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 استهالل
 بسم هللا الرحمن الرحيم

﴾ـاََّأْنَزْلَناُهَُّقْرآًنـاََّعَرِبيًّـاََّلَعم ُكْمََّتْعِقُمْونَِّإن َّ﴿
(2:سورةيوسف)

﴾ِإن ـاََّجَعْمَناُهَُّقْرآًنـاََّعَرِبيًّاََّلَعم ُكْمََّتْعِقُمْونَّ﴿
(3:الزحرف)

﴾َتَعمُِّمَّالمَُّغِةَّالَعَرِبي ِةََّفِإن ُوَُّجْزٌءَِّمْنَِّدْيِنُكمََّْأْحِرُصْواََّعمَىَّ﴿
 (عمربنخطـاب)
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 تقديرالشكر و كلمة ال
 خالق  األاأللسناحلمد واضع اقتضتوواللغات، ما حبسب للمعاين لفاظ

وفضلهاوحكم اللغة شرف بذلك وأةهر كّلها، األمساء آدم عّلم الذي .البالغات،
والّصالةوالسالمعلىسيدنازلمدأفصحاخللقلساناوأعرهبمبيانا،وعلىآلووأصحابو

 .،أمابعدبإحسانإىليومالدينوتابعيالتابعُتومنتبعهموالتابعُت

ألجلاستيفاءشرطمنشروطاالبحثىذبتوفيقاوبعنايتو،قدانتهتكتابة 
موالنامالكإبراىيمحلصولعلىدرجةادلاجستَتيفختصصتعليماللغةالعربيةجبامعةا

قليبإىلمجيعأعمـاق أقدمشكريوحتييتحتيةمنعليوو.االسالميةاحلكوميةماالنج
البحثومنشاركيفادلراجعة،وإىلمنز بأرائوومجيعزمالئيودينمنساىميفىذا

:وأشكرشكراجزيالخاصة.مساعدةنافعةالذينساعدوين
إبراىيملكاموالنامجامعةدكتوراحلاجإمامسوفرايوغو،مديرالاألستـاذمسـاحة .1

 .جنماالاإلسالميةاحلكومية

مساحةاألستاذالدكتورمهيمن،عميدكليةالدراساتالعلياجامعةموالنامالك .2
 .جنماالاإلسالميةاحلكوميةإبراىيم

شهداءصاحلنور،رئي قسمتعليماللغةالعربيةكليةالدراساتمساحةالدكتور .3
 .جنماالاإلسالميةاحلكوميةمالكإبراىيمالعلياجامعةموالنا

أفادت .4 الذي األول ادلشرف زلمد، شيخون زلمد الدكتور األستاذ مساحة
بتوجيو وعمليًّا علميًّا ـاخطواهتالباحثة إعداد مراحل البحثمنذيفكل ىذا

حىتاإلنتهـاءمنو،فلومناخَتاجلزاءومنالباحثةعظيمبدايةفكرةالبحث
 .الشكروالتقدير

ايعجزلساينعن،ادلشرفالثاين،فحقًفيصـلزلمودآدمإبراىيممساحةالدكتور .5
العونوالتشجيعطوالفًتةإعدادوالتوجيوشكرهوتقديرهفقدقّدمللباحثةكل
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البحثأكرباألثريفنف الباحثةفلوىذاالبحث ،وكانلتفضلومبناقشةىذا
 .مٍتخالصالشكروالتقديرومناعظيمالثوابواجلزاء

 .ادلتوسطةسيدوحارجوامديرمدرسةامديةاألوىل،S.Agإيديفمساحة .6

أناعسىوجلّعزاأدعوأنفحسيبحالكلعلىاجلزيلالشكرقولو
.والنصرالرمحةوالتوفيقانسألوعملوامابأحسنجيزيهم

ال،تؤكدوأخَتا مناألخطـاءوالنواقصسواءيفالباحثةبأنىذه رسالةالختلوا
يف أم الكتابة أساليب للباحثة يقدموا أن القراء من فًتجو تعليقـاتالمضموهنا،

آمُت.وعسىأنتكونىذهالرسـالةنافعةللباحثةوجلميعالقراءاألحبـاء.قًتاحـاتالوا
.ياربالعادلُت


 فــاستبقوا الخيرات...بـاهلل في سبيل الحق  
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ـةــــةالعربيــــــةالدرســاتالعليــاقسمتعليــماللغــــكلي

 تقرير المشرفين
أشرف  على والسالم والصالة العــادلُت رّب  احلمد الرحيم الرمحن ا بسم

.األنبيــاءوادلرسلُتوآلووصحبوأمجعُت
:الطالبةالععلىالبحثالتكميليالذيحضرتوبعداالط

خزانةاحلكمة:االسم
17727741:رقمالتسجيل
 إعـداد كّراسة التدريبـات وفعـاليتهـا في ترقية مهـارة الكالم:موضوعالبحث

( امدية مدرسة يف وجترييب تطويري يفاألوىلحبث ادلتوسطة
(سيدوحـارجوا

.تقدميوإىلرلل اجلـامعةوافقادلشرفـانعلى
ادلشرفالثاينلادلشرفاألوّ




فيصـلزلمودآدمإبراىيم.الدكتورالدكتورزلمدشيخونزلمد.أ
يعتمد،

رئي قسمتعليماللغةالعربية


شهداءصاحلنور.د
197271762775711771:رقمالتوةيف
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ـاـــــــــــدونيسيـــةإنـــــــــــــمجهوري
ـةـــــــــؤونالدينيـــــوزارةالشـ

امعةموالنــامـــالكإبراىيماإلسالميــةاحلكوميــةمبــاالنجـجــ
كليـــــةالدرســاتالعليــاقسمتعليــماللغــــــةالعربيــــة

 اعتمـاد لجنة المناقشة
 ترقية مهـارة الكالمإعـداد كّراسة التدريبـات وفعـاليتهـا في 

 (المتوسطة في سيدوحـارجوا األولىبحث تطويري وتجريبي في مدرسة المحمدية )
حبثتكمليلنيلدرجةادلـاجستَتقسمتعليماللغةالعربية

17727741:رقمالتسجيلخزانةاحلكمة:إعدادالطالبة
لنيل شرطا قبولو وتقرر اجلامعة جلنة البحثأمام ىذا عن دافعتالطالبة قد

.م2712أبريل23،اإلثنُتدرجةادلاجستَتيفتعليماللغةالعربية،وذلكيفيوم
:وتتكونجلنةادلناقشةمنالسادةاألساتذة
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..............:التوقيعمشرفاومناقشافيصـلزلمودآدمإبراىيم.د -4

يعتمد،
عميدكليةالدراساتالعليا



مهيمُت.د.أ
195612111983731775:رقمالتوةيف
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 إقرار الطالبة
:أنـاادلوقعأدنـاه،وبيانايتكاآليت

خزانةاحلكمة:االسم
17727741:رقمالتسجيل

سيدوحارجواتامنجنغاال،36النمرة7الشـارعجندرلسودرمـان:العنوان

ادلاجستَتيفتعليمأقر لتوفَتشرطلنيلدرجة اليتحضرهتـا الرسـالة بأنىذه
 العربية اإلبكليـةاللغة مالكإبراىيم موالنـا جامعة العليــا احلكوميةالدراســات سالمية

:ماالنجحتتالعنوان
 إعـداد كّراسة التدريبـات وفعـاليتهـا في ترقية مهـارة الكالم

(المتوسطة في سيدوحـارجوا األولىي في مدرسة المحمدية بحث تطويري وتجريب)

 تأليقد أو إبداعغَتي من ومازورهتـا بنفسي وكتبتهـا فاآلخرحضرهتـا وإذا.
أهنــامنتأليفووتبُتأهنافعالليستمنحبثيفأناأحتملادلسؤوليةادعـىأحدمستقبالً

جامعةيفكليةالدراسـاتالعليـاعلىذلك،ولنتكونادلسؤوليةعلىادلشرفأوعلى
.موالنـامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

.جيربينأحدعلىذلكإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوملىذا،وحررتىذاا


2712أبريل7ماالنج،
الباحثة،



خزانةاحلكمة
17727741:رقمالتسجيل
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 مستخلص البحث
حبثتطويري)إعدادكرّاسةالتدريباتوفعاليتهـايفترقيةمهارةالكالم .م2102خزانة الحكمة، 
موالنامالكالةادلاجستَتجبامعةــــ،رس(ادلتوسطةيفسيدوحـارجواامديةاألوىلوجترييبيفمدرسة

:رفاألّولــــشادل.ةـةالعربيـماللغـاقسمتعليـةالدراساتالعليـجكلينةمبااليإبراىيماإلسالميةاحلكوم
.فيصـلزلمودآدمإبراىيمالدكتور:اينــــزلمدشيخونزلمد،وادلشرفالث.األستاذالدكتور

 كراسة التدريبات وفعاليتها، مهارة الكالم: الكلمـات األسـاسية 
تعإ اللغـــن اذلُتللنــــلم أو السهل لي باألمر العربية وبغَتىــــاطقُتهبـــة ــــا فيوا، وتوجد

الكالموتبدومشكالت.الكالممهارةتعليماللغةالعربيةىيمشكالتكثَتة،وإحدىمشكالت
امدي يفمدرسة الطلبة عند جليـة واضحة يفسيدوحـارجواألوىلة منهااادلتوسطة قدرة، عدم

التدريباتعلىعنقلةناجتوو،وقلةيفالتدريبعلىالكالم،اجليدوالتعبَتالصحيحالطلبةعلى
وهبذا.كتابادلصاحبللكتاباألساسيالوجودالكالمادلوجودةيفالكتاباألسـاسيأوعدم

وإحدىزلاوالتتطوير.إىلالعالجيفترقيةقدرهتموإجيادهتميفالكالمالعريبّالواقع،حيتاجالطلبة
.ارةالكالمــمهيفاتــةالتدريبــكراسطلبةعلىمهـارةالكالمىيبتوفَتقدرةال
كيفإعدادكرّاسةالتدريباتيفترقيةمهـارةالكالم(1:)ومشكالتىذاالبحثىي

ما(2)؟،2712–2711امالدراسيــــيفسيدوحـارجوايفالعادلتوسطةاألوىلامديةمبدرسة
ادلتوسطةيفامديةاألوىلمدىفعـاليةكرّاسةالتدريباتيفترقيةمهـارةالكالملديالطلبةمبدرسة

.؟2712–2711سيدوحـارجوايفالعـامالدراسي
مدخلو R&D)تطويريمنهجووالبحثكميوصفيىذا .جترييببتصميمرلموعتُتو(

 مجيع البحثىو البحثيفىذا رلتمع األوىلإن امدية يفمدرسة الطلبة يفادلتوسطة
الطلبةيفالصفالثـامنوأماعينتوفهي.2712-2711يفالعـامالدراسيسيدوحــارجوا

ب"فصل " ا37وىم رلموعة وفصلطالبا ج"لضابطة، " 37ىم التجربةرلموعةطالًبا ومن.
.االختبار(5)االستبانة،(4)الوثائق،(3)ادلقابلة،(2)ادلالحظة،(1:)األدواتجلمعالبيانات

مهارةيفكراسةالتدريباتإنّ(1:)البحثفيمكنأنتتلخصفيمايأيتأمانتائجىذا
وىيمنالكالمتتكون الدرساألّوليتكلمعنالوصولإىلادلكتبة،والدرسالثـاين:أربعةدروس 

يتكلمعنزيـارةعمريفادلستشفى،والدرسالثالثيتكلمعناألسرة،والّدرسالرّابعيتكلمعن
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 القدممبـاراة درس.كرّة اخلاصولكّل والدليل وادلؤشرات، األساسية، والكفاءة الكفاءة، معيار
درس،اللعبتاناللغويتانيفكّلومهاعشرأنواعمنتدريبـاتالكالم،والتدريباإلضايفللمعلم،و
يفآخرالكتابيفكلوترتيب،وادلفرداتحبسبادلتنوعةأوكلمةاحلكموافوةـات (2).درس 

 على )إعتماًدا أ: من( نتيجة معدل االختبار التجربةنتائج البعديجملموعة واالختبـار ،القبلي
كبَت فرق وىنـاك من وىي النتيجة يف كبَت إرتفـاع القبلي)57،333أو االختبـار نتيجة إىل(

أوفرقكبَتالنتيجةتدلعلىأنىنـاكارتفاعكبَت،وىذه(نتيجةاالختبـارالبعدي)71،333
نتيجةدرجةتاءحسابيفىذا،(T-test)مننتيجةاالختبـارالتائي(ب).14،777وىو أّن

تاءاجلدولومندرجة(2،75)%5ربمندرجةتاءجدولعلىادلستوىأك9،595البحث
دلعلىأنكراسةالتدريباتذلافعاليةجيدةأوبعبارةأخرىيمبعٌت(.2،74)%1علىمستوى

.كراسةالتدريباتتؤثرجوىرياعلىحتسُتكالمالطلبة
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 باللغة اإلنجليزيةالبحث مستخلص 
Khizanatul Hikmah, 2012. The Design Student Worksheet and their effectiveness 

to develop the speaking skills (Development Research and It’s Application in 

Islamic Junior High School of Muhammadiyah 1 Sidoarjo). Thesis Post Graduate, 

Departement of Arabic Teaching, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Advisors : 1) Prof. Dr. Moh. Syaikhoun Mohamed, 2) Dr. Faisol 

Mahmoed Adam Ibrahim.   
Keywords : Student Worksheet and their effectivenees, speaking skills 

The learning Arabic is not something easy and practical for the native 

speakers (Arabic) and not native speakers. It is shows the existence of problems in 

learning Arabic, including speaking skills. Clearly this issue appears to occur at 

the Islamic Junior High School of Muhammadiyah 1 Sidoarjo, among them is the 

lack of ability of the students in the speaking of good and right, the lack of 

exercise students at speaking, the lack for speaking practice in a textbook, and the 

least of the companion book. However, the students needed a solution to develop 

the skills of speaking Arabic. As for one of the student's ability to increase 

business speaking skills is by student worksheet of speaking skills. 

Therefore, Problem statement of this research are : 1) How design student 

Worksheet to develop the speaking skills at the Islamic Junior High School of 

Muhammadiyah 1 Sidoarjo in academic year 2011-2012?, 2) How effectiveness of 

Student Worksheets to develop the speaking skills of students at the Islamic 

Junior High School of Muhammadiyah 1 Sidoarjo in acadepmic year 2011-2012? 

This research used descriptive-quantitative approach and the type of this 

research was a kind of “Research and Development” (R&D) and experiment using 

the pre-test and post-test with two groups (experiment class and control class). 

The population of this research was students in Islamic Junior High School of 

Muhammadiyah 1 Sidoarjo in academic year 2011-2012. Then, purposive random 

sampling was used, 30 students is B class (control class), and 30 students is C 

class (experiment class). As for the research instrument is a researcher, 

observation, interview, documentation, questionnaire, and test. 

The result of this research are : 1) the student worksheet of speaking skills 

consist is four chapters which include, chapter 1 “going to Library”, chapter 2 

“‟umar visit to hospital”, chapter 3 “the family”, chapter 4 “competition of 

football”, and each consists of competence standart, base competence, indicator, 

special instruction, 10 speaking exercise, two game language, word pearl, and 

vocabulary. 2) Based on : a) the distinction from pre-test and post-test in 

experiment class is 14,000 of geet from 57,333 (Pre-test results) and 71,333 (Post-

Test result), b) test result of T-Count (9,595) is bigger than T-table (2,75) for the 
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measure of 5%, and bigger than for the measure of 1% (2,04). It means there is a 

significant difference between ability to talk before and after used a student 

worksheet of speaking skills. Therefore, it can be concluded that use of student 

worksheet is more effective to develop the speaking skills of students. 
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 باللغة اإلندونيسيةالبحث مستخلص 
Khizanatul Hikmah. 2012. Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan 

Efektifitasnya Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara (Studi 

Pengembangan dan Eksperimen di SLTP Muhammadiyah 1 Sidoarjo). Tesis 

Program Pascasrjana, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 1) Prof. Dr. Mohamed Shaikhoun 

Mohamed, 2) Dr. Faisol Mahmoud Adam Ibrahim.  

Kata Kunci :Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Efektifitasnya, Keterampilan 

Berbicara (Kalam) 

Bahwasanya Mempelajari bahasa arab bukanlah suatu hal yang mudah dan 

praktis baik bagi penutur asli (bahasa arab) dan selain penutur asli. Hal ini 

menunjukkan adanya permasalahan dalam pembelajaran bahasa arab, diantaranya 

dari segi keterampilan berbicara. Nampak dengan jelas permasalahan ini terjadi 

pada Siswa SLTP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, diantaranya adalah kurang adanya 

kemampuan siswa dalam ta’bir yang baik dan benar, kurangnya latihan berbicara 

bagi siswa, sedikitnya latihan berbicara yang ada pada buku teks, dan tidak 

adanya buku pendamping. Namun demikian, para siswa membutuhkan solusi 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa arab. Adapun salah satu usaha 

meningkatkan kemampuan siswa terhadap keterampilan berbicara adalah dengan 

memberikan latihan-latihan kalam dalam LKS keterampilan berbicara. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penyusunan 

Lembar Kerja Siswa (Lks) dalam meningkatkan keterampilan berbicara di SLTP 

Muhammadiyah 1 Sidoarjo tahun ajaran 2011-2012?, 2) Sejauh mana efektifitas 

Lembar Kerja Siswa (Lks) untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa di 

SLTP Muhammadiyah 1 Sidoarjo tahun ajaran 2011-2012?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaf deskriptif serta metode 

penelitian dan pengembangan (R&D) dan eksperimen dengan menggunakan pre-

test dan post-test pada dua kelompok (kelas percobaan dan kelas control). 

Populasi dari penelitian ini meliputi seluruh siswa SLTP Muhammadiyah 1 

Sidoarjo. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII meliputi 

kelas B berjumlah 30 siswa (Kelas Kontrol), dan kelas C berjumlah 30 siswa 

(kelas Percobaan). Adapun Instrumen Penelitian adalah adalah peneliti sendiri, 

observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan test. 

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) LKS Keterampilan Berbicara terdiri 

dari empat bab yang meliputi : bab 1 “ke perpustakaan”, bab 2 “kunjungan „umar 

ke rumah sakit”, bab 3 “keluarga”, bab 4 “pertandingan sepak bola”, dan setiap 

dars terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator, petunjuk 

khusus, 10 tadribat kalam, tadrib idhofy berupa permainan bahasa, mahfudhot, 
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dan kosakata. 2) Berdasarkan pada : a) Adanya perbedaan dari hasil Pre-Test dan 

Post-Test pada kelompok percobaan yaitu 14,000 yang diperoleh dari 57,333 

(hasil Pre-Test) dan 71,333 (hasil Post-Test), b) hasil Uji T-Hitung (9,595) lebih 

besar dari T-Tabel 5% (2,75) dan 1% (2,04). Artinya ada perbedaan cukup 

signifikan antara kemampuan berbicara sebelum dan sesudah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan LKS keterampilan berbicara. Dengan 

demikian, bahwa penggunaan LKS efektif dalam mengembangkan keterampilan 

berbicara siswa. 
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 الفصل األّول
 والدراسـات السابقة العـاماإلطـار 

 مقدمة - أ
ابن جين  واللغة كما عرفهـا. إن للغة أمهية كربى يف التفـاعل بني األفراد واجملتمع

أكد ابن جين أواًل الطبيعة وهبذا التعريف ". أصوات يعربر هبا كل قوم عن أغراضهم"
أيضًا أهنا جتماعية يف تعبري ونقل الفكر، وذكر الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها اال
لذا يرى الشيخ العاليلي أن ذلك التعريف أمنـا   .1تستخدم يف رلتمع فلكل قوٍم لغتهم

وهبذا فإن  . كان يف الدور النشوئي ذلـا، لكن بعد اكتمـاذلـا أصبحت جزءا من التفكري
اللغة نعمة من اهلل تعاىل وإمنا ديتاز هبا اإلنسـان عن سائر الكائنـات احلية، وذلــا أصوات 
تنتظم يف وحدات ربمل كل منهـا معنـًا معينـًا ومدلواًل واضحـًا صرحيًا واللغة يستخدمها 

 .الناس يف التفكري والتعبري واالتصال بني بعضهم
ا ـتتميز عن غريى ولكنهــا احلية، مللغات العااحدى اللغة العربية وحيث أن 

ن الكرمي الذي أعطاىا احليوية وجعل ذلا مكانة معروفة وبارزة آا بكتاب اهلل القر هاطـرتباب
ات العادلية األخرى، إذ أخذت على عاتقها محل الرسالة السماوية وتبليغها إىل ـبني اللغ

 .ن الكرمي بلسان عريب مبنيآلقر البشرية كافة بعد أْن شرفها اهلل تعاىل وأنزل ا
إعتمادىا يف عملية التعليم  ادلذكورة، من مظاىر إىتمام أبناء اللغة العربيةو 

ويرى طعيمة أن تعليم اللغة العربية ىو نشاط مقصود يقوم بو فرد ما دلسـاعدة . والتعلم
وتعود  فرد آخر على االتصـال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفو

 . و بعبارة أخرى تعرض الطالب دلواقف يتصل فيو بلغة غري لغتو األوىلإنر  . االتصال بو

                                                           
 9: ص  (م1973 ،جامعة الكويت :دار النشربدون ) علم اللغة العربية ،زلمود فهمي حجازى 1

2
 13: ص  (م1980 ،مكتبة وىبة :القـاىرة) األوىل، الطبعة علم اللغة العـام ،توفيق زلمد شاىني  
 278: ص ، PDF.االتجـاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية في اندونيسيـا ،فيصل ىندرا   
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يف ادلراحل الدراسية كافة  باإلضـافة إىل ذلك، إن تعليم اللغة العربية يف اندونيسيا
األداة الرئيسة لنقل  اللغة إبتداًء من ادلرحلة اإلبتدائية وحىت التعليم اجلامعي، إذ أصبحت

تنـاول تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية  يتم حنيو  .واخلربات دلعلومات وادلعارف والعلوما
ناول كلر فنوهنـا، االستماع والكالم والقراءة والكتابة، بتجيب تنـاوذلـا من مجيع جوانبهـا، 

أو بعبارة أخرى، إن ادلواد الدراسية  . وتنـاول بعض علومهـا كالنحو والصرف واألصوات
 ،والقراءة ،مهارة االستماع، والكالم)للغة العربية تتكون من ادلهـارات اللغوية األربعة 

 (.تركيب اللغة، واألصواتو ربتوي على ادلفردات، )وعناصر اللغوية ( والكتـابة
ق أىداف ومن ناحية عملية التعليم والتعلم، جيري ادلعلم والطلبة دورًا لتحقي

يستطيع ويرى الركايب أن الغرض األسـاسي من تعليم اللغة العربية ىو أن . التعليم ادلرجوة
أن يعرب عن نفسو تعبريًا كاماًل صحيحـًا باللسـان أو القلم وأن يفهم ما يقرأ أو  الطالب

ونرى من  . ما يسمع وأن يشـارك يف التفكري فيما حولو بقدر ما تسمح بو سنو ومواىبو
 أو شفهيًـّا إماالعربية بأىم أىداف التعليم اللغة العربية تنمية قدرة الطلبة على اإلتصـال 

من ىنـا . على ادلهـارات األربعة وتعرب عن األفكـار واآلراء يف ذىنهمربريريًـّا مع اشتمـال 
النشـاط  ختصـار يف رلـال التعليم، ىوو ما يطلق عليو التعبري الشفهي بافإن الكالم أ

العقلي ادلركب الذي يتطلب من الفرد أو الطلبة أن يعربوا بو عن ما يريدون من معلومـات 
لذا ينبغي على ادلعلم أن يهتم . أو أفكار أو خربات أو مشـاعر أو أحاسيس لألخرين

ألنشطة ادلتنوعة من ة اامإقعميقـًا يف تنمية كفـاءة الطلبة على مهارة الكالم باىتمـامـًا 
مجود الفكر لدي الطلبة ويصبح و  ادللل دريبـات وادلمارسات على الكالم كي يبتعد عنالت

 .من الضروري الوصول إىل الرغبة وادليول واجلودة يف الكالم
اعتمـاداً على مـا سبق، تقوم الباحثة يف ىذا البحث بإحدى زلـاوالت تطوير قدرة 
الطلبة على مهـارة الكالم بإجيــاد مصـادر تعليمية أخرى إضـافة إىل الكتاب ادلدرسي أي 

                                                           
 
، "من النظرية إلى التطبيق"المرجع في تعليم اللغة العربية لألجـانب  ،فتحى علي يونس وزلمد عبد الرؤوف  

 4:  ص (م2003مكتبة وىبة، : القـاىرة)الطبعة األوىل 
 17: ص (م2003مكتبة التوبة، : الريـاض )الطبعة األوىل  ،طرائق تعليم اللغة العربية ،زلمد إبراىيم اخلـطيب  5
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وادلراد بكرراسة التدريبـات ىي عبـارة عن رلموعة من التدريبـات . بإعطـاء كرراسـة التدريبـات
ذلـادفة، وادلرتبطة دبـادة الكتـاب األسـاسي للطـالب مع إضـافة بعض التدريبـات اللغوية ا

اليت يتوقع أن يسأل فيهـا الطالب، وىي ربتوي على أسئلة متنوعة هبدف أن يطلب من 
وديكن القول أن كرراسة التدريبات فيهـا .  الطالب حلهـا ومراجعتهـا مع ادلعلم يف الفصل

لتدريبات ادلستوعبة حلـاجة ترقية تعليم مهـارات اللغة العربية األربعة األشكال ادلتنوعة من ا
ككتـاب مصـاحب للكتـاب بكرراسة التدريبـات اليت يفيد الطلبة  وخبـاصة مهـارة الكالم 

األسـاسي، وترجى يف ىذه التدريبـات أن تكون للطلبة وسيلة من وسـائل اإلتصـال 
 .الشفهيبالكالم ة على اخليـال والتفكري اللغوي وأن يطورر األذىـان يف القدر 

ذلني للناطقني هبـا إن تعلم اللغة األجنبية أي اللغة العربية ليس باألمر السهل أو ا
وإحدى ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية . توجد ادلشكالت الكثرية فيهـاحيث  وبغريىـا،

وتبدو مشكلة الكالم واضحة جليـة عند الطلبة اإلندونيسني اليوم، ومنهم . ىي الكالم
ومن ادلالحظة األوىل، . اسيدوحـارجو يف ادلتوسطة  األوىلالطلبة يف مدرسة احملمدية 

لفية الدراسية للطلبة أي بعضهم ليس من وجدت الباحثة أن ىناك اختالف يف اخل
ادلدرسة اإلسالمية اليت تدرس فيهـا اللغة العربية يف بداية الدراسة، وقد شعر الطلبة 
بصعوبات االختالف بني اللغة اإلندونيسية والعربية من نـاحية األصوات وحىت كتــابة 

ة، وعدم قدرهتم على احلروف وشكلهـا ممـا يؤدي إىل ضعف الكفاءة اللغوية لدي الطلب
، وقلة ادلفردات لدي الطلبة، نـاتج عن نقص يف التدريب على التعبري الصحيح اجليد

 .    الكالم وعن قلة التدريبات على الكالم ادلوجودة يف الكتاب األسـاسي
بناء على ىذه احلقـائق اليت تدل على وجود ادلشكالت يف تعليم الكالم عند 

إحتـاج الطلبــة إىل وهبذا ، اسيدوحـارجو  يف ادلتوسطة األوىلة الطلبة يف مدرسة احملمدي

                                                           
 
: الريـاض ) أسس إعداد الكتب التعليمي لغير الناطقين بالعربية ،ناصر عبد اهلل الغـايل، وعبد احلميد عبد اهلل  

 11:ص  (السنةدار الغـايل، دون 
7
Mughir, Muhammad, Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Guru Pengampu Mata Pelajaran 

Bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Juni 2011, 

Pukul : 09.00 WIB. 
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العالج الذي يسـاعدىم على ربقيق أىداف التعليمية ولًتقية القدرة اللغوية اخلـاصة دبهـارة 
وذلذا أرادت الباحثة أن تصمم كرراسة التدريبـات دلهـارة الكالم واليت تشمل على . الكالم
 .مهـارة الكالمالتدريبــات على من  أكثر

على أمهيـة دراسة مهـارة الكالم  وبالتعريف من أكثر القيمة اجملذبة والثمينة
شجعت البـاحثة على تصميم كرراسة التدريبـات يف ترقية مهـارة الكالم، والقيـام هبذا 

سيدوحـارجوا يف العـام  يف ادلتوسطة يف مدرسة احملمدية األوىلالبحث التطويري والتجرييب 
 .2012 – 2011اسي الدر 

 
 البحث أسئلة - ب

 :يليالبحث يف ىذا ادلوضوع كما  أسئلةتقدم الباحثة 
 األوىل احملمديةكيف إعداد كرراسة التدريبات يف ترقية مهـارة الكالم دبدرسة  .1

 ؟2012 – 2011سيدوحـارجوا يف العـام الدراسي يف ادلتوسطة  

كرراسة التدريبات يف ترقية مهـارة الكالم لدي الطلبة دبدرسة ما مدى فعـالية   .2
 ؟2012 – 2011سيدوحـارجوا يف العـام الدراسي يف ادلتوسطة   األوىل احملمدية

  

 أهداف البحث -ج
فإن األىداف اليت أرادات البـاحثة الوصول البحث السابقة  أسئلةانطالقا من 

 :يف ىذا البحث ىي إليهـا
يف ادلتوسطة  األوىل احملمديةكرراسة التدريبات يف ترقية مهـارة الكالم دبدرسة   إنتـاج .1

 . 2012 – 2011سيدوحـارجوا يف العـام الدراسي 
 احملمديةكرراسة التدريبات يف ترقية مهـارة الكالم لدي الطلبة دبدرسة معرفة فعـالية   .2

 .2012 – 2011سيدوحـارجوا يف العـام الدراسي يف ادلتوسطة  األوىل
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 فروض البحث -د
 :تقدم الباحثة فرضية البحث كأسـاس لتنفيذ ىذا البحث وىو كما يلي 

الة يف ترقية بتصميمهــا الباحثة فعـر  تقومإن التدريبات يف كرراسة التدريبـات اليت 
سيدوحـارجوا  ادلتوسطة يف األوىلمهـارة الكالم لدي طلبة الصف الثامن دبدرسة احملمدية 

 .2012 – 2011يف العـام الدراسي 

 أهمية البحث -ـه
 :ناحية التطبيقية الالبحث من  أمهية .1

خـالت وادلصـادر للباحثة ايرجى من ىذا البحث أن يعطي ادلعلومـات وادلد
 األوىلنفسهـا واجملتمع العام ولغريىــا من مدرسي اللغة العربية يف مدرسة احملمدية 

اسة التدريبات  ادلتوسطة يف سيدوحارجوا عن أمهية التدريبات ادلتنوعة يف كرر 
   .ككتاب مصاحب للكتاب األساسي حىت تكون النتيجة ترقية مهـارة الكالم

 :ناحية النظرية الالبحث من  أمهية .2

ادلواد والتدريبـات ولفتح اجملـال من ادلعرفة يف إعداد معطيـات ىذا البحث لزيـادة 
البحوث األخرى يف إعداد كرراسـات متنوعة للتدريبـات اليت تسـاىم يف ترقية 

 .مهـارة الكالم

 حدود البحث -و
 :احلدود ادلوضوعية  .1

ىذه الدراسة زلدودة على إعداد كراسة التدريبـات دلهـارة الكالم اليت فيهـا 
 .والطالقة ادلواضيع بشكل احلوار، مث التدريبات ادلتنوعة اليت هتتم بصحة النطق،
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 :احلدود ادلكـانية  .2
يف مدرسة يقتصر ىذا البحث على الدراسة التجريبية اليت تقوم هبـا البـاحثة 

تقع ىذه ادلدرسة يف شـارع كيـايي  ، أيايف سيدوحـارجو  ادلتوسطة األوىلاحملمدية 
 .اسيدوحارجو  81احلاج سامن ىودي 

 :احلدود الزمنية   .3
يقتصر ىذا البحث على الدراسة التجريبية اليت تقوم هبـا البـاحثة يف الفصل 

 .2012 – 2011الدراسي الثـاين من العـام الدراسي 
 

 اتحـتحديد المصطل -ز
ادلصطلحات ادلهمة  شرح معـاين باحثة ، تقدم اللكي يكون ىذا البحث واضحاً 

 :كما يلي

 : إعداد  .1
أو  . اليت ال بد من التصديق والتثبيت لضـابطة( Blue Print)ىو الصورة األولية 

 .خرى ىي إعداد كرراسة التدريبـاتبعبارة األ
 :كرراسة التدريبات  .2

عبـارة عن رلموعة من التدريبـات اللغوية اذلـادفة، وادلرتبطة دبـادة الكتـاب وىي 
األسـاسي للطـالب مع إضـافة بعض التدريبـات اليت يتوقع أن يسأل فيهـا 

، وىي ربتوي على أسئلة متنوعة اذلدف منهـا أن يطلب من الطالب الطالب
أو باختصار إن فيها التدريبات بشكل  . حلهـا ومراجعتهـا مع ادلعلم يف الفصل

  .األسئلة ادلتنوعة

                                                           
8
 Prawiradikaga, Dewi Salma. Prinsip Desain Pembelajaran. (Jakarta : Prenada Media Group, 

2007) p. 16 
 
 11:ص ،المرجع السابق ،ناصر عبد اهلل الغـايل وعبد احلميد عبد اهلل  
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 :مهارة الكالم  .3
أي مهـارة منتجة تقتضى قدرة الطلبة على استخدام السمـات الصوتية بطريقة 

القواعد اللغوية الصحيحة، مث اختيـار الكلمـات اجليردة للتعبري جيردة مستخدمـًا 
 .10عمـرا يف النفس يف مواقف احلديث ادلعينة

 :حبث تطويري  .4
، فعالةالتجربة ال، و منهج البحث الذي يستهدف إىل تطوير اإلنتـاجـات التعليمية

أو ادلواد ادلنهج الدراسي، اخلطة الدراسية، الكتـاب ادلدرسي، : على سبيل ادلثـال
 .  الدراسية، وسـائل التعليم، وأدوات التقييم، وغريىـا

 :حبث ذبرييب  .5
إثبـات الفروض بالطريقة التجريبة، للنظر يف عالقة التأثري والسبب بطريقة إظهـار 

 12.واحد أو أكثر من اجملموعة التجريبية مث يوازهنـا باجملموعة الضـابطة
 

 الدراسـات السـابقة -ح
 :البحوث ادلذكورة ادلتعلقة هبذا البحث  ىنـاك بعض من 
 (م2011)   إيكا وحيو ترنكانا .1

                                                           
مكة ) طرق تدريسه –مداخله  -أسسه –تعليم اللغة العربية للناطقين بلغـات اخرى  زلمود كامل النـاقة، 10

 153: ص (م1985جامعة أم القرى، : ادلكرمة 
11

Damaianti, Vismaia, dan AR Syamsuddin. Metodologi penelitian Pendidikan Bahasa. (Bandung: 

Rosdakarya, 2007)  p. 151 
  

دار الفكر للنشر والتوزيع، : عمـان ) البحث العلمي مفهومه، وأدواته وأسـاليبه ،ذوقـان عبيدات واآلخرون 
 282: ص (م1992

المواد التعليمية لمهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس المنهج على  إعداد، إيكا وحيو ترنكانا 13
بحث تطويري وتجريبي بمدرسة ديمفو دار المتقين الثانوية فاكر ( )KTSP)مستوى الوحدة الدراسية 

ك كلية الدراسـات العليا، اجلامعة موالنا مال: ماالنج)رسـالة ماجستري غري منشورة،  (عالم سومطرة الجنوبية
 ( م2011إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
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إعداد ادلواد التعليمية دلهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس  : "  ادلوضوع
حبث تطويري وذبرييب ( )KTSP)ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

 .("اجلنوبيةدبدرسة دديفو دار ادلتقني الثانوية فاكر عامل سومطرة 
 :أىداف البحث

إنتـاج ادلواد التعليمية دلهـارة الكالم للمرحلة الثـانوية على أسـاس ادلنهج على  ( أ
 .2008مستوى الوحدة الدراسية 

معرفة فعـالية استخدام ادلواد ادلعدرة دلهـارة الكالم للمرحلة الثـانوية على أسـاس  ( ب
دديفو دار ادلتقني الثانوية دبدرسة  2008ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

 .فاكر عـامل سومطرة

 :منهج البحث
جيري ىذا البحث بادلدخل الكيفي الكمي على ادلنهج التجرييب والتطويري 

(R&D.) 
 :نتـائج البحث

إن إجراءات إعداد ادلواد التعليمية دلهـارة الكالم للمرحلة الثـانوية على أسـاس  ( أ
الدراسة ادلبدئية، والتخطيط، : ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية ىي 

الحـات، والتجربة ادليكـانية، اإلنتـاج، وربكيم اخلرباء، واالصوالتطوير، وإعداد 
 .واالصالح األخري

على أن استخدام ادلـادة ادلعدرة يسـاعدىم أكثر يف أداء دلرت نتيجة البحث  ( ب
الة يف ترقية قدرة ة جيدة وفعـر در لغة اذلدف، وكانت ادلـادرة ادلعـالتعبري الشفهي ب

 .الطلبة على الكالم
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  (م2009)   حسن اخلـامتة .2

تصميم كرراسة التدريبـات لتنمية مهـارة الكالم بادلدرسة ادلتوسطة : "ادلوضوع 
 ".ية خري الدين كوندانج الجي مـاالنجاإلسالم

 :أىداف البحث 
تصميم كرراسة التدريبـات دلهـارة الكالم دبدرسة خري الدين ادلتوسطة اإلسالمية  . أ

 .بكوندانج الجي مـاالنج

معرفة فعـالية التدريبـات يف كرراسة التدريبـات لتنمية مهـارة الكالم لدي الطالب  . ب
 .خري الدين بكوندانج الجي مـاالنجيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 :منهج البحث 
 (R&D)ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىي منهج البحث والتطوير 

 : نتـائج البحث
مث . 223وللمجموعة التجريبية  163رلموع نتـائج اإلختبـار جملموعة الضـابطة 

 For window 000،12 Programباستخدام  وحسـابو t testحللت برموز 

SPSS  فحصلت على النتائج أن قيمةt hitung  =00،6 و t table   =734،1 
فكانت  α  =05،0و p  =00،0وكانت قيمة  734،1 > 00،6فكانت 
مردود أي يوجد فرق مغزي بني  Hبناء على ذلك فكان  05،0 > 00،0

. اجملموعتني، ألن رلموعة الضـابطة ال تسـاوي أو خيتلف باجملموعة التجريبية
وىذه النتيجة تدل على أن التدريبـات ادلصممة فعـالة لتنمية مستوى مهـارة 

 .الكالم عند طالب الصف السـابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية خري الدين
 

 
                                                           

تصميم كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكالم بالمدرسة المتوسطة االسالمية خير الدين  حسن اخلامتة،   14
كلية الدراسـات العليا، اجلامعة موالنا مالك : ماالنج)رسـالة ماجستري غري منشورة، . كوندانج الجي ماالنج

 ( م2009إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
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 (م2006)   ديةأتيك مملوءة الكر  .3

دراسة )ربليل فعـالية تدريبــات مهارة الكالم يف كتاب العربية للنـاشئني :  ادلوضوع
يف برنـامج اللغة العربية والدراسـات اإلسالمية عبد الرمحن بن عوف 

 (.دبــاالنج
 : أىداف البحث

الكالم لدي دلعرفة أنواع تدريبــات مهارة الكالم وفعـاليتهـا يف ترقية مستوى مهارة 
ادلتعلمني يف برنـامج اللغة العربية والدراسـات اإلسالمية عبد الرمحن بن عوف 

 .دبــاالنج
 :   منهج البحث

 ىذا البحث بطريقة ربليل الوصفية الكيفية
 :نتـائج البحث   

أنواع من التدريبـات  6من ىذا البحث أن يف كتاب العربية للنـاشئني توجد 
 .التدريبـات ذلـا فعالية جيدةوتستنتج أن ىذه 

إن البحوث والرسـاالت وادلقـاالت العلمية اليت تتناول الدراسة حول تعليم مهارة  
البحث العلمي عن كرراسة التدريبـات وفعاليتهـا يف مهارة  الكالم كانت كثرية ولكنر 

اد  ىو إعد فكانت موقف الباحثة يف كتابة ىذه الرسـالة ادلــاجستري. الكالم مازلت نادرة
تـطبيق البـاحثة على الطلبـة يف الصف ترقية مهارة الكـالم و كرراسة التدريبـات وفعاليتها يف 

تستخدمو  أما ادلدخل الذي. سيدوحـارجوايف ادلتوسطة  األوىلمدرسة احملمدية الثــامن من 
والتجرييب  (R&D)التطويري  ومنهجو الوصفي  البـاحثة يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي

 .بتصميم رلموعتني

                                                           
دراسة في برنـامج )تحليل فعـالية تدريبــات مهارة الكالم في كتاب العربية للنـاشئين ، أتيك مملوءة الكردية  15
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 الثـانيالفصل 
 اإلطـار النظري

 ارة الكالممهـ : المبحث األّول
يتناول ىذا ادلبحث عرضـًا لبعض اجلوانب النظرية ادلرتبطة دبيدان تعليم الكبلم، 

أىداف تعليم و أمهية تعليم مهارة الكبلم، و فيتناول مفهوم الكبلم وطبيعة عمليتو، 
وفيمـا يلي نتنـاول . طريقة تدريس الكبلمو توجهـات عـامة لتدريس الكبلم، و الكبلم، 

 : اجلوانب النظرية عن مهـارة الكبلم بالتفصيل

 الكالم وطبيعة عمليته -1
الكبلم لفظـًا ىو اإلبـانة واإلفصـاح عمـا جيول يف خـاطر اإلنسـان من أفكـار 

وأما مفهوم الكبلم اصطبلحـًا ىو العمل ادلدرسي . ومشـاعر حبيث يفهمو اآلخرون
ادلنهجي الذي يسَت على وفق خطة متكاملة للوصول بالطالب إىل مستوى ديكنو من 
ترصبة أفكـاره ومشـاعره وأحـاسيسو ومشـاىداتو وخرباتو احليـاتية شفـهًيا وكتـابًة، بلغة سليمة 

 .06على وفق نسق فكري معُت
قدرة اإلنسـان على أن يتكلم أو يتحدث بطبلقة الكبلم ىو خبلصة القول إن و 

بطرق  شفهيـًا حاسيساألوادلشاعر و  األفكار وادلعلومات ه لآلخرين عنتعبَت ووضوح، أو 
    .ستماعىي النشـاط اللغوي الثاين بعد اال، و نطق السليم

وىو يتصل  ،تعلم اللغة يف يتصال الشفوى أمر حيو الكبلم واإلإن تعليم و 
وإن عملية الكبلم ليست حركة بسيطة ربدث فجأة،  .بطبيعة عملية الكبلم وكيفية منوىا
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قدة وبالرغم من مظهرىـا الفجـائي إال أهنـا تتم يف عدة خطوات، عوإمنـا ىي عملية م
 .استثـــارة، وتفكَت، وصيـاغة، ونطق: وىي

البّد أن يستثـار وادلثَت إمـا أن يكون ( ادلتحدث)فقبل أن يتحدث اإلنسـان 
ادلتحدث على من أمـامو أو جييب على سؤال طرحو سلــاطبــو، أو خارجيًـّا، كأن يرد 

 .يشًتك مع األخرين يف نقــاش، أو حوار أو غَت ذلك
وبعد أن يستثــار اإلنســان كي يتكّلم أو يوجد لديو الدافع للكبلم، يبـــدأ يف 

وبعد أن يستثـار اإلنسـان ويدفع إىل . التفكَت فيمــا سيقول فيجمع األفكار ويرتبهــا
( أي األلفـاظ والعبـارات والًتاكيب)الكبلم، ويفّكر فيمـا سيقول، يبدأ يف انتقـاء الرموز 

 .07.النطقـاين اليت يفكر فيهـا، مث تأيت ادلرحلة األخَتة وىي مرحلة ادلناسبة للمع
مة هاألمور ادل من ةأن من طبيعة عملية الكبلم ديكن الًتكيز على أربع نستخلص

صل إىل الذي ي أيت الكبلم من وجود ادلؤثري. صياغة، ونطقو تفكَت، و استثـارة،  وىي
البائع، أو ينادي ادلدّرس الطلبة، أو  من فرد عن طريق إحدى احلواس كأن يبتاع ادلشًتيال

. قع التفكَت يف ذىنويفادلتحدث عندما يعرب عن شعوره أو فكرتو أو حاجتو، . غَت ذلك
 . بالكبلم أجهزة النطق ء الصيـاغة البلزمة شلا يفكر فيو، وأخَتاً تقومفيبدأ يف انتقـا

       
 أهمية تعليم مهـارة الكالم -2

الكبلم مهارة انفعالية وانتاجية تتطلب قدرة الطلبة على مهـارة  أن ومن ادلعلوم
استخدام الدرجات الصوتية بطريقة جيدة مبلحظة النظام الًتاكيب الصحيحة، مث 

إىل اآلخرين يف مواقف احلديث، على سبيل ادلثـال يف قولو  يريدونتعبَتىم حسب ما 
 .08ادلدرسة، والسوق، والبيت، واخل
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 :09عدة نواح، أمههـا علىوالتعبَت يستند أمهيتو   
 .و أىم الغـايات ادلنشودة من الدراسـة اللغـات، ألنو وسيلة التفـاىمأنّ  (أ 
تصـال الفرد بغَته، وأداة لتقوية الروابط الفكرية واالجتمـاعية بُت إلاو وسيلة أنّ  (ب 

 .األفراد
عليو أن للعجز عن التعبَت أثرًا كبَتًا يف إخفـاق األطفـال، وتكرار إخفـاقهم يًتتب  (ج 

 .االضطراب، وفقد الثقة بالنفس، وتأخر منوىم االجتمـاعي والفكري
 .أن عدم الدقة يف التعبَت يًتتب عليو فوات الفرص (د 

 :31وأمهية تعليم الكبلم عند زلمد عبد القـادر أضبد ىي كاآلتية
م، ثوفقدان الثقة واخلجل والتليستأصل من نفوس الطلبة مظـاىر اخلوف  (أ 

 .احلديث يف اجلمـاعةويعودىم القدرة على 
عد الطالب للمواقف القيـادية واخلطـابية، دبا يتيحو لو من ارذبال للحديث يف ي (ب 

 .ادلواقف السريعة، واتقـان لبللقـاء، وسبثيل يف األداء مراعـاة للمعـاين
يتيح الفرصة للمعلم أن يكتشف عيوب التفكَت والتعبَت لدي بعض الطلبة حىت  (ج 

 .سريعة وعامة أمام الطلبة يعمل على معاجلتها بصورة
 .وسيلة من وسـائل االرتفاع بادلستوى الثقـايف عند الطلبة وزيـادة معلومـاهتم (د 
رلـال يطلع فيو الطالب على منـاذج من تفكَته وتعبَته يتناوذلـا ادلعلم بالنقد  (ه 

 .والتحليل وادلوازنة هبدف اإلجادة والتحسُت
ومهّمة يف احليـاة فهو الوظيفة الرئيسية للغة نبلحظ شلا سبق، للكبلم منزلة كبَتة 

سواء كان إذا  .ن ادلختلفةييف ادلياد تصـال بُت بعضهم ببعضاإلأداة أي وسيلة التفاىم و 

                                                           
: القـاىرة)الطبعة السابعة عشرة  ،في طرق التدريس الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية ،عبد العليم إبراىيم 09
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ق ادلثلى لتعليم اللغة أو للوصول إىل الطر نتكلم من الناحية التعليم، فالكبلم من أىم 
 . أىداف التعليم

 أهداف تعليم مهارة الكالم -3
 : 30أىداف كثَتة ومتنوعة لتعليم الكبلم ديكن أن نعرض ألمههـا فيمـا يليىناك 

 أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية   (أ 
 أن ينطق األصوات ادلتجـاورة وادلتشـاهبة (ب 
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركـات القصَتة واحلركـات الطويلة  (ج 
 اسبةأن يعرب عن أفكـاره مستخدمـًا الصيغ النحوية ادلن  (د 
أن يعرب عن أفكـاره مستخدمـًا النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خـاصة يف   (ه 

 لغة الكبلم
أن يستخدم بعض خصـائص اللغة يف التعبَت الشفهي على سبيل ادلثال التذكَت   (و 

  ذلك شلا يلزم ادلتكلم بالعربيةوالتأنيث وسبييز العدد واحلـال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت
 توى نضجو وقدراتوسب ثروة لفظية كبلمية منـاسبة لعمره ومسأن يكت  (ز 
ومستواه  أن يستخدم بعض أشكال الثقـافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره (ح 

 جتمـاعي وطبيعة عملواال
 فهومـًا يف مواقف احلديث البسيطةأن يعرب عن نفسو تعبَتاً واضحـًا وم (ط 
هبـا بشكل متصل ومًتابط لفًتات  أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث (ي 

 ة مقبولةزمني
بلم ىو شلـارسة الشفهية نستخلص ىنا، إن ربقيق كّل ىذه األىداف يف تعليم الك

العربية على الطلبة بالنظر على الطبلقة والًتاكيب الصحيحة والنرب والتنغيم، والعتمـاد 
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 اإلتصـال، وتوسيع نفوسهم على قدرة الكبلم العريب ألن تدفعـهم إىل اإلستزادة يف
 .أفكارىم ومعلوماهتم

 تخطيط تعليم الكالم -4
 :  يلي ىي ماتعليم الكبلم لاألمور اليت ال بد أن تراعى قبل التخطيط 

على نوعية ادلستمعُت واىتمـامهم ومستويـات تفكَتىم  الً أن يتعرف ادلتحدث أوّ  (أ 
 .ال حيبون وما حيبون مسـاعو ومـا

 .ليسـاعد ادلتكلم على ربقيق أىداف كبلموأن حيدد أىداف الكبلم، وىذا  (ب 
أن يكون ادلتكلم قـادرًا على ربديد زلتوى كبلمو، أي أن حيدد األفكـار وادلعـاين  (ج 

وادلشكبلت اليت يريد احلديث عنهـا، وأن تكون ىذه األفكار متفقة مع األىداف 
 .اليت سبق ربديدىـا

واختيـار األسلوب ادلناسب أن يتم اختيـار أنسب األسـاليب أو الطرق للكبلم،  (د 
للكبلم يعتمد على عدة عوامل منهـا نوعية ادلستمع، ونوعية الكبلم، أي موضوعو، 

 .ومـادتو، ونوعية األىداف ادلراد ربقيقهـا
 
 توجيهـات عامة لتدريس الكالم -5

هـات العـامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهـارة يوفيمـا يلي رلموعة من التوج
 : 32العربية كلغة الثـانيةالكبلم 

تدريس الكبلم يعٍت شلـارسة الكبلم، أي أن يتعرض الطـالب بالفعل إىل مواقف  (أ 
 .يتكلم فيهـا بنفسو ال أن يتكلم غَته عنو

                                                           
 92 -93: ص  –، ص المرجع السـابقعلي أضبد ادلدكور،   33
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أن يعرب الطبلب عن خربة، أي أال يكلف الطبلب بالكبلم عن شيء ليس ذلم  (ب 
 .  وفبو خربة أو بعبارة األخرى يتكلم الطالب يف موضوع غَت مأل

التدريب على توجيو االنتبـاه، أي ليس الكبلم نشـاطًا آليـًا يردد فيو الطالب  (ج 
 .عبـارات معينة وقتمـا يراد منو الكبلم

عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح، أي من أكثر األشيـاء حرجـًا للمتحدث وإحبـاطًا  (د 
أخطـاء  ويرتبط هبذا أيضـًا أال يلح ادلعلم يف تصحيح. لو أن يقـاطعو اآلخرون

 .الطبلب
مستوى التوقعـات، أي من ادلعلمُت من تزيد توقعـاتو عن االمكـانات احلقيقة  (ه 

فـاء القول مث يلومو إن مل يكن يللطالب فيظل يراجع الطالب ويستحثو على است
 .   عند مستوى التوقعـات

التدرج، أي أن يهيئ من مواقف الكبلم ما يتناسب مع كل مستوى من  (و 
سُت بالنسبة على ادلستوى االبتدائي، وادلستوى ادلتوسط، مستويـات الدار 
 .وادلستوى ادلتقدم

قيمة ادلوضوع، أي تنمية دوافع الطبلب للتعلم كلمـا كان ما يتعلمونو ذا معٌت  (ز 
  .عندىم

 
 الجوانب المهمة في تعليم مهــارة الكالم -6

 :يف تعليم مهارة الكبلم، وىي اليت يلزم أن تستخدماجلوانب ادلهمة  بعض ىناك
 النطق (أ 

ة الكربى لتعليم النطق مهياأل يرى الًتبويونو انب النطق، ـجمن أىم ىذه اجلوانب 
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أو تصحيحو . منذ البداية تعليمـًا صحيحـًا

ن التفكَت وىو اجلانب اآليّل الذي ال حيتاج إىل الكثَت م. 34بعد تعلمو بشكل خاطئ
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د لعبـارات كّررىـا يوعلى سبيل ادلثال من عملية النطق الًتد. والعمليـات الذىنية ادلعقدة
  .35ادلعلم، والقراءة اجلهرية، وحفظ نصوص مكتوبة أو مسموعة وترديدىـا

 ادلفردات (ب 
ضبل ادلعٌت كما أنـها يف ذات الوقت  ةوىي أدا. تعترب ادلفردات من مكونـات اللغة

فكَت، فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات ربمل وسـائل للت
 .    36ما يريد

 القواعد (ج 
احلقيقة  كثَتًا ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبة اإلشارة إىل القواعد، ولكنّ 

ن يعرفها أىي أن اللغة ربكمهـا رلموعة من القواعد اليت ينبغي ديكن انكارىـا  الاليت 
ر أو جيداً ادلتكلم هبا واليت جيب أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكّ 

 .37ر، سواء مت بوعي أو بغَت وعيوقت متأخّ 

 طريقة تدريس الكالم -7
 :أما طرق التدريس ادلناسبة الستخدام  ىذا التعليم فمنها

 ( Direct Method )  طريقة ادلباشرة (أ 

 .عليو الكلمة وما تدلّ بُت  ادلباشر تستخدم ىذه الطريقة االقًتان
لطبلب صببل باللغة العربية وتستخدم أسلوب التقليد واحلفظ حيث يستظهر ا

ىذه الطريقة تتجنب . وزلاورات تساعدىم على إتقان اللغة ادلنشودة وأغاين
 .38وال تستخدم األحكام النحويـة مكان للغة األمّ  وال ،استخدام الًتصبة

                                                           
: بيـروت )الطبعة األوىل  ،والتطبيقتعلم اللغـات الحية وتعليمهـا بين النظرية  ،صبلح عبد اجمليد العريب 35

 028: ص (م0980مكتبة لبنــان، 
  060: ص ،المرجع السابق زلمود كامل النـاقة، 36
 062: ص ،المرجع نفسه 37
 33 :ص (م0997دار الفبلح، : عمان) أسـاليب تدريس اللغة العربية ،اخلويل يزلمد عل  38
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 (Audio lingual Method  )  الشفهيةطريقة السمعية  (ب 

أنشطة الدارس على اجلانب السمعى الشفهى  نينبغي أوال أن تقًت 
كما ينبغى أن يعقب مرحلة . اجملاالت البصرية اإلشارية للسلوك  اللغويو 

كز الدارس اىتمامو ر التعرف والتمييز كل من احملاكة والتكرار واالستظهار وال ي
ادلفردات إال بعد أن يتعود على األصوات والنظم على توسيع حصيلتو من 

وعلى الدارس أن يركز على الصحة اللغوية قبل السعى ضلو  ،غيوالص
  .39الطبلقة

 (Total Physical Respone Method  )   ستجابة اجلسميةطريقة اال (ج 

طلب يأو    ىي طريقة لتدريس اللغة مبنية على تنسيق الكبلم والفعل
على و . ما أمرىم مباشرة باالستجابة اجلسدية وايعملأن الطبلب  من ادلعلم

 .س الطالب ليفتح الباب فالطالب يفتحو مباشرةأمر ادلدرّ  ،سبيل ادلثال
 ( ( The Silent Way Methodطريقة الصامتة (د 

وعادة ما يكون ذلك باستخدام  ،س عنصر لغوي مرة واحدةتقدمي ادلدرّ 
ويتبع ذلك مباشرة . للطالب ت غَت لفظية من أجل توصيل ادلعاينمعينا

االختبار والذي قد يكون من األفضل تسميتو باستنطاق الطالب وتشكيل 
  .20استجابتو

 ( Comunicative Method) طريقة االتصالية (ه 

سات وقد يقوم ادلعلم بصورة شخصية وغَت رمسية من خبلل اجلل
يتحدث فيها ادلعلم عن موضوعات مثل نظرة الدارس  . نفرادية مع كل دارساال

                                                           
امساعيـل الصـيٍت : مـًتجم ،وصـ  وتحليـل: تعلـيم اللغـاتمذاهب وطرائق فـي  ،جزرو دور َت ثو  جاك رتشاردز39

 031 - 009 :ص (م0991 ،دار عامل الكتب: الرياض)وغَته 
 065: ، ص المرجع نفسه  21
20

 316 - 315: ص  –ص  ،المرجع نفسه  
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إىل أسلوبو يف التعلم وقدراتو التعليمية اخلاصة وأىدافو من التعلم كما قد يتم 
 .23ذلك بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية ربديد احتياجات

 (Eclectic Method)  طريقة االنتقائية أو التوليفية (و 

نظر إىل الطرق السابقة على أساس أن بعضها يكمل  من ادلمكن أنو 
. ضة أو متناقضةالبعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعار 

ض عتناسب طبلبو ب اليتشعر أنو حر يف استخدام األساليب وعلى ادلعلم أن ي
 .22لفةتالنظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس سل

 طريقة األسئلة واألجوبة (ز
تعترب طريقة األسئلة واألجوبة من أنسب الطرق وأبسطهـا وأكثرىـا فعـالية يف  

يبدأ ادلعلم استخدام ىذا األسلوب  وعـادة مـا. تدريس احملـادثة باللغة العربية
بأسئلة وإجـابات قصَتة مث ومع منو قدرة الدارسُت على االستجـابة للمواقف 

تدرج األسئلة من السهولة إىل وتمـًا، الشفهية ينتقل ادلعلم إىل مراحل أكثر تقد
الصعوبة ومن البساطة إىل ادلعقدة، ومن ادلواقف الصغَتة إىل مواقف جوىرية 

  .  تستغرق عدة دقـائق

 اختبـارات مهـارة الكالم -8

و وسيلة أو سوىرسيمي أريكنتو أنّ  وترى. ىو وسيلة دلعرفة النتائج التعليمية
ورأى نور كنجانا . الطريقة ادلرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظًرا إىل نتائج تعلمو

أن التقومي ىو وسيلة لنيل النتائج من وظائف الطلبة أو رلموعة من الطلبة حىت يعرف 

                                                           
 049:  ص ،السابقالمرجع  ر،جرو دور َت ثو  جاك رتشاردز  23
 36: ص  ،المرجع نفسه  22
 073: ، ص المرجع السـابقزلمود كامل الناقة،   24
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25ادلعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة
م ىناك عدة نقـاط جيب أن ويف تقومي مهـارة الكبل .

 :ختبـارات على قيـاسهـا، وىييعمل اال
 26اختبـارات األصوات - أ

أحد جوانب تعلم مهارة الكبلم يف اللغـات األجنبية ىو سيطرة ادلتعلم على 
ومن مث ديكن . مثل التحكم يف عملية النرب والتنغيم والتشديد م ادلختلفة لؤلصواتـالنظ

 : اختبـار األصوات عن طريق
 اختبـارات النطق (0

ختبـارات النطق زبترب قدرة ادلتعلم على انتـاج األصوات ادلتحركة يف بنود ا
ـًا مث يطلب من التلميذ أن يعيد يشرح ادلدرس موقف( أ) :على سبيل ادلثـال . والصـامتة
من ىنا، . يطلب من التلميذ قراءة نص أو حوار تعلمو بصوت مسموع( ب)الشرح، 

، وىذه تقيس انتـاج التبلميذ ألصوات ديكن استخدام مادة غَت مألوفة للتلميذ نقلهـا
 .  معينة ويشَت إىل الدقة والسرعة مع ارتبـاطها باألصوات اللغة ادلستهدف تعليمهـا

 اختبارات التنغيم (3
أي الًتكيز على التشديد مع مبلحظة أن ادلتعلم دييل إىل ربويل التنغيم اخلاص 

ختبـارات بعنـاية حيث أن لكّل لغة غة ادلستهدفة، وجيب إعداد ىذه االإىل الل بلغتو األمّ 
 . ص بالتنغيمانظـامهـا اخل

 ختبـارات ادلكتوبةالا (2
ىناك اختبـارات كتـابية معينة تساعد يف تقومي معرفة الطبلب وكيفية نطق اللغة، 

 :وىي كالتايل
قارن بُت احلروف ادلوضوع أسفلهـا خط إذا  : الكلمــات ادلتشـاهبة وادلختلفة، مثال  ( أ

 :إذا كانت غَت متشـاهبة ( ب)إذا كانت متشاهبة، و( أ)هبة، ضع كانت متشـا
                                                           

35
Wasid,Iskandar, dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa.  )Bandung: Rosdakarya,  

2008( p. 108 
 069 -068: ص  ،المرجع السابق ،فتحى علي يونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ  26
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 حارس –ظاىِر                         حارس  –ضابِط 
 د....زلـ: حذف احلروف، حدد الكلمات اليت هبـا حروف ناقصة مث أكملها  ( ب

 
 27اختبـارات المفردات - ب

على سبيل و ادلنبهـات ادلـرئيـة، فردات ىناك بعض التكنيكات منها والختبـار ادل
 :ادلثال 
وفيهـا تعرض ساعة كبَتة على التبلميذ ويطلب منهم ربديد : اختبـار الوقت  (0

 .الوقت الذي تشَت إليو السـاعة
تكتب بعض األرقـام ويطلب من التبلميذ قراءهتـا : قراءة األرقـام بصوت مرتفع  (3

 .بصوت عال
 

 28اختبـار القواعد والتركيبـات - ج
 :وديكن اختبـار القواعد يف اختبـار الكبلم كما يلي

صف حدث داخل : ، ادلثال (Visual Cues)اإلشـارات أو ادلنبهـات البصرية  (0
ىي  -ماري تدخل الفصل،  –الفصل أو األنشطة اليت يقوم هبا التبلميذ، مثل 

وديكن استخدام نفس النشاط يف أزمنة . ىي ذبلس اآلن -ذاىبة إىل مكاهنا، 
ماري دخلت الفصل وذىبت إىل مكاهنا : أخرى غَت ادلذكورة، فتكون 

 .وجلست
. كان آخر أو فعبًل مكان آخريطلب من التلميذ إبدال ضمَت م: اإلبدال  (3

أنا "وأعد نطق اجلملة كما بُت القوسُت  حول الضمَت يف اجلملة األوىل :مثال
  .(ضلن" )عندي كتاب

                                                           

 071:  ص، المرجع السابق ،فتحى علي يونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ  27 
 070:  ص ،المرجع نفسه 28
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 29(معدل السرعة والطبلقة) الكالم االتصال أو التعبير المباشر - د
عند تقومي قدرة التلميذ على االتصـال شفهيـًا يكون الًتكيز األسـاسي على 

درة توصيل أو ترصبة الرسـالة أو سلسلة من الرسائل، واالىتمام ينصب على معرفة ق
 .التبلميذ على الفهم

تقومي مهارة الكبلم ىو أنـو ركزت على والشيء الذي ديكن مبلحظتو على       
 .النقـاط الرئيسية منهـا األصوات، وادلفردات، والقواعد، والطبلقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 073:  ص ،المرجع نفسه 29
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 مهارة الكالمعلى التدريبـات :  المبحث الثـاني
 مفهوم التدريبـات -1

ال شّك أن التدريبـات تسهم يف ذبويد عملية التعلم وىي جزء أساسي من 
الكتاب، وكلمـا عوجلت التدريبـات بشكل تربوي وفٍت جيد ضمنـا جودة للكتـاب وتقديرًا 

 .41ا دلا تعلمودلواقف ادلتعلم وتعزيزًا وتثبيتًـ 

أهنـا ( Language Drills)وقال رشدي أضبد طعيمة عن مفهوم التدريبـات اللغوية 
. تستهدف سبكُت الطالب من أن يسيطر على األمنـاط اللغوية اليت تعلمهـا يف الفصل

لذا التدريب . باإلصلليزية توحى هبذا ادلعٌت، إذ أن من معـانيهـا يثقب أو حيفر Drillوكلمة 
ىو أداة أو وسيلة حلفر ادلهـارة اليت تعلمهـا الفرد وتثبيتهـا عنده وتدعيم ما تعلمو 

 .40بشأهنـا

إذن فالتدريبـات على سبيل ادلثـال األسئلة االستفهامية، واألسئلة احلوارية، 
لمسـاعدة على لالكربى  هـاوذلـا أىداف. لتلخيص، والتعبَت احلّر وغَت ذلكوادلنـاقشـات، وا

واألصوات، وادلفردات، ، األربعة ادلهـارات من نواحيإكسـاب الطلبة استخدام اللغة 
 .والًتاكيب

 أهداف التدريبـات  -2
 :أىداف التدريبـات ما يليأمثلة ومن 

بُت التدريب والتقومي وأنواع كل أن يكون الدارس قادرًا على أن يعرف الفرق  (أ 
 .منهمـا

                                                           
 ،الكتـاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغـات أخرى ،ورشدي أضبد طعيمة زلمود كامل الناقة 41

 398:ص  (م0982، جامعة أم القرى: مكة ادلكرمة)
جامعة أم القرى، دون : مكة ادلكرمة )اجلزء الثاين  ،المرجع في تعليم اللغة العربية ،رشدي أضبد طعيمة 40

 646 : ص (السنة
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 .صّنف التدريبـات اللغوية إىل أنواعهـاتأن  (ب 
 .أن يضع تصوراً ببعض التدريبـات ادليكانيكية وادلعنوية واالتصـالية (ج 
 .أن يوضح ادلواقف اليت جيوز فيهـا استخدام تدريبـات منطية، وتدريبـات اتصـالية (د 
 .43إىل ادلنطق الذي يستند إليو أن يراجع كّل نوع من ىذه التدريبـات (ه 

 : ىيوبالنظر إىل ىذا احلصر، صلد أن أىداف التدريبـات ادلركزة 
 .سبييز الطلبة بُت التدريب والتقومي (أ 
 .نواع التدريبـات اللغـويةألتفهم الطلبة  (ب 
 .لطلبة على التدريبـات ادليكانيكية وادلعنوية واالتصـاليةشلارسة التدريب ل (ج 
 .النمطية واالتصـالية يف ادلواقف ادلناسبتدريبات الاستخدام  (د 
 .إعـادة كّل من التدريبـات اللغويـة إىل الكتب أو ادلنطق (ه 

   
 أنواع التدريبـات -3

 : من أنواع التدريبـات  بعض لييوفيما 
 أو يسمى بـالتدريبات ادليكانيكية،( Pattern Drills)التدريبـات النمطية  (أ 

ل واحد وتتطلب اليت تثبت على شكوىي عبارة عن رلموعة من التمرينـات 
وىدف ىذه التدريبات تثبت األمناط اليت . ستجـابة ذلـاطريقة واحدة يف اال

وديكن أن نقول بأهنا . تعّلمها الطالب وتشيع يف رلال النحو وتعليم الًتاكيب
تعميق الطلبة على التدريبات عن ادلهارات اللغوية أي األصوات، وادلفردات، 

 .يبالًتاك/والقواعد
 (Communicative Drills)التدريبات االتصـالية   (ب 

اآلخرين، وال تتبع شكبلً  وىي اليت تدور يف مواقف اتصايل عن طريق احلوار مع
وادلبلحظ على التدريبات  .42كما ال تنىبء باستجـابة واحدة من الطبلبواحًدا  

                                                           
  646: ص  ،المرجع السابق ،رشدي أضبد طعيمة 43
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رلاالت  أيّ االتصـالية بأهنـا ترسخ التدريبات على شلـارسة باستخدام اللغة يف 
 .    ربريريـا وغَت ذلك متتحدث بالكبلم احلّر سواء أكان شفهيـًا أتشـاء وأن 

 (Meaningful Drills)الداللية / التدريبـات ادلعنوية  (ج 
دف إىل تقدمي ادلسـاعدة البلزمة لربط الكثَت من هتنوع من التدريبـات اليت  وىي

و الكتـابة أو القواعد وتثبيتهـا يف اجلزئيـات والتفـاصيل ادلتعلقة بتعلم األصوات أ
 .44ذاكرة الطالب

 
 توجيهـات عامة عند إعداد التدريبـات -4

 :45ينبغي عند إعداد التدريبـات مراعــاة ما يلي
 التزام التدريبـات التابعة لكل درس خطة واضحة تسَت عليها يف سلتلف الدروس (أ 
 .الًتكيز على التدريبـات االتصـالية (ب 
التدريبـات على اختيـار ادلضمون الثقايف ادلناسب للتبلميذ، احلرص عند إعداد  (ج 

حبيث تدور حول أشيـاء ذات معٌت يف حيـاهتم، وذات ارتبـاط بقيم واذبـاىات 
 .تساعد على تكوين اإلنسـان ادلستهدف يف ادلنهج

مشول تدريبـات الفهم اليت تتبع النص القرائي للمستويات العليا من التفكَت   (د 
 .حليل والًتكيب والنقد والتقوميكالتطبيق والت

 .إعطـاء ادلهارات الصوتيـة، استماعا وكبلمـا (ه 
عرض ادلفردات والًتاكيب واجلمل اليت تعلمها التلميذ يف سيـاقات سلتلفة،  (و 

ومواقف متباينة تساعده على االستخدام الثرى للغة فضبل عن تنمية إحساسو 
 . احلياةبالقدرة على توظيف اللغة يف ادلواقف ادلستجدة يف

                                                                                                                                                               
 647: ص ،المرجع نفسه  42
 321: ص ،المرجع السـابق ،تعليم العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأسـاليبه ،رشدي أضبد طعيمة 44
 025: ص ،المرجع السـابق رشدي أضبد طعيمة، 45
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التدريبـات على الكلمات اجلديدة يف الدرس، وضرورة يف قتصـار عدم اال (ز 
 .التدريب على الكلمات القددية أيضـا

إتاحة الفرصة للتكرار الكايف وبشكل متوازن للمفردات والًتاكيب واجلمل حىت  (ح 
 .تضمن ادلمارسة ادلنظمة دلا تعلمو التلميذ

 .تقارب عدد التدريبــات يف الدروس (ط 
يف  طغطية تدريبــات التذوق األديب للجوانب اجلمــالية والوجدانية وليس فقت (ي 

 .اجلوانب ادلعرفية
تنوع التدريبـات من حيث الشكل حبيث تشتمل على أسئلة موضوعية دبختلف  (ك 

 (.صواب، وخطأ، اختيـار من متعدد، مزاوجة، تكملة)أنواعها 
ـات تعليمية تستهدف تدريبـ: تقسيم التدريبـات يف آخر كل وحدة لنوعُت  (ل 

تثبيت معلومات أو تنمية مهارات معينة، وتدريبـات تقوديية تستهدف ربديد 
 .مستوى التلميذ وتشخيص مواطن القوة والضعف عنده

ربقيق التوازن يف دروس ادلراجعة الواردة يف آخر كل وحدة، بُت األمناط  (م 
ا وعدم الًتكيز على وادلفاىيم اللغوية اليت تعلمها التلميذ يف دروس الوحدة كله

 .ما ورد يف درس واحد فيها
 .توظيف األسـاليب اجلديدة الشـائعة يف بناء التدريبـات مثل اختبار التتمة (ن 
 .زبصيص بعض التدريبـات للعمل اجلماعي يف الفصل مثل األلعــاب اللغوية (س 

 
 مهـارة الكالم على التدريبـات -5

شيوعـًا يف رلـال التدريب على فيمـا يلي حديث عن ثبلثة من أكثر التدريبـات 
 :46الكبلم
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 :الثنـائيـات الصغرى   (أ 
رلموعة من الكلمـات اليت تتفق يف   Minimal Pairsيقصد بالثنائيـات الصغرى 

. كافة حروفها، باستثنـاء حرف واحد، يًتتب على تغيَته تغيَت معٌت الكلمـات
فكل كلمتُت من ىذه اجملموعـات . طُت/كلب، تُت/عمل، قلب/أمل: مثل 

ىذا احلروف الذي ىو . الثبلث تتفقـان يف حرفُت، وزبتلفـان يف احلرف الثالث
، وليس اختبلف Phonemeمى بالوحدة الصوتية موضع اخلبلف ىو ما يس

منا يكمن أن إو . الوحدة الصوتية وحده بالذي يكّون بُت الكلمتُت ثنائية صغرى
  .يكون اختبلف النرب أو التنغيم من أسـاليب تكوين الثنائيـات الصغرى

 التكرار الصويت (ب 
ألصوات العربية من أكثر التدريبـات شيوعـًا لتنمية قدرة الدارسُت على النطق ا إنّ 

مث تكليف الطبلب  ،ويقصد بو تقدمي منوذج لنطق األصوات ادلستهدفة .التكرار
دبحـاكاتو عدة مرات كلما طلب ادلعلم لذك إىل أن يتأكد من قدرهتم على نطق 

جامعة أم : يقول ادلدرس : وعلى سبيل ادلثال من التكرار . ىذه األصوات
قسم التكرار إىل ومن حيث طرقهـا ين. جامعة أم القرى: القرى، فقلد الطلبة 

 : ثبلثة أقسـام، ىي
 وىو تكرار يشًتك فيو الصف كلو: التكرار اجلمعي  (0
 .وىو تكرار تشًتك فئة من الصف، وليس كلو: التكرار الفئوي  (3
وىو تكرار يقوم بو طالب واحد يف الوقت الواحد، مث يتلوه : التكرار الفردي  (2

يشًتك صبيع الطبلب الصف أو معظمهم أو طالب ثاين وطالب الثالث حىت 
 .بعضهم

 التدريبـات ادلعـاجلة (ج 
. وىي اليت تأخذ مكـاهنـا يف ادلستويـات اليت يكون الطالب قد تدرب عليها خطأً 

وىنا يقوم ادلعلم دبراجعة النظام الصويت للعربية كما درسو الطبلب وكما ينبغي ذلم أن 
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ادلتقدمة، أن يشرح للدارسُت أسباب ادلشكلة كما جيوز لو يف ادلستويـات . يدرسوه
 .ويوضح ذلم موقع الصوت من النظام الصويت للعربية

 :وىناك عدة تدريبـات أخرى دلهـارة الكبلم، ونذكرىا فيما يلي
 .التكرار، ويتكون فيو من التكرار الصوت، والتكرار للكلمة، والتكرار للجملة (0

التكرار اجلمعي، : بلث أقسام، وىي كما عرفنا إن من طرق التكرار تتكون من ث
 :47وتنظيم التكرار الكبلم كما تلي. والتكرار الفئوي، والتكرار الفردي

 .ينطق ادلعلم النموذج ادلطلوب مرتُت أو ثبلث والطبلب يستمعون:    أوالً 
 .يعطى ادلعلم لطبلبو إشـارة تطلب منهم التكرار اجلمعي:  ا  ثانيً 
 .نفس اإلشـارة إذا أراد أن يكرر الطبلب بطريقة صبعيةيكرر ادلعلم :  ا  ثالثً 
 .يعطى ادلعلم إشـارة تطلب من الطبلب بدء التكرار الفئوي:  ا رابعً 

ن يبدأ طبلبو التكرار الفئوي مرة ر ادلعلم نفس اإلشـارة إذا أراد أيكر :  اخامسً 
 .ثانية

 .ردييعطى ادلعلم إشـارة تطلب من الطبلب بدء التكرار الف:  اسادسً 
أثناء التكرار الفردي، يستمع ادلعلم الستجـابات الطبلب فيصبح ما  : ا سابعً 

إىل تصويب ويشجع من يستحق التشجيع ويثٍت على من يستحق  حيتاج
 .الثنـاء

 الربط بُت الكلمة ادلسموعة والصورة اليت تدّل عليهـا (3
احلروف ادلتقـاربة سبارين النطق، تتكون فيها على نطق أصوات اللغة إبتداء، نطق  (2

وحُت يكتشف ادلعلم أن تبلميذه ال . ادلخارج، نطق احلركات القصَتة والطويلة
 :48، فعليو أن يقوم دبا يلي/ق ، أو ك،/ط ت،/يفرقون بُت صوتُت مثل 

 .حيدد ادلعلم الصوتُت موضع اإلشكال عند طبلبو:   أوالً 
                                                           

 54: ص ،المرجع السابق ،زلمد علي اخلويل  47
 53: ص. المرجع نفسه 48
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الثنـائيـات الصغرى اليت يتقابل فيهـا ىذان خيتار ادلعلم عدًدا كافيـًا من :  ا ثانيًـ 
ويستحسن أن يكون التقابل يف مواقع أولية ومواقع وسيطة، . الصوتان

 .ومواقع ختامية
ىي الصوت / ك/مثبل . يتفق ادلعلم مع طبلبو على رقم لكل صوت: اثالثً 

 (3)ىي الصوت / ق /و( 0)
غرى ويطلب من طبلبو ينطق ادلعلم كلمة من قائمة الثنـائيـات الص:  ارابعً 

؟ (3)أم الصوت ( 0)ىل ىو الصوت : التعرف على الصوت ادلنشودة 
 .يتكرر سبرين التعرف على كلمات متعددة من قائمة الثنـائيات

يرتب ادلعلم قائمة الثنائيات مثٌت مثٌت حبيث تبدأ كل ثنائية بالصوت :  اخامسً 
 .األسهل

لم الكلمة والطبلب يستمعون مث يرددون يبدأ سبرين النطق بأن ينطق ادلع: سادًسـا 
 .من بعده بطريقة صبعية، مث بطريقة اجملموعيـات، مث بطريقة فردية

ال ادلنطوق مث شبـاه صبل ويقدم ادلثو أيف صبل أ يدمح ادلعلم الكلمات:  سابًعا 
 .يردد الطبلب من بعده بطريقة صبعية، واجملموعات، مث فردي

 .كاجلمل االخبـارية، والتعجبية، واالستفهـاميةتنغيم اجلمل حبسب ادلواقف   (4
 .جـابة عن األسئلة اليت يطرحهـا ادلعلم وادلتعلقة دبوضوع مُسع قُرئاإل (5
 .االشًتاك يف زلـادثة قصَتة تتعلق بادلوضوع ادلقدم واالشًتاك يف زلادثة عامة (6
 .49إلقـاء األسئلة ادلرتبة بادلواقف العــامة (7

 
 نمـاذج التدريبات لمهـارة الكالم  -6

احلوار أو احملادثة، بهارة الكبلم بالنمـاذج ادلتنوعة دلالتدريبـات من ىناك أنواع 
 : 51وتدريبـات التشخيص، والعـبلقة

                                                           
 000: ص ،المرجع السـابق ،وزلمد عبد الرؤوف الشيخ فتحى علي يونس 49
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 ...أجب باختصـار (أ 
 ...أجب بنعم، أو ال (ب 
 (أسئلة اتصالية)أجب عن األسئلة التـالية  (ج 
 :أجر احلوار كما يف ادلثال  (د 
 (حوار طبيعي)مع زميلك حول الصورة كما يف ادلثال  أجر احلوار (ه 
 ...جنسيتو/ اسم بلده / لتعرف منو امسو ...اسأل (و 
 صاحبة البطاقة/اسأل بعض األسئلة عن صاحب (ز 
 .عدد طبلب ادلدرسة/ شبن الثوب / بداية الدراسة : اسأل عما يلي  (ح 
 استبدل كما يف ادلثال (ط 
 طما بُت القوسُت دبا ربتو خ/ استبدل ما تسمع  (ي 
 استبدل مع تغيَت ما يلزم (ك 
 لتجري احلوار (اخل...طعام، مواعيد،)استخدام القائمة  (ل 
 داة االستفهام اليت بُت القوسُتأاستفهام مستخدًما  (م 
زميلُت مستخدمُت أمسـاءكم بدل / اقرأ احلوار، مث قم بأدائو مع زميل / استمع  (ن 

 (أمسـاء شخصيات احلوار
الصورة، مث رتب الصور حبسب التسلسل استمع إىل احملادثة مرتُت وانظر إىل  (س 

 (صور تعرب عن احملادثة)الذي جاءت بو يف احملادثة 
 :بُت القوسُت / أعد اجلمل اآلتية مستخدمـًا الكلمـات اليت تسمعهـا  (ع 
 اقرأ احلوار التايل مث أكتب زلادثة متشاهبة لو، بينك وبُت شخص آخر (ف 
 ...(دلـاذا مل يفعل كذا؟ ألنو)اقرأ احلوارات مث اشرح ادلواقف كما يف ادلثال (ص 
 من عندك/ أكمل احلوار بالعبارات ادلناسبة من الصندوق  (ق 
 (على الطاولة)أكمل احلوار لتشًتي الطعام وادلشروبات اليت يف الصورة  (ر 

                                                                                                                                                               
 (ه0438دون الطبع، : دون ادلطبع) بهإعداد المواد التعليمية لغير الناطقين  عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزن، 51

Http: Faculty.Ksu.edu.sa/3070/pages/520.ascx ,Diakses pada hari Kamis: 19 Januari 2012 
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 تبادل األسئلة واألجوبة حول الصور مع زميلك كما يف ادلثال (ش 
 تكلم مستعينـًا بالصور والكلمات (ت 
 تدريب السلسلة( من أين أنت؟...أنا من)مع زمبلئك ل السؤال واجلواب بادت (ث 
 حّول النص إىل حوار (خ 

 
 تدريبــات مهــارة الكالم وتقويم تصحيح -7

ألن ذلك يعوقو عن االسًتسـال س أال يقـاطع الطـالب أثناء الكبلم، وعلى ادلدرّ 
 :ل أن منيز بُت أمرين ومن األفضـ .يف احلديث

ىذه احلـالة، للمدرس أن يتدخل وينبو تصـال، ويف األخطــاء اليت تفسد اإل ( أ
 .الطـالب إىل األخطـاء ويشجعو على تصحيحو بنفسو ما أمكن

األخطـاء اليت ال تؤثر يف فهم الرسـالة، ولكنهـا تتعلق بشكل الرسـالة، وىذه ال  ( ب
   .  يلح ادلدرس عليهـا يف ادلرحلة األوىل، وإمنـا يعـاجلهـا برفقٍ 

نمية نوعية التكلم بالعربية أو ترقيـة كفـاءة واذلدف من ىذا التصحيح إىل ت
 :53التقومي يف تدريبـات مهـارة الكبلم فهو مـايليجوانب أمـا . الكبلم

 :اجملـال اللغوي، وىو يتكون من ادلؤشرات التالية  ( أ
 ادلخرج (0
 النرب (3
 التنغيم (2
 اختبـار الكلمة (4
 ترتيب الكلمة (5

                                                           
: الريـاض )، الطبعة األوىل إضـاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهـاعبد الرضبن بن ابراىيم الفوزان،  50

  088: ص( م3100مكتبة ادللك فهد الوطنية، 
52

 Effendy, Ahmad Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. )Malang : Misykat, 2009( pp. 

153-154 
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 التنوع (6
 :التالية اجملـال غَت اللغوي، وىو يتكون من ادلؤشرات  ( ب

 الطبلقة (0
 الفهم (3
 ادلهـارة (2
 ةــادلعرفي (4
 الشجـاعة (5
  الفعـالية (6
 التنـاسب (7
 النشـاط (8
 التعـاون (9

كبَت إىل العوامل الذاتية،   إن تقومي كفـاءة الطلبة يف مهارة الكبلم خيضع إىل حدّ 
لك ينبغي أن نعد لذ. هـا من تصحيح األداء الكتايبوقد تكون العوامل الذاتية أوضح في

وكلمـا كانت ىذه اخلطة دقيقة . خطة تتضمن اجلوانب اليت نود تقوديهـا يف األداءمسبقـا 
 دليل التقومي الذيو .   وزلكمة فإنـها تقربنـا من ادلوضوعـية يف تقدير درجـات الطلبة

 :  ل اآليتبة يف مهارة الكبلم كما يف اجلدو استخدمها الباحثة لقيـاس ودلعرفة كفـاءة الطل

 
 
 

 
                                                           

: ص -ص( م0989ادلكتبات جامعة ادللك السعود، : الريـاض ) اختبـارات اللغويةزلمد عبد اخلـالق زلمد،   52
085 – 086. 

54
 Ainin, Moh, dkk. Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Cet-1. (Malang : Misykat, 2006) 

pp. 170-172 
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 األّولالجدول 
 دليل التقويم لقيـاس كفاءة لطلبة في مهارة الكالم

 سليمالنطق ال نتيجةال
 األخطـاء يف الكبلم قلة 80-011
 أخطـاء الكبلم واضحة ولكن يفهم ادلعٌت ادلقصود  60-81
 أكثر ىتمـامأخطـاء الكبلم اليت تقتضى إ 40-61

30-41 
 طلب صعوبة الفهم ألخطـاء الكبلم فيؤدي إىل

 تكرار الكبلم
 أخطـاء الكبلم الظـاىرة تسبب عدم الفهم قطعـًا  0-31

 
 الطالقـة النتيجة

 طبلقـة الكبلم أقرب إىل طبلقة الناطق األصلي 80-011
 تبدو سرعة الكبلم ناقصة دلسـائل لغوية عنده 60-81
 سرعة وطبلقة الكبلم متأثرة دبسـائل لغوية 40-61

وقوع التكرار والسكوت يف بعض األحيـان ألن  30-41
 اللغة زلدودة يف كفـاءةال

 ينقطع الكبلم فبل يتمكن من االستمرار يف احملادثة 0-31
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 الكتـاب المدرسي وكّراسة التدريبـات:  مبحث الثالثال
 الكتاب المدرسي -1
 مفهوم الكتـاب المدرسي - أ

يتكون من كتـاب الطالب األسـاسي ومن ادلواد درسي ادلالكتـاب  إنّ قـال القـامسي 
ـب ادلطـالعة ادلسـاعدة كادلعجم، وكتاب التمـارين التحريرية وكتاب التمـارين الصوتية وكت

ذىب إليو رشدي أضبد  ويـؤكد ىذا ادلفهوم مـا. ختبـارات ومرشد ادلعلمادلتدرجة وكتـاب اال
ف الكتب واألدوات ادلصـاحبة اليت إن الكتـاب ادلدرسي يشمل سلتل: طعيمة يف قولـو 

يتلقى الطـالب منهـا ادلعرفة واليت يوظفهـا ادلعلم يف الربنـامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل 
ختبـارات ، وكراسة التدريبـات، وكرّاسة االوادلذكرات وادلطبوعـات اليت توزع على الطبلب

 .55ادلوضوعية، ومرشد ادلعلم
عند الغـايل فهو الكتـاب األساسي للطالب ومـا  وأمـا تعريف الكتاب ادلدرسي

يصـحبو من مواد تعليمية مسـاعدة واليت تؤلف من قبل ادلتخصصُت يف الًتبية واللغة، 
وتقدم للدارسُت لتحقيق أىداف معينة يف مقرر معُت، ويف مرحلة معينة بل يف صف 

 .56دراسي معُت ويف زمن زلدد
الدراسية  ادلواد الدراسية ادلرتبة بناء على ادلنـاىج وديكن أن نقول إنو يشمل على

ذبـاىـات ادلستخدمة للمعلم والطلبة، أو بعبارة أخرى ىو الكتاب وفيهـا ادلعلومـات واال
األسـاسي يف اجملـال الدراسي ادلعُت بغرض مساعدة الطلبة يف التعلم ويكون الكتاب 

كراسة التدريبـات، و مل مرشد ادلعلم، ادلدرسي كادلرشد يف التعليم والتعلم ألن فيو يش
 .كتاب ادلطالعة اإلضـايف، والوسـائل السمعية والبصريةو ادلعجم، و 

                                                           
 9 : ص ،المرجع السابق ،نـاصر عبد اهلل الغـايل، وعبد احلميد عبد اهلل 55

56
 Hamid, Abdul, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, metode, Strategi, Materi, dan 

Media. Cet.1 ( Malang : UIN PRESS, 2008) p. 91 
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 كتـاب المدرسي الأهمية  - ب
يعترب الكتاب األسـاسي عنصرًا أسـاسًيا من مكونـات ادلنهج، فهو إحدى ركائزه 

اجلوانب الثقـافية والكتاب ادلدرسي يزود الدارسُت ب. األسـاسية يف أّي مرحلة تعليمية
ادلرغوب فيهـا، ويكون جيدًا إذا كان الكتـاب جيذب الدارسُت ضلوه ويشبع رغبـاتو وجيد 

وإذا كان ادلعلم لو دوٌر يف العملية التعليمة فإن الكتاب ادلدرسي ىو الذي . فيو نفسو
 .57جيعل ىذه العملية مستمرة بُت التلميذ وبُت نفسو حىت حيصل من التعليم مـا يريد

ختصـار الوقت يف جود الكتـاب ادلدرسي للمعلم ىو الوعند تيـان بيبلوايت أن و 
عملية التعليم، إذا كلف ادلعلم الطلبة أن يتعلموا ادلواد الدراسية قبل دخول الفصل، 
وكذلك يأمر ادلعلم الدارسُت أن جييبـوا عن األسئلة أو التدريبـات ادلنشودة يف الكتاب 

علم  واتصـالية، فيكون ادلادلدرسي، وذلك لتـرقية عملية التعليـم كي تـكون ذات فعـالية 
فإن أىم الكتاب ادلدرسي للطلبة ىو يتعلم الطلبة . دلسـاعدة للدارسُت، وىلّم جراكا

نفسهم دون حضور ادلعلم ويف أّي مكاٍن ووقٍت مـا، ويتعلم الطلبة على حسب سرعة 
 .       58التعلم لديهم، ويعُت الطلبة ادلواد وخيتار منها ما يريدونـها

ـا ولو فوائد العملية التعليمية فهو أحد مكونـاهتالكتاب التعليمي لو أمهية يف  إنّ 
جبانب آخر لو أضراره ومسـاوئو على الدارس واذباىـاتو ومن مث فهو و . للدارس وادلعلم

مل يتم إذا مل يعد إعداًدا جيًدا وإذا  سبلح ذو حدين، بقدر مـا يفيد فهو أحيـانًا قد يضر
 .    59نشدىـا اجملتمع والدين اإلسبلمياختبـاره وفق مبـادئ وأسس منشودة، ووفق أىداف ي

نستنتج شلـا سبق أن الكتـاب ادلدرسي مهم يف عملية التعليم والتعلم ويليب حـاجة 
وبدون الكتاب ادلدرسي يشعر ادلعلم بصعوبة ترقية فعالية يف العملية . ادلعلم والطلبة

دمـا يشرح ادلعلم ادلواد والطلبة يشعرون بصعوبة يف مناسبة العملية التعليمية عن. التعليمية
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الكتاب ادلدرسي مهم للمعلم والطلبة ألنو أو باختصار، و . يف شرحو أو كبلمو بسرعة
 .    األداة ادلفيدة والنافعة، وزلاولة من احملاوالت لًتقية العملية التعليمية يف ادلدرسة

 أسس إعداد الكتـاب المدرسي -ج

ادلعدة لتعليم العربية للنـاطقُت بغَتىـا  البّد على ادلؤلفُت ومقرري الكتب ادلدرسية
 :مراعـاة األسس اآلتية 

 ةـاألسس الثقافي  (0
منها احلذق، : ـان متعددة للداللة على معَ ( الثقافة)استعمل العرب كلمة : لغة 

ومنها الفطنة والذكاء، ومنها سرعة التعلـم والضبـط، ومنها الظفر بالشيء والتغلب عليو، 
 .ثقف الشيء ثقفاً وثقافاً إذا حذقو: هذيب، يقال ومنها التقومي والت

يقول ىنري الوست بأن الثقافة ىي رلموعة األفكار والعادات : اصطبلحاو 
ادلوروثة اليت يتكون فيها مبدأ خلقي ألمة ما، ويؤمن أصحاهبا بصحتها وتنشأ منها عقلية 

ويف ضوء ىذا التعريف للثقـافة نستخلص بأهنا  .61خاصة بتلك األمة سبتاز عن سواىا
أو رلموعة من نتيجة  لوصول إىل الكمال الشامل عن طريق العلمزلاولة اإلنســان ل

 .األفكـار واالذبـاىات والعادات اإلنسـان يف رلتمع مـا
وىناك رلموعة من الشروط وادلبـادئ اليت ينبغي أن تراعى يف احملتوى الثقايف 

 : 60التعليمية األسـاسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبـا، وىي اآلتيةللمادة 
 .أن تعرب ادلـادة عن زلتوى الثقـافة العربية واإلسبلمية (أ 
 .أن تعطي صورة صـادقة وسليمة عن احليـاة يف األقطـار العربية (ب 
 .أن تعكس ادلادة االىتمـامات الثقافية والفكرية للدارسُت على اختبلفهم (ج 

                                                           
61
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أن تتنوع ادلـادة حبيث تغطي ميادين ورلاالت ثقافية وفكرية متعددة يف إطار من  (د 
 .الثقافة العربية اإلسبلمية

أن تتنوع ادلـادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسُت من سلتلف اللغـات  (ه 
 .والثقـافات واألغراض

غتهم ولكن بأىداف العرب من تعليم ل الدارسُتأن تتسق ادلـادة ليس بأغراض  (و 
 .ونشرىـا

 .بُت الثقافات ةأال تغفل ادلـادة جوانب احليـاة العامة وادلشًتك (ز 
 أن يعكس احملتوى حياة اإلنسـان العريب ادلتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيو (ح 
أن يثَت احملتوى الثقـايف للمـادة ادلتعلم ويدفعو إىل تعلم اللغة واالستمرار يف ىذا  (ط 

 .التعلم
    .خربات ادلتعلم بأصحاب اللغةأن توسع ادلادة  (ي 
 (النفسية)األسس السيكولوجية   (3

مركز ىذه بسبب أن الطلبة ىم . يم والتعلميكون الطلبة جزًءا من عملية التعل
ويكاد جيمع الًتبويون على أنو كلما كان وراء . ىداف ادلرجوةاألاذلدف حىت حيصل 

لك أدعى إىل إسبـامو وربقيق الدارس دافع يستحثو، وحـافز يشده إىل تعلم شيئ كان ذ
اذلدف منو، وعكس منو إذا كان وراء الدارس أكثر من حاالت الفشل يف التعلم وفقدان 

ة  يالدافع، ولقد ثبت من الدراسـات أن فقدان الدافع لتعليم اللغات األجنبية كاللغة الثـان
  .63كان سببـًا يف عجز وضعف الدارسُت

نبلحظ من العبـارة السـابقة، أننـا عندمـا ننمي الكتاب ادلدرسي علينـا أن هنتم 
والشروط . األسس السيكولوجية أو النفسية كي يكون نـاجحـًا يف العملية التعليميةب

 : 62النفسية اليت جيب مراعتهـا عند تصميم الكتاب ادلدرسي
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 .أن يكون الكتـاب منـاسًبا دلستوى الدارسُت فكريـًا (أ 
 .أن يراعى مبدأ الفروق الفردية (ب 
أن يثَت يف الدارس التفكَت ويسـاعد على تنميتو دبـا يسـاعده على اكتسـاب  (ج 

 (.العربية)اللغة األجنبية 
 .أن تبٌت ادلـادة العلمية وفق استعدادت الدارسُت وقدرهتم (د 
 .أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوذلم (ه 
ص الدارسُت النفسية، وإن يعطى دبا يناسب أن يكون ادلؤلف على علم خبصـائ (و 

 .ىذه اخلصـائص
أن يراعى عند التأليف ادلرحلة العمرية اليت يؤلف ذلـا، فالصغَت غَت الكبَت يف  (ز 

 .اكتسـابو اللغة األجنبية
 .أن تؤلف كتب للموىوبُت يف الذكاء وكتب أخرى دلتوسطي الذكاء ومن دوهنم (ح 
دلدرسي مشكلة حياول التغلب عليهـا عن أن هتيئ ادلـادة ادلقدمة يف الكتاب ا (ط 

 .طريق تعلم اللغة
 .أن ربفز ادلـادة الدارس على استخدام اللغة يف مواقفهـا الطبيعية (ي 
     .أن يراعى التكامل يف ادلادة بُت الكتاب األسـاسي ومصـاحبتها (ك 

 األسـس الًتبوية  (2
التعلم دلا تقدمو عادة ما تعرب ادلبادئ الًتبوية عن النظرة التطبيقية يف عملية 

ومعرفة ىذه ادلبادئ تساعد ادلسئولُت عن وضع ادلواد  .األسس األخرى من معلومات
. التعليمية واختيارىا على ربديد أيها يصلح للربنامج الذي يقومون على زبطيطو وتنفيذه

 :64وىناك ادلبادئ الًتبوية يف عدة رلاالت ىي
 واالستمرار والتكاملمبادئ تنظيم ادلـادة التعليمية وىي التتابع  (أ 
 الضوابط الًتبوية عند معاجلة اجلوانب ادلختلفة للمادة التعليمية (ب 

                                                           
 47: ص ،المرجع السابق ،زلمد كامل النـاقة، ورشدي أضبد طعيمة   



29 

 

 مبادئ تتصل بوضوح ادلادة التعليمية (ج 
 مبادئ تتصل دبحتوى ادلادة التعليمية (د 
 مبادئ تتصل دبناسبة ادلادة وإمكانية تدريسهـا  (ه 

عند إعداد ادلواد  ىذه ىي من بعض ادلبادئ الًتبوية العـامة اليت ال ديكن إغفاذلـا
 :التعليمية األسـاسية ومنها 

األىداف، أنو ينبغي أن تنطلق ادلادة التعليمية من أىداف تعليمية زلددة تتصل : أواًل 
بكل مهارة من مهارات اللغة، على أن تكون ىذه األىداف مصاغة صياغة 

لدي سلوكية يسهل معها اختيار ادلادة التعليمية ويسهل معها أيضـًا قياسها 
 .ادلتعلم

 ختبـاراتالتدريبـات واال: ثـانيـًا 
حيث ال يتصور وضع مادة تعليمية أسـاسية دون أن تتضمن رلموعة من 
التدريبات ادلتنوعة اليت تتناول صبيع ادلهارت ادلقدمة وتعمل على تنميتها وتثبيتها 

 ألن أىدف. همـًا يف التعليمموكذلك تلعب االختبارات دورًا . 65واستخدامها
االختبارات ىي قياس ربصيل الطبلب، وتقييم ادلعلم لنجـاحو يف التعليم، 
والتجريب دلعرفة أّي األسـاليب التدريسية أفضل، وترفع الطبلب من صف إىل 

 .66آخر، واخل
هبا تقاس جودة ادلـادة . الوسـائل التعليمية، ىي جزء مكون من مكونات التعليم: ثـالثًا

من الوسائل التعليمية وتعُت ادلتعلم، وتساعد على  التعليمية دبقدار ما تقدمو
 .فاعليتو، ودبقدار ما تسمح للمعلم ذبويد أدائو وبيـان مادتو

تسجيبلت صوتية، وكراسة : منها . ادلصاحبات، أي ادلصـاحبة للكتاب األسـاسي: رابًعا
 .التدريبات، وادلعـاجم األسـاسية، ومرشد ادلعلم
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جتماع، والثقافة، والوسائل ية، وىم خرباء من اللغويـات، واالالتعليمواضعو ادلـادة :خامًسا
 .67ادلادة التعليمية التعليمية، وادلناىج، وبقية نواحي كانت من

 68األسس اللغويــة (4
 :وعندما هنتم من اجلهة اللغوية نركز على األمور اآلتية

ىي اللغة و . يةاللغة اليت ينبغي أن تعلم ىي العربية الفصحى وليست اللغة العـام (أ 
أو بعبارة أخرى  ،69الراقية ادلشًتكة اليت تستخدم يف األغراض الراقية للمجتمع

ت بالقواعد تصفاليت ا الكرمي لغة قريش ولغة القرآن أو العالية ادلشًتكة اللغةوىي 
الداللة واستخدامها يف ذات النحوية، و الصرفية، و ناحية الصوتية، الالثابتة من 

 .وتعليم وتدوين الشعر والنثر واإلنتاج الفكري عامةاحلاالت الرمسية 
 :وتتكون اللغة من رلموعة من النظم ىي . مكونـات اللغة (ب 

وىو نظام من الرموز الصوتية ادلنطوقة قبل أن تكون )النظـام الصويت :أوال 
 .(مكتوبة

وىو يهتم بدراسة القواعد واألنظمة اليت تتحكم يف وضع )النظام الًتاكييب :ثانيًـا 
الكلمـات وترتيبهـا وصورة النطق هبا عن طريق ما يطرأ على أواخرىـا من 

 (.شكال إعرابية سلتلفةأ
يهتم ىذه بدراسة ادلفردات اللغوية من حيث توضيح . النظام ادلعجمي:ثالثًـا 

وضهـا لغويًا أو حيوي ادلفردات اللغة وتوضيح معانيها أما معناىـا وإزالة غم
 .بادلرادف أو الضد أو من خبلل السياق أو باإلشتقاق

القراءة، و الكبلم، و ستمـاع، ي يهتم بادلهارات األربعة وىي االمهارت اللغة أ( ج
 .والكتـابة
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 صميمت عنداليت جيب أن يراعيها ادلعلم  سسمن األ أنّ  ومن اجلدير بالذكر،
ووضع ادلذكرات واخلطط  صميمال يكفي للمعلم أن يقوم بعملية الت نوإكتاب ادلدرسي، لا

صميم الكتاب ادلدرسي، وأن يعرف كفاءة كل ولكن عليو أن يعرف كيف ي فحسب،
أن يضع من الطلبة من الناحية السيكولوجية أو النفسية، وأن يهتم من ناحية الثقـافة، و 

 كّلهـا  ربقيق أىداف العملية التعليمية لك األىداف اللغوية حىت، وكذأىدافا تربوية جيدة
   .بالشكل ادلطلوب

 كّراسة التدريبـات -2
 مفهوم كّراسة التدريبـات وأهدافهـا - أ

، كتـاب التماريُتاسة الطلبة، و الكتاب ادلصاحب، وكرّ  ،Work Bookما يسمى بــ 
عن   عند بعض اللغويُت حاتىناك يف تعريف ادلصطلو . وكتاب التطبيقات، وغَت ذلك

 :منها تعريفـات ، كرّاسة التدريبـات
ىي رلموعة من التدريبـات اللغوية اذلـادفة، وادلرتبطة دبادة الكتاب األساسي  (0

للطالب مع إضــافـة بعض التدريبـات اليت يتوقع أن يسأل فيهـا الطبلب، وىي 
حلهـا ومراجعتهـا يطلب من الطبلب منهـا أن ربتوي على أسئلة متنوعة اذلدف 

 .71مع ادلعلم يف الفصل
إذ تتيح . اسة التدريبـات من أىم ما يبلزم ادلعلم يف تدريس اللغة العربيةوتعّد كـرّ  (3

الدرس، واليت من التدريبـات اإلضـافية اليت تصحب اجملـال للتبلميذ لئلجـابة عن 
رلموعـها إىل تنمية شأهنـا دعم ماورد يف الكتـاب ادلدرسي من تدريبـات هتدف يف 

 .70ادلهـارات اللغوية ادلطلوبة
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مل على رلموعة من التدريبـات اليت تتنـاول سلتلف فروع اللغة توىي اليت تش (2
ومهـاراهتا، واليت تقدم للطبلب يف شكل منظم ومتدرج ومرتبط بفصول الكتـاب 

 .73ادلدرسي
ت زلاوالاسة التدريبـات إحدى أن كرّ صة من البيـانات ادلذكورة، نـأخذ خبل

فيهـا التدريبات والتمرينـات بشكل األسئلة ، و لطلبةادلصـادر التعليمية ادلستخدمة ل
 .ادلتنوعة

صلد أن أىداف كرّاسة  نـاصر عبد اهلل الغـايل وعبد احلميد عبد اهللوعند 
اهتـم الطبلب على ربسُت وتنمية مهار  التدريبـات ىي إعطـاء مزيد من الفرص لتدريب

 .72اللغوية، وتعزيز مفرداهتم وتراكيبهم اللغوية اليت تعلموىا يف الدروس السـابقة

 :ونستطيع أن نقول ىنا أن أىداف كرّاسة التدريبـات عامة ىي
 .تشجيع الطلبة يف عملية التعليم والتعلم (أ 
تساعد الطلبة يف تنمية ادلعـارف وادلعلومـات من خبلل أنشطة ادلواد الدراسية  (ب 

 .ادلعينة
تدريب الطلبة على اكتشـاف وتطوير عملية ادلهـارات سواء كانت خاصة أو عامة  (ج 

 .وفقـًا بطبيعة ادلوضوعات
 ضوعاتبادلو  التعليم والتعلم ادلتعلقةيف عملية  بةوالطل درسُتالتوجيو للمإعطاء  (د 

 .ةينادلع
 

 مضمون كّراسة التدريبـات - ب
للطلبة يف  لتكون معينةنعلم بأن كرّاسة التدريبـات فيها رلموعة من التمرينـات 

 :74جزئُت، مها وتتضمن كرّاسة التدريبـات .التعلمعملية 
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فيو للدارس رلموعة من الدروس اليت تثَتىـا دروس الكتـاب وتوحي  جزء تقدم (0
افية اليت هبـا، حبيث ضلقق من خبلذلـا عدة أىداف، منهـا تقدمي مواد اإلضـ

حيتاجهـا بعض الدارسُت ادلتقدمُت يف عملية التعلم، وتقدمي صورة جديدة للتعلم 
الذايت أي صورة الربرلة اليت ربث الدارس على العمل ادلنزيل والنشـاط الذايت 

 .واالجتهـاد واالستذكار
جزء تقدم فيو تدريبـات إما على الكتـابة، وتدريبـات على اإلمبلء، وتدريبـات  (3

 .التعبَت الذايت، واخل على
 
 عامة في إعداد كّراسة التدريبـاتالالشروط  - ج

لذا ىناك ثبلثة . تأثر كرّاسة التدريبـات أثرًا كبَتًا وعميقـًا يف عملية التعليم والتعلم
شروط إلعداد كرّاسة التدريبـات البد أن يهتم هبـا كّل مدرس للوصول إىل أىداف 

 : وبالتفصيل كما يلي. من نواحي أساس التعليم والتعلم، والبنـاء، والتقٍت: التعليم، ىي 

 اس التعليم والتعلمأسـناحية من  (1
إن كرّاسة التدريبـات من وسائل االستمرار يف عملية التعليم والتعلم، وتساعد 

وينبغي على ادلعلم أن يتبع مبادئ . الطلبة اليت ديلكوهنا على الكفاءة ادلتفرقة يف التعلم
 :التعليم والفعـال يف إعداد كراسة التدريبـات، وىي 

دي الطلبة، حبيث تكون كرّاسة التدريبـات جيدة يبلحظ ادلعلم الفروق الفردية ل (أ 
اإلعداد وديكن استخدامهـا من الطلبة يف الكفاءة ادلتنوعة، وال يف الكفاءة 

 . ادلتجانسة أو ادلتساوية
وجود تأثَت متنوع بوسائل اإلعبلم واألنشطة الطبلبية، على سبيل ادلثـال يف  (ب 

 .لعبة اللغوية، وىلم جراالتعبَت إما شفهيا أم كتابيـًا، أو بالرسم، وال
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 .م الطلبةيعلى العملية ادلتنوعة الكتشـاف مفـاى الضغط (ج 
تطوير الكفاءة االتصـالية، واالجتماعية، والعـاطفية، واألخبلقية، واجلمـالية يف  (د 

ىل معرفة احلقائق وادلفاىيم إلوصول ا اال يقصد هب الذا فإهن. نفوس الطلبة
 .األكادديية

أخرى ال يتعقد ة شخصية الطلبة أو بعبارة ذبربة التعلم هبدف تنميال يتم ربديد ( ىـ
 .  يف ادلواد الدراسية

 
 البنـاء نـاحيةمن  (2

أي الشروط ادلتعلقة باستخدام اللغة، وترتيب اجلمل، وادلفردات، ودرجة   
 :وىو كما يلي. الصعوبة، والوضوح يف كرّاسة التدريبـات ادلستخدمُت أو الطلبة

 .ناسبة دبستوى الطلبةادلاستخدام اللغة  (أ 
 .استخدام تركيب اجلمل واضحة كي تكون صبلة كاملة وواضحة (ب 
 .ترتيب يف ادلواد الدراسية مناسبة دبستوى الطلبة (ج 
ذبنب األسئلة ادلفتوحة، وأن تقًتح فيها األجوبة اليت احلصول عليهـا من نتائج  (د 

 .ادلعلومـات، وغَت زلددة
 . لطلبةال يشَت إىل مصـادر كتب خارج قدرة ا (ه 
توفَت القـاعات الكافية لتعطي الطلبة ادلرونة للكتـابة أو الرسم على كرّاسة  (و 

 .التدريبـات
 .استخدام اجلمل القصَتة والبسيطة (ز 
 .استخدام الطلبة سواء كان بطيئـا أو سريعا يف القدرة (ح 
 .وجود أىداف التعلم واضحة وفوائدىـا كمصدر للدوافع والتشجيع (ط 
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سم الفصل، اإلسم أو اإل: ة، على سبيل ادلثـال ار سم لتسهيل اإلدوجود اإل (ي 
 .  الفرقة، موضوع الدراسة

 ةالتقني النـاحيةمن  (3
يقصد ىنـا يتأّكد من ناحية الرسم أو الكتابة، والصور، ومظاىر كرّاسة 

 :وباحملصلة كما يلي. ادلقيـاس، والكلمات واألسطر، والوضوحو التدريبـات، 
 ناحية الكتابة (أ 

 .الرومانية البلتينية أو احلروفعدم استخدام ادلطبوعة و  احلروف استخدام: أوال 
 .وكبَتة كثيفةاستخدام احلروف  : ثانيا 
 .سطر واحد كلمة يف 01أكثر من  وال صبل قصَتة استخدام: ثالثا 

 .بةالطل األجوبةب اجلملة األوامرتمييز ل الصندوق استخدام:  رابعا 
 .والصورةالتوازن بُت حجم احلروف : خامسا 

  ناحية الصورة (ب 
ىي الصورة اليت تلقي فيها  يلزم أن تكون جيدة ألهناصورة كرّاسة التدريبـات 

 .احملتوى، والوصايا، والرسـائل الفعالية دلستخدمي كرّاسة التدريبـات أو الطلبة
 ناحية مظاىر كرّاسة التدريبات (ج 

طـار الطلبة يف أّول مرة ألن تركز أن ًما،مهتؤدي مظاىر كرّاسة التدريبـات دورًا 
 .  فيها ال يف مضموهنا

 ادلقيـاس ناحية (د
. اسة التدريبـاتادلقيـاس يف إعداد كرّ  على ادلعلم أن يهتم جيًدا بناحية ينبغي

، ألهنا تعطي الطلبة الفرصة A4ويوضح بأن مقدار كرّاسة التدريبـات ادلناسبة وادلعينة ىي 
، A5ُت ادلعلم على ادلقدار كرّاسة التدريبـات بـ إذا كان يع. األسئلة كما يف ذىنهم بإجابة

 . مكان اإلجابةسئلة بسبب ضيق فتؤدي منها على الطلبة بصعوبة إجابة األ
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 جـانب الكلمـات واألسطر( ىـ
وجيب أال . إن جـانب عدد الكلمـات يف السطر وعدد األسطر يف الصفحة مهم

فمؤل الصفحة بالكتابة يؤدي إىل . تـابة يف الصفحة من كراسة التدريبــاتديؤل ادلعلم الك
 . أال يركزوا اإلىتمـام على مـا فيهـا

 جـانب الوضوح ( و
أي اإلىتمام من ادلعلم بوضوح ادلواد التعليمية، وادلرشد ادلعلم، واللغة ادلستخدمة، 

 . 78 وضوء ادلعرفــة ادلعطى للطلبة، وغَت ذلك
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 الثــــل الثــــالفص
 حثــــة البــــهجيـــمن

 

 هجهـــحث ومنــــل البــــمدخ .أ 
 اــــارهـمجتمع البـــحث وعينتـــه وأســــلوب اختي .ب 
 رات البحثـــمتغي .ج 
 أدوات البحث .د 
 اتــــــــادر البيانــــمصـ .ه 
 اتــــــانــــل البيــــحليــــلوب تــــــأس .و 
 ةــــــالدراس ذـــــل تنفيــــــمراح .ز 
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 الفصل الثـالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه  -أ 

الوصفي  ادلدخل الذي تستخدمو البـاحثة يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي
 .والتجرييب بتصميم رلموعتني (R&D)التطويري  منهجوو 

البـاحثة تكون على  ربتاج إليهــااليت البيـانـات  الكمي ألنبيسمى وىذا البحث 
ر ىذه الظاىرة أو حجمهـا ودرجـات اصورة العددية أو يعطى وصفـًا رقميـًا يوضح مقد

هو ف  (Descriptive Method)وأما الوصفي.  4ارتبـاطهـا مع الظواىر ادلختلفة األخرى
الدراسة اليت تعتمد على الدراسة الواقعية وهتتّم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعّّب عنها كيفيا 

مدخل البحث الذي أن نستطيع أن نقول و .   البحثيف وصفت الظواىر ما حيث 
تستعمل الباحثة الرقم يف التفسري عن كمي إذ البحث  ىذا حيتـاج إىل تصميم فروض 

 .اإلنتـاج
طريقة البحث ادلستخدمة وىي ( R&D) ييسمى بالتطوير وىذا البحث 

ج ادلعني والتجربة الفعـالة لًتقية العملية التعليمية سواء كان يف الصف اتللحصول على الن
نتـاج التنمية  ي،ومن أىداف تصميم البحث التطوير .   الدراسي أو يف ادلعمل اللغوي

وتريد البـاحثة .   حلل ادلشكلة ادلوجودة يف عملية التعليم وظيفووت الًتبوي ادلتحصل عليو
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باألىداف ادلقررة يف  دبـا يتناسبهارة الكمام دلر يف ىذا البحث كرّاسة التدريبـات أن تطوّ 
 .الدراسي الكتاب ادلدرسي أو ادلنهج
وىو ادلماحظة  .ىذا البحث يسمى بالتجرييبفإن ، (R&D) إضافة إىل التطويري

.   حيث ذبعلهـا الباحثة وتنظيمهـا( Artifical Condition)على احلالة الصناعية اليت تقام 
يف ىذا البحث، تريد الباحثة أن ذبرب ادلصـادر التعليمية ادلطورة باستخدام كرّاسة و 

ادلتوسطة يف  الصف الثامن من مدرسة احملمدية األوىل التدريبـات على مهارة الكمام يف
خذ تأثريا من ادلتغري ادلعني على ادلتغري اآلخر ربـاول الباحثة أن تأ، وبالتايل. سيدوحـارجوا

والتصميم ادلستخدم ذلذا البحث ىو تصميم  .يف التجربة وتقيس تأثريىـا عليها
وعلى ىذا . وجيري ىذا البحث باستخدام االختبـار القبلي واالختبـار البعدي. اجملموعتني

تأخذ الباحثة النتائج  وهبذه، .ة واجملموعة التجريبيةومها اجملموعة الضـابط ىنـاك رلموعتـان
ادلتعلقة بفعـالية استخدام كرّاسة التدريبـات يف تعليم مهـارة الكمام من التطبيقـات 

  .(اجملموعة الضـابطة واجملموعة التجريبية)واالختبـارات القبلية والبعدية جملموعتني 

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيـارهـا  -ب 
 األوىلإن رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو مجيع الطلبة يف مدرسة احملمدية 

م الطلبة وأمـا عينتو فه  .      -    يف العـام الدراسي  سيدوحــارجوايف ادلتوسطة 
وتوزعهم البـاحثة . سيدوحـارجواادلتوسطة يف  األوىليف الصف الثـامن من مدرسة احملمدية 

 طالبـًا   ورلموعة ضـابطة  (فصل ج) طـالبـا   ذبريبية  إىل رلموعتني ومهــا رلموعة
 .البسيطة ئيةاعينة العشو الوأما أسلوب اختيـار العينة ىي  .(بفصل )

 متغيرات البحث  -ج 
تغري متغري مستقل ومـ: مها  اليت تستخدمهـا البـاحثة نوعـان، متغريات البحث

 :كاآليت   امهتــابع، و 
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العـامل الذي تريد البـاحثة أن تقيس أثره على  ىوادلتغري ادلستقل أو ادلتغري التجرييب  . 
إعداد كرّاسة "ادلتغري ادلستقل أو التجرييب يف ىذا البحث ىو . ادلتــغري التـابع
 ". فعـاليتهـالقيـاس التدريبـات 

ابع أي ـ التدلتغريافهي " نتيجة ربصيل تعليم مهــارة الكـــمام لدي الطلبة"وأما  . 
وبالتايل أخذت . العــامل الذي ينتج عن تأثري العـامل ادلستقل أو ادلتغري التجرييب

اسة التدريبـات يف تعليم مهـارة الكمام البـاحثة النتـائج اليت تتعلق بفعـالية إعداد كرّ 
  .ختبـارات القبلية والبعديةواال من التطبيقات

  
 أدوات البحث  -د 

ىذا البحث أىم أدوات مجع البيـانات ادلطلوبة، وىي كما تستخدم الباحثة يف 
 :يلي
 المالحظة  .1

نسان العادي يف اكتسابو خلّباتو ومعلومـاتو ادلماحظة ىي وسيلة يستخدمهـا اإل
حيث جنمع خّباتنـا من خمال ما نشاىده أو نسمع عنو، ولكن الباحث حني 

ا دلعرفة واعية أو فهم يماحظ فإنو يتبع منهجـا معينـا جيعل من مماحظاتو أساس
الباحثة ىذه ادلماحظة للحصول على البيـانات  ستخدمت. 6 دقيق لظاىرة معينة

م والتعلم مهـارة ييف عملية التعلالطلبة أنشطة اليت تتعلق باألحوال و وادلصادر 
، والطريقة ادلستخدمة، والوسـائل التعليمية، اجههمادلشكمات اليت تو و الكمام، 
 عملية التعليم أثناءيف  ذه ادلماحظة قبل التجربة وهبالباحثة  قوموت .وىلم جرا

 .والتعلم ادلباشرة
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  المقـابلة  .2
وىي عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أو رلموعة أشخــاص تطرح البـاحث 

. 0 عليهم أسئلتو، ويتم تسجيل إجـاباهتم عن تلك األسئلة ادلطروحة يف خماذلـا
  ـال تعليم اللغة العربية يف إعداداللغة العربية واخلبري يف رلتقـابل البـاحثة مدّرس و 
 .اسة التدريبـات دلهـارة الكمامكرّ 

 الوثـائق  .3
قة للحصول على البيـانات من الوثـائق والكتب واجملمات والرسـائل يوىو الطر 

ة وادلسجمات والسيديات من ادلواد غري وغريىـا من ادلواد ادلكتوبة، وكذلك الصور 
وتستخدم الباحثة ىذه الوثائق من خمال الصور، وادلسجمات، .   ادلكتوبة

وادلعيار األساسية، والكفاءة وكشف الغيـاب واحلضور، وادلنهج، وادلواد التعليمية، 
 .وىلم جرااألساسية، 

 االستبـانة .4
وىو قـائمة من األسئلة أو األحكـام أو التقريرات اليت يطلب فيهـا الرأي وعـادة مـا 

 مثما،( √)عمامة مميزة كهذه العــمامة  عىذا الرأي وتطلب اإلجـابة بوض يكتب
دلعرفة استجـابـات  االستبانة وتستخدم الباحثة. 4 وقد يطلب تقريرًا مطوال مكتوبـًا

الطلبة على استخدام كرّاسة التدريبـات دلهـارة الكــمام، ومنوذج ىذا االستبانة 
، العـادة، أحيـانا، نعم: اختيـارات  مخستكون من ت  Skala likertسكاال ليكريت 

االىتمـام كوالتقريرات يف االستبـانة تعتمد على استجـابات الطلبة  . ال، ال أبداً 
 األوىلوكذلك من ادلدّرس اللغة العربية يف ادلدرسة احملمدية  .والرغبة واالقتنـاع

ثرىـا ومنـاسبتها لتعليم ادلتوسطة سيدوحـارجوا عن ادلصـادر التعليمية ادلطّورة وأ

                                                           
 4 : ص (م4   دار ادلسرية، : عمـان )الطبعة األوىل  ،أسـاسيـات البحث العلمي ،الضـامن منظر  0 

86
 Ainin, Moh. Op.Cit. p. 122 

  
: ص (م44  دار الثقــافة، : القـاىرة ) تصميم البحث لتعليم اللغة العربية لألجـانيبفتحى علي يونس،  

 44 



0  

 

جيد جدا، : مخس اختيـارات  منوتتكون االستبانة للمدّرس . مهارة الكمام
 .جيد، مقبول، نـاقص، راسب

 ختبـاراال .5
 Pretes – Postest Control) تأسيسـًا مما استخدمو الباحثة يف تصميم التجربة وىي

Group Design) .ختبـار ىي مجع البيـانات اليت تتعلق دبعرفة كفـاءة ووظيفة اال
ويف آخر كل دور ( يسمى باالختبـار القبلي)بداية اإلجرائية الالطلبة ويكون يف 

طلبة كفـاءة الدف من االختبار القبلي معرفة  واذل(. يسمى باالختبـار البعدي)
 عدي فمعرفة مدىف من االختبـار الب، وأما اذلداألولية قبل القيـام بإجراء البحث
دلعرفة قدرة  إن االختبار القبليأخرى أو بعبارة  .  تقدم كفــاءة الطلبة يف آخر دور

الطلبة على مهـارة الكمام قبل تطبيق كرّاسة التدريبـات دلهارة الكمام، واالختبـار 
 .البعدي دلعرفة فعـالية كرّاسة التدريبـات لًتقية قدرة الطلبة يف مهـارة الكمام

 
  مصـادر البيـانات -ه 

 :كاآليت البيـانات وادلعلومـات اليت تصريىـا البـاحثة مصـادراً يف ىذا البحث العلمي
، وتأخذ سيدوحـارجوا يف ادلتوسطةاألوىل  مدرسة احملمديةاللغة العربية يف  مدرس . 

ستبـانة عن إعداد  واالالكمام مهارة خمال ادلقـابلة عن تعليم  الباحثة البيـانات من
 .كرّاسة التدريبـات

، سيدوحـارجواادلتوسطة يف  األوىلطلبة يف الفصل الثامن من مدرسة احملمدية  . 
 دلهارة الكمام ستبانة عن كرّاسة التدريبـاتأخذ الباحثة البيانات منهم من االوت

 .وادلماحظة
الوثـائق ادلرتبطة بتعليم مهارة الكمام يف ىذه ادلدرسة على سبيل ادلثـال اجلدول  . 

 .، وىلم جراالدراسي، وكشف احلضور، وادلنهج
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 خماتا، وتأخذ الباحثة البيانات وادلدتعليم اللغة العربيةيف رلال  اخلبري .6
 .مهارة الكمام من التحكيم عن إعداد كرّاسة التدريباتواإلرشـادات 

  .كراسة التدريبـات  بإعدادالكتب وادلصادر األخرى ادلتعلقة  .0
 أسلوب تحليل البيـانات -و 

تقصد بتحليل البيـانات عملية ترتيب وتنظيم البيـانات وتنسيقهـا وتشخيصهـا يف 
األسلوب تستخدم الباحثة .   رلموعة من اجملموعـات ادلعينة لتكون موضوعة معينة

يف ىذه الدراسة وكذلك تستخدم الباحثة . الطلبة، وادلدّرسالوصفي التحليلي لبيـان آراء 
د واحلسـاب، اإىل اإلقـامة بالتعد إجراءت البحث ربتـاجالتحليل الكمي، لذلك كانت 

 :وستحصيل أسلوب ربليل البيـانات كاآليت. ويعرض فيو اجلدول
 تحليل البيـانات من المقـابلة .1

بري اخلالبيـانات من مقابلة اخلبري، وىي ادلقـابلة عن تعليق  تقوم البـاحثة بتحليل
من  اداتورشـقًتاحـاتو ومداخماتو وإالكمام وإ هـارةدل تصميم كراسة التدريباتعلى 
العرض ادلـادة، و معاجلة الكمام، و كراسة التدريبـات، و ممائمة النصوص، : نواحي

ادلقابلة سوف تقام الباحثة بادلدّرس عن األحوال كفاءة  وبالتايل .والرسم البيـاين
مهارة الكمام، وغري ادلشكمات ادلوجهة يف تعليم و الطلبة يف تعليم مهارة الكمام، 

      .ذلك
 تحليل البيـانـات من االستبـانة .2

الطلبة يف الصف الثـامن يـانات من خمال االستبـانة من تقوم البـاحثة بتحليل الب
وبيان أثره حنو كرّاسة التدريبـات ادلطّورة وصفيـًا لتصوير آرائهم مدّرس اللغة العربية و 

لتقومي انتــاج التطوير يف  غريتوتستخدم البـاحثة ادلعيـار ادل. مهـارة الكمام على تعليم
 :ىذا البحث كمـا يلي
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 (معيار استبانة الطلبة) نيالثاالجدول 
 (%)نسبة مئوية  المستوى الرقم
 ممتـاز     – 44  
 متوسط 44 – 6   
 فـاشل      -    

 ختبـارتحليل البيـانات من اال .3
يف عملية ذبربة فتستخدم البـاحثة الطريقة ادلقـارنة بني نتيجة االختبـار القبلي  إنّ 

ودلعرفة مستوى فروق نتيجة  .عداد كراسة التدريباتاإلوالبعدي وىو بعد ذبربة إنتــاج 
 :التالية ( T-Test)احلساب  تـاء زو التعلم لماختبـارين تقوم البـاحثة على الرم

 :   رلموعة بالرموز ادلتوسطنطلب قيمة ادلتوسط لكل  (أ 
  

  

 
 

 :البيانات 
x  :ادلتوسط  
x ∑ : رلموعة النتيجة 
N  :عدد العينة 

حنراف ادلعيـاري بني قيمة ادلتوسط يف البعدي وقيمة وبعد ذلك نطلب قيمة اال (ب 
 :   ادلتوسط يف القبلي باستخدام الرموز

Md =   

 
  

 :البيـانات 
Md  : القبلي والبعديمن الفروق بني نتيجة ادلتوسط 

N  :عدد العينة 
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∑D :  رلموعة الفروق بني نتيجة قبلي وبعدي الذي يستطيع أن يعرفو
 :بالرموز

∑D = X-Y                 

X  :ادلتوسط لنتيجة البعدي 

Y  :ادلتوسط لنتيجة القبلي 
 :   ختبـار قبلي والبعدي بالرموزنطلب مستوى الفروق بني اال( ج

t =    

 
    

       

 

t :  قيمة t- test (احلسـاب – t)  
d :  الفروق بني االختبـار القبلي والبعدي 

Md   :  من الفروق بني نتيجة القبلي والبعدي ادلتوسط 
x d  :فروق نتيجة كل الطلبة، والرموز ادلستخدمة  =d – Md  
 x d∑  :اجلملة ادلربعة من فروق نتيجة كّل الطلبة 

N :  أفراد العينةرلموعة 
d.b :  تعيني بـ - N 

 (معيـار نتيجة االختبـار) الجدول الثالث
 (%)نسبة مئوية  المستوى الرقم
    - 0، 4 ممتـازٌ   
   4،  6–  40،0 جيد  
 46،  6 – 00، 0 متوسط  
  00،6 - 0، 6 مقبول 6
  6،   –   ضعيف 0
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 مراحل تنفيذ الدراسة -ز
 :تقوم البـاحثة بتنفيذىـا باخلطوات اآلتية  البحث إجراءاتإن 

 : يالبحث التطوير مراحل تنفيذ : أوال 
 :راحل اآلتية يبـات على ادلكرّاسة التدر   تطوير إجراءات تسري الباحثة يف 

 (First Study)الدراسية األولية  . 
صادر عن تعليم اللغة العربية يف تقوم الباحثة بالدراسة األولية جلمع ادلعلومـات وادل

من خمال ادلواد الدراسية وخطتهـا، والطريقة  ادلتوسطة األوىلمدرسة احملمدية 
والوسائل وطريقة التقومي وادلعلومات ادلتعلقة خبصائص وصفـات الطلبة ومعرفتهم 

ادلشكمات اليت جتمـاعية، وكذلك ، وحاجتهم، وخلفيتهم الًتبوي واالاألولية
وىذه . يف مهـارة الكمام ةخـاصدرس يف عملية تعليم اللغة العربية و تواجو ادل

من ىنا . دلهارة الكمام يف إعداد كرّاسة التدريبـات منهـا الباحثةالبيـانات تستفيد 
لبيـانات أو مصـادر البيـانات  تستخدم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بعض أدوات مجع ا

علومـات تعليم اللغة ادلماحظة ادلبـاشرة عن م، و اللغة العربية قابلة مع مدّرسكـادل
سيدوحـارجوا من خمال ادلنهج يف  ادلتوسطةمدرسة احملمدية األوىل العربية يف 
 ، والطريقةادة التعليمية، والكتاب ادلستخدماخلطة الدراسية، وادلـو ادلستخدم، 

    .، وغري ذلكالتعليمية، والوسـائل، واالستبـانة
 (Planning Development)زبطيط التطوير  . 

كرّاسة التدريبـات كما إلعداد  وستقوم الباحثة يف خطوات التخطيط التطويري 
 :يأيت 
 معيـار الكفـاءة، التعرف على -أ 

 األوىلمناسبة دبماحظة الباحثة دلنهج الدراسي ادلستخدمة مدرسة احملمدية 
سيدوحـارجوا، فقد قرر فيو أن معيار الكفاءة لتدريس اللغة العربية ادلتوسطة يف 

دلستوى ادلتوسطة ىو تطوير القدرة اإلتصـالية باللغة العربية سواء كانت شفهية أم 
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مل على ادلهـارات األربعة وىي االستماع، والكمام، والقراءة، تاليت تشو ربريرية 
، (Afektif)ألسـاسي على االستجـابة عيـار اادللى ذلك، يًتكز عبناء . والكتـابة
(Cognitif)وادلعرفية  ،(Psychomotor)ادلهـارية 

  
 .  

 الكفاءة األسـاسية،التعرف على  -ب 

وىي ادلعرفة وادلهـارة وادلواقف من معيـار الكفـاءة . معيـار الكفـاءة أي تفسري
الذي ال بد للطلبة استيعـاهبـا ليدل على أن الطلبة قد استوعب مستوى الكفـاءة 

 مدرسة احملمديةوب يف ادلنهج الدراسي يف كتىو م إذن، كما. وادلـادة التعليمية
دريس اللغة العربية ىي االستماع، ن الكفـاءة األسـاسية لتادلتوسطة إ األوىل

     .والكمام، والقراءة، والكتابة عن ادلوضوع ادلقرر
 تعيني ادلـادة التعليمية، -ج 

وىي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميو للطلبة بغرض ربقيق أىداف 
ن ادلواد التعليمية تستلزم عليها مناسبة وعند ديك وجـاري إ. تعليمية مرجوة

، وادلرشد ادلعلم، بةايث مضمون ادلادة ادلرتبة واجلذادلستخدمة من حبادلناىج 
 اختيارويف ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة على . 6 والتدريبـات ادلتنوعة، وغري ذلك

 أي ادلأخوذ من ادلصادر والكتب)بادلنهج  التعليمي ادلتناسب أو احملتوى ادلواد
 مراعاةوكذلك التحليل مع  (ب يف ادلنهجو كتىو مادلتعلقة دبوضوع كما  األخرى

ـادة ع مـاضيوىذه ىي مو . األسس وادلعايري واإلذبـاه يف اختيـار ادلواد التعليمية
مهـارة الكمام للصف الثامن دلرحلة ادلتوسطة يف الفصل الدراسي الثاين بادلدرسة 

  ".ةاأسريت، وأسبوع ادلبار و زيـارة، و إىل ادلكتبة، "، ىي ادلتوسطة األوىل احملمدية
 (الطريقة والوسـائل) خّبة التعليمتعيني  -د 

الطلبة للحصول على الكفـاءة  يفعلهـاالتعلم اليت  اتخّبة التعلم ىو نشـاط
أي كل ما يستعني بو ادلعلم على تفهيم التماميذ من . األسـاسية وادلادة التعليمية
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أو ميكن نقول األدوات اليت يستخدمها ادلعلم . 0 الوسائل التوضيحية ادلختلفة
ادلصادر الوسائل و و . لطلبةليف شرح وتوضيح وتوصيل اخلّبات وادلعلومات 

يف عملية التعليم والتعلم، فكراسة التدريبـات من أنواع  التعليمية ذلا دور وثيق
 .لكتاب ادلدرسيككتـاب مصاحب ل  الوسائل وادلصادر التعليمية الناجحة

 ادلدلوالتتعيني  -ه 
ة مدة على الكفـاءة األسـاسية واخلّب تعمت الباحثة بتعيني ادلدلوالت ادلقا

سية اليت تدّل على الكفاءة األسا عنتفسري ألن ادلدلوالت ىي . التعليمية
 .ستجابة اليت فعلهـا الطلبة أثنـاء الدراسةالعمامة أو اال

وخماصة القول، يف ىذه ادلرحلة تعيني الباحثة ادلنهج وكّل ادلعلومات وادلصادر  
ـاسية ادلكتوبة الكفـاءة األسو ىداف التعليمية، األاليت ربتاج إليها يف تصميمهـا من حيث 

تعيني  اخريً مث أ. ادلواد الدراسيةو الوسـائل التعليمية، و الطريقة التعليمية، و ، يف ادلنهج ادلقرر
 . رحلة ادلتوسطةادل تناسبة بكفاءة الطلبة يفوادليبـات ادلتعلقة يف مهارة الكمام التدر 
 (Development Product) تطوير الناتجال . 

تنظيمهـا تعمل على كراسة التدريبات دلهارة الكمام و   تعد الباحثة يف ىذه اخلطوة
. حباجـات الطلبةو حسب ادلعايري ادلوجودة أي مناسبة بادلوضوعات وادلفردات 

، أىداف التعليم، وادلـادة ادلعلم دادلرش: وعند ديك وجاري يتكون التصميم من
التدريبـات دلهارة  لذا تشمل كراسة. الواردة، واألسئلة، والتدريبات بإجابتها

مستوى الكفاءة، والكفاءة األساسية، و د ادلعلم أو التوجيهـات، الكمام على مرش
 .مام، ونصوص احلوار، والتدريبـات ادلتنوعةوأىداف تعليم مهارة الك
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 (Expert Judgment)اخلّباء  ربكيم .6
اسة ادلتطّور أي كرّ  هانتـاجيم اخلّباء، يعين تقدمي الباحثة إاخلّباء أو ربك صديقت

ليم اللغة العربية هارة الكمام إىل اخلّباء أو ادلدرسني يف رلال تعدلالتدريبـات 
 التطوير رشـادات حولخمات واإلاوادلدقًتاحات والتعليقـات للحصول على اإل

تعليم اللغة يف رلال خبري ة يف ىذه ادلرحلة بادلقابلة مع وستقوم الباحث. ادلنتج
  .العربية جلمع ادلعلومــات والبيانات

 (Revision)صماحـات اال .0
وربسن الباحثة صلح تتعليم اللغة العربية رلال يف اخلّباء اعتمـاًدا على اقًتاحـات 

 .لتجربةلجاىزة اسة التدريبـات جيدة و رة حىت تكون كرّ طوّ التدريبـات ادل
 (Experiment) التجربة ادليدانية .4

 دلهارة الكمام ذبربة انتـاج التطوير أي ذبرب الباحثة بالتطبيق كراسة التدريبـات
على الطلبة يف بإجرائهـا  ادلصممة يف العملية التعليمية اليت تقوم الباحثة بنفسهــا

وتقصد هبذه . يف سيدوحارجوا توسطةادل األوىل الصف الـثـامن من مدرسة احملمدية
 .معرفة مدى فعـاليتها يف تعليم مهارة الكمامالتجربة 

 (Revision and Completion)صماحـات والتكميمات اال .4
دلهارة الكمام كراسة التدريبـات تقوم البـاحثة يف اخلطوة األخرية ىي بإصماح  

رشـادات خمات واإلاادلصممة وتكملهـا بناء على عملية التجربة وادلد
  .ختبـارء طلبة يف الصف الثامن ونتيجة االادلعلم وآراقًتاحــات من واإل
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 الجدول الرابع
 الهيكل في إعداد كراسة التدريبـات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مراحل تنفيذ البحث التجريبي: ثـانيا

 :ادلراحل، وىي كاآليتمن بثماث يتم تنفيذ البحث 
 مرحلة اإلعداد -1

البحث عن ذبريب إعداد كرّاسة بتستأذن الباحثة من رئيس ادلدرسة بأن تقوم  . 
 .التدريبـات يف تدريس مهـارة الكمام

 .تقوم البـاحثة بالدراسة األولية دلعرفة خصـائص معرفة الطلبة، واحتيـاجهم واخل . 
 .ربديد وتعيني اجملموعة الضـابطة واجملموعة التجريبية الذي حبثتهمـا الباحثة . 

 التجربة ادليدانية

 االصماحـات والتكميمات
والتكميماتاإلصماحـات   

 الدراسية األولية

 زبطيط التطوير

 االصماحـات

 ربكيم اخلّباء

 التطوير الناتج
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م يل أن تبدأ عملية التعلخطة الدراسة قبتصميم التحضري و بالباحثة  تقوم .6
 .جراءات التعليميةاالالتجرييب لتكون موجهة يف 

 .جراءات التعليميةاالالباحثة  تصمم .0
 :ـا الباحثة هب جراءات التعليمية اليت ستقومالومما يلي من ا

 الجدول الخامس                         
 جراءات التعليميةالعملية ا                     

 رقم التـاريخ ادلواد التدريس الفصل
       - -0 ختبـار القبلياال - الضـابط
       - -4 ختبـار القبلياال - التجربة
بدون كراسة التدريبات مهارة  الضابط

 الكمام
       - -   األسرة 

بكراسة التدريبات مهارة  التجربة
 الكمام

التدريب )األسرة 
 -0) 

  - -     6 

كراسة التدريبات مهارة بدون   الضابط
 الكمام

 0     - -   األسرة 

بكراسة التدريبات مهارة  التجربة
 الكمام

التدريب )األسرة 
4-  ) 

  - -     4 

بدون كراسة التدريبات مهارة  الضابطة
 الكمام

 4     - -    أسبوع ادلباراة

بكراسة التدريبات مهارة  التجربة
 الكمام

 كرة القدم  ةاادلبـار 
- التدريب )

0) 

  - -       

بدون كراسة التدريبات مهارة  الضابطة        -6-   أسبوع ادلباراة 
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 الكمام
بكراسة التدريبات مهارة  التجربة

 الكمام
كرة القدم ة  اادلبـار 
-0التدريب )

4) 

 -6-        

        -6-  ختبـار البعدياال - الضابطة
        -6-  ختبـار البعدياال - التجربة

 ختبارم االستبانة واالتصم .4
 إجراء التجربةمرحلة  -2

رلموعة الضابطة )الباحثة نتيجة االختبـار القبلي للمجموعتني أخذ ت . 
 .قبل بالتطبيق كرّاسة التدريبـات يف تدريس مهـارة الكمام( والتجريبية

 .الكماممة يف تعليم مهارة كرّاسة التدريبـات ادلصمّ لتقوم الباحثة بالتطبيق  . 
تقوم الباحثة بادلماحظة العميقة من خمال تطبيق كرّاسة التدريبـات ادلصممة يف  . 

 .تعليم مهارة الكمام
 .تقوم الباحثة باالختبـار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية .6

 تقدير الدرجة -3
مـات يقيتالباحثة البيـانات وال ذبمعمن إجـابة األسئلة ادلعّدة  اء الطلبةبعد انته
 .تبدأ البـاحثة يف تقدير الدرجة دلهارة الكمامواإلجـابات و 
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 رابــعالفصل ال
 عرض البيـانات وتحليلهـا ومناقشتها

 

لمحـــــة عن مدرســــة المحمديــــة  : المبحث األّول
 األولى المتــوسطــة سيدوحـارجــوا

ج اإلعداد  ا ـــــات اإلنتــــــعرض بيان : المبحث الثــاني
ا ـــــات وتحليلـهــــــة التدريبسكرا

 اـــــومناقشتـه
عرض بيانات الخطــوات  : المبحث الثــالث

ات باسة التدريالتعليمية كر 
 المارة الكــــلمه

ة ناواالستب المقـابلة بياناتعرض  : المبحث الرابـــع
 اــــا ومناقشتهــــحليلهـار وتــواالختب

ـات في بة التدريــفعالية كراس : امسخحث البالم
 المــــارة الكــــة مهـــترقي
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 الرابعالفصل 
 عرض البيـانات وتحليلهـا ومناقشتها

المتوسطة  األولىلمحة عن مدرسة المحمدية : المبحث األّول  - أ
 سيدوحارجوا

 المتوسطة في سيدوحـارجوا  األولىتأسيس مدرسة المحمدية  -1
اظتتوسطة  الثـانيةسها يف مدرسة اضتكومية أول تأسي منذموقع ىذه اظتدرسة 

ية والتعليم يف اسة احملمدية يف قسم الًتبئوأقيمت ىذه اظتدرسة على الر . سيدوحارجوا
 وكان. ستاذ أسكَتان ويرجـاكوسوماخالت من األاباظتد مٜ٘ٙٔ أغسطس ٔالتاريخ 

يف الغرض واألىداف و . اظتتوسطة ىو االستاذ زتيد كاالنا دير مدرسة احملمدية األوذلم
الذين قد خترجوا من ة اضتكومية ضتّل مشكالت الطلبة درسة ىي مسـاعدتأسيس ىذه اظت

وبالتارل،  .يلتحقون هبا ا لديهم مدرسة اضتكومة اظتتوسطة اليتاظتدرسة اإلبتدائية وم
 وا منكونيف تربية وتعليم أجيال الشباب كي ياشًتكت احملمدية يف مساعدة اضتكومية 
 وا من اظتسلمُتكوني تربية األوالد كي ياحملمدية وى الناس اظتتقُت واظتاىرين مناسبة باآلمال

 :اظتربون فهموأما . لبالدن لإلسالم أم لالنـافعُت واظتاىرين سواء كا
 اظتتوسطة يف سيدوحارجوا ي سورنطوا، مدير مدرسة اضتكومية الثانيةاألستاذ إيد (أ 
 األستاذ سومنطري (ب 
 األستاذ دجيـارطوا سوجتنوا (ج 
 ستاذ عبد اهلل كوسنوااأل (د 
 رازيستاذ أزتد األ (ه 
 ستاذة سوىارسيٍتاأل (و 
 ستاذة فوجي أستوطياأل (ز 
  ستاذ كرسو آمينوطوااأل (ح 
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 ستاذ زتيد كاالنااأل (ط 
 ورسـالة وأهداف المدرسةرؤية  -2
 رؤية المدرسة ( أ

العلوم تعليم و و  اظتهارات، رفعىي  أن أوذل النتائج اظترجوة ىذه اظتدرسة ترى
 .الكرديةواألخالق  ،والتكنولوجيا

 :رؤيةمؤشرات أما و 
 .تطوير اظتناىج الدراسيةرفع  -ٔ
 .يميةعملية التعلال رفع -ٕ
 .اطترجيُت كفاءات  رفع -ٖ
 يةالتعليم وارد البشريةاظت تأىيل -ٗ
 .رفع الوسـائل التعليمية -٘
 .اظتدرسة تإدار  رفع كفاءة -ٙ
 .تمويل التعليمال رفع -ٚ
 .التقومي صيغ رفع -ٛ
 .درجة اإلديـان والتقوى رفع -ٜ
 .والتكنولوجيا ومغتال العل رفع -ٓٔ

 

 المدرسة رسـالة ( ب
 :اظتتوسطة فهي  األوذلأمـا رسالة اظتدرسة احملمدية 

 .قنيةوالت الطبيعيةالعلوم  اظتاىرين يف تكوين أجيال الشبـاب -ٔ
 اظتاىرين يف كل غتـاالت التعليم أجيال الشبـاب كوينت -ٕ
واألخالق  يةاإلسالمصـائ  اطتو شخصية ال ملديه ذينال الشبـابأجيال  نيكو ت -ٖ

 .كرديةال
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 المدرسةأهداف  ( ج
 :أىداف اظتدرسة ىي إن 

لصف يف كّل الدروس ل الكفاءة األساسية، واظتؤشراتو تطوير معايَت الكفاءة،  -ٔ
ٚ-ٜ  
 ٜ-ٚيف كّل الدروس للصف اظتنهج الدراسي تطوير  -ٕ
 ٜ-ٚلصف الدراسية يف كل الدروس لخطة تطوير  -ٖ
 الًتبية ظتعايَت الوطنيةبا اظتناسبة يةعملية التعلماظتدرسة  أن حتقق -ٗ
 الًتبويةظتعايَت الوطنية بااظتناسبة  اطتارجُت كفاءة أن حتقق اظتدرسة -٘
 الطلبة يف اظتهارات ىااإلضافية اليت تتطور  اتأنشط أن حتقق اظتدرسة -ٙ
 عاليةاليدة و اصت الذين لديهم اظتهنية والكفاءةواظتدرسُت اظتعلمُت  أن حتقق -ٚ
 الًتبويةظتعايَت الوطنية با أن حتقق الوسائل التعليمية اظتناسبة -ٛ
 قامت اظتدرسة باإلدارات على أساس اظتدرسة -ٜ
 أن حتقق اظتدرسة مصادر التمويل الدراسية كافية -ٓٔ
 شراكة مع طرف آخرأو  أن حتقق اظتدرسة عالقة -ٔٔ
 أن حتقق اظتدرسة عملية التقومي اظتناسبة باظتعايَت الوطنية الًتبوية -ٕٔ
 أن حتقق اظتدرسة اظتتخرجون باألخالق الكردية -ٖٔ
 درسة اظتتخرجون بالعلوم والتكنولوجيااظت أن حتقق -ٗٔ

المتوسطة في  األولىمنهج تعليم اللغة العربية في مدرسة المحمدية  -3
 سيدوحاروا

احملمدية  علىاظتنهج : إن اظتنهج اظتستخدم يف ىذه اظتدرسة من مصدرين، ومها
 Majlis Pendidikan Dasar dan)غتليس الًتبية اإلبتدائية والثانوية  نفسها وىو منهج

Menengah ) مستوى الوحدة وىو جزء من الرّئاسة احملمدية يف غتـال الًتبية، واظتنهج على
 .ٕٛٓٓالدراسية 
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ظترحلة  "اللغة العربية"وأمـا منهج تعليم اللغة العربية فهو يعتمد على اظتنهج  
ة يف جاوى اظتعد من غتلس الًتبية اإلبتدائية والثانوية على الرئاسة الوالية احملمدي اظتتوسطة
( Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)الشرقية 

 .ٕٛٓٓمستوى الوحدة الدراسية بأساس اظتنهج على 
 المتوسطة في سيدوحـارجوا األولىاإلدارة والمدرسون في مدرسة المحمدية  -4
-ٕٔٔٓ الدراسي عاميف ال اظتتوسطة سيدوحارجوا األوذلمدير مدرسة احملمدية  - أ

 مٕٕٔٓ
 الجدول السادس

 م2111/2112العام في  المتوسطة سيدوحارجوا األولىمدير مدرسة المحمدية 
 العمر الجنس االسم الوظيفة نمرة
 ٖ٘ الرجل S.Agإيدي ف،  مدير اظتدرسة ٔ
 ٖٙ الرجل S.Agػتمد مغَت،  وكيل مدير اظتدرسة ٕ

 اظتتوسطة يف سيدوحارجوا األوذليف مدرسة احملمدية  ندرسو اظت - ب
م، معظمهم ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ مدرًسـا يف العـــام الدراسي ٖٖرسة يف ىذه اظتد
 ، وبالتفصيل "اظتـاجستَت"، وأربعة مدرسُت حيملون شهـادة "الباكالوريوس"حيملون شهـادة 

 :كاآليتالبيان  
 بعالجدول السا
 المتوسطة سيدوحـارجو األولىعدد المدرسين في مدرسة المحمدية 

 م 2112 - 2111في العام الدراسي 

 اجملموع
 العدد ومؤىالت اظتدرسُت

اظتؤىل 
 األكادديي

 اظتدرس الثـابت اظتدرس غَت الثابت النمرة
 الرجال النساء الرجـال النسـاء

 ٔ اظتـاجستَت - ٕ ٕ - ٗ
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 ٕ الباكالوريوس ٖ ٛ ٚ ٔٔ ٜٕ
 ٖ الدبلوم - - - - -
 المجموع ٖ ٓٔ ٜ ٔٔ ٖٖ

 :وىناك ثالثة من مدرسي اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة، وىم 
 .سيت بصَتة، وىي مدرسة يف الفصل السابع، والثامن، والتاسع -ٔ
 .ػتمد مغَت، وىو مدرس يف الفصل الثامن والتاسع -ٕ
 .سيت زمـارة، وىي مدرسة يف الفصل السابع، والثامن، والتاسع -ٖ

 الطلبة -5
اظتتوسطة سيدوحـارجوا يف العـام  األوذلبة يف ىذه اظتدرسة احملمدية عدد الط

ىم جـاؤوا من أؿتاء سيدوحـارجوا وسورابايا، . طالًبا ٕٙٙم ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓالدراسي 
 .وأكثرىم من مدينة سيدوحـارجوا

ينقسم ىؤالء الطلبة إذل سبعة عشر فصاًل، للفصل السابع ستة فصول وىي من 
، وللفصل التاسع ستسة "و"إذل " أ"الثامن ستة فصول وىي من ، وللفصل "و"إذل " أ"

 :والبيان كما يلي". ه"إذل " أ"فصول وىي من 
 الثامن الجدول
 المتوسطة في سيدوحـارجوا األولىعدد الطلبة في مدرسة المحمدية 

 الفصل الرقم
 عدد الطلبة لكل فصل

 اجملموع
 و ه د ج ب أ

 ٜٕٔ ٖٙ ٖٛ ٖٙ ٖٙ ٖٚ ٖٙ السابع ٔ
 ٖٕٕ ٖ٘ ٖٗ ٖٗ ٖٓ ٖٓ ٖٓ الثامن ٕ
 ٗٛٔ  ٖٚ ٖٚ ٖٙ ٖٚ ٖٚ العاشر ٖ

 626 المجموع
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 الوسـائل المعينـات -6
اظتتوسطة يف سيدوحـارجوا  األوذلأما الوسـائل اظتعينـات يف ىذه اظتدرسة احملمدية 

 : فهي تتكون من
 :الوسـائل التعليمية، منها  ( أ

 .العلمية، والدينيةاظتكتبة، وحتتوي عدًدا من الكتب  -ٔ
اظتعامل وىي اظتعمل اللغوي، واظتعمل للعلوم الطبيعية، واظتعمل الفٍّت، واظتعمل  -ٕ

 .اضتـاسويب
 القـاعة الواسعة -ٖ
 :الغرف اظتكتبية، منها  ( ب

 اظتتوسطة سيدوحـارجوا مكتب مدير مدرسة احملمدية األوذل -ٔ
 اظتتوسطة سيدوحـارجوامكتب وكيل مدير مدرسة احملمدية األوذل  -ٕ
 اظتتوسطة سيدوحـارجوا مكتب مدرسي احملمدية األوذل -ٖ
 صالة الضيوف -٘  ، مكتب تنظيم اإلدارات -ٗ
 :الوسـائل اإلضـافية، منها  ( ج

 لطلبةأي القـاعة طتدمة اضتوائج ل( BK)قاعة اإلرشـادات واإلستشـارات  -ٔ
 مرافق صحية للمدرسُت والطلبة -ٕ
 قـاعة الوحدة الصحة اظتدرسّية -ٖ
 الطلبةقاعة إمـارة شؤون  -ٗ
 اظتسجد -٘
 اظتقصف -ٙ
 قاعة الّنقابة التعاُونية -ٚ
 حجرة اضتارس -ٛ
 ملعب واسع للريـاضة -ٜ
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عرض بيـانات اإلنتـاج اإلعداد كّراسة التدريبـات :  المبحث الثاني - ب
 وتحليلهـا ومناقشتها

فيما يأيت تعرض البـاحثة اطتطوات اليت أجرهتـا يف عملية إعداد كرّاسة التدريبـات 
 :وىي كما يليظتهـارة الكالم، 

 (First Study)الدراسة األولية  -ٔ
قامت الباحثة بالدراسة األولية بطريقة اظتالحظة واظتقـابلة مع مدّرس اللغة العربية 

وىذه العملية للحصول على . ٕٕٔٓفربايَت  ٜ، ؤٕٕٓينايَت  ٕٙ-ٕٗيف التاريخ 
اظتعلومـات والبيانات عن أحوال تعليم اللغة العربية اطتـاصة تعليم مهـارة الكالم يف مدرسة 

مشكالت اليت رتعتهـا الباحثة يف وىنـاك عدة . توسطة سيدوحـارجوااظت األوذلاحملمدية 
 :تعليم مهارة الكالم، وىي كاآلتية

لفية الدراسية للطلبة أي اطتجو الطلبة وىي اختالف يف اىناك اظتشكالت اليت تو  . أ
بعضهم ليس من اظتدرسة اإلسالمية اليت تدرس فيها اللغة العربية يف بداية 

طلبة بصعوبات االختالف بُت اللغة اإلندونيسية والعربية الدراسة، وقد شعر ال
من نـاحية األصوات وحىت كتــابة اضتروف وشكلهـا ؽتـا يؤدي إذل ضعف الكفاءة 
اللغوية لدي الطلبة، وقلة قدرهتم على نطق األصوات العربية الصحيحة 

هم ، ويوجد بعضالصحيح اصتيدأو الكالم التعبَت والسليمة، وعدم قدرهتم على 
بطئ ويتلعثم يف الكالم العريّب، وقلة اظتفردات لدي الطلبة، ونقصـان الطلبة يف 
اطتربات أو التدريب على الكالم وقلة التدريبات على الكالم اظتوجودة يف 
الكتاب األسـاسي، وأن دوافع واضتماسة الطلبة يف تعليم اللغة العربية قليل فهم 

ية اليت تشجع الطلبة على التكلم باللغة يتكاسلون ودييلون، وعدم البيئة العرب
. العربية حىت أهنم ال جيدون فرصة للتكلم يف البيئة حوعتم، واظتدرسة أو خارجها

فهم اللغة العربية خاصة يف  كالت اظتذكورة يصعب على الطلبةإنطالقًا من اظتش
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غم الكالم العريّب، وضعف الطلبة يف الكالم ألهنم يتعلمون وال ديارسون على الر 
 .  من أن اللغة ىي اظتمارسة

اظتـشكالت اليت تواجو اظتدّرس ىي من خالل اصتوانب النفسية، والطريقة  . ب
. التعليمية، والوسـائل التعليمية، واظتواد التعليمية، والفرصة التعليمية، وغَت ذلك

 :وبالتفصيل كما يلي
بية ليس اطتلفية الدراسية للمدرسُت ىي أهنم من اظتتخرجُت اللغة العر 

ولكّن من الًتبية اإلسالمية وعتذا يشعر اظتدّرسون بصعوبة يف تنمية تعليم اللغة 
العربية للطلبة، والفرصة التعليمية اللغة العربية يف أسبوع واحد ىي حصتـان وىي 
فرصة قليلة، وقّلة اظتواد التعليمية لدرس اللغة العربية اطتاصة مبهـارة الكالم وال 

ت اظتتنوعة على الكالم إال قليال جدا، إن الكتاب اظتستخدم توجد فيهـا التدريبـا
سيدوحـارجوا ىو  اظتتوسطة يف اللغة العربية مبدرسة احملمدية األوذل يف تعليم

أّول الدين، "يف تعليم اللغة العربية اظتؤلف " العصري"باسم الكتاب األسـاسي 
هارة الكالم، ودل يوجد الكتاب اإلضـايف يف اللغة العربية اطتاصة مب "اظتـاجستَت

تعليم طريقة الًترتة يف يقة األسئلة واألجوبة و طر واظتدّرس يستخدم طريقة القراءة و 
طريقة اضتديثة، أي اظتراد ىنـا يأمر اظتدّرس الطلبة مهارة الكالم وال يستخدم 

نـًا حبفظ نصوص اضتوار اظتوجودة يف بقراءة نصوص اضتوار قراءًة جهريًة وأحيـا
الكتـاب اظتدرسي مث يأمرىم بتقدمي أمام الفصل مث إجابة األسئلة مناسبة بنصوص 
اضتوار، وقد كان اظتدّرس يشرح اظتواد التعليمية باللغة اإلندونيسية وأحيانًا باللغة 

لتعلم وىذا اإلؾتليزية، وال يستخدام اظتدرسون اللعبة اللغوية يف عملية التعليم وا
اظتلل، والنعـاس، ورتود الفكر لدي الطلبة يف تعلم اللغة العربية اطتاصة  يسبب

ب، ويستخدم اظتدّرس الوسـائل امبهارة الكالم ألنو ال يوجد ىنـاك التعليم اصتذ
التعليمية بالسبورة على األغلب والشاسة أحيـانًا على الرغم من أن يف ىذه 

 اللغة لكّن دل يستعمل ؼتتربخرى على سبيل اظتثـال اظتدرسة عدد من الوسـائل األ
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ظترحلة اظتتوسطة اظتعد  "للغة العربيةا"الباحثة اظتنهج بعدمـا الحظت ، و حىت اآلن
من غتلس اإلبتدائية والثانوية على الرئاسة الوالية احملمدية يف جاوى الشرقية 

(Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur) ،
فحصلت الباحثة البيانات أن ىناك ال توجد اظتواد اظتخصصة كّل اظتهـارات 
األربعة عن معيار الكفاءة والكفاءة األسـاسية لكّن مواضيع اظتهارات األربعة 

 .تكون موحدة يف درس واحد
بنـاء على مـا حصلت الباحثة من اظتالحظة واظتقـابلة السابقة، ظهرت أّن 

تأيت من الطلبة فحسب لكّن من اظتدّرس اللغة العربية، والطريقة اظتشكالت ال 
وباختصـار، أن اظتشكالت . اظتستخدمة، واظتواد الدراسية، والوسائل التعليمية، وغَت ذلك

الغالبة اضتالية يف تعليم مهارة الكالم يف ىذه اظتدرسة ىي قّلة التدريبـات على الكالم 
وألجل ىذا الواقع، . ب اظتدرسي ككرّاسة التدريبـاتوعدم وجود الكتاب اظتصـاحب للكتا

قامت الباحثة باحملـاولة إلعداد كرّاسة التدريبـات ظتهارة الكالم اظتناسبة باظتنهج الدراسي 
 .واظتواقف اليومية لدي الطلبة

 (Planning Development)ختطيط التطوير  -ٕ
ر اظتتعلقة قامت الباحثة يف ىذه اطتطوات مبطالعة بعض الكتب واظتصـاد

. باظتوضوعـات الدراسية اليت حتتاجها إليها الباحثة عند عملية اإلعداد كراسة التدريبات
الكتـاب ، و ٖو  ٔالعربية للنـاشئُت اجمللد : وأمـا الكتب اليت طالعتهـا الباحثة أكثر ىي 

ليم اللغـات واأللعـاب اللغوية يف تع، األســاسي يف تعليم اللغة العربية لغَت النـاطقُت هبـا
   .، وىلم جراٖاجمللد  العربية بُت يديك، "التعبَت"سلسلة تعليم اللغة العربية و ، األجنبية

على مستوى مث عينت البـاحثة معيار الكفاءة والكفاءة األسـاسية اظتناسبة باظتنهج 
  الدراسيوكذلك عينت الباحثة اظتواد التعليمية اظتناسبة باظتنهج . ٕٛٓٓالوحدة الدراسية 

اظتعد من غتلس اإلبتدائية والثانوية على الرئاسة الوالية  ظترحلة اظتتوسطة "اللغة العربية"
 Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah)احملمدية يف جاوى الشرقية 
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Jawa Timur) وىي أربعة مواضيع للصف الثامن يف الفصل الدراسي الثاين وىي :
خربة وعينت . بة، وزيـارة عمر يف اظتستشفى، واألسرة، ومبـاراة كرّة القدمالوصول إذل اظتكت

 لطلبةليف شرح وتوضيح وتوصيل اطتربات واظتعلومات  درساليت يستخدمها اظت التعليم
واألخَت عينت اظتدلوالت أو اظتؤشرات . حسب اظتكتوبة يف اإلرشـادات العامة واطتاصة

 .ةلتعيُت التدريبـات الكالم اظتتنوع
 (Development Product) التطوير الناتج -ٖ

قامت الباحثة بإعداد التطوير الناتج، وأنتجت كرّاسة التدريبـات ظتهـارة الكالم 
اظتتوسطة يف سيدوحـارجوا يف الفصل  لصف الثامن من اظتدرسة احملمدية األوذللطلبة ا

الدرس األّول . وحتتوي كراسة التدريبـات ظتهـارة الكالم على أربعة دروسٍ . الدراسي الثـاين
يتكلم عن الوصول إذل اظتكتبة، والدرس الثـاين يتكلم عن زيـارة عمر يف اظتستشفى، 

وأمـا اظتـادة . اراة كرّة القدموالدرس الثالث يتكلم عن األسرة، والّدرس الرّابع يتكلم عن مبـ
 :الرئيسية يف كلِّ دروٍس وىي كمـا يلي

، واظتوضوع الذي يدل على اظتواد ـاحية، واليت تتضمن ترتيب الدروسالورقة االفتت ( أ
الدراسية، ومعيـار الكفـاءة، والكفاءة األسـاسية، ومدلوالت مهـارة الكالم، 

 . كّل درسٍ واإلرشـادات اطتاصة بتعليم مهـارة الكالم يف
عشر أنواع من تدريبـات الكالم االتصـالية اظتتنوعة : اظتواد الدراسية، وحتتوي على  ( ب

  غتموعـات لكي تكون الدراسةللطلبة واليت ديكن القيام هبـا فرديـًا، وثنـائيـًا، ويف
وبالتارل تعطي الكلمات األوامر يف كراسة . ؽتتعة وغَت ؽتلة يف تعليم الكالم

وىذا هبدف اظتمارسة (. ، رّدد، وىلم جراُقْل، كّلم: على سبيل اظتثـال )ت التدريبـا
جبـانب أخر، تدل الرموز اظتوجودة يف . والتعود على االتصال باللغة العربية
، (اظتثال/م)، (كلمة أو كلمـات/ك: )تدريبـات على معـاٍن كمـا يأيت

لتدريبـات ويوجد نوعان من ا(. التعبَت/ت)، (اإلجـابة/ج)، (السؤال/س)
صندوق السّر، و الكلمات اظتتقطعة، "يف آخر بــاب كـ( اللعبة اللغوية)اإلضـافية 
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 كلّ   ترتيب حبسب وُوِضعْت اظتفردات. والرسـالة بالفم، وتنبأ األفعـال، وىلم جرا
وكذلك تتضمن كراسة التدريبـات غتموعة من . درٍس أو باٍب يف آخر الكتاب
يع الطلبة يف تعليم اللغة العربية، والصور اظتلونة اضِتَكِم اظتتنوعة من أجل تشج

موجودة يف كرّاسة التدريبـات لتسهيل الفهم وجذب إنتبـاه الطلبة على القيام 
 (لتوضيح نتائج اإلعداد أنظر يف اظتالحق. )التدريبـات

 (Expert Judgment)حتكيم اطترباء  -ٗ
بعد إنتهـاء عملية إعداد كرّاسة التدريبـات ظتهارة الكالم، دفعتها الباحثة للتحكيم 

ومهـا الدكتور شهداء صاحل اظتـاجستَت والدكتور . إذل اطتبَتين يف غتال تعليم اللغة العربية
م ـقسم تعليورئيسي ة الدراسات العليا ـكلييف  توركيس لوبس اظتـاجستَت، وكالمهـا ػتاضران 

موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  امعةجبيف مرحليت اظتاجستَت والدكتوراة  ةـة العربيـاللغ
 ٕٕٔٓمـارس  ٕٔوقابلت الباحثة الدكتور شهداء صاحل يف التاريخ . جنة ماالياضتكوم

ولقد قام اطتبَتان . ٕٕٔٓمـارس  ٗٔوقابلت الدكتور توركيس لوبيس يف التاريخ 
صممتهـا الباحثة حسب العنـاصر اظتعينة لتصميم كرّاسة بتصحيح اظتواد التعليمية اليت 

 :هارة الكالم، ومنهـاظتتدريبـات 
تشيع يف كرّاسة التدريبـات النصوص اضتواريـة، وطول : مالئمة النصوص من حيث (أ 

اضتوارات والنصوص السردية مناسبة للمرحلة وللدرس، وحوارات كرّاسة التدريبـات 
الشـائعة، وترتبط النصوص يف كرّاسة التدريبـات مأخوذة من اظتواقف اليومية 

باىتمـام اظتتعلم وخرباتو، وتتصف نصوص كرّاسة التدريبـات باصتـاذبية والتشويق، 
 .واظتعلومـات اليت تضمنتها نصوص كرّاسة التدريبـات صحيحة ودقيقة

تقدم كرّاسة التدريبـات معلومـات كافية حول : من جهة كرّاسة التدريبـات  (ب 
األىداف واحملتوى، وتقدم كرّاسة التدريبـات إرشـادات واضحة وكافية لتأدية 
النشـاط، وتتصف كرّاسة التدريبـات بسهولة االستخدام، وعدد التدريبـات يف كّل 

ية، وتشيع يف كرّاسة التدريبـات درس مناسب، وتشيع يف كرّاسة التدربـات النمط
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االتصـالية، وتناسب التدريبـات عمر التالميذ، وتعليمـات التدريبـات منـاسبة 
ظتستوى التالميذ، ويتم إعطـاء أمثلة لتأدية التدريبـات، والتدريبـات االتصـالية 

 .متعددة، وتقدم كرّاسة التدريبـات أنشطة إضـافية
كرّاسة التدريبـات مبهـارة الكالم، وتتم معاصتة هتتم  : من جهة معاصتة الكالم  (ج 

الكالم بصورة متدرجة، ويتم التدريب من خالل رتل متفرقة يرددىـا التالميذ، 
يشتمل التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات، وعدد التدريبات على 

 .مهارة الكالم كاف
قدديو، والوسيلة الوضوح يف دليل اظتعلم، والًتتيب يف ت: من جهة عرض اظتـاّدة  (د 

 .اظتستخدمة، والطريقة اظتستخدمة
حجم كرّاسة التدريبـات مناسب، وحجم حروف كرّاسة : من جهة الرسم البيـاين  (ه 

التدريبـات مناسب للمستوى، وتتسم الصور بالوضوح والبسـاطة، وتتسم الصور 
 .بالتشويق واصتمـال، والًتتيب يف الكتـابة

ين عن العنـاصر السـابقة للمـادة اليت صممتهـا أمـا نتـائج التحكيم من اطتبَت 
 :الباحثة فهي كما يلي

 (الدكتور شهداء صاحل)اطتبَت األّول  (ٔ
رأى اطتبَت األّول أن كرّاسة التدريبـات اليت صممتهـا الباحثة دّلت على 

تقدم كرّاسة التدريبـات إرشـادات واضحة : النتيجة الوصفية جيد جدا من حيث
نشاط، وتشيع يف كراسة التدريبات النمطية، ويتم إعطاء أمثلة وكافية لتأدية ال

حجم كرّاسة التدريبات مناسب، وحجم و لتأدية التدريبات، والطريقة اظتستخدمة، 
حروف كراسة التدريبات مناسب للمستوى، وتتسم الصور بالوضوح والبساطة، 

 .وتتسم الصور بالتشويق واصتمال، والًتتيب يف الكتابة
تشيع يف كرّاسة التدريبـات : النتيجة الوصفية جيد من حيث وفيها دّلت

النصوص اضتواريـة، وطول اضتوارات والنصوص السردية مناسبة للمرحلة وللدرس، 
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وحوارات كرّاسة التدريبـات مأخوذة من اظتواقف اليومية الشـائعة، وترتبط النصوص 
صوص كرّاسة التدريبـات يف كرّاسة التدريبـات باىتمـام اظتتعلم وخرباتو، وتتصف ن

باصتـاذبية والتشويق، واظتعلومـات اليت تضمنتها نصوص كرّاسة التدريبـات صحيحة 
ودقيقة، وتقدم كرّاسة التدريبـات معلومـات كافية حول األىداف واحملتوى، 
وتتصف كرّاسة التدريبـات بسهولة االستخدام، وتشيع يف كرّاسة التدريبـات 

تدريبـات عمر التالميذ، وتعليمـات التدريبـات منـاسبة االتصـالية، وتناسب ال
ظتستوى التالميذ، والتدريبـات االتصـالية متعددة، وتقدم كرّاسة التدريبـات أنشطة 
إضـافية، وهتتم كرّاسة التدريبـات مبهـارة الكالم، وتتم معاصتة الكالم بصورة 

ميذ، يشتمل التدريب متدرجة، ويتم التدريب من خالل رتل متفرقة يرددىـا التال
على صحة نطق األصوات والكلمات، وعدد التدريب على مهارة الكالم كاف، 

 .الوضوح يف دليل اظتعلم، والًتتيب يف تقدديو، والوسيلة اظتستخدمة
عدد التدريبـات يف كّل : من حيث ةوفيها دّلت النتيجة الوصفية مقبول

 .درس مناسب
 (سيالدكتور توركيس لوب)اطتبَت الثاين  (ٕ

أن كرّاسة التدريبـات اليت صممتهـا الباحثة دّلت على  رأى اطتبَت الثاين
حجم حروف كرّاسة التدريبـات مناسب  :النتيجة الوصفية جيد جدا من حيث

 .للمستوى
تشيع يف كرّاسة التدريبـات : وفيها دّلت النتيجة الوصفية جيد من حيث
دية مناسبة للمرحلة وللدرس، النصوص اضتواريـة، وطول اضتوارات والنصوص السر 

وحوارات كرّاسة التدريبـات مأخوذة من اظتواقف اليومية الشـائعة، وترتبط النصوص 
يف كرّاسة التدريبـات باىتمـام اظتتعلم وخرباتو، وتتصف نصوص كرّاسة التدريبـات 
باصتـاذبية والتشويق، واظتعلومـات اليت تضمنتها نصوص كرّاسة التدريبـات صحيحة 

قيقة، وتقدم كرّاسة التدريبـات معلومـات كافية حول األىداف واحملتوى، ود
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ستخدام، وعدد التدريبات يف كّل درٍس ف كرّاسة التدريبـات بسهولة االوتتص
مناسب، وتناسب التدريبات عمر التالميذ، ويتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبـات، 

تدريبـات أنشطة إضـافية، وهتتم  والتدريبـات االتصـالية متعددة، وتقدم كرّاسة ال
كرّاسة التدريبات مبهارة الكالم، ويتم التدريب من خالل رتل متفرقة يرددىـا 

يشتمل التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات، وعدد و التالميذ، 
الًتتيب يف تقدديو، والطريقة اظتستخدمة، و التدريب على مهارة الكالم كاف، 

مناسب، وتتسم الصور بالوضوح والبسـاطة، وتتسم وحجم كراسة التدريبات 
 .الصور بالتشويق واصتمـال، والًتتيب يف الكتـابة
تقدم كراسة التدريبات : من حيث ةوفيها دّلت النتيجة الوصفية مقبول

كراسة التدريبات النمطية، إرشـادات واضحة وكافية لتأدية النشـاط، وتشيع يف  
الية، وتعليمات التدريبات مناسبة ظتستوى  كراسة التدريبات اإلتصوتشيع يف

التالميذ، وتتم معاصتة الكالم بصورة متدرجة، والوضوح يف دليل اظتعلم، والوسيلة 
 .اظتستخدمة

بأن كرّاسة خل  إنطالقًا من نتائج التحكيم من اطتبَتين السابقة، نست
التدريبـات اليت صممتهـا الباحثة بالتقدير جيد وجيد جدا ومناسب عن العناصر 

م للصف الثامن مبدرسة مهـارة الكال يفاليت قد ذكرهتا الباحثة لكراسة التدريبـات 
خالت اوبالتارل، قّدم اطتبَتان اظتد. اظتتوسطة يف سيدوحـارجوااألوذل  احملمدية
 :ة التدريبـات اليت قد أعدهتا الباحثة وىي كما يليقًتاحـات حول كراسواإل
 كراسة التدريبات  عية وؿتوية يفأخطـاء طبا وجود (أ 
 توجد بعض الصور غَت الواضحة أي الصغَتة اضتجم  (ب 
 ال ختتار الصورة بعدد كثَت (ج 
 يف كّل درسٍ  ي أن يزيد أسلوب التعليم اظتتفرقينبغ (د 
 تقدمي األوامر بوضوح (ه 
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 الكالمالًتكيز على مهـارة  (و 
 (Revision)صالحـات اال -٘

ت الباحثــة بتصــحيح وحتســُت األخطــاء اظتوجــودة حســب يف ىــذه اطتطــوات، قامــ
التحكيم من اطتبَتين وإرشـاداتو ومداخالتـو وإقًتاحــاتو إمـا مـن ناحيـة الكتابـة، واظتطبوعـة، 

أكثــر فعاليــة يف ترقيــة  كراســة التــدريبات حــىت تكــون  والنحويــة، واصتمــل األوامــر وغــَت ذلــك 
 .الطلبة يف مهارة الكالموقدرة كفاءة 
 (Experiment) التجربة اظتيدانية -ٙ

قد قامت الباحثة بتصحيح وحتسُت كراسة التدريبات ظتهـارة الكالم حىت تكون 
وباختصـار، إن التجربة يف ىذه . جيدة وجـاىزة، مث قامت الباحثة جتربة االنتـاج اظتطور

اظتتوسطة  الصف الثامن مبدرسة احملمدية األوذل التجربة اظتيدانية للطلبة يفاطتطوات ىي 
ختبـار القبلي والبعدي ظتعرفة  تقيس الباحثة كفاءة الطلبة باالوبالتارل. يف سيدوحـارجوا

 .مدى فعالية أو أثر ىذه اظتـادة اظتطورة
 (Revision and Completion)صالحـات والتكميالت اال -ٚ

صالحات والتكميالت األخَتة بعد التجربة للمـادة اظتطورة بنـاء باالتكون الباحثة 
 .قًتاحــات من اظتعلم وآراء طلبة الصف الثامنرشـادات واإلخالت واإلاعلى اظتد
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عرض بيـانات الخطوات التعليمية كراسة التدريبـات : المبحث الثالث  -ج
 لمهـارة الكالم

تدريس اظتـادة اظتطورة أي عقدت الباحثة أربعة عقدت البـاحثة ستة لقـاءات يف 
ختبـار القبلي الكالم ولقـائُت للتقومي وىي اال لقـاءات لتطبيق كراسة التدريبـات ظتهارة

 ٘ٗ × ٕولكل لقـاءات لتطبيق كراسة التدريبـات تتكون من حصتُت أو . والبعدي
والتارل تقدم الباحثة خطوات تدريس مهارة الكالم بكراسة التدريبـات، وبياهنـا  . دقيقة

 :كما يلي
 في تعليم مهـارة الكالم التدريس ةخط

 اللقـاء األّول
 اظتتوسطة سيدوحـارجوا األوذلاحملمدية :    درسةاظت

 اللغـة العربيـة:    الدرس
 ثــاينال/  ثـامنال : يالفصل الدراس/صفال

  الكالممهـارة :    اظتـادة
 "األسرة " :    اظتوضوع
 ٕٕٔٓمـارس  ٕٛ :   التــاريخ
 خزانة اضتكمة:    اظتدرِّسة
 دقيقة ٘ٗ xٕ:    الزمـان

 : معيـار الكفـاءة 
 ".األسرة"قدرة على التعبَت الشفهي عمـا يف مضمون اظتوضوع واضتوار عن ال

 :الكفـاءة األسـاسية 
 ".األسرة" حسب اظتوضوعمطابقـًا احملـاورة البسيطة على  بةالطل قدرة .ٔ
 ".األسرة"عن  وبطالقة شفهيـًااألفكـار أو اآلراء عن  بة الطلَتعبت .ٕ

 



ٚٛ 

 

 : مؤشراتال
يقرأ الطلبة اضتوار بالنرب والتنغيم جيًدا الذي يتضمن فيو اصتملة االشتية أن  .ٔ

 .والضمَت للملك
 .مسـاعدة بن  اضتوار، أو الصور، أو الكلمـات" باألسرة"إجـابة األسئلة اظتتعلقة  .ٕ
 .عن األسرة( األسئلة واإلجـابة)اظتقابلة بموا أن يقو  على قدرة الطلبة .ٖ
 .ارتبـاط بُت األسئلة واإلجـابة الصحيحة حىت تكون اصتمل الكـاملة .ٗ
 .األسئلة مناسبة بشجرة األسرةعلى أن جييبوا على قدرة الطلبة  .٘
 .يبدلوا الكلمات موافقـًا بالضمـائرأن على قدرة الطلبة  .ٙ
 .تعبَت الطلبة عن مضمون الصور اظتتعلقة باألسرة .ٚ
 .موا دتثيل اضتوار جيًداو أن يقعلى قدرة الطلبة  .ٛ
 .  أن يكّونوا رتال كاملةعلى قدرة الطلبة  .ٜ

 : األهداف التعليمية
النطق من حيث االتصـال العربية بإجـادة قادراً على  طلبةيتوقع بعد الدراسة يكون ال

 .الوضوح والطالقة
 :المادة التعليمية 
 اطتـامس يف كراسة التدريبات مهارة الكالم  –التدريبات األّول 

 :الطريقة 
  تصالية، دتثيل األدوار، األسئلة واألجوبة، االباشرةالشفهية، اظت السمعية

 :خطوات التدريس 
 الوقت اجراءات التعليم مراحل التـعليم

 التمهـيد
 إلقـاء السالم .ٔ
 تنظيم الفصل وجتهيز الوسائل .ٕ
 تفتح اظتدرَّسة عملية التعليم بالبسملة .ٖ

 دقائق ٓٔ
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إعالم اظتدّرسة للطلبة اظتـادة اليت تشمل على  .ٗ
 الكفـاءة األسـاسية ومؤشِّرات ؾتـاح التدريس

 توجيو األسئلة العـامة اليت تتعلق باظتوضوع  .٘

العـرض 
 والنشاطـات

ن   الشريط اظتشتمل علىتدّور اظتدّرسة  .ٔ
أن يسمعوا اضتوار الطلبة على اضتوار و 

 .أو مرتُت استماعـًا سليمـًا جيدًا مرة واحدة
 (ٔالتدريب)
ما رتاعًة الطلبة بأن يرددوا أو يقلدوا  علىمث  .ٕ

ري ىذه جتاضتوار و ن  اظتدرَّسة من  توقدم
 .أو مرتُت مرة واحدة العملية

مث تقسم اظتدرسة الطلبة على قسمُت، ويأمر  .ٖ
القسم األول أن يقوم بدور عمر، والقسم 

 . الثاين يقوم بدور أزتد
فهموا من دّرسة على الطلبة عما دل يتسأل اظت .ٗ

 .ن  اضتوار
 مع أصدقائهم ثلوا األدواروعلى الطلبة أن دي .٘

 .يف اظتكان نفسو

 دقائق ٘ٔ

اظتدرسة  مث ينتقل إذل التدريب الثاين، تقدم .ٙ
األسئلة اظتتعلقة بن  اضتوار حىت يتشاوروا 
حول اإلجـابة، وجيري إجراء التدريبات رتاعة 

 .بُت الطلبة واظتدرس مباشرة بالشفهي

 دقائق ٓٔ

وينتقل إذل التدريب الثالث، تعطي اظتدرسة  .ٚ
 دقـائق ٓٔ شرح التدريبات باألمثلة واضًحا جلًيا،
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اضتوار ب قومواتستدعى اظتدّرسة الطلبة أن يمث  .ٛ
 .يف اظتكان نفسو ثنائًيا

اظتدّرسة يف أثناء عملية التعليم والتعلم  وتقوم .ٜ
الكالم لدي باظتالحظة العميقة عن كفاءة 

، وتصحح اظتدرسة يف الفصلالطلبة 
تصحيًحا فوريًا ألخطاء الطلبة يف نطق 

 .  اضتروف أو الكلمة أو غَتىا إن وجدت
الرابع، تعطي اظتدرسة وينتقل إذل التدريب  .ٓٔ

 .شرح التدريبات باألمثلة واضًحا جلًيا
اضتوار ب قومواتستدعى اظتدّرسة الطلبة أن يمث  .ٔٔ

  .يف اظتكان نفسو ثنائًيا
اظتدّرسة يف أثناء عملية التعليم والتعلم  وتقوم .ٕٔ

الكالم لدي باظتالحظة العميقة عن كفاءة 
، وتصحح اظتدرسة يف الفصل الطلبة

ألخطاء الطلبة يف نطق  تصحيًحا فوريًا
 .اضتروف أو الكلمة أو غَتىا إن وجدت

 دقـائق ٓٔ

ينتقل إذل التدريب اطتامس، وتعطي اظتدرسة  .ٖٔ
للطلبة أن يهتموا جيًدا ( دقيقتُت)الفرصة 

 .بالصور يف التدريب اطتامس
مث تأمر اظتدّرسة الطلبة أن جييبوا عن األسئلة  .ٗٔ

الواردة يف التدريب مباشرة شفاىة أو تشَت 
واحد فواحد من الطلبة لسماع إذل اظتدّرسة 

 .اإلجـابة ونطق اضتروف والطالقة منهم

 دقـائق ٓٔ
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: اإلجراءات" )من أنا"أي  اللعبة اللغوية .٘ٔ
. غَتُْمْوَعاتٍ  تَقسَّم اظتَدرَِّسُة الطََلَبَة َعَلى َثاَلثِ 

مُثَّ يـَُقْوُم اظتْنُدْوُب َعن الِفْرَقِة اأُلْوذَل أََماَم 
الَفْصِل لَِيْأُخَذ َثالَثََة قـَرَاِطْيس، َويـَُقْوُل 
اظتْنُدْوُب أَلْعَضـاِء فرقتو تـَْعرِيـًْفـا ِلَشْيٍء َأْو 

ة يفْ اجمْلُمْوَعِة /لَشْخٍ ، َوَعَلى الِتْلِمْيذِ 
َوىَكَذا َحىتَّ الِفْرَقَة . َدِة اإلجـَابَةاأُلْخَرى اظتَوحِّ 
َرةِ   ...اأَلِخيـْ

 دقـائق ٘ٔ

 االختتـام

 لطلبةاظتنزرل ل واجبالتعطي اظتدّرسة  .ٔ
 قراءة كشف الغياب واضتضور .ٕ
للغة اب كالمال ؽتارسةتشجيع الطلبة على  .ٖ

 .جبد واجتهادوالتعلم  ةلعربيا
 .ختتتم اظتدّرسة الدرس باضتمدلة والسـالم .ٗ

 دقـائق ٓٔ

 :الوسـائل اإليضـاح 
 .سّجلاضتـاسوب، واظتو ، كرّاسة التدريبـات، والسبورة، وقلم اضترب

 :التقويم 
يف الفصل، تأخذ اظتدّرسة التقومي يف أثناء عملية التعليم والتعلم باظتالحظة العميقة 

اظتدّرسة حول مث دتشي . لطلبة، يأمرىم اظتدّرسة بالتكلم كما يرجوابعد أن تشرح اظتدّرسة ل
وىذا كلو جبانب تصحيح . الطلبة ويالحظهم واحد بعد واحد بالكتابة يف دفًت النتيجة

 . أخطـاء يف كالم الطلبةناء عملية التكلم إن وجدت ىناك اظتدّرسة يف أث
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 في تعليم مهـارة الكالم التدريس ةخط
 اللقـاء الثـاين

 سيدوحـارجوااظتتوسطة احملمدية األوذل :    درسةاظت
 اللغـة العربيـة:    الدرس
 ثــاينال/  ثـامنال : يالفصل الدراس/صفال

  الكالممهـارة :    اظتـادة
 "األسرة " :    اظتوضوع
 ٕٕٔٓمـارس  ٜٕ:    التــاريخ
 خزانة اضتكمة:    اظتدرِّسة
 دقيقة ٘ٗ xٕ:    الزمـان

 : معيـار الكفـاءة 
 ".األسرة"يف مضمون اظتوضوع واضتوار عن  قدرة على التعبَت الشفهي عمـاال

 :الكفـاءة األسـاسية 
 ".األسرة" حسب اظتوضوعمطابقـًا احملـاورة البسيطة  على بةالطل قدرة .ٔ
 ".األسرة"عن  وبطالقة شفهيـًااألفكـار أو اآلراء عن  بة الطلَتعبت .ٕ

 : مؤشراتال
فيو اصتملة االشتية يقرأ الطلبة اضتوار بالنرب والتنغيم جيًدا الذي يتضمن أن  .ٔ

 .والضمَت للملك
 .مسـاعدة بن  اضتوار، أو الصور، أو الكلمـات" باألسرة"إجـابة األسئلة اظتتعلقة  .ٕ
 .عن األسرة( األسئلة واإلجـابة)اظتقابلة بموا أن يقو على قدرة الطلبة  .ٖ
 .ارتبـاط بُت األسئلة واإلجـابة الصحيحة حىت تكون اصتمل الكـاملة .ٗ
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 .األسئلة مناسبة بشجرة األسرةعلى أن جييبوا  علىقدرة الطلبة  .٘
 .أن يبدلوا الكلمات موافقـًا بالضمـائرعلى قدرة الطلبة  .ٙ
 .تعبَت الطلبة عن مضمون الصور اظتتعلقة باألسرة .ٚ
 .موا دتثيل اضتوار جيًداأن يقو على قدرة الطلبة  .ٛ
 . أن يكّونوا رتال كاملةعلى قدرة الطلبة  .ٜ

 :األهداف التعليمية 
االتصـال العربية بإجـادة النطق من حيث قادراً على  طلبةبعد الدراسة يكون اليتوقع 

 .الوضوح والطالقة
 :المادة التعليمية 
 هارة الكالمظتالعاشر يف كراسة التدريبات  –التدريب السادس 

 :الطريقة 
 التصالية، دتثيل األدوار، األسئلة واألجوبة، اباشرةالشفهية، اظت السمعية

 :التدريس خطوات 
 الوقت اجراءات التعليم مراحل التـعليم

 التمهـيد

 إلقـاء السالم .ٔ
 تنظيم الفصل وجتهيز الوسائل .ٕ
 تفتح اظتدرَّسة عملية التعليم بالبسملة .ٖ
إعالم اظتدّرسة للطلبة اظتـادة اليت تشمل على  .ٗ

 الكفـاءة األسـاسية ومؤشِّرات ؾتـاح التدريس
 توجيو األسئلة العـامة اليت تتعلق باظتوضوع  .٘

 دقائق ٘

العرض 
 والنشاطات

ينتقل إذل التدريب السادس، تعطي اظتدرسة  .ٙ
 .شرح التدريبات شرحـًا واضًحا جلًيا

وصف  تبادلواتستدعى اظتدّرسة الطلبة أن يمث  .ٚ
 دقائق ٘ٔ
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جيري . )يف اظتكان نفسو الصور بالشفهي
 (إجراء التدريب ثنائًيا

اظتدّرسة يف أثناء عملية التعليم والتعلم  وتقوم .ٛ
الكالم لدي باظتالحظة العميقة عن كفاءة 

، وتصحح اظتدرسة يف الفصل الطلبة
تصحيًحا فوريًا ألخطاء الطلبة يف نطق 
 .اضتروف أو الكلمة أو غَتىا إن وجدت

وينتقل إذل التدريب السابع، تعطي اظتدرسة  .ٜ
 .اضًحا جلًياشرح التدريبات باألمثلة و 

 ثنائًيااضتوار ب قومواأن ي اظتدّرسة الطلبة مث تأمر .ٓٔ
  .يف اظتكان نفسو

اظتدّرسة يف أثناء عملية التعليم والتعلم  وتقوم .ٔٔ
الكالم لدي باظتالحظة العميقة عن كفاءة 

، وتصحح اظتدرسة يف الفصل الطلبة
تصحيًحا فوريًا ألخطاء الطلبة يف نطق 

 .إن وجدت اضتروف أو الكلمة أو غَتىا

 دقـائق ٓٔ

ينتقل إذل التدريب الثامن، تشرح اظتدرسة  .ٕٔ
الًتاكيب اظتراد تدريسهـا، وىي الضمَت 
للملك ورتلة اإلشتية، لكّن يف ىذا اإلجراء 

 .ال تشرح بشرحها شرحا مطوالً 
دلوا اصتمل كما امث تأمر اظتدرسة الطلبة أن يتب .ٖٔ

يف األمثلة الواردة يف التدريب الثامن 
واحد فواحد إذل أو تشَت اظتدرسة  بالشفهي

 دقـائق ٓٔ



ٛ٘ 

 

من الطلبة لسماع اإلجـابة منهم أو يف صف 
مث تصحح اظتدرسة تصحيًحا . واحد فواحد

نطق أخطـاء يف فوريًا إن وجدت ىناك 
أو  كالم الطلبةاضتروف أو الكلمات أو  

 .غَتىا
ينتقل إذل التدريب التاسع، وتشرح اظتدّرسة  .ٗٔ

 .شرًحا واضًحا السَّيِِّد فـَْوَزناألسرة سلسلة 
وبعد أن يفهم الطلبة أي ال توجد مشكالت  .٘ٔ

يف شرحها اظتدرسة، فتأمر اظتدّرسة الطلبة بأن 
يعربوا عالقة األسرة بُت الّسيد فوزن بإبنو أو 

 .بنتو، أو اآلخر بالشفهي
وكانت اظتدّرسة أن تشرف وتصاحب الطلبة  .ٙٔ

سة يف ىذا اإلجراء التدريب، وتصحح اظتدر 
تصحيًحا فوريًا ألخطاء الطلبة يف نطق 

 .اضتروف أو الكلمة أو غَتىا إن وجدت

 دقـائق ٘ٔ

وينتقل إذل التدريب العاشر، تعطي اظتدرسة   .ٚٔ
 .شرح التدريبات باألمثلة واضًحا جلًيا

 ثنائًيااضتوار ب قوموااظتدّرسة الطلبة أن ي مث تأمر .ٛٔ
 .يف اظتكان نفسو

اظتدّرسة يف أثناء عملية التعليم والتعلم  وتقوم .ٜٔ
الكالم لدي باظتالحظة العميقة عن كفاءة 

، وتصحح اظتدرسة يف الفصل الطلبة
تصحيًحا فوريًا ألخطاء الطلبة يف نطق 

 دقائق ٓٔ



ٛٙ 

 

 .اضتروف أو الكلمة أو غَتىا إن وجدت
َواحٌد، اثـَْنان، َثاَلثٌَة، أَْربـََعٌة، ) اللعبة اللغوية .ٕٓ

 :، وأما إجراءات اللعبة كاآلتية(سَتَْسةٌ 
َتْطُلُب اظتَدرَِّسُة من الَتاَلِمْيَذ َأْن يْنِطُقْوا الَعَدَد 

َعلَى َأن (. َواِحُد، اثـْنَـان، َثالَثَُة، أَْربـََعُة، اخل)
 ٘أَْو )َيُكْوَن الِتْلِمْيذ يفْ اظترَتَـَّبِة اطتَـاِمَسِة 

، َعَلْيِو َأْن (، اخلٖٓ، ٕ٘، ٕٓ، ٘ٔ، ٓٔ،
األُّم، اأَلب، : اظتثَال )يُْذَكَر أَْعَضـاَء اأُلْسَرِة 

َوِإَذا يـُْوَجد َأَحَد الَتاَلِمْيُذ اَل يـَُقْوَل (. اخل
أَْعَضاء اأُلْسَرة يفْ اظترتـََبِة اطتـَاِمَسِة خُيْرَُج ِمْن 

 .ِمَن اظتَدرَِّسةِ  َبِة، فـَتَـَناَوعتُْم الِعَقـابُ َىِذِه اللُّعْ 

 دقـائق ٘ٔ

 االختتـام

 تعطي اظتدّرسة الواجب اظتنزرل للطلبة .ٔ
 قراءة كشف الغياب واضتضور .ٕ
باللغة  كالمال ؽتارسةتشجيع الطلبة على  .ٖ

 .د واجتهادوالتعلم جب العربية
 .ختتتم اظتدّرسة الدرس باضتمدلة والسـالم .ٗ

 دقـائق ٓٔ

 :الوسـائل اإليضـاح 
 كرّاسة التدريبـات، والسبورة، وقلم اضترب

 : التقويم
تأخذ اظتدّرسة التقومي يف أثناء عملية التعليم والتعلم باظتالحظة العميقة يف الفصل،  

مث دتشي اظتدّرسة حول . بعد أن تشرح اظتدّرسة للطلبة، يأمرىم اظتدّرسة بالتكلم كما يرجوا
وىذا كلو جبانب تصحيح . الطلبة ويالحظهم واحد بعد واحد بالكتابة يف دفًت النتيجة

 .  يف أثناء عملية التكلم إن وجدت ىناك أخطـاء يف كالم الطلبةاظتدّرسة 



ٛٚ 

 

 في تعليم مهـارة الكالم التدريس ةخط
 اللقـاء الثالث

 اظتتوسطة سيدوحـارجوا األوذلاحملمدية :    درسةاظت
 اللغـة العربيـة:    الدرس
 ثــاينال/  ثـامنال : يالفصل الدراس/صفال

  الكالممهـارة :    اظتـادة
 "ة كرّة القدم امبـار " :    اظتوضوع
 ٕٕٔٓمـارس  ٖٓ:    التــاريخ
 خزانة اضتكمة:    اظتدرِّسة
 دقيقة ٘ٗ xٕ:    الزمـان

 : معيـار الكفـاءة 
 ."ة كرّة القدمامبـار "قدرة على التعبَت الشفهي عمـا يف مضمون اظتوضوع واضتوار عن ال

 :الكفـاءة األسـاسية 
 "ة كرّة القدمامبـار " حسب اظتوضوعمطابقـًا احملـاورة البسيطة  على بةالطل قدرة .ٔ
 ."ة كرّة القدمامبـار "عن  وبطالقة شفهيـًااألفكـار أو اآلراء عن  بة الطلَتعبت .ٕ

 : مؤشراتال
" اصتملة الفعلية"ذي يتضمن فيو يقرأ الطلبة اضتوار بالنرب والتنغيم جيًدا الأن  .ٔ
 ".ال النـافية"و
مسـاعدة بن  اضتوار، أو الصور، أو " ة كرّة القدمامببـار "اظتتعلقة إجـابة األسئلة  .ٕ

 .الكلمـات
 .عن األسرة( األسئلة واإلجـابة)اظتقابلة بموا أن يقو على قدرة الطلبة  .ٖ
 .أن يلفظوا الكلمات بالنطق السليمعلى قدرة الطلبة  .ٗ
 .اظتوجودةأن يكّونوا اصتمل الكاملة مسـاعدة بالكلمات على قدرة الطلبة  .٘



ٛٛ 

 

 .أن يكملوا اضتوار مبساعدة اإلجـابة الواردةعلى قدرة الطلبة  .ٙ
 .أن يبدلوا الكلمات موافقـًا بالضمـائرعلى قدرة الطلبة  .ٚ
 .موا دتثيل اضتوار جيًداأن يقو على لبة قدرة الط .ٛ
 .ارتبـاط الكلمات حىت تكون رتال كاملة .ٜ

 :األهداف التعليمية 
االتصـال العربية بإجـادة النطق من قادرًا على  طلبةيتوقع بعد الدراسة يكون ال

 .حيث الوضوح والطالقة
 :المادة التعليمية 
 .اطتـامس يف كراسة التدريبات مهارة الكالم –التدريبات األّول 

 :الطريقة 
 اظتباشرة، دتثيل األدوار، األسئلة واألجوبة، الشفهية السمعية

 :خطوات التدريس 
 الوقت التعليماجراءات  مراحل التـعليم

 التمهـيد

 إلقـاء السالم .ٔ
 تنظيم الفصل وجتهيز الوسائل .ٕ
 تفتح اظتدرَّسة عملية التعليم بالبسملة .ٖ
إعالم اظتدّرسة للطلبة اظتـادة اليت تشمل  .ٗ

على الكفـاءة األسـاسية ومؤشِّرات ؾتـاح 
 التدريس

 توجيو األسئلة العـامة اليت تتعلق باظتوضوع  .٘

 دقائق ٓٔ

العـرض 
 والنشاطـات

ن   على تملتدّور اظتدّرسة الشريط اظتش .ٔ
أن يسمعوا اضتوار الطلبة على اضتوار و 

أو  استماعـًا سليمـًا جيدًا مرة واحدة
 دقائق ٘ٔ



ٜٛ 

 

 (ٔالتدريب ) .مرتُت
رتاعًة الطلبة بأن يرددوا أو يقلدوا  علىمث  .ٕ

ري جتاضتوار و ن  اظتدرَّسة من  قدمتوما 
 .مرة واحدة ىذه العملية

فهموا على الطلبة عما دل ي دّرسةتسأل اظت .ٖ
 .من ن  اضتوار

مث تقسم اظتدرسة الطلبة على قسمُت  .ٗ
لقيام اضتوار، ويأمر القسم األول أن يقوم 
بدور اظتدّرب، والقسم الثاين يقوم بدور 

 .غّسان
ينتقل إذل التدريب الثاين، وتأمر اظتدرسة  .٘

الطلبة بأن يقفلوا كراسة التدريبات ويوجو 
 .الطلبة جيد ما وجد يف الشـاسةويهتم 

مث تظهر اظتدرسة اضتوار مباراة كرة القدم  .ٙ
للطلبة بوسيلة الشاشة، وعلى الطلبة أن 
حيفظوا ن  اضتوار حفظًا متدرًجا أو رتل 
بعد رتل أي بعد حفظ الطلبة رتال من 
ن  اضتوار مث دتسح اظتدّرسة منو، مث 
حفظ الطلبة ن  اضتوار يليو ودتسح 

و وىكذا حىت انتهاء ن  اظتدرسة من
اضتوار األخَت، وجيري ىذا إجراء التدريب 

 .رتاعة
والتارل، جيري الطلبة أن ديثلوا األدوار مع  .ٚ

 دقائق ٘ٔ



ٜٓ 

 

أصدقائهم يف اظتكان نفسو أي يكون 
الطالب األول بدور اظتدّرب، والثاين بدور 

 (العملية الثنائية. )غسَّان
ينتقل إذل التدريب الثالث، تطلب  .ٛ

اظتدّرسة الطلبة بأن جييبها، إذا اصتمل 
مناسبة بن  اضتوار السابق فيقول 

وعكسها، إذا اصتمل غَت " صحيح"
" خطأ"مناسبة بن  اضتوار فيقول 
 .وعليهم أن يصححوا اصتمل اطتطأ

 دقـائق ٓٔ

ينتقل إذل التدريب الرابع، وتقّسم اظتدّرسة  .ٙ
 .الطلبة على ستس غتموعات

اجملموعة بأن جييب مث تطلب اظتدرسة كّل  .ٚ
األسئلة اظتتعلقة بن  اضتوار بصوت مرتفع 
رتاعًة أي تشَت اظتدّرسة لكّل غتموعة بأن 

 .جييبهـا بإجابة كاملة

 دقـائق ٓٔ

ينتقل إذل التدريب اطتامس، تشرح اظتدرسة  .ٛ
الًتاكيب اظتراد تدريسهـا، وىي ال النافية، 
لكّن يف ىذا اإلجراء ال تشرح بشرحها 

 .مطوالً شرحا 
دلوا اصتمل  امث تأمر اظتدرسة الطلبة أن يتب .ٜ

كما يف األمثلة الواردة يف التدريب 
إذل اطتامس بالشفهي أو تشَت اظتدرسة 

واحد فواحد من الطلبة لسماع اإلجـابة 

 دقـائق ٓٔ



ٜٔ 

 

وكيف يف نطق الكلمة منهم أو يف صف 
مث تصحح اظتدرسة . واحد فواحد

أخطـاء تصحيًحا فوريًا إن وجدت ىناك 
كالم نطق اضتروف أو الكلمات أو  يف 
 .أو غَتىا الطلبة

، وأما (الكلمة اظتسلسلة) اللعبة اللغوية .ٓٔ
 :إجراء اللعبة كاآلتية

تـَُقسٍّم اظتَدرِّسة الَتاَلِمْيَذ َعَلى سَتْس )
ُم اظتَدرَِّسُة السَُّؤاَل . غَتُْمْوَعـاتٍ  َىْل : مُثَّ تُقدِّ

مُثَّ حتُِبُّ الرِّيَـاَضَة؟ َماَذا حتُِبُّ يفْ الرِّيـاَضَة؟ 
 ٔ، َوبـَْعَدَىا َيْسَأُل التـِّْلِمْيذُ ٔجِيْيُب التـِّْلِمْيذ

، مث َيْسَأُل ِٕمْيذ، َوجِيْيُب التـِّلْ ِٕإذَل 
، ٖ، َوجِيْيُب التـِّْلِمْيذِٖإذَل  ٕالتـِّْلِمْيذُ 

َوىَكَذا َحىتَّ التـِّْلِمْيذ اأَلِخَْت يفْ اجمْلُمْوَعِة 
 (الَواِحَدةِ 

 دقـائق ٘ٔ

 االختتـام

 قراءة كشف الغياب واضتضور .ٔ
باللغة  كالمال ؽتارسةتشجيع الطلبة على  .ٕ

 .د واجتهادوالتعلم جبالعربية 
 .ختتتم اظتدّرسة الدرس باضتمدلة والسـالم .ٖ

 دقائق ٘

 :الوسـائل اإليضـاح 
 .مكربة الصوتو والشاشة، اضتـاسوب، و ، كرّاسة التدريبـات، والسبورة، وقلم اضترب

 
 



ٜٕ 

 

 :التقويم 
تأخذ اظتدّرسة التقومي يف أثناء عملية التعليم والتعلم باظتالحظة العميقة يف الفصل، 

مث دتشي اظتدّرسة حول . لطلبة، يأمرىم اظتدّرسة بالتكلم كما يرجوالبعد أن تشرح اظتدّرسة 
وىذا كلو جبانب تصحيح . الطلبة ويالحظهم واحد بعد واحد بالكتابة يف دفًت النتيجة

 .أخطـاء يف كالم الطلبةالتكلم إن وجدت ىناك ثناء عملية اظتدّرسة يف أ

 في تعليم مهـارة الكالم التدريس ةخط
 اللقـاء الرابع

 اظتتوسطة سيدوحـارجوا األوذلاحملمدية :    درسةاظت
 اللغـة العربيـة:    الدرس
 ثــاينال/  ثـامنال : يالفصل الدراس/صفال

  الكالممهـارة :    اظتـادة
 "ة كرّة القدم امبـار " :    اظتوضوع
 ٕٕٔٓأبريل  ٕ:    التــاريخ
 خزانة اضتكمة:    اظتدرِّسة
 دقيقة ٘ٗ xٕ:    الزمـان

 : معيـار الكفـاءة 
 ."ة كرّة القدمامبـار "قدرة على التعبَت الشفهي عمـا يف مضمون اظتوضوع واضتوار عن ال

 :الكفـاءة األسـاسية 
 "ة كرّة القدمامبـار " حسب اظتوضوعمطابقـًا احملـاورة البسيطة على  بةالطل قدرة .ٔ
 ."ة كرّة القدمامبـار "عن  وبطالقة شفهيـًااألفكـار أو اآلراء عن  بة الطلَتعبت .ٕ

 : مؤشراتال
و " اصتملة الفعلية"يقرأ الطلبة اضتوار بالنرب والتنغيم جيًدا الذي يتضمن فيو أن  .ٔ
 ".ال النـافية"



ٜٖ 

 

مسـاعدة بن  اضتوار، أو الصور، أو " ة كرّة القدمامببـار "اظتتعلقة إجـابة األسئلة  .ٕ
 .الكلمـات

 .عن األسرة( األسئلة واإلجـابة)اظتقابلة بموا أن يقو على قدرة الطلبة  .ٖ
 .أن يلفظوا الكلمات بالنطق السليمعلى قدرة الطلبة  .ٗ
 .الكلمات اظتوجودةيكّونوا اصتمل الكاملة مسـاعدة  أنعلى قدرة الطلبة  .٘
 .أن يكملوا اضتوار مبساعدة اإلجـابة الواردةعلى قدرة الطلبة  .ٙ
 .أن يبدلوا الكلمات موافقـًا بالضمـائرعلى قدرة الطلبة  .ٚ
 .موا دتثيل اضتوار جيًداأن يقو على قدرة الطلبة  .ٛ
 .ارتبـاط الكلمات حىت تكون رتال كاملة .ٜ

 :األهداف التعليمية 
االتصـال العربية بإجـادة النطق من قادرًا على  طلبةيتوقع بعد الدراسة يكون ال

 .حيث الوضوح والطالقة
 :المادة التعليمية 
 العاشر يف كراسة التدريبات مهارة الكالم –التدريب السادس 

 :الطريقة 
 باشرةالشفهية، االتصـالية، دتثيل األدوار، األسئلة واألجوبة، اظت السمعية

 :خطوات التدريس 
 الوقت اجراءات التعليم مراحل التـعليم

 التمهـيد

 إلقـاء السالم .ٔ
 تنظيم الفصل وجتهيز الوسائل .ٕ
 تفتح اظتدرَّسة عملية التعليم بالبسملة .ٖ
إعالم اظتدّرسة للطلبة اظتـادة اليت تشمل  .ٗ

على الكفـاءة األسـاسية ومؤشِّرات ؾتـاح 

 دقائق ٘



ٜٗ 

 

 التدريس
 توجيو األسئلة العـامة اليت تتعلق باظتوضوع  .٘

العرض 
 الونشـاطات

ينتقل إذل التدريب السادس، تعطي  .ٔ
اظتدرسة شرح التدريبات باألمثلة واضًحا 

 .جلًيا
ستدعى اظتدّرسة الطلبة أن يرتبطوا بُت  تمث  .ٕ

كلمتُت لتصبح تعبَتًا، وبعدىا تطلب 
اظتدّرسة للطلبة أن تكّونوا رتلة كاملة 

وىذا إجراء . )حسب ما تعبَتات قبلها
، وتشَت اظتدّرسة التدريب بالشفهي مباشرة

واحد فواحد على الطلبة ظتعرفة طريقة 
 (.نطق والطالقة الطلبة يف الكالم

 دقائق ٘ٔ

ينتقل إذل التدريب السابع، وتعطي  .ٖ
اظتدّرسة شرح التدريبات باألمثلة واضًحا 

 .جلًيا
مث تطلب اظتدّرسة الطلبة بأن يعربوا ما  .ٗ

ُوجد يف الصورة تعبَتًا َشفهًيا بأسلوب 
أي ىذا اإلجراء بتشَت . الطلبة نفسهم
واحد فواحد على الطلبة إذل اظتدّرسة 

ظتعرفة طريقة نطق والطالقة الطلبة يف 
 .الكالم

 دقائق ٘ٔ

ينتقل إذل التدريب الثامن، وتعطي  .٘
 دقـائق ٓٔاظتدّرسة شرح التدريبات باألمثلة واضًحا 
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 .جلًيا
بأن خيتـروا الطلبة مث تستدعى اظتدّرسة  .ٙ

 الفعل اظتنـاسب ؽتا بُت القوسُت كما يف
. األمثلة اليت تعطيها اظتدرسة يف شرحها
وتشَت أي ىذا إجراء التدريب بالشفهي 
ة ظتعرفة اظتدّرسة واحد فواحد على الطلب
 .طريقة النطق والطالقة يف كالم الطلبة

ينتقل إذل التدريب التاسع، وتعطي  .ٚ
اظتدّرسة شرح التدريبات باألمثلة واضًحا 

 .جلًيا
 قومواتستدعى اظتدّرسة الطلبة أن يمث  .ٛ

 . يف اظتكان نفسو ثنائًيااضتوار ب
اظتدّرسة يف أثناء عملية التعليم  وتقوم .ٜ

والتعلم باظتالحظة العميقة عن كفاءة 
، وتصحح يف الفصل الكالم لدي الطلبة

اظتدرسة تصحيًحا فوريًا ألخطاء الطلبة يف 
نطق اضتروف أو الكلمة أو غَتىا إن 

 . وجدت

 دقـائق ٓٔ

ينتقل إذل التدريب العاشر، وتقّسم  .ٓٔ
 .اظتدرسة على ستسة غتموعات

مث تشرح اظتدّرسة التدريب شرحـًا واضًحا  .ٔٔ
مبا سيعمل الطلبة فيما بعد، أي لكل 

حىت تكون حوارًا   ا اضتواركملو أن يالفرقة 

 دقائق ٓٔ
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 .كامال
وتعطي اظتدّرسة الفرصة للمناقشة على  .ٕٔ

 (.دقيقتُت)الطلبة 
بعد إنتهاء من اظتناقشة، تأمر اظتدّرسة  .ٖٔ

لكل الفرقة أن يقرؤوا اضتوار بقراءة 
حح اظتدرسة تصحيًحا فوريًا تص. )جهرية

إن يوجد الطلبة عن األخطأ يف نطق 
 ( اضتروف أو الكلمة أو األخرى

 قومواتستدعى اظتدّرسة الطلبة أن يمث  .ٗٔ
    .ثنائًيا حسب اضتوار السابقاضتوار ب
، وأما إجراء (تـَْنَبُأ األَفـَْعـالِ ) اللعبة اللغوية .٘ٔ

 :اللعبة ىي
التَّاَلِمْيَذ َعَلى سَتٍْس تـَُقسٍّم اظتَدرِّسة )

ُم الـَمْنُدْوُب َعن ُكلِّ . غَتُْمْوَعـاتٍ  مُثَّ تـَُقدِّ
غَتُْمْوَعٍة أمـَاَم الَفْصِل ودُيَثُِّل أَنـَْوًعـا مَن 

يـََتَكلَُّم، : األْفعـَاِل َعلَى َسِبْيِل اظتثَـاِل 
جَيِْلُس، يـَُقْوُم، يـَْقرَأُ، يَْأُكُل، يـَْلَعُب، 

رُُج، َيْدُخُل، َيْسَمُع، دَيَْسُح، َيْكُتُب، خيَْ 
مُثَّ تـَْنبَـُأ َمَع . َيْسَتِحمُّ، َوَىُلمَّ َجرَا

َمـاَذا يـَْعَمُل "َأْصِدقَـائَك اآلَخُرْوَن 
 "!(َصِديـُْقَك َأْو تـَْعَمُل َصِديـَْقُتكَ 

 دقـائق ٘ٔ

 قراءة كشف الغياب واضتضور .ٔ االختتـام
باللغة  كالمال ؽتارسةتشجيع الطلبة على  .ٕ

 دقـائق ٓٔ
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 .د واجتهادوالتعلم جب العربية
 .ختتتم اظتدّرسة الدرس باضتمدلة والسـالم .ٖ

 :الوسـائل اإليضـاح 
 .القراطيس اضتـاسوب،و ، كرّاسة التدريبـات، والسبورة، وقلم اضترب

 :التقويم 
تأخذ اظتدّرسة التقومي يف أثناء عملية التعليم والتعلم باظتالحظة العميقة يف الفصل، 

مث دتشي اظتدّرسة حول . بعد أن تشرح اظتدّرسة الطلبة، يأمرىم اظتدّرسة بالتكلم كما يرجوا
وىذا كلو جبانب تصحيح . الطلبة ويالحظهم واحد بعد واحد بالكتابة يف دفًت النتيجة

 .  ثناء عملية التكلم إن وجدت ىناك األخطـاء يف كالم الطلبةاظتدّرسة يف أ
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ختبـار المقابلة واالستبـانة واالعرض بيـانات : المبحث الرابع - د
 وتحليلهـا ومناقشتهـا

 المقـابلةبيـانات عرض  -1
فربايَت  ٜو  ٕٕٔٓينايَت  ٕٙ-ٖٕعقدت الباحثة ىذه اظتقـابلة يف التـاريخ 

الباحثة األستاذ ػتمد مغَت واألستاذة سيت بصَتة، وسألتهما عن وقابلت . ٕٕٔٓ
 :النواحي اآلتية
 نـاحية اظتواد الدراسية  (أ 
 نـاحية طريقة التدريس (ب 
 نـاحية الوسـائل التعليمية (ج 
 ناحية التقومي (د 
 نـاحية أحوال الطلبة (ه 

 :وحصلت الباحثة بعد اظتقـابلة على اإلجـابات اآلتية
اللغة "إّن اظتنهج اظتستخدم لتعليم اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة ىي اظتنهج  (أ 

غتلس اإلبتدائية والثانوية على الرئاسة  من ظترحلة اظتتوسطة اظتعد" العربية
 Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah)الوالية احملمدية يف جاوى الشرقية 

Muhammadiyah Jawa Timur ) ٕٛٓٓالدراسية على مستوى الوحدة، 
الدراسي الثاين مبدرسة احملمدية وأما اظتواد الدراسية للصف الثامن يف الفصل 

وىي أربعة  "اللغة العربية"بة يف اظتنهج الدراسي اظتتوسطة اظتكتو  األوذل
وبالتارل، إّن . اظتكتبة، والزيـارة، واألسرة، وأسبوع اظتبـاراة: موضوعـات، ىم

لتعليم اللغة العربية ىي الكتاب األسـاسي باسم  الكتـاب اظتدرسي اظتستخدم
نظرًا ؽتا ". أّول الدين، اظتـاجستَت"يف تعليم اللغة العربية اظتؤلف " العصري"

سبق، عندما يعلم اظتدرس اللغة العربية للطلبة بوسيلة الكتاب اظتدرسي 
فحسب دون الكتاب اظتصاحب ككراسة التدريبات، فظهرت اظتشكالت 
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ة وترقية مهارة الكالم ألن كما الحظت الباحثة أن تدريبـات ىناك يف تنمي
كتاب اظتدرسي قليال جدا أي بشكل اضتوار مث األسئلة الالكالم اظتوجودة يف 
 . من ن  اضتوار

طريقة درس يف تعليم مهارة الكالم ىي اليت يستخدمهـا اظت يةأما طريقة التعليم (ب 
اظتدرس  تطبيقوعندمـا . ة الًترتةالقراءة والطريقة األسئلة واألجوبة والطريق

، شعر اظتدرس بصعوبة يف شرح الـمادة التعليمة ألّن بعض ىذه الطرق الثالثة
الكالم العريب الطلبة يشعرون بصعوبة يف نطق الكلمات العربية الصحيحة و 

غَت ذلك، وكذلك نظرًا بأن خلفية الدراسية مدرس اللغة العربية الغالبة يف و 
زال يبحث اظتدرس الطريقة التعليمية  مـا الًتبية اإلسالمية لذىذه اظتدرسة من ا

     .مهارة الكالميف اظتناسبة لتعليم اللغة العربية خاصة 
اظتتوسطة يف ية اظتوجودة يف مدرسة احملمدية األوذل والوسـائل التعليم (ج 

سيدوحارجوا ىي اظتكتبة، وؼتترب اللغة، وؼتترب الفّن، واظتخترب للعلوم الطبيعية، 
اظتستخدم من إنطالقًا ؽتا سبق، إن وسائل التعليمية . والشاسة، وغَت ذلك

اظتدّرس يف تعليم اللغة العربية ىي بالسبورة والشـاسة، لكّن حينما اظتدرس 
. إال بكتاب األسـاسي فيو الوسائل التعليميةيعلم مهارة الكالم ال يستخدم 

حبسب على ذلك، ينبغي على اظتدرس أن يستخدم وسائل التعليمية اظتوجود 
يف ىذه اظتدرسة على سبيل اظتثال ؼتترب اللغة، مث وجود الفنية من اظتدرس 
نفسو بأن ينمي مهارة الكالم بإعطـاء اللعبة اللغوية على سبيل اظتثـال البطـاقة 

رة اظتستعد اظتدرس، من ىذه الوسيلة استطاع الطلبة أن يعربوا عن الصو 
األفكار أو اظتعلومات اليت يف ذىنهم بالشفهي، والرسـالة بالفم، والكلمة 

 .اظتتسلسلة، وغَت ذلك
تقومي مهارة الكالم من ناحية التنغيم، والنرب، والطالقة، يقوم اظتدرس ب (د 

: ذ اظتدرس التقومي بالطرق اآلتية وىيوبالتارل، يأخ. مظاىر يف تقدمي الكالمو 
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اليومية داخل الفصل أي إعطـاء اظتدرس التأمُت للطلبة  يف أنشطة اضتوار( ٔ)
متحـان يف اال( ٕ)من أربع نواحي اظتذكورة،  بأن يأخذون القيمة بُت زمالئهم

 .ختبـار اظتدرسييف اال( ٖ)اليومية، 
دافع واضتماسة لكالم منهـا أن الاظتشكالت اليت تواجو الطلبة يف تعليم مهارة ا (ه 

الطلبة على  ة العربية قليل فهم يتكاسلون وديلون، وقدرةالطلبة يف تعليم اللغ
نطق األصوات العربية ضعيفة، ونقصـان الطلبة يف اطتربات أو التدريب على 

درسة اظتا من و جاؤ بعضهم ليس من اظتدرسة اإلسالمية أي الكالم، و 
 .اإلبتدائية اضتكومية

 ستبـانةاالبيـانات عرض  -2
 ستبـانة مدرس اللغة العربيةاالعرض بيـانات :  أوالا 

هارة الكالم، قدمتها الباحثة ظتوبعد أن دتت الباحثة من تصميم كراسة التدريبات  
اظتتوسطة صف الثامن من اظتدرسة احملمدية األوذل االستبانة إذل مدرسُت اللغة العربية يف ال

للحصول على  وهبذه.  S.Ag وسيت بصَتة، S.Agسيدوحارجوا، ومها ػتمد مغَت، يف 
وقدمت الباحثة . ظتهارة الكالم تقديره على ىذه اظتواد التعليمية أي كراسة التدريبات

وحصلت الباحثة نتائج . ٕٕٔٓأبريل  ٗاالستبانة فيها العناصر لتقديرىا يف يوم األربعـاء 
 (:ا أنظر يف اظتالحقلتوضيح)االستبانة كاآليت 

ىذه اظتادة اظتطّورة بالتقدير جيد جدا أو مناسب جدا يف العناصر  انذىب اظتدرس - أ
 :التالية
 تشيع يف كرّاسة التدريبـات النصوص اضتواريـة (ٔ
 طول اضتوارات والنصوص السردية مناسبة للمرحلة وللدرس (ٕ
 تقدم كرّاسة التدريبـات معلومـات كافية حول األىداف واحملتوى (ٖ
 تقدم كرّاسة التدريبـات إرشـادات واضحة وكافية لتأدية النشـاط (ٗ
 عدد التدريبـات يف كّل درس مناسب (٘
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 تشيع يف كرّاسة التدريبـات االتصـالية (ٙ
 يتم إعطـاء أمثلة لتأدية التدريبـات (ٚ
 التدريبـات االتصـالية متعددة (ٛ
 تقدم كرّاسة التدريبـات أنشطة إضـافية (ٜ
 مبهـارة الكالمهتتم كرّاسة التدريبـات  (ٓٔ
 تتم معاصتة الكالم بصورة متدرجة (ٔٔ
 يتم التدريب من خالل رتل متفرقة يرددىـا التالميذ (ٕٔ
 يشتمل التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات (ٖٔ
 الوضوح يف دليل اظتعلم (ٗٔ
 الًتتيب يف تقدديو (٘ٔ
 حجم كرّاسة التدريبـات مناسب (ٙٔ
 حجم حروف كرّاسة التدريبـات مناسب للمستوى (ٚٔ
 الكتـابة الًتتيب يف (ٛٔ
 :اظتدرسان بالتقدير جيد أو مناسب يف عناصر التالية وذىب - ب

 حوارات كرّاسة التدريبـات مأخوذة من اظتواقف اليومية الشـائعة (ٔ
 ترتبط النصوص يف كرّاسة التدريبـات باىتمـام اظتتعلم وخرباتو (ٕ
 اظتعلومـات اليت تضمنتها نصوص كرّاسة التدريبـات صحيحة ودقيقة (ٖ
 التدريبـات بسهولة االستخدامتتصف كرّاسة  (ٗ
 تشيع يف كرّاسة التدربـات النمطية (٘
 تناسب التدريبـات عمر التالميذ (ٙ
 تعليمـات التدريبـات منـاسبة ظتستوى التالميذ (ٚ
 عدد التدريب على مهارة الكالم كاف (ٛ
 الوسيلة اظتستخدمة (ٜ
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 الطريقة اظتستخدمة (ٓٔ
 تتسم الصور بالوضوح والبسـاطة (ٔٔ
 مـالتتسم الصور بالتشويق واصت (ٕٔ
تتصف نصوص كرّاسة التدريبـات "اظتدرسان بالتقدير مقبول يف العناصر  وذىب -ج

 ".باصتـاذبية والتشويق
بأن  ة يف ىذا اظتبحث، نستنبطثإنطالقًـا من اظتعلومات السابقة اليت قدمت الباح 

اظتواد اظتعّدة على وجو العام جيد جدا لتحسُت كالم الطلبة إما من ناحية النطق 
 :وبالتفصيل كاآليت. طالقةوال

 من ناحية مالئمة النصوص (ٔ
اىتمت الباحثة يف تعيُت النصوص اضتوار اظتأخوذة من الكتب العربية باللغة 

وقدمت الباحثة النصوص اضتوار مناسبة باظتواقف اليومية الشائعة . البسيطة
حبسب على ما . ويق فيهاوباحتيـاجات وعقول الطلبة، وخرباهتم، واصتاذبية والتش

نصوص اظتوجودة يف  ال، مبعٌت أن ىذه "جيد"التقدير  اناظتدرسسبق، أعطى 
 .   كراسة التدريبات مناسبة باحتياجات الطلبة وخرباهتم، واظتواقف اليومية

 من ناحية مالئمة كراسة التدريبات (ٕ
أن . اىتمت الباحثة يف تقدمي تدريبات الكالم اظتوجودة يف كراسة التدريبات
وكذلك . الدروس وتدريبات الكالم يف تقدديها متدرجة من السهل إذل الصعب

قدمت الباحثة مناذج تدريبات للطلبة من الكلمات أو اصتمل اظتوجودة يف كراسة 
ية على مستوى الكفاءة، ومناسبة التدريبات اظتناسبة باظتادة اظتقررة مبنهج الدراس

وإعطاءت الباحثة إرشـادات واضحة لتسهيال الطلبة يف استخدام  . ظتستوى الطلبة
وبالتارل، فيها أنشطة إضـافية متنوعة، . كراسة التدريبات ولتأدية النشاط الكالم

وتدريبات الكالم االتصالية بأشكال اظتتنوعة واظتتعددة ظتمارسة الطلبة يف الكالم 
وفيها معلومات حول األىداف واظتدلوالت من الكفاءة األساسية اليت . لعريبا
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ه حصلت وهبذ. تكون أساسا لتدوين النشاطات التعليمية والتدريبية والتقوديية
 ".جيد جدا"أن ىذه كراسة التدريبات يمدرسالباحثة على التقدير من 

 مالئمة معاصتة الكالم  (ٖ
ولية بأّن قدرة الطلبة يف الكالم متفرقة بُت كما الحظت الباحثة يف الدراسة األ

لذا تعطي الباحثة كراسة التدريبات باىتمام مهارة . بعضهم أو مازالت منخفضة
وتركز الباحثة مهارة . الكالم فحسب وكذلك أنشطة وتدريبات الكالم متنوعة

 تكون بغرض حّل اظتشكالت على الطلبة حىت الكالم من نقط النطق والطالقة
ت الباحثة فبناء ؽتا سبق، حصل. العربية جيًدابكفاءة وقدرة الكالم لالديهم 
 .   من ناحية معاصتة الكالم يف كراسة التدريبات يمدرسمن " جيد جدا"التقدير 

 عرض اظتـاّدة (ٗ
يتضمن عرض اظتاّدة يف كراسة التدريبات على دليل اظتعلم لكّل دروس كي يسهل 

م والتعلم، وكذلك رتّبت الباحثة تقدمي  اظتعلم يف استخدامها يف عملية التعلي
مضمون احملتوى  و  العامة، واحملتويات، كراسة التدريبات من اظتقدمة، وارشـادات

من " جيد"حصلت الباحثة التقدير  حبسب على ما سبق،. كراسة التدريبات
 .  من ناحية عرض اظتـاّدة يمدرس

 الرسم البياين (٘
اىتمت الباحثة حبجم كراسة التدريبات ومن الناحية الرسم البياين أو الفنية، 

وحروفها لتكون مناسبة مبستوى اظتتوسطة، وفيها تتسم الصور بالوضوح 
من  يمدرسمن " جيد جدا"الباحثة التقدير  إعتماًدا ؽتا سبق، نالت. واصتمالية

 .خراج الفٍت لكراسة التدريباتناحية الرسم البياين أو اإل
 الطلبة ستبانةاالعرض بيـانات :  ثانيـاا

بعد القيـام بتطبيق اظتواد التعليمية اظتطورة أي كراسة التدريبـات، ووزعت البـاحثة 
ة ظتعرفة آرائهم وميوعتم م إذل طلبة اجملموعة التجريبئٕٕٓل أبري ٖاالستبانة يوم الثالثاء 



ٔٓٗ 

 

 واالستبـانة تتكون من عشرة. ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية خاصة تعليم مهارة الكالم
 :أسئلة، وظتعرفة نتيجة اظتتوسط فاستخدمت الباحثة الرموز التارل

               
  

 
      

 :البيـانات 
X  :اظتتوسط 

 غتموعة النتيجة:       
N  :عدد العينة 
 :ئوية اظتعروفةاالجـابية اظتختـارة بالنسبة اظتمث تعرض الباحثة استجـابات ؿتو  

 غتموعة النتيجة                      
 %ٓٓٔ x -------------= درجة اظتتوسط 

 عدد الطلبة                        
 :وحصلت الباحثة نتائج االستبانة وىي كما يلي 

 تـاسعجدول ال
 نتيجة االستبانة من الطلبة

رقم
ال

 األسئلة 
 االجـابة

 ه د ج ب أ
   ٙ ٜ ٘ٔ اللغة العربية؟حتبُت أن تتعلم /ىل حتب ٔ
   ٗ ٘ ٕٔ حتبُت وقت عملية تدريس اللغة العربية؟/ىل حتب ٕ
   ٔ ٔ ٕٛ حتبُت أن تستطيع بالكالم اللغة العربية؟/ىل حتب ٖ
  ٓٔ  ٛٔ ٕ صعبة؟( مهارة الكالم)ىل تعلم اللغة العربية  ٗ

٘ 
ِت تدريبات الكالم اظتوجودة يف كراسة /ىل فهمتَ 
    ٚ ٖٕ فهًما واضًحا؟التدريبات 

   ٔ ٕ ٕٚىل تدريبات الكالم اظتوجودة يف كراسة التدريبات  ٙ



ٔٓ٘ 

 

 نافعة يف اظتواقف اليومية؟
   ٕ ٕ ٕٙ ىل تدريبات الكالم متنوعة؟ ٚ
   ٕ ٘ ٖٕ ىل تدريبات الكالم مرتبة ترتيًبا واضًحا؟  ٛ

ِت درس اظتهارة الكالم بالوسيلة اظتطورة /ىل فهمتَ  ٜ
 التدريبات؟ أو كراسة

ٕٔ ٜ    

تدريبات الكالم  تستطعُت أن تقوم/ىل تستطيع ٓٔ
  ٔ  ٕٔ ٚٔ اظتوجودة يف كراسة التدريبات؟

 :أو بعبارة أخرى، نستطيع أن نعرف نتائج االستبانة الطلبة بالتفصيل كاآليت 
 (ٖ،ٕ،ٔالسؤال )الرغبة يف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية :  أوالا 

 العـاشر الجدول
 الرغبة في عملية التعليم والتعلم

 البيان المئويةالنسبة  عددال رقم بنود التقريرات الرقم

ٔ 
ٔ 

 نعم %ٓ٘ ٘ٔ
 أحيـانًا  %ٖٓ ٜ
 العادة %ٕٓ ٙ

  %111 31 المجموع

ٕ 
ٕ 

 نعم %ٓٚ ٕٔ
 أحيـانًا %ٚٔ ٘
 العادة %ٖٔ ٗ

  %111 31 المجموع

ٖ ٖ 
 نعم %ٜٗ ٕٛ
 أحيـانًا %ٖ ٔ
 العادة %ٖ ٔ



ٔٓٙ 

 

  %111 31 المجموع

نظرًا من اصتدول السـابق، إن معظم الطلبة اتفقوا على أهنم حيبون تعليم اللغة  
أو " نعم" طالًبا جييبون ٘ٔ: لت النتيجة على أن د دفق. العربية خاصة مهارة الكالم

أو بالنتيجة اظتئوية ىي " أحيانًا"جييبون  طالب ٜمن الطلبة، و %ٓ٘بالنتيجة اظتئوية ىي 
 .من الطلبة %ٕٓأو بالنتيجة اظتئوية ىي" العادة"جييبون  طالب ٙو من الطلبة،  %ٖٓ

وبالتارل، إن معظم الطلبة حيبون ويرغبون ويشجعون يف عملية التعليم اللغة العربية 
أو بالنتيجة " نعم"بون جيي طالًبا ٕٔ: ه دلت النتيجة على أن وىذ. اطتاصة مهارة الكالم

، من الطلبة %ٚٔأو بالنتيجة اظتئوية ىي " أحيانًا"جييبون  طالب ٘و ،%ٓٚة ــاظتئوي
 .من الطلبة %ٖٔأو بالنتيجة اظتئوية ىي " العادة"جييبون  طالب ٗو

وبالتارل، إن معظم الطلبة يشعرون بالسعادة حينما يقدرون أن يتكلموا اللغة 
أو بالنتيجة اظتئوية ىي  "نعم"جييبون طالًبا  ٕٚ: وىذه دلت النتيجة على أن . العربية
، من الطلبة %ٖأو بالنتيجة اظتئوية ىي  "أحيانًا" جتيبطالبة واحدة و  من الطلبة، %ٜٗ
   . من الطلبة %ٖأو بالنتيجة اظتئوية ىي  "العادة"جتيب طالبة واحدة و 

 (ٓٔ،ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗالسؤال )االقتنـاع وفعالية التعليم والتعلم :  ثانياا
 عشر الحاديالجدول 

 االقتنـاع وفعالية التعليم والتعلم
 البيان ئويةالنسبة الم عددال رقم بنود التقريرات الرقم

ٔ 
ٗ 

 نعم %ٚ ٕ
 أحيـانًا  %ٓٙ ٛٔ
 ال %ٖٖ ٓٔ

  %111 31 المجموع

ٕ ٘ 
 نعم %ٚٚ ٖٕ
 أحيانًا %ٖٕ ٚ



ٔٓٚ 

 

  %111 31 المجموع

ٖ 
ٚ 

 نعم %ٙٛ ٕٙ
 أحيـانًا %ٚ ٕ
 العادة %ٚ ٕ

  %111 31 المجموع

ٗ 
ٛ 

 نعم %ٙٚ ٖٕ
 أحيانًا %ٚٔ ٘
 العادة %ٚ ٕ

  %111 31 المجموع

٘ 
ٜ 

 نعم %ٓٚ ٕٔ
 أحيانًا %ٖٓ ٜ

  %111 31 المجموع

ٔٓ 
ٔٓ 

 نعم %ٚ٘ ٚٔ
 أحيانًا %ٓٗ ٕٔ
 ال %ٖ ٔ

  %111 31 المجموع

نظرًا من اصتدول السـابق، وجدت الباحثة أن معظم الطلبة أحيانًا يشعرون صعوبة 
ن ي يشعراأ" نعم"طالبان جييبان  :وىذه دلت النتيجة على أن . ربيةيف تعليم اللغة الع
جييبون  طالًبا ٛٔمن الطلبة، و %ٚاللغة العربية أو بالنتيجة اظتئوية ىي بصعوبة يف تعليم 

 %ٓٙأي أحيانًا يشعرون بصعوبة يف تعليم اللغة العربية أو بالنتيجة اظتئوية ىي " أحيانًا"
أي ال يشعرون بصعوبة يف تعليم اللغة العربية أو " ال"جييبون  طالب ٓٔمن الطلبة، و

 .من الطلبة %ٖٖبالنتيجة اظتئوية ىي 



ٔٓٛ 

 

وبالتارل، حصلت الباحثة أن معظم الطلبة يفهمون بتدريبات الكالم اظتوجودة يف  
يفهمون  طالًبا ٖٕ: دّلت النتيجة على أن  هوىذ. فهًما دقيقا كراسة التدريبات

 طالب ٚمن الطلبة، و % ٚٚأو بالنتيجة اظتئوية ىي " نعم"بتدريبات الكالم وجييبون 
 .من الطلبة %ٖٕأحيانًا يفهمون بتدريبات الكالم أو بالنتيجة اظتئوية ىي 

وبالتارل، حصلت الباحثة أن معظم الطلبة اتفقوا على أن تدريبات الكالم متنوعة  
اتفقوا أن  طالًبا ٕٙ: دّلت النتيجة على أن وىذه . كما اظتوجودة يف كراسة التدريبات

من الطلبة، وطالبان  %ٙٛالنتيجة اظتئوية ىي تدريبات الكالم متنوعة عندىم أو ب
أو " العادة"طالبان يقوالن من الطلبة، و  %ٚأو بالنتيجة اظتئوية ىي " أحيانًا"يقوالن 

 .من الطلبة %ٚبالنتيجة اظتئوية ىي 
وبالتارل، حصلت الباحثة أن معظم الطلبة يقولون بأن لديها كراسة التدريبات 

  طالًبا ٖٕ: ودّلت النتيجة على أن . ل الطلبة يف تعلم نفسهممرتبة بًتتيًبا جلًيا حىت يسه
من الطلبة،  %ٙٚاتفقوا بأن كراسة التدريبات مرتبة بًتتيًبا جلًيا أو بالنتيجة اظتئوية ىي 

ن طالبان يقوالمن الطلبة، و % ٚٔة اظتئوية ىي أو بالنتيج" أحيانًا"يقولون  طالب ٘و
 .من الطلبة% ٚأو دّلت نتيجة اظتئوية ىي " العادة"

وبالتارل، حصلت الباحثة أن معظم الطلبة يفهمون درس اظتهارة الكالم بالوسيلة 
يفهمون  طالًبا ٕٔ: رى دّلت نتيجة على أن أو بعبارة أخ. اظتطورة أو بكراسة التدريبات

ــة، من الطلب %ٓٚة ىي ـــة اظتئويــة اظتطورة أو دّلت نتيجــالوسيلـــالم بـــارة الكـــدرس اظته
يفهمون باألحيان عن درس اظتهارة الكالم بالوسيلة اظتطورة أو كراسة  طالب ٜو

 .من الطلبة %ٖٓالتدريبات أو دّلت نتيجة اظتئوية ىي 
تدريبات الكالم  اباحثة أن معظم الطلبة يقدرون أن يقومو وبالتارل، وجدت ال
 او يقومأن  يقدرون طالبًـا ٚٔ: ودّلت النتيجة على أن . اظتوجودة يف كراسة التدريبات

 ٕٔمن الطلبة، و %ٚ٘ىي اظتئوية تدريبات الكالم ودّل معدل النتيجة على نسبة 



ٜٔٓ 

 

، %ٓٗتدريبات الكالم أو دّلت نتيجة اظتئوية ىي  ايقدرون باألحيان أن يقومو  طالًبا
 %.ٖتدريبات الكالم أو دّلت نتيجة اظتئوية ىي  ستطيع أن تقومتوطالبة واحدة ال 

 (٘السؤال )االىتمـام باظتادة اظتطورة :  ثالثاا
 عشر الثانيالجدول 

 االهتمـام بالمادة المطورة
 البيان ئويةالنسبة الم عددال رقم بنود التقريرات الرقم

ٔ 
ٙ 

 نعم %ٜٓ ٕٚ
 أحيانًا %ٚ ٕ

 العادة %ٖ ٔ 
  %111 31 المجموع

حصلت الباحثة أن معظم الطلبة نظرًا إذل اصتدول السابق، إن يف ىذه الناحية  
على أن اظتادة اظتطّورة أو كراسة التدريبات متوفقة برغبتهم وميوعتم  يتفقون( %ٜٓ)

( %ٚ)وبعضهم . اليومية أو بعبارة أخرى أن كراسة التدريبات نافعة يف اظتواقف اليومية
 .الناحية تفق يف العادة من ىذهت( %ٖ)من ىذه الناحية، وطالبة واحدة  أحيانًا يتفقون

وخالصة القول، عرفت الباحثة أّن معظم الطلبة قد أصبحوا حيبون اللغة العربية  
وىم يستطيعون أن يستخدموا ويتعملوا ويتدربوا تدريبات الكالم . خاصة مهارة الكالم

بسهولة، وىم حيبون أن يتكلموا اللغة العربية جيًدا، وىم يشعرون بأن استخدام كراسة 
يم الكالم قد أعطى للطلبة فائدة يف اظتواقف اليومية ولو دور يف ترقية التدريبات يف تعل
 . مهارة الكالم

 بيـانات االختبـارعرض  -3
البيـانات اليت ستعرضهـا الباحثة يف ىذا اظتبحث ىي النتـائج عمـا يتعلق مبهـارة 

واالختبـار القبلي . الطلبة يف تعليم مهـارة الكالم اظتأخوذة من االختبـار القبلي والبعدي
وجيري ىذا االختبـار بالشفهي حول اظتـادة اظتدروسة . والبعدي يتكونان من سبعة أرقـامٍ 



ٔٔٓ 

 

مث حتللهـا الباحثة باستخدام معـايَت الكالم اليت . كفـاءهتم وقدرهتم يف الكالمألجل معرفة  
ويف آخر ىذا اظتبحث . اختارهتـا الباحثة عتذه الدراسة وىي من ناحية النطق والطالقة

وبالتفصيل فإن . ستعرض الباحثة الفرق بُت نتـائج غتموعة الضـابطة وغتموعة التجربة
 :ي للمجموعتُت كاآليتاالختبـار القبلي والبعد

 مجموعة الضـابطةنتـائج  ( أ
. بعد أن قـامت الباحثة باالختبـار القبلي، قامت الباحثة باالختبـار البعدي

 :فحصلت الباحثة على نتائج االختبـار اآلتية
 ٖٛ،ٗ٘إّن متوسط نتيجة االختبار القبلي لدي الطلبة اجملموعة الضابطة ىي  -ٔ

فحصلت ( ٜٗ،٘٘ -ٓ٘،ٓٗ)فيما بُت أي دخل معيـار نتيجة االختبار 
واعتماًدا . الباحثة أن كفاءة وقدرة الطلبة يف اجملموعة الضابطة يف اظتستوى اظتقبول
طالبان  اعلى ما سبق، وجدت الباحثة عدد الطلبة اضتـاصلُت على درجة ؽتتـاز مه

من الطلبة،  % ٓٔأو  ثالث طالب طلبة، وعلى درجة جيد ىممن ال %ٚأو 
بة، وعلى درجة مقبول لمن الط % ٕٚطالب أو  يةذتان ممتوسط ىوعلى درجة 

طالبة واحدة أو  من الطلبة، وعلى درجة ضعيف ىي % ٖ٘أو  طالًبا ٙٔىم 
 .من الطلبة %ٖ
 ٘،ٔٙ يبلغجملموعة الضابطة اإّن متوسط نتيجة االختبار البعدي لدي الطلبة  -ٕ

فحصلت ( ٗٙ، ٜٗ – ٘٘،ٓ٘)معيـار نتيجة االختبار فيما بُت  أي دخل
ومن . ستوى متوسطاظت يف اجملموعة الضابطة يفالباحثة أن كفاءة وقدرة الطلبة 

لُت على درجة ؽتتـاز ىم عدد الطلبة اضتـاصأن وجدت الباحثة اصتدير بالذكر، 
 % ٕٓأو  طالب ٙ الطلبة، وعلى درجة جيد ىم من %ٓٔأو  ثالث طالب

لطلبة، وعلى من ا % ٖٗأو  اطالبً  ٖٔ طلبة، وعلى درجة متوسط ىممن ال
 .من الطلبة %ٕٚأو  طالب ٛ درجة مقبول ىم



ٔٔٔ 

 

ولتوضيح نتائج االختبـار القبلي والبعدي للطلبة يف غتموعة الضابطة، تعرض 
 :الباحثة يف اصتدول التارل

 عشر ثالجدول الثال
 متوسط نتـائج مجموعة الضابطة

 نتيجةال االختبـار الرقم
 ٖٛ،ٗ٘ االختبـار القبلي ٔ
 ٘،ٔٙ االختبـار البعدي ٕ

 نتـائج مجموعة التجربة( ب
. بعد أن قـامت الباحثة باالختبـار القبلي، قامت الباحثة باالختبـار البعدي 

 :فحصلت الباحثة على نتائج االختبـار كما يلي
معيـار  أي أن ٖٖ،ٚ٘ة ىي بإّن متوسط نتيجة االختبـار القبلي جملموعة التجر  -ٔ

فحصلت الباحثة أن كفاءة ( ٗٙ، ٜٗ – ٘٘،ٓ٘)نتيجة االختبار فيما بُت 
وجدت انطالقًا ؽتا سبق، . وقدرة الطلبة جملموعة التجربة على مستوى متوسط

الطلبة،  من % ٚطالبان أو  لبة اضتـاصلُت على درجة ؽتتـاز مهاالباحثة عدد الط
 ، وعلى درجة متوسط ىمطلبةمن ال % ٗٔأو  طالب ٗ وعلى درجة جيد ىم

 % ٙٗأو  طالبا ٗٔ طلبة، وعلى درجة مقبول ىممن ال % ٖٖأو  طالب ٓٔ
 .  من الطلبة

معيـار أي أن  ٖٖٖ،ٔٚجملموعة التجربة ىي  متوسط نتيجة االختبـار البعديإّن  -ٕ
فحصلت الباحثة أن كفاءة ( ٜٚ، ٜٗ– ٓ٘،٘ٙ)نتيجة االختبار فيما بُت 
وجدت واعتمـاداً على ما سبق، . جيد التجربة على مستوىوقدرة الطلبة جملموعة 

من  % ٕٙطالب أو  ٛ اضتـاصلُت على درجة ؽتتـاز ىم عدد الطلبة أن الباحثة
من الطلبة، وعلى درجة  % ٚ٘أو  اطالبً  ٚٔ الطلبة، وعلى درجة جيد ىم

 .من الطلبة % ٚٔأو  طالب ٘ متوسط ىم



ٕٔٔ 

 

والبعدي للطلبة يف غتموعة التجربة  بلي نتائج االختبـار الق وخالصة القول، إنّ 
 :كما يأيت

 عشر بعار الجدول ال
 متوسط نتـائج مجموعة التجربة

 نتيجةال االختبـار الرقم
 ٖٖ،ٚ٘ االختبـار القبلي ٔ
 ٖٖ،ٔٚ االختبـار البعدي ٕ

 ةيبيالفرق بين نتـائج المجموعة الضـابطة والمجموعة التجر  ( ج
 غتموعة التجربةغتموعة الضـابطة و لطلبة والبعدي االختبـار القبلي  -ٔ

حصلت الباحثة على نتائج االختبار للمجموعة الضابطة وغتموعة التجربة، 
وتوضيحا ظتعرفة درجة اظتقارنة بُت نتـائج الطلبة يف االختبـار القبلي والبعدي للمجموعة 

 :الضـابطة وغتموعة التجربة، ستعرض الباحثة يف اصتدول التارل
 عشر مساخالالجدول 

 مجموعة الضـابطة ومجموعة التجربةمتوسط نتـائج 
 مجموعة التجربةال مجموعة الضابطةال االختبـار الرقم
 ٖٖ،ٚ٘ ٖٛ،ٗ٘ االختبـار القبلي ٔ
 ٖٖ،ٔٚ ٘،ٔٙ االختبـار البعدي ٕ

 14611 6667 االرتفـاع

دّلت اظتعلومـات من اصتدول السـابق، على أن متوسط نتيجة االختبـار القبلي 
وىذا . ٘،ٔٙومتوسط نتيجة االختبار البعدي ىو  ٖٛ،ٗ٘للمجموعة الضابطة ىو 

يدّل على أّن ىناك إرتفاع كبَت أو فرق كبَت يف نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
جة االختبـار القبلي جملموعة التجربة وإّن متوسط نتي. ٛٙ،ٙللمجموعة الضابطة وىو 
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وىذا يدّل على أّن ىناك . ٖٖ،ٔٚومتوسط نتيجة االختبار البعدي ىو  ٖٖ،ٚ٘ىو 
إرتفاع كبَت أو فرق كبَت يف نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة وىو 

ٔٗ،ٓٓٓ.    
 االختبـار القبلي واالختبـار البعدي جملموعة التجربة  -ٕ

ظتعرفة مدى فعالية كراسة التدريبــات يف مهـارة الكالم للصف الثامن من مدرسة 
سيدوحـارجوا حبسب نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف غتموعة األوذل اظتتوسطة احملمدية 

 :تستخدم الباحثة الرموز. التجربة أي الفصل الثامن ج
t =    

 
    

       

 

 :وأمـا خطوات حساهبـا فهي كما يلي
 (Ha)والفرض البديل ( Ho)تقدم الفرض الصفر  (ٔ
(Ho = ) كراسة التدريبـات مهـارة الكالم غَت فعال لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة

 الكالم
(Ha = ) كراسة التدريبـات مهـارة الكالم فعـال لًتقية كفاءة الطلبة يف مهـارة

 .الكالم
 :التارلمث حيسب اظتتوسط ومعيار االؿتراف كما يف اصتدول  (ٕ

 الجدول السادس عشر
 الفروق بين نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي لمجموعة التجربة

x
2
d Xd d

2
االختبار  d/الفروق 

 البعدي
االختبار 
رقم القبلي

ال
 

ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٔ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٕ 



ٔٔٗ 

 

ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٖ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٗ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٘ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٙ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٚ 
ٜٔٙ ٔٗ،ٓٓٓ ٓ،ٓٓ ٓ ٚٓ ٚٓ ٛ 
ٛٔ ٜ،ٓٓٓ- ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ ٜ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ ٔٓ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٔٔ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٔ 
ٛٔ ٜ،ٓٓٓ- ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ ٖٔ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٔٗ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٔ٘ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٔٙ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٔٚ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٔٛ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٙٓ ٗٓ ٜٔ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٓ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٔ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٙٓ ٘ٓ ٕٕ 
ٜٔٙ ٔٗ،ٓٓٓ ٓ،ٓٓ ٓ ٙٓ ٙٓ ٕٖ 
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ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٗ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕ٘ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٕٙ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٚ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٚٓ ٘ٓ ٕٛ 
ٖٙ ٙ،ٓٓٓ ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٕٜ 
ٔٙ ٗ،ٓٓٓ- ٔٓٓ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٖٓ 

موع 1721 2141 421 7151  1271
مج

 

426333  2386333 146111 716333 576333 

ال
سط

متو
 

اظتعلومـات من اصتدول السـابق، عرفنـا بأن غتموع االختبار البعدي دّلت  ؽتا 
 ٖٖٖ،ٔٚ( =X)وأن متوسط نتيجة االختبـار البعدي  ٕٓٗٔغتموعة التجربة ىي

( Y)ومتوسط نتيجة االختبار القبلي  ٕٓٚٔوغتموع االختبار القبلي جملموعة التجربة ىي
 ٕٓٗ( = ∑d)القبلي والبعدي  أما غتموعة الفروق بُت نتيجة االختبـار. ٖٖٖ،ٚ٘= 

 ٓٓٓ،ٗٔ( = Md)واظتتوسط من الفروق بُت نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي 
x2وغتموع مربع الفروق بُت نتيجة االختبـار القبلي ونتيجة االختبـار البعدي 

d∑  =

 ٖٓكما عينت الباحثة يف الفصل الثالث ىي  (N)، وعدد العينة يف االختبـار ٕٓٚٔ
 :، فتجد قيمة تاء اضتسـايب كما يليةً طالب

t =    
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 t =        

 
    

         

 

 
                               t =        

 
    

   

 

 

                               t =        
     

 

 t = 9,595  
 ٖٖٖ،ٚ٘لقد دّلت اظتعلومات السابقة أن متوسط نتيجة االختبـار القبلي ىي  

وىذه النتيجة تدل على أن الفروق  ٖٖٖ،ٔٚوأن متوسط نتيجة االختبار البعدي ىي 
للمجموعة اظتستقلة  tمث تستعمل الباحثة االختبار . ٓٓٓ،ٗٔبينهما يبلغ 

(Independent Group T-Test)  جليا بُت اظتتوسط يف االختبار ظتعرفة الفروق واضحا
أي  ٜ٘٘،ٜعلى وفق اضتساب السابق ىو  t-testفتحصل أّن قيمة . القبلي والبعدي
لعدد العينة  %٘يف درجة الداللة  فتجد %ٔو   %٘ الدرجة يف جبدول t-testتبُت قيمة 

. ٘ٚ،ٕىي  طالبـةً  ٖٓلعدد العينة  %ٔويف درجة الداللة  ٗٓ،ٕ طالبا ىي ٖٓ
  > ٘ٚ،ٕىي  t- tableوقيمة  t-oة ـــأي بُت قيمة ــــاحملصول t-testة بُت ــــفتستنبط باظتقارن

ٜ،ٜ٘٘ > ٕ،ٓٗ.  
أو تاء اضتسايب أكرب من قيمة  t-oوخالصة القول من اظتعلومات السابقة أّن قيمة  

t- table  أو تاء اصتدول فالفرض الصفر(Ho ) مردود والفرض البديل(Ha )أو . مقبول
هارة د اظتعّدة أو كراسة التدريبات ظتبعبارة األخرى، بعد أن قامت الباحثة بتطبيق اظتوا

فعالية يف ترقية مهارة الكالم أي عرفنا  عتـا كراسة التدريباتالكالم، فوجدت الباحثة أن  
دول على اصتأكرب من درجة تاء  ٜ٘٘،ٜأن نتيجة درجة تاء اضتسايب يف ىذا البحث 

وىذا يشَت ( ٗٓ،ٕ)  %ٔومن درجة تاء اصتدول على مستوى ( ٘ٚ،ٕ) %٘توى اظتس
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وللتصديق عنها . إذل أّن كرّاسة التدريبات تؤثر تأثَتًا تفاعلًيا يف ترقية مهارة الكالم
 :يستخدم اظتعيـار األيت

 ، وىذاةسـاب أكرب من درجة تاء اصتدول فالنتيجة مقبولاضتإذا كانت درجة تاء  - أ
 .ة يف ترقية مهارة الكالممبعٌت كراسة التدريبـات فّعال

ساب أصغر من درجة تاء اصتدول أو اضتوعكسهـا، إذا كانت درجة تاء  - ب
ة يف ترقية ٌت أن كراسة التدريبـات غَت فّعال، وىذا مبعةالنتيجة مرفوضو متساويُت 
 .مهارة الكالم
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 ترقية مهـارة الكالمفي فعـالية كّراسة التدريبـات : المبحث الخامس - ه
وظتعرفة ما مدى فعالية كراسة التدريبـات يف ترقية مهارة الكالم لدي الطلبة 

، فتقارن الباحثة البيانات اظتتعلقة ااظتتوسطة يف سيدوحـارجو  األوذلمبدرسة احملمدية 
قبل التجربة الطلبة يف الكالم أي من ناحية النطق السليم والطالقة ؽتا  مبستوى كفاءة

أو قبل تطبيق كراسة التدريبات ظتهارة الكالم وبعدىا وتأخذ الباحثة البيـانات من 
االختبار واالستبـانة اليت فيها إجابات الطلبة عن استخدام كراسة التدريبـات أو بعد تنفيذ  

 .هارة الكالم داخل الفصلكراسة التدريبات يف تعليم م
وبالنظر إذل نتائج االختبـار القبلي واالختبـار البعدي بعد جتربة كراسة التدريبات 

، أن ىنـاك فرق كبَت أو إرتفـاع كبَت "ج"مهارة الكالم جملموعة التجربة أي الفصل الثامن 
الختبـار نتيجة ا) ٖٖٖ،ٔٚإذل ( نتيجة االختبـار القبلي) ٖٖٖ،ٚ٘يف النتيجة وىي من 

 .ٓٓٓ،ٗٔ، وىذه النتيجة تدل على أن ىنـاك ارتفاع كبَت أو فرق كبَت وىو (البعدي
، أن ىناك فرق كبَت بُت (T-test)وبالتارل، نعرف من نتيجة االختبـار التائي 

أو . نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي بعد جتربة كراسة التدريبات يف مهارة الكالم
أكرب من درجة تاء  ٜ٘٘،ّٜن نتيجة درجة تاء اضتسايب يف ىذا البحث أبعبارة األخرى 

( ٗٓ،ٕ) %ٔومن درجة تاء اصتدول على مستوى ( ٘ٚ،ٕ) %٘دول على اظتستوى اصت
، وىذا يشَت إذل أّن كرّاسة التدريبات عتا فعالية يف ترقية مهارة الكالم ةفالنتيجة مقبول
 .لدي الطلبة

جو العام و الاظتواد اظتعّدة على ن أاللغة العربية ومن نتائج االستبانة من اظتدّرس 
أو بعبارة أخرى أعطى . لطلبة إما من ناحية النطق والطالقةحتسُت كالم اجيد جدا يف 
 مبعٌت أن مالئمة نصوص من ناحية" جيد"التقدير ( ػتمد مغَت وسيت بصَتة)اظتدرسان 

ة التدريبات مناسبة باحتياجات الطلبة وخرباهتم، واظتواقف نصوص اظتوجودة يف كراسال
" جيد جدا"، والتقدير من ناحية مالئمة كراسة التدريبات" جيد جدا"، والتقدير اليومية
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" جيد جدا"ة، والتقدير من ناحية عرض اظتادّ " جيد"من ناحية معاصتة الكالم، والتقدير 
 .من ناحية الرسم البياين

بيـانات استبانة الطلبة بأّن معظم الطلبة قد أصبحوا حيبون وحصلت الباحثة من 
أن يتعلموا اللغة العربية أي مهارة الكالم، وىم حيبون أن يتكلموا اللغة العربية، وىم 
حيبون أوقات عملية تدريس اللغة العربية، وىم يفهمون تدريبات الكالم اظتوجودة يف  

أن يستخدموا ويتعملوا ويتدربوا تدريبات  كراسة التدريبات فهًما دقيقا، وىم يستطيعون
الكالم بسهولة، وىم يشعرون بأن استخدام كراسة التدريبات يف تعليم الكالم قد أعطى 

وبعض الطلبة مازالوا بالصعوبة قلياًل باللغة العربية ألهنم . للطلبة فوائد يف اظتواقف اليومية
ن يف يتطيعون مباشرة أن يكونوا ماىر ليسوا من العرب فهم مازالوا يف مرحلة التعلم وال يس

الكالم بالعربية لكّن كما الحظت الباحثة داخل الفصل فقد حصل عتم قدر من ترقية 
 .مهارة الكالم لديهم

وبالنسبة إذل اظتعلومات السابقة، إن كراسة التدريبات ظتهارة الكالم عتا فعالية يف 
الطلبة باللغة العربية من ناحييت ترقية مهارة الكالم ويستطيع يف حتسُت وجتويد كالم 

 . النطق والطالقة
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 خـــــامسل الـــــالفص

 نتـــائج البحــث والتـــوصيــات والمقترحــات

 ثـحــــائج البـــــنتـ - أ
 اتـــــــوصيـــــالت - ب
 اتــــــرحــالمقت - ج

 

 

 

 

 
 

 



121 

 

 لخامسالفصل ا
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

ىذا الفصل األخري، يف ىذا البحث عن إعداد كراسة التدريبات وفعـاليتها يف  
ادلتوسطة يف سيدوحارجوا، وحيتوي ىذا  األوىلترقية مهارة الكالم يف مدرسة احملمدية 

 :الفصل على نتائج البحث والتوصيـات وادلقًتحات، وىو كما يلي

 نتائج البحث –أ 
البيانات وحتليلها ومناقشتهـا يف الفصل السـابق، د أن قامت الباحثة بعرض بع 

 :استخلصت النتائج اآلتية
لقد متت الباحثة إعداد كراسة التدريبات يف مهارة الكالم للصف الثامن من  (1

وانتجت الباحثة كراسة . ادلتوسطة يف سيدوحارجوا األوىلمدرسة احملمدية 
الدرس األّول : ٍس وىي التدريبات يف مهارة الكالم اليت تتكون من أربعة درو 

يتكلم عن الوصول إىل ادلكتبة، والدرس الثـاين يتكلم عن زيـارة عمر يف 
ادلستشفى، والدرس الثالث يتكلم عن األسرة، والّدرس الرّابع يتكلم عن مبـاراة  

 :وأمـا ادلـادة الرئيسية يف كلِّ دروٍس فهي . كرّة القدم
ب الدروس، وادلوضوع الذي يدل على الورقة االفتتـاحية اليت تتضمن على ترتي - أ

ادلواد الدراسية، ومعيـار الكفـاءة، والكفاءة األسـاسية، ومدلوالت مهـارة 
 .الكالم، واإلرشـادات اخلاصة تعليم مهـارة الكالم يف كّل درسٍ 

، والتدريب عشر أنواع من تدريبـات الكالمادلواد الدراسية، اليت تتكون من  - ب
رلموعة من  أو  اللعبتان اللغويتان يف كّل درس، واحملفوظـات اإلضايف ومهـا

 .ترتيبو يف كل درٍس يف آخر الكتابحبسب ، وادلفردات كلمة احِلَكِم ادلتنوعة
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إّن ادلواد ادلعّدة على الوجو العام جيدة وذلـا فعالية يف حتسني كالم الطلبة يف  (2
ادلتوسطة  األوىلدرسة احملمدية مبالنطق والطالقة لدي الطلبة يف الصف الثامن 

 :أما الدليل يف ىذا فهو. سيدوحارجوا
القبلي واالختبـار البعدي جملموعة التجربة أي الفصل من نتائج االختبار  - أ

، أن ىنـاك فرق كبري أو إرتفـاع كبري يف النتيجة وىي من "ج"الثامن 
االختبـار نتيجة ) 31،333إىل ( نتيجة االختبـار القبلي) 53،333
، وىذه نتيجة تدل على أن ىنـاك ارتفاع كبري أو فرق كبري وىو (البعدي

14،111. 
إّن نتيجة درجة تاء احلسايب يف ىذا ، (T-test)من نتيجة االختبـار التائي  - ب

( 2،35% ) 5دول على ادلستو  اجلأكرب من درجة تاء  1،515البحث 
  .ةتيجة مقبولفالن( 2،14% )1ومن درجة تاء اجلدول على مستو  

 التوصيـات -ب
بناء على ما حصلت عليها الباحثة من نتائج البحث ومناقشتها وحتليلها السابق  

 :حتسن ذلا أن تقدم توصيـات كما يلي
ادلدرس كراسة التدريبات اليت أعدهتـا يف ىذا البحث ترجو الباحثة أن يستخدم  (1

ادلتنوعة وتطلب الباحثة من يف تعليم مهارة الكالم ألن فيها تدريبات الكالم 
ادلدرس أن يتكلم اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم باألصوات والنطق 

 .والطالقة اجليدة والصحيحة والسليمة
أن يكون ادلدرس الظروف ادلرحية واجلذابة يف تدريس اللغة العربية اخلاصة يف  (2

وغري خائفني يف  مهارة الكالم حىت يكون الطلبة راغبني ومشجعني ومسرورين
 .إلقـاء اآلراء واألفكار بالشفهي باللغة العربية

إن تعليم مهارة الكالم حيتاج إىل التطبيق الكثري، والتطبيق حيتاج إىل الرغبة القوية  (3
وترجو الباحثة أن ميارس الطلبة بالتدريبات الكالم مع االىتمام . وىلم جرا
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يف ادلدرسة أو خارجها أو يف  بالنطق والطالقة السليمة على أن يطبقهـا إما
 .ادلواقف اليومية حىت يتعودوا على الكالم بالعربية بصورة جيدة

 المقترحـات -ج
قدم لباحثة أن تإنطالقًا من نتائج البحث ومناقشتها وحتليلها، ينبغي على ا 

 :التالية ادلقًتحات ادلهمة
ترقية مهارة إن ىذا البحث مركز على إعداد كراسة التدريبات وفعاليتها يف  (1

ادلتوسطة يف العام الدراسي احملمدية األوىل الكالم للصف الثامن من مدرسة 
، وينبغي على الباحثني الحقا يف البحوث األخر  أن يبحثوا 2111-2112

ستماع مهـارات لغويـة أخر  أي مهارة االمستقبال يف إعداد كراسة التدريبات يف 
ت يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا والكتابة والقراءة ألن كراسة التدريبا

مازالت نادرة وقليلة جدا وكذلك أن ال تتحدد ىذه البحوث يف ادلرحلة ادلتوسطة 
 . فحسب لكّن عليها أن تصل إىل ادلرحلة اإلبتدائية والثانوية وىلم جرا

التجربة ادليدانية الواسعة للحصول على النتيجة يف ىذا البحث مل جتد الباحثة  (2
اجليدة والصادقة حىت ال جند فيو طالبا ضعيفا أو راسبا عند االمتحان مهارة 

وحيسن يف البحوث األخر  أن تستفيد . ب ضيق الوقت احملددبالكالم وىذا بس
الفائدة والنتيجة األحسن من ىذا البحث عرب القيام بالتجربة األوسع حىت تكون 

   . هاجودة يف النتائج ادلتحصل علي أكثر
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ائمـة المصــادر ــقـ
 والمـــراجـــع
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 القرآن الكرمي -2

مسبوك الذهــاب في فضل العرب وشرف أيب بكر حممد بن بشـاق األنربي،  -3
، حمي الدين عبد احلميد رمضـان، اجمللد األّولحتقيق  ،العلم على شرف نسب

 .ه24:6جمماع اللغة العربية، :  شقدم
 :المرجع العربية  - ب

 كتب: أوال 
وصف : مذاهب وطرائق في تعليم اللغات ،رجرو دور ي ثو  جاك رتشاردز -2

 م1::2،دار عامل الكتب: الرياض ،امساعيل الصيين وغيه: مرتجم ،وتحليل

وىبة، مكتبة  :القـاىرة، الطبعة األوىل، علم اللغة العـام توفيق حممد شاىني، -3
 م2:91

: عمـان  ،البحث العلمي مفهومه، وأدواته وأسـاليبهذوقـان عبيدات واآلخرون،  -4
 م3::2دار الفكر للنشر والتوزيع، 

، الطبعة منـاهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األسـاسيرشدي أمحد طعيمة،  -5
 م9::2دار الفكر العريب، : األوىل، القــاىرة 

تعليم العربية لغير النـاطقين بهـا مناهجه وأسـاليبه، ، ----------- -6
 م:2:9منشورة ادلنظمة اإلسالميـة للرتبية والعلوم الثقـافة، : إيسيكوا
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 جامعة أم القرى، دون السنة
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الطرائق العلمية في تدريس   طو علي حسني الداليمي وسعـاد عبد الكرمي الوائلي، -9
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 قــمة المـالحــقـائ
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 3الملحق 
 نتيجة التحكيم من الخبيرين

النتيجة 
اخلبري  اجملموعة الدرجة الوصفية

 الثاين
اخلبري 
عنـاصر  بنود األسئلة األول

رقم للتحكيم
ال

 

تشيع يف كرّاسة التدريبـات  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 النصوص احلواريـة

ص
صو

ة الن
الئم

م
 

ٔ 

طول احلوارات والنصوص السردية  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 مناسبة للمرحلة وللدرس

حوارات كرّاسة التدريبـات مأخوذة  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 من ادلواقف اليومية الشـائعة 

 ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
ترتبط النصوص يف كرّاسة 

 التدريبـات باهتمـام ادلتعلم وخرباته

تتصف نصوص كرّاسة التدريبـات  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 باجلـاذبية والتشويق

ادلعلومـات اليت تضمنتها نصوص   ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 كرّاسة التدريبـات صحيحة ودقيقة

 المجموعة 2=  42/6 جيد

تقدم كرّاسة التدريبـات معلومـات   ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 كافية حول األهداف واحملتوى

ات
دريبـ

ة الت
رّاس

ك
 

إرشـادات تقدم كرّاسة التدريبـات  ٘ ٖ ٛ ٗ جيد ٕ
 واضحة وكافية لتأدية النشـاط

تتصف كرّاسة التدريبـات بسهولة  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 االستخدام

ٖٔٓ 
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عدد التدريبـات يف كّل درس  ٖ ٗ ٚ ٗ جيد
 مناسب

 تشيع يف كرّاسة التدربـات النمطية ٘ ٖ ٛ ٗ جيد

تشيع يف كرّاسة التدريبـات  ٗ ٖ ٚ ٗ جيد
 االتصـالية

 تناسب التدريبـات عمر التالميذ ٗ ٗ ٛ ٗ جيد

 ٗ ٖ ٚ ٗ جيد
تعليمـات التدريبـات منـاسبة 

 دلستوى التالميذ
 يتم إعطـاء أمثلة لتأدية التدريبـات ٘ ٗ ٜ ٘ جيد جدا

 التدريبـات االتصـالية متعددة ٗ ٗ ٛ ٗ جيد

تقدم كرّاسة التدريبـات أنشطة  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 إضـافية

 المجموعة 2= 24/11 جيد

هتتم كرّاسة التدريبـات مبهـارة  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 الكالم

معاجلة 
 ٖ الكالم

 تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة ٗ ٖ ٚ ٗ جيد

يتم التدريب من خالل مجل  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 متفرقة يرددهـا التالميذ

يشتمل التدريب على صحة نطق  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 األصوات والكلمات

 ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
عدد التدريب على مهارة الكالم 

 كاف
 المجموعة 2=  42/4 جيد
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 الوضوح يف دليل ادلعلم ٗ ٖ ٚ ٗ جيد

عرض 
 ٗ ادلـاّدة

 الرتتيب يف تقدميه ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 الوسيلة ادلستخدمة ٗ ٖ ٚ ٗ جيد

 الطريقة ادلستخدمة ٘ ٗ ٜ ٘ جيد جدا
 المجموعة 2=  11/2 جيد
 حجم كرّاسة التدريبـات مناسب ٘ ٗ ٜ ٘ جداجيد 

الرسم 
 ٘ البيـاين

حجم حروف كرّاسة التدريبـات  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جيد جدا
 مناسب للمستوى

 تتسم الصور بالوضوح والبسـاطة ٘ ٗ ٜ ٘ جيد جدا
 تتسم الصور بالتشويق واجلمـال ٘ ٗ ٜ ٘ جيد جدا
 الرتتيب يف الكتـابة ٘ ٗ ٜ ٘ جيد جدا
 المجموعة 4=  4/ 44 جيد جدا

 :فمعىن كّل األرقـام السـابقة كاآلتية 
 جيد جدا:  ٘
 جيد:  ٗ
 ادلقبول:  ٖ
 نـاقص:  ٕ
 راسب:  ٔ
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 2الملحق  
 نتيجة االستبانة من مدرسين اللغة العربية

النتيجة 
ادلدرس  اجملموعة الدرجة الوصفية

 الثاين
ادلدرس 

 بنود األسئلة األول
عنـاصر 
رقم للتحكيم

ال
 

جيد 
تشيع يف كرّاسة التدريبـات  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 النصوص احلواريـة

ص
صو

ة الن
الئم

م
 

ٔ 

جيد 
طول احلوارات والنصوص  ٗ ٘ ٜ ٘ جدا

 السردية مناسبة للمرحلة وللدرس

 ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
حوارات كرّاسة التدريبـات 
مأخوذة من ادلواقف اليومية 

 الشـائعة 

 ٖ ٗ ٚ ٗ جيد
النصوص يف كرّاسة ترتبط 

التدريبـات باهتمـام ادلتعلم 
 وخرباته

تتصف نصوص كرّاسة  ٖ ٖ ٙ ٖ مقبول
 التدريبـات باجلـاذبية والتشويق

 ٘ ٘ ٓٔ ٘ جيد
ادلعلومـات اليت تضمنتها نصوص 
كرّاسة التدريبـات صحيحة 

 ودقيقة
 المجموعة 2،3=  46/6 جيد

جيد 
التدريبـات معلومـات تقدم كرّاسة  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

سة  كافية حول األهداف واحملتوى
كرا

ات
دريب

الت
 

 



ٖٔٗ 

 

جيد 
تقدم كرّاسة التدريبـات إرشـادات  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 واضحة وكافية لتأدية النشـاط

تتصف كرّاسة التدريبـات بسهولة  ٖ ٗ ٚ ٗ جيد
 االستخدام

جيد 
عدد التدريبـات يف كّل درس  ٗ ٘ ٜ ٘ جدا

 مناسب

تشيع يف كرّاسة التدربـات  ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 النمطية

جيد 
 جدا

تشيع يف كرّاسة التدريبـات  ٘ ٘ ٓٔ ٘
 االتصـالية

 تناسب التدريبـات عمر التالميذ ٗ ٖ ٚ ٗ جيد

 ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
تعليمـات التدريبـات منـاسبة 

 دلستوى التالميذ
جيد 
يتم إعطـاء أمثلة لتأدية  ٗ ٘ ٜ ٘ جدا

 التدريبـات
جيد 
 التدريبـات االتصـالية متعددة ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

جيد 
تقدم كرّاسة التدريبـات أنشطة  ٗ ٘ ٜ ٘ جدا

 إضـافية
 جيد
 جدا

41/11 =2،6  /4 
 المجموعة

جيد 
هتتم كرّاسة التدريبـات مبهـارة  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 الكالم
معاجلة 
 ٖ الكالم



ٖٔ٘ 

 

جيد 
تتم معاجلة الكالم بصورة  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 متدرجة
جيد 
يتم التدريب من خالل مجل  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 متفرقة يرددهـا التالميذ
جيد 
يشتمل التدريب على صحة  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 نطق األصوات والكلمات

عدد التدريب على مهارة الكالم   ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 كاف

 

جيد 
 جدا

42/4  =2،4  /4 
 المجموعة

جيد 
 ادلعلمالوضوح يف دليل  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

عرض 
 ٗ ادلاّدة

جيد 
 الرتتيب يف تقدميه ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 الوسيلة ادلستخدمة ٗ ٗ ٛ ٗ جيد
 الطريقة ادلستخدمة ٗ ٗ ٛ ٗ جيد 
 المجموعة 2/  2،4=  14/2 جيد

جيد 
 حجم كرّاسة التدريبـات مناسب ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

الرسم 
 ٘ البياين

جيد 
التدريبـات حجم حروف كرّاسة  ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

 مناسب للمستوى
 تتسم الصور بالوضوح والبسـاطة ٗ ٗ ٛ ٗ جيد 
 تتسم الصور بالتشويق واجلمـال ٗ ٗ ٛ ٗ جيد 



ٖٔٙ 

 

جيد 
 الرتتيب يف الكتـابة ٘ ٘ ٓٔ ٘ جدا

جيد 
 جدا

42 /4  =4،4 
   المجموعة

 :فمعىن كّل األرقـام السـابقة كاآلتية 
 جيد جدا:  ٘
 جيد:  ٗ
 ادلقبول:  ٖ
 نـاقص:  ٕ
 راسب:  ٔ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٖٔٚ 

 

 4الملحق 
 مجموعة الضـابطةالختبـار القبلي لطلبة نتيجة اال

 جمموعة النتيجة التقدير
 كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

رقم
ال

 

 الطالقة النطق
 ٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 ٖ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٗ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٘ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٙ ٓٗ ٓٗ ٓٗ مقبول
 ٚ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٛ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٜ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٓٔ ٖٓ ٓ٘ ٓٗ مقبول
 ٔٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 ٕٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٖٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٗٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٘ٔ ٓ٘ ٓٚ ٓٙ متوسط
 ٙٔ ٕٓ ٓٙ ٓٗ مقبول



ٖٔٛ 

 

 ٚٔ ٓٛ ٜٓ ٘ٛ ممتـاز
 ٛٔ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز

 ٜٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٓ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕٕ ٓ٘ ٓٚ ٓٙ متوسط
 ٖٕ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕٗ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٙ ٖٓ ٓ٘ ٓٗ مقبول
 ٕٚ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٛ ٖٓ ٖٓ ٖٓ ضعيف
 ٜٕ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٖٓ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 مقبول
 مجموعة النتيجة 1624
 (عدد الطلبة/مجموعة النتيجة)المتوسط  42،43

 
 
 
 
 



ٖٜٔ 

 

 6الملحق 
 ةيمجموعة التجريبالختبـار القبلي لطلبة نتيجة اال

 جمموعة النتيجة التقدير
 كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

 الرقم
 الطالقة النطق

 ٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٖ ٘ٚ ٘ٙ ٓٚ جيد

 ٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٘ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٙ ٘ٙ ٘ٚ ٓٚ جيد

 ٚ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٛ ٘ٚ ٘ٙ ٓٚ جيد

 ٜ  ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز 
 ٓٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 ٔٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٖٔ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز

 ٗٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٘ٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٙٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول



ٔٗٓ 

 

 ٚٔ ٓٗ ٓٗ ٓٗ مقبول
 ٛٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٜٔ ٓٗ ٓٗ ٓٗ مقبول
 ٕٓ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕٕ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٖٕ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٗ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕ٘ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٚ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕٛ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٜٕ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٖٓ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط

 متوسط
 مجموعة النتيجة 1142
 (عدد الطلبة/مجموعة النتيجة)المتوسط  41،33

 
 
 
 
 



ٔٗٔ 

 

 1الملحق 
 مجموعة الضـابطةاللطلبة  ختبـار البعدياالنتيجة 

 جمموعة النتيجة التقدير
 كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

 الرقم
 الطالقة النطق

 ٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕ ٘ٚ ٘ٙ ٓٚ جيد

 ٖ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٗ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٘ ٘ٙ ٘ٚ ٓٚ جيد

 ٙ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٚ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٛ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٜ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٓٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٔٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٕٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 ٖٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٗٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٘ٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٙٔ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٚٔ ٓٛ ٜٓ ٘ٛ ممتاز



ٕٔٗ 

 

 ٛٔ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز
 ٜٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٓ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز

 ٕٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٕ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٖٕ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 ٕٗ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕ٘ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٙ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٕٚ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٛ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٜٕ ٓ٘ ٓ٘ ٓ٘ مقبول
 ٖٓ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 متوسط
 مجموعة النتيجة 1424
 (عدد الطلبة/النتيجةمجموعة )المتوسط  61،4

 

 

 

 

 

 

 



ٖٔٗ 

 

 4الملحق 
 ةيمجموعة التجريباللطلبة  بعديختبـار النتيجة اال

 جمموعة النتيجة التقدير
 كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

رقم
ال

 

 الطالقة النطق
 ٔ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتـاز
 ٕ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٖ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز
 ٗ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٘ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٙ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز
 ٚ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٛ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٜ ٓٛ ٜٓ ٘ٛ ممتاز
 ٓٔ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتاز
 ٔٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٕٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٖٔ ٓٛ ٜٓ ٘ٛ ممتـاز
 ٗٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٘ٔ ٘ٚ ٘ٙ ٓٚ جيد

 ٙٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٚٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط



ٔٗٗ 

 

 ٛٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٜٔ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٓ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٕٔ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد

 ٕٕ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٖٕ ٓٙ ٓٙ ٓٙ متوسط
 ٕٗ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٕ٘ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٕٙ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتـاز
 ٕٚ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٕٛ ٓٚ ٓٚ ٓٚ جيد
 ٜٕ ٓٛ ٓٛ ٓٛ ممتـاز
 ٖٓ ٘ٙ ٘ٚ ٓٚ جيد

 جيد
 مجموعة النتيجة 4122

 (عدد الطلبة/مجموعة النتيجة)المتوسط  11،333
 

 

 

 

 



ٔٗ٘ 

 

 2الملحق 
 يف جمـال تعليم اللغة العربية  التحكيم من اخلبري

يف الفراغـات ادلعّدة، وادلعىن من كّل األرقــام  ( √)حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
 . راسب:  ٔنـاقص، :  ٕمقبول، :  ٖجيد، : ٗجيد جدا،  :  ٘: كما يلي 

عنـاصر  األسئلة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
 الرقم للتحكيم

كرّاسة التدريبـات النصوص تشيع يف       
 احلواريـة

مالئمة 
 ٔ النصوص

طول احلوارات والنصوص السردية مناسبة      
 للمرحلة وللدرس

حوارات كرّاسة التدريبـات مأخوذة من      
 ادلواقف اليومية الشـائعة 

ترتبط النصوص يف كرّاسة التدريبـات      
 باهتمـام ادلتعلم وخرباته

نصوص كرّاسة التدريبـات باجلـاذبية  تتصف     
 والتشويق

ادلعلومـات اليت تضمنتها نصوص كرّاسة      
 التدريبـات صحيحة ودقيقة 

تقدم كرّاسة التدريبـات معلومـات كافية      
كرّاسة  حول األهداف واحملتوى

 التدريبـات
 

ٕ 
تقدم كرّاسة التدريبـات إرشـادات واضحة      

 لتأدية النشـاطوكافية 



ٔٗٙ 

 

تتصف كرّاسة التدريبـات بسهولة      
 االستخدام

 عدد التدريبـات يف كّل درس مناسب     
 تشيع يف كرّاسة التدربـات النمطية     
 تشيع يف كرّاسة التدريبـات االتصـالية     
 تناسب التدريبـات عمر التالميذ     
منـاسبة دلستوى تعليمـات التدريبـات      

 التالميذ
 يتم إعطـاء أمثلة لتأدية التدريبـات     
 التدريبـات االتصـالية متعددة     
 تقدم كرّاسة التدريبـات أنشطة إضـافية     
 هتتم كرّاسة التدريبـات مبهـارة الكالم     

معاجلة 
 الكالم

ٖ 

 تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة     
يتم التدريب من خالل مجل متفرقة      

 يرددهـا التالميذ
يشتمل التدريب على صحة نطق      

 األصوات والكلمات
 عدد التدريب على مهارة الكالم كاف     
 الوضوح يف دليل ادلعلم     

عرض 
 ادلـاّدة

ٗ 
 الرتتيب يف تقدميه     
 الوسيلة ادلستخدمة     
 ادلستخدمةالطريقة      



ٔٗٚ 

 

 حجم كرّاسة التدريبـات مناسب     

الرسم 
 ٘ البيـاين

حجم حروف كرّاسة التدريبـات مناسب      
 للمستوى

 تتسم الصور بالوضوح والبسـاطة     
 تتسم الصور بالتشويق واجلمـال     
 الرتتيب يف الكتـابة     

 :ملحوظـات وإضـافات 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 

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

 مـاالنج، 
 اخلبري
 
 
 
 



ٔٗٛ 

 

 12الملحق 

 االستبانة ملدّرس اللغة العربية

يف الفراغـات ادلعّدة، وادلعىن من  ( √)حلضرة ادلدّرس اللغة العربية أن يكتب عالمة 
:  ٔنـاقص، :  ٕمقبول، :  ٖجيد، : ٗجيد جدا،  :  ٘: كّل األرقــام كما يلي 

 . راسب

 الرقم العنـاصر  األسئلة ٔ ٕ ٖ ٗ ٘
تشيع يف كرّاسة التدريبـات النصوص      

 احلواريـة

مالئمة 
 النصوص

ٔ 

طول احلوارات والنصوص السردية مناسبة      
 للمرحلة وللدرس

حوارات كرّاسة التدريبـات مأخوذة من      
 ادلواقف اليومية الشـائعة 

ترتبط النصوص يف كرّاسة التدريبـات      
 باهتمـام ادلتعلم وخرباته

تتصف نصوص كرّاسة التدريبـات باجلـاذبية      
 والتشويق

ادلعلومـات اليت تضمنتها نصوص كرّاسة      
 التدريبـات صحيحة ودقيقة 

تقدم كرّاسة التدريبـات معلومـات كافية      
كرّاسة  حول األهداف واحملتوى

 التدريبـات
 

ٕ 
تقدم كرّاسة التدريبـات إرشـادات واضحة      

 وكافية لتأدية النشـاط



ٜٔٗ 

 

يتصف كرّاسة التدريبـات بسهولة      
 االستخدام

 عدد التدريبـات يف كّل درس مناسب     
 تشيع يف كرّاسة التدربـات النمطية     
 تشيع يف كرّاسة التدريبـات االتصـالية     
 تناسب التدريبـات عمر التالميذ     
تعليمـات التدريبـات منـاسبة دلستوى      

 التالميذ
 لتأدية التدريبـاتيتم إعطـاء أمثلة      
 التدريبـات االتصـالية متعددة     
 تقدم كرّاسة التدريبـات أنشطة إضـافية     
 يهتم كرّاسة التدريبـات مبهـارة الكالم     

معاجلة 
 الكالم

ٖ 

 تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة     
يتم التدريب عليها من خالل مجل متفرقة      

 التالميذيرددهـا 
يتم التدريب على صحة نطق األصوات      

 والكلمات
 عدد التدريب على مهارة الكالم كاف     
 الوضوح يف دليل ادلعلم     

العرض 
 ادلـاّدة

ٗ 
 الرتتيب يف تقدميه     
 الوسيلة ادلستخدمة     
 الطريقة ادلستخدمة     



ٔ٘ٓ 

 

 مناسبحجم كرّاسة التدريبـات      

الرسم 
 ٘ البيـاين

حجم حروف كرّاسة التدريبـات مناسب      
 للمستوى

 تتسم الصور بالوضوح والبسـاطة     
 تتسم الصور بالتشويق واجلمـال     
 الرتتيب يف الكتـابة     

 :ملحوظـات وإضـافات 
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
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 11الملحق 
Angket Respon Siswa Terhadap 

LKS (Lembar Kerja Siswa) Pengajaran Berbicara 

Di SLTP Muhammadiyah 1 Sidoarjo 

(Setelah Pelaksanaan Penelitian) 

A. Petunjuk : 

1. Identitas Siswa : 

Nama Siswa  : ………………………………………… 

Kelas    : ………………………………………… 

Asal Sekolah Dasar : …………………………………………  

2. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 

yang anda rasakan, lihat, dan menurut pendapat anda sendiri. 

3. Angket ini terdiri dari kolom pernyataan dan kolom jawaban. Anda diminta 

untuk memberi tanggapan atau jawaban dengan cara memberi tanda 

checklist (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban anda. 

4. Ada lima pilihan yang dapat anda berikan tanda checklist (√) masing-

masing sebagai berikut :  

a. Ya  

b. Kadang 

c. Biasa 

d. Tidak 

e. Tidak sama sekali 

B. Pernyataan Angket : 

Pilihlah jawaban berikut yang kamu anggap paling benar! 

1. Apakah anda senang belajar bahasa arab? 

 a. Ya b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

2. 
Apakah anda senang ketika dalam proses belajar mengajar bahasa arab? 
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 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

3. Apakah anda senang jika mampu berbicara bahasa arab? 

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

4. Apakah anda mengalami kesulitan belajar maharah kalam (keterampilan 

berbicara) dengan menggunakan LKS Maharah Kalam? 

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

5. Menurut anda, apakah latihan-latihan (dalam LKS) maharoh kalam 

(keterampilan berbicara) yang diajarkan jelas dan dapat dipahami?  

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

6. Apakah menurut anda latihan-latihan (dalam LKS) maharah kalam 

(keterampilan berbicara) mempunyai manfaat langsung dalam kehidupan 

anda? 

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

7. Apakah bentuk latihan-latihan maharah kalam dalam LKS bervariatif? 

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

8. Menurut anda, apakah latihan-latihan (dalam LKS) maharah kalam yang 

diajarkan memiliki keruntutan yang jelas sehingga mudah dipelajari? 

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

9. Apakah anda memahami pelajaran maharah kalam yang disampaikan 

dengan media yang dikembangkan? 

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 

10. Apakah anda bisa mengerjakan latihan-latihan soal maharah kalam dalam 

LKS? 

 a. Ya  b. Kadang c. Biasa d. Tidak e. Tidak sama sekali 
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14الملحق   
 المقـابلة لمدّرس اللغة العربيةدليل 

 : ..................................................  اإلسم

 : .................................................. التاريخ/ اليوم 

 : ..................................................  ادلكـان

 من نـاحية المواد الدراسية  .1
ادلواد الدراسية لدرس اللغة العربية يف الصف الثامن يف الفصل الدراسي ما هي  (أ 

 الثاين؟
ما هي ادلصـادر التعليمية اليت يستخدمهـا ادلدّرس يف تدريس مهـارة الكالم؟ وهل  (ب 

ُتستخدم كرّاسة التدريبـات كمصـاحب الكتاب ادلدرسي يف مدرسة احملمدية 
 ادلتوسطة يف سيدوحـارجوا؟ األوىل

 جههـا ادلدّرس يف مـواد مهـارة الكالم؟اشكالت اليت يو ما ادل (ج 
 من نـاحية طريقة التدريس .4

 ما هي طريقة التدريس ادلستخدمة من ادلدّرس يف تدريس مهـارة الكالم؟ ( أ
جههـا ادلدّرس يف تطبيق الطريقة التدريسية ادلستخدمة يف اما ادلشكالت اليت يو  ( ب

 تدريس مهارة الكالم؟   
 التعليمية من نـاحية الوسـائل .3

ادلتوسطة يف ية ادلوجودة يف مدرسة احملمدية األوىل ما هي الوسائل التعليم (أ 
 سيدوحـارجوا؟

 ما هي الوسـائل التعليمية اليت يستخدمها ادلدّرس يف تدريس مهارة الكالم؟ (ب 
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 من ناحية التقويم .2
 كيف عملية التقومي ادلستخدمة من ادلدّرس لقياس مهارة الكالم لدي الطلبة؟ ( أ

 هي نـواحي القيم ادلستعملة من ادلدّرس يف التقومي دلهارة الكالم؟مـا  ( ب
 من نـاحية أحوال الطلبة .4

 كيف رأى ادلدّرس عن كفاءة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم؟ (أ 
 كيف محاسة الطلبة يف أثناء عملية التعليم مهارة الكالم؟ (ب 
 جههـا الطلبة يف مهارة الكالم؟اما ادلشكالت اليت يو  (ج 
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13الملحق   
 ختبـار القبلي والبعديالأسئلة ا

  األسرة"الدرس الثالث" 
 ؟كِ /ممَّْن تـََتَكوَُّن عـَائَِلُتكَ  -ٔ
 ؟كِ /كَ ْسُم أَبِيْ امـَا -ٕ
 ؟كِ /كَ ْسُم أم  اَما -ٖ
 َأٌخ َوُأْخٌت؟ كِ /َهْل ِعْنَدكَ  -ٗ

  القدم كّرة    ة  امبـار "الدرس الرابع" 
أَْم تـَُفض ُل ُكرَِّة الَقَدِم الذ هـَـاَب ِإىَل ادلْلَعِب ِلُمَشـاَهَدِة ادلبـَـارَاِة   ُتبني/َهْل ُتُِب   -ٔ

 ُمَشــاَهَدتـََهـا يفْ التـ ْلَفاِز؟
 الر يـاَضَة؟ نْيَ بـ  ُتُِ /َهْل ُتُِب   -ٕ
 ؟ ِمَن الر يـاَضةِ  ُتُِبـ نْيَ  /َماَذا ُتُِب   -ٖ
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 12الملحق 
DAFTAR NAMA  SISWA  

TAHUN PELAJARAN 2011 – 2012 

No Induk Nama L/P Kelas KET 

1 4642 Anastasia Merlin Dumatubun P VIII B   

2 4671 Adinda Ayu Nurtiarasari P VIII B   

3 4702 Alivia Devina P VIII B   

4 4672 Almira Kreza Retandri P VIII B   

5 4674 Anggie Puji Anggraeni P VIII B   

6 4644 Aurellia Putri Aviga P VIII B   

7 4646 Bertha Samahita Kartika P VIII B   

8 4704 Bunga Lestari P VIII B   

9 4680 Devali Mudjaliva P VIII B   

10 4705 Dhen Sarinda Elita Rahim P VIII B   

11 4706 Dinda Putri Azizah P VIII B   

12 4709 Erlin Faradhillah P VIII B   

13 4651 Fena Prajna Paramitha P VIII B   

14 4652 Frida Aulia Dewi P VIII B   

15 4685 Gheisa Zahra Nisrina P VIII B   

16 4734 Hanifah Mahesta Putri P VIII B   

17 4655 Ihza Rashi Nandira Putri P VIII B   

18 4656 Ika Rahma Maulidina Yuliastuti P VIII B   

19 4736 Irma Widianti Karina Putri P VIII B   

20 4689 Juniar Rizky Nurhayati P VIII B   

21 4691 Kiki Noviyanti P VIII B   

22 4715 Luki Setyaningsih P VIII B   

23 4716 Lyna Nur Afifah P VIII B   

24 4660 Nabila Azkiyya Oktaviana P VIII B   

25 4661 Novandina Izzatillah Firdausi P VIII B   

26 4695 Paramita Cahyaning Dewanti P VIII B   

27 4697 Shabrina Wahyu Hidayati P VIII B   

28 4727 Syifa Devi Putri Haryanti P VIII B   
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29 4698 Tiara Ramadhani P VIII B   

30 4729 Tsaniasha Arum Dwi Sulistya WP P VIII B   

   

 
Mengetahui, 

 

 
Kepala Sekolah Wali Kelas 

      

      

 
Edy Prawoto, S.Ag Siti Bashiroh, S.Ag 

 
NIP.- 

 
NIP.- 
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 14الملحق 
DAFTAR NAMA  SISWA  

TAHUN PELAJARAN 2011 – 2012 

No Induk Nama L/P Kelas KET 

1 4643 Astinia Rengganis P VIII C   

2 4701 Alifia Fadila P VIII C   

3 4733 Alya Anindita Maheswari P VIII C   

4 4703 Anindita Dzuhri Heriani P VIII C   

5 4676 Annisa Riska Afriyanti P VIII C   

6 4679 Bani Nurina Ramadhanty P VIII C   

7 4681 Dewayani Aisya Indrani P VIII C   

8 4648 Diajeng Rizky Amelia P VIII C   

9 4707 Dita Wahyuning Rahmawati P VIII C   

10 4708 
Dyah Ayu Retno Pramesti 
Arimurti 

P VIII C   

11 4650 Eliesa Rachma Putri P VIII C   

12 4710 Febriani Nur Azizah P VIII C   

13 4684 Firda Rakhmayanti P VIII C   

14 4711 Frida Hidayati Subarto P VIII C   

15 4653 Gusti Safira Permatasari P VIII C   

16 4712 Haniifah Roosyidah Rianti P VIII C   

17 4654 Hanny Valrien Navaly P VIII C   

18 4687 Intan Sakinah Normalita P VIII C   

19 4657 Karina Rahardini P VIII C   

20 4714 Kartika Firda Nuzula P VIII C   

21 4692 Lailatul Sholihah Hariyanti P VIII C   

22 4693 Nadhifah Citra Tsani Soraya P VIII C   

23 4694 Nurjanah Ratnaningrum P VIII C   

24 4722 Pramesti Regita Aulia P VIII C   

25 4696 Riski Oktavia Putri P VIII C   

26 4664 Salsabila Hidayah P VIII C   

27 4665 Siti Rahma Isti Rahayu P VIII C   
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28 4667 Trie Utami Maulidien P VIII C   

29 4669 Winna Belinda Maulidina P VIII C   

30 4670 Wulan Ramadani P VIII C   

      

 
Mengetahui, 

 

 
Kepala Sekolah Wali Kelas 

      

      

 
Edy Prawoto, S.Ag Dian Wahyuningsih, S.Pd 

 
NIP.- 

 
NIP.- 
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 16الملحق 
 صورة أنشطة التعليم والتعلم
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 11الملحق 
TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI df. 

(Diambil dari buku “Pengantar Statistik Pendidikan oleh 

 Prof. Drs. Anas Sudijono) 

Harga kritik “t” Pada Taraf Signifikasi : 
df atau db 

1% 5% 

63,66 12,71 1 

9,92 4,30 2 

5,84 3,18 3 

4,60 2,78 4 

4,03 2,57 5 

3,71 2,45 6 

3,50 2,36 7 

3,36 2,31 8 

3,25 2,26 9 

3,17 2,23 10 

3,11 2,20 11 

3,06 2,18 12 

3,01 2,16 13 

2,98 2,14 14 

2,95 2,13 15 

2,92 2,12 16 

2,90 2,11 17 

2,88 2,10 18 

2,86 2,09 19 

2,84 2,09 20 

2,83 2,08 21 

2,82 2,07 22 
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2,81 2,07 23 

2,80 2,06 24 

2,79 2,06 25 

2,78 2,06 26 

2,77 2,05 27 

2,76 2,05 28 

2,76 2,04 29 

2,75 2,04 30 

2,72 2,03 35 

2,71 2,02 40 

2,69 2,02 45 

2,68 2,01 50 

2,65 2,00 60 

2,65 2,00 70 

2,64 1,99 80 

2,63 1,99 90 

2,63 1,98 100 

2,62 1,98 125 

2,61 1,98 150 

2,60 1,97 200 

2,59 1,97 300 

2,59 1,97 400 

2,59 1,96 500 

2,58 1,96 1000 
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