .زهرة –حصان : لال رابطة هلا مث

 –تلميذ : يذكر املدرس االسم ويذكر الطالب الصفة املناسبة مثل  - ج 
 نشيط

 اتهد –جنح : يذكر املدرس الفعل والطالب الفاعل مثل  -د 
يذكر املدرس الفعل ويذكر الطالب الفاعل واآلخر يستكمل   -ه 

 إىل-املعلم- ذهب: التراكيب والثالث ينطق اجلمل الكاملة مثل
 .املدرسة إىلذهب املعلم رسة فاملد

يكتب املعلم االمساء من املفردات وحيفظها الطالب فيمسحها   -و 
املدرس مث يذكر املدرس امسا واحدا ويذكر الطالب انواع تلك 

 .فاكهة –طعام  –زهر  –شراب : االمساء مثل
 التخمني يف اكتساب املفردات  - ز 
 

 تدريب االمناط اللغوية - ٢
 mekanisتلقائي التدريب ال   -أ 

فتح : استجابة. فتح املدرس كتابا: مثري: التكرار البسيط مثل - ١
 .املدرس كتابا

حامد : ج. سروال –حامد حيب قميصا : م: التبديل اليسري مثل - ٢
 .حيب سروال

ركب حممود : ج. سيارة –حممود : م: التبديل باجلانبني مثل - ٣
 .سيارة

.       فاطمة: العاصمة، م إىلخالد سافر : م: التبادل يف اجلملة مثل - ٤
 العاصمة إىلسافرت فاطمة 
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استريت  –قرأت كتابا : م: ربط اجلملة بزيادة اسم املوصول مثل - ٥
 . قرأت الكتاب الذي اشتريته باالمس: ج. كتابا باالمس

 التدريبات ذات معىن  - ب
  :التدريب له عالقة بالسياق واملواقف الواقعية مثل 

 عليمية مثل الصور والبطاقة املالئمة للمفرداتالوسائل الت - ١
مثل هل رايت . باستخدام االشياء يف الفصل: موقف الفصل - ٢

 .السبورة ؟ نعم رأيت السبورة
 التدريب االتصايل - ج

مثل ماسم . فردات املتوافرةاستخدامها اذا كان لدى الطالب امل وميكن
  ؟ ماسم أمك ؟ابيك

 التدريب باحملادثة -د
 .وأجوبة أسئلة - ١
 .حفظ أمناط احلوار - ٢
 .احملادثة املوجهة - ٣
 .احملادثة احلرة - ٤
 .القاء القصة - ٥
 .املناقشة - ٦
 .املقابلة - ٧
 .التمثيلية - ٨
 .املسرحية - ٩
  ١٧.اخلطابة -١٠

  

                                           
  ١٤٥-١٤٢املرجع نفسه، ص   ١٧
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 الوسائل التعليمية يف تدريس الكالم  -٥
ق املتعلني ويزيد من دافعيتهم للتعلم الوسائل التعليمية باا كل ما يثري شو

شخصية  إىلز الكتاب واملسجل والراديو واألفالم واحلواسيب اوفإن هذا املفهوم يتج
املعلم نفسه وجناح تواصله مع املتعلمني وسعة صدره وجممل صفاته الشخصية كما 

لرفاق ينسحب هذا املفهوم أيضا على اجلو املدرسي واالجتماعي وعلى العائلة وجمتمع ا
 Instruksional Aids or)التقنيات التربوية أوفمصطلح الوسائل التعليمية  .واحلياة العامة

Educational technology)   وهو ما يدل ليس فقط على الكتاب بل على كل ما
يدخل يف املوقف التعليمي كوسيلة لتحقيق أهداف املنهاج كالكتاب والسبورة 

  ١٨.يل واألفالم واحلواسيب وامور أخرىواللوحات والصورة وأشرطة التسج
  : ية خصوصا املعينات البصرية أمهيةأن للوسائل التعليم John M. Lannonوذكر   

 اجتالب الدافع النفسي للطالب  .أ 
 طوير فهم الطالبلت   .ب 
 إعطاء املعطايات الوثيقة  .ج 
 استكمال اخلربة  .د 
 ١٩للتيسري يف تفسري املعطايات للطالب   .ه 

  :يلى  الوسائل التعليمية يف اللغة كما Peter Hubbard et.alوذكر  
 السبورة  .أ 
 ياءمظاهر األش   .ب 
 بطاقة الصورة   .ج 
 صور الة   .د 

                                           
املنظمة االسـالمية والعلـوم والثقافـة،    : إيسيسكو(على القامسي وحممد علي سعيد، التقنيات التربوية،  ١٨
  ٦-٥، ص )١٩٩١

١٩  Azhar Arsyada, bahasa Arab danMetode Pengajarannya, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004, 
hal 75 
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 خرائط احلائط   .ه 
 املسجالت   .و 
  ٢٠ Over head projector (OHP)   .ز 

من الوسائل واالجهزة التعليمية املوجودة فيمكن استخدام الوسائل 
السبورة  أولوبرية  الثابتة ولوحة العرض التعليمية لتدريس الكالم مثل اللوحة ا

  .واحلاسوب وجهاز العرض الفوقي ٢١القدمية،
وكان بعض الوسائل الفعالة يف تعليم النطق واحلديث مبتدئني بأبسطها 

  :تيةوأقلها كلفة، وهي كاآل
 الطباشرية السبورة  - أ 

 والسبورة الطباشرية، السبورة: مثل السبورة من متعددة أنواع هناك
 السبورة أمهها ومن. املضيئة والسبورة الوبرية والسبورة املغناطيسية،
 أو احلوائط، على وتثبت غالبا، اخلشب من تصنع اليت وهي الطباشرية
 يف احلشبية السبورة هذه اتوإمكان معدنية، أو خشبية حوامل على حتمل

 املدرسية، الكتب يف موجودة غري مواد عرض أمهها من متعددة، التدريس
 التالميذ أعمال ملناقشة تصلح كما والتخطيطات، بالرسوم والتوضيح
 وللشرح العريب، اخلط تدريس عند العربية اللغة يف تستخدم كما.وتقوميها

 النصوص، تدريس ويف اءةالقر تعليم يف تساعد أا كما واإلسضاح،
 إىل بإلضافة اللفظية، الصعوبات بعض تذليل يف املعاونة طريق عن وذلك
 القواعد عليها ويسجل وتوضيحها، احلقائق عرض من املعلم متكن أا

  ٢٢.واملفاهيم املعاين واستخالص للفهم الضرورية والتعاريف العامة
 

                                           
  ٧٧ص , املرجع نفسه  ٢٠
 ١٦٦ص  ،)١٩٨٣ دار املعارف،: الرياض(  سيد أمحد منصور، سيكوجلية الوسائل التعليمية، عبد ايد  ٢١
 ٤١٢، ص)١٩٩٦الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(لتطبيق، سن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية واح ٢٢
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 احلائط صور  - ب 

 هناك وتبقى الصف يف احلائط على تعلق اليت جدا الكبرية الصور تلك هي
 لكي فائقة بعناية املعلقات هذه اختيار يتم أن وجيب. طويلة لفترة أو دائما
 اختيار فضلامل ومن. واحد آن يف ايضاح ووسيلة تزيني وسيلة تكون
 متثل وأن اإلسالمية، العربية احلضارة جوانب من جانبا متثل اليت الصور
 لتكوين مصدرا الصور تكون فقد. اإلجيابية املاضية أو املعاصرة حياتنا
  ٢٣.التالميذ لدى اخلاطئة املفاهيم

 
 العرض لوحات  -ج 

. واتمع باملدرسة اخلاصة اهلامة األحداث عليها تكتب الناتإع حةلو
 يصلح الكرتون أو الصناعي أو العادي اخلشب من مصنوع مسطح فكل
 .)طول متر ١x٢( مربعني مترين حوإىل مساحته كانت إذا الغرض هلذا

 )املمغنطة( واملغناطيسية الوبرية اللوحة  -د 
 أو الكستور قماش باستخدام وذلك رخيصة حملية خامات من وبرية لوحة
 ٢ مساحته احلبييب أو املضغوط الصناعي اخلشب من لوح لتغطية اجلوخ
 بعد اجلمل أو الصور ظهور وتغلف) عرض متر x١ طول متر٢( مربع متر

 الصنفرة ورق أو اجلوخ أو الكستور من بغالف مقوى على لصقها
 كما فة،خب عليها الشخص ضغط إذا بسهولة اللوحة على وتثبت اخلشن
  .بسهولة مكاا تغيري أو رفعها ميكن
 اجلوخ وبني بينه طبيعي أو صناعي خشب من املمغنطة اللوحات وتصنع
 املرتل لوقاية النوافذ يف احيانا سثبت الذي الدقيق املعدين السلك من شبكة
 ورق على املشدودة الكلمات أو الصور ظهر يف ويلصق احلشرات من

                                           
 ٢٠٧مد علي سعيد، التقنيات التربوية، ص على القامسي وحم ٢٣
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 هلا البالستيك من رقائق وتوجد. الوزن صغريخفيف مغناطيس مقوى
 هذه ظهر يف ولصقها احلاجة حسب تقطيعها ميكن مغناطيسية خاصية
 .اجلمل أو الصور

 الساعة ميناء  -ه 

 أو املضغوط اخلشب من لوح من صنعها وميكن الساعة وجه وهو
 ومن. مينائها عن خمتلف بلون الساعة وأرقام العقربان ويكون املاسونيت،
 حدة، على عقرب كل يتحرك حبيث الساعة وجه يصمم ان الضروري

  . احلجرة يف مكان أبعد من واضحة أرقامها تكون وان
 

 الثابتة واألفالم الشفافة الشرائح  - و 

 ملونة، أو وسوداء بيضاء شفافة، أجيابية صوؤ من الشرائح هذه تتكون
 جهاز يف الشرائح هذه وضع وعند. املقوى الورق من غطار يف مثبتة

. بوضوح رؤيتها الدارسني من كبرية جمموعة تستطيع ا اخلاص العرض
 طويل شريط يف تنتظم الصزر هذه من جمموعة فهي الثابتة األفالم أما
 احلائط صور مع الثابتة واألفالم الشرائح هذه وتشترك. ملم ٣٥ سعته

 للناظر توحي صامتة ثابتة أا يف الوبرية واللوحات العرض ولوحات
 . واحلياة ةباحلرك

 الرحالت  - ز 

 تزار أماكن فهناك املدرسة، أسوار خارج واحلركة بالنشاط احلياة متوج
 أن الدارس يستطيع وقد. ةالتحليل للدراسة وأشياء معهم، للحديث واناس
 ومن. واملتحركة الثابتة واألفالم الصور يف يراه مبا احلياة عن الكثري يعرف
 وشركات اللغات، ومدارس األجنبية، السفارات للويارة األماكن أنسب

 هذه امتام وبعد. األجنبية للهيئات التابعة االستعالمات ومكاتب السياحة،
 الذين زمالئهم لباقي عنها شفهي تقرير بتقدمي الدارسون يكلف الزيارات
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 لبعض واحلذف اإلضافة يف ويشتركون تفاصيلية بدورهم يناقشون
  .فقرات

 
 اللغوية األلعاب  -ح 

  الساقي بةلع -١
 على الدالة اللغوية املفردات استخدام اللعبة هذه أثناء الدارسون ميارس
 احلياة واقع يف جيري ما يقارب اتصال موقف يف والشراب الطعام

  املالحظة قوة -٢
 عشر مخسة عن يزيد ال الصغرية األشياء من عددا الدارسني أحد يضع  
 ذكر الدارسني من طلبوي القماش من بغطاء عليها يلقي مث منضدة على
 الذي وللدارس. استخدامه وجماالت منها كل فائدة مث األشياء هذه أمساء
 على أخرى أشياء ترتيب يف احلق األشياء هذه من عدد اكرب يتذكر
 الذاكرة قوة تبني اللعبة وهذه. تذكرها يف الدارسني واختيار املنضدة
 .نبيةاجل اللغة يف ومعناه الشيئ أسم بني وتربط البصرية
  أعمل ماذا -٣
 مران على وتساعد سؤاال العشرون باسم أحيانا اللعبة هذه تسمى  

 الدارسني عدد نصف يتفق. هل بكلمة تبدأ اليت األسئلة على الدارسني
 وينتدبون للمدرس، تعطى صغرية ورق على ويكتبوا املهن من مهنة على

 وال هل بكلمة سؤال يبدأ حبيث الدارسني باقي اسئلة عن ليجيب أحدهم
 تعمل هل املندوب بسؤال دارس كل ويقوم. ال أو نعم عن االجابة تزيد
  . مهنته يكتشفوا حىت وهكذا ؟ املساء أو الصباح يف تعمل هل يوم، كل
  صديقي هو من -٤
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 بطريقة واألخالقي اجلسمي للوصف الدارس ممارسة على اللعبة هذه  
 .فالوص ذا املقصود الشخص املستمع منها يفهم
  ذهب من السكوت -٥
 أحد خاطبه فاذا بلسانه، يتحدث عنه حماميا الفرقة يف دارس كل خيتار
 الشخص يوقع أن دائما السائل وحيأول اإلجابة، ليتوىل حماميه إىل التفت
 أخطاء فإذا. حماميه من بدال الرد على إياه مشجعل اخلطاء يف املسؤول
 من السن صغار اللعبة ههذ وتناسب. اللعبة من خرج السؤال عن وأجاب
 اخلطاء، يف اآلخرين إيقاع وحمأولة واملنافسة احلركة من فيها ملا الدارسني

 السكوت على وتدرم األسئلة استخدام على الدارسني تشجع إا كما
  ٢٤.السائل إجابة يف رغبتهم استدت لو خىت

 اختبارات الكالم  -٦
 :خيترب الكالم بعدة طرق منها

ويقيم على . يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه - ١
 .أساس الطالقة والصحة

 .شفهية تتطلب إجابات شفهية قصرية أوالطالب أسئلة كتابية  إىلتوجه   - ٢
لة على شريط ويترك بني كل سؤال من املمكن أن تكون األسئلة مسج - ٣

ى مجيع الطالب يف أووتضمن هذه الطريقة تس. وآخر وقت كاف لإلجابة
 .السؤال إىلعامل الوقت وطريقة االستماع 

 .الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت واحد إىلتقدم  - ٤
حمادثة  يف أورة شفهية حول موضوع معني اواكثر يف حم أويشترك طالبان  - ٥

   ٢٥.حرة
                                           

-١٥٤، ص )١٩٨٢تبة لبنـان،  مك: بريوت(صالح عبد ايد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها،  ٢٤
١٦٦ 
 ١٦٥ص  ،)٢٠٠٠ يع،دار الفالح للنشر والتوز :عمان(، أساليب تدريس اللغة العربية ،حممد على اخلويل  ٢٥
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  التعبري الوصفي -ج
   التعبري مفهوم -١

. واالفصاح اإلبانة هو لفظا أي ٢٦وأعرب وافصح أبان مبعىن عبر مصدر التعبري
 للوصول متكاملة خطة وفق يسري الذي املنهجي املدرسي العمل هو واصطالحا
 اتهوخرب ومشاهدته وأحاسيسه ومشاعره أفكاره ترمجة من ميكنه مستوى إىل بالطالب
 ٢٧.معني فكري نسق وفق سليمة بلغة – وكتابة شفها – احلياتية
 
  

  الوصفي التعبري  -٢
 ٢٩تصوير شيئ مبا كان فية، أو ٢٨حال الوصف إىلنسبة : التعبري الوصفي     

 معارفا ملعربها أويصوره خربة كانت  أوويفهم به أيضا التعبري الذي يصف عن شيئ 
وهذا يهدف إىل الوصول  يف التدبر اخليايل يف شيئ حىت كأن املستمع أو القارئ 

فهذا يتسم ويكون من التعبري الوصفي تعبري عن شيئ موضوعيا . وقتئذ يشعر به ويفعله
ومنه أيضا تعبري إلثارة القوة اخليالية فهذا ما زالت تظهر يف  باإلخبار عما كان عليه

   ٣٠.قصة طويلة أو قصة قصرية أو حمتويات االنتاج االديب

  التعبري أنواع  -٣
  من حيث املوضوع - أ

                                                                                                                    
١٦٥ 
  ٨٦ص ،)١٩٩٦مكتبة ، : لبنان(، معجم املترادفات العربية االصغر، إىلغ. ر.و  ٢٦
 ٢٠٣، ص )١٩٩٨دار النفائس، : لبنان(نايف حممور معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها،  ٤٢

٢٧  
 ٩٠٣ص  ،)١٩٨٦ دار الشرق، :بريوت(،املنجد ،لويس مألوف  ٢٨
٢٩  W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud Balai Pustaka, 1984, hal 

2001 
  Fatimah Djajasudarma, Wacana pemahaman dan Hubungan Antar Unsur, Refika Aditama, 

Bandung, 2006, hal 11  ٣٠ 
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 حيام لتتنظيم ببعض بعضهم الناس اتصال غرضه الوظيفي التعبري - ١
 واألخبار، القصص وقص واملناقشة احملادثة مثل حوائجهم، وقضاء
 رسائلال وكتابة االعالنات وعمل واالرشادات التعليمات والقاء

 .والنشرات واملذكرات
 إىلالتعبري اإلبداعي غرضه التعبري عن االفكار واخلواطر النفسية ونقلها  - ٢

االخرين بطريقة ابداعية منسوقة ومثريه مثل كتابة املقاالت وتأليف 
  ٣١.القصص والتمثيليات والتراجم ونظم الشعر

التعبري الوظيفي هو ما جيرى بني الناس يف حيام العامة عند قضاء - ٣
حوائجهم وتنظيم شؤم ويشمل احملادثة واملناقشة وحكاية القصص 
 والنوادر واالخيار وإلقاء اخلطب وإمالء التعليمات وكتابة التقارير
 .واملذكرات وامللخصات والنشرات وإعالنات وحترير الرسائل وغريها

 الشاعر أو الناثر فيه يعرض ما هو االنشائي أو اإلبداعي والتعبري -٤
 الشعر نظم ويشمل الناس على اخلاصة وخرباته ومشاعره أفكاره
 اليوميات وكتابة والتمثيليات القصص وتأليف املقاالت وكتابة

  ٣٢.والسري والتراجم ةالشخصي واملذكرات
  

  من حيث االداء - ب
  التعبري الشفوي - ١
  التحريري التعبري - ٢

التعبري الشفهي هو نقل املعتقدات واملشاعر واالحاسيس واملعلومات 
 أوآخر نقال يقع من املستمع  إىلمن شخص آلراء ف واخلربات واألفكار واواملعار

                                           
دار : عمان( العلمية يف تدريس اللغة العربية، طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، الطرائق  ٣١

  ٢٠١ ص ،)٢٠٠٣  ،الشروق
 ٢٤٤، ص)س .دار املعارف، د: القاهرة(حممود على السمان، التوجية يف تدريس اللغة العربية،   ٣٢
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وهذا التعريف مدى . املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة أواملستقبل 
  ٣٣.تعدد واتساع وظائف التعبري الشفهي وجماالته

ن التعبري الشفوي يتخذ أساليب خمتلفة وطرائق متنوعة من أشهرها القصة، وإ
ذلك، ويأخذ هذا النوع من التعبري الوانا  إىلوما ر والرسوم وموضوعات التعبري والصو

ري أماّ التعب ٣٤.خمتلفة مثل اخلطابة واملناظرات والندوات واحملاضرة واملساجلة واملسابقة
التحريري فهو ما يدونه الطلبة يف دفاتر التعبري من موضوعات وهو يأيت بعد التعبري 

  .الشفهي
 والنوادر، القصص وحكاية واملناقشة، احملادثة، فهي الشفهي التعبري جماالت أما

  ٣٥.التعليمات وإعطاء االجتماعات، يف واخلطب الكلمات، والقاء
 القصة، أشهرها من متنوعة وطرائق خمتلفة أساليب يتخذ الشفوي التعبري إنّ 
 الوانا التعبري من النوع هذا ويأخذ ذلك، إىل وما التعبري وموضوعات والرسوم والصور
   ٣٦.واملسابقة واملساجلة واحملاضرة والندوات واملناظرات اخلطابة مثل خمتلفة

 الصوتية اللغوية الرموز فك( الفهم مثل اللغة لوظيفة االتصال جماالت هو والتعبري
 وظائف مخس فهناك) مكتوبة أو منطوقة الرموز وإنتاج تركيب( فهامواإل) واملكتوبة
 أو أشخاص جتاه واالستجابات املشاعر عن التعبري وظيفة هي للغةا لتعليم تواصليه
 ثقافة حتددها الىت واملراسم الطقوس يف املشاركة ووظيفة موضوعات، أو أحداث
 العالفات على واإلبقاء االجتماعي التفاعل يف املشاركة لألفراد وتتيح اتمع

 الواقع يف نعايشها مل اشياء عن تصورات طرح خالل من التخيل ووظيفة االجتماعية
 حتصيلها أو معلومات إعطاء يف ويتركز التثقيف ووظيفة واحلكايات، القصص سردأو

                                           
 ١٠، ص)مكتبة وهبة: القاهرة(يمه، مىن ابراهيم اللبودي، احلوار فنياته واستراتيجيات وأساليب تعل ٣٣
 ٢٠٣ص  ،املرجع السابق  ٣٤
ص  ،)١٩٩٦، الدار املصرية اللبنانيـة : القاهرة( ،املظرية والتطبيق تعليم اللغة العربية بني ،حسن شحاته  ٣٥
٢٦٤ 
 ٢٠١ص  وسعاد عبد الكرمي الوائلي، طه على حسني الديلمي  ٣٦
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 وإيضاحات، واجابات وتربيرات تفسريات تقدمي أو وطلب تساؤالت خالل من
 أو الرفض أو االحنياز وابداء للغة املؤثر االستخدام خالل من والتأثري االقناع ووظيفة
 التعلم أنشطة حمور هي اخلمس الوظائف وهذه. ضأووالتف الحتجاجوا تربير تقدمي

  .التحدث مهارات لتعليم برنامج أي يف هلا االساسي واهلدف
  
   الشفهي التعبري موضوعات - ٤

 وتلك الشفهي، التعبري ملمارسة مهمة موضوعات الباحث يلخص أن ميكن  
  :يلي كما

 االبتدائية املرحلة يف  - ١
 الصور عن والتعبري. ومالعب وحيوان ور شجر مثل بيئة عن احلديث  -أ 

 واالفالم املدرسي والنشاط والرحالت والحتفاالت االعياد ومناسبات
  .واملسرحيات والتلفزيون السينمائية

 بيئتهم من حرة مواضيع يف واحلديث, واطالع خربة عن احلديث  - ب 
 .ةاخلاص واملناسبات اليومية واحلوادث واالجتماعات املدرسية

  املتوسطة املرحلة يف  - ٢
 : للنشاط،منها والباعثة للتفكري املثرية موضوعات عن احلديث

 الطواغيث هدم يف االسالم دور  - أ
 االسالمي التاريخ عمر يف اجمادنا  -  ب

  العاملية اليهودية من االسالم موقف - ج

  ابطالنا قصص سيما ال املنوعة، القصص -د

  يادينامل املتنوع املدرسي النشاط -ه

  ماعيةاالجت احلوادث-و

  والتصورية اخليالية واضيعامل- ز
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 االعدادية املرحلة يف - ٣

   االسالمية احلصارة-أ
  والوطنية والعربية االسالمية املناسبات- ب
 واالسالمي العريب الكبري عاملنا وصف - ج

  متنوعة حيوية موضوعات شرح -د
 االختيارية املواضيع عن احلديث  - ه
 املوضوعات سائر يف أدبية صنصو شرح  - و
 ٣٧ العاملية االخبار بعض على التعليق - ز

  

   الداللية احلقول نظرية -د
  النظرية مفهوم - ١

 هو وقيل فيه، يزرع طيب حقرا وهو احلاء بفتح" حقل" من مجع لفظ لغة احلقول
  ٣٨ قط فيه يزرع مل الذي البكر أي اجلادس املوضع
 ترتبط اليت الكلمات من جمموعة هو املعجمي احلقل أو الداليل باحلقل واملراد 
:  كلمات فيها حتتوي" لون" كلمة مثل ، جيمعها عام ظلف حتت عادة وتوضع داللتها،
  .  ذلك وغري أبيض – أخضر – أصفر -أزرق -أمحر

 عن يعبر اللغوية املادة من متكامل قطاع هو: " بقوله   Stephen Ullmann وعرف
   ٣٩ اخلربة من  معين جمال

 الكلمات جمموعة فهم بعد إالّ ما كلمة معىن نفهم لن إننا النظرية هذه على بناًء
                                           

، ص )١٩٨٣، مؤسسـة الرسـالة  : القـاهرة  (عابد توفيق اهلامشي، املوجه العملي ملدرس اللغة العالبية،  ٣٧
٢٨٤-٢٧٩ 
 ١٣٠٤، ص ) هجرية ١٤١٧، ٢،ج  ١دار احياء التراث العريب، ط (، ، القاموس احمليطفريوزابادي  ٣٨
  ٧٩، ص ) م ١٩٩٨، عامل الكتب  :القاهرة( ، ٥ط ،  ، علم الداللةامحد خمتارعمر ٣٩



٣٣ 

 

 ختص اليت الكلمات كلّ مجع هو الداللية للحقول التحليل هدف إذ دالليا، ا املتصلة
 أو( صالا و باالخر منها الواحد)عالقاا أو( صالا عن والكشف معينا، حقال
  . العام املصطلحب) عالقاا

 أساسا تعد اليت املبادئ من عدد على الداللية احلقول نظرية أصحاب تفقا     
  :املبادئ هذه من للنظرية،
  داليل حقل إىل) كلمة( معجمية وحدة كلّ تنتمي أن بد ال - ١
  واحد داليل حقل من أكثر إىل واحدة معجمية وحدة انتماء يصح ال- ٢
  الكلمة فيه ترد السياق إغفال ميكن ال - ٣
  ٤٠ النحوي تركيبها عن مستقلة املفردات دراسة ميكن ال - ٤

  : النظرية عليها بنيت اليت األسس     
 حمل مفردة لك حتل أن ميكن مفردات مثة أنّ يعين و (Paradigmatic)  ستبدالاال - ١

 لفظ و" خائف" لفظ و" وجل" كلفظ الداللة يف أو االستعمال، يف أختها
 مفهوم حتت ولكنها املترادفات، من املفردات هذه تعد فقد ،" من متهيب"

   ٤١.واخلوف اخلشية
 كوا يف بعض مع بعضها املفردات عالقة أنّ يعين و)  Syntagmatic(  التالؤم - ٢

  ٤٢.االلوان باب يف احلال هو كما واحد باب من
 القدم حبسب يكون الترتيب أنّ يعين و)  Sequence(  الترتيب و التسلسل - ٣

 أو ، زانواأل أو ، قاييسامل أو ، األسبوع أيام حنو ذلك و. لويةوواأل واألمهية
  ٤٣.بائي األلف الترتيب

                                           
 ٤٧، ص )م  ٢٠٠٢، القاهرة ، ١مكتبة زهراء الشرق ،ط ( حممد سعد حممد ، يف علم الداللة ، ٤٠
 ٧٨، ص )م  ١٩٩٥منشأة املعارف ،اإلسكندارية ، (باملر ، علم الداللة إطار جديد ، ت صربي السيد ،  ٤١
 ٨٠املرجع نفسه ، ص   ٤٢
 ص ،)م  ٢٠٠٢،  ١امة ،ط دار الشؤون الثقافية الع(، مباحث يف علم اللغة و اللسانياترشيد العبيدي ،  ٤٣
١٩   
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 يقرب مبا الداللية احلقول مفردات بعض تقترن أي) Collocation(  قتراناال - ٤
) أسنان( لفظ مييز باألسنان) يعض( انفاقتر فعلها يشرح أو الفهم من داللتها
 ال فإنه لذلك) املسامري أسنان( و) املنشار أسنان( و) املسط أسنان( لفظ من

  ٤٤. يصاحبها ما طريق عن إالّ الكلمة تعرف
  : االتية االنواع ليشمل الداليل احلقل مفهوم بعضهم وسع وقد
  .املتضادة والكلمات املترادفة الكلمات - ١
 ).الصرفية( شتقاقيةاال األوزان - ٢
 .النحوية وتصنيفاا الكالم أجزاء - ٣
 تترابط اليت الكلمات جمموعة ويشمل) Syntagmatic(  السنتجماتية احلقول  - ٤

 كلب( مثل النحوي، املوقع نفس يف أبدا تقع ال لكنهاو االستعمال، طريق عن
 ٤٥...)رشع أشقر أذن، يسمع صهيل، و فرس نباح، و

  : إىلأما االرتباط بني االلفاظ يف حقل الداللة فنظر 
 املستوى يف اللغة عناصر بني املناسب االرتباط هو السينتجماتيك االرتباط-أ

 يف يعىن  kolokasiبـ اآلخر وباملصطلح In presentia باالرتباط ويسمى املعني
 حقل يف األلفاظ تلك يعىن السينتجماتيك االرتباط إىل باالشارة. واحد مكان
 يف بالقلم الدرس وكتب الكرسي على حسن جلس مثال البيئة، يف أو واحد
 .الفصل

 معاىن ارتباط مبعىن احلقل. واحد حقل يف تقع كلمات من املذكورة الكلمات
 مثال الثابت، اخلاص االرتباط ميلك منها كل األخرى، الكلمات مع الواحدة الكلمات

  .بالكلب وعقور باالبتسام والفم بالعني يرتبط نظر لفظ
  : اآلتية باألمثلة خمتار عمر فمثل  السينتجماتيك االرتباط عالقة

                                           
 ١٩٢املرجع نفسه ، ص  ٤٤
        اللغوية للعبارة من كتاب الفاخر يف ضوء نظرية احلقول الداللية،جتماعية وعطية سلمان أمحد، الداللة اال ٤٥

 ١٣، ص )م ١٩٩٥، مكتبة زهراء الشرق: القاهرة(
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 –يقدم، فرس  –تفتح، طعام  -قدم، زهر –ني، ميشي ع –نباح، يرى  –كلب 
 ٤٦.شعر –سيارة، اشقر  –اذن، ينتقل  –صهيل، يسمع 

 االستبدايل االرتباط  - أ Paradigmatik يف اللغة عناصر بني االرتباط هو 
 التبادل ميكن الذي املستوى ذلك خارج أخرى بعناصر اخلاص وىاملست
 وغري وانا والشخص حنن كلمة وبني الكرة نلعب حنن كلمة يف مثال بينها
 In بـ يسمى العناصر بني االرتباط. وغريها وأخذ يلعب كلمة وبني ذلك

Absentia. ذاجيوع الصباح حان"  اجلملة يف باالمثلة الدين أمني مثل و 
 مالئمته ميكن قوسني بني السطر كان احلال ذا مناسبة( ..... ) بطين
 الن فيه ادخاهلا ميكن املذكورة الكلمات. وغريها والطعام واألرز باخلبز
 املصطلح. اجلوع يعاجل مأكول شيء يعىن املصدر إىل تشري الكلمات تلك
 Golongan كاملة جمموعة هو النموذجية باالرتباط واحد معىن يف اآلخر

set  جمموعة تكون مث واحدة جمموعة يف العناصر أو الكلمات تتبادل  يعين 
: مثال. متحد شيئ وهو الواحد املستوى من معجمية عناصر من واحدة
 .آكـل أو نأكل بـ التبادل إمكان مع األرز أمحد يأكل

          ٤٧. املوز أو اخلبز بـ التبادل امكان مع األرز أمحد يأكل      

     

  احلقول أنواع - ٢
  : أنواع،هي ثالثة إىل احلقول قسم Ullman أنّ عمر خمتار أمحد الدكتور ذكر        

  .اللغات  يف األلوان نظام ميثلها و ، املتصلة احملسوسة احلقول .١
 وفه.األسرية العالقات نظام وميثلها املنفصلة، العناصر ذات احملسوسة احلقول .٢

  .اللغوي غري العامل يف واقعا تنفصل عناصر جيري

                                           
٤٦  Moh Ainin dan Imam Asrori, Semantik bahasa Arab, Hilal Pustaka, Surabaya, 2008, hal 109 
 ١٠٩ص , نفسهاملرجع   ٤٧
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 احلقول من النوع هذا و. الفكرية اخلصائص ألفاظ وميثلها ، التجريدية احلقول .٣
 التصورات تشكيل يف للغة األساسية لألمهية نظرا احملسوسني احلقلني من أهم يعد

 ٤٨.التجريدية
 

  النظرية أمهية - ٣
  :منها مهمة، نتائج و قيمة فوائد الداللية احلقول دراسة يف ظهرت لقد     

 حتت تنضوي اليت الكلمات بني اخلالف و الشبه جهأو و العالقات عن الكشف - ١
 توضح النظرية فهذه.جيمعها الذي العام املصطلح وبني بينهما والعالقة معني حقل

 التشابه و التقابل جهأو فتظهر املترابطة موعاتا وتعاجل الكلمات، بني العالقات
  .اموعة داخل املالمح يف
 املعجمية الفجوات عن لنا يكشف احلقول على األلفاظ أو الكلمات توزيع إنّ - ٢

 .جتمعها رئيسية كلمة هلا ليست كلمات جند ما وكثريا.احلقل داخل
 متدنا كما حده، على موضوع لكل عديدة بكلمات متدنا النظرية هذه إنّ - ٣

 املالئمة ألفاظه اختيار الشخص على يسهل مما لفظ، لكل الدقيقة بالتمييزات
 .لغرضه

 اإلنعزالية عنها ينفي تركييب جتمعي شكل يف اللغة مفردات تضع النظرية هذه إنّ - ٤
 .املزعومة

 اليت املشتركة واالسس العموميات من كثري عن يكشف النظرية هذه تطبيق إنّ - ٥
 ذا اللغات بني اخلالف جهأو يبني كما ، مفراداا تصنيف يف اللغات حتكم

 .اخلصوص
 .اللغوية والعبارات  للمعاين التنظيم هو النظرية هلذه التطبيق - ٦
  

                                           
 ١٠٧أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص   ٤٨
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   الشفهي  الوصفي التعبري لتعليم  الداللية احلقول نظرية تطبيق -هـ
 Brain)برين ستورمينج  بطريقة الداللية احلقول نظرية تطبيق جيري

Strorming) موعة بتساهم فكرات دون هو من املناقشة جلمع اآلراء يعين تشارك ا
   ٤٩.التقييم والتحليل يف وقت قصري

يقصد إجتالب الطالب يف املشاركة  (Brain Strorming)برين ستورمينج 
اآلراء شفهيا مع قيادة املدرس دون أن حيدد املدرس من  أو وإبداع الفكرة لتقدمي
  .الطالب

  :أما إجراءات باخلطوات التالية
يبدأ املدرس بتقدمي الفكرة ويطلب من الطالب أن يقدم آراءه بكتابة  -١

 .بعض آراءه املهم يف السبورة
 .ل يف جتميعهامع استدال –أين الفكرة املوافق عليها  –القيام بتعيني  -٢
من املواد يف أخري التعلم بعد  –نتيجة  –وقد هيأ املدرس النقاط املهمة  -٣

  ٥٠.ان خلص الطالب املواد الدراسية من أفكارهم املبدعة
 وتشخيص (kolaborasi)تساهم مبشاركة  وجتري هذه الطريقة بأسلوب  

(identifikasi) ع ومج(menginventarisir)   
 وشرحها، ما ظاهرة وصف على الطالب متكني: التدريس أهداف - ١

 .األشخاص أو األماكن ووصف
 : التالية اخلطواتب جيري: التدريس خطوات - ٢

   التمهيد: الأو
  .للدرس الطالب نشاط وإثارة التهيئة-أ
 .ستدرس مادة أو موضوع عن حملة بطرح املدرس يبدأ-ب

                                           
 http://pembelajaranguru.wordpress.com/2008/05/21/diskusi-dan-macamnya ٤٩  

٥٠  Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran bahasa 
arab, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hal 172-172  
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 .يتعلم مبوضوع يتعلق عما تثقيفية أسئلة  - ج
  العرض: ثانيا
 سيدرس موضوع عن املعلومات املدرس يعطي  - أ
 فيما التفكري إليقاظ التعليمية التثقيفية األسئلة بطرح املدرس يبدأ  - ب

 معني وعمبوض يتلق
  باملادة تتعلق اليت املهمة النقاط تعيني يف والطالب املدرس يشارك- ج
  املعدة األسئلة بقيادة للطالب األسئلة املدرس يتيح -د

(draft pertanyaan) وجتميع بتشخيص والطالب املدرس فيشارك 
 مث املدروس املوضوع حبقائق املوافقة واألمساء األفعال من املفردات
 .سليم بنطق ماتالكل تكرار
 يبلغ اجلملة لتكوين الكلمات بربط والطالب املدرس يشارك - هـ

 أو فقرة إىل الربط بأدوات اجلملة هذه وتنمية مجلة ١٢- ١٠ عددها
  .فقرات

  االستنباط: ثالثا
 مخسة جمموعة لكل جمموعات، إىل الطالب املدرس يقسم-أ

 .طالب
 لتكوين لماتالك تربط بأن الفرصة جمموعة لكل املدرس يتيح-ب

 .مفيدة ففقرات فقرة إىلو اجلملة
 احملصـول  والفقرة اجلمل تقدم أن جمموعة لكل املدرس يتيح-ج

 ويعـرب  يقدم أن جمموعة من طالب لكل بينهم، املناقشة من عليها
 .فقرة تصري حىت بينهم متبادال مجلتني أو مجلة
  التلخيص: رابعا
 .معني تنسيقو ترتيب سب صحيحة ففقرة مجلة املدرس يقدم-أ
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 مـع  ويصـححها  اللغوية األخطاء بتشخيص املدرس يقوم-ب
  .  فقرةالو اجلملة تركيب يف توجيههم

  التطبيق يف منوذج -و
  السياجة:  الرابع الدرس

   الثقافية السياحة معامل:  )١( الوحدة
  جوكجاكرتا

  : مثال بصور مستعينا التثقيفية األسئلة بالقاء املدرس يطرح -١
 مع املدرس فيشارك ؟ تعرف كما جوكجاكرتا يف املشهورة اءاألشي أذكر

 :مثل والطالب املدرس فيحصل. األمساء عجبم الطالب
 اخلاصة احملافظة - ١
 السلطان قصر  - ٢
 السلطان مسجد - ٣
 تقليدية أقمشة معارض - ٤
 فضية مصانع - ٥
 )تقليدية أقمشة( الباتيك - ٦
 بوروبودور معبد - ٧
 برامبانان معبد - ٨
 مندوت بدمع - ٩

 : مثال ،ثانية مرة التثقيفية األسئلة بإلقاء املدرس يطرح  -٢
 ؟ جوكجاكرتا أين  - أ
 عجبم الطالب مع املدرس فيشارك هناك، ا تقوم أنشطة أذكر  -  ب

 والطالب املدرس فيحصل. سابقا عليها حمصول أمساء لكل األفعال
 :مثل
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 يزور-زار -١
  يشاهد-شاهد -٢
 يتفرج-تفرج -٣
 يصور-رصو -٤
 جيلس- جلس -٥
 يتكلم- تكلم -٦
 السياح -٧
 يصلي-صلى -٨
 يستريح-ستراحا -٩

 مستعينا أسئلة املدرس يطرح بأن التثقيفية األسئلة بقيادة الكلمات ربط -٣
 :مثل مسلسلة بصور
 ؟ جوكجاكرتا يعرف مباذا  - أ
 ؟ جوكجاكرتا يف السياحة معامل أذكر   - ب
  ؟ بوروبودور معبد أين - ج
  ! هناك وأنشطتك جوكجاكرتا عن  صف هناك، زرت إذا تفعل ماذا -د

 فقرة إىلف مجلة إىل عليها احملصول الكلمات جمموعتهم مع الطالب يربط  -٤
  .مفهومة
  :مثال ،معني موضوع وصف يف املهمة النقاط املدرس هيأ قد

 جوكجاكرتا منطقة الوسطى، اأوج يف جوكجاكرتا منطقة تقع
 قصر جوكجاكرتا يف السياحة معامل اخلاصة، اافطة باسم معروفة

 مسجد نزور ذلك وبعد.للسلطنة القدمية اآلثار فيه نشاهد السلطان،
 األقمشة معارض ونزور فضيات، مصانع نزور ذلك وبعد السلطان،
  .الباتيك باسم املعروفة التقليدية



٤١ 

 

 برامبانان ومعبد بوروبودور، معبد إىل جوكجاكرتا مدينة نغادر
 نتكلم أن ونتدرب اجلميلة، املناظر ونصور تنفرج هناك .وتمند ومعبد
 مكان يف األصدقاء مع وجنلس نستريح ذلك بعد.آخر بلد من السياح مع

 مجاعة نصلي أن ننسى وال واملشروبات، املطعومات ونشرب نأكل واحد،
 . نرجع مث
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  الثالث الفصل
 البحث منهجية

  
  

 ومدخله البحث منهج   -أ 
 .التجرييب ونوعه الكمي املدخل هو البحث هلذا املستعل املدخل ان    
 القياس على الواضحة البيانات فيجد وبنائها النظرية بتطبيق الباحث يقوم سوف وذا
 احلقول نظرية أن النتيجة ينال حىت االحصائي واألسلوب باالرقام البيانات وحتليل
  .املقصودة املدرسة يف الكالم مهارة تنميةل الوصفي التعبري يف ةفعال الداللية
 املتغريات بني – واملسببات السبب -  العالقة الباحث يكشف ألن والتجرييب    
 والضابطة، التجربة جمموعة اموعتني الباحث ويقسم .املستقل املتغريات بتغيري
 واموعة البحث اهداف حسب املثري ايصيبه اليت اموعة هي التجربة جمموعة
 املثري من النتيجة وتقارن تقاس مث املثري يصيبها ال اليت اموعة هي الضابطة

   ١.للمجموعتني واالستجابة
 اآلخر املتغري على املعني املتغري من تأثريا يأخد أن لاوحي البحث وهذا    

. البعدي االختبار و القبلي االختبار باستخدام البحث هذا جرى. جهيدة مبراقبة
 the equivalent املتكافئة اموعة أسلوب هو البحث هلذا املستخدم واألسلوب

pretest‐postest design) ( م أسلوب أوالضابطة وعةا (control group method) .ن إذ
  .التجربة وفصل الضابط فصل فصالن ناكه

    
  

                                               
١ Bambang  Prasetyo  dan  Lina Miftahul  Janah, Metodologi  penelitian  Kualitatif,  Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2005, hal 49 
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  وعينته البحث جمتمع  -ب 
 الثانوية املعارف درسةم يف الثاين فصلال طلبة مجيع البحث هلذا البحث جمتمع

 تعيني يف) متاما(  املشبعة العينة باألسلوب العينة الباجث أخذو. جفارا يةسالماإل
  ٢.البحث هلذا عينة اتمع مجيع الباحث جيعل يعين البحث، هذا نةعي

" ب"و"  أ" الثاين الفصل طلبة مجيع هو البحث هذا يف اإلحصائي اتمع  
. جفارا ةيسالماإل الثانوية املعارف درسةم يف ٢٠١١- ٢٠١٠ الدراسية السنة
 فصل هو الفصل هذا طالبا،)  وعشرون ( ٢٠ وهو"  أ" الثاين الفصل طلبة عدد

 من املهمة النقاط تكرار على التدريس عملية فيه جيري الذي الفصل الضابط
 أمناط وتكرار وأجوبة أسئلة بطريقة املقروءة النصوص يف عليها احملصول اجلمل
 الفصل طلبة وعدد. الشفهية السمعية بطريقة املدرسي الكتاب يف موجودة لغوية
 الفصل التجربة فصل هو الفصل هذا طالبا، )وعشرون أربعة( ٢٤ " ب" الثاين
 ممارسة على تركيزا الداللية احلقول نظرية بتطبيق التدريس عملية فيه جيري الذي
  .الكالم يف واألفكار والتركيب املفردات تنمية يف
  

 البحث متغريات -ج
  :يلي كما وهي البحث هذا يف متغريات هناك

 (Independent Variabel) املستقل املتغري  - أ

 تدريب باستخدام الكالم مهارة تدريس هو البحث هذا يف املستقل املتغري
 التطبيق إىل البحث هذا ويهدف الداللية احلقول بنظرية الوصفي التعبري

 مهارة منو وهو تابعال املتغري يف ستقلامل املتغري هذا تاثري ملعرفة واالجراءات
  .الكالم

                                               
٢ S.Nasution, Metode Research, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 100 
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 (dependent variable) التابع املتغري  -  ب

 هذا ويف. املستقل املتغري  عن الناتج السلوك أو الفعل نوع هو التابع املتغري
  .الكالم مهارة يف وبعده التعلم إجراء قبل الطلبة نتيجة هو البحث
  

  البيانات   - د
 ومن واالختبار واالستبانة املالحظة أثناء الباحث سجله ما مجيع ا املراد

  :يلي كما وهي. الكالم مهارة تعليم لعملية والوثائق املبدئية امللحوظة
  دراسةال يف الطالب أنشطة-أ
  التدريس يف املدرس أنشطة- ب
  الكالم مهارة لتعليم االختبار نتيجة- ج
   الوسائل استخدام من العربية اللغة تدريس يف حالة-د
  معني ملوضوع املفردات ذكرل الطالب كفاءة-ه
  شفهيا اجلمل تركيب يف الطالب كفاءة -و
  فهياش معني موضوع وصف يف الطالب كفاءة - ز
 تلقائيا شفهيا معني موضوع وصف يف الطالب كفاءة - ح

 
 البيانات مجع أدوات -هـ

  :هي البيانات لنيل الباحث يستخدمها اليت الطريقة 
 املالحظة  -  أ

 خلرباتـه  اكتسـابه  يف العادي اإلنسان خدمهايست وسيلة هي املالحظة
 عنـه،  نسـمع  أو نشاهده ما خالل من خرباتنا جنمع حيث ومعلوماته
 مالحظاتـه  من جيعل معينا منهاجا يتبع فإنه يالحظ حني الباحث ولكن
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  ٣.معينة لظاهرة دقيق فهم أو واعية ملعرفة أساسا
 تتعلـق  الـيت  البيانـات  على للحصول املالحظة ذه الباحث مقا
 الطـالب  بـني  واالتصـال  الكالم، مهارة وتعليم تعلم عملية يف بأنشطة
 يف الطـالب  ومشاركة ووسائلها املستخدمة التعليمية والطريقة أنفسهم،
ـ  احلقـول  نظرية تطبيق على الكالم مهارة موتعلي تعلم عملية  يف ةالداللي
 التعلـيم  عمليـة  خالل من املالحظة هذه وتقام. الوصفي التعبري تدريب
 واحـدة  ساعة مباشرة مالحظة الطالب الباحث والحظ .املباشرة والتعلم
 ،الدراسـة  من موضوعني الطالب تعلم أن بعد األسبوعني يف واحدة مبرة
 هلـذا  والـتعلم  التعليم عملية يف مرات أربع البطال الباحث الحظ يعىن

  . البحث
  

 االختبار  -  ب

 سلوك قدرة لوالتن املعقدة األنشطة أو اإلجراءأو األلة هو االختبار
 ٤.املعينة الدراسية املادة يف ميلكها الكفاءة تصور اليت الشخص
 لكالما مهارة تدريس قبل الطلبة عند القبلي االختبار الباحث أخذ

 يعطـى  مث الوصفي التعبري تدريب يف ةالداللي احلقول نظرية تطبيق على
 نظريـة  تطبيق على الكالم مهارة تدريس بعد البعدي االختبار الباحث
  يأخـذ  الضـابط  لفصـل  وأما. التجربة لفصل وذلك الداللية، احلقول
 لكـالم ا مهارة تدريس بدون البعدي واالختبار القبلي االختبار الباحث
  .الوصفي التعبري تدريب يف ةالداللي احلقول نظرية تطبيق على

 الطالب لكفاءة  ولبيانات النتيجة على للحصول االختبار يستهدف       
                                               

 والتوزيـع،  للنشـر  دارالفكر: عمان( وأساليبه، هوأدوات مفهومه: العلمى البحث وآخرون، ذوقان عبيدات  ٣
 ١٤٩ ص ،)١٩٩٧

٤  M.Djiwandono, Tes Bahasa dalam pengajaran, ITB, Bandung, 1996, hal 1 
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 والبعـدي  القبلـي  االختبـار  بني النتيجة تقارن مث فتحليلها الكالم يف
 باختالف والتجربة الصابط فصل بني التنيجة فروق وجود على للتحكيم
  . الكالم مهارة يف التدريس أسلوب
  ٥:يلي ما حدود على الشفهي االختبار فيختار االختبار نوع أما

  العادي للمستوى اختبار: الشفهي االختبار نوع-١
 وتوصـيل  اجلمل، تركيب تنمية املفردات،: التحدث يف املقيسة املهارات -٢

  ).األفكار تنمية( املهمة
  الشفهية املقابالت: الشفهي االختبار مواقف نوع-٣
  : الشفهي االختبار درجات تقدير معاير-٤

  جاتدر ٥         املفردات -أ
  درجات ٥       اجلمل كيبتر - ب
  درجات ٥        األفكار تنمية - ج

  الشفهي االختبار إجراءات-٥
 وهذا بالتقومي يقوم اموثانيه احلوار يدير أحدمها مدرسان: املوقف  .أ 

 .التحدث مهارات على للسيطرة أفضل الفرصة إتاحة يهدف
 لفص من طالبا ينعشر الباحث أخذ: املفحوصني الطالب عدد  .ب 

 .التجربة فصل من طالبا ينعشرو أربعةو الضابط
 وحقل، كلمات اختبار طريقة الباحث يستخدم: املفردات إختبار  .ج 

 معني حقل يف املرتبطة املفردات لذكر الطالب املدرس يطلب

 حوايل وحدة لكل املقررة اجلديدة فرداتامل عدد أما ٦.معني ملوضوع

 .وتعبريا مفردة ٣٠ – ٢٥

                                               
 ٣١٢-٣١٠ ص يق،والتطب النظرية بني العربية اللغة تعليم, شحاته حسن ٥

 ٥٣ ص ،)٢٠٠٠ الفالح، دار: االردن( اللغوية، االختبارات اخلويل، علي حممد ٦
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  : للمفردات الشفهي االختبار درجة معايري جدول

ر
 قم

  درجة  كفاء الطالب يف مجع املفردات ملوضوع معني

١  
  ٥  فأكثر من مفردات– ٢١يذكر الطالب مفردات

٢  
  ٤  مفردة ٢٠ - ١٦الطالب مفرداتيذكر

٣
٣  

  ٣  مفردة ١٥ - ١١رداتذكر الطالب مفي

٤  
  ٢  مفردات ١٠ -٦يذكر الطالب مفردات

٥  
  ١ مفردات ٥ –١يذكر الطالب مفردات

  

 الطالب يركبه مجال حسب بأن الباحث عني: اجلمل تركيب إختبار-د
 االختبار درجة تقدير أما. اجلملة يف واخلطاء الصحيح مالحظة مع فجملة مجلة

 : يلي كما اجلمل لركيب يف الشفهي
  درجة  الطالب كفاءة رقم

  ٥ بوضوح مجلة فأكثر ١٣الطالب يتكلم  ١

  ٤ بوضوح مجل١٢ -١٠ الطالب يتكلم  ٢

  ٣  بوضوح مجل ٩ -٧ الطالب يتكلم  ٣
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  ٢  بوضوح مجل ٦ -٤ البالط يتكلم  ٤

  ١  بوصوح مجل ٣ -١ الطالب يتكلم  ٥

  
 يف طالبال تعابري اطلع بأن الباحث عني: األفكار لتنمية إختبار - هـ

 واحلوادث واملفاهيم التعريف عرض جانب من فقومها الكالم
  : االفكار لتنمية الشفهي االختبار درجة تقدير أما .بالترتيب وتنميتها

  
  درجة  الطالب كفاءة رقم

  عرض التعريف - ١
  املفاهيم عرض -
   بالترتيب احلوادث عرض -
  ترتيبا واحلوادث املفاهيم وتنمية -

  
  )١٠٠-٩٤( ممتاز ٥

  عرض التعريف - ٢
  املفاهيم عرض -
   بالترتيب احلوادث عرض -

  
- ٨٤( جدا جيد ٤
٩٠(  

   عرض التعريف - ٣
  املفاهيم عرض -
  مرتبة غري احلوادث عرض -

  
  )٨٠- ٧٤(  جيد ٣

  التعريف عرض ٤
  املفاهيم عرض -

  عدم عرض احلوادث -

  )٧٠- ٦٤( مقبول ٢
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 )٦٠-٥٤( راسب١    يكمل عرض الفكرة واملفاهيم عشوائيا مل ٥

 االستبانة  - ج

 وبيانـات  معلومـات  على للحصول مالئمة أداة هو االستبانة
 األسئلة من عدد بشكل االستبانة ويقدم معني، بواقع مرتبة وحقائق
 مبوضـع  املعنـيني  األفـراد  مـن  عدد قبل من عنها اإلجابة يطلب

 الـيت  التـدريس  وأسلوب ريقةالط على للحصول وهذه ٧.االستبانة
 عنـد  الطالب ورغبة ودافعية محاسة وكذلك املدرس يستخدمهما
  .الكالم ملهارة التدريس
 علـى  املشـتملة  االستبانات من جموعة الباحث وزع الطريقة ذه
 عن البيانات على احلصول سيؤخذ. البحث موضوعات حول األسئلة
 تـدريب  يف الليةالد احلقول نظرية تطبيق على الكالم مهارة تدريس
  .  هعن الطلبة وانطباع الوصفي التعبري
 

 البيانات مصادر  - و
 هـذا  يف ٨البيانـات،  منه ينال اليت البحث موضوع هي البيانات مصادر أما

  :مثل املعلومات من البيانات تصدر البحث
  .دةاملقصو املدرسة يف واملدرس الطلبة  - أ
  . وبعده الداللية احلقول نظرية تطبيق قبل الكالم ملهارة امتحان ونتائج -ب

  
  
  

                                               
 ١٢١ ص سابق، مرجع  ٧
٨ Suharsimi arikunto, Dasar‐dasar evaluasi pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 107 
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  البيانات حتليل أسلوب  - ز
  ٩. (t‐test) ت-باالختبار البحث هلذا البيانات حتليل أسلوب الباحث ستخدما

           
t =                  Mx

 -  My             
                 ∑x2  + ∑y2         1  +  1           
       √ Nx + Ny – 2        Nx    Ny              

  :املعاين 
Mx    :املقياس املعديل من فصل التجربة  
My     : املقياس املعديل من فصل الضابط  

: ∑x2 عي يف كل النتائج من فصل التجربةأوعدد التن  
: ∑Y2 عي يف كل النتائج من فصل الضابطأوعدد التن  

Nx   : عدد الطلبة يف فصل التجربة  
Ny    :ضابطعدد الطلبة يف فصل ال  
  

 البحث تنفيذ مراحل -ح
 :األتية اخلطوات يف بتنفيذها الباحث يقوم اإلجراءات وهذه

 اإلعداد مرحلة  -  أ

 التدريس خطة تصميم -١

 الدراسية املواد ختيارا -٢

 
 

                                               
٩  Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  pendekatan  Praktek,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 

2002, hal 280‐281 
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 التجربة مرحلة  -  ب

 العربية اللغة تعلم يف الطالب كفاءة ملعرفة قبلي ختباربا الباحث مقا -١
 .الشفهي الوصفي لتعبريا بتدريب التطبيق قبل

 اسـتخدمه  الـذي  التعلـيم  أسلوب ملعرفة باملالحظة الباحث مقا -٢
 ةاحلركي وعواطفهم وقدرهتم كفاءهتم من الطالب وأحوال املدرس،
 .الدراسة عند

 دافعيتهم من الطالب حالة ملعرفة اإلستبانة ورقة بتوزيع الباحث مقا -٣
 اللغـة  ميتعل يف املدرس استخدمها اليت التدريس وطريقة ،ورغبتهم
 .العربية

 لتـدريب  الدالليـة  احلقول نظرية تطبيق يف بالتجربة الباحث مقا -٤
 . الشفهي الوصفي التعبري

 علـى  للحصـول  البعدي ختباراال التجربة انتهاء بعد الباحث مقا -٥
 أن علـى  بتعـيني  مقا مث البيانات حللف الدراسي، التحصيل نتيجة
 .الشفهي الوصفي التعبري يف فعالة الليةالد احلقول نظرية تطبيق
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  الفصل الرابع

  وحتليلها ومناقشتها البيانات عرض

  

  ) اخلاصة الثانوية ملعارفا درسةم(     حملة  -أ 
 تغري مث (PGA) الدين ملعلي التربية باسم ١٩٧٩ سنة يف املدرسة أنشئت

 هذه يف التعليم ويقوم. االهلية ملعارفاال الثانوية املدرسة لتصبح ١٩٨٤ االسم
 العلوم من .الدين بعلوم العاملون منها فتخرج الدينية العلوم دراسة على املدرسة
 داماواستخ استيعابا اكثر ااحمتوي حسب العربية تعليم ولكن العربية اللغة ةالديني
 التراثية الكتب فهمل كاستيعام الترمجة على يتركزو املقروء فهم على يقتصر
 تعليم يف واالهداف املاهية يعرفوا مل ام احلال وهذا .االسالمية املعاهد يف السلفية
  .الكتب من املقروء فهمهمل بيةالعر نأ فيفهمون العربية اللغة

 ة من االمور اليت يهتم ا مدرسوومهارة الكالم يف تعليم اللغة العربي
جبفارى جاوى الوسطى ألن لديهم "  ملعارفاال" اللغات االجنبية وجلنة املؤسسة  

 . (sekolah berkarakter Bahasa)صائص اللغوية اخلاعتقاد الجياد املدرسة اليت هلا 
اللغوية عربية كانت أم اجنليزية، فكانت اللغة االجنبية من إجياد البيئة  ولوناولذا حي

  . الربامج املفضلة يف هذه املدرسة
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  عرض البيانات -ب
الثانوية االسالمية جفارا جاوا  ملعارفدرسة االقد قيم هذا البحث يف م  

ملنهج البحث يستخدم ا ألن هذا. لفصل الثاين كعينة البحثالوسطى باختيار ا
لذلك قبل بداية عملية . التجرييب فينبغي وجود فصل الضابط وفصل التجربة

الفرقة . ضابطة وفرقة جتربة فرقتني، ومها فرقة إىل الباحث الطلبة التدريس قسم
قة يستخدم فيها فر قة يستخدم فيها الطريقة القدمية، وفرقة التجربةالضابطة فر

الطلبة قام الباحث  بعد تقسيم. داتفراملتطبيق نظرية احلقول الداللية جبمع 
قام و. باالختبار القبلي ملعرفة امكانية متهيدية لدى الطلبة يف التكلم باللغة العربية

قيم االختبار البعدي ملعرفة فعالية . البعدي على سواءلباحث باالختبار القبلي وا
يف  الفكاروتركيب اجلمل وتنمية ا فرداتاملمع جل تطبيق نظرية احلقول الداللية

      .  غة العربيةلتدريس ال
  

 عرض عملية التعليم -١
وتركيب  مع مفرداتحث تطبيق نظرية احلقول الداللية جلالبااستخدم   

ملعرفة فعاليته يف تدريس اللغة العربية خاصة  يف هذا البحث  اجلمل وتنمية االفكار
ظهرت  حيثيستخدم يف ذات مرة  ان يف تدريس مهارة الكالم الذي ميكن

 عملية التعليم والتعلم وجرت .ليته لترقية كفاءة الطلبة يف التكلم باللغة العربيةافع
اخلطة  أما. وأربعون دقيقة ولكل لقاء مخس. ءات وبستة موضوعاتبثمانية لقا

  :كما يلي الدراسية اليت صممها الباحث 
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  )٤.١(جدول رقم 
  تدريس مهارة الكالمتطبيق نظرية احلقول الداللية  للتعبري الوصفي يف 

  ١ الدراسية اخلطة

  اإلسالمية الثانوية املعارف:     املدرسة اسم

  الثاين:       الصف

  الكالم:       املهاراة

   الثقافية السياحة معامل:       املادة

  لقاءات × ٤) دقيقة ٤٥ x ٢( حصتان:      الوقت

 الكفاءة معيار )١

 إندونيسيا يف املشهورة الثقافية السياحة معامل وصف

 األساسية الكفاءة )٢

 الدرس مبوضوع ترتبط ومجعها مفردات ذكر - ١

 مفيد مجل إىل عليها متحصل مفردات تركيب - ٢

 مفهمة فقرة إىل عليه متحصل مجل تنمية - ٣

 األهداف )٣

 جوكجاكرتا عن شفهيا الثقافية السياحة معامل وصف يف البالط كفاءة -
  .وتوراجا بوروبودور ومعبد
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  الوسائل  التقنية  املادة  النشاطات اللقاء
  
  
١  
  
  
  

 تمهيدال - 

  السالم بإلقاء املدرس يبدأ -
 حضور بتفتيش املدرس يقوم -

 الطالب

 عن املعلومات املدرس يلقى -
 ستعرض الىت املادة

  العرض
 اىل الطالب املدرس يقسم -

 جمموعات مخس

 ادراك الطالب حياول -
 جوكجاكرتا عن مفاهيم

 النقاط جمموعة كل مجع -
 املوضوع عن املهمة

 مفردات جمموعة كل مجع -
 متعلقة أنشطةو أشياء من

 باملوضوع

 مفردات جمموعة كل يركب -
 ىلفإ مجلة اىل عليها متحصل
 فقرة

 اجلمل جمموعة كل تقدم -

  
  
  
  

  جوكجاكرتا

  
  
  
  

 طريقة
  مباشرة

  
  
  
  
 الكتاب-

  املدرسي
  الصور- 
  السبورة-
  الطباشري-
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 عليها املتحصل

   ستنباطواال ستنتاجاال:  ختتاماال
 مفردات املدرس يقدم -

 باملوضوع مرتبطة

 يف األخطاء املدرس يصحح -
 اجلملة

 بالعبارات املدرس يعرب -
  باملوضوع املرتبطة املهمة

  
  
٢  
  
  

 متهيد - 

  السالم بإلقاء املدرس يبدأ -
 حضور بتفتيش املدرس يقوم -

 الطالب

 مكررين والطالب املدرس يقرأ -
 يف عليها متحصل مفردات
 السابق

 عن املعلومات املدرس يلقى -
 ستعرض الىت املادة

  العرض
املدرس والطالب  جيمع -

 مفردات تتعلق باملوضوع 
يقرأ الطالب مع املدرس  -

 
  
  

  بوروبودور

  
  
  

 طريقة
  مباشرة

  
  
  
 الكتاب-

  املدرسي
  الصور- 
  السبورة-
  الطباشري-
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مفرات متحصل عليها 
 بتكرار

 يركب فيعرب الطالب جبمل -
مفيدة مبفردات موجودة 

 ويكتبها يف السبورة
يقرأ الطالب اجلمل  -

 ليهااملتحصل ع
  ستنباطواال ستنتاجاال:  ختتاماال

يصحح املدرس األخطاء  -
 يف اجلمل

يقرأ املدرس اجلمل مث  -
 الطالب 

يعرب املدرس بالعبارات  -
  ن املوضوعاملهمة ع

  
  
٣  
  
  
  
  

 متهيد - 

  لسالما بإلقاء املدرس يبدأ -
 حضور بتفتيش املدرس يقوم -

 الطالب

 مكررين والطالب املدرس يقرأ -
 يف عليها متحصل مفردات
 السابق

 
  
  

  توراجا

  
  
  

 طريقة
  مباشرة

  
  
  
 تابالك-

  املدرسي
  الصور- 
  السبورة-
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 عن املعلومات املدرس يلقى -  
  ستعرض الىت املادة
  العرض
املدرس والطالب  جيمع -

 مفردات تتعلق باملوضوع 
يقرأ الطالب مع املدرس  -

مفردات متحصل عليها 
 بتكرار

الطالب مجال  يركب فيعرب -
مفيدة مبفردات موجودة 

 ويكتبها يف السبورة
يقرأ الطالب اجلمل  -

 املتحصل عليها
  ستنباطواال ستنتاجاال:  ختتاماال

يصحح املدرس األخطاء  -
 يف اجلمل

يقرأ املدرس اجلمل مث  -
 الطالب 

يعرب املدرس بالعبارات  -
  ن املوضوعاملهمة ع

  الطباشري-

 الكتاب  مراجعة  
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 مفردات باستخدام معني موضوع وصف يف الطالب تدريب  ٤
   معينة

  والصور

  

  ٢ الدراسية اخلطة

  

  اإلسالمية الثانوية املعارف:     املدرسة اسم

  الثاين:       الصف

  الكالم:       املهاراة

  الطبيعية السياحة معامل:       املادة

  لقاءات × ٤) دقيقة ٤٥ x ٢( حصتان:      الوقت

 الكفاءة معيار )١

 إندونيسيا يف املشهورة الطبيعية السياحة معامل وصف

 األساسية الكفاءة )٢
 الدرس مبوضوع ترتبط ومجعها مفردات ذكر -١
 ةمفيد مجل إىل عليها متحصل مفردات تركيب -٢
 مةومفه فقرة إىل اعليه متحصل مجل تنمية -٣
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 فاألهدا  )٣
 بوجور رايا كبون عن شفهيا الثقافية السياحة معامل وصف يف الطالب كفاءة .١

 .بايل وجزيرة وبونتشاك

 

  الوسائل  التقنية  املادة  النشاطات اللقاء
  
١  

  

 تمهيدال - 

  السالم بإلقاء املدرس يبدأ -
 حضور بتفتيش املدرس يقوم -

 الطالب

 مكررين والطالب املدرس يقرأ -
السابق يف يهاعل متحصل مفردات

 املادة عن املعلومات املدرس يلقى -
 ستعرض الىت

  العرض
 عن مفاهيم ادراك الطالب حياول -

 رايا كبون

 واملدرس الطالب جيمع -
 وصوعاملب تتعلق مفردات

 والطالب املدرس جيمع -
وفعل اسم بني مفرقني مفردات

 مفردات والطالب املدرس يقرأ -

  
  
  

 رايا كبون
  بوجور

  
  
  

 طريقة
  مباشرة

  
  
  
 الكتاب-

  املدرسي
  الصور- 
  السبورة-
  الطباشري-
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 عليها متحصل

 رداتمف الطالب يركب -
 فاىل مجلة اىل عليها متحصل
 فقرة

 لاملتحص اجلمل الطالب يقدم -
  اعليه

   ستنباطواال ستنتاجاال:  ختتاماال
 مرتبطة مفردات املدرس يقدم -

 باملوضوع

 يف األخطاء املدرس يصحح -
 اجلملة

 املهمة العبارات املدرس يعرب -
  باملوضوع املرتبطة

 متهيد -   ٢

  السالم بإلقاء املدرس يبدأ -
 حضور بتفتيش املدرس يقوم -

 الطالب

 مكررين والطالب املدرس يقرأ -
السابق يف عليها متحصل مفردات

 املادة عن املعلومات املدرس يلقى -
 ستعرض الىت

  
  

  بونتشاك

  
  

 طريقة
  مباشرة

  
  
 الكتاب-

  املدرسي
  الصور- 
  السبورة-
  الطباشري-
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  العرض
املدرس والطالب  جيمع -

 ات تتعلق باملوضوع مفرد
يقرأ الطالب مع املدرس  -

 مفردات متحصل عليها بتكرار
من  مجال يركب الطالب -

ون املفردات املوجودة فيعرب
مفيدة ويكتبها يف  جبمل

 السبورة
يقرأ الطالب اجلمل املتحصل  -

 عليها
  ستنباطواال ستنتاجاال:  ختتاماال

يصحح املدرس األخطاء يف  -
 اجلمل

س اجلمل مث الطالب يقرأ املدر -
يعرب املدرس بالعبارات املهمة  -

  املرتبطة  باملوضوع

  
  

 متهيد -   ٣

  السالم بإلقاء املدرس يبدأ -
  

 جزرة بايل
  

 طريقة
  
 الكتاب-
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 حضور بتفتيش املدرس يقوم -
 الطالب

 مكررين والطالب املدرس يقرأ -
السابق يف عليها متحصل مفردات

 املادة عن املعلومات املدرس يلقى -
 ستعرض الىت

  العرض
املدرس والطالب  جيمع -

 مفردات تتعلق باملوضوع 
يقرأ الطالب مع املدرس  -

 مفردات متحصل عليها بتكرار
يركب الطالب مجال من  -

ون املفردات املوجودة فيعرب
مفيدة ويكتبها يف  جبمل

 السبورة
جلمل املتحصل يقرأ الطالب ا -

 عليها
  ستنباطواال ستنتاجاال:  ختتاماال

يصحح املدرس األخطاء يف  -
 اجلمل

يقرأ املدرس اجلمل مث الطالب  -

  املدرسي  مباشرة
  الصور- 
  السبورة-
  الطباشري-
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يعرب املدرس بالعبارات املهمة  -
  من املوضوع 

  مراجعة  ٤
 مفردات باستخدام معني وضوعم وصف يف الطالب تدريب
  معينة

 الكتاب
   والصور

  
احث باالختبار األخري بعد إقامة التدريس ملدة مثانية لقاءات قام الب

السلسلة األخرية من النشاطات اليت قام ا الباحث يف هذا  وهو) البعدي(
يف  قيم االختبار البعدي ملعرفة نتيجة عملية التدريس اليت قام ا الباحثأ. البحث

للها الباحث ملعرفة هذه النتيجة اليت ح. ربة على سواءفصل الضابط وفصل التجال
  . الباحثاتبعهما  ارنة الفعالية من الطريقني اللتنيمق

  
 النتائج الدراسية عرض  -٢

منو املفردات االختبار القبلي والبعدي يف  يلي جداول البيانات لنتائج وفيما
  .وتركيب اجلمل وتنمية االفكار

 
  )٤.٢( رقم جدول

  املفردات منو يف الضابط لفصلل  والبعدي القبلي االختبار نتيجة

  بعديال ختبارالا نتيجة قبليال ختبارالا نتيجة املتسلسل الرقم
٦٨ ٧٤  ١ 
٥٨ ٥٨  ٢ 



٦٤ 
 

 
 

٧٠ ٦٠  ٣ 
٧٨ ٧٠  ٤ 
٥٤ ٦٦  ٥ 
٦٨ ٦٦  ٦ 
٦٨ ٧٠  ٧ 
٦٨ ٨٢  ٨ 
٦٤ ٦٤  ٩ 
٧٨ ٧٨  ١٠ 
٨٨ ٩٨  ١١ 
٧٢ ٦٢ ١٢ 
٦٢ ٦٦  ١٣ 
٧٤ ٦٤ ١٤ 
٦٤ ٧٤  ١٥ 
٨٠ ٧٦ ١٦ 
٥٨ ٥٨  ١٧ 
٦٤ ٧٠  ١٨ 
٧٨ ٩٢  ١٩ 
٧٤ ٦٠  ٢٠ 

  

  )٤.٣ رقم جدول(
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   اجلمل تركيب يف الضابط للفصل  والبعدي القبلي االختبار نتيجة

  البعدي ختبارالا نتيجة القبليختبارالانتيجة املتسلسل الرقم
٧٦ ٦٦  ١ 
٥٣ ٥٣  ٢ 
٥٣ ٥٣  ٣ 
٦٣ ٦٠  ٤ 
٥٣ ٥٦  ٥ 

٦٠ ٥٦  ٦ 
٥٦ ٥٣  ٧ 
٦٠ ٥٦  ٨ 
 ) صفر(  ٠  ٥٣  ٩
٦٦ ٧٠  ١٠ 
٩٦ ٩٦  ١١ 
٦٩ ٥٦  ١٢ 
٦٩ ٦٦  ١٣ 
٦٣ ٥٦  ١٤ 
 ٥٣ ) صفر( ٠   ١٥
٦٩ ٦٣  ١٦ 
٦٦ ٥٣  ١٧ 
٥٦ ٥٣  ١٨ 
٦٣ ٦٦  ١٩ 



٦٦ 
 

 
 

٥٦ ٥٣  ٢٠ 
  

  )٤.٤ رقم جدول(

  األفكار تنمية يف الضابط للفصل  والبعدي القبلي االختبار نتيجة

  البعدي ختبارالا نتيجة القبليختبارالانتيجة املتسلسل الرقم
٨٠ ٧٦  ١ 
٥٤ ٥٤  ٢ 
٥٤ ٥٤  ٣ 
٦٤ ٦٠  ٤ 
٥٤ ٥٧  ٥ 
٦٠ ٥٧  ٦ 
٥٧ ٥٤  ٧ 
٦٠ ٥٧  ٨ 
 )صفر ( ٠  ٥٤  ٩
٦٤ ٧٠  ١٠ 
٩٠ ٩٠  ١١ 
٧٤ ٥٧  ١٢ 
٧٤ ٦٧  ١٣ 
٦٤ ٥٧  ١٤ 
 ٥٤ )صفر ( ٠   ١٥



٦٧ 
 

 
 

٦٤ ٦٤  ١٦ 
٦٠ ٥٤  ١٧ 
٥٧ ٥٤  ١٨ 
٦٤ ٦٧  ١٩ 
٥٤ ٥٤  ٢٠ 

 

  )٤.٥ رقم جدول(

 املفردات منو يف التجربة للفصل  والبعدي القبلي االختبار نتيجة

  البعدي حتبارالا نتيجة القبليختبارالانتيجة املتسلسل الرقم
٨٠  ٧٤  ١  
٧٦ ٦٢  ٢  
٩٨  ٧٨  ٣  
٧٦  ٦٢  ٤  
٦٦  ٦٤  ٥  
٩٤  ٨٤  ٦  
٨٦  ٨٦  ٧  
٨٦  ٧٨  ٨  
٨٤ ٦٢  ٩  
٨٢  ٥٨  ١٠  
٧٨ ٦٨  ١١  



٦٨ 
 

 
 

٨٢  ٧٤  ١٢  
٨٤  ٧٤  ١٣  
٨٦ ٧٤  ١٤  
٨٨  ٦٤  ١٥  
٨٦ ٩٠  ١٦  
٨٦  ٧٦  ١٧  
٧٨  ٦٤  ١٨  
٨٦  ٧٤  ١٩  
٩٨  ٧٠  ٢٠  
٩٨ ٩٨  ٢١  
٩٤  ٩٦  ٢٢  
٧٠ ٦٨  ٢٣  
٧٢  ٥٦  ٢٤  

  

 )٤.٦ رقم جدول(

  اجلملة تركيب يف التجربة لفصلل  والبعدي القبلي االختبار نتيجة  

  البعدي حتبارالا نتيجة القبلي ختبارالا نتيجة املتسلسل الرقم
٧٣ ٥٣  ١  
٧٩  ٥٣  ٢  
٩٨  ٩٦  ٣  



٦٩ 
 

 
 

٦٣  ٥٦  ٤  
٩٨  ٨٩  ٥  
٨٦ ٨٣  ٦  
٨٣  ٦٦  ٧  
٨٣ ٦٣  ٨  
٩٦  ٦٣  ٩  
٧٦  ٥٣  ١٠  
٦٣  ٥٣  ١١  
٨٩  ٥٩  ١٢  
٦٦ ٦٦  ١٣  
٧٣  ٧٦  ١٤  
٦٦ ٦٣  ١٥  
٨٦  ٧٣  ١٦  
٨٩ ٨٣  ١٧  
٦٦  ٥٣  ١٨  
٧٩  ٧٣  ١٩  
٩٨  ٦٦  ٢٠  
٩٨  ٩٤  ٢١  
٩٣  ٧٦  ٢٢  
٦٩  ٥٣  ٢٣  
٧٩ ٠  ٢٤  



٧٠ 
 

 
 

  

  )٤.٧ رقم جدول(

 األفكار تنمية يف التجربة لفصلل  لبعديوا القبلي االختبار نتيجة

  البعدي االحتبار نتيجة القبلي االختبار نتيجة املتسلسل الرقم
٧٤  ٥٤  ١  
٨٠  ٥٤  ٢  
٩٨ ٨٧  ٣  
٦٤  ٥٧  ٤  
٩٨ ٩٠  ٥  
٨٧  ٨٤  ٦  
٨٤ ٦٧  ٧  
٨٤  ٦٤  ٨  
٨٤  ٦٤  ٩  
٧٧ ٥٤  ١٠  
٦٤  ٥٤  ١١  
٧٧ ٦٠  ١٢  
٦٧  ٦٧  ١٣  
٧٤ ٧٧  ١٤  
٦٧  ٦٤  ١٥  
٨٧  ٧٤  ١٦  



٧١ 
 

 
 

٩٠  ٨٤  ١٧  
٦٧  ٥٤  ١٨  
٨٠ ٧٤  ١٩  
٩٨  ٦٧  ٢٠  
٩٨ ٩٠  ٢١  
٩٤  ٧٧  ٢٢  
٦٤  ٥٤  ٢٣  
  ٦٤  )صفر( ٠  ٢٤

  

  حتليل البيانات ومناقشتها -ج

القبلي والبعدي قد وصل الباحث اىل حتليل البيانات بتحليل نتيجة االختبار   
نيل لغرض  كالمها, ة والضابطة، وحتليل املقارنة بني هاتني اموعتنيالتجريب موعة

  :تاليةالطوات اخلمث بدأ الباحث بعملية التحليل متبعا . البيانات الصادقة

 .موعة التجربة والضابطةجملحتليل ومناقشة نتيجة االختبار القبلي والبعدي  -١
 

الباحث نتيجة االختبار القليب والبعدي للمجموعتني التجربة والضابطة  حلل
  :برعاية اخلطوات التالية

 Xمرسوم بعالمة (بني نتيجة االختبار القبلي  Dمرسوم بعالمة (رق معرفة الف: أوال
   D= X-Y: لكل جمموعة)  Yمرسوم بعالمة (ونتيجة االختبار العدي ) 
  D ∑مجع الفرق حىت تنال : ثاتيا



٧٢ 
 

 
 

Mمرسوم بعالمة (الفرق  املتوسطمعرفة : ثالثا
D  (بالرمز :  

  
 M

D   =  ∑ D 
           N 

  D2 ∑ثانية للفرق مث جتمع حىت تنال  ارتقاء درجة : رابعا

  : بالرمز)  SDDمرسوم بعالمة (معرفة االحنراف املعياري من الفرق : خامسا

SDD  = √ ∑ D2 
 -  ∑ D) 2 

              N          N 

   الفرق وهو املتوسطمن  (standart error)املعياري  اخلطأمعرفة : سادسا

                 

SEMD                                                                                                                                                        = SDD        

          √ N – 1                                                                                                                                                        

   t0 = MD: باستخدام الرمز  t0معرفة : سابعا

                                 SEMD  

        

  

  )٤.٨(جدول 

  يف املفردات لفصل التجرييبلة االختبار القبلي والبعدي يجحساب نت

  D= X-Y  (Y)بعدي  (X)قبلي الطالب



٧٣ 
 

 
 

٦-  ٨٠  ٧٤  ١ 
١٤-  ٧٦  ٦٢  ٢  
٢٠-  ٩٨ ٧٨ ٣  
١٤-  ٧٦  ٦٢  ٤  
٢-  ٦٦ ٦٤ ٥  
١٠-  ٩٤  ٨٤  ٦  
٠  ٨٦  ٨٦  ٧  
٨-  ٨٦  ٧٨  ٨  
٢٢-  ٨٤  ٦٢  ٩  
٢٤-  ٨٢ ٥٨ ١٠  
١٠-  ٧٨  ٦٨  ١١  
٨-  ٨٢ ٧٤ ١٢  
١٠-  ٨٤  ٧٤  ١٣  
١٢-  ٨٦ ٧٤ ١٤  
٢٤-  ٨٨  ٦٤  ١٥  
٤  ٨٦  ٩٠  ١٦  
١٠-  ٨٦  ٧٦  ١٧  
١٤-  ٧٨  ٦٤  ١٨  
١٢-  ٨٦  ٧٤  ١٩  
٢٨-  ٩٨  ٧٠  ٢٠  
٠  ٩٨ ٩٨ ٢١  



٧٤ 
 

 
 

٢  ٩٤  ٩٦  ٢٢  
٢-  ٧٠  ٦٨  ٢٣  
١٦-  ٧٢ ٥٦ ٢٤  
    ∑ D  = -٢٦٠ 

∑ D2 =  ٤٥٤٤ 
MD = ١٠،٨-  

  

   MDو  ٤٥٤٤=  D2 ∑و  ٢٦٠-=  D ∑ول السابق اتضح للباخث أن اجلدمن   

 SDD = √ ∑ D2  :بالرمز املعياري من الفرق  رافاالحن باحس ١٠،٨-
 - ∑ D) 2 

                                 N        N   

SDD=٢)١٠,٨-( – ٤٥٤٤√  

          ٢٤  

   √٢)٨ـ١٠- ( – ١٨٩،٣٣= 

 =١١٦،٦٤-١٨٩،٣٣√  

 =٧٢،٦٩√  

=٨،٥٣  

SEMD  = SDD   



٧٥ 
 

 
 

                                                                                                                   √ N – 1            

 =١،٧٨=  ٨،٥٣=   ٨،٥٣=   ٨،٥٣  

   ٤،٨٠    √  ٢٣  √ ١- ٢٤       

t0 = MD                                -٦،٠٧-=  ١٠،٨ 
  SEMD                 ١،٧٨  

عالمة احلساب، امنا هي عالمة الفرق بني  يف العدد ليست) -(ان عالمة : حظةاملال(
  )العددين
الفرق  املتوسطتيب الرموز أن ساب السابق قد وجد الباحث على ترمن احل  

)MD ( واالحنراف املعياري  ١٠،٨-بني االختبار القبلي والبعدي هو ،)SDD  ( هو
مث .  ٦،٠٧-هو ) to(، وقيمة ت  ١،٧٨هو ) SEMD(املعياري  واخلطأ،  ٨،٥٣

 ٢٣مث العدد   df=24-1= 23ووجد أن  df=N-1: بالرمز  dfحسب الباحث 
املوجودة عند مستوى  tوقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعترب tيرجع قيمة 

، فعرف  ٢،٨١العدد تدل %  ١وعند مستوى الداللة  ٠٧، ٢تدل العدد %  ٥الداللة 
  )٢،٨١>  ٦،٠٧< ٢،٠٧(املوجودة يف اجلدول  t  أكرب من قيمة t0الباحث أن قيمة 

. ض املقدم من قبل هو مقبولعلى حساب النتيجة األخرية أن الفرلذا اعتمادا   
موعة التجربة بعد جتريب نتيجة االختبار القبلي والبعدي واملعىن أن وجود الفرق بني 

طبيق تغري التجرييب، وبعبارة أخرى أن تليلية هو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر املالطريقة التح
    .لنمو املفردات ةالظاهرةنظرية احلقول الداللية دلت فعاليتها 

  )٤.٩(جدول رقم 
  حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب يف تركيب اجلمل



٧٦ 
 

 
 

  D= X-Y  (Y)بعدي  (X)قبلي الطالب

٢٠-  ٧٣ ٥٣ ١  
٢٦-  ٧٩ ٥٣ ٢  
٢-  ٩٨ ٩٦ ٣  
٧-  ٦٣  ٥٦  ٤  
٩-  ٩٨  ٨٩  ٥  
٣-  ٨٦  ٨٣  ٦  
١٧-  ٨٣  ٦٦  ٧  
٢٠-  ٨٣  ٦٣  ٨  
٣٣-  ٩٦  ٦٣  ٩  
٢٣-  ٧٦  ٥٣  ١٠  
١٠-  ٦٣  ٥٣  ١١  
٣٠-  ٨٩  ٥٩  ١٢  
٠  ٦٦  ٦٦  ١٣  
٣  ٧٣  ٧٦  ١٤  
٣-  ٦٦ ٦٣ ١٥  
١٣-  ٨٦ ٧٣ ١٦  
٦-  ٨٩ ٨٣ ١٧  
١٣-  ٦٦  ٥٣  ١٨  



٧٧ 
 

 
 

٦-  ٧٩  ٧٣  ١٩  
٣٢-  ٩٨  ٦٦  ٢٠  
٤-  ٩٨  ٩٤  ٢١  
١٧-  ٩٣  ٧٦  ٢٢  
١٦-  ٦٩  ٥٣  ٢٣  
  ٧٩-  ٧٩  )  صفر(  ٠  ٢٤

      ∑ D = -٣٨٦
  
  

∑ D2 = ١٢٧٨٠ 
M

D =  -١٦،٠٨  
  

   MDو  ١٢٧٨٠=  D2 ∑و  ٣٨٦-=  D ∑ول السابق اتضح للباخث أن اجلدمن 

 SDD = √ ∑ D2  :املعياري من الفرق بالرمز  االحنراف باحسو ١٦،٠٨-
 - ∑ D) 2 

                     N         N      

SDD=٢)١٦،٠٨-( – ١٢٧٨٠√  

          ٢٤  

 =٢)١٦،٠٨- ( – ١٢٧٨٠√   



٧٨ 
 

 
 

 =٢٥٨،٥٧ – ٥٣٢،٥√  

 =٢٧٣،٩٣√  

= ١٦،٥٥   

SEMD  = SDD   

                                                                                                                   √ N – 1            

 =٤،٦٦-= ١٦،٥٥= ١٦،٥٥=   ١٦،٥٥  

   ٤،٨٠    √  ٢٣  √ ١- ٢٤       

t0 = MD                                -٤،٦٦-=  ١٦،٠٨    
  SEMD                    ٣،٤٥     

عالمة احلساب، امنا هي عالمة الفرق بني  يف العدد ليست) -(ان عالمة : حظةاملال(
  )ينالعدد

الفرق  املتوسطالرموز أن  على ترتيبساب السابق قد وجد الباحث من احل  
)MD ( واالحنراف املعياري ١٦،٠٨- بني االختبار القبلي والبعدي هو ،)SDD  ( هو

مث .  ٤،٦٦-هو ) to(، وقيمة ت ٣،٤٥هو ) SEMD(املعياري  اخلطأ، و ١٦،٥٥
 ٢٣مث العدد   df=24-1= 23ووجد أن  df=N-1: بالرمز  dfحسب الباحث 

املوجودة عند مستوى  tوقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعترب tيرجع قيمة 
، فعرف  ٢،٨١تدل العدد %  ١وعند مستوى الداللة  ٢،٠٧تدل العدد %  ٥الداللة 

  ) ٢،٨١> ٤،٦٦< ٢،٠٧ (املوجودة يف اجلدول  t  أكرب من قيمة t0الباحث أن قيمة 



٧٩ 
 

 
 

/ تمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم من قبل هو مقبوللذا اع  

التجربة بعد جتريب  موعةواملعىن أن وجود الفرق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 تطبيقالطريقة التحليلية هو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر املتغري التجرييب، وبعبارة أخرى أن 

  .تنمية تركيب اجلمل الظاهرة يففعاليتها  نظرية احلقول الداللية دلت

  )٤.١٠(جدول رقم 

  حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب يف تنمية األفكار

  D= X-Y  (Y)بعدي  (X)قبلي الطالب

٢٠-  ٧٤  ٥٤  ١  
٢٦-  ٨٠ ٥٤ ٢  
١١-  ٩٨ ٨٧ ٣  
٧-  ٦٤ ٥٧ ٤  
٨-  ٩٨  ٩٠  ٥  
٣-  ٨٧  ٨٤  ٦  
١٧-  ٨٤  ٦٧  ٧  
٢٠-  ٨٤  ٦٤  ٨  
٢٠-  ٨٤  ٦٤  ٩  
٢٣-  ٧٧  ٥٤  ١٠  
١٠-  ٦٤  ٥٤  ١١  



٨٠ 
 

 
 

١٧-  ٧٧  ٦٠  ١٢  
٠  ٦٧  ٦٧  ١٣  
٣  ٧٤  ٧٧  ١٤  
٣-  ٦٧  ٦٤  ١٥  
١٣-  ٨٧  ٧٤  ١٦  
٦-  ٩٠  ٨٤  ١٧  
١٣-  ٦٧  ٥٤  ١٨  
٦-  ٨٠  ٧٤  ١٩  
٣١-  ٩٨  ٦٧  ٢٠  
٨-  ٩٨  ٩٠  ٢١  
١٧-  ٩٤ ٧٧ ٢٢  
١٠-  ٦٤ ٥٤ ٢٣  
  ٦٤-  ٦٤ )صفر(٠ ٢٤

    ∑ D =  -٣٥٠
   

∑ D2 = ٩٢٦٤ 
M

D  =  -١٤،٥٨  
  

   MDو  ٩٢٦٤=  D2 ∑و  ٣٥٠-=  D ∑ول السابق اتضح للباخث أن اجلدمن 

    :راف املعياري من الفرق بالرمز االحن باحس  ١٤،٥٨ -



٨١ 
 

 
 

SDD = √( ∑ D2 
 - ∑ D)2                                                                                                       

              N          N      

SDD= ٢)١٤،٥٨-( – ٩٢٦٤√  

          ٢٤  

 =٢)٢١٢،٥٨-( – ٣٨٦√   

 =٤٢،١٧٣√  

=١٣،١٧  

SEMD  = SDD   

                                                                                                                   √ N – 1            

 

 =٢،٧٤ -= ١٣،١٧= ١٣،١٧= ١٣،١٧  

   ٤،٨٠    √  ٢٣  √ ١- ٢٤       

  

  

t0 = MD                                - ٥،٣٢ -=  ٥٨، ١٤ 
  SEMD                    ٢،٧٤     



٨٢ 
 

 
 

  
عالمة احلساب، امنا هي عالمة الفرق بني  ليستيف العدد ) -(ان عالمة : املالحظة(

  )العددين
الفرق  املتوسطالرموز أن  على ترتيبالسابق قد وجد الباحث  احلسابمن   

)MD ( واالحنراف املعياري ١٤،٥٨- بني االختبار القبلي والبعدي هو ،)SDD  ( هو
مث .  ٥،٣٢-هو ) to(، وقيمة ت ٢،٧٤هو ) SEMD(املعياري  اخلطأ، و ١٣،١٧

 ٢٣مث العدد   df=24-1= 23ووجد أن  df=N-1: بالرمز  dfحسب الباحث 
املوجودة عند مستوى  tوقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعترب tيرجع قيمة 

، فعرف  ٢،٨١تدل العدد %  ١وعند مستوى الداللة  ٢،٠٧تدل العدد %  ٥الداللة 
  ) ٢،٨١> ٥،٣٢< ٢،٠٧( املوجودة يف اجلدول  t  أكرب من قيمة t0الباحث أن قيمة 

 .ض املقدم من قبل هو مقبولتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرلذا اع  

التجربة بعد جتريب  موعةواملعىن أن وجود الفرق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 تطبيقالطريقة التحليلية هو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر املتغري التجرييب، وبعبارة أخرى أن 

  .االفكار تنميةل الظاهرةفعاليتها  نظرية احلقول الداللية دلت

  )٤.١١(جدول

  حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط يف املفردات

  D= X-Y  (Y)بعدي  (X)قبلي  الطالب

٦ ٦٨  ٧٤  ١  
٠ ٥٨ ٥٨  ٢  



٨٣ 
 

 
 

١٠- ٧٠ ٦٠  ٣  
٨- ٧٨ ٧٠  ٤  
١٢ ٥٤ ٦٦  ٥  
٢- ٦٨ ٦٦  ٦  
٢ ٦٨ ٧٠  ٧  
١٤ ٦٨ ٨٢  ٨  
٠ ٦٤ ٦٤  ٩  
٠ ٧٨ ٧٨  ١٠  
١٠ ٨٨ ٩٨  ١١  
١٠- ٧٢ ٦٢  ١٢  
٤ ٦٢ ٦٦ ١٣  
١٠- ٧٤ ٦٤ ١٤  
١٠ ٦٤ ٧٤ ١٥  
٤- ٨٠ ٧٦  ١٦  
٠ ٥٨ ٥٨  ١٧  
٦ ٦٤ ٧٠  ١٨  
١٤ ٧٨ ٩٢  ١٩  
١٤- ٧٤ ٦٠  ٢٠  

      ∑ D = ٢٠ 
   



٨٤ 
 

 
 

∑ D2  = ١٤٠٨ 
M

D   =      ١   
  

   MDو   ١٤٠٨ =  D2 ∑و   ٢٠=  D ∑السابق اتضح للباخث أن  اجلدولمن 

 SDD = √ ∑ D2  :املعياري من الفرق بالرمز  رافاالحنهو  حسبو  ١
 - ∑ D) 2  

                               N          N   

SDD=٢) ١(  – ١٤٠٨√  

         ٢٠  

 =٢)١( –٧٠،٤√   

 =٦٩،٤√  

 =٨،٣٣  

SEMD  = SDD   

                                                                                                                   √ N – 1            

 

 =١،٩١  = ٨،٣٣=  ٨،٣٣=   ٨،٣٣  

  ٤،٣٦    √ ١٩    √ ١- ٢٠       

t0 = MD                                      ٠،٥٢=         ١  



٨٥ 
 

 
 

  SEMD                   ١،٩١    

عالمة احلساب، امنا هي عالمة الفرق بني  ليستيف العدد ) -(ان عالمة : املالحظة(
  )العددين
الفرق  املتوسطالرموز أن  على ترتيبساب السابق قد وجد الباحث من احل  

)MD ( واالحنراف املعياري  ١بني االختبار القبلي والبعدي هو ،)SDD  (٨،٣٣ هو  ،
مث حسب الباحث .  ٠،٥٢هو ) to(، وقيمة ت  ١،٩١هو ) SEMD(املعياري  اخلطأو

df  بالرمز :df=N-1  ووجد أنdf=20-1= 19   يرجع قيمة  ٢٠مث العددt 
%  ٥املوجودة عند مستوى الداللة  tوقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعترب

، فعرف الباحث أن قيمة ٢،٨٦تدل العدد %  ١وعند مستوى الداللة  ٢،٠٩تدل العدد 
t0 ر من قيمةأصغ  t  ٢،٨٦ < ٠،٥٢ > ٢،٠٩(املوجودة يف اجلدول (  

 أن وجود الفرق بني نتيجة االختبارمادا على حساب النتيجة األخرية لذا اعت  

هو فرق  تطبيق املدرس طريقة القراءة والترمجةبعد  الضابطة موعةالقبلي والبعدي 

الطريقة القدمية أو التقليدية دلت  ، وبعبارة أخرى أن زى اىل أثر املتغري التابعي وتعحقيق

  . الظاهرةفعاليتها 

  

  )٤.١٢(جدول 

  حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط يف تركيب اجلمل

  D= X-Y  (Y)بعدي  (X)قبلي  الطالب

١٠- ٧٦ ٦٦ ١  



٨٦ 
 

 
 

٠ ٥٣ ٥٣  ٢  
٠ ٥٣ ٥٣  ٣  
٣- ٦٣ ٦٠ ٤  
٣ ٥٣ ٥٦  ٥  
٤- ٦٠ ٥٦ ٦  
٣- ٥٦ ٥٣  ٧  
٤- ٦٠ ٥٦  ٨  
  ٥٣ )صفر (  ٠  ٥٣  ٩
٤ ٦٦ ٧٠  ١٠  
٠ ٩٦ ٩٦ ١١  
١٣- ٦٩ ٥٦  ١٢  
٣- ٦٩ ٦٦ ١٣  
٧- ٦٣ ٥٦  ١٤  
  ٥٣- ٥٣ )صفر(٠ ١٥
٦- ٦٩ ٦٣  ١٦  
١٣- ٦٦ ٥٣  ١٧  
٣- ٥٦ ٥٣  ١٨  
٣ ٦٣ ٦٦  ١٩  
٣- ٥٦ ٥٣  ٢٠  

      ∑ D = -٦٢  
   

∑ D2 =     ٦٢٥٢  



٨٧ 
 

 
 

M
D  =   -٣،١  

  

   MDو   ٦٢٥٢ =  D2 ∑و   ٦٢-=  D ∑السابق اتضح للباخث أن  اجلدولمن 

 SDD = √ ∑ D2  :املعياري من الفرق بالرمز  االحنرافهو  حسبمث   ٣،١ -
 - ∑ D) 2  

                    N          N   

 

SDD=٢) ٣،١- (  – ٦٢٥٢√  

         ٢٠  

 =٩،٦٢ –٣١٢،٦√   

 =٣٠٢،٩٩√  

 =١٧،٤١  

SEMD  = SDD   

                                                                                                                   √ N – 1            

 

 =٣،٩٩=   ١٧،٤١= ١٧،٤١= ١٧،٤١  

  ٤،٣٦    √  ١٩  √ ١- ٢٠       



٨٨ 
 

 
 

t0 = MD                                   -٠،٧٨=         ٣،١  
  SEMD                              ٣،٩٩      

عالمة احلساب، امنا هي عالمة الفرق بني  ليستيف العدد ) -(ان عالمة : املالحظة(
  )العددين
الفرق  املتوسطالرموز أن  على ترتيبساب السابق قد وجد الباحث من احل  

)MD ( واالحنراف املعياري  ٣،١- بني االختبار القبلي والبعدي هو ،)SDD  ( هو
مث حسب . ٠،٧٨هو ) to(، وقيمة ت ٣،٩٩هو ) SEMD(املعياري  اخلطأ، و١٧،٤١
يرجع قيمة  ٢٠مث العدد   df=20-1= 19ووجد أن  df=N-1: بالرمز  dfالباحث 

t وقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعتربt  ٥املوجودة عند مستوى الداللة  %
، فعرف الباحث أن قيمة ٢،٨٦تدل العدد %  ١وعند مستوى الداللة  ٢،٠٩د تدل العد

t0 من قيمة أصغر  t  ٢،٨٦<  ٠،٧٨> ٢،٠٩(املوجودة يف اجلدول (  
أن وجود الفرق بني نتيجة االختبار  مادا على حساب النتيجة األخريةلذا اعت  

ة والترمجة هو فرق الضابطة بعد تطبيق املدرس طريقة القراء موعةالقبلي والبعدي 

حقيقي وتعزى اىل أثر املتغري التابع، وبعبارة أخرى أن  الطريقة القدمية أو التقليدية دلت 

  . الظاهرةفعاليتها 

  )٤.١٣(جدول 

  حساب نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط يف تنمية األفكار

  D= X-Y  (Y)بعدي  (X)قبلي الطالب

١٣- ٨٠  ٦٧  ١  
٠ ٥٤ ٥٤  ٢  



٨٩ 
 

 
 

٠ ٥٤ ٥٤  ٣  
٤- ٦٤ ٦٠  ٤  
٣ ٥٤ ٥٧  ٥  
٣- ٦٠ ٥٧  ٦  
٣- ٥٧ ٥٤  ٧  
٣- ٦٠ ٥٧  ٨  
  ٥٤ )صفر ( ٠  ٥٤  ٩
٦ ٦٤ ٧٠  ١٠  
٠ ٩٠ ٩٠  ١١  
١٧- ٧٤ ٥٧  ١٢  
٧- ٧٤ ٦٧ ١٣  
٧- ٦٤ ٥٧ ١٤  
٥٤- ٥٤ ٠ ١٥  
٠ ٦٤ ٦٤  ١٦  
٦- ٦٠ ٥٤  ١٧  
٣- ٥٧ ٥٤  ١٨  
٣ ٦٤ ٦٧  ١٩  
٠ ٥٤ ٥٤  ٢٠  

      ∑ D =  -٥٤  
   



٩٠ 
 

 
 

∑ D2 = ٦٥٣٠ 
M

D  =  -٢,٧  

  

   MDو   ٦٥٣٠ =  D2 ∑و   ٥٤ -=  D ∑السابق اتضح للباخث أن  اجلدولمن 

 SDD = √ ∑ D2  :املعياري من الفرق بالرمز  االحنرافهو  حسبمث   ٢،٧ -
 - ∑ D) 2  

                    N          N   

 

SDD=٢) ٢،٧- (  – ٦٥٣٠√  

          ٢٠  

 =٧،٢٩- –٣٢٦،٥√   

 =٣١٩،٢١√  

 =١٧،٨٧  

SEMD  = SDD   

                                                                                                                   √ N – 1            

 

 =٤،١٠=  ١٧،٨٧= ١٧،٨٧= ١٧،٨٧  

  ٤،٣٦    √  ١٩  √ ١- ٢٠       



٩١ 
 

 
 

t0 = MD                                   -٠،٦٦-=         ٢،٧  
  SEMD                              ٤،١٠  

  
عالمة احلساب، امنا هي عالمة الفرق بني  ليستيف العدد ) -(ان عالمة : املالحظة(

  )العددين
الفرق  املتوسطالرموز أن  على ترتيبساب السابق قد وجد الباحث من احل  

)MD (واالحنراف املعياري  ٢،٧- ني االختبار القبلي والبعدي هو ب ،)SDD  ( هو
مث حسب . ٠،٦٦) to(، وقيمة ت  ٤،١٠هو ) SEMD(املعياري  اخلطأ، و١٧،٨٧
يرجع قيمة  ٢٠مث العدد   df=20-1= 19ووجد أن  df=N-1: بالرمز  dfالباحث 

t وقد اتضح أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعتربt ٥دة عند مستوى الداللة املوجو  %
، فعرف الباحث أن قيمة ٢،٨٦تدل العدد %  ١وعند مستوى الداللة  ٢،٠٩تدل العدد 

t0 من قيمة أصغر  t  ٢،٨٦<  ٠،٦٦> ٢،٠٩(املوجودة يف اجلدول (  
لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن أن وجود الفرق بني نتيجة االختبار   

لضابطة بعد تطبيق املدرس طريقة القراءة والترمجة هو فرق ا موعةالقبلي والبعدي 

حقيقي وتعزى اىل أثر املتغري التابع، وبعبارة أخرى أن  الطريقة القدمية أو التقليدية دلت 

  .الظاهرةفعاليتها 

  

  )٤.١٤(جدول رقم 

  للمفردات الفرق بني اجملموعتني التجريبة والضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي

قيمة ت يف   اختباران قبلي وبعدي  



٩٢ 
 

 
 

  
موعةا 

  

اجلدول عند 
  مستوى الداللة

 املتوسط
  الفرق
MD 

احنراف 
  معياري

SD 

 اخلطأ
  املعياري

SE 

 قيمة ت
Nilai t 

  ف.د
d.f  
N-1  

١  
 %  

٥  
%  

  ٢،٠٧ ٢،٨١ ٢٣ ٦،٠٧- ١،٧٨ ٨،٥٣ ١٠،٨- جتريبية
   ٢،٠٩ ٢،٨٦  ١٩ ٠،٥٢ ١،٩١  ٨،٣٣  ١ ضابطة

  

  )٤.١٥(جدول رقم 

  لتركيب اجلملرق بني اجملموعتني التجريبة والضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي الف

  
  
 اموعة
  

قيمة ت يف اجلدول   اختباران قبلي وبعدي
 عند مستوى الداللة

املتوسط
  الفرق
MD 

احنراف
  معياري

SD 

اخلطأ
 املعياري

SE 

  قيمة ت
Nilai t 

 ف.د
d.f 
N-1 

١  
 %  

٥  
%  

  ٢،٠٧ ٢،٨١  ٢٣ ٤،٦٦- ٣،٤٥ ١٦،٥٥ ١٦،٠٨- جتريبية
  ٢،٠٩ ٢،٨٦  ١٩ ٠،٧٨- ٣،٩٩ ١٧،٤١  ٣،١- ضابطة

  

  )٤.١٦(جدول رقم 

لتنمية الفرق بني اجملموعتني التجريبة والضابطة يف االختبارين القبلي والبعدي . 
  االفكار
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 اموعة
  

  
  اختباران قبلي وبعدي

  

قيمة ت يف اجلدول 
عند مستوى 
  الداللة

املتوسط
  الفرق
MD 

احنراف
  معياري

SD 

اخلطأ
  املعياري

SE 

  قيمة ت
Nilai t  

 ف.د
d.f 
N-1

١  
 %  

٥  
%  

  ٢،٠٧ ٢،٨١ ٢٣ ٥،٣٢-  ٢،٧٤ ١٣،١٧ ١٤،٥٨- جتريبية
  ٢،٠٩  ٢،٨٦  ١٩  ٠،٦٦- ٤،١ ١٧،٨٧ ٢،٧- ضابطة

  

   



٩٤ 
 

 
 

ل على املقارنة بني اجملموعتني اقشة نتيجة االختبار البعدي للحصوحتليل ومن  -٢
  التجربة والضابطة

الختبار البعدي وحدها ألا مقياس ملعرفة تأثري املتغري ااعتمد الباحث على نتيجة 
وقبل أن حيلل  رسم . التجرييب يف جمموعة التجريبة وتأثري املتغري التابع يف جمموعة الضابطة

لالختبار البعدي  )X2(التجريبية، وعالمة  موعةلالختبار البعدي  ) X1( الباحث عالمة 
  .الضابطة موعة

  :مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي
  =                   M1 =  ∑ X1 : بالرمز X1 املتوسطمعرفة : أوال

                 N1 
  X2     =          M2 = ∑ X2 بالرمز  املتوسطمعرفة : ثانيا

N                                                                 
  x1 =x1 – M1  يجة  بالرمز      تن معرفة: ثالثا

                   x2 = x2 – M2يجة بالرمز تمعرفة ن: رابعا

 X1 ∑  جيمع وينال مث  x1ارتقاء درجة ثانية : خامسا  
2

     

X2 ∑جيمع وينال    x2ارتقاء درجة ثانية : سادسا  
2  

  :بالرمز   t0معرفة : سابعا  

  

to =                     M1 - M2 

                 √ ∑ x1
 2 + ∑ x2

 2    (N1 + N2) 

        N1 + N2 – 2          N1 . N2 



٩٥ 
 

 
 

  )٤.١٧( جدول رقم

  ة والضابطةيحساب املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اجملموعتني التجريب

  للمفردات

N  
 

  جتربة
X1

  ضابطة
X2

X1 X2  X1
2 X2

 2 

١،٩٦  ١٥،٣٧  ١،٤-  ٣،٩٢-  ٦٨  ٨٠  ١  
١٢٩،٩٦  ٦٢،٧٣ ١١،٤-  ٧،٩٢-  ٥٨  ٧٦  ٢ 
٠،٣٦  ١٩٨،٢٥  ٠،٦  ١٤،٠٨  ٧٠  ٩٨  ٣  
٧٣،٩٦  ٦٢،٧٣  ٨،٦  ٧،٩٢-  ٧٨  ٧٦  ٤. 
٥٤  ٦٦  ٥  -

١٧،٩٢  
-٢٣٧،١٦  ٣٢١،١٣ ١٥،٤ 

١،٩٦  ١٠١،٦١  ١،٤-  ١٠،٠٨  ٦٨  ٩٤  ٦  
١،٩٦  ٤،٣٣  ١،٤-  ٢،٠٨  ٦٨  ٨٦  ٧  
١،٩٦  ٤،٣٣  ١،٤-  ٢،٠٨  ٦٨  ٨٦  ٨  
٢٩،١٦  ٠،٠٠٦٤  ٥،٤- ٠،٠٨ ٦٤ ٨٤  ٩  
٧٣،٩٦  ٣،٦٩  ٨،٦ ١،٩٢- ٧٨ ٨٢  ١٠  
٣٤٥،٩٦  ٣٥،٠٥  ١٨،٦  ٥،٩٢-  ٨٨  ٧٨  ١١ 
٦،٧٦  ٣،٦٩  ٢،٦  ١،٩٢-  ٧٢  ٨٢  ١٢  
٥٤،٧٣  ٠،٠٠٦٤  ٧،٤-  ٠،٠٨  ٦٢  ٨٤  ١٣  



٩٦ 
 

 
 

٢١،١٦  ٤،٣٣  ٤،٦  ٢،٠٨  ٧٤  ٨٦  ١٤  
٢٩،١٦  ١٦،٦٥  ٥،٤-  ٤،٠٨  ٦٤  ٨٨  ١٥  
١١٢،٣٦  ٤،٣٣  ١٠،٦  ٢،٠٨  ٨٠  ٨٦  ١٦ 
١٢٩،٩٦  ٤،٣٣ ١١،٤-  ٢،٠٨  ٥٨  ٨٦  ١٧ 
٢٩،١٦  ٣٥،٠٥  ٥،٤-  ٥،٩٢-  ٦٤  ٧٨  ١٨  
٧٣،٩٦  ٤،٣٣  ٨،٦  ٢،٠٨  ٧٨  ٨٦  ١٩  
٢٤،١٦  ١٩٨،٢٥  ٤،٦  ١٤،٠٨  ٧٤  ٩٨  ٢٠  
١٩٨،٢٥    ١٤،٠٨    ٩٨  ٢١    
١٠١،٦١    ١٠،٠٨    ٩٤  ٢٢    
٧٠  ٢٣    -

١٣،٩٢  
  ١٩٣،٧٧    

٧٢  ٢٤    -
١١،٩٢  

  ١٤٢،٠٩    

  ∑ x2 = 

١٣٨٨ 

 

٠  ١،٨٤  ∑ x1
 2 = ١٧١٥،٩١∑ x2

 2 = 

١٣٧٦،٨   

x1 ∑و ١٣٨٨=  x2 ∑و ٢٠١٤=  x1 ∑   لسابق ظهر للباحث أنا اجلدولمن 
 2 

x1 ∑و ١٧١٥،٩١= 
  ٢٤=  Nو  ١٣٧٦=  2 

  : ة وحصل على العدد التايلجمموعمن كل  ملتوسطب االامث حس



٩٧ 
 

 
 

M1   =٨٣،٩٢=   ٢٠١٤  

        ٢٤        

M2   =٦٩،٤=    ١٣٨٨  

              ٢٠  

  :بالرمز    t0مث حسب 

  

to =                     M1 - M2 

                 √ ∑ x1
 2 + ∑ x2

 2    (N1 + N2) 

               N1 + N2 – 2       N1.N2 

 

 =٦٩،٤٠ – ٨٣،٩٢  

      )٢٠+٢٤) (١٣٧٦،٨+  ١٧١٥،٩١(√  

     )٢٤.٢٠(     )     ٢- ٢٠+  ٢٤ (  

     =١٤،٥٢  

      )٠،٠٩) (٧٣،٦٤ (√  

 =١٤،٥٢   

      ٦،٦٣ √  



٩٨ 
 

 
 

 =٥،٦٥=     ١٤،٥٢  

    ٢،٥٧  

    من اموعة التجريبية  ملتوسطاالمن احلساب السابق قد حصل الباحث على أن   

)         (   M1 موعة الضابطة  ملتوسط، واال ٨٣،٩٢هومن ا)M2  ( وقيمة  ٦٩،٤هو
  :بالرمز  dfمث حسب الباحث . ٥،٦٥هو )  t0(ت 

N1 + N2 ) -2 df = (  

املوجودة يف  tيرجع قيمة  ٤٢ مث هذا العدد ٤٢  =  ٢ –)  ٢٠+  ٢٤(وحصل على 
 ٢،٠٢تدل%  ٥جودة يف اجلدول عند مستوى الداللة املو tوقد اتضح أن قيمة . اجلدول

أمرب وأصغر من  t0، فعرف الباحث أن قيمة ت  ٢،٧١ تدل%  ١وعند مستوى الداللة 
  ٢،٧١> ٥،٦٥<  ٢،٠٢: املوجودة يف اجلدول  tقيمة 

. لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم السابق هو مقبول  
أن وجود الفرق بني نتيجة االختبار البعدي للمجموعتني التجريبة والضابطة بعد  واملعىن

. جتريب تطبيق نظرية احلقول الداللية هو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر املتغري التجرييب
أحسن  هيوصارت  الظاهرةفعاليتها  تأن تطبيق نظرية احلقول الداللية دل بارة أخرىبع

  .من الطريقة التقليدية

  )٤.١٨(جدول رقم 

لتركيب  حساب املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من اجملموعتني التجريبية والضابطة
  اجلمل

N  ضابطة  جتربة  X1 X2  X1
 2 X2

 2 
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 X1X2

٢٥٦  ٦٧،٤  ١٦  ٨،٢١-  ٧٦  ٧٣  ١  
٤٩  ٤،٨٨  ٧- ٢،٢١- ٥٣ ٧٩  ٢  
٤٩  ٢٠١،٩  ٧-  ١٦،٧٩  ٥٣  ٩٨  ٣  
٩  ٣٣١،٦  ٣ ١٨،٢١-  ٦٣  ٦٣  ٤  
٤٩  ٢٨١،٩  ٧-  ١٦،٧٩  ٥٣  ٩٨  ٥  
٠  ٢٢،٩٤  ٠  ٤،٧٩  ٦٠  ٨٦  ٦  
١٦  ٣،٢  ٤- ١،٧٩ ٥٦ ٨٣  ٧  
٠  ٣،٢  ٠  ١،٧٩  ٦٠  ٨٣  ٨  
٣٦٠٠  ٢١٨،٧٤  ٦٠- ١٤،٧٩ ٠ ٩٦  ٩  
٣٦  ٢٧،١٤  ٦  ٥،٢١-  ٦٦  ٧٦  ١٠  
١٢٩٦  ٣٣١،٦  ٣٦ ١٨،٢١ ٩٦ ٦٣  ١١  
٨١  ٦٠،٦٨  ٩  ٧،٧٩  ٦٩  ٨٩  ١٢  
٨١  ٢٣١،٣٤  ٩ ١٥،٢١-  ٦٩  ٦٦  ١٣  
٩  ٦٧،٤  ٣ ٨،٢١- ٦٣ ٧٣  ١٤  
٤٩  ٢٣١،٣٤  ٧-  ١٥،٢١  ٥٣  ٦٦  ١٥  
٨١  ٢٢،٩٤  ٩  ٤،٧٩  ٦٩  ٨٦  ١٦  
٣٦  ٦٠،٦٨  ٦  ٧،٧٩  ٦٦  ٨٩  ١٧  
١٦  ٢٣١،٣٤  ٤- ١٥،٢١- ٥٦ ٦٦  ١٨  
٩  ٤،٨٨  ٣  ٢،٢١-  ٦٣  ٧٩  ١٩  
١٦  ٢٨١،٩  ٤-  ١٦،٧٩  ٥٦  ٩٨  ٢٠  



١٠٠ 
 

 
 

٢٨١،٩    ١٦،٧٩    ٩٨  ٢١    
١٣٩    ١١،٧٩    ٩٣  ٢٢    
١٤٩،٠٨   ١٢،٢١-  ٦٩  ٢٣    
٤،٨٨    ٢،٢١-    ٧٩  ٢٤    

  ∑ x1 = 
١٩٤٩ 
 

∑ x2 =  

١٢٠٠ 
 

   ∑ x1
2 

= 
٣٢٦١،٨٦ 

 ∑ x2
 2 

= 
٥٧٣٨    

  

x1 ∑ و ١٢٠٠=  x2 ∑ و ١٩٤٩=  x1 ∑السابق ظهر للباحث أن    اجلدولمن 
2 

x1 ∑و    ٣٢٦١،٨٦= 
  ٢٤=  Nو   ٥٧٣٨=  2 

  : وحصل على العدد التايل جمموعةمن كل  ملتوسطحسب اال مث

 M1   =٨١،٢١=   ١٩٤٩  

    ٢٤        

M2    =٦٠=    ١٢٠٠  

       ٢٠  

  :بالرمز    t0مث حسب 

  

  



١٠١ 
 

 
 

to =                     M1 - M2 

                 √ ∑ x1
 2 + ∑ x2

 2    (N1 + N2) 

               N1 + N2 – 2       N1.N2   

=   ٦٠ – ٨١،٢١  

      )٢٠+٢٤) (٥٧٣٨+ ٣٢٦١،٨٦(√  

     )٢٤.٢٠)       ( ٢- ٢٠+  ٢٤ (  

     =٢١،٢١  

      )٠،٠٩) (٢١٤ (√  

 =٢١،٢١  

      ١٩،٢٨√  

 =٤،٨٣  = ٢١،٢١  

    ٤،٣٩  

    من اموعة التجريبية  املتوسطمن احلساب السابق قد حصل الباحث على أن   
)        (   M1 موعة الضابطة  ملتوسط، واال٨١،٢١هومن ا)M2  ( وقيمة ت  ٦٠هو
)t0  ( مث حسب الباحث . ٤،٨٣هوdf  بالرمز:  

N1 + N2 ) -2 df = (  

املوجودة يف  tيرجع قيمة  ٤٢مث هذا العدد  ٤٢=   ٢ –)  ٢٠+  ٢٤(وحصل على 
تدل %  ٥اللة يف اجلدول عند مستوى الد املوجودة tوقد اتضح أن قيمة . اجلدول



١٠٢ 
 

 
 

رب أك t0، فعرف الباحث أن قيمة ت  ٢،٧١تدل %  ١وعند مستوى الداللة  ٢،٠٢
  ٢،٧١>  ٤،٨٣< ٠٢، ٢: املوجودة يف اجلدول  tوأصغر من قيمة 

. لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم السابق هو مقبول  
للمجموعتني التجريبة والضابطة بعد  أن وجود الفرق بني نتيجة االختبار البعدي املعىنو

. جتريب تطبيق نظرية احلقول الداللية هو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر املتغري التجرييب
أحسن  هيوصارت  الظاهرةفعاليتها  تعبارة أخرى أن تطبيق نظرية احلقول الداللية دلب

  .من الطريقة التقليدية

  )٤.١٩(جدول رقم 

لتنمية  ختبار البعدي من اجملموعتني التجريبية والضابطةحساب املقارنة بني نتيجة اال 
  االفكار

N  

  جتربة 
X1 

  ضابطة
X2

X1 X2 X1
 2 X2

 2 

٣٩٦،٠١  ٣٦،٤٨ ١٩،٩ ٦،٠٤-  ٨٠  ٧٤  ١  
٣٧،٢١  ٠،٠٠١٦ ٦،١- ٠،٠٤-  ٥٤  ٨٠  ٢  
٣٧،٢١  ٣٢٢،٥٦ ٦،١- ١٧،٦٩  ٥٤  ٩٨  ٣  
٦٤  ٦٤  ٤  -

١٦،٠٤ 
١٥،٢١  ٢٥٧،٢٨  ٣،٩  

٣٧،٢١  ٣٢٢،٥٦ ٦،١- ١٧،٩٦  ٥٤  ٩٨  ٥  
٠،٠١  ٤٨،٤٤ ٠،١-  ٦،٩٦  ٦٠  ٨٧  ٦  
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٩،٦١  ١٥،٦٨ ٣،١-  ٣،٩٦  ٥٧  ٨٤  ٧  
٠،٠١  ١٥،٦٨ ٠،١-  ٣،٩٦  ٦٠  ٨٤  ٨  
٣،٩٦  ٠  ٨٤  ٩  -

٦٠،١ 
٣٦١٢،٠١  ١٥،٦٨ 

١٥،٢١  ٩،٢٤  ٣،٩ ٣،٠٤-  ٦٤  ٧٧ ١٠  
٩٠  ٦٤ ١١  -

١٦،٠٤ 
٨٩٤،٠١  ٢٥٧،٢٨ ٢٩،٩  

١٩٣،٢١  ٩،٢٤ ١٣،٩ ٣،٠٤-  ٧٤  ٧٧ ١٢  
٧٤  ٦٧ ١٣  -

١٣،٠٤ 
١٩٣،٢١  ١٧٠،٠٤ ١٣،٩  

١٥،٢١  ٣٦،٤٨  ٣،٩ ٦،٠٤-  ٦٤  ٧٤ ١٤  
٥٤  ٦٧ ١٥  -

١٣،٠٤ 
-٣٧،٢١  ١٧٠،٠٤ ٦،١  

١٥،٢٤  ٦٨،٤٤  ٣،٩  ٦،٩٦  ٦٤  ٨٧ ١٦  
٠،٠١  ٩٩،٢٠ ٠،١-  ٩،٩٦  ٦٠  ٩٠ ١٧  
٥٧  ٦٧ ١٨  -

٤٣،٠٤ 
-٩،٦١  ١٧٠،٠٤ ٣،١  

١٥،٢١  ٠،٠٠١٦  ٣،٩ ٠،٠٤-  ٦٤  ٨٠ ١٩  
٣٧،٢١  ٣٢٢،٥٦ ٦،١- ١٧،٩٦  ٥٤  ٩٨ ٢٠  



١٠٤ 
 

 
 

٣٢٢،٥٦   ١٧،٩٦    ٩٨ ٢١    
١٩٤،٨٨   ١٣،٩٦    ٩٤ ٢٢    
٦٤ ٢٣    -

١٦،٠٤ 
  ٢٥٧،٢٨    

٠  ٦٤ ٢٤  -
١٦،٠٤ 

  ٢٥٧،٢٨    

  ∑ x1 

=١٩٢١ 
 

∑ x2 =  
١٢٠٢  ∑ x1

2 = 

٣٣٥٨،٩٢  
∑x2

 
=  

٥٥٦٩،٨     

  

 و  ١٢٠٢=  x2 ∑و ١٩٢١=  x1 ∑السابق ظهر للباحث أن    اجلدولمن 
∑ x1

x1 ∑و  ٣٣٥٨،٩٢=  2 
  ٢٤=  Nو  ٥٥٦٩=  2 

  : وحصل على العدد التايل جمموعةمن كل  ملتوسطمث حسب اال

M1   =٨٠،٠٤=   ١٩٢١  

    ٢٤        

  

M2   =٦٠،١=    ١٢٠٢  

     ٢٠  



١٠٥ 
 

 
 

  :بالرمز    t0مث حسب 

to =                     M1 - M2 

                 √ ∑ x1
 2 + ∑ x2

 2  (N1 + N2) 

      N1 + N2 – 2     N1.N2 

 =٦٠،١ – ٨٠،٠٤  

      )٢٠+٢٤) (٥٥٦٩،٨+ ٣٣٥٨،٩٢(√  

      )٢٤.٢٠)       ( ٢-  ٢٠+  ٢٤              (  

     =١٩،٩٤  

      )٠،٠٩) (٢١٢،٥٩ (√  

 =١٩،٩٤   

      ١٩،١٣√  

 =٤،٥٦=   ١٩،٩٤  

    ٤،٣٧  

  من اموعة التجريبية  املتوسطمن احلساب السابق قد حصل الباحث على أن   

)         (   M1 موعة الضابطة  ملتوسط، واال٨٠،٠٤هومن ا)M2  ( وقيمة ت  ٦٠،١هو
)t0  ( مث حسب الباحث .  ٤،٥٦هوdf  بالرمز:  

N1 + N2 ) -2 df = (  



١٠٦ 
 

 
 

املوجودة يف  tيرجع قيمة  ٤٢ مث هذا العدد  ٤٢ = ٢ –)  ٢٠+  ٢٤(وحصل على 
 تدل%  ٥عند مستوى الداللة جودة يف اجلدول املو tوقد اتضح أن قيمة . اجلدول
 أكرب  t0، فعرف الباحث أن قيمة ت  ٢،٧١تدل %  ١وعند مستوى الداللة  ٢,٠٢

  ٢،٧١>  ٤،٥٦< ٢،٠٢: املوجودة يف اجلدول  tوأصغر من قيمة 

. لذا اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم السابق هو مقبول  
ختبار البعدي للمجموعتني التجريبة والضابطة بعد أن وجود الفرق بني نتيجة اال واملعىن

. جتريب تطبيق نظرية احلقول الداللية هو فرق حقيقي وتعزى اىل أثر املتغري التجرييب
أحسن  هيوصارت  الظاهرةفعاليتها  تأخرى أن تطبيق نظرية احلقول الداللية دل بعبارة

  .من الطريقة التقليدية

   



١٠٧ 
 

 
 

  حتليل نتائج االستبانة-٣

احلقول الداللية يف تدريس  نظريةقامة البحث باستبانة اىل الطلبة عن تطبيق إ بعد  
وتلك . مجع الباحث البيانات وحلل نتائجها. اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم

من الطالب  مباشرستجابة أو استفسار باعتبارها اتائج عرضها الباحث يف هذا الفصل الن
أو  الطلبة استجابة. بية باستخدام تطبيق نظرية احلقول الدالليةالعرالذين تعلموا اللغة 

ظرية احلقول الداللية يف عملية تدريس اللغة العربية خاصة نصورة عن تطبيق  هماستفسار
  :   وبيان األجوبة من االستبانة كما يلي. يف تعليم مهارة الكالم

  

  )٤.٢٠( دول رقمج

ظرية احلقول الداللية يف تدريس مهارة بيق ندى الطلبة عن تطاألجوبة من االستبانة ل
  الكالم

  اموع  النسبة املئوية  حمتوى األسئلة رقم
هل ترغب يف مشاركة تدريس اللغة   ١

ملوضوع العربية بأسلوب مجع مفردات 
  ؟ معني

  
٨٣  

  
٢٤  

ك ل هل تطبيق مجع املفردات تسهل  ٢
 فردات وحفظها ؟املادراك

٢٤  ٩٥  

ك ل ات تسهلهل أسلوب مجع املفرد  ٣
  تركيب اجلملة ؟

٢٤  ٨٧،٥  



١٠٨ 
 

 
 

ك ل هل أسلوب مجع املفردات تسهل  ٤
  دراك الفكرة عند الكالم ؟ا

٢٤  ٨٣،٢  

ك هل أسلوب مجع املفردات تساعد  ٥
  تنمية مهارة الكالم ؟  على

٢٤  ٩٥،٥  

هل أسلوب مجع املفردات تساعدك   ٦
تنمية مهارة الكالم لوصف  على

  األماكن ؟

٢٤  ٧٩،١  

ثقة نفسك يف الكالم بعد  هل تزيد  ٧
مشاركة التدريس بأسلوب وصف 

  األماكن ؟

٢٤  ٩٠،٥  

هل ترغب يف تدريس مهارة الكالم  ٨
  بتقدمي الفكرة أمام الفصل ؟

١٤  ٩٨،٣  

هل ترغب يف تدريس الكالم العريب   ٩
بالتحدث  لوصف موضوع معني مع 

  الصور ؟

١٤  ٩١،٦  

هل أسلوب وصف األماكن تنمي  ١٠
دريس مهارة الكالم ؟  طموحاتك يف ت

٢٤  ٦٩  
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  اخلامس الفصل

  واملقترحات والتوصيات البحث ائجتن

 

   البحث نتائج  - أ

 التفهم :خبطوات الوصفي التعبري يف الداللية احلقول نظرية تطبيق عملية جتري  
 تركيب فعال، أم كان امسا مبوضوع تتعلق مفردات مجع ،سيتحدث معني وضوعمب

 مفهومة فقرة صارت حىت فقرة اىل اجلمل فترتيب عليها لمتحص مفردات من مجل
  : اآليت ىلإ يؤدى العملية هذه. معينة للفكرة بعضا بعضها يرتبط ومرتبة

 وفعال جذاب ألنه العربية اللغة تدريس يف الطالب محاسة ينمى  -أ 

  وشرحها ما ظاهرة ووصف األماكن لوصف سيما ال  الكالم مهارة ينمى  -ب 
   العربية باللغة الكالم عند للطالب النفس ثقة ينمى  -ج 
  الفصل أمام الكالم يف لطالبا شجاعة ينمى   -د 

  : التالية لألمور يتأثر الداللية احلقول نظرية بتطبيق العربية اللغة تدريس أما

 وحفظها املفردات دراكا يسهل  -أ 

  اجلمل تركيب يف املفردات ربطي    -ب 
  لكالمل ةركالف ادراك يسهل  -ج 

  التوصيات. ب

 أداة وهي باللغة، تعلقت اليت النظريات منها وتظهر ورموز نظام اللغة     
 يتطلب اللغة وتعلم تعليمو. باملمارسة اللغة الناس يستخدمو اتمع، يف تصاللال

 استخدام ميكن لذاك فالكتابة والقراءة والكالم االستماع االربع املهارات استيعاب
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. املهارات تلك الستيعاب اللغة تعليم يف النظريات من املتطورة واالساليب الطرائق
 فتنمية اجلمل وتركيب رداتمف جبمع  الداللية احلقول نظرية تطبيق ساليباأل ومن

 وممارسة مفردات الدراك ةالكثري الفرص الطلبة يعطي االسلوب هذا يعين االفكار،
 مهارة لتنمية فعالة الداللية احلقول نظرية تطبيق أن ذلك اىل إضافة بالعربية، الكالم
  .الكالم

  اقتراحات -ج

 احلقول نظرية ان يف البحث هذا من اخلالصة وعني النتيجة الباحث أخذ
 أن الباحث حيسب ولكن الكالم، رةمها لتنمية الوصفي التعبري يف فعالة الداللية
 الكالم مهارة على يقتصر الباحث ألن الكمال يف يقرب مل البحث هذا

  : كاآليت اقتراحات تقدم ان يستحسن ولذا .فحسب
 املهارت الستيعاب النظرية هذه تطبيق يف التطور اىل حيتاج البحث هذا   - أ

 فالكتابة والقراءة والكالم االستماع االربع

 الثانوية للمدرسة فعالة البحث هذا يف الداللية احلقول نظرية قيطبت حيسب  - ب
 االبتدائية املدارس يف النظرية هذه قتطب نأ أيضا فينبغي االسالمية
 معني وبأسل بتصميم االسالمية واملتوسطة

 الذهين التصور تكوين يعين معينا أسلوبا الباحث عني النظرية هذه من - ج
 فقرة إىل تنميتها مث مفيدة مجلة فتركيب املفردات، مجع  معني، ملوضوع
 اللغة تدريس عن الباحثني من الباقي يبدع ان الباحث فيتمىن. مفهومة
   .النظرية هذه من فعالة جديدة ابأسالي بيةالعر
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  ستبانةإ

  التجربة بعد للطالب أسئلة

  ؟معني ملوضوع مفردات مجع بأسلوب العربية اللغة تدريس مشاركة يف ترغب هل-1

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

  ؟ وحفظها مفردات ادراك يف كل تسهل املفردات مجع تطبيق هل-2

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

  ؟ اجلملة تركيب يف كل تسهل املفردات مجع أسلوب هل-3

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

  ؟ الكالم عند الفكرة ادراك يف كل تسهل املفردات مجع أسلوب هل-4

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

   ؟ الكالم مهارة تنمية يف تساعد املفردات مجع أسلوب هل-5

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

  ؟ األماكن لوصف الكالم مهارة تنمية يف تساعدك املفردات مجع أسلوب هل-6

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

  ؟ األماكن وصف بأسلوب التدريس مشاركة بعد الكالم يف نفسك ثقة تزيد هل-7

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

 

  ؟ الفصل أمام الفكرة بتقدمي الكالم مهارة تدريس يف ترغب هل-8

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ



  ؟ الصور مع معني موضوع لوصف  بالتحدث العريب الكالم تدريس يف ترغب له-9

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

     ؟ الكالم مهارة تدريس يف طموحاتك تنمي األماكن وصف أسلوب هل-10

 ال. د    ناقص. ج    كفاية. ب    جدا . أ

 



  التدريس يف الطلبة عليها حيصل مجل تراكيب

  جوكجاكرتا

 الثقافية السياحة معامل من جوكجاكرتا .١

 جوكجاكرتا يف املشهورة السياحية املعامل جند .٢

  الوسطي جاوا يف جوكجاكرتا قعت .٣

 اخلاصة احملافظة باسم معروفة جوكجاكرتا .٤

 ماتارام ململكة عاصمة قدميا جوكجاكرتا كانت .٥

 جوكجاكرتا يف بوروبودور معبد ارةلزي السياح يأتيها .٦

 الفضيات مصانع ملشاهدة نتجول جوكجاكرتا يف  .٧

 العامل يف مشهورة ألا جوكجاكرتا السياح يزور .٨

 السلطان قصر يف قدمية آثارا جند  .٩

 بوروبودور معبد جوكجاكرتا يف  .١٠

 السبعة الدنيا عجائب من بوروبودور معبد  .١١

 عاملال يف املباين أشهر من بوروبودور معبد  .١٢

 املدينة وسط يف السلطان قصر يقع  .١٣

 السلطان قصر جوكجاكرتا يف  .١٤

  السلطان قصر ملشاهدة جوكجاكرتا نزور  .١٥

 

  

  

  



  بوروبودور

  

  

 بوذية معبد بوروبودور .١

 العامل يف مشهور بوروبودور .٢

 الوسطى جاوا جوكجاكرتا مدينة يف بوروبودور .٣

 ومندوت برامبانان مثل أخرى معابد جوكجاكرتا يف .٤

 السبعة الدنيا عجائب من وروبودورب معبد  .٥

 جوكجاكرتا عن قليل بعيد بوروبودور معبد .٦

 للسياحة بوروبودور معبد السياح يزور .٧

  

  توراجا

  

 الثقافية السياحة معامل من توراجا .١

 جنوبية سوالويسي يف منطقة توراجا .٢

 حمفورة مبقابر مشهور توراجا .٣

 مرتفع جبلي حائط يف املوتى يدفنون توراجا أهايل .٤

 العامل يف فريدة املقابر هذه .٥

 جبلي حائط يف حمفورة مقابر ملشاهدة توراجا اىل السياح يسافر .٦

  املقابر هذه مثل العامل يف ليس .٧



  بوجور رايا كبون

  

 كربى حديقة بوجور رايا كبون .١

 منظمة غابة بوجور رايا كبون .٢

  الوسطى جاوا يف بوجور رايا كبون يقع .٣

 رايا كبون لزيارة بوجور السياح يأيت .٤

 وكبرية ضخمة أشجار بوجور رايا كبون يف .٥

  األشجار من كثرية أعدادا فيها رأينا .٦

 زرعها وتاريخ ومصدرها نوعها يكتب فيها حناسية بطاقة األشجار يف .٧

 فيها ونتجول رايا كبون ندخل .٨

  رايا كبون يف مثمرة وأشجارا النارجيل أشجار نشاهد .٩

 بوجور مرتفعات جند بوجور يف  .١٠

 الطبيعية السياحة معامل من كربى حديقةبوجور رايا كبون .١١

 ومثارها وأوراق غصون األشجار يف  .١٢

  مجيلة مناظر بوجور رايا كبون يف  .١٣

   أصدقائنا مع نتصور بوجور رايا كبون يف  .١٤

 ويصوروا أشجارا السياح يرى  .١٥

  

  

  



  بونتشاك

  

 مجيلة مناظر فيها السياحة معامل من بونتشاك .١

 وقنوات شالالت ازينهت بونتشاك .٢

  مجيلة مناظر نواتوق شالالت .٣

 الطبيعية السياحة معامل من بونتشاك .٤

 والببايا واملوز النارجيل أشجار بونتشاك يف .٥

 أمساك املياه يف .٦

 خضراء وغابات مجيلة سفوح بونتشاك يف .٧

 الغربية جاوا يف بونتشاك تقع .٨

 صغرية وشالالت قنوات املنطقة هذه يف رأينا .٩

 وقنوات مجيلة سفوح بني نتجول .١٠

 خضراء وغابات مجيلة سفوح اكبونتش جانيب يف .١١

 شالالت حتت املياه جتري .١٢

 شالالت من املياه جتري .١٣

 مجيلة ومناظر وقنوات وشالالت اجلبل سفوح .١٤

  

  

  

  



   بايل جزيرة

  

  الطبيعية السياحة معامل من بايل .١

 هندوكية معابد بايل يف .٢

 " كوطا و سانور"  البحر شاطئ بايل يف .٣

 وخارجها البالد داخل من السياح يأتيها .٤

 " غابني"  حفلة ملشاهدة السياح أتيهاي .٥

 مشهورة بايل رقصات تكون .٦

  فندق يف ويسترحيون بايل إىل السياح يأيت .٧

  البحر شاطئ يف سفينة نشاهد .٨

 هندوكية معابد يف بايل أهايل يعبد .٩

 بايل جزيرة حول صغرية جزرا ننظر .١٠

 للسباحة البحر شاطئ إىل السياح يأيت .١١

 املطعم يف الطعام السياح يأكل .١٢

 البحر شاطئ على تقوم هناك فنادقال .١٣

    بايل يف هندوكية معابد يف قدمية آثارا جند .١٤

  

  

 

 



  أسئلة االختبار القبلي

  

  

 !أذكر مفردات تتعلق بـ املدرسة  -١

 :مستعينا بالعناصر التالية " املدرسة " تكلم شفهيا عن  -٢

 –مدرس  –ساحة  –ملعب  –معمل اللغة  - معمل   –مكتبة  –فصل  –إدارة  –واسع  –نظيف  –بعيد  –قريب  -مدرسة 

 . الدراسة –يشترك  –يقرأ  –طالب 

  

  

  

  



 البعدي اراالختب أسئلة

 ! اآليت باجلدول مستعينا"  بوجور رايا كبون بـ"  تتعلق مفردات أذكر .١

  

  

 حديقة عاملية         حديقة كربى                        

 

  كبون رايا بوجور                

  

                

        



 ! اآليت دولباجل مستعينا " جوكجاكرتا بـ " تتعلق مفردات أذكر .٢

     

  

 مدينة      جاوا الوسطى                     

 

  جوكجاكرتا                 

  

                                      

  

  



 

   ! التالية بالعناصر مستعينا " بوجور رايا كبون " عن شفهيا وتكلم صف .١

 

        غصون              ضخمة  شجار       أ    حديقة بوجور     حديقة عاملية      ن سياحة       مكا                            

 

  كبون رايا بوجور                    

    

  يشاهد –يرى                    شاهد  –مشى                   رأ                                           

 

   

  



   ! التالية بالعناصر مستعينا " جوكجاكرتا"  عن شفهيا وتكلم صف  .٢

 

 يأيت     يزور  آثار قدمية  قصر السلطان  جاوا الوسطى  مدينة            

 

  جوكجاكرتا     

  

    بوروبودور      برامبانان      مندوت                       

  

  

  



  خارجى                           داخلى                             

  

  السياح                                           

  

  

  جاوى الوسطى              مكان سياحة                      

  

  بوروبودور                    

    

 عجائب الدنيا          معبد                                                       



  أسئلة االختبار القبلي

  

  

 !أذكر مفردات تتعلق بـ املدرسة  -٣

 :مستعينا بالعناصر التالية " املدرسة " تكلم شفهيا عن  -٤

 –مدرس  –ساحة  –ملعب  –معمل اللغة  - معمل   –مكتبة  –فصل  –إدارة  –واسع  –نظيف  –بعيد  –قريب  -مدرسة 

 . الدراسة –يشترك  –يقرأ  –طالب 

  

  

  

 

  



 



  املالحظةدليل 
 

  الثاين / املعارف:   الفصل/  املدرسة

 2011 مارس 28  :  التاريخ/  اليوم

 بوروبودور :     املادة

  األول :    اللقاء

  

 ن
)1( 

  م
)2( 

  ح
)3( 

 حج
)4( 

 الرقم املثريات  االستجابات

       
 يف نييظهر الطالب متحمس .١

  درسالدرس من امل عاستما

س
حم
الت

  

1  

        
 يف نيسيظهر الطالب متحم .٢

  درسالكالم مع امل

       
 يف نييظهر الطالب متحمس .٣

سلوب مجع مفردات تطبيق األ
  إىل مجل فإىل فقرة

       
 يف نييظهر الطالب متحمس .٤

  ملدرسالدرس من ا عاستما

       
  يفنييظهر الطالب متحمس .٥

  .مع زمالئهم املشاركة

       
يظهر الطالب سعداء وقت  .١

  .الدرس

اح
رتي
اال

  

2  

حني يف ايظهر الطالب مرت .٢       



  درسعمل الواجبات من امل

       
يف  درسإعطاء الرأي إىل امل .١

  .الدرس

كة
شار
امل

  
3  

        
غري  ىخراأل فاهيمإعطاء امل .٢

يف الدرس  مفاهيم املدرس
  عرض األفكار واملفاهيمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  



  

 املالحظةدليل 

  الثاين / املعارف:   الفصل/  املدرسة

 2011 أبريل 4 :  اريخالت/  اليوم

 رايا كبون :     املادة

 الثاين :    اللقاء

  

 ن
)1( 

  م
)2( 

  ح
)3( 

 حج
)4( 

 الرقم املثريات  االستجابات

        
 يف نييظهر الطالب متحمس

  درسالدرس من امل عاستما

س
حم
الت

  

1  

        
 يف نييظهر الطالب متحمس

  درسالكالم مع امل

        
 يف نييظهر الطالب متحمس

سلوب مجع مفردات إىل تطبيق األ
  مجل فإىل فقرة

        
 يف نييظهر الطالب متحمس

  ملدرسالدرس من ا عاستما

        
  يفنييظهر الطالب متحمس

  .مع زمالئهم املشاركة

        
يظهر الطالب سعداء وقت 

  .الدرس

اح
رتي
اال

  

2  

حني يف عمل ايظهر الطالب مرت        



  درسالواجبات من امل

        
يف  درسىل املالرأي إ تقدمي
  .الدرس

كة
شار
امل

  
3  

        
غري  ىخراأل فاهيمإعطاء امل

عرض ليف الدرس  مفاهيم املدرس
  األفكار واملفاهيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 املالحظةدليل 

  الثاين / املعارف:   الفصل/  املدرسة

 2011 أبريل 13  :  التاريخ/  اليوم

  بونتساك :     املادة

 الثالث :    اللقاء

  

 ن
)1( 

  م
)2( 

  ح
)3( 

 حج
)4( 

 الرقم املثريات  االستجابات

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .٦

  درسالدرس من امل عاستما

س
حم
الت

  

1  

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .٧

  درسالكالم مع امل

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .٨

سلوب مجع مفردات تطبيق األ
  إىل مجل فإىل فقرة

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .٩

  ملدرسالدرس من ا عاستما

        
  يفنييظهر الطالب متحمس .١٠

  .مع زمالئهم املشاركة

        
يظهر الطالب سعداء وقت  .٣

  .الدرس

اح
رتي
اال

  

2  

        
حني يف ايظهر الطالب مرت .٤

  درسعمل الواجبات من امل



        
يف  درسإعطاء الرأي إىل امل .٣

  .الدرس

كة
شار
امل

  

3  

        
غري  ىخراأل فاهيمإعطاء امل .٤

يف الدرس  ملدرسمفاهيم ا
  عرض األفكار واملفاهيمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 املالحظةدليل 

  الثاين / املعارف:   الفصل/  املدرسة

 2011 أبريل 27  :  التاريخ/  اليوم

     بايل جزيرة :     املادة

 الرابع :    اللقاء

  

 ن
)1( 

  م
)2( 

  ح
)3( 

 حج
)4( 

 املثريات  االستجابات
الر
 قم

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .١١

  درسالدرس من امل عاستما

س
حم
الت

  

1 

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .١٢

  درسالكالم مع امل

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .١٣

سلوب مجع تطبيق األ
  مفردات إىل مجل فإىل فقرة

        
 يف نييظهر الطالب متحمس .١٤

  ملدرسالدرس من ا عاستما

        
  يفنييظهر الطالب متحمس .١٥

  .هممع زمالئ املشاركة

        
يظهر الطالب سعداء وقت  .٥

 .الدرس
الر  

ا
اح  

تي
  

2 

حني يف ايظهر الطالب مرت .٦        



  درسعمل الواجبات من امل

        
يف  درسإعطاء الرأي إىل امل .٥

  .الدرس

كة
شار
امل

  
3 

        
غري  ىخراأل فاهيمإعطاء امل .٦

يف الدرس  مفاهيم املدرس
  عرض األفكار واملفاهيمل

 



  استبانة

  التجربة قبل للطالب أسئلة

 لإلجابة إرشادات - أ

  شعورك يف ومبا حبالك موافقا"  ال أو نعم"  بإجابة أجب -١

 الدرس ذاهل نتيجتك يف  تؤثر ال ختتارها اليت اإلجابة-2

 التعلم عملية لتنمية يهدف الذي للبحث تعطيها اإلجابة-3

 األسئلة جمموعة - ب

 ؟ العربية اللغة تدريس يف جهريا قراءةال بطريقة االسلوب يستخدم أستاذك هل -١
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم ملهارة التدريس يف اجلديدة املفردات ترمجة بطريقة االسلوب يستخدم أستاذك هل -٢
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم ملهارة التدريس يف املقروءة النصوص ترمجة بطريقة االسلوب يستخدم أستاذك هل -٣
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم ملهارة التدريس يف لغويةال لعبةال وبأسل يستخدم أستاذك هل -٤
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم ملهارة التدريس يف احلوار متثيل بطريقة االسلوب يستخدم أستاذك هل -٥
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم رةمها تدريس يف الصور ختمني سلوبأ يستخدم أستاذك هل -٦
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم هارةم تدريس يف القصة سلوبأ يستخدم أستاذك هل -٧
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم مهارة تدريس يف تعليمية وسائل يستخدم أستاذك هل -٨
  ال. ب      نعم . أ



 ؟ التعليمية الوسائل األستاذ يستخدم اذا التدريس يف سهولة جتد هل -٩
 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم هارةمل الطالقة يف تساعدك األستاذ يستخدمها اليت الطريقة هل-10

 ال. ب      نعم . أ

 ؟ الكالم مهارة تدريس عند قوية رغبة لديك هل-11

 ال. ب      نعم . أ

 ؟ التدريس عند العربية اللغة يستخدم أستاذك هل-12

    ال. ب      نعم . أ
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