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خطاب : )) احرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من قال عمر ابن 
 دينكم((

*** 

"من أحب اهلل تعاىل أحب رسولو ، ومن أحب الرسول العريب 
 أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية"

 )أبو منصور الثعاليب النيسابوري فقو اللغة وسر العربية(
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 اإلهداء

 مفيت احلاج ادلكرم ووالديت سيت فاطمة احلاجة إىل والدي زلمد علي

 ادلعلمُت األولُت

وعرفت يف نفس كل منهما  الذين تلقيت على يديهما الكرميتُت اول مبادئالصدق والوفاء
 تقدمة إجالال واحًتاما العاين الطيبة والسماحة القيمة وسالمة الطوية ونقاء الضمَت

*** 

أمي مشفقة، أمي عزيزة، نور ادلغفرة ، زين  إىل أخوايت وأخي أحبهم سيت مصلوحة،
 نفسي ، مفتاح فؤادي ، لؤلؤ فطرية أشكركم كل شكري على تشجيعاتكم الدائمة

*** 

 الذين أدين ذلم بالكثَت تقديرا وإجالال إىل أساتذيت ادلكرمُت

*** 

 إىل كافة ادلدرسُت يف مجيع ادلدارس اإلسالمية

  القوًن والعداد جيل ادلسلمُتالذين قد بذلوا جهودىم لنصر دين اهلل

*** 

حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية
 وتسهم يف خدمة اإلنسان. أسهمت

*** 
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 التقدير و الشكر

 

 ىذا إجناز يف ووفقٍت أعانٍت الذي عليو والثناء وتعاىل سبحانو اهلل حبمد أبدأ

 . أجلو من الذي كان الغرض بإمتام وفقت قد أكون أن آمل والذي ادلتواضع، العمل

 زلمد سيدنا ادلرسلُت وإمام ، النبيُت خامت وقدوتنا ، حبيبنا على وأسلم وأصلي

 وبعد،. طلبو يف والسعي العلم حب علمنا الذي

 أعانوين الذين بدور أشيد أن والرضا بالغبطة النفس يغمر الذي الوفاء دلن إنو

 . الوجود حيز إىل البحث ىذه خرج أن إىل وقتهمو  جبهدىم

وقد مّن اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد 
 –والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت 

ذلم فضل يف  أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان –بعد محد اهلل تعاىل 
خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوىم إال 

 العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم : 

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  
 اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم احلكومية دباالنج.

تور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مساحة األستاذ الدك
 إبراىيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة الدكتور احلاج شهداء صاحل نور ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة العربية  
 كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ج



 
 

كتور زلمد عينُت ادلاجيستَت، ادلشرف األول الذي أفاد مساحة األستاذ الد 
الباحث علميًا وعمليًا ووجو خطواتو ىف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة 

 البحث حىت اإلنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.

ادلشرف الثاين، فحقًا يعجز  مساحة الدكتور بكري زلمد خبيت أمحد ادلاجستَت،
لساىن عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا 
البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهو، وكان 
لتفضلو دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فلو مٍت خالص الشكر 

 هلل عظيم الثواب واجلزاء. والتقدير ومن ا

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ ادلعلمُت يف قسم تعليم   
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  اإلسالمية احلكومية 
ماالنج.  فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف 

 شجيع  وجزاىم اهلل عٌت خَت اجلزاء. والت

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل الوالدين احملًتمُت اللذين قد ربيانـي 
 ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشّجعا نـي دائما يف طلب العلوم النافعة.

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم ىف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل 
 ود ولو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.خَت الوج

 سبيل يف وادلساعدة العون يد مد من كل إىل والتقدير بالشكر أتقدم وأخَتا

 خَت اهلل مجيعا فجزاىم ، فضلو كرًن على شكري فاتو ممن ادلتواضع العمل ىذا إجناز

 شيء كل على إنو ، بضيائو يستنَتون مالعل أبواب من بابا عليهم اهلل وفتح ، اجلزاء

 . قدير

  .العادلُت رب هلل احلمد أن دعوانا وأخر



 
 

 مهورية إندونيسياج

 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج

 م تعليم اللغـة العربيـةكليـة الدراسات العليا قس

 

 تقرير المشرفين

 بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف

 األنبياء وادلرسلُت وعلى آلو وأصحابو أمجعُت.

  أعدىا الطالب:البحث التكميلي اليت بعد االطالع على
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 (بـ تولونج أجونج)حبث تطويري ذبرييب باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 .البحث ىل رللس مناقشةوافق ادلشرفان على تقدميها إ
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 أ.د. محمد عينين الماجستير

 

 ادلشرف الثاين
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 العتمادا
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 االعتماد من طرق لجنة المناقشة
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قد دافع الطالب عن ىذا البحث العلمي أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل 
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00410 . 

رجة ادلاجستَت يف تعليم لنيل دأقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط 
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ضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى ح
أحد استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أربمل ادلسؤولية  على 

 موالنا ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة

 . ماالنج كوميةاحل اإلسالمية  إبراىيم مالك

 ىذا، و حررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 
 

 

 م  8118 سبتمبَت 20ماالنج،
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ABSTRAK 

 

Muhammad Zakki Masykur, 2102. Desain Bahan Ajar melalui WEBQUEST dalam 

meningkatkan kemahiran Berbicara (Penelitian Pengembangandan  Eksperimen 

di Sekolah Tinggi Agama  Islam Negeri Tulungagung Jawa Timur). Tesis 

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Prof. Dr. M. Ainin. , Dr. Bakrie Muhammad Bakhit Ahmad. 

 

Kata kunci: Desain Bahan Ajar melalui WEBQUEST, kemahiran Berbicara. 

Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta 

didik untuk menguaasai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran 

mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup 

dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatam 

pembelajaran perlu : 0) berpusat pada peserta didik ; 2) mengembangkan kreatifitas 

peserta didik ; 3) menciptakan kondisi yang menyenagkan dan menantang : 4) bermuatan, 

nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang 

beragam. (Puskur 2114: 03), dalam perkembangannya, dunia pendidikan saat ini sangat 

terpengaruh oleh IPTEK termasuk dalam penyusunan desain bahan ajar melalui 

webquest. 

 Tujuan penelitian ini adalah: 0) mengetahui proses penyusunan desain bahan ajar 

melalui WEBQUEST dalam meningkatkan kemahiran berbicara di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Tulungagung.; 2) mengetahui Sejauh mana efektifitas pengunaan 

Desain bahan ajar tersebut dalam meningkatkan kemahiran berbicara di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Tulungagung 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research & 

Development) Hasil dari penelitian ini adalah: 0) proses penyusunan desain bahan ajar 

melalui WEBQUEST dalam meningkatkan kemahiran berbicara di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Tulungagung 2) efektifitas pengunaan Desain bahan ajar tersebut 

dalam meningkatkan kemahiran berbicara.  

Setelah menggunakan desain bahan ajar pada kelas krontrol 6686 sedangkan pada 

kelas eksperimen 86.  Pembelajaran dengan menggunakan desain bahan ajar  ini efektif 

meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa Sekolah Tingggi Agama Islam Negeri 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab Tulungagung terlihat dari besarnya perbandingan nilai 

mahasiswa control dan mahasiswa eksperimen dari nilai t-hitung 28862 t-tabel 282. t-

hitung lebih besar dari t-tabel. 
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 البحث ستخلصم

 ة مهارة الكالمالرحالت املعرفية لرتقيتصميم املادة عرب . م 2102 ،حممد زكي مشكور

، رسالة املاجستري (تولونج أجونجبـ )حبث تطويري جترييب باجلامعة اإلسالمية احلكومية
العليا قسم تعليم  جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، كلية الدراسات

والمشرف  ،عينين الماجستيرالدكتور محمد  األستاذ: المشرف األول اللغة العربية،
 .الماجستير بكري محمد بخيت أحمد الدكتورلثانـي : ا

 

 تصميم املادة عرب الرحالت املعرفية، الكفاءة يف الكالم:  الكلمات األساسية

ومن أىم اجلوانب اليت تؤدي إىل عديد من املشكالت ىو اجلانب التعليمي، ألنو 
العربية يف إندونيسيا  يؤثر مباشرة يف التعليم و التعلم: ليس من السهولة أن يقوم معلم

بتعليمها لدى الداريسني لعدم احلماسة تدفعهم على اجلد واجلهد يف تعلم اللغة العربية، 
 ه اللغةفأصبح احلال من واقعية ىذ

 (WEBQUEST)تصميم املادة عرب الرحالت املعرفية  .0 أىداف ىذا البحث ىي 
يف اجلامعة  -عليم اللغة العربيةقسم ت –لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة املرحلة الثالث

 .هامعرفة فعالية استخدام .2. تولونج أجونج–المية احلكومية بـ اإلس

ويستخدم الباحث املنهج ( Quantitative Approach) يستند ىذا البحث على الكمي
وىي طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتاج معني  (R&D)التطويرى و التجرييب 

 وجتربة فعالة. 

وجد  ر القبلي والبعدي يف الفصلنيتحليل عن النتيجة احملصولة من اإلختباالبعد 
. وفقا اإلختالف. وىدفـو ملعرفة كفاءة األساسية لكل الطالب عن مهارة الكالم الباحث

يف فعالية  يتضح أن ىناك فرقباحلساب السابق فيمكن الفرض املقدم يف ىذا البحث 
لكالم للفصل التجريبيب أعلى من مهارة الكالم للفصل حبيث أن مهارة ااستخدامها 

أن  %. و بذلك،36على النتيجة   اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج الضابط باجلامعة
 .الفرض "فعالية استخدام تصميم املادة عرب الرحالت املعرفية " مقبول

 ز



 
 

ABSTRACT 

 

Muhammad Zakki Masykur, 2102, design of teaching material through WebQuest in 

enhancing the skills of speaking (Developmental and Experimental Research in 

State Islamic Institute of Tulungagung, Thesis, Post-Graduate Program in Arabic 

Language Education, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor I : Prof. Dr. M. Ainin Supervisor II : Dr. Bakrie Muhammad 

Bakhit Ahmad 

 

Keywords : Teaching Materials through WebQuest, Speaking Arabic Skill 

 

Teachers need to create effective teaching materials to ensure that students are 

learning to their maximum potential. Any tool used to convey information or test 

understanding is a teaching material. This broad category includes common classroom 

elements such as worksheets, videos, quizzes and activities. When designing materials, 

teachers need to consider a number of factors. By taking time to consider educational 

goals---and ways to create and deliver materials appropriate to the specific body of 

students being taught---teachers will be more successful in creating quality teaching 

material that promotes learning.  

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 ) 

The purposes of this research are: 0) product webquest to improve student’s 

Arabic speaking skill 2) the effective test of webquest in improving student’s Arabic 

speaking skill ofin State Islamic Institute.  

The results of this research are: 0) product webquest to improve student’s Arabic 

speaking skill  2)  the experiment appointed that using product webquest could improve 

the ability of students to speak Arabic. 

There are suggestions for the school and it’s Arabic teachers: 0) 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 in State Islamic 

Institut  or others Islamic Institut  . 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة -أ

للغة العربية مهملة بل مهمة حتتاج الدول إىل اإلىتمام هبا  وخاصة الدول ليست ا
اإلسالمية منها إندونيسيا. اىتم سكاهنا باللغة العربية اىتماما كبَتا منذ القدًن. وذلك 
بتأسيس ادلؤسسات التعليمية حيث توجد من ادلواد ادلتعلمة فيها اللغة العربية، إما من 

م حديثة وادلدارس اإلسالمية أىلية كانت أم حكومية واجلامعات ادلعاىد تقليدية كانت أ
 اإلسالمية.

إن للكالم منزلة كبَتة يف حياة ادلتعلم وغَت ادلتعلم، فهو ضرورة من ضرورات 
احلياة، إذ الديكن االستغناء عنو يف أي زمن أو مكان، ألنو وسيلة االتصال بُت الناس 

 جهم.بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم وقضاء حوائ

يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمجة اللسان 
عما تعلمو االنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وىو من العالمات ادلميزة 
لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو الصوت 

، كما أن اإلفادة ىي: مادلت على معٌت من ادلعاين، على ادلشتمل على بعض احلروف
 . 1األقل يف ذىن ادلتكلم

تعليم بناء على ذلك إن الكالم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسية يف 
اللغة. لكن يف الواقع تعليم مهارة الكالم حىت االن مازال حتت سيطرة ادلعلم واليتيح 
الفرصة لدى الطالب ليشًتكوا جبد ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات حىت أن 
الدارسُت مل يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بادللل يف تعلم اللغة العربية. 
                                                           

1
 .5ٛ(، ص: ٕٜٜٔ، )الرياض:  دار السلم، ٔ، ط. ، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان  
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مد عبد القادر أمحد: أأسباب ضع  التالميذ يف التعبَت من ناحية ادلدرس وقد ذكر زل
ىي: فرضو عليهم ادلوضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركو احلرية للتالميذ يف اختيار 
ادلوضوع، وحديثو أمام التالميذ باللهجة العامية، وعدم استغاللو لفرصة التدريب على 

بية، وعدم اىتمامو بتوليد الدافع واقتناص الفرصة التعبَت يف بقية فروع اللغة العر 
 . وىذه حتدث منذ عصر القدًن حىت عصرنا احلاضر 2ادلطابقةأ

ا اشًتك اشًتاكا ورأى مؤيدوا  ادلعرفة أنو استطاع الدارس أن يتعلم جيدا إذ
نشيطا يف كل عملية يف حجرة الدراسة وأتيحت لو الفرصة الكتشاف األشياء بنفسو، 

. وإحدى 3وأن يعرض الطالب حصيلة التعلم على صورة ما يعلم وماديكن القيام بو
الطرق الشًتاك الدارسُت يف عملية التعليم ىي التدريس باستخدام الوسائل التعليمية.  
كما أورد زكي عبد الرحيم الكلوب يف كتابو الوسائل التعليمية والتعلُّمية نقال عن كتاب 

ة تثَت اىتمام التالميذ كثَتا وجتعل ما يتعلمونو ادجال ديل الذي قال أإن الوسائل التعليمي
. كما ىواحلال عند تصميم ادلادة عرب 4باقي األثر و تنمي يف التالميذ استمرارا يف الفكر

لًتقية مهارة الكالم أ. كما زكي أزىار أرشد نقال عن  (WEBQUEST)الرحالت ادلعرفية 
عمر مهالك أإن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم تستطيع أن تنمي الدافعية 
والرغبة والدوافع من اجلوانب النفسية عند الطالب و كذلك تساعد ادلدرس على إجياد 

. وكما قال اسنوير وزكي الدين أإن 5تعليمأفعالية وتوضيح ادلعلومات وجناح عملية ال
الوسائل التعليمية تستطيع أن تدفع الطالب للتعلم وتساعد على تكوين ادلفهوم 

 .6"األساسي وتوضح شيئا صحيحا

                                                           
2
 .ٕٕ٘(، ص: ٜٜٛٔ، )دمشق:  منشرات جامعة دمشق، ٔ، ط.، طرائق تدريس اللغة العربيةزلمد عبد القادر أمحد  

3
  Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK, Malang: Universitas 

Negeri Malang, 2004, h. 8. 
4
 .ٖٓ(، ص: ٜٙٛٔ)بَتوت:  دار إحياء العلوم،  ،ٕط. ، الوسائل التعليمية والتعلُّمية, بشَت عبد الرحيم الكلوب  

5
  Azhar Arsyad, Media Pengajaran, Jakarta, Ciputat Pers, 2002, h: 11-20. 

6
 Anawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, Jakarta, Ciputat Press, 2002, h: 13.  
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إّن يف عملية التعليم والتعّلم عنصران مهمان ومها الطريقة و الوسائل التعليمية. 
وىذان العنصران وعالقة ببعضها بعضاً، بأّن يف اختيارإحدى الطرق التعليمية سَتكون 

. وهبذا، يتضح لنا أّن الوسائل التعليمية يف عملية 7 مؤثرة للوسائل التعليمية الفّعالةِ 
التعليم والتعّلم أمر مهّم ال خيتل  فيو إثنان. ولكن يف واقع التعليم والتعّلم، نَرى بأّن 

عمليتهم التعليمية إال نادرا. بَ ْعض ادلعّلمُت مل يهتّموا ومل يستعملوا الوسائل التعليمية يف 
بل يفّضل بعضهم الوسائل التعليمية التقليدية حيث يكتفون باستخدام السبورة والكتاب 

 التعليمي القاصرين يف  إجناح عملية التعليم والتعّلم.

فمما ال شّك فيو أّن تصميم ادلادة ادلثَتة وادلالئمة سيساعد جدًا يف حتسُت 
عملية التعليم، وىذه الدافعية أوالرغبات ستؤثر يف نتيجة الطلبة دافعية ورغبات الطلبة يف 

يف التعّلم. قال الطوحبي أن من أمهية الوسائل التعليمية يف رلاالت التعليم والتعلم أهّنا من 
الشروط اليت تساعد على التعّلم ووجود احلاجة للتعّلم، وان يشعر الطفل بأمهية إشباع 

وسائل التعليمية أن تؤدي إىل استثارة اىتمام التلميذ وإشباع ىذه احلاجة، وديكن أيًضا لل
. والشّك أّن الوسائل التعليمية to motivate the  learnerحاجتو للتعّلم 

ادلختلفةكالرحالت والصور واألفالم التعليمية والنماذج، تقدم خربات متنوعة يأخذ منها  
. وقال أيضا عمر ىاماليك كما نقلو أزىر 8كل طالب ما حيقق أىدافو ويثَت اىتمامو

أرشد أن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم يستطيع أن ينمي الدافعية 
 9والرغبات وجيلب التأثَتات النفسية إىل الطالبِ 

طالب العصر احلديث اليوم ، خيتل  عن طالب األمس . فهو يف زليط 
يكش  أمامو كل شيء على الواقع . ويف بيئة يعايشها أكثر مما يقرأ عنها ، وال ننسى 
يف ىذا اجملال دورا التلفاز ، وبرامج القنوات الفضائية وبرامج احلاسوب . وبالنسبة إىل 

لغة العربية يف ىذا العصر احلديث ادلعروف بعصر التكنولوجيا حيث حنتاج إىل تعليم ال
                                                           
7
 Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Press, 2002) h. 15 

8
 ٘ٗ-ٗٗ( ص. ٜٚٛٔالكويت : دار القلم ، )  ، وسائل االتصال و التكنولوجيا في التعليمالطوحبي  حسُت محدي 

9
 Azhar Arsyad. Op.Cit. hal. 15-16. 
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الوسائل العصرية أيضا حىت يكون تعليم اللغة العربية جذابا للتدريس والتعليم  يف عصرنا 
و يرى الباحث أّن من الضروري جدا أن نستفيد مما وجدنا فيو من األجهزة العصرية مثل 

 . لًتقية مهارة الكالم  (WEBQUEST)ت ادلعرفية تصميم ادلادة عرب الرحال

ىي  تولونج أجونجوادلشكالت اليت ظهرت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ب
نقص  لدى الطلبة اليت تساعدىم يف حتقيق األىداف التعليمية باحلّد األعلى. ومل جيد 

الكالم  لًتقية مهارة  (WEBQUEST) الباحث تصميم ادلادة عرب الرحالت ادلعرفية
كتصميم التعليمية لتحسُت عملية التعليم يف ىذه اجلامعة. وىذه ادلشكلة تؤثر يف تنفيذ 
عملية التعليم والتعلم حيث يًتكز ادلعلم يف استخدام ومرور الوقت ادلتوفر بصنع برنامج 
للمواِد الدراسية حىت جتعل عملية التعليم والتعّلم غَت جذابة بل متلل وتكره الشديدة 

ب اجلامعي واحلماسة ادلنخفضة. وادلشكلة األخرى، رأى الباحُث أّن أكثرادلعّلمُت الطال
مل يستفيدوا من األجهزة ادلوجودة يعٍت ادلخترب اللغوي بأجهزة الشبكة الدولية حىت جيعل 

 بُت ادلعلم والطالب مبتكَتون يف عملية التعليم والتعلم.

لتجرييب اجلامعي ادلركز يف وىف ىذا البحث، يقدم الباحث البحث التطويري ا
 لًتقية مهارة الكالم (WEBQUEST)تصميم ادلادة عرب الرحالت ادلعرفية 

 

 أسئلة البحث  -ب

 لًتقية مهارة الكالم (WEBQUEST)كي  تصميم ادلادة عرب الرحالت ادلعرفية  -1
تعليم قسم  –ثالثلدى الطلبة ادلرحلة ال )مضمون، قواعد، تركيب، مفردات ، نطق(

 ؟  تولونج أجونج–ب  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -لغة العربيةال
)مضمون، قواعد، تركيب، ما مدى فعالية استخدام ادلادة ادلصممة دلهارة الكالم  -2

لدى لًتقية مهارة الكالم   (WEBQUEST)عرب الرحالت ادلعرفية  مفردات ، نطق(
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ب  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -تعليم اللغة العربيةقسم  –ثالثالطلبة ادلرحلة ال
 ؟  تولونج أجونج–

 

 أهداف البحث -ج

 أما أىداف اليت تريد أن حيصل إليها الباحث يف ىذا البحث فهي ما يلى : 

لدى لًتقية مهارة الكالم  (WEBQUEST)لتصميم ادلادة عرب الرحالت ادلعرفية  -1
–ب   يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية -تعليم اللغة العربيةقسم  –ثالثالطلبة ادلرحلة ال
 ؟  تولونج أجونج

معرفة فعالية استخدام ادلادة ادلصممة دلهارة الكالم  عرب الرحالت ادلعرفية  -2
(WEBQUEST لًتقية مهارة الكالم )تعليم اللغة قسم  –ثالثلدى الطلبة ادلرحلة ال

 ؟  تولونج أجونج–ب  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -العربية
 

 فروض البحث -د

عرب الرحالت ادلعرفية ادلادة التعليمية لتعليم مهارة الكالم اليت ستصممها الباحث 
(WEBQUEST  لًتقية مهارة الكالم )تعليم اللغة قسم  –ثالثلدى الطلبة ادلرحلة ال

 ستكون فعالة.  تولونج أجونج–ب  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -العربية
 

 بحثأهمية ال -ه

 من الناحية التطبيقية -1

  للطلبة  -(أ

 لزيادة إنتباِىهم ورغباهتم وإجنازىم ونشاطهم يف التَ َعّلم  -(1

 ولتنمية كفاءهتم يف الكالم إىل ادلستوى األحسن -(2
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 للمعلم -(ب

أن تكون ىذه النتائج دافعة ذلم لتجديد و حتسُت كيفية تعليم اللغة  -(1
م يف َتصميم واستخدام الوسائل التعليمية ادلتنوعة العربية، ولكي يبتكر ادلعل

 يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم .

امتالك ادلدرس صورة عن كيفية تصميم ادلادة عرب الرحالت ادلعرفية  -(2
(WEBQUEST.لًتقية مهارة الكالم ) 

  للباحثين  -(ج
ادلعرفة واخلربة يف تصميم جلعل ىذا البحث مصدرا يف حبوث تالية، وتطور 

 لًتقية مهارة الكالم.  ( WEBQUESTادلادة عرب الرحالت ادلعرفية )

 للمدرسة أو المؤسسة  -(د

( WEBQUESTإعطاء ادلعلومات عن تصميم ادلادة عرب الرحالت ادلعرفية )
 لًتقية مهارة الكالم. 

 

 من الناحية النظرية -2

معلم اللغة العربية يف تصميم ادلادة عرب أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة لدى 
( لًتقية مهارة الكالم ولعل ىذا البحث سيكون عالجا WEBQUESTالرحالت ادلعرفية )

 وحال دلعلمي اللغة العربية الذين تشاهبوا يف ادلشكالت التعليمية كما ىي يف ىذا البحث.

 

 حدود البحث -و

 احلدود ادلوضوعية -1

( WEBQUESTادة عرب الرحالت ادلعرفية )رلال ىذاالبحث، تصميم ادل
لًتقية مهارة الكالم. واألمور اليت قام الباحث بقياسها أوسعى الباحث إىل تصميم 
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( حىت يكون جذابة يف عملية التعليم WEBQUESTادلادة عرب الرحالت ادلعرفية )
 والتعلم.

 احلدود ادلكانية -2

. وخيتار  تولونج أجونجبالمية احلكومية جرى ىذا البحث يف اجلامعة اإلس
 يعرف مشكالت التعليم فيها.  ألنوالباحث ىذه اجلامعة 

 احلدود الزمانية -3

 مٕٕٔٓ-ٕٔٔٓجرى ىذا البحث يف العام الدراسي 
 

 تحديد المصطلحات -ز

 تصميم -1

 10( اليت البد من التصديق والتثبيت لضابطو.blue pintىو الصورة األولية )

يقصد الباحث بالتصميم   ىنا كتابة مادة تعليم ادلفردات وتطويرىا 
يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا   مبايناسب مبستوى الطالب اجلامعي

 مالك إبراىيم دياالنق

يم ىو تقسيم دلوضوع من ادلوضوعات أو مشروع من ادلشروعات تصم
العلمية أو األدبية أو عَتىا، و ذلك إما بالنقل التام أم البعض وإما بالتألي  

  11متاما حسب ابتكاريات ادلؤل  وخرباتو.
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 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2002), 

hlm. 16 

(، ص. ٖٕٓٓالتطبيقأ )القاىرة: مكتبة وىبة، أمن النظرية و  المرجع فى تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي على يونس وزلمد عبد الرؤوف الشبخ،  11
ٛٔ 
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 المادة التعليمة -2

ىي زلتوى تعليمي نرغب يف تقدديو بغرض حتقيق أىداف تعليمية معرفية أو 
 12مهارية أو وجدانية أو ىي ادلضمون الذي يتعلمو الطلبة يف علم ما. 

 

 (WEBQUESTالرحالت المعرفية ) -3

ىي أحد أنواع برامج الوسائل التعليمية عن طريق اإلنًتنيت. ويقصد  
( يف ىذا البحث ىو برامج WEBQUESTالباحث  بالرحالت ادلعرفية )

الوسيلة التعليمية اليت متكن هبا عرض الرحالت السمعية والشفهية بسهولة 
 وجاذبية.

 

 الكالم -4

الكالم ىو فن نقل اإلعتقادات والعواط  واإلجتاىات وادلعاىن واألفكار 
واألحداث من متكلم إىل السامع أو ما يصدر عن اإلنسان من الصوت 

سامع، أو على األقل يف ذىن يعرب بو عن شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم وال
 13ادلتكلم.

ومهارة الكالم اليت يقصدىا الباحث يف ىذا البحث ىي تتكون من أربعة 
 ًتاكيب، وادلفردات، والطالقة.معاير، وىي : النطق، والقواعد أو ال

 

 الدراسات السابقة -ح

الدراسات السابقة الىت تتعلق بإعداد ادلادة الدراسية يف ضوء تصميم ادلادة واليت اطلع 
 عليها الباحث ىي كما يلي:

                                                           
الدورة التدريبية دلعلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلاص، )د.ن، مؤسسات الوق   ، مذكرةدراسات في المناهج و تأصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن،  12

 ٔٔٔه( ص: ٕٗٗٔاإلسالمى. 

 ٙٛ(  ص : ٕٜٜٔ) الرياض: دار ادلسلم ، المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  13
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، فعالية استخدام الربنامج احلاسويب بور ٕٔٔٓ، الباحثة :ليلس ثويبة -1
 ة الكتابة.يف تعليم مهار  power pointبوينت 

 power: كي  تتم استخدام الربنامج احلاسويب بور بوينت  المشكلة

point   يف تعليم مهارة الكتابة كوسيلة تعليمية لًتقية مهارة الكتابة لدى
الطلبة مدرسة هنضة العلماء االبتدائية اإلسالمية بولوالونج مباًف و إىل أي 

يف تعليم  power pointينت مدى فعالية استخدام الربنامج احلاسويب بور بو 
مهارة الكتابة كوسيلة تعليمية لًتقية مهارة الكتابة لدى الطلبة مدرسة 

 هنضة العلماء االبتدائية اإلسالمية بولوالونج مباًف.

:  احلصول على معرفة كيفية استخدام الربنامج احلاسويب بور  األهداف
عليمية لًتقية مهارة يف تعليم مهارة الكتابة كوسيلة ت power pointبوينت 

الكتابة لدى الطلبة مدرسة هنضة العلماء االبتدائية اإلسالمية بولوالونج 
 power pointمباًف. ومدى فعالية استخدام الربنامج احلاسويب بور بوينت 

يف تعليم مهارة الكتابة كوسيلة تعليمية لًتقية مهارة الكتابة لدى الطلبة 
 اإلسالمية بولوالونج مباًف.مدرسة هنضة العلماء االبتدائية 

: مدخل البحث فيو ىو ادلدخل الكمى و ادلنهج التجرييب،  البحثمنهج 
 وأما طريقة البيانات ىو بادلالحظة وادلقابلة واالستبيانة و االختبار

: تعليم مهارة الكتابة استخدام الربنامج احلاسويب بور بوينت  النتائج
power point   الفصل التجرييب حصلوا درجة ممتازة فعالة.  إن الطلبة يف

% وال وجدت الطلبة يف الفصل التجرييب حصلوا درجة راسبا، ويف  3ٖٖٕ
الفصل الظابط ال يكون الطلبة فيو درجة ممتازة  وال وجدت الطلبة يف 
الفصل التجرييب حصلوا درجة راسبا، ويف الفصل الظابط ال يكون الطلبة 

 درجة راسب.% حصلو 3ٖٖٔ٘فيو درجة ممتازة  و 
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: تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم  ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓ، الباحث : زكية عارفة -2
 اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب )ادلشكالت وحلوذلا(

: كي  يكون تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة العربية  المشكلة
نشاء يف شعبة باجلامعة احلكومية جبمرب، وإىل أي مدى مشكالت تعليم اإل

 تعليم اللغة العربية باجلامعة احلكومية جبمرب.

: احلصول على معرفة كيفية تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم اللغة  األهداف
العربية باجلامعة احلكومية جبمرب ومدى فعالية تعليم اإلنشاء يف شعبة تعليم 

 اللغة العربية باجلامعة احلكومية جبمرب. 

م الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفى أما : فستخد البحث منهج
 طريقة مجع البيانات فهي : بادلالحظة، وادلقابلة والطريقة الوثائقية

: إن الكفاءة اللغوية السابقة وعملية التعليم وممارسة يف نتيجة  النتائج
 تعلم دلادة اإلنشاء.

ح : فعالية استحدام بطاقة ادلفات ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ، : دوي أنيسة الباحث -3
لتعليم التعبَت الكتايب بالتطبيق على معهد نور البيان بلومبوك الشمالية 

 نوس تنجارة الغربية.

: كي  تدريس الكتابة باستخدام بطاقة ادلفاتح و إىل أي مدى  المشكلة
 فعالية تدريس الكتابة باستخدام بطاقة ادلفاتح.

بطاقة : احلصول على معرفة كيفية تدريس الكتابة باستخدام  األهداف
 ادلفاتح و مدى فعالية تدريس الكتابة باستخدام بطاقة ادلفاتح.

:مدخل البحث فيو ىو ادلدخل التجرييب الكمي أما طريقة  منهج البحث
 مجع البيانات فهي بادلالحظة وادلقابلة واإلستبيان والوثائق

 : إن ستخدام بطاقة ادلفاتح يف تدريس التعبَت الكتايب فعالة. النتائج
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 فصل الثانيال
 اإلطار النظري

 

 مفهوم التصميم و المادة التعليمية:  المبحث األول
 (Designالتصميم ) -أ

التصميم لغة يعٍت العـز كادلضي على أمر بعد دراسة األمور من مجيع جوانبها ،  
 كىو مشتق من )صمم(.

 التصميم اصطبلحا : عملية زبطيط ىذا  منهجية تسبق التنفيذ . 
شيء ما كفق معايَت زلددة ، كيستخدـ ىذا ادلصطلح ُب كثَت من اجملاالت أك ىندسة ل

1مثل : الديكور كالتصميم الداخلي ، كاذلندسة ، كالصناعة كالتجارة ..... اخل
. 

 

 المواد التعليمية -ب

ىي احملتول التعليمى الذل نرغب َب تقػدؽلو للطبلب بغرض ربقيق أىداؼ  
تعليمية معرفية أك مهارية أك جدانية. كىي ادلضموف الذل يتعلمو التلميذ َب علم ما. 
كتنوع صورة ىذا احملتول التعليمى، فقد يكوف مادة مطبوعة ُب الكتب كادلقررات 

ملصقات. كقد يكوف مادة مصورة   التعليمية أك على لوحات أك على سبورات أك
كاالصور الثابتة أك األفبلـ، كقد يتخذ أشكاال أخرل من البسيط إىل ادلعقد، كقد تكوف 

2غَت مألوفة للطبلب كادلعلمُت على حد سواء.
  

كيقوؿ رشدل أمحد طعيمة بأف ادلواد الدراسية ىى رلموعة اخلربات الًتبوية 
كاحلقائق كادلعلومات الىت يرجى تزكيد الطبلب هبا، كاإلذباىات كالقيم الىت يراد تنميتها 

                                                           
1
 11:ق. دار اخلارجي للنشر كالتوزيع . الرياض( ص4141، ) ، تصميم التدريسعبد احلافظ زلمد سبلمة   
مج اخلاص، )د.ف، مؤسسات الوقف ، مذكرة الدكرة التدريبية دلعلمي اللغة العربية ُب الربنادراسات في المناهج و تأصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن،  2

 444ق( ص: 4141اإلسبلمى. 

11 
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ا إياىم، يهدؼ ربقيق النمو الشامل عندىم، أك ادلهارات احلركية الىت يراد اكساهب
3ادلتكامل ذلم َب ضوء األىداؼ ادلقررة َب ادلنهج.

  

م اللغة العربية، ألهنا إف ادلادة التعليمية ذلا أعلية كبَتة لدل ادلدرسُت ُب تعلي
تساعدىم ُب تعليمهم، ككذلك ذلا أثر كبَت لدل الطلبة ُب تعلم اللغة العربية، ألهنا 
تسهل ذلم تعلمهم. ككذلك تساعد الطلبة ُب رلتمعاهتم اليت ينتموف إليها لتكوين 
 االستعدادات كالقدرات للتعبَت عن أفعاذلم احملدكدة كتعلم ادلعلومات كتقدؽلها باللغة
العربية، دكف تفكَت ُب اللغة نفسها. لذلك  فينبغي على ادلدرس أف غلعل البيئة ادلرػلة 

 جلميع الطلبة على حسب السن كالنوع كادليوؿ كالرغبة.

 

 عداد الكتب التعليميةإأسس   -1

يقصد بأسس إعداد الكتاب ىنا، رلموعة من ادلعلومات اليت يقـو هبا ادلؤلف 
ُب شكلو النهائي، ك طرحو لبلستخداـ ُب فصوؿ تعليم اللغة.  إلعداد كتابو قبل إخراجو

كالوضع األمثل ُب تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يفًتض إجراء عدد 
من الدراسات قبل تأليف أم كتاب، فضبل عن توفر عدد من األدكات كالقوائم 

يضا ما يقـو بو ادلؤلف من كالنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب. كيقصد بذلك أ
عمليات الزمة إلعداد الكتاب سواء أكانت حبوث أجراىا أـ أدكات كقوائم أعدىا أـ 

4نصوصا رجع إليها أـ ذبريبا قاـ بو.
 

دة كرأل ناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل أنو يلـز عند إعداد ادلا
5التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أف تراعي فيها األسس اآلتية:

 

 
 
 

                                                           
 404، )مكة: جامعة أـ القرل، د. س( ص:، القسم األولالمرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى رشدل أمحد طعيمة، 3
4

  45 -44:ص ، ادلرجع السابق ، حسن عبد الرحمن الحسن 
5

  24-26  ـ( ص: 4994، )الرياض: دار الغايل، ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل 



11 
 

 األسس الثقافية واالجتماعية (أ
ب لتعليم اللغة العربية لؤلجانب فينبغى أف يكوف لو طابع عند إعداد كتا

 اجتماعى كثقاَب إسبلمى، يعٌت أنو ؼلدـ لغتنا كثقافتنا ذلك من خبلؿ مراعاة اآلتى: 
أكال: أف يكوف زلتواه عربيا إسبلميا، كذلك بأف تقدـ ادلوضوعات الىت تتناكؿ ىذا  

ُت الدارس على فهم حقيقة اجلانب بصورة حقيقية غَت مشوىة، كبصورة مبسطة تع
 الثقافة اإلسبلمية.

أف يتضمن احملتول التعليمى للكتاب عناصر الثقافة ادلادية كادلعنوية بصورة  ثانيا:
 تتناسب كأغراض الدارسُت األجانب.

ضركرة االىتماـ بالًتاث العرىب كخصائصو الىت على رأسها الطابع اإلنساىن كرفع  ثالثا:
 مكانو العلم كالعلماء.

انتقاء الثقاقة العربية ُب ضوء حاجات كما تناسب مع الدارسُت كاىتمامهم من  رابعا:
 تعلم اللغة كالثقافة.

خامسا: التدرج ُب تقدًن الثقافة من احملسوس أىل ادلعنول، كمن البسيط إىل ادلركب كمن 
 اجلزء إىل الكّل.

يم اخلاطئة عند الدارسُت سادسا: االىتماـ بالثقافة اإلسبلمية كتوظيفها ُب تصحيح ادلفاى
 كتعديل االذباىات السلبية ضلوىا. -إف كجدت -األجانب

مراعاة التغَتات الثقافية كاالجتماعية الىت تطرأ على ثقافتنا، كىذا يتطلب أف  سابعا:
يكوف ادلنهج مرننا حبيث ؽلكن تكييف ادلوضوعات مع التغَتات الىت ربدث داخل 

 اجملتمع اإلسبلمى. 

 صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصياهتا، أل ال يشتمل الكتاب تقدًن ثامنا:
 على نوع كاحد من الثقافة.
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أف للدارسُت أغراضا من تعلم اللغة كالثقافة، كلكن من أصحاب اللغة أيضا  تاسعا:
أغراضا من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، لذا فاحلرص ُب ادلادة على ربقيق جانبُت 

 أمر مهّم.

 زكيد الدارسُت باالذباىات اإلسبلمية كاالذباىات العلمية ادلناسبة.ت عاشرا:

 احًتاـ الثقافات األخرل، كعدـ إصدار أحكاـ ضدىا. حادم عشر:

مراعاة تقدًن اجلانب الثقاُب ُب الكتاب ادلدرسى دبا يتناسب مع عمر  ثاين عشر:
 الدارس كمستواه الفكرل كالثقاَب. 

ى عملية التطبيع االجتماعى، تلك الىت يتم فيها مساعدة الدارسُت عل ثالث عشر:
 تكيف األفراد مع ثقافتنا.

 

 األسس والشروط النفسية المطلوبة في تصميم الكتاب المدرسي (ب
على العمـو أف ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا ُب العملية التعليمية، فهو احملور 

ية التعليمية، فما قامت ىذه الذل تركز عليو، كأنو ىو أكال كأخَتا ىو اذلدؼ من العمل
العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل ادلتعلم، كمن ٍب فإف معرفة خصائص 

 ادلتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركريا عند إعداد زلتول ادلناىج الدراسية.
كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل إف األفراد 

ما بينهم من قدرات عقلية كمسات نفسية داخل ادلرحلة العمرية الواحدة، كمن ؼلتلفوف في
ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت كالذل ينبغى مراعاتو عند إعداد 

 كاختيار ادلواد التعليمية. 
ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد  -اإلختبلؼ ُب القدرات -كإذ كاف ىذا األمر

رل أف ينطبق على دارسى اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا، حيث إهنم يأتوف فإنو أح
من بيئات شىت، كمن ثقافات متنوعة، كجنسيات سلتلفة األمر الذل يؤدل إىل اختبلفهم 
ُب القدرات العقلية كاستعدادىم لتعلم العربية، كبالطبع فإهنم ؼلتلفوف ُب دكافعهم كُب 

هم للعربية، كما أف اختبلؼ ادلستويات االقتصادية درجة اىتمامهم  كسرعة تعلم
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كاالجتماعية لو أثره على ربصيل اللغة، كىناؾ عبلقة مطردة بُت الطبقة االجتماعية 
 للدارس كاذباىو ضلو تعلم اللغة األجنبية.

كيؤكد علماء اللغة كالًتبية على كجود عبلقة كثيقة بُت أظلاط ظلو الفرد كبُت قدرتو 
ة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا زلسوبا بُت تعلم الصغَت كتعلم الكبَت للغة على تعلم اللغ

6األجنبية ىذا الفرؽ ينبغى أف يراعى ُب ادلواد ادلقدمة لكل منهما. 
 

4ادلدرسي، كىي:  كىناؾ شركط نفسية اليت غلب مراعاهتا عند تصميم الكتاب
 

ما يقدـ  أف تناسب ادلادة اخلصائص النفسية ك الثقافية للدارسُت مفرقة ُب ذلك بُت -(1
 للصغار ك ما يقدـ للكبار.

 أف تراعي ادلادة الفركؽ بُت ميوؿ ك اىتمامات ك أغراض الدارسُت من تعلم اللغة. -(2

أف ربدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة ُب ادلادة ادلقدمة، ك ما ينبغي أف يعطي  -(3
 لكل منها من ىذه ادلادة.

وبة ُب كل مهارة من مهارات اللغة ك مراعاة أف ربدد بوضوح مستويات األداء ادلطل -(4
 ذلك ُب ادلراحل ادلختلفة من ادلادة.

أف يتتابع تقدًن ادلهارات كفق خطة كاضحة تتناسب ك تدرج مراحل نضج  -(5
 الدارسُت، بيحيث ال تقدـ ادلهارة إال ُب كقتها ادلناسب.

 أف تلتفت ادلادة إىل ادلهارات بشكل تفصيلي: -(6

 ت اليت تتصل باجلانب الصوٌب.ادلهارا أكال:

 مهارات تعرؼ الكلمة ك ربليلها ك تركيبها. ثانيا:

 مهارات تعرؼ اجلملة ك ربليلها ك تركيبها. ثالثا:

 مهارات الفهم العاـ ك الفهم التفصيلي. رابعا:

 أف ربقق ادلادة ادلطالب األساسية اللدارسُت من تعلم اللغة. -(7
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لفكاىة ك احلكاية ك النادرة ك كل ما من شأنو أف أف تكوف مشوقة جامعة بُت ا -(8
 ػلقق االستماع للدارس.

أف تراعى الفركؽ الفردية بُت الدارسُت ُب القدرات عن طريق التنوع ُب مستول  -(9
 ادلادة.

أف تراعى ادلادة استعداد الدارسُت للتعلم، كأف تلجأ إىل كسائل متعددة لتنشيط ىذا  -(11
 دارس للتعلم.االستعداد ك هتيئتو ال

أف ربقق ادلادة للدارس نوعا من االشباع، أل سبكنو بشكل شريع من إسباـ عملية  -(11
 االتصاؿ باللغة مساعا ك حديثا.

أف تراعي ادلادة إثارة رغبة الدارسُت ك استعداداهتم لتعرؼ اللغة ك زيادة معلوماهتم ك  -(12
 نشطة ك ادلمارسات.إشباع حب استطبلعهم ضلو ثقافتها ك ذلك عن طريق األ

أف يستند إعداد ادلادة ك تنظيمها إىل ما انتهت إليو نظريات التعلم من حقائق ك  -(13
 مفاىيم.

 أف تصاغ ادلادة ك تنظم ُب ضوء الطرؽ الفعالة ُب تدريس اللغات. -(14

أف هتيء ادلادة دائما للدارس حل مشكلة ػلاكؿ التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة  -(15
 رستها.ك شلا

أف تتيح ادلادة للدارس فرصا تشجعو على استخداـ ما تعلم ُب مواقف اتصاؿ  -(16
 حقيقية شفوية ك ربريرية.

 

 األسس اللغوية والتربوية المطلوبة في كتب تعليم اللغة العربية (ج
كيقصد هبا جانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات كمفردات كتراكيب الىت تقدـ 

لعربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب ادلناسب ُب عرضها للدارسُت، كمدل ُب كتب تعليم ا
 سهولة أكصعوبة تلك ادلادة للدارسُت. 

كتناكؿ اللغة ادلقدمة ُب كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على ادلستول اللغول 
 كادلستول الًتبول، فمثبل عند تقدًن الًتاكيب العربية يلـز معرفة أل نوع من اجلمل يقدـ؟
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ىل االمسية أك الفعلية ؟ كىل تبدأ بالبسيطة أكادلركبة ؟ االجابة من ىذه األسئلة من 
الصعب تناكذلا لغويا دبعزؿ عن اجلانب الًتبول، كمن ٍب رأينا أف ىذين األساسُت  
)اللغول أك الًتبول( يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفة كلكن من الصعب 

2لها.الفصل بينهما نظرا لتداخ
 

يقوؿ رشدل أمحد طعيمة ك زلمود كامل ناقة، األسس اللغوية اليت ينبغي أف 
1تراعى عند كضع ادلادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي:

 

 أف تعتمد ادلادة اللغة العربية الفصحى لغة ذلا. 

 أف تعتمد ادلادة على اللغة األساسية شلثلة ُب قائمة مفردات شائعة معتمدة. -(1

أف يلتـز ُب ادلعلومات اللغوية ادلقدمة بادلفاىيم كاحلقائق اليت أثبتتها الدراسات  -(2
 اللغوية احلديثة. 

أف تراعى الدقة كالسبلمة كالصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية )مجع الضمائر  -(3
 مثبل(.

أف تكوف اللغة ادلقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست مصطنعة، أم تقدـ اللغة  -(4
 صحيحة ُب بنائها كتراكيبها.

 أف تبٌت ادلادة على تصور كاضح دلفهـو اللغة كتعلمها. -(5
 خداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك.أف تتجنب ادلادة است -(6
أف تعاِب ادلادة كمنذ البداية اجلانب الصوٌب من خبلؿ الكلمات كاجلمل ذات  -(7

 ادلعٌت.
 أف تعاِب ادلادة اذلجاء كربليل الكلمة كتركيبها. -(8
 أف تعتٍت بالرمز كالصوت لكل حرؼ. -(9

 أف تبدأ ادلادة بالكلمات كاجلمل ليس باحلركؼ. -(11

                                                           
2

 35: ص ، ادلرجع السابق اهلل عبد الحميد الغالى،عبد اهلل ناصرعبد 
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 أف تظهر العناية بالنرب كالتنغيم. -(11
 أف تعاِب ظاىرة االشتقاؽ بعناية. -(12
 أف تعتمد ادلادة على الًتاكيب الشائعة االستعماؿ.  -(13
 أف تتجنب ادلادة القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليلة االستخداـ. -(14
 أف يربز الًتكيب ادلقصود كيتم التدريب عليو. -(15
 لمات الوظيفية اىتماما كبَتا.أف تأخذ الك -(16
 أف هتتم بعبلمات الًتقيم من أجل إظهار التنغيم. -(17
 أف يستعاف ُب إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية. -(18
 أف تلتفت إىل ادلشكبلت اللغوية اليت تربزىا الدراسات كالبحوث. -(19

         

 ميةمعايير اختيار المادة التعلي  -2
قدـ اخلرباء رلموعة من ادلعايَت الىت ؽلكن أف ؼلتار ُب ضوئها زلتول ادلنهج. إال 
أننا نوثر  األخذ دبعايَت نيكبلس الختيار احملتول إذ أهنا أكثر صلة بربامج تعليم اللغة 

 الثانية. كمن ٍب أكثر إلتصاقا دبجاؿ التعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل. 

10طعيمة عن نيكبلس رلموعة من ادلعايَت ىي ما يلي: كلقد نقل رشدم أمحد
 

: يعترب احملتػول صادقا عنػدما يكوف كاقػعيا كأصيبل كصحيحا معيار الصدق -(أ
 وضوعية.عمليا، فضبل عن سبشيو مع األىداؼ ادل

 يعترب احملتول مهّما عندما يكوف ذا قيمة َب حياة الطالب. : معياراألهمية -(ب

 : يكوف احملتول متماشيا مع اىتمامات الطبلب.معيار الميول واالهتمامات -(ج

: يكوف احملتول قاببل للتعلم عندما يراعى قدرات معيار قابلية للتعلم -(د
 ة بينهم.الطبلب، متمشيا مع الفركؽ الفردي
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 : سيكوف احملتول جيدا عند ما يشمل أظلاطا من التعليم المعيار عالمية -(ه

 تعًتؼ باحلدكد اجلغرافية بُت البشر.
 

 

 طرق اختيار المادة الدراسية -3
ىناؾ عدة أساليب ؽلكن لواضع ادلنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية 

11للناطقُت بلغات أخرل:
 

ؽلكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية. كُب المناهج األخرى:   -(أ
ىذه ادلناىج أف ينتقي احملتول اللغول ُب منهجو مع األخذ ُب االعتبار التفاكت 

 بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج. 

اخلرباء سواء أكانوا سلتصُت ُب ؽلكن للمعلم أف يسًتشد بآراء  رأي الخبير: -(ب
تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل، أـ كانوا معلمُت أـ كانوا لغويُت أـ تربويُت، 
أـ كانت لو صلة كثيقة بادليداف. كُب ىذه احلالة ؽلكن للمعلم يقدـ تصورا 
للخربات اليت يريد تزكيد الطبلب هبا، أك ادلوضوعات اليت يريد تعليمهم إياىا. ٍب 

عرض ىذا تصور على اخلرباء ألخذ آرائهم فيو. كذلك من خبلؿ استبياف  أك ي
 مقابلة أك حلقة حبث أك غَتىا.

كيقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت كتعرؼ المسح:  -(ج
ما يناسبهم من زلتول لغوم. كأف ذبرم دراسة حوؿ األخطاء اللغوية الشائعة ُب 

 طلتار موضوعات النحو أكالًتاكيب اليت تساعد على تبلُب ادلستول االبتدائى ٍب
 ىذه األخطاء أك عبلجها. 

كيقصد بذلك ربليل ادلواقف اليت ػلتاج الطالب فيها لبلتصاؿ بالعربية.   التحليل: -(د
كأف ندرس مواقف احلديث الشفهي أك مواقف الكتابة بالعربية أك مواقف 

 .الوظيفية ادلناسبة للربامج التخصصية
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 تنظيم محتوى المادة الدراسية -4
يقصد بتنظيم احملتول، ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 

 12أىداؼ ادلنهج. كيطرح اخلرباء تصورين لتنظيم ادلادة علا:
 

ادلادة ذاهتا. أم مراعاة كىو تقدًن احملتول مرتبا ُب ضوء  التنظيم المنطقي:  -(أ
الًتتيب ادلنطقي للمعلومات كادلفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية الطبلب 

كُب ىذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل ادلعقد، كمن السهل لذلك.
 إىل الصعب، كمن القدًن إىل احلديث... كىكذا

حاجات الطبلب كظركفهم كىو تقدًن احملتول ُب ضوء  التنظيم السيكولوجي: -(ب
اخلاصة، كليس ُب ضوء طبيعة ادلادة كحدىا. كال يلتـز ىذا التنظيم بالًتتيب 

 ادلنطقي للمادة.

 

 في المادة التعليمية معايير في تنظيم المحتوى -5
13احملتول، فهي ما يلي: كأما ادلعايَت اليت من ادلهم مراعاهتا ُب تنظيم

 

: يقصد بو العبلقة الرئيسية بُت خربات ادلنهج، حبيث تؤدم كل االستمرارية -(أ
 خربة إىل إحداث أثر معُت عند الطبلب تدعمو اخلربة التالية.

: كيقصد بو بناء اخلربات فوؽ بعضها البعض، كأف يكوف ىناؾ تسلسل التتابع -(ب
 ها تؤدم دلا يلحقها.ُب عرض ادلهارات، كأف تستفيد كل منها شلا سبق

 : كىو العبلقة األفقية بُت اخلربات حيث يكمل كل منها األخرل.التكامل -(ج
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 (WEBQUEST)الرحالت المعرفية  : المبحث الثانى

 "Webquestمفهوم الرحالت المعرفية عبر الويب " -أ

يعتمد بالدرجة األكىل على موضوع البحث ُب اإلنًتنت،  (web quest)ادلصطلح 
ككيفية توظيفو بشكل فعاؿ كجاد يُفيد ادلتعلمُت من حيث احلصوؿ على ادلعلومات 
كادلعارؼ باستخداـ الشبكة الدكلية للمعلومات من غَت أف يؤثر ذلك على جهدىم أك 

 .كقتهم إال دبا ىو مفيد كمنتج

"  إف استخداـ الًتمجة العربية " الرحبلت ادلعرفية على الويب " كمصطلح عريب لػ

Web quest ، "  ىو اجتهاد شخصي من رلموعة ادلًتمجُت العرب، كىى ترمجة غَت
عملية، حيث يصُعب تذكرىا أك تداكذلا بسهولة، غَت أهنا ُتشَت إىل ادلعٌت بشكل رلازم 
ك كاضح. فالويب كويست فعبلن ىى رحلة معرفية تأخذ ادلتجوؿ عرب الشبكة من جزء 

حلة، كىو الفائدة ادلنشودة، كقد قامت فكرة آلخر حىت يظهر َب النهاية حصاد ىذه الر 
 الويب كويست من أجل ىذه النتائج .

( الباحث Bernie Dodgeكقد أتت فكرة الويب كويست بواسطة بَتف دكدج )
جبامعة ساف دياجو بوالية كاليفورنيا األمريكية، كىذه الفكرة تتبلور ُب بناء فعالية موجهة 

تمد احلل فيها على مصادر ادلعلومات، كىي تبحث ُب موضوع أك قضية معينة، كيع
مواقع ُب شبكة الويب منتقاة سابقان، كما ؽلكن استخداـ مصادر تقليدية أيضا مثل: 
الكتب كادلوسوعات كاجملبلت كاألقراص ادلدرلة أك االستعانة بأشخاص ذلم عبلقة 

14دبوضوع البحث
. 

كتُػَعرَّؼ الويب كويست أك الرحبلت ادلعرفية على الويب بأهنا أنشطة تعليمية 
تعتمد ُب ادلقاـ األكؿ على عمليات البحث ُب اإلنًتنت؛ هبدؼ الوصوؿ الصحيح ك 

تنمية  شلكن. كهتدؼ الويب كويست إىل  ل جهدادلباشر للمعلومة زلل البحث بأق
القدرات الذىنية ادلختلفة )الفهم، التحليل، الًتكيب،.. اخل( لدل ادلتعلمُت، كدبنظور 
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تقدًن نظاـ تعلمي جديد  كسيلة تعليمية جديدة هتدؼ إىل آخر، تعد الويب كويست
ت للطبلب ؽلكن استخدامو ُب مجيع ادلراحل الدراسية كُب كافة ادلقررا

 كالتخصصات،كذلك عن طريق توظيف شبكة الويب ُب العملية التعليمية.
 

 أنواع الويب كويست:  -ب
يبلغ مداىا الزمٍت من حصة كاحدة إىل أربع حصص،  الويب كويست قصَتة ادلدل: -4

كغالبان ما يكوف اذلدؼ الًتبوم منها ىو الوصوؿ إىل مصادر ادلعلومات، كفهمها 
وف ىذه الويب كويست مقتصرة على مادة كاحدة. كغالبا ما كاسًتجاعها، كعادةن تك

يستعمل ىذا النوع من الويب كويست مع ادلبتدئُت غَت ادلتمرسُت على تكنولوجيا 
استخداـ زلركات البحث، كقد يستعمل أيضا كمرحلة أكلية للتحضَت للويب  

 كويست طويلة ادلدل.
كويست قصَتة ادلدل، فإف على العكس من الويب   الويب كويست طويلة ادلدل: -4

عمر الويب كويست طويلة ادلدل يًتاكح بُت أسبوع كشهر كامل، كىي تتمحور 
15حوؿ أسئلة تتطلب عمليات ذىنية متقدمة كالتحليل، كالًتكيب، كالتقوًن ...إخل

. 

الويب كويست طويلة ادلدل ُب شكل عركض شفوية أك ُب ك يقدـ حصاد 
شكل حبث ،أك كرقة عمل ،للعرض على الشبكة. كقد تتطلب ىذه العركض، إضافة 

اإلجابة عن األسئلة احملورية للمهمة، التحكم ُب أدكات كمبيوترية متقدمة   إيل
،أك لغة كربامج العركض التقدؽلية مثل برنامج باكربوينت، أك برامج معاجلة الصور

 .، أك برامج تطوير تطبيقات الوسائط ادلتعددةHTMLالًتميز
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 العناصر المكونة للويب كويست: -ج
التمهيد أك ادلقدمة: مهما اختلفت أنواع الويب كويست باختبلؼ مادة البحث أك  -4

باختبلؼ مراحل ادلستهدفُت منها فإهنا مجيعها غلب أف تبدأ بتمهيد عاـ يهدؼ 
للمهمة الىت سيقـو هبا ادلتعلم، ابتداءن من  لسياؽ العاـ كالصورة اجململة تقدًن ا إىل

ربديد فكرة البحث كطريقة التقدًن ،كأسلوب البحث، كالتقييم ادلطلوب، كتوزيع 
 الدرجات، كطريقة تقدًن البحث ) أكراؽ، قرص مدمج،كغَته(. 

سئلة اجلوىرية ادلهمة: يقـو ادلصمم بعد التمهيد للويب كويست، بتحديد األ -4
للمهمة، كاليت تدكر حوذلا فكرة الويب كويست. كيعترب ىذا ادلكوف زلوران أساسيان 

 منو سينطلق التبلميذ ُب رحلتهم عرب ادلهمة ادلطلوبة منهم
16: ربديد للخطوات اليت غلب اتباعها لئلجابة عن ىذه األسئلة(العملية)اإلجراء -1

 . 

ك ىي رلموع ادلراحل اليت غلب على الطالب اصلازىا أثناء النشاط حيث ؽلكن أف 
يتعلق األمر بتعليمات أك نصائح أك اسًتاتيجيات أك حىت أدكار تعاكنية يقـو 

 .الطالب بلعبها 

ُب األساس تتبلور حوؿ ادلصادر: ىذا ادلكوف مهم جدان ففكرة الويب كويست  -1
البحث عن ادلعلومات من خبلؿ اإلنًتنت ، ك ُب ىذه ادلرحلة يقـو ادلدرس بانتقاء 

ادلطلوب من  مواقع على الشبكة ذات عبلقة كثيقة باألسئلة احملورية )ادلهمات(
كألف الويب كويست تعتمد جزئيا أك كليا  التبلميذ إغلاد حلوؿ ذلا أك البحث فيها،

ربرم  اإللكًتكنية ادلنتقاة مسبقا، فإف على مصمم الويب كويست على ادلصادر 
 الدقة ك البقاء على كثَت من احلذر ُب ىذه اخلطوة

التقييم:  يُعترب التقييم ىو ادلرحلة األخَتة الفعلية من الويب كويست، إذ بوساطتو  -5
صمم يتم توضيح توزيع الدرجات على البحث أك الفكرة كعلى ادلراحل السابقة، كدل

 –الويب كويست احلرية ُب طريقة تصميم التقييم الذم يراه مناسبان ، إظلا يُراعى 
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توضيح ما ىو مطلوب منهم بالتحديد، ك كم  –خاصة للمراحل الدراسية الدنيا 
من الدرجة يستلزمها القياـ بعمل زلدد حىت لو أدل ذلك إىل زيادة تفاصيل 

ؽ جديدة تتعدد بتعدد ادلهارات اليت اخلطوات، ك يتطلب التقوًن ىنا ابتكار طر 
 ربتويها الويب كويست.

فإسباـ ادلهاـ ادلرتبطة بالويب كويست تتطلب رلموعات من ادلهارات منها ادلعرفية، 
كاالجتماعية، كالذىنية،كالتكنولوجية؛ كنظرنا ألف ىذه الويب كويست تشكل مشاريع 

 مصغرة بالنسبة للمتعلم، فقد تشكل ربدينا كبَتنا لو.

اخلاسبة: العنصر األخَت ُب تصميم الويب كويست ىو اخلاسبة. كىو عبارة عن  - 6
ملخص لفكرة الويب كويست، أك الفكرة احملورية للويب كويست كاليت ًب البحث 
حوذلا. كُب ىذا اجلزء كذلك يتم تذكَت ادلتعلمُت بادلهارات اليت سيكتسبوىا عند 

كل مراحلها، ك ربفيزىم على االستفادة من هناية الرحلة، ككذا تشجيعهم على إسباـ  
 النتائج اليت ًب التوصل إليو. 

 

 ، ك ؽلكن إضافة إىل الويب كويست  : صفحة ادلعلم – 4

كىو رابط يقود إىل صفحة منفصلة حيث يستطيع ادلعلم أف يذكر فيها 
حيث صلد كصف مفصل دلراحل  معلومات سلتلفة تقود مشركعو إىل اإلصلاز

ي تعوض عن اخلطة الدراسية بالنسبة إىل حصة دمج تكنولوجيا ُب كى, االصلاز 
14التعليم كتكوف موجهة لكادر ادلعلمُت فقط لتكوف دليلهم ُب التطبيق 

. 

تقصائية تعتمد عزيزل قصد بالرحبلت ادلعرفية " الويب كويست" أنشطة تربوية اس
التلميذ على عمليات البحث َب شبكة اإلنًتنت هبدؼ الوصوؿ السريع للمعلومات 
ادلطلوبة كبأقل جهد شلكن، كما أهنا هتدؼ إىل تنمية القدرات العقلية ادلختلفة مثل: 

الًتكيب، كما تنمى لديك مهارات البحث من مجع ادلعلومات  -التحليل -الفهم
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كازباذ القرارات بشأهنا، كالويب كويست عزيزل التلميذ ؽلكن إعداده  كتنظيمها كتفسَتىا
باستخداـ كسائط متعددة من كسائط تكنولوجيا ادلعلومات، كىنا سيتم إعدادىا 
باستخداـ اإلنًتنت حيث ؽلكن أف تكوف رلموعة صفحات ، أك صفحة كاحدة ذات 

 يذ كبعضهم البعض.ركابط تشعبيو كاليات تواصل بُت التبلميذ كادلعلم كالتبلم

 

 كوسيلة تعليمية  (WEBQUESTمجاالت استخدام الرحالت المعرفية ) -د

 فيها الرحبلت ادلعرفيةأف من أىّم الطرؽ كاألساليب اليت يستخدـ 

(WEBQUEST)  :كوسيلة تعليمية ما يأٌب 

( : كىو عبارة عن رلموعة من التمارين يتم Skill and practiceادلهارة كالتمرين ) -1
دريب الطالب عليها أّكال بأكؿ، كإعطائو التغذية الراجعة البلزمة. كيكثر استخداـ ت

ىذا األسلوب ُب تعليم ادلوضوعات اليت ربتاج إىل قدركبَت من التدريب كادلمارسة 
كالتػكرار مثل : حل العمليات الرياضية، أك تعليم كتابة الكػلمات كمعانيها، أك 

ـ غالبا لتثبيت معلومات سبق تعلمها بطرؽ حفظ األمساء كالتواريخ. كتستخد
 أخرل :

( : كتتكوف ىذه الربامج من شركحات كإيضاحات Tutorial)الشرح كاإليضاح  -2
 للمادة العلمية ادلقرر تدريسها، مع إيراد األمثلة عليها.

( : كيعتمد ىذا األسلوب على احلوار بُت اجلهاز Dialogueاحلوار التعليمي ) -3
يقـو اجلهاز بتقدًن ادلعلومات للطالب من خبلؿ طرح األسئلة كالطالب، حيث 

 اخلاصة دبوضوع ما، كيتلقى اإلجابات عن ىذه األسئلة  من الطالب.

( : حيث يستخدـ ىنا حملاكاة  الظواىر الطبيعية كالتجارب Simulationاحملاكاة  ) -4
لتكػلفة أك اليت يصعب ربقيقها عمليا ُب ادلخترب، إّما بسبب عامل الوقت أك ا

اليت تأخذ أياما  –االستحالة. كمن األمثلة على ذلك : سبثيل عملية ظلو النبات 
 ُب بضع دقائق. –كشهورا
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( : كيستخدـ احلاسوب ىنا كوسيلة Problem solvingحل ادلشكبلت أكادلسائل ) -5
حلل ادلسائل أك إغلاد احلل األمثل من ضمن رلموعة من احللوؿ، كال يقتصر 

على حل ادلسائل الرياضية أك الفيزيائية،  كإظلا مجيع ادلسائل اليت تتعامل استخدامو 
مع البيانات كاليت ؽلكن فيها سبثيل ادلعلومات على ىيئة أرقاـ. ككظيفة احلاسوب 
ىنا ىي إجراء احلسابات كادلعاجلات الكافية من أجل تزكيدنا باحلل الصحيح ذلذه 

 ادلسألة.

( : كهتدؼ إىل إغلاد مناخ تعليمي يػمتزج  Instructional gamesاأللعاب التعليمية ) -6
فيو التحصيل العلمي مع التسلية، بغرض توليد اإلثارة كالتشويق اليت رببب 

 األطفاؿ إىل التعلم.

( : حيث يستخدـ احلاسوب ىنا دلساعدة  ادلعلم ُب تقييم Evaluationالتقييم ) -7
إىل نقاط القوة كالضعف لديهم  ربصيل الطلبة، كربديد مستوياهتم، كالتعرؼ

بطريقة سريعة كفاعلة توفر الوقت كاجلهد. كيتضمن التقييم : ربضَت أسئلة 
االمتحانات باستخداـ قاعدة بيانات يتم تزكيدىا بأعداد كبَتة من األسئلة  
احملتملة  )بنك األسئلة(، كطرح األسئلة على الطلبة كتلقي إجابتهم، كربرير ىذه 

درجات الطلبة، كعمل جدكاؿ إحصائية أك رسـو بيانية ذلا،  اإلجابات، كحفظ
 كغَت ذلك من التطبيقات.

: كػلل فيها احلاسوب زلل ادلعلم ُب شرح ادلعلومات،  (Self Teaching)التعليم الذاٌب  -8
 كتسجيل أجوبة ادلتعلم، كتقوية تعلمو، كتصحيح أخطائو كتشخيصها، كمتابعتو.

( : حيث تقدـ ادلواد Tutorial Interactive Learning) التعليم اخلاص ادلتفاعل -9
( أك فقرات أك صفحات على شاشة Framesالتعليمية ىنا على شكل أُطُر )

العرض مطبوعة بأسئلة كتغذية راجعة كتعزيز يعتمد على نوع االستجابة، كتفريع 
12ذلك إذا تطلب ادلوقف التعليمي ذلك

. 
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 مهارة الكالم:  المبحث الثالث
 مفهوم مهارة الكالم -أ

كىناؾ تعريفات اصطبلحية كثَتة للمهارة، لكن ىناؾ تعريف يتناسب مع 
ادلهارات اللغوية كىو أهنا: أداء لغوم )صوٌب أك غَت صوٌب( يتميز بالسرعة، كالدقة، 

11عد اللغوية ادلنطوقة كادلكتوبة.كالكفاءة كالفهم، كمراعاة القوا
  

كالكبلـ ُب أصل اللغة عبارة عن : األصوات ادلفيدة، كأما التعريف االصطبلحي 
ذم يعرب بو ادلتكلم عما ُب نفسو من: ىاجسو، أك للكبلـ فهو: ذلك الكبلـ ادلنطوؽ ال

خاطره، كما غلوؿ خباطره من مشاعر كإحساسات، كما يزخربو عقلو من : رأم أك فكره، 
كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات، أك ضلو ذلك، ُب طبلقة كانسياب، مع صحة ُب 

20التعبَت كسبلمة ُب األداء.
 

براىيم اللبودم "ىو فن نقل ادلعتقدات ك ادلشاعر كاألحاسيس ك كقاؿ مٌت إ
ادلعلومات كادلعارؼ كاخلربات كاألفكار كاألراء من شخص إىل آخرين نقبل يقع من 

 21ادلستمع أك ادلستقبل أك ادلخاطب موقع القبوؿ ك الفهم ك التفاعل كاالستجابة." 
كيتضح من ىذا التعريف مدل تعدد كاتساع كظائف التعبَت الشفهي كرلاالتو شلا يكسبو 

 أعلية خاصة بُت فنوف اللغة.

فمهارة الكبلـ هبذا ادلفهـو : فيشتمل سهولة النطق السليم، كإخراج احلركؼ من 
، كسبثيل ادلعٌت، كتسلسل األفكار كترابطها، كالضبط النحوم سلارجها، كالتنغيم الصوٌب

22كالصرؼ .. كغَتىا.
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 أهمية تدريس الكالم  -ب

تظهر أعلية تعليم الكبلـ ُب اللغة األجنبية من أعلية الكبلـ ذاتو ُب اللغة. 
ليم اللغة األجنبية، كيعربه القائموف على ىذا ادليداف فالكبلـ يتعرب جزءا رئيسا ُب منهج تع

من أىم أىداؼ تعلم لغة أجنبية، ذلك أنو ؽلثل ُب الغالب اجلزء العملي كالتطبيقي لتعلم 
كضركرات تعلّمو كىو إننا كثَتا ما صلد أف نسبة عالية شلن يقبلوف على تعلم  23اللغة.

اللغة العربية هتدؼ أكال إىل التمكن  من الكبلـ كالتحدث هبذه اللغة، كما أننا حينما 
تبادر إىل األذىاف أنو يتحدثها ، معٌت ذلك أف نقوؿ )فبلف يعرؼ اللغة اإلصللزية، مثبل( ي

 ىناؾ ضركرات لتعلم الكبلـ ؽلكن أف توجز بعضها فيما يلي:

 أف األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إظلا تتوقع أف يتحدث هبا. -1
 أف الكبَت عندما يقبل على تعلم لغة ما ، يكوف التحدث هبا ُب مقدمة أىدافو. -2

 علم الكبلـ ُب لغة األجنبية يدفع إىل تعلمها كإتقاهنا.أف النجاح ُب ت -3

أننا ال نتصور إمكانية االستمرار ُب تعلم القراءة كالكتابة باللغة األجنبية دكف  -4
 التحدث هبا.

أننا اآلف نعّلم أجياال أكثر ميبل لبلستماع للربامج اإلذاعية ، كدلشاىدة برنامج  -5
 لقراءة كالتعامل مع الكلمة ادلكتوبة.التلفزيوف كاألفبلـ، كأقل ميبل ل

أف الفرد عندما يقرأ كيكتب إظلا يفكر بواسطة ما تعلمو شفويا استماعا كحديثا،  -6
ففي القراءة مثبل ضلن نفحص ما كراء السطور حبثا عن ادلقابل الشفوم حيث 

 نضيف فكريا كمعنويا أشياء ليست ظاىرة ُب الكلمة ادلكتوبة )ادلنلوج(.

ية تعليم اللغة ذاهتا كاالستفادة من ادلعلم تعتمد على احلديث، فادلعلم ُب أف عمل -7
تدريسو كتصحيحو ألخطاء الدارسُت يستخدـ الكبلـ، كىو حىت عندما يصحح  

 كتابات الدارسُت إظلا يناقشهم ُب ذلك شفويا.
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أف ىناؾ حقيقة أثبتتها الدراسات كخربات ادلمارسة تقوؿ: إف معظم الذين  -8
اللغة األجنبية من خبلؿ القراءة كالكتابة فقط يفشلوف عند أكؿ شلارسة  يتعلموف

 شفوية للغة.

 

24عملية الكالم طبيعة -ج
 : 

الكبلـ مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة، 
لصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت عما يريد كالتمكن من ا

أف يقولو ُب مواقف احلديث، أم أف الكبلـ عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا 
للتكلم، ٍب مضمونا للحديث، ٍب نظاما لغويا بوساطتو يًتجم الدافع كادلضموف ُب شكل 

تها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الكبلـ، ككل ىذه العمليات ال ؽلكن مبلحظ
 الشفوية ادلتكلمة. 

كقاؿ علي أمحد مدكور بعبارة أخرل أف عملية الكبلـ أك التحدث ليس حركة 
( تفكَت، 4( استشارة، 4بسيطة كإظلا عملية معقدة تتم ُب عدة خطوات كىي كما يلي: 

25( نطق.1( صياغة، 1
 

كما أف الكبلـ يعترب عملية انفعالية اجتماعية ، فهناؾ مصدر لؤلفكار، كاالذباه 
الذم تأخذه، كادلوقف الذم تقاؿ فيو، كالشخص الذم تقاؿ لو، معٌت ىذا أف الكبلـ 

حدث من أبناء اللغة ُب موقف ىو عملية تبدأ صوتية كتنتهي باسباـ عملية اتصاؿ مع مت
اجتماعي، كمن ىنا فالغرض من الكبلـ نقل ادلعٌت، كاحلقيقة أنو ليس ىناؾ اتصاؿ 
حقيقي دكف أف تتوافر ُب الرسالة ناحية عقلية كناحية انفعالية اجتماعية، كعلا ناحيتاف 

اليت تعطياف للرسالة أعليتها كمعناىا، كلعلو ؽلكننا ُب ضوء ىذا فهم عملية الكبلـ 
 سنعلمها.
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 ىل يتكلم الطبلب عندما نسمعهم يقلدكف األصوات اليت يقدمها ذلم ادلعلم؟ -1
 ىل يتكلموف عندما يعيدكف سبثيل حوار زلفوظ ؟ -2

 ىل يتكلموف كىم يرددكف تدريبات النطق النمطية ؟ -3

ىذه  إف تقليد األصوات، كمتابعة ظلوذج لغوم كترديده، كنطق بعض األظلاط اللغوية كل -4
العمليات عمليات صوتية كليست كبلمية، ذلك أف الكبلـ ىو التعبَت عن األفكار، أم 
إننا نعلم الكبلـ من أجل أف يستطيع ادلتعلم االتصاؿ الشفوم ادلباشر مع أبناء اللغة. 
كليس معٌت ىذا أف يتساكل ادلتعلم مع ابن اللغة ُب القدرة على الكبلـ كُب سرعتو كُب 

غيمو، كلكن يكفينا ُب ذلك مستول ؽلّكن ادلتعلم من التعبَت عن أفكاره طريقة نطقو كتن
كمن تبادذلا مع سامعو كزلدثو، لذلك فعلينا عندما نعّلم ىذه ادلهارة أف ندرؾ أف الغرض 
ىو تنمية القدرة الكبلمية عند الدارسُت إىل احلد الذم يستطيعوف معو الًتكيز على 

 أم الًتكيز على ادلضموف أكثر من الشكل.الرسالة أكثر من الصيغة اللغوية 

 

26المناسب لتعليم الكالم الوقت -د
 : 

تعترب البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح العمل، فالبداية الصحيحة ذبنبنا  
عبلجية، فإذا صممنا على أف نعلم اللغة منذ كثَتا من اإلجراءات اإلصبلحية كاألعماؿ ال

البداية تعليما سليما فإننا بذلك نكوف قد عرفنا طريقنا إىل تشكيل العادات السليمة 
الستخداـ اللغة، إنو لسهل على اإلنساف أف يكوف عادة جديدة سليمة من أف يستأصل 

ـ منذ البداية تعليما عادة قدؽلة ، كلذلك فاألمر سهل بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكبل
سليما، على حُت سيكوف األمر صعبا جدا عندما ػلاكؿ ذلك بعد بداية خاطئة يكوف 

 ادلعلم قد كّوف فيها عادات خاطئة.

كلعل ربديد البداية ُب تعليم الكبلـ تدعونا لئلجابة عن السؤاؿ التايل: مىت نبدأ 
 تعلم الكبلـ؟.
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كاف يعمل ُب ادلاضي لتأخَت الكبلـ   كُب اإلجابة عن ىذه السؤاؿ صلد أف البعض
حىت ادلراحل ادلتقدمة من دراسة اللغة، كذلك إصرارا منهم على االستخداـ الصحيح للغة 
ُب الكبلـ كىذا ال يتأتى إال بعد فًتة من تعلم اللغة، كىذه النظرة قاصرة ألف االستخداـ 

منذ البداية ادلبكرة الصحيح للغة ُب الكبلـ لن يتأتى إال إذا استخدمت اللغة فعبل 
لتعلمها، فمنذ البداية ينبغي أف يكوف الدارسوف قادرين على استخداـ زلتول الدرس 
األكؿ ُب التعبَت الشفوم عن أنفسهم قبل االنتقاؿ إىل الدرس الثاين، فتقدًن تعّلم 
 احلديث ُب فًتة مبكرة من تعّلم اللغة أمر مهم ألسباب عديدة، منها ما يتعلق بالدافعية،
فالدارس يقبل على تعلم اللغة كُب ذىنو االستخداـ الشفهي ذلا، كعندما سبّر األياـ دكف 
أف يتمكن من الكبلـ هبا ػلدث لو نوع من اإلحباط، كينتابو شعور بأف التحدث هبذه 
اللغة أمر صعب بعيد ادلناؿ، لذلك ال ينبغي تأخَت التدريب على احلديث بل غلب أف 

الدرس األكؿ لتعلم اللغة، كباإلصرار على البدء من الدرس  يكوف نشاطا طبيعيا منذ
األكؿ كتدرج السيطرة على كل جزء يقدـ من ادلقرر. يستطيع ادلعلم أف يبٍت أسسا صلبة 
للمستقبل عندما يتقدـ الدارس ُب تعلم اللغة، كما سيحس الدارس بالرضا عندما يرل 

يئا. كىناؾ حقيقة تقوؿ إف الفرد ال أف أىدافو القريبة  من تعلم اللغة تتحقق شيئا فش
يستطيع أف يكتسب مهارة اللغة إال إذا مارسها ُب التعبَت عن نفسو، كمثل ىذا التعبَت 

 ليس شلكنا فقط منذ البداية بل ىو أساس. 

كقاؿ ُب "تدريس فنوف اللغة العربية": أف اليت ال بد من ربقيقيها كخاصة ُب 
( 4كعي الطفل بالكلمات الشفهية كوحدات لغوية، ( تطوير 4ادلرحلة األكىل ما يلي: 

24( ربسُت ىجائو كنطقو، كإىل غَت ذلك.1إثراء ثركة اللفظية اللغوية، 
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28أهداف تعليم الكالم -ه
 : 

 حديث ؽلكن أف نعرض ألعّلها فيما يلي:ىناؾ أىداؼ عامة لتعليم ا

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية ، كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة  -1
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة. -2

 أف يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت احلركات الطويلة كالقصَتة. -3

 يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.أف  -4

أف يعربعن أفكاره مستخدما للنظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية خاصة ُب  -5
 لغة الكبلـ.

أف يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التغبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز  -6
 ـز ادلتكلم بالعربية.العدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يل

أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأف  -7
 يستخدـ ىذه الثركة ُب إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية.

أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافية العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه  -8
األساس عن الًتاث االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات 

 العريب كاألسبلمي.

 أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما ُب مواقف احلديث البسيطة. -9

أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط لفًتات  -11
 زمنية مقبولة.

إف تعليم احلديث باللغة األجنبية يعد أساسا دلمارسة كثَت من أنشطة 
 نساف كربقيق أىدافو كمن ذلك:اإل

 أف تطلب ادلتعلم شيئا ما. -1
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 أف يستعلم عن األماكن كاألكقات كاألشخاص. -2

 أف يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما. -3

 أف يقيم عبلقة ألفة مع أصحاب اللغة. -4

 أف ػلكي قصة بسيطة، أك تقوؿ شيئا ما لآلخرين. -5

 موعد شيئ ما.أف يشغل اجلالسُت باحلديث حىت ػلُت  -6

 أف يفهم اآلخرين كيوجههم كيرشدىم. -7

 أف يقضي حوائجو اليومية كيؤدم ما يطلب منو من أعماؿ. -8

 

29بعض الجوانب المهمة في تعليم الكالم -و
: 

 النطق: -1

ل الًتبويوف األعلية الكربل لتعليم النطق من أىم اجلوانب، اجلانب الصوٌب، إذ ير 
منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطف أكثر عناصر اللغة صعوبة ُب تغَته أك تصحيحو 

 بعد تعلمو بشكل خاطئ.

كليكن كاضحا ُب األذىاف أنو ليس ادلطلوب ُب النطق أف ينطق الدارس بشكل  
ثيها، كلكن السيطرة ىنا كامل تاـ، إم يسيطر على النظاـ الصوٌب للغة سيطرة متحد

تعٍت القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذم ؽلكن ادلتعلم من الكبلـ مع أبناء اللغة 
 بصرؼ النظرعن الدقة الكاملة ُب إخراج أصواهتم كنرباهتم كتنغيمهم. 

 ادلفردات: -2

تعد تنمية الثركة اللغوية ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أف 
ردات ىي أدكات محل ادلعٌت ،كما أهنا ُب ذات الوقت كسائل التفكَت، فبادلفردات ادلف

يستطيع ادلتكلم أف يفكر ٍب يًتجم فكره إىل كلمات ربمل ما يريد، كعادة ما تكتسب 
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ادلفردات ُب اللغة األجنبية من خبلؿ مهارات االستقباؿ كىي االستماع كالقراءة، ٍب تأٌب 
فتفسحاف اجملاؿ لتنميتهما كالتدريب على استخدامها، معٌت ىذا مهارتا الكبلـ كالكتابة 

أف الكلمات ال تعلم إال من خبلؿ السياؽ، أم من خبلؿ استخدامها ُب مواقف شفوية 
أك موضوعات للقراءة، كلذلك يفضل تقدًن الكلمات للدارسُت من خبلؿ موضوعات 

 حياهتم. يتكلموف فيها، حبيث تتناكؿ ىذه ادلوضوعات جوانب مهمة من

 القواعد : -3

كثَتا ما يهمل ادلهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرل 
بعضهم ينكرىا سباما، أما ادلتعلموف للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحوف بأف القواعد ليست 
ضركرية ُب تعلم استخداـ اللغة ، أم ليست ضركرية ُب التحدث باللغة، كمهما يكن 

ثمة حقيقة ال ؽلكن إنكارىا، كىي أف اللغة ربكمها رلموعة من القواعد اليت األمر ف
ينبغي أف يعرؼ جيدأ ادلتكلم هبا، كاليت غلب أيضا أف يعرفها الراغب ُب تعلمها سواء ًب 
ذلك ُب كقت مبكر أك كقت متأخر، كسواء ًب بوعي أك بغَت كعي، كضلن إذ نقرر ىذا 

ف صعوبات تدريس القواعد ال ربل كال يتم التغلب عليها إظلا نقرره كضلن كاعوف سباما بأ
 بتجاىل ادلشكلة، فالقواعد شيئ ضركرم لتعلم مهارات اللغة.

30توجيهات عامة لتدريس الكالم -ز
. 

كفيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم ُب تطوير 
 الكبلـ ُب العربية كلغة ثانية : تدريس مهارة

تدريس الكبلـ يعٍت شلارسة الكبلـ : يقصد بذلك أف يتعرؼ الطالب بالفعل إىل  -1
مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو.. إف الكبلـ مهارة ال يتعلمها 
الطالب إف تكلم ادلعلم كظل ىو مستمعا.. من ىنا تقاس كفاءة ادلعلم ُب حصة 
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دبقدار صمتة كقدرتو على توجيو احلديث كليس بكثرة كبلمو كاستئثاره الكبلـ 
 باحلديث.

أف يعرب الطبلب عن خربة : يقصد يذلك أال يكلف الطبلب بالكبلـ عن شيئ  -2
ليس لديو علم بو .. ينبغي أف يتعلم الطالب أف لديو شيئ يتحدث عنو. كمن 

إذ أف ىذا يعطل  العبث أف يكلف الطالب بالكبلـ ُب موضوع غَت مألوؼ
 فهمو. كقد ال غلد ُب رصيده اللغوم ما يسعفو.

التدريب على توجيو االنتباه : ليس الكبلـ نشاطا آليا يردد فيو الطالب عبارات  -3
معينة كقتما يراد منو الكبلـ.. إف الكبلـ نشاط عقل مركب.. إنو يستلـز القدرة 

رة على تعرؼ الًتاكيب على سبييز األصوات عند مساعها كعند نطقها. كالقد
ككيف أف ختبلفها يؤدم إىل اختبلؼ ادلعٌت ... إف الكبلـ باختصار نشاط 
ذىٍت يتطلب من الفرد أف يكوف كاعيا دلا صدر عنو حىت ال يصدر منو ما ال 

 يبلـ عليو.. كقدؽلا قيل إف عثرات اللساف أفتك من عثرات السناف.

األشياء حرجا للمتحدث كإحباطا لو  عدـ ادلقاطعة ك كثرة التصحيح : من أكثر -4
أف يقاطعو اآلخركف. كإذا كاف ىذا يصدؽ على ادلتحدثُت ُب لغاهتم األكيل فهو 
أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت ُب لغات ثانية.. إف لديهم من العجز ُب اللغة ما 
يعوقهم عن االسًتساؿ ُب احلديث أك إخراجو بشكل متكامل ، كلعل شلا يزيد ُب 

 هبذا العجز أف يقاطعو ادلعلم.. إحساسو

 كيرتبط هبذا أيضا أال يُِلح ادلعلم ُب تصحيح أخطاء الطبلب.

مستول التوقعات : من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن اإلمكانات  -5
احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، كيستحثو على استيفاء القوؿ ٍب يلومو إف 

وقعات. إف احلقيقة اليت ينبغي أف يعرفها معلم العربية  مل يكن عند مستول الت
كلغة ثانية أف األجنيب، خاصة إف تعلم العربية كىو كبَت، يندر أف يصل إىل 
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مستول العرب عند شلارستو مهارة الكبلـ.. كىذه ظاىرة ال زبتص بتعلم العربية 
 .كحدىا، كإظلا تشمل كافة الدارسُت للغات الثانية

أف يقّدر ذلك،كأف يكوف كاقعيا. كأف ؽليز بُت مستول الكبلـ الذم  كعلى ادلعلم إذف
 يصدر عن الناطقُت بالعربية كذلك الذم يصدر عن الناطقُت بلغات أخرل..

التدرج : ينطبق مبدأ التدرج ىنا أيضا.. إف الكبلـ، كما قلنا، مهارة مركبة  -6
ـ كليلة، كال بُت كنشاط عقلي متكامل.. كتعلُّم ىذه ادلهارة ال ػلدث بُت يو 

عيشة كضحاىا. إهنا عملية تستغرؽ كقتا كتطلب من الصرب كاجلهد كاحلكمة ما 
ينبغي أف ؽللكو ادلعلم. كعليو أف يهيئ من مواقف الكبلـ ما يناسب مع كل 

 مستويات الدارسُت كالتايل :

بالنسبة للمستول االبتدائي : ؽلكن أف تدكر مواقف الكبلـ حوؿ أسئلة  -(أ
ادلعلم كغلب عليها الطبلب. كمن خبلؿ ىذه اإلجابة يتعلم الطبلب   يطرحها

كيفية اننتقاء الكلمات كبناء اجلمل كعرض األفكار. كيفضل أف يرتب ادلعلم 
ىذه األسئلة بالشكل الذم ينتهي بالطبلب إىل بناء موضوع متكامل. كمن 

ظ بعض ادلواقف أيضا تكليف الطبلب باإلجابة عن التدريبات الشفهية ، كحف
 احلوارات كاإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأكه.

ادلستول ادلتوسط : يرتفع مستول ادلواقف اليت يتعلم الطبلب من خبلذلا مهارة  -(ب
كإدارة االجتماعات،   role playingالكبلـ. من ىذه ادلواقف لعب الدكر 

ادة ركاية األخبار كادلناقشة الثنائية، ككصف األحداث اليت كقعت للطبلب، كإع
اليت مسعوىا ُب التلفاز كاإلذاعة كاألخبار عن زلادثة ىاتفية جرت أك إلقاء تقرير 

 مبسط كغَتىا.

ادلستول ادلتقدـ : كىنا قد ػلكي الطبلب قصة أعجبتهم، أك يصفوف مظهرا  -(ج
أك يتكلموف   debateمن مظاىر الطبيعة، أك يلقوف خطبة أك يديركف مناظرة 

 مقًتح، أك يلقوف حوارا ُب سبثيلو ، أكغَت ذلك من مواقف.ُب موضوع 
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ادلهم ُب ىذا كلو أف يراعي ادلعلم الرصيد اللغوم عند الدارسُت ككذلك  -(د
 اىتمامهم كمدل مالديهم من خربة عن موضوع احلديث..

قيمة ادلوضوع : تزداد دافعية الطبلب للتعلم كلما كاف ما يتعلمونو ذا معٌت  -(ه
كذا قيمة ُب حياهتم. كينبغي أف ػلسن ادلعلم اختيار ادلوضوعات اليت عندىم، 

يتحدث الطبلب فيها خاصة ُب ادلستول ادلتقدـ، حيث أف الفرصة متاحة 
للتعبَت احلر. فينبغي أف يكوف ادلوضوع ذا قيمة، كأف يكوف كاضحا كزلددا. 

رية كيفضل أف يطرح على كل طبلب ُب كل مرة موضوعا أك أكثرحىت تكوف ح
 االختيار متاحة ذلم، فيتكلموف عما يعرفوف.

 

 طرق تعليم الكالم.  -ح
ىناؾ الطرائق العديدة ُب تعليم مهارة الكبلـ كمن ادلمكن أف نوجز 

 أىّم الطرائق فيما يلي:

 . الطريقة ادلباشرة -1

إف ىذه الطريقة تفًتض كجود عبلقة مباشرة بُت الكلمة كالشيء أك بُت العبارة 
من غَت حاجة إىل كساطة اللغة األـ أك تدخلها. كمن إحدل أىدافها إىتمامها  كالفكرة،

كثَتا باجلوانب الشفهية من اللغة، كتأخَت اجلوانب ادلكتوبة منها. كُب الناحية النظرية ترل 
الطريقة ادلباشرة أف اللغة سلك طبيعي كأف األصل ُب اللغة الكبلـ الشفهي، كأف الكتابة 

 31على اللغة.مظهر ثانوم طارئ 

 الطريقة السمعية الشفهية. -2

إّف ىذه الطريقة تنظر إىل اللغة على أهنا رلموعة من الرموز الصوتية، كاألنظمة 
ة كالنحوية، اليت تربطها عبلقات بنيوية شكلية، يتعارؼ عليها الناطقوف باللغة، الصرفي
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 62. ص(. ـ 2002: اإلسبلمية سعود بن زلمد اإلماـ جامعة) ،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تدريس طرائق العصيلي، إبراىيم بن العزيز عبد.  
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لتحقيق اإلتصاؿ فيما بينهم. كما تنظر ىذه الطريقة إىل اللغة على أهنا مظهر منطوؽ، 
كأف الكتابة مظهر ثانوم طارئ، كتؤكد أف اللغات زبتلف فيما بينها ، كأف لكل لغة 

ىا من غَتىا من اللغات، كأنو ال توجدلغات بدائية كأخرل مساهتا كخصوصيتها اليت سبيز 
 متحضرة. كما تؤمن بأف اللغة ىي ما ؽلارسها أبناؤىا ال ما ينبغي أف يتحّدثوا بو.

كتنظر ىذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أنو اكتساب لعادات سلوكية، يتم من 
 -عزيز. فاكتساب اللغة كتعلمهاكاحملاكاة، كيعتمدعلى ادلثَت كاالستجابة كالت خبلؿ التقليد

سلسلة من ادلثَتات اليت تعقبها استجابات صحيحة، كينطفئ أك  -كفقا ذلذه النظرة
  11ينسى ما عدا ذلك من االستجابات اخلاطئة.

 (. Total Physical Responseطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة ) -3

شرة باستيعاب اللغة كفهمها. كتقـو ىذه الطريقة على ىي تربط النشاط البدين مبا
 اتباع إرشادات ادلدرس، كذلك باالستجاب اجلسدم ادلشاىد. كمن مبادئ ىذه الطريقة:

 تأجيل تعليم احملادثة ادلباشرة، حىت يتمكن الطبلب من فهم اللغة ادلتحدث هبا. -(أ
صيغة األمر.ؽلكن التوقع بأف يتحقق فهم اللغة هبا عن طريق مجل يقوذلا ادلدرس ب -(ب

33الطبلب سيبدكف استعدادىم للتحدث بعد أف ػلسوا بفهمهم للغة.
  

 

 تقويم مهارة الكالم -ط

يمي أريكنتو أنو كسيلة أك التقوًن ىو كسيلة دلعرفة النتائج التعليمية. رأت سوىرس
الطريقة ادلرتبة جلمع البيانات عن أحواؿ شخص نظرا على نتائج تعلمو. كرأل نور  
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 102. ص نفسو، ادلرجع.  
33

   51.ص ،(ـ1112 خضر، دار: جدة) ،التطبيقي اللغة علم في مقدمة ،نقشبندم أنور ك عرييف خضر زلمد.  
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كنجانا أف التقوًن ىو الوسيلة لنيل النتائج من كظائف الطلبة أك رلموعة من الطلبة حىت 
34يعرؼ ادلعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة

. 

  : أّف ُب اختبار التعبَت الشفوم )الكبلـ( يكوف بعّدة طرؽ 35كيرل اخلويل 

لب أف يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو. كيقيم على أساس يطلب من الطا -1
 الطبلقة كالصحة؛

 توجو إىل الطالب أسئلة كػتابػية أك شفهػية تطلب إجابات شفهية قصَتة؛ -2

من ادلمكن أف تكػوف األسئلػة مسجلة على شريػػط كيػتػرؾ بُت كػل سؤاؿ كآخر  -3
يع الطػبلب ُب عامل كقت كػاؼ لػئلجابػة . كتضمن ىػذه الطػريقة تساكم مج

 الػوقت كطريقة االستماع إىل السؤاؿ؛

 تػقدـ إلػى الطالب صورة يػطلب منو أف يعلق عليها شفهػيا ُب كقت زلدد؛ -4

يػشتػرؾ طالباف أك أكػثػر ُب مػحاكرة شفهية حوؿ موضوع مػعػيػن أك ُب مػحادثة  -5
 36حرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa,Bangung: 

Rosdakarya,  2002, Hal. 102 
35

 .165 ص( ـ2000 ، كالتوزيع للنشر الفبلح دار: األردف) ، العربية اللغة تدريس أساليب ، اخلويل علي زلمد 

 
36

 165 ص نفسو، ادلرجع ،الخولي علي محمد  
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 تولونج أجونجلميحة عن الجامعة اإلسالميية الحكوميية :  المبحث الرابع

تتولد من ادلدرسة االعدادية  تولونج أكونجإف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية 
. ك أما تولونج أكونج (Singo Leksono)للجامعة اإلسبلمية احلكومية سنجو ليكصونو 

( رغبة 4ة اإلسبلمية تولونج أجونج فهي: )األمور اليت تدعو إىل نشأة ادلدرسة الثانوي
الطبلب الدارسُت بادلعاىد اإلسبلمية حوؿ تولونج أجونج ُب مواصلة دراستهم، ك 

( تصَت 1( مطالب اجملتمع ادلسلم لنشأة ادلدرسة اليت تعٍت بالًتبية الدينية، ك )4)
( 1)ىذه ادلدرسة دللتقى بُت خرغلي ادلعاىد اإلسبلمية ك طبلب اجلامعات، ك 

عن نشأة ادلدرسة ك نظاـ إجرائو  4950عاـ  1الدستور األساسي للًتبية رقم 
 )تنفيذه(.

كانت ادلدرسة االعدادية للجامعة اإلسبلمية احلكومية سنجو ليكصونو 
ـ. ك بعد أف 4968نشأهتا مؤسسة سوناف رمحة ُب أكؿ عاـ   (Singo Leksono)قد

ت ادلدرسة رسالة القرار من كزير جرت عمليات التعليم فيها جريا حسنا، تناكل
حيث قررىا   4968عاـ  454رقم  4968يويل  47الشؤكف الدينية بالتاريخ: 

كادلدرسة احلكومية بوضع " ادلدرسة االعدادية للجامعة اإلسبلمية احلكومية" سوناف 
عاـ  47أمبيل ُب ككالة تولونج أجونج. ككفقا برسالة القرار لوزير الشؤكف الدينية رقم 

عن اذليكل التنظيمي ك مرشد األعماؿ للمدرسة الثانوية اإلسبلمية  4978
احلكومية، فقرر أف ادلدرسة االعدادية للجامعة اإلسبلمية احلكومية سوناف أمبيل 

 تولونج أجونج ربولت إىل أف تصَت مدرسة ثانوية إسبلمية حكومية تولونج أجونج.

كومية تطورا أكسع ُب تطورت ادلدرسة االعدادية للجامعة اإلسبلمية احل
اجملاالت الكثَتة مثل التطور ُب عمليات اإلدارة العامة ك اإلدارة ادلنهجية التعليمية مع 
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سبكنها من حفظ صيتها ذباه اجملتمع. جبانب القياـ بالتجديد ُب اجملاؿ اإلدارم، 
قامت ادلدرسة أيضا بفتح الربنارلُت الدراسُت: قسم العلـو الطبيعية ك العلـو 

ك  4978عاـ  47جتماعية. ك ىذا مناسبا برسالة القرار لوزير الشؤكف الدينية رقم اال
، ك كزير الًتبية ك 4975 6رسالة القرار لثبلث الوزراء : ك زير الشؤكف الدينية رقم 

 41تاريخ  4975عاـ  16، ك كزير خارج الببلد رقم u/4975/017الثقافة رقم : 
 .4975مارس 

الذم استعملتو ىذه ادلدرسة فهو ادلنهج الدراسي الذم كأما ادلنهج الدراسي 
على صورة  4980عاـ  41قرره كزير الشؤكف الدينية ك ىذا مناسبا برسالة القرار رقم 

ادلنهج الدراسي للمدرسة الثانوية. ك لكن، كراء ىذا القرار تواجو ادلدرسة مشكبلت 
ك الكتب التعليمية، ة ادلعمل ك شىت مثل قلة ادلباين ك أدكاهتا، ك ادلدرسُت ك العماؿ، 

ك تبعا إىل قرار   4986/4987ادلكتبة. ك بتطورىا من عاـ إىل عاـ أم منذ عاـ 
كزير الشؤكف الدينية، فاستخدمت ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج 

 .4981ادلنهج الدراسي 

تولونج أجونج قد  إف ادلنهج الدراسي  للمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية
ؽلّس التحوالت مستول الكفاءة عديدة أم ربويلو أكؿ مرة من ادلنهج  ادلدرسي إىل 

(، ٍب إىل ادلنهج الدراسي CBSAادلنهج الدراسي على أساس التعلم االشًتاكي )
ادلشهور  4001، ٍب إىل ادلنهج الدراسي 4991، ٍب إىل ادلنهج الدراسي 4981

(، ك أخَتا إىل ادلنهج الدراسي KBKئم على الكفايات )باسم ادلنهج الدراسي القا
 (.KTSPللمستويات الدراسية )
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بناء على مطالب الًتبية ك تطورىا، تواجو ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 
احلكومية تولونج أجونج  مشكبلت  ُب بناء ادلباين. أم رغم أف عدد الطبلب يزداد 

ين مل تتوفر جيدا. ك ألجل عمليات التعليم، دكما إال أف الوسائل الدراسية مثل ادلبا
تستلف ادلدرسة عدد غَت قليل من مباين ادلؤسسات حوؿ تولونج أجونج  مثل: 

تولونج أجونج حيث يتكوف من ثبلث فصوؿ، ك غرؼ  0807مكتب ادلعسكر 
ادلعهد اإلسبلمي السلفي فاصلونج حيث تكوف من ثبلث فصوؿ أيضا، ك أما مباين 

 تانُت رغلو تاصلاف تولنج أجونج.  PSMة تنحل زلل مباين ادلؤسسةادلدرسة ادلركزي

تناكلت ادلدرسة ادلباين اجلديدة من  4984/4981كُب العاـ الدراسي 
 4984/4984ادلشركع القاصد إىل ترقية جودة ادلؤسسات الًتبوية اإلسبلمية عاـ 

ركعا لبناء حيث بلغ عدد ادلباين إىل ثبلث فصوؿ مع أثاثها، ٍب تناكلت أيضا مش
ادلباين حيث بلغ مبلغها ثبلثة فصوؿ مع أثاثها، ك ذلك للعاـ الدراسي  

. ك ىذه ادلساعدة تعّد للمدرسة اليت تقع ُب قرية بيجي تولونج 4984/4981
أجونج. ك بعد أف تلقى فيها كثَت من الطلبة، حاكلت مسؤكلو ادلدرسة إىل زيادة 

غرفة  45ؼ الدراسية اليت تتكوف من عدد الفصوؿ لسّد حوائج ادلدرسة إىل الغر 
 التعليم، كغرفة الضيافة، ك غرفة الرئيس، ك غرفة اإلدارة، ك غرفتُت للمعمل.

كألجل سّد حاجة ادلدرسة إىل ادلدرسُت، عينت ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 
شخصا  44احلكومية األكىل تلونج أجونج ادلدرسُت األىلُت حيث يبلغ عددىم 

م الدراسي مثل الرياضيات، ك الفيزيا، ك الكيمياء، ك علم باختبلؼ زبّصصه
 9األحياء، ك الرياضة، ك العلـو الطبيعية. ك أما عدد مدرسي احلكومة، فيبلغ 
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أشخاص ك ساعدىم موضفا اإلدارة. ك الستيفاء حاجتها إىل ىؤالء ادلدرسُت قامت 
 ادلدرسة بالتعاكف مع ادلؤسسات األخرل حكومية كانت أـ أىلية.

كرغبة ُب ترقية كفاءة ادلدرسُت، عقدت ادلدرسة برامج الًتبية األكادؽلية كما 
أهنا عقدت أيضا األنشطة غَت ادلنهجية مثل : الفنوف، ك الرياضة، ك الكشافة، ك 
قسم الصحة، ك قسم الصلب األمحر للمراىقة، ٍب التدريب على الطبل. ك هتدؼ 

دلنهجية ك إىل اعدادىم حىت يتمكن ىذه األنشطة إىل تنمية قدرات الطبلب غَت ا
ذلم من مواجهة التحديات ُب حياهتم االجتماعية اليت تتطلب التنافس ك التسابق. ك  
كذلك هتتم ادلدرسة بربنامج اللغة العربية ك ذبعلها رمزا مهما ك قدرة اساسية البد 

 للطبلب حصوذلا أجبل إىل التسابق خبلؿ تطور ادلعلومات العادلية.

درة الطبلب على استيعاب اللغة العربية استطاعتهم فهم مصادر يرجى من ق
األحكاـ اإلسبلمية مثل القرآف ك احلديث كي يقدركا على زلافظة عّز النفس ك 

 دفاعها من التحديات اليومية ك كذلك اعدادىم ُب رلاؿ ادلهارة ك ادلنظمة.

ولونج أجونج أما رؤية ذلذه ادلدرسة اإلسبلمية احلكومية اإلسبلمية األكىل ت
ىي تكوف األجياؿ األذكياء، كادلاىرين، كادلتخلقُت بأخبلؽ كرؽلة. كرسالتها فيما 

 يلي:

 نفيذ إشراؼ التدريس بطريق فعاؿ. -أ
 يساعد الطبلب ُب معرفة طاقة النفسية. -ب
 تطبيق متماشك النظاـ ُب كل األنشطة. -ج
 التدريب كالتعويد أخبلؽ اإلسبلمي. -د
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 منطقة بويوالعو(Beji) كموقع اجلغرُب ىذه ادلدرسة ُب قرية بيجي                       

(Boyolangu)  تولونج أجونج. ىذه القرية زلددة بقرية سيػركت (Serut) شراقا، كقريػة
غربا، كقرية بويوالعوجنوبا، كقرية سباناف مشاال. القرية بيجي  (Sobontoro)  سوبونطارا 
ينة تولونج أجونج. كأما موضع ىذه ادلدرسة حقيقا ذلا كيلومًت من مد  1+-موضعها 

جنوبا، كغربا ذلا حد دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية (UNITA)حد جبامعة أكنيتا   
 احلكومية األكىل تولونج أجونج.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
دخلو ونوعو  يتناول ىذا البحث إىل احلديث عن منهج البحث سواء من حيث م 

كما يتناول رلتمع البحث وعينتو ومتغريات البحث وأدوات البحث ومصادر البيانات 
 وأسلوب حتليل البيانات ويتم ىذا البحث مبراحل تنفيذ البحث.

 

 منهج البحث ومدخله -أ

وىو البحث الذي  (Quantitative Approach)يستند ىذا البحث على الكمي 
وتستخدم الباحث   1سباب التغريات ىف واقع اجتماعي.يقصد لبحث العالقة ولبيان أ

وىي طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على نتاج  (R&D)ادلنهج التطويرى و التجرييب 
وجتربة ىذا البحث بتصميم اجملموعتني مها اجملموعة الضابطة  2معني وجتربة فعالة.

واجملموعة التجربة . ويقوم الباحث باإلختبار القبلي للمجموعتني قبل إجراء التجربة ، مث 
احث بإجراء التجربة للمجموعة التجريبية، ومل جير الباحث ىذه التجربة يقوم الب

للمجموعة الضابطة . وبعد انتهاء عملية التجربة، يقوم الباحث اإلختبار البعدي على 
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربة . فنتائج كلتا اجملموعتني ىي نتيجة ىذا البحث. 

 ويتضح ذلك يف اجلدول اآليت:

 ةإجراء التجربة للمجموعة التجريب (1ول )اجلد 

 االختبار البعدي تطبيق التجربة االختبار القبلي اجملموعة
R 24 X 24 
R 24 _ 24 

 

                                                           
1
  Sukmadinata, nana syaodih, metode penelitian pendidikan. (bandung: remaja rosdakarya, 2002), 

h. 12-20 
2
  Prof. Dr. Sugiyono ,Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2002), p. 222. 
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ىذا اجلدول توجد اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية . ففي اجملموعة الضابطة 
3و التجربةليس فيها إجراء التجربة بل يف اجملموعة التجريبية فل

 . 

 

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب

قسم اللغة العربية  – لثرلتمع ىذا البحث وعينتو ىم لدى الطلبة ادلرحلة الثا
ىف السنة الدراسية  ج أجونجتولون-بيف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -وأدهبا 
هم الباحث إىل طالبة. ويوزع 24طالبا و  24لبا، طا 44 م. عددىم1111/1111

طالبا،  24ورلموعة ضابطة عددىا  طالبا 24ومها رلموعة جتريبية عددىا رلموعتني 
 الدراسية. التجربة داخل احلصة وتكون ىذه، تأخذ الباحث ىذه العينة عشوائيا

 

 ث  متغيرات البح -ج
 متغريات البحث اليت تستخدمها الباحث نوعان مها : 

فهو العامل الذي تريد الباحث أن تقيس  (Independence Variable)ادلتغري ادلستقل  -1
تصميم ادلادة عرب  "أثره على ادلتغري التابع. ادلتغري ادلستقل يف ىذا البحث ىو 

 ،لًتقية مهارة الكالم " (WEBQUEST)الرحالت ادلعرفية 

"نتيجة حتصيل تعليم مهارة الكالم لدي الطلبة" فهو العامل الذي  ادلتغري التابع ىو  -2
وبالتايل تأخذ الباحث النتائج اليت تتعلق بفعالية  ينتج عن تأثري العامل ادلستقل.

تصميم ادلادة التعليمية يف تعليم مهارة الكالم من التطبيقات واالختبارات القبلية 
 والبعدية.

 

 دوات البحث أ -د
أما أدوات مجع البيانات اليت يستخدمها الباحث يف ىذا البحث للحصول على 

 درجة الصحة والثقة يف ميدان البحث فيما يلي:

                                                           
3
 Ainin, Moh. Metode Penelitian Bahasa Arab. (Hilal Pustaka: Surabaya,0202), hal: 02 
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 (Observation)المالحظة  -1

ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو ومعلوماتو           
4ما نشاىده أو نسمع.حيث جنمع خرباتنا من خالل 

 

وادلالحظة الىت تقوم هبا الباحث ىف تصميم مادة تعليمة ىي ادلالحظة ادلباشرة،   

تصميم ادلادة عرب وأما األمور الىت تالحظها الباحث فهي مجع البيانات وادلعلومات عن 

قسم  –لًتقية مهارة الكالم لدى الطلبة ادلرحلة الثاين  (WEBQUEST)الرحالت ادلعرفية 

من  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم  مباالنق -اللغة العربية وأدهبا 

الطريقة خالل ادلنهج ادلستخدم، واخلطة الدراسية وادلواد التعليمية والكتب ادلستخدمة و 

ادلستعملة والوسائل التعليمية والطريقة التقوميية وادلشكالت الىت يواجهها ادلدرس ىف 

النشاط التعليمي. وكذلك خصائص الطلبة الًتبوية واالجتماعية، مث تسجل الباحث 

 البيانات ادلهمة أثناء ادلالحظة.

 (Interview)المقابلة  -2

الذلا الباحث جبمع معلومات وبيانات تعترب ادلقابلة استبانة شفوية تقوم من خ
شفوية من ادلفحوص، وادلقابلة أداة مهمة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا 

5البشرية.
 

 وادلقابلة ادلستخدمة يف ىذا البحث جلمع البيانات عن:

                                                           
4

 142 :ص ،(1416 أسامة، دار: الرياض) ،وأساسيته وأدواته مفهومه و العلمي البحث وآخرون، عبيدات ذوقان 
5

 135 :ص  ،نفسه المرجع 
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بية لدى الطلبة ادلعلومات من مدرسي تعليم اللغة العربية عن تعليم اللغة العر  -(أ
يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -قسم اللغة العربية وأدهبا  –ادلرحلة الثاين 

من ادلنهج ادلستخدم وادلادة التعليمية أى  موالنا مالك إبراىيم  مباالنق
الكتاب التعليمى ادلستخدم وطريقة تعليمها والوسائل ادلستخدمة وطريقة 

 درسني يف العملية التعليمية.تقوميها وادلشكالت الىت تواجو ادل

ادلادة ادلصممة  مضمون ثانيا: تعليقات اخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية عن -(ب

من  بصورة فعالة يف عملية التعليمادلصممة واإلرشادات لتنفيذ ىذه ادلادة 

حيث: أسسها، وتنظيمها، واستمرارىا، وتتابعها، وتكاملها، ومناسبتها، 

 يمية وإمكانيتها للتعليم، وتأثريىا وكذلك تقوميها.والنشاطات التعل

 (Questionnaire)االستبانة  -3

تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على ادلعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة 
بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد 

6ادلعنيني مبوضوع االستبانة. 
 

ويستخدم الباحث ىذه االستبانة جلمع البيانات عن رغبة الطلبة يف تعلم اللغة 

العربية ودلعرفة آرائهم عن تعليم اللغة العربية خصوصا عن مهارة الكالم، والتحكيم من 

يف اجلامعة  -وأدهبا  قسم اللغة العربية –مدرسي اللغة العربية لدى الطلبة ادلرحلة الثاين 

اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم  مباالنق عن ادلادة التعليمة ادلصصمة وأثرىا 

 ومناسبتها لتعليم مهارة الكالم بعد التدريب على طريقة تعليمها.

                                                           
6

 121: ص ،سابق مرجع وآخرون، عبيدات قانذو  
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 (test)االختبار  -4

االختبار ىو رلموعة من ادلثريات )أسئلة شفهية باستخدام صور أو رسوم( 
قيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي درجة ما أو رتبة ما أعدت لت

2للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار من األسئلة جهازا معينا.
 

ويستخدم الباحث االختبار دلقياس قدرة أو نتيجة حتصيل تعليم مهارة الكالم 
 تعليمية ادلعدة.لدى الطلبة بعد جتربة تدريسهم ادلواد ال

واالختبار سيستخدمو الباحث لقياس قدرة استيعاب التالميذ دلهارة الكالم وىو 
االختبار الشفهي الذي يتم قبل جتربة ادلادة التعليمية وبعدىا. االختبار القبلي دلعرفة قدرة 
الطالب يف كالمهم العريب قبل تطبيق الرحالت ادلعرفية ادلصممة ويتم ىذا االختبار 

دمي القصة و اخلطابة حسب ادلوضوع  اليت سبق تعلمها من مدرسيهم. وبعد التطبيق بتق
سيقوم الباحث باالمتحان البعدي دلعرفة فعالية الرحالت ادلعرفية ادلصممة لًتقية استيعاب 
التالميذ على تقدمي القصة واخلطابة حسب ادلوضوع. أما معيار جناح التالميذ يف 

 يف اجلدول األيت :  االختبار ومؤشراتو ىي كما

 معيار نجاح التالميذ في االختبار 0رقم الجدول 

 لنسبة ادلائوية )%(ا فئة النتائج لتقديرا الرقم
 %100-%20 100-20 جيد جدا 1

 %42-%40 42-40 جيد 2

 %22-%20 22-20 مقبول 3

 %62-%60 62-60 ضعيف 4

 %52-%0 52-0 راسب 5
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 ىي كما يف جدول اآليت : أما مؤشرات اختبار مهارة الكالم

 مهارة الكالممؤشرات اختبار  3الجدول رقم 

 درجة مؤشرات رقم
من ) وتفصيال ودقة يتكلم حسب موضوع ادلادة ثقةيستطيع الطالب أن  1

 (جهة ادلضمون

20% 

القواعد  بصيغ مستخدما حسب ادلوضوع عن أفكاره يعربيستطيع أن   2
بري الشفوي مثل التذكري ة يف التعن يستخدم بعض خصائص اللغأو  الصحيحة

والتأنيث ودتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغري ذلك مما يلزم ادلتكلم 
 (قواعـدمن جهة ال) بالعربية

20% 

مرتبة يف تركيب الكالم حىت يكون كالما فصيحا  عن أفكاره يعربيستطيع أن  3
 (كيبا ًت ال من جهة. )وبليغا 

20% 

 %20 (من جهة ادلفردات) اجلديدة ويطوروىا فرداتأن جيدوا ادل يستطيع الطالب 4

 %20 (نطقالمن جهة ) .أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة  5

 

 مصادر ومراجع البيانات   -ه
 مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من:   

 ق.نج أجونتولو اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بتعليم رئيس قسم  -1
 .قتولونج أجوناللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بتعليم قسم مدرس  -2

 الوثائق ادلوجودة مثل ادلنهج ادلستخدم والكتاب ادلدرسي. -3
اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تعليم قسم  – لثالطلبة ادلرحلة الثا -4

 .قتولونج أجونب

 يف رلال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا. الكتب والبحوث -5
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 أسلوب تحليل البيانات  -و

أسلوب حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو أسلوب اإلحصاء 
اإلستداليل ، البيانات احملللة عن ىذا األسلوب ىي البيانات عن نتيجة الطلبة اليت 

ىت ختترب فروض البحث تؤخذ داللة تتجلى من فروق ادلقياس ادلعديل لنتيجة الطلبة ح
 يف ادلائة .  5الفروق 

يستخدم الباحث يف حتليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
للمجموعة ادلتكافئة، يعٌت أن تعني فعالية أو أثر ادلواد التعليمية يف حتصيل الطلبة يف 

س حسب نتيجة اجملموعة وتظهر تعليم مهارة الكالم. وفعالية ادلواد التعليمية وعدمها تقا
 يف فروق ادلقياس ادلعدىل نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي و البعدي.

  -tيستخدم الباحث  (level of significant) ودلعرفة مناسبة الداللة أو ذي معٌت 

test 4:   

 
 قيمة ادلقارنة  =       

 = ادلقياس ادلعدل )ادلتوسط( يف االختبار البعدي من الفصل التجرييب.  
  =  ادلقياس ادلعدل )ادلتوسط( يف االختبار البعدي من الفصل الضابظ          

 =  عدد التنوعي يف كل النيائج من الفصل التجرييب. 
 = عدد التنوعي يف كل النيائج من الفصل الضابط.    

n1      .عدد الطلبة يف الفصل التجرييب  = 
n2      .عدد الطلبة يف الفصل الضابط = 
 

 :وأما الرموز ادلستخدمة للبحث عن معدل نتيجة كفاءة الطالب ىي

                                                           
4
 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),  p: 354 
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  =X 

X =ادلعدل رئيس ادلدرسة 

 عدد النتائج احملصولة عليها من مجيع الطلبة=  
nعدد الطلبة = 
 

 خطوات تنفيذ الدراسة -ز

  2احل اآلتية:ستسري خطوات تنفيذ الدراسة حسب ادلر 

 

 
 

 والبيان عن الشكل السابق ىو كما يلى:
التمهيدية، وتكون مبالحظة عملية التعليم وادلقابلة مع مدرس اللغة العربية دلعرفة  -1

واحتياجاهتم وميوذلم يف تعلم اللغة العربية ومدى اشًتاكهم فيها  خصائص الطلبة

                                                           
2
 Prof.Dr.Sugiono ,Op.Cit hal:224 

تحكيم 
 الخبير

الدراسة  إعداد المواد
 المبدئية

تحسين 
 المواد

تجربة 
 المواد

تحسين 
 المواد

المواد 
 التعليمية

 تجربة اختبار قبلي

اختبار 
 حساب فرق بعدي

نتيجة تجربة 
 المواد
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واىتمامهم هبا. وتأخذ الباحث مبالحظة الكتب ادلدرسية ادلستخدمة دلعرفة 
 مضموهنا وخصائصها.

التصميم ، بعد أن يتم الباحث من الدراسة ادلبدئية بدأ أن جيمع  ختطيط -2
 يذ عملية التصميمادلعلومات والوسائق ادلتعلقة إلجناز وتنف

تصميم النتاج، وىذا يتم بإعداد الرحالت ادلعرفية موضوعيا مبناسبة ادلادة العربية  -3
 وتنظيمها.

حتكيم اخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية من حيث ادلنهج واللغة. ترسل الباحث  -4
إعداد مادهتا ادلواد ادلعدة إىل اخلبري يف تعليم اللغة العربية عرب الرحالت ادلعرفية و 

 ليقوم بالتحكيم والتقومي وإعطاء االقًتاحات واإلرشادات.
اإلصالحات، وتكون بتصحيح األخطاء ادلوجودة حسب التحكيم من اخلبري  -5

 وإرشاداتو.

اختبار قبلي، فقام الباحث بتوزيع طلبة إىل اجملموعتني، مها الضابطة والتجربة   -6
 شفهيا.وقام باالختبار القبلي للمجموعتني  

التجربة ادليدانية، وىذه بتطبيق ادلواد ادلعدة يف عملية التعليم داخل الفصل، مث  -7
يأيت بعد التجربة القياس باالختبار دلعرفة مدى فعالية ىذه ادلواد ادلعدة. وسيجري 

ىذا اجلدول وتنفيذ الدراسة يف ىذا البحث كما  لقاءات. 5/6ىذا البحث دلدة 
 يلي :

  في الفصل الضابط والتجربة اءاتلق 4الجدول رقم 

 اسبوع يف الشهر الوقت موضوع ادلادة رقم
1 2 3 4 

      االختبار القبلي 

 X      

 X      
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 X      

      االختبار البعدي 

 لقاءات 5/6 اجملموع
عرب الرحالت ادلعرفية أيضا إىل مدرسي اللغة  ةوقدم الباحث ىذه ادلواد ادلصمم -8

 ية.العرب

توزيع االستبانة، توزع الباحث االستبانة على طلبة اجلامعية للمرحلة الثانية دلعرفة  -9
 رغبتهم وآرائهم عن ادلواد التعليمية ادلعدة.   

اإلصالحات، وتكون اإلصالحات األخرية حسب اقًتاحات ادلعلم وآراء الطلبة   -11
 ونتيجة االختبار.

ختبار األخري للمجموعتني الضابطة والتجربة اختبار بعدي، فيقوم الباحث باال -11
 شفهيا دلعرفة قدرهتم على التعبري العربيب بعد عملية التعليم بادلواد ادلعدة.

حساب فرق، ويكون حبساب نتائج الطلبة يف رلموعيت الضابطة والتجربة يف  -12
 .االختبار البعدي دلعرفة مدى فعالية ادلواد التعليمية

تصميم ادلادة عرب دلواد ادلعدة، وىذه ىي النتيجة األخرية من جتربة نتيجة فعالية ا -13
تعليم قسم  –لًتقية مهارة الكالم لدى الطلبة ادلرحلة الثاين الرحالت ادلعرفية 

 .ب تولونج أجونجيف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  -اللغة العربية 
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  ـل الـرابعالفص

 ومناقشتها تحليلها و البيانات عرض

 إليها، بعد التوصل مت اليت البحث لنتائج البيانات عرض الفصل ىذا يتضمن

 و ربليل إىل باإلضافة البحث، أسئلة عن اإلجابة خالل من البحث، خبطوات القيام
 .النتائج تلك مناقشة

 المبحث األول : المادة المصممة

 إجراءات التصميم -أ 

اؽبوايات "، "رمضان"  يأخذ الباحث اؼبادة حسب حطة الدراسة يعين اؼبوضوع " -1
 ، "مبارك" ، "الفالح" ، "يف العسل شفاء".

اليت جيهزىا الرحالت   يسجل الباحث إىل إحدى اؼبواقع يف الشبكة الدولية -2
 بإجابة األسئلة أو اإلختيارات. www.zunal.comاؼبعرفية اؼبثال 

55 
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بعد يدخل الباحث مواقع عرب الرحالت اؼبعرفية، يكتب ويصنع الباحث اؼبادة  -3
 عرب الرحالت اؼبعرفية حسب اؼبادة اؼبدروسة.

 

غة العربية ؼبناسبتها يف تعليم اللغة مث يبدل الباحث شكل اللغة اإلقبليزية بالل -4
 العربية.

يضغط الباحث اإلختيارات حسب اغباجة لتعليم اللغة العربية، بداية من  -5
" ويعطي فيها عن اؼبادة ويستطيع أن يزيد عن welcomeاإلختيارات األوىل "
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اؼبصادر اإلنًتنيتية )اؼبثال "جوجلي، يوتوب ، وغري ذلك(. حيت يظهر ويتم ىذا 
 يم.التصم

 

 

يضغط الباحث اإلختيارات حسب اغباجة لتعليم اللغة العربية، ثانيا من  -6
" ويعطي فيها عن اؼبادة ويستطيع أن يزيد عن اؼبصادر اؼبهمةاإلختيارات "

اإلنًتنيتية )اؼبثال "جوجلي، يوتوب ، وغري ذلك(. حيت يظهر ويتم ىذا 
 التصميم.
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يضغط الباحث اإلختيارات حسب اغباجة لتعليم اللغة العربية، ثانيا من  -7
" ويعطي فيها عن اؼبادة ويستطيع أن يزيد عن اؼبصادر اإلجراءاإلختيارات "

اإلنًتنيتية )اؼبثال "جوجلي، يوتوب ، وغري ذلك(. حيت يظهر ويتم ىذا 
 التصميم.

 

يضغط الباحث اإلختيارات حسب اغباجة لتعليم اللغة العربية، ثانيا من  -8
" ويعطي فيها عن اؼبادة ويستطيع أن يزيد عن اؼبصادر اإلنًتنيتية اػباسبةاإلختيارات "

)اؼبثال "جوجلي، يوتوب ، وغري ذلك(. حيت يظهر ويتم ىذا التصميم.
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يضغط الباحث اإلختيارات حسب اغباجة لتعليم اللغة العربية، من اإلختيارات  -9
" ويعطي فيها عن اؼبادة ويستطيع أن يزيد عن اؼبصادر اإلنًتنيتية )اؼبثال اػباسبة"

 "جوجلي، يوتوب ، وغري ذلك(. حيت يظهر ويتم ىذا التصميم.

 مضمون المادة -ب 

                    ادة اؼبصممة ىي حيتوي على موضوعاتأما مضمون اؼبادة يف ىذه اؼب
اؼبوضوعات التعليمية اؼبستخدمة يف ؾبموعة التجربة ىي" اؽبوايات "، "رمضان" ، 

 "مبارك" ، "الفالح" ، "عند الطبيب". ويضع الباحث ىذه اؼبادة اؼبصممة يف اؼبالحق.  

 

 

 

 المبحث الثاني: فعالية استخدام التصميم.

 خطوات تدريـس اللغة العربيـة -أ 

إعتمادا على ىذ البحث ىو البحث التجرييب، قام الباحث بإجراء البحث         
حبسب اؼبراحل التاليـة وىي التخطيط وتصميم اػبطة والتطبيق واؼبـالحظة 

  واالنعكاس. ويتناول مراحل إجراءات ىذا البحث فيمايلي:

 تصميم خطة التعليم -1
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الرحالت اؼبعرفية، يالحظ  فادةمهارة الكالم باستقبل إجراء تعليم 
الباحث عملية تعليم مهارة الكالم باللغة العربية يف الصف كما يقوم دبقابلة 

اؼبعلم والطالب عنها. وذلك ؼبعرفة وتشحيص مشكالت تعليم مهارة الكالم 
باللغة العربية اليت توجو اؼبعلم والطالب. وبعد معرفة اؼبشكالت وتشحيصها، 

قوم الباحث دبناقشة مع اؼبعلم ؼبعاعبة ىذه اؼبشكالت بتطبيق الرحالت ي
 اؼبعرفية  يف تعليم مهارة الكالم.  

وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الباحث باالختبار القبلي ؼبعرفة قدرة الطالب 
على الكالم العربية عرب الرحالت اؼبعرفية. اما تصميم جدول إجراءات التعليم 

 مع اؼبعلم كمايلي:

 : تنفيـذ إجراءات التعليـم يف ىذا البـحث5اعبدول رقم 

 الموضـوع اليـوم والتاريـخ الّلقـاء الرقـم

 االختبـار القبلـي 2112أبريل   23يوم اإلسنني،  األول 1

 اؽبوايات 2112أبريل  26يوم اػبامس، الثـاين 2

 رمضان مبارك 2112أبريل  31يوم اإلسنني،  الثـالث 3

 الفالح 2112مايو  3يوم ا اػبامس ، الرابـع 4

 يف العسل شفاء 2112مايو  7يوم اإلسنني،  اػبـامس 5

زينب ومرمي  2112مايو  11يوم اػبامس ، السـادس 6
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 صديقتان

 عند الطبيب 2112مايو  14يوم اإلسنني، السـابع 7

 االختبار البعـدي 2112مايو  17يوم اإلسنني،  الثـامن 8
 

 التطبيـق في تعليم مهارة الكالم  -2

بعد ذلك جيري الباحث تعليم مهارة الكالم عرب الرحالت اؼبعرفية                
ويف ىذا اجملال، يقوم الباحث بعد إفتتاح الدرس متعمدا على تصميم اػبطة. 

لًتقية مهارة الكالمل  (WEBQUEST)بتطبيق تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية 
من قسم اللغة العربية يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية  3ب اؼبستوي -يف الصف 

يمية تولونج أكونج. ويف هنايتها خيترب الباحث الطالب لتقومي العملية التعل
وكذلك ؼبعرفة ربصيلهم يف تعليم مهارة الكالم. بالنسبة ؽبذا تقسم عملية تعليم 

 مهارة الكالم تعليم مهارة الكالم إىل ثالثة مراحل:

التمهيد، والغرض منو إكتشاف وربديد الغرض من تعليم مهارة الكالم وفيها  -(أ
يساعد اؼبدرس  الطالب على أن يكشف وبشكل ؿبدد مالذي يود أن 

 مو، وحيدد موضوعو  واالذباىات اليت ستأخذىا كالمو. يكل

العـرض، ويف ىذه اػبطوة ينبغي على اؼبعلم  أن يساعد الطالب على ربديد  -(ب
أفكاره الفرعية، وربويل اؼبوضوع العام إىل موضوعات  تفصيلية وتقسيمو إىل 
 ؾبموعة من العناصر احملددة اليت يؤدي اػبروج عنها إىل تفتني اؼبوضوع. إن
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مساعدة الطالب على ربديد العناصر ديكنو من معرفة اؼبواد اليت حيتاجها 
  ؼبناقشة اؼبوضوع ومعرفة طريقة تنظيم نطقو بشكل مناسب.

االختتـام، وفيها يساعد اؼبعلم الطالب على اؼبراجعة وإجراءت تعديالت  -(ج
 وتغيريات وإصاقات تنمي اؼبوضوع وتعمقو. 

ىي ثالثـة اؼبراحل من تعليم مهارة الكالم العربية اليت عمل  ىذه      

 الباحث يف أنشطة تعليمها يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية بتولونج أكونج.

 المـالحظـة  -3

قام الباحث باؼبالحظة يف إجراءات التعليمية. و يالحظ الباحث أنشطة الطالب 
عن اؼبوضوع اؼبقرر، يعين عن النص يف يف فهم مادة الدرس وكذلك يف عمل وظائفهم 

 الرحالت اؼبعرفية.

 االنعكاس   -4

بالنسبة إلجراءات التعليمية فقام الباحث باالنعكاس عن طريق ربليل اؼبالحظة 
من اإلجراء التعليمية، كما قام الباحث بتحليل حصيلة مراقبة سلوك الطالب عندما 

باالنعكاس عن طريق ربليل حصيلة  اشًتكوا هبذه اإلجراءات التعليمية. وقام الباحث
االختبار البعدي  باستعمال معيار قباح الطالب اؼبقرر يف ىذا البحث يف االختبار 

 البعدي.
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 استراتجية تعليم مهارة الكالم عبر الرحالت المعرفية -5

 تعليم مهارة الكالم في الفصل التجريبي -(أ

 يبيحطة التدريس في تعليم مهارة الكالم في الفصل التجر  -(1

 يقوم الباحث تعليم مهارة الكالم عرب الرحالت اؼبعرفية كمايلي:

 تعيني اؼبادة أو الصورة اؼبصاحبة اليت تتعلق باؼبوضوع  -(أ )

 تعرض اؼبدرس اؼبواقع اإلنًتنيت عرب الرحالت اؼبعرفية على الطالب -(ب )

اؼبدرس الكلمات اليت ترسم يف اؼبواقع اإلنًتنيت عرب الرحالت اؼبعرفية واحدا يقرأ  -(ج )
 فواحدا

 يكرر الطالب أنشطة اؼبدرسة صباعة بصوت جهرية -(د )

 يكلم الطالب الكلمات أو اعبمل إىل األمام واحدا فواحدا -(ه )

 ستة طالب /يقسم اؼبدرس الطالب إىل سبعة فرق، وكل الفرقة طبسة  -(و )

 لمهم كالما واضحةيعرض الطالب حصيلة تع -(ز )

 يكون الطالب مناقشة بني الفرق ليتعمق ىذه اؼبادة -(ح )
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 يقوم اؼبدرس األسئلة عن اؼبادة ؼبعرفة قدرة الطالب من فهمهم -(ط )

 تعطي اؼبدرس اإلقًتاحات والواجبات اؼبنزلية قيل إختتمت الدراسة -(ي )

 الموضـوعات التعليمية  -(2

اؼبوضوعات "اؽبوايات"، اؼبوضوعات التعليمية اؼبستخدمة يف ؾبموعة التجربة ىي 
 "رمضان مبارك"، "الفالح"، "يف العسل شفاء".

 . حصيـلة التعـلم على ؾبموعة التجربـة5اعبدول رقم 

 حصيـلة التعـلم على مجموعة التجربـة الكفاءة األساسيـة المـادة

مهارة 
 الكالم

قدرة الطالب على فهم  .1
اعبديدة وفبارثتها يف اؼبفردات 

 الكلمة واألساليب اعبيدة

فهم اؼبادة " اؽبوايات "،  .2
"رمضان" ، "مبارك" ، "الفالح" 

 ، "يف العسل شفاء" .

قدرة الطالب على النطق  .3
والتعبري ىذا اغبوار وتطبيقو يف 

 احملاورة اليومية

أن يتحوروا الطلبة على حسب  .4

. قدرة الطالب على نطق الكلمات واعبملة 1
 السليمة بالقواعد الصحيحة.

. قدرة الطالب على نطق الكلمات 2 
 واعبملة بالقواعد الصحيحة

 . قدرة الطالب مراعاة الًتقيم عند الكالم3

. يقدر الطالب أن يعترب الطالب ربريريا يف 4
 الكالم حول اؼبوضوع أمام الفصل.

لل عن كالم . يقدر الطالب أن حي5
 أصدقائهم يف نطقو السليمة واػبطيئة .

. يقدر الطالب أن يقصص حسب خربهتم 6



55 
 

 حول اؼبوضوع . خربهتم مرتبطا باغبوار اؼبطروح.

 
 الوسـائل التعليمية -(3

اؼبستخدمة يف ىذا التعليم ىي: اغباسوب باستعمال الشبكة الدولية ،  الوسائلاما 
 اؼبعجم،   اآللة الكتابية مثل: السبورة، القلم واؼبمسحة.

بعد بني الباحث عن اسًتاتيجة تعليم الكالم العربية يف الفصل التجرييب بتصميم 
اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية فيعرض الباحث اسًتاتيجية تعليم الكالم العربية يف الفصل 

 الضابط بدون تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية.

 

 تعليم الكالم في الفصل الضابط  -(ب

 حطة الدراسة -(1

 كمايلي:تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية  يقوم الباحث تعليم الكالم بدون 

 تطلب من الطالب إغالق الكتب واالستماع جيدا -(أ )

تقرأ اؼبدرسة اؼبادة اليت تتعلق باؼبوضوع "اؽبوايات"، "رمضان مبارك"، "الفالح"، "يف  -(ب )
 العسل شفاء"

 سة جهريةيعيد الطالب قراءة اؼبادة فرديا أوصباعيا بعد اؼبدر  -(ج )
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 ينطق الطالب اؼبفردات اليت كتب اؼبدرس يف كراستهم -(د )

أن ينطق الطالب قراءة من النص ويفهموا حول اؼبادة بعد فهم اؼبادة على الطالب  -(ه )
 إلجابة األسئلة شفويا مث ربريريا

 يعرض الطالب حصيلة تعلمهم اؼبفردات اعبديدة -(و )

 يكون الطالب مناقشة صباعية ليتعمق ىذه اؼبادة -(ز )

 ويناقش صباعة عن اؼبفردات الصعوبات. أن حيلل -(ح )

 
 الموضـوعات التعليمية  -(2

اؼبوضوعات التعليمية اؼبستخدمة يف ؾبموعة التجربة ىي" اؽبوايات "، "رمضان" ، 
 "مبارك" ، "الفالح" ، "يف العسل شفاء".

 . حصيـلة التعـلم على ؾبموعـة الضابط7اعبدول رقم 

 حصيـلة التعـلم على مجموعـة الضابط الكفاءة األساسيـة المـادة

مهارة 
 الكالم

قدرة على فهم اؼبفردات  .5
اعبديدة وفبارثتها يف الكلمة 

 واألساليب اعبيدة

فهم اؼبادة " اؽبوايات "،  .6
"رمضان" ، "مبارك" ، 

. قدرة الطالب على نطق الكلمات 1
 واعبملة السليمة بالقواعد الصحيحة.

. قدرة الطالب على نطق الكلمات 2 
 واعبملة بالقواعد الصحيحة

 . قدرة الطالب مراعاة الًتقيم عند الكالم3
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"الفالح" ، "يف العسل 
 شفاء" .

قدرة على النطق والتعبري ىذا  .7
اغبوار وتطبيقو يف احملاورة 

 اليومية

أن يتحوروا الطلبة على  .8
حسب خربهتم مرتبطا باغبوار 

 اؼبطروح.

يريا . يقدر الطالب أن يعترب الطالب ربر 4
 يف الكالم حول اؼبوضوع أمام الفصل.

. يقدر الطالب أن حيلل عن كالم 5
 أصدقائهم يف نطقو السليمة واػبطيئة .

. يقدر الطالب أن يقصص حسب 6
 خربهتم حول اؼبوضوع.

 الوسـائل التعليمية -(3

اما الوسائل اؼبستخدمة يف ىذا التعليم ىي: الكتاب اؼبدروس،   
 اآللة الكتابية مثل: السبورة، القلم واؼبمسحة.اؼبعجم،   

 

 عرض البيـانات  وتحليلها -ب 

 عرض البيـانات  -1

أما اؼبراد بعرض البيانات ىو البيان و التوضيح عن البيـانات احملصولة من ميدان 
معرفة تقدمي البيـانات احملصولة من طالب البحث حسب الطرق واألدوات اؼبقررة. وديكن 

ىي البيانات  2121-2111اعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أكونج للعام الدراسي 
مهارة الكالم العربية إما البيانات عن كفاءهتم قبل استخدام   عن كفاءة الطالب يف
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ل الضابط، وبعد تصميم اؼبادة عربالرحالت اؼبعرفية يف تعليم مهارة الكالم ظبي بالفص
 استفادهتا يف الفصل التجرييب.

اؼبعيار لتحليل البيانات من النتيجة احملصولة يف الفصل الضابط والفصل التجرييب 
لطالب يف القسم الغة العربية باعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أكونج للعام الدراسي 

ت( -قلني )اإلختبارباستخدام طريقة اؼبقارنة بني اؼبتغريين اؼبست2112 -2111
باستخدام أسلوب معيار اغبك، النتيجة اؼبعدل وتفسري اؼبعايري النتائج اليت قرر منهج 

على مستوى الوحدة التعليمية جامعة اإلسالمية بغرض من ىذا البحث يستطيع الباحث 
 أن زبترب عليها صحتها.

رة الكالم بني فأراد الباحث أن يقدم البيانات عن نتيجة الطالب يف فهم مادة مها
 الفصلني. والتايل يقدم الباحث التقدير من النتيجة الطالب يف ىذا اعبدول :

 : تقديـر من النتيجـة الطالب 8جدول 

 التقديـر التنيجـة الرقـم

 جيد جدا 111 – 85 1

 جيد 84 – 69 2

 مقبول 68 – 53 3

 ناقص 52  - 39 4

 ضعيف 38أقل من  5
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ؼبعرفة حصيل  تقديـر من معيـار النتيجـةمث يقدم الباحث البيانات عن          
الصدق يف ربليل  البيانات عن نتائج طالب يف كفاءة الكالم العربية ليستطيع الباحث 

اعبامعة اإلسالمية تولونج أجونج يف أن يالحظ حاصل النتائج عن كفاءة الطالب يف 
 مهارة الكالم العربية كما يتصور يف اعبدول التايل: 

 

 

 

 

 

 : تقديـر من معيـار النتيجـة 9جدول 

 النسبـة المئويـة التقديـر الرقـم
 %111-%81 جيد جـدا 1

 %81-%61 جيـد 2

 %61-%41 مقبـول 3

 %41-%21 ناقـص 4

 %21-%1 ضعيـف 5

 

من ىنا يستخدم الباحث جدول البيانات عن معيار اغبك، معدل النتائج 
والبيانات وجدول عن معايري التفسري النتائج السابق لتحليل النتيجة اإلختبار 

والنتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل (، y1القبلي يف الفصل الضابط )اؼبتغري 
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(، x1( مث النتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب )اؼبتغري y2الضابط )اؼبتغري 
( لطالب يف اعبامعة x1والنتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب )متغري 

يف ربليل  2112-2111اإلسالمية اغبكومية تولونج أكونج للسنة الدراسي 
 البيانات. 

 

 تحليـل البيـانات -2

 تحليل البيانات من اإلختبار القبلي في الفصل الضابط -(أ 

من اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط ىي ربليل نتيجة  البياناتأن التحليل 
احملصولة من عملية التعليم فيو بدون استخدام تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية  لًتقية 

دول األيت فهي نتيجة الطالب من اإلختبار القبلي يف الفصل مهارة الكالم. وأما اعب
 الضابط:

 

 : نتيجـة اإلختبـار القبلـي فـي الفصـل الضابـط11جدول 

 مضمون قواعد تركيب مفردات نطق مجموع
 الرقم إسـم الطالب

 31 25 21 15 11 النتيجة

 1 أضبد اظبوعي 21 17 14 11 7 68

 2 أريف افندي 22 18 14 11 7 72

 3 أنيس صاغبة 18 15 12 9 6 59

 4 أنيتا رحايو 21 18 14 11 7 71
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 5 أنيك راسيدة 21 18 14 11 7 71

 6 إمراءة الصاغبة 18 15 12 9 6 61

 7 فيطريا نينقسيو  18 15 12 9 6 61

 8 طبسة النافسة 21 18 14 11 7 71

 9 خسنيا ساري 18 15 12 9 6 61

 11 أنيس صافية 21 17 14 11 7 68

 11 ىدية اؼببتدئني  21 18 14 11 7 71

 12 مفتح النور جنة 21 17 14 11 7 68

 13 إيليان 16 13 11 8 5 53

 14 إيتا نورمودة 21 17 14 11 7 68

 15 أريف نيندا نور ضبس 22 18 14 11 7 72

 16 إنتان فورمناسري 18 15 12 9 6 59

 17 دينا فطري امني نور جنة 21 18 14 11 7 71

 18 ؿبمدأشرف األحيار 22 18 14 11 7 72

 19 فاطو الرازيقني 18 15 12 9 6 61

 21 ديين رزقيتا ساري 18 15 12 9 6 61

 21 ضرية اؼبكرمة 21 18 14 11 7 71

 22 فاري زوكا 18 15 12 9 6 61
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 23 ىادي قسنيدين 21 17 14 11 7 68

 24 إرفان مبارق  21 18 14 11 7 71

y2∑=2364 المجمـــــوع N=24 

احملصولة من اإلختبار القبلي يف الفصل من ىذا اعبدول أن التيجة  
 اغبكومية تولونج أكونج كما يلي: اإلسالميةالضابط لطالب اعبامعة 

∑y2 = ؾبموع النتائج من اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط 

My2 = معدل النتائج يف الفصل الضابط 

My2 = 
 

My2 = 
 

My2 = 63,89 

من ىذا جدول ربّلل الباحثة النتائج احملصولة من اإلختبار القبلي لطالب  
التحليل من اؼبعدل يف الفصل الضابط يف مهارة الكالم العربية باستخدام طريقة 

 معايري النتائج حىت يصل إليها ؾبموع الطالب يف اعبدول اآليت:
 

الفرقـة عـدد الطالب من ناحيـة تقديـر نتيجـة االختبـار القبـلي يف الفصـل : 11جدول 
 الضابـط

 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
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 - جيد جدا 111 - 85 1

 1 جيد 84 - 69 2

 29 مقبول 68 – 53 3

 4 ناقص 52  - 39 4

 3 ضعيف 38أقل من  5

 37 المجمــــوع
 

فيحلل الباحث عدد الطالب من اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط بطريقة 
 ربليل النسبة اؼبئوية كمايلي:

 رموز اؼبئوية: 

P = 
 

p = عدد اؼبئوية 

f = مستوى الكفاءة يف اؼبئوية 

N = عدد العينة 
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باستخدام رموز اؼبئوية يف اعبدول السابق قبد أن عدد اؼبئوية من النتيجة 
اإلسالمية اغبكومية تولونج اعبامعة  اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط لطالب

 أجونج كما يلي:
 

: البيانات اؼبئويـة يف اإلختبـار القبلي يف الفصـل الضابـط12جدول   

من ناحية تفسري اؼبعاييـر النتائج   
 

 الرقـم التيجـة التقدـر عدد الطـالب النسبة المئويـة

 1 %111-%81 جيد جـدا 1 1%

 2 %81-%61 جيـد 1 % 3

 3 %61-%41 مقبـول 29 % 78

 4 %41-%21 ناقـص 4 % 11

 5 %21-%1 ضعيـف 3 % 8

  المجمــــوع  37 111%

 

النسبة اؼبئوية بناء على تقدير معايري النتائج  من ىذا اعبدول تستطيع البحثة ربليل 
 كمايلي:
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أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل  -(1
 %(1الضابط من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة اعبيدة جدا )

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل  -(2
 %(1الضابط من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة اعبيدة )

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل  -(3
 %(29الضابط من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة اؼبقبولة )

الفصل  أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف -(4
 %(4الضابط من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة الناقصة )

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل  -(5
 %(3الضابط من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة الضعيفة )

 

 تحليـل البيانـات من اإلختبـار البعـدي في الفصـل الضابـط -(ب 

أن التحليل البيانات من اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط ىي ربليل نتيجة 
احملصولة من آخر العملية التعليم فيو بدون استخدام تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية 

لًتقية مهارة الكالم. وأما البيان عن نتيجة الطالب من اإلختبار القبلي يف الفصل 
 :الضابط كما يف اعبدول األيت

 : نتيجـة اإلختبـار البعـدي فـي الفصـل الضابـط 13جدول 

 مضمون قواعـد تركيب مفردات نطق مجمـوع
 الرقم إسـم الطالب

 31 25 21 15 11 النتيجـة

 1 أضبد اظبوعي 21 18- 14- 11 7 71
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 2 أريف افندي 23 19 15 11 8 75

 3 أنيس صاغبة 19 16 12 9 6 62

 4 أنيتا رحايو 22 18 15 11 7 73

 5 أنيك راسيدة 22 19 15 11 7 74

 6 إمراءة الصاغبة 19 16 13 9 6 63

 7 فيطريا نينقسيو  19 16 13 11 6 64

 8 طبسة النافسة 22 19 15 11 7 74

 9 خسنيا ساري 19 16 13 11 6 64

 11 أنيس صافية 21 18 14 11 7 71

 11 ىدية اؼببتدئني  22 19 15 11 7 74

 12 مفتح النور جنة 21 18 14 11 7 71

 13 إيليان 17 14 11 8 6 56

 14 إيتا نورمودة 21 18 14 11 7 71

 15 أريف نيندا نور ضبس 23 19 15 11 8 75

 16 إنتان فورمناسري 19 16 12 9 6 62

 17 دينا فطري امني نور جنة 22 18 15 11 7 73

 18 ؿبمدأشرف األحيار 23 19 15 11 8 75

 19 فاطو الرازيقني 19 16 13 9 6 63
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 21 ديين رزقيتا ساري 19 16 13 11 6 64

 21 ضرية اؼبكرمة 22 19 15 11 7 74

 22 فاري زوكا 19 16 13 11 6 64

 23 ىادي قسنيدين 21 18 14 11 7 71

 24 إرفان مبارق  22 19 15 11 7 74

2475=∑y1 المجمـــــوع N=37 

 

من ىذا اعبدول أن التيجة احملصولة من اإلختبار البعدي يف الفصل 
 اإلسالمية اغبكومية تولونق أجونج كما يلي:الضابط لطالب اعبامعة 

∑y1 = ؾبموع النتائج من اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط   

My1 = معدل النتائج يف الفصل الضابط 

My1 = 
 

My1 = 
 

My1 = 66,89 

من ىذا اعبدول ربلل الباحثة كفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية 
تأسيسا علي اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط باستخدام طريقة التحليل عن 
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اؼبعايري النتائج حىت ربصل إىل ؾبموع النتائج تأسيسا على البيانات اؼبعدل 
 إختيار اإلجابة كما يف ىذا اعبدول:

 

 

الفرقـة عدد الطالب من ناحيـة تقديـر نتيجـة االختبـار البعـدي يف الفصـل : 14جدول 
 الضابط

 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

 - جيد جدا 111 - 85 1

 4 جيد 84 - 69 2

 29 مقبول 68 – 53 3

 1 ناقص 52  - 39 4

 3 ضعيف 38أقل من  5

 24 المجمــــوع

مث حيلل الباحث عدد الطالب من اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط بطريقة 
 ربليل النسبة اؼبئوية كمايلي:

 رموز اؼبئوية: 
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P = 
 

P = عدد اؼبئوية 

F = مستوى الكفاءة يف اؼبئوية 

N = عدد العينة 

رموز اؼبئوية يف اعبدول السابق قبد أن عدد اؼبئوية من النتيجة  باستخدام
اغبكومية اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط لطالب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 

 األوىل تولونج أجونج كما يلي:
 

: البيانات اؼبئويـة يف اإلختبـار البعـدي يف الفصـل الضابـط من ناحيـة  15جدول 
 الفاصـلة اؼبعاييـر النتائـج

 

 الرقـم التقدـر العـدد الطـالب النسبة المئويـة

 1 جيد جـدا 111%-81% 1 1%

 2 جيـد 81%-61% 4 % 11

 3 مقبـول 61%-41% 29 % 78

 4 ناقـص 41%-21% 1 % 3

 5 ضعيـف 21%-1% 3 % 8
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  المجمــــوع  37 111%

    

اؼبئوية بناء على تقدير معايري النتائج  من ىذا اعبدول نستطيع أن كبلل النسبة 
 كمايلي:

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم يف  -(1
الفصل الضابط من اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيحة اعبيدة جدا 

(1)% 
. أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة 2    -(2

ار البعدي حصلوا على درجة النتيحة الكالم يف الفصل الضابط من  اإلختب
 %(11اعبيدة )

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم يف  -(3
 %(78الفصل الضابط من اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيحة اؼبقبولة )

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم يف  -(4
 %(3ي حصلوا على درجة النتيحة الناقصة )الفصل الضابط من اإلختبار البعد

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم يف  -(5
 %(7الفصل الضابط من اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيحة الضعيفة )

 

 تحليل البيانـات من اإلختبـار القبلـي في الفصـل التجريبـي -ج(
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القبلي يف الفصل التجرييب ىوربليل نتيجة أن التحليل البيانات من اإلختبار 
احملصولة من الطالب يف الفصل األول الذي عددىم سبع وثالثني طالبا. وىذا التحليل 

 بناء على اؼبعيار اغبك  عن كفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية.

ىذه البيانات ؿبصولة من نتيجة الطالب، اؼبقابلة واإلستبيان الذي يالحظ 
 ميدان البحث حوىل شهرين أي شبانية لقاءات حىت حيصل النتيجة كما يف الباحث يف

 اعبدول التايل:  
 

  

 

 : نتيجـة اإلختبـار القبلـي فـي الفصـل التجريبـي 16جدول 

 مضمون قواعد تركيب مفردات نطق مجمـوع
 الرقم إسـم الطالب

 31 25 21 15 11 النتائـج

 1 فنح الرضبن صاليح 21 21 16 12 8 81

 2 ففيت أندراوات 23 17 13 11 7 67

 3 ـبلص أريس 26 19 15 11 8 76

 4 رافينا مفاتح اؼبكرمة  23 22 17 13 9 87

 5 ويندا أري ستياوان  21 19 15 12 8 77

 6 زيسي إيرلك فسفاجيدرا 21 17 13 11 7 67

 7 ؿبمد فأد حاسان 16 17 14 11 7 68

 8 نصرالفأدي 21 13 11 8 5 53
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 9 يسران عاريفي 23 17 14 11 7 68

 11 معزام ؿبمود 21 19 15 11 8 76

 11 مفتاح اغبميدة 23 17 13 11 7 67

 12 مفتاحة الرضبة 18 19 15 11 8 75

 13 فينا أوكتافياين 23 15 12 9 6 61

 14 نور السعادة 24 19 15 11 8 76

 15 نساء اػبرياة 23 21 16 12 8 81

 16 نيل منحة الرضبة 23 19 15 12 8 77

 17 صافية النافعة 21 21 16 12 8 78

 18 سطي رضبة اؼبغفراة 21 17 13 11 7 67

 19 عيندانا زلف 21 17 13 11 7 67

 21 ريزة األمنة 26 17 14 11 7 68

 21 سطي زكية اؼبفيدة 24 22 17 13 9 86

 22 نافعة الصاغبة 23 21 16 12 8 79

 23 ؿبمد لقمان توحيـد 24 19 15 11 8 76

 24 أم ىداية 23 21 16 12 8 79

=∑x2 المجمـــــوع N=24 

 

ب، -القبلي يف الفصل التجرييب لطالب الفصل األول اإلختبارومن نتيجة 
 وحيصل البيان كمايلي: 

∑x2 = ؾبموع النتائج من اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب 
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Mx2 = معدل النتاءج يف الفصل التجرييب 

Mx2 = 
 

Mx2 = 
 

Mx2 = 72,86 

من جدول السابق حيّلل الباحث النتائج احملصولة من اإلختبار القبلي 
لطالب يف الفصل التجرييب يف مهارة الكالم العربية باستخدام طريقة التحليل من 

 النتائج حىت يصل إليها ؾبموعة النتائج الطالب يف اعبدول اآليت:اؼبعدل معايري 
 

الفرقـة عـدد الطالب من ناحيـة تقديـر نتيجـة االختبـار القبلـي يف الفصـل : 17جدول 
 التجريبـي

 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

 - جيد جدا 111 - 85 1

 23 جيد 84 - 69 2

 13 مقبول 68 – 53 3

 1 ناقص 52  - 39 4

 - ضعيف 38أقل من  5
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 37 المجمــــوع
 

نتائج احملصولة من اإلختبار القبلي يف الفصل التجريبيب بطريقة  الباحثفيحلل 
 ربليل النسبة اؼبئوية كمايلي:

  

 رموز اؼبئوية:

P = 
 

p = عدد اؼبئوية 

f = مستوى الكفاءة يف اؼبئوية 

N = عدد العينة 

 

باستخدام رموز اؼبئوية يف اعبدول السابق حيصل النسبة اؼبئوية من النتيجة 
الفصل التجرييب لطالب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج اإلختبار القبلي يف 

 أجونج كما يلي:
  

: البيـانات اؼبئويـة يف اإلختبـار القبلي يف الفصل التجريبـي من ناحية 18جدول 
 تفسيـر اؼبعاييـر النتائـج
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 النسبـة المنويـة عدد الطـالب التقديـر النتيجـة الرقـم

 %1 1 جيد جدا 111%-81% 1

 % 62 23 جيد 81%-61% 2

 % 35 13 مقبول 61%-41% 3

 % 3 1 ناقص 41%-21% 4

 % 1 - ضعيف 21%-1% 5

 %111 37   المجمــــوع 

 

 

 

نستطيع أن كبلل النسبة اؼبئوية بناء على تقدير معايري النتائج   اعبدولمن ىذا 
 كمايلي:

أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل   .1
 %(1التجرييب من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة اعبيدة جدا )

لكالم العربية يف الفصل التجرييب . أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة ا2 
 %(62من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة اعبيدة )
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. أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل التجرييب 3 
 %(35من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة اؼبقبولة )

كفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل التجرييب . أن النسبة اؼبئوية من ال4    
 %(3من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة الناقصة )

. أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل التجرييب 5    
 %(1من اإلختبار القبلي حصلوا على درجة النتيحة الضعيفة )

ل الباحث نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب فيدخل بعد حل
الباحث  ربليل البيلنات عن اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب. مث حيلل الباحث  

نتائج من اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب بغرض يستطيع الباحث أن حيصل ربليل 
  البيانات اليت خيترب صحتها.

 

 البيانات من اإلختبـار البعـدي في الفصـل التجريبـي تحليل -د(

أن التحليل البيانات من اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب ىي ربليل نتيجة 
احملصولة من الطالب يف الفصل األول الذي عددىم سبع وثالثني طالبا. وىذا التحليل 

 .بناء على اؼبعيار اغبك  عن كفاءة الطالب يف كتابة العربية

ىذه البيانات ؿبصولة من نتيجة الطالب، اؼبقابلة واإلستبيان الذي تالحظ 
الباحثة يف ميدان البحث حوىل شهرين أي شبانية لقاءات حىت حيصل النتيجة كما يف 

 اعبدول التايل:
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 ربليل البيانات من اإلختبـار البعـدي يف الفصـل التجريبـي : نتيجـة اإل19جدول 

 مضمون قواعد تركيب مفردات نطق مجمـوع
 الرقـم إسـم الطالب

 31 25 21 15 11 النتائـج

 1 فنح الرضبن صاليح 28 23 18 14 9 92

 2 ففيت أندراوات 27 23 18 14 9 91

 3 ـبلص أريس 23 19 15 11 9 77

 4 رافينا مفاتح اؼبكرمة  27 23 18 14 9 91

 5 ويندا أري ستياوان  24 21 16 12 8 81

 6 زيسي إيرلك فسفاجيدرا 26 22 17 13 9 87

 7 ؿبمد فأد حاسان 27 23 18 14 9 91

 8 نصرالفأدي 17 14 11 8 6 56

 9 يسران عاريفي 21 18 14 11 7 71

 11 معزام ؿبمود 27 23 18 14 9 91

 11 مفتاح اغبميدة 21 18 14 11 7 71

 12 مفتاحة الرضبة 23 19 15 11 8 76

 13 فينا أوكتافياين 21 18 14 11 7 71
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 14 نور السعادة 27 23 18 14 9 91

 15 نساء اػبرياة 27 23 18 14 9 91

 16 نيل منحة الرضبة 27 23 18 14 9 91

 17 صافية النافعة 26 22 17 13 11 88

 18 سطي رضبة اؼبغفراة 21 18 14 11 7 71

 19 عيندانا زلف 26 22 17 13 9 87

 21 ريزة األمنة 24 21 16 12 8 81

 21 سطي زكية اؼبفيدة 27 23 18 14 9 91

 22 نافعة الصاغبة 24 21 16 12 8 81

 23 ؿبمد لقمان توحيـد 27 23 18 14 9 91

 24 أم ىداية 26 21 17 13 9 86

3181=∑x1 المجمـــــوع N=37 

 

 

من ىذا اعبدول أن التيجة احملصولة من اإلختبار البعدي الفصل التجرييب  
 لطالب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أجونج كما يلي:

∑x1  =صبوع النتائج من اإلختبار البعدي الفصل التجرييب 
Mx1 معدل النتاءج يف الفصل التجرييب = 
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Mx1 
= 

Mx1 
= 

Mx1 83,27 
 

من ىذا اعبدول حيّلل الباحث كفاءة الطالب من اإلختبار البعدي لطالب 
الفصل التجرييب يف مهارة الكالم باستخدام طريقة التحليل من الفاصلة اؼبعايري 

 النتائج حىت يصل إليها ؾبموع الطالب يف اعبدول اآليت:

 

الفرقـة عـدد الطالب من ناحيـة تقديـر نتيجـة االختبـار البعـدي يف الفصـل : 21جدول 
 التجريبـي

 عدد الطـالب التقديـر النتيجـة الرقـم

 14 جيد جدا 111 - 85 1

 14 جيد 84 - 69 2

 7 مقبول 68 – 53 3

 2 ناقص 52  - 39 4

 - ضعيف 38أقل من  5
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 37 المجمــــوع
 

مث حيلل الباحث عدد الطالب من اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب          
 بطريقة ربليل النسبة اؼبئوية كمايلي:

 رموز اؼبئوية: 

P = 
 

p = عدد اؼبئوية 

f = مستوى الكفاءة يف اؼبئوية 

N = عدد العينة 

 

باستخدام رموز اؼبئوية يف اعبدول السابق قبد أن عدد اؼبئوية من        
اإلسالمية النتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب لطالب اعبامعة 

 اغبكومية تولونج أجونج كما يلي:
 

: البيانات اؼبئويـة يف اإلختبـار البعدي يف الفصـل التجرييب من ناحيـة 21جدول 
 تفسيـر اؼبعاييـر النتائـج

 النسبة المئوية عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
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 %   38 14 جيد جدا 111%-81% 1

 %   38 14 جيد 81%-61% 2

 %  19 7 مقبول 61%-41% 3

 % 5 2 ناقص 41%-21% 4

 % 1 _ ضعيف 21%-1% 5

 

بعد أن يشرح الباحث عن البيانات اؼبئوية من نتيجة اإلختبار البعدي مث من            
 اؼبئوية بناء على تقدير معايري النتائج كمايلي:ىذا     اعبدول نستطيع أن كبلل النسبة 

. أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل التجرييب 1
 %( 38من     اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيجة اعبيدة جدا )

الفصل التجرييب  . أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف2
 %( 38من اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيجة اعبيدة )

. أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل التجرييب 3
 %( 19من اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيجة اؼبقبولة )

ارة الكالم العربية يف الفصل التجرييب . أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مه4 
 %( 5من اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيجة الناقصة )

 . أن النسبة اؼبئوية من الكفاءة الطالب يف مهارة الكالم العربية يف الفصل التجرييب5 
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 %( 1اإلختبار البعدي حصلوا على درجة النتيجة الضعيفة )     

مث جيمع الباحث النتيحة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف الفصل       
الضابط والفصل التجرييب للطالب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أجونج للسنة 

. البيانات عن نتيجة احملصولة من الفعالية تصميم اؼبادة عرب 2112-2111الدراسي 
يف (x) والفصل التجرييب (y)الفصل الضابطالرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم يف 

 اعبدول التايل:
  

 : التجمع النتيجـة اإلختبـار القبلـي واإلختبـار البعـدي 22جدول 

 يف الفصـل الضابط

 الفصل التجريبي الفصل الضابط الرقـم

 y1 y2 x1 x2 

1 71 68 92 76 

2 75 72 71 81 

3 62 59 76 67 

4 73 71 91 77 

5 74 71 91 87 

6 63 61 87 67 

7 64 61 81 68 
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8 74 71 89 79 

9 64 61 71 68 

11 71 68 91 76 

11 74 71 91 79 

12 71 68 76 76 

13 56 53 91 61 

14 71 68 91 76 

15 75 72 91 81 

16 62 59 91 67 

17 73 71 71 77 

18 75 72 71 87 

19 63 61 87 67 

21 64 61 91 68 

21 74 71 91 79 

22 64 61 87 68 

23 71 68 87 76 

24 74 71 86 79 

  =N37     =∑y12475 =∑y22364     =∑x13181  =∑x22696  
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القبلي والبعدي بعد عرف الباحث النتيجة احملصولة من اإلختبار     
لفصل الضابط وكذلك فصل التجرييب عن كفاءة الطالب يف الكتابة العربية، 

فوجدت الباحثة مستوى اإلختالف يف نتيجة اإلختبار القبلي ونتيجة اإلختبار 
 القبلي بني الفصلني. 

فيحلل الباحث اإلختالف عن كفاءة الطالب يف كتابة العربية من    
لضابط والتجرييب، باؽبدف ؼبعرفة كفاءة مهارة الكالم اإلختبار القبلي لفصل ا

 العربية يف عملية التعليم كما يف اعبدول التايل:

 : اؼبقارنـة كفاءة الطالب يف كتابة العربيـة من اإلختبـار القبلي23جدول 

 يف الفصل التجرييب والفصل الضابط 

 التقدير النتيجة الرقم
 الفصل التجريبـي الفصل الضابـط 

 النسبة المنوية عدد الطالب النسبة المنوية عدد الطالب

 - - - - جيد جدا 111 – 91 1

 %   62 23 % 3 1 جيد 89 – 75 2

 %  35 13 % 78 29 مقبول 74 – 61 3

 % 3 1 % 11 4 ناقص 59 – 45 4

 % 1 - % 8 3 ضعيف 44أقل من  5
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بعد قرن الباحث التقدير اؼبعايري النتيجة يف اإلختبار القبلي وجد الباحث  
إختالفا مهما من ناحية ثقة النتيجة العالية احملصولة وىي كفاءة الطالب جيد 

فصل الفصل %(. استخدام تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية  62جدا )
 التجرييب ؽبا نتيجة فعالية لًتقية مهارة الكتابة العربية.

مث ينظر الباحث مستوى اإلختالف عن النتيجة اإلختبار البعدي بني  
 الفصل الضابط والفصل التجرييب يف اعبدول التايل: 

 

البعـدي العربيـة من اإلختبـار  مهارة الكالم: اؼبقارنـة كفاءة الطالب يف 24جدول 
 يف الفصـل التجريبـي والفصـل الضابـط

 التقدير النتيجة الرقم
 الفصل التجريبـي الفصل الضابط 

 النسبة المنوية عدد الطلبة النسبة المنوية عدد الطلبة

 %   38 14 %0 1 جيد جدا 111 – 91 1

 %   38 14 % 11 4 جيد 89 – 75 2

 %  19 7 % 78 29 مقبول 74 – 61 3

 % 5 2 % 3 1 ناقص 59 – 45 4

 % 1 - % 8 3 ضعيف 44أقل من  5
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بعد قرن الباحث التقدير اؼبعايري النتيجة يف اإلختبار البعدي وجد 
من ناحية ثقة النتيجة العالية احملصولة وىي كفاءة الطالب الباحث إختالفا مهما 

  (. %38جيد جدا )

بعد ربليل النتيجة احملصولة من كفاءة الطالب ومستوى اإلختالف يف  
. مث خيترب عن  2112-2111الفصل الضابط والفصل التجرييب للسنة الدراسي

ت( -قلني )اإلختبارصحة حصيلة التحليل باستخدام اؼبقارنة بني اؼبتغريين اؼبست
ؼبعرفة فعالية استخدام تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية يف مهارة الكالم 

العربية. فإذن البيانات من كل النتيجة للفصل الضابط والفصل التجرييب ربصى 
نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل  (x1)ت وىي اؼبتغري -يف اعبدول اإلختبار
يجة اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب، مث اؼبتغري نت (x2)التجرييب، واؼبتغري 

(y1)  نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط و اؼبتغري(y2)  نتيجة اإلختبار
 البعدي يف الفصل الضابط. اؼبتغري لفصل التجرييب يتصور يف اعبدول التايل:

 

 : البيانـات عن نتيجـة الطالب يف مهارة الكالم العربيـة25جدول 

  الفصـل الضابـطيف

 y1 y2 (yi) y y2 إسـم الطالب الرقـم

 9 3 71 68 71 فنح الرضبن صاليح 1

 9 3 74 72 75 ففيت أندراوات 2

 9 3 61 59 62 ـبلص أريس 3
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 9 3 72 71 73 رافينا مفاتح اؼبكرمة  4

 9 3 73 71 74 ويندا أري ستياوان  5

 9 3 62 61 63 زيسي إيرلك فسفاجيدرا 6

 9 3 63 61 64 ؿبمد فأد حاسان 7

 9 3 73 71 74 نصرالفأدي 8

 9 3 63 61 64 يسران عاريفي 9

 9 3 71 68 71 معزام ؿبمود 11

 9 3 73 71 74 مفتاح اغبميدة 11

 9 3 71 68 71 مفتاحة الرضبة 12

 9 3 55 53 56 فينا أوكتافياين 13

 9 3 71 68 71 نور السعادة 14

 9 3 74 72 75 نساء اػبرياة 15

 9 3 61 59 62 منحة الرضبةنيل  16

 9 3 72 71 73 صافية النافعة 17

 9 3 74 72 75 سطي رضبة اؼبغفراة 18

 9 3 62 61 63 عيندانا زلف 19

 9 3 63 61 64 ريزة األمنة 21

 9 3 73 71 74 سطي زكية اؼبفيدة 21
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 9 3 63 61 64 نافعة الصاغبة 22

 9 3 71 68 71 ؿبمد لقمان توحيـد 23

 9 3 73 71 74 أم ىداية 24

37=N 2475=∑y1 2364=∑y2 2420=∑y1 111=∑y 333=∑y2 

 

 

 من اعبدول السابق يعرف بأن:

∑y1 =  2475ؾبموع النتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط  

∑y2 =  2364ؾبموع النتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط  

∑yi =  2421النتيجة اؼبتوسطة بني اإلختبار القبلي والبعدي 

My = 
 

My = 
 

My =  39,65معدل النتيجة يف الفصل الضابط 

Ny = 37 لتجرييبؾبموع الطالب يف الفصل ا 

∑y2 = 333 
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فأدخل الباحث البيانات عن النتيجة الطالب يف الفصل التجرييب كما يف 
 اعبدول:

 : البيانـات عن نتيجـة الطالب يف مهارة الكالم العربيـة26جدول 

 يف الفصـل التجرييب

 x1 x2 (xi) X x2 إسـم الطالب الرقـم

 144 12 86 81 92 فنح الرضبن صاليح 1

 576 4 79 67 91 ففيت أندراوات 2

 1 1 77 76 77 ـبلص أريس 3

 16 14 89 87 91 رافينا مفاتح اؼبكرمة  4

 9 4 79 77 81 ويندا أري ستياوان  5

 411 21 77 67 87 زيسي إيرلك فسفاجيدرا 6

 529 12 81 68 91 ؿبمد فأد حاسان 7

 9 11 55 53 56 نصرالفأدي 8

 9 3 71 68 71 يسران عاريفي 9

 225 15 84 76 91 معزام ؿبمود 11

 16 12 69 67 71 مفتاح اغبميدة 11

 1 1 76 75 76 مفتاحة الرضبة 12

 121 31 66 61 71 فينا أوكتافياين 13
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 225 15 84 76 91 نور السعادة 14

 121 11 86 81 91 نساء اػبرياة 15

 196 14 84 77 91 نيل منحة الرضبة 16

 111 4 83 78 88 صافية النافعة 17

 16 4 69 67 71 سطي رضبة اؼبغفراة 18

 411 21 77 67 87 عيندانا زلف 19

 144 23 74 68 81 ريزة األمنة 21

 25 12 89 86 91 سطي زكية اؼبفيدة 21

 1 1 81 79 81 نافعة الصاغبة 22

 225 4 84 76 91 ؿبمد لقمان توحيـد 23

 49 7 83 79 86 أم ىداية 24

37=N 3081=∑x1 2696=∑x2 2889=∑xi 385=∑x 6221=∑x2 

 

 من اعبدول السابق يعرف أن:  

∑x1 =  3181ؾبموع النتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب 

∑x2 =  2696ؾبموع النتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب  

∑xi =  2889النتيجة اؼبتوسطة بني اإلختبار القبلي والبعدي 
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Mx = 
 

Mx = 
 

Mx = 78,17لتجرييب معدل النتيجة يف الفصل ا 

Nx = 37 لتجرييبؾبموع الطالب يف الفصل ا 

∑x2 = 6221 

الفصل التجرييب بعد حصل الباحث اغبساب النتيجة الطالب يف     
ت لتحصل إىل النتيجة -والفصل الضابط، فتحصى تلك النتيجة إىل اإلختبار

الصدق عن ربليل البيانات اليت عرض الباحث من قبل باستخدام طريقة التحليل 
ت(. وىنا يعرض الباجث -البيانات عن اؼبقارنة اؼبتغريين اؼبستقلني )اإلختبار

 دول التايل:نتائج الطالب لكل اإلختبارات يف اعب
 

العربيـة بني الفصـل  مهارة الكالم: البيانـات عن نتيجـة الطالب يف  27جدول
 الضابـط والفصل التجرييب

 الرقم
 الفصل التجريبي الفصل الضابط

y1 y2 (y) y2 Yi x1 x2 (x) x2 Xi 

1 71 68 3 9 71 92 81 12 144 86 

2 75 72 3 9 74 91 67 24 576 79 
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3 62 59 3 9 61 77 76 1 1 77 

4 73 71 3 9 72 91 87 4 16 89 

5 74 71 3 9 73 81 77 3 9 79 

6 63 61 3 9 62 87 67 21 411 77 

7 64 61 3 9 63 91 68 23 529 81 

8 74 71 3 9 73 56 53 3 9 55 

9 64 61 3 9 63 71 68 3 9 71 

11 71 68 3 9 71 91 76 15 225 84 

11 74 71 3 9 73 71 67 4 16 69 

12 71 68 3 9 71 76 75 1 1 76 

13 56 53 3 9 55 71 61 11 121 66 

14 71 68 3 9 71 91 76 15 225 84 

15 75 72 3 9 74 91 81 11 121 86 

16 62 59 3 9 61 91 77 14 196 84 

17 73 71 3 9 72 88 78 11 111 83 

18 75 72 3 9 74 71 67 4 16 69 

19 63 61 3 9 62 87 67 21 411 77 

21 64 61 3 9 63 81 68 12 144 74 
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21 74 71 3 9 73 91 86 5 25 89 

22 64 61 3 9 63 81 79 1 1 81 

23 71 68 3 9 71 91 76 15 225 84 

24 74 71 3 9 73 86 79 7 49 83 

المجموع 
37 =n 

2475=∑y1  
=∑y2 
2364 

111=∑y    333=∑y2  

=∑yi 
2420 =∑x1 

3081 
2696=∑x2 

=∑x  
385  

6221=∑x2 

2889= ∑xi  

=My 
65,39 

78,08 =Mx 

 

 أما البيانات من اعبدول السابق كمايلي:

∑x
اإلختالف اإلختبار البعدي واإلختبار القبلي يف ؾبموع  الطبقات من  = 2

 6221 الفصل التجرييب

∑y2 =  ؾبموع  الطبقات من اإلختالف اإلختبار البعدي واإلختبار القبلي يف

  333الفصل الضابط 

∑yi =  2421اإلختالف بني النتيجة القبلى والبعدي يف الفصل الضابط 

∑ xi =  2889 بني النتيجة القبلى والبعدي يف الفصل التجرييباإلختالف 

Mx 

 

= 
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Mx = 
 

Mx = 78,18 اؼبعدل النتيجة يف الفصل التجرييب  

∑x1 = 3181 ؾبموع النتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل التجرييب 

∑x2 = 2696 ؾبموع النتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب 

My = 
 

My = 
 

My =  65,39 

My = 65,39 اؼبعدل النتيجة يف الفصل الضابط 

∑y1 = 2475 ؾبموع النتيجة اإلختبار البعدي يف الفصل الضابط 

∑y2 = 2364 ؾبموع النتيجة اإلختبار القيلي يف الفصل الضابط 

    

بناء على البيانات النتيجة يف اعبدول السابق فأدخل الباحث رموز 
ت( -اغبساب الذي يستخدم اؼبقارنة بني اؼبتغريين اؼبستقلني )اإلختبار

 ليخترب صدق التحليل الذي سجل عليها الباحث. 
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 البيانات الميدانية مناقشة-ج 

 مناقشة البيانات -1

العربية من  مهارة الكالمبناء على نتيجة كفاءة الطالب يف 
الفصل التجرييب والفصل الضابط، ىناك إختالف بني الفصل الذي يتعلم 

العربية باستخدام تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية، والفصل الذي 
يتعلم العربية بدون استخدام تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية، كوسيلة 

ربية. حىت يستطيع الع مهارة الكالمالتعلم يف ترقية كفاءة الطالب يف 
الباحث أن حيلل فعالية استخدام تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية 

لًتقية مهارة الكالم يف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية للسنة 
العربية تأسيسا من نتيجة ىذا  مهارة الكالميف  2112-2111الدراسي
 البحث.

 لكالممهارة اأما جزء البيانات النتيجة عن كفاءة الطالب يف 
العربية من الفصل التجرييب والفصل الضابط يستطيع أن ينظر يف اعبدول 

السابق. وبعد حصل الباحث البيانات اغبساب من الفصل التجرييب 
والفصل الضابط مث يدخل إىل البيانات عن ربليل اؼبقارنة بني اؼبتغريين 

  ت(.-اؼبستقلني )اإلخابار

 ت(-المقارنة بين المتغيرين المستقلين )اإلختبارمناقشة البيانات  -2

مث حيلل الباحث البيانات عن فعالية استخدام تصميم اؼبادة عرب    
 الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم: 

t = 
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Mx  = 78,18 

My  = 65,39 

x2 = ؾبموع اإلكبراف مربعا الفصل التجرييب   

y2 = ؾبموع اإلكبراف مربعا الفصل الضابط 

Nx = 37   

Ny  = 37 

t = 

 

t = 

 

t = 

 

t = 
 

t = 
 

t = 
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t = 
 

 

t  = 4,1919 

 

جدول عن فعالية -ت( ت-بعد حساب احملصولة بناء على )اإلختبار 
يف اعبامعة تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم استخدام 

، يف مستوى 2112-2111اإلسالمية اغبكومية تولونج أجونج للسنة الدراسي 
( α=1,11% اى )1ويف مستوى  2,111جدول يساوي -( تα =1,15% أي )5

. بعد ترجع إىل 4,1919 حسابجدول -وت 2,6661جدول يساوي  -ت
 جدولني حصلت النتيجة كمايلي:  -ت

 4،1919جدول= -ت

 2,666يساوي  جدول-ت( α=1,11)يف اؼبستوي اؼبعنوي منو 

 2,11 1 جدول يساوي-ت( α=1,15) يف اؼبستوى اؼبعنوي منو

  n2 – n2 = 37 + 37 -2 = 72+1دك= 

 اؼبعيار يف اإلختبار ؾبالني
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 ( α=0,05)في المستوي  -(أ

إذا  ;وربصل منو 2,1111يساوي  جدول-ت( α=1,15)يف اؼبستوي    
( Hoجدول، فيكون الفرض الصفر)-ت ≤حساب -ت ≤جدول -ت

 n1+2-n2 = 72 . بالدرجة اغبرية دك= مردود( Haمقبول والفرض العملي)

اعبدول   -اغبساب، أن ت -اعبدول و ت-يبني بعد اؼبوازنة ت         
اعبدول،  -اغبساب أكرب من ت-اغبساب و ت -أصغر من ت

 ≤ 2,000 -اعبدول أي  -اغبساب أكرب من ت -ويتضح أن ت
والفرض  مردود( Hoفيكون الفرض الصفر) 2,111  ≥,4,1919

 ( مقبول.Haالعملي)

 

 (α=0110في المستوى ) -(ب

إذا  ;وربصل منو 2,6661جدول يساوي  -ت(α=0110)يف اؼبستوى 
( مقبول Hoفيكون الفرض الصفر)اعبدول،  -ت ≤اغبساب  -ت ≤جدول -ت

 ( مردود. Haوالفرض العملي)

اغبساب فحصل الباحث على -اعبدول و ت -بعد قرن الباحث بني ت
 t اغبساب -فإذن ولضح أن ت  ,2,660 ≥4,1919 ≤ 2,6660- أو  t table ≤ t hitung  ≥ t tableأن 
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hitung اعبدول -أكرب من ت t tableونتيجة من مستوى اؼبعنوي ىي .(α=1,11 ) ربصل على
وزبلص الباحث أن الفرض العملي   2,6661 ≥4,1919≤  2,6661_ النتيجة 

  مقبول وأما الفرض الصفر مردود.

 -اغبساب فتحصل منو أن ت -اعبدول و ت -يبني بعد اؼبوازنة ت
اعبدول،  -اغبساب أكرب من ت-اغبساب و ت -اعبدول أصغر من ت

( Haجدول، فتحصل على أن الفرض العملي )-ت ≥حساب -ويتضح أن ت
 ( مردود.Hoمقبول والفرض الصفر)

 إختبـار الفرض -3

البيانات احملصولة من نتائج اغبساب اليت تستخدم بطريقة التحليل اؼبقارنة بني 
ت( إلختبار صحة الفرض الذي يعرض الباحث عن -اؼبتغريين اؼبستقلني )اإلختبار

يف اعبامعة تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم استخدام 
، ذلك الفرض 2112-2111غبكومية تولونج أجونج للسنة الدراسي اإلسالمية ا

 مقبول.

اغبساب أكرب من -ت، تعرف أن ت-وبناء على اغباصل اغبساب من اإلختبار
و يف  2,111( ىو  =1,15اعبدول و يف اؼبستوى اؼبعنوي )  -ت

 n1+2-n2 = 72 بالدرجة اغبرية دك=  2,6661( =1,11اؼبستوى)

اغبساب، ىناك واضح، -اعبدول و ت -مث بعد قرن الباحث النتيجة ت
 وللوصول على وضوح البيان السابق فتجمع الباحث إىل اعبدول التاىل:
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: الًتاقـم النتيجـة اإلختبـار الفرض من الفعالية استخدام 28جدول  
التحليـل باستعمال طريقة تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم 
  ت(-اؼبقارنـة بني اؼبتغريين اؼبستقلني )اإلختبار

 الحساب-ت النتيجة

جدول المستوي -ت
 المعنوي

 جدول المستوي المعنوي-ت
 الخالصة إتصال

 = 1-,11  = 1-,15 

37 4,19191 2,6661s/d -2,6661 2,111 s/d -2,111 
t hitung >  

t tabel 

 (Ho)الغرض الصفر 
 مردود الغرض العملي

 (Ha) مقبول 

 

بعد ربليل عن النتيجة احملصولة من اإلختبار القبلي والبعدي يف الفصلني مها      
الفصل الضابط والفصل التجرييب وجد الباحث الفرق. وىدفـو ؼبعرفة كفاءة األساسية 

وفقا باغبساب السابق فيمكن الفرض اؼبقدم يف لكل الطالب عن مهارة الكالم. 
 ىذا البحث يعين:

تصميم اؼبادة ليس ىناك عالقة بني فعالية استخدام : يقال( Ho) الفرض الصفر .1
يف الفصل التجرييب و الفصل الضابط  عرب الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم

م 2112-2111تولونج أجونج للعام الدراسي باعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
 مردود.
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تصميم اؼبادة ( يقال: ىناك عالقة بني فعالية استخدام Haوأما الفرض العملي ) .2
اعبالسني يف الفصل التجرييب و فعليتو عرب الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم 

 يف الفصل الضابط باعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أجونج للعام
 م،  فهو مقبول. من الينان السابقة تعرف بأن:2112-2111الدراسي

Ha تصميم اؼبادة عرب الرحالت اؼبعرفية : ىناك فرق يف فعالية استخدام
يعين أن مهارة الكالم يف الفصل التجرييب أعلى من مهارة لًتقية مهارة الكالم 

 أجونج. الكالم يف الفصل الضابط باعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج 

تصميم اؼبادة عرب : ليس ىناك اختالف كبري يف فعالية استخدام Hoوأما 
حبيث أن مهارة الكالم للفصل التجرييب الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم 

أخفض من مهارة الكالم للفصل الضابط باعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج 
 أجونج، و ىذا مردود.

تصميم اؼبادة عرب ك فرق يف فعالية استخدام و من ىنا، يتضح أن ىنا
حبيث أن مهارة الكالم للفصل التجريبيب الرحالت اؼبعرفية لًتقية مهارة الكالم 

  أعلى من مهارة الكالم للفصل الضابط باعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أجونج
 %. و بذلك، أن الفرض "فعالية استخدام تصميم اؼبادة عرب63على النتيجة 

 الرحالت اؼبعرفية " مقبول.
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 الفصل الخامس

  نتائج البحث و التوصيات و المقترحات

 نتائج البحث -أ 
 إجراءات التصميم -1

جيهزىا الرحالت املعرفية اليت   يسجل الباحث إىل إحدى املواقع يف الشبكة الدولية
وبعد يدخل الباحث مواقع عرب  بإجابة األسئلة أو اإلختيارات. www.zunal.comاملثال 

الرحالت املعرفية، يكتب ويصنع الباحث املادة عرب الرحالت املعرفية حسب املادة 
يبدل الباحث شكل اللغة اإلجنليزية باللغة العربية ملناسبتها يف تعليم اللغة املدروسة. مث 

 العربية.

 فعالية استخدامه -2

بعد حتليل عن النتيجة احملصولة من اإلختبار القبلي والبعدي يف الفصلني مها  
الفصل الضابط والفصل التجرييب وجد الباحث اإلختالف. وىدفـو ملعرفة كفاءة 

وفقا باحلساب السابق فيمكن الفرض لطالب عن مهارة الكالم. األساسية لكل ا
تصميم املادة عرب يتضح أن ىناك فرق يف فعالية استخدام املقدم يف ىذا البحث 

حبيث أن مهارة الكالم للفصل التجريبيب أعلى الرحالت املعرفية لًتقية مهارة الكالم 
على   كومية تولوج  أجوج من مهارة الكالم للفصل الضابط باجلامعة اإلسالمية احل

%. و بذلك، أن الفرض "فعالية استخدام تصميم املادة عرب الرحالت 34النتيجة 
املعرفية " يف الفصل التجرييب و الفصل الضابط باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولوج  

 م مقبول.3123-3122أجوج  للعام الدراسي 
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 التوصيات -ب 
 صولة ، فتوىى الباحث بع  التوىيات ، منها بناء على جتائ  البحث احمل

على املدرس أو احملاضر أن يهتم يف تصميم املادة ومضموهنا، ألن استخدامها  -(1
 وطريقة تعلمها تؤثر يف ذىنهم.

على املدرس أو احملاضر أن يستخدم بتصميم املادة التعليمية جذابة يف عملية  -(2
 الدراسة لتكون سهولة يف فهم املادة املدروسة.

علي اجلامعة أن تكون حماولة يف وثائق الدراسة و كفاءة املعلم أو احملاضر لكي  -(3
 عملية التعليم يف اجلامعة جناحا.

 

 االقتراحات -ج 

استطاع الباحث أن يقوم من اإلقًتاحات يف تصميم املادة عرب الرحالت املعرفية 
 : لًتقية مهارة الكالم كما يلي

 منو بالرغم البحث بإجاء يتعلق ما حول جقصاجا البحث ىذا ىف أن املمكن فمن -(1

 .فيو مرغوبا يكون حىت البحث إكمال ىف جهده كل الباحث قد بذل

عن  للبحث فرىة لو فمن العمق، كل لتعمقو االستمرار إىل حيتاج البحث وىذا -(2
 .يلمو أن احملسن فمن العربية مهارات اكتساب

هلذا البحث يركز على ترقية مهارة الكالم، فينبغي للباحثني اآلخرين أن يطوروا جظرا  -(3
 ىذا البحث يف تصميم املادة عرب الرحالت املعرفية  لًتقية مهارة اللغوية اآلخرى.
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