
ياـــــــــــــــســـورية إندونـــــجمه
ةـــــــؤون الدينيــــــوزارة الش

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية بماالنج 
ةـــــة العربيــــــــم اللغـــــــا قسم تعليـــالعلياتــــــكليات الدراس

ضيالتمر ةأكاديميلطلبةمهارة الكالمليةتعليمالإعداد المواد
)ادنج باجنانجدينة بمبللتمريضنبيلةميية و جترييب بأكاديث تطوير حب(

درجة الماجستير في تعليم اللغة العربيةنيلبحث تكميلي ل

:إشراف:إعداد
شهداء صاحل . د. ١خرياين أستينا: الطالبة

بابكر مصطفياهللاقريب .د. S2٢/ ١٠٧٢٠٠٤٨: رقم التسجيل

العام
م٢٠١٢

ــــــهـ١٤٣٣
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ÇÊÒÉÈاألْلَباِب ألوِليآلَياٍت َوالنـََّهارِ اللَّْيلِ َواْخِتالِف َواَألْرضِ السََّماَواِت َخْلقِ ِفيِإنَّ 

َفكَُّرونَ ُجُنوِبِهْم َوَعَلىَوقـُُعوًداِقَياًمااللََّه َيْذُكُرونَ الَِّذيَن  السََّماَواِت َخْلقِ ِفيَويـَتـَ

ÇÊÒÊÈالنَّارِ َعَذاَب َفِقَناُسْبَحاَنَك َباِطالَهَذاَخَلْقَت َماَربـََّناَواَألْرضِ 

﴾١٩١-١٩٠: ﴿سورة آل عمران 

صدق اهللا العظيم



ب

إھداء
ييت ووالدإىل والد

الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاءماتلقيت على يديهنذيلالنياألولنياملعلم
وسالمة الطوية ونقاء الضمريالسماحةوعرفت يف نفس كل منها 

تقدمة إجالل واحرتام

ن لذيلاوحيو يف الديان الصغريو أخياحملبوبة ضيلة لطيفة إىل أخيت ف
ين على احلرص يف التعلم وتعليم اللغة العربيةشجعا

املكرمنيذيتإىل أسات
تقديرا و إجالالهلم بالكثريالذين أدين

إىل كافة املدرسني يف مجيع املدارس واملعاهد اإلسالمية
.ل املسلمنياجيأدين اهللا القومي والعداد ةالذين قد بذلوا جهودهم لنصر 

إىل الذين حيرصون على اللغة العربية 
حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت 

.مة اإلنسانوتسهم يف خد
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شكر و تقدير
الذي اختار العربية وفضلها على سائر اللغات، والصالة والسالم على احلمد هللا 

من أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله 
:وبعد.وأصحابه ذوي الفضل والكرامات

فله سبحانه أهلج باحلمد ّي باالنتهاء من إعداد هذا البحث،وقد مّن اهللا عل
على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين ناء، فلك احلمد يااهللا ريب حىت ترضى،والث
م فضل يف أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هل- بعد محد هللا تعاىل–

فهذا البحث لوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبته،ازخروج هذا البحث إىل حي
املتواضع ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من األساتيذ 

لكل ة أوفر شكرها وتقديرهاقدم الباحثتلذلك، . واألستاذات الكرام و الزمالء األحباء
:لشكروختص با. من بذل جهده يف املساعدة على إمتام هذا البحث

موالنا مالك إبراهيم جامعة غو، مدير و احلاج إمام سفراياألستاذ الدكتورمساحة
.االنجمباإلسالمية احلكومية

موالنا مالك جامعة ليا الدراسات العكلية ، مديرمهيمنالدكتور األستاذ مساحة
.االنجمباإلسالمية احلكومية إبراهيم

الدراسات كلية تعليم اللغة العربية  قسم، رئيس شهداء صاحل نورالدكتورمساحة
املشرف األول وكذلك .االنجمباإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيمجامعة ليا الع

علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ ةالذي أفاد الباحث
عظيم الشكر ةالباحثفله من اهللا خري اجلزاء و من اية فكرة البحث حىت االنتهاء منه،بد

.والتقدير
فحقا يعجز لساين عن الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى، املشرف الثاينمساحة 

كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم ةشكره وتقديره فقد قدم للباحث
وكان لتفضله مبناقشة ة وتوجيهها،يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث
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فله مّىن خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم ةا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثهذ
.الثواب واجلزاء
بكل الشكر والتقدير إىل األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم ةتقدم الباحثتكما 

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف ةفلهم من الباحث. االنجمب

.والتشجيع وجزاهم اهللا عّين خري اجلزاء
مـن القـراء أن ةجو الباحثـفرت . ال خيلو من األخطاء والنقائصن هذا البحثإوأخريا

عســى اهللا أن جيعــل هــذا البحــث مفيــدا ونافعــا . يقـدموا االقرتاحــات لتحســني هــذا البحــث
.ملن يستفيد منه، آمني

واهللا ويل التوفيق
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إندونيسـياجمـهوريــة
الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العربيـةاللغـةتعليـمقسمالعلياالدراساتكليـة

تقرير المشرفين
حيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف محن الّر بسم اهللا الّر 
. له وصحبه أمجعنيآىاألنبياء واملرسلني وعل

: ةالطالبتهطالع على البحث العلمي الذي حضر بعد اال
أستيناخرياين: اإلسم
s-2/ ١٠٧٢٠٠٤٨:التسجيلرقم 

ضيلطلبة أكاديمية التمر إعداد المواد التعليمية لمهارة الكالم: موضوع البحث

)بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةبأكادميية جترييب تطويري و حبث(

.اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
لاألّو املشرف

شهداء صالح نورالدكتور 

املشرف الثاين

قريب اهللا بابكر مصطفيالدكتور 

،االعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

شهداء صالح نورالدكتور
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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إندونيسـياجمـهوريــة
الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العربيـةاللغـةتعليـمقسمالعلياالدراساتكليـة

لجنة المناقشةاعتماد
:البحث عنوان

ضيإعداد المواد التعليمية لمهارة الكالم لطلبة أكاديمية التمر 
)بادنج باجنانجللتمريض مبدينة نبيلةبأكادميية جترييب تطويري و حبث(

S-2/١٠٧٢٠٠٤٨: التسجيلرقمخرياين أستينا: ةالطالبإعداد

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
شرطا لنيل درجة اعن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوهلةالطالبتقد دافع

٢٠١٢أبريل٢٣:بتاريخ،يوم اإلثننية، وذلك يف املاجستري يف تعليم اللغة العربي
:األساتذةةوتتكون جلنة املناقشة من الساد

: ..................التوقيعومناقشايسارئنور حسن عبد الباريالدكتور - ١

: ..................التوقيعمناقشاشيخون حممداألستاذ الدكتور حممد - ٢

..................: التوقيعمشرفا ومناقشاشهداء صاحل نورالدكتور - ٣

..................:التوقيعمشرفا ومناقشاقريب اهللا بابكر مصطفيالدكتور- ٤

ىعتماد علالا
الدراسات العليا،عميد كلية 

األستاذ الدكتور مهيمن
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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ةإقرار الطالب

:وبيانايت كاآليت أنا املوقع أدناه،
خرياين أستينا: اإلسم

١٠٧٢٠٠٤٨: رقم التسجيل
بادنج سومطرة الغربية إندونيسياباتوسانكار : العنوان

ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية  أقرّ  بأن هذه الرسالة اليت حضر
االنج حتت مبكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

: عنوان 
ضيإعداد المواد التعليمية لمهارة الكالم لطلبة أكاديمية التمر 

)بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةية بأكادميجترييب تطويري و حبث(
ا من إبداع غري  ا وكتبتها بنفسي وما زور دعى أحد وإذا ا. ي أو تأليف اآلخرحضر

ا فعال ليست من حبثى  ا من تأليفه وتبني أ فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك،استقباال أ
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

.إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
.وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا،

٢٠١٢أبريل١٣ماالنج،
اإلقرارةصاحب

خيراني أستينا
١٠٧٢٠٠٤٨: رقم التسجيل
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مستخلص البحث
بحث تطويري (لطلبة أكاديمية التمريض إعداد المواد التعليمية لمهارة الكالم م،٢٠١٢خيراني أستينا

رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم ،)بادنج بانجانجنبيلة للتمريض بمدينةبأكاديمية وتجريبي 
شهداء الدكتور : املشرف األول . اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

.قريب اهللا بابكر مصطفيالدكتور : واملشرف الثاين صاحل نور

مهارة الكالماملواد التعليمية،:مات األساسية الكل
ذين الاملهنينياملوظفني يكونوا منلاللغة العربية،بادنج باجنانجنبيلة للتمريض مبدينةطلبة بأكادميية العلم يت

املواد التعليمية يف ولكن مضمون.هارات يف اللغة العربيةمباألكادمييةهمزودتوخارج البالديف للعمليستعدون

من أن األقصىد احلىل إللكتب املدرسية اليت يتم استخدامها مل تتمكن بادنج باجنانج مبدينة نبيلة للتمريضةجمال أكادميي
طلبة أكادميية ن مناسبة باحتياجات مل تكعشوائياعليممواد التأخذعلم اللغة العربية كما يتم تبةالطلعلىتسهل

حبيث ال تنمي . فحسبنصوص القدميةلحيث يكون اهلدف منه الفهم لبة،ميع الطلجلها، مث نسخضيالتمر 
.املهارات اللغوية األربعة ال سيما مهارة الكالم

طلبة أكادميية رجاء أن ترتقي قدرة ملهارة الكالمإعداد املواد التعليميةبةالباحثتفقام،ا سبقانطالقا مم
.بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلة

للتمريض مبدينةنبيلةلطلبة أكادمييةملهارة الكالميةتعليمالواداملإنتاج) ١: أما أهداف هذا البحث فهي
.معرفة فعالية تطبيق هذه املواد يف ترقية مهارة الكالم عند طلبة هذه األكادميية) ٢بادنج باجنانج،

.)Research & Development(ىوالتطوير التجرييب نهج املالكمي على و الكيفيري هذا البحث باملدخلجي
(ونتائج هذا البحث هي نبيلة طلبة أكادميية إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم لجراءات إإن ) ١: 

اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج،وإعدادحتليل احلاجات، والتخطيط والتطوير،: هيبادنج باجنانجللتمريض مبدينة
(خريواإلصالح األتجربة امليدانية،والواإلصالحات، ّدةحث على أن استخدام املواد املعالبدلت نتيجة) ٢. 

جيدة وفعالة يف ترقية قدرة الطلبة على ّدةبلغة اهلدف، وكانت املواد املعيساعدهم أكثر يف أداء التعبري الشفهي 
.الكالم

التعليمية اجليدة أن يقوم املدرس بإعداد املواد) ١:(يف هذا البحث هياواقرتاحاةومن توصيات الباحث
م و أكادميية التمريضطلبةلمناسبة  يستخدم باختيار املوضوعات السهلة وما هلا ارتباط بأحواهلم اليومية ورغبا

) ٢(أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة ويستعني بالوسائل املعينة املتنوعة وأساليب التقومي املختلفة
عودون على ترمجة الدرس ، ألن ذلك جيعل الطلبة يمتخدام لغة األم عند تدريس الكالينبغي أن جيتنب املدرس اس

أداة من األدوات املهمة يف لطلبة أكادميية التمريضدة ملهارة الكالم املعالتعليميةإن املواد) ٣(أو شرحه بلغة األم 
أو بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةأكادميية العملية التعليمية اليت ميكن أن يستفيد منها مدرسو اللغة العربية ب

.طلبتها اللغة العربيةتعلم يأكادميية التمريض األخرى اليتغريها من 
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ABSTRACT

Chairani Astina, 2012. “Preparing of Teaching Materials for Arabic Speaking
Skill for Nursing Academy Students (Development and Experiment
Research in Nursing Academy Nabila Padang Panjang City), Thesis, Post-
Graduate Program in Arabic Language Education, State Islamic University
of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor I : Dr. H. Syuhadak Shaleh Nur, MA
Advisor II : Dr. H. Gareeb Allah Baa Bikr Musthafa

Keywords : Teaching Materials, Arabic Speaking Skill

Nursing students of the Academy of Nabila Panjang Panjang learn the
Arabic language, to make the professional staff who are preparing to put them in
and out of the country, equipped with skills in Arabic. But the content of
educational materials in academic Nursing Padang Panjang for text books that are
used can not to a large extent to make it easier for students to learn Arabic as it is
to take learning materials randomly not be appropriate for the needs of the student
Academy, then copy them to all students, where the aim is to understanding of the
ancient texts only. So as not to develop the four language skills, especially
speaking skill.

Based on this aspect, so the researcher tryed to prepare educational
materials for the speaking skill in the hope that improves the ability of students to
the Academy of Nursing Nabila Panjang Panjang.

The purposes of this research are: 1) A handbook to improve Arabic
speaking skill for students of the Nursing Academy Nabila Padang panjang 2) test
the effectiveness of handbook in improving student’s Arabic speaking skill of
Nursing Academy Nabila Padang Panjang.

This research used qualitative and quantitative approach and the type of
this research was a kind of “Research and Development” ( R & D ).

The results of this research are: 1) product handbook of Arabic speaking
skill based on the theories of design student handbook,  2) the experiment
appointed that using product handbook could improve the ability of students to
speak Arabic.

There are suggestions for the academy and it’s Arabic teachers: 1)
rearrange the material of Arabic lesson, especially Arabic speaking skill, based on
need analysis 2) avoid the use of mother tongue when teaching Arabic speaking,
because it makes the students get used to translate the lesson or explained in the
mother tongue 3) the teaching materials designed for Arabic speaking skill for
students academic nursing perspective is a tool of important tools in the teaching
process that can benefit  the Arabic teachers of Nursing Academy Nabila Padang
Panjang or other academy nursing that the students learn Arabic.
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ABSTRAK

Chairani Astina, 2012, Penyusunan Materi Ajar untuk Keterampilan Berbicara
Untuk Mahasiswa Akademi Keperawatan (Penelitian Pengembangan dan
Eksperimen di Akademi Keperawatan Nabila Kota Padang Panjang),
Tesis,  Jurusan  Pendidikan  Bahasa  Arab,  Program  Pasca  Sarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing:
DR. H. Syuhadak Shaleh, MA dan DR. H. Gareeb Allah Baa Bikr
Musthafa

Kata Kunci : Materi Ajar, Keterampilan Berbicara

Mahasiswa Keperawatan Akademi Nabila Panjang Panjang mempelajari
bahasa Arab, untuk menciptakan staf profesional yang siap untuk menempatkan
mereka di dalam dan luar negeri, dilengkapi dengan keterampilan dalam bahasa
Arab. Tapi isi materi ajar di Akademik Keperawatan Padang Panjang untuk buku-
buku teks yang digunakan sebagian besar belum bisa mewakili perannya sebagai
bahan ajar yang membuat lebih mudah bagi mahasiswa untuk belajar bahasa
Arab,  karena dengan mengambil bahan ajar secara acak tidak sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa Akademi keperawatan, dan kemudian mereka meng-
copynya, di mana tujuannya adalah untuk memahami teks-teks kuno saja.
Sehingga tidak mengembangkan kemampuan empat keterampilan dalam bahasa
Arab, terutama keterampilan berbicara.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mendesain
materi ajar keterampilan berbicara untuk meningkatkan keterampilan berbicara
para mahasiswa Akademi Keperawatan Nabila Padang Panjang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain materi ajar keterampilan
berbicara bagi mahasiswa Akademi Keperawatan untuk meningkatkan
keterampilan berbicara para siswa dengan memperhatikan kecenderungan,
kebutuhan dan  tingkat kemampuan berbahasa mereka.

Penelitian ini merupaka penelitian pengembangan (R&D) dengan
menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Produk bahan ajar keterampilan
berbicara (maharah kalam) bagi mahasiswa Akademi Keperawatan semester dua
(tingkat satu) 2) Penggunaan produk bahan ajar yang telah didesain memiliki
efektifitas yang sangat baik di dalam peningkatan keterampilan berbicara para
mahasiswa.

Hal-hal yang perlu disarankan dan diusulkan dalam penelitian  ini adalah:
1) guru hendaknya mendesain materi ajar dengan baik dan sesuai dengan
kemampuan serta kecenderungan para mahasiswa keperawatan yang berkaitan
dengan kehidupan mereka sehari-hari menggunakan metode dan strategi yang
beragam, 2) guru hendaknya menghindari penggunaan bahasa ibu dalam
pengajaran bahasa Arab yang menyebabkan mereka terbiasa belajar bahasa Arab
dengan terjemah, 3) materi ajar keterampilan berbicara yang didisain oleh peneliti
adalah bagian dari materi ajar yang dapat menunjang pengajaran berbicara dalam
bahasa Arab di Akademi Keperawatan Nabila Padang Panjang atau di Akademi
Keperawatan lainnya yang mana mahasiswanya belajar bahasa Arab.
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الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة

مقدمة-أ
الغاية فيه  ن ألدوافع دينية وذتقليديمن تعلم اللغة العربية باعتباريعترب اهلدف

ة على التفاعل در قالهلاوكأن اللغة العربية ليستتب الرتاثية فحسب،لقراءة الككانت
بهتعاملييف اندونيسيا اللغة العربيةعليمأن تبالواقعيتعزز ذلك ، و مع احلياة املادية

املدرسة الثانوية ،عهد العصرىاملية أوالدينيدرسون يف املدارسالطالب أو الطالب الذين 
تلك املدارس العامة، ألن ال تطبقها معظمها، و وغري امعة اإلسالمية اجلاحلكومية، 

أنالدين، على الرغم منقوم على أساس تال يتم الو هي أكثر توجها إىل العلاملدارس
ولكن .املوضوعات احمللية، كجزء منتدريس اللغة العربيةتقوم بالعامة اآلن معظم املدارس 

للغات ازية مو ،لتوحيد العاملاللغة الثالثةاتضح أسيبعناية، اللغة العربيةإذا درست
.ليزية والفرنسيةجنالاالدولية املعاصرة، ومها 

بلدا ٢٠أكثر من يفيا يف خمتلف جوانب احلياة رمسهذه اللغةتستخدماآلنو 
ا أكثر من  مليون من البشر متتد من أفريقيا، مبا يف ذلك موريتانيا، ٢٠٠اليت يتحدث 

من، مان، واليع، وشبه حزيرة العربيف و سودان المصر و و ليبيا، و اجلزائر، و املغرب، و 
أيضا لغات مشال اهلند، العربية اللغة )Wise(وايزعند .و فلسطنيولبنانياالعراق وسور 

١.وهي جزء من تركيا وإيران والربتغال وإسبانيا

مشاركتها عن نفصالالاد مسلم يف العامل ال ميكن إلندونيسيا، اليت تعد أكرب بلو 
االت، وتوسع. مع هذه الدولتشكيل شراكة  دين ميايفومنهاالعالقات يف خمتلف ا

للدول ،الصناعة أو الصحة أو الطّب املؤهلني يفاندونيسياأرسلت مجهوريةهلذا و . العمل
املمرضات واالطباء ت منطلبقد ٢٠٠٠الكويت يف عام العربية ومثال ذلك أن دولة

1 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003) Hlm. 2



٢

، ولكن هذه الفرصة مل )٢٠٠٠؛ Republika(شخص من دول أجنبية ٣٠٠٠حنو
ا الكاملة يف اندونيسيا .تتحقق إمكانا

مما ) ، واإلرهابيةلدينيةاإلسالم الراديكايل، والدولة ا(ىل القضايا العاملية باإلضافة إ
ال الطيب يف جيعل عدم وجود استجابة من بعض األطراف يف تسليم العاملني يف ا

البالد العربية تلكعظمأن موالغالب. عامل اللغةلكذلكمنطقة الشرق األوسط، و 
وبالتايل فإن القدرة على التواصل مع اللغة العربية . وسيلة لالتصالاللغة العربيةمستخدت

.من الشرق األوسطتعاملون مع الناس الذين نه بالنسبة لألشخاص الذين يأمر ال بد م
املؤهلنيأفراد التمريضجعليف الىت تسمىاملؤسسات التعليميةاوليف هذا السياق، حت

اللغة العربية  تدريسالل من خلتغلب على هذه املشكلةمتناسبة لسومطرة الغربية يف 
ةؤسسباعتبارها امل. مبدينة بادنج باجنانجلتمريضلنبيلةإلزامية يف أكادميية وادكم

).٢٠٠٦؛ Padang Ekspres(الدويل يف العملؤية الر هلا وكذلك املهنيةو التعليمية
ملوضعهذين يستعدونالاملهنينياملوظفني حريصة على أن جتعلؤسسةوهذه امل

.هارات اللغة اإلجنليزيةمبهمز انب جتهجب. مؤهلني مبهارات اللغة العربيةخارج البالديف 
من تعلم اللغة العربية يف أكادمييةدفت اليت مت احلصول عليها بأن اهلاستنادا إىل املعلوما

.ة والكتابة باللغة العربيةوالقراءلكالماالستماع وامنهو أن ميكن الطلبةلتمريض لنبيلة 
إحدى املهارات و ،هو ممارسة اللغة نفسهاكلمتالمة يف تعلم اللغة، ألن مهمهارة الكالم

ويهدف كثري من املتعلمني يف اللغة األجنبية أن ، يف تعليم اللغة األجنبيةاللغوية األساسية
وقد نبه إىل ذلك ابن جين منذ فجر الدراسات اللغوية العربية . يتكلموا باللغة اهلدف

ا كل قوم عن أغ: "االلغة بأحيث عرف كما أن الكالم سابق " راضهمأصوات يعرب 



٣

٢.اللغةتمن ناحية تارخية لبقية املهارات اللغوية، فقد عرف اإلنسان الكالم منذ نشأ

٣.اية من غايات الدراسة اللغويةغاليت متثل فمهارة الكالم هي املهارة األساسية 

و اإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من الكالم ىف أصل اللغة هو اإلبانة 
علىاللغة العربية يف مهارة الكالم٤.أفكاره و مشاعره من حيث يفهمه اآلخرون

تدريب السماع) ١: اللغة يف مراحل ، ينبغي أن يبدأ تعلم لكلذو . األسلوب واملعلم
ربط حتديد و يفتهسرعاملتعلمني و منفويةالشمارسةملاهو والتعرف على اجلمعيات، و 

، يف أمناط اجلملة املتحددةالتدريباتلة، أي مبمارسة أمناط اجلم) ٢، الكالممعىن
يف ممارسة) ٣، احلقيقةالتواصليةاملمارساتإيلن تؤخذ املتعلمني ألوكمقدمة لذلك 

.الكالم
والكتاب التعليمي هو الوعاء الذي حيمل اللقمة الشائعة الطيبة أو اللقمة  املرة 

اليت تقدمها للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة اليت تقدم بواسطتها هذه اللقمة املذاق
يف حالة –وهذه الوسيلة ال يتوفر وجودها دائما بل تكاد تكون معدومة أحيانا للطالب،

ولذا كان األمر كذلك فإننا نركز اهتمامنا بالوعاء أو –عدم إعداده االعداد اجليد 
والكتاب هو الوعاء الذي حيمل املعلومات ٥.اب التعليمياحملتوى، أال وهو الكت

واالجتاهات املراد غرسها يف الطلبة ليس فقط للطلبة بل للمعلمني وغريهم أيضا، فهو 
.ميدهم باخلربات واحلقائق، وهو مصدر ثقايف هلم

) م٢٠٠٨الدار العاملية للنشر والتوزيع،(، العربية للناطقين بغيرهاتعليم اللغةعمر الصديق عبد اهللا، ٢
٧٥. ص

منشورات املنظة : القاهرة(، )مناهجة و أساليبه(تعليم العربية الناطقين بها رشدى أمحد طعيمة، ٣
١٦٠.ص،)۱٩۸٩اإلسالمية للرتبية الثقافة، 

)٢٠٠٢،دار السروق: أردون-عمان(، ، الطرائق العلمية فى تدريس اللعةعلى حسني الدليمى٤
٢٠٠.ص

: الرياض(، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٥
٧. ص) م١٩٩١دار الغايل، 



٤

،احلقيقة:)إىل أربعة أنواعاملواد التعليمية(احملتوى ١٩٧٧(Merril)مرييل يفرق 
ميكن تصنيف املادة أو املوضوع بأن ) ١٩٦٢(هيلدا طابا رأتو .املبدأ،اإلجراء، املفهوم

هيلدا عند املفهوم ، وهذا األفكار الرئيسية، اخلاصةاحلقيقة:إىل أربعة مستويات، وهي
أي فهم الشئ حىت تجريديالفهم مفهوم . على من الفكرة الرئيسيةاألملستوى ايفطابا

ل املشكلة جتريبيا حللقدرة بانظام التفكري املرتبط عميق، يشجع األطفال على تفكري 
٦.التفكري العلميبعليها وهو ما يسمى ةسيطر الو اجيومنه

مبدينة بادنج باجنانج، لتمريض نبيلة لةأكادمييمية يف جمال يف حني أن املواد التعلي
من أن تسهل علىاألقصيد احلىل إلكتب املدرسية اليت يتم استخدامها مل تتمكن وا

، مبا بةميع الطلجلهاعشوائيا، مث نسخعليممواد التأخذبية كما يتم تعلم اللغة العر بةالطل
هذه الكتب والتوجد يف، سلسلة العربيةو العربية بن منازيدو ، العربية للناشئني:يف ذلك

مع أن الشروط. ميية التمريضعليميةالوظيفية املناسبة خصوصا للطلبة يف أكادواد التمن امل
& Lewis)فائيين كما قال لويس و .يةمواد تعليمكهافائوظيلزمها لتوفريعليممن مواد الت

Paiene)بةالستخدام الطلصممة، ومةمكتوبيهواد التعليميةأن خصائص امل١٩٨٥ ،
والكفاءات لبةيقوم هيكلها على احتياجات الطو ،من التعليمتوضيح الغرض لوميكن 
االيت س ستيعاب الصعوبات اليت لممارسة، اللبةلطللةفرصالإعطاءالرتكيز على و ،ينالو

.التعليمةعملية ال، وتعبئتها الستخدامها يف بةالطلهاتعلم
، مع عدم وجود كتب أو لتمريضلةنبيلاليت تبدو يف أكادميية ظهر من مشكلة

ملهارة تطور املواد التعليمة يف اللغة العربيةأنةالباحثتوبالتايل أرادثابتة،تعليميةوادم
، وميكن أيضا حتقيق لبةعلى النحو املطلوب من قبل الطالتمريضأكادميية الكالم لطلبة

بناء .باللغة العربيةكلمعلى التلبةالطوهو قدرة تعلم اللغة العربية مناهلدف النهائي
عليمالتواد مإعدادإىل فيه دف ذيالبحث الإجراء تريدباحثةعلى ما سبق، فإن ال

ذا ولذلك . كلم أو احلوارباللغة العربية إجادة الت حتت عنوان بحثالتقوم الباحثة 

6 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain System Pembelajaran,(Jakarta: Kencana,
2008) Hlm. 142-144
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ث تطوير وجترييب حب(ضيالتمر ةأكادمييلطلبةهارة الكالمية ملتعليمالواداملإعداد"
.")بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةأكادميية ب

البحثة أسئل-ب
عن هارة الكالمية ملتعليمالواداملإعدادالقضايا املتعلقة بعلىةقتصر الباحثت

:مفصلة على النحو التايل بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةأكادميية بلبةالط
للتمريض مبدينةنبيلةأكادميية لطلبةهارة الكالممليةتعليمالاملواد يتم إعداديف ك- ١

؟بادنج باجنانج
نبيلةأكادمييةلطلبة مهارة الكالمية املعدة لتعليم تعليمالوادملافعالية ما مدى- ٢

؟بادنج باجنانجللتمريض مبدينة

ف البحثاهدأ- ج
:أما األهداف اليت تريد أن حتصل عليها الباحثة يف هذا البحث فهي ما يلي 

بادنج باجنانجمبدينةللتمريضنبيلةلطلبة أكادمييةملهارة الكالميةتعليمالواداملإنتاج- ١

نبيلةمهارة الكالم لطلبة أكادمييةية املعدة لتعليمتعليمالواداملفعالية مدىعرفةمل- ٢
.بادنج باجنانجللتمريض مبدينة

المنتج مواصفات-أ
واد التعليمية ملهارة املوهي،يستهدف هذا البحث يف انتاج املواد التعليميةو 

:التاليةمع اخلصائصالكالم
مادة من املواد التعليمية من هذا الكتاب حملة تبني جممل املواد املدروسة، وذلك لكل - ١

.يتضح من خالل مضمون املواد وأهدافها اخلاصة
املواد التعليمية ملهارة الكالم املعدة متتاز بتنوع يف شىت نقاط من األلوان يف الصورة - ٢

.أو التوضيح، والغالف كل وحدة
ة تنطلق من حاجات الطلبة يف أكادميية نبيلة للتمريض ملهارة إن املواد التعليمية املعد- ٣

.الكالم



٦

لكل مادة من املواد دليل يسهل على املعلم من خالله تعليم اللغة العربية وتقوميها - ٤
.ليقيس قدرة الطلبة يف مهارة الكالم

ية املعدة يف مهارة الكالم تنطلق من جمموعات الكتب العربية التعليمواداملإن - ٥
.منتظمكتوبة يف شكل املو نوعة املت

.shaddingب إن النقاط املهمة يف كل مادة من املواد مكتوبة داخل املربع - ٦
.التدريبات تكتب بالتدرج من السهلة إىل الصعبة- ٧
.إن مضمون املواد ولغتها تعاد حبسب مستوى الطلبة اللغوى واملعريف- ٨

البحثيةضفر -ب
ا الباحثة حسب معايري اختيار املواد تعليمالوادإن امل ية ملهارة الكالم الىت أعد

ومعايري تنظيمها وأسس إعداد الكتب الدراسية مع مراعاة طريقة التدريس املناسبة 
والوسائل الدراسية املوجودة والنشاطات والتقومي يف تقدمي هذه املواد املعدة سيجعلها 

بادنج للتمريض مبدينةنبيلةأكادمييةتوى الثاين يف املسلطلبةفعالة يف تعليم مهارة الكالم 
.باجنانج

أهمية البحث- ج
:على النحو التايل املعد له أمهيةنتج إن امل

ملهارة الكالماللغة العربية واديف تعميق تعلم موإسهاملمشاكللحل إن إعداد املواد - ١
.بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةأكادمييةيف

تعلم اللغة لالتعليم يف إطار االبتكار الكتاب املعد إسهام يف تطويري تقنياتإن هذا - ٢
.أكادميية التمريضية يف املدارس وخصوصا يف العرب

إن اإلعداد اجليد للمواد التعليمية يساعد املدرس على القيام بتعليمها من غري - ٣
.صعوبة، ويساعد التالميذ على تعليمها بسهولة

اضرات احملبديل واحد ملدرسي اللغة العربية يف حتسني نوعية عليمية إن إعداد املواد الت- ٤
.بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةأكادمييةيف 



٧

بالتعليم املهتمنيقدم أساسا للباحثنيإن إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم - ٥
نتائج هذه الدراسةملتابعة الوظيفي ملهارة الكالم بالعربية يف كل املراحيل التعليمية و 

.يف املهارات األخرى

حدود البحث-د
ية التعليماملوادإعدادموضوع هذا البحث يف نطاق ةالباحثتحدد: احلد املوضوعي- ١

للمستوى الثاين يف والطالقة،واملفردات،النطقة مهارة الكالم من حيث يلرتق
بادنج مبدينةللتمريضنبيلةأكادميية جترييب يفتطويرى و حبث األكادميية، وهو 

باجنانج
الباحثة هذا تاختار . بادنج باجنانجللتمريض مبدينةنبيلةادميية أك:د املكايناحل- ٢

.بوعتدريس اللغة العربية أربعة احلصة  يف األسااملكان ألن فيه
الثاين من العام الدراسي لفصل الدراسيعقد هذا البحث يف ا:احلد الزماين- ٣

.م٢٠١٢- ٢٠١١

المصطلحاتتحديد -ه
و ميـــة أوعات أو مشـــروع مــن املشــروعات العلهــو تقســيم ملوضـــوع مــن املوضــ:إعــداد- ١

مـــــن بالتـــــأليف متامـــــا باالقتبـــــاس ألووذلـــــك إمـــــا بالنقـــــل التـــــام أم األدبيـــــة أو غريهـــــا،
٧.ابتكاريات املؤلف وخرباته

بة بغرض حتقيقرغب يف تقدميه للطلهي احملتوى التعليمي الذي ت: املواد التعليمية- ٢
وهي املضمون الذي يتعلمه الطلبة يف . فية أو مهارية أو وجدانيةأهداف تعليمية معر 

المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إلى فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، ٧
٨١. ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة(، التطبيق



٨

إذن هي كل ما يريد املعلم إعطاء املعلومات إىل أذهان الطلبة عند عملية . علم ما
٨.التعليم

الكالم ىف أصل اللغة هو اإلبانة و اإلفصاح عما جيول يف خاطر :مهارة الكالم- ٣
والكالم اصطالحا هو ٩.مشاعره من حيث يفهمه اآلخروناإلنسان من أفكاره و 

فن نقل املعتقدات و مشاعر واألحاسيس و املعلومات واملعارف واخلربات واألفكار 
واألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع 

١٠.القبول و الفهم و التفاعل واالستجابة

يف العاملنيالطالب والعلماءمنللمجتمعهو مصطلح عاماألكادميية: أكادميية- ٤
١١.والبحث العلميجمال التعليم العايل

الدراسات السابقة- و
تطوير مادة تعليمية في ضوء المنهج على عن "نور ليلى"ت بهالبحث الذي قام- ١

مستوى الوحدة التعليمية وأثره في تحصيل الطلبة في تعليم مهارة الكالم 
سنة ) االسإلمية بيما نوسا تنغارى الغربيةالثانويةبالتطبيق مدرسة األنوارى (

معرفة كيفية تتم تطوير مادة ) ١: أهداف البحث يف هذا البحث،م٢٠١٠
وضع اإلشارات ) ٢. ٢٠٠٨املنهج على مستوى الوحدة التعليمية تعليمية يف ضوء

معرفة أثر استخدام املواد ) ٣. والتوجيهات لتقدمي املواد املعدة يف عملية التعليم
يف حتصيل مهارة الكالم لدى ٢٠٠٨املطورة يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة 

ابتخدمت الباحثة . غارىالغربيةطلبة مدرسة األنواري املتوسطة اإلسالمية بيما نوسا تن

دروس الدورات التربية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و آخرون، ٨
١١١. ص) ١٤٢٣مؤسسة الوقف اإلسالمي،(، الجانب النظري: بها

٢٠٠.ص،مرجع السابقال،على حسني الدليمى٩
مكتبة وهبة،: القاهرة(،فنياته و استراتيجيا ته وأساليب تعليمية—الحوار،مىن إبراهيم اللبودى١٠
١٠. ص) ٢٠٠٣

11 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2090542-pengertian-akademi/, Jumat,
27/04/2012.
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استنبطت ). R&D(يف هذا البحث املدخل الكمي على منهج التجرييب والتطويري 
املواد التعليمية اجلديدة اليت صممتها الباحثة هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الباحثة أن 

الطلبة عند أداء تعبريهم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة ويف 
م على استخدام املفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارنت الباحثة بني النتائج قد ر

اليت حصل عليها طلبة فصل التجربة وطلبة فصل الضابطة يف االختبار البعدي، 
بينما معدل الدرجة فصل الضابطة % ٧٦وذلك معدل الدرجة فصل التجربة يبلغ 

بة فصل التجربة يف امتحان أخر ومجعت الباحثة نتائج اليت حصل عليها طل%. ٧٠
.٨٣٥، ١٠، بينما نتائج طلبة فصل ضامبة ٣٤،٣١٤السنة واالختبار البعدي يبلغ 

يف مهارة الكالم حسب املنهج على مستوى الوحدة التعليمية أن تطوير مادة التطور
رتقية مهارة الكالم لطلبة مدرسة األنوارى لأنه على وجه العام جيد وفعال ٢٠٠٨

١٢.اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربيةيةالثانو 

إعداد المواد التعليمية لمهارة عن " إيكا وحيو ترنكانا"البحث الذي قام به - ٢
الكالم للمرحلة الثانوية على أساس المنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

)KTSP() بحث تطويري و تجريبي بمدرسة ديمفو دار المتقين الثانوية فاكر
أهداف البحث يف هذا . ه١٤٣٢/ م ٢٠١١سنة ) الجنوبيةعالم سومطرة

إنتاج املواد التعليمية ملهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس املنهج ) ١:البحث
معرفة فعالية استخدام املواد املعدة  ) ٢٠٠٨.٢على مستوى الوحدة الدراسية 

مستوى الوحدة الدراسية ملهارة الكالم للمرحلة  الثانوية على أساس املنهج على 
جري هذا .مبدرسة دميفو دار املتقني الثانوية فاكر عامل سومطرة اجلنوبية٢٠٠٨

ره في تحصيل تطوير مادة تعليمية في ضوء المنهج علىمستوى الوحدة التعليمية وأثنور ليلى، ١٢
: ماالنج(، )ية بيما نوسا تنغارى الغربيةاالسإلمالثانويةبالتطبيق مدرسة األنوارى (الطلبة في تعليم مهارة الكالم

حبث املاجستري غري ) م٢٠١٠كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم، 

.منشور



١٠

واستنبط . )R&D(ىوالتطوير التجرييب نهج املالكمي على الكيفيالبحث باملدخل
املواد التعليمية اجلديدة اليت أعدها الباحث هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة الباحث 

م عند  أداء تعبريهم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة ويف قدر
على استخدام املفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارن الباحث بني النتائج اليت 
موعة الضابطة يف االختبار البعدي،  حصل عليها طلبة جمموعة التجربة وطلبة ا

أكرب من درجة تاء ) ٣,٠٨٧(يف هذا البحث ) t0(أن درجة تاء حساب وذلك 
% ١و من درجة تاء اجلدول على مستوى ) ٢,٠٢٤% (٥جدول على مستوى 

)١٣).٢,٧١١

تطوير مواد تعليم اللغة العربية عن "حممد يوسف هدايت"البحث الذي قام به - ٣
بالمدرسة الثانوية )KTSP(في ضوء المنهج على مستوى الوحدة التعليمية 

معرفة ) ١:أهداف البحث يف هذا البحث .م٢٠١٠بونتياناك ٢الحكومية 
خطوات تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج علىى مستوى الوحدة 

معرفة مدى فعالية ) ٢. بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية ) KTSP(التعليمية 
) KTSP(ة يف ضوء املنهج علىى مستوى الوحدة التعليمية تطويرمواد تعليم اللغة العربي
باملدخل : وطريقة البحث يف هذا البحث هو. بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية 

واستنبط الباحث أن تطوير ).R&D(الكمي الكيفي على منهج البحث والتطوير 
تعليمية جاء بكتابة مواد تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج على مستوى الوحدة ال

املواد التعليمية املطبوعة على شكل الكتاب التعليمي لطلبة الصف الثامن للمرحلة 
٢٠١٠-٢٠٠٩بونتياناك للعام الدراسي ٢الثانية من املدرسة الثانوية احلكومية 

إعداد المواد التعليمية لمهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس المنهج إيكا وحيو ترنكانا عن ١٣
حبث تطويري و جترييب مبدرسة دميفو دار املتقني الثانوية فاكر عامل (، )KTSP(على مستوى الوحدة الدراسية 

ا مالك إبراهيم،  كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالن: ماالنج(،)سومطرة اجلنوبية

.حبث املاجستري غري منشور) ه١٤٣٢/م٢٠١١
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وأنه على الوجه العام جيد ومناسبة باملنهج " ٢تعلم اللغة العربية "حتت العنوان 
م حنو املواد تعليم اللغة العربية يف الدراسي ومنا سب أيضا باحتياجات الطلبة وقدر

١٤.ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية ذو فعالة لتعليم اللغة العربية

م مل يبحثون يف إعداد املواداليف البحوث السابق رأت ليمية اللغة تعالباحثة أ
.الكالم خصوصا للمبتدئنيض ملهارة يالتمر العربية لطلبة أكادميية

تطوير مواد تعليم اللغة العربية في ضوء المنهج على مستوى الوحدة التعليمية، حممد يوسف هدايت١٤
)KTSP( بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية ،)كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، : ماالنج

.حبث املاجستري غري منشور) م٢٠١٠جامعة موالنا مالك إبراهيم، 
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

املواد التعليمية : يشتمل الفصل الثاين وهو اإلطار النظري على أربعة مباحث وهي
.ومهارة الكالم وإعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم وكذلك شكل الفكر

التعليميةادو الم: المبحث األول
التعليميةوادمفهوم الم-أ

أي شيء يصبح حمتوى املناهج الدراسية اليت (learning materials)أو املوضوعدواامل
ا الطالب وفقا لالختصاص األساسية يف حتقيق معايري الكفاءة يف كل  جيب أن يلم 

subject-centered)يم يف عملية التعلاملوضوع هو جزء مهم . موضوع وحدة تعليمية معينة

teaching) ع ، واملوضوع هو يف صميم أنشطة ، وحىت يف التدريس اليت تتمحور حول املوضو
املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تعليمه للطالب بغرض حتقيق .١التعلم

وهي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم . أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية
ا، أو هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت ٢.ما يرجى تزويد الطالب 

ا إياهم،  واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية اليت يراد إكسا
٣.دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

1 Wina Sanjaya. op. cit,  Hlm. 141
١١١.، صالمرجع السابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، ٢
جامعة : مكة(، بلغات أخرى، القسم األولالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين ، رشدى أمحد طعيمة٣

٢٠٣. ص) أم القرى، دون السنة
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تتنوع صورة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات 
التعليمية أو سبورات أو ملصقات، وقد يكون مواد مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، وقد 
يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد، وقد تكون غري مألوفة للطلبة واملعلمني على حد 

.ويتطلب هذا إىل ميزانيه احملتوى. فتعيني املواد املوجودة يف امليدان حيتاج إىل اختيارها. سواء
فهي البد من أن تتناسب باهلدف التعليمي الذي يذكر فيه الكفاءة اليت البد من أن ميتلكها 

وقد تتمثل بالكتاب . فاملواد من احدى مكونات املنهج اليت تسمى مبحتوى املنهج. التالميذ
٤.املدرسي أو كتاب التلميذ املتطور معتمدا على املنهج املقرر

التعليميةوادعناصر الم-ب
تعيني عناصر املادة التعليمية البد من االهتمام بنوع املادة، أهي نوع احلقائق أو ويف

ومعرفة تلك العوامل األربعة سوف تنفع املدرس يف القيام . املفاهيم أو املبادئ أو االجراءات
أضف إىل . بالعملية التعليمية يف الفصل، ألن كال منها حتتاج إىل اسرتاجتية والوسائل املختلفة

لك البد من أن يهتم املبادئ املستخدمة لتعيني عناصر املادة التعليمية اليت يشمل على ذ
ا ودقتها .وسع مضمو

ا تصور عدد املادة يف كل مادة تعليم وأما دقتها . يةويراد بوسع مضمون املادة أ
تعلمها اليت تتضمن فيه، واليت البد للطالب(concepts)اهيم تشمل على دقة املف

ا، وكفاية املادةواستي أي مناسبة مشولية املادة التعليمية للحصول على (adequacy)عا
ا أو قلتها أو مناسبتها للحصول . الكفاءة األساسية املعينة تعيني مشولة املادة مهم ملعرفة كثر
٥.على الكفاءة األساسية

4 Kasihani, K. E. Suyanto, English For Young Learning, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2007) Hlm.
76

5 M. Joko Susilo, KTSP Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsong,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) Hlm.140-141
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التعليميةوادترتيب الم-ج
مهم لتعيني الرتتيب يف تعليمها (sequencing)التعليمية الرتتيب يف تقدمي املواد

هلا عالقة شرطيةالتعليمية السيما إذا كانت املوادوتعلمها، بدونه يصعب يف العملية 
(prerequisite). وبدئ ترتيب املادة التعليمية تعيني مشولتها ودقتها مبدخلني أساسيني ومها

ترتيب . (hierarchy approach)هلرمي و املدخل ا(procedural approach)مدخل االجرائي
تنفيذ أي عمل اخلطوات مرتبا حسب اخلطوات يفالتعليمية باملدخل االجرائي  يصوراملواد

تعلم املواد اجلديدة وأما ترتيبها باملدخل اهلرمي يصور الرتتيب على شكل التدرج أي . ما
.قبلهاالبد من تعلم املواد

وبدونه يصعب على . لتعيني ترتيب التعلم والتعليمنافعة الرتتيب يف إعداد املواد
. ميةهلا عالقة شرطية أو عالقة هر التعليمية السيما إذا كانت املوادعملية الاملدرس القيام ب

:التعليمية منهاومثة املدخل يف ترتيب املواد
التعليمية وهو اسرتاتيجية يف تطوير املواد، (Procedural Approach)املدخل االجرائي - ١

.ة التعليمية وانتهائهااملرتبة يف عملية الوظيفمعتمدا على اخلطوات 
التعليمية وهو اسرتاتيجية يف تطوير املواد،(Hierarchy Approach)املدخل اهلرمي - ٢

املدخل إذا كانت املادة هلا عالقة ويستخدم. يف املادة التعليميةمعتمدا على التدرج 
.هذا استيعاب املادة اجلديدة البد من استيعاب املادة قبلهاشرطية مبادة أخرى، ومعىن

ليمية معتمدا التعوهو اسرتاتيجية يف تطوير املواد، (Spiral Approach)املدخل الدوري- ٣
.وختتلف يف دقتها ووسعها. ماعلى اإلعادة يف مواد

التعليمية وهو اسرتاتيجية يف تطوير املواد ، (Subject Approach)املدخل املوضوعي- ٤
.منطلقا من موضوع معني
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Integrated)، وهو من املدخل التكاملي (Webbed Approach)املدخل الشبكي - ٥

Approach) وهو اسرتاتيجية يف تطوير املواد التعليمية باستخدام املوضوع من متعدد ،
.الدروس اليت هلا عالقة مباشرة به كنقطة رئيسية، وترمسها املوضوع وعناصرها كشبكة

أسس إعداد المواد التعليمية-د
ا املؤلف  يقصد بأسس إعداد  الكتاب هنا، جمموعة من املعلومات اليت يقوم 

. إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه لالستخدام يف فصول تعليم اللغة
ا يفرتض إجراء عدد والوضع األمثل يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية  من لغري الناطقني 

الدراسات قبل تأليف أي كتب، فضال عن توفر عدد من األدوات والقوائم والنصوص اليت 
ويقصد بذلك أيضا مايقوم به املؤلف من عمليات الزمة . ف الكتابييعتمد عليها تأل

أم ألعداد الكتاب سواء أكانت حبوث أجراها أم أدوات وقوائم أعدها أم نصوص رجع إليها 
٦.جتريبا قام به

التعليميــة املـوادورأى ناصـر عبـد اهللا الغـايل وعبـد احلميـد عبــد اهللا أنـه يلـزم عنـد إعـداد 
٧:لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أن تراعي فيها األسس اآلتية

األسس الثقافية واالجتماعية- ١
ــــه طــــابع  عنــــد إعــــداد كتــــاب لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة لألجانــــب فينبغــــى أن يكــــون ل

: إسالمى، يعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا ذلك من خالل مراعاة اآلتىاجتماعى وثقاىف

اللغة العربية يف مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي ،دراسات في المناهج و تأصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن، ٦
٧٥-٧٤.ص) ه١٤٢٤. ن، مؤسسات الوقف اإلسالمى.د(،الربنامج اخلاص

٢٧-٢٦. صمرجع سابق،ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٧
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أن يكون حمتواه عربيا إسالميا، وذلك بأن تقدم املوضوعات الىت تتناول هذا  اجلانـب )أ
بصــورة حقيقيــة غــري مشــوهة، وبصــورة مبســطة تعــني الــدارس علــى فهــم حقيقــة الثقافــة 

.اإلسالمية
املاديـة واملعنويـة بصـورة تتناسـب أن يتضمن احملتوى التعليمـى للكتـاب عناصـر الثقافـة )ب

.أغراض الدارسني األجانبمع 
ضـــرورة االهتمـــام بـــالرتاث العـــرىب وخصائصـــه الـــىت علـــى رأســـها الطـــابع اإلنســـاىن ورفـــع )ج

.مكانه العلم والعلماء
.من تعلم اللغة والثقافةالدارسني واهتمامهم لعربية يف ضوء حاجاتانتقاء الثقاقة ا)د
التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس أىل املعنوى، ومن البسـيط إىل املركـب ومـن اجلـزء )ه

.إىل الكلّ 
االهتمـــام بالثقافـــة اإلســـالمية وتوظيفهـــا يف تصـــحيح املفـــاهيم اخلاطئـــة عنـــد الدارســـني )و

.وتعديل االجتاهات السلبية حنوها-إن وجدت-األجانب
الثقافيـة واالجتماعيــة الــىت تطـرأ علــى ثقافتنــا، وهـذا يتطلــب أن يكــون مراعـاة التغــريات)ز

تمــع  املــنهج مرنًــا حبيــث ميكــن تكييــف املوضــوعات مــع التغــريات الــىت حتــدث داخــل ا
. اإلسالمى

ا، أى ال يشـتمل الكتـاب علـى )ح تقدمي صور مـن عموميـات الثقافـة العربيـة وخصوصـيا
.نوع واحد من الثقافة

من أصحاب اللغة أيضا أغراضـا اضا من تعلم اللغة والثقافة، وكذلكر أن للدارسني أغ)ط
.لذا فاحلرص يف املواد على حتقيق جانبني أمر مهمّ , من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم

.تزويد الدارسني باالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة)ي
.احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها)ك
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ة تقــــدمي اجلانــــب الثقــــايف يف الكتــــاب املدرســــى مبــــا يتناســــب مــــع عمــــر الــــدارس مراعــــا)ل
. ومستواه الفكرى والثقاىف

مساعدة الدارسني على عملية التطبيع االجتماعى، تلك الىت يتم فيهـا تكيـف األفـراد )م
.مع ثقافتنا

األسس والشروط النفسية املطلوبة يف إعداد الكتاب املدرسي- ٢
أساسـيا يف العمليـة التعليميـة، فهـو احملـور الـذى تركـز عليــه، املـتعلم يشـكل عنصـرا 

وأنــه هــو أوال وأخــريا هــو اهلــدف مــن العمليــة التعليميــة، فمــا قامــت هــذه العمليــة إال مــن 
أجــل حتقيــق أهــداف معينـــة لــدى املــتعلم، ومــن مث فـــإن معرفــة خصــائص املــتعلم النفســـية 

.هج الدراسيةوالعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد حمتوى املنا
بـل إن األفـراد عمريـة خصائصـها النفسـية والعقليـة،ومـن الواضـح أن لكـل مرحلـة

خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية الواحـدة، ومـن 
هنــا ظهــر مبــدأ الفــروق الفرديــة املتصــلة بنمــو املتعلمــني والــذى ينبغــى مراعاتــه عنــد إعــداد 

. اد التعليميةواختيار املو 
ويؤكــد علمــاء اللغــة والرتبيــة علـــى وجــود عالقــة وثيقــة بـــني أمنــاط منــو الفــرد وبـــني 
قدرته على تعلم اللغة األجنبية، كما أن هناك فرقا حمسوبا بني تعلم الصغري وتعلم الكبـري 

٨. للغة األجنبية هذا الفرق ينبغى أن يراعى يف املواد املقدمة لكل منهما

ا عند وهناك شروط ن ٩:الكتاب املدرسي، وهيإعدادفسية اليت جيب مراعا

اخلصــائص النفســية و الثقافيــة للدارســني مفرقــة يف ذلــك بــني مــا املــوادأن تناســب )أ
.يقدم للصغار و ما يقدم للكبار

٢٨-٢٧. ص،المرجع نفسهناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،٨
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى حممود كامل ناقة ورشدى أمحد طعيمة، ٩
٣٩-٣٨. ص) م١٩٨٣/ ه١٤٠٣, جامعة أم القرى: مكة مكرمة(، تقويمه–تحليله –إعداده 
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.الفروق بني ميول و اهتمامات و أغراض الدارسني من تعلم اللغةاملوادأن تراعي )ب
و مـــا ينبغـــي أن املـــواد املقدمـــة،ن مهـــارات اللغـــة يف أن حتـــدد مكانـــة كـــل مهـــارة مـــ)ج

.املواديعطي لكل منها من هذه 
أن حتــــدد بوضــــوح مســــتويات األداء املطلوبــــة يف كــــل مهــــارة مــــن مهــــارات اللغــــة و )د

.املوادمراعاة ذلك يف املراحل املختلفة من 
أن يتتــــابع تقــــدمي املهــــارات وفــــق خطــــة واضــــحة تتناســــب و تــــدرج مراحــــل نضــــج )ه

.بيحيث ال تقدم املهارة إال يف وقتها املناسب, نيالدارس
:إىل املهارات بشكل تفصيلياملوادأن تلتفت )و

.املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت)١(
.مهارات تعرف الكلمة و حتليلها و تركيبها)٢(
.مهارات تعرف اجلملة و حتليلها و تركيبها)٣(
.مهارات الفهم العام و الفهم التفصيلي)٤(

.للدارسني من تعلم اللغةاملواد املطالب األساسية أن حتقق )ز
أن تكـون مشــوقة جامعـة بــني الفكاهــة و احلكايـة و النــادرة و كــل مـا مــن شــأنه أن )ح

.اع للدارستحيقق االستم
أن تراعــى الفــروق الفرديــة بــني الدارســني يف القــدرات عــن طريــق التنــوع يف مســتوى )ط

.املواد
وأن تلجــأ إىل وســائل متعــددة لتنشــيط للــتعلم،املــواد اســتعداد الدارســني أن تراعــى )ي

يئته الدارس للتعلم .هذا االستعداد و 
ريع مـن إمتـام عمليـة ، أى متكنـه بشـكل سـللدارس نوعا من االشـباعاملوادأن حتقق )ك

.االتصال باللغة مساعا و حديثا
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م لتعرف اللغـة و زيـادة معلو املوادأن تراعي )ل م إثارة رغبة الدارسني و استعدادا مـا
.و إشباع حب استطالعهم حنو ثقافتها و ذلك عن طريق األنشطة و املمارسات

و تنظيمها إىل مـا انتهـت إليـه نظريـات الـتعلم مـن حقـائق و املوادأن يستند إعداد )م
.مفاهيم

.و تنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغاتاملوادأن تصاغ )ن
ــيء )س اول التغلــب عليهــا عــن طريــق تعلــم دائمــا للــدارس حــل مشــكلة حيــاملــوادأن 

.اللغة و ممارستها
للــدارس فرصــا تشــجعه علـــى اســتخدام مــا تعلــم يف مواقــف اتصـــال املــوادأن تتــيح )ع

.حقيقية شفوية و حتريرية

األسس اللغوية والرتبوية املطلوبة يف كتب تعليم اللغة العربية- ٣
ـــا جانـــب  اللغويـــة املكونـــة مـــن أصـــوات ومفـــردات وتراكيـــب الـــىت املـــوادويقصـــد 

ـا واألسـلوب املناسـب يف عرضـها للدارسـني،  تقدم يف كتب تعلـيم العربيـة لغـري النـاطقني 
. للدارسنياملوادومدى سهولة أوصعوبة تلك 

ناقـة، األســس اللغويـة الـيت ينبغــي أن اليقـول رشـدى أمحـد طعيمــة و حممـود كامـل 
ا هياداملو تراعى عند وضع  ١٠:التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

. أن تعتمد املواد اللغة العربية الفصحى لغة هلا)أ
.أن تعتمد املواد على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة)ب
أن يلتزم يف املعلومات اللغوية املقدمة باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتهـا الدراسـات اللغويـة )ج

. احلديثة

.٦٥-٦٤. صالمرجع نفسه،، ورشدي أمحد طعيمةحممود كامل الناقة ١٠



٢٠

مجـــع الضـــمائر (أن تراعـــى الدقـــة والســـالمة والصـــحة فيمـــا يقـــدم مـــن معلومـــات لغويـــة )د
).مثال

أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصـطنعة، أي تقـدم اللغـة صـحيحة )ه
.ها وتراكيبهايف بنائ

.أن تبىن املواد على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها)و
.أن تتجنب املواد استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك)ز
.أن تعاجل املواد ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل ذات املعىن)ح
.أن تعاجل املواد اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها)ط
.بالرمز والصوت لكل حرفأن تعتين )ي
.أن تبدأ املواد بالكلمات واجلمل ليس باحلروف)ك
.أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم)ل
.أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية)م
. أن تعتمد املواد على الرتاكيب الشائعة االستعمال)ن
.أن تتجنب املواد القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام)س
.يب املقصود ويتم التدريب عليهأن يربز الرتك)ع
.أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا)ف
تم بعالمات الرتقيم من أجل إظهار التنغيم)ص .أن 
.أن يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية)ق
. أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث)ر
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اختيار المواد التعليميةمعايير - ه
إال أننـا . ضـوئها حمتـوى املـنهجقدم اخلـرباء جمموعـة مـن املعـايري الـىت ميكـن أن خيتـار يف

ا أكثر صلة بربامج تعليم اللغـة الثانيـةنؤثر ومـن . األخذ مبعايري نيكالس الختيار احملتوى إذ أ
. مث أكثر إلتصاقا مبجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى

١١:ولقد نقل رشدي أمحد طعيمة عن نيكالس جمموعة من املعايري هي ما يلي

احملتوى صادق عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا علميا : (validity)معيار الصدق - ١
. فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

الطالب، يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة يف حياة : (significance)معيار األمهية - ٢
مع تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم واملهارات مهتما بتنمية املهارات 

.العقلية، وأساليب تنظيم املعرفة أوجعلها للمتعلم أو تنمية االجتاهات اإلجيابية لديه
يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات الطالب : (interest)معيار امليول واالهتمامات - ٣

تار على أسس من دراسة هذه االهتمامات وامليول فيعطيها األولوية دون عندما خي
.التصحيح بالطبع مبا يعترب مهما هلم

يكون احملتوى قابال للتعليم عندما يراعي قدرات : (learn ability)معيار القابلية للتعليم - ٤
.دة التعليميةالطالب متوشيا مع الفروق الفردية بينهم مراعيا ملبادئ التدرج يف عرض املا

يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من التعليم ال : (universality)معيار العاملية - ٥
تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع 

.  ينبغي أن يربط الطالب بالعامل املعاصر من حوله

التعليميةواداختيار الم- و
١٢: هناك بعض املبادئ العامة جيب مراعتها يف اختيار املادة التعليمية منها

٦٦. ، صالمرجع السابق، رشدي أمحد طعيمة١١
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.صحة املادة ويتطلب ذلك حرصا ووعيا من املعلم يف اختيار املادة املعروضة- ١
مناسبتها لعقول الطالب من حيث مستواها، فال تكون فوق مستواهم ميلون منها، وال - ٢

ا .دون مستواهم فيستهرتون 
.ة املختارة مرتبطة حبياة الطالب وبالبيئة اليت يعيشون فيهاأن تكون املاد- ٣
أن تكون املادة مناسبة لوقت احلصة فال تكون طويلة حبيث ال يستطيع املعلم أن ينتهي - ٤

منها يف احلصة، وال قصرية حبيث ينتهي منها يف وقت قصري مما يتيح للطالب فرصة 
.للعبث، وضياع الوقت

منطيقيا حبيث يبىن كل جزء على سابقه ويرتبط بالحقه من جيب أن ترتب املادة ترتيبا- ٥
.غري تكليف

.أن تقسم مادة املقرر إىل وحدات توزع على أشهر السنة- ٦
ربط مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدمي أو ربط موضوع الدرس بغريه من - ٧

.موضوعات املادة، أو ربط مبا يتصل به من املواد األخرى
ميكـــن لواضـــع املـــنهج اتباعهـــا عنـــد اختيـــار مـــواد اللغـــة العربيـــة هنـــاك عـــدة أســـاليب و 

١٣:للناطقني بلغات أخرى

أو  (second)ميكــن للمعلــم أن يسرتشــد مبنــاهج تعلــيم اللغــات الثانيــة: املنــاهج األخــرى- ١
أن ينتقــي احملتــوى اللغــوى يف منهجــه يســتطيعويف هــذه املنــاهج.(foreign)كلغــة أجنبيــة 

. مع األخذ يف االعتبار التفاوت بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج

-٢١. ص) م١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(طرق تعليم اللغة العربية،حممد عبد القادر أمحد، ١٢
٢٢

٦٨-٦٧. ص،المرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، ١٣
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ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلـرباء سـواء أكـانوا خمتصـني يف تعلـيم العربيـة :رأي اخلبري- ٢
صــلة للنـاطقني بلغــات أخــرى، أم كــانوا معلمــني أم كــانوا لغــويني أم تربــويني، أم كانــت لــه

. وثيقة بامليدان

ويقصــــد بــــذلك إجــــراء دراســــية ميدانيــــة حــــول خصــــائص الدارســــني وتعــــرف مــــا : املســــح- ٣
. يناسبهم من حمتوى لغوي

كـأن . ويقصد بذلك حتليـل املواقـف الـيت حيتـاج الطالـب فيهـا لالتصـال بالعربيـة:يلالتحل- ٤
نـدرس مواقــف احلــديث الشــفهي أو مواقــف الكتابــة بالعربيــة أو مواقــف الوظيفيــة املناســبة 

.(Arabic for special purposes)للربامج التخصصية

التعليميةواد تنظيم المحتوى لم-ز
تنظيم احملتوى هو ترتيبها بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكرب قدر من أهداف 

فرق اخلرباء يف طريقة تقدمي املعرفة بني املعارف احلقائق واملفاهيم والتعميمات . املنهج
ورأوا ضرورة اتباع احملتوى بتدرج بالطالب عند تعلمه هذه األشكال . واملبادئ والنظريات

١٤:إىل تنظيم احملتوى لبنية املعرفة يشمل كال منByronوأشار بريون . رفةاملختلفة من املع

.حتديد التعميمات اليت تشري إىل االجتاه العام للربنامج- ١
.حتديد املفاهيم األساسية اليت تشتمل عليها التعميمات املذكورة- ٢
.اختيار احلقائق اليت توضح التعميمات واملفاهيم- ٣
.النظرياتصوغ املبادئ أو بناء - ٤

يقصد بتنظيم احملتوى ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكرب قدر من 
١٥:ويطرح اخلرباء تصورين لتنظيم مواد املنهج مها. أهداف املنهج

٦-٢. ، صالمرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، ١٤
٦٩-٦٨.، صالمرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، ١٥
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، يقصد بذلك تقدمي احملتوى مرتبا يف ضوء (Logical Organization)التنظيم املنطقي - ١
ا، أى مراعاة الرتتيب ا ملنطقي للمعلومات واملفاهيم بصرف النظر عن طبيعة املادة ذا

يف هذا التنظيم تراعى مبادئ التدرج من البسيط إىل املعقد، من . مدى قابلية الطالب
.وهكذا...السهل إىل الصعب، من القدمي إىل احلديث

، يقصد بذلك تقدمي احملتوى يف (Psychological Organization)التنظيم السيكولوجي - ٢
ب وظروفهم اخلاصة وليس يف ضوء طبيعة املادة وحدها، وال يلتزم ضوء حاجات الطال

.هذا التنظيم بالرتتيب املنطقي للمواد
لتنظيم احملتوى سائدة بني خرباء إعداد Taylerومازالت املعايري اليت افرتحها تايلر 

:املنهج أو املادة، منها
املنهج حبيث تؤدى كل خربة العالقة الرئيسية بني خربات : (continuity)االستمرارية - ١

.أحداث أثر معني عند الطالب تدعمه اخلربة التالية
ة لغوية إال يف ضوء فال تقدم خرب . بناء اخلربة فوق بعضها البعض: (sequence)التتابع - ٢

أى أن يكون هناك . خربة التاليةليئ هذه اخلربة الطالب بعد ذلك لماسبقها، مث 
.تستفيد كل منها مما سبقها ويؤدي ملا يلحقهاالتسلسل يف عرض املهارات وأن 

. العالقة األفقية بني اخلربات حيث يكمل كل منها اآلخر: (integration)التكامل - ٣
.فتدريس النطق والكالم ال ينفصل عن تدريس مهارات االستماع والقراءة

يات يف تو تغليف احملبعض االعتبارات التقنية يف ية هناك ملواد التعلماتغليف و يف 
١٦:املواد التعليمية هي

متثال لألهداف املراد حتقيقهااال- ١
بساطةال- ٢
عناصر تصميم الرسالة- ٣

16 Wina Sanjaya, op. cit, Hlm. 151-153
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تنظيم املواد- ٤
تعليمات حول كيفية استخدام- ٥

ينبغي أن يفهم املوضوع الذي هو نوع املعلومات اليت أشكال التغليفوكذلك يف 
:لطالب يف أشكال خمتلفةلها غليفميكن ت

التعليميةبرجمة املواد - ١
التغليف بالطبع من خالل وحدةمواد - ٢
جتميع التغليف موضوعها- ٣

مستوى التنمية، : يف التطور املادي لألشياء اليت حتتاج الستخدامها كمرجع هي
واملتعلمني احملتملني، ومدى مالءمتها مع خصوصيات املنطقة، وهيكل العلم، الواقع، 

١٧.املواد، واتساعالتعميق

التعليمية للمعلمين والطالبدور المواد -ح
، سواء من قبل املعلمني والطالب املواد اليت ميكن استغالهلاهي مية املواد التعليو 

.واحدة يف حماولة لتحسني نوعية التعلم
:دور املواد التعليمية للمعلمني- ١

التدريسحفظ وقت املعلمني يف)أ
اميسر تعليمور املعلم ليصبح التغيري د)ب
لم يصبح أكثر فعالية وتفاعليةتعزيز عملية التع)ج

:دور املواد التعليمية للطالب- ٢
.طالب آخرأو جيب أن يكون الطالب قادرين على التعلم بدون مدرس أو صديق )أ

.، ويريديف أي مكان كانو ميكن أن يتعلم الطالب يف أي وقت )ب

17 Sugeng Listyo Prabowo, Faridah Nurmaliyah, Perencanaan pembelajaran, (Malang:  UIN-
MALIKI PRESS,  2010) Hlm. 51
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اميكن أن يتع)ج .لم الطالب يف وتري
١٨.بأنفسهمخيتارونه ماترتيبميكن للطالب معرفة)د

مواد التعليميةالفيةظو -ط
:هناك وظفية أو فائدة من الكتب املدرسية وهي كالتاىل

عتمد على املنهج السائدتااملعلمني يف تنفيذ املنهج ألساعدت- ١
لمعلم يف حتديد طرق التدريستكون مقيدة ل- ٢
للمتعلمني لتكرار الدروس أو تعلم درس جديدةتوفري فرص- ٣
١٩.املعرفة إىل الطالب واملعلمنيأومات عطاء املعلو إ- ٤

18 Tian Belawati, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Universitas Terbuka,  2003) Hlm. 1.4-
1.5

19 Andi Prastoso, Panduan Keratif Membuat Bahan Ajar Inovativ, (Jogjakarta: DIVA Press,
2011) Hlm. 170
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مهارة الكالم: المبحث الثاني
مفهوم مهارة الكالم- أ

إن للكالم منزلة كبرية يف حيـاة املـتعلم وغـري املـتعلم، فهـو ضـرورة مـن ضـرورات احليـاة، 
إذ الميكـــن االســـتغناء عنـــه يف أي زمـــن أو مكـــان، ألنـــه وســـيلة االتصـــال بـــني النـــاس بعضـــهم 

م وقضاء حوائجهمببعض  يعترب الكـالم الفـن الثـاين مـن فنـون اللغـة األربعـة بعـد .لتنظيم حيا
االستماع، وهو ترمجة اللسان عما تعلمه االنسان عن طريق االسـتماع والقـراءة والكتابـة، وهـو 
مـــن العالمـــات املميـــزة لإلنســـان فلـــيس كـــل صـــوت كالمـــا، ألن الكـــالم هـــو اللفـــظ واإلفـــادة، 

مادلت على معىن من : ت املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هيواللفظ هو الصو 
٢٠.املعاين، على األقل يف ذهن املتكلم

ومهــارة الشـئ وفيــه / ومهـارا/ ومهــورا/ مهـرا/ ميهــر/ مهـارة هـي مصــدر مـن مهــارة مهـر
امعرفـة: وبه الكـالم يف ٢١.حذق هو مهر يف العلم، أي كان حاذقا عاملا بـه ويف صـناعته اتقا

املعـىن القـائم بـالنفس الـذي يعـرب: أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو
أم . جـاء الشـتاء: اجلملـة املركبـة املفيـدة حنـو: الح النحـاةعنه، يقال يف تفسي كالم، ويف اصط

ذلك الكالم املنطـوق الـذي يعـرب بـه املـتكلم عمـا يف نفسـه : التعريف االصتالحي للكالم فهو
: هاجســه، أوخـاطره، ومــاجيول خبـاطره مــن مشـاعر وإحساســات، ومـا يزخــر بـه عقلــه مــن: مـن

و ذلك، يف طالقة وانسياب، مـع من معلومات، أو حند به غريه رأى أو فكر، وما يريد أن يزو 
مايصــدر عــن اإلنســان مــن : وميكــن تعريــف الكــالم بأنــه. صــحة يف التعبــري وســالمة يف األداء

. ذهـن املـتكلماملـتكلم والسـامع، أو علـى األقـل يف داللة يف ذهـن صوت يعرب به عن شيئ له 

، )١٩٩٢دار السلم، :  رياضال(، ١. طالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،أمحد فؤاد عليان،٢٠
٨٥.ص

٢٦.ص) م١٩٨٦دار املشرف، : بريوت(اللغة واإلعالم،المنجد في لوبس معلوف، ٢١



٢٨

لم أو السـامع، البعـد كالمـا، وبناء على هذا، فإن الكـالم الـذي لـيس لـه داللـة يف ذهـن املـتك
٢٢.األصوات ال معين هلابل هي 

هـــي األصـــل يف إحـــدى املهـــارات اللغويـــة األساســـية، ألن اللغـــة وتعـــد مهـــارة الكـــالم 
بــه إىل ذلــك ابــن جــين منــذ فجــر الدراســات اللغويــة العربيــة حيــث عــرف اللغــة ، وقــد نكــالمال

ا ا كل قوم عن أعراضهم: "بأ كما أن الكالم سابق من ناحيـة تارخيـة لبقيـة " أصوات يعرب 
املهــارات اللغويــة، فقــد عــرف اإلنســـان الكــالم منــذ نشــأة اللغـــة، ومــن املــربرات االخــرى الـــيت 

٢٣: بقية الكالم ما يليميكن أن نسوقها تربيرا ألس

أن الطفل يبدأ أوال باكتساب الكالم وميارس اللغة عدة سنوات، مث يذهب بعد ذلك - ١
.إىل املدرسة لتعلم مهاريت القراءة والكتابة

.هناك جمتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها ال متتلك أنظمة كتابية لتلك اللغات- ٢
كتابية ولكن جند كثريا منهم أميني وهناك جمتمعات تتحدث لغات معينة وهلا أنظمة  - ٣

ا ا واليكتبو .يتحدثون اللغة ولكن ال يقرأو 
ونستخلص من النقاط السابقة مدى أمهية مهارة الكالم وما ينبغي أن يرتتب على 

وهلذه املهارات عالقات واشجة مع املهارات اللغوية األخرى، فمثال يربط . تلك األمهية
رة االستماع، كما يربطها باالستماع أيضا تبادل املواقف بني الصوت احلىي بينها وبني مها

املستمع واملتكلم، حبيث يتحول املستمع إل متكلم، : طريف االتصال اللغوي احلي ومها
.واملتكلم إىل مستمع

أهداف مهارة الكالم-ب

٩٥-٩٣. ص) ١٩٩٢دار السالم، : الرياض(،لمرجع السابقاأمحد فؤاد حممد عليان، ٢٢
٧٥. صالمرجع السابق، ، عمر الصديق عبد اهللا٢٣



٢٩

ملهارة الكالم أهداف عامة على مستوى الربنامج التعليمي املعني، كما هلا أهداف 
تبط عادة بالصحة الدراسية، ولكل نوع من هذين النوعني صياغة لغوية ختتلف عن خاصة تر 

األخرى وعلى املعلم وهو يصوغ أهدافه عند تعليم مهارة الكالم أن مييز يف الصياغة بني هذه 
وفيما يلي األهداف العامة ملهارة الكالم كما يشري بذلك كثري من علماء اللغة . األهداف
٢٤:التطبيقيني

.األصوات نطقا صحيحانطق- ١
ة متييزا واضحا- ٢ .التمييز عند النطق بني األصوات املتشا
.التمييز عند النطق بني احلركات القصرية وبني احلركات الطويلة- ٣
.تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية- ٤
.نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا- ٥
.م الصيغ النحوية املناسبةالتعبري عن األفكار واستخدا- ٦
.استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة- ٧
املة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية- ٨ .استخدام عبارات ا
.استخدام النظم الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم- ٩

.ر الدقيق للكلمةالتعبري واحلديث عند توافر ثروة لغوية متكنه من االختيا-١٠
.ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه املستمع-١١
التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة فال هو بالطويل اململ وال هو بالقصري -١٢

.املخل
التحدث بشكل متصل مرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقته بالنفس وقدرته -١٣

.على مواجهة اآلخرين

٧٨-٧٦ص ،مرجع سابقعمر الصديق عبد اهللا، ٢٤



٣٠

.املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهرنطق الكلمات -١٤
استخدام االشارات واالمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيله -١٥

.من أفكار
التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عندما يريد إعادة ترتيب أفكاره أو توضيح شئ -١٦

.منها، أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه
ستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبري وأمناط اال-١٧

.الرتاكيب مما ينبئ عن حترر من القوالب التقليدية يف الكالم
.الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه هذا املعىن-١٨
.ف ذلكتغيري جمرى احلديث والكفاءة عندما يطلب املوق-١٩
.حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة-٢٠
.    إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر-٢١
إدارة مناقشة يف موضوع معني، وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها واستخالص -٢٢

.النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء
.إدارة حوار هاتفي مع أحد الناطقني بالعربية-٢٣

لكالم انب المهمة في تعليم الجو بعض ا-ج
تعلــيم اللغــة "ثالثــة جوانــب مهمــة يف تعلــيم الكــالم عنــد حممــد كامــل الناقــة يف كتابــه 

، وهــي النطـق، واملفــردات، "طــرق تدريسـه-مداخلـه-العربيـة للنـاطقني بلغــات أخـرى، أسســه
٢٥.والقواعد

:النطق- ١

،١. ط،طرق تدريسه-مداخله-بلغات أخرى، أسسهتعليم اللغة العربية للناطقينحممد كامل الناقة،٢٥
.١٦٣- ١٥٩.، ص)١٩٨٥اجلامعة أم القرى، : ياضالر (
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مــن أهــم اجلوانــب، اجلانــب الصــويت، إذ يــرى الرتبويــون األمهيــة الكــربى لتعلــيم النطــق 
اخلارجى لعمليـة الكـالم، فاملسـتمع اليـرى مـن تعليما صحيحا، والنطق هو املظهر منذ البداية 

ومــن هنــا جيــب أن يكــون النطــق ســليما وواضــحا . عمليــة الكــالم إال هــذا املظهــر اخلــارجى هلــا
فــالنطق أكثــر عناصــر اللغــة صــعوبة يف تغيــريه أو تصــحيحه بعــد تعلمــه ٢٦.خاليــا مــن األخطــاء

ولــيكن واضــحا يف األذهــان أنــه لــيس املطلــوب يف النطــق أن ينطــق الــدارس .  بشــكل خــاطئ
دثيها، ولكـن السـيطرة بشكل كامل تام، أي أن يسيطر على النظام الصـويت للغـة سـيطرة متحـ

ل الذي ميكن املـتعلم مـن الكـالم مـع أبنـاء اللغـة القدرة على إخراج األصوات بالشكهنا تعين
م وتنغيمهم م ونربا .                            بصرف النظرعن الدقة الكاملة يف إخراج أصوا

:املفردات- ٢
تعـــد تنميـــة الثـــروة اللغويـــة هـــدفا مـــن أهـــداف أي خطـــة لتعلـــيم لغـــة أجنبيـــة، ذلـــك أن 

ــــا يف ذات الوقــــت وســــائل التفكــــري، فبــــاملفردات املفــــردات هــــي أدوات محــــل املعــــىن ،كمــــا أ
يســـتطيع املـــتكلم أن يفكـــر مث يـــرتجم فكـــره إىل كلمـــات حتمـــل مـــا يريـــد، وعـــادة مـــا تكتســـب 

رات االســتقبال وهــي االســتماع والقــراءة، مث تـــأيت ااملفــردات يف اللغــة األجنبيــة مــن خــالل مهــ
ـال لتنميتهمـا والتـدريب  علـى اسـتخدامها، معـىن هـذا أن مهارتا الكالم والكتابة فتفسـحان ا

الكلمــات ال تعلــم إال مــن خــالل الســياق، أي مــن خــالل اســتخدامها يف مواقــف شــفوية أو 
موضـــــوعات للقـــــراءة، ولـــــذلك يفضـــــل تقـــــدمي الكلمـــــات للدارســـــني مـــــن خـــــالل موضـــــوعات 

م ٢٧.يتكلمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حيا

: القواعد- ٣

٩٠.، ص)٢٠٠٢دار الفكر العريب، : القاهرة(، ١. طتدريس الفنون اللغة العربية،على أمحد مدكور،٢٦
١٦١.صالمرجع السابق،حممد كامل الناقة، ٢٧
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كثريا ما يهمـل املهتمـون بتعلـيم اللغـة األجنبيـة اإلشـارة إىل القواعـد، بـل نـرى بعضـهم 
ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست أمرا ضـرورية يف 

قـة تعلم استخدام اللغة ، أي ليست ضرورية يف التحدث باللغة، ومهما يكن األمـر فثمـة حقي
ال ميكــن إنكارهــا، وهــي أن اللغــة حتكمهــا جمموعــة مــن القواعــد الــيت ينبغــي أن يعرفهــا املــتكلم 
جيـدا، والــيت جيـب أيضــا أن يعرفهـا الراغــب يف تعلمهـا ســواء مت ذلـك يف وقــت مبكـر أو وقــت 
متــأخر، وســواء مت بــوعي أو بغــري وعــي، وحنــن إذ نقــرر هــذا إمنــا نقــرره وحنــن واعــون متامــا بــأن 

تـــدريس القواعـــد ال حتــل وال يـــتم التغلـــب عليهـــا بتجاهــل املشـــكلة، فالقواعـــد شـــيئ صــعوبات 
٢٨.ضروري لتعلم مهارات اللغة

أهمية تعليم مهارة الكالم-د
لقد اشتدت احلاجة إىل مهارة الكالم يف الفرتة األخرية، عندما زادات أمهية االتصال 

العربية االهتمام باجلانب الشفهي، ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة. الشفهي بني الناس
وهذا هو االجتاه الذي نرجو أن نسلكه يف تدريس اللغة العربية كلغة اتصال، يفهمها ماليني 
الناس يف العامل، والحجة ملن يهمل اجلانب الشفهي، أو يهتم باجلانب الكتايب، مدعيا، أن 

٢٩.اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكلمها

أمهية مهارة الكالم الشك من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، فالناس و 
م يتكلمون أكثر مما يكتبون ومن مث نستطيع أن . يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة أي أ

نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيس لالتصال بالنسبة لألنسان ومن هنا فهو يعترب أهم جزء 
٣٠.ستخدامهايف ممارسة اللغة وا

١٣٤.، صسابقالمرجع الحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، ٢٨
٣٤. صالمرجع السابق،حسن عبد الرمحن احلسن، ٢٩

: القاهرة(، "من النظرية إلى التطبيق" المرجع في تعليم اللغة العربي لألجانب فتحي علي يونس وآخرون، ٣٠
١٤٢.ص) م٢٠٠٣/ه١٤٢٣مكتبة وهبة، 



٣٣

التخطيط لتعليم الكالم- ه
٣١:األمور اليت البد أن تراعي قبل التخطيط لتعليم الكالم فيما يلي

أن يعرتف املتحدث أوال على نوعية املستمعني واهتمامهم ومستويات تفكريهم وما - ١
.حيبون مساعه وما الحيبون

.كالمهوهذا ليساعد املتكلم على حتقيق أهداف  . أن حيدد أهداف الكالم- ٢
أن يكون املتكلم قادرا على حتديد حمتوى كالمه، أي أن حيدد األفكار واملعاين - ٣

وأن تكون هذه األفكار متفقة مع األهداف اليت . واملشكالت اليت يريد احلديث عنها
.سبق حتديدها

أن يتم اختيار أنسب األساليب أو الطرق يف الكالم يعتمد على عدة عوامل منها - ٤
.ونوعية الكالم، أي موضوعه، ومادته، ونوعية األهداف املراد حتقيقهانوعية املستمع، 

عامة في تعليم مهارة الكالماتتوجيه- و
ة ثانية التوجيهات العامة الىت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكالم يف العربية كلغ

٣٢:يه

مواقف رض الطالب بالفعل إىل يقصد بذلك أن يتع:الكالمرسةتدريس الكالم يعىن مما- ١
.أن يتكلم غريه عنهفيها بنفسه الكلميت

قصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن شئ ليس وي:ب عن خربةالأن يعرب الط- ٢
ومن العبث أن . يكون لديه شئ يتحدث عنهنأطالبيهم علم به ينبغى أن يتعلم اللد

د يف وقد الجيعطل فهمه، يذ أن هذا إب بالكالم يف موضوع غري مألوف يكلف الطال
.فهعرصيده اللغوى ما يس

٩٣-٩٢. صالسابق،المرجع علي أمحد مدكور، ٣١
٤٩٠-٤٨٦. ، صالمرجع السابقرشدى أمحد طعيمة، ٣٢



٣٤

يردد فيه الطالب عبارات معينة يراد اليس الكالم نشاط: التدريس على توجيه اإلنتباه- ٣
.منه الكالم

له أن ارجا للمتحدث وإحباطحمن أكثر األشياء : عدم املقاطعة وكثرة التصحيح- ٤
م األوىلغكان هذا يصدق على املتحدثني يف لو إذا . يقاطعه اآلخرون فهو أكثر ا

إن لديهم من العجز يف اللغة مايعوقهم عن . يف لغات ثانيةصدقا بالنسبة للمتحدث 
يد يف إحساسه هذا ز ا يمميث أو إخراجه بشكل متكامل، ولعل اإلسرتسال يف احلد

.العجز أن يقاطعه
ة ياحلقيقتمكانااإلمن املعلم من تزيد توقعاته كما سابق القول عن : مستوى التوقعات- ٥

دالقول مث يلومه إن مل يكن عنللطالب، فيظل يراجع الطالب و يستحثه على استيقاء 
،جنىبإن احلقيقة الىت ينبغى أن يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أن األ. مستوى التوقعات

عند ممارسة مهارة توى العرب سية و هو كبري، يندر أن يصل إىل مخاصة إن تعلم العرب
ة ال ختتص بتعلم العربية وحدها وامنا تشتمل كافة الدارسني للغات وهذه ظاهر .الكالم

مييز بني مستوى الكالم وإن يكون واقعيا و أنيقدر ذلكاملعلم إذن أنعلى.ثانية
.لغات أخرىبصدر عن الناطقني يالذي يصدر عن الناطقني بالعربية وذلك الذي 

لى قعطقلنا مهارة مركبة ونشالكالم كماينطق مبدأ تدرج هنا أيضا، إن ا: التدرج- ٦
وإمنا. هاحابني يوم و ليلة و ال بني عشية وضمتكامل، وتعلم هذه املهارة ال حيدث 

وعليه أن يهئ . واجلهد واحلكمة أن ميلكه املعلمصربعملية تستغرق وقتا وتطلب من ال
: توى من مستويات الدارسني كالتاىلمن املوقف الكالم ما يناسب مع كل مس

:ئيبنسبة للمستوى اإلبتدا)أ
ا عليهبا املعلم وجييهمن مواقف الكالم حول أسئلة يطرحميكن أن تدور

تعلم الطالب كيفية انتنماء الكلمات وبناء اجلمل يومن خالل هذه االجابة . الطالب
وعرض األفكار، ويفضل أن يرتب املعلم هذه األسئلة بالشكل الذى ينتهى بالطالب 



٣٥

ومن املواقف أيضا تكليف الطالب باإلجابة عن التدريبات . كاملإىل بناء موضوع مت
.مرتبطة بنص قراءهةأسئلنرات واألجابة الشفهية عواالشفهية، وحفظ بعض احل

:املستوى املتوسط)ب
الىت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة الكالم من هذه يرتفع مستوى املواقف

صف ة الثنائية، و و شماعات، واملناقو إدارة إجتRole Playingلعب الدوراملواقف
يف التلفاز واإلذاعة و إعادة رواية األخبار الىت مسعوهاو األحداث الىت وقعت للطالب، 

.  لقاء تقرير مبسط وغريهااأخبار عن حمادثة هاتفية أو 
:قدمتاملستوى امل)ج

. ى الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهرا من مظاهر الطبيعةكحيهنا قد 
أو يتكلمون يف موضوع مقرتح أو يلقونDebateخطبة أو يديرون مناظرة يلقونأو 

املعلم الرصيد يقف، املهم يف هذا كله أن يراعاحوار يف متثيلية أو غري ذلك من مو 
م ومدى ما لديهم من خربة عن موضوع االلغوى عند الدارسني و كذلك اهتمام

.احلديث
تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمون ذا معىن عندهم، و : قيمة املوضوع- ٧

ميف ذا قيمة  طالب فيها وينبغى أن حيسن املعلم املوضوعات الىت يتحدث ال. حيا
فينبغى أن يكون املوضوع . حيث الفرصة متاحة للتعبري احلرمدخاصة يف املستوى املتق

ضل أن يطرح على الطالب يف كل مرة و يف. ذا قيمة، و أن يكون واضعا و حمددا
.فيتكلمون عما يعرفون. محىت يكون حرية اإلختبار متصلة هلموضوعات أو أكثر 

رة الكالمامهدور المعلم في تعليم -ز



٣٦

إن دور املعلم يف عملية التعليم من أهم العوامل املؤثرة يف ترقية مهارة الكالم، ألنه 
٣٣:وأما دور املعلم كما يلي. الطالبوسيلة عظيمة إليصال املعرفة إىل أذهان 

أن يفسح صدره ألخطاء الدارسني ويقوم بتسجيلهاأوال فأوال حىت ميكنه يفرد هلا وقتا - ١
.للعالج والتدريب الصحيح األخطاء

.االشرتاك الفعال للدارسني يف املناشط اللغوية- ٢
ويتصل اتصاال البد أن يدرك املعلم أن احلماس يف دراسة اللغة خاصة يف تعليم الكالم - ٣

.وثيقا بالنجاح
.البد أن يدرك املعلم أن التتابع والتدرج شئ مهم يف تنمية مهارة الكالم- ٤

طريقة تعليم مهارة الكالم و تقنياتها-ح
تعتري طريقة األسـئلة و األجوبـة مـن أنسـب الطـرق وأبسـطها و أكثرهـا : األسئلة واألجوبة- ١

دة يبدأ املعلم بـأن يلقـي سـؤاال يف موضـوع مـا وعا. فعالية يف تدريس احملادثة باللغة العربية
يعرفــه الطــالب، والطــالب جييبــون إجابــات قصـــرية مث تنمــو قــدرة الطــالب علــى اإلجابـــة 

و نتدرج األسئلة من السـهولة . للمواقف الشفوية و ينتقل املدرس إىل مراحل أكثر تقدما
مواقــــف جوهريــــة إىل الصــــعوبة و مــــن البســــاطة إىل املعقــــدة، ومــــن املواقــــف الصــــغرية إىل

٣٤.تستغرق عدة دقائق

٣٥:كيفية استخدام األسئلة واألجوبة هي

مكة (طرق تدريسه،- مدخله-تعليم االغة العربية للناطقين باللغات أخرى أسسهحممود كامل ناقة، ٣٣
١٨٠-١٧٨.ص) م١٩٨٥املكرمة، فوق الطبع وإعداته حمفوظة جلامعة أم القرى، 

١٧٢. ص،نفسهالمرجع٣٤
١٧٤-١٧٣.صالمرجع نفسه،٣٥



٣٧

علـى شـكل سـؤال مـن املعلـم وجـواب مـن الـدارس، استخدام األسئلة و األجوبـةيبدأ)أ
مث اســئلة مــن دارس . مث علـى شــكل اســئلة مــن جمموعــة وإجابـات مــن جمموعــة أخــرى

. واجابات من دارس آخر، وهكذا حبيث كل دارس دوره فمرة سائال ومرة جميبا
يتــيح الفــرص الســتخدامها يف مواقــف أخــرى ولكنهــا متصــلة يتبــادل فيهــا الدارســون )ب

تـاج هـذه املواقـف لسـؤال تبـدأ بـه قـد يطرحـه املعلـم وقـد يوجـه ما بيـنهم، وحتالم فيالك
.إليه الدارسني

يســأل الــدارس جــاره ســؤاال جييــب عنــه مث يســأل اجلــار جــاره التــايل فيجيــب وهكــذا )ج
.   وهكذا...حبيث تسري األسئلة واإلجابات يف خط واحد

معني، واملتحاورون قـد حيفظـون هي احملاورة بني شخصني أو أكثر حول موضوع : احملادثة-٢
وينبغــــي علــــى املعلــــم أن خيتــــار املوضــــوع . احلــــوار يف البيــــت مث ميثلونــــه يف األســــبوع التــــايل

موعات، و يراعي يف إجابـات الطـالب  املناسب مبواقف و قدرة الطالب، ويوزع املعلم ا
م و يصــحح مــا يقــع فيــه الطــالب مــن أخطــاء  لغويــة  و أســلوبية أو أخطــ اء يف مســتويا

٣٦.األفكار أو ترتيبها

هـي طريقـة تعلـيم اللغـة األجنبيـة الـيت تلـزم املعلـم و املـتعلم اسـتعمال اللغــة : طريقـة املباشـرة- ٣
وهدف التدريس هو تعلم كيفيـة اسـتعمال اللغـة . اهلدف مباشرة دون استعمال اللغة األم

فعلـى املعلـم أن وإذا وجدت املفردات صعوبة على املـتعلم. األجنبية لالتصال والتخاطب
٣٧.يشرحها باستعمال وسائل اإليضاح أو باحلركة أو بالصور أو ما إىل ذلك

:   إجراءات استخدام الطريقة املباشرة هي

36 Ahmad Fuad Efendi , Metodologi Pengajaraan Bahasa Arab,(Malang: Misykat, 2004)
Hlm.  115

يد العريب، ٣٧ مكتبة لبنان، : بريوت(، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد ا
٤٢-٤١. ص) ١٩٨١



٣٨

ييبدأ املعلم استخدامها بنطق أمساء األشياء يف حجـرة الدراسـة أو  األشـياء حـول 
شياء ببعض ما حيـدث املدرسة مث يطلب من الدارسني ترديدها و بعد ذلك يربط هذه األ

ينطــق أمســـاء كتــاب و دفــرت و كرســي و ســـبورة و غريهــا مــن األشـــياء : يف الفصــل، فمــثال
مـا هـذا؟  هـذا : املوجودة يف الفصل، و يربط هذه األمسـاء بكلمـة مـا، أيـن، أو هـل، مثـل

٣٨.كتاب، أين سبورة؟ السبورة على احلائط، هل هذا كرسي؟ نعم، هذا كرسي

هــذه الطريقــة مثــل الطريقــة املباشــرة  خيـــتلف هــدفها متامــا عــن : الطريقــة الســمعية الشــفهية- ٤
طريقـة النحـو و الرتمجـة، فقــد بـدأت الطريقـة السـمعية الشــفهية يف الواليـات املتحـدة إبــان 
احلرب العاملية الثانية، وألسباب عسكرية احتاج الناس يف ذلك الوقت إىل أسلوب سـريع 

٣٩.جنبيةلتعلم اللغة األ

٤٠:إجراءات استخدام الطريقة السمعية الشفهية هي

.يقدم املعلم حوارا جديدا)أ
يســـتعمل املعلـــم اللغـــة اهلـــدف أثنـــاء الـــدرس كمـــا يســـتخدم األداء احلركـــي و الصـــور و )ب

.النموذج لشرح املعاين
لغــــة احلــــوار مــــرتني كنمــــوذج، مث يبــــدأ التــــدريبات كــــذلك بتقــــدمي منــــوذج يقــــدم املعلــــم )ج

لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات اخـرى تصـحح أخطـاء النطـق بتقـدمي النطـق السـليم 
يف اللغة اهلدف

.يكرر الطلبة اجلملة احلوارية)د

38 Ahmad Fuad Efendi, op.cit. Hlm. 36
يد العريب،صالح عبد ٣٩ ٤٦. ، صمرجع سابقا
سلسلة ألسالسب تدريس الللغة اإلنجليزية  ،أساليب ومبادئ في تدريس اللغة،فرمان-ديان الدسون٤٠

٤٩-٤٨. ص) ١٩٩٧جامعة امللك السعود،(، كلغة ثانية



٣٩

عنــد تعثــر الطلبــة يف تأديــة احــدى اجلمــل احلواريــة يســتعمل املعلــم تــدريب بنــاء اجلملــة )ه
.من آخرها

. يبدأ املعلم مترين التسلسل)و
.يض املفرد و املتعدد اخلاناتيستعمل املعلم تدريبات التعو )ز
.يقدم املفردات اجلديدة من خالل سطور احلوار وهي حمدودة)ح
يقـوم املعلــم بدراســة حتليليــة مقارنـة بــني اللغــة األم و اللغــة اهلـدف لتحديــد النقــاط الــيت )ط

.قد تسبب بعض املشكالت
ايــــة األســــبوع، و يقــــوم الطلبــــة بعمــــل كتــــايب )ي يكتــــب املعلــــم احلــــوار علــــى الســــبورة يف 

. حمدود

مـــن املشـــكالت أو يف أحســـن صـــورها إمجـــاع عـــدد مـــن العقـــول حـــول مشـــكلة : املناقشـــة- ٥
٤١.ودراستها دراسة منظمةقضية من القضايا،

٤٢:إجراءات طريقة املناقشة هي

اللغـة :"أن يناقشـوا حـول حلهـا، مثـالض املعلم مشكلة ويطلـب مـن الطـالب يعر 
موعــة ". العربيــة أهــم مــن اللغــة اإلجنليزيــة ويــوزع املعلــم الطــالب علــى جممــوعتني وهــي ا

املوافقــــة و جمموعــــة املعرتضــــة، و خيتــــار املعلــــم الوســــيط كــــرئيس اجللســــة، و ينبغــــي علــــى 
.الوسيط أن يوجه أصدقاءه كي يتبادلوا التعبري عن آرائهم

القصـــة إحـــدى طـــرق التــدريس، فعـــن طريقهـــا تقـــدم األخبـــار و اخلـــربات و تعتـــرب : القصــة- ٦
و القصــــة حكايــــة نثريــــة تســــتمد . التجــــارب يف شــــكل حــــي معــــرب مشــــوق جــــذاب مــــؤثر

٣١. ص، )١٩٩٣،انيةالدار املصرية اللب(، تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق،شحاتةحسن ٤١
42 Ahmad Fuad Efendi, op.cit. Hlm. 117



٤٠

و تطبق هذه الطريقة لتشجيع الطالب علـى . أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا
م منه بشرط أن تكون القصص ممالتعبري يف دروسه ٤٣.الئمة لقدرة الطالبو إفاد

٤٤:وإجراءات طريقة القصة هي

عرض املعلم املوضوع املعـني ويـأمر الطـالب أن يقصـوا مـع أصـدقائهم أزواجـا كـل 
م أو  هــوايتهم، مث ينتقلـــون إىل الشــيء الــذين يعجــبهم فيمـــا يتعلــق باملوضــوع، مثـــل خــرب

تمـــعخـــرى ليعـــربواجمموعـــة أ علـــى املعلـــم أن ، وينبغـــى عـــن قصـــة اصـــدقائهم يف ذلـــك ا
.يساعدهم و يرشدهم

، قة، ولكـن لـيس كـل الطـالب يقـدرون علـى متثيلهـاهي إحدى األنشـطة املشـو : املسرحية- ٧
لطــــالب اآلخــــرون ، وأمـــا اعلـــى متثيلهــــالـــذلك فعلــــى املعلـــم أن خيتــــار الطـــالب القــــادرين 

قبــــل أن ميثلــــوا املســــرحية، ينبغــــي علــــى املعلــــم أن يصــــمم املــــواد. يشــــاهدون ويســــتمعون
٤٥. قبلهاتدربوايلبسيطة ويقدم الفرصة للطالب لا

الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم-ط
يد، واملعيناتالوسائلمنالكثريإىلالكالممهارةتعليمحيتاج أن ": ذكر عبد ا

من أهم الوسائل واألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم مهارة الكالم هي اللوحات الوبرية، 
إمساعيل صيىن مودحموقال ٤٦."العادية والشفافة واالفالم الثابتة، ومعامل اللغاتوالصور 

املعينات البصرية املستخدمة أن : "املعينات البصرية يف تعليم اللغةيفوعمر الصديق عبداهللا

٥٢.ص،سابقالمرجع ال، ةحسن شحات٤٣
44 Ahmad Fuad Effendi, op. cit. Hlm. 117

45 Ahmad Fuad Efendi, Ibid,  Hlm. 120
يد سيد أمحد منصور،٤٦ ،١. طسيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العربية،عبد ا

١٦٤.ص) ١٩٨٣دار املعارف، :  القاهرة(



٤١

يف أنشطة الكالم مثل الرحالت امليدانية واأللعاب اللغوية واملعينات مثل لوحة العرض، 
".ائح واألفالم الشريطية أو الثابتةالوبرية وقرص الساعة، والصور والشر واللوحة 

اليت تشمل احملاكاة واإلعادة -وتقوم املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم 
تساعد على إجياد السياق ، تشجيع الطالب على الكالم: بالوظائف التالية-واالستعمال

. ٤٧ر املعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كالمهتوف، الذي جيعل لكالم الطالب معىن
منالوسائلهذهتتضمنهامباملهارةهذهتعليمعلىاملعلميشجعإعتمادا على ذلك، 

اووصفحمتواهاومناقشة،أفكار اشرتاكإىلتؤدياليتاألنشطةكلممارسةو . مكونا
.الكالممهارةيفاملتعلم

: بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق والكالم
ا منظرا يساعد هلتستخدم اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق والكالم، ألن-١

.الدارس على تصور ما يتحدث عنه وتشجعه على شرح ما يرى
تستخدم األفالم الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من االطارات أو الصور اليت تعني -٢

س على التعبري عن التتابع الزمىن للقصة اليت يتحدث عنها أو املوضوع الذي الدار 
. يدرسه

دف تقريب املعىن عند -٣ تستخدم الصور املفردة و الصور  املصاحبة حلوار معني 
.الدارس

وسائل اإلعالم األكثر منهوو . تستخدم أيضا قرص الساعة لتعليم الدارسني الوقت-٤
، ويتم إنشاؤه بسهولة وسائل اإلعالم واليت حصل عليها ة الكالمجناحا يف مهار 

. وإبر قصريةاالبر متوسطواإلبر طويلة، و ، ١٢-١املعلم، وتتكون عادة من أرقام 

جامعة :الرياض(،١. طالمعينات البصرية في تعليم اللغة،حمبوب إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهللا، ٤٧
٨٣.ص)١٩٨٤امللك سعود، 



٤٢

ولكن قبل استخدام هذه الوسيلة، ال بد من التأكد من أن الطالب هم على دراية 
٦٠-١العد من 

، ألنه من خالل التعلم من فئة المة الكاستخدام رحلة ميدانية كوسيلة ملمارسة مهار -٥
الطالب وسوف حتصل على شيء رأوه، وبعد ذلك يطلب من الطالب لوصف ما 

، نقود، والمكان مجيل:مثلللنظرهذه الوسائطاستخدامبالتأكيد.يراه شفويا
٤٨.البعيدة والقريبة

انتباههم امللصقات والبطاقات الربيدية الثارة اهتمام الدارسني، وجذب تستخدم و
٤٩.وتدريبهم على النطق و املهارات اللغوية األخرى

ختبار مهارة الكالما-ي
دف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوياته املختلفة، وقـد 

ولكن األجابة يف هذه احلالة البـد أن تكـون شـفهية ألن . تكون األسئلة هنا شفهية أو كتابية
و القدرة الكالمية هلا عـدة مسـتويات، أدناهـا هـو . هدف االختبار هو قياس القدرة الكالمية

: أو نطـق نــص مســموع، ويف هـذه احلالــة الينــتج الطالـب تراكيــب مــن عنــدهنطـق نــص مقــروء
. واملستوى األعلى من ذلـك هـو تكـوين مجلـة منطوقـة. ينطق فقط ما هو مكتوب أو مسموع

وبــذا . واملســتوى األعلــى مــن الثــاين هــو تكــوين سلســلة مــن اجلمــل يف عمليــة كالميــة متصــلة
مسـتوى النطـق مث مسـتوى : مستويات علـى األقـلميكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة 

اختبـار : ومـن وسـائل قيـاس القـدرة الكالميـة. تكوين اجلملة مث مستوى تكوين الكالم املتصل

48 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2009) Hlm. 66-68

يد سيد أمحد منصور، ٤٩ ١٧٥. ، صسابقالمرجع العبد ا



٤٣

األســـئلة مكتوبـــة، اختبـــار اإلعـــادة الشـــفهية، اختبـــار التحويـــل، اختبـــار األســـئلة عـــن الصـــورة، 
.٥٠احلراحملاورة، املقابلة احلرة، املقابلة املوجهة، التعبري 

هنا يرى الطالب أسئلة مكتوبـة، مث يطلـب منـه فرديـا أن جييـب : اختبار األسئلة مكتوبة-١
.عنها شفهيا

.هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع: اختبار اإلعادة الشفهية-٢
هــا مــن حيــّول اجلمــل الــيت يســمعها أو يقرأهنــا يطلــب مــن الطالــب أن: اختبــار التحويــل-٣

.ثبات إىل النفي، من االخبار إىل االستفهامشكل إىل اخر، مثال من األ
تعـــرض علـــى الطالـــب صـــورة يطلـــب منـــه أن يعلـــق عليهـــا : اختبـــار األســـئلة عـــن الصـــورة-٤

مـثال اشـرح مـا تـرى يف هـذه الصـورة، وجيـوز عـن طريـق اإلجابـة عـن أســئلة . حبـديث حـر
.حمددة

ويتحــاوران حــول هنــا يأخــذ دور الوالــد مــثال والطالــب اخــر دور االبــن : اختبــار احملــاورة-٥
.موضوع حيايت ما

.هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه إليه أسئلة غري حمددة: اختبار املقابلة احلرة-٦
وتسـري املقابلـة . هنا يكـون املعلـم قـد أعـد أسـئلة حمـددة مـن قبـل: اختبار املقابلة املوجهة-٧

.وفقا لألسئلة املعدة مسبقا
املعلـــم مـــن الطالـــب أن يـــتكلم ملـــدة مخـــس دقـــائق يف هنـــا يطلـــب : اختبـــار التعبـــري احلـــر-٨

.    موضوع حيدده له
أشـــكالومـــن.املـــتعلممرحلـــةعلـــىتعتمـــدالكـــالماختبـــارإقامـــة: وقـــال جيوانـــدنو

مثـلالرادعـةالطريقـة.احلـرةالطريقـةبأوالرادعـةالطريقةبيستعملأناملدرسيستطيعالتعليم

، )٢٠٠٠, دار الفالح للنشر والتوزيع: األردن(، االختبارات اللغويةحممد على اخلويل، علي حممد اخلويل، ٥٠
١١٣. ص



٤٤

. اجلذابـةالصـورمبسـاعدةأوالكتابيـةوأاللسـانيةاملتقدمـةالنصـوصتعبريأوبالقصةاالختبار
.٥١التعبرييفحرااملتعلميرتك املدرسفإن احلرةالطريقةأما بو 

:خيترب التعبري الشفهي بعّدة الطرق منها: وقال حمّمد علي اخلويل
ويقيم على أساس الطالقة و. يطلب من الطالب أن يتحّدث عن موضوع مألوف لديه-١

.الصحة
.توجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصرية-٢
من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط و يرتك بني كل سؤال وآخر وقت  -٣

.كاف لإلجابة
.تقدم إىل صورة يطلب منه أن يعّلق عليها شفهيا يف وقت حمدد-٤
٥٢.ضوع معني أو يف حمادثة حرةيشرتك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول مو -٥

القراءة اجلهرية واإلعادة الشفهية والتحول : ومن وسائل قياس القدرة الكالمية
واحملاورة و املقابلة احلرة واملقابلة املوجهة والتعبري احلر واختبارات الفونيمات واختبار النرب 

.واختبار التنغيم واختبار إعالم الوقت والتعويض

.لقياس كفاءة الطلبة في مهارة الكالمدليل التقويم -ك
وقـد إىل حـد كبـري إىل العوامـل الذاتيـة،إن تقومي كفاءة الطلبة يف مهـارة الكـالم خيضـع 

لــذلك ينبغــي أن نعــد مســبقا . تكــون العوامــل الذاتيــة أوضــح فيهــا مــن تصــحيح األداء الكتــايب
وحمكمــة اخلطــة دقيقــةوكلمــا كانــت هــذه. خطــة تتضــمن اجلوانــب الــيت نــود تقوميهــا يف األداء

51 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. (ITB Bandung: 1996) Hlm.  69
١٦٥. ، صسابقالمرجع الحمّمد علي اخلويل، ٥٢



٤٥

ا تقربنا من املوضوعية يف تقدير درجات الطلبة فعـرض الباحـث يف التـاىل منوذجـا خلطـة ٥٣.فإ
٥٤.قياس كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

دليل التقويم لقياس كفاءة الطلبة في مهارة الكالم
: .......................... املصحح : ...................      اسم الدارس 

: ..........................الدرجة: ...................التاريخ
النطق درجة

خيالطه أثر قليل جدا من اللكنة األجنبية
. مفهوم بوضوح ولكن هناك لكنة أجنبية واضحة

.استماعا مركزا وأحيانا تؤدى إىل سوء الفهممشكالت نطقية تستدعى 
يصعب فهمه بسبب مشكالت نطقية يطلب منه إعادة مايقوله باستمرار

لديه مشكالت نطقية عويصة جتعل حديثه غري مفهوم متاما

٥
٤
٣
٢
١

المفردات نتيجة
.يستعمل املفردات والعبارات االصطالحية كمتحدثي اللغة متاما

أو جيد نفسه جمربا إلعادة صياغة أفكـاره /صحيحة أحيانا ويستعمل مصطلحات غري
.ألن مفرداته ال تسعفه

كالمــــه حمــــدود وقليــــل نســــبة ألن حصــــيلته مــــن . يســــتعمل كلمــــات خاطئــــة باســــتمرار
.املفردات غري كافية

.استعماله اخلاطئ للكلمات وقلة حصيلته من املفردات جتعل من الصعب فهمه

٥
٤

٣

٢

53 Moh.Ainin,dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Miskat, 2006)
Hlm. 169
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٤٦

.جتعله غري قادر على احلديث متاماحمدودية ما عنده من مفردات  ١
الطالقة نتيجة
.طلق اللسان مثله مثل متحدث اللغة األصلي

ا تتأثر تأثرا طفيفا متشكالت لغوية .سرعة احلديث تبدو أ
.السرعة والطالقة متأثران بشدة مبشكالت لغوية

.جيد نفسه جمربا للسكوت بسبب حمدودية اللغة. دائم الرتدد
.احلديث متعثر ومتقطع حبيث جيعل احملادثة مستحيلة

٥
٤
٣
٢
١



٤٧

مهارة الكالملإعداد المواد التعليمية: المبحث الثالث
يف هذا املبحث، تعرض الباحثة بعض املتعلقات بتطوير املواد التعليمية ملهارة الكالم 

املتعلقات هي مميزات أو مواصفات املواد وتلك . لطلبة أكادميية التمريض نبيلة بادنج باجنانج
التعليمية ملهارة الكالم، وتعليم املواد املعدة ويتعلق بطريقة تعليم املواد املعدة والوسيلة 

.املستخدمة يف تعليم املادة املعدة واختبار تعليم املواد املعدة

لمهارة الكالمالتعليميةالموادمميزات - أ
راعيها الباحثة يف إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم هناك بعض النقاط املهمة اليت ت

واهلدف من حتديد هذه النقط هو ال حترج . لطلبة أكادميية التمريض نبيلة بادنج باجنانج
املواد املعدة من االجتاهات املعينة وتكون لدى املواد قدرة قابلة تعليمها لطلبة أكادميية 

من هذه كلها، هو بأن تكون لدى املواد املعدة مميزات وأهم . التمريض نبيلة بادنج باجنانج
.خاصة، تفرقها عن املواد املوجودة يف تلك أكادميية

تعيني هذه املميزات إذا أن ما افرتضته الباحثة أن املواد اليت ستعدها هي املواد املثالية 
ة لثقافة ومستوى لتعليم مهارة الكالم يف تلك األكادميية وقابلة ملستوى دراسة الطلبة ومناسب

.اجلامعة
:من تلك املميزات لدى هذه املواد املعدة ملهارة الكالم بأكادمية التمريض نبيلة هي

اعتماد املواد املعدة على أسس إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم الصحيحة، خصوصا - ١
االنتشار أو مراعاة املبادئ املهمة يف إعدادها كمبادئ الشيوع، ومبدأ الشمول، ومبدأ 

.جمال استعمال اللغة، والقرب واملالحظة، واالشرتاك
ية ة املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم لطلبة أكادمياتباع املواد املعد- ٢

.نبيلةالتمريض
ترتيب حمتوى املواد املعدة حسب درجة مهارة الكالم- ٣



٤٨

املفردات املشتقاتمراعاة تنظيم حمتوى املواد املعدة يف حقل - ٤
تنظيم حمتوى املواد املعدة باستخدام احلوار- ٥

ةعدالموادتعليم الم-ب
الطريقة التعليمية للمواد املعدة- ١

املراد من طريقة التعليم للمواد املعدة يف هذا البحث هو اإلجراءات اليت يسري املعلم 
اءات احلديثة يف تعليم وسيسري إعداد املواد حسب اإلجر . عليها يف توصيل املواد إىل الطلبة

. مهارة الكالم
والوسائل املستخدمة للمواد املعدة- ٢

ة يف تعليم اللغة العربية ملهارة مية املناسبة يف املواد املعدالتعليال حتديد للوسائل 
مهارة الكالم وستعرض الباحثة بعض األدوات اليت ميكن استخدامها يف تعليم. الكالم

.االستخدام الوسيلة يف تعليم مهارة الكالميضا دليل املعلم يف ويعرض أ
االختبارات للمواد املعدة- ٣

تضاف املواد املعدة بأنواع اختبارات وميكن للمعلم استخدامها كأدوات اختبار املواد 
. التعليمية ملهارة الكالم وميكن للطلبة أن يستخدموها كأدوات للتدرب أثناء التعلم الذايت

عدةاأللعاب اللغوية للمواد امل- ٤
يوضع يف املواد املعدة بعض األلعاب اللغوية ملهارة الكالم، وميكن للمعلم 

.استخدامها يف التقومي بعد تعلم املواد
مواد التعليم المناسبة لمهنة التمريض- ج

:ترى الباحثة أن الدروس املناسبة للذين يعلمون يف مهنة التمريض نوعان 
.التعارف، واألنشطة اليومية: نوع عام حيتاج إليه كل الناس يف أغراض اإلتصال، مثال- ١



٤٩

أمساء املعدات الطبية، و أمساء األمراض، : ونوع خاص متعلقة باحتياجات املهنة، مثال- ٢
.وأقسام الغرفات يف املستشفي، وما يتعلق بالصيدلية، وعيادة األسنان، وغريها
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شكل الفكر: المبحث الرابع
واملـواد التعليميـة بـني عالقـةبني قسـم و قسـم آخـر يعـين عالقةشكل الفكر هو 

ألســاس عــن املشــكالت الفكــر الصــحيح و توجــد شــكل اعالقــةومــن هــذه مهــارة الكــالم، 

٥٥.ةحثاباليت حبثت ال

واملتكاملة يف ال الذي يتضمن تطبيق العمليات املعقدة اتكنولوجيا التعليم هو 

شاكل تظهر يف شكل من مجيع املواد التعليمية حل هذه امل.حتليل وحل املشكالت التعليمية

عملية تعلم اللغة واحدة من املشاكل يف . ها واستخدامها يف أغراض التعلماعداداليت مت 

االت اليت حتتاج إىل مزيد من االستكشاف حمدلتمريضلنبيلةأكادمييةالعربية يف  ودة يف ا

يأثريةالفعالالتعليميةواد املعدم وجود. كلموخاصة يف إتقان الت. ةالفعالتعليميةواد الاملعدم

.للتعلملبةطاليةدافع، وتحانات الفصل الدراسي، واألنشطةنتائج امعلى 

، بةالعربية للطلتعلم اللغة تشجع وتساعد علىال يوجد مواد تعليمية حيث 

ليمية ومنظم حبيث يتم وهكذا تتم كتابة املواد التع. اللغة العربيةبكلموخصوصا يف ممارسة الت

ستمدة من معلى أساس االحتياجاتيةواد التعلمامل.حنو هدف حمدد مسبقاتوىاحملتوجيه 

يعين . اللغة العربية السابقة وكذلك مناقشات مع احملاضربة بالطلكلم حتليل صعوبات يف ت

.كالمات األساسية لالحتياجات يف اللى إتقان املهار املواد التعليمية القائمة ع

من بةم أن تشدد على أن يتمكن الطلوقد أعدت املواد التعليمية القائمة على مفهو 

يوفر فرصة يةلتعليممواد ااإلضافة إىل التعلم ب.عليميةإتقان املواد التعليمية املقدمة يف مواد الت

البةللط يتحقق يف تطور حىت باستخدام املواد التعليمية ال ميكن أن .للتعلم وفقا الحتياجا

55  Abdul Halim Hanafi, Bimbingan Metodologi Riset dan Penulisan Karya Ilmiyah,
(Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2008) Hlm. 18
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يتعني كلمة إلتقان التعدتعليمية مالواد امل.مالتنمية وفقا لقدراي، وهالكامللبةالط

يف عملية التعلم من قبل ملشاهدة فعاليتهوتنفذ ثةالباحتطبق ق عليها من قبل اخلرباء و التصدي

.ةالباحث

تعليمية القائمة على احملتوى والتحقق من صحة بناء وتطبيقالتحقق من املواد ال

واألنشطة اشفهيالنهائي، والحظ فعالية نتائج االمتحانالتجارب اليت أجريت خالل الطبقة

ها جيب أن يتم التحقق من اعداداملواد التعليمية اليت يتم .الطالب على التعلمدوافعو 

وحدة لقياس ما مت قادرة على أن تكون اعدادإذا كان مت .صحتها وتطبيقها لتحديد ما

خالل مراقبة ويتم ذلك من . بةوالطلعليمستخدام من قبل أعضاء هيئة التمدروسة وسهلة اال

.أثناء عملية التعلم ويتضح من نتائج االختبار املسبقبةالطلدوافعفعالية النشاط و 

:نعرف أن شكل الفكر يف هذه البحث هوبيان السابقالمن 

مهارة الكالم واد التعليميةامل
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: تضح من الرسم البياين التايلتملخص للعقل من هذه الدراسةشكلوميكن يف 

املواد التعليمية املوجودة مل تكن فعالةأمهية املواد التعليمية

الدوافع و أنشطة تعليم اللغة العربية

والكفاءات مل تتقن/ املواد التعليمية وفقا بتحليل االحتياجات 

املواد التعليمية ملهارة الكالم الصالحية، تطبيقها،و فعاليتها

ترقية األنشطة، الدوافع، و النتائج الدراسية للطلبة

االختبار القبلينتيجة 



٥٣

الفصل الثالث
منهجية البحث

ا الباحثة للحصول  املراد مبنهجية البحث يف هذا الفصل هي اخلطوات الىت تقوم 
ويشتمل هذا البحث على منهج البحث، . على أغراض البحث وحتليل املشكلة وإجابتها

وجمتمع البحث وعينته وأسلوب إختبارها، ومتغريات البحث، و أدوات البحث، ومصادر 
. وخطوات إعداد املوادالبيانات، وأسلوب حتليل البيانات، 

منهج البحث- أ
Qualitative and Quantitative(مدخل هذا املبحث هو الكيفي والكمي 

approach( وأما منهجه هو التطويري ،(R&D) والتجرييب  وهي طريقة البحث املستخدمة
١للحصول على نتائج معينة وجتربة ومن أغراض الدراسة والتطوير هو تنمية النتائج الرتبوية،

وهذا البحث ستحاول الباحثة القيام بتطوير املادة التعليمية لتعليم اللغة العربية ملهارة الكالم 
.لطلبة املرحلة الثانية أكادميية التمريض باستخدام الطريقة املعدلة

عل ساب أي مهارة أو معلومة أو سلوك جيتطوير هو منهج يعمل على تنمية واكتال
احلياة وحتقيقها يفم الداخلي وتعينه على الرتكيز على أهدافهاإلنسان يشعر بالرضا والسال

٢.وتعده وجتهزه للتعامل مع أي عائق مينعه من ذلك

العملية املستخدمة ذههوفقهاالبحوث وتطوير وفه)١٩٨٣(بورغ غال أما عند 
تطوير البحوث والدراسات اليت تركز على . لتطوير املنتجات والتحقق من صحة التعليمية

،املواد التعليميةطويرأكان ذلك يف منوذج التصميم وت، سواء طويرالتجماالت التصميم أو 
٣.ومنتجات مثل وسائل اإلعالم، وكذلك العملية

1  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2007)
Hlm 297

2 http://www.3rbsc.com/vb/showthread.php?t=1616 , 20 desember 2011, 07.20 WIB
3 Punaji Setyosari, Metode penelitian Pendidikan dan pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2010)

Hlm. 194
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ع البحث وعينته تممج-ب
جمتمع يف  هذا ٤.هو جمموعة األفراد الذين يتناوهلم الباحث بالدراسةجمتمع البحث

نبيلة بادنج باجنانج للعام الدراسي يف أكادميية التمريضستوى الثايناملطلبة البحث هو مجيع 
ويكون مجيع الطلبة يف املستوى الثاين عينة يف هذا البحث، وعددهم . م٢٠١٢- ٢٠١١

.طلبة٢٢

ثحمتغيرات الب-ج
:متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكر مها، ومها مايليهناك

(independent Variable)املتغري املستقل - ١

أو يؤثرالذيتغريوكذلك يسمى باملقد يسمى املتغري املستقل باملتغري التجرييب،
وهو املتغري الذي يتحكم فيه الباحثة عن قصد يف التجربة بطريقة ٥.املتغري التابعبدايةسببي

املعدة من لدن واملتغري املستقل يف هذا البحث هو تطبيق املادة التعليمية . معينة ومنظمة
.نبيلة بادنج باجنانجلتعلم اللغة العربية يف مهارة الكالم لطلبة أكادميية التمريض الباحثة 

(Dependent Variable)املتغري التابع - ٢

واملتغري . ، ومعايري، مبا يتفقاإلخراجتغريقد يسمى املتغري التابع باملتغري املعتمد أو مب
واملتغري يف هذا البحث هو  . التابع هو نوع الفصل أو سلوك النتائج عن املتغري املستقبل

.جكفاءة طلبة املستوى الثاين لطلبة أكادميية التمريض نبيلة بادنج باجنان

جامعة أفريقيا : أفرقيا(، منهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسالة العلميةعبد الرمحن أمحد عثمان، ٤
٢٠.ص)م١٩٩٥العاملية،

5  Prof. Dr. Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2008) Hlm. 4
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أدوات البحث-د
ا،أدوات البحث هي الوسيلة اليت جت ا الباحثة بيانا أما أدوات البحث اليت ٦مع 
: ستستخدمها الباحثة يف هذه الدراسة فهي

(Observation)املالحظة دليل - ١

هي حصر االنتباة حنوشئ ما للتعرف عليه وفهمه، وهي وسيلة مهمة من وسائل 
سوف تستخدم الباحثة هذه املالحظة جلمع ٧.املختلفةمجع البيانات يف البحوث 

البيانات عن مادة تعليم اللغة العربية والكتاب الذي يستفد منه املدرس وطريقة تعليم 
. اللغة العربية يف تلك جامعة

(Interview)املقابلةدليل - ٢

وميكن استخدام املقابلة جلمع املعلومات اليت ال ميكن احلصول عليها عن طريق 
وهي استبانة شفوية تقوم من خالهلا الباحثة جبمع املعلومات والبيانات ٨.املالحظة

وهي أداة مهمة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها . الشفوية من املفحوص
٩.البشرية

واملقابلة سوف تستخدمها الباحثة جلمع البيانات من مدرس اللغة العربية الذي 
م يف تلك األكادميية من منهجها وطرق تعليمها وتقوميها يقود عملية التعليم والتعل

.واملشكالت اليت يواجهها املدرس يف العملية التعليمية
(Questionnaire)االستبانة- ٣

٣٥. ص) ١٩٨٢وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي، : الكويت(أصول البحث العلميأمحد بدر، ٦
١٩١.ص) ١٩٨٠دار غريب، : قاهرة(عربي-قاماس المصطالحات التربوية انكليزيزكي بدوي، ٧

8 A Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif, Pokoknya Action Research, Dasar-dasar
Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Jaya, 2001) Hlm.154

١٣٥، ص المرجع نفسه٩
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تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق املرتبطة 
اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد بواقع معني، وتقدم بشكل عدد من األسئلة تطلب 

وتستخدم الباحثة االستبانة جلمع البيانات عن آراء الطلبة ١٠.املعنيني مبوضوع االستبانة
.عن مادة تعليم اللغة العربية املعدة من لدن البادثة ملهارة الكالم

(Test)االختبار- ٤

الختبار يكون االختبار يف هذا البحث اختبارين، مها االختبار القبلي و ا
االختبار القبلي هو االختبار الذي يعطي قبل الربنامج الدراسي، وأما االختبار . البعدي

١١.البعدي هو االختبار الذي بعده

م يف مهارة الكالم ق بل ستعطي الباحثة الطلبة االختبار القبلي الكتشاف كفاء
فتعطيهم املعدةتعليميةة، مث بعد أن قدمت إليهم املادة التقدمي املادة التعليمية املعد

م فيها .و فعالية املواد التعليميةالباحثة االختبار البعدي ملعرفة مستوى كفاء

البياناتمصادر- ه
: البحث مصدرين مهااذمع منها الباحثة يف هجإن مصادر البيانات اليت ست

الثاين توى طلبة أكادميية التمريض مسومدرس اللغة العربيةيتمثل يف: مصدر بشري- ١
.نبيلة بادنج باجنانجأكادميية التمريض يفومدرس اللغة العربية

لدرس اللغة العربيةاملستعمل يتمثل يف املنهج الدراسي أو الكتاب : املصادر الوثائقي- ٢
.تبار القبلي أو البعدي وحنوهاونتائج اختبار الطلبة، إما يف اخ

) م١٩٩٧دار أسامة، : الرياض(أساليبه،-أدواته- البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وآخرون، ١٠
١٢١.ص

. ص)١٩٩٨دار الفالح، : األردن(اعدادها وإجراءها وتحليلها: االختبارا التحصيليةحممد علىي اخلايل، ١١
١٩
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أسلوب تحليل البيانات- و
Descriptive)لتحليل البيانات تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي 

Statistic Analysis).

حتليل البيانات من املقابلة- ١
تقوم الباحثة بتحليل البيانات الورادة يف مقابلة املدرس، وهي املقابلة الىت حتتوى 

م على مضمون املواد على عملية التعليم اللغة العربية وخصوصا يف تعليم مهارة الكال
أسسها، وتنظيمها، واستمرارها، وتتبعها، وتكاملها، ومناسبتها، : التعليمية من حيث

.والنشاطات التعليمية، وفعاليتها وكذلك تقوميها وما يتعلق باملنهج يف تلك األكادميية
حتليل البيانات من االستبانة- ٢

من اخلبري  حنو املواد التعليمية تقوم الباحثة حبل البيانات من خالل االستبانة مها 
قبل تطبيق التجربة امليدنية، وكذلك من الطلبة املستوى الثاين وصفيا لتصوير آرائهم حنو 
هذه املواد التعليمية املعدة وأثرها للتعليم مهارة الكالم بعد أن مت التدريب، وتستخدم 

:كما يلي الباحثة املعيار املعترب لتقومي انتاج التطوير يف هذا البحث  

صفةمستوى التحصيل
ضعيف٥،٠٠- ٤،٥٠
مقبول٤،٠٠- ٣،٥١
جيد٣،٥٠- ٢،٦٠
جيد جدا ٢،٥٩- ١،٧٠
ممتاز١،٦٩- ١،٠٠

حتليل البيانات من االختبار - ٣
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تجريبية إعداد املواد يف النتيجة الحتليل البيانات اليت ستحصل عليها الباحثة من 
ا للحصول على اهلدف من التعليم لنتمية مواد مهارة وكفاءر ملعرفة فعالية هذه املواداالختبا

١٢:هو t-tesالكالم بالرمز اختبار 

=
∑
 ( )

:البيان 
)اختبار القبلي والبعدي(متوسطة االحنراف بني اختبارين = 
-d: املستخدمةوالرموز،ةالطلبكلنتيجةاحنراف= 
∑ ةالطلبكلنتيجةاحنرافمناملربعةاجلملة= 2

N =العينةأفرادعدد
d.b= التعيني بN-١

12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006) Hlm. 349-350
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تنفيذ الدراسةخطوات-ز
١٣:شرح سوجيونو مراحل تنفيذ الدراسة يف البحث والتطوير، وهي كما يلي

:والبيانات من الشكل السابق وهو كما يلي
عرفـــــة واملقابلـــــة مــــع مــــدرس اللغــــة العربيــــة ملوتكــــون مبالحظــــة عمليــــة التعلــــيم،التمهيديــــة- ١

م وميــــوهلم يف تعلــــم اللغــــة العربيــــةالطلبــــةخصــــائص فيهــــا هممــــدى اشــــرتاكو واحتياجــــا
ـــا ا ةالباحثـــأخـــذتو . واهتمـــامهم  مبالحظـــة الكتـــب املدرســـية املســـتخدمة ملعرفـــة مضـــمو

.وخصائصها
وتنظيمهـــا حســـب املعـــايري الكـــالمالتعليميـــة ملهـــارة املـــواد، وهـــذا يـــتم بإعـــداد املـــوادإعـــداد- ٢

.دةاملوجو 

13 Prof. Dr. Sugiono, op. cit., Hlm. 409

حتليل احلاجات 

واملشكالت

حتسني اإلنتاج

تصديق اإلنتاجحتسني اإلنتاج١جتربة اإلنتاج 

إعداد اإلنتاج مجع البيانات

٢جتربة اإلنتاج  حتسني اإلنتاج

املنتجات الشاملة 
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العربيــة مــن حيــث املــواد التعليميــة ملهــارة الكــالم يف جمــال تعلــيم اللغــةاخلبــري صــديق مــن تال- ٣
ــا ليقــوماملعــدةااملــوادةالباحثــرســلت. واللغــة إىل اخلبــري يف تعلــيم اللغــة العربيــة وإعــداد ماد

.والتقومي وإعطاء االقرتاحات واإلرشاداتحكيمبالت
.من اخلبري وإرشاداتهحكيمء املوجودة حسب التاإلصالحات، وتكون بتصحيح األخطا- ٤
.اختبار قبلي، فقامت الباحثة باالختبار القبلي شفهيا- ٥
يف عمليـة التعلـيم داخـل الفصـل، مث يـأيت بعــد املعـدةالتجربـة امليدانيـة، وهـذه بتطبيـق املـواد - ٦

وهـــذه املـــواد ســـيطبقها .املعـــدةاملـــوادالتجربـــة القيـــاس باالختبـــار ملعرفـــة مـــدى فعاليـــة هـــذه
.مدرس اللغة العربية يف تلك األكادميية

يف أكادميية نبيلة للتمريض مبدينـة اللغة العربيةمدرسهذه املواد أيضا إىل ةالباحثتوقدم- ٧
.ه عن هذه املوادئملعرفة آرابادنج باجنانج

عرفـة رغبـتهم وآرائهـم ملاملسـتوى الثـايناالسـتبانة علـى الطلبـةةوزع الباحثتوزيع االستبانة، ت- ٨
.   عن املواد التعليمية املعدة

املســتوى وآراء طلبــةاملعلـم اقرتاحــاتإلصــالحات األخـرية حســب اكــون تاإلصـالحات، و - ٩
.ونتيجة االختبارالثاين

م علـــى التعبـــري شـــفهيخـــريباالختبـــار األةالباحثـــتفقامـــاختبـــار بعـــدي،-١٠ ا ملعرفـــة قـــدر
.باملواد املعدةريب بعد عملية التعليم الع

التجربـــة يف االختبــار البعـــدي ون حبســـاب نتــائج الطلبـــة يف جمموعــة ويكــحســاب فـــرق،-١١
.ملعرفة مدى فعالية املواد التعليمية

وهــذه هــي النتيجــة األخــرية مــن جتربــة إعــداد املــواد التعليميــة  نتيجــة فعاليــة املــواد املعــدة،-١٢
.ملهارة الكالم لطلبة أكادميية التمريض
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الفصل الرابع

وتحليليها ومناقشتهاالبحثعرض بيانات

بادنج بمدينةلتمريضلنبيلةنبذة تاريخية عن أكاديمية : ألولالمبحث ا
بانجانج

بادنج بمدينةلتمريضلالموقع الجغرافي والتاريخ نشأة ألكاديمية نبيلة- أ
بانجانج

و ) Padang Panjang(تقع أكادميية نبيلة للتمريض يف وسط مدينة بادانج باجنانج 

.كيلومرتا، والزمان للوصول إليها ساعتان١٥٠من عاصمة احملافظة سومطرة الغربية وتبعد 

أكادميية نبيلة. وال ينفصل تاريخ هذه األكادميية عن تاريخ املؤسسة الرسيمية

مع اخلارجي اخلرباء املنتسبني للتمريض على ةالصحي٣الدبلومة الرتبيةبرنامجيلتمريض هل

:رقموطينمن الوزير الرتبوي الالرتخيص على أساس رسالة التأذين أو . البكالوريوسمستوى 

٠٧/D/O/2004 تارمسيللتمريضعمليات أكادميية نبيلة٢٠٠٤يناير ٥يف.

يف ،دداجللبةالطتقبلللتمريضنبيلةأكادميية ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف العام الدراسي 

ا  أكادميية ة مجهورية يوالصحبيةحكام قسم الرت األاستنادا إىل للتمريضنبيلةعمليا

٦األوىل يف رحلةمن املي، وهمرحلةأربع للتمريضوقد خترج أكادميية نبيلة. اندونيسيا

٤٠مع ٢٠٠٨أغسطس٢٣يف من مرحلة الثانية، متخرجا٤٥مع ٢٠٠٧سبتمبري

يفبعة ار الة لحر واملمتخرجا،٥٤مع ٢٠٠٩أغسطس عام ١٢ثالثة يف مرحلة ال، ومتخرجا

٥٣إىل لبةمن الطةاخلامسرحلةوبلغت امل. شخصا خترجه٤٢مع ٢٠١٠أغسطس ١٠
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بل حيت الباط٤٦بلغتةالسابعاملرحلةوالسادسةمرحلةمن بالاط٣٤وتبلغت، الباط

١.لباطا٢٢اآلن الباقي 

بادنج بمدينةلتمريضلالعربية في أكاديمية نبيلةأهداف تعليم اللغة -ب

بانجانج

للتمريض مبدينة بادنج باجنانج اهلدف العام من تعلم اللغة العربية يف أكادميية نبيلة

وأما اهلدف . هو أن ميكن الطلبة يف اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة باللغة العربية جيدا

أن يقدر الطلبة على التكلم باللغة العربية حىت يستعدوا اخلاص من تعليم اللغة العربية وهو

).الدول العربية(ألداء وظيفتهم خارج البالد 

بادنج بانجانجبمدينةلتمريضلنبيلةارة الكالم في أكاديمية تعليم مه-ج

للتمريض مبدينة بادنج باجنانج يعتمد على املواد تعليم مهارة الكالم يف أكادميية نبيلة

والكتاب املستخدم يف . للطلبة الثانوية و اجلامعة اإلسالمية احلكومية بباتوسانكارالتعليمية 

ا مدرس اللغة العربية يف "العربية املتكاملة يف تعليم اللغة العربية"عملية التعليم هو  ، ويسري 

و أحيانا اللغة املستعملة عند التعليم هي . عملية التعليم بأي طريقة وأسلوب كان

.يةاإلندونيس

كان درس اللغة العربية أي مهارة الكالم جيهز للدارسني أربع حصص يف األسبوع، 

وملا قامت الباحثة . دقيقة٤٥ولكل حصة . يعين يوم االثنني واجلمعة يف مستوى الثاين

.بالبحث تؤدي عملية التدريس، فالبد أن تنتهز الوقت احلاضر

1 Info Seputar Akper Nabila Padang Panjang, 2011
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أبريل ٧–مارس ٩حدا منذ التاريخ وقامت الباحثة جبميع األدوات البيانات شهرا وا

وقامت الباحثة يف هذه الدراسة بصفة معلمة وتعلم الطلبة باستخدام املواد . م٢٠١٢

ايتها يف  ١٥فعلمت الباحثة الطلبة يف تلك األكادميية منذ . العدة أبريل ٣مارس حيت 

يف غرفة "و " التعارف"وتعلم الباحثة طلبة املستوى الثاين حتت العنوان . م٢٠١٢

:اآليت ) ١(وأما أنشطة التعليم والتعلم يف هذا البحث كما يف اجلدول ". التسجيل

األنشطةاللقاءاتالتاريخ
املقابلة مع مدرس اللغة ٢٠١٢١س مار ٩

العربية
التعارف واالختبار القبلى٢٠١٢٢س مار ١٢
عملية التعليم والتعلم٢٠١٢٣س مار ١٥
عملية التعليم والتعلم٢٠١٢٤س مار ١٩
عملية التعليم والتعلم٢٠١٢٥س مار ٢٢
عملية التعليم والتعلم٢٠١٢٦س مار ٢٦
عملية التعليم والتعلم٢٠١٢٧س مار ٣٠
عملية التعليم والتعلم٢٠١٢٨أبريل ٢
توزيع اإلستبيان٢٠١٢٩أبريل  ٢
االختبار البعدي٢٠١٢١٠أبريل ٣

عدد المدرسين-د

ويساعدها املدرسون . S.Kep, M. Biomedترأس هذه األكادميية األستاذة هيندرا وايت

للتمريض مبدينة بادنج لةبيواملوظفون يف أكادميية ن.واملدرسات يف إجراء عملية التعليم
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ومدرسان يف تعليم اللغة العربية ومها احلاج حدمد .موظفا٢٩باجنانج، يبلغ عددهم  

.S.PdIإيرين ديفيتا و Lcحمفوظ موستيا 

بادنج بانجانجبمدينةلتمريضلنبيلةأحوال الطلبة في أكاديمية - ه

العامة احلكومية، الثانويةإن الطلبة يف هذه األكادميية بعضهم متخرجون من املدرسة

وليس كل منهم من مدينة بادنج باجنانج . املهنيةالثانويةاإلسالمية واملدرسة الثانويةواملدرسة 

ولكن هناك موجودة بعضهم جاءت من جامىب و ريياو وبوكت تنجي وبادنج باريامان وغري 

م يف اللغة العربية أكثرهم يف املرحلة األساسية أو املبتدئنيلذلك،. ذلك .فكفاء

سيةاألدوات المدر -و

خمترب املتكامل :مل على تذه األكادميية تشاملنشآت والبىن التحتية اليت توجد يف ه

غرفة الدراسية، قاعة ال، مث املكتبة، )احلاسب، التمريض والفيزياء وبيولوغي والكمياء(

اإلجتماعات، املصلى، احلمام، جتهيزات الرياضة، مكتب الفضاء، موقف السيارات، غرفة 

لس طلبة الشيوخ . ا
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البحث ونتائجهبيانات عرض : المبحث الثاني

عرض البيانات من اإلعداد- أ

نتج كتابا تعليميا ملهارة الكالم لطلبة احثة بإعداد املواد التعليمية، وتقامت الب

ستخدام  العام الويتضمن هذا الكتاب على دليل. لتمريضلنبيلةاملستوى الثاين من أكادميية 

" )لذوى املهن الطبيةالكالمدروس يف تعليم مهارة (يف سبيل تعليم اللغة العربية "كتاب 

والرتاكيب والتدريبات علىاحلوار والتدريبات على احلوارواألهداف واملفردات اجلديدة و 

.للمراجعة العامة يف النهايةللغوية للتسلية واألسئلةالرتكيب واللعبة احسب احلوار واملفردات و 

الدرس األول يتكلم عن . دروس لسنة واحدةوحيتوى هذه الكتاب على مثانية 

والدرس الرابع "اجلسمأجزاء"والدرس الثالث "الطبيةاألدوية"والدرس الثاين "التعارف"

"يف غرفة الفحص"والدرس السادس "رفة التسجيليف غ"والدرس اخلامس "نشطة اليوميةاأل"

تويات ويشمل كل درس احمل. "صيدليةاليف "والدرس الثامن "أنوع األمراض"والدرس السابع 

:اآلتية 

صفحة مقدمة مكتوب فيها موضوع الدرس مث أهداف الدرس والصورة اليت تتعلق - ١

.باملوضوع

املفردات اجلديدة اليت تظهر كثريا يف الدرس ومعانيها مكتوبة معها ليستوعب الطلبة - ٢

ا جيدا مبعاين تلك املفردات اليت  حصل عليها الطلبة على معاين هذه املفردات ويذكرو

من شرح املدرس  أو ما وجودوها من مالحظة الصور املوجودة خالل احلوار أو من 

البحث عنها يف قائمة املفردات مكتوبة يف آخر الكتاب املعد وهي اخلاصة للمفردات 

.والعبارات الشائعة
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ألسئلة لتعليمية نفسها اليت تبدأ بعرض احلوار املكتوب مث تليه الرتكيب وااملواد ا- ٣

م للمفردات يبات على املفردات لقياس استر دوالت. تعابية لقياس فهمهم للحوارساال يعا

وتليه واألجوبة بني الطلبة، ، والتدريبات على احلوار بتبادل األسئلةاملتعلقة باحلوار

و وتكتب مجيع األوامر يف هذا الكتاب التعليمي باللغة العربية. التدريبات على الرتكيب

.اللغة اإلندونيسية تسهيال هلم وتعويدا هلم عليها

.استخدام اللعبة يف تعليم مهارة الكالم يف بعض التقوميات- ٤

.س وقبل املراجعة العامة كتبت الباحثة يف هذا الكتاب التعليميو در ومن خالل األربعة - ٥

باحثة من ا حصل عليها الا الباحثة معتمدة على معدأكانت املواد التعليمية اليت

رفات يف ند اختيار املفردات واملواد مثل غختبار، خاصة عاالستبانة واملقابلة واملالحظة واال

. دوية الطبية وغريهااألاملستشفي وأنواع األمراض و 

البيانات من المالحظة-ب

عليم اللغة العربية يف قبل إعداد املواد التعليمية، قامت الباحثة مبالحظة عملية ت

والحظت الباحثة املدرس والطلبة واملواد . بادنج باجنانجمبدينة لتمريض ليلة نبأكادميية 

وكانت نتائج هذه املالحظة أساسا الختيار . التعليمية املدروسة واملصادر التعليمية ووسائلها

ا  طرق التدريس والوسائل املعينة وأساليب التقومي املناسبة بأحوال الدارسني، حيث ميكن 

.  التعليمية املعدة بطريقة فعالية تستطيع أن ترقي كفاءة الطلبة يف مهارة الكالمتقدمي املواد 

البيانات من مالحظة املدرس- ١

بادنج مبدينةلتمريضلنبيلةتعليم اللغة العربية بأكادميية إن الكتاب املستخدم يف

يتصف بأن . يف تعليم اللغة العربيةمعني ألن ليس هناك الكتاب الثابتباجنانج غري 
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مضمون املواد التعليمية يف الكتاب املدروسة ال حيتوى على املوضوعات املناسب للطبة 

ا ال  تعلمها الطلبة يف املدرسة تزال متضمنة على املوضوعات اليت يأكادميية التمريض بل إ

اين، وكانت موضوعات املواد يف املثال أن ملستوى الث. امعةاجلطلبة أو لالثانويةأواملتوسط

طلبة أكادميية يع خمتلفة عن املوضوعات حيتاج إليها وهى مواض" الفصل، أدوات املدرسة

.التمريض

واعد والرتمجة يف تعليم اللغة العربية، درس يستخدم الطريقة املباشرة والقولقد كان امل

غة اإلندونيسية، ويف إلقاء األمثلة، فيشرح املدرس املواد التعليمية باللغة العربية وأحيانا بالل

ضاد تاملرادف واليعطي املدرس األمثلة باللغة العربية بأسلوب الوصف والتمثيل وبإعطاء 

و.املعروفة لدى الطلبة، حىت يستطيع الطلبة منها فهم ما يقصده املدرس فهما جيدا

قلمة أو قلم بورة وامليستخدم املدرس الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية، مثل الس

. الصني

، قام املدرس باالختبار التحريري بعد والتعلمالطلبة من التعليمعليهولتقومي ما حصل

. وكان االختبار يف صورة االختيار من املتعدد أو اإلجابة القصرية. اختتام موضوع واحد

بالتدريبات املوجودة يف وجبانب ذلك، اعتمد املدرس يف التقومي أيضا على أعمال الطلبة 

الكتاب التعليمي وعلى أعماهلم بالواجبات املنزلية وعلى اشرتاكهم يف عملية التعليم داخل 

.حجرة الدراسة

البيانات من مالحظة الطلبة- ٢

أن تية التعليم واشرتاكهم فيها، فوجديف عملبةاستجابة الطلةالباحثتالحظ

درس واهتموا به هلم رغبة كبرية يف تعلم اللغة العربية، فاستمعوا إىل ما قاله املبةبعض الطل
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جبات عمال الواأاألسئلة املطروحة يف التدريبات و من إجابة هم به املدرسوعملوا مبا أمر 

للغة العربية، فتحدثوا مع ابكثريا يهتموا ملبةولكن، بعض الطل. هلميت قدمتاملنزلية ال

فهم لقلة رغبتهم يف اللغة العربية أو لضعفهم يفالسببورمبا . اسلوا يف التعلموتكزمالئهم

اللغة تعلميبدأواالعامة وملالثانويةأكثرهم متخرجون من املدرسة بةاملادة املدروسة، ألن الطل

.كادميية  وكذلك ليس لديهم كتاب التعليمالعربية إال يف هذه األ

المدرس اللغة العربيةالبيانات من المقابلة مع - ج

أكادميية نبيلةتعليم اللغة العربية يفمنمن البيانات اليت حتصل عليها ةالباحثتعلم

العربية و ، العربية للناشئني"كتاب أن الكتاب املستخدم هو  للتمريض مبدينة بادنج باجنانج

وهي كتب تعليم اللغة "، و العربية املتكاملة يف تعليم اللغة العربيةسلسلة العربيةو بن منازيد

وأن طريقة التعليم املستخدمة هي الطريقة املباشرة .العربية على مستوى املتوسطة والثانوية

. والقواعد والرتمجة وال تستخدم الوسائل التعليمية املتنوعة إال السبورة والقلم

تعليم العربية املتكاملة يف"كتاب ذه األكادمييةولتعليم مهارة الكالم استخدمت ه

.من اجلامعة اإلسالمية احلكومية باتو سانكار الذي ألفه يوسوف سامل"اللغة العربية

املدرس يف عملية التعليم هي أن دوافع الطلبة يف تعلم اللغة اواملشكالت اليت يواجه

،العربية قليل فهم يتكاسلون وميلون، وذلك يسبب عدم استخدام الوسائل التعليمية املتنوعة

أن كذلك ، وهلذا وجدناعند املدرس فحسب وال عند الطلبةلكتاب التعليمياوكذلك 

.بعض الطلبة مل يقدروا على قراءة القرآن جيدا

ستبانةالبيانات من اال-د
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عرض البيانات من استبانة الخبير-١

ها إىل اخلبريين يف جمال تعليم اللغة ت، قدماملواد التعليميةإعداد ةتم الباحثتبعد أن 

ماواللغةمن ناحية املواد ملهارة الكالمالعربية ما وتعليقا ومها . للحصول على تقديرا

مها منو . كتور حممد شيخون حممد سليمانالدكتور نور املرتضى املاجستري و األستاذ الد 

.االنجمباحلكومية موالنا مالك إبراهيم اإلسالميةامعةجبالعربية اللغةمدرسي

حسب العناصر اليت ةا الباحثن بتصحيح املواد التعليمية اليت أعدولقد قام اخلبريا

:ومنها،إلعداد املواد التعليميةةها الباحثتعين

الوضوح يف األهداف، واملعاملة بني الطلبة، والسهولة يف التعليم، : مالئمة املواد يف - ١

صالحة بني املواد، والتدرج، وسعة املواد ودقتها، وصدق املواد التعليمية، وعدد املفردات، 

.وأشكال النشاطات

وار، ، وصحة احلالوضوح يف دليل املعلم، والرتتيب يف تقدميه: عرض املادة من حيث - ٢

.املستخدمةريقةاملفردات بناء على الشيوع، والطاختبار

الرتتيب يف الكتابة، ، واستخدام احلروف ونوعها ومقياسها: الرسم البياين من حيث- ٣

.الصورة والتزين

عدد التدريبات، ومناسبة التدريبات مبستوى الطلبة، مناسبة: التقومي من حيث - ٤

ألمثلة لتأدية التدريبات، وال يشتمل االختبار على وتعليمات تدريبات مناسبة، وإعطاء ا

مواد خارج ما درسه الطلبة، واألسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة الكالم، ومناسبة أشكال 

.  التدريب
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اخلبري من ناحية املواد ملهارة ، رأى أن )٢(من اجلدول انة، نتائج االستبمن وبالتايل 

الوضوح يف األهداف، واملعاملة بني :من حيثةة جيدالباحثا اليت أعدوادأن املالكالم

ة بني املواد، والتدرج، وسعة املواد ودقتها، وصدق املواد الطلبة، والسهولة يف التعليم، الصل

الوضوح يف دليل املعلم، :وجيد من حيث. التعليمية، وعدد املفردات،وأشكال النشاطات

. املستخدمةريقةاملفردات بناء على الشيوع، والطبار، وصحة احلوار، اختوالرتتيب يف تقدميه

الرتتيب يف الكتابة، الصورة ، واستخدام احلروف ونوعها ومقياسها: وجيد من حيث

وجيد من حيث مناسبت عدد التدريبات، ومناسبة التدريبات مبستوى الطلبة، .والتزين

، وال يشتمل االختبار على مواد وتعليمات تدريبات مناسبة، وإعطاء األمثلة لتأدية التدريبات

. الطلبة ملهارة الكالمخارج ما درسه الطلبة، واألسئلة لقياس قدرة

في مجال التعليم اللغة العربية من من الخبير انةنتائج االستب) ٢(جدول
ناحية المواد المعدة لمهارة الكالم

:واملعىن من كل األرقام كما يلي
ضعيف جدا: ١ضعيف    : ٢مقبول     : ٣جيد     : ٤جيد جدا: ٥

العناصر الرقم
للتحكيم

٥٤٣٢١البنود

√الوضوح يف األهداف-١مالئمة املواد.١

√املعاملة بني الطلبة-٢

√السهولة يف التعليم-٣

√ة بني املوادالصل-٤
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√التدرج-٥

√مالئمة حباجة الطلبة-٦

√ودقةسعة املواد -٧

√صدق املواد التعليمية-٨

√عدد املفردات-٩

√أشكال النشاطات- ١٠

√دليل املعلم الوضوح يف- ١١عرض املادة.٢

√الرتتيب يف تقدميه- ١٢

√احلوارصحة - ١٣

√اختيار املفردات بناء على الشيوع- ١٤

√الطريقة املستخدمة - ١٥

√استخدام احلروف ونوعها ومقياسها- ١٦الرسم البياين.٣

√الرتتيب يف الكتابة- ١٧

√التزيني- ١٨

√مناسبة عدد التدريبات- ١٩التقومي.٤

√مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة- ٢٠

√تعليمات تدريبات مناسبة- ٢١
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√إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات - ٢٢

شتمل االختبار على مواد خارج ما ال ي- ٢٣
درسه الطلبة

√

√األسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة الكالم- ٢٤

√مناسبة أشكال التدريب- ٢٥

جيدة جدا من ةا الباحثاليت أعدوادأن امل)٣:اجلدول(اخلبري من ناحية اللغة رأى و 

ة بني املواد، الصلالوضوح يف األهداف، واملعاملة بني الطلبة، والسهولة يف التعليم، :حيث

. وأشكال النشاطاتوالتدرج، وسعة املواد ودقتها، وصدق املواد التعليمية، وعدد املفردات،

، وصحة احلوار، اختبارالوضوح يف دليل املعلم، والرتتيب يف تقدميه:وجيد من حيث

استخدام احلروف : من حيثوجيد جدا.املستخدمةريقةى الشيوع، والطاملفردات بناء عل

عدد وجيد من حيث مناسبة.الرتتيب يف الكتابة، الصورة والتزين، وونوعها ومقياسها

التدريبات، ومناسبة التدريبات مبستوى الطلبة، وتعليمات تدريبات مناسبة، وإعطاء األمثلة 

لقياس تبار على مواد خارج ما درسه الطلبة، واألسئلة لتأدية التدريبات، وال يشتمل االخ

.قدرة الطلبة ملهارة الكالم
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من الخبير في مجال تعليم اللغة العربيةانةنتائج االستب):٣(جدول
من ناحية اللغة

:واملعىن من كل األرقام كما يلي
ضعيف جدا: ١ضعيف    : ٢مقبول     : ٣جيد     : ٤جيد جدا: ٥

العناصر الرقم
للتحكيم

٥٤٣٢١البنود

√الوضوح يف األهداف-١مالئمة املواد.١

√املعاملة بني الطلبة-٢

√السهولة يف التعليم-٣

√ة بني املوادالصل-٤

√التدرج-٥

√مالئمة حباجة الطلبة-٦

√سعة املواد ودقة-٧

√صدق املواد التعليمية-٨

√عدد املفردات-٩

√أشكال النشاطات- ١٠

√دليل املعلم الوضوح يف- ١١عرض املادة.٢

√الرتتيب يف تقدميه- ١٢
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√احلوارصحة - ١٣

√اختيار املفردات بناء على الشيوع- ١٤

√الطريقة املستخدمة - ١٥

√ومقياسهااستخدام احلروف ونوعها - ١٦الرسم البياين.٣

√الرتتيب يف الكتابة- ١٧

√التزيني- ١٨

√مناسبة عدد التدريبات- ١٩التقومي.٤

√مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة- ٢٠

√تعليمات تدريبات مناسبة- ٢١

√إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات - ٢٢

شتمل االختبار على مواد خارج ما ال ي- ٢٣
الطلبةدرسه 

√

√األسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة الكالم- ٢٤

√مناسبة أشكال التدريب- ٢٥

اليت واد، ميكن القول بأن امل)٤: اجلدول(التحكيم من اخلبريين وانطالقا من نتائج

وادما تعليقات للمعامة، وجبانب هذه التقديرات، قدّ ةبصفة جداجيدةا الباحثأعد



٧٥

وهى على الباحثة تصحيح األخطاء الصياغة واإلمالئية يف املواد ةا الباحثالتعليمية اليت أعد

.التعليمية وكذلك الوضوح يف دليل العام يف استخدام الكتاب املعدة

يف تصحيح املواد ةوتكون هذه التقديرات والتعليقات اقرتاحات ومدخالت للباحث

.الكالميف ترقية كفاءة الطلبة يف مهارة فاعليةأكثر التعليمية املعدة وحتسينها لتكون 

نتيجة التحكيم من الخبيرين) ٤(جدول
:واملعىن من كل األرقام كما يلي

ضعيف جدا: ١ضعيف: ٢مقبول     : ٣جيد     : ٤جيد جدا: ٥
العناصر الرقم

للتحكيم
الخبير البنود

األول
الخبير 
الثاني

المجموعة
النتيجةالدرجة

الوصفية
مالئمة .١

املواد
جيد جدا٥٤٩٥الوضوح يف األهداف

جيد٤٤٨٤املعاملة بني الطلبة
جيد٤٤٨٤السهولة يف التعليم

جيد جدا٥٤٩٥ة بني املوادالصل
جيد جدا٥٤٩٥التدرج

جيد جدا٥٤٩٥مالئمة حباجة الطلبة
جيد جدا٥٤٩٥سعة املواد ودقة

جيد جدا٥٤٩٥صدق املواد التعليمية
جيد٤٤٨٤عدد املفردات

جيد٥٣٨٤أشكال النشاطات
موعة جيد جدا٥= ٤،٦=٤٦/١٠ا
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عرض .٢
املادة

جيد٤٤٨٤الوضوح يف دليل املعلم 

جيد جدا٥٤٩٥الرتتيب يف تقدميه
جيد٤٤٨٤صحة احلوار

اختيار املفردات بناء 
على الشيوع

جيد جدا٥٤٩٥

جيد٤٣٧٤الطريقة املستخدمة 
موعة جيد٤،٤= ٢٢/٥ا

الرسم .٣
البياين

استخدام احلروف 
ونوعها ومقياسها

جيد جدا٥٤٩٥

جيد جدا٥٤٩٥الرتتيب يف الكتابة
جيد٤٤٨٤التزيني

موعة جيد جدا٥= ٤،٦= ١٤/٣ا

جيد٤٤٨٤مناسبة عدد التدريباتالتقومي.٤
مناسبة التدريبات 

مبستوى الطلبة
جيد٤٤٨٤

تعليمات تدريبات 
مناسبة

جيد٤٤٨٤

إعطاء أمثلة لتأدية 
التدريبات 

جيد٤٤٨٤

ال يشتمل االختبار على 
مواد خارج ما درسه 

جيد جدا٥٥١٠٥
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الطلبة
األسئلة لقياس قدرة 
الطلبة ملهارة الكالم

جيد جدا٥٤٩٥

جيد جدا٥٤٩٥مناسبة أشكال التدريب
موعة جيد٤،٤=٣١/٧ا

عرض البيانات من استبانة الطلبة-٢

قبل عملية تعليم مهارة الكالم باملواد التعليمية املعدة افتقرت الباحثة إىل معرفة 

طالبا من طلبة املستوى ٢٢لذا استبانة الباحثة . ومواد تعليمهاأحوال تعليم مهارة الكالم

وحصلت الباحثة على بيانات كما . للتمريض مبدينة بادنج باجنانجالثاين بأكادميية نبيلة

ومن هذه . عن نتيجة االستبانة عن مواد التعليمية ملهارة الكالم) ٥(وردت يف جدول 

:يةاالستبانة عرفت الباحثة البيانات اآلت

عن نتيجة االستبانة عن مواد التعليمية لمهارة الكالم) ٥(جدول 

الدرجة 
للنسبة 
من 
مائة

نتائج 
الطلبة

بنود 
األسئلة

الرقم الدرجة 
للنسبة 
من مائة

نتائج 
الطلبة

بنود 
األسئلة

الرقم

٣٦% ٨ أ ٦ ١٠٠% ٢٢ أ ١

٢٨% ٦ ب - - ب
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٣٦% ٨ ج - - ج

- - د - - د

١٤% ٣ أ ٧ ١٠٠% ٢٢ أ ٢

٤٥% ١٠ ب - - ب

٤١% ٩ ج - - ج

- - د - - د

٨٢% ١٨ أ ٨ ١٠٠% ٢٢ أ ٣

- - ب - - ب

١٨% ٤ ج - - ج

- - د - - د

٣٢% ٧ أ ٩ ٧٧% ١٧ أ ٤

٥٤% ١٢ ب - - ب

١٤% ٣ ج ٢٣% ٥ ج

- - د - - د
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٦٨% ١٥ أ ١٠ ٣٢% ٧ أ ٥

- - ب ٤١% ٩ ب

٣٢% ٧ ج ٢٧% ٦ ج

- - د - - د

ضرورية املواد التعليمية يف تعليم مهارة الكالم- أ

اتفق على أن املواد % ١٠٠الطلبة وهو هذه الناحية وجدت الباحثة أن مجيعيف 

. مالرة الكاالتعليمية ضرورية يف تعليم مه

.املدرسةمساعدة الطلبة على فهم الدرس الذي علمهدور املواد التعليمية يف-ب

على أن املواد التعليمية وااتفق%  ١٠٠الطلبة يف هذه الناحية رأت الباحثة أن مجيع

.ها املدرسة واليت مل تعلمهاتي قد علموتساعدهم على فهم الدرس الذا مهم هدور 

.لدي الطلبة كتاب من مواد تعليمية أثناء التعلم-ج

اتفق على لديهم% ١٠٠احية وجدت الباحثة أن مجيع الطلبة وهو نيف هذه ال

.الكتاب التعليمي أثناء تعليم مهارة الكالم

.مناسبة املواد التعليمية باألهداف التعليمية- د

ة املعدوا على أن املواداتفق% ٧٧أن معظم الطلبة ةالباحثتيف هذه الناحية وجد

ذه الناحيةقد ال % ٢٣و بأهداف التعليميةمناسبة .يتفقون 

.مناسبة املواد التعليمية اليت علمتها املدرسة  مبا حيتاج الطلبة- ه



٨٠

املعدة وا على أن املواداتفق% ٧٣وجدت الباحثة أن معظم الطلبة يف هذه الناحية 

ذه الناحية% ٢٧و مبا حيتاج الطلبةمناسبة  .قد ال يتفقون 

.ياة اليومية للممرضةالفائدة من املواد التعليمية مباشرة باحل-و

املعدة وا على أن املواداتفق% ٦٤أن معظم الطلبة ةالباحثتيف هذه الناحية وجد

ذه الناحية% ٣٦احلية اليومية للممرضة وتفيد .قد ال يتفقون 

.تدرج املواد التعليمية واضحا وسهولة يف الفهم-ز

لى أن تدرج املوادوا عاتفق% ٥٩أن معظم الطلبة ةالباحثتيف هذه الناحية وجد

ذه الناحية% ٤١و واضحا وسهولة يف الفهماملعدة   .قد ال يتفقون 

.سهولة اجلملة يف املواد التعليمية-ح

املعدة وا على أن املواداتفق% ٨٢أن معظم الطلبة ةالباحثتيف هذه الناحية وجد

ذه الناحية% ١٨تستخدم اجلملة السهلة و .قد ال يتفقون 

.مناسبة ملهارة الكالمالتدريبات - ط

اتفقوا على أن التدريبات % ٨٦طلبة أن معظم الةالباحثتيف هذه الناحية وجد

لقيام بالوظيفة يف مل يقدروا على ا% ١٤وة مناسبة ملهارة الكالماملعداملستخدمة يف املواد

.عدةهذه املواد امل

.تدرج املواد التعليمية تساعد الطلبة يف ترقية مهارة الكالم-ي

التدرج يف اتفقوا على أن% ٦٨ية وجدت الباحثة أن معظم الطلبة يف هذه الناح

لى التكلم باللغة مل يقدروا ع% ٣٢وة تساعد الطلبة يف ترقية مهارة الكالمعداملواد امل

.العربية
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القبليعرض البيانات من اإلختبار- ه

للتمريض نبيلةبأكاديمية مستوى الثانياالختبار القبلي لطلبةنتيجة : أوال

بمدينة بادنج بانجانج 

ملعرفة قدرة باالختبار القبليةالباحثقامتاملعدةقبل إجراء عملية التعليم باملواد 

املعيار يف قياس اللغة العربيةةاملدرسالباحثة كتالطلبة األولية يف مهارة الكالم، استخدم

).٦:اجلدول. (طالقةوالسليم و املفرداتالنطق العلىقدرة الطلبة 

في مهارة الكالمبةدليل التقويم لقياس كفاءة الطل) : ٦(جدول 
: .................المصحح : ...................      اسم الدارس

: ..................الدرجة: ...................التاريخ

نطق سليم نتيجة
.قلة األخطاء يف الكالم

. أخطاء الكالم واضحة ولكن يفهم املعىن املقصود
.أكثراهتمامأخطاء الكالم  تقتضى

.تكرار الكالماحلاجة إىلإىلصعوبة الفهم ألخطاء الكالم يؤّدى
.عدم الفهم قطعاأخطاء الكالم الظاهرة تسبب

١٠٠-٨١
٨٠-٦١
٦٠-٤١
٤٠-٢١
٢٠- ١

مفردات نتيجة
ااستخدام املفردات أو عبارة  .اصطالحية كما يستخدمها الناطق 

استخدام عبارة اصطالحية غري مناسبة أو تكرار الفكرة املاضية ألن 
.املفردات حمدودة

.استخدام الكلمات اخلاطئة بالتكرار، قلة الكالم ألن املفردات قليلة

١٠٠-٨١
٨٠-٦١

٦٠-٤١



٨٢

.صعوبة الفهمخطاء وقلة املفردات الىت تسببوقوع األ
.دةعدم الكالم ألن املفردات حمدو 

٤٠-٢١
٢٠- ١

طالقة نتيجة
.طالقة الكالم تستوى بالناطق به

.ملسائل لغوية عندهةقصاتبدو سرعة الكالم ن
.سرعة وطالقة الكالم تؤثر مبسائل لغوية

.وقوع التكرار والسكوت يف بعض األحيان ألن كفاءة اللغة حمدودة
.احملادثةمن االستمرار يف تمكن يينقطع الكالم فال 

١٠٠-٨١
٨٠-٦١
٦٠-٤١
٤٠-٢١
٢٠- ١

المستوى الثاني في مهارة الكالم  بةلطلاالختبار القبلي نتائج ): ٧(جدول
للتمريض بمدينة بادنج بانجانجبأكاديمية نبيلة

الرقم
في مهارة الكالمكفاءة الطلبة

مجموع 
الدرجة

التقدير نطق 
سليم

مفرداتطالقة

مقبول١٦٠٦٠٦٠٦٠
مقبول٢٥٠٦٠٥٥٥٥
جيد٣٦٥٦٥٦٥٦٥
جيد٤٧٠٦٠٦٥٦٥
جيد٥٧٠٧٠٧٠٧٠
مقبول٦٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول٧٦٠٦٠٦٥٦١
مقبول٨٥٥٥٥٥٥٥٥



٨٣

مقبول٩٥٠٥٥٦٠٥٥
مقبول١٠٥٥٥٥٥٥٥٥
جيد١١٦٥٦٥٦٥٦٥
مقبول١٢٥٥٥٠٦٠٥٥
مقبول١٣٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول١٤٦٠٥٠٥٥٥٥
مقبول١٥٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول١٦٦٠٦٠٦٠٦٠
جيد١٧٦٥٦٥٦٥٦٥
جيد١٨٦٠٦٥٧٠٦٥
مقبول١٩٦٠٦٠٥٥٥٨
جيد٢٠٧٠٧٠٧٠٧٠
مقبول٢١٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول٢٢٥٥٥٥٥٥٥٥

موع ١٣٦٠١٢٩٥١٣١٥١٢٤٩ا
مقبول

٦١،٨١٥٨،٨٦٥٩،٧٧٥٦،٧٧معدل الدرجة



٨٤

في ستوى الثانيالمطلبةليقبلاالختبار النسبة مئوية لنتيجة  ): ٨(الجدول 
بادنج بانجانج بمدينةلتمريضلنبيلةبأكاديمية مهارة الكالم

نسبة مائويةالدرجةعدد الطلبةمسافة تحديد النتيجةالرقم
١
٢
٣
٤
٥

١٠٠–٩٥
٩٤–٧٥
٧٤-٦٥
٦٤-٥٥
٥٤-١٠

٠
.
٧
١٥
٠

ممتاز
جيد جدا

جيد
مقبول
ضعيف

-
-
٢٥%
٧٥%

-
١٠٠٢٢١٠٠%

للتمريض مبدينة أكادميية نبيلةلطلبةلاالختبار القبلييتضح أن نتائج٧: نظرا  إىل اجلدول

:بادانج باجنانج ميكن تصنيفها إىل ما يأيت 

ال أحد:  درجة  ممتاز       )أ(

ال أحد:  درجة  جيدجدا   )ب(

طلبة٧: درجة  جيد       )ج(

طلبة١٥:  درجة مقبول      )د(

ال أحد:   درجة ضعيف     )ه(

كما للطلبة أكادميية التمريض نبيلةاالختبار القبليتوضيحا ملعرفة التكرار عن نتائج

على مستوى %٢٠يتضح أن قدرة الطلبة يف الكالم  ) ٨: اجلدول ( عرضت الباحثة 

.مستوى مقبول وال أحد يف مستوى ممتاز وجيد جدا وضعيفعلى %٨٠وجيد



٨٥

:ملعرفة النتيجة املعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يلي 

الدرجات: الدرجة املعدلة  جمموع

الطلبة جمموع
X١٠٠   %X٥٦،٧٧%  = ١٠٠

من نتيجة املعادلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، نعرف أن قدرة 

.     ٥٦،٧٧ألن معدل نتيجتهم  " مقبول "الطلبة يف الكالم يف االختبار القبلي على مستوى 

عرض البيانات من نتيجة اإلختبار البعدي- و

لية التعليميةالبيانات عن تنفيذ العم: أوال

باستخدام املواد التعليمية الكالمبتعليم ةالباحثتبل القيام باالختبار البعدي، قامق

لقاءات، يف مدة ستةاستغرقتوادوتطبيق هذه امل. عدادمن عملية اإلةها الباحثتأنتجاليت 

٢ x١:اجلدول(أو حصتني لكل لقاء دقيقة ٤٥.(

وعند العملية التعليمية يف جمموعة التجربة عملية فقد عاملتهم الباحثة معاملة 

الم على احتياجتهم من خاصة،  فقد قدمت الباحثة هلؤالء الطلبة مادة تعليمية ملهارة الك

ا الباحثة موعة . املمرضة وهي املادة اليت أعد ووزعت الباحثة هذه املادة املعدة إىل هذه ا

.بعد االختبار القبلي وقبل جتربة الباحثة يف الغرفة الدراسية

موعة  وفيما يلي عرضت اخلطط اليت سارت عليها الباحثة يف العملية التعليمية يف ا

:الغرفة الدراسية من اللقاء األول إىل اللقاء السادسالتجربة يف
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الكالممهارة س في تعليم تحضير الدر 

في اللقاء األول

)مهارة الكالم ( اللغة العربية : املادة

)الدرس األويل ( التعارف : املوضوع

الثاين: مستوي

دقيقة٢x٤٥: الزمن

امللونة والسبورةالصور : الوسيلة التعليمية

السمعية الشفهية واملباشرة: الطريقة 

القدرة على التعبري الشفهي عما يف مضمون املوضوع واحلوار عن : املعيار الكفائي        

.التعارف

قدرة الطلبة على أن يعربوا عن األفكار شفهيا بإجادة النطق من : الكفاءة األساسية

.حيث الوضوح والسرعة بطالقة

قدرة الطلبة على أن يتكلموا باللغة العربية حول التعارف وإجادة 

نطق األصوات والكلمات بوضوح وسرعة وأن يفهموا مضمون 

.املوضوع فهما جيدا

قدرة الطلبة على أن يقفوا على معاين املفردات يف مضمون احلوار : املؤشرات

.واستخدامها يف الكالم

املقدمة باستخدام الرتاكيب قدرة الطلبة على أن يصفوا الصور 

.املربجمة



٨٧

:وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم  فهي كما يلي 

النشاط التمهيدي.١

التسليم)أ

.يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديدةحماولة املدرس)ب

.السؤال عن املوضوع)ج

النشاط األساسي.٢

.ويكتبها على السبورةتشرح املدرسة معىن الكلمات اجلديدة)أ

املفردات اجلديدةةقرأ املدرست)ب

.ةاملقروءبالتقليد احملاكاة بصوت عال للمفرداتالطلبةةأمر املدرست)ج

.أن جتعل مجلة مفيدة من املفردات اجلديدةالطلبةةأمر املدرست)د

.أن خيفظوا مجيع املفردات اجلديدة على انفراد أمام الفصلالطلبةةأمر املدرست)ه

النشاط الختامي.٣

.املعلمةأو املفردات حنو املواد هم وميا لفهمقتالطلبةبعضةاملدرسسؤال)أ

وصية املدرسة بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب التكلم واستعمال املفردات اجلديدة )ب

م  يف التعبريوالتعويد بالكالم باللغة العربية لرتق .ية قدر

.اختتام التدريس بقراءة احلمدلة)ج



٨٨

الكالممهارة س في تعليم تحضير الدر 

في اللقاء الثاني

)مهارة الكالم ( اللغة العربية : املادة

)الدرس األوىل ( التعارف : املوضوع

الثاين: مستوي

دقيقة٢x٤٥: الزمن

امللونة والسبورةالصور : الوسيلة التعليمية

السمعية الشفهية واملباشرة: الطريقة 

القدرة على التعبري الشفهي عما يف مضمون املوضوع واحلوار عن : املعيار الكفائي        

.التعارف

قدرة الطلبة على أن يعربوا عن األفكار شفهيا بإجادة النطق من : الكفاءة األساسية

.حيث الوضوح والسرعة بالطالقة

وقدرة الطلبة على أن يتكلموا باللغة العربية حول التعارف وإجادة 

نطق األصوات والكلمات بوضوح وسرعة وأن يفهموا مضمون 

.املوضوع فهما جيدا

قدرة الطلبة على نطق األصوات من خمارجها األصلية من : املؤشرات

.الكلمات املوجودة يف احلوار

سئلة املقدمة حول التعارف يف قدرة الطلبة على أن جييبوا على األ

.احلوار
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:وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم فهي كما يلي 

النشاط التمهيدي.١

التسليم)أ

.يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديدةحماولة املدرس)ب

.السؤال عن املوضوع)ج

النشاط األساسي.٢

نص احلوارةقرأ املدرست)أ

.اكاة بصوت عال حلوار املقروءالتقليد احملاملدرسة الطلبة بتأمر )ب

.تشرح املدرسة نص احلوار)ج

.تنقسم املرسة الطلبة جمموعتني وتأمر الطلبة بتطبيق احلوار بصوت عال)د

ملني بة أن يقوموا باحلوار عن التعارف أمام الفصل حاتأمر املدرسة بعض الطل)ه

مي هلجتهم وتنغيمهم ووضوحهم عند أداء الكتاب للنص املدروس واملدرس يقوم بتقو 

.تلك احملادثة

النشاط الختامي.٣

.سؤال املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهم  حنو املواد املعلمة)أ

وصية املدرس بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب التكلم والتعود على الكالم باللغة )ب

م  يف التعبري .العربية لرتقية قدر

.بقراءة احلمدلةاختتام التدريس )ج
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الكالممهارة س في تعليم تحضير الدر 

في اللقاء الثالث

)مهارة الكالم ( اللغة العربية : املادة

)الدرس األويل ( التعارف : املوضوع

الثاين: مستوي

دقيقة٢x٤٥: الزمن

الصور امللونة والسبورة: الوسيلة التعليمية

الشفهية والطريقة املباشرةالسمعية : الطريقة 

القدرة على التعبري الشفهي عما يف مضمون املوضوع واحلوار عن : املعيار الكفائي        

.التعارف

قدرة الطلبة على أن يعربوا عن األفكار شفهيا بإجادة النطق من : الكفاءة األساسية

".التعارف"حيث الوضوح والسرعة بالطالقة حول موضوع احلوار 

درة الطلبة على أن يتكلموا باللغة العربية حول التعارف وإجادة ق

نطق األصوات والكلمات بوضوح وسرعة ويفهموا مضمون 

.املوضوع فهما جيدا

قدرة الطلبة على أن يتكلموا باللغة العربية حول التعارف، بإجادة : املؤشرات

.نطق األصوات والكلمات بوضوح وسرعة

يبوا األسئلة املقدمة حول التعارف يف قدرة الطلبة على أن جي

.احلوار
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:وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم فهي كما يلي 

النشاط التمهيدي.١

التسليم)أ

.يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديدةحماولة املدرس)ب

.السؤال عن املوضوع)ج

النشاط األساسي.٢

.نص احلوارةقرأ املدرست)أ

.اكاة بصوت عال للحوار املقروءالتقليد احملتأمر املدرسة الطلبة ب)ب

.فظ احلوارتأمر املدرسة الطلبة حب)ج

عن التعارف أمام الفصل دون تأمر املدرسة بعض الطلبة أن يقوموا حبفظ احلوار )د

الكتاب للنص املدروس واملدرس يقوم بتقومي هلجتهم وتنغيمهم ووضوحهم محلهم

.دثةعند أداء تلك احملا

النشاط الختامي.٣

.حنو املواد املعلمةهم وميا لفهمقتالطلبةاملدرس بعضسؤال)أ

الكالم باللغة اللتزام بتدريب التكلم والتعويد على وصية املدرس بالتعلم اجليد وا)ب

م  يف التعبري .العربية لرتقية قدر

.اختتام التدريس بقراءة احلمدلة)ج



٩٢

الكالممهارة س في تعليم تحضير الدر 

يف اللقاء الرابع

)مهارة الكالم ( اللغة العربية : املادة

)الدرس اخلامس(يف غرفة التسجيل  : املوضوع

الثاين: طستوى

دقيقة٢x٤٥: الزمن

الصور امللونة والسبورة: الوسيلة التعليمية

السمعية الشفهية والطريقة املباشرة: الطريقة 

قدرة الطلبة على أن يعربوا عن األفكار شفهيا بإجادة النطق من : الكفاءة األساسية

يف غرفة "حيث الوضوح والسرعة بالطالقة حول موضوع احلوار 

".التسجيل

قدرة الطلبة على أن يقفوا على معاين املفردات يف مضمون احلوار : املؤشرات

.واستخدامها يف الكالم

دمة باستخدام الرتاكيب قدرة الطلبة على أن يصفوا الصور املق

.املربجمة

:وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم  فهي كما يلي 

النشاط التمهيدي.١

التسليم)أ



٩٣

.يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديدةحماولة املدرس)ب

.السؤال عن املوضوع)ج

النشاط األساسي.٢

.كتبها على السبورةاجلديدة وتتشرح املدرسة معىن الكلمات )أ

تقرأ املدرسة املفردات اجلديدة)ب

.ةاكاة بصوت عال للمفردات املقروءالتقليد احملتأمر املدرسة الطلبة ب)ج

.مجلة مفيدة من املفردات اجلديدةواعلتأمر املدرسة الطلبة أن جي)د

.الفصلأمام على انفرادمجيع املفردات اجلديدة تأمر املدرسة الطلبة أن خيفظوا)ه

النشاط الختامي.٣

.املعلمةأو املفردات حنو املواد هم وميا لفهمقتالطلبةبعضةاملدرسسؤال)أ

عمال املفردات اجلديدة وصية املدرسة بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب التكلم واست)ب

م  يف التعبريوالتعويد على  .الكالم باللغة العربية لرتقية قدر

.احلمدلةاختتام التدريس بقراءة )ج



٩٤

الكالممهارة س في تعليم تحضير الدر 

في اللقاء الخامس

)مهارة الكالم ( اللغة العربية : املادة

)الدرس اخلامس ( يف غرفة التسجيل : املوضوع

الثاين: مستوي

دقيقة٢x٤٥: الزمن

الصور امللونة والسبورة: الوسيلة التعليمية

الشفهية و املباشرةالسمعية : الطريقة 

القدرة على التعبري الشفهي عما يف مضمون املوضوع واحلوار عن : املعيار الكفائي        

".يف غرفة التسجيل"

قدرة الطلبة على أن يعربوا عن األفكار شفهيا بإجادة النطق من : الكفاءة األساسية

.حيث الوضوح والسرعة بالطالقة

وقدرة الطلبة على أن يتكلموا باللغة العربية حول يف غرفة 

التسجيل وإجادة نطق األصوات والكلمات بوضوح وسرعة وأن 

.يفهموا مضمون املوضوع فمها جيدا

قدرة الطلبة على نطق األصوات من خمارجها األصلية من : املؤشرات

.الكلمات املوجودة يف احلوار

ا على األسئلة املقدمة حول يف غرفة قدرة الطلبة على أن جييبو 

.التسجيل يف احلوار



٩٥

:وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم فهي كما يلي 

النشاط التمهيدي.١

التسليم)أ

.يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديدةحماولة املدرس)ب

.السؤال عن املوضوع)ج

النشاط األساسي.٢

نص احلوارةقرأ املدرست)أ

.اكاة بصوت عال حلوار املقروءالتقليد احملتأمر املدرسة الطلبة ب)ب

.تشرح املدرسة نص احلوار)ج

.تنقسم املرسة الطلبة جمموعتني وتأمر الطلبة بتطبيق احلوار بصوت عال)د

تأمر املدرسة بعض الطلبة أن يقوموا باحلوار عن اهلوايات أمام الفصل حاملني )ه

واملدرس يقوم بتقومي هلجتهم وتنغيمهم ووضوحهم عند أداء الكتاب للنص املدروس 

.تلك احملادثة

النشاط الختامي.٣

.سؤال املدرس بعض الطلبة تقوميا لفهمهم  حنو املواد املعلمة)أ

وصية املدرس بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب التكلم والتعود على الكالم باللغة العربية )ب

م  يف التعبري .لرتقية قدر

.اختتام التدريس بقراءة احلمدلة)ج



٩٦

الكالممهارةس في تعليمتحضير الدر 

في اللقاء السادس

)مهارة الكالم ( اللغة العربية : املادة

)الدرس اخلامس ( يف غرفة التسجيل : املوضوع

الثاين: مستوي

دقيقة٢x٤٥: الزمن

الصور امللونة والسبورة: الوسيلة التعليمية

السمعية الشفهية والطريقة املباشرة: الطريقة 

"القدرة على التعبري الشفهي عما يف مضمون املوضوع واحلوار عن : املعيار الكفائي        

".يف غرفة التسجيل

قدرة الطلبة على أن يعربوا عن األفكار شفهيا بإجادة النطق من : الكفاءة األساسية

يف غرفة "حول موضوع احلوار حيث الوضوح والسرعة بالطالقة 

".التسجيل 

قدرة الطلبة على أن يتكلموا باللغة العربية حول التعارف وإجادة 

نطق األصوات والكلمات بوضوح وسرعة ويفهموا مضمون 

.املوضوع فمها جيدا

قدرة الطلبة على نطق األصوات من خمارجها األصلية من : املؤشرات

.الكلمات املوجودة يف احلوار



٩٧

قدرة الطلبة على أن جييبوا عن األسئلة املقدمة حول يف غرفة 

.التسجيل يف احلوار

:وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكتها املدرسة عند أداء التعليم فهي كما يلي 

النشاط التمهيدي.١

التسليم)أ

.يف إجياد الربط مبوضوع الدرس اجلديدةحماولة املدرس)ب

.السؤال عن املوضوع)ج

النشاط األساسي.٢

.نص احلوارةقرأ املدرست)أ

.تأمر املدرسة الطلبة بتقليد وحماكاة بصوت عال للحوار املقروء)ب

.تأمر املدرسة الطلبة حلفظ احلوار)ج

تأمر املدرسة بعض الطلبة أن يقوموا حبفظ احلوار عن التعارف أمام الفصل دون )د

تهم وتنغيمهم ووضوحهم حاملني الكتاب للنص املدروس واملدرس يقوم بتقومي هلج

.عند أداء تلك احملادثة

النشاط الختامي.٣

حنو املواد هم وميا لفهمقتالطلبةاملدرس حول املواد اليت مت تعليمها إىل بعضسؤال)أ

.املعلمة

وصية املدرس بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب التكلم والتعويد بالكالم باللغة العربية )ب

م  يف  .التعبريلرتقية قدر



٩٨

.اختتام التدريس بقراءة احلمدلة)ج

بعدي لطلبة المستوى الثاني في البيانات عن نتائج االختبار العرض: ثانيا

للتمريض بمدينة بادنج بانجانجمهارة الكالم بأكاديمية نبيلة

اآلثار مدىبهعرف تلباالختبار البعديةالباحثتجراء العملية التعليمية، قامبعد إ

وقامت باالختبار البعدي . هاتبوجّر ةا الباحثعالية املواد التعليمية اليت أعدفاإلجيابية أو 

عناصر اللغة يف لكل عنصر من ثالثة . فيكون االختبار من مخسة عشر سؤاالشفهيا،

.يلي نتائج يف االختبار البعديوفيمااملفردات،و ،والطالقة،النطق السليم:الكالم وهي

المستوى الثاني في مهارة الكالم بةلطلاالختبار البعدي نتائج ): ٩(جدول
بادنج بانجانجللتمريض بمدينةنبيلةبأكاديمية 

الرقم
في مهارة الكالمكفاءة الطلبة

مجموع 
الدرجة

التقدير نطق 
سليم

مفرداتطالقة

جيد١٧٠٧٠٧٥٧٢
جيد٢٦٥٧٠٧٠٦٨
جيد٣٧٠٧٥٧٥٧٣
جيد٤٧٠٦٥٧٥٧٠
جيد٥٧٠٧٠٨٥٧٥
مقبول٦٦٠٦٥٦٥٦٣
مقبول٧٦٠٦٠٦٠٦٠



٩٩

مقبول٨٦٠٥٥٦٠٥٨
مقبول٩٥٥٥٥٦٥٥٨
جيد١٠٦٥٧٠٧٥٧٠
جيد جدا١١٧٥٨٥٩٠٨٣
مقبول١٢٦٠٥٥٦٥٦٠
جيد١٣٦٠٦٥٧٠٦٥
جيد١٤٧٠٦٥٧٠٦٨
مقبول١٥٦٠٦٥٦٥٦٣
جيد١٦٦٥٦٥٧٠٦٧
جيد١٧٧٠٧٥٨٠٧٥
جيد١٨٦٥٧٠٧٥٧٠
مقبول١٩٦٠٥٥٦٥٦٠
جيد جدا٢٠٨٠٨٥٩٠٨٥
مقبول٢١٥٥٦٥٦٥٦٢
مقبول٢٢٦٠٦٠٦٥٦٢

موج ١٤٢٥١٤٦٥١٥٧٥١٤٨٧ا
جيد

٦٤،٧٧٦٦،٥٩٧١،٥٩٦٧،٥٩معدل الدرجة



١٠٠

ستوى الثاني الملطلبةيبعداالختبار النسبة مئوية لنتيجة  ): ١٠(الجدول 
بادنج بانجانج للتمريض بمدينةنبيلةبأكاديمية

نسبة مائويةالدرجةعدد الطلبةمسافة تحديد النتيجةالرقم
١
٢
٣
٤
٥

١٠٠–٩٥
٩٤–٧٥
٧٤-٦٥
٦٤-٥٥
٥٤-١٠

٠
٢
١١
٩
٠

ممتاز
جيد جدا

جيد
مقبول
ضعيف

-
٩%
٥٠%
٤١%

-

للتمريض أكادميية نبيلةأن نتائج الطلبة اتضحت الباحثة) ٩(اجلدوليفنظر  بال

:ن بتصنيفها إىل كيف االختبار البعدي ميمستوى الثاين

ال أحد٠:درجة  ممتاز  )أ(

لبةط٢: درجة  جيدجدا )ب(

طلبة١١: درجة  جيد   )ج(

لبةط٩: درجة مقبول       )د(

ال أحد٠: درجة ضعيف     )ه(

أكادميية التمريض نبيلة للطلبةاالختبار البعديملعرفة التكرار عن نتائجتوضيحا 

.١٠:كما عرفتها الباحثة يف اجلدول مستوى الثاين



١٠١

على مستوى جيد جدا، % ٩أن قدرة الطلبة يف الكالم الباحثة تتضحاومن هنا 

.على مستوى مقبول% ٤١على مستوى جيد و% ٥٠

:الرمز كما يلي ةالباحثتاستخدمملعرفة النتيجة املعدلة 

الدرجات: الدرجة املعدلة  جمموع

الطلبة جمموع
X١٠٠   %X٥٩،٦٧%  =١٠٠

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

.٥٩،٧٦ألن معدل نتيجتهم " جيد "الطلبة يف الكالم على مستوى 

البحثمناقشة نتائج -ز

ا الباحثة يف  لتمريضلستوى الثاىن بأكادميية نبيلةامليف الدراسة امليدانية اليت قامت 

ا يف ت مهارة الكالم باملوادبادنج باجنانج، قد عّلممبدينة ويف . جمموعة التجربةاليت أعد

االيت لكالمملهارة اواد التعليميةاملاختربت الباحثة فرضية البحث، وهي أن جتربة املواد أعد

نبيلةقية مهارة الكالم للمستوى الثاين يف أكادميية فعالة يف تر ألكادميية التمريض ةالباحث

:ولتصديقها استخدمت الباحثة املعيار اآليت. بادنج باجنانج مبدينةلتمريضل

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول، وهذا يعين أن - ١

عدة لتعليم مهارة الكالم للمستوى الثاين بأكادميية التمريض نبيلة بادنج باجنانج املواد امل

.فعال

إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض مرفوض، - ٢

أكادميية التمريض نبيلة مهارة الكالم للمستوى الثاىن بوهذا يعين أن املواد املعدة لتعليم

.غري فعالبادنج باجنانج



١٠٢

نبيلةالقبلي والبعدي للطلبة أكاديمية تحليل النتيجة االختبار : ١١جدول 

بادانج بانجانجبمدينةلتمريضل

االختبار الرقم
القبلي

بين  الفرقاالختبار بعدي
االختبار 
القبلي و 
البعدي

D2

١٦٠٧٢١٢١٤٤
٢٥٥٦٨١٣١٦٩
٣٦٥٧٣٨٦٤
٤٦٥٧٠٥٢٥
٥٧٠٧٥٥٢٥
٦٥٥٦٣٨٦٤
٧٦١٦٠١١
٨٥٥٥٨٣٩
٩٥٥٥٨٣٩
١٠٥٥٧٠١٥٢٢٥
١١٦٥٨٣١٨٣٢٤
١٢٥٥٦٠٥٢٥
١٣٥٥٦٥١٠١٠٠
١٤٥٥٦٨١٣١٦٩



١٠٣

١٥٥٥٦٣٨٦٤
١٦٦٠٦٧٧٤٩
١٧٦٥٧٥١٠١٠٠
١٨٦٥٧٠٥٢٥
١٩٥٨٦٠٢٤
٢٠٧٠٨٥١٥٢٢٥
٢١٥٥٦٢٧٤٩
٢٢٥٥٦٢٧٤٩

١٢٤٩١٤٨٧١٨٠١٩١٨المجموع
٥٦،٧٧٦٧،٥٩٨،١٨٨٧،١٨معدل الدرجة

=
∑
 ( − 1)

Md =  ∑d

N

Md =  180
22

Md = 8,18

=
∑
 ( − 1)



١٠٤

=
8,18
1918

 (22− 1)

=
8,18
1918

22(21)

=
8,18
1918
462

=
8,18
4,15

=
8,18
2,08

=3,93

tهذه البيانات باستعمال الرمز من باحثةالانتهتأنبعد  testباحثة الفحصلت

باستعمال الرمز df (degree of freedom)عن لباجثةاوبعد ذلك حبثت٩٣،٣النتيجة على 

df = n-1فـ . هذه النتيجةباحثةالقبل ما فسرتdf =وبعد ذلك اهتمت. ٢١=١- ٢٢

بعد ما قارنت. ٢,٨٣هي % ٩٩يف الدرجة tيف اجلدول ٢١= dfبنتيجة باحثةال

=٩٩ويف الدرجة (tيف اجلدول tونتيجة ) t)=to٣،٩٣نتيجة باحثةال  %٢،٨٣ (

.ttأكرب من نتيجة toأن نتيجة باحثةفعلمت ال

٣،٩٣<٢,٨٣

الباحثة أن درجة تاء حساب اعتمادا على النتائج احملصولة لالختبار البعدي وجدت 

)t0 ( يف هذا البحث)٢,٨٣% (٩٩أكرب من درجة تاء جدول على مستوى ) ٣,٩٣ .(



١٠٥

فعرفنا أن الفرض السابق مقبول، وهذا يعين املواد املعدة  ملهارة الكالم لطلبة املستوى الثاين

بأكادميية التمريض فعالة يف ترقية مهارة الكالم وتصلح ألن تكون مواد تعليمية لتكون مواد  

.أكادميية التمريض نبيلة بادنج باجنانجب



١٠٦

تعليميةالبيانات ومناقشتها من إعداد موادتحليل : المبحث الثالث

عليها من الدراسة يف هذا البحث تقوم الباحثة بتحليل البيانات اليت حصلت 

وتكون املناقشة حسب اخلطوات املتتابعة . امليدانية اليت عرضتها الباحثة يف املبحث السابق

ا :يف اجراءات اإلعداد، وفيما يلي بيا

تحليل الحاجات- أ

انة الطلبة رأت الباحثة أن ليم اللغة العربية يف هذه األكادميية واستبمن مالحظة تع

قوا تلالعامة ومل يأكثرهم متخّرجون من املدرسة الثانويةالطلبة هلم خلفيات دراسية خمتلفة، 

الثانويةاللغة العربية إال يف هذه األكادميية، وبعضهم يتعلمون اللغة العربية يف مدرستهم 

.الدينية

، وكان اليمها واشرتاكتهم فيهواختلفوا أيضا يف استجابتهم حنو اللغة العربية وتع

ا جبد ونشاط ويهتمون  ما كبريا شرح املدرس اهتماببعضهم يرغبون يف تعلمها ويتعلمو

ا كثريا وال حيرصون على واآلخرون يشعرون بامللل ا وال يرغبون فيها، فال يهتمون  ، ال حيبو

.تعلمها

ر عملية التعليم، ألنه أّن املدرس هو مركز ومصدةالباحثتومن ناحية املدرس، وجد

ويبني ما هو غامض فيها ويقرأ النّص ويرتمجه  و يأمر الطلبة على يشرح املوادهو الذي 

الطلبة قلة استخدام الوسائل الكتاب املدروس، ورأتالعمل بالتدريبات املطروحة يف 

بإجابة لتحريرىاالختبار امن ولتقومي التعليم والتعلم، استخدم املدرس كثريا . التعليمية

.املدروسةاألسئلة عن املواد
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يف هذه الثابت أن الكتاب التعليمى ةالباحثرأتومن ناحية املواد التعليمية

، والتدريبات ون املوضوعات ال تتعلق بأمور طلبة التمريض، حيث تكاألكادميية غري موجود

على يدرب الطلبةومل. ةاملوجودة فيه مقتصرة على تدريب الطلبة الجياد  املعلومات امللفوظ

.  التعبري عن أفكارهم من الفقرة املقروءة وتلخيص النص

التخطيط والتطوير-ب

ة أمهية وجود املواد املناسبة الباحثانة والنتائج، رأتانطالقا من نتائج الدراسة واالستب

ممع مراعاة م وقدر ا باعتبارهم ممرضني، وأن تكون املوادحاجا جذابة حيث يرفع 

.اهتمام الطلبة ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية، خاصة لتعلم مهارة الكالم

باألهداف العامة واألهداف تعيني املدلوالت املناسبة ةالباحثتحاولتوملا تقدم

أيضا باختيار احملتوى املناسب من شىت املصادر واملراجع توبأحوال الدارسني، وقاماخلاصة

ة عن الصور التعليمية املطابقة الباحثتوكذلك حبث. اد على معايري اختيار احملتوىباالعتم

ا جذب اهتمام الطلبة واظهار رغبتهم يف تعلل . م املوادلموضوع املقرر، حيث ميكن 

أساليب التدريس والنشاطات واالسرتاتيجية التعليمية والوسائل ةت الباحثوكذلك اختار 

ا املناسبةاملعينة وأساليب التقومي .بالدارسني لوضعها يف دليل العاممع أدوا

إعداد المواد التعليمية- ج

لطلبة ملهارة الكالماملواد التعليميةبإعدادةالباحثتبعد أن مت التخطيط، بدأ

تم  إعداد املواد التعليمية وبعد أن ت. معايري تنظيم احملتوىوتنظيمها حسبأكادميية التمريض

لتقدمي هذه املواد التعليمية ة دليل العامالباحثتالكتاب التعليمي، وضعاملطبوعة يف شكل

وكان يف هذا الدليل النموذج من اخلطوات لتقدمي املواد التعليمية يف عملية التعليم . وتطبيقها
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من املقدمة واحلوار واألسئلة االستيعابية واملعاجلة النحوية والتدريبات والنشاطات والتقومي، 

فيه أنواع الطريقة توذكر . ه أيضا الوسائل املعينة ميكن االستفادة منها يف تعليمهافيتوذكر 

.ميكن تطبيقها لتقدمي هذه املواد التعليميةاليت 

التقدير من الخبير-د

ها مع االستبانة إىل اخلبري يف جمال تإعداد املواد التعليمية قدمةتم الباحثوبعد أن ت

م ملهارة الكالماملواد اللغة العربية من ناحية  م عليها، واللغة للحصول على تقديرا وتعليقا

االستبانة  على أن املواد التعليمية جيدة يف صفتها العامة، ولكن هناك ودلت نتائج هذه

.هذه املوادهذه التعليقات أساسا لتصحيحةالباحثتبعض التعليقات عليها، وجعل

ف العامة واألهداف اخلاصةمالئمة املادة املعدة مبعيار األهدا: أوال

ة مبعيار األهداف العامة يف مالئمة املواد املعد" مناسب جدا"اخلبريين يقدر 

، والحظت الباحثة املنهج املستخدم يف تعليم اللغة العربية يف تلك واألهداف اخلاصة

يف مهارة الكالم يف األهداف العامة واألهداف اخلاصةاألكادميية، فوجدت الباحثة أن 

. املستوى الثاين يعين تعليم احلوار والرتكيب واملفردات املعينة

للحصول على هذا املستوى، وحسب التدرج يف تعليم الكالم، ال بد من االبتداء 

واألهداف . بتعليم املفردات ونص احلوار واألسئلة االستيعابية والتدريبات واألنشطة والتقومي

ل من األهداف اخلاصة، وهي املعرفة واملهارة و الوجدان على املعيار األدىن العامة هي التفصي

ا . الذي ال بد للطلبة من استيعا

مالئمة املواد املعدة مبعيار تعيني املواد: ثانيا
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يف تعيني املواد التعليمية، ال بد من االهتمام باملبادئ يف تعيينها منها مشولية املواد 

ا تصور عدد املواد املوجودةودقتها فشموليتها تعين وأما دقتها تعين إىل أي مدى . أ

ا . استيعاب الطلبة هلذه املواد التعليمية ومن مشولية املواد التعليمية ودقتها يف رأي اخلبريين أ

".جيد "

مالئمة حباجة الطلبة: ثالثا

طئ يف إلقاء ال بد من املعرفة األولية بالطلبة، وهذا مهم حىت ال خيملواداإعداديف 

ا جيد  املواد التعليمية الصعبة أو السهلة، ويف رأي اخلبريين يف جمال تعليم اللغة العربية أ

.جدا

مالئمة يف عرض املواد: رابعا

مهم يف تعليم والتعلم، بدونه الرتتيب يف تقدميهالوضوح يف دليل العام للمعلم، و 

يشعر الطلبة بالصعوبة يف تعلمها واملدرس على تعليمها، السيما إذا كانت املادة هلا العالقة  

مهمة جدا حىت ينمي رغبة الطلبة يف عملية الطريقةالشرطية، وكذلك باستخدام الوسائل و 

ا . التعليم ذه النقطة رأى اخلبريين واملدرس أ ".جيد "و

تصحيحال- ه

بعد ذلك بتصحيح املواد التعليمية حسب تقديرات اخلبريين ةالباحثتقام

ما . وتعليقا

بة الميدانيةالتجر - و

املختارة املذكورة يف بتطبيق هذه املواد التعليمية املعدة باالسرتاتيجية ت الباحثةقام

ة مع مقابلة الباحثهاتوجبانب ذلك قدم. مع االستفادة بالوسائل املعينة كالصورالدليل العام
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ا، ونتائج هذه االستبانة يف هذه األكادمييةاللغة العربية إىل مدرسى للحصول على تقديرا

.دلت أن هذه املواد التعليمية جيدة

اشرتاك الطلبة يف عملية التعليم ةالباحثتحظومن خالل هذا التطبيق، ال

م يهتمون كثريا ويسرون كثريا يف تواهتمامهم واستجابتهم حنو تعليم اللغة العربية، فوجد أ

ذه املواد التعليمية واالسرتاتيجية  ا جبد ونشاط، فتكون عملية التعليم  تعلمها ويتعلمو

.املختارة عملية مرحية غري مملة

وبعد أن متت الباحثة من تطبيقها، قامت الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة مدى 

ونتائج هذا االختبار تدل على ارتقاء كفاءة . مهارة الكالمفعاليتها لرتقية كفاءة الطلبة يف 

وجبانب ذلك وّزعت الباحثة االستبانة إىل الطلبة ملعرفة . الطلبة يف كالم اللغة العربية وفهمها

.آرائهم عن املواد التعليمية املعدة، وتصبح هذه النتائج دليال للباحثة يف تصحيح هذه املواد

حيح األخيرالتص-ز

احثة بالتصحيح األخري حسب تقديرات املعلم ونتائج االختبار البعدي قامت الب

.وآراء الطلبة
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الفصل الخامس

نتائج البحث والتوصيات

نتائج البحث- أ

اعتمادا على البيانات اليت حصلت عليها الباحثة مث القيام بتحليلها سواء من 

من نتائج الطلبة يف االختبار القبلي  والبعدي ميكن أن نلخص نتائج االدراسة األولية وأم

:البحث كما يلي

حتليل : ملهارة الكالم للطلبة أكادميية التمريض هيملواد التعليمية جراءات إعداد اإإن - ١

وإعداد املواد، وحتكيم اخلرباء، واإلصالح، والتجربة االحتياجات، والتخطيط والتطوير،

.واإلصالح األخريامليدانية،

ا الباحثة هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة عند أداء - ٢ املواد التعليمية اجلديدة اليت أعد

م على تعبريهم الش فهي من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة ويف قدر

يف االختبار ائجاستخدام املفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارنت الباحثة بني النت

) ٩٣،٣(يف هذا البحث ) t0(أن درجة تاء حساب البعدي، وذلك القبلىي واالختبار 

).٢,٨٣% (٩٩ى مستوى أكرب من درجة تاء جدول عل

التوصيات -ب

بإعداد املواد التعليمية اجليدة املناسبة للطلبة، وذلك باختيار أن يقوم املدرس- ١

.املوضوعات السهلة وما هلا ارتباط بأحواهلم اليومية حىت ال ميل منها الطلبة



١١٢

ستخدم املدرس أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة ويستعني يأن - ٢

ساليب التقومي املختلفة حىت يكون التعليم عملية مرحية غري بالوسائل املعينة املتنوعة وأ

.مملة

م وتوثيق  لبةزود املدرس الطيأن - ٣ بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم وتنويع خربا

م .كفاء

عند تدريس الكالم، ألن ذلك جيعل ينبغي أن جيتنب املدرس استخدام لغة األم- ٤

لغة األم، بل يلزم عليه  استخدام  عودون على ترمجة الدرس أو شرحه بالطلبة ي

.كثري من الوسائل املعينة لفهم معاين املفردات اليت يريد تعليمها

المقترحات-ج

:بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة املقرتحات اآلتية

إن املواد التعليمية ملهارة الكالم للطلبة أكادميية التمريض أداة من األدوات املهمة - ١

التعليمية اليت ميكن أن يستفيد منها مدرسو اللغة العربية بأكادميية نبيلةيف العملية 

للتمريض مبدينة بادنج باجنانج أوغريها من أكادميية التمريض األخرى اليت يتعلم 

.طلبتها اللغة العربية

ا الباحثة - ٢ واداملإعداد على ةز هذا البحث مركّ يف إن املواد التعليمية اليت أعد

للتمريض مبدينة بادنج املستوى الثاين بأكادميية نبيلةطلبةلالكالمهارة تعليمية ملال

تعليمية للمهارات األخرى وادعداد م، فيحسن أن توجد حبوث أخرى إلباجنانج

.يف أكادميية التمريض األخرىلطلبة
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المصادر- أ

القرآن الكرمي.١
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إعداد المواد التعليمية لمهارة الكالم للمرحلة الثانوية إيكا وحيو ترنكانا عن . ٢٨

حبث تطويري (، )KTSP(على أساس المنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
: ماالنج(، )الثانوية فاكر عامل سومطرة اجلنوبيةو جترييب مبدرسة دميفو دار املتقني 

كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم،  
.حبث املاجستري غري منشور) ه١٤٣٢/م٢٠١١

تطوير مواد تعليم اللغة العربية في ضوء المنهج على حممد يوسف هدايت،. ٢٩
بونتياناك، ٢باملدرسة الثانوية احلكومية )KTSP(مستوى الوحدة التعليمية



٤

كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك : ماالنج(
.حبث املاجستري غري منشور) م٢٠١٠إبراهيم، 

تطوير مادة تعليمية في ضوء المنهج علىمستوى الوحدة التعليمية نور ليلى، . ٣٠
بالتطبيق مدرسة األنوارى (بة في تعليم مهارة الكالموأثره في تحصيل الطل

كلية الدراسات العليا، : ماالنج(، )االسإلمية بيما نوسا تنغارى الغربيةالثانوية
حبث املاجستري ) م٢٠١٠قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم، 
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ومن ناحية اللغةان من الخبير في مجال إعداد المواد التعليمية لمهارة الكالماالستبي

:يف الفراغات املعدة، واملعىن من كل األرقام كما يلي) √(حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
ضعيف جدا: ١ضعيف: ٢مقبول     : ٣جيد     : ٤جيد جدا: ٥

العناصر الرقم
للتحكيم

٥٤٣٢١البنود

الوضوح يف األهداف-١مالئمة املواد.١

املعاملة بني الطلبة-٢

السهولة يف التعليم-٣

ة بني املوادالصل-٤

التدرج-٥

مالئمة حباجة الطلبة-٦

سعة املواد ودقة-٧

صدق املواد التعليمية-٨

عدد املفردات-٩

النشاطاتأشكال - ١٠

دليل املعلم الوضوح يف- ١١عرض املادة.٢

الرتتيب يف تقدميه- ١٢

احلوارصحة - ١٣

اختيار املفردات بناء على الشيوع- ١٤

الطريقة املستخدمة - ١٥



استخدام احلروف ونوعها ومقياسها- ١٦الرسم البياين.٣

الرتتيب يف الكتابة- ١٧

التزيني- ١٨

مناسبة عدد التدريبات- ١٩التقومي.٤

مناسبة التدريبات مبستوى الطلبة- ٢٠

تعليمات تدريبات مناسبة- ٢١

إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات - ٢٢

شتمل االختبار على مواد خارج ما ال ي- ٢٣
درسه الطلبة

األسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة الكالم- ٢٤

مناسبة أشكال التدريب- ٢٥

:التعليقات 

الخبير،

)(



ريضللتمدمية نبيلةأكابمدرس اللغة العربيةط المقابلة مع انق
قبل تنفيذ البحث

:االسم

؟العربيةتك قبل أن تصبح مدرسا اللغة ما خلفية دراس.١
؟بادنج باجنانجمبدينةنبيلة للتمريضأكادمية بملهارة الكالم تعليمأهدافما هي.٢
نبيلة للتمريضأكادمية بملهارة الكالم ف املرجوة يف تعليمهل اكتسب املدرس األهدا.٣

؟ادنج باجنانجمبدينة
نبيلة للتمريضأكادمية بجه املدرس يف تعليم مهارة الكالمما هي املشكالت اليت توا.٤

؟بادنج باجنانجمبدينة
يف عملية تعليم ) مدير اجلامعي، املؤسسة، ومجيع عناصره(أكادميية/امعةاجلما دور .٥

؟اللغة العربية خصوصا تعليم مهارة الكالم
دريس اللغة العربية ملهارة الكالم ؟لتهل للجامعة  كتاب معد خاص.٦
املواد التعليمية املوجودة فيه ؟، وما املدرسي املستخدمما هو الكتاب .٧
؟كادميةاألباحتياجات الطلبة يف هذه سباهل الكتاب منا.٨
ما مواصفات أساسية لكتاب تعليم مهارة الكالم ؟.٩

لتعليم مهارة الكالم ؟تجابة الطلبة من الكتاب املستخدمكيف اس.١٠



نبيلة للتمريض أكادميةبط المقابلة مع مدرس اللغة العربيةانق
تنفيذ البحثبعد

:االسم
؟أكادميية التمريضكالم لطلبة لتعليم مهارة الما رأيك عن هذا الكتاب املعد.١
ما رأيك عن كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم بعد عملية التدريس باستخدام املواد املعدة؟.٢
؟ما املشكالت املوجودة يف استخدام هذا الكتاب.٣

نبيلة للتمريضأكادمية بطلبةط المقابلة مع انق
تنفيذ البحثبعد

:االسم
؟لكالم باستخدام هذا الكتاب املعدمارأيك عن تعليم مهارة ا.١
هل تساعدك هذا الكتاب يف تعليمك ؟.٢
هل حتب تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكالم باستخدام احلوار ؟.٣



ANGKET PENELITIAN
UNTUK MAHASISWA/I AKADEMI KEPERAWATAN NABILA

PADANG PANJANG SUMATERA-BARAT

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Saudara-saudariku, mahasiswa/mahasiswi yang dirahmati Allah,  angket ini

adalah bagian dari alat penelitian yang sedang saya laksanakan tentang “Desain

Materi Pembelajaran untuk Keterampilan Berbicara bagi Mahasiswa Akademi

Keperawatan ”.

Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat dan

pengalaman saudara-saudari, mahasiswa/mahasiswi ketika belajar bahasa Arab.

Kesediaan saudara-saudari, siswa/siswi untuk mengisi kuesioner ini sangat

diharapkan untuk membantu penelitian tersebut di atas, yang juga nantinya

diharapkan dapat memudahkan mahasiswa/mahasiswi dalam belajar Bahasa Arab

terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan berbicara atau maharah kalam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya berharap sepenuhnya agar

saudara-saudari, mahasiswa/mahasiswi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam

angket ini sesuai dengan keadaan saudara-saudari yang sebenarnya.

Peneliti menjamin sepenuhnya atas kerahasiaan jawaban saudara-saudari

semua. Dan jawaban apapun yang anda berikan tidak berpengaruh pada nilai yang

anda capai dalam pelajaran Bahasa Arab.

Terima kasih, jazakallahu khairul jaza’, atas bantuan dan partisipasinya

semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan yang kita hadapi. Amiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat saya
Peneliti

Chairani Astina



A. Petunjuk

1. Identitas Siswa

Nama Siswa : ……………………..…………………………………...

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 member tanggapan atau jawaban dengan cara member tanda checklist

(√) pada masing-masing kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban anda.

4. Ada lima pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist (√) masing-masing

sebagai berikut:

SS : Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap item pertanyaan

S : Jawaban “Setuju” terhadap setiap item pertanyaan

RR : Jawaban “ragu-ragu” terhadap setiap item pertanyaan

TS : Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan

STS:Jawaban “Sangat Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan

5. Contoh :

No Peryataan Pilihan Jawaban

SS S TS STS

1. Buku materi sangat perlu dalam pengajaran

kemahiran berbicara bahasa Arab

√

B. Pernyataan Angket

No Peryataan Pilihan Jawaban

SS S TS STS

1. Buku materi sangat perlu dalam pengajaran

kemahiran berbicara bahasa Arab

2. Buku materi sangat membantu saya

menguasai pelajaran yang sudah diajarkan

3. Ada buku materi yang saya pegang saat

pengajaran kemahiran berbicara

4. Materi pembelajaran sesuai dengan tujuan

pembelajaran



5. Buku materi yang dipakai dalam

pembelajaran kemahiran berbicara saat ini

sudah sesuai dengan yang dibutuhkan

6. Materi pelajaran maharah kalam

(keterampilan berbicara) mempunyai

manfaat langsung dalam kehidupan saya

sebagai mahasiswa keperawatan

7. Materi pelajaran maharah kalam  yang

diajarkan mempunyai keruntutan yang jelas

sehingga mudah untuk saya pelajari

8. Kalimat yang digunakan dalam buku materi

mudah saya pahami

9 Bentuk tugas-tugas dan latihan dalam buku

ajar membantu  kemahiran berbicara saya

10. Urutan penyajian materi pada tiap-tiap
pembelajaran buku materi ini untuk
meningkatkan kemahiran berbicara

C. Berilah saran, usulan  dan pendapat anda untuk perbaikan pengajaran Bahasa

Arab, khususnya bagi peningkatan kemampuan saudara/saudari dalam berbicara.

(Menurut anda, bagaimana seharusnya materi pelajaran maharah kalam dalam

Bahasa Arab, agar saudara/saudari merasa mudah dan senang dalam mempelajari

materi tersebut)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   Padang Panjang,_________________2012

                                        (__________________)



لمادة التعليم مهارة الكالمالقبليختبارأْسِئَلة اال
نبيلة للتمريض بمدينة بادنج بانجانج في أكاديمية

َالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اِهللا : س .١ َوبـَرََكاُتهُ اَلسَّ
....: ...............................ج

َأْهًال َوَسْهالً : س. ٢
....: ...............................ج

َصَباُح اَخلْري ؟: س. ٣
....: ...............................ج

؟َكْيَف َحاُلك: س. ٤
....: ...............................ج

؟َما امسك : س. ٥
....: ...............................ج

؟َما أَْنَت / َما أَْنِت : س. ٦
: ...................................ج

َكْم َرْقم التَّْسِجْيلك ؟: س.٧
: ...................................ج

؟ِيف َأي ِقْسم أَْنت : س. ٨
...................................:ج

َما ِهَوايَـُتك ؟: س. ٩
: ...................................ج

اَجلاِمَعِة ؟/ َتْذَهُب ِإَىل اَملْدَرَسةِ / َمَىت َتْذَهِبْنيَ : س.١٠
: ....................................ج

؟الَعَرِبيَّةتـَتـََعلَّم اللَُّغة / َهْل تـَتـََعلَِّمْنيَ : س.  ١١
.....: ...............................ج



اَجلاِمَعِة ؟/ َتْذَهِبْنيَ ِإَىل اَملْدَرٍسة / ِمبَ َتْذَهْب : س.   ١٢
....: ...............................ج

تـَتـََعلَّم ِيف اللَّيِل ؟/ َكْم َساَعًة تـَتـََعلَِّمْنيَ : س. ١٣
.....................................: ج

؟... َأِيب طَِبْيب، ُهَو يَـْعَمُل ِيف : س. ١٤
: .....................................ج

؟َأْشُعُر بَِأملٍَ ِيف َبْطِين، أَْيَن أّْذَهب :  س. ١٥
......: ...............................ج

...!وفقكم اهللا 



لمادة التعليم مهارة الكالمالبعديختبارالاْسِئَلة أَ 
نبيلة للتمريض بمدينة بادنج بانجانجفي أكاديمية 

اَلسََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اِهللا َوبـَرََكاُتهُ : س .٢
: ...............................ج

َأْهًال َوَسْهالً : س. ٢
...............................: ج

؟َكْيَف َحاُلك: س. ٣
: ...............................ج

؟َما امسك : س. ٤
: ...............................ج

؟ممَُرضةٌ / أَأَْنت ممَُرٌض : س. ٥
: ...............................ج

؟ِيف اْلُمْسَتْشَفىتَـْعَمِلْنيَ / تَـْعَمُل َهْل أَْنت: س. ٦
: ................................ج

؟نيَْ لِ مَ عْ تَـ / ِيف َأيُّ ِقْسٌم أَْنَت تَـْعَمُل : س.٧
: ...............................ج

؟ِإَىل اْلُمْسَتْشَفىنيَْ بِ َه ذْ تَ / َمَىت َتْذَهُب : س. ٨
...............................:ج

؟َمْن َذَهَب ِإَىل اْلُمْسَتْشَفي: س. ٩
: ...............................ج

؟َهْل َذَهَب نُوفَال ِإَىل اْلُمْسَتْشَفي ِمْن قَـْبلِ : س.١٠
: ...............................ج

؟ُهوَ ُج اَ أيِّ طَِبْيٍب ِإْحتِإَيل : س.  ١١
: ...............................ج



؟َمَذا أْعطَْتُه اْلُمَوظََّفُة بـَْعَد َأْن َسجََّل نَـْفَسهُ : س.   ١٢
: ...............................ج

؟َأيِّ َرْقٍم َوَجَدهُ : س. ١٣
: ...............................ج

؟اْلُمَوظََّفِة ِيفْ اآلِخْريِ َماِهَي َنِصْيَحُة : س. ١٤
: ...............................ج

؟ُشْكًرا َوِإَىل اللَِّقاءِ : س. ١٥
: ...............................ج

النجاحو دعائ بالتوفيق



قائمة أسماء الطلبة أكاديمية نبيلة للتمريض
األسماءالرقم
ألدينا رمحان ١
أنغي٢
إيكا يوليا ٣
إيال رمونا٤
دينا مارليندا ٥
راندي فراديستا ٦
رايا هرتيكا ٧
ريتا زوليتا ٨
ريكو ترييو فوترا٩
سوجي رمضاين ١٠
غومسان ييين ١١
فطرياين١٢
ليسا أفرييانيت ١٣
مايين روزا١٤
حممد يف الديان تومي ١٥
نديا مايا ساري ١٦
نوفريزال١٧
نيال أندرا ويتا ١٨
هاندوكو١٩
هيزيل مونيكا٢٠
يوغي ريزالدي٢١
يوفربي رمحي٢٢



الصور في ميدان البحث

نبيلة للتمريض بمدينة بادنج بانجانجأكاديمية 

مديرةمع الباحثة 
نبيلة للتمريض أكاديمية 

بمدينة بادنج بانجانج



مدرس اللغة مع الباحثة
نبيلة العربية بأكاديمية 

للتمريض بمدينة بادنج 
بانجانج

الباحثة مع الطلبة أثناء تدريباتهم على الكالم



والطلبة أثناء االختبار القبلي والبعديةالباحث

للتمريض نبيلة مستوى الثاني بأكاديمية الطلبة ة مع بعض الباحث
بمدينة بادنج بانجانج



السيرة الذاتية

المعلومات الشخصية-أ
) Chairani Astina(خرياين أستينا: االسم
١٩٨٧فرباير ٢٧كوتو تاجناح، : تاريخ الوالدة/املكان
أنثى: اجلنس

ةأندونيسي: اجلنسية
)H. Asril, BA(احلاج أسريل: الوالد

)Hj. Syaftinar, S.Pd SD(احلاجة شفتينار : الوالدة
وسانكار سومطرى الغربية إندونيسيابات: العنوان

٠٨١٣٧٤٢٣٤٦٤٩: اهلاتف اجلوال
astinac@yahoo.com:الربيد اإلليكرتوين

المستوى الدراسي-ب

السنةالمستوى الدراسي
١٩٩٨- ١٩٩٢كوتو تاجناح باتوسانكار٠٥ة االبتدائية احلكومية املدرس- ١
اإلسالمية معهد دار السالم املرحلة املتوسط والثانوية بكلية املعلمات- ٢

جاوى الشرقية أندونيسيامنتنجانج جناوىللبناتاحلديث كونتور
٢٠٠٤- ١٩٩٨

من جامعة اإلسالمية احلكومية ) وسالبكلوري(املرحلة اجلامعية - ٣
باتوسانكار

٢٠١٠- ٢٠٠٥

مرحلة املاجستري يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية  - ٤
كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية ماالنج جاوى الشرقية 

اندونيسيا 
٢٠١٢- ٢٠١٠

mailto:astinac@yahoo.com
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