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ا َكآفًَّة َفَمْو ََل َنَفَر ِمْن رو َوَما َكاَن الُمْؤِمُنْوَن ِلَيْنفِ 
 (ن )اآليةِفْي الِّديْ  واُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطآِئَفٌة ِلَيَتَفقَّهُ 

 (211)سورة التوبة آية 
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 إهــــــــداء 
 

 الدين اآليويبروحي الشيخ احلرير صالح إىل مريب 
 روحي الشيخ زلمد رتال الدين أزتدإىل مريب 

 إىل والدي ووالديت
ادلعلمُت األولُت اللذين تلقيت على يديهما الكرميتُت أول مبادئ 
الصدق والوفاء وعرفت يف نفسهما السماحة والطيبة وسالمة 

  الضمَت تقدمة إجالل وإكرام.الطوية ونقاء 
ووالديت احملبوبة فاسري متع اهلل  ومها والدي احملبوب أزتد صفوا

 حبياهتما الشريفة
 إىل كافة ادلدرسُت يف رتيع ادلعاىد وادلدارس اإلسالمية

عداد جيل هودىم لنصر الدين اهلل القوًن وإلالذين قد بذلوا ج 
 ادلسلمُت.

 
 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية

وتسهم أسهمت  رسل حضارةحرصهم على وجود األمة وبقائها 
 يف خدمة اإلنسان.
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 شكر و تقدير

الذي اختار العربية وفضلها على سائر اللغات، والصالة والسالم على احلمد هلل 
من أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا وموالنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو 

 وبعد: .وأصحابو ذوي الفضل والكرامات
وقد مّن اهلل علّي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث, فلو سبحانو أذلج باحلمد  

والثناء, فلك احلمد يااهلل ريب حىت ترضى, على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف  -بعد زتد هلل تعاىل –

ومل يبخل أحدىم بشيئ طلبتو, فهذا البحث  خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود
ادلتواضع ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقًتاحات وادلساعدات من األساتيذ 

قدم الباحث أوفر شكرىم وتقديرىم لكل يواألستاذات الكرام و الزمالء األحباء. لذلك، 
 من بذل جهده يف ادلساعدة على إدتام ىذا البحث. وختص بالشكر:

موالنا مالك إبراىيم جامعة غو، مدير و احلاج إمام سفراي األستاذ الدكتور احةمس 
 .قماالن  اإلسالمية احلكومية

جامعة ليا الدراسات العكلية   ، مديرمهيمن ادلاجسًتالدكتور األستاذ  مساحة
 .ماالنقاإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراىيم

كلية تعليم اللغة العربية   قسم، رئيس  شهداء صاحل نور ادلاجسًت الدكتور مساحة
 .ماالنقاإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراىيمجامعة ليا الدراسات الع

ادلشرف األول الذي أفاد الباحث ،   توركيس لوبيس الدكتوراألستاذ  مساحة
علميا وعمليا ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

 االنتهاء منو, فلو من اهلل خَت اجلزاء و من الباحث وعظيم الشكر والتقدير.حىت 

فحقا يعجز لساين عن  ة،الثاني ةادلشرف ،يلاز أمي زلمودة الغ ةمساحة الدكتور  
طوال فًتة إعداد ىذا البحث  للباحث كل العون والتشجيع تفقد قدم اوتقديرى اشكرى

 ايوما عن مساعدة الباحث وتوجيهو, وكان لتفضله اضق صدرىفلم تبخل بعلمها ومل ت



 
 

 ه
 

مٌّت خالص الشكر والتقدير ومن  امبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله
 اهلل عظيم الثواب واجلزاء.

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتيذ ادلعلمُت يف قسم تعليم 
معة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الدراسات العليا جا

. فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف ماالنق
 والتشجيع وجزاىم اهلل عٍّت خَت اجلزاء.

مساحة الشيخ ىاشم يوسف، مدير معهد الفتاح الثاين حبر العلوم جومبانق كما 
 .يطيب يل أن أتوجو بكل احلب والشكر

أسريت على رأسها والدي الكرًن الذي يعطيٍت فضل إدتام ىذا البحث مبا غرسها 
يف نفسي من حب العلم وادلعرفة واالخالص والصرب يف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق 

 فضلها عنقي وكان دعائها ادلستمر خَت معُت يل يف حيايت.

ادلتواضع إىل حيز لزمالئي  وأصدقائي وكل من أسهم يف إخراج ىذا العمل 
 الوجود ولو بكلمة تشجيع, ذلم رتيعا خالص الشكر وعظيم التقدير.

أن ىريريذا البحريريث ال ملريريو مريرين األخطريرياء والنقريريائص. فَتجريريو الباحريريث مريرين القريريراء  وأخريريَتا
أن يقريريريدموا االقًتاحريريريات لتحسريريريُت ىريريريذا البحريريريث. عسريريريى اهلل أن اعريريريل ىريريريذا البحريريريث مفيريريريدا 

 ونافعا دلن يستفيد منو، آمُت.
 
 
 

  ويل التوفيقواهلل
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 ياـــــــإندونيسـ ةـــــهوريــــــجمـ
 ةـــــالدينيـ ـؤونـــالش  وزارة

 بماالنق  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 ـةـــــــــالعربي ـةـــــاللغ ـمـــــتعلي قسم ياــــــالعل اتــــالدراس ةــــــكليـ

 

  تقرير المشرفين
حيم، احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف زتن الرّ اهلل الرّ بسم  

 لو وصحبو أرتعُت. آ ىاألنبياء وادلرسلُت وعل
 بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب:  

 إسوانطا:  اإلسم
                                          s-2/  01771179 : رقم التسجيل

 الكتب أساس على الكالم لمهارة التعليمية المواد إعداد:   البحثموضوع 
 العلوم حبر الثاين الفتاح معهد يف رييتطو  حبث)  الفقهية

 (الشرقية جاوة جبومبانق
 

 .اجلامعةوافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس 
لادلشرف األوّ   

 
 

  توركيس لوبيسالدكتور 

ةالثاني ةادلشرف  
 
 

 الغزالي محمودةالدكتورة أمي 

 ،االعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 شهداء صالح نور الدكتور
 097710167115100110رقم التوظيف: 
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 ـياــــــــــإندونيس ـةــــــــــهوريـــــــــجم
 ـةـــــــــالديني ؤونـــــــــالشـ  وزارة
 بماالنق  الحكومية ةاإلسالميــ مإبراهيـ مالك موالنا ةـعــجام
 ـةــــــالعربي ـةـــــــاللغ ـمـــــــتعلي قسم ياــــــــالعل اتــــدراســال ةــــــكليـ

 لجنة المناقشة اعتماد
 البحث : عنوان

  الفقهية الكتب أساس على الكالم لمهارة تعليميةال موادال إعداد
 (الشرقية جاوة جبومبانق العلوم حبر الثاين الفتاح معهد يف رييتطو  حبث)

 S-2 01771179:  التسجيل رقم                إسوانطا:  الطالب إعداد

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت قسم تعليم اللغة العربية
قد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة 

 7170يونيو  ...  بتاريخ: ،.......يوم ة، وذلك يف ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربي
 األساتذة: ةوتتكون جلنة ادلناقشة من الساد

 التوقيع: .................. ومناقشا يسارئ احلاج منَت العابدينالدكتور  -0

 التوقيع: .................. مناقشا نور صاحل شهداء الدكتور -7

 التوقيع: .................. ومناقشامشرفا  لوبيس توركيس الدكتور-3

                .................. :التوقيع مشرفا ومناقشا الغزايل زلمودة أمي الدكتورة -4

ىعتماد علالا  

الدراسات العليا،عميد كلية   
 
 

 األستاذ الدكتور مهيمين
 095607000983130115رقم التوظيف : 
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 إقرار الطالب
 وبيانايت كاآليت :أنا ادلوقع أدناه, 

  إسوانطا:   اإلسم
 01771179: رقم التسجيل

  جاميب -بتانقهاري:   العنوان
أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية  

حتت عنوان  براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إ
 : 

  الفقهية الكتب أساس على الكالم لمهارة تعليميةال موادال إعداد
 (الشرقية جاوة جبومبانق العلوم حبر الثاين الفتاح معهد يف رييتطو  حبث)

دعى أحد آخر. وإذا اتأليف حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَت أو 
ليست من حبثى فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك, استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال 

أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  ُتولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف
 .براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقإ
 ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال اربين أحد على ذلك. ىذا, وحرر 
 
 

 07107يونيو  9 ,ماالنق                      
 توقيع صاحب اإلقرار

 
 

 إسوانطا
  01771179التسجيل: رقم 
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 مستخلص البحث
 معهد يف رييتطو  حبث) الفقهية الكتب أساس على الكالم دلهارة تعليميةال وادادل إعدادم,  7107,  إسوانطا

براىيم اإلسالمية موالنا مالك إرسالة ادلاجستَت جبامعة ، (الشرقية جاوة جبومبانق العلوم حبر الثاين الفتاح
 توركيس لوبيس الدكتور العربية. ادلشرف األول : كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة   احلكومية ماالنق

 .أمي زلمودة الغازيل ة: الدكتور  ةالثاني ةوادلشرف
 مهارة الكالم، الكتب الفقهية، الكلمات األساسية : المواد التعليمية

 ادلادة اجلانب ىف. الكالم مهارة ىف تتخصص للطلبة مادة يعد مل الثاين حبر العلوم الفتاح معهد نإ
 و. األساليب من غَتىا و الطرق و ادلضمون و ادلوضوعات حيث من إما  مباشرة ادلعلم قبل من جاءت وسةر ادلد
 ىف خاصة العربية اللغة تعلم ىف الطلبة صعوبة يسبب الذي وميوذلم الطلبة حاجة ادلعلم أمهل قد  اآلخر اجلانب ىف

 .ادلعهد دراسية منهج من الكالم مهارة تعليم حذف حيت الكالم مهارة تنمية
رة الطلبة مبعهد قد لًتقيةدلهارة الكالم   إعداد ادلواد التعليميةفقام الباحث ب من ىذه ادلشكلةانطالقا 

 . بالعربيةبَت على التع الفتاح الثاين حبر العلوم جومبانق جاوة الشرقية
 .واخلرباء ىذا ادلواد مها خبَتان من تعليم اللغة العربية، ADDIEبنمط تطوير  ىالتطوير  نهجادلبري ىذا البحث ا
 صفو(7 على أساس الكتب الفقهية، تعليميةال ( إنتاج ادلواد0: أما أىداف ىذا البحث فهي 
ًتقية مهارة ل ادلعدة ىذه ادلواد معرفة فعالية (3 الفقهية الكتب أساس على الكالم دلهارة التعليمية وادادل خصائص

 .الكالم عند طلبة ىذا ادلعهد
 الثاين الفتاح معهد لطلبة الفقهية الكتب أساس على الكالم دلهارة التعليمية ادلواد -0( 0نتائج البحث 

: حتليل احلاجات وادلشكالت، وتصميم اليت مير إعدادىا على ذتن مراحل، ىي  الشرقية جاوا جبومبانق العلوم حبر
حتكيم اخلرباء، تنكيح ادلنتج بعد حتكيم، جترببة ادليدانية، تنكيح اآلخر )النتيجة من حتكيم اخلطة، وتطوير ادلواد، 

 أساس على الكالم دلهارة التعليمية مواد خصائص (7. بتقدير "جيدة"(، 88.84اخلرباء للمواد ادلعدة ىي : 
 وتأسست السلفية، اإلسالمية ادلعهد للطلبة الكالم دلهارة التعليمية ادلواد ىذه يعادظهر على :تت الفقهية الكتب

 الطلبة واألحوال األعمال فيها تظاىرت اليت احلوارات ادلواد ىذا تشاكل الًتاثية، الفقهية الكتب من ادلواد ىذا
بنظر إىل ادلقارنة بُت نتيجة ادلواد التعليمية دلهارة الكالم على أساس الكتب الفقية فعالة أن ( 3 بيئتهم يف اليومية

( أكرب 4.13( يف ىذا البحث )    تاء حساب )يعٍت درجة   (”Tabel “t)من طلبة ونتيجة يف اجلدول "ت" 
 .(7.04% )5من درجة تاء جدول على مستوى 

التعليمية اجليدة  أن يقوم ادلدرس بإعداد ادلواد( 0ومن توصيات الباحث واقًتاحاتو يف ىذا البحث ىي:)
يستخدم أساليب التدريس ادلناسبة للطلبة باختيار ادلوضوعات السهلة وما ذلا ارتباط بأحواذلم اليومية ورغباهتم و 

( ينبغي أن اتنب 7) تنوعة وأساليب التقوًن ادلختلفةوالنشاطات التعليمية ادلتعددة ويستعُت بالوسائل ادلعينة ادل
ادلدرس استخدام لغة األم عند تدريس الكالم ، ألن ذلك اعل الطلبة يتعودون على تررتة الدرس أو شرحو بلغة 

من األدوات ادلهمة يف العملية  الكتب الفقهية دة دلهارة الكالم على أساسادلع التعليمية إن ادلواد( 3األم )
 معهد الفتاح الثاين حبر العلوم جبومبانق جاوة الشرقية.التعليمية اليت ميكن أن يستفيد منها مدرسو اللغة العربية 
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Boarding Bahr Ulum Al Fattah II Jombang not yet have guide books 

specifically for Arabic language skills of speaking, as long as this material is 

given directly by the teacher , both in terms of theme, content and teaching 

methods as well as ignoring the needs and interests of students, it is difficult for 

students and the results achieved less than the maximum, 

so that learning the Arabic language for speaking skills are removed from 

the curriculum of boarding. 

Based on those statement, the researcher wish to design a materials 

instruction intended to improve the student‟s Arabic speaking skills and 

competency. 

This research used quantitative approach and the type of this research was 

a kind of “Research and Development” ( R & D ) ADDIE. Two experts in Arabic 

teaching were involved in validating of this research. 

The purposes of this research are: 1) product handbook to improve 

student‟s Arabic speaking skill  on based fiqh books 2) specification of handbook 

3) the effective test of handbook in improving student‟s Arabic speaking skill of 

Al Fattah II Bahrul Ulum Islamic boarding school  

The results of this research are: 1) product handbook to improve student‟s 

Arabic speaking skill  on based fiqh books  2) specification of handbook are : 

special for islamic boarding school student‟s, on based fiqh books, developed in 

accordance with the activity, the circumstences, and invironmen of studens 3) the 

learning process by using the teaching material based on fiqh effectively increases 

the speaking skill of Al Fattah II Islamic Boarding School student‟s. this is shown 

by a large difference of the scores between students and the t- table on level 5% : 

4.03 > 2.14. :   

There are suggestions for the school and it‟s Arabic teachers: 1) rearrange 

the material of Arabic lesson, especially Arabic speaking skill, based on need 

analysis 2) avoid the use of mother tongue when teaching Arabic speaking, 

because it makes the students get used to translate the lesson or explained in the 

mother tongue 3) the teaching materials designed for Arabic speaking skill on 

based fiqh books is a tool of important tools in the teaching process that can 

benefit the Arabic teachers of Al Fattah II Bahrul Ulum Islamic Boarding School  

or others Islamic Boarding School. 
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Pondok Pesantren Al Fattah II Bahrul Ulum Jombang belum memiliki 

buku panduan bahasa arab khusus untuk keterampilan berbicara, selama ini materi 

kalam diberikan langsung oleh pengajar, baik dari segi tema, isi, dan metode 

pengajaran serta mengabaikan sisi kebutuhan dan ketertarikan siswa, hal ini 

menyulitkan siswa dan hasil yang dicapai kurang maksimal, sehingga 

pembelajaran behasa arab untuk keterampilan berbicara di tiadakan dalam 

kurikulum pesantren. 

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mendesain 

materi ajar demi meningkatkan keterampilan berbicara santri di Pondok Pesantren 

Al Fattah II Bahrul Ulum Jombang Berasaskan Kitab-Kitab Fiqih. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research & Development) dengan model pengembangan ADDIE.  Validator 

penelitian ini adalah dua orang ahli pengajaran bahasa arab.  

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengembangkan materiajar untuk 

keterampilan berbicara berasaskan kitab-kitab fiqih; 2) Spesifikasi bahan ajar 

yang di kembangkan; 3) sejauh mana efektifitas materi ajar ini dalam 

meningkatkan keterampilam berbicara  bagi santri kelas Pasca Pondok Pesantren 

Al Fattah II Bahrul „ulum jombang JATIM. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Produk bahan ajar keterampilan 

berbicara (maharah kalam) bagi siswa Pondok pesantren Kelas Pasca Diniah 

Berasaskan Kitab-kitab Fiqih 2) spesifikasi produk bahan ajar ini yakni : di 

kembangkan khusus bagi santri salaf, materi diambilkan dari kitab-kitab fiqih 

yang di pelajari oleh santri, materi sesuai dengan kondisi, aktivitas, dan 

lingkungan santri. 3) pembelajaran dengan menggunakan materi ajar yang 

dikembangkan ini efektif meningkatkan keterampilan berbicara santri santri 

Pondok Pesantren Al Fattah II Bahrul Ulum Jombang, terlihat dari besarnya 

perbandingan nilai siswa, dan table “t” pada skala 5% yaitu : 4,03 > 2.14. 

Hal-hal yang perlu disarankan dan diusulkan dalam penelitian  ini adalah: 

1) guru hendaknya mendesain materi ajar dengan baik dan sesuai dengan 

kemampuan serta kecenderungan para siswa yang berkaitan dengan kehidupan 

mereka sehari-hari menggunakan metode dan strategi aktif dan menyenangkan 2) 

guru hendaknya menghindari penggunaan bahasa ibu dalam pengajaran bahasa 

Arab yang menyebabkan mereka terbiasa belajar bahasa Arab dengan terjemah, 3) 

materi ajar keterampilan berbicara yang disusun oleh peneliti dengan berasaskan 

kitab-kitab fiqih dapat menunjang Pembelajaran Bahasa Arab Khususnya 

peningkatan kemampuan berbicara siswa di Pondok Pesantren Al Fattah II Bahrul 

Ulum Jombang 
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 لالفصل األو 
 اإلطار العام 

 مقدمة -أ

نتشار اإلسالم يف إن للغة العربية مكانتها اخلاصة يف اجملتمع اإلندونيسي منذ ا
أن   أقطار إندونيسيا إىل يومنا احلاضر. وشلا يدل على عمق تأثر اللغة اإلندونسية هبا
روف كتابتها كانت باحلروف العربية منذ انتشار اإلسالم يف إندونيسيا، وىي تسمى باحل

وية. وقد ألف العلماء اإلندونيسيون مؤلفات كثَتة يف سلتلف العلوم والفنون يالعربية ادلال
ويكتبوهنا بتلك احلروف. وعلى ىذا فإن الفضل يف نشر العلوم اإلسالمية وتثقيف اجملتمع 
اإلندونيسي بالثقافة اإلسالمية راجع إليهم يف الدرجة األوىل، فتغَتت أحوال اجملتمع 

نيسي من أميُت ال يعرفون القراءة وال الكتابة إىل متعلمُت ومثقفُت. وال تزال ىذه اإلندو 
 1الكتابة مستخدمة حىت اآلن يف جزيرة جاوى وادلناطق األخرى لكتابة الكتب الدينية.

وتعد ادلعاىد وادلدارس اإلسالمية ادلنتشرة يف إندونيسيا ميدانا خصبا لنشر اللغة 
العربية، وذلك باإلضافة إىل اجلهود الفردية ادلبذولة من قبل العلماء احملليُت واجلالية العربية 

هود العلماء يف الذين جاؤو إىل ىذا البلد وعاشوا جنبا إىل جنب مع سكانو. وكانت ج
تلك ادلعاىد تتمثل يف تأليف بعض الكتب باللغة العربية وتعريف الطلبة مبعاىن الكلمات 
فيها باللغات احمللية إىل جانب تعليم أمهات الكتب يف النحو والصرف والبالغة والفقو 

 2وغَتىا.

تعليم تنحصر على  ، وىيمل تتم بادلهارات األربع لغة العربيةال همتعليمكان 
القواعد العربية وترمجة معاين الكلمات العربية إىل اللغات احمللية، األمر الذي جيعلهم 
متمكنُت يف العلوم العربية )النحو والصرف والبالغة( والعلوم الدينية السالمية )الفقو 
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الم وأصول الفقو والتفسَت واحلديث وغَتىا(. ولكن مع ذلك، فإن مهارهتم يف الك
واالستماع واإلنشاء مل تكن يف ادلستوى الذىي ديكنهم من االتصال مع بعضهم باللغة 
العربية، وذلك ألن ادلدرسُت أولوا اىتمامهم بالدرجة األوىل إىل القراءة ودراسة القواعد 

ادلعاىد  لقد اعتنتو  3العربية، فالطلبة غَت مدربُت على الكالم واالستماع والكتابة.
بتعاليم القواعد والقراءة والًتمجة، بأهنم يروهنا أقرب وأفضل الوسائل يف فهم  اإلسالمية

 الدين اليت حتتوى يف كتب الًتاث.

ولكن يف ىذا العصر، نعرف أن اللغة العربية لغة رمسية يف ىيئة األمم ادلتحدة بعد 
للناطقُت هبا -اء العامل اللغة اإلصلليزية. بل يستخدمها ادلسلمون وادلسلمات يف أضل

وذلك مناسب بقول مدكور: من الضروري اإلىتمام بتعليم اللغة  -والناطقُت بغَتىا
العربية للناطقُت هبا والناطقُت بغَتىا من العرب وادلسلمُت، فهي باإلضافة إىل أهنا اللغة 

إهنا اللغة العربية مل يبلغ على ثالث مائة وستُت مليونا من ادلسلمُت العرب واألعجم، ف
لذلك تنبغي على ادلعاىد  4ادلقدسة دلا يبلغ على ألف مليون مسلم يف مجيع أضلاء العامل .

 ات األربع، ال سيما الكالم.إلسالمية أن تعلموا طلبتهم مبهار ا

أىم  مواد  التعليم؛ ومن ىنا فإن  ادلرب ُت يوصون  الكتاب يعد  يف عملية التعليمية 
بالعناية بإعداده ، والسي ما تلك ادلواد  اليت تعٌت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بـها، 
ويظل  التسليم بأمهية الكتاب ادلدرسي أمرا ال حيـتاج إىل تقرير ، فبالرغم شلا قيل ويقال 

اتو وآالتو اجلديدة ، يبقى للكتاب ادلدرسي مكانتو ادلتفردة يف عن تكنولوجيا التعليم وأدو 
العملية التعليمية. فعملية التدريس أيًا كان نوعها أو منطها أو مادتـها وزلتواىا تعتمـد 
اعتمادًا كبَتًا على الكتاب ادلدرسي، فهو ديثل بالنسـبة للمتعل م أساسًا باقيًا لعملية تعل م 

ًا لتعزيز ىذه العملية ، ومرافقًا ال يغيب لالطـالع السابق وادلراجعـة منظمـة، وأساسًا دائمـ
التالية . وىو بـهذا ركـن مهم من أركان عملية التعلم، ومصـدر تعليمي يلتقي عنده ادلعل م 
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وادلتعل م ، وترمجـة حية دلا يسمى باحملتوى األكادديي للمنهـج ، ولذلك تعترب نوعية وجـودة 
من أىم األمور اليت تشغل بال ادلهتمُت باحملتوى وادلـادة التعليمية وطريقة الكتاب ادلدرسي  

 5التدريس .

لية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ىو الذي جيعل وإذا كان ادلعلم لو دور يف عم
التالميذ وبُت نفسو حىت حيصل من التعليم ما يريد، فالكتاب ىذه العملية مستمرة بُت 

باق معو ينظر فيو كلما أراد، ومن مث صلد الكتاب التعليمي اجليد ىو الذي جيذب 
 التالميذ ضلوه ويشبع رغبتو وجيد فيو نفسو.

اء الذي حيمل ادلعلومات واالجتاىات ادلراد غرسها يف تالميذ والكتاب ىو الوع
 ليس فقط للتالميذ بل للمعلمُت وغَتىم أيضا، فهو ديدىم باخلربات واحلقائق.

ولكي يقوم الكتاب التعليمي بدوره ينبغي أن يتسم باجلودة وبادلواصفات اليت 
لذلك البد على ادلعلمُت يف أي مادة  6منو.وحيقق أىدافو ادلرجوة  تؤىلو كي يقوم بدوره

وخاصة معلمي اللغة العربية أن يعدوا الكتب التعليمية إعدادا جيدا يهتم بو إلعطاء 
رون على بعض ادلهارات اللغوية من الطلبة. ويكون فرص كافية ومتعددة للذين يتدب

 7أىداف ادلواد اللغوية يف متناول قدرات ىؤالء الطلبة العقلية وخلفيتهم الثقافية.

كان مدرسا ىف نفس حيث  البحث مال حظتو يف ميدان  حبسب –يرى الباحث 
تعليم القراءة اليت هتتم بن ادلعاىد م أن -مع مدير ادلعهد و قد أجرى ادلقابلة  ادليدان

عرف يف احلقيقة،  حبر العلوم جبومبانق جاوا الشرقية.الثاين عهد الفتاح مبوالقواعد والًتمجة 
. وأظهر ىذا العودلة مدير ادلعهد ومدرسيها عن أمهية تعليم مهارة الكالم السيما يف عصر

                                                           
5
 الملك منتبة فهرسة:  الرياض ،إضاءات لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها الفوزان، إبراهيم بن الرحمن عبد  

 39.ص ،(ه1432 النشر، أثناء الوطنية فهد
6
 دار: الرياض) ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بها هللا، عبد الحميد وعبد الغالي هللا عبد ناصر  

 95: ص( م 1991 الغالي،
7
 7. ص نفسه، ادلرجع  
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ىذا التدريس  . ولكن اليقوم(pasca) اخلواصاإلىتمام بتدريس مهارة الكالم لطلبة فصل 
تياجات الطلبة. ولذلك ة، وأمهل ادلدرس احذلذه ادلهار  ةصافعاال، بسبب عدم ادلواد اخل

وبعد مشاورة الباحث حيث كان مدرسا مع  .ينهج ادلعهدادلذف ىذا التدريس من ح
، وقبل 2113-2112 لسنة التعليميةمج التعليم اللغة العربية اادلدير ادلعهد سيقوم برن

 8ادلدير ادلعهد عن تعليم مهارة الكالم بادلواد ادلؤسسة على الكتب الفقهية.

نظرا شلا سبق، حياول الباحث أن يبحث تلك الظاىرة أو ادلشكلة ىف معهدالفتاح 
يف حتصيل  نق جاوا الشركية بإعداد ادلواد التعليمية بديلة وقياس فاعليتهاحبر العلوم جبومبا

فعية ايف مهارة الكالم مستمدة على كتب الفقهية الش (pasca ) الطلبة فصل اخلواص
 .ادلدروسة هبذا ادلعهد

وأما اعتماد الباحث على الكتب الفقهية يف إعداد مواد مهارة الكالم، بناء على 
مأخوذ منها، وأراد الباحث أن  (pasca) فصل اخلواصلقراءة لطلبة فصل أن مواد تعليم ا

يساويها بنفس مواضع لكي تكون االستمرارية بينهما، يعٍت يف القراءة والكالم. ومن 
الباحث أن تستطيع  واألسباب، كانت يومية الطلبة ال خيلو من األعمال الفقهية ويرج

 اة اليومية.الطلبة التطبيق ىذا ادلواد الكالم يف حي

 أسئلة البحث -ب

 البحث ادلتقدمة يقدم الباحث أسئلة البحث اآلتية: مشكلةمن  انطالقا

هارة الكالم على أساس الكتب الفقهية لطلبة تعليمية دلكيف يتم إعداد ادلواد ال -1
 حبر العلوم جبومبانق جاوا الشرقية ؟الثاين  الفتاحمعهد 

رة الكالم على أساس الكتب الفقهية من عناصر واد التعليمية دلهاادلخصائص  ما -2
 ؟مالئمة ادلادة وعرض ادلادة والرسم البياين

                                                           
8
 م2112 ابريل  3 التاريخ في يوسف هاشيم الشيخ العلوم بحر الفتاح المعهد مدير مع المشاورة  
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الطالقة و نطق السليم، اليف ما مدى فعالية استخدام ادلواد ادلعدة لًتقية قدرة الطلبة  -3
 ؟وادلفردة

 

 أىداف البحث -ج

 ة، وىي:ويهدف ىذا البحث إىل أشياء مهمة بالنظر إىل أسئلة البحث ادلذكور 

 الفتاحواد التعليمية دلهارة الكالم على أساس الكتب الفقهية لطلبة معهد إنتاج ادل -1

 .حبر العلوم جبومبانق جاوا الشرقيةالثاين 

خصائص مواد التعليمية دلهارة الكالم على أساس الكتب الفقهية من  وصف -2
 عناصر ادلالئمة ادلادة وعرض ادلادة والرسم البياين

يف نطق السليم، الطالقة فعالية استخدام ادلواد ادلعدة لًتقية قدرة الطلبة معرفة  -3
 وادلفردة

 

 (Specification Of Product)المنتيج   مواصفات -د

 :فما يلي واصفاتبادل أن تنتج الدراسة تريد الباحث هذهمن 

 (.Hardcopy) اب الورقياإلنتاج من ىذه الدراسة ىو ادلواد التعليمية بشكل الكت -1

 .4Aأما حجم الورق من ىذا الكتاب ىو  -2

صوصا لتعليم مهارة الكالم أساس الكتب الفقهية  خ الكتاب على تأل ف ىذا -3
حبر العلوم جبومبانق جاوا  الثاين عهد الفتاحكلة الفصل بعد الدنية مبحلل مش
 الشرقية.

اءة و الكفاءة الكتاب ومعيار الكف استخدامدليل  من  ىذا الكتابيتكو ن  -4
 األساسية و ادلؤشرات وادلواد التعليمية.

 .التدريبات، ، احلواراجلديدةادلفردات يتكون الدرس من  -5

 التعليمية رلهزة بالصور ادللونة. ادلواد الكتاب قدموي -6
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 فرضية البحث -ه

فصل  لطلبة ادلعدة دلهارة الكالم على اساس الكتب الفقهية فعالة التعليميةادلواد 
 حبر العلوم جبومبانق جاوا الشرقية. الفتاحمعهد  (Pasca) فصل اخلواص

 أىمية البحث: -و

 التالية:  اجلوانب يف مفيدا يكون أن البحث ىذامن  يرجى

 الجانب النظري -1

أوال: يفيد ىذا البحث يف اعداد ادلواد ادلناسبة يف حتسُت مستوى الطلبة يف تعليم 
 اللغة العربية.

م اللغة العربية ىف يمواد تعل ىذا البحث اسهاما علميا يف تطويرثانيا: يضيف 
 الربنامج غَت مدرسي.

 الجانب التطبيقي -2

 ىذا البحث مرجعا ىف تطوير الفتاح حبر العلوم، سوف يكونعهد : دل أوال

 مواد تعليم اللغة العربية.
ة ىف مدر سي اللغة العربي إن تصميم ادلواد اجليدة تساعد: للمدر س،  ثانيا

على القيام بتعليمها للوصول إىل األىداف  الفتاح حبر العلوممعهد 
 ادلرجوة

الفتاح حبر العلوم ىف عهد : للطلبة، أن يكون البحث مساعدا للطلبة مب  ثالثا
 ترقية مهارهتم يف الكالم.

: للجامعة، يكون للجامعة زيادة للمراجع يف تطوير مناىج تعليم اللغة  رابعا
 ادلدرسي. العربية للغَت

: للباحث، وسوف يكون ىذا البحث للباحث رلاال مهما ىف اعداد  خامسا
 منهج تعليم اللغة العربية ادلناسبة للمعاىد اإلسالمية.
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 حدود البحث: -ز

يركز الباحث موضوع ىذا البحث يف إعداد ادلواد   الحدود الموضوعية: .1
طلبة فصل ل فردات، والطالقةالنطق، وادلة مهارة الكالم من حيث يالتعليمية لًتق

معهد حبث تطويري يف  مؤسسة على الكتب الفقهية (pasca) فصل اخلواص
 حبر العلوم جبومبانق جاوا الشرقية. الفتاح

حبر العلوم الفتاح  معهدحيدد الباحث مكان البحث ىف الحدود المكانية:  .2
 .جبومبانق

ات، يف الفصل الدراسي الثاين لقـاء 7يعقد ىذا البحث حوايل  الحدود الزمنية: .3
 3123-3122للعام الدراسي 

 

 تحديد المصطلحات -ح

ويستخدم الباحث بعض ادلصطلحات ادلهمة ىف ىذا البحث، ولتسهيل الفهم 
 ذلذا البحث يشرح الباحث تلك ادلصطلحات كاآليت:

 إعداد  -1

ة إعداد ىو تقسيم دلوضوع مـن ادلوضـوعات أو مشـروع مـن ادلشـروعات العليميـ
أو األدبيـــة أو غَتىـــا  وذلـــك إمـــا بالنقـــل التـــام أم الـــبعض وإمـــا بالتـــأليف  امـــا 

 9حسب ابتكاريات ادلؤلف وخرباتو.

 المواد -2

وى تعليمــي نرغــب يف تقدديــو بغــرض حتقيــق أىــداف تعليميــة معرفيــة أو ىــي زلتــ
 11مهارية أو وجدانية أو ىي ادلضمون الذي يتعلمو الطلبة يف علم ما. 

                                                           
, المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى فتحي علي يونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ 9

 92  ص: 3114القاىرة: مكتبة وىبة  التطبيق, 
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 مهارة الكالم -3

ىــي مــن ادلهــارات األساســية الــىت  ثــل غايــة مــن غايــات الدراســة اللغويــة، وىــو 
الم ىنـا يعـٍت قـدرة الطلبـة يف . وادلراد بالك11نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين

 ادلفردات والقدرة على الكالم بالطالقة. صدق اختيار
 على أساس الكتب الفقهية -4

هارة الكالم تعليمية دل وادلراد على أساس كتب الفقهية ىنا يعٍت يف إعداد ادلواد
يأسس الباحث على كتب الفقهية الشفعية ادلستخدمة مبعهد حبر العلوم، 

 حتفة الطالب.و ب، يفتح القريب اجملو  ب،يومنهاالتقر 
 بحث تطويري -5

ىنا يعٍت اراد الباحث أن يطور كفاءة ومهارة  ادلواد التعليمية وادلراد بالتطوير
 الطلبة يف اللغة العربية إىل الكالم بإعداد مواد مهارة الكالم وسيلة ذلم.

 

 الدراسات السابقة -ط

واد الدراسية يف ضوء ادلنهج على الدراسات السابقة الىت تتعلق بتصميم ادل
 مستوى الوحدة الدراسية واليت اطلع عليها الباحث ىي كما يلي:

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
دراسات في المناىج و تأصيلها, مذكرة الدورة التدريبية لمعلمي اللغة العربية  حسن عبد الرمحن احلسن  10

 222ه( ص: 2535ف اإلسالمى. ج اخلاص  )د.ن، مؤسسات الوقفي البرنام

: ص ,(,ادلنصورة جامعة:مصر) , أساليبو و مناىجو بها للناطقين لغير العربية تعليم ,طعيمة أمحد رشدي 11

161 
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 12غازي الدين جفري -1

ادلـــــواد الدراســـــية تصـــــميمها وفعاليـــــة اســـــتخدامها يف تـــــدريس مهـــــارة  العنوان:
الكالم )بـالتطبيق علـى مدرسـة ادلعـارف الثانويـة سنجاسـري مـاالنج، 

 جاوا الشرقية(
كيف تصميم ادلواد الدراسية يف تدريس مهارة الكالم على ضوء  (أ أسئلة البحث:

ادلـــنهج الدراســـي احمللـــى يف مدرســـة ادلعـــارف الثانويـــة سنجاســـرى 
 ماالنج ؟ 

كيــف تطبيــق ادلــواد الدراســية يف تــدريس مهــارة الكــالم علــى  (ب
ـــــــة  ضـــــــوء ادلـــــــنهج الدراســـــــي احمللـــــــى يف مدرســـــــة ادلعـــــــارف الثانوي

 سنجاسرى ماالنج ؟
ا مـــدى فعاليـــة ادلـــواد الدراســـية يف تـــدريس مهـــارة الكـــالم علـــى مـــ (ج

ـــــــة  ضـــــــوء ادلـــــــنهج الدراســـــــي احمللـــــــى يف مدرســـــــة ادلعـــــــارف الثانوي
 سنجاسري ماالنج؟

تصميم ادلواد الدراسية لتدريس مهارة الكالم على ضوء ادلنهج  (أ أىداف البحث:
 الدراسي احمللى يف مدرسة ادلعارف الثانوية سنجاسرى ماالنج. 

معرفـــة كيفيـــة تطبيـــق ادلـــواد الدراســـية يف تـــدريس مهـــارة الكـــالم  (ب
علــى  ضــوء ادلــنهج الدرســي احمللــى يف مدرســة ادلعــارف الثانويــة 

 سنجاسرى ماالنج.
معرفـــة مـــدى فعاليـــة ادلـــواد الدراســـية يف تـــدريس مهـــارة الكـــالم  (ج

علــى ضــوء ادلــنهج الدراســي احمللــى يف مدرســة ادلعــارف الثانويــة 

                                                           
 بالتطبيق) الكالم مهارة تدريس في استخدامها وفعالية تصميمها الدراسية المواد ،جفري الدين غازي12

منشورة، )ماالنج:   غَتماجستَت،  رسالة ،(رقيةالش جاوا ماالنج، سنجاسري الثانوية المعارف مدرسة على
 (  2002 كلية الدراسات العيا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية،
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 االنج.سنجاسري م
و أمــا أســلوب  الباحــث يف ىــذا البحــث ادلــدخل الكمــي.اســتخدم  طريقة البحث:

البحــث فيســتخدم األســلوب التجــريض وىــو يتضــمن زلاولــة لضــبط  
 كل العوامل األساسية ادلؤثرة يف ادلتغَت أو ادلتغَتات التابعة.

تأكـد أنـو  نظرا إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعـدي قـد (أ نتائج البحث:
صــحيح كــأدة القيــاس الــيت يســتخدمها الباحــث ليقــاس مســتوى  

    كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم.

اعتمادا على النتائج اليت حصـلت عليهـا اجملموعـة التجريبيـة  (ب
يف االختبــــار القبلــــي  واالختبــــار البعــــدي ، قــــد وجــــد الباحــــث 

لك أن بينهمــا فــرق حقيقــي وتعــزى إىل أثــر ادلتغــَت التجــريض. لــذ
اســـتخدام ادلـــواد الدراســـية ادلعـــدة يف تـــدريس مهـــارة الكـــالم قـــد 

 جرت على الكيفية الصحيحة.
إن اســـتخدام ادلــــواد الدراســـية ادلعــــدة يف تـــدريس مهــــارة الكــــالم  (ج

على ضوء ادلنهج الدراسي احمللي ظهـرت فعاليتهـا دلهـارة الكـالم 
أي   لـــدى الطلبـــة للمجموعـــة التجريبيـــة. وأمـــا الطريقـــة القدديـــة

اســــتخدام ادلــــواد مــــن مهــــارة الكــــالم الــــيت اســــتخدمها ادلـــــدرس 
بــالتطبيق علــى اجملموعــة الضــابطة فغــَت فعاليــة إال قلــيال. لــذلك 
أن اســـتخدام ادلــــواد الدراســـية ادلعــــدة يف تـــدريس مهــــارة الكــــالم 
علــى ضــوء ادلــنهج الدراســي احمللــي مناســبة هبــذه ادلدرســة لًتقيــة 

دلــنهج الدراســي احمللــي لــدى مســتوى مهــارة الكــالم علــى ضــوء ا
 الطلبة.
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ويتميز ىذا البحث عن غازي الدين جفر أنو قام بتصميم ادلواد الدراسية لتدريس مهارة   
الكــالم علــى ضــوء ادلــنهج الدراســي احمللــى  أمــا الباحــث يف ىــذا البحــث قــام بإعــداد ادلــواد 

 .2112 اسيةالتعليمية دلهارة الكالم على أساس ادلنهج على مستوى الوحدة الدر 

 

13نور ليلى  -2
 

تطوير مادة تعليميـة يف ضـوء ادلـنهج علـى مسـتوى الوحـدة التعليميـة  العنوان:
وأثــــره يف حتصــــيل الطلبــــة يف تعلــــيم مهــــارة الكــــالم )بــــالتطبيق علــــى 

 مدرسىة األنواري ادلتوسطة اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربية(

تطــوير مــادة تعليميــة يف ضــوء ادلــنهج علــى مســـتوى كيــف يــتم  (أ :    أسئلة البحث
 ؟ 3119 الوحدة التعليمية

 كيف ديكن أن يتم تقدًن ادلواد ادلطورة يف عملية التعليم؟ (ب
مـــا أثـــر اســـتخدام ادلـــواد ادلطـــورة يف ضـــوء ادلـــنهج علـــى مســـتوى  (ج

يف حتصــيل مهــارة الكــالم لــدى طلبــة  3119الوحــدة التعليميــة 
 درسة األنواري ادلتوسطة اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربية؟م

ــــة يف مهــــارة الكــــالم حســــب  (أ أىداف البحث: معرفــــة كيفيــــة تطــــوير مــــادة تعليمي
 .3112ادلنهج  على مستوى الوحدة التعليمية 

وضـــــع اإلرشـــــادات والتوجيهـــــات  لتقـــــدًن ادلـــــواد ادلعـــــدة يف  (ب
 عملية التعليم

ام ادلـواد ادلطــورة يف ضـوء ادلــنهج علـى مســتوى معرفـة أثـر اســتخد (ج
يف حتصــيل مهــارة الكــالم لــدى طلبــة  3119الوحــدة التعليميــة 

 مدرسة األنواري ادلتوسطة اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربية.
                                                           

13
في ضوء المنهج على مستوى الوحدة التعليمية وأثره في تحصيل الطلبة  تعليميةتطوير مادة , نور ليلى 

  في تعليم مهارة الكالم ) بالتطبيق على مدرسىة األنواري المتوسطة اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربية(
 (3121ية الدراسات العليا  اجلامعة اإلسالمية احلكومية  رسالة ماجستَت  غَت منشورة  )ماالنج: كل



12 
 

اســـتخدمت الباحثـــة يف ىـــذا البحـــث ادلـــدخل الكمـــي علـــى مـــنهج  طريقة البحث :     
 (.R&Dالتجريض والتطوير )

إن تطــوير مــادة تعليميــة يف مهــارة الكــالم حســب ادلــنهج علــى  (أ ج البحث :نتائ
أنــــو علــــى وجــــو عــــام جيــــد  3119مســــتوى الوحــــدة التعليميــــة 

وفعال دلهارة الكالم لطلبة مدرسة األنواري ادلتوسـطة اإلسـالمية 
 بيما نوسا تنغارى الغربية.

قـــة تعـــرض ادلـــواد ادلطـــورة يف عمليـــة التعلـــيم باســـتخدام الطري (ب
 والوسائل ادلتنوعة يساعد الطلبة يف فهم ادلواد الدراسية.

ادلـــواد التعليميـــة اجلديـــدة الـــيت صـــممتها الباحثـــة ذلـــا فعاليتهـــا يف  (ج
ترقية قدرة الطلبة عنـد أداء تعبـَتىم الشـفهي مـن حيـث نطقهـم 
األصـوات العربيـة والطالقـة ويف قـدرهتم علـى اسـتخدام ادلفـردات 

ما قارنــــت الباحثــــة بــــُت النتــــائج الــــيت اللغويــــة  يبــــدو ذلــــك عنــــد
حصــــل عليهــــا طلبــــة فصــــل التجربــــة وطلبــــة فصــــل الضــــابطة يف 
االختبـــار البعــــدي  وذلـــك معــــدل الدرجـــة فصــــل التجربـــة يبلــــغ 

%. ومجعـــت 81% بينمـــا معـــدل الدرجـــة فصـــل الضـــابطة 87
الباحثة نتائج اليت حصل عليهـا طلبـة فصـل التجربـة يف امتحـان 

بينمـــــا نتـــــائج  425 45بعــــدي يبلـــــغ أخــــر الســـــنة واالختبـــــار ال
 .946 21طلبة فصل الضابطة 

وخيتلــف ىــذا البحــث عــن حبــث نــور ليلــى  أهنــا قامــت بتطــوير مــادة تعليميــة دلهــارة 
الكالم يف ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية للمستوى ادلتوسـط  أمـا الباحـث يف 

لكـــالم علـــى أســـاس ادلـــنهج علـــى ىـــذا البحـــث فإنـــو يقـــوم بإعـــداد ادلـــواد التعليميـــة دلهـــارة ا
 مستوى الوحدة الدراسية للمرحلة الثانوية. 
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 14 محمد يوسف ىدايت -3

تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج علـى مسـتوى الوحـدة  العنوان     :
 بونتياناك. 3( بادلدرسة الثانوية احلكومية  KTSPالتعليمية )

وء ادلــــنهج علــــى كيــــف تطــــوير مــــواد تعلــــيم اللغــــة العربيــــة يف ضــــ (أ أسئلة البحث :
( بادلدرسة الثانوية احلكومية  KTSPمستوى الوحدة التعليمية )

  بونتياناك؟ 3

مـــا مـــدى تطـــوير مـــواد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة يف ضـــوء ادلـــنهج  (ب
( بادلدرســــة الثانويــــة  KTSPعلــــى مســــتوى الوحــــدة التعليميــــة )

 بونتياناك ؟ 3احلكومية 
اد تعليم اللغة العربية يف ضـوء ادلـنهج معرفة خطوات تطوير مو  (أ :أىداف البحث

( بادلدرســة الثانويــة  KTSPعلــى مســتوى الوحــدة التعليميــة )
 بونتياناك. 3احلكومية 

معرفــة مـــدى فعاليـــة تطــوير مـــواد تعلـــيم اللغــة العربيـــة يف ضـــوء  (ب
( بادلدرســـة  KTSPادلـــنهج علـــى مســـتوى الوحـــدة التعليميـــة )

 بونتياناك. 3الثانوية احلكومية 
أجــرى ىــذا البحـــث بادلــدخل الكمــي الكيفـــي علــى مــنهج البحـــث  يقة البحث :طر 

 (.R&Dوالتطوير )

إن تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج على مستوى  (أ نتائج البحث :
( جــــــاء بكتابــــــة ادلــــــواد التعليميــــــة  KTSPالوحــــــدة التعليميــــــة )

امن ادلطبوعــة علـــى شــكل الكتـــاب التعليمــي لطلبـــة الصــف الثـــ
بونتياناك للعام  3للمرحلة الثانية من ادلدرسة الثانوية احلكومية 

                                                           
 التعليمية الوحدة مستوى على المنهج ضوء في العربية اللغة تعليم مواد تطويرزلمد يوسف ىدايت   14

(KTSP  )االنج: كلية الدراسات   رسالة ماجستَت  غَت منشورة  )مبونتياناك 2 الحكومية الثانوية بالمدرسة
 (3121العليا  اجلامعة اإلسالمية احلكومية  
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" 3حتت عنوان "تعليم اللغة العربية  3121-:311الدراسي 
وإنو على وجـو عـام جيـد ومناسـب بـادلنهج الدراسـي ومناسـب 
أيضــا باحتياجــات الطلبــة وقــدراهتم. وتطــوير مــواد تعلــيم اللغــة 

ى الوحـدة التعليميـة ذوفعالـة العربية يف ضـوء ادلـنهج علـى مسـتو 
 لتعليم اللغة العربية.

فعاليــــة ىــــذه ادلــــواد ادلطــــورة بعــــد أن   تطبيقــــو جــــاء مبســــتوى  (ب
الوصف وتتصف ذاصدق  وبعد أن   االختبار البعدى دلعرفة 
اســـتيعاب الطلبـــة وقـــدراهتم ضلـــو ادلـــواد ادلطـــورة أن فعاليـــة ىـــذه 

 ادلواد جاءت مبستوى جيد.
 علىتطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج الث يبحث عن  وأما البحث الث

مستوى الوحدة التعليمية جلميع ادلهارات اللغوية للمستوى ادلتوسط و من مث  إن الباحث 
يف ىـذا البحــث يقــوم بإعــداد ادلــواد التعليميــة دلهـارة الكــالم للمرحلــة الثانويــة  علىــى أســاس 

 فإن ىذا البحث بعد متميزا وإضافة غَت مسبوقة. مستوى الوحدة الدراسية. فلذلك 
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 اإلطار النظري

 المبحث األول

 الكتب الفقهية

 تعريف الكتب الفقهية .أ

كتػػػع مػػػت بػػػل كتػػػغب  اضمتػػػغب ضيػػػ  اضبػػػن كاالنػػػت    ػػػغؿ  مت ػػػ    ػػػ   ػػػ ف إ ا 
ن بشػتنل  ت حغ اسن النل  خمتص  بل اضعلػ غؿ كت   كت غ ككتغ   ككتغ غ. كاصتنع ا  ك جا

 1على األ  اب ك ص ؿ كبشغئل غغض غ.

 :2كأبغ  عر ف اضف ه ه  

 اضف ه ضي ن :   - ٔ

بدار اضف ه ُب ضي  اضعرب على اضفهن  قغؿ ب سى عليه اضس ـ ُب دعغئه ضر ه ع دبغ  
{   ( يَلْفَقُهلل ا ََلللْ ِل 77َواْحلُللْ  ُقْقللَ ًة لِّللا لَِّ للاِ     كلفػػه  غضرسػػغض  ع ػػد نػػ ر سػػي غ :  

دعغ رس ؿ اهلل شعيع صلى اهلل عليه كسلن ق به إىل بغ  عثه اهلل  ه  أم  فهن ه  كع دبغ 
لا تَلُقل لُ  ََلاُل ا يَلا ُعلَعْيُب َللا  َلْفَقلوُ  قػغؿ ضػه ق بػه:   {   أم ال نفهنػه  ك  ػ ؿ  َكِثيلراً لِّما

لَِّيتَلَفقاُهللل ا ِ للل   اضعػػرب: وأكٌب  ػػػ ف   هػػػغن ُب اضػػػد ل أم  هنػػغن ضػػػهو  قػػػغؿ اهلل عػػػ  كجػػل:  
ياِ   {   أم ضيم ن ا علنغ   ه. ال ِّ

                                                           
1
 الثالثة الطبعة ،5002 لبنان، بيروت ، العلمية الكتب دار الشرقوي، حاشية األزهري، الشافعي إبراهيم بن حجازي بن هللا عبد 

 00:  ص ،
2  http://docdigger.com.html, diakses tanggal 51 mei 2152 jam 25.01 WIB. 
 

http://docdigger.com.html/
http://docdigger.com.html/
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كدعغ اض يبُّ صلى اهلل عليه كسلن ال ل ع غس    غؿ:واضلهن عّلنػه اضػد ل  ك  هػه ُب  
اضتأك ػػلو أم  هنػػه  أك لػػه كبع ػػغه   غسػػتءغب اهلل دعػػغ أه  ككػػغف بػػل أعلػػن اض ػػغس ُب  بغنػػه 

 ي ػػ ل ضػػه   متػػغب اهلل  عػػغىل  قػػغؿ ا ػػل سػػيده:   كػػه ع ػػه  غضمسػػر  هػػن  ك  ػػغؿ:   كػػه ع ػػه بػػغ
   هغن إ ا  هنه.

 اضف ه ُب االصط ح : - ٕ

 اصط ح أهل اضصدر األكؿ :  -أ 

 عػػػد  ػػػػم  ابسػػػ ـ غلػػػػع اسػػػػن اضف ػػػه علػػػػى وعلػػػػن اضػػػد ل ضسػػػػيغد ه كشػػػػر ه  
ْ دؿو.

أ
 ك بله على سغئر أن اع اضعلـ   كنغ غلع اض ءن على اضثر غ  كاضع د على امل

و  إنه   صرؼ ُب عػر هن إىل علػن  إ ا أنلق علنغ  اضصدر األكؿ اسن واضف ه
اضػد ل دكف غػػمه بػػل اضعلػػـ   ككػػغف علػن اضػػد ل ُب  ضػػيف اض قػػ   تنثػػل ُب كتػػغب اهلل 
كسػػػػ   رسػػػػ ضه صػػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػػلن  كُب ا ػػػػد ه   ػػػػ ؿ اضرسػػػػ ؿ صػػػػلى اهلل عليػػػػه 
كسلن: ونبر اهلل ابرأن مست ب ّػغ حد ثغن  حفظػه حػي   ليػه   ػربم حغبػل   ػه إىل بػل 

ب ػه  كرّب حغبػل   ػه ضػػيي  ف يػهو  ككااػد بػل ا ػد ه أف بػراد اضرسػػ ؿ  هػ  أ  ػه
 صلى اهلل عليه كسلن  غضف ه احملن ؿ ه  ك به صل ات اهلل كس به عليه.

كاضتأبػػػل ُب ا ػػػد ه اضسػػػغ ق  ػػػدض غ علػػػى أف اضف يػػػه هػػػ  صػػػغحع اض صػػػمة ُب 
اضعػػ  د  ػػه  اضػػلم إلػػع إىل بعػػغ، اض صػػ    كاسػػتطغع أف طملػػع إىل األحمػػغـ ك 

كاضف ائػػد اضػػي ا  هػػغ اض صػػ     ػػدض غ علػػى هػػلا ق ضػػه صػػلى اهلل عليػػه كسػػلن: وربم 
حغبل   ه إىل بل ه  أ  ه ب ه  كرب حغبل   ه ضيي  ف يهو   نراده    ضػه: وأ  ػه 
ب ػػهو أم أقػػدر ب ػػه علػػى اضتعػػرؼ علػػى بػػراد اهلل كأحمغبػػه ك شػػر عغ ه  كق ضػػه: وضػػيي 
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اسػػػػتا   األحمػػػػغـ كاضعلػػػػن اضػػػػلم  بػػػػن ته   ف يػػػػهو أم ضػػػػيي ع ػػػػده اض ػػػػدرة علػػػػى
 اض ص  .

 اضف ه ُب اصط ح املتأإر ل : -ب 

اضف ػػػػه ُب اصػػػػط ح املتػػػػأإر ل بع ػػػػغه علػػػػن اض ػػػػغن ف ابسػػػػ بم    ػػػػد إصػػػػه 
املتػػػػػأإركف  عػػػػػد اضصػػػػػدر األكؿ  ػػػػػغضعلن  غألحمػػػػػغـ اضشػػػػػرعي  اضعنليػػػػػ     ػػػػػ ؿ صػػػػػدر 

األحمػػػغـ اضعنليػػػ  بػػػل اضشػػػر ع : و عػػػد اضصػػػدر األكؿ اإػػػتع علػػػن اضف ػػػه  غسػػػت  غ  
األدضػػػػػ  اضتفصػػػػػيلي   طر ػػػػػق اضعنػػػػػـ  كاضشػػػػػن ؿ  أك  طر ػػػػػق االسػػػػػتت غع   تصػػػػػر  ا  يػػػػػه 

  غضتاصيع  ال  غض  ل كاضتح  لو.

كقد عّرؼ اآلبدم اضف ه  أنه : و اضعلن  غألحمغـ اضشرعي  اضعنلي  بػل أدضتهػغ 
ل اضسػ مم  أنػه: اضتفصيلي و  كقد ع اه اآلبدم إىل اببغـ اضشغ عم  كعرّ ه  غج اضػد 

واضعلػػن  غألحمػػغـ اضشػػرعي  اضعنليػػ  املمتسػػػ   بػػل أدضتهػػغ اضتفصػػيلي و  ك عر فػػغ ن ضػػػه 
 بت غر  .

 تعليم الكتب الفقهية    المعه  اإلسالل  .ب

اضمتػػػع اضف هيػػػ  هػػػم أكثػػػر املػػػ اد اضػػػي درسػػػ اهغ املعغهػػػد ابسػػػ بي    عػػػ  ُب درجػػػ  
ُب حبػػه ( Martin Van Bruinessenك كػػر بػر ا  ػػغف  ركنسػػا   %  كهػلا كنػػغ٘٘

اضػػثاث املمت  ػػ   غضليػػ  اضعر يػػ  املسػػتادب  ُب بعغهػػد ابسػػ بي   أندكنيسػػيغ  حػػ ؿ اضمتػػع
كتػع. ٍب ر  هػغ حسػع اضف ػ ف املدركسػ  كأشػهرهغ  ػداكال  ػا املعغهػد   ٓٓ٘أهنغ أكثػر بػل 

 3ابس بي  كغآل ي  :

                                                           
3
 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, cet.III. (Bandung : Mizan,5111), 
h.501 
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 %٘٘اضمتع ُب اضف ه ابس بم  -1
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 الكتب الفقهية الشا عية    لعه  اإلسالل  .ج

إف اضمتػػع املسػػػتدب  أصػػػ د براجعػػغ ضلنعغهػػػد ابسػػػ بي  بػػل حيػػػه املػػػلهع هػػػم 
 حتيغجػػغتاال إىل  رجػػت كهػػلااضمتػػع اضشػػغ عي   كأبػػغ بػػل حيػػه املػػ اد هػػم املػػ اد اضف هيػػ . 

 .اضي بي  حيغ ن ُب اضعيش ُب عنلي   غئدة  ات  م ف أف هلغ ع د ضلنءتنت اضد  ي 

 كنيػػ املعغهػػد ابسػػ بي  بػػل حيػػه   ُب اضشػػع ي  اضعلػػـ  بػػل كاحػػد اضف ػػه علػػنككػػغف 

 4.األإرل اضعلـ  بل ضلن غقش  كن عي 

 5املعغهد ابس بي  : ُب  درس اضي اضف ه متعاض كاضتغيل بل

 ـ(ٜٔسفي   اض ءغ : سلين  ل ع د اهلل  ل مسم  ب تصف قرف  .1

 ـ(٘٘ٛٔق/ٕٕٚٔسّلن اضت  يق : ع داهلل  ل حسا  ل نغهر  عل م   .2

 ـ(٘ٔٗٔق/ٛٔٛس أمحد املسرم  اضستا : أب اضع غ .3

 ق(ٖٜ٘خمتصر /   ر ع : أ   شءغع  االسفهغف   .4

 ـ(٘ٙ٘ٔق/ٖٜٚامل هج اض  مي : ا ل هغجر اهليتنم   .5

                                                           
4
 Dr. Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa’il `153-5111,( Yogyakarta : LKiS, 

5001) h. 01 
2 Ibid h.01 
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 ثا  المبحث ال

 الم اد التعليمية
  

 لفه م الم اد التعليمية -أ
امل اد اضتعليني  هم احملت ل اضتعلينػى اضػلل نرغػع َب   ػػدظمه ضلطػ ب  يػرض ا يػق 
أهداؼ  عليني  بعر ي  أك بهغر   أك جداني . كهم املبن ف اضلل  تعلنه اضتلنيػل َب علػن 

د  مػػ ف بػػغدة بط  عػػ  ُب اضمتػػع كامل ػػررات بػػغ. ك  ػػ ع صػػ رة هػػلا احملتػػ ل اضتعلينػػى    ػػ
اضتعلينيػػػػ  أك علػػػػى ض حػػػػػغت أك علػػػػى سػػػػػ  رات أك بلصػػػػ غت. كقػػػػد  مػػػػػ ف بػػػػغدة بصػػػػػ رة  
كغاضص ر اضثغ ت  أك األ  ـ  كقد  تال أشمغال أإػرل بػل اض سػيىل إىل املع ػد  كقػد  مػ ف 

  6غم بأض    ضلط ب كاملعلنا على حد س ا .

ك  ػػ ؿ رشػػدل أمحػػد نعينػػ   ػػأف املػػ اد اضدراسػػي  هػػى  ن عػػ  اخلػػ ات اضث   ػػ  
كا  ػػغئق كاملعل بػػغت اضػػي  رجػػى   ك ػػد اضطػػ ب  ػػغ  كابلغهػػغت كاض ػػين اضػػي  ػػراد   نيتهػػغ 

 ػػػػراد اكسػػػػغ غ إ ػػػػغهن   هػػػػدؼ ا يػػػػق اض نػػػػ  اضشػػػػغبل  ػػػػدهن  أك املهػػػػغرات ا ركيػػػػ  اضػػػػي ع
  7ن َب ا   األهداؼ امل ررة َب امل هج.املتمغبل هل

إف املػػ اد اضتعلينيػػ  هلػػغ أشميػػ  ك ػػمة ضػػدل املدرسػػا ُب  علػػين اضليػػ  اضعر يػػ   ألهنػػغ 
لضيف هلػػػغ أكػػػر ك ػػػم ضػػػدل اضطل ػػػ  ُب  علػػػن اضليػػػ  اضعر يػػػ   ألهنػػػغ  سػػػغعدهن ُب  علػػػينهن  ككػػػ

 سػػػػهل هلػػػػن  علنهػػػػن. ككػػػػلضيف  سػػػػغعد اضطل ػػػػ  ُب  تنعػػػػغ ن اضػػػػي   تنػػػػ ف إضيهػػػػغ ضتمػػػػ  ل 
االسػػػتعدادات كاض ػػػدرات ضلتع ػػػم عػػػل أ عػػػغهلن احملػػػدكدة ك علػػػن املعل بػػػغت ك  ػػػدظمهغ  غضليػػػ  

 يػػم علػػى املػػدرس أف صمعػػل اض يئػػ  املرضمػػ  اضعر يػػ   دكف  فمػػم ُب اضليػػ  نفسػػهغ. ضػػلضيف   ي 
 النيت اضطل   على حسع اضسل كاض  ع كاملي ؿ كاضرغ  .

 
                                                           

 111  :سابق،  لراجعحسل ع د اضرمحل ا سل,  6

   بم : جغبع  المرجع  ى تعليم اللغة العربية للناطقيا بلغات أخرى، الق م األول ,رشدل أمحد نعين  7
 202:أـ اض رل  د. س(  
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 ةالتعليمى الم ادأىمية  -ب

ع صػرا أسغسػيغ بػل بم نػغت املػ هج  كهػ  إحػدل ركػغئ ه   شمل اضمتػع اضتعلينيػ 
هداؼ اضي  تح ق األ  األسغسي  ُب أم برحل   عليني    نل إ ؿ حمت اه اضلي م كاضث غ ي

نر ػػد ا ي هػػغ بػػل اضعنليػػ  اضتعلينيػػ    غباػػغ   إىل املم نػػغت األإػػرل ضلن هػػغج بػػل أنشػػط  
 8كنرؽ  در ي.

لم ضمنػػل اضل نػػػ  اضسػػػغئي  اضطي ػػ  أك اضل نػػػ  املػػػرة كاضمتػػغب اضتعلينػػػم هػػ  كعػػػغ  اضػػػ
املػػلاؽ اضػػي   ػػدبهغ ضلطغضػػع االػػغئت  كاملعلػػن هػػ  اض سػػيل  أك اض اسػػط  اضػػي   ػػدـ   اسػػطتهغ 
هػػله اضل نػػ  ضلطلػػع  كهػػله اض سػػيل  أك اض اسػػط  ال  تػػ ا ر كج دهػػغ دائنػػغ  ػػل  مػػغد  مػػ ف 

 9.-ُب عدـ إعداده ابعداد االيد–بعدكب  أحيغنغ 

كاضمتػػغب اضتعلينػػػم  ػػػ كد اضدارسػػػا  غال انػػػع اضث غ يػػػ  املرغػػػ ب  يهػػػغ  كنػػػغ ظمػػػدهن 
 غإ ات كاملعل بغت كا  غئق اضي   نى قدرا ن على اض  د  كااللػغح اضع لػم رمػ  أحداكػه  
كءػػػ   بػػػل عنلييػػػ  اضػػػتفهن كاالسػػػتيعغب  كنػػػغ ظمثػػػل اضمتػػػغب اضتعلينػػػم اضسػػػلط  ُب  ػػػرض 

كػػد املعػػغ،  كبػػل ه ػػغ  إنػػه شػػد د اضتػػأكم علػػى اضدارسػػا ضػػه   ألنػػه  عػػرض اضفمػػرة   هػػ     
كجه  نظر عل ا  ي   كص رة عل اضعغمل انل ُب نفسهغ إك ػغت صػحتهغ. كبػل ٍب اػدث 

 11 يه بعغ، اضمتغب اضتعلينم استءغ غت بهيئ  كانفعغالت  ل غئي ((.

اضمتػػغب اضتعلينػػم هػػ  اضػػلم صمعػػل هػػله  كإ ا كػػغف املعلػػن ضػػه دكر ُب اضعنليػػ   ػػإف
اضعنليػػػ  بسػػػتنرة  ػػػا اضتلنػػػم  ػػػا اضتلنيػػػل ك ػػػا نفسػػػه حػػػي ضمصػػػل بػػػل اضتعلػػػين بػػػغ  ر ػػػد  
 غضمتػػغب  ػػغؽ بعػػه   ظػػر  يػػه كلنػػغ أراد  كبػػل ٍب ذمػػد اضمتػػغب اضتعلينػػم االيػػد هػػ  اضػػلم 

 11 لب اضتلنيل رم ه ك ش ت رغ غ ه كصمد  يه نفسه.

                                                           
   اضر غض: ، أسس إق اد الكتب التعليمية لغير الناطقيا بهاع د اهلل الحمي نغصر ع د اهلل اضيغيل كع د   8

 7 ـ(  : ٜٜٔٔدار اضيغيل  
9
 نفسه لمرجعا  

11
 نفسه المرجع  

11
 نفسه المرجع 
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هػػ  كعػػغ  اضػػلم ضمنػػل املعل بػػغت كااللغهػػغت املػػراد غرسػػهغ ُب اضت بيػػل كاضمتػػغب 
 . ل ضلنعلنا كغمهن أ بغ  هف  ظمدهن  غخل ات كا  غئق  كه  بصدر ك غُب هلن

كإ ا كػػغف اضمتػػغب اضتعلينػػم ضػػه أشميػػ  ُب اضعنليػػ  اضتعلينيػػ   هػػ  أحػػد بم نغ ػػغ كضػػه 
أاػراره كبسػغكئه علػى اضػدارس كالغهػغت   ائده ضلدارس كاملعلن   هػ  بػل جغنػع  إػر ضػه 

كبػػل ٍب  هػػ  سػػ ح  ك حػػد ل    ػػدر بػػغ  فيػػد   هػػ  أحيغنػػغ قػػد  بػػر إ ا مل  عػػّد إعػػدادا 
جيػػدا كإ ا مل  ػػتن اإتيػػغره ك ػػق ب ػػغدل  كأسػػي ب شػػ دة  كك ػػق أهػػداؼ   شػػدهغ ا تنػػت 

اضعر يػػ  كاضػػد ل ابسػػ بم  كبػػل ه ػػغ  ظهػػر قينػػ  إعػػداد اضمتػػع اضتعلينيػػ   إغصػػ  ضتعلػػين 
 12ضل غن ا  يمهغ.

 

 إق اد الم اد التعليميةأسس   -ج

  صػػد  أسػػي إعػػداد اضمتػػغب ه ػػغ   ن عػػ  بػػل املعل بػػغت اضػػي   ػػـ   ػػغ امل ضػػف 
بعداد كتغ ه ق ل إإراجه ُب شمله اض هغئم  ك نرحه ض سػتاداـ ُب  صػ ؿ  علػين اضليػ . 

علػػين اضليػػ  اضعر يػػ  ضيػػم اض ػػغن ا  ػػغ  فػػثض إجػػرا  عػػدد كاض اػػت األبثػػل ُب  ػػأضيف كتػػع  
بػػػػل اضدراسػػػػػغت ق ػػػػػل  ػػػػأضيف أم كتػػػػػغب   بػػػػػ  عػػػػػل  ػػػػ  ر عػػػػػدد بػػػػػل األدكات كاض ػػػػػ ائن 
كاض ص   اضي  عتند عليهغ  أضيف اضمتغب. ك  صػد  ػلضيف أ بػغ بػغ   ػـ   ػه امل ضػف بػل 

كقػػ ائن أعػػدهغ أـ عنليػػغت ال بػػ  بعػػداد اضمتػػغب سػػ ا  أكغنػػ  حبػػ ث أجراهػػغ أـ أدكات 
 13نص صغ رجت إضيهغ أـ لر  غ قغـ  ه.

كرأل نغصػػػػر ع ػػػػد اهلل اضيػػػػغيل كع ػػػػد ا نيػػػػد ع ػػػػد اهلل أنػػػػه  لػػػػـ  ع ػػػػد إعػػػػداد املػػػػ اد 
 14اضتعليني  ضتعلين اضلي  اضعر ي  ضل غن ا  يمهغ أف  راعم  يهغ األسي اآل ي :

 

 

                                                           
12

 1. ص ،نفسه المرجع  
  75 -74:   سابق لرجع ، ا سل الرحمنحسل ع د  13

  27-26:   لرجع سابق,ع د اهلل   الحميداهلل اضيغيل كع د نغصر ع د  14
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 األسس الثقا ية واالجتماقية  -1
ع د إعداد كتغب ضتعلين اضلي  اضعر ي  ضألجغنع  ي  يى أف  م ف ضػه نػغ ت 
اجتنػػغعى كك ػػغَب إسػػ بى   عػػم أنػػه طمػػدـ ضيت ػػغ كك غ ت ػػغ  ضػػيف بػػل إػػ ؿ براعػػغة 

 اآل ى: 
عر يغ إس بيغ  ك ضيف  أف   دـ امل ا عغت اضي  ت غكؿ هلا  أكال: أف  م ف حمت اه 

االغنػػػع  صػػػ رة ح ي يػػػ  غػػػم بشػػػ ه   ك صػػػ رة ب سػػػط   عػػػا اضػػػدارس علػػػى 
  هن ح ي   اضث غ   ابس بي .

أف  تبنل احملت ل اضتعلينى ضلمتػغب ع غصػر اضث غ ػ  املغد ػ  كاملع   ػ   صػ رة  كغنيغ:
  ت غسع كأغراض اضدارسا األجغنع.

اركرة االهتنغـ  غضثاث اضعرىب كإصغئصه اضي على رأسهغ اضطػغ ت ابنسػغ   غضثغ:ك
 كر ت بمغنه اضعلن كاضعلنغ .

انت غ  اضث غق  اضعر ي  ُب ا   حغجغت كبغ   غسع بت اضدارسا كاهتنػغبهن  را عغ:
 بل  علن اضلي  كاضث غ  .

كبػػػػل اض سػػػػيىل إىل إغبسػػػغ: اضتػػػػدرج ُب   ػػػػدمي اضث غ ػػػػ  بػػػل احملسػػػػ س أىل املع ػػػػ ل  
 املركع كبل اال   إىل اضمّل.

سغدسغ: االهتنػغـ  غضث غ ػ  ابسػ بي  ك  هيفهػغ ُب  صػحيد املفػغهين اخلغنئػ  ع ػد 
 ك عد ل االلغهغت اضسل ي  رم هغ. -إف كجدت -اضدارسا األجغنع

براعغة اضتيمات اضث غ ي  كاالجتنغعي  اضي  طرأ على ك غ ت ػغ  كهػلا  تطلػع  سغ عغ:
 مػػ ف املػػ هج برننػػغ حبيػػه ظممػػل  مييػػف امل اػػ عغت بػػت اضتيػػمات اضػػػي  أف

 ادث داإل ا تنت ابس بى. 

  ػػػػدمي صػػػػ ر بػػػػل عن بيػػػػغت اضث غ ػػػػ  اضعر يػػػػ  كإص صػػػػيغ غ  أل ال  شػػػػتنل  كغب غ:
 اضمتغب على ن ع كاحد بل اضث غ  .
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ضليػػ  أف ضلدارسػػا أغرااػػغ بػػل  علػػن اضليػػ  كاضث غ ػػ   كضمػػل بػػل أصػػحغب ا  غسعغ:
أ بػػغ أغرااػػغ بػػل  علػػين ضيػػتهن كنشػػر ك ػػغ تهن, ضػػلا  ػػغ ر  ُب املػػ اد علػػى 

 ا يق جغن ا أبر بهّن.

   ك د اضدارسا  غاللغهغت ابس بي  كااللغهغت اضعلني  امل غس  . عغشرا:

 احثاـ اضث غ غت األإرل  كعدـ إصدار أحمغـ ادهغ. حغدم عشر:

 غُب ُب اضمتغب املدرسى مبغ  ت غسع بػت عنػر براعغة   دمي االغنع اضثكغ، عشر: 
 . اضدارس كبست اه اضفمرل كاضث غَب

ن بسغعدة اضدارسا على عنلي  اضتط يت االجتنغعى   ليف اضي  ت كغضه عشر:
  يهغ  ميف األ راد بت ك غ ت غ.

 األسس والشروط النف ية المطل بة    إق اد الكتاب الم رس   -7
ل ع صرا أسغسيغ ُب اضعنلي  اضتعليني    ه  احمل ر على اضعنـ  أف املتعلن  شم

اضلل  رك  عليه  كأنػه هػ  أكال كأإػما هػ  اهلػدؼ بػل اضعنليػ  اضتعلينيػ    نػغ قغبػ  
هػػله اضعنليػػ  إال بػػل أجػػل ا يػػق أهػػداؼ بعي ػػ  ضػػدل املػػتعلن  كبػػل ٍب  ػػإف بعر ػػ  

 ل امل ػػػغهج إصػػػغئع املػػػتعلن اض فسػػػي  كاضع ليػػػ   عػػػد بطل ػػػغ اػػػركر غ ع ػػػد إعػػػداد حمتػػػ
 اضدراسي .

كبػػػل اض ااػػػد أف ضمػػػل برحلػػػ  عنر ػػػ  إصغئصػػػهغ اض فسػػػي  كاضع ليػػػ ,  ػػػل إف 
األ ػراد طمتلفػػ ف  ينػػغ  يػػ هن بػل قػػدرات ع ليػػ  كمسػػغت نفسػي  داإػػل املرحلػػ  اضعنر ػػ  
اض احػػدة  كبػػل ه ػػغ ههػػر ب ػػدأ اضفػػركؽ اضفرد ػػ  املتصػػل    نػػ  املتعلنػػا كاضػػلل    يػػى 

 يغر امل اد اضتعليني . براعغ ه ع د إعداد كاإت
  ط ػػػق علػػػى أ ػػػراد ا تنػػػت  -ابإػػػت ؼ ُب اض ػػػدرات -كإ  كػػػغف هػػػلا األبػػػر

اض احد  إنه أحرل أف   ط ق على دارسى اضلي  اضعر ي  بل غػم اض ػغن ا  ػغ  حيػه 
إهنػػن  ػػأ  ف بػػل  يئػػغت شػػي  كبػػل ك غ ػػغت بت  عػػ   كج سػػيغت خمتلفػػ  األبػػر اضػػلل 

درات اضع ليػػ  كاسػتعدادهن ضػػتعلن اضعر يػ   ك ػػغضط ت  ػػإهنن  ػ دل إىل اإػػت  هن ُب اض ػ
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طمتلف ف ُب دكا عهن كُب درج  اهتنغبهن  كسرع   علنهن ضلعر ي   كنغ أف اإت ؼ 
املست  غت االقتصغد   كاالجتنغعي  ضه أكره على اصيل اضليػ   كه ػغؾ ع قػ  بطػردة 

 ألج  ي . ا اضط    االجتنغعي  ضلدارس كالغهه رم   علن اضلي  ا
ك  كد علنغ  اضلي  كاضث ي  علػى كجػ د ع قػ  ككي ػ   ػا أسمػغ  سمػ  اضفػرد ك ػا 
قدر ه على  علن اضلي  األج  ي   كنػغ أف ه ػغؾ  رقػغ حمسػ  غ  ػا  علػن اضصػيم ك علػن 

  15اضم م ضلي  األج  ي  هلا اضفرؽ    يى أف  راعى ُب امل اد امل دب  ضمل ب هنغ. 

اضػػػػي صمػػػػع براعغ ػػػػغ ع ػػػػد إعػػػػداد اضمتػػػػغب املدرسػػػػم   نفسػػػػي كه ػػػػغؾ شػػػػرك  
 16:كهم

املػ اد اخلصػغئع اض فسػي  ك اضث غ يػ  ضلدارسػا بفرقػ  ُب  ضػيف  ػا  أف   غسػع -1
 بغ   دـ ضلصيغر ك بغ   دـ ضلم غر.

أف  راعم امل اد اضفركؽ  ػا بيػ ؿ ك اهتنغبػغت ك أغػراض اضدارسػا بػل  علػن  -2
 اضلي .

أف ادد بمغن  كل بهغرة بل بهغرات اضلي  ُب امل اد امل دب , ك بغ    يػم أف  -3
 ب هغ بل هله امل اد. عطم ضمل 

أف ادد   ا ح بست  غت األدا  املطل    ُب كل بهػغرة بػل بهػغرات اضليػ  ك  -4
 براعغة  ضيف ُب املراحل املاتلف  بل امل اد.

أف  تتػػغ ت   ػػدمي املهػػغرات ك ػػق إطػػ  كااػػح   ت غسػػع ك  ػػدرج براحػػل نبػػج  -5
 اضدارسا,  يحيه ال   دـ املهغرة إال ُب كقتهغ امل غسع.

 أف  لتف  امل اد إىل املهغرات  شمل  فصيلم: -6

 املهغرات اضي  تصل  غالغنع اضص ٌب. أكال:

 بهغرات  عرؼ اضملن  ك اليلهغ ك  ركي هغ. كغنيغ:
                                                           

15
  22-27:    نفسه المرجع  

األساس  لتعليم اللغة العربية للناطقيا بلغات أخرى  الكتابحمن د كغبل نغق  كرشدل أمحد نعين ,  16
 33 - 32(, ـٖٜٛٔق/ ٖٓٗٔبم  بمرب : جغبع  أـ اض رل, , )تق يمو –تحليلو  –إق اده 
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 بهغرات  عرؼ االنل  ك اليلهغ ك  ركي هغ. كغضثغ:

 بهغرات اضفهن اضعغـ ك اضفهن اضتفصيلم. را عغ:

 اضلدارسا بل  علن اضلي .أف ا ق امل اد املطغضع األسغسي   -7

أف  م ف بش ق  جغبع   ا اضفمغه  ك ا مغ   ك اض غدرة ك كل بغ بل شػأنه  -8
 أف ضم ق االستنغع ضلدارس.

أف  راعػػػػى اضفػػػػركؽ اضفرد ػػػػ   ػػػػا اضدارسػػػػا ُب اض ػػػػدرات عػػػػل نر ػػػػق اضت ػػػػ ع ُب  -9
 بست ل امل اد.

أ إىل كسػػػػغئل بتعػػػػددة أف  راعػػػػى املػػػػ اد اسػػػػتعداد اضدارسػػػػا ضلػػػػتعلن, كأف  لءػػػػ -11
 ضت شيىل هلا االستعداد ك  يئته اضدارس ضلتعلن.

أف ا ػػق املػػ اد ضلػػدارس ن عػػغ بػػل االشػػ غع, أل يم ػػه  شػػمل شػػر ت بػػل إيػػغـ  -11
 .عنلي  اال صغؿ  غضلي  مسغعغ ك حد ثغ

أف  راعػػػم املػػػ اد إكػػػغرة رغ ػػػ  اضدارسػػػا ك اسػػػتعدادا ن ضتعػػػرؼ اضليػػػ  ك   ػػػػغدة  -12
إشػػػػػ غع حػػػػػع اسػػػػػتط عهن رمػػػػػ  ك غ تهػػػػػغ ك  ضػػػػػيف عػػػػػل نر ػػػػػق  بعل بػػػػػغ ن ك

 األنشط  ك املنغرسغت.

أف  سػػػت د إعػػػداد املػػػ اد ك   ظينهػػػغ إىل بػػػغ انتهػػػ  إضيػػػه نظر ػػػغت اضػػػتعلن بػػػل  -13
 ح غئق ك بفغهين.

 أف  صغغ امل اد ك   ظن ُب ا   اضطرؽ اضفعغض  ُب  در ي اضليغت. -14

ل  ضمػػغكؿ اضتيلػػع عليهػػغ عػػل نر ػػق أف  ػػم  املػػ اد دائنػػغ ضلػػدارس حػػل بشػػم -15
  علن اضلي  ك دمغرستهغ.

أف  تػػػيد املػػػػ اد ضلػػػدارس  رصػػػػغ  شػػػءعه علػػػػى اسػػػتاداـ بػػػػغ  علػػػن ُب ب اقػػػػف  -16
 ا صغؿ ح ي ي  شف    ك ار ر  .
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 األسس اللغ ية والترب ية المطل بة    كتب تعليم اللغة العربية -3
أصػػ ات كبفػػردات ك راكيػػع  ك  صػػد  ػػغ جغنػػع املػػ اد اضلي  ػػ  املم نػػ  بػػل

اضػػي   ػػدـ ُب كتػػع  علػػين اضعر يػػ  ضيػػم اض ػػغن ا  ػػغ كاألسػػل ب امل غسػػع ُب عراػػهغ 
 ضلدارسا  كبدل سه ض  أكصع     ليف امل اد ضلدارسا. 

ك  غكؿ اضلي  امل دب  ُب كتع اضعر ي  كلي  كغني    ػدـ علػى املسػت ل اضليػ ل 
ثاكيع اضعر ي   لػـ  بعر ػ  أل نػ ع بػل االنػل كاملست ل اضث  ل   نث  ع د   دمي اض

  ػػدـه هػػػل االمسيػػػ  أك اضفعليػػػ  ه كهػػػل   ػػػدأ  غض سػػػيط  أكاملرك ػػػ  ه االجغ ػػػ  بػػػل هػػػله 
األسئل  بل اضصعع   غكهلغ ضي  غ مبع ؿ عل االغنع اضث  ل  كبػل ٍب رأ  ػغ أف هػل ل 

هنػغ كهيفػ  األسغسا   اضليػ ل أك اضث ػ ل(  عػداف أسغسػغ كاحػدا كإف كػغف ضمػل ب 
 17كضمل بل اضصعع اضفصل  ي هنغ نظرا ضتداإلهغ.

   ؿ رشدل أمحد نعين  ك حمن د كغبػل نغقػ   األسػي اضلي  ػ  اضػي    يػم 
 ػغ أف  راعى ع د كات امل اد اضتعلينيػ  األسغسػي  ضتعلػين اضليػ  اضعر يػ  ضيػم اض ػغن ا 

 12هم:

 أف  عتند امل اد اضلي  اضعر ي  اضفصحى ضي  هلغ. ( 1)
 ( أف  عتند امل اد على اضلي  األسغسي  دمثل  ُب قغئن  بفردات شغئع  بعتندة.ٕ 

اضي أك تتهػغ اضدراسػغت ( أف  لتـ  ُب املعل بغت اضلي    امل دب   غملفغهين كا  غئق ٖ 
 اضلي    ا د ث . 

( أف  راعػػػػى اضدقػػػػ  كاضسػػػػ ب  كاضصػػػػح   ينػػػػغ   ػػػػدـ بػػػػل بعل بػػػػغت ضي  ػػػػ   مػػػػت ٗ 
 اضبنغئر بث (.

( أف  مػػ ف اضليػػ  امل دبػػ  ضيػػ  بأض  ػػ  ن يعيػػ  كضيسػػ  بصػػط ع   أم   ػػدـ اضليػػ  ٘ 
 صحيح  ُب   غئهغ ك راكي هغ.

                                                           
 35:    سابق لرجع اهلل  ع د الحميد ع داضيغىل  اهلل نغصرع د 17

 .65-64.  ,  سابق لرجع  نعين  أمحد كرشدم اض غق  كغبل حمن د 18
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 فهـ  اضلي  ك علنهغ.( أف   م امل اد على  ص ر كااد ملٙ 
 ( أف  تء ع امل اد استاداـ اضلي  اض سيط  كلنغ أبمل  ضيف.ٚ 
( أف  عغِب امل اد كب ل اض دا   االغنع اضص ٌب بل إػ ؿ اضملنػغت كاالنػل  ات ٛ 

 املعم.
 (  أف  عغِب امل اد اهلءغ  كاليل اضملن  ك ركي هغ.ٜ 
 ( أف  عت   غضرب  كاضص ت ضمل حرؼ.ٓٔ 
 .  دأ امل اد  غضملنغت كاالنل ضيي  غ ركؼ( أف ٔٔ 

 ( أف  ظهر اضع غ    غض   كاضت يين.ٕٔ 
 ( أف  عغِب هغهرة االشت غؽ  ع غ  .ٖٔ 
 ( أف  عتند امل اد على اضثاكيع اضشغئع  االستعنغؿ. ٗٔ 

 ( أف  تء ع امل اد اض  اعد اضيغبب  كصع   اضفهن كقليل  االستاداـ.٘ٔ 
 ع امل ص د ك تن اضتدر ع عليه.( أف     اضثكيٙٔ 
 ( أف  أإل اضملنغت اض هيفي  اهتنغبغ ك ما.ٚٔ 

 ( أف  تن  ع بغت اضثقين بل أجل إههغر اضت يين.ٛٔ 
 .( أف  ستعغف ُب إعداد بغدة اضمتغب   تغئج اضدراسغت اضلي    اضت غ لي ٜٔ 

 ح ث.     ( أف  لتف  إىل املشم ت اضلي    اضي    هغ اضدراسغت كاض ٕٓ 

    

 لعايير اختيار الم اد التعليمية -د
قدـ اخل ا   ن عػ  بػل املعػغ م اضػي ظممػل أف طمتػغر ُب اػ ئهغ حمتػ ل املػ هج. إال 
أن ػػغ نػػ كر  األإػػل مبعػػغ م نػػيم س الإتيػػغر احملتػػ ل إ  أهنػػغ أكثػػر صػػل   ػػ ابج  علػػين اضليػػ  

 ر ي  ضل غن ا  ليغت أإرل. اضثغني . كبل ٍب أكثر إضتصغقغ مبءغؿ اضتعلين اضع
 13كض د ن ل رشدم أمحد نعين  عل نيم س  ن ع  بل املعغ م هم بغ  لم:

                                                           
  66:    سابق لرجع  نعين  أمحد رشدم 19



51 

 
 

:  عت  احملتػ ل صغدقغ ع ػدبغ  م ف كاقػػعيغ كأصػي  كصػحيحغ عنليػغ  لعيار الص ق -1
  ب  عل يشيه بت األهداؼ امل ا عي .

 . عت  احملت ل بهّنغ ع دبغ  م ف  ا قين  َب حيغة اضطغضع : ميةلعياراألى -2

 :  م ف احملت ل بتنغشيغ بت اهتنغبغت اضط ب.لعيار المي ل واالىتمالات -3

:  مػػ ف احملتػػ ل قػػغ   ضلػػتعلن ع ػػدبغ  راعػػى قػػدرات اضطػػ ب  لعيللار َابليللة للللتعلم -4
 بتنشيغ بت اضفركؽ اضفرد    ي هن.

 عػػثؼ  سػػيم ف احملتػػ ل جيػػدا ع ػػد بػػغ  شػػنل أسمغنػػغ بػػل اضتعلػػين ال: لعيللار قالميللة -5
   غ دكد االيرا ي   ا اض شر.

 

 طرق اختيار الم اد ال راسية -ه
ه ػػغؾ عػػدة أسػػغضيع ظممػػل ض ااػػت املػػ هج ا  غعهػػغ ع ػػد اإتيػػغر بػػ اد اضليػػ  اضعر يػػ  

 20ضل غن ا  ليغت أإرل:

ظممل ضلنعلن أف  سثشػد مب ػغهج  علػين اضليػغت اضثغنيػ . كُب هػله ى: المناىج األخر  -1
امل ػػػغهج أف   ت ػػػم احملتػػػ ل اضليػػػ ل ُب ب هءػػػه بػػػت األإػػػل ُب االعت ػػػغر اضتفػػػغكت  ػػػا 

 ن يع  اضليتا كهركؼ اض ابج. 

ظممػػل ضلنعلػػن أف  سثشػػد  ػػارا  اخلػػ ا  سػػ ا  أكػػغن ا خمتصػػا ُب  علػػين  رأي الخبيللر: -2
غن ا  ليغت أإرل  أـ كغن ا بعلنا أـ كغن ا ضي  ا أـ  ر   ا  أـ كغنػ  اضعر ي  ضل 

ضه صل  ككي    غمليداف. كُب هله ا غض  ظممل ضلنعلػن   ػدـ  صػ را ضلاػ ات اضػي  ر ػد 
  ك ػػد اضطػػ ب  ػػغ  أك امل اػػ عغت اضػػي  ر ػػد  علػػينهن إ غهػػغ. ٍب  عػػرض هػػلا  صػػ ر 

بػل إػ ؿ اسػت يغف  أك ب غ لػ  أك حل ػ  حبػه على اخلػ ا  ألإػل  رائهػن  يػه. ك ضػيف 
 أك غمهغ.
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ك  صد  لضيف إجرا  دراسػي  بيدانيػ  حػ ؿ إصػغئع اضدارسػا ك عػرؼ بػغ : الم ح -3
  غسػػػ هن بػػػل حمتػػػ ل ضيػػػ م. كػػػأف لػػػرم دراسػػػ  حػػػ ؿ األإطػػػغ  اضلي  ػػػ  اضشػػػغئع  ُب 

 ُب املسػػػت ل اال تػػػدائى ٍب زمتػػػغر ب اػػػ عغت اض حػػػ  أكاضثاكيػػػع اضػػػي  سػػػغعد علػػػى  ػػػ
 هله األإطغ  أك ع جهغ. 

ك  صػػد  ػلضيف اليػل امل اقػػف اضػي ضمتػػغج اضطغضػع  يهػػغ ض  صػغؿ  غضعر يػػ .  :التحليل  -4
كأف ندرس ب اقف ا د ه اضشفهم أك ب اقػف اضمتغ ػ   غضعر يػ  أك ب اقػف اض هيفيػ  

 امل غس   ضل ابج اضتاصصي .

 

 تنظيم لحت ى الم اد ال راسية -و
ت ل,  ر ي ه  طر       ر أحسل اضظػركؼ ضتح يػق أكػ  قػدر بػل   صد  ت ظين احمل

  21أهداؼ امل هج. ك طرح اخل ا   ص ر ل ضت ظين امل اد شمغ:

كه    دمي احملت ل بر  غ ُب ا   امل اد  ا غ. أم براعغة اضث يع  :التنظيم المنطق  -1
كُب ل بػػدل قغ ليػػ  اضطػػ ب ضػػلضيف.امل ط ػػم ضلنعل بػػغت كاملفػػغهين  صػػرؼ اض ظػػر عػػ

هلا اضت ظين  راعم ب غدئ اضتدرج بل اض سيىل إىل املع د  كبل اضسهل إىل اضصعع  
 كبل اض دمي إىل ا د ه... كهملا

كهػػ    ػػدمي احملتػػ ل ُب اػػ   حغجػػغت اضطػػ ب كهػػرك هن  التنظلليم ال لليك ل ج : -2
اضت ظػػػػين  غضث يػػػػع  اخلغصػػػػ   كضػػػػيي ُب اػػػػ   ن يعػػػػ  املػػػػ اد كحػػػػدهغ. كال  لتػػػػـ  هػػػػلا

  امل ط م ضلنغدة.
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    الم اد التعليمية لعايير    تنظيم المحت ى  -ز
 22احملت ل   هم بغ  لم: براعغ غ ُب   ظين املهنكأبغ املعغ م اضي بل 

:   صػػد  ػػه اضع قػػ  اضرئيسػػي   ػػا إػػ ات املػػ هج  حبيػػه  ػػ دم كػػل االسللتمرارية -1
 إىل إحداث أكر بعا ع د اضط ب  دعنه اخل ة اضتغضي . إ ة

: ك  صد  ه   ػغ  اخلػ ات  ػ ؽ  عبػهغ اضػ عن  كأف  مػ ف ه ػغؾ  سلسػل التتابع -2
 ُب عرض املهغرات, كأف  ستفيد كل ب هغ دمغ س  هغ   دم ملغ  لح هغ.

 : كه  اضع ق  األ  ي   ا اخل ات حيه  منل كل ب هغ األإرل.التكال  -3
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 الثالثالمبحث 

 لهارة الكالم
 

 لفه م لهارة الكالم -أ
ُب أصػػل اضليػػ  ع ػػغرة عػػل: األصػػ ات املفيػػدة  كع ػػد املتملنػػا هػػ : املعػػم  اضمػػ ـ

اض ػػػغئن  ػػػغض في اضػػػلم  عػػػ  ع ػػػه  أضفػػػغ،    ػػػغؿ ُب نفسػػػم كػػػ ـ  كُب اصػػػط ح اض حػػػغة: 
 23االنل  املرك   املفيدة.

كاضمػػػػػػ ـ اصػػػػػػط حغ هػػػػػػ   ػػػػػػل ن ػػػػػػل املعت ػػػػػػدات ك املشػػػػػػغعر كاألحغسػػػػػػيي ك 
املعل بػػغت كاملعػػغرؼ كاخلػػ ات كاأل مػػغر كاألرا  بػػل شػػاع إىل  إػػر ل ن ػػ    ػػت بػػل 

 24اضتفغعل كاالستءغ  .املستنت أك املست  ل أك املاغنع ب قت اض   ؿ ك اضفهن ك 

كقيػػػػػل اضمػػػػػ ـ بهػػػػػغرة انتغجيػػػػػ   تطلػػػػػع بػػػػػل املػػػػػتعلن اض ػػػػػدرة علػػػػػى اسػػػػػتاداـ 
 سػػغعده األصػػ ات  دقػػ   كاضػػتنمل بػػل اضصػػيغغ اض ح  ػػ  كنظػػغـ  ر يػػع اضملنػػغت اضػػي 

ك تبػػد بػػل هػػلا اضتعر ػػػف  25علػػى اضتع ػػم عّنػػغ  ر ػػد أف    ضػػه ُب ب اقػػػف  ا ػػد ه.
بدل  عدد كا سغع كهغئف اضتع م اضشفهم ك غال ه دمغ  مس ه أشمي  إغص   ا    ف 

  26ي .اضل
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 أىمية تعليم لهارة الكالم  -ب

 علػػػين اضمػػػ ـ ُب اضليػػػ  األج  يػػػ  بػػػل أشميػػػ  اضمػػػ ـ  ا ػػػه ُب اضليػػػػ    أشميػػػ  ظػػػغهر 
يػػػ  األج  يػػػ   ك عتػػػ  اض ػػػغئن ف علػػػى هػػػلا  ػػػغضم ـ  عتػػػ  جػػػ  ان رئيسػػػغن ُب بػػػ هج  علػػػين اضل

امليػػػػداف بػػػػل أهػػػػن أهػػػػداؼ  علػػػػن ضيػػػػ  أج  يػػػػ    ضػػػػيف أنػػػػه ظمثػػػػل ُب اضيغضػػػػع االػػػػ   اضعنلػػػػم 
 27كاضتط ي م ضتعلن اضلي .

هػػم   عػػد بهػػغرة اضمػػ ـ إحػػدل املهػػغرات اضلي  ػػ  األسغسػػي , ألف اضليػػ  ُب األصػػل
كض ػػػد اشػػتدت ا غجػػػ  إىل هػػله املهػػػغرة ُب اضفػػثة األإػػػمة, ع ػػدبغ  ادت أشميػػػ   22اضمػػ ـ.

اال صػػػغؿ اضشػػػفهم  ػػػا اض ػػػغس. كبػػػل اضبػػػركرة  مبمػػػغف ع ػػػد  علػػػين اضليػػػ  اضعر يػػػ  االهتنػػػغـ 
 ػدر ي اضليػ  اضعر يػ  كليػ   غالغنع اضشػفهم  كهػلا هػ  االلػغه اضػلل نرجػ  أف نسػلمه ُب 

ا صػػغؿ   فهنهػػغ ب  ػػا اض ػػغس ُب اضعػػغمل  كالحءػػ  ملػػل  هنػػل االغنػػع  اضشػػفهم  ك هػػتن 
  23 غالغنع اضمتغيب  بدعيغ أف اضلي  اضعر ي  اضفصيح  ال كج د هلغ  كال أحد  تملنهغ.

 

 للناطقيا بغيرىا ةبالعربي أى اف تعليم الكالم -ج

 30 هدؼ  علين اضم ـ إىل ا يق بغ  لى:

  نيػػػ  اض ػػػدرة علػػػى امل ػػػغدأة ُب اضتحػػػدث ع ػػػد اضدارسػػػا كدكف انتظػػػغر بسػػػتنر ملػػػل  -1
   دؤهن  لضيف.

   ني  كرك ن اضلي   .  -2
 راكيػػػػػع دمػػػػػغ  شػػػػػ ت ضػػػػػد هن يميػػػػػ هن بػػػػػل   هيػػػػػف بعػػػػػر تهن  غضليػػػػػ   بفػػػػػردات ك   -3

 .ابحسغس  غضث    كا غج  ضلت دـ ك اض درة على ابذمغ 
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  نيػػػػ  قػػػػدرة اضدارسػػػػا علػػػػى اال تمػػػػغر كاضتصػػػػرؼ ُب امل اقػػػػف املاتلفػػػػ   كاإتيػػػػغر  -4
 أنسع اضردكد ك اضتنيي   ا اض دائل اضصغ    يهغ ضمل ب قف على حدة.

نل بركرهن  غ كاضي ضمتغج ف  يهغ إىل  عر ن اضدارسا ضلن اقف املاتلف  اضي ضمت -5
 دمغرس  اضلي .

  در ع اضطغضع على اال صغؿ اضفعغؿ بت اض غن ا  غضعر ي . -6
بعغال  اال انع اض فسي  اخلغص   غ د ه  ك شءيت اضطغضػع علػى أف  ػتملن  ليػ   -7

 .غم ضيته كُب ب قف بب    إىل حد بغ كأبغـ  ب   ضه

 31ع د حمن د كغبل اض غق  هم:كأبغ أهداؼ  علين اضم ـ 

أف   طق املتعلن أص ات اضلي  اضعر ي  كأف   دم أن اع اض   كاضت يين املاتلف   (أ 
 ك ضيف  طر    ب   ض  بل أ  غ  اضعر ي .

 طق األص ات املتءغكرة كاملتشغ  .أف    (ب 
 أف  درؾ اضفرؽ ُب اض طق  ا ا ركغت اض صمة كا ركغت اضط  ل . (ج 
 أف  ع  عل أ مغره بستادبغ اضصيغ اض ح    امل غس  . (د 
أف  ع  عل أ مغره بستادبغ اض ظغـ اضصحيد ضثكيع اضملن  ُب اضعر ي   (ه 

 إغص  ُب ضي  اضم ـ.
عن إصغئع اضلي  ُب اضتع م اضشف م بثل اضتلكم كاضتأنيه أف  ستادـ   (و 

 كييي  اضعدد كا غؿ كنظغـ اضفعل كأ ب ته كغم  ضيف دمغ  لـ  املتملن  غضعر   .
أف  متسع كركة ضفظي  ك بي  ب غس   ضعنره كبست ل نبءه كقدرا ه  كأف  (ز 

  ستادـ هله اضثركة ُب إيغـ عنليغت ا صغؿ عصر  .
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ادـ  عن أشمغؿ اضث غ   اضعر ي  امل   ض  كامل غس   ضعنره كبست اه أف  ست (ح 
االجتنغعم كن يع  عنله  كأف  متسع  عن املعل بغت األسغس عل 

 اضثاث اضعريب كابس بم.
 أف  ع  عل نفسه  ع ما كااحغ كبفه بغُب ب اقف ا د ه اض سيط . (ط 

 شمل بتصػل كبػثا ىل ضفػثات  أف  تنمل بل اضتفمم  غضلي  اضعر ي  كاضتحدث  غ
  ب ي  ب   ض .

 

 الج  ب المهمة    تعليم الكالم بعض -د
ك ك  ج انع بهن  ُب  علين اضم ـ ع د حمند كغبل اض غق  ُب كتغ ه و علين اضلي  

نرؽ  در سهو  كهم اض طق   -بداإله -اضعر ي  ضل غن ا  ليغت أإرل  أسسه
 32 كاملفردات  كاض  اعد.

 النطق (أ
بل أهن اال انع  االغنع اضص ٌب  إ   رل اضث    ف األشمي  اضم ل ضتعلين 
اض طق ب ل اض دا    علينغ صحيحغ  كاض طق ه  املظهر  غخلغرجى ضعنلي  اضم ـ  

ع أف  غملستنت ال رل بل عنلي  اضم ـ إال هلا املظهر اخلغرجى هلغ. كبل ه غ صم
  م ف اض طق سلينغ ككااحغ إغضيغ بل األإطغ .

  المفردات (ب

  غملفردات  ستطيت املتملن أف  فمر ٍب  ثجن  مره إىل كلنغت انل بغ 
 ر د  كعغدة بغ  متسع املفردات ُب اضلي  األج  ي  بل إ ؿ بهرات االست  غؿ 

فسحغف ا غؿ ضت نيتهنغ كهم االستنغع كاض را ة  ٍب  أٌب بهغر غ اضم ـ كاضمتغ    ت
كاضتدر ع على استادابهغ  بعم هلا أف اضملنغت ال  علن إال بل إ ؿ اضسيغؽ  
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أم بل إ ؿ استادابهغ ُب ب اقف شف    أك ب ا عغت ضل را ة  كضلضيف  فبل 
  دمي اضملنغت ضلدارسا بل إ ؿ ب ا عغت  تملن ف  يهغ  حبيه  ت غكؿ هله 

 يغ ن.امل ا عغت ج انع بهن  بل ح

 الق اق   (ج

كثما بغ  هنل املهتن ف  تعلين اضلي  األج  ي  ابشغرة إىل اض  اعد   ل نرل 
 عبهن   مرهغ يغبغ  أبغ املتعلن ف ضلي  أج  ي   مثما بغ  صرح ف  أف اض  اعد 
ضيس  أبرا اركر   ُب  علن استاداـ اضلي    أم ضيس  اركر   ُب اضتحدث  غضلي   

ر  ثن  ح ي   ال ظممل إنمغرهغ  كهم أف اضلي  امنهغ  ن ع  بل كبهنغ  مل األب
اض  اعد اضي    يم أف  عر هغ املتملن جيدا  كاضي صمع أ بغ أف  عر هغ اضراغع ُب 
 علنهغ س ا  ًب  ضيف ُب كق  ب مر أك كق  بتأإر  كس ا  ًب   عم أك  يم كعم  

أف صع  غت  در ي اض  اعد ال ال كرمل إ  ن رر هلا إسمغ ن رره كرمل كاع ف يغبغ  
 لن بهغرات اضلي كال  تن اضتيلع عليهغ  تءغهل املشمل    غض  اعد شيئ اركرم ضتع

 

 التخطيط لتعليم الكالم  -ه

 33األب ر اضي ال  د أف  راعى ق ل اضتاطيىل ضتعلين اضم ـ  ينغ  لم:

أف  تعرؼ املتحدث أكال على ن عي  املستنعا ك اهتنػغبهن كبسػت  غت نفمػمهن     -1
 كبغ ضم  ف مسغعه كبغ ال ضم  ف.

 أف ضمدد أهداؼ اضم ـ. كهلا ضيسغعد املتملن على ا يق أهداؼ ك به. -2
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ك بػه  أل أف ضمػدد األ مػغر ك املعػغ، أف  م ف املتملن قغدرا على اد ػد حمتػ ل   -3
كاملشػػػم ت اضػػػي  ر ػػػد ا ػػػد ه ع هػػػغ. ك أف  مػػػ ف هػػػله األ مػػػغر بتف ػػػ  بػػػت 

  األهداؼ اضي س ق اد دهغ.

أف  تن اإتيػغر أنسػع األسػغضيع أك اضطػرؽ ضلمػ ـ. ك اإتيػغر األسػل ب امل غسػع  -4
ضمػػػ ـ  أم ضلمػػػ ـ  عتنػػػد علػػػى عػػػدة ع ابػػػل ب هػػػغ ن عيػػػ  املسػػػتنت  ك ن عيػػػ  ا

 ب ا عه  كبغد ه  ك ن عي  األهداؼ املراد ا ي هغ.
 

 ت جيهات قالة    تعليم الكالم  -و
ك ينغ  لى  ن ع  بل اضت جيهغت اضعغب  اضي قد  سهن ُب  ط  ر  علين بهغرة 

34اضم ـ ُب اضعر ي  كلي  كغني :
 

:   صػػػد  ػػػلضيف أف  تعػػػرض اضطغضػػػع  عنلللى لمارسلللة الكلللالمتللل ريس الكلللالم ي -1 
 غضفعل إىل ب اقف  تملن  يهغ   فسه ال أف  تملن غمه ع ه.. إف اضم ـ بهػغرة 
ال  تعلنهغ اضطغضع إف  ملػن املعلػن كهػل هػ  بسػتنعغ... بػل ه ػغ   ػغس كفػغ ة 
املعلن َب حص  اضم ـ مب ػدار صػنته كقدر ػه علػى   جيػه ا ػد ه كضػيي  مثػرة  

   به كاستئثغره  غ د ه.ك

:   صػػد  ػػلضيف أال  ملػف اضطػػ ب  ػػغضم ـ عػػل أن يعبلر الطللالب قللا خبللرة   -7
شػػػم  ضػػػيي ضػػػد هن علػػػن  ػػػه..    يػػػى أف  ػػػتعلن اضطغضػػػع أف  مػػػ ف ضد ػػػه شػػػم  
 تحدث ع ه. كبل اضع ه أف  ملػف اضطغضػع  ػغضم ـ َب ب اػ ع غػم بػأض ؼ 

 اضلي م بغ  سعفه. إ  أف هلا  عطل  هنه. كقد ال صمد َب رصيده

: ضػػػيي اضمػػػ ـ نشػػػغنغ  ضيػػػغ  ػػػردد  يػػػه اضطغضػػػع التللل ريب قللللى ت جيلللو اال تبلللاه   -3
ع ػػػغرات بعي ػػػ  كقتنػػػغ  ػػػراد ب ػػػه اضمػػػ ـ. إف اضمػػػ ـ نشػػػغ  ع لػػػم بركػػػع. إنػػػه 
 سػػػتلـ  اض ػػػدرة علػػػى يييػػػ  األصػػػ ات ع ػػػد مسغعهػػػغ كع ػػػد نط هػػػغ. كاض ػػػدرة علػػػى 
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ل إىل اإػػػػت ؼ املعػػػػم. إف اضمػػػػ ـ  عػػػػرؼ اضثاكيػػػػع ككيػػػػف أف اإت  هػػػػغ  ػػػػ د
 غإتصغر نشغ   هػ   تطلػع بػل اضفػرد أف  مػ ف كاعيػغ ملػغ صػدر ع ػه حػي ال 
 صػػػدر ب ػػػه بػػػغ  ػػػ ـ عليػػػه. كقػػػدظمغ قيػػػل إف عثػػػرات اضلسػػػغف أ تػػػيف بػػػل عثػػػرات 

 اضس غف.

بػػػػل أكثػػػػر األشػػػػيغ  حرجػػػػغ ضلنتحػػػػدث قلللل م المقاطعللللة وكثللللرة التصللللحيح :   -4
ركف. كإ ا كػػػغف هػػػلا  صػػػدؽ علػػػى املتحػػػدكا َب كإح غنػػػغ ضػػػه أف   غنعػػػه اآلإػػػ

ضيػغ ن األكىل  هػ  أكثػػر صػدقغ  غض سػ   ضلنتحػػدكا َب ضيػغت كغنيػ .. إف ضػػد هن 
بػػل اضعءػػ  َب اضليػػ  بػػغ  عػػ قهن عػػل االسثسػػغؿ َب ا ػػد ه أك اإراجػػه  شػػمل 
بتمغبػػل  كضعػػل دمػػغ    ػػد َب إحسغسػػه  ػػلا اضعءػػ  أف   غنعػػه املعلػػن.. ك ػػػر  ىل 

 أال  لد املعلن َب  صحيد أإطغ  اضط ب. لا أ بغ 

عللللات :   -5 بػػػػل املعلنػػػػا بػػػػل    ػػػػد   قعغ ػػػػه كنػػػػغ سػػػػ ق اض ػػػػ ؿ عػػػػل ل للللت ى التَ 
اببمغنغت ا  ي   ضلطغضع  ك ستحثه على استيفغ  اض  ؿ ٍب  ل به إف مل  مػل 
ع د بست ل اضت قعغت. إف ا  ي   اضي    يى أف  عر هغ بعلن اضعر ي  كلي  كغني  

ج ػػػيب  إغصػػػػ  إف  علػػػػن اضعر يػػػ  كهػػػػ  ك ػػػػم    ػػػدر أف  صػػػػل إىل بسػػػػت ل أف األ
اضعػػػػرب ع ػػػػد دمغرسػػػػته بهػػػػغرة اضمػػػػ ـ.. كهػػػػله هػػػػغهرة ال  ػػػػتع  ػػػػتعلن اضعر يػػػػ  
كحػػدهغ  كإسمػػغ  شػػنل كغ ػػ  اضدارسػػا ضليػػغت اضثغنيػػ . علػػى املعلػػن إ ف أف   ػػدر 
  ضػػػػيف  كأف  مػػػػ ف كاقعيػػػػغ. كأف ظميػػػػ   ػػػػا بسػػػػت ل اضمػػػػ ـ اضػػػػلل  صػػػػدر عػػػػل

 اض غن ا  غضعر ي  ك ضيف اضلل  صدر عل اض غن ا  ليغت أإرل.

  ط ػػػق ب ػػػدأ اضتػػػدرج ه ػػػغ أ بػػػغ.. إف اضمػػػ ـ كنػػػغ قل ػػػغ  بهػػػغرة برك ػػػ  التللل ر  :   -6
كنشػػغ  ع لػػم بتمغبػػل.. ك علػػن هػػله املهػػغرة ال ضمػػدث  ػػا  ػػـ  كضيلػػ   كال  ػػا 

هػػد كا منػػ  عشػي  كاػػحغهغ. إهنػػغ عنليػػ   سػػتيرؽ كقتػغ ك طلػػع بػػل اضصػػ  كاال
بػغ    يػى أف ظملمػه املعلػن. كعليػه أف  هػم  بػل ب اقػف اضمػ ـ بػغ  ت غسػع بػت  

  كل بست ل بل بست  غت اضدارسا كغضتغىل:
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ظممػػػل أف  ػػػدكر ب اقػػػف اضمػػػ ـ حػػػ ؿ أوال:  بالن لللبة للم لللت ى االبتللل ائ  : 
أسئل   طرحهغ    املعلن كصميع عليهغ اضطػ ب. كبػل إػ ؿ هػله ابجغ ػ  

طػػػػ ب كيفيػػػػ  انت ػػػػغ  اضملنػػػػغت ك  ػػػػغ  االنػػػػل كعػػػػرض األ مػػػػغر.  ػػػػتعلن اض
ك فبل أف  ر ع املعلػن هػله األسػئل   غضشػمل اضػلل   تهػى  ػغضط ب إىل 
  غ  ب ا ع بتمغبػل. كبػل امل اقػف أ بػغ  مليػف اضطػ ب  غبجغ ػ  عػل 
اضتػدر  غت اضشػفهي   كحفػع  عػن ا ػ ارات كابجغ ػ  اضشػفهي  عػل أسػئل  

 بر  ط    ع قرأكه.

 ر فػػػت بسػػػت ل امل اقػػػف اضػػػي  ػػػتعلن اضطػػػ ب بػػػل الم لللت ى المت سلللط :  ثا يا:
كإدارة  role playingإ هلػغ بهػغرة اضمػ ـ. بػل هػله امل اقػف ضعػع اضػدكر 

االجتنغعغت. كامل غقش  اضث غئي   ككصف األحػداث اضػي كقعػ  ضلطػ ب  
ر عػل حمغدكػ  كإعغدة ركا   األإ غر اضي مسع هغ َب اضتلفغ  كاب اعػ  كاألإ ػغ

 هغ في  جرت أك إض غ    ر ر ب سىل كغمهغ.

كه غ قد ضممى اضط ب قص  أعء تهن  أك  صػف ف :  الم ت ى المتق م ثالثا:
أك  debate  بظهرا بل بظغهر اضط يعػ . أك  ل ػ ف إط ػ  أك  ػد ركف ب ػغهرة

 تملن ف َب ب ا ع ب ػثح. أك  ل ػ ف حػ ارا َب يثيليػ   أك غػم  ضػيف بػل 
ملهن َب هػػلا كلػػه أف  راعػػى املعلػػن اضرصػػيد اضليػػ م ع ػػد اضدارسػػا ب اقػػف.ا

 ككلضيف اهتنغبغ ن كبدل بغ ضد هن بل إ ة عل ب ا ع ا د ه.  

35َيمللة الم علل   :  -7
 ػػ داد دا عيػػ  اضطػػػ ب ضلػػتعلن كلنػػغ كػػغف بػػغ  تعلن نػػػه  ا  

. ك   يى أف ضمسل املعلن اإتيغر امل اػ عغت بعم ع دهن  ك ا قين  َب حيغ ن
اضػػي  تحػػدث اضطػػ ب  يهػػغ إغاػػ  َب املسػػت ل املت ػػدـ  حيػػه اضفرصػػ  بتغحػػ  
ضلتع ػػم ا ػػر.  ي  يػػى أف  مػػ ف امل اػػ ع  ا قينػػ   كأف  مػػ ف كااػػحغ كحمػػددا. 
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ك فبػػػل أف  طػػػرح علػػػى اضطػػػ ب َب كػػػل بػػػرة ب اػػػ عغف أك أكثػػػر حػػػي  مػػػ ف 
  ن   يتملن ف عنغ  عر  ف.حر   االإتيغر بتغح  هل

 
 

 دور المعلم    تعليم الكالم -ز
إف دكر املعلن ُب عنلي  اضتعلين بل أهن اضع ابل امل كرة ُب  رقي  بهغرة اضم ـ  ألنه 

 36كسيل  عظين  ب صغؿ املعر   إىل أ هغف اضط ب. ك أبغ دكر املعلن كنغ  لى:

أف  فسد صػدره ألإطػغ  اضدارسػا ك  ػـ   تسػءيلهغ أكال  ػأكال حػي ظمم ػه أف  -1
  فرد هلغ كقتغ ضلع ج ك اضتدر ع اضصحيد ك صحيد  األإطغ . 

 االشثاؾ اضفعغؿ ضلدارسا ُب امل غشىل اضلي   . -2
ؾ املعلػػػػن أف ا نػػػػغس ُب دراسػػػػ  اضليػػػػ  إغصػػػػ  ُب  علػػػػن اضمػػػػ ـ  ال ػػػػد أف  ػػػػدر  -3

 ك تصل ا صغال ككي غ  غض ءغح.
 ال د أف  درؾ املعلن أف اضتتغ ت كاضتدرج  شيئ بهن ُب   ني  بهغرة اضم ـ. -4

 

 طريقة تعليم الكالم و تقنياتو -ح
 األسئلة واألج بة. -1

كأ سػػطهغ ك أكثرهػػػغ  عتػػم نر  ػػ  األسػػئل  ك األج  ػػ  بػػػل أنسػػع اضطػػرؽ 
 عغضي  ُب  ػدر ي احملغدكػ   غضليػ  اضعر يػ . كعػغدة   ػدأ املعلػن  ػأف  ل ػم سػ اال ُب 
ب اػػػ ع بػػػغ  عر ػػػه اضطػػػ ب  كاضطػػػ ب صمي ػػػ ف إجغ ػػػغت قصػػػمة ٍب   نػػػ  قػػػدرة 
اضطػػػ ب علػػػى ابجغ ػػػ  ضلن اقػػػف اضشػػػف    ك   ت ػػػل املػػػدرس إىل براحػػػل أكثػػػر 
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إىل اضصػع    ك بػل اض سػغن  إىل املع ػدة     دبغ. ك نتدرج األسئل  بل اضسه ض 
 37 كبل امل اقف اضصيمة إىل ب اقف ج هر    ستيرؽ عدة دقغئق.

32كيفية استخ ام األسئلة واألج بة ى :
 

لػػن كجػػ اب بػػل علػػى شػػمل سػػ اؿ بػػل املع اسػػتاداـ األسػػئل  ك األج  ػػ    ػػدأ أكال:
اضػػدارس  ٍب علػػى شػػمل اسػػئل  بػػل  ن عػػ  كإجغ ػػغت بػػل  ن عػػ  أإػػرل. ٍب 
اسػػػئل  بػػػل دارس كاجغ ػػػغت بػػػل دارس  إػػػر  كهمػػػلا حبيػػػه كػػػل دارس دكره 

  نرة سغئ  كبرة  ي غ. 
 تػػػػيد اضفػػػػر  السػػػػتادابهغ ُب ب اقػػػػف أإػػػػرل كضم هػػػػغ بتصػػػػل   ت ػػػػغدؿ  يهػػػػغ  كغنيغ:

تغج هله امل اقف ضسػ اؿ   ػدأ  ػه قػد  طرحػه اضدارس ف اضم ـ  ينغ  ي هن  كضم
 املعلن كقد   جه إضيه اضدارسا.

 سػػأؿ اضػػدارس جػػػغره سػػ اال صميػػع ع ػػػه ٍب  سػػأؿ االػػغر جػػػغره اضتػػغيل  يءيػػػع  كغضثغ:
 كهملا حبيه  سم األسئل  كابجغ غت ُب إىل كاحد...كهملا.   

 المحادثة  -2
  كاملتحػػغكركف قػػد هػم احملػػغكرة  ػػا شاصػػا أك أكثػػر حػػ ؿ ب اػػ ع بعػػا 

ضمفظ ف ا  ار ُب اض يػ  ٍب ظمثل نػه ُب األسػ  ع اضتػغيل. ك   يػم علػى املعلػن أف طمتػغر 
امل اػػ ع امل غسػػع مب اقػػف ك قػػدرة اضطغضػػع  ك ػػ  ع املعلػػن ا ن عػػغت  ك  راعػػم ُب 
إجغ ػغت اضطػ ب بسػت  غ ن ك  صػحد بػغ   ػت  يػه اضطػ ب بػل أإطػغ   ضي  ػ   ك 

 39  األ مغر أك  ر ي هغ.أسل  ي  أك أإطغ  ُب

 طريقة المباعرة  -3
هػػم نر  ػػ   علػػين اضليػػ  األج  يػػ  اضػػي  لػػـ  املعلػػن ك املػػتعلن اسػػتعنغؿ اضليػػ   

 علن كيفيػ  اسػتعنغؿ اهلدؼ ب غشرة دكف استعنغؿ اضلي  األـ. كهدؼ اضتدر ي ه  
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اضليػػػ  األج  يػػػ  ض  صػػػغؿ كاضتاغنػػػع. كإ ا كجػػػدت املفػػػردات صػػػع    علػػػى املػػػتعلن 
 على املعلن أف  شرحهغ  غستعنغؿ كسغئل اب بغح أك  غ رك  أك  غضصػ ر أك بػغ إىل 

 . 40 ضيف

 إجراءات استخ ام الطريقة المباعرة ى :   
 ي ػػػػػدأ املعلػػػػػن اسػػػػػتادابهغ   طػػػػػق أمسػػػػػغ  األشػػػػػيغ  ُب حءػػػػػرة اضدراسػػػػػ  أك   

األشػػػيغ  حػػػ ؿ املدرسػػػ  ٍب  طلػػػع بػػػل اضدارسػػػا  رد ػػػدهغ ك  عػػػد  ضػػػيف  ػػػر ىل هػػػله 
د ػث ك كرسػم ك األشيغ    عن بغ ضمدث ُب اضفصل   نث :   طػق أمسػغ  كتػغب ك 

سػػ  رة ك غمهػػغ بػػل األشػػيغ  امل جػػ دة ُب اضفصػػل  ك  ػػر ىل هػػله األمسػػغ   ملنػػ  بػػغ  
أ ػػل  أك هػػل  بثػػل: بػػغ هػػلاه  هػػلا كتػػغب  أ ػػل سػػ  رةه اضسػػ  رة علػػى ا ػػغئىل  هػػل 

 41هلا كرسمه نعن  هلا كرسم

 الطريقة ال معية الشفهية  -4
بثػػل اضطر  ػػ  امل غشػػرة  طمػػػتلف هػػد هغ يغبػػغ عػػل نر  ػػ  اض حػػ  ك هػػله اضطر  ػػ  

اضثمػػػ     ػػػد  ػػػدأت اضطر  ػػػ  اضسػػػنعي  اضشػػػفهي  ُب اض ال ػػػغت املتحػػػدة إ ػػػغف ا ػػػرب 
اضعغملي  اضثغنيػ   كألسػ غب عسػمر   احتػغج اض ػغس ُب  ضػيف اض قػ  إىل أسػل ب سػر ت 

 .42ضتعلن اضلي  األج  ي 

 

 

 

   

                                                           
41

, ض  غف   بمت:  مكت, )والتطبيق النظرية بيا وتعليمها الحية اللغات تعلم, اضعريب ا يد ع د ص ح  

1321 ,)  :41-42  
41

 Ahmad Fuad Efendi, op.cit. p:36 
 46:   سابق لرجع   اضعريب ا يد ع د ص ح 42
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 .43 إجراءات استخ ام الطريقة ال معية الشفهية ى :

   دـ املعلن ح ارا جد دا. أكال:
لػػن اضليػػ  اهلػػدؼ أك ػػغ  اضػػدرس كنػػغ  سػػتادـ األدا  ا ركػػم ك  سػػتعنل املع كغنيغ:

 اضص ر ك اض ن  ج ضشرح املعغ،.
  دـ املعلػن اضليػ  ا ػ ار بػر ا ك نػ  ج  ٍب   ػدأ اضتػدر  غت كػلضيف  ت ػدمي  كغضثغ:

سمػػػ  ج ضبجغ ػػػغت اضصػػػحيح   كُب أكقػػػغت اإػػػرل  صػػػحد أإطػػػغ  اض طػػػق 
  ت دمي اض طق اضسلين ُب اضلي  اهلدؼ

  مرر اضطل   االنل  ا  ار  . :را عغ
إغبسغ: ع د  عثػر اضطل ػ  ُب  أد ػ  احػدل االنػل ا  ار ػ   سػتعنل املعلػن  ػدر ع 

   غ  االنل  بل  إرهغ.
 سغدسغ:   دأ املعلن ير ل اضتسلسل. 

  ستعنل املعلن  در  غت اضتع  ن املفرد ك املتعدد اخلغنغت. سغ عغ:
  ؿ سط ر ا  ار كهم حمدكدة.  دـ املفردات االد دة بل إ كغب غ:
  ػػـ  املعلػػن  دراسػػ  اليليػػ  ب غرنػػ   ػػا اضليػػ  األـ ك اضليػػ  اهلػػدؼ ضتحد ػػد   غسعغ:

 اض  غ  اضي قد  س ع  عن املشم ت.
 متع املعلن ا  ار على اضس  رة ُب هنغ   األس  ع  ك   ػـ  اضطل ػ   عنػل    عغشرا:

 كتغيب حمدكد. 

 المناَشة  -5

أحسػػل صػػ رهغ إمػػغع عػػدد بػػل اضع ػػ ؿ حػػ ؿ بشػػمل  بػػل  ك امل غقشػػ  ُب 
 .44املشم ت أك قبي  بل اض بغ غت, كدراستهغ دراس  ب ظن 

                                                           
 اإل جليزية الللغة ت ريس ألسال ب ،سل لة اللغة ت ريس    ولبادئ أساليب   ربغف -الدس ف د غف 43

 43-42:     (1337اضسع د  املليف جغبع )  ثا ية كلغة

 31:   ( 1333 غني اضل  املصر   اضدار)   التطبيق و النظرية بيا العربية اللغة تعليم ،شحغ   حسل 44
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45طريقة المناَشة ى : إجراءات
  

ض املعلػػػػن بشػػػػمل  ك طلػػػػع بػػػػل اضطػػػػ ب أف   غقشػػػػ ا حػػػػ ؿ حلهػػػػغ  يعللللر 
بثغؿ:واضلي  اضعر ي  أهن بػل اضليػ  ابذملي  ػ و. ك ػ  ع املعلػن اضطػ ب علػى  نػ عتا 
كهم ا ن ع  امل ا    ك  ن ع  املعثا   ك طمتغر املعلن اض سيىل كرئيي االلس   ك 

 .دض ا اضتع م عل  رائهن   يم على اض سيىل أف   جه أصدقغ ه كم  ت غ

 

 القصة -6

 عت  اض ص  إحدل نرؽ اضتدر ي   عل نر  هغ   دـ األإ ػغر ك اخلػ ات  
ك اضتءػػػػغرب ُب شػػػػمل حػػػػم بعػػػػ  بشػػػػ ؽ جػػػػلاب بػػػػ كر. ك اض صػػػػ  حمغ ػػػػ  نثر ػػػػ  
 ستند أحداكهغ بل اخليغؿ أك اض اقت أك ب هنغ بعػغ. ك  ط ػق هػله اضطر  ػ  ضتشػءيت 

دركسػػه ك إ ػػغد ن ب ػػه  شػػر  أف  مػػ ف اض صػػع ب ئنػػ  اضطػػ ب علػػى اضتع ػػم ُب 
 .46ض درة اضط ب

 47:وإجراءات طريقة القصة ى 

عػػػػرض املعلػػػػن امل اػػػػ ع املعػػػػا ك ػػػػأبر اضطػػػػ ب أف   صػػػػ ا بػػػػت أصػػػػدقغئهن  
 غمل اػ ع  بثػل إػ  ن أك هػ ا تهن   أ كاجغ كػل اضشػم  اضػل ل  عءػ هن  ينػغ  تعلػق

ٍب   ت لػػػػػػ ف إىل  ن عػػػػػػ   إػػػػػػرل ضيعػػػػػػ كا قصػػػػػػ  صػػػػػػد  ه  ك   يػػػػػػى علػػػػػػى املعلػػػػػػن أف 
  سغعدهن ك  رشدهن.

  الم رحية -7

إف املسػػػػرحي  هػػػػم إحػػػػدل األنشػػػػط  املشػػػػ ق   كضمػػػػل ضػػػػيي كػػػػل اضطػػػػ ب  
ثل هنػغ  كأبػغ   دركف أف ظمثل هنغ  ضلضيف  على املعلن أف طمتػغر اضطػ ب اض ػغدر ل أف ظم

                                                           
45

  Ahmad Fuad Efendi, op.cit. p: 117 
  52  :   سابق لرجع   شحغ  حسل 31

47
 Ahmad Fuad Effendi, op.cit. p.551 
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اضطػػػ ب اآلإػػػركف  شػػػػغهدكف ك سػػػتنع هنن. ق ػػػػل أف ظمثلػػػ ا املسػػػػرحي      يػػػم علػػػػى 
  48املعلن أف  صنن امل اد اض سيط  ك  دـ اضفرص  ضلط ب أف  در  ا بل ق لهغ. 

 

 ال سائ     تعليم الكالم -ط
 علين اضم ـ   فى هلا املدإل ظممل ظممل استاداـ املدإل اضسنعم اض صرم َب 

استاداـ أسغضيع كثمة ب هغ اضص رة كاضتنثيل  كس سل بل األحداث. كاضتع م  غمل بد 
ككلهغ أسغضيع  ستعغف  غ ضتفسم املعم كر طه  غضص ت ٍب نط ه  كإف استاداـ هلا 

  43املدإل   ـ  على عدة أس غب :

أف ار  غ  اضص رة  غضص ت   لل كثما بل ابحسغس  غ غج  إىل اضلي  األـ.  غملعم  -1
 كاضلفع ه غ  ر  طغف ار  غنغ ب غشرا دكف حغج  ضتدإل بل اضلي  األـ. 

أف هله األسغضيع  لف  االنت غه ب ػل اض دا ػ  إىل  ػدر ع اضدارسػا علػى اضتفمػم َب  -2
 ي  األج  ي   غضلي  األج  ي   ا غ.اضل

أف ا غجػػػػ  ضلمتغ ػػػػ  ه ػػػػغ   ػػػػل ألف اضملنػػػػغت املتملنػػػػ  ال  ػػػػثا ىل   ػػػػىل بػػػػت اضتتػػػػغ ت  -3
بت بغ  ثمه اضص رة بل بعغف دمغ  سغعد على حفػع  -أ بغ -اضصحيد ضل طق   ل 

 اض طق كاستدعغئه مبءرد رؤ   اضص رة.

ت اضتػػػلكر اضسػػػنعم بػػػت االسػػػتاداـ أف اضػػػتعلن ه ػػػغ  عتنػػػد علػػػى اضعػػػرض اض صػػػرم بػػػ -4
اضشف م كال شيف أف اض صر بت اضسنت بػت ا ػد ه كاالسػتاداـ   كػد اض ػدرة علػى 

 اضم ـ.

أف هػػلا املػػػدإل  تبػػػنل دكا ػػت كبثػػػمات ضلنػػػتعلن حيػػػه  تػػغح ضػػػه اضفػػػر  اضعنليػػػ    -5
الستاداـ بغ حفع بل ع غرات َب  ػثة االسػتنغع كضلشػع ر  أنػه  علػن شػيئغ بفيػدا  

 عغ ش اض غس كاضص ر كسيشرؾ نفسه َب ب اقف ح ي ي  حي  بتحرك . ه   

                                                           
48

  Ahmad Fuad Efendi.op.cit. p:120 
49

 .136-135 :   سابق لرجع ،نعين  أمحد رشدم ك اض غق  كغبل حمن د  
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أف هػػلا املػػدإل  تسػػت ضيشػػنل أسػػغضيع كإبمغنػػغت كثػػمة   نػػل األسػػغضيع ذمػػد بػػغ   -6
 سػػػنى  غألسػػػل ب امل غشػػػر  كأسػػػل ب س سػػػل امل اقػػػف اضتنثيليػػػ   كأسػػػل ب األسػػػئل  

عػغت  كامل غقشػغت  كاألج     كبل اببمغنيغت ذمػد املعسػمرات كاضػرح ت كاالجتنغ
 .كحف ت اضسنر  كبسغ  غت اضم ـ...إخل

 
 

 اختبارات الكالم -ي
 دؼ اإت غرات اضم ـ إىل قيغس قدرة اضطغضع على اضم ـ مبست  غت املاتلف . 
كقد  م ف األسئل  شفهي  أك كتغ ي . كضمل ابجغ   ُب هله ا غض  ال  د أف  م ف 

 درة اضم بي . كاض درة اضم بي  هلغ عدة شفهي  ألف هدؼ االإت غر ه  قيغس اض
بست  غت, أدنغهغ ه  نطق نع ب رؤ  أك نطق نع بسن ع. كُب هله ا غض    تج 
اضطغضع  راكينل ع ده: نطق   ىل بغ ه  بمت ب أك بسن ع. كاملست ل األعلى بل 
 ضيف ه   م  ل مل  ب ط ق . كاملست ل األعلى بل اضثغ، أف  م ف سلسل  بل االنل  

 عنلي  ك بي  بتصل . ك لا ظممل أف  م ف اض درة اضم بي   ات ك ك  بست  غت ُب
 .على األقل: بست ل اض طق ٍب بست ل  م  ل االنل  ٍب بست ل  م  ل اضم ـ املتصل

ال شيف ُب أف ه غؾ صع    ُب إجرا  اإت غرات اضم ـ ك ُب   يين هله املهغرة, 
رد   دمغ  ستيرؽ كقتغ ن   . كنغ أف درج  حيه إهنغ  تطلع ُب اضعغدة اإت غرات  

االإت غر اضم بم ستم ف قر    بل اضلا ي   ع دة ُب اضعد د بل ا غالت  س ع كثرة 
اضع ابل  ضيف اضع ق . ع دبغ  تملن اضطغضع ه غؾ ع ابل عد دة جد رة  غملراق  : اض طق 

 كاضتي ين كاضصح  اض ح    كاملفردات كاض   كاض ا ح.
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قيغس اض درة اضم بي : اض را ة االهر   كابعغدة اضشفهي  كاضتح ؿ  كبل كسغئل
كاحملغكرة ك امل غ ل  ا رة كامل غ ل  امل جه  كاضتع م ا ر كاإت غرات اضف نينغت كاإت غر اض   

 50كاإت غر اضت يين كاإت غر إع ـ اض ق  كاضتع  ن.

 

 .دلي  التق يم لقياس كفاءة الطلبة    لهارة الكالم -ك

إف    مي كفغ ة اضطل   ُب بهغرة اضم ـ طمبت إىل حد ك م إىل اضع ابل اضلا ي , 
كقد  م ف اضع ابل اضلا ي  أكاد  يهغ بل  صحيد األدا  اضمتغيب. ضلضيف    يم أف نعد 

ط   تبنل اال انع اضي ن د    ظمهغ ُب األدا . ككلنغ كغن  هله اخلط  دقي   بس  غ إ
.  عرض اض غحه ُب اضتغىل 51كحممن   إهنغ   ر  غ بل امل ا عي  ُب   د ر درجغت اضطل  

 52 ة اضطل   ُب بهغرة اضم ـ.سم  جغ خلط  قيغس كفغ

 دلي  التق يم لقياس كفاءة الطلبة    لهارة الكالم

 

 

 درجة النطق
 5 طمغضطه أكر قليل جدا بل اضلم   األج  ي 

 4 كضمل ه غؾ ضم   أج  ي  كااح .  بفهـ    ا ح

 3 بشم ت نط ي   ستدعى استنغعغ برك ا كأحيغنغ   دل إىل س   اضفهن.

 2  صعع  هنه  س ع بشم ت نط ي   طلع ب ه إعغدة بغ   ضه  غستنرار

 1 ضد ه بشم ت نط ي  ع  ص  لعل حد ثه غم بفهـ  يغبغ

                                                           
 ٗٔٔ -ٗٓٔ(  : ٕٓٓٓضف ح ضل شر كاضت   ت, ,  األردف: دار ااالختبارات اللغ ية, حمند اخل يل علم 51

51
 Moh.Ainin,dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Malang, Miskat 5003, P.531 

ق/ ٓٔٗٔ,  اضر غض: عنغدة ش كف املمت غت جغبع  املليف سع د. اختبارات اللغةحمند ع د اخلغضق حمند,  52
ٜٜٔٛ  ) :125 - 126 
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  تيجة المفردات

 5 ت االصط حي  كنتحدكم اضلي  يغبغ. ستعنل املفردات كاضع غرا

  ستعنل بصطلحغت غم صحيح  أحيغنغ ك/أك صمد نفسه   ا بعغدة
 4 صيغغ  أ مغره ألف بفردا ه ال  سعفه. 

 

 ستعنل كلنغت إغنئ   غستنرار. ك به حمدكد كقليل نسػ   ألف حصػيلته 
 3 بل املفردات غم كغ ي .

يلته بػل املفػردات لعػل بػل اضصػعع استعنغضه اخلغنئ ضلملنغت كقل  حصػ
 2  هنه.

 1 حمدكد   بغ ع ده بل بفردات لعله غم قغدر على ا د ه يغبغ.

  تيجة الطالَة

 5 نلق اضلسغف بثله بثل بتحدث اضلي  األصلم.

 4 سرع  ا د ه   دك أهنغ  تأكر  أكرا نفيفغ يشم ت ضي   .

 3 ي   .اضسرع  كاضط ق  بتأكراف  شدة مبشم ت ض

 2 دائن اضثدد. صمد نفسه   ا ضلسم ت  س ع حمدكد   اضلي .

 1 ا د ه بتعثر كبت طت حبيه صمعل احملغدك  بستحيل .
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 منهج البحث -أ

ىي طريقة البحث ادلستخدمة  (R&D) ويستخدم الباحث ادلنهج التطويرى
  1للحصول على نتاج معُت وذبربة فعالة.

هارة اللمام تعليمية دلال ادلواد إعدادوىذا البحث سيحاول الباحث القيام بتطوير 
حبر العلوم  الفتاحمعهد  (pasca) صل اخلواصف طلبةل ساس اللتب الفقهيةأ على

حث ىي ذبربة النتائج احملصول )ادلواد جربة ىف ىذا البفالعملية الت .يةجبومبانق جاوا الشرق
التعليمية دلهارة اللمام على أساس اللتب الفقهية(. وجيرى ىذا البحث ىف تقدير مدى 

معهد فعالية ادلتغَتين مها ادلواد التعليمية واستيعاب الطلبة ىف تعليم مهارة اللمام ىف 
 .يةحبر العلوم جبومبانق جاوا الشرق الفتاح

 

 ميمالتصإجراءات  -ب

 النموذج في تصميم المواد -1

 ألنو . وذلكAddieىف تصميم ىذه ادلواد الدراسية منوذج  يستخدم الباحث

( و Sheltonوقال صيلتون ) .2 وبدون تعقيد بوضوح تفصيلية خطوات يتضمن
عملية  توفر( أن ىذا النموذج لتصميم ادلواد التعليمية اليت Saltsman) سلثلمن

  3يف غرفة الصف.وجها لوجو منظمة. واستخدام ىذا النموذج مناسب لتعليم 

 

                                                           
1

  Sugiyono ,Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2229), h: 

297. 
2
 Dewi salma prawiradilaga, prinsip desain pembelajaran, (Jakarta: kencana, 7002), h.27 

3
 Model ADDIE sebagai Kerangka Kerja Pembuatan e-Learning  

http://ermala.wordpress.com/2/441/4126/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-

learning/  diakses tanggal 9 januari 2/42 jam 46.3/ WIB. 

http://ermala.wordpress.com/2011/04/26/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/
http://ermala.wordpress.com/2011/04/26/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/
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 ADDIEهيكل النموذج تصميم المواد لـــــــ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةاخلمس اخلطوات من خطوة للل بيان يلي وفيما
 (Analyze) التحليل (أ 

وىو التحليل ىو ادلرحلة األوىل الذي يلزم على ادلصمم بقيام بو. 
 .متطلبات و حاجة الطماب هيدي أو ربليلالتحليل التم

 (Design) التصميم (ب 

أىداف  مثل الطلبة متطلبات ربليل حسب على ادلشللة ربديد وىو
 التدريس وأنواع التقومي. واسًتاتيجيات األساسية، اللفايات التدريس،

 ربليل متطلبات نتائج على اعتمادا الدراسية ادلواد صمم منوذج مث

 (.Prototypeىذه ادلرحلة الطراز ادلبدائى ) يفتتم و  .الطلبة

 (Develop) التطوير (ج 

من ادلواد التعليمية اما ( Prototypeالطراز ادلبدائى ) عملية لتحقيق وىو
 (.Softcopy( او القرص )Hardcopyبشلل اللتاب الورق )

 (Implement) التطبيق (د 

 التقويم

 التطوير

 التحليل

 التطبيق التصميم
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ىف عملية التعليم اجراءات تنفيذ )ذبربة( مواد التعليمية ادلصممة  وىو
 .والتعلم ىف رلموعة صغَتة قبل تقومي و ربسُت ادلواد الدراسية

 (Evaluate) التقومي (ه 

عملية التقومي ميلن أن حيدث يف كل ادلراحل األربع ادلذكور أعماه، 
ألن الغرض منو ربتاج إىل ادلراجعة.  يسمى ىذا التقومي بالتقومي التلويٍت

التصميم، ردبا يتعُت علينا أحد أشلال  على سبيل ادلثال، يف مرحلة
التقومي التلويٍت بغية توفَت مماحظات اخلرباء كمدخمات للمواد 

 .4ادلصمم

 

 المواد تطوير مراحل -2

، ذبرى الباحثة باخلطوات كما ADDIEــــ بالنسبة اىل منوذج تصميم ادلواد لــــــ
تشبع حاجة الباحثة و  للي ADDIEيلي. وللن تعدل ىف ىذه اخلطوات دلا جراه 

( 1سهولة تنفيد الدراسة. وأما اخلطوات تصميم ادلواد بعد تعديل كما يلي: )
( الطراز ادلبدئي 3( البحث النظري و ادلماحظة، )2ربليل متطلبات الدارسُت، )

(Prototype( ،)4( ،تطرير ادلواد )7( التصويبات، )6( التحليم من اخلرباء، )5 )
 ( انتاج ادلواد.9( التصويبات )8التجربة ادليدانية، )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4
 Benny Apribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : Dian Rakyat, 2/4/), h :425 



07 
 

 هيكل تصميم المواد عند الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوير إجراءات مراحل كل بيان يلي وفيما

 الدارسُت متطلبات ربليل (أ 

هج وادلن ادلستخدمة الدراسية ادلوادالباحث  تماحظ األوىل، ادلرحلة يف
 مدرس مع بادلقابلة اإلجراءات ىذه تلون ىذا ادلعهد يف ادلستخدم

 دلعرفة الطلبة على االستبانةالباحث  توزع .ادلعهدورئيس  اللغة العربية

 التصميم )ربليل متطلبات(

 التجربة ادليدانية

 التصويبات

 التحليم من اخلرباء

 تطرير ادلواد

تصميم الطراز ادلبدئي 
(Prototype) 

 ادلماحظة البحث النظري

 التصويبات

 انتاج ادلواد

 



05 

 
 

العربية خصوصا لتعليم  اللغة تعلم يف ميوذلم وخلفيتهم واحتياجاهتم
 مهارة اللمام.

 (Prototype) ادلبدئي الطراز (ب 

ادلواد    تلك تلون ألن الدراسية ادلواد تصميم قبل األول النموذج وىو
(Prototypeعلى ) الطراز الباحث صممي ادلنشودة. لذلك، صورهتا 

 ادلواد زلتويات إما الدارسُت، متطلبات ربليل نتائج على ادلبدئي اعتمادا

 .تنظيمها أم

 ادلواد تطوير (ج 

كتب    سأسا على الدراسية ادلوادالباحث  طوري ادلرحلة، ىذه يف
، وادلقابلة مع ادلدير ومدرس األوىل ادلماحظة نتائج على اعتماداالفقهية 

 أىداف إما ادلبدئي ادلنشود، والطرازادلعهد،واألستبانة من الطماب، 

أواسًتاتيجيات  األساسية، موضوع ادلواد، اللفايات أو التدريس،
 .التدريس

  اخلرباء من التحليم (د 

 ليقوم تعليم مهارة اللمام يف للخبَت سيةالدرا ادلواد الباحث قدمي

 على الدراسية ادلواد لتلون البناءة واإلرشادات بالتقومي واالقًتاحات

 مهارة اللمام تعليم مادة يف ادلؤىلُت من اخلرباء وىذه .ادلرجوة صورهتا

 مهارة اللمام.  بتعليم تتعلق اليت ويؤلفون اللتب تدريسها وطرق

 

 التصويبات (ه 

واالقًتاحات  التقومي نتائج حسب األخطاء بالتصويبات احثالب قومي
 .اخلرباء من البناءة واإلرشادات

 ادليدانية التجربة (و 
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عملية  يف الدراسية ادلصممة ادلواد الباحث طبقي ادلرحلة، ىذه يف
 ادلتعلقة األمور تتضمن اليت االستبانة الباحث وزعيالتعليم والتعلم. مث، 

 البحث ىذا . ويتماللتب الفقهية أساس على راسيةادلواد الد باستخدام

 الدراسية بادلواد الطلبة قدرة دلعرفة البحث بعد إجراء االختبار بتقدمي

 عليو ويدل لتعليم مهارة اللمام اللتب الفقهية أساس على ادلطورة

 .اللمية النتائج

 التصويبات (ز 

يم التعل عملية نتائج حسب األخطاء بالتصويبات الباحث قومي
 التعليم والتعلم عملية نتائج مع ادلدرس  الباحث ناقشيوالتعلم. 

 ادلواد إلنتاج أساسا ستلون النتائج وىذه .فيها النقصان ولتلمل

 .اللتب الفقهية أساس على الدراسية

 ادلواد إنتاج (ح 

إما  البحث، إجراءات نتائج حسب الدراسية ادلواد الباحث عدي
أو  االستبانة، أو العربية، اللغة مدرس قابلةم أو اخلرباء، من التصويبات

 .االختبار

 

 تمع البحث وعينته وأسلوب اختيارهامج -ج

الفتاح حبر  معهد (pasca) فصل اخلواصيف  ىم الطلبة وعينتورلتمع ىذا البحث 
دلعرفة فعالية ادلواد  ويأخذىم الباحث الدرجةطلبة.  20عددىم   العلوم  جبومبانق

 (.total Sampling) امجاياإلعينة ال باستعمالادلصممة 

 

 

 

 



00 

 
 

 البيانات ومصادرها -د

 (Quantitative Data)الكمية  البيانات -1

 :على البيانات ىذه تشتمل

 إعدادىا وأسس تنظيمها ومعايَت ادلواد اختيار معايَت حسب جادلنت جودة (أ 
 .اخلرباء من الراجعة التعذية و والتفاعلية احملتوى مضمونو 

 ىذه مصدر اللتب الفقهية. أساس على ادلصممة بادلوادتياجات الطماب اح (ب 

حبر العلوم جبومبانق  الفتاح معهد ىف (pasca) اخلواصطماب الفصل  البيانات
 .يةجاوا الشرق

 ذخَتة دلعرفة ادلواد التعليمية ادلصممة استخدام قبل كفاءة كمامية من الطلبة (ج 

طلبة  البيانات ىذه مصدر .ادليدانية يةالتجرب عةعند اجملمو  مهارة اللمام
 . يةحبر العلوم جبومبانق جاوا الشرق الفتاحمعهد ىف  (pasca) اخلواصالفصل 

تنمية ذخَتة  جناح دلعرفة ادلواد التعليمية ادلصممة استخدام بعدكفاءة كمامية  (د 
طلبة  البيانات ىذه مصدر .ادليدانية التجربية عند اجملموعة مهارة اللمام

 . يةحبر العلوم جبومبانق جاوا الشرق الفتاحمعهد ىف  (pasca) اخلواصلفصل ا

 (Qualitative Data) الكيفية البيانات -2

 :على البيانات ىذه تشتمل

 كتب من الوثائق ىي البيانات ىذه مصادر .ادلصممة بادلواد تتعلق ما ادلواد (أ 

 .تعليم اللغة العربية دلهارة اللمام

معهد ىف  (pasca) اخلواصاءة و اللفاءة االساسية لطلبة الفصل معيار اللف (ب 
 ادلهد.  مقرر البيانات ىذه مصدر. يةحبر العلوم جبومبانق جاوا الشرق الفتاح

ادلعلومات عن عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على ادلواد التعليمية  (ج 
مهارة اللمام ادلستخدمة و طرق ووسائل تعليم مهارة اللمام و مشللة تعليم 
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لطلبة الفصل  ىو ادلدرس اللغة العربية البيانات ىذه مصدر عند ادلدرس.
 .يةحبر العلوم جبومبانق جاوا الشرق الفتاحمعهد ىف  (pasca) اخلواص

 لدى مهارة اللمام تنمية و ادلصممة ادلواد عن العامة واالقًتاحات التعليقات (د 
 عند ادلواد استخدام بعد لفقهيةاحلوار على أساس اللتب ا عرب يف الطلبة

 يف العربية اللغة مدرسة البيانات ىذه ومصدر .الفصل داخل التعليم عملية
 .الفصل ىذا

 

 البيانات جمع أدوات -ه

 الىت البيانات أدوات إحتياجها حسب الباحثاستعمل  السابقة البيانات من

 :من تتلون

 االستبانة -1

 يراد اليت ادلواد عن ورغبتهماحتياجهم دلعرفة ةللطلب االستبانة الباحث يستخدم ( أ

 .عليها التعليم

 من اللمواد التعليمية على التعليق أو لتحليم االستبانة الباحث يستخدم ( ب

 بعد استخدام ادلواد التعليمية ادلصممة.  احملددة التجربية عينات و اخلرباء

كل  جلمع ةادلذكور  العينة إىل مباشرة اإلستبانة بنشر الباحث يقومو 
 Scaled)ادلتدرج  بادلقياس ادلغلقة أدواهتا باالستبانة ادلذكورة. و البيانات

Variate) 5واالقًتاحات. للتعليقات وادلفتوحة ،مواد التعليميةالل للتحليم 

 االختبار -2

 عن ادليدانية التجربية موعةاجمل  قدرة دلقياس القبلى االختبار الباحث يستخدم (أ

 .ادلصممة اللمواد ذبربة قبل بادلهارة اللمام معارفهم

                                                           
5 Solimun et.al, Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan PLS dan SEM (Aplikasi Software 

Smart PLS dan Amos 5), ( Malang: Fakultas MIPA dan Program Pascasarjana Universitas 

Brawijaya, 7005), h. 50). 
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مهارة اللمام عند  تنمية يفادلواد التعليمية  أثر دلعرفة البعدى االختبار ( ب
 .شفهيا االختبار بتقدمي الباحث يقوم البيانات ىذه جلمع .الطماب

 المقابلةدليل  -3

 هتاتعليقا عن البيانات بفحص بادلدرسة ادلفتوحة ادلقابلة الباحثيستخدم 

ادلواد  استخدام بعددلهارة اللمام  بالطما لدى اللفاءة تنمية و ادلصممة باللعبة
 ادلصممة.
 

 أسلوب تحليل البيانات -و
  الكيفية البيانات تحليل -1

تعليم اللغة  كتب من الوثائق من ادلصممة بادلواد تتعلق ما ادلوادربليل  (أ 
ادلقرر حسب معيار اللفاءة  منهج مماحظة نتائجالعربية دلهارة اللمام و 

ادلعهد بأسلوب ربليل ادلضمون مقرر  منو اللفاءة االساسية. 
(Content Analysis). 

مقابلة عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على ادلواد  نتائجربليل  (ب 
التعليمية ادلستخدمة و طرق ووسائل تعليم مهارة اللمام و مشللة 

 ادلصممة ادلواد عن العامة واالقًتاحات التعليقاتو تعليم مهارة اللمام 
 من لدى الطماب مهارة اللمام تنمية و س اللتب الفقهيةعلى أسا

 .(Descriptive Analysis)بأالسلوب الوصفي  ادلدرس

  ميةالكي البيانات تحليل -2

 اخلرباء من ادلصممة الدراسية ادلواد تربوية جودة ربليم نتائجربليل  (أ

اللتب الفقهية بعد  أساس على ادلصممة بادلواد نتائج االستبانةو 
الطلبة بأسلوب ربليل إحصائي  تخدمها ىف عملية التعليم والتعلم مناس

 .(Descriptive Analysis Statistic)وصفى 
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 6:الرمز باستخدام االستبانة نتائج الباحثة تفتش

 

 

  ∑ 

  

 

122  

   البيان:

P     مؤية قيمة للل رقم : 
xi∑     :رلموع إجابة ادلعنيُت للل من أرقام السؤال 
x ∑    :رلموع إجابة يف رقم واحد 

 

 أساس على الدراسية ادلواد تقومي يف اخلرباء ربليم نتائج على وللحصول

 :7ادلواصفات ىذه على الباحث عتمدي ،اللتب الفقهية

 

النتي
 جة

 البيان ادلعيار درجة الفًتات

 أ
 ب
 ج
 د

92%- 122% 

72%-79% 

52%-69% 

2 %- 49% 

 جدا جيد

 جيد

 مقبول

 ضعيف

 ميلن استخدامو يف التدريس بدون التصيح
 ميلن استخدامو يف التدريس بالتصحيح البسيط

 ال ميلن استخدام يف التدريس
 يصلح كلو يبدل

 

 ادلواد التعليمية ادلصممة استخدام قبل القبلي االختبار ربليل نتيجة (ه 

 ادليدانية ونتيجة التجربية عند اجملموعة مهارة اللمام ذخَتة دلعرفة

                                                           
6 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mangajar. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 7009) p. 
255 

 45رجع نفسو، ادل  7
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فعالية  دلعرفة ادلواد التعليمية ادلصممة استخدام بعد البعدي االختبار
ة بأسلوب ربليل إحصائي وصفى بمن الطل تنمية ذخَتة مهارة اللمام

(Descriptive Analysis Statistic). 

يستخدم  (Level Of Significant) أو ذي معٌت  الداللةودلعرفة مناسبة 
T-  Test 8الباحثة 

:   

 

 والبعدي القبلي االختبار نتيجة من البيانات يلربل يف الباحث يستخدم

 يف التعليمية ادلادة أثر أو فعالية تعُت أن يعٌت ادلتلافئة، للمجموعة
 وعدمها التعليمية ادلادة وفعالية. اللمام مهارة ترقية عن الطلبة ربصيل

 نتيجة ادلعدىل ادلقياس فروق يف وتظهر اجملموعة نتيجة حسب تقاس

 .البعدي و القبلي اراالختب يف الطلبة

 يستخدم التجرييب البحث مرحلة يف البيانات لتنظيم ادلستخدم والرموز

 :9بالرموز اىلالت االختبار الباحث

  

 

: لبيانا

 

 

 Md  =والبعدي القبلي االختبار نتائج معدل 

 Xd  =والبعدي القبلي االختبار نتيجة بُت الفرق 

 N  =العينة عدد 

 

 

 
                                                           

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 7020),  p: 509 
9
 . Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, Penerbit RINEKA CIPATA, Edisi Revisi 

2/4/, hal 249 
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  تنفيذ الدراسة  مراحل -ز

 :حسب ادلراحل اآلتية خبطةسينفيذ الباحث مراحل الدراسة 

 أبريل مارس فبراير األنشطة الرقم
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

خبطة البحث  يقوم الباحث 1
ومناقشتها مع ادلشرف 

 وادلشرفة

× ×           

أو  متطلبات ليلرب 2
من  الدارسُت احتياجات

ادلواج الدراسية وعملية 
 التعلم والتعليم يف ادليدان

×            

تصميم ادلواد الدراسية  3
)الطراز ادلبدئي 

Prototype) 

 ×           

          × ×  تطوير ادلواد 4

إنتاج ادلواد التعليمية على  5
 أساس كتب الفقهية

  ×          

          ×   ربليم اخلرباء 6

         ×    تصحيح اإلنتاج 7

        ×     االختبار القبلي 8

     × × × ×     تطبيق اإلنتاج وادلماحظة 9

     ×        االختبار البعدي 12

     ×        باناتإعطاء االست 11

   × ×         ربليل البيانات 12

   ×          كتابة تقرير البحث 12
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 الفصل الرابع
 نتائج  البحث ومناقشتها

 مبحث األول : نبذة تاريخية عن معهد الفتاح الثاني بحر العلوم جومبانقال

 الموقع الجغرفي لمعهد الفتاح الثاني بحر العلوم .أ
كيلومًتا من مركز مدينة جومبانق   02تقع معهد الفتاح حبر العلوم على بعد 

(Jombang)  الوقت كيلومًتا و   052وإما من عاصمة احملافظة جاوا الشرقية فبما قدره
 ساعات. 0الذي حيتاجو  لوصول إليها  

 تاريخ نشأة معهد الفتاح الثاني بحر العلوم .ب

م 0222تأسس ادلعهد الفتاح الثاين حبر العلوم يف منتصف شهر أكتوبر من سنة 
للشيخ زلمد صبال الدين أضبد، وكان ىذا ادلعهد تطويرا من الدار األيتام الفتاح للبنُت 

ر قرية تامباببَتاس،  تتوون ىذا ادلعهد ادلبٌت للطلبة و البيت الذي يقاع يف غرب هن
لسون األستاذ ىاشيم يوسف الِشهر من الشيخ زلمد صبال الدين أضبد وزوجتو،كادلدير 

 إلدارة وتطوير ىذا ادلعهد.

خلف أنو دار األيتام للبنات، أسس ادلعهد الفتاح الثاين مركزا لتعليم األوالد من 
جومبانق وحوذلا. بدأ عملية التعليم يف ىذا ادلعهد بالتعليم القرآن، ومع  قرية سبباب بَتاس

ذلك زاد عدد الطلبة قليال فقليال، وجابت ىذه الطلبة ليس فقد من قرية سبباببَتاس 
نفسو بل من جارج القرية. من ىذه الظاىرة أرد ادلؤسس أن يطّور ويتّم ادلنهج واألداوة 

وان التعليم ليس فقد دارا لأليتام البنات وإمنا ىو معهدا التعليمية. فالواقع صار ىذا م
 للطلبة )معهد الفتاح حبرالعلوم الثاين(
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وأما االسم "الفتاح" مأخوذ من االسم ادلؤسس دار األيتام الفتاح للبنُت الشيخ 
احلاج عبد الفتاح ىاشيم يعٍت األب من روجة الشيخ زلمد صبال الدين أضبد األم حرّية 

 فتاح ىاشيم. وتسم "الثاين" ألن ىناك الفتاح للبنُت الذي أسس سابقا.بنت عبد ال

يف ادارة ىذا ادلعهد الشيخ ىاشيم يوسف ترافقو الزوجة أم لطفية ىداييت. وسنة 
بعد سنة، حياول ادلدير التطوير وتوميل يف منهج التعليم القرآن والتعليم علوم الدينية 

قرابة القرآن الورمي وعامل يف علوم الدين، جبانب باألىداف أن توون الطلبة ذو كفابة يف 
 إجاز األىداف الرئسية :

 انتاج الطلبة ادلتقُت إىل اهلل .1

 انتاج الطلبة ذوى األخالق الورمية .2

 انتاج الطلبة ادلستمرة جلهاد العلماب النافعة جملتمعها ووطنها والدينها. .3

 عدد المدرسين .ج

ىاشم يوسف. ويساعده ادلدرسون يف إجراب عملية يرأس ىذا ادلعهد الشيخ احلج 
مدرسا. وأكثرىم يسونون يف ادلعهد ادلوجودة حول معهد  88التعليم. ويبلغ عددىم 

 .لبفتاح حبر العلوم جبومبانق

 – 1111معهد الفتاح الثاني بحر العلوم جومبانق  ( : المدرسون في1الجدول )
1111  

 

 الدرس /الكتاب الفصل المدرس نمرة
، 8صفر،  ليلي ىدييت 1

0  
توحيد )عقيدة العوم، اجلواىر الوالمية(، 

 فقو )منت التقريب( 
صرف )األمثلة التصريفية(، ذبويد )ربفة  8صفر،  أعمة الصاحلة 2

 األطفال(
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صرف )األمثلة التصريفية(، فقو )منت  8،0 رسيتا أمامي بودي 3
 التقريب(

 فقو )منت التقريب( 3 زلمد بيهقي 4
صرف )نظم مقصود( إعرب )اإلعرب  0،3 حة الزىرةفت 5

 ادليسر(
صرف )نظم مقصود(، إعرب )اإلعرب  3،5 أجوستُت مفرحة 6

 ادليسر(، قرابة الوتب )فتح القريب(
 فقة )ربفة الطالب، فتح القريب( 5 نور اذلدى 7
فقة، قرابة الوتب )ربفة الطالب، فتح  pasca أضبد مفيد 8

 )عنية( القريب(، قواعد الفقو
 فقة )فتح القريب( 4 أضبد مشدة األعظام 9

 توحيد )مفية العوام( 5 زلمد توفق الرضبن 11
صرف )نظم مقصود( إعرب )اإلعرب   Pasca مهد السرور 11

 ادليسر(
 ضلو )منت اجلرومية( 1 أديب مسباح ادلنَت 12
ضلو )منت اجلرومية(، قرابة الوتب )منت  2 ديندا عُت الرضبة 13

 يب(تقر 
 ذبويد )رسالة القراب واحلفاظ( 1 إقمة األذانية 14
 ضلو )متممة( 4 زمرة اخلَت 15
 قرابة الوتب )فتح القريب( 5 زلمد زمران 16
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 قرابة الوتب )فتح القريب( S.P.di 5صلطان أجونق  17
 ضلو )متممة( 3 زلمد صفي الدين 18

 أحوال الطلبة .د

من الطلبة اليت تعيش وتسون يف ادلعهد وأغالهبا إن الطلبة يف ىذا ادلعهد تتوون  
من منطقة خارج القرية تامباب بَتاس، والطلبة اليت ال تسون يف ادلعهد وأغالهبا من ىذه 

 :القرية نفسها. وتشمل تعليم اللغة العربية ىذا ادلعهد على

 القواعد (1
ادلنت  القواعد ىنا يشتمل علم النحو والصرف، فالنحو ادلواد ادلستخدمة ىي

اآلجرومية، وشرح ادلتممة. أما الصرف باستخدام كتاب األمثلة التصريفية و نظم 
باستخدام كتاب األمثلة التصريفية و  (pasca)ادلقصود، سلصصة لفصل بعد الدينية 

 .نظم ادلقصود و اعراب ادليسر

 القرابة (2
القرابة يف ىذه ادلدرسة تستخدم بوتاب التقريب وفتح القريب وزبفة 

 .باستخدام كتاب زبفة الطالب (pasca)لطالب. وخاصة لفصل اخلواص ا

 الوالم (3

يعٌت الفصل األعلى من  (pasca)وأما تعليم الوالم فقد للطلبة فصل اخلواص 
الفصول يف ىذا ادلعهد. وأما بنسبة إىل مرحلة ادلدرسية ىي الطلبة فصل الرابع من 

 ادلدرسة معلمُت ومعلمات حبر العلوم.
م الوالم ال توجد الوتاب احملددة، ويف عمليتو أخذ ادلعلمون ادلواد من يف تعل

  .ادلصادر ادلختلفة، وغَت ادلملوكة من قبل الطلبة

يف تدريس مادة اللغة العربية اليت تقدم مباشرة من قبل ادلعلم، وموضوعو اختار 
 من قبل ادلعلمُت والطالب ليس لديهم الوتاب.
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 األدوات المدرسية .ه

دارات واألدوات ادلدرسية وادلرافق الىت توجد يف ىذه ادلدرسة تشمل على : إدارة لرئيس اإل
 ادلدرسة وإدارة الغراف لسون الطلبة وادلخترب ادلتوامل وادلصلى والغرف الدراسية وادلوتبة.

 المبحث الثاني : نتائج البحث
اإلختبار صبعت ىذه البيانات بأنواع األساليب، وىي ادلالحظة واإلستبانة و  

 وادلقابلة. ولسهولة توجيو عرض البيانات، فقام الباحث بعرضها مناسبا بأسئالة البحث.

 المواد التعليمية لمهارة الكالم على أساس الكتب الفقهيةنتائج إعداد  .أ

 ربليل ادلطلبات الدارسُت .1

 يف وادلنهج ادلستخدم ادلستخدمة الدراسية ادلوادكما يالحظ الباحث أن 
 : ادلعهدىذا 

 ادلواد (1

 :إن تعليم اللغة العربية ىذا ادلعهد تتشمل على 

 القواعد -1
القواعد ىنا يشتمل علم النحو والصرف، فالنحو ادلواد ادلستخدمة 
ىي ادلنت اآلجرومية، وشرح ادلتممة. أما الصرف باستخدام كتاب األمثلة 

تخدام  باس (pasca)التصريفية و نظم ادلقصود، سلصصة لفصل اخلواص 
 .كتاب األمثلة التصريفية و نظم ادلقصود و اعراب ادليسر

 القرابة -2
القرابة يف ىذه ادلدرسة تستخدم بوتاب التقريب وفتح القريب 

باستخدام كتاب زبفة  (pasca)وزبفة الطالب. وخاصة لفصل اخلواص 
 .الطالب
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 الوالم -3

الفصل  يعٌت (pasca)وأما تعليم الوالم فقد للطلبة فصل اخلواص 
األعلى من الفصول يف ىذا ادلعهد. وأما بنسبة إىل مرحلة ادلدرسية ىي 

 الطلبة فصل الرابع من ادلدرسة معلمُت ومعلمات حبر العلوم.
يف تعلم الوالم ال توجد الوتاب احملددة، ويف عمليتو أخذ ادلعلمون 

  .ادلواد من ادلصادر ادلختلفة، وغَت ادلملوكة من قبل الطلبة

يس مادة اللغة العربية اليت تقدم مباشرة من قبل ادلعلم، وموضوعو يف تدر  
 اختار من قبل ادلعلمُت والطالب ليس لديهم الوتاب.

 ادلنهج (2

 independenإن ادلنهج ادلستخدمة يف ىذا ادلعهد تسم بادلنهج ادلستقل 

ة. وأما يعٍت تتضمن من ادلواد التعليمية ادلسعدة للمواد ادلدرسية و ادلواد ادلستقل
أىداف تعليم الوالم قدرة الطالب التوّلم عن أألعمال اليومية. وتوون ىذا 
ادلواد لتعليم اإلضايف. ومن مث إن ادلدير وادلدرس اللغة ىذا ادلعهد قد وفقوا بأن 

 الدرسيةيعد ادلواد التعليمية دلهارة الوالم على أساس الوتب الفقهية للسنة 
 ف األساسية ادلعهدية.مستوى الثاين، دلناسبتها بأىدا

وقبل أن يعد الباحث ادلواد التعليمية دلهارة الوالم، يوزع الباحث االستبانة 
دلعرفة ميوذلا وخلفيتها واحتياجتها  (pasca)على طالبات الفصل فصل اخلواص 

طالبة، وتوون ىذه النتائج أساسا  85لتعليم مهارة الوالم، وعدد الطالبات 
 دىا متناسبة خبربات الطلبة. ونتيجتها كما يلي:الختيار ادلوضوعات وإعدا
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 ( اإلستبانة حاجة الطلبة1جدوال )

 اجلواب قائمة األسئلة الرقم
موافق 

 جدا
نقص  موافق

 ادلوافق
غَت 

 موافق
 %65 %31 %11 %5 التعليم اللغة العربية )كالم( يف ىذا ادلعهد جذابة 1

  %11 %21 %71 ا ادلعهد صعبةادلواد التعليمية دلهارة الوالم يف ىذ 2

    %111 ادلواد التعليمية )الوتاب( مهم يف مساعدة الطلبة 3

  %11 %21 %71 شعرت الصعب يف فهم ادلواد يف ىذا ادلعهد 4

التدريبات التعليمية دلهارة الوالم يف ىذا ادلهد غَت  5
 متنوعة

81% 21%   

 %5 %21 %15 %71 التعليم تركز من قبل ادلدرس 6

أحفظ ادلفردات من الوتب الًتاث )مثل كتب  7
 الفقو(أكثر من ادلفردات ادلدروس يف ىذا ادلعهد

65% 31% 5%  

    %111 أرغب إذا كان التعليم بدأ شلا ُعلم )معروف لطلبة( 8

أوفق إذا كان ادلواد )الوتاب( التعليمية دلهارة الوالم  9
   عهدمستمدة على الوتب الفقهية ادلدروس يف ىذا ادل

81% 11% 11%  

أُفضل إذا كان ادلود تتعلق باألعمال اليومية لدي الطلبة  11
 يف ادلعهد

111%    

 

إعتمادا على نتائج االستبانة ادلذكورة عرف الباحث على أن ادلواد 
ادلستخدمة يف ىذا ادلعهد نقص اجلذابة والصعبة لدي طلبة، وأكثرىم اتفقوا على أن 

ألمر ادلهم يف عملية تعليم. وعرف الباحث على أن أغالب ادلواد )الوتاب( من ا
أحفظ ادلفردات من الوتب الًتاث )مثل كتب الفقو(أكثر من ادلفردات الطلبة 

الوالم ادلدروس يف ىذا ادلعهد، ويرغبون إذا كان التعليم يبدأ شلا علمو الطلبة. 
التعليمية دلهارة  واآلخر عرف الباحث على أن أغالب الطلبة على أن تعد ذلم ادلواد

 الوالم على أساس الوتب الفقهية.
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 ( اإلستبانة عن الموضوعات المعدة للطلبة3جدول  )
الدرجة للنسبة  ادلوضوعات ادلعدة لتعليم مهارة الوالم الرقم

 من مائة
 %81 أحوام الصالة 1

 %85 سًت العورة 2

 %91 مبطالت الصالة 3

 %21 صالة اخلوف 4

 %71 شروط صحة الصالة 5

 %41 الوضوب 6

 %51 ما يفسد الصالة 7

 %75 الصالة يف السفر 8

 %61 شروط الصالة وأركاهنا 9

 %75 وجوب الصالة 11

 

إعتمادا على نتائج االستبانة ادلذكورة، حياول الباحث أن يعد ادلواد 
)الوتاب( التعليمية على شبانية موضوعات وىي: أحوام الصالة، وسًت العورة، 

الصالة، شروط صحة الصالة، الصالة يف السفر، شروط الصالة وأركاهنا، مبطالت 
 وجوب الصالة.

 تختيط التراز المبدئي نتائج .2

 مالحظة ادلنهج التعليمي (1

ىذه ادلواد التعليمية تعتمد على معيار الوفابة والوفابة األساسية اليت توجد 
م الوالم، مث حاول يف نظام ادلعهد، يف احلقيقة قد خذف ادلنهج عن التعلي

الباحث ربت إذن وادلوافة ادلدير ادلعهد أن يقرر ادلنهج لتعليم الوالم، وىذا 
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ادلنهج الذي تتوون على معيار الوفابة والوفابة األساسية مستمدة على 
 تعليم القرابة، وىو كما يلي:

Standar kompetensi Kompetensi dasar 

 

Kemahiran Berbicara : 

 

Siswa mampu mengungkapkan pikiran 

gagasan, pengalaman serta informasi melalui 

kegiatan bercerita ataupun percakapan   

dengan gramatikal yang tepat dan bahasa 

percakapan yang baik  tentang   أحكام الصالة
  :  yang terkandung dalam وما يبطلها

 

 العورة، مبطالت الصالة، أحوام الصالة، سًت
شروط صحة الصالة، الصالة يف السفر، شروط 
الصالة وأركاهنا، وجوب الصالة،  مبطالت 

 0الصالة 
 

 

1. Menyampaikan informasi secara lisan 

tentang   :   

يف أحوام الصالة، سًت العورة، مبطالت 
الصالة، شروط صحة الصالة، الصالة يف 

أركاهنا، وجوب السفر، شروط الصالة و 
 0الصالة،  مبطالت الصالة 

dengan lafal yang tepat dan benar 

Melakukan dialog sederhana yang 

disajikan oleh buku 

2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan 

secara lisan dengan jawaban yang 

benar 

 

نيسيا حبدود طلب الباحث الطلبة نصوص احلوار ادلرجوة ذلم باللغة إندو  (2
 ادلوضوعات ادلختار. مث ترصبها الباحث باللغة الغربية.

 اكتشاف واألطالع على الوتاب ادلتضمنة دلضمون ادلادة (3

يف ىذا العملية قام الباحث دبطالعة الوتب اليت تتضمن عن ادلواد الفقهية، 
 ومنهاالتقريب، وفتح القريب اجمليب، وربفة الطالب.
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الوتاب، وىي تتوون من غالف، مقدمة، دليل ورتب الباحص عناصر  (4
استخدام الوتاب، زلتويات، مقدمة ادلواد )احملة عن امواد ومعيار الوفابة 

 مواد مع الغال ادلقدمة لول ادلواد. 8والوفابة األساسية( ، 
 نتائج تطوير المواد .3

 طور الباحث ادلواد التعليمية اعتمادا على الطراز ادلبدئي. وىي كما تلي :

والغالف  "Kelas Pasca Diniahالوتاب ادلعد يسمى بوتاب "اللغة العربية  -1
يتوون من اسم الوتاب، اسم الؤلف، ادلستوى ادلدرسية، والصوار يتعلقون 

 بادلضمون.

 
 

 مقدمة -2

 من ادلؤلف تتعلق بالوتاب يشتمل على بعض الوليمات
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، كتب الباحث دليل استخدام الوتاب باللغة دليل استخدم الوتاب -3
 اإلندونيسية لسهولة الفهم ادلعلم وادلتعلم.
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 زلتويات -4

 
صفحة ادلوضوع، كتب الباحث فيها معيار الوفابة والوفابة األساسية  -5

 .والصورة والولمة تتعلق بادلوضوع
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 صفحة للوحدة مع ادلقدمة تتعلق بالوحدة مع الصورة -6

 
بدون  الدرس ادلفردة اجلديدة، كتب الباحث ادلفردة اجلديدة اليت تتظهر يف -7

معاهنا، ىذا لتوون تدريبة للطلبة، سأل ادلعلم الطلبة أن تطلبون ادلعاهنا ربىت 
 إشرافو.
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التعليمية تتوون علي احلوارات والتدريبات ادلتنوعة دلمارسة الوالم عند  ادلواد -8
 .الطلبة
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 األلعاب اللغوية -9

حبجم الورق ( Hard copyكتب الباحث ادلواد ادلعدة بشول الوتاب الورقي ) -11
A4 وكتبها بربنامج ،Microsoft Word. 

 نتاج تحكيم من الخبراء .4

تعليم بعد أن أمت الباحث  إعداد ادلواد التعليمية، قدمها إىل اخلبَتين يف رلال 
اللغة العربية من ناحية ادلنهج واللغة للحصول على تقديراهتما وتعليقاهتما. ومها 
الدكتور نور حسن و األستاذ الدكتور قريب اهلل. ومها من مدرسي اللغة العربية 

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلوومية ماالنج.
أعدىا الباحث حسب  ولقد قام اخلبَتان بتصحيح ادلواد التعليمية اليت
 العناصر اليت عينها الباحث إلعداد ادلواد التعليمية, ومنها:

أوال:  مالئمة ادلادة يف : الوضوح يف األىداف ادلعريف، الوضوح يف اذلدف الوجداين، 
الوضوح يف اذلدف احلركي ، وادلعاملة بُت الطلبة، والسهولة يف التعليم، الصلة بُت 

دلواد ودقتها، ومالئمة حاجة الطلبة، وصدق ادلواد التعليمية, ادلواد، والتدرج، وسعة ا
والتناسب دبهارة الوالم، وعدد ادلفردات، وتناسب نص احلوار بأحوال الطلبة، 
وتناسب الثنائية الصغرى ادلعاجلة الصوتية، و ادلعاجلة النحوية، وأشوال التدريبات، 

 وأشوال النشاطات، واألسئلة لقياس قدرة الطلبة. 

نيا:  عرض ادلادة من حيث : الوضوح يف دليل ادلعلم، والًتتيب يف تقدميو، ثا
 والوسيلة ادلستخدمة، والطريقة ادلستخدمة.

ثالثا:  الرسم البياين من حيث: استخدام احلروف ونوعها ومقياسها، و الًتتيب يف 
 الوتابة، والصورة، والتزين.

الم على أساس الوتب الفقهية  وأما نتيجت ربويم ادلواد التعليمية دلهارت الو 
 كما يلي :
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 الدكتور نور حسننتائج االستبانة  -أ

 

    العربية اللغة تعليم( 1)  الخبير من االستبانة نتائج(: 4)لجدو 
 

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 5 4 3 2 1 األسئلة

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالئمة 
 المادة

  √    الوضوح يف اذلدف ادلعريف

  √    الوجدايندف الوضوح يف اذل

  √    الوضوح يف اذلدف احلركي

 √     بُت الطلبة ادلعاملة

  √    السهولة ىف التعليم

 √     الصلة بُت ادلواد

 √     التدرج

  √    سعة ادلواد ودقتها

 √     الطلبةالئمة حباجة ادل

 √     صدق ادلواد التعليمية

 √     المتناسب دبهارة الو

  √    ادلفرداتعدد 

 √     بأحوال الطلبة نص احلوارالتناسب 

ادلعاجلة التناسب بُت الثنائية الصغرى و 
  √    الصوتية
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 √     ادلعاجلة النحوية

 √     التدريباتأشوال 

 √     اتطانشأشوال ال

  √    األسئلة لقياس قدرة الطلبة 

 

2 

 

 

 

عرض 
 المادة

 √     الوضوح يف دليل ادلعلم

 √     الًتتيب يف تقدميو

 √     الوسيلة ادلستخدمة

  √    الطريقة ادلستخدمة

 

3 

 

 

الرسم 
 البياني

  √    استخدام احلروف ونوعها ومقياسها

 √     الًتتيب يف الوتابة

 √     الصورة

 √     التزيُت

 - - - رلموعة
3

6 

8

1 

121 
 

 كما يلى:  ةاألرقام السابق تفسير
 جداجيد . 5

 جيد . 4

 مقبول. 3

 ناقص. 2

 جدا ناقص. 1
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ومن اجلدوال السابق استخدم الباحث الرموز دلعرفة نتائج ربويم اخلبَت اللغة 
يف تقومي ادلواد التعليمية على أساس الوتب الفقهية على حسب أحوام العامة، وىو 

: 

:92 31  111  
121

131
 

 أهنا الفقهية الوتب أساس على التعليمية ادلواد أن على نتيجةال ىذه تدل

 "جدا جيد"

 األستاذ الدكتور قريب اهللنتائج االستبانة من  - ب

 

 الخارجي (2)الخبير من االستبانة نتائج(  5) جدول
 

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 5 4 3 2 1 األسئلة

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالئمة 
 المادة

 √     ريفالوضوح يف اذلدف ادلع

 √     الوجداينالوضوح يف اذلدف 

  √    الوضوح يف اذلدف احلركي

 √     بُت الطلبة ادلعاملة

 √     السهولة ىف التعليم

  √    الصلة بُت ادلواد

   √   التدرج

  √    سعة ادلواد ودقتها

  √    الطلبةالئمة حباجة ادل

 √     صدق ادلواد التعليمية
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  √    التناسب دبهارة الوالم

  √    ادلفرداتعدد 

 √     بأحوال الطلبة نص احلوارتناسب 

ادلعاجلة التناسب بُت الثنائية الصغرى و 
  √    الصوتية

  √    ادلعاجلة النحوية

 √     التدريباتأشوال 

  √    اتطانشأشوال ال

  √     ةاألسئلة لقياس قدرة الطلب

 

2 

 

 

 

عرض 
 المادة

  √    الوضوح يف دليل ادلعلم

 √     الًتتيب يف تقدميو

  √    الوسيلة ادلستخدمة

  √    الطريقة ادلستخدمة

 

3 

 

 

الرسم 
 البياني

 √     استخدام احلروف ونوعها ومقياسها

  √    الًتتيب يف الوتابة

  √    الصورة

  √    التزيُت

  

 3 - - رلموعة
6

4 

4

5 

111 
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 كما يلى:  ةاألرقام السابق تفسير
 جدا. جيد 5

 جيد . 4

 مقبول. 3

 ناقص. 2

 جدا ناقص. 1
ومن اجلدوال السابق استخدم الباحث الرموز دلعرفة نتائج ربويم اخلبَت 
ادلنهج يف تقومي ادلواد التعليمية على أساس الوتب الفقهية على حسب أحوام 

 : العامة، وىو

 

:85 41  111  
111

131
 

 

 أهنا الفقهية الوتب أساس على التعليمية ادلواد أن على النتيجة ىذه تدل

 "جيدة"

 

 : التايل كما ادلئوية يف التحويم عناصر نواحي من اإلستبانة  نتائج وأما

 األول اخلبَت

 اختار% 44 جدا جيد -بتقدير اختار% 56:  ادلادة مالئمة جانب ىف:  األول

 .جيد – بتقدير

 اختار% 51 جدا جيد -بتقدير اختار% 51:  ادلادة عرض جانب يف:  الثاين

 .جيد – بتقدير

 جدا جيد - بتقدير اختار% 111:  البياين الرسم جانب يف:  الثالث

 جدا جيد درجة يف% 54 على حصل ادلصممة امواد ىذا تقدير ورلموع:  الرابع

 .جيد درجة يف% 46و
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 الثاني اخلبَت

 اختار% 61 جدا جيد -بتقدير اختار% 33:  ادلادة مالئمة جانب ىف:  األول

 مقبول- بتقدير% 6 جيد – بتقدير

 اختار% 75 جدا جيد -بتقدير اختار% 25:  ادلادة عرض جانب يف:  الثاين

 .جيد – بتقدير

% 75 جدا جيد - بتقدير اختار% 25:  البياين الرسم جانب يف:  الثالث

 .جيد – بتقدير اختار

 جدا جيد- درجة يف% 31 على حصل ادلصممة امواد ىذا تقدير ورلموع:  رابعال

 .مقبول% 3 جيد- درجة يف% 65و

 نتائج االستبانة من خبير المنهج تعليم اللغة العربية - ت

 

 الخبيرين من التحكيم نتيجة(  6) جدول
 

العناصر 
 للتحكيم

 البنود
الخبير 
 األول

الخبير 
 الثاني

 الدرجة المجموعة
 نتيجةال

 الوصفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيد جدا 5 9 5 4 الوضوح يف اذلدف ادلعريف

 جيد جدا 5 9 5 4 الوضوح يف اذلدف الوجداين

 جيد 4 8 4 4 الوضوح يف اذلدف احلركي

 جيد جدا 5 9 4 5 ادلعاملة بُت الطلبة

 جيد جدا 5 9 5 4 السهولة ىف التعليم

 جيد جدا 5 9 4 5 الصلة بُت ادلواد

 جيد 4 8 3 5 التدرج
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مالئمة 
 المادة

 جيد 4 8 4 4 سعة ادلواد ودقتها

 جيد جدا 5 9 4 5 الطلبةمالئمة حباجة 

 جيد جدا 5 11 5 5 صدق ادلواد التعليمية

 جيد جدا 5 9 4 5 التناسب دبهارة الوالم

 جيد 4 8 4 4 عدد ادلفردات

التناسب نص احلوار بأحوال 
 جداجيد  5 11 5 5 الطلبة

 ثنائية بُت الالتناسب 

 جيد 4 8 4 4 ادلعاجلة الصوتيةو الصغرى 

 جيد جدا 5 9 4 5 ادلعاجلة النحوية

 جيد جدا 5 11 5 5 أشوال التدريبات

 جيد جدا 5 9 4 5 أشوال النشاطات

 جيد 4 8 4 4 األسئلة لقياس قدرة الطلبة 

 

عرض 
 المادة

 جداجيد  5 9 4 5 الوضوح يف دليل ادلعلم

 جيد جدا 5 11 5 5 الًتتيب يف تقدميو

 جيد 4 8 4 4 الوسيلة ادلستخدمة

 جيد 4 8 4 4 الطريقة ادلستخدمة

الرسم 
 البياني

استخدام احلروف ونوعها 
 جيد جدا 5 11 5 5 ومقياسها

 جيد جدا 5 9 4 5 الًتتيب يف الوتابة

 جيد جدا 5 9 4 5 الصورة
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 جيد جدا 5 9 4 5 التزيُت

   231 111 121 اجملموعة

 كما يلى:  ةاألرقام السابق تفسير
 جدا. جيد 5

 جيد . 4

 مقبول. 3

 ناقص. 2

 جدا ناقص. 1
يف  استخدم الباحث الرموز دلعرفة نتائج ربويم اخلبَتين 6ومن اجلدوال 

 تقومي ادلواد التعليمية على أساس الوتب الفقهية على حسب أحوام العامة، وىو :

 

111 
111

131
 

121

131
 

 

111  
231

261
  

:88 84   
 

 أهنا الفقهية الوتب أساس على التعليمية ادلواد أن على النتيجة ىذه تدل

 "جيدة"

 

 الباحث أعدىا اليت التعليمية للمادة تعليقات قّدما التقديرات، ىذه وجبانب

 :يلي وكما

 )أ(  التبديل الصورة ادلنسبة للطلبة وادلوضوب
 الوتابة بعض االصالحة ()ب
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توون ىذه التقديرات والتعليقات اقًتاحات ومدخالت للباحث يف تصحيح ادلواد و 
التعليمية ادلأعدة وربسينها لتوون أكثر فاعلية يف ترقية كفابة الطلبة يف مهارة 

 الوالم.
 تنقيح المنتج .5

ة بعد جرى الباحث التحويم اخلرباب جرى التنقيح ادلنتج ادلطور لًتقية نتيج
 ذبويم اخلربابادلنتج على أساس 

 تجربة الميدانيةنتائج  .6

بعد أمت الباحث تنقيح ادلواد العدة جرى الباحث التجربة ادليدانية لطلبة فصل  
إىل  0280مارس  08معهد الفتاح الثاين حبر العلوم، من تارخ  (pasca)اخلواص 

ث وىذا دلعرفة فعالية استخدام ادلواد ادلعدة. ولون الباح .0280أبريل   8تارخ 
يتعذر يف ىذا اجملال دلواجهتو بعض الصعوبات التقنية يف الواقع ادليداين. فال يستطيع 

 أن يقومها تطبيقيا واكتفى الباحث فيو بإجراب اإلستبانة مع الطلبة.

 الباحث عليها حصل اليت الطلبة استبانة بيانات على األحوال ىذه يعرض

 :يأيت فيما شرحها يعرف كما الطلبة أجوبة من

 اجلواب قائمة األسئلة رقمال
جيد 
 جدا

 ناقص مقبول جيد

أحب تعليم اللغة العربية خاصة )الوالم( بعد أن اشًتكت  1
 يف ىذا التعليم

81% 21%   

   %21 %81 ادلواد التعليمية ذلمارة الوالم ادلعد جذابة 2

   %21 %81 ادلواد مناسنا باخلرباب واألعمال اليومية 3

   %15 %75 يف اشًتاق التعليم بادلواد ادلعدةأشعر احلماسة  4

أغلب ادلفردات قد حفظتها وىذا تساعد ين يف تعليم  5
 وتطبيق ادلواد ادلعدة

61% 41%   

  %5 %21 %75 الصورة تساعدين يف فهم ادلواد 6
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الذايت  التدريبات يف ادلواد ادلعدة تساعدين  يف التعّلم 7
 واجلماعي

51% 51%   

   %71 %31  يف ادلواد ادلعدة تساعدين يف الًتقية مهارة الوالمالتدربات  8

  %15 %21 %65   ادلواد ادلعدة ذوا آثر يف فهم ادلواد الفقهية 9

ادلواد ادلناسبة باألعمال اليومية تساعدوين يف التطوير والتبيق  11
 ادلواد ادلدروس

81% 21%   

 من تتوّون اليت االستبانة عن طلبةال أجاب أن السابق البياين الرسم يف ما يبُت 

 مهارة تعليم أن يـتفقون معظمهم لون. متنّوعة وإجابتهم األسئلة من نقاط عشرة

 ومناسبة جذابة، الفقهية الوتب أساس على التعليمية ادلواد باستخدام والمال

 .الطلبة والوفابة باخلرباب

  تنقيح المنتج األخر .7

ية جرى البحث التنقيح ادلتج األخر من تارخ بعد أمت الباحث التجريب ادليدان
 أبريل إىل هنايتو.9

نتيجة من التعليقات و إقًتاحات خرباب التعليم والووسائل ادلتعددة وذبربة 
احملددة والتدربة ادليدانية ىي ادلنتج النهائي للمواد التعليمية دلهارة الوالم على أساس 

حتوى ادلواد وتنظيمها، مثل إصالح الوتب الفقهية. وتنقيح آخر أكثر ما يتعلق دب
 الولمات اخلاطئة من حيث صياغتها أومعاهنا.

 

 الفقهية الكتب أساس على الكالم لمهارة التعليمية المواد خصائص .ب

 القيام الباحث حول اليت األسس ىناك التعليمية ادلواد إعداد عمالية يف 

 النفسية، واألساس واإلجتماعية، فيةاالثق األساس ىي األسس وتلك. هبا

 اليت التعليمية ادلواد اختيار ادلعايَت ىناك وكذلك. والًتبوية اللغوية واألساس

 واالىتمامات، ادليول ومعيار األمهية، ومعيار الصدق، معيار على يشتمل

 الثاين ادلبحث يف الباحث عرضها كما عادلية ومعيار للتعلم، قابلية وادلعيار
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 باخلصائص مواد ىذه تظاىر ذلك بنوجبا. البحث ىذا الثاين الفصل من

 :وىي خرىاأل ادلواد يف الباحث دىاجي مل اليت

 اإلسالمية ادلعهد للطلبة الوالم دلهارة التعليمية ادلواد ىذه يعاد .1

 .الوالم دلهارة اخلاصة ادلواد فيو يون مل الذي السلفية

 يف الطلبة هنايدرسو  اليت الًتاثية الفقهية الوتب من ادلواد ىذه تأسست .2
 ذلم أن مع الوالم، تعليم يف لهميتسهل وىذا. والًتصبة القرابة تعليم

 على تشتمل الفهية ادلواد أن ذلك وجبانب. ادلواد تلك يف اخلربة

 .اليومية حياهتم يف الطلبة هبا يقوم اليت اإلسالمية واألحوال األعمال

 واألحوال الاألعم فيها تظاىرت اليت احلوارات ادلواد ىذه ولتش .3

 فالتعار  الفصل، يف التعليم الصالة، مثل بيئتهم يف اليومية الطلبة
 .ذالك وغَت

 

 فعالية المواد التعليمية لمهارة الكالم .ج

يرى الباحث كما عرض البيانات السابقة أن ربليل البيانات عن التجربة يف  
لتعليم مهارة الوالم لطلبة ادليدان يليق إىل االتّفاق الواحد أال وىي ادلواد التعليمية 

جذابة يف تووين عملية التعّلم والتعليم. والبّد للباحث أن  (pasca) اخلواصفصل 
وبالتايل  يومل التعديالت واالقًتاحات من طلبة الذين مرّبتهم الباحث يف التجربة.

 النتائج االختبار من الطلبة :

 

 نتائج االختبار القبلي -1

ليمية قام الباحث باالختبار القبلي ليعرف بو قبل إجراب العملية التع
الوفاية الوالمية عند الطلبة قبل استخدام ادلواد التعليمية ادلعدة. وقام 
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باالختبار القبلي شفهيا. أما بنسبة مئوية لنتيجة االختبار القبلي وىي كما يلي 
: 

 نسبة مئوية لنتيجة اإلختبار القبلي( : 7الجدول )

 الدرجة لنتيجةمسافة تحديد ا الرقم

 زاشلت 91-111 1

 جيد جدا 71-91 2

 جيد 61-71 3

 مقبول 51-61 4

 ضعيف 11-51 5

 

 أما نتائج االختبار القبلي ىي كما يلي : 
 ( نتائج االختبار القبلي8الجدول )

 اسم الطلبة رقم

 كفابة الطلب

 ة يف مهارة الوالم
معدل 
 النتيجة

 تقدير

 طالقة مفردات نطق

 مقبول 52 51 51 55 ئة الظهريةندا 1
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 جيد 67 65 65 71 نور الرضبة 2

 مقبول 52 51 51 55 حرية 3

 جيد 63 65 65 61 إيتا ادلزينة 4

 مقبول 61 51 71 61 إقمة األذنية 5

 جيد 62 65 61 61 نور ألف رضبوايت 6

 مقبول 58 55 61 61 يونسا سونيا. ر 7

 مقبول 53 51 55 55 نيل السعدة 8

 جيد 65 71 61 65 أنا مربة الصاحلة 9

 جيد 62 61 55 71 أين مسسيار 11

 جيد 62 61 61 65 الف نور حبيبة 11

 جيد 63 65 61 65 إسرفة ليلى 12

 مقبول 53 51 55 55 ثالث نعمة ادلوىل 13

 مقبول 58 55 71 51 عسوة حسنة 14

 مقبول 58 65 51 61 ليلى فتحية. م 15

 مقبول 888 875 885 915 المجموع
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 59  61 61 معدل الدرجة

 

 اتضح للباحث أن نتائج االختبار القبلي :والنظر إىل اجلدوال السابق  

 ( الدرجة االختبار القبلي9الجدول )

 الرقم
مسافة تحديد 

 النتيجة
 نسبة مئوية الدرجة عدد الطلبة

 - زاممت 1 91-111 1

 - جيد جدا 1 71-91 2

 % 4667 جيد 7 61-71 3

 % 5363 مقبول 8 51-61 4

 - ضعيف 1 11-51 5

  15  111 % 

 

 : ال أحد  درجة شلتاز .1

 ال أحد:   درجة جيد جدا .2

 طلبة 5:   درجة جيد .3

 طلبة 9:   درجة مقبةل .4

 طالبة 8:   درجة ضعيف .5
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توضيحا دلعرفة التورار عن نتائج االختبار القبلي كما عرضها الباحث يف 
% على 46.7ومن ىنا اتضاح الباحث أن قدرة الطلبة يف الوالم اجلدول. 

 .% على مستوى مقبول 53.3 و مستوى جيد،

 دلعرفة النتيجة ادلعدلة استحدم الباحث الرمز كما يلي :

رلموع الدرجةادلعدلة الدرجة 
رلموع الطلبة   ×111  = %

888

15
  ×111  = %59 

ستخدم يف ىذا البحث، نعرف أن من نتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار الن
 59قدرة الطلبة يف الوالم على مستوى "مقبول" ألن معدل نتيجتهم 

 نتائج االختبار البعدي -2

بعد إجراب العملية التعليمية، قام الباحث باالختبار البعدي ليعرف بو  
مدى فعالية ادلواد التعليمية اليت أعدىا الباحث. وقام الباحث االختبار البعدي 

 فهيا. أما بنسبة مئوية لنتيجة االختبار لبعدي وىي فيما يلي:ش

 ( : نسبة مئوية لنتيجة اإلختبار القبلي11الجدول )

 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم

 زاشلت 91-111 1

 جيد جدا 71-91 2

 جيد 61-71 3

 مقبول 51-61 4

 ضعيف 11-51 5
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 أما نتائج االختبار القبلي ىي كما يلي : 
 البعدي( نتائج االختبار 11) لجدولا

 اسم الطلبة رقم

 كفابة الطلب

 ة يف مهارة الوالم
معدل 
 النتيجة

 تقدير

 طالقة مفردات نطق

 جيد 65 65 65 65 ندائة الظهرية 1

 جيد جدا 85 85 85 85 نور الرضبة 2

 جيد 65 65 65 65 حرية 3

 جيد جدا 85 85 85 85 إيتا ادلزينة 4

 جيد جدا 81 81 81 81 ذنيةإقمة األ 5

 جيد 71 71 71 71 نور ألف رضبوايت 6

 جيد جدا 75 75 75 75 يونسا سونيا. ر 7

 مقبول 61 61 61 61 نيل السعدة 8

 جيد جدا 85 85 85 85 أنا مربة الصاحلة 9

 جيد جدا 81 81 81 81 أين مسسيار 11

 جيد جدا 75 75 75 75 الف نور حبيبة 11
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 جيد جدا 75 75 75 75 لىإسرفة لي 12

 مقبول 61 61 61 61 ثالث نعمة ادلوىل 13

 جيد جدا 85 85 85 85 عسوة حسنة 14

 جيد جدا 81 81 81 81 ليلى فتحية. م 15

 المجموع
112

5 
1125 1125 1125 

 جيد جدا

 75 75 75 75 معدل الدرجة

  

 والنظر إىل اجلدوال السابق اتضح للباحث أن نتائج االختبار القبلي : 

 ( الدرجة االختبار القبلي12اجلدول )

 الرقم
مسافة تحديد 

 النتيجة
 نسبة مئوية الدرجة عدد الطلبة

 - زاممت 1 91-111 1

 % 6667 جيد جدا 11 71-91 2

 %21 جيد 3 61-71 3

 %1363 مقبول 2 51-61 4
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 - ضعيف 1 11-51 5

  15  111 % 

 

 : ال أحد  درجة شلتاز .6

 طلبة 82:   درجة جيد جدا .7

 طلبة 3:   درجة جيد .8

 طلبة 2:   درجة مقبةل .9

 ال أحد:  درجة ضعيف .11

 

توضيحا دلعرفة التورار عن نتائج االختبار القبلي كما عرضها الباحث يف 
% على  66.7لطلبة يف الوالم اجلدول. ومن ىنا اتضاح الباحث أن قدرة ا

 .مقبولغلى مستوى  % 2، و % على مستوى جيد 02،جدا مستوى جيد

 دلعرفة النتيجة ادلعدلة استحدم الباحث الرمز كما يلي :

رلموع الدرجةالدرجة ادلعدلة 
رلموع الطلبة   ×111  = %

1125

15
  ×111  = %75 

ىذا البحث، نعرف أن قدرة  من نتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار النستخدم يف
 .75" ألن معدل نتيجتهم جيد جداالطلبة يف الوالم على مستوى "
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 تحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي -3

 ( مقاربنة االتبار القبلي واالختبار البعدي13الجدول )

 الرقم
 أسماء الطلبة

(N) 

X Y D  

XD=D-MD XD
2

اختبار  
 قبلي

 الفرقنتيجة  اختبار بعدي

 215.21 15.8 13 65 52  ندائة الظهرية 1 

 215.21 15.8 18 85 67 نور الرضبة 2

 215.21 15.8 13 65 52 حرية 3

 215.21 15.8 22 85 63 إيتا ادلزينة 4

 215.21 15.8 21 81 61 إقمة األذنية 5

 215.21 15.8 8 71 62 نور ألف رضبوايت 6

 215.21 15.8 17 75 58 يونسا سونيا. ر 7

 215.21 15.8 7 61 53 نيل السعدة 8

 215.21 15.8 21 85 65 أنا مربة الصاحلة 9

 215.21 15.8 18 81 62 أين مسسيار 11

 215.21 15.8 13 75 62 الف نور حبيبة 11

 215.21 15.8 12 75 63 إسرفة ليلى 12

 215.21 15.8 7 61 53 ثالث نعمة ادلوىل 13
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 215.21 15.8 27 85 58 عسوة حسنة 14

 215.21 15.8 22 81 58 ليلى فتحية. م 15

 المجموعة
915 1125 

∑D=237  ∑D
2
= 

3228.13 

 

   1568 75 59 معدل الدرجة

 

   
∑ 

 
 

237

15
 15 8 

  
  

√
∑ 2 
 (  1)

 

  
15 8

√
3228 13

15(15  1)

 

  
15 8

√3228 13
211

 

  
15 8

√15 37
 

  
15 8

3 921
 4 13 

 

وأما ربليل البيانات من نتيجة ذبريب ادلواد، فيقّدم الباحث الرموز اإلحصائي  
كما ورد الباحث يف منهجية البحث. ويف ىذا البحث أراد الباحث معرفة فعالية 

تيار ادلفردات والوالم قدرة الطلبة يف صدق اخ استخدام ادلواد التعليمية لًتقية
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لذلك . معهد الفتاح الثاين حبر العلوم جومبانق (pasca) اخلواصالفصل  بالطالقة
يستخدم الباحث من نتائج االختبار القبلي من حيث معرفة كفابة الطالبات يف 
مهارة الوالم قبل استخدام ادلواد التعليمية واالختبار البعدي من حيث ترقية مهارة 

 ستخدام ادلواد التعليمية.الوالم بعد ا
وبعد ما يعرض الباحث النتائج من االختبارين )القبلي والبعدي( يف نفس 
الفصل، فوصل الباحث ليدخل ىذه النتائج إىل الرموز اإلحصائية دلعرفة التأثَت 

فصل لدى طلبة والم لًتقية مهارة ال ةالتعليمي وادى فعالية استخدام ادلالتعليمي عل
  .قتامباك براس جومبان معهد الفتاح حبر العلوم (pasca) اخلواص

 بأن فروض البحث يف ىذا البحث الباحثمن الرسم ادلذكور تستنتج 
 والدليل أن نتيجة التائي اإلحصائي أكرب من نتيجة تائي، وىي: مقبولة، 

( MD)  االختبار من ادلتوسط أن على الباحث حصل قد السابق احلساب ومن  

 على وحصل(1 –  ) =  الباحث حسب مث 4.13  فهو t ةقيم وأما  15.8 ىو

 عند اجلدول يف ادلوجودة t قيمة إىل 14 العدد ىذا يرجع مث(. 14=15-1)

 t قيمة من أكرب t أن الباحث فعرف ، (2114) تدل%   5 الداللة مستوى

 النتيجة حساب على اعتمادا ولذا،:  (4.13 > 2.14)اجلدول يف ادلوجودة

 .فعال أي مقبول السابق ادلذكور لفرضا أن األخَتة

 

 ومناقشة البحثالمبحث الثالث : 

 عداد المواد التعليمية لمهارة الكالم على أساس الكتب الفقهيةإ 16

ربليل (8جرت الباحث يف إعداد ىذه ادلواد على اخلطوات كما يلي : )
( التحويم 3) ( تطوير ادلواد،0( تصميم الًتاز ادلبدئي، )0مطللبات الدارسُت، )

( التصويبات، ويف آخر 7(التجربة ادليدنية، )6( التصويبات، )5من اخلراب، )
 ادلرحلة نتيج الباحث ادلواد التعليمية.
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النموذج يف تطوير وىذا إحدى  ADDIEوىذا اخلطوات مناسبة خبطوات بنموذاج 
 ألنو وذلكأو إعداد ادلواد التعليمية كما استخدمو الباحث يف عملية التطوير. 

( و Sheltonوقال صيلتون ) .1 وبدون تعقيد بوضوح تفصيلية خطوات يتضمن
عملية  توفر( أن ىذا النموذج لتصميم ادلواد التعليمية اليت Saltsman) سلثومن

 2وذج مناسب لتعليم وجها لوجو يف غرفة الصف.منظمة. واستخدام ىذا النم

 الفقهية الكتب أساس على الكالم لمهارة التعليمية المواد خصائص 26

تم الباحـث ألسـاس إعـداد يف إعداد ىذه ادلواد التعليمية دلهـارة الوـالم يهـ
نقــل رشــدي أضبــد طعيمــة عــن نــيوالس  كمــا ادلوادـــ ومعيــار إختيــار ادلــواد، وىــي :

 3رلموعة من ادلعايَت ىي ما يلي:

: يعتــــرب احملتـــــوى صــــادقا عنـــــدما يوــــون واقـــــعيا  (validity) معيااااار الصاااادق -1
 ن سبشيو مع األىداف ادلوضوعية.وأصيال وصحيحا عمليا، فضال ع

يعترب احملتوى مهّما عنـدما يوـون ذا قيمـة ىف  (significance)  : معياراألهمية -2
 .حياة الطالب

: يوـــــون احملتـــــوى متماشـــــيا مـــــع (interest) معياااااار المياااااول واالهتماماااااات -3
 اىتمامات الطالب.

ال للــتعلم عنــدما : يوــون احملتــوى قــاب(learn ability) معيااار قابليااة للااتعلم -4
 يراعى قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق الفردية بينهم.

سيوون احملتوى جيدا عند ما يشمل : (Universality) معيار عالمية
 تعًتف باحلدود اجلغرافية بُت البشر. أمناطا من التعليم ال

 ومن ذالك زبصصت ىذه ادلواد باخلصائص : 

                                                           
1
 Dewi salma prawiradilaga, prinsip desain pembelajaran, (Jakarta: kencana, 6776), h.66 

2
 Model ADDIE sebagai Kerangka Kerja Pembuatan e-Learning  

-pembuatan-kerja-kerangka-sebagai-addie-/model2/11//4/26http://ermala.wordpress.com/

learning/-e WIB. 16631jam  2112januari  9diakses tanggal   
  66: ص ،سابق مرجع ،طعيمة أضبد رشدي 3

http://ermala.wordpress.com/2011/04/26/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/
http://ermala.wordpress.com/2011/04/26/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/
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 اإلسالمية ادلعهد للطلبة الوالم ةدلهار  التعليمية ادلواد ىذه يعاد .1

 .الوالم دلهارة اخلاصة ادلواد فيو يون مل الذي السلفية

 يدرسوهنا اليت الًتاثية الفقهية الوتب من ادلواد ىذه تأسست .2

 تعليم يف لتسهلهم وىذا. والًتصبة القرابة تعليم يف الطلبة

 أن ذلك وجبانب. ادلواد تلك يف اخلربة ذلم أن مع الوالم،

 اليت اإلسالمية واألحوال األعمال على تشتمل الفهية ادلواد

 .اليومية حياهتم يف الطلبة هبا يقوم

 األعمال فيها تظاىرت اليت احلوارات ادلواد ىذا ولتش .3

 يف التعليم الصالة، مثل بيئتهم يف اليومية الطلبة واألحوال
 .ذالك وغَت فالتعار  الفصل،

 

 مهارة الكالمالمواد التعليمية ل فعالية .3

ونتائج  ”t“دلعرفة فعالية استخدام ادلادة ادلعدة، قام الباحث بإختبار   
لتصدقها استخدمت  االختبار تدل على ارتقاب كفابة الطلبة يف كالم اللغة العربية.

 الباحثة ادلعيار اآليت :

إذا كانت درجة تاب حساب أكرب من درجة تاب اجلدول فالفرض مقبول،  (أ 
أكثر تأثَتا يف إصلاز الطلبة أن تعليم اإلنشاب باستخدام الفيسبوك  وىذا يعٍت

 بندا أتشية. دبعهد دار العلوم صببوا تايف التعبَت التحريرى. مهارة يف

إذا كانت درجة تاب حساب أصغر من درجة تاب اجلدول أو متساويُت  (ب 
تأثَتا  فالفرض مرفوض، وىذا يعٍت أن تعليم اإلنشاب باستخدام الفيسبوك أقل

يف إصلاز الطلبة يف مهارة التعبَت التحريرى دبعهد دار العلوم صببوا تايف بندا 
 أتشية .
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( أكرب من 4.13( يف ىذا البحث )  1 اعتمادا على التنائج تاب حساب )
(. عرفنا أن الفرض السابق 2.14% )5درجة تاب جدول على مستوى 

الفتاح الثاين دبعهد  واد ادلعدةباستخدام ادل الوالمتعليم  أن مقبول، وىذا يعٍت
 .فعالة  حبر العلوم جبومبانق جاوا الشرقية
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 الفصل الخامس

 والتوصيات والمقترحات خالصة البحث

 خالصة البحث (أ

 سواء بتحليلها القيام مث الباحث عليها حصل اليت البيانات على اعتمادا

 أن ميكن والبعدي  القبلي االختبار يف الطلبة نتائج من وأما األولية الدراسة من

 :يلي كما البحث نتائج نلخص

مير بست  ةساس الكتب الفقهيكيفية تصميم مواد التعليمية دلهارة الكالم على أ .1
 مراحل، ىي :

حتليل احلاجات وادلشكالت : ىذه ادلرحلة األوىل لتحليل مشكالت  (أ
 الطلبة مث حتليلها مناسبا حبجاهتم ومقدراهتم ادلوجودة.

تصميم اخلطة : تصميم اخلطة إعتمادا لتطوير ادلواد من ادلقدمة إىل  (ب
 اخلامتة.

 ادلواد ورقيةتطوير ادلواد حىت تكون  (ج

 خرباء دلقياس جودة ادلواد ادلعدةحتكيم  (د

 تنقيح ادلنتج بعد حتكيم اخلبري للتجربة ادليدنية. (ه

معهد الفتاح الثاين حبر العلوم  (pasca) اخلواص التجربة ادليدانية يف فصل (و
  .الطلبة 51جومبانق بعدد العينية 

 ل على ادلنتج النهائي.مث التنقيح بعد التجربة ادليدانية للحصو  (ز

 :الفقهية الكتب أساس على الكالم دلهارة التعليمية ادلواد خصائص .2

ادلواد التعليمية دلهارة الكالم على أساس الكتب الفقهية ذلا اخلصائص، وىي كما 
 يلي:
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 ادلعهد للطلبة الكالم دلهارة التعليمية ادلواد ىذه يعاد (أ

 دلهارة اخلاصة ادلواد وفي يكن مل الذي السلفية اإلسالمية

 .الكالم

 اليت الًتاثية الفقهية الكتب من ادلواد ىذا تأسست (ب

 يف لتسهلهم وىذا. والًتمجة القراءة تعليم يف الطلبة يدرسوهنا
 وجبانب. ادلواد تلك يف اخلربة ذلم أن مع الكالم، تعليم

 واألحوال األعمال على تشتمل الفهية ادلواد أن ذلك

 .اليومية حياهتم يف الطلبة هبا يقوم اليت اإلسالمية

 األعمال فيها تظاىرت اليت احلوارات ادلواد ىذا تشاكل (ج

 يف التعليم الصالة، مثل بيئتهم يف اليومية الطلبة واألحوال
 .ذالك وغري التعروف الفصل،

 فعالية ادلواد التعليمية دلهارة الكالم .3

 عند الطلبة قدرة ترقية يف فعاليتها ذلا حثالبا أعدىا اليت اجلديدة التعليمية ادلواد

 قدرهتم ويف والطالقة العربية األصوات نطقهم حيث من الشفهي تعبريىم أداء

 اليت النتائج بني الباحث قارن عندما ذلك يبدو اللغوية، ادلفردات استخدام على

على التنائج  يعتمد وذلك .البعدي  و القبلى االختبار بني الطلبة عليها حصل
( أكرب من درجة تاء جدول على 4..3( يف ىذا البحث )  0 اء حساب )ت

 (.3..4% )1مستوى 

 البحث توصيات (ب

لتحسني تعليم اللغة العربية يف معهد الفتاح الثاين حبر العلوم خاصة، ويف 
معاىد أخرى، يصى الباحث الوصيات باعتماد على ما حتصل عليو يف حبثو أن 
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افعا للمستخدم ادلواد ودلعلمي اللغة ومصممي تكون نتيجة البحث مدخال ن
 ادلواد التعليمية موجها أي ذاتيا، وتتبعها البحث ادلستمرة كما ياىل :

 باختيار وذلك للطلبة، ادلناسبة اجليدة التعليمية ادلواد بإعداد ادلدرس يقوم أن -1

 .لبةالط منها ميل ال حىت اليومية بأحواذلم ارتباط ذلا وما السهلة ادلوضوعات

 ويستعني ادلتعددة التعليمية والنشاطات التدريس أساليب ادلدرس يستخدم أن -2

 عملية التعليم يكون حىت ادلختلفة التقومي وأساليب ادلتنوعة ادلعينة بالوسائل

 .مملة غري مرحية

 وتوثيق خرباهتم وتنويع معرفتهم إلثراء التدريبات بأنواع الطلبة ادلدرس يزود أن -3

 .كفاءهتم

 ذلك ألن ، الكالم تدريس عند األم لغة استخدام ادلدرس جيتنب أن ينبغي -4

  عليو يلزم بل األم، بلغة شرحو أو الدرس ترمجة على يتعودون الطلبة جيعل

 .تعليمها يريد اليت ادلفردات معاين لفهم ادلعينة الوسائل من كثري استخدام
 

 

 مقترحات البحث (ج

 لباحث ادلقًتحات اآلتية:بناء على نتائج البحث يقدم ا

الكتب الفقهية أداة من  إن ادلواد التعليمية دلهارة الكالم على أساس -1
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 أو ،ادلدروس األخرى الًتاث الكتب أساس على( pasca) اخلواص الفصل

 .األخري لفصل لكالما للمهارات تعليمية مواد عدادإل أخرى حبوث
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pra Penelitian 

 

Nama Narasumber :  ____________________________________ 

Hari/Tanggal  :  ____________________________________ 

Pukul   :  ____________________________________ 

 

1. Menurut bapak apakah meharah kalam perlu diajarkan bagi santri? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Bagai mana menurut bapak tentang pembelajaran kalam selama ini? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Bagai manakah menurut bapak jika materi pembelajaran kalam untuk santri 

diambilkan dari kitab-kitab kuning yang di pelajari santri di pondok? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Bagai mana pendapat bapak jika materi tersebut di terapkan di pesantren ini 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Pasca Penelitian 

 

Nama Narasumber :  __________________________________________ 

Hari/Tanggal  :  __________________________________________ 

Pukul   :  __________________________________________ 

 

1. Menurut Ibu, bagaimanakah materi ajar yang telah dikembangkan dengan asas 

kitab-kitab fiqih ini? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Apakah materi ajar yang telah dikembangkan ini dapat membantu belajar siswa 

(belajar aktif)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Apakah materi ajar yang dikembangkan membantu siswa mengkaitkan pengetahuan 

atau pengalaman mereka? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Apakah latihan-latihan tersebut membantu siswa dalam memahami materi 

khususnya maharah kalam? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Bagaimanakah tingkat kemampuan siswa setelah menggunakan materi (buku) ini? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN 

 

Isilah terlebih dahulu identitas kamu. Tidak ada jawaban yang salah dalam angket ini. 

Semuanya akan kamu isi sesuai dengan apa yang kamu lakukan atau pengalamanmu 

tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab khususnya kemahiran berbicara yang 

berlangsung selama ini. Angket ini tidak berpengaruh terhadap penilaian. 

 

Nama :  ____________________________________ 

Kelas :  ____________________________________ 

Hobi :  ____________________________________ 

 

Petunjuk! 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan member tanda silang (X) pada salah satu 

kolom yang anda anggap benar dan sesuai! 

No 

 
Pertanyaan 

Pilihan 

S
an

g
at

 

S
et

u
ju

 

S
et

u
ju

 

K
u
ra

n
g
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et

u
ju

 

T
id

ak
 

S
et

u
ju

 

1 Pembelajaran bahasa Arab selama ini 

merupakan pembelajaran yang 

menyenangkan 

    

2 Materi yang diajarkan selama ini sangat 

sulit 

    

3 Buku panduan penting dalam membantu 

pembelajaran kalam  

    

4 Saya kurang memahami materi yang 

disampaikan selama ini 

    

5 Soal latihan yang diberikan selama ini 

monoton (tidak bervariasi). 

    

6 Pembelajaran selama ini berpusat pada 

guru 
    

7 Saya lebih banyak menguasai mufrodat 

kitab-kitab kuning termasuk fiqih 

dibanding mufrodat yang diajarkan dalam 

materi selama ini. 

    

8 Saya senang jika belajar dimulai dari apa 

yang saya ketahui 

 

    



 

11. Saya senang dengan materi berdasarkan kitab-kitab fiqih berikut ini:  

(pilihlah 8 dari judul-judul dibawah ini) 

 

a. Ahkam As Sholah 

b. Menutup aurat 

c. Perkara yang membatalkan sholat 

d. Sholat khouf 

e. Syarat sah sholat 

f. Wudlu’ 

g. Ma yufsidu sholah 

h. Sholat di perjalanan 

i. Syarat dan rukun sholat 

j. Kewajiban sholat 

 

 

 

 

 

***** Terimakasih***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Saya lebih senang jika materi kalam 

diambilkan dari kitab kitab fiqih yang juga 

menjadi materi qira’ah 

    

11 Saya senang dengan materi yang ada 

kaitanya dengan kegiatan sehari-hari di 

pesantren 

    



ANGKET SISWA 

 

 

Isilah terlebih dahulu identitas anda. Tidak ada jawaban yang salah dalam angket ini. 

Semuanya akan anda isi sesuai dengan apa yang anda lakukan atau pengalaman anda 

tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab khususnya maharah kalam yang 

berlangsung selama ini. Angket ini tidak berpengaruh terhadap penilaian. 

 

Nama :  ____________________________________ 

Kelas :  ____________________________________ 

 

Petunjuk! 

1. Isilah terlebih dahulu identitas siswa 

2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia pada kolom yang anda anggap 

benar dan sesuai 

3. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai pada raport, karena itu jawablah 

pertanyaan- pertanyaan yang ada dengan apa adanya. 

4. Terimakasih atas kesediaannya mengisi angket ini. 

 

No 

 
Pertanyaan 

Pilihan 
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1 Saya merasa senang mempelajari bahasa 

Arab setelah mengikuti 

Pembelajaran ini 

    

2 Saya senang dengan materi (buku paket) 

yang baru 

    

3 Materi yang diajarkan sesuai dengan 

pengalaman (kegiatan sehari-hari). 

    

4 Saya lebih aktif dan bersemangat dalam 

belajar bahasa Arab dengan materi 

yang baru. 

    

5 Kosakata dalam materi ini sebagian besar     



 

 

***** Terima kasih ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telah di kuasai, sehingga mudah untuk 

dipelajari. 

6 Gambar yang ada di dalam buku paket 

membatu saya untuk memahami 

materi dengan mudah 

    

7 Latihan yang ada dalam materi (buku 

paket) ini membantu saya untuk belajar 

Mandiri dan kelompok. 

    

8 Latihan latihan yang ada dalam materi ini 

membantu saya dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara 

    

9 Materi kalam ini membantu saya dalam 

memahami fiqih. 

    

11 Belajar dari pengalaman atau pengetahuan 

(kegiatan sehari-hari) membantu 

Saya untuk mengembangkan dan 

menerapkan materi yang telah diajarkan 

    



 الخطةالم دليل
 

معهد الفتاح حبر العلوم يف  اللغة العربية ملهارة الكالم ما هو املنهج املستخدم يف تعليم .1
 ؟جومبانق

 

عهد الفتاح حبر العلوم املب اللغة العربية شكالت اليت تواجه املدرس يف تعليمما هي امل .2
 ؟ جومبانق

 

عهد الفتاح حبر باملما هو الكتاب املدرسي املقرر يف تدريس اللغة العربية ملهارة الكالم  .3
 ؟ العلوم جومبانق

 

عهد الفتاح حبر باملما هي الطريقة املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ملهارة الكالم  .4
 ؟ العلوم جومبانق

 

عهد الفتاح حبر باملما هي الوسائل املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ملهارة الكالم  .5
 ؟ العلوم جومبانق

 

 ؟ عهد الفتاح حبر العلوم جومبانقاملما هو التقومي املستخدم لقياس قدرة الطلبة يف  .6

 

 عهد الفتاح حبرباملكيف كانت اخلصائص  الثقافية والرتبوية واالجتماعية لدى الطلبة  .7
 ؟ العلوم جومبانق

 
 

 

 

 
 

 



 معيار درجة األسئلةاألسئلة لالختبار القبلي والبعدي مع 

 الرقم السؤال النطق المفردة الطالقة
 1 السالم عليكم   

 2 كيف حللك؟ هل أنت مستعيدة؟ 11 11 01

 3 على من جتب الصالة؟ 11 11 01

 4 مىت جيب أن نأمر الولد بالصالة؟ 11 11 01

 5 يف أي حال جيوز علينا أن ال نستقبل القبلة يف الصالة؟ 11 11 01

 6 ما هي حدود غسل الوجه؟ 11 11 01

 7 أذكر بعض منها ! هل عرفت عن شروط صحة الصالة ؟ 11 11 01

فة أذكر بعص شروط صحة الصالة كما قد درست من كتاب طح 11 11 01
 الطالب ؟

8 

 9 يف حالة الصالة مثال، وجدنا النجاسة يف بداننا، إذا ماذا سنفعل؟ 11 11 01

 11 بعض منهم!أذكر  هل عرفت ما الذي يفسد الصالة ؟ 11 11 01

 11 ورتنا، ملاذا؟هل الصالة فاسدا إذا كشف الريح بعض الع 11 11 01

 12 شكرا 11 11 01

 المجموع   
 



 الصور في ميدان البحث
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 الطلبة أثناء العملية التعليميةالباحث و 
 
 

 
 
 
 

 الطلبة يقومون باللعبة اللغوية
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 بة أثناء االختبارالباحث والطل
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 فصل بعد الدينيةالطلبة 
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