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رُ  قَالَ  مَ ْنُ  عُ ا: (( اْخلَطَّاِب  ب لُّمِ  َعَلى اْحِرُصوْ عَ يَّةِ  اللُّغَةِ  تـَ ِب رَ َ ا اْلع ِإنـَّهَ ٌ  فَ ء ْن  ُجزْ نُِكمْ  مِ ْ ي   ))دِ
  

  واجب، فرض ومعرفتها الدين، من العربية اللغة إن: ((تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
  زالعربية باللغة إال يفهم وال فرض، والسنة الكتاب فهم فإن 

  ))واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما
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  إىل اهللا عز وجل ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

***  
  ةنورسي ووالديت املكرم لقمان احلكيم إىل والدي
  )بعد خالقي عز وجل(ني األول نياملعلم

  الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء ماتلقيت على يديه نالذي 
  وسالمة الطوية ونقاء الضمري القيمة املعاين الطيبة والسماحة وعرفت يف نفس كل منهما

 تقدمة إجالل واحرتام
***  

م أشكركم كل يكيم، وعلم احلكولوسيانا احليم، كاخوايت احملبوبون رالف هدي احلإىل 
  شكري على تشجيعاتكم  الدائمة

***  
  إىل أساتذيت املكرمني

 الذين أدين هلم بالكثري تقديرا و إجالال 
***  

  اإلسالميةملدرسني يف مجيع املدارس إىل كافة ا
  الذين قد بذلوا جهودهم لنصر دين اهللا القومي والعداد جيل املسلمني 

***  
  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية 

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

الذي اختار العربية وفضلها على سائر اللغات، والصالة والسالم على احلمد هللا 
وعلى آله من أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  :وبعد .وأصحابه ذوي الفضل والكرامات

وقد مّن اهللا عليّ باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد   
والثناء، فلك احلمد يااهللا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

كان هلم فضل يف   أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين - بعد محد هللا تعاىل –
خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، فهذا البحث 
املتواضع ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من األساتيذ 

لذلك، تقدم الباحثة أوفر شكرهم وتقديرهم لكل من بذل . واألستاذات الكرام و الزمالء
  :وختص بالشكر. لى إمتام هذا البحثجهده يف املساعدة ع

موالنا مالك إبراهيم غو، مدير جامعة و احلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورمساحة  .١
 .ماالنج  اإلسالمية احلكومية

موالنا مالك الدراسات العليا جامعة كلية   ، مديرمهيمنالدكتور مساحة األستاذ  .٢
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيم

كلية تعليم اللغة العربية   قسم، رئيس شهداء صاحل نور املاجسرت الدكتورمساحة  .٣
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج موالنا مالك إبراهيمالدراسات العليا جامعة 

علميا  ةاملشرف األول الذي أفاد الباحث، إمام أسراري الدكتورمساحة األستاذ  .٤
اية فكرة البحث وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بد

 .وعظيم الشكر والتقدير ةفله من اهللا خري اجلزاء و من الباحث حىت االنتهاء منه،



 د 

 

فحقا يعجز لساين مساحة الدكتورة أمي حممودة غزايل املاجستري، املشرف الثاين،  .٥
كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا   ة فقد قدم للباحث اوتقديره اعن شكره

 ة وتوجيهها،يوما عن مساعدة الباحث اضق صدرها ومل تمهبخل بعلالبحث فلم ت
 ة فله من الباحثةمبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث اوكان لتفضله

 .خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء
طفى، بصفته خبري تعلميم اللغة العربية، و الدكتور قريب اهللا بابكر مصمساحة  .٦

حسن عبد الباري بصفته خبري مواد تعليم اللغة العربية، الطالعهما  الدكتور نور
 .على إنتاج املواد التعليمية بتقدمي املالحظات واإلضافات القيمة

مساحة األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  .٧
ن الباحثة كل الشكر موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم م

 .والتقدير على ما قدموها من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء
مدير املدرسة الدكتورندوس سواردي ضرما بوترا و مدرسة اللغة العربية يانيت إيرويتا  .٨

و الطلبة ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج سومطرة الغربية 
م ىف التجربة امليدانيةعلى   .مساعد

ألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل  .٩
حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير 

  . واالمتنان
فرتجو الباحثة من القـراء أن . أن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقائص وأخريا

عسـى اهللا أن جيعــل هـذا البحــث مفيـدا ونافعــا . يقـدموا االقرتاحـات لتحســني هـذا البحــث
  .ملن يستفيد منه، آمني

  
  واهللا ويل التوفيق
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  إندونيسـيا جمـهوريــة
  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  بماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 
  تقرير المشرفين 

  

حيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف محن الرّ بسم اهللا الرّ   
  . له وصحبه أمجعنيآ ىاألنبياء واملرسلني وعل

  : ةه الطالبتبعد االطالع على البحث العلمي الذي حضر   
  راين اسم احلاكم:   اإلسم

                                           s-2/  ١٠٧٢٠٠٤٩ :  رقم التسجيل
إعداد  المواد  التعليمية  على أساس المواقف لتعليم مهارة :   موضوع البحث

املتوسطة اإلسالمية احلكومية  كفال  درسةاملبتطويري  حبث(الكالم 
  )حالالنج سومطرة الغربية

  

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
لاملشرف األوّ   

 
 

  األستاذ الدكتور إمام أسراري
 ١٩٦٣١١١٥١٩٨٦٠١١٠٠١ :رقم التوظيف 

 املشرف الثاين
 
 

  الدكتورة أمي محمودة غزالي
 : رقم التوظيف    
  ،االعتماد

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  الدكتور شهداء صالح نور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  إندونيسـيا جمـهوريــة
  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  بماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

  لجنة المناقشة اعتماد
  :البحث  عنوان

 تعليم مهارة الكالمل على أساس المواقف إعداد المواد التعليمية
  )الغريةسومطرة املتوستة اإلسالمية احلكومية حفال حالالنج  درسةاملبتطويري  حبث(

  

 ١٠٧٢٠٠٤٩ S-2:  التسجيل رقم    راين اسم احلاكم:  الطالبة إعداد
  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية

عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  ةالطالب تقد دافع
  ٢٠٢١   إبريل    :بتاريخ ،يوم اجلمعةة، وذلك يف املاجستري يف تعليم اللغة العربي

  :األساتذة ةوتتكون جلنة املناقشة من الساد
 : ..................التوقيع مناقشا سليماند محمن حممد شيخو  د.أ - ١

 : ..................التوقيع ومناقشا يسارئ اهلدى مفتاح .د - ٢

 : ..................التوقيع مشرفا ومناقشا مام أسراريإ د.أ - ٣

               .................. :التوقيع مشرفا ومناقشا  ايلأمي حممودة غز  .د - ٤
ىعتماد علالا  

الدراسات العليا،عميد كلية   
 
 

 األستاذ الدكتور مهيمين
  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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  إقرار الطالبة
  

  :أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت 
  ميكراين اسم احل:     اإلسم

   S2 / ١٠٧٢٠٠٤٩:   رقم التسجيل
  باري سجينجني، بادنج باريامان سومطرة الغربية:     العنوان

  
ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية   أقرّ  بأن هذه الرسالة اليت حضر

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 
  : عنوان 

 مهارة الكالم تعليمية على أساس المواقف لإعداد المادة ال
  )الالنج سومطرة الغربيةياملتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال ح درسةاملبتطويري  حبث(

  
ا من إبداع غري أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا إدعى أحد . حضر

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

  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  .جيربين أحد على ذلك إلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وملهذا، وحررت هذا ا  

  
  ٢٠١١إبريل  ٨ماالنج، 

  اإلقرار ةصاحب  
  

  ميكراني اسم الح
   ١٠٧٢٠٠٤٩: رقم التسجيل                                                                                            
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  البحث مستخلص
 

حبث (هارة الكالم تعليمية على أساس املواقف ملإعداد املواد ال. م٢٠١١ ،اسم احلاكمراين 
، )سومطرة الغربية الالنجيكفال حتطويري باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، كلية 
األستاذ الدكتور إمام : املشرف األول. الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

  .الدكتورة أمي جممودة غزايل: أسراري، واملشرف الثاين 
  

  .املواد التعليمية، أساس املواقف، مهارة الكالم: الكلمات األساسية
  

 يف األساسية ركائزه إحدى وهو املنهج، مكونات من سأسا عنصر الدراسية املواد إن
 من حتقيقها نريد اليت األهداف تتحقق والثقايف اللغوي حمتواه خالل فمن تعليمية، مرحلة أي

 ولكن .تدريس وطرق أنشطة من للمنهج األخرى املكونات إىل باإلضافة التعليمية العملية
 املواد ترتبط ال. املنهج أو احملتوى صدق والتدريبات الدراسية املواد بعض تتم مل الواقع،

 سهارّ د اليت املواد على الطلبة ويعتمد .الطلبة فيه يعيش الذي بالسياق اجلديدة باملعلومات
 مقيد وهو أيضا، حمدود دور وللطالب. ساملدر  قدمه مبا كثريا ويهتمون الفصل داخل املدرس

أساس  وهو. اساس املواقف  هي األجنبية اللغات تعليم ميدان يف األساس ومن .عليه مييله مبا
تقدمي املواد ىف شكل املواقف اليت ميارسها الطالب ىف الفصل، ويتعلمون من خالهلا  على

 معرفتهم لبناء الطلبة أنشطة إىل يتجه الذي التعليموهو أساس . الرتاكب اللغوية املنشودة
  .التدريس عملية يف ومشاركتهم موخربا

هارة على أساس املواقف مل إنتاج املواد التعليمية) ١: أما أهداف هذا البحث فهي
ما ) ٢الالنج سومطرة الغربية، يالكالم لطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال ح

  . هارة الكالم يف تلك املدرسةلى أساس املواقف مللتعليمية عمدى فعالية املواد ا
 امهواد امل هذه رباءواخل. ADDIE تطوير  بنمط والتطوير البحث هو البحث هذا منهج

موعة التجرية امليدانية هم،  . العربية اللغة تعليممن  خبريان موعة  ٢٠أما ا طالبا من ا
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موعة الضابطة ٢٠التجربة و   هي البحثبينات  ة جلمعاملستخدم ساليباألو . طالبا من ا
الدراسة  أسلوب باستخدام البيانات حتليل وأما .واالختبار اإلستبانة، واملقابلة، واملالحظة،

   .وصفىال حصائىاإل و الكيفي الوصفي و الوثائقية 
هارة تعليمية على أساس املواقف ملإعداد املواد ال) ١: هي البحث هذا نتائج أما

 تطوير و اخلطة، تصميم و احلاجات، و املشكالت حتليل :هي مراحل، مثن على رمي الكالم
النتيجة األخرية من ( التصحيح األخريو  وادامل جتربة و ،التصحيح األولو  التصديق، و ،املواد

 ،)"جيد جدا"بتقدير  ٩٠،٣٨هارة الكالم هو أساس املواقف ملاخلرباء للمواد التعليمية على 
للمدرسة  الطلبة كفاءة ولرتقية هارة الكالممل فعالةاملواقف   أساس علىتعليمية ال املواد أن) ٢

الالنج سومطرة الغربية بنظر إىل املقارنة بني نتيجة من ياملتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال ح
اكرب من درجة ) to(وأما درجة تاء حساب ) ”Table “t" (ت"و نتيجة يف اجلدول ) to(الطلبة 

  . ٢،٧١١ < ٣،٣٧٣ > ٢،٠٢٤: وهي%) ١و % ٥مستوى (يف اجلدول ) t(تاء 
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Teaching material is one of important elements in the learning process, 

besides as one of learning sources. Therefore, the teaching materials should be 
prepared by using a correct procedure and consider the preparation principles such 
as; language, culture, education and teaching methods. However, some existing 
teaching materials and exercises are irrelevant with the designed materials in the 
curricula and the students’ live. As a consequence, the students tend to be passive 
with the taught subject. One of approach in the learning process of foreign 
language is situational approach, which provides the teaching material in the form 
of students’ daily live situations. Therefore, the learning process is focused on the 
role of the students in developing their knowledge and their participation in the 
learning process to maximally improve their speaking skills. 

This research aims to develop the teaching material based on the situational 
approach for speaking skill with KTSP orientation for the students in the MTsn 
Kepala Hilalang, West Sumatra. The purpose in this research were: 1) prepare the 
teaching material based on the situational approach, 2) effective the teaching 
material based on the situational approach. 

This research was a development research with ADDIE development model. 
Two experts in Arabic teaching were involved in validating of this research. The 
subject of the research were classified into two groups, where each group 
consisted of 20 students. The first group was the experiment group, and the 
second group was the control group. The technique used in the research were 
observation, interview,  questionnaire, and tests (pre-test and post-test). The 
obtained data was then analysed by using a content analysis technique, a 
qualitative descriptive and descriptive statistics.  

The results of the research are: 1) preparation of the teaching material based 
on the situational approach for speaking skill with KTSP orientation involved 7 
steps, which are: analysis, design, development, validation, initial revision, trial, 
and final revision, (2) the learning process by using the teaching material based on 
the situational approach effectively increases the speaking skill of the MTsN 
Hilalang students. This is shown by a large difference of the scores between the 
control and the experiment groups on the t-table value for both 1% and 5% 
confidence levels which are  2.024< 3.373 > 2.711. 
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Kata kunci: Materi Ajar, Pendekatan Situasional, Keterampilan Berbicara. 
 

Materi ajar merupakan unsur yang penting dalam pembelajaran, selain juga 
salah satu sumber belajar. Hal ini tentunya dapat terwujud jika materi ajar tersebut 
disusun dengan prosedur yang benar dan memperhatikan prinsip penyusunannya, 
seperti bahasa, budaya dan pendidikan serta metode pengajarannya. Akan tetapi, 
beberapa materi ajar dan latihan tidak sesuai dengan materi yang ditetapkan 
(kurikulum) dan tidak berkaitan dengan kehidupan siswa. Siswa cenderung pasif 
dengan materi yang diajarkan guru. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran 
bahasa asing  adalah pendekatan situasional, yaitu pendekatan yang menyajikan 
materi ajar berbentuk situasi-situasi yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. 
Sehinggga pembelajaran lebih menekankan pada peran aktif siswa dalam 
membangun pengetahuan dan keterlibatan dalam proses belajar mengajar dan 
melatih kemampuan berbicaranya lebih maksimal.  

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengembangkan materi ajar berbasis 
situasional untuk keterampilan berbicara yang berorientasi pada KTSP; 2) 
Sejauhmana efektifitas materi ajar  berbasis situasional untuk keterampilan 
berbicara yang berorientasi pada KTSP untuk siswa MTsN Kepala Hilalang, 
Sumatera Barat.  

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model 
pengembangan ADDIE. Validator penelitian ini adalah dua orang ahli pengajaran 
Bahasa Arab. Subjek coba penelitian terdiri dari 20 siswa sebagai kelompok 
eksperimen dan 20 siswa sebagai kelompok kontrol. Adapun teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan tes (pre-
test dan post-test). Data dianalisis dengan menggunakan teknik content analisis, 
deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: (1) 
Pengusunan materi ajar berbasis situasional untuk keterampilan berbicara yang 
berorientasi pada KTSP melalui tujuah langkah, yaitu: menganalisis kebutuhan, 
mendesain prototype, mengembangkan materi, memvalidasi (Penilaian akhir dari 
validator tentang hasil penyusunan materi ajar ini adalah 90,38 “baik sekali”), 
merevisi awal, mengujicoba dan merevisi akhir; (2) Pembelajaran dengan 
menggunakan materi ajar berdasarkan situasinal ini efektif meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa MTsN Kepala Hilalang terlihat dari besarnya 
perbandingan nilai siswa control dan siswa eksperimen dari nilai pada t-tabel 1% 
maupun 5% yaitu 2.024 < 3.373 > 2.711. 
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   محتويات البحث

  الصفحة                         املوضوع

 أ  ...............................................................  االستهالل
  ب    .................................................................  اإلهداء 
  ج  .............................................................  تقديرشكر و 

  ه  ............................................................  تقرير املشرفني
  و  .......................................................  اعتماد جلنة املناقشة

  ز  ..............................................................  إقرار الطالبة
  ح  ............................................  مستخلص البحث باللغة العربية

  ي  ..........................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
  ك  .......................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

  ل  .......................... ................................  حمتويات البحث
  ف  ............................................................  قائمة اجلدوال
  ق  .............................................................  قائمة الرسوم

  ر  ............................................................  قائمة املالحق
  

  الفصل األول
  السابقةاإلطار العام والدراسات 

  

 ١  ............................................................  قدمة امل  - أ 
 ٤  .............................................  أسئلة البحثمشكلة و   -ب 
 ٥  .....................................................  أهداف البحث  -ج 
 ٥  ...........................  )Specification Of Produk(موصفات املنتج   - د 
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 ٦  ......................................................  فرضية البحث  - ه 
 ٦  ........................................................أمهية البحث  -و 
 ٧  ......................................................  حدود البحث  -ز 
 ٨  ......................................................  حتديد املفاهيم  -ح 
 ٩  ..................................................  الدراسات السابقة   - ط 

  

 لفصل الثانيا
  اإلطار النظري

 

  ١٥  ... ................................  وتعليمها مهارة الكالم:  المبحث األول
 ١٥  ................................................  مهارة الكالم مفهوم   - أ 
 ١٦  ..................................................  أمهية مهارة الكالم  -ب 
 ١٧  ..................... الكالم بالعربية للناطقني بغريهاأهداف تعليم مهارة   -ج 
 ١٨  .............................................  التخطيط لتعليم الكالم   - د 
 ١٨  ......................................  توجيهات عامة يف تعليم الكالم  - ه 
 ٢٠  ..................................................  تنمية مهارة الكالم  -و 
  ٢١  .......................................  اجلوانب املهمة ىف تعليم الكالم  -ز 
  ٢٢  ...........................................  دور املعلم يف تعليم الكالم  -ح 
  ٢٣  ..........................................  تقنياتهطريقة تعليم الكالم و   - ط 
 ٢٦  .............................................  الوسائل يف تعليم الكالم  -ي 
  ٢٧  ....................................................  اختبارات الكالم  -ك 
  ٢٩  ......................  دليل التقومي لقياس كفاءة الطالب ىف مهارة الكالم  -ل 

  ٣٠  ..........................................  المواد التعليمية: الثاني المبحث
 ٣٠  ................................................  املواد التعليميةمفهوم   - أ 
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 ٣٢  ..........................................  مراحل إعداد املواد التعليمية  -ب 
 ٣٢  ...........................................  اختيار املواد التعليمية  - ١

 ٣٢  .. ................................التعليميةمعايري اختيار املواد   )أ 
 ٣٣  ... ................................  طرق اختيار املواد الدراسية  )ب 

 ٣٤  ......................................  تنظيم حمتوى املواد الدراسية - ٢
 ٣٥  ...........................................  أسس إعداد املواد التعليمية  -ج 
 ٤٢  ...................  الناطقني لغري العربية اللغة تعليم ملواد العامة االجتاهات  - د 

  ٤٢  .....................  المواد التعليمية على أساس المواقف: المبحث الثالث
  ٤٥  ..........................   ميدان البحث عن لمحة تاريخية: المبحث الرابع

مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  كفال للاجلغريف  تأسيس و املوقع  - أ 
 ٤٥  .............................................  حالالنج سومطرة الغربية

 ٤٦  ...........................................  وشعار املدرسة ورسالة رؤية  -ب 
 ٤٧  ...................................................... عدد املدرسني  -ج 
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  كفال حالالنج مل أحوال الطلبة يف  - د 

 ٥٠  ......................................................سومطرة الغربية
  ٥٢  ....................................................املدرسية األدوات  - ه 

  
 الفصل الثالث

  البحث منهجية
  

 ٥٣  .......................................................  منهج البحث  - أ 
 ٥٤  ...................................................  ADDIE النموذج  -ب 
 ٥٥  ...................................................  املواد إعداد إجراء  -ج 
 ٥٨  .......................................................  بةيمواد التجر   - د 
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 ٥٨  ..................  جمتمع البحث و عينته وأسلوب اختيارها - ١
 ٥٩  ..... ................................  البيانات ومصادرها - ٢
 ٦١  .... ................................  أدوات مجع البيانات - ٣
 ٦٢  ..................................  أسلوب حتليل البيانات - ٤

 ٦٥  ...........................................  تنفيذ الدراسة مراحل  - ه 
  

  الفصل الرابع
  ومناقشتها وتحليلهاالبحث  نتائج

  

  ٦٧  .. ................................  نتائج البحث وتحليلها :المبحث األول
   ٦٧ ............ املواد التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم إعداد  - أ 

 ٦٨  ............................................  حتليل متطلبات نتائج - ١
 ٨٤  ......................................  تصميم الطراز املبدئي نتائج - ٢
  ٨٠  ...............................................  تطوير املواد نتائج - ٣
 ٨٦  ........................................  التحكيم من اخلرباء نتائج - ٤
 ٩٥  ...................................................  التجربة نتائج - ٥
 ٩٦  .............................................. املواد حتسني نتائج - ٦

 ٩٦  ......  فعالية استخدام املادة املعدة على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم  -ب 
 ٩٧  ........................................  من الطلبة نتائج االختبار - ١

 ٩٧  ...........  نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة و التجربة  )أ 
موعة  )١  ٩٨  ...................  الضابطةنتائج االختبار القبلي 
موعة التجربة )٢  ١٠٠  ....................  نتائج االختبار القبلي 

 ١٠٣  .........  االختبار البعدي للمجموعتني الضابطة والتجربةنتائج   )ب 
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 ١٠٣  ...............  نتائج االختبار البعدى للمجموعة الضابطة )١
موعة التجربة )٢  ١٠٦  ...................  نتائج االختبار البعدى 

 القبلي والبعدي للمجموعتني الضابطة  االختبار حتليل  )ج 

  ١٠٨  .............................................  والتجربة
 ١٠٨  ....  نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجوعة الضابطةحتليل  )١
  ١١١  ...   نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربةحتليل  )٢
موعتني الضابطة والتجربة يف االختبارين  )٣  داللة الفرق بني ا

  ١١٤  ........................................  القبلي والبعدي
موعتني الضابطة والتجربة االختبارمقارنة   )د   ١١٥  ..........  بني ا

 ١١٨  ...........  من الطلبة بعد استخدام املواد املعدةنتائج اإلستبانة  - ٢
 ١٢١  .  املعدة املواد بعد استخدام اللغة العربية مع مدرس املقابلةنتائج  - ٣

  ١٢١  ........................................ ومناقشة البحث: لثالثاالمبحث 
 ١٢١  ............  املواد التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم إعداد  -  أ

 ١٢٥  ......  فعالية استخدام املادة املعدة على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم  - ب
 

  الفصل الخامس
  البحث والتوصيات والمقترحات خالصة

  

 ١٢٧  .....................................................  خالصة البحث  - أ 
   ١٢٨  ....................................................  البحثتوصيات   -ب 

  ١٢٩  ...................................................  مقرتحات البحث  -ج
  

  ١٣٠  .................................................  قائمة المصادر والمراجع
  ١٣٥  ................................................................  المالحق
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  قائمة الجدوال

  صفحة  موضوع  رقم

  ٢٩  دليل التقومي لقياس كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم  ٢،١
كفال   اإلسالمية احلكوميةعدد املدرسون يف املدرسة املتوسطة   ٢،٢

  ٢٠١٢- ٢٠١١حالالنج سومطرة الغربية 
٤٨  

كفال حالالنج   الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٢،٣
  ٢٠١٢-٢٠١١سومطرة الغربية 

٥١  

كفال  األدوات املدرسية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٢،٤
  ٢٠١٢- ٢٠١١حالالنج سومطرة الغربية 

٥٢  

 أساس على الدراسية املواد تقومي يف رياخلب حتكيم ىنتائج املعايري  ٣،١
  املواقف

٦٤  

  ٦٥  مراحل تنفيذ الدراسة  ٣،٢
  ٧٠  بيانات اإلستبانة احتياجات الطلبة  ٤،١
  ٧٣  بيانات اإلستبانة عن املواقف اليت يراد التحاور عنها الطلبة  ٤،٢
من املقرر وزارة الشؤون الدينية  األساسية والكفاءة الكفاءة معيار  ٤،٣

  )املنهج على مستوي الوحدة الدراسية( ٢٠٠٨
٧٧  

  ٧٩  تصنيف املواقف املتعلقة باملواد  ٤،٤
  ٨٧  املواد التعليمية عامة أحكامحتكيم خبري املواد التعليمية عن   ٤،٥
  ٨٩  املواد التعليمية الكتاب نصوصعن  حتكيم خبري املواد التعليمية  ٤،٦
  ٩٢  يف املواد التعليمية األنشطةعن  حتكيم خبري تعليم اللغة العربية  ٤،٧
عن التدريبات والتقومي يف املواد  حتكيم خبري تعليم اللغة العربية  ٤،٨

  التعليمية
٩٣  
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  ٩٧  تطبيق املادة يف العملية التعليمية  ٤،٩
  ٩٨  للمجموعتني الضابطة والتجربة القبلياالختبار نسبة مئوية لنتيجة   ٤،١٠
  ٩٨  نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  ٤،١١
  ٩٩  الدرجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  ٤،١٢
  ١٠١  نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربة  ٤،١٣
  ١٠٢  الدرجة االختبار القبلي للمجموعة التجربة  ٤،١٤
الضابطة للمجموعتني  البعدياالختبار نسبة مئوية لنتيجة   ٤،١٥

  والتجربة
١٠٣  

  ١٠٤  الضابطةللمجموعة  نتائج االختبار البعدي  ٤،١٦
  ١٠٥  الدرجة االختبار العبدي للمجموعة الضابطة  ٤،١٧
  ١٠٦  للمجموعة التجربة نتائج االختبار البعدي  ٤،١٨
  ١٠٧  للمجموعة التجربة الدرجة االختبار البعدي  ٤،١٩
  ١٠٩  الضابطة للمجموعة نتيجة االختبار القبلي والبعدي  ٤،٢٠
  ١١١  للمجموعة التجربة نتيجة االختبار القبلي والبعدي  ٤،٢١
موعتني الضابطة و التجربة  ٤،٢٢   ١١٤  داللة الفرق بني ا
موعتني الضابطة والتجربة  ٤،٢٣   ١١٥  مقارنة االختبار بني ا
  ١١٩  من الطلبة بعد استخدام املواد املعدة نتائج اإلستبانه   ٢٤،٤
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  قائمة الرسوم 

  صفحة  موضوع  رقم

 كفال   اإلسالمية احلكومية  موقع جغريف للمدرسة املتوسطة  ٢،١
  حالالنج

٤٦  

ـــ  هيكل  ٣،١ ــــ   ٥٤  ADDIEالنموذج تصميم املواد ل
  ٥٦  هيكل تصميم املواد عند الباحثة  ٣،٢
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  قائمة المالحق

  موضوع  رقم

  ٤٠-١من )  t-test( جدول اختبار ت   )١(ملحق 
  االستبانة من خبري املواد التعليمية   )٢(ملحق 
  االستبانة من خبري تعليم اللغة العربية  )٣(ملحق 
  دليل املالخطة  )٤(ملحق 
  دليل املقابلة   )٥(ملحق 
  أسئلة االستبانة من الطلبة   )٦( ملحق
  االسئلة لالختبار القبلي والبعدي  )٧( ملحق
  التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالماملواد   )٨( ملحق
  الرسالة إلقامة البحث من اجلامعة مالك إبراهيم ماالنج  )٩( ملحق
الرسالة بعد إقامة البحث من املدرسة املطوسطة احلكومية كفال   )١٠( ملحق

  حالالنج 
  ةالسرية الذاتية للباحث  )١١( ملحق

 
 
 
 
 
 

 



  الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

  
 مقدمة  -أ 

ّ  على طويل زمان منذ املناطق بأكثر إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم انتشر  األقل
 املادة كانت اللغة هذه تعليم ظهور فأول .البالد هذه يف اإلسالم دين انتشار منذ

لقد  . الشاملة املادة إىل حتتاج ال حىت احمللية باللغة وفهمه القرآن قراءة إىل دف التعليمية
وهناك أمر مهم ىف تعليم اللغة العربية . كان تعليم اللغة العربية جزءا من حياة املسلمني

إن املنهج هو كل ما تقدمه املدرسة أو تتيحه لرتبية . للناطقني بغريها، وهو املنهج
من هنا، ميكن  ١.ملدرسةوهو أساس من األسس اليت يقوم عليها عمل ا. تالميذها

ا تم  وتقام . االعتبار أن مجيع العمليات التعليمية وأنشطتها البد أن تراعي املنهج و
  . العمليات التعليمية ىف إندونيسيا كذلك على أساس املنهج املقرر

مازال مطبقة حيت اآلن، ال ) KTSP(إن املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 
وأما . لكفاية والكفاية األساسية املفصلة لكل املهارات اللغوية األربعتذكر فيه إال معايري ا

بالنسبة للمواد التعليمية، فقد ذكر فيه عموما موضوعان يف كل فصل دراسي دون 
ومن مث، فهذا املنهج يفتح بابا واسعا حلرية املدرس ىف إعداد املواد التعليمية . تفصيل

موتطويرها من شىت املصادر حسب أحوال ا   .لدارسني ومستوى قدرا
وعلى الرغم مما تقدم ذكره، فإن املشكالت تأيت من بعض املدرسني ىف تفسري 
املنهج املقرر على اخلطة الدراسية، ال سيما ىف اختيار املواد التعليمية املناسبة وتنظيمها مبا 

املشكالت ألن وتأيت هذه . يساعد التلميذ على استعاب الكفاية املرجوة ىف املنهج
فمن واجبات املدرس تفسري وتطوير هذه . املنهج يذكر املادة التعليمية األساسية جممال

  .املادة األساسية وتفصيلها لتكون مادة تعليمية  كاملة

                                                        
  ١٤. ، ص)١٩٩١دار املعارف، : القاهرة(، الطبعة الثالثة المنهج وعناصرهوين عمرية، يإبراهيم بس١

١ 



أما بالنسبة لتطوير املواد، فيجب أن يكون املدرسون متقنني ىف اختيارها على 
واملواد . سب املادة مع الطريقة والوسيلةحسب خصائص املادة التعليمية اجليدة لتتنا

الكتاب و . اجليدة هي اليت تتناسب مع األهداف املطلوبة لكل من املهارة املنشودة
هو الوعاء الذى حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو  الذي يتضمن املواد التعليمية، التعليمى

لوسيلة أو الواسطة الىت تقدم اللقمة املرة املذاق الىت نقدمها للطالب اجلائع، واملعلم هو ا
بواسطتها هذه اللقمة للطالب، وهذه الوسيلة أو الواسطة ال يتوافر وجودها دائما بل 

ّد –تكاد تكون معدومة أحيانا  وإذا كان األمر   -ىف حالة عدم إعداده اإلعداد اجلي
  ٢.كذلك فإننا نرّكز اهتمامنا بالوعاء أو احملتوى، أال وهو الكتاب التعليمى

كما ميدهم   ،لكتاب التعليمي يزود الطلبة باجلوانب الثقافية املرغوب فيهاوا
م على النقد واالجتاه العقلي مثل أحداثه  باخلربات واملعلومات واحلقائق اليت تنمي قدرا

كما ميثل الكتاب التعليمي السلطة يف فرض   ،كجزء من عملية التفهم واالستيعاب
  .نا فإنه شديد التأثري على الطلبةومن ه ،فهو يؤكد املعاين ،الفكرة

هم ىف العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمى هو الذى موإذا كان املعلم له دور  
جيعل هذه العملية مواصلة بني التلميذ وبني نفسه حىت حيصل على ما يريده من التعليم، 

اجليد هو الذى فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند الكتاب التعليمى 
  .حيذب التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه

وهي إذ مل . والتعلم هي من إحدى املكونات املهمة ىف العملية التعليمواد أن امل
وقد  طلبةإعدادا جيدا ويتم اختبارها على أهداف منشودة، فقد ال تأيت بالفائدة لل دّ عِ تُ 

يوجه املدرس اللغة العربية ىف . اف املرجوةال تساعد املدرسني على الوصول إىل األهد
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كافال حالالنج سومطرة الغربية مشكالت ىف 

بأحوال الطلبة املواد التعليمية مطابقة ولذلك، ليس هناك . تصميم وتطوير املواد التعليمية

                                                        
دار : الرياض(، ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا٢

   ٧: ص) م ١٩٩١الغايل، 



ذه املشكلة يف املدرسة وتساعد الباحثة حلل ه. ىف املدرسة وموافقة بأهداف التدريس
املطوسطة اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج بإعداد املواد التعليمية على أساس املواقف 

  .لتعليم مهارة الكالم يف ضوء املنهج على مستوي الوحدة الدراسية
الكالم يف اللغة الثانية من املهارات واختارت الباحثة مهارة الكالم، الن  

وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال . اية من غايات الدارسية اللغويةاألساسية اليت متثل غ
ويعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وهو ترمجة  ٣.مع اآلخرين

اللسان عما تعلمه االنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات 
، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما

مادلت على معىن من : الصوت املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي
  .٤املعاين، على األقل يف ذهن املتكلم

فتعلـيم اللغـة العربيـة هـو إعطـاء مـادة الــدرس مـن اللغـة الـىت تشـتمل علـى املهــارات 
و القــراءة مث الكتابــة باســتخدام الطرائــق والوســائل اللغويــة األربعــة وهــي االســتماع والكــالم 

م وميوهلم   .واملواد التعليمية املناسبة ألحوال الطالب وحاجا
إن تدريس مهارة الكالم ليس عملية سهلة تتم دون مقـدمات أو دون ترتيـب ال  

فلتعلـيم سيما يف تعليم اللغة للناطقني بغريها مثل تعليم اللغة العربية للطلبة اإلندونيسـيني، 
د ّ سون إىل تنظيمه تنظيما دقيقا  وجي  ٥.امهارة الكالم حيتاج املدرّ

ذه املدرسة ملا هلا من  واختارت الباحثة أساس املواقف ىف إعداد املواد التعليمية 
أنه يراعي حاجات الطالب يف أن تكون  Wilkinsمميزات مفيدة كما اعترب ويلكينس 

ا ىف مستقبلهم ويدفع إنتباههم إىل  ا مطابقة للمواقف اليت حيتاجو اللغة اليت يدرسو
  .قدرة االتصال البسيط

                                                        
  ١٦٠: ص) م١٩٨٩/ه١٤١٠ ،إيسسكو: الرباط(، تعليم العربية لغير الناطقين بها, رشدى أمحد طعيمة٣
 .٨٥: ، ص)١٩٩٢دارالسلم، :  الرياض(، ، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان٤
دروس الندوات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، ٥
  ٣٤:ص) ن، مؤسسات الوقف اإلسالمى.د( ،)الجانب النظرى(



املواقف  على أساس تعليميةاملواد ال الباحثة أن تصمم تنظرا مما سبق، حاول
يف  )الثاين(الفصل الثامن لدي طلبة  اصة النطق الصحيح والطالقةهارة الكالخممل

املناسبة ألحواهلم  املتوسطة اإلسالمية احلكومية كافالحالالنج سومطرة الغربيةاملدرسة
م وميوهلم ومواقفهم ألن املادة هي من إحدى املكونات املهمة ىف العملية . وحاجا

 تأيت وهي إذ مل تعد إعدادا جيدا ويتم اختبارها على أهداف منشودة، فقد ال. التعليمية
  . بالفائدة للطلبة وقد ال تساعد املدرسني على الوصول إىل األهداف املرجوة

 
 ة البحثأسئلمشكلة و   -ب 

  : يلى فيما البحث فمشكالت املذكورة، املقدمة من انطالقا
املنهج على املستوى الوحدة الدراسية يفتح بابا واسعا حلرية املدرس على  - ١

املدرس اللغة العربية ىف املدرسة املتوسطة جه ايو و . تطوير املواد التعليمية
اإلسالمية احلكومية كافال حالالنج سومطرة الغربية مشكالت ىف تصميم 

 .املواد التعليمية
الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات  - ٢

 دثالتح ىفالطالب  مهارة تدينيوجد يف ميدان البحث و . الدارسية اللغوية
 .العربية باللغة

يسبب تدين قدرة الطلبة يف  املواد التعليمية على أساس املواقفاعداد عدم  - ٣
أساس ب الكالم مهارة مواد إعداد ضرورةترى الباحثة  ، ولذلكمهارة الكالم

 .املواقف
  
  
  
  



 :بناء على املشكالت السابقة فأسئلة البحث ىف هذا البحث هي
ـــتم كيـــف - ١ ـــةاملـــواد ال نتـــاجإ ي ــة علـــى أســـاس املواقـــف مل تعليمي هـــارة الكـــالم خاصـ

 درسـةامللدي طلبة الفصـل الثـامن يف النطق الصحيح والطالقة وإجياد املفردات 
 ؟حالالنج سومطرة الغربية كافال   توسطة اإلسالمية احلكوميةامل

هارة الكالم خاصة مل على أساس املواقفعدة ما مدى فعالية استخدام املادة امل - ٢
 درسـةامللدى طلبة الفصـل الثـامن يف النطق الصحيح والطالقة وإجياد املفردات 

  توسطة اإلسالمية احلكومية كافالحالالنج سومطرة الغربية؟امل
 

 أهداف البحث  - ج 
  :يف هذا البحث فهي ما يلى  ةريد أن حيصل إليها الباحثتأما أهداف اليت 

لدي طلبة الفصل الثامن هارة الكالم ملواقف ملعلى أساس ا إنتاج مادة تعليمية - ١
 .حالالنج سومطرة الغربية توسطة اإلسالمية احلكومية كافالامل درسةامليف 

لدي هارة الكالم على أساس املواقف ملعدة معرفة فعالية استخدام املادة امل - ٢
 حالالنج كافال توسطة اإلسالمية احلكوميةامل درسةاملطلبة الفصل الثامن يف 

 سومطرة الغربية
 
 )Specification Of Produc(مواصفات المنتج    -د 

املواد التعليمية على وفق مواصفات  من هذه الدراسة تريد الباحثة أن تنتج
  :مواصفات إنتاج املواد التعليمية املعدة فما يليو  بعينها

 هذه الدراسة هو املواد التعليمية بشكل الكتاب الورقي ىفاإلنتاج  - ١
)Hardcopy.( 

 .  ٥،١٧  x ٢٥أما حجم الورق  - ٢



هارة الكالم ىف ضوء صوصا ملعلى أساس املواقف خ واد التعليميةتأّلف هذا امل - ٣
املنهج الدراسي على مستوى الوحدة الدراسية حلل مشكلة الفصل الثاين 

 .كفاال حالالنج للمرحلة الثانية   باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
ن هذ - ٤ دليل استخدام الكتاب ومعيار الكفاية و  من يميةه املواد التعليتكوّ

من ه املواد التعليمية هذ تكونوت. واراتاألساسية واملؤشرات واحل الكفاية
 ،اربع وحدات ولكل درس. املهنة و اهلواية: ومها نصف السنة، ملدة درسني
 .دقيقة انونولكل لقاء مث. وحدة لقاءان ولكل

ويف . احلوار، الرتكيب البسيط، والتدريبيتكون الدرس من املفردات اجلديدة،  - ٥
 .واملراجع قدم وقائمة املفرداتواد التعليمية تنـهـاية امل

  .امللونة بالصورجمهزة  املواد التعليمية ويقدم - ٦
  

  البحث وضفر   -ه 
ة على أساس املواقف ها الباحثتممصقد اليت هارة الكالم ملتعليمية املادة ال

 توسطة اإلسالمية احلكومية امل درسةامل يففصل الثامن لل ىف تعليم مهارة الكالمفعالة 
  .حالالنج سومطرة الغربية كافال

 
 أهمية البحث   -و 

 النظرية -١
يساهم هذا البحث يف إثراء املعرفة واملعلومات يف كيفية إعداد املواد التعليمية 

  .املرحلة املتوسطة طلبةاجليدة وتصميمها، خاصة ىف مادة الكالم ل
 التطبيقية -٢

  لتعليم  املادة الدراسية اجليدة إعداديف ة يعترب هذا البحث تدريبا للباحث:   أوال
 املستوى نهج علىيف ضوء امل مهارة الكالم على أساس املواقف

  .لدراسيةا



ــــاملادة اجليدة تساعد امل إعدادإن :   ثانيا   بتعليمها للوصول   درسني على القيامـــ
نهج على ضوء املستوى إىل األهداف املرجوة املقررة حسب امل

 .الدراسية
ـــأساسا ع أن يكون البحث مبعلوماته ونتائجه:   ثالثا ــــ ــــ ــ   مليا للمدرس ىف تطبيق ــ

توسطة اإلسالمية امل درسةتعليم مهارة الكالم ىف املىف  تعليميةاملادة ال
 .حالالنج سومطرة الغربية كافال   احلكومية

ـــتامل  درسةىف  امل أن يكون البحث مساعدا للطلبة :   رابعا ــــ ــــ   اإلسالمية  وسطة ــ
  .فهم اللغة الغربية ىف ترقية  حالالنج سومطرة الغربية كافال احلكومية 

  
 حدود البحث  -ز 

 الحدود الموضوعية -١
التعليميــة علــى أســاس املواقــف  ركــزت الباحثــة ىف هــذا البحــث عــن اعــداد املــواد

ت املواد واختار . هارة الكالم خاصة النطق الصحيح والطالقة وإجياد املفرداتمل
وصــممت الباحثــة املــواد . اليوميــة محيــا يفطــالب ال حاجــات بأســاس املعــدة

  .خصوصا لفصل الدراسي الثاين مبوضوعي املهنه واهلواية
 الحدود المكانية -٢

توسطة اإلسالمية امل درسةبامل احلدود املكانية هلذا البحث ةالباحث تحدد
ىف ترقية  )الثاين( يف الفصل الثامن حالالنج سومطرة الغربية احلكومية كافال

 هذه واختيار .مهارة الكالم خاصة النطق الصحيح والطالقة وإجياد املفردات
 وهي. اعداد املواد  التعليمية يف املشكلة هلااملدرس  ألنواد امل لتطوير املدرسة

ية تنم ىف التطوير جنح إذاو . أخرى ملدارس منطا اإلسالمية املدارس إحدى من
 حوهلا مدارس تتبع سوفهارة الكالم يف هذه املدرسة ملطالب ال ذخرية
  .لنموها



 الحدود الزمانية -٣
ـــ قامـــــت ــوايل ببحث ةالباحثــ ـــا ىف حـــ ــل ال لقـــــاءات ٨هــ ـــامن ىف املرحلـــــة يف الفصـــ ثــ

  م ٢٠١٢ – ٢٠١١من السنة الدراسية املتوسطة ىف الفصل الدراسي الثاين 
  
 فاهيمتحديد الم  - ح 

 اإلعداد -١
اإلعداد هو تقسيم ملوضوع من املوضوعات أو مشروع من املشروعات 
العلمية أو األدبية أو غريها، و ذلك إما بالنقل التام أم البعض وإما بالتأليف 

 هوتعليمية هنا ال املوادوإعداد . متاما حسب ابتكاريات املؤلف وخرباته
 حسبمهارة الكالم  لتعليمواقف امل أساس علىتعليمية ال املوادإعداد 

 .املقرر واملنهج الدارسني متطلبات
 المادة التعليمة -٢

 يف املساندة واملعلومات واألسس، املبادئ من جمموعة هيتعليمية ال املواد
 املواد وتتكون .اللغة ملتعلمي تقدم اليت اللغوية املواد وهي. التعليمي الربنامج

 على وتطورها باملنهج املناسبة األخرى واملواد املوضوعات منتعليمية ال
 من القريبة املوضوعات من املواد هذه تتكون. الطلبة متطلبات حتليل حسب
 .الطلبة اليومية خربات

 أساس المواقف -٣
هو تقدمي املواد ىف شكل املواقف اليت ميارسها الطالب ىف الفصل، ويتعلمون 

  .الرتاكيب اللغوية املنشودةمن خالهلا 
 
 
 



 مهارة الكالم -٤
هي من املهارات األساسية الىت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية، وهو 

واملراد بالكالم هنا يعين قدرة الطلبة يف . نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين
  .نطق األصوات واستعمال املفردات والقدرة على الكالم بطالقة

  
 السابقةالدراسات   -ط 

  :الدراسات السابقة الىت اطلع عليها الباحث هي كما يلي
 نور الهادي -١

  Situational(تصميم   املنهج    على    أساس    املواقف    :     العنوان
Syllabus ( لتعليم اللغة العربية ىف املعهد اإلسالمي) حبث

تطويري ىف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي 
  ).بانيوأنيار باميكاسان مادورا

  كيف    يتم   تصميم     املنهج    على أساس    املواقف) أ:   أسئلة البحث
)Situational Syllabus ( لتعليم اللعة العربية ىف مركز اللعة

  الغربية ىف معهد دار العلوم اإلسالمي باميكاسان مبادورا؟ 
  اس   املواقف ما    مدى    صالحية    املنهج   على  أس) ب
)Situational Syllabus ( لتعليم اللعة العربية ىف مركز اللعة

  الغربية ىف معهد دار العلوم اإلسالمي باميكاسان مبادورا؟ 
  Situational(اعداد    املنهج   على   أساس  املواقف  ) أ:   أهداف البحث

Syllabus ( معهد لتعليم اللعة العربية ىف مركز اللعة الغربية ىف
  دار العلوم اإلسالمي باميكاسان مبادورا

  معرفة   مدى   صالحية  اعداد املنهج على أساس) ب



لتعليم اللعة العربية ىف مركز ) Situational Syllabus(املواقف 
اللعة الغربية ىف معهد دار العلوم اإلسالمي باميكاسان 

  مبادورا
  منهج  البحث  التطويرياستخدام الباحث ىف  هذا  البحث  :   طريقة البحث

 )R&D .( وهى طريقة البحث املستخدمة للحصول على
  .نتائج معني وجتربة فعالية

  إن ىف وضع أهداف تعليم اللغة العربية ىف مركز اللغة العربية ) أ:   نتائج البحث
مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان ال يكتفي 

صنوع ىف املراجع الباحث من نقل جمموعة األهداف امل
املعتربة، ولكن البد من اختيارها حسب الوضع احلايل 

  . للمركز مع مراعاة األوقات املتاحة فيه
  إن احملتوى أو املادة اليت تدرس هلذا املنهج هي املواقف ) ب      

الستخدام اللغة العربية اليت مت حتليلها من خالل اإلستبانة  
هل الوصول اىل األهداف وطرق التعليم اليت تس. لدى الطلبة

املنشودة ىف هذا املنهج هي كل طريقة على ضوء املدخل 
 Authentic(واختبار الباحث التقومي الواقعي . االتصايل

Assessment (أداة التقومي األساسي ىف هذا املنهج .  
  هلذا املركز ) Syllabus(وأعد الباحث املخطط الدراسي ) ج

رائي لكل من األهداف الذى هو البيان السريع بشكل اج
واخلربة الدراسية واملؤشرات وأسلوب ) احملتوى(واملواقف 

  .التقومي وتوزيع اللقاءات ىف األوقات املتاحة
  



اختلف هذا البحث مبا قام به الباحث نور اهلادي، أن حبثه يرتكز ىف 
ىف ىف مركز اللغة العربية ) Situationa lSyllabus(تصميم املنهج على أساس املوافق 

و أما الباحثة يف هذا . معهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان مبادورا
على أساسي املواقف لتعليم اللغة العربية ىف  تعليميةاملواد الالبحث فقامت بإعداد 

  .)KTSP(ضوء املنهج الدراسي على مستوي الوحدة الدراسية 

  
  ربيعة الواحدة -٢

  تصميم  وحدة دراسية  ملهارة  القراءة  ىف ضوء املنهج املدرسي :     العنوان
  )بالتطبيق املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية فاسوروان( 

  ما مدى فعالية تصميم  وحدة  دراسية  واستخدامها لتنمية ) أ:   أسئلة البحث
  كفاءة الطالب ىف القراءة العربية قراءة صحيحة؟  

  ما  مدى  فعالية  تصميم  وحدة دراسية واستخدامها لتنمية ) ب
  طالقة الطالب ىف القراءة العربية؟

  ). R&D(اعتمد هذا البحث على  منهج  البحث  التطويري  :   طريقة البحث
وهى طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني  

  .وجتربة فعالية
  الدراسية  ملهارة  القراءة ىف ضوء املنهج إن تصميم  الوحدة  ) أ:   نتائج البحث

الدراسي واستخدامها فعال ىف تنمية كفاءات الطالب ىف 
وفعالية . القراءة العربية الصحيحة و إجياد املعلومات امللفوظة

هذا الوحدة الدراسية املصممة يف هذه الناحية حصلت على 
  .مستوى جيد

  ة ىف ضوء  املنهج إن تصميم الوحدة الدراسية ملهارة  القراء) ب
الدراسي واستخدامها فعال ىف تنمية كفاءات الطالب ىف 
تعيني األفكار الرئيسة لكل فقرات النص و وضع اخلالصة 



وفعالية هذا . من النص و تنمية استعاب الطالب للمفرادت
الوحدة الدراسية املصممة يف هذه الناحية حصلت على 

  .مستوى مقبول
  

على أساسي  ملهارة الكالمتعليمية املواد الوحبثت الباحثة هنا عن إعداد 
 توسطة اإلسالمية احلكومية كافالامل درسةامللدى طلبة الفصل الثامن يف  املواقف

حيث اختلف هذا البحث مبا جارت به ربيعة الواحدة  .حالالنج سومطرة الغربية
ا ركزت حبثها ىف  دراسية ملهارة القراءة ىف ضوء املنهج تصميم وحدة السابق، أ

  .املدرسي بالتطبيق املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية فاسوروان
  

 محمد يوسف هدايت -٣
  تطوير  مواد  تعليم  اللغة  العربية يف ضوء املنهج على مستوى :     العنوان

 ٢باملدرسة الثانوية احلكومية ) KTSP(الوحدة التعليمية 
  .بونتياناك

  كيف تطوير مواد تعليم اللغة  العربية  يف  ضوء املنهج على ) أ:   البحث أسئلة
باملدرسة الثانوية ) KTSP(مستوى الوحدة التعليمية 

  بونتياناك؟  ٢احلكومية 
  ما مدى تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج على ) ب

باملدرسة الثانوية ) KTSP(مستوى الوحدة التعليمية 
  بونتياناك ؟ ٢ احلكومية

  معرفة خطوات تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج ) أ:   أهداف البحث
باملدرسة الثانوية )  KTSP(على مستوى الوحدة التعليمية 

  .بونتياناك ٢احلكومية 



 معرفة مدى فعالية تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء) ب
باملدرسة )  KTSP( املنهج على مستوى الوحدة التعليمية

 .بونتياناك ٢الثانوية احلكومية 
  أجرى هذا البحث باملدخل الكمي الكيفي على منهج البحث :   طريقة البحث

  ).R&D(والتطوير 
  إن تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج على ) أ:   نتائج البحث

مية جاء بكتابة املواد التعلي)  KTSP(مستوى الوحدة التعليمية 
املطبوعة على شكل الكتاب التعليمي لطلبة الصف الثامن 

بونتياناك للعام  ٢للمرحلة الثانية من املدرسة الثانوية احلكومية 
" ٢تعليم اللغة العربية "حتت عنوان  ٢٠١٠- ٢٠٠٩الدراسي 

وإنه على وجه عام جيد ومناسب باملنهج الدراسي ومناسب 
م وير مواد تعليم اللغة وتط. أيضا باحتياجات الطلبة وقدرا

العربية يف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية ذوفعالة 
  .لتعليم اللغة العربية

فعالية هذه املواد املطورة بعد أن مت تطبيقه جاء مبستوى ) ب
وبعد أن مت االختبار البعدى ملعرفة , الوصف وتتصف ذاصدق

م حنو املواد املطورة أن  فعالية هذه املواد استيعاب الطلبة وقدرا
  .جاءت مبستوى جيد

  
وأما الباحثة حبثت عن  تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج على 
مستوى الوحدة التعليمية جلميع املهارات اللغوية للمستوى املتوسط و من مث، إن 

على أساسي  تعليمية ملهارة الكالماملواد ال عدادالباحثة يف هذا البحث يقوم با



لدى طلبة  )KTSP(املواقف ىف ضوء املنهج الدراسي على مستوي الوحدة الدراسية 
حالالنج سومطرة  توسطة اإلسالمية احلكومية كافالامل درسةاملالفصل الثامن يف 

 .فلذلك، فإن هذا البحث بعد متميزا وإضافة غري مسبوقة. الغربية
 



  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  وتعليمها مهارة الكالم: ولالمبحث األ

  مفهوم مهارة الكالم  -أ 
ـــرَ    هَ ـــرُ  -مهـــارة مصـــدر مـــن مَ ُة الشـــيء وفيـــه وبـــه -َميْهَ ـــارَ هَ مَ ا وَ ـــارً هَ مَ ا وَ رً ـــوْ هُ مُ ا وَ ْهـــرً : مَ

والكـالم يف  ١.حذق هو مهر يف العلم، أي كان حاذقا عاملـا بـه ويف صـناعته اتقنهـا معرفـة
أصــل اللغــة هــو اإلبانــة واإلفصــاح عمــا جيــول يف خــاطر اإلنســان مــن أفكــار ومشــاعره مــن 

والكالم اصـطالحا هـو فـن نقـل املعتقـدات واملشـاعر واألحاسـيس  ٢.حيث يفهم اآلخرون
واملعلومـــات واملعـــارف واخلـــربات واألفكـــار واآلراء مـــن شـــخص إىل آخـــرين نقـــال يقـــع مـــن 

  ٣.و املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابةاملستمع أواملستقبل أ
الكــالم مهــارة انتاجيــة تتطلــب مــن املــتعلم القــدرة علــى اســتجدام األصــوات بدقــة 
والتمكن مـن الصـيغ النحويـة ونظـام ترتيـب الكلمـات الـيت تسـاعده علـى التعبـري عمـا يريـد 

ـــة  ــارة عـــن عملي ـــه يف مواقـــف احلـــديث، أي أن الكـــالم عبـ ـــا أن يقول ـــة تتضـــمن دافعً إدراكي
ــدافع واملضــــمون يف  ــتكلم، مث مضـــمونًا للحــــديث، مث نظامـــًا لغويـــًا بوســــاطته يـــرتجم الـ للمـ
شــكل كــالم، وكــل هــذه العمليــات ال ميكــن مالحظتهــا فهــي عمليــات داخليــة فيمــا عــدا 

  ٤.الرسالة الشفوية املتكلمة
تصـــال حقيقـــي دون فـــالغرض مـــن الكـــالم نقـــل املعـــىن، واحلقيقـــة أنـــه لـــيس هنـــاك ا

معىن، وال معىن حقيقي دون أن تتوفر يف الرسالة ناحيـة عقليـة وناحيـة انفعاليـة اجتماعيـة، 

                                                        
   ٢٦: ، ص)م١٩٨٦دار املشرف، : بريوت(، المنجد في اللغة و اإلعالمس معلوف، يلو ١
 ٢٠٠: ص، )٢٠٠٣، دارالشروق: أردون-عمان( ،الطرائق العلمية في تدريس اللغة، علي حسني الديلمي٢
  ١٠:ص) ٢٠٠٣، مكتبة وهبة: القاهرة( ،فنياته واستراتيجياته وأساليب تعليمية -الحوار،مىن إبراهيم البودي٣
 ١٢٧-١٢٦: المرجع السابق، طعيمةحممود كامل الناقة ورشدي أمحد ٤

١٥ 



ومهـــا ناحيتـــان تعطيـــان للرســـالة أمهيتهـــا ومعناهـــا، ولعلـــه ميكننـــا يف ضـــوء هـــذا فهـــم عمليـــة 
  .الكالم اليت سنعلمها

  
 أهمية مهارة الكالم  -ب 

شيوعا يف استجدام يف مواقف احليات  يعد الكالم من أهم فنون اللغة وأكثرها
اليومية، حىت أن بعض الكتاب تعترب اللغة هي الكالم حيث تعرف اللغة بأنه نظام من 
الرموز يف اإلشارات يستخدم يف التواصل الكالمى بني مجاعة من األشخاص يشرتك يف 

  :لغة واحدة لتبادل املعاىن واخلربات، وأما أمهيات الكالم فمنها
أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل  من املؤكد  - أ 

 .أن يكتب، ولذالك فإن الكالم خادم للكتابة
التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكار، والقدرة على   - ب 

 .املبادءة ومواجه اجلماهري
سة إىل املناقشة وإبدء الرأي  احليات املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ما  - ج 

واإلقناع، وال سبيل إىل ذالك إال بالتدريب الواسع على التحدث، الذي يؤدي إىل 
 .التعبري الوضح عما يف النفس

الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو ذالك   -د 
أو املشكالت اخلاصة  واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني،

 .والعامة اليت تكون حمال للخالف
ولو كان  - الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه  -ه 

عالج نفسي خيفف من حدة األزمنة اليت يعانيها، أو املواقف اليت -حيدث نفسه
 .يتعرض هلا

جلاهل والذكر واألنثى الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري واملتعلم وا  -و 
 .حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف العامل مع احلية والتعبري عن املطالبة الضرورية



هو وسيلة رئيسية يف عملية التعليم يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن يستغين عنه   - ز 
  ٥.معلم يف أية مادة من املواد لشرح والتوضيح

  
  للناطقين بغيرها بالعربية أهداف تعليم الكالم  - ج 

  ٦:يهدف تعليم الكالم إىل حتقيق ما يلى
تنميــة القـــدرة علــى املبـــادأة يف التحــدث عنـــد الدارســني ودون انتظـــار مســتمر ملـــن  - ١

  .يبدؤهم بذلك
م اللغوية  - ٢   .تنمية ثرو
ـــديهم   - ٣ ـــردات وتراكيـــــب ممـــــا يشـــــبع لــ ــة، مفــ ــرفتهم باللغـــ ــن توظيـــــف معـــ ـــنهم مـــ متكيـ

  .اإلحساس بالثقة، واحلاجة للتقدم و القدرة على اإلجناز
ــف املختلفــــة، واختيــــار  - ٤ ــار والتصــــرف يف املواقــ ــني علــــى االبتكــ ــة قــــدرة الدارســ تنميــ

  .أنسب الردود و التمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة
ا والىت حيتاجون فيها إىل تعري - ٥ ض الدارسني للمواقف املختلفة الىت حيتمل مرورهم 

  .ممارسة اللغة
  .تدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقني بالعربية - ٦
معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث، وتشجيع الطالب علـى أن يـتكلم بلغـة  - ٧

 .زمالء لهغري لغته ويف موقف مضبوط إىل حد ما وأمام 
  
  
  

                                                        
، )هـ١٤١٣ داراملسلم،: رياض( الطبعةاألوىل،المهاراتاللغويةماهيتهاوطرائقتدريسها،أمحد فؤاد حممود عليان،. ٥

 ٨٨-٨٧: ص
  ١٦٦-١٦٥: ، صالمرجع سابق، ، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة٦



 التخطيط لتعليم الكالم   -د 
  ٧:األمور اليت ال بد أن تراعى قبل التخطيط لتعليم الكالم فيما يلي

ــتويات  - ١ ـــامهم ومســـ ــة املســـــتمعني و اهتمــ ـــى نوعيـــ ــ ـــرف املتحـــــدث أوال عل أن يتعــ
  .نفكريهم    وما حيبون مساعه وما ال حيبون

  .أهداف كالمهوهذا ليساعد املتكلم على حتقيق . أن حيدد أهداف الكالم - ٢
ــدد األفكـــار و  - ٣ أن يكـــون املـــتكلم قـــادرا علـــى حتديـــد حمتـــوى كالمـــه، أى أن حيـ

و أن تكــون هــذه األفكــار متفقــة . املعــاين واملشــكالت الــىت يريــد احلــديث عنهــا
 .مع األهداف الىت سبق حتديدها

ــــرق للكـــــالم - ٤ ــــاليب أو الطـ ـــب األسـ ــــار أنســ ـــتم اختيـ ــار األســـــلوب . أن يــ ـــ و اختي
تمد على عدة عوامل منها نوعية املستمع، و نوعية الكالم، املناسب للكالم يع

 .أي موضوعه، ومادته، و نوعية األهداف املراد حتقيقها
  
 ٨مهارة الكالم توجيهات عامة ل  -ه 

يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل : تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم
الم مهارة ال يتعلمها الطالب إن إن الك. مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه

  .تكلم معلم و ظل هو مستمعا
يقصد بذلك  أال يكلف الطالب بالكالم عن شيء   : أن يعرب الطالب عن خربة

ومن . ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه. ليس لديهم علم به
وقد . عطل فهمهالعبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غري مألوف إذ أن هذا ي

  .الجيد يف رصيده اللغوي ما يسعفه

                                                        
-٩٢: ، ص) ١٤٢٣دار الشواف للنشر و التوزيع، : الرياض(، فنون اللغة العربية، تدريس علي أمحد مدكور٧

٩٣  
 ١٦٢ -١٦٠ : ص، مرجع سابق، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة٨



ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات : التدريب على توجيه االنتباه
إنه يستلزم القدرة على متييز .  إن الكالم نشاط عقلي مركب.معينة و قتمايراد منه الكالم

اكب و كيف أن اختالفها و القدرة على تعرف الرت . األصوات عند مساعها و عند نطقها
  .يؤدى إىل إختالف املعىن

من أكثر األشياء حرجا للمتحدثني و احباطا له أن : عدم املقاطعة و كثرة التصحيح
م األوىل فهو أكثر . يقاطعه األخرون و اذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغا

  .صدقا بالنسبة للمتحدثني يف لغات ثانية
املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن اإلمكانات من : مستوى التوقعات

احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطالب، و يستحثه على استيفاء القول مث يلومه إن مل 
  .يكن عند مستوى التوقعات

إن الكالم عملية تستغرق وقتا و تطلب من . ينطبق مبتدأ التدرج هنا أيضا: التدرج
و عليه أن يهيء من مواقف الكالم . نبغي أن ميلكه املعلمالصرب و اجلهد و احلكمة ما ي

وللمستوى الثانوية هنا قد حيكي . ما يتناسب مع كل مستوى من مستويات الدارسني
  .الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفون  مظهرا من مظاهر البيعية

 تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه ذا معىن عندهم،: قيمة املوضوع
م وينبغي أن حيسن املعلم اختيار املوضوعات اليت يتحدث الطالب . وذا قيمة يف حيا

  .فيها خاصة يف املستوى املتقدم، حيث الفرصة متاحه للتعبري احلر
  ٩:ولكي نعلم النطق اجليد للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي مراعاة اآليت 

ة بني اللغتني  )١  ).الدارس األوىل واللغة الغربيةلغة (أن نبدأ باألصوات التشا
أن يراعي املؤلف واملعلم مبدأ الدرج، كأن يبدأ باأللفاظ السهلة املكونة من   )٢

كلمتني فثالث فأكثر، وأن متثل هذه املفردات حاجة ملعرفتها لدي الدارس 
 .حىت يقبل على التعلم

                                                        
يد عبد اهللا، . ٩  ٥٦-٥٤، ص المرجع السابقناصر عبد اهللا الغايل و عبد ا



 .أن يبدأ باملفردات الشائعة )٣
 يف بداية األمر) احلركات الطوال(أن يتجنب الكلمات اليت حتوى حروف املد  )٤
 :أن يركز على املهارات الفرعية ملهارة النطق الرئيسية اليت من أمهها )٥

 .كيفية إخراج األصوات من خمارجها الصحيحة -
 .التمييز عند النطق بني احلركة القصرية واحلركة الطويلة -
 .مراعاة النرب والتنغيم يف الكالم والنطق -
بولة لغويا، أي يراعى الرتاكيب الصحيحة التعبري عن فكرة بطريقة مق -

 .نطقا
 .استخدام اإلشارات واإلحياءات غري اللفظية -
 .مراعاة الطالقة اللغوية بالقدر املناسب لقدرات الدارسني -
 .مراعاة التوقف املناسب أثناء النطق -
 .استخدام الصوت املعرب عن املنطوق -
 .عيةتدريس الدارس كيف يبدأ حديثه وكيف ينهيه بصورة طبي -

أن يلم املؤلف واملعلم باملواقف االتصالية اليت حيتاج إليها الدارس، حبيث يدور  )٦
يف املطار، يف السفارة، يف السوق، يف عيادة : احلديث فيها وعنها مثل

 .إخل. . الطبيب، الرتحيب بالضيوف، وداع الصديق 
األصـوات كثرة التدريبات املتنوعة املتعـددة األغـراض، كتـدريبات يف متييـز نطـق 

 .وتدريبات يف كيفية التعبري عن فكرة يف اتقان مهارة التعبري الشفهي
  

 الكالم للمستوى المتقدم مهارة تنمية  -و 
 لآلخرين احرتامه عن احلديث عند التعبري - ١
 فيه يتحدث الذي املوقف صوته حسب نغمة تطويع - ٢
 إبداعه من قصرية قصة سرد - ٣



واألحاديث  اآليات مثل صحيحا، ويلقيه حيفظه الذاكرة من نص اسرتجاع - ٤
 .واألناشيد

 عند بكفاءة وتأديتها إليها االستماع عند والتنغيم النرب أنواع بني التمييز - ٥
 .١٠احلديث

 
  الجوانب المهمة في تعليم الكالم  -ز 

  :من أهم اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم كما تلي 
 النطق - ١

األمهية الكربى لتعليم من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون 
النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغريه أو 

  .تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ
وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس 
بشكل كامل وتام، أى يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، ولكن 
السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم من 
م  م ونربا الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصوا

 .وتنغيمهم
 املفردات - ٢

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك 
ا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، أن املفردات هي أدوات مح ل املعىن كما أ

فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، 
وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي 

                                                        
: ، ص)دار الفكر العرىب: القاهرة(، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، رشدي أمحد طعيمة١٠

١٢٠-١١٧  



ال ل. االستماع والقراءة تنميتهما مث تأيت مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان ا
  .والتدريب على استخدامهما

  :لذلك، للوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب أن يتم من خالل
 .تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم -
 .إتاحة الفرصة ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال -
 .منتظمة حىت ال تنسى حماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فرتات -
 القواعد - ٣

واملتعلمون . كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد
للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغة، 
أى ليست ضرورية للتحدث باللغة ومهما يكن األمر فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، 

ا   ١١.وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت يبنغي أن يعرفها جيدا املتكلم 
 

  دور المعلم في تعليم الكالم  - ح 
إن دور املعلــم يف عمليــة التعلــيم مــن أهــم العوامــل املــؤثرة يف ترقيــة مهــارة الكــالم، 

  ١٢:ىو أما دور املعلم كما يل. ألنه وسيلة عظيمة إليصال املعرفة إىل أذهان الطالب
أن يفسح صدره ألخطاء الدارسني ويقـوم بتسـجيلها أوال فـأوال حـىت ميكنـه أن يفـرد  - ١

 .هلا وقتا للعالج و التدريب الصحيح ويصحيح  األخطاء
 .االشرتاك الفعال للدارسني يف املناشط اللغوية - ٢
البــد أن يــدرك املعلــم أن احلمــاس يف دراســة اللغــة خاصــة يف تعلــم الكــالم  ويتصــل  - ٣

 .بالنجاح اتصاال وثيقا
                                                        

ص ) ٢٠٠٣إيسيسكو، : مصر(طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، حممود كامل ناقة وآخران، ١١
١٣٤-١٣١. 

مكة ( ، طرق تدريسه -لهمداخ - ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى  أسسهحممود كامل ناقة١٢
  ١٨٠- ١٧٨: ص  ،)م ١٩٨٥املكرمة، قوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، 



  .البد أن يدرك املعلم أن التتابع والتدرج  شيئ مهم يف تنمية مهارة الكالم - ٤
 
  طريقة تعليم الكالم و تقنياته  -ط 

  طريقة المباشرةال -١
هــي طريقــة تعلــيم اللغــة األجنبيــة الــيت تلــزم املعلــم و املــتعلم اســتعمال اللغــة اهلــدف   

م كيفية استعمال اللغة األجنبية وهدف التدريس هو تعل. مباشرة دون استعمال اللغة األم
وإذا وجدت املفـردات صـعوبة علـى املـتعلم فعلـى املعلـم أن يشـرحها . لالتصال والتخاطب

  . ١٣باستعمال وسائل اإليضاح أو باحلركة أو بالصور أو ما إىل ذلك
  :   إجراءات استخدام الطريقة المباشرة هي

جـرة الدراسـة أو  األشـياء حـول ييبدأ املعلم استخدامها بنطـق أمسـاء األشـياء يف ح  
املدرسة مث يطلب من الدارسني ترديدها و بعد ذلك يربط هـذه األشـياء بـبعض مـا حيـدث 

ينطـــق أمســـاء كتـــاب و دفـــرت و كرســـي و ســـبورة و غريهـــا مـــن األشـــياء : يف الفصـــل، فمـــثال
مـا هـذا؟  هــذا  : املوجـودة يف الفصـل، و يـربط هـذه األمســاء بكلمـة مـا، أيـن، أو هــل، مثـل

 ١٤كتاب، أين سبورة؟ السبورة على احلائط، هل هذا كرسي؟ نعم، هذا كرسي
  

  الطريقة السمعية الشفهية  -٢
ــة النحــــو و  ــن طريقــ ــة املباشــــرة  خيـــــتلف هــــدفها متامــــا عــ هــــذه الطريقــــة مثــــل الطريقــ
الرتمجــة، فقــد بــدأت الطريقــة الســمعية الشــفهية يف الواليــات املتحــدة إبــان احلــرب العامليــة 

ــتعلم اللغــة الثانيــة،  وألســباب عســكرية احتــاج النــاس يف ذلــك الوقــت إىل أســلوب ســريع ل
    .١٥األجنبية

                                                        
يد العريب١٣ , مكتبة لبنان: بريوت(, تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق, صالح عبد ا

   ٤٢-٤١: ص, )١٩٨١
14Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaraan Bahasa Arab,(Malang: Misykat, 2004), h :36 

يد العريب ، ١٥   ٤٦:، صمرجع سابقصالح عبد ا



  .١٦:إجراءات استخدام الطريقة السمعية الشفهية هي
  .يقدم املعلم حوارا جديدا  :أوال
يســتعمل املعلــم اللغــة اهلــدف أثنــاء الــدرس كمــا يســتخدم األداء احلركــي و   :ثانيا

  .املعاينالصور و النموذج لشرح 
يقدم املعلم اللغـة احلـوار مـرتني كنمـوذج، مث يبـدأ التـدريبات كـذلك بتقـدمي   :ثالثا

منـــوذج لإلجابـــات الصـــحيحة، ويف أوقـــات اخـــرى تصـــحح أخطـــاء النطـــق 
  بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف

  .يكرر الطلبة اجلملة احلوارية  :رابعا
حلواريـة يسـتعمل املعلـم تـدريب عند تعثـر الطلبـة يف تأديـة احـدى اجلمـل ا: خامسا

  .بناء اجلملة من آخرها
  . يبدأ املعلم مترين التسلسل: سادسا
  .يستعمل املعلم تدريبات التعويض املفرد و املتعدد اخلانات  :سابعا
  .يقدم املفردات اجلديدة من خالل سطور احلوار وهي حمدودة  :ثامنا

لغــة األم و اللغــة اهلــدف لتحديــد يقــوم املعلــم بدراســة حتليليــة مقارنــة بــني ال  :تاسعا
  .النقاط اليت قد تسبب بعض املشكالت

اية األسبوع، و يقوم الطلبـة بعمـل     :عاشرا يكتب املعلم احلوار على السبورة يف 
  . كتايب حمدود

  
  
 

                                                        
أساليب ومبادئ في تدريس اللغة ،سلسلة ألسالسب تدريس الللغة اإلنجليزية  فرمان،  -ديان الدسون١٦

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



  المناقشة -٣
و املناقشة يف أحسن صورها إمجاع عدد من العقول حول مشكلة من املشكالت   

  .١٧ودراستها دراسة منظمة ،أو قضية من القضايات
  ١٨:إجراءات طريقة المناقشة هي

اللغـة :"املعلم مشكلة ويطلب مـن الطـالب أن يناقشـوا حـول حلهـا، مثـال يعرض 
موعـــة ". العربيـــة أهـــم مـــن اللغـــة اإلجنليزيـــة ويـــوزع املعلـــم الطـــالب علـــى جممـــوعتني وهـــي ا

املوافقة و جمموعة املعرتضة، و خيتار املعلم الوسيط كرئيس اجللسة، و ينبغي على الوسـيط 
  .تعبري عن آرائهمأن يوجه أصدقاءه كي يتبادلوا ال

  القصة -٤
ــار و اخلـــربات و تعتـــرب  القصـــة إحـــدى طـــرق التـــدريس، فعـــن طريقهـــا تقـــدم األخبـ

ــوق جــــذاب مــــؤثر ـــرب مشــ ـــكل حــــي معـ ـــة تســــتمد. التجــــارب يف شـ  و القصــــة حكايــــة نثريـ
 و تطبق هذه الطريقـة لتشـجيع الطـالب علـى. أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا

  .١٩م منه بشرط أن تكون القصص مالئمة لقدرة الطالبالتعبري يف دروسه و إفاد
  ٢٠:وإجراءات طريقة القصة هي

عرض املعلـم املوضـوع املعـني ويـأمر الطـالب أن يقصـوا مـع أصـدقائهم أزواجـا كـل 
م أو هـــوايتهم، مث ينتقلـــون إىل  الشـــيء الـــذين يعجـــبهم فيمـــا يتعلـــق باملوضـــوع، مثـــل خـــرب

  .نبغى على املعلم أن يساعدهم و يرشدهمجمموعة آخرى ليعربوا قصة صديقه، وي
  
  
  

                                                        
 ٣١:، ص) ١٩٩٣الدار املصرية اللبانية،( ، ظرية و التطبيق، تعليم اللغة العربية بين النحسن شحاتة١٧

18 Ahmad Fuad Efendi, op.cit. p: 117 

   ٥٢:  ، صمرجع سابقحسن شحاتة،  ٣١
20Ahmad Fuad Effendi, op.cit. p.117 



  المسرحية -٥
إن املسـرحية هـي إحــدى األنشـطة املشــوقة، ولكـن لـيس كــل الطـالب يقــدرون أن   

ـا، وأمـا الطـالب اآلخـرون  ا، لذلك فعلى املعلم أن خيتار الطالب القادرين أن ميثلو ميثلو
م ــتمعو ــاهدون ويســ ــواد . يشــ قبــــل أن ميثلــــوا املســــرحية، ينبغــــي علــــى املعلــــم أن يصــــمم املــ

  ٢١. ن يدربوا من قبلهاالبسيطة ويقدم الفرصة للطالب أ
  
  الوسائل في تعليم الكالم  -ي 

ميكـــن اســـتخدام املـــدخل الســـمعي البصـــري ىف تعلـــيم الكـــالم، ففـــى هـــذا املـــدخل 
والتعبــري . ميكــن اســتخدام أســاليب كثــرية منهــا الصــورة والتمثيــل، وسالســل مــن األحــداث

ا لتفسري املعىن وربطه بالصوت مث نطقه، وإن اسـتخدام  باملالمح وكلها أساليب يستعان 
  ٢٢:هذا املدخل يقوم على عدة أسباب 

فاملعىن . أن ارتباط الصورة بالصوت يقلل كثريا من اإلحساس باحلاجة إىل اللغة األم - ١
 . واللفظ هنا يرتبطان ارتباطا مباشرا دون حاجة لتدخل من اللغة األم

تفكـري ىف أن هذه األساليب تلفت االنتباه منذ البدايـة إىل تـدريب الدارسـني علـى ال - ٢
ا   .اللغة األجنبية باللغة األجنبية ذا

ــط مـــع التتــــابع  - ٣ ــرتابط فقـ ــة ال تـ ــة هنـــا تقـــل ألن الكلمــــات املتكلمـ أن احلاجـــة للكتابـ
مع ما تثريه الصورة من معان مما يساعد على حفظ  -أيضا -الصحيح للنطق، بل 

 .النطق واستدعائه مبجرد رؤية الصورة
بصـــري مـــع التـــذكر الســـمعي مـــع االســـتخدام أن الـــتعلم هنـــا يعتمـــد علـــى العـــرض ال - ٤

الشفوي وال شك أن البصر مع السمع مع احلـديث واالسـتخدام يؤكـد القـدرة علـى 
 .الكالم

                                                        
21 Ibid, h:120 

  .١٣٦-١٣٥: ص ، مرجع سابق،حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة٢٢



أن هــذا املــدخل يتضـــمن دوافــع ومثــريات للمـــتعلم حيــث تتــاح لـــه الفــرص العمليـــة   - ٥
الستخدام ما حفظ من عبارات ىف فرتة االستماع وللشـعور بأنـه تعلـم شـيئا مفيـدا، 

 .فهو يعايش الناس والصور وسيشرك نفسه ىف مواقف حقيقية حية متحركة
ن األســاليب جنــد مــا أن هـذا املــدخل يتســع ليشـمل أســاليب وإمكانــات كثــرية، فمـ  - ٦

يســمى باألســلوب املباشــر، وأســلوب سالســل املواقــف التمثيليــة، وأســلوب األســئلة 
ـــــات،  ــرحالت واالجتماعـــ ــــ ــــكرات والــ ـــد املعســــ ــات جنـــــ ـــــ ـــن اإلمكانيـ ــــ ـــة، ومـ ــــ واألجوبـ

  .إخل...واملناقشات، وحفالت السمر، ومسابقات الكالم
  
 الكالماالختبارات لمهارة   -ك 

توجــد كثــري مــن االختبــارات، ويف هــذه النقطــة مــن املعــروف أن يف مهــارة الكــالم 
تذكر الباحثة بعض منها اتصاال بنقاط مهارة الكالم يف هذا البحث وهي اختبار األسئلة 

والشــرح . املكتوبـة واإلعـادة الشــفهية والتحويـل واألسـئلة عــن الصـورة واحملـاورة والتعبــري احلـر
  ٢٣:من كل منها كما يلي 

 اختبار األسئلة املكتوبة - ١
ذا االختبار يرى الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منه فرديا أن جييب يف ه
يف هذا البحث توجد اختبار األسئلة املكتوبة مثل األسئلة االستيعابية . عنها شفهيا

ومزاوجة والصواب واخلطأ واختيار من متعدد، كلها حتتوى على اختبار األسئلة 
ارات السابقة مكتوبا يف الشاشة املكتوبة حيث أن الطالب يرى األسئلة من االختب

 .وجييب الطالب اإلجابة شفهيا من تلك األسئلة
 اإلعادة الشفهية - ٢

وجيوز أن يكون املصدر السمعي . هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع
ويكن أن تكون املادة املسموعة كلمات أو عبارات . املعلم نفسه أو شريط تسجيل

                                                        
  ١٠٩-١٠٦ :، ص)م٢٠٠٠دار الفالح، : األردن (الطبعة األوىل، االختبارات اللغوية، حممد على اخلويل، ٢٣



يز على النطق أو النرب أو التنغيم أو الصيغ كما ميكن أن يكون الرتك. أو مجال
  .النحوية

بالنسبة هلذا البحث، أن هذا االختبار ينزل بني االختبار ملهاريت االستماع 
والكالم، وهو فهم النصوص املسموعة، حيث أن الطالب يسمع النصوص العربية 
من األشرطة ويعربوها شفهيا حسب على فهم ما يلقي عليه من حديث باللغة 

  .العربية من تلك األشرطة
 حتويل  - ٣

يف هذا االختبار يطلب من الطالب أن حيول اجلمل اليت يسمعها أو يقرؤها 
وهذا االختبار تستعمله الباحثة يف التدريبات من القواعد أو . من شكل إىل آخر

 .املعاجلة النحوية
  األسئلة عن الصورة - ٤

وهذا . حر تعرض على الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها حبديث
االختبار جزء من األهداف األخرية من مهارة الكالم يف هذا البحث وهي استخدام 
اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيله من 

 .أفكار
  احملاورة - ٥

إذا أردنا قياس قدرة الطالب على األداء الكالمي، ميكن أن نشرك طالبني أو 
هذا االختبار . كالمي عم موضوع معني أو ضمن موقف معني  أكثر يف حوار

 .  بالنسبة هلدف التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة
 التعبري احلر - ٦

س من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق  يف هذا االختبار يطلب املدرّ
ملهارة الكالم يف هذا االختبار مناسبة بأحد األهداف . يف موضوع حيدده له) مثال(

 .هذا البحث وهو الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي



  .لقياس كفاءة الطلبة في مهارة الكالم التقويمدليل   -ل 
إن تقـومي كفـاءة الطلبـة يف مهــارة الكـالم خيضـع إىل حــد كبـري إىل العوامـل الذاتيــة،   

لـذلك ينبغـي أن نعـد . األداء الكتـايبوقد تكون العوامل الذاتيـة أوضـح فيهـا مـن تصـحيح 
وكلمـا كانـت هـذه اخلطـة دقيقـة . مسبقا خطة تتضـمن اجلوانـب الـيت نـود تقوميهـا يف األداء

ا تقربنا مـن املوضـوعية يف تقـدير درجـات الطلبـة فعـرض الباحـث يف التـاىل . ٢٤وحمكمة فإ
  ٢٥.منوذجا خلطة قياس كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

  
  ياس كفاءة الطلبة في مهارة الكالمدليل التقويم لق

  
  : .......................... املصحح : ...................      اسم الدارس 

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

 النطق
  

  درجة
  

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

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

  لديه مشكالت نطقية عويصة جتعل حديثه غري مفهوم متام
  
 

٥  
٤  
٣  
٢  
١ 

                                                        
48Moh.Ainin,dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Miskat :2006), h: 169 

/ ه١٤١٠. عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك سعود: الرياض(، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،  ٤٩
  ١٨٦ - ١٨٥: ص) ١٩٨٩



 نتيجة المفردات
  .املفردات والعبارات االصطالحية كمتحدثي اللغة متامايستعمل 

أو جيــد نفســه جمــربا إلعــادة صــياغة /يســتعمل مصــطلحات غــري صــحيحة أحيانــا و
  .أفكاره ألن مفرداته ال تسعفه

كالمــه حمــدود وقليــل نســبة ألن حصــيلته مــن . يســتعمل كلمــات خاطئــة باســتمرار
  .املفردات غري كافية

  .وقلة حصيلته من املفردات جتعل من الصعب فهمهاستعماله اخلاطئ للكلمات 
 .حمدودية ما عنده من مفردات جتعله غري قادر على احلديث متاما

٥  
٤  
  
٣  
  
٢  
١ 

 نتيجة الطالقة
  .طلق اللسان مثله مثل متحدث اللغة األصلي

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

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

٥  
٤  
٣  
٢  
١ 

  
  المواد التعليمية: ثانيالمبحث ال

  مفهوم المواد التعليمية  -أ 
املــواد ىف مجيــع صــورها ســواء أكانــت علميـــة أم زراعيــة أم معدنيــة هــي الــيت أوحـــت 

. لإلنســان بــاألدوات الالزمــة لتهــذيبها ووضــعها موضــع االســتخدام الفعلــي لتفــي مبطلباتــه
ــق  ــوى التعليمــــى الــــذى نرغــــب ىف تقـــــدميه للطــــالب بغــــرض حتقيــ املــــواد التعليميــــة هــــي احملتــ

وهي املضمون الذى يتعلمه التلميـذ ىف علـم . أو جدانيةأهداف تعليمية معرفية أو مهارية 
وتنــوع صــورة هــذا احملتــوى التعليمــى، فقــد يكــون مــادة مطبوعــة يف الكتــب واملقــررات . مــا

ــقات ـــات أو علــــى ســــبورات أو ملصــ ــى لوحـ ـــادة مصــــورة  . التعليميــــة أو علــ ــد يكــــون مـ وقــ



 املعقـد، وقـد تكـون كاالصور الثابتة أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسـيط إىل
  ٢٦.غري مألوفة للطالب واملعلمني على حد سواء

ورأى رشدى أمحد طعيمة بأن املواد الدراسية هى جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق 
ا، واإلجتاهات والقيم الىت يراد تنميتها عندهم، أو  واملعلومات الىت يرجى تزويد الطالب 

ا إيــاهم، يهــدف حتقيــق النمــو الشــامل املتكامــل هلــم ىف املهــارات احلركيــة الــىت يــراد اكســا
  ٢٧.ضوء األهداف املقررة ىف املنهج

ــد يكـــون مـــادة مطبوعـــة ىف الكتـــب واملقـــررات   ــورة احملتـــوى التعليمـــي، فقـ وتتنـــوع صـ
كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يكون يتخذ أشكال أحـرى مـن البسـيط إىل املقعـدة، وقـد 

ــة وامل ــى حـــد ســـواءتكـــون غـــري مألوفـــة للطلبـ ــاج إىل . علمـــني علـ ــني املـــواد املوجـــودة حيتـ فتعيـ
  .اختيارها وتنظيمها

ــــا  ــني يف تعلــــيم اللغــــة العربيــــة، أل ــدى املدرســ ــة كبــــرية لــ إن املــــواد التعليميــــة هلــــا أمهيــ
ـــا  تســـاعدهم يف تعلـــيمهم، وكـــذلك هلـــا أثـــر كبـــري لـــدى الطلبـــة يف تعلـــم اللغـــة العربيـــة، أل

ــم ــم تعلمهــ ــا. تســــهل هلــ ــوين وكــــذلك تســ م الــــيت ينتمــــون إليهــــا لتكــ ــا عد الطلبــــة يف جمتمعــ
االســـتعدادات والقـــدرات للتعبـــري عـــن أفعـــاهلم احملـــدودة وتعلـــم املعلومـــات وتقـــدميها باللغـــة 

لــذلك  فينبغــي علــى املــدرس أن جيعــل البيئــة املرحيــة . العربيــة، دون تفكــري يف اللغــة نفســها
 .غبةجلميع الطلبة على حسب السن والنوع وامليول والر 
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  ١١١: ص،)ه١٤٢٤ن، .الربنامج اخلاص، د
جامعة : مكة(، القسم األول، المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،رشدى أمحد طعيمة٢٧

  ٢٠٢:ص) س. القرى، د أم



 مراحل إعداد المواد التعليمية   -ب 
 اختيار المواد التعليمية   -١

 المعايير فى اختيار محتوى المواد التعليمية  ) أ
قدم اخلرباء جمموعة من املعايري الىت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى 

ا أكثر صلة . املنهج إال أننا نوثر  األخذ مبعايري نيكالس الختيار احملتوى إذ أ
ومن مث أكثر إلتصاقا مبجال التعليم العربية للناطقني . بربامج تعليم اللغة الثانية

ة عن نيكالس جمموعة من معايري ولقد نقل رشدي أمحد طعيم. بلغات أخرى
ا، منها  ٢٨:البد من االهتمام 

يعترب احملتـوى صادقا عنـدما يكون واقـعيا : )Validity(معيار الصدق  )١
 .وأصيال وصحيحا عمليا، فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

ا عندما يكون ذا قيمة  : )Significance(معياراألهمية  )٢ يعترب احملتوى مهمّ
الطلبة مع تغطية اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم  ىف حياة

تم بتنمية املهارات العقلية وأساليب تنطيم املعرفة أو  واملهارات اليت 
 .االجتاهات االجابية 

يكون احملتوى متماشيا مع : )Interest(معيار الميول واالهتمامات  )٣
 .اهتمامات الطالب

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما : Learn Ability)(معيار قابلية للتعلم  )٤
يراعى قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق الفردية بينهم ملبادئ التدرج ىف 

 .عرض املواد التعليمية
سيكون احملتوى جيدا عند ما يشمل أمناطا : )Universality(معيار عالمية  )٥

عكس احملتوى وبقدر ما ي. من التعليم التعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر

                                                        
 ، إيسيسكو: الرباط(، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة٢٨

   ٦٦: ص، )م١٩٨٩/ه١٤١٠



و . الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة بالعامل املعاصر من حوله
أما ىف إعداد املواد الذي يعتمد على املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

فالبد من معرفة معيار  –قبل القيام باختبار املواد التعليمية –
 Based(ية و الكفاية األساس )Standard Competency(الكفاية

Competency(   . 
 

 طرق اختيار المحتوى  ) ب
هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية 

  ٢٩:للناطقني بلغات أخرى
ميكن للمعلم أن يسرتشد : )Other Curriculum(المناهج األخرى  )١

وى اللغوى يف ويف هذه املناهج أن ينتقي احملت. مبناهج تعليم اللغات الثانية
 .منهجه مع األخذ يف االعتبار التفاوت بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج

ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء  :)Experts(رأي الخبير  )٢
أكانوا خمتصني يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، أم كانوا معلمني 

ويف هذه . ثيقة بامليدانأم كانوا لغويني أم تربويني، أم كانت له صلة و 
ا، أو  احلالة ميكن للمعلم يقدم تصورا للخربات اليت يريد تزويد الطالب 

مث يعرض هذا تصور على اخلرباء . املوضوعات اليت يريد تعليمهم إياها
وذلك من خالل استبيان  أو مقابلة أو حلقة حبث أو . ألخذ آرائهم فيه

 .غريها
ويقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حول خصائص :  )Survey( المسح )٣

كأن جتري دراسة حول . الدارسني وتعرف ما يناسبهم من حمتوى لغوي

                                                        
   ٦٨-٦٧: ،  صالمرجع نفسه٢٩



األخطاء اللغوية الشائعة يف املستوى االبتدائى مث خنتار موضوعات النحو 
 . أوالرتاكيب اليت تساعد على تاليف هذه األخطاء أو عالجها

ك حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب ويقصد بذل ) :Analisys( التحليل )٤
كأن ندرس مواقف احلديث الشفهي أو مواقف . فيها لالتصال بالعربية

 .الكتابة بالعربية أو مواقف الوظيفية املناسبة للربامج التخصصية
  

 تنظيم محتوى المواد التعليمية  -٢
التعليمية، أو تأيت عملية بعد اختيار املواد التعليمية وهو تنظيم تلك املواد 

ترتيب ما مت اختيارها من معارف ومهارات وقيم حول مركز معني حىت يكون له 
واستمرارية وميكن تقدميه للمعلم، وحيقق أهداف الرتبية بأكرب فعالية وكفاية . معىن
 .ممكنة

يقصد بتنظيم احملتوى، ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكرب 
 ٣٠:رح اخلرباء تصورين لتنظيم املواد مهاويط. قدر من أهداف املنهج

ا :التنظيم المنطقي  ) أ أي مراعاة . وهو تقدمي احملتوى مرتبا يف ضوء املواد ذا
الرتتيب املنطقي للمعلومات واملفاهيم بصرف النظر عن مدى قابلية الطالب 

ويف هذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل املعقد، ومن .لذلك
 وهكذا... صعب، ومن القدمي إىل احلديثالسهل إىل ال

وهو تقدمي احملتوى يف ضوء حاجات الطالب  :التنظيم السيكولوجي  ) ب
وال يلتزم هذا التنظيم . وظروفهم اخلاصة، وليس يف ضوء طبيعة املواد وحدها

  .بالرتتيب املنطقي للمادة

                                                        
  ٦٨: املرجع نفسه، ص٣٠



معايري رئيسية وأما املعايري للتنظيم الفعال حملتوى املواد التعليمية فهناك عدة 
ا عند التفكري ىف تنظيم حمتوى املواد التعليمية جنبا إىل  ينبغي احتاذ القرار بشأ

  ٣١:جنب عند التفكري ىف األهداف، فهي ما يلي
يعنياملعيار الـذي يتعلـق مبـاذا نعلـم، ومـا ستشـمله :  )Scope(المجال أو النطاق  - ١

ــاالت، املـواد، مـا هــي األفكـار الرئيســية الـيت تضــمنها، ومـدى  التعمــق ىف هـذه ا
ومـــا ينبغـــي علـــى كـــل التالميـــذ تعلمـــه، ومـــا ميكـــن أن يتعلمـــه بعـــض التالميـــذ وال 

 . يتعلمه البعض اآلخر، وما ال جيب أن يضمن منهج التعليمية
ــتمرارية  - ٢ ــربات املــــنهج، : )Continuity(االســ ــد بــــه العالقــــة الرئيســــية بــــني خــ يقصــ

 .ند الطالب تدعمه اخلربة التاليةحبيث تؤدي كل خربة إىل إحداث أثر معني ع
ويقصــد بــه بنــاء اخلــربات فــوق بعضــها الــبعض، وأن يكــون : )Sequence(التتــابع  - ٣

وأن تســتفيد كــل منهــا ممـــا ســبقها تــؤدي ملـــا , هنــاك تسلســل يف عــرض املهـــارات
 .يلحقها

وهـــو العالقـــة األفقيـــة بـــني اخلـــربات حيـــث يكمـــل كـــل : )Integration(التكامـــل  - ٤
 .منها األخرى

 
 أسس إعداد المواد التعليمية  - ج 

ويلــزم عنـــد إعــداد املـــواد التعليميــة لتعلـــيم اللغــة العربيـــة لغــري النـــاطقني مراعــاة أســـس 
ــا . إعـداد الكتـاب يقصـد بأســس إعـداد الكتـاب هنــا، جمموعـة مـن املعلومــات الـيت يقـوم 

عليم املؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، و طرحه لالستخدام يف فصول ت
ـا يفـرتض إجـراء . اللغة والوضع األمثل يف تأليف كتـب تعلـيم اللغـة العربيـة لغـري النـاطقني 

عــدد مــن الدراســات قبــل تــأليف أي كتــاب، فضــال عــن تــوفر عــدد مــن األدوات والقــوائم 
ويقصد بـذلك أيضـا مـا يقـوم بـه املؤلـف مـن . والنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب

                                                        
  ٦٩: املرجع نفسه ، ص٣١



الكتــاب ســواء أكانــت حبــوث أجراهــا أم أدوات وقــوائم أعــدها أم  عمليــات الزمــة إلعــداد
ورأى ناصـر عبـد اهللا الغـايل وعبـد احلميـد عبـد اهللا  ٣٢.نصوصا رجـع إليهـا أم جتريبـا قـام بـه

أنــه يلــزم عنــد إعـــداد املــواد التعليميــة لتعلـــيم اللغــة العربيــة للنـــاطقني بغريهــا أن تراعــي فيهـــا 
  ٣٣:األسس اآلتية

  االجتماعيةاألسس الثقافية و  -١
ــى أن يكــــون لـــه طــــابع  ــب فينبغـ ـــيم اللغــــة العربيـــة لألجانــ عنـــد إعـــداد كتــــاب لتعل

  : اجتماعى وثقاىف إسالمى، يعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا ذلك من خالل مراعاة اآلتى
أن يكــون حمتــواه عربيــا إســالميا، وذلــك بــأن تقــدم املوضــوعات الــىت تتنــاول هــذا    -)أ 

ة، وبصــورة مبســطة تعــني الــدارس علــى فهــم اجلانــب بصــورة حقيقيــة غــري مشــوه
 .حقيقة الثقافة اإلسالمية

ـــة بصــــورة   -)ب  ــر الثقافــــة املاديـــة واملعنوي ــاب عناصـ أن يتضـــمن احملتـــوى التعليمــــى للكتـ
 .تتناسب وأغراض الدارسني األجانب

ضرورة االهتمام بالرتاث العرىب وخصائصه الىت على رأسها الطابع اإلنساىن ورفع   -)ج 
 .اءمكانه العلم والعلم

انتقـاء الثقاقـة العربيـة يف ضـوء حاجـات ومـا تناسـب مـع الدارسـني واهتمـامهم مــن   -)د 
 .تعلم اللغة والثقافة

التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس أىل املعنوى، ومـن البسـيط إىل املركـب ومـن   -)ه 
 .اجلزء إىل الكلّ 

الدارسـني االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفـاهيم اخلاطئـة عنـد   -)و 
 .وتعديل االجتاهات السلبية حنوها -إن وجدت -األجانب

                                                        
   ٧٥ -٧٤:،صسابقالمرجع ال،  حسن عبد الرمحن احلسن٣٢
 اإلعتصام، دار: الرياض( بالعربية، الناطقين لغير التعليمية الكتب إعداد أسس وآخران، الغايل اهللا عبّد  ناصر٣٣

   ٢٧-٢٦: ص، )تاريخ دون



مراعـــاة التغـــريات الثقافيـــة واالجتماعيـــة الـــىت تطـــرأ علـــى ثقافتنـــا، وهـــذا يتطلـــب أن   - )ز 
ـــا حبيـــث ميكـــن تكييــف املوضـــوعات مـــع التغـــريات الـــىت حتـــدث  يكــون املـــنهج مرنً

تمع اإلسالمى  . داخل ا
ا، أى ال يشـتمل الكتـاب تقدمي صور من عموميات الثقافـة العر   -)ح  بيـة وخصوصـيا

 .على نوع واحد من الثقافة
أن للدارســني أغراضــا مــن تعلــم اللغــة والثقافــة، ولكــن مــن أصــحاب اللغــة أيضــا  -)ط 

ــافتهم ــن تعلـــيم لغـــتهم ونشـــر ثقـ ــق  ،أغراضـــا مـ ــذا فـــاحلرص يف املـــواد علـــى حتقيـ لـ
 .جانبني أمر مهمّ 

 .ات العلمية املناسبةتزويد الدارسني باالجتاهات اإلسالمية واالجتاه  - )ي 
 .احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها  - )ك 
مراعـاة تقـدمي اجلانـب الثقـايف يف الكتـاب املدرسـى مبـا يتناسـب مـع عمـر الـدارس   -)ل 

 .ومستواه الفكرى والثقاىف
مسـاعدة الدارسـني علـى عمليـة التطبيـع االجتمـاعى، تلـك الـىت يـتم فيهـا تكيـف   -)م 

 .األفراد مع ثقافتنا
 

  األسس والشروط النفسية المطلوبة في إعداد الكتاب المدرسي -٢
علــى العمـــوم أن املــتعلم يشـــكل عنصــرا أساســـيا يف العمليــة التعليميـــة، فهـــو 
احملـور الـذى تركـز عليـه، وأنـه هـو أوال وأخــريا هـو اهلـدف مـن العمليـة التعليميـة، فمــا 

، ومــن مث فــإن قامــت هــذه العمليــة إال مــن أجــل حتقيــق أهــداف معينــة لــدى املــتعلم
ـــد إعـــداد حمتـــوى  ــائص املـــتعلم النفســـية والعقليـــة تعـــد مطلبـــا ضـــروريا عن معرفـــة خصـ

  .املناهج الدراسية
بــل إن , ومــن الواضــح أن لكــل مرحلــة عمريــة خصائصــها النفســية والعقليــة

األفـراد خيتلفـون فيمـا بيــنهم مـن قـدرات عقليـة ومســات نفسـية داخـل املرحلـة العمريــة 



هــر مبــدأ الفــروق الفرديــة املتصــلة بنمــو املتعلمــني والــذى ينبغــى الواحــدة، ومــن هنــا ظ
  .مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية

تمـــع  -اإلخــتالف يف القـــدرات -وإذ كــان هــذا األمـــر ينطبــق علـــى أفــراد ا
ـا، حيـث  الواحد فإنه أحرى أن ينطبق على دارسى اللغة العربية من غري النـاطقني 

ــم يــأتون مــن  بيئــات شــىت، ومــن ثقافــات متنوعــة، وجنســيات خمتلفــة األمــر الــذى إ
م  يؤدى إىل اخـتالفهم يف القـدرات العقليـة واسـتعدادهم لـتعلم العربيـة، وبـالطبع فـإ
خيتلفون يف دوافعهم ويف درجة اهتمامهم  وسرعة تعلمهم للعربية، كما أن اختالف 

ل اللغة، وهنـاك عالقـة مطـردة املستويات االقتصادية واالجتماعية له أثره على حتصي
  .بني الطبقة االجتماعية للدارس واجتاهه حنو تعلم اللغة األجنبية

ويؤكد علماء اللغة والرتبية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد وبـني 
قدرته على تعلم اللغة األجنبية، كما أن هنـاك فرقـا حمسـوبا بـني تعلـم الصـغري وتعلـم 

  ٣٤. بية هذا الفرق ينبغى أن يراعى يف املواد املقدمة لكل منهماالكبري للغة األجن
 

ــا عنـــد إعـــداد الكتـــاب املدرســـي،  ـ وهنـــاك شـــروط نفســـية الـــيت جيـــب مراعا
  ٣٥:وهي

أن تناسب املواد اخلصـائص النفسـية و الثقافيـة للدارسـني مفرقـة يف ذلـك بـني   -)أ 
 .ما يقدم للصغار و ما يقدم للكبار

ميـول و اهتمامـات و أغـراض الدارسـني مـن تعلـم  أن تراعي املواد الفروق بـني  -)ب 
 .اللغة

و ما ينبغـي أن , أن حتدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف املواد املقدمة  -)ج 
 .يعطي لكل منها من هذه املواد

                                                        
   ٢٨-٢٧: ،صالمرجع نفسه٣٤
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ، حممود كامل ناقة ورشدى أمحد طعيمة٣٥
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أن حتدد بوضوح مستويات األداء املطلوبة يف كل مهارة مـن مهـارات اللغـة و   -)د 
 .ادمراعاة ذلك يف املراحل املختلفة من املو 

أن يتتـابع تقــدمي املهـارات وفــق خطـة واضــحة تتناسـب و تــدرج مراحـل نضــج   -)ه 
 .بيحيث ال تقدم املهارة إال يف وقتها املناسب ،الدارسني

 :أن تلتفت املواد إىل املهارات بشكل تفصيلي  -)و 
 .املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت  :أوال
 .مهارات تعرف الكلمة و حتليلها و تركيبها  :ثانيا
 .مهارات تعرف اجلملة و حتليلها و تركيبها  :ثالثا
 .مهارات الفهم العام و الفهم التفصيلي  :رابعا

 .أن حتقق املواد املطالب األساسية اللدارسني من تعلم اللغة  - )ز 
أن تكون مشوقة جامعة بني الفكاهة و احلكاية و النادرة و كل ما من شـأنه   -)ح 

 .أن حيقق االستماع للدارس
ــن طريــــق التنــــوع يف أن تراعـــى الفــــروق الفر  -)ط  ــدرات عـ ديـــة بــــني الدارســـني يف القــ

 .مستوى املواد
ــتعلم  - )ي  وأن تلجــــأ إىل وســــائل متعــــددة , أن تراعــــى املــــواد اســــتعداد الدارســــني للــ

يئته الدارس للتعلم  .لتنشيط هذا االستعداد و 
أى متكنــه بشــكل شــريع مــن إمتــام , أن حتقــق املــواد للــدارس نوعــا مــن االشــباع  - )ك 

 .لغة مساعا و حديثاعملية االتصال بال
ــة و زيـــادة   -)ل  م لتعـــرف اللغـ ــارة رغبـــة الدارســـني و اســـتعدادا أن تراعـــي املـــواد إثـ

ــق  ــــا و ذلـــــك عـــــن طريـــ ــو ثقافتهـ ــــباع حـــــب اســـــتطالعهم حنـــ م و إشـ ـــا معلومــ
 .األنشطة و املمارسات

ــن   -)م  ــا إىل مـــا انتهـــت إليـــه نظريـــات الـــتعلم مـ أن يســـتند إعـــداد املـــواد و تنظيمهـ
 .حقائق و مفاهيم



 .تصاغ املواد و تنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغاتأن   - )ن 
ــيء املــواد دائمــا للــدارس حــل مشــكلة حيــاول التغلــب عليهــا عــن طريــق   - )س  أن 

 .تعلم اللغة و ممارستها
ـــيح املـــواد للـــدارس فرصــــا تشـــجعه علـــى اســــتخدام مـــا تعلـــم يف مواقــــف   - )ع  أن تت

 .اتصال حقيقية شفوية و حتريرية
  
  لتربوية المطلوبة في كتب تعليم اللغة العربيةاألسس اللغوية وا -٣

ا جانب املواد اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب الىت تقـدم  ويقصد 
ا واألسلوب املناسـب يف عرضـها للدارسـني، ومـدى  يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني 

  . سهولة أوصعوبة تلك املواد للدارسني
ــة يف ــاول اللغـــة املقدمـ ــتوى اللغــــوى   وتنـ ــى املسـ ـــة تقـــدم علـ ــة كلغـــة ثاني كتـــب العربيـ

واملستوى الرتبوى، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم معرفة أى نوع من اجلمل يقـدم؟ 
هـــل االمسيـــة أو الفعليـــة ؟ وهـــل تبـــدأ بالبســـيطة أواملركبـــة ؟ االجابـــة مـــن هـــذه األســـئلة مـــن 

ــا مبعــــزل عــــن اجلانــــب الرتبــــوى، ومــــن مث رأينــــا أن هــــذين األساســــني   الصــــعب تناوهلــــا لغويــ
يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفة ولكن من الصـعب ) اللغوى أو الرتبوى(

  ٣٦.الفصل بينهما نظرا لتداخلها
يقــول رشــدى أمحــد طعيمــة و حممــود كامــل ناقــة، األســس اللغويــة الــيت ينبغــي أن 

ا هيتراعى عند وضع املواد التعليمية األساسية لتعليم اللغ   ٣٧:ة العربية لغري الناطقني 
  . أن تعتمد املواد اللغة العربية الفصحى لغة هلا) ١(
  .أن تعتمد املواد على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة) ٢(

                                                        
  ٣٥: ، صمرجع سابقناصرعبد اهللا الغاىل،٣٦
  ٦٥-٦٤ :ص،مرجع سابقحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٣٧



ــات ) ٣( ــا الدراســ ــيت أثبتتهــ ــائق الــ ــة باملفــــاهيم واحلقــ ــات اللغويــــة املقدمــ أن يلتــــزم يف املعلومــ
  . ةاللغوية احلديث

مجــع الضــمائر (أن تراعــى الدقــة والســالمة والصــحة فيمــا يقــدم مــن معلومــات لغويــة ) ٤(
  ).مثال

أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي تقدم اللغة صحيحة ) ٥(
  .يف بنائها وتراكيبها

  .أن تبىن املواد على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها) ٦(
  .املواد استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلكأن تتجنب ) ٧(
  .أن تعاجل املواد ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل ذات املعىن) ٨(
  .أن تعاجل املواد اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها)  ٩(
  .أن تعتين بالرمز والصوت لكل حرف) ١٠(
  .احلروفأن تبدأ املواد بالكلمات واجلمل ليس ب) ١١(
  .أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم) ١٢(
  .أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية) ١٣(
  . أن تعتمد املواد على الرتاكيب الشائعة االستعمال) ١٤(
  .أن تتجنب املواد القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام) ١٥(
  .أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه) ١٦(
  .أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا )١٧(
تم بعالمات الرتقيم من أجل إظهار التنغيم) ١٨(   .أن 
  .أن يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية) ١٩(
  .    أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث) ٢٠(
   
  



 الناطقين لغير العربية اللغة تعليم لمواد العامة االتجاهات  -د 
  :فهو املواد، ىف وجوده يرجى ما العامة االجتاهات ضوء ىف هنا نعرض أن نستطيع

 باللغة االتصال حواجز ختطى على الدارس يساعد ما املواد ىف يكون أن - ١
 حىت معه جامتدرّ  اللغوي، التصحيح عملية ىف به مرتفقا الفصحى، العربية
 هذا ويتطلب كالمه عليه جيرى أو أذنه عليه تتعود مل ما اللغة من يألف

 حىت املدرسة إىل الدارس به يقدم الذى اللغوي الرصيد على فنتعرّ  أن بالطبع
 .نبدأ كيف متاما نعرف

 أن فقط وليس اللغة، يبدع أن على الدارس يساعد ما املواد ىف يكون أن - ٢
 رصيد يثرى ما الفرص من يوفر أن املواد على وأن آلية كاسنجابة ينتجها
ّ  االستخدام من ميكنه وما اللغة من الدارس  .هلا الالفع

 وإدراك يتعلمها الىت اللغة خبصائص الدارس يعرف ما املواد ىف يكون أن - ٣
 اللغوي برتاثه باالعتزاز عنده االحساس وتنمية أساليبها ىف اجلمال مواطن
  ٣٨.منه جزء هو الذى

  
  التعليمية على أساس المواقفالمواد : ثالثالمبحث ال
املــواد التعليميــة علــى أســاس املواقــف هــو تقــدمي املــواد علــى شــكل املواقــف الــيت إن 

فبــدال مــن . الطــالب ىف الفصـل، ويتعلمــون مـن خالهلــا الرتاكيـب اللغويــة املنشـودة ميارسـها
احلركــات كــأن يــأيت بعــض . تــدريس اجلمــل ىف فــراغ، يــتم تقــدميها ىف مواقــف يؤديهــا املعلــم

وكــأن يســتعني . وكــأن يفــتح البــاب ويقولــو البــاب مفتــوح) أنــا أكتــب الــدرس(وهـو يــتكلم 
  .٣٩باألشياء املوجودة ىف الفصل مديرا حوهلا أشكال احلديث
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التباعد بني اللغتني، لغة الفصل ولغة احلياة يفقـد الطالـب الدافعيـة أحيانـا ملواصـلة 
هـذا بـالطبع خيتلـف عـن أسـاس . شـعر لـه بفائـدةوال ي. إذ ال حيس ملا يتعلم قيمة. الدراسة

  .املواقف الذي ينطلق من مسلمات أخرى
ـــاة .  ينطلـــق اســـاس املواقـــف مـــن حاجـــات الفـــرد لالتصـــال اللغـــوي ىف مواقـــف احلي

وهــي أن . وهــذه املــواد تســتند إىل حقيقــة تقــف علــى نفــس املســتوى مــن الصــدق واألمهيــة
والبــد لإلنســان كــي يفهـــم . بــني األفــراد اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة نشــأت لتحقيــق التواصـــل

  . ٤٠عناصر اللغة، وأصواتا ومفردات ومجال، أن يرجعها إىل السياق الذي وردت فيه
املواد  وحيدد .معينة اتصالية أحداث عادة فيه حتدث حميط عن عبارة هو قفاواملو 

واللغة  العادية االتصالية واألحداث اللغة املتعلم فيها يستخدم سوف اليت املواقف املوقفية
 اللغة تدريس لكتب مألوفة خاصية املوقفية املواد كانت وقد. احمليط يف ذلك املستخدمة

يتم  تعبريات إتقان على تركز اليت الكتب يف غالبا تستخدم وهي )Kelly 1969( قرون منذ
 على بناء املصممة للكتب احلديثة األمثلة ومن .معينة مواقف يف متكرر بشكل مواجهتها

 Passport )Buckingham Andكتاب  السفر يف املستخدمة اإلجنليزية يف اللغة املواقف

Whitney 1995 (٤١التايل املوقفي املقرر على حيتوي والذي:  
 املتجر يف  ١٠    الطائرة يف .١
 املدينة يف  ١١      املطعم يف .٢
 الربيد مكتب يف  ١٢    اهلجرة مكتب يف .٣
 املرتل يف  ١٣      املقهى يف .٤
 السينما يف  ١٤      البنك يف .٥
 الطبيب عند  ١٥      احلانة يف .٦
 الفندق يف  ١٦      اهلاتف على .٧

                                                        
40The Situational Syllabus(online), (http://tanvirdhaka.blogspot.com/2010/02/situational-
syllabus.html diakses pada tanggal 5 Februari 2012) 
41Jack C. Richards, Curriculum Development In Language Teaching, (United Kingdom: The Press 
Syndicate Of The University Of Cambridge, 2001) cet. 1, h. 156-159 



 املكتب يف  ١٧      احلافلة يف .٨
 املطار يف  ١٨      الشارع يف .٩

  
 االلغة فيه وتدرس سياق، يف اللغة تقدم اأ املوقفية املواد إجيابيات ومن

مركزياً  دوراً  تعطي املواد تطوير يف وهذا مستخدمة. بشكل فوري عمليا الستخدامها
 Feez 1978،Munby(التالية  املوقف وعناصر التصال فيها حيدث الذي احمليط أو للموقف

1998(٤٢ :  

 املشاركون .١
 يؤدوهنا اليت األدوار بني تنشأ اليت العالقات .٢
 فيها ينخرطون اليت النقاشات .٣
 نقاش كل يتضمنها اليت السلوكيات أو املهارات .٤
 املنتجة الشفهية واملكتوبة النصوص أنواع .٥
 للنصوص اللغوية اخلصائص .٦

إعداد املواد التعليمية لتعليم ساس هو حمور هذا البحث، حيث سيتم األوهذا 
على  )KTSP(مهارة الكـــــالم ىف ضوء املنهج الدراسي على مستوي الوحدة الدراسية 

ا الباحثة ىف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كافال  أساس املواقف، مث ستجر
وهذه . عرفة فعالية استخدام هذه املواد لتعليم مهارة الكالمحالالنج سومطرة الغربية مل

اليت ميكن أن تستخدم اللغة  Situations Analysisاملواد تستند على التحليل املواقف 
م ىف املستقبل، فهو عبارة عن حتليل العوامل السياقية  العربية لدى الطالب ىف حيا

  .ريهاغاحمليطة، وقد تكون هذه العوامل سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية و 
استشارة ممثلني ألكرب ) ١: (واالجراءات املستخدمة ىف حتليل املواقف يرتكز على

موعات ذات العالقة، مثل مراجعة ) ٢(الطالب و املدرسني، : عدد ممكن من ا
  . الدراسات املتوفرة املتعلقة مبواقف اللغة العربية ىف تعليم مهارة الكالم

                                                        
 ١٥٩: املرجع نفسه ، ص٤٢



لتعليم مهارة الكالم هي جمموعة  و أما احملتوى ىف املواد على أساس املواقف
ويتمثل احملتوى شكل . احلقيقية أو اخليالية اليت تستخدم فيها اللغة) احلاالت(املواقف 

واملتعلمني يطلبون باجراء احلوارات وحيفظون التعابري . احلوارات ىف أغلب األحيان واحملادثة
وليستا مركزا القوة الدافعة وراء  وأما القواعد واملفردات فتابعان للمواقف. واألمناط املفيدة

  .اإلختبار
 

  الميدان البحثتاريخية عن  لمحة :المبحث الرابع
 اإلسالمية الحكومية كفال  موقع جغرفي للمدرسة المتوسطةتأسيس و   -أ 

 حالالنج
 إحدى اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج  ملدرسة املتوسطةاأصبحت  لقد

 املدرسة هذه تأسست. بادنج باريامان اإلسالمية احلكومية ىف  املتوسطة املدارس
 يف ١٦ رقم العظيم احملكمة من املقررة الرسالة على باعتماد  ١٩٧٨ سنة ىف

 x ٢شارع مسبانج بايل كاميه  ىف املدرسة هذه تقع. ١٩٧٨ مارس ١٦  التاريخ
 Jln Simpang Balai Kamih(إنام لينجكونج، بادبج باريامان سومطرة الغربية  ١١

2 x 11 Enam Lingkung Padang Pariaman Sumatera Barat ( ٥٠على بعد  
وإما من عاصمة احملافظة ) Kota Pariaman( باريامانكيلومرتا من مركز مدينة 

  .ةكيلومرتا والوقت الذي حيتاجه  لوصول إليها ساع  ٦٥فبما قدره  غربيةسومطرة ال
  
  
  
  
  
  



  اإلسالمية الحكومية  للمدرسة المتوسطةموقع جغرفي ) ٢،١(الرسم 
  حالالنج كفال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 شعار المدرسةو  ورسالة رؤية  -ب 
 .جدا كبريا الرتبية إىل األباء وكذلك جمتمع إهتمام أن احلديث عصرنا يف إن

 وهى ورسالتها رؤية املدرسة وقررت .ممتازة مدرسة تكون أن املدرسة حاولت لذلك
  :يايل كما

توافق بوحدة املؤسسة املذكورة مبنية على رسالة الوزارة  املدرسةهذه  رؤية - ١
بارزة ومتحضرة : "فهي الدينية ووزارة التعليم يف حمافظة بادانج باريامان
 ".وتتحلى باألخالق الدينية املبنية على اإلميان والتقوى

  



 : فهي الرسالة أم - ٢
 .تنمية أدوات التعليم بأكمل وجه  )أ 
 .هإعمال املدرسني بأفضل وج  )ب 
 .استفادة من مرفقات التعليم بأحسن وجه  )ج 
 .تنفيذ التعليم واإلشراف الفعال  )د 
 .صيد ميزانية تكاليف التعليم يف أمت وجه  )ه 
 .تنفيذ تنمية التعليم األساسي  )و 

 :شعار - ٣
 االجنازات هي آمالنا  )أ 
 والنظافة هي ثقافتنا  )ب 
 البكور يف احلضور  )ج 
  والفضاحة يف التأخري  )د 

 
 عدد المدرسين  - ج 

 ويساعده موظفي. األستاذ درس، سوأردي درما بوترايرأس هذه املدرسة 
 درسة املتوسطةامل موظفي عدد يبلغ. التعلم إجراء عملية التعليم مدرسة يف
-٢٠١١ الدراسية للسنة سومطرة الغربية احلكومية كفال حالالنج اإلسالمية

 املدرسني ومجيع .موظفا ٧ و مدرسا ٥٢ من تتكون الذين نفرا ٦٠ قدر ٢٠١٢
 عندهم مبا ذلك ويعرف بكفائتهم، الالئق ختصصهم حسب التعليم عمليةب قاموا
  .اجلامعى مستوى ىف الدراسية اجلامعية الشهادة من

  
  
  
  



  عدد المدرسون في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية) : ٢،٢(الجدول 
  ٢٠١٢-٢٠١١كفال حالالنج سومطرة الغربية 

  

  الرقم
  

  

  االسم
  

  

  مكان التخريج
  

  

  الوظيفة
  

  

  المادة
  

١  Drsسوأردي درما بوترا ،  IKIP Padang  الوطنية  الرئس  
  الفقه  املدرسة  B. A IAIN Padangأنيمار،   ٢
  اللغة اإلندونسية  املدرسة  B. A  IAIN Padangماريونيس،   ٣
٤  Drs ، مشس العنوار  IAIN Padang  الفقه  املدرس  
  علم األحياء والفيزياء  املدرسة  S. Pd Ahlus Sunnahأمليدا وايت،   ٥
٦  Drs، مصوير  FKIP UNJA  الرياضية  املدرس  
  اللغة العربية  املدرسة  S .Ag IAIN Padangمورين سعيد،   ٧
  العقيدة واألخالق  املدرسة  S. Pd. I STITمايار،   ٨
  اللغة العربية  املدرسة  S .Ag IAIN Padangتييت سورياين،   ٩
  علم األحياء والفيزياء  املدرسة  S. Pd IKIP Padangنتيت حراوايت،   ١٠
١١  Dra، درنيليس  IAIN Padang  املوظفة  -  
  اللغة العربية  املدرسة  S .Ag IAIN Padangيانيت أرويتا،   ١٢
١٣  Drs، إلفي أمري  IAIN Padang  اللغة العربية  املدرسة  
  الرياضية  املدرس  A.Md IKIP Padangخيدير،   ١٤
  القرآن واحلديث  املدرسة  S .Ag IAIN Padangجومسينار،   ١٥
١٦  Drs، زمهاريل  IKIP Padang  الرياضيات  املدرس  
  الرياضيات  املدرسة  S. Pd   IKIP Padangهرلينا يونيس،   ١٧
  التاريخ اإلسالمي  املدرسة  S .Ag A. IVييندرا نيتا،   ١٨
  اجلغرفية  املدرسة  S. Pd UNPماريا سوسنيت،   ١٩



  -  املوظفة  MAN  ميسنا   ٢٠
٢١  Dra، أفريدا أمحد  A. IV التعلم اإلضايف  املدرسة  
  اللغة اإلجنلزية  املدرسة  S. Pd IKIP Padangديسي وارين،   ٢٢
  القرآن واحلديث  املدرسة  S. Ag IAIN Padangدارية،   ٢٣
  اللغة اإلجنلزية  املدرسة  S. Pd STKIPإيرماوايت،   ٢٤
  اإلندونيسيةاللغة   املدرسة  S. Ag IAIN Padangنيلي حسن،   ٢٥
  العقيدة واألخالق  املدرس  S. Pd. I  STIT SBذا اخلري،   ٢٦
  -  املوطفة  A. Ma STITروسدا يايت،   ٢٧
  -  املوظفة  SMA  إيلي رومسيتا  ٢٨
  -  املوظفة  MAN  ليين سويتا  ٢٩
  - املوظفة  S. Kom UPIريين ريزاين،   ٣٠
  - املوظف  STM  شفريل إيفيندي  ٣١
  علم األحياء والفيزياء  املدرسة  S. Pd STKIPسييت رملة،   ٣٢
  علم األحياء والفيزياء  املدرسة  S. Pd STKIPأرمي وايت،   ٣٣
  اللغة اإلجنلزية  املدرسة  ST UMMYحلما يانيت،   ٣٤
  الكومبيوتري  املدرسة  S. Pd STINDأسنيلي أرضي،   ٣٥
  الوطنية  املدرسة  S. Ag UMSBسومايا موليايت،   ٣٦
  العقيدة واألخالق  املدرسة  SE   UMSB فضيلة الرشيد  ٣٧
  التاريخ اإلسالمي  املدرسة  s. H. I  IAIN Padang ياسين حراوايت،  ٣٨
  علم األحياء والفيزياء  املدرسة  ST UBHأفنيزر وايت،   ٣٩
  الكومبيوتري  املدرس  ST UNESهريوين،   ٤٠
  اإلقتصاد  املدرسة  S. Pd UNPإلسا جولياين،   ٤١
  اللغة العربية  املدرسة  S. Ag IAIN Padangرانيين،   ٤٢



  علم االجتماع  املدرسة  S. Ag IAIN Padangأغوتينا،   ٤٣
  اللغة اإلجنلزية  املدرسة  SS UBHديين هندريا،   ٤٤
  اإلقتصاد  املدرس  S. Th. I IAIN Padangساسريال،   ٤٥
  العقيدة واألخالق  املدرسة  s. H. I IAIN Padangارداوايت،   ٤٦
  اللغة اإلندونيسية  املدرسة  SS UBHمورنيايت،   ٤٧
  اإلقتصاد  املدرسة  SE STAINنور حيايت،   ٤٨
  الرياضية  املدرس  A. Ma PDSDأدري وينلدو،   ٤٩
 اللغة اإلندونيسية  املدرسة  STKIP  إسرى رمحاياين  ٥٠
 اللغة اإلندونيسية  املدرسة  S. Pd. I STAIيوسيت مارين،   ٥١
  علم االجتماع  املدرس  SEI STIY هيندريزال،  ٥٢
  علم االجتماع  املدرس  S. Th. I STAIN جود سيتياوان،  ٥٣
  الفنية  املدرسة  SS USUفطري عرما،   ٥٤
  الرياضيات  املدرسة  STKIP  سييت مارديايت  ٥٥
  الرياضيات  املدرسة  STKIP  سوفية  ٥٦
  اللغة اإلجنلزية  املدرس  S. Pd UBHمشس واردي،   ٥٧
  العقيدة واألخالق  املدرس  S. Pd.I IAIN Padangحسن الفجر األرض،   ٥٨
  علم االجتماع  املدرسة  UNP  إيليزا بوتري  ٥٩
  -  املوظف  SMA  أري أمزال  ٦٠

  
  الحكومية كفال حالالنج اإلسالمية المتوسطة  مدرسةالأحوال الطلبة في   -د 

 كفال حالالنجاحلكومية   اإلسالميةاملتوسطة  درسةامل عدد الكلي للطلبة يفو 
 إىل الشامل .طالبا ٥٧٦ يبلغ ٢٠١٢-٢٠١١سومطرة الغربية ىف العام الدراسي 

 الصف طالب ١٨١ و الثامن الصف طالب ١٩٣ و السابع الصف طالب ٢٠٢



مثل  باريامان، بادنج وهم جييؤون من حول املدرسة أو من حول مدينة. التاسع
) Pakandangan(باكندغان ، )Kayu Tanam(، كايو تنام )Sicincin(سيجنجني 

  .وغريها
  

  الطلبة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية) : ٢،٣(الجدول 
  ٢٠١٢-٢٠١١كفال حالالنج سومطرة الغربية 

موع  احلكومية كفال حالالنج اإلسالمية املتوسطة  درسةاملأحوال الطلبة يف   الرقم   ا
    الصف السابع  ١
  VII.1 VII.2  VII.3  VII.4  VII.5      
  P L  J  P L  J  P L  J  P L  J  P L  J        

٢٠٢  
  ٤٠  ١٨  ٢٢  ٤٠  ٢٣  ١٧  ٤١  ٢٢  ١٩  ٤٠  ٢١  ١٩  ٤١  ٢٤  ١٧        

    الصف الثامن  ٢
  VIII.1 VIII.2  VIII.3  VIII.4  VIII.5  VIII.6   
  P L  J  P L  J  P L  J  P L  J  P L  J  P L  J  

١٩٣  
  ٣٢  ١٦  ١٦  ٣٤  ١٥  ١٩  ٣٢  ١٥  ١٧  ٣٢  ١٦  ١٦  ٣٢  ١١  ٢١  ٣١  ١٣  ١٨  

    الصف التاسع  ٣
  IX.1 IX.2 IX.2 IX.2 IX.2     
  P L  J  P L  J  P L  J  P L  J  P L  J       

١٨١  
  ٣٦  ٢٠  ١٦  ٣٦  ١٩  ١٧  ٣٧  ٢٠  ١٧  ٣٧  ١٩  ١٨  ٣٥  ٢٠  ١٥        

موج   ٥٧٦  ا
  
  
  
  



 األدوات المدرسية  - ه
 :اإلدارات واألدوات املدرسية واملرافق الىت توجد يف هذه املدرسة تشمل على

احلاسوب و الكمياء (املدرسة وإدارة املدرسني و املخترب املتكامل إدارة لرئيس 
  .و املقصف واملسجد والغرف الدراسية واملكتبة) والفيزياء وعلم األحياء

  
  

  في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األدوات المدرسية) : ٢،٤(الجدول 
  ٢٠١٢-٢٠١١كفال حالالنج سومطرة الغربية 

  البيانات  حالة  الجملة  المدرسيةاألدوات   الرقم
  فاسد  جيد  جيد جدا

    - √  -  ١  إدارة مدير املدرسة  ١
    -  √  -  ١  إدارة األساتذة  ٢
    -  √  -  ١  غرفة املوظف  ٣
    -  √  -  ١٦  الفصول الدراسية  ٤
    -  √  -  ١  الطبيعية علوممعمل   ٥
    -  √  -  ١  الكومبيوترمعمل   ٦
    -  √  -  ١  املكتبة  ٧
    -  √  -  ١  الطبيةالعرفة   ٨
    -  √  -  ١   BPعرفة   ٩
    -  √  -  ١  عرفة الكشافة  ١٠
    -  √  -  ١  مصلى  ١١
    -  √  -  ٨  محام  ١٢
    -  √  -  ١  مقصف  ١٣

 



  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 
 منهج البحث  - أ 

وهي طريقة البحث  )R&D( ىالتطوير  نهجاتستخدمت الباحثة امل
  ١.املستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة

وىف هذا البحث حاولت الباحثة القيام بإعداد املادة التعليمية لتعليم اللغة 
العربية ملهارة الكالم على أساس املواقف من الطالب فصل الثامن ىف املدرسة 

فالعملية التجربة ىف . حالالنج سومطرة الغربية كافال   اإلسالمية احلكوميةاملتوسطة 
املواد التعليمية لتعليم مهارة الكالم على (هذا البحث هي جتربة املنتج احملصول 

  ).أساس املواقف
 

 ADDIEالنموذج   - ب 
 وذلك. Addieاستخدمت الباحثة ىف تصميم هذه املواد الدراسية منوذج 

وقال صيلتون  .٢تعقيد وبدون بوضوح تفصيلية خطوات تضمن هي ألن
)Shelton ( وسلثكمن)Saltsman ( أن هذا النموذج لتصميم املواد التعليمية
يف غرفة وجها لوجه واستخدام هذا النموذج مناسب لتعليم . توفرعملية منظمةتيال

  ٣.الصف
  

 
                                                        
1Sugiyono ,Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 
h: 297. 
2 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2007), h.12 
3 Model ADDIE sebagai Kerangka Kerja Pembuatan e-
Learninghttp://ermala.wordpress.com/2011/04/26/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-
pembuatan-e-learning/ diakses tanggal 9 januari 2012 jam 16.30 WIB. 

٥٣ 



ــــــ ) ٣،١(الرسم   ADDIE٤هيكل النموذج تصميم المواد ـل
    

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  :ةاخلمس اخلطوات من خطوة لكل بيان یلي وفيما

 )Analyze( التحليل  )أ 
التحليل  وهو. به الذي يلزم على املصمم القيام املرحلة األوىلهو  التحليل

 .و حاجة الطالب متطلبات حتليلالتمهيدي أو 
 )Design( التصميم  )ب 

 أهداف مثل الطلبة متطلبات حتليل حسب على املشكلة وهوحتديد
. وأنواع التقومي التدريس واسرتاتيجيات األساسية، الكفايات التدريس،

 .الطلبة متطلبات حتليل نتائج على اعتمادا الدراسية املوادمنوذج  مثصمم
 ).Prototype(ي هذه املرحلة الطراز املبدئي فتمتو 

                                                        
4Reiser, Robert A. & John Dempsey, eds,  Trends And Issues In Instructional Design And 
Technology, Upper Saddle River, NJ: Merrill-Prentice Hall, 2002). h. 58  

 التقويم

 التطوير

 التحليل

 التطبيق التصميم



  
 )Develop( التطوير  )ج 

اما من املواد التعليمية ) Prototype(الطراز املبدئي  عملية لتحقيق وهو
 ).Softcopy(القرص  او) Hardcopy(بشكل الكتاب الورق 

 )Implement( التطبيق  )د 
املواد التعليمية املصممة ىف عملية التعليم ) جتربة(تنفيذ  اجراءات وهو

 .والتعلم ىف جمموعة صغرية قبل تقومي و حتسني املواد الدراسية
 )Evaluate( التقومي  )ه 

راحل األربع املذكور أعاله، يسمى عملية التقومي ميكن أن حتدث يف كل امل
عل . هذا التقومي بالتقومي التكويين ألن الغرض منه حتتاج إىل املراجعة

ىسبيل املثال، يف مرحلة التصميم، رمبا يتعني علينا أحد أشكال التقومي 
  .٥التكويين بغية توفري مالحظات اخلرباء كمدخالت للمواد املصممة

 
 الموادإعداد إجراء   - ج 

ــ بالنسبة اىل منوذج  ــــ ـــ باخلطوات كما ، جتري الباحثة ADDIEتصميم املواد لـ
لكيتشبع حاجة الباحثة و سهولة  ADDIEولكن تعدل ىف هذه اخلطوات . يلي

حتليل ) ١: (كما يليتصميم املواد بعد التعديل فهي   خطواتوأما . تنفيد الدراسة
الطراز املبدئي ) ٣(حظة، البحث النظري و املال) ٢(متطلبات الدارسني، 

)Prototype( ،)٧(التصويبات، ) ٦(التحكيم من اخلرباء، ) ٥(تطرير املواد، ) ٤ (
  .انتاج املواد) ٩(التصويبات ) ٨(التجربة امليدانية، 

  
  

                                                        
5Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
http://ayahalby.wordpress.com/2011/02/23/model-pengembangan-perangkat-pembelajaran/diakses 
pada tanggal 9 februari 2012 pukul 15.30 WIB 



 
  هيكل تصميم المواد عند الباحثة) ٣،٢(الرسم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

تصميم الطراز املبدئي 
)Prototype( 

 تطرير املواد

 حتكيم من اخلرباء

 تصويبات

 حتليل متطلبات

 جتربة

 املنتج

 املالحظة البحث النظري



  
  التطوير إجراءات مراحل كل بيان يلي وفيما

 الدارسني متطلبات حتليل  )أ 
 واملنهج املستخدمة الدراسية املواد الباحثةت الحظ األوىل، املرحلة يف

 اللغة مدرس مع باملقابلة اإلجراءات هذه تكون .املدرسة هذه يف املستخدم
 وخلفيتهم ميوهلم ملعرفة الطلبة على االستبانة الباحثةت وزع. العربية

م   .خصوصا لتعليم مهارة الكالم العربية اللغة تعلم يفواحتياجا
 )Prototype( املبدئي الطراز  )ب 

   املواد تلك تكون ألن الدراسية املواد تصميم قبل األول النموذج وهو
)Prototype (ا صو  على  الطراز الباحثةت صمم لذلك،. املنشودةر

 املواد حمتوياتيف  إما الدارسني، متطلبات حتليل نتائج على اعتمادا املبدئي
 .تنظيمهايف  أم

 املواد تطوير  )ج 
 اعتماداواقف امل أساس على الدراسية املواد الباحثةت طور  املرحلة، هذه يف

 التدريس، أهداف إما املنشود، املبدئي والطراز األوىل املالحظة نتائج على
 على التدريس اسرتاتيجيات أوموضوع املواد،  األساسية، الكفايات أو

 .دراسيةال الوحدة مستوى على الدراسي املنهج ضوء
 اخلرباء من التحكيم  )د 

 بالتقومي ليقوممهارة الكالم  تعليم يف للخبري الدراسية املواد الباحثةت قدم
ا صو  على الدراسية املواد لتكون البناءة واإلرشادات واالقرتاحات ر

 وطرقمهارة الكالم  تعليم مادة يف املؤهلني منري اخلب وهذه .املرجوة
  .تدريسها

  



  
 امليدانية التجربة  )ه 

عليم و الت عملية يفاملصممة  الدراسية املوادباحثة الت طبق املرحلة، هذه يف
 باستخدام املتعلقة األمور تتضمن اليت االستبانة الباحثةت وزعمث، . التعلم
 بعد االختبار بتقدمي البحث هذات ومت. واقفامل أساس على الدراسية املواد
واقف امل أساس على املطورة الدراسية باملواد الطلبة قدرة ملعرفة البحث إجراء
  .الكمية جالنتائ عليه ويدلمهارة الكالم  لتعليم

 التصويبات  )و 
 واالقرتاحات التقومي نتائج حسب خطاءلأل بالتصويبات الباحثةت ماق

 عملية نتائج حسب األخطاء اخلرباء تصويب من البناءة واإلرشادات
عليم والتعلم الت عملية نتائج املدرسمع  الباحثة تناقش. عليم والتعلمالت

 الدراسية املواد اإلنتاج أساس ستكون النتائج وهذه .فيها النقصان ولتكمل
  .املواقف ىأساس عل

 املواد إنتاج  )ز 
سواء عن  البحث، إجراءات نتائج حسب الدراسية املواد الباحثةت عد

  .االختبار أو االستبانة أو اللغةالعربية، مدرس أومقابلة ،ريباخل تصويبات
  

 مواد التجربة  - د 
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختياها -١

. ٦األفراد الذين يتناوهلم الباحث بالدراسةجمتمع البحث هو جمموعة 
مدرسة املتوسطة ولل٧.جرء من جمتمع البحث االصلى وعينة البحث هي

                                                        
جامعة أفريقيا : أفرقيا(، منهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسالة العلميةعبد الرمحن أمحد عثمان، ٦

 ٢٠ص، )م١٩٩٥العاملية،



غرفة، مخس غرف  ١٥ اإلسالمية احلكومية كفاال حالالنج سومطرة العربية
أما . للفصل االول و ست غرف للفصل الثاين و مخس غرف للفصل الثالث

يف املدرسة ) الثاين( الطالب فصل الثامن جمتمع البحث يف هذا البحث فهو
 ١٩٣املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاال حالالنج سومطرة العربية وعددهم 

وعددهم  VIII.2و  VIII.3أما عينة البحث فهو الطالب يف الفصل .طالبا
موعة التجريبة. طالبا ٦٤ موعة الضابطة وا . وتقسم الباحثة هؤالء إىل ا

طلبا  ٣٢و )  VIII.3الفصل(طلبا للمجموعة الضابطة  ٣٢ جمموعةتتكون من
عينة الالفصلني بـــوختتار الباحثة هذبني  ).VIII.2يف الفصل(لمجموعة التجريبة ل
م )Sampling Purposive( عمديةال . الن هناك تقارب بني مستوي قدر

الدرجة ملعرفة فعالية املواد املصممة بني هذين الفصلني  وتأخذهم الباحثة
  .)Random Sampling(عشوائية العينة الباستعمال 

 
 مصادرهاو  بياناتال -٢

 )Quantitative Data( الكمية البيانات  ) أ
  :على البيانات هذه تشتمل

 وأسس تنظيمها ومعايري املواد اختيار معايري حسباملنتوج  جودة )١
 .اخلرباء من الراجعة والتعذية والتفاعلية احملتوى مضمونو  إعدادها

 مصدر. واقفامل أساس على املصممة باملواداحتياجات الطالب  )٢
طالب الفصل الثاين ىف املدرسة املتوسطة االسالمية  البيانات هذه

 .احلكومية  كفاال حالالنج سومطرة العربية
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املصممة واد التعليمية امل استخدام قبلكفاءة كالمية من الطالب  )٣
مو  عندمهارة الكالم  ذخرية ملعرفة  مصدر. امليدانية التجربية عةا
طالب الفصل الثاين ىف املدرسة املتوسطة االسالمية  البيانات هذه

 . احلكومية  كفاال حالالنج سومطرة العربية
 جناح ملعرفةواد التعليمية املصممة امل استخدام بعدكفاءة كالمية  )٤

مو  عندمهارة الكالم  ذخرية تنمية  مصدر .امليدانية التجربية عةا
طالب الفصل الثاين ىف املدرسة املتوسطة االسالمية  البيانات هذه

 . احلكومية  كفاال حالالنج سومطرة العربية
 

 )Qualitative Data( الكيفية البيانات  ) ب
  :على البيانات هذه تشتمل

 الوثائق هي البياناتهذه  مصادر .املصممةواد بامل تتعلق ما املواد )١
 .تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم كتب من

معيار الكفاية و الكفاية االساسية للطالب الفصل الثاين من  )٢
وزارة الشؤون الدينية  مقرر البيانات هذه مصدر. املدرسة املتوسطة

 . ٢٠٠٨سنة 
املعلومات عن عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على املواد  )٣

ليمية املستخدمة و طرق ووسائل تعليم مهارة الكالم و مشكلة التع
هو مدرس  البيانات هذه مصدر. تعليم مهارة الكالم عند املدرس

اللغة العربية للفصل الثاين ىف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية  
 .كفاال حالالنج سومطرة العربية

مهارة  وتنمية املصممةواد امل عن العامة االقرتاحات و التعليقات )٤
 بعدوار على أساس املواقف احل عرب يفطالب ال لدىالكالم 



 هذه ومصدر. الفصل داخل التعليم عملية عندواد امل استخدام
 .الفصل هذا يف العربية اللغة مدرسة البيانات

  
 البيانات جمعأدوات  -٣

 إحتياجها حسب الباحثةاستعملت  السابقة البيانات منللحصول على 
  :من تتكون الىت البيانات أدوات

 المالحظةدليل   )أ 
دليل املالحظة جلمع املعلومات عن عملية  الباحثةت ستخدما

التعليم والتعلم الذي يشمل على املواد التعليمية املستخدمة و طرق 
ووسائل تعليم مهارة الكالم و مشكلة تعليم مهارة الكالم عند املدرس 

  .والتقومي ىف التعليم
 المقابلةدليل   )ب 

دليل املقابلة جلمع املعلومات عن عملية التعليم  الباحثةت ستخدما
والتعلم الذي يشمل على املواد التعليمية املستخدمة و طرق ووسائل 
تعليم مهارة الكالم و مشكلة تعليم مهارة الكالم عند املدرس والتقومي ىف 

يقات والتعل البيانات بفحص املفتوحة املقابلة الباحثةت ستخدموا. التعليم
 بعدطالب ىف مهارة الكالم ال لدى الكفايةعن منو و  املصممةواد املحول 

 .املواد املصممة استخدام
 االستبانة  )ج 

واقف امل عن احتياجهم ملعرفةطالب لل االستبانة الباحثةت ستخدما  ) أ
  )Checklist( التدقيق بقائمة، هانعحاور الت يراد اليت



مواد الل على التعليق أو لتحكيم االستبانة الباحثةت ستخدما  ) ب
بعد استخدام املواد  احملددة التجربية وعينات رياخلب منالتعليمية 

 . التعليمية املصممة
 املذكورة العينة إىل مباشرة اإلستبانةتوزيع ب الباحثةقامت و 

ا وأدو . املذكورة البيانات كل جلمع  باملقياس املغلقة باالستبانةا
 واملفتوحة ،واد التعليميةملعلى  للتحكيم )Scaled Variate( املتدرج

 ٨.واالقرتاحات للتعليقات
 االختبار  )د 

 موعةأفراد ا قدرة ملقياس القبلى االختبار الباحثةت ستخدما  ) أ
مواد الل جتربة قبلهارة الكالم مب معارفهمو  امليدانية التجربية
 .املصممة

مهارة الكالم  تنمية يفاملواد التعليمية  أثر ملعرفة البعدى االختبار  ) ب
 االختبار بتقدمي الباحثةت ماقو  البيانات هذه جلمع .عند الطالب

 .شفهيا
 

  تحليل البيانات أسلوب -٤
 الكيفية البيانات تحليل  ) أ

تعليم اللغة  كتب من الوثائقمن  املصممةواد بامل تتعلق ما املوادحتليل  )١
حسب معيار  املقرر منهج مالحظة نتائجالعربية ملهارة الكالم و 

وزارة الشؤون الدينية سنة  مقرر من. الكفاية و الكفاية االساسية
 ).Content Analysis(بأسلوب حتليل املضمون  ٢٠٠٨
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قابلة عملية التعليم والتعلم الذي يشمل على املواد م نتائجحتليل  )٢
التعليمية املستخدمة و طرق ووسائل تعليم مهارة الكالم و مشكلة 

 املصممةواد امل عن العامة واالقرتاحات التعليقاتالكالم و تعليم مهارة 
طالب من املدرس ال لدىمهارة الكالم  وتنميةعلى أساس املواقف 
 ).Descriptive Analysis(باألسلوب الوصفي 

 
 ميةالك البيانات تحليل  ) ب

ري اخلب من املصممة الدراسية موادلل رتبويةال ودةاجل حتكيم نتائجحتليل  )١
واقف بعد استخدمها امل أساس على املصممة باملواد االستبانة نتائجو 

ىف عملية التعليم والتعلم من الطالب بأسلوب التحليل اإلحصائي 
 ).Descriptive Analysis Statistic(الوصفى 

  
  ٩:الرمز باستخدام االستبانة نتائج الباحثةت فتش

  

푝 = 푥 100% 

      :البيان
P      :لكل رقم القيمة املئوية  
xi∑  :على سوال من األسئلة جمموع إجابة املعنيني لكل  
x    ∑ : على السؤال جابةاإلجمموع  
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 أساس على الدراسية املواد تقومي يف رياخلب حتكيم ىنتائج عل وللحصول
  :١٠املعايري التالية على الباحثةت عتمدا ،املواقف

  

   ريالخب تحكيم ىنتائج المعايير) ٣،١(الجدوال 
 المواقف أساس على الدراسية المواد تقويم في

  البيان  املعيار  درجة الفرتات  النتيجة
  أ

  ب
  
  ج
  د

١٠٠ -%٩٠%  
٧٩-%٧٠%  
  

٦٩-%٥٠%  
٤٩ -% ٠%  

 جيدجدا
  جيد

  
 مقبول

  ضعيف

  تصويبميكن استخدامه يف التدريس بدون 
بعد تصويبات ميكن استخدامه يف التدريس 

  حمدودة
  يف التدريس هال ميكن استخدام

  يبدلو يصلح كله ال 
  

واد التعليمية املصممة امل استخدام قبل القبلي االختبار نتيجةحتليل  )٢
مو  عندمهارة الكالم  ذخرية ملعرفة  نتيجةو  امليدانية التجربية عةا

 جناح ملعرفةواد التعليمية املصممة امل استخدام بعد البعدي االختبار
مهارة الكالم من الطالب بأسلوب التحليل اإلحصائي  ذخرية تنمية

 ).Descriptive Analysis Statistic(الوصفى 
  

يستخدم   (Level Of Significant)أو ذي معىن  الداللةوملعرفة مناسبة 
 :T-  Test١١الباحثة 

t 	 	
M − M

(Σ ) (Σ )
( )		
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  :البيان
t =قيمة املقارنة  

M   = يف االختبار البعدي من الفصل التجرييب) املتوسط(املقياس املعدل .  
M   = يف االختبار البعدي من الفصل الضابط) املتوسط(املقياس املعدل    

Σx   .عدد التنوعي يف كل النتائج من الفصل التجرييب=	
Σx  = عدد التنوعي يف كل النتائج من الفصل الضابط.  

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

 
  تنفيذ الدراسة   مراحل  - ه 

  :حسب املراحل اآلتيةو خطةستنفيذ الباحثة مراحل الدراسة على وفق
  

  تنفيذ الدراسة مراحل) ٣،٢(الجدول 

  األنشطة  الرقم
  أبريل  مارس  فبراير

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
بوضع خطة تقوم الباحثة   ١

البحث ومناقشتها مع 
  املشرف واملشرفة

×  ×                      

أو  متطلباتحتليل   ٢
من املواد  الدارسنياحتياجات

الدراسية وعملية التعلم 
  والتعليم يف امليدان

×                        

الطراز (تصميم املواد الدراسية   ٣
  )Prototypeاملبدئي 

  ×                      

                   ×  ×    تطوير املواد  ٤



إنتاج املواد التعليمية على   ٥
  أساس املواقف

    ×                    

                    ×      حتكيم اخلبري  ٦
                  ×        تصحيح اإلنتاج  ٧
                ×          االختبار القبلي  ٨
          ×  ×  ×  ×          تطبيق اإلنتاج واملالحظة  ٩

          ×                االختبار البعدي  ١٠
          ×                إعطاء االستبانات  ١١

      ×  ×                  حتليل البيانات  ١٢

      ×                    كتابة تقرير البحث  ١٢

 



  الفصل الرابع
  و مناقشتها وتحليلها نتائج البحث

  
  و تحليلها نتائج البحث: المبحث األول

. واالختبار اإلستبانةو  واملقابلة املالحظة وهي األساليب، بأنواع نتائجال هذه مجعت
  .البحث مبشكالت مناسبا بعرضها الباحثة فقامت ،نتائجال عرض توجيه ولسهولة

 مهارة الكالمعلى أساس المواقف لتعليم  تعليميةالمواد ال نتائج إعداد  -أ 
 طلبات من الطلبةاملنتائج حتليل  -١

املواد التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة  الثبات املرحلة هذه
  :وقامت الباحثة جبمع البيانات ىف حتليل مطلبات فيما يلي. الكالم

 نتائج من املالحظة  )أ 
مبالحظة عملية تعليم  ةالباحث تقبل إعداد املواد التعليمية، قام

املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاال حالالنج  درسةاملاللغة العربية يف 
 ةالباحث توالحظ. ٢٠١٢فرباير  ١٢عربية ىف التاريخ سومطرة ال

. املدرس والطلبة واملواد التعليمية املدروسة واملصادر التعليمية ووسائلها
طرق املواد التعليمية، و  ختياروكانت نتائج هذه املالحظة أساسا ال

التدريس والوسائل املعينة وأساليب التقومي املناسبة بأحوال الدارسني، 
ا تقدمي املواد التعليمية املعدة بطريقة فعالة تستطيع أن  حيث ميكن 

  .ترقي كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم
 من مالحظة الطلبة نتائج -

يف عملية التعليم واشرتاكهم  بةاستجابة الطل الباحثالحظ 
هلم رغبة كبرية يف تعلم اللغة  بةأن بعض الطل تفيها، فوجد

هم العربية، فاستمعوا إىل ما قاله املدرس واهتموا به وعملوا مبا أمر 

٦٧ 



عمال أمن إجابة األسئلة املطروحة يف التدريبات و  به املدرس
  يهتموا  مل بةولكن، بعض الطل. هلم يت قدمتالواجبات املنزلية ال

. وتكاسلوا يف التعلم زمالئهماللغة العربية، فتحدثوا مع بكثريا 
لقلة رغبتهم يف اللغة العربية أو لضعفهم يف فهم  السببورمبا 

أكثرهم متخرجون من املدرسة  بةاملادة املدروسة، ألن الطل
 .إال يف هذه املدرسة ا سبق هلم تعلم العربيةالعامة وم اإلبتدائية

 حظة املدرسمن مال نتائج -
 والقواعد والرتمجة كان املدرس يستخدم الطريقة املباشرةولقد  

 يف تعليم اللغة العربية، فيشرح املدرس املواد التعليمية باللغة العربية
وأحيانا يشرح باللغة اإلندونيسية، وال يستخدم املدرس الوسائل 

  .التعليمية املتنوعة إال السبورة والقلم
، قام املدرس والتعلم الطلبة من التعليم عليه ولتقومي ما حصل

وكان االختبار يف . باالختبار التحريري بعد اختتام موضوع واحد
وجبانب ذلك، . صورة االختيار من املتعدد أو اإلجابة القصرية

اعتمد املدرس يف التقومي أيضا على أعمال الطلبة بالتدريبات 
بالواجبات املنزلية املوجودة يف الكتاب التعليمي وعلى أعماهلم 

  .وعلى اشرتاكهم يف عملية التعليم داخل حجرة الدراسة
 من مالحظة املدرس نتائج -

 تعليم تنفيذ أثناء الباحث عليها يالحظ الىت القضايا إن
 كفال حالالنج احلكومية توسطة األسالميةامل باملدرسة العربية اللغة
 لعدم وذلك ةالعلربي اللغة مادة تعليم ىف املدرس يطمئن ال أنه

 ال الىت املواد هذه وإن .الدارسني أيدي بني الىت املالئمة املواد
 الىت للمصطلحات واملستوعبة اليومية الدارس حياة واقع تراعي



حسب املواقف  املواد ىف هذا فقدان آن. إليها وحيتاج يعايشها
 وتفقد واملمارسة الفهم ىف الدارس على عبئا تشكل الىت فهي

  .ضعيفة املواد فهم صلة فتكون املواد جاذبية
 اللغة العربية مدرس قابلة معامل من نتائج  )ب 

من البيانات اليت حتصل عليها عن تعليم اللغة العربية يف املدرسة 
أن الكتاب املستخدم  سومطرة اجلنوبية املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

وهو كتاب ) Belajar Bahasa Arab" (تعلم باللغة العربية"كتاب هو  
تعليم اللغة العربية على املنهج على مستوى الوحدة الدراسية سنة 

، وأن طريقة التعليم سومطرة الغربية فرق من املدرسني ألفه ٢٠٠٨
 املستخدمة هي الطريقة املباشرة والقواعد والرتمجة وال تستخدم

  . الوسائل التعليمية املتنوعة إال السبورة والقلم
واملشكالت اليت يواجه املدرس يف عملية التعليم هي أن دوافع 
الطلبة يف تعلم اللغة العربية قليل، فهم يتكاسلون وميلون، وذلك 
يسبب عدم استخدام الوسائل التعليمية املتنوعة إال الكتاب التعليمي، 

 وإن .الدارسني بأيدي املالئمة املواد عدموكذلك الكتاب التعليمي 
 واملستوعبة اليومية الدارس حياة واقع تراعي ال الىت املواد هذه

وال يطابق مع مستوى  إليها وحيتاج يعايشها الىت للمصطلحات
  . قدرهم

 نتائج اإلستبانة من الطالب  )ج 
 االستبانة الباحثة توزع الدراسية، املواد الباحثة تصمم أن قبل و
  اللغة العربية تعلم يف وخلفيتهم ميوهلم ملعرفة ثامنال الصف طلبة على

 هذه تكون .طالبا ٢٠ وعددهم ،خصوصا لتعليم مهارة الكالم



 ونتيجتها. الطلبة خبربات املناسبة املوضوعات الختيار أساسا النتائج
  :يلي كما

  
  احتياجات الطلبة عن بيانات اإلستبانة) : ٤،١(الجدول 

نتائج   بنود األسئلة  األسئلة  الرقم
  الطلبة

الدرجة 
للنسبة من 

  مائة

١  
مهارة (كان تعليم اللغة العربية 

  ممتعا جدا ) الكالم

  % ٥  ١  موافق جدا
  %   ٣٠  ٦  موافق

  % ٦٠  ١٢  موافق إىل حد ما
  % ٥  ١  غري موافق

٢  
) الكتاب التعليمية(املواد التعليمية 

املوجودة لتعليم مهارة الكالم قليلة 
  غري متعددة

  % ٥٥  ١١  موافق جدا
  %  ٢٠  ٤  موافق

  % ١٥  ٣  موافق إىل حد ما
  % ١٠  ٢  غري موافق

٣  
) الكتاب التعليمية(املواد التعليمية 

املوجودة لتعليم مهارة الكالم 
  صعوبة الفهم

  % ١٠  ٢  موافق جدا
  % ٥٥  ١١  موافق

  % ٢٥  ٥  موافق إىل حد ما
  % ١٠  ٢  غري موافق

ال أفهم كثريا عن املادة املقدمة من   ٤
  املقرر املوجود

  % ٢٥  ٥  موافق جدا
  % ٥٠  ١٠  موافق

  % ١٥  ٣  موافق إىل حد ما
  % ١٠  ٢  غري موافق

  % ٤٠  ٨  موافق جداالتدريبات املوجودة غري متنوعة   ٥



  % ٣٠  ٦  موافق  وهي على سبيل واحد
  % ١٥  ٣  موافق إىل حد ما

  % ١٥  ٣  غري موافق

الصور يف الكتاب تسهل الطلبة يف   ٦
  التعلم

  % ٣٠  ٦  موافق جدا
  % ٦٠  ١٢  موافق

  % ٤٠  ٨  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

٧  
املادة املوجودة ال تشّجع الطلبة 

  على التعلم التفاعلي

  -  -  موافق جدا
  % ٢٥  ٥  موافق

  % ٣٠  ٦  موافق إىل حد ما
  % ٧٠  ١٤  غري موافق

ترتكز عملية التعليم والتعلم داخل   ٨
  املدرس كثرياالفصل على 

  % ٥  ١  موافق جدا
  % ٣٠  ٦  موافق

  % ٥٥  ١١  موافق إىل حد ما
  % ١٠  ٢  غري موافق

٩  
أحب تعلم العربية ملهارة الكالم 

عن املوضوعات املناسبة باخلربات 
  اليومية 

  % ٤٠  ٨  موافق جدا
  % ٦٥  ١٣  موافق

  % ١٥  ٣  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

١٠  
املوجودة لتعليم مهارة الكالم املواد 

  ليس هلا قيمة ىف حيايت إال قليال

  % ٣٠  ٦  موافق جدا
  % ٦٠  ١٢  موافق

  % ١٥  ٣  موافق إىل حد ما
  % ٢٠  ٤  غري موافق



 اجلديدة الدراسية املواد إىل حيتاجون الطلبة أن على اجلدول يدل
أو  طالبا ١٢ الطلبة وعددمهارة الكالم،  تعلم يف مكفاء لرتقية
) مهارة الكالم(قالوا موافق إىل حد ما أن تعليم اللغة العربية % ٦٠

قالوا موافق جدا أن املواد التعليمية % ٥٥طالبا أو  ١١و  ،غري ممتعا
املوجودة لتعليم مهارة الكالم قليلة غري متعددة، و ) الكتاب التعليمية(

) لكتاب التعليميةا(قالوا موافق أن املواد التعليمية % ٥٥طالبا أو  ١١
% ٥٠طالبا أو  ١٠املوجودة لتعليم مهارة الكالم صعوبة الفهم، و 

م ال أفهم كثريا عن املادة املقدمة من املقرر املوجود ، و  قالوا موافق أ
قالو موافق جدا أن التدريبات املوجودة غري متنوعة % ٤٠طالبا أو  ٨

الصور يف  موافق بأن% ٦٠طالبا أو  ١٢وهي على سبيل واحد، و
قالوا غري % ٧٠طالبا أو  ١٤الكتاب تسهل الطلبة يف التعلم، و 

موافق أن املادة املوجودة ال تشّجع الطلبة على التعلم التفاعلي، و 
قالوا موافق إىل حد ما أن ترتكز عملية التعليم % ٥٥طالبا أو  ١١

قالوا % ٦٥طالبا أو  ١٣والتعلم داخل الفصل على املدرس كثريا، و 
م حيبون تعلم العربية ملهارة الكالم عن املوضوعات املناسبة مو  افق بأ

قالوا موافق أن املواد املوجودة % ٦٠طالبا أو  ١٢باخلربات اليومية، و 
  .لتعليم مهارة الكالم ليس هلا قيمة ىف حيايت إال قليال

من التنائج السابقة عرفت الباحثة أن املشكلة تعلم اللغة العربية 
هذه املدرسة هي عدم املواد املناسبة باخلربات اليومية عند خصوصا يف 

 املواد إىل حيتاجونو  .الطلبة لكي تشّجعهم ىف تعليم اللغة العربية
حللّ . مهارة الكالم تعلم يفخصوصا  مكفاء لرتقية اجلديدة تعليميةال

هذه املشكلة، تري الباحثة أن املواد التعليمية على أساس املواقف هو 
أنه يراعي حاجات الطالب  Wilkinsأكثر مناسبا كما قال ويلكينس 



ا ىف  ا مطابقة للمواقف اليت حيتاجو يف أن تكون اللغة اليت يدرسو
ولذلك اقرحت  .مستقبلهم ويدفع إنتباههم إىل قدرة االتصال البسيط

  .الباحثة املوضوعات املناسبة مبواقف و خربات من الطلبة
أما املوضوعات املناسبة مبواقف و خربات اليت ختتار الطلبة،  

  :فهي كما يلي
  

  بيانات اإلستبانة عن المواقف) : ٤،٢(الجدول 
  التي يراد التحاور عنها الطلبة

  الرقم
  

  نتائج الطلبة  األسئلة
الدرجة للنسبة من 

  مائة

  اهلواية  ١

  % ٧٥  ١٥  يف ملعب كرة القدم
  % ٤٠  ٨  ستوديو اخلط العريب

  % ٦٥  ١٣  لعب كرة الريشة
  % ٦٥  ١٣  تدريب الكشافة
  % ٣٠  ٦  تدريب السباحة
  % ٨٥  ١٧  قراءة يف املكتبة

  املهنة  ٢

  % ٥٥  ١١  عند الطبيب
  % ٣٥  ٧  يف السوق

  % ٧٥  ١٥  تعلم يف املدرسة
  % ٦٥  ١٣  املطعميف 

  % ٧٠  ١٤  الدعوة إىل املزرعة
  % ٤٠  ٨  صيد السمك يف البحر 

  



 الطلبة من%  ٨٥ أن على يف موضوع اهلواية اجلدول يدل 
 يرغبون الطلبة من % ٧٥ و" قراءة يف املكتبة  " املوضوع يف يرغبون

 يف يرغبون الطلبة من % ٦٥ ،" يف ملعب كرة القدم" املوضوع يف
 من % ٤٠ و" تدريب الكشافة" و "لعب كرة الريشة" املوضوع

 من % ٣٠ و" ستوديو اخلط العريب" املوضوع يف يرغبون الطلبة
 ".تدريب السباحة " املوضوع يف يرغبون الطلبة

 الطلبة من % ٨٥ أن على يف موضوع املهنة اجلدول يدلو 
 يرغبون الطلبة من % ٨٠ و تعلم يف املدرسة،" املوضوع يف يرغبون

 يف يرغبون الطلبة من % ٦٥ و، "الدعوة إىل املزرعة" املوضوع يف
عند " املوضوع يف يرغبون الطلبة من%  ٥٥، و"يف املطعم" املوضوع
صيد السمك يف "  املوضوع يف يرغبون الطلبة من %٤٠ و" الطبيب

  ". يف السوق" املوضوع يف يرغبون الطلبة من % ٣٥ و" البحر
على أساس املواقف أخدت الباحثة أربع إلعداد املواد التعليمية 

  .املوضوعات اليت أكثر خترتون الطلبة لكل الدرس
  

 )Prototype(نتائج تخطيط الطراز المبدئي  -٢
 مالحظة املنهج التعليمي  - أ 

هذه املواد التعليمية تعتمد على معيار الكفاءة و الكفاءة 
 ٢٠٠٨عام  ٠٢األساسية اليت توجد يف نظم وزارة شؤون الدينية رقم 

  .عن معيار الكفاءة والكفاءة األساسية من الرتبية الدينية واللغة العربية
 حمتوىة الباحث تاطلع مثحتليل مطلبات،  على احلصول بعد

 االطالع هذا فإن. ٢٠٠٨ الدراسية الوحدة مستوى على املنهج
لتعرف عن تعليم اللغة العربية خصوصا لتعليم مهارة الكالم يف  خطوة



 هاتفعرض املنهج هذا عن البيانات أماتوسطة اإلسالمية، املدرسة امل
  : يلي آما ةالباحث

 اإلسالمية توسطةامل املدرسة يف العربية اللغة تعليم أهداف .١
 يف املدروسة الدروس إحدى العربية اللغة تعليم يهدف

 ولتنمية وتنميتها وتطويرها الطلبة آفاءة توجيه إىل توسطةامل املرحلة
 لفهم. للفهم استخدامها يف إما اللغة هذه حنو اإلجيابية املواقف
 شفهية االتصال أداة لتكون) لإلنتاج وإما (واملقروء املسموع

 اإلجيابية واملواقف اللغوية الكفاءة وآانت. حتريرية أم آانت
 القرآن وهي اإلسالم، ديننا منابع فهم يف الطلبة لتساعدا مهمتني
 بدعوة تتعلق اليت العربية الرتاث وآتب النبوية واألحاديث الكرمي

  .الدارسني وبأحوال ونشرها اإلسالم
 حتقيق إىل املرحلة هذه يف العربية اللغة تعليم ويهدف

 اللغوية املهارات على تشتمل اليت األساسية اللغوية الكفاءة
 اللغة تعليم وأما .والكتابة والقراءة والكالم االستماع وهي األربع
 مستوى على املنهج حسب على توسطةامل باملدرسة العربية
  :إىل فيهدف ٢٠٠٨ سنة الدراسية الوحدة

م العربية باللغة االتصال يف الطلبة قدرة تنمية  .أ   باستيعا
 والقراءة والكالم االستماع إما األربع اللغوية املهارات
 .والكتابة

 اللغات آإحدى العربية اللغة أمهية على الطلبة انتباه تنمية  .ب 
 ال خاصة العلوم استيعاب يف أساسية وسيلة ليكون األجنبية

 .فحسب الدينية العلوم يف



 وتوسيع والثقافة اللغة بني االرتباط جمال التالميذ فهم تنمية  .ج 
 يكون أن ذلك من ويرجى الثقافة، تلك فهم يف أفكارهم

 االشرتاك على والقدرة املتنوعة للثقافة آافية معلومات لديهم
 .فيها

 توسطة ىف الفصل الثامنامل املرحلة لطلبة التعليمية املادة حمتوى .٢
 احملتوى حيث من توسطةامل املدرسة يف العربية اللغة مادة

 واهلواية، ،النشاطات ىف البيت، النشاطات ىف املدرسة عن تتكون
  .واملهنة

 .الكالم مهارة تعليمال األهداف .٣
 الكالم فهي تفصيليا ة الكالممهار تعليم ال األهداف وأما

 واحلوار النص مضمون يف عما الشفهي التعبري آفاءة يشمل وهو
  .واملهنة واهلواية، ،النشاطات ىف البيت، النشاطات ىف املدرسة

 لتعليم مهارة الكالم األساسية والكفاءة الكفاءة معيار .٤
أما املنهج التعليمي للفصل الدراسي الثاين ىف الصف الثاين 

  :عن مهارة الكالم، كما يلى
  
  
  
  
  
  
 



من المقرر   األساسية والكفاءة الكفاءة معيار) : ٤،٣(الجدول 
   ٢٠٠٨وزارة الشؤون الدينية 

 

  الكفاءة األساسية  معيار الكفاءة
تعبري األفكار، والشعور، 
واخلريات تعبريا شفهيا على 
شكل العرض أو اجلوار البسيط 

  عن اهلواية
 

ممارسة احلوار البسيط عن  .١
 اهلواية

تقدمي املعلومات شفهيا يف  .٢
شكل اجلمل البسيطة عن 

  اهلواية  
  الكفاءة األساسية  معيار الكفاءة

تعبري األفكار، والشعور، 
واخلريات تعبريا شفهيا على 
شكل العرض أو اجلوار البسيط 

  عن املهنة

ممارسة احلوار البسيط  .١
 عن املهنة

تقدمي املعلومات شفهيا يف  .٢
شكل اجلمل البسيطة عن 

  املهنة 
 

 تعيني املؤشرات  -ب 
 والكفاءة الكفاءة معيار من ات يف هذه املوادؤشر ت الباحثة امللصح

املؤشرات لكل الدرس  أما .من املقرر وزارة الشؤون الدينية  األساسية
  :هي
 :الهواية -
طريق تبادل  نعمبعرفتهم ربط املفردات املكتسبة  ةلطلبا قدري - ١

 .عن هوايتهم األسئلة مع زمالءهم



املواقف املتنوعة وتطويره يف  يةاهلوا عنادثة باحمل ةلطلبا يقدرو  - ٢
 تهممعرف حسب

 ةاهلواي عنعبري الصور أن ي ةلطلبا قدروي - ٣
 ".مصدر"  الرتكيب استخداميقدر الطلبة أن يتحاورون بينهم ب - ٤
 المهنة -
ن طريق تبادل عرفتهم مبعربط املفردات املكتسبة  ةلطلبا قدري - ١

من  والناس مأمهاو  همآباء املهنةعن  األسئلة مع زمالءهم
 .محوهل

املواقف املتنوعة وتطويره يف  هنةامل عنادثة باحمل ةلطلبا يقدرو  - ٢
 تهممعرف حسب

 هنةامل عنعبري الصور أن ي ةلطلبا قدروي - ٣
الم تعليل "  الرتكيب استخداميقدر الطلبة أن يتحاورون بينهم ب - ٤

 ".الفعل املضارع+ ولن 
 

 تصنيف املواقف املتعلقة باملواد  -ج 
ا خالل  بعد أن عرفت الباحثة املنهج التعليمي الذي يعتمد 
اإلعداد بدأت أن تعيني املواقف اليت تتعلق باملوضوع اعتماد على 

  :فوجدت املواقف كما يلي. حتليل احتياجات من الطلبة
  
  
  
  
  



  المتعلقة بالموادتصنيف المواقف ) : ٤،٤(الجدول 
 

  املواقف  املوضوع

  اهلواية

  يف ملعب كرة القدم
  لعب كرة الريشة
  تدريب الكشافة
  قراءة يف املكتبة

  املهنة

  عند الطبيب
  تعلم يف املدرسة

  يف املطعم
  الدعوة إىل املزرعة

  
 اكتشاف واالطالع على الكتاب املتضمنة ملضمون املادة  - د 

الباحثة مبطالعة الكتب اليت تتضمن مادة يف هذه العملية قامت 
مهارة الكالم أو احملاورة العربية على أساس املواقف مثل العربية بني 
يديك لدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و األستاذ املختار 
الطاهر حسني و األستاذ حممد عبد اخلالق حممد فضل و احملاورة 

املالكي و احملادثة يف اللغة العربية احلديثة باللغة العربية حملمد علوى 
ألمحد عيزا و املاهر ىف حمادثة اللغة العربية ألمحد سوننطو و غريها، 
وكذلك بعض املواد املقررة للدرس املفردات اليت استخدمت ىف 

  .املدرسة املتوسطة األسالمية احلكومية كفاال حالالنج سومطرة الغربية



ذه الكتب ف حسب، بل اطلعت أيضا وما استنكفت الباحثة 
الكتب األخرى اليت تتضمن طريقة تعليم مهارة الكالم و طريقة 

  .التقومي ملهارة الكالم و األلعاب اللغوية لتعليم مهارة الكالم
  

ورتبت الباحثة عناصر الكتاب، وهي تتكون من غالف، حمتويات   - ه 
الكتاب، كلمة التصدير، دليل استخدام الكتاب، صفحة لكل 

صفحة للمعشرات، املفردات اجلديدة، األلعاب اللغوية، املوضوع، 
واألربع الوحدات لكل املوضوع، معاجلة النحوية، حمفوظة، قائمة 

 .املفردات و املراجع
  

 نتائج تطوير المواد -٣
  :وهي كما تلي. طورت الباحثة املواد التعليمية اعتمدا على الطراز املبدئي

" فصيح بكالم العربية ىف املواقف املتنوعة"الكتاب املعد يسمي بكتاب  .١
)Fasih Berbahasa Arab di Berbagai Situasi( .يتكون من  والغالف

اسم الكتاب، اسم املؤلفة، املستوى املدرسية والصورة الطلبة يتكلموا 
 .بينهم

  
  
  
  
  
  
 



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

. ولكل موضوع أربع واحدات حمتويات الكتاب، يتكون من املوضوعني .٢
يف املكتبة، يف ملعب كرة القدم، لعب كرة الريشة والتدريب (ومها اهلواية 

يف املدرسة، الدعوة إىل املزرعة، ىف املطعم و عند (واملهنة ) الكشافة
 ).الطبيب

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دليل استخدام الكتاب، كتبت الباحثة دليل استخدام الكتاب باللغة   .٣
اإلندونيسة لسهولة الفهم عند املعلم واملتعلم حيت تنفيذ الدراسة بأكمل 

 .وحه
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

صفحة لكل املوضوع، كتبت الباحثة يف صفحة املوضوع معيار الكفاءة  .٤
والكفاءة األساسية لكل املوضوع والصور و الكلمة اليت تتعلق 

 . باملوضوع
 



  
 

املفردات اجلديدة اليت تظهر كثريا يف املفردات اجلديدة، وكتبت الباحثة   .٥
ليستوعب الطلبة على معاين هذه معها معانيها غري مكتوبة الدرس، و 

ا جيدا  مبعاين تلك املفردات اليت حصل عليها الطلبة املفردات ويذكرو
ها و شرح املدرس أو من املناقشة مع األصدقاء أو ما وجد الصورة  أو من

من مالحظة الصور املوجودة خالل النص أو من البحث عنها يف قائمة 
م اخلاص املفردات  .ة للمفرداتبكتابتها يف كراسا



  
 

مارسة الكالم عند الطلبة، ملوهناك احلوارات و التدربيات املواد التعليمية  .٦
. التدريبات على احلوار بتبادل األسئلة واألجوبة بني الطلبة: مثل

وتكتب مجيع األوامر يف هذا  .والرتكيب وتليه التدريبات على الرتكيب
 . اعليه هلم الكتاب التعليمي باللغة العربية تدريبا هلم وتعويدا

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األلعاب اللغوية .٧
  معاجلة النحوية .٨
 قائمة املفردات  .٩
  Microsoft Wordكتبت الباحثة املواد املعدة ىف برنامج  .١٠
حبجم ) Hardcopy(الورقي ونتجت الباحثة املواد املعدة بشكل الكتاب  .١١

  ١٧،٥ x ٢٥الورق 
   

 نتائج تحكيم من الخبراء -٤
 وطرق العربية اللغة تعليم خلبري عدةامل الدراسية املواد الباحثة تقدم
 واالقرتاحات بالتقومي ليقوم العربية اللغة تعليم مادة وخبري تدريسها



ا صو  على الدراسية املواد لتكون البناءة واإلرشادات  يلي وفيما. املرجوةر
 .اخلرباء حتكيم نتائج

 نتائج حتكيم خبري املواد التعليمية  ) أ
نور حسن عبد   الدكتور إىل عدةامل الدراسية املواد الباحثة تقدم

 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم يف مدرس وهو ،الباري
 ونتيجة . مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة
  :يلي كما الدراسية املواد حتكيم
  

  عامة أحكام : أوال
  

  تحكيم خبير المواد التعليمية) : ٤،٥(الجدول 
  المواد التعليمية عامة أحكامعن  

  درجات التقويم  البنود  رقم
١  ٢  ٣  ٤  

        √  حجم الكتاب مناسب  ١

لتعليم مهارة (عدد صفحات الكتاب   ٢
      √    مناسب للمستوى املعني) الكالم

عدد الدروس مناسب للمادة الزمنية   ٣
        √  املقرتحة

إخراج الكتاب مناسب ومشحع على   ٤
        √  استخدامه

      √    املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني  ٥

تتضح ىف الكتاب طريقة التدريس اليت   ٦
      √    يتنباها املؤلفة  



يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق   ٧
      √    تساعد على استخدامه 

يشتمل الكتاب على قائمة باملفردات   ٨
        √  اجلديدة

يشتمل الكتاب على قائمة بالرتاكب   ٩
        √  اجلديدة

تناسب الصور مستوي الطالب من   ١٠
        √  حيث حجمها وعدد عناصرها

يرتكز الكتاب على تعليم اللغة ال على   ١١
      √    .حتليلها ووصفها

  -   -   ١٥  ٢٤  جمموعة
٣٩  

  
 حسب على املطورة الدراسية املواد نتيجة أن على اجلدول يدل

  :التالية العناصر يف جدا جيد بالتقدير عامة أحكام
 حجم الكتاب مناسب .١
 عدد الدروس مناسب للمادة الزمنية املقرتحة .٢
 إخراج الكتاب مناسب ومشحع على استخدامه .٣
 يشتمل الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة .٤
 بالرتاكب اجلديدةيشتمل الكتاب على قائمة  .٥
 تناسب الصور مستوي الطالب من حيث حجمها وعدد  .٦

  
  
 



  :التالية األمور هذه يف جيد بالتقدير اخلبري ويقدر
مناسب للمستوى ) لتعليم مهارة الكالم(عدد صفحات الكتاب  .١

 املعني

 املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني .٢

 فة  تتضح ىف الكتاب طريقة التدريس اليت يتنباها املؤل .٣

 يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد على استخدامه  .٤

 .يرتكز الكتاب على تعليم اللغة ال على حتليلها ووصفها .٥

 املواد تقومي يف اخلبري حتكيم نتائج ملعرفة الرمز الباحثة وتستخدم
  :وهو عامة، أحكام حسب على املواقف أساس على الدراسية
  

   X  ٨٨،٦٣%  =  ١٠٠ %  

 
 املواقف أساس على الدراسية املواد أن على النتيجة هذه تدل

  ."جدا جيد" تقديرها عامة أحكام حسب على
 

  الكتاب نصوص : انيثا
  

  تحكيم خبير المواد التعليمية) : ٤،٦(الجدول 
  المواد التعليمية الكتاب نصوصعن 

  درجات التقومي  البنود  رقم
١  ٢  ٣  ٤  

طول النصوص املكتوبة مناسب   ١
        √  .للمرحلة وللدرس

٣٩  
٤٤ 



حوارات الكتاب مأخوذة من املواقف   ٢
        √  .اليومية الشائعة 

        √  .حوارات  الكتاب واقعية  ٣

ترتبط احلوارات يف الكتاب باهتمامات   ٤
        √  .املتعلم وخرباته

املعلومات اليت تضمنتها حوارات   ٥
      √    . الكتاب صحيحة

  -   -   ٣  ١٦  جمموعة
١٩  

  
 حسب على املطورة الدراسية املواد نتيجة أن على اجلدول يدل

  :التالية العناصر يف جدا جيد بالتقدير الكتاب نصوص
 طول النصوص املكتوبة مناسب للمرحلة وللدرس .١
 حوارات الكتاب مأخوذة من املواقف اليومية الشائعة .٢
 حوارات  الكتاب واقعية .٣
 خرباتهترتبط احلوارات يف الكتاب باهتمامات املتعلم و  .٤

 

املعلومات : يوه ،البنود الواحدة يف جيد بالتقدير اخلبري ويقدر
 .اليت تضمنتها حوارات الكتاب صحيحة

 
 املواد تقومي يف اخلبري حتكيم نتائج ملعرفة الرمز الباحثة وتستخدم

  :وهو الكتاب، نصوص حسب على واقفامل أساس على الدراسية
١٩  

        X ٩٥% =  ١٠٠  %  
٢٠  



واقف امل أساس على الدراسية املواد أن على النتيجة هذه تدل
  ."جدا جيد" تقديرها الكتاب نصوص حسب

 
 :فهي وإضافات امللحوظات وأما

 الصحيحة والرتاكيب املفردات استخدام .١
  اللغوية األخطاء تصويبات .٢

 
 على الدراسية املواد الباحثة تصوب املذكورة، األمور هذه ومن

 مواد خبري من البناءة واإلرشادات واالقرتاحات التقومي نتائج حسب
 حتكيم نتيجة معدل ملعرفة الرمز الباحثة وتستخدم .العربية اللغة تعليم
 عامة، أحكام حسب على واقفامل أساس على الدراسية املواد

  :وهو الكتاب، ونصوص
٥٩        ٣٩+  ١٩   

                        = X ٦٢، ٩٠% =  ١٠٠ %  
٦٤           ٦٤  

 واقفامل أساس على الدراسية املواد أن على النتيجة هذه تدل
  ".جدا جيد"  تقديرها

 
 نتائج حتكيم خبري تعليم اللغة العربية  ) ب

قريب اهللا بابكر  الدكتور إىل املطورة الدراسية املواد الباحثة تقدم
 الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم يف مدرس وهو ،مصطفى

 ونتيجة .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة العليا
  :يلي كما الدراسية املواد حتكيم



  األنشطة : أوال
  تحكيم خبير تعليم اللغة العربية) : ٤،٧(الجدول 

  في المواد التعليمية األنشطةعن 
  

  
  
  

ي
د
ل
   

  
  
  
  

 حسب عدةامل الدراسية املواد نتيجة أن على دولتاجلتدل 
  :التالية العناصر يف جدا جيد األنشطة

 تتم األنشطة بالتنوع والتجديد .١
 تناسب األنشطة والتدريبات عمر الطالب .٢

 تعتمد أنشطة التدريس على الطالب .٣

 

  : ويقدر اخلبري بالتقدير جيد يف أمرين، ومها
 تشجع األنشطة لطلبة فرصة لإلتصال مع غريهم .١

 فرصة لإلتصال مع غريهمتعطي األنشطة لطلبة  .٢

  البنود  رقم
  درجات التقويم

١  ٢  ٣  ٤  
        √  تتم األنشطة بالتنوع والتجديد  ١

        √  تناسب األنشطة والتدريبات عمر الطالب   ٢

        √  تعتمد أنشطة التدريس على الطالب  ٣

تشجع األنشطة لطلبة فرصة لإلتصال مع   ٤
      √    غريهم

تعطي األنشطة لطلبة فرصة لإلتصال مع   ٥
      √    غريهم

  -   -   ٦  ١٢  جمموعة
١٨  



 
 املواد تقومي يف اخلبري حتكيم نتائج ملعرفة الرمز الباحثة وتستخدم

  :وهو الكتاب، نصوص حسب على واقفامل أساس على الدراسية
١٨    

        X  ٩٠% = ١٠٠%  
٢٠  

 ."جدا جيد"  األنشطة تقديرها حسب على النتيجة هذه تدل
 

 التدريبات والتقويم: ثانيا
 

 تحكيم خبير تعليم اللغة العربية) : ٤،٨( الجدول
 عن التدريبات والتقويم في المواد التعليمية

  درجات التقويم  البنود  رقم
١  ٢  ٣  ٤  

عدد التدريبات ىف الكتاب مناسب لكل   ١
        √  درس

      √    إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  ٢
تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى   ٣

      √    الطالب 

        √  التدريبات ما زضع لقيتسه تقيس  ٤

ترتبط التدريبات باملعلومات اجلديدة   ٥
        √  بالسياق الذي يعيش فيه الطالب

        √تتم التدريبات على تعلم املعلومات   ٦



  اجلديدة 
تتم التدريبات على التعبري عن   ٧

        √  املوضوعات القريبة من خريات الطلبة

عملية تتم التدريبات على التعبري من   ٨
      √    تطوير األفكار

  -   -   ٩  ٢٠  جمموعة
٢٩  

 
 حسب على عدةامل الدراسية املواد نتيجة أن على اجلدول يدل
  :التالية العناصر يف جدا جيد بالتقدير والتقومي التدريبات

 عدد التدريبات ىف الكتاب مناسب لكل درس .١
 تقيس التدريبات ما زضع لقيتسه .٢
اجلديدة بالسياق الذي يعيش فيه ترتبط التدريبات باملعلومات  .٣

 الطالب
 تتم التدريبات على تعلم املعلومات اجلديدة .٤
تتم التدريبات على التعبري عن املوضوعات القريبة من خريات  .٥

 الطلبة
 

  :ويقدر اخلبري بالتقدير جيد
 إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات .١
 تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب .٢
 لتعبري من عملية تطوير األفكارتتم التدريبات على ا .٣

 املواد تقومي يف اخلبري حتكيم نتائج ملعرفة الرمز الباحثة وتستخدم
  :وهو ،التدريبات والتقومي حسب على واقفامل أساس على الدراسية



٢٩    
        X  ٩٠،٦٢% = ١٠٠ %  

٣٢  
  ."جدا جيد"  األنشطة تقديرها حسب على النتيجة هذه تدل 

من الدكتور قريب اهللا بابكر  وإضافات امللحوظات وأما
  اللغوية األخطاء تصويبجيب على الباحثة أن  : فهي مصطفى

 أساس على العربية اللغة تعليم حتكيم نتيجة معدل ملعرفة الرمز
  :وهو وتقوميه، وتدريباته أنشطته، حسب على واقفامل

٤٧          ٢٩+  ١٨     
                             =X  ٩٠،٣٨% =  ١٠٠ %  

٥٢                  ٥٢  
 أساس على العربية اللغة تعليم أن على النتيجة هذه تدل

  ."جدا جيد" تقديرها واقفامل
 

 نتائج التجربة -٥
فإذا رجعنا إىل اخلطوات يف اإلعداد املواد ىف هذا البحث، أن هناك 

فعالية اخلطوة لتجربية املواد يف امليدان احملدد قبل إنتاج املواد و ملعرفة 
ولكن . لتعليم مهارة الكالم على أساس املواقفعدة استخدام املادة امل

ال ملواجهتها بعض الصعوبات التق نية يف الواقع الباحثة تتعذر يف هذا ا
فال تستطيع أن يقومها تطبيقيا واكتفيت الباحثة فيه بإجراء املقابلة . امليداين

  . مع املدرس و بعض الطلبة
 درسةامل يف م ٢٠١٢ سنة مارس من ١٣ التاريخ يف املقابلة جرت

 هذه من .املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج سومطرة العربية



  هناك حسن اإلستجابات من املدرس والطلبة  أن ،الباحثة تعرف املقابلة
 بالفر يشعرون الطلبة أن يظهر. واقفامل أساس على تعليميةال املوادعن 

م اليومية  يستطيع . حينما املوضوعات املوحودة ىف الكتاب تتعلق خبربا
 املواد ويرتبط موخربا معارفهم حسب على مهارة الكالم يتعلموا أن الطلبة

 على تركز املواد هذه ألن .الطلبة فيه عيشت الذي واقفبامل) املعلومات أو(
  . وبيئتهم الطلبة خلفية
 

 نتائج تحسين المواد -٦
جيد " بصفة تتصف عدةامل املواد أن ذكرها السابقة البيانات من وفقا

 التصحيح وإمنا .التصحيح إىل حتتاج والوميكن استخدامه يف التدريس " جدا
املواد التعليمية واخلبري تعليم اللغة  اخلبري من واالقرتاحات التعليقات من

فقط جيب على الباحثة  واالقرتاحات التعليقات وأما. املعدة املواد حنوالعربية 
أن تصحيح األخطاء اللغوية الواردة يف الكتاب يعين األخطاء من ناحية 

)   وغريها! عرب عن هذه الصور: الصحيح! عرب هذه الصورة: مثل(اللغة 
 عدةامل واملواد.  فشرعت الباحثة تصحيح األخطاء اللغوية الواردة يف الكتاب

  .امللحق ىفتوجد   املصححة
 

 لتعليم مهارة الكالم على أساس المواقفمعدة تخدام المادة الفعالية اس  -ب 
ا الباحثة  وبعد احلصول على املواد املعدة والقيام بالتصحيح فجرت 
بتعليم مهارة الكالم باستخدام املواد التعليمية اليت أنتجتها الباحثة من عملية 

يف هذه . قةدقي ٨٠وتطبيق هذه املادة استغرقت سيت لقاءات يف مدة . اإلعداد
  :التجربة قدمت الباحثة نفسه املواد املعدة للطلبة، وجدول التعليم كما يلي

 

  



 تطبيق المادة في العملية التعليمية ) :٤،٩(الجدول 
  زمنال  المادة  التاريخ/ اليوم  الرقم

  دقيقة ٨٠  االختبار القبلي  ٢٠١٢مارس  ١٥اخلميس،   ١

دقيقة ٨٠  ىف املكتبة  ٢٠١٢مارس  ١٧السبت،   ٢  

دقيقة ٨٠  يف ملعب كرة القدم  ٢٠١٢مارس  ٢٢اخلميس،   ٣  

دقيقة ٨٠  التعلم ىف املدرسة  ٢٠١١مارس  ٢٤السبت،   ٤  

دقيقة ٨٠  عند الطبيب  ٢٠١٢مارس  ٢٩اخلميس،   ٥  

املراجعة العامة  جلميع   ٢٠١١مارس  ٣١السبت،   ٦
املوضوعات قبل االختبار 

  واالختبار البعدي

دقيقة ٨٠  

 
 من الطلبة االختبار نتائج -١

 نتائج االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجربة  )أ 
 بهعرف تللي بقباالختبار ال ةالباحث تإجراء العملية التعليمية، قام قبل

وقامت . الكفاية الكالمية عند الطلبة قبل استخدام املواد التعليمية املعدة
: ثالثة لكل عنصر من عناصر اللغة يف الكالم وهي. باالختبار القبلي شفهيا

االختبار مئوية لنتيجة أما بنسبة . النطق السليم، والطالقة، واملفردات
  :ليتفيما للمجموعتني الضابطة والتجربة وهي  القبلي

  
  
 



 القبلياالختبار نسبة مئوية لنتيجة  ) :٤،١٠(الجدول 
 للمجموعتين الضابطة والتجربة 

  الدرجة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠ – ٩١  
٩٠ – ٧١  

٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
١٠-٥٠  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول
  ضعيف

 
 نتائج االختبار القبلي لمجموعة التجربة )١

  :أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة هي فيما يلي
 

 االختبار القبلي للمجموعة الضابطةنتائج  ) :٤،١١(الجدول 

مجموع   كفاءة الطالب في مهارة الكالم  اسم الطالب  الرقم
  التقدير  الدرجة

  مفردات  طالقة  نطق سليم
  جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  إيدي يوليانيت  ١
  جيد ٦٥ ٧٠ ٦٥ ٦٠  أمحد ضاين  ٢
  مقبول ٥٧ ٦٠ ٥٥ ٥٥  أندري هدايات  ٣
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  فجري سافوترا  ٤
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  فرنندو سافوترا  ٥
  مقبول ٥٤ ٥٥ ٥٥ ٥٣  عيديل سافوترا. م  ٦
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  ميليايت  ٧
  جيد ٦٣ ٦٣ ٦٣ ٦٣  نوفال يسرا  ٨
  مقبول ٥٤ ٥٥ ٥٣ ٥٣  رمحة جيفري   ٩



 
أن نتائج الطلبة  اتضحت للباحثة السابق اجلدول إىلنظر بال

  :ميطن بتصنيفها إىل  قبليللمجموعة الضابطة يف االختبار ال
  

 االختبار القبلي للمجموعة الضابطة لدرجةا ) :٤،١٢(الجدول 
  نسبة مائوية  الدرجة  عدد الطلبة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠ – ٩١  
٩٠ – ٧١  

٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
١٠-٥٠  

٠  
٠  
٥  
١٥  
٠  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول
  ضعيف

-  
-  
٢٥ %  
٧٥ %  
-  

    ١٠٠    ٢٠ %  

  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  راين حلمى وحيوين  ١٠
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  سيبتيو هندرو  ١١
  مقبول ٦٠  ٦٠ ٦٠ ٦٠  حيايتسري برتي   ١٢
  جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  سيد ريزال حليم  ١٣
  مقبول ٥٨  ٦٠ ٦٠ ٥٥  وهيوين يولياندري  ١٤
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  يوغي هندرا  ١٥
  جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  يوين أرسا  ١٦
  مقبول ٥٨  ٦٠ ٦٠ ٥٥  زوحانا إنداه ماريسا   ١٧
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  زلفى  ١٨
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  ريزي شفريدا يانيت  ١٩
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  رينا سيلينا  ٢٠

موع   مقبول  ١١٧٩  ١١٩٣  ١١٨١  ١١٦٤  ا
  ٥٨،٩٥  ٥٩،٦٥  ٥٩،٠٥  ٥٨،٢ معدل الدرجة



 ال أحد :  درجة  ممتاز   .١
 ال أحد :  درجة  جيدجدا  .٢
 البط  ٥:   درجة  جيد    .٣
 البط ١٥:  درجة مقبول      .٤
 ال أحد :   درجة ضعيف    .٥

 
موعة للطلبة ا االختبار القبلي ملعرفة التكرار عن نتائج توضيحا

أن للباحثة  تتضحاومن هنا . كما عرضتها الباحثه يف اجلدول الضابطة
على مستوى جيد، %  ٢٥ضابطة المجموعة لقدرة الطلبة يف الكالم ل

وال أحد يف مستوى ممتاز و جيد جدا  .مقبول على مستوى%  ٧٥
  .وضعيف

  :الرمز كما يلي  ةالباحث تاملعدلة استخدم النتيجةملعرفة 
	جمموع	الدرجات	 =املعدلة  الدرجة

جمموع	الطلبة
 X١٠٠ %=   X٥٨،٢٠%  = ١٠٠   

املستخدم يف هذا البحث، من نتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار 
ألن معدل " مقبول"نعرف أن قدرة الطلبة يف الكالم على مستوى 

  .٥٨،٢٠نتيجتهم 
 
 نتائج االختبار القبلي لمجموعة التجربة )٢

  :أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربة هي فيما يلي
  
  
  
  
  
  
  

  



 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربة ) :٤،١٣(الجدول 

مجموع   كفاءة الطالب في مهارة الكالم  اسم الطالب  الرقم
  التقدير  الدرجة

  مفردات  طالقة  نطق سليم
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  عبد الواحد  ١
  جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  أمحد دوسري   ٢
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  أمحد ذكي  ٣
 جيد ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ألبيت رودي أنندا    ٤
 جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  النساء  ٥
 جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  داندي وجايا بوترا  ٦
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  فوزية رمحن  ٧
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  فرتى أيو  ٨
 جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  حافظ عيسى أمار  ٩
 جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  حلصى الفريا  ١٠
 مقبول ٥٧ ٦٠ ٥٥ ٥٥  ميغاوايت لوبيس  ١١
 مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  حممد احلافظ سفوترا  ١٢
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  سوسنيتأوليفيا   ١٣
 جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  ريفا النساء رمحن  ١٤
 مقبول ٥٨ ٦٥ ٥٥ ٥٥  ريزال حبليفي  ١٥
 مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  رودي جانياغو  ١٦
 جيد ٦٥ ٧٥ ٦٠ ٦٠  سلسبل احلشيم  ١٧
 مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  صرييل أبريلياين  ١٨
 مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  يونيتا جريي  ١٩
 مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  زهرة خري النساء  ٢٠

موع   جيد  ١٢٣٥  ١٢٥٥  ١٢٢٥  ١٢٢٥  ا
  ٦١،٧٥  ٦٢،٧٥  ٦١،٢٥  ٦١،٢٥ معدل الدرجة



االختبار  السابق اتضحت للباحثة أن نتائج اجلدولوالنظر إىل 
موعة التجربة ميكن تصنيفها إىل  القبل   :لطلبة ا

  

 االختبار القبلي للمجموعة التجربة لدرجةا ) :٤،١٤(الجدول 
  نسبة مائوية  الدرجة  عدد الطلبة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠ – ٩١  
٩٠ – ٧١  

٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
١٠-٥٠  

٠  
٠  
٨  
١٢  
٠  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول
  ضعيف

-  
-  
٤٠ %  
٦٠ %  

-  
    ١٠٠    ٢٠ %  

 
 ال أحد:  درجة  ممتاز        .١
 ال أحد: درجة  جيد جدا   .٢
 طالب ٨: درجة  جيد        .٣
 طالب ١٢: مقبول      درجة  .٤
 ال أحد: درجة ضعيف      .٥

 
جمموعة لطلبة  االختبار القبلي التكرار عن نتائج ملعرفةتوضيحا 

ومن هنا نتضح أن قدرة الطلبة . كما عرضت الباحثة يف اجلدول التجربة
على % ٦٠على مستوى جيد  و%  ٤٠يف الكالم للمجموعة التجربة  

  .ممتاز و جيد جدا وضعيفوال أحد يف مستوى . مستوى مقبول
  :ملعرفة النتيجة املعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يلي 



	جمموع	الدرجات	:الدرجة املعدلة
جمموع	الطلبة

 X١٠٠ = % X٦١،٢٥%  = ١٠٠   

ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، 
نعرف أن قدرة الطلبة يف الكالم يف االختبار البعدي على مستوى 

  . ٦١،٢٥ألن معدل نتيجتهم  " جيد"
 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجربة  )ب 
عرف تباالختبار البعدي ل ةالباحث تبعد إجراء العملية التعليمية، قام

. هاتبوجرّ  ةا الباحثفعالية املواد التعليمية اليت أعداآلثار اإلجيابية أو  مدى به
ثالثة لكل عنصر من عناصر اللغة . وقامت الباحثة باالختبار البعدي شفهيا

مئوية لنتيجة أما بنسبة . النطق السليم، والطالقة، واملفردات: يف الكالم وهي
  :ليتفيما للمجموعتني الضابطة والتجربة وهي  البعدياالختبار 

  

 البعدياالختبار نسبة مئوية لنتيجة  ) :٣،١٥(الجدول 
  للمجموعتين الضابطة والتجربة

  الدرجة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠ – ٩١  
٩٠ – ٧١  

٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
١٠-٥٠  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول
  ضعيف

 
 البعدى للمجموعة الضابطةنتائج االختبار  )١

  :أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربة هي فيما يلي
  



 ضابطةللمجموعة ال نتائج االختبار البعدي ) :٣،١٦(الجدول 

  اسم الطالب  الرقم
مجموع   كفاءة الطالب في مهارة الكالم

  التقدير  الدرجة
  مفردات  طالقة  نطق سليم

  جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  إيدي يوليانيت  ١
  جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  أمحد ضاين  ٢
  مقبول ٥٧ ٥٧ ٥٧ ٥٧  أندري هدايات  ٣
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  فجري سافوترا  ٤
  جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  فرنندو سافوترا  ٥
  مقبول ٥٤ ٥٤ ٥٤ ٥٤  عيديل سافوترا. م  ٦
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  ميليايت  ٧
  جيد ٦٨ ٦٨ ٦٨ ٦٨  نوفال يسرا  ٨
  مقبول ٥٩ ٥٩ ٥٩ ٥٩  رمحة جيفري   ٩
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  راين حلمى وحيوين  ١٠
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  سيبتيو هندرو  ١١
  جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  سري برتي حيايت  ١٢
  جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  سيد ريزال حليم  ١٣
  جيد ٦٣ ٦٣ ٦٣ ٦٣  وهيوين يولياندري  ١٤
  مقبول ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥  يوغي هندرا  ١٥
  جداجيد  ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٥  يوين أرسا  ١٦
  جيد ٦٨ ٦٨ ٦٨ ٦٨  زوحانا إنداه ماريسا   ١٧
  جيد ٦٥ ٦٠ ٦٠ ٦٠  زلفى  ١٨
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  ريزي شفريدا يانيت  ١٩
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  رينا سيلينا  ٢٠

موع   ١٢٦٤  ١٢٦٤  ١٢٦٤  ١٢٦٤  ا
  جيد

  ٦٣،٢٠  ٦٣،٢٠  ٦٣،٢٠  ٦٣،٢٠ معدل الدرجة



 
أن نتائج الطلبة  السابق اتضحت للباحث اجلدولإىل  نظربال

  :للمجموعة الضابطة يف االختبار البعدي ميطن بتصنيفها إىل 
  

 االختبار العبدي للمجموعة الضابطة الدرجة ) :٤،١٧(الجدول 

  نسبة مائوية  الدرجة  عدد الطلبة  مسافة تحديد النتيجة  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠ – ٩١  
٩٠ – ٧١  

٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
١٠-٥٠  

٠  
١  
٩  
١٠  
٠  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول
  ضعيف

-  
٥ %  
٤٥ %  
٥٠ %  
-  

    ١٠٠    ٢٠ %  
 

 ال أحد  ٠ :  درجة  ممتاز   .١
 بالط  ١ :  جدا  درجة  جيد .٢
 البط  ٩:   درجة  جيد    .٣
 البط ١٠:  درجة مقبول      .٤
 ال أحد ٠ :   درجة ضعيف    .٥

 
موعة للطلبة ا االختبار البعدي ملعرفة التكرار عن نتائج توضيحا

 تتضحاومن هنا . كما عرضتها الباحثة يف اجلدول السابق الضابطة
االختبار ىف  ضابطةالمجموعة لأن قدرة الطلبة يف الكالم لللباحث 
على مستوى جيد %  ٤٥على مستوى جيد جدا، %  ٥البعدي، 



وال أحد يف مستوى ممتاز و جيد  .على مستوى مقبول%  ٥٠و
  .وضعيف

  :الرمز كما يلي  ةالباحث تملعرفة النتيجة املعدلة استخدم
	جمموع	الدرجات	 =الدرجة املعدلة 

جمموع	الطلبة
 X١٠٠   % X٦٣،٢%  = ١٠٠   

من نتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، 
ألن معدل " جيد"نعرف أن قدرة الطلبة يف الكالم على مستوى 

  .٦٣،٢نتيجتهم 
 
 االختبار البعدى لمجموعة التجربة نتائج )٢

موعة التجربة هي فيما يلي   :أما نتائج االختبار البعدى 
  

 للمجموعة التجربة نتائج االختبار البعدي ) :٤،١٩(الجدول 

  اسم الطالب  الرقم
مجموع   كفاءة الطالب في مهارة الكالم

  التقدير  الدرجة
  مفردات  طالقة  نطق سليم

  جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  عبد الواحد  ١
  جيد جدا ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٥  أمحد دوسري  ٢
  جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  أمحد ذكي  ٣
 جيد جدا ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٥  ألبيت رودي أنندا  ٤
 جيد جدا ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٥  النساء  ٥
 جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  داندي وجايا بوترا  ٦
  جيد جدا ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٥  فوزية رمحن  ٧
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  فرتى أيو  ٨
 جيد جدا ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٥  عيسى أمارحافظ   ٩
 جيد جدا ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠  حلصى الفريا  ١٠
 جيد ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٦٢  ميغاوايت لوبيس  ١١



 جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  حممد احلافظ سفوترا  ١٢
  مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  أوليفيا سوسنيت  ١٣
 جيد جدا ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٥  ريفا النساء رمحن  ١٤
 جيد جدا ٧٣ ٧٣ ٧٣ ٧٣  ريزال حبليفي  ١٥
 جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  رودي جانياغو  ١٦
 جيد ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠  سلسبل احلشيم  ١٧
 جيد ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  صرييل أبريلياين  ١٨
 مقبول ٦٠ ٦٠ ٦٠ ٦٠  يونيتا جريي  ١٩
 جيد  ٦٥ ٦٥ ٦٥ ٦٥  زهرة خري النساء  ٢٠

موع   ١٤٣٠  ١٤٣٠  ١٤٣٠  ١٤٣٠  ا
  جدا جيد

  ٧١،٥٠  ٧١،٥٠  ٧١،٥٠  ٧١،٥٠ معدل الدرجة
 

االختبار  يف اجلدول السابق اتضحت للباحثة أن نتائجوالنظر 
  :لطلبة جمموعة التجربة ميكن تصنيفها إىل  البعدي

 للمجموعة التجربة االختبار البعدي الدرجة) ٤،١٩(الجدول 

مسافة تحديد   الرقم
  النتيجة

عدد 
  الطلبة

نسبة   الدرجة
  مائوية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٠ – ٩١  
٩٠ – ٧١  

٧٠-٦١  
٦٠-٥١  
١٠-٥٠  

٠  
٨  
٩  
٣  
٠  

  ممتاز
  جيد جدا

  جيد
  مقبول
  ضعيف

-  
٤٠ %  
٤٥ %  
١٥ %  

-  
    ١٠٠    ٢٠ %  

 



 ال أحد: درجة  ممتاز        .١
 طالب ٨: درجة  جيد جدا   .٢
 طالب  ٩: درجة  جيد        .٣
 طالب ٣: درجة مقبول       .٤
 ال أحد: درجة ضعيف      .٥

  
جمموعة لطلبة  االختبار البعدي التكرار عن نتائج ملعرفةتوضيحا 

ومن هنا نتضح أن قدرة . كما عرضت الباحثت يف اجلدول التجربة
الطلبة يف الكالم للمجموعة التجربة بعد استخدام املواد التعليمية 

 ١٥على مستوى جيد و%  ٤٥على مستوى جيد جدا، %  ٤٠املعدة،
  .وال أحد يف مستوى ضعيف. على مستوى مقبول% 

  :مز كما يلي ملعرفة النتيجة املعدلة استخدم الباحث الر 

	جمموع	الدرجات	: الدرجة املعدلة
جمموع	الطلبة

 X١٠٠ = % X٧١،٥% = ١٠٠   

ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، 
جيد "نعرف أن قدرة الطلبة يف الكالم يف االختبار البعدي على مستوى 

  .٧١،٥ألن معدل نتيجتهم  " جدا 
 

  نتائج االختبار للمجموعتين الضابطة والتجربة تحليل  )ج 
 تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجوعة الضابطة )١
  
  
  
  
  

 



  نتيجة االختبار القبلي والبعدي) ٤،٢٠(الجدول 
 للمجموعة الضابطة

  أسماء الطلبة  الرقم
(N) 

X Y D = X – Y 
Dنتيجة الفرق  اختبار بعدي  اختبار قبلي  ٢  

  ٠  ٠ ٧٠ ٧٠  يوليانيتإيدي   ١  
  ٢٥   ٥-  ٧٠ ٦٥  أمحد ضاين  ٢
  ٠  ٠ ٥٧ ٥٧  أندري هدايات  ٣
 ٢٥  ٥-  ٦٠ ٥٥  فجري سافوترا  ٤

 ٢٥  ٥-  ٦٥ ٦٠  فرنندو سافوترا  ٥

  ٠  ٠ ٥٤ ٥٤  عيديل سافوترا. م  ٦
 ٢٥  ٥-  ٦٠ ٥٥  ميليايت  ٧

 ٢٥  ٥-  ٦٨ ٦٣  نوفال يسرا  ٨

 ٢٥  ٥-  ٥٩ ٥٤  رمحة جيفري   ٩

 ٢٥  ٥-  ٦٠ ٥٥  راين حلمى وحيوين  ١٠

 ٢٥  ٥-  ٦٠ ٥٥  سيبتيو هندرو  ١١

 ٢٥  ٥-  ٦٥ ٦٠  سري برتي حيايت  ١٢

 ٢٥  ٥-  ٧٠ ٦٥  سيد ريزال حليم  ١٣

 ٢٥  ٥-  ٦٣ ٥٨  وهيوين يولياندري  ١٤

  ٠  ٠ ٥٥ ٥٥  يوغي هندرا  ١٥
  ٢٥  ٥-  ٧٥ ٧٠  يوين أرسا  ١٦
  ١٠٠  ١٠-  ٦٨ ٥٨  زوحانا إنداه ماريسا   ١٧
 ٢٥  ٥-  ٦٥ ٦٠  زلفى  ١٨

 ٢٥  ٥-  ٦٠ ٥٥  شفريدا يانيتريزي   ١٩

 ٢٥  ٥-  ٦٠ ٥٥  رينا سيلينا  ٢٠

موعة   ٤٧٥  = D2 ∑  ٨٥ - =    D∑  ١٢٦٤  ١١٧٩  ا
 ٢٣,٧٥ ٤,٢٥-   ٦٣،٢٠  ٥٨،٩٥  معدل الدرجة

  



   D2∑=و  ٨٥-=  D∑من اجلدول اتضحت للباحثة البيانات أن 
مث أدخلت الباحثة هذه النتيجة حلساب االحنراف املعياري من  ٤٧٥

  : الفرق بالرمز اآليت
푆퐷  = 

∑ − (∑ ) 				= − ( ) 	 

= 23,75 − (	−4,25)  = 23,75 − (18, 0625)	  

= 5,6875	= 2,3848 

  
  :من متوسطة الفرق بالرمز) SEMD(مث حساب اخلطأ املعياري 

  
푆퐸푀퐷 = 	

√ 	
 = ,

√ 	
 = ,

√
  =  ,

,
 = 0,5471 

 
  :باستخدام الرمز t0مث حساب 

푡 	 	
푀 	

푆퐸  

 
푡 	 	 	

,
,

 = -7,768 

يف العدد ليست عالمة احلساب، وإمنا هي  (-)إن عالمة النقص : التنبيه(
  ).عالمة الفرق بني العددين

من احلساب السابق قد وجدت الباحثة بعد ترتيب الرموز أن 
بني نتيجة يف االختبار القبلي  واالختبار البعدي   (MD)متوسط الفرق 

، واخلطأ املعياري ٢,٣٨٤٨هو    (SDD)واالحنراف املعياري  ٤,٢٥-هو 
(SEMD) ت"، وقيمة ٠,٥٤٧١ هو "(t0) مث حسب .  -٧,٧٦٨هو



 ١٩والعدد     . ١-٢٠=  df أن  ووجد  N  -١ df =: بالرمز dfالباحث  
 tوقد اتضحت أن قيمة . املوجودة يف اجلدول املعترب tيرجع إىل قيمة 

تدل على العدد  %٥املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 
، ٢,٨٦١تدل على العدد  %١وعند مستوى الداللة  ٢,٠٩٣

  . املوجودة يف اجلدول tأكرب من قيمة  t0فعرفت الباحثة أن قيمة 
اعتمادا على حساب النتيجة األخرية فيها االختالف بني نتيجة 
االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بغري استخدام املادة 

وبعبارة أخرى أن التعليم بغري استخدام املادة املأعدة تؤثر تأثريا . املأعدة
وسطة اإلسالمية احلكومية  تفاعليا يف تعليم مهارة الكالم باملدرسة املت

  .كفال حالالنج سومطرة الغربية
 

 تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة )٢
 

  نتيجة االختبار القبلي والبعدي) ٤،٢١(الجدول 
 التجربةللمجموعة 

  أسماء الطلبة  الرقم
(N) 

X Y D = X – Y 
Dنتيجة الفرق  اختبار بعدي  اختبار قبلي  ٢  

  ١٠٠  ١٠- ٦٥ ٥٥  الواحد عبد  ١  
  ٢٢٥   ١٥- ٨٥ ٧٠  أمحد دوسري   ٢
  ١٠٠  ١٠- ٦٥ ٥٥  أمحد ذكي  ٣
 ٢٢٥  ١٥- ٨٥ ٧٠  ألبيت رودي أنندا    ٤
 ٢٢٥  ١٥- ٨٥ ٧٠  النساء  ٥
  ٢٥  ٥- ٧٠ ٦٥  داندي وجايا بوترا  ٦
 ٢٢٥  ١٥- ٧٥ ٦٠  فوزية رمحن  ٧
 ٢٥  ٥- ٦٠ ٥٥  فرتى أيو  ٨
 ٢٢٥  ١٥- ٨٥ ٧٠  حافظ عيسى أمار  ٩



 ١٠٠  ١٠- ٨٠ ٧٠  حلصى الفريا  ١٠
 ٢٥  ٥- ٦٢ ٥٧  ميغاوايت لوبيس  ١١
 ١٠٠  ١٠- ٧٠ ٦٠  حممد احلافظ سفوترا  ١٢
 ٢٥  ٥- ٦٠ ٥٥  أوليفيا سوسنيت  ١٣
 ٢٢٥  ١٥- ٨٥ ٧٠  ريفا النساء رمحن  ١٤
  ٢٢٥  ١٥- ٧٣ ٥٨  ريزال حبليفي  ١٥
  ١٠٠  ١٠- ٦٥ ٥٥  رودي جانياغو  ١٦
  ٢٥  ٥- ٧٠ ٦٥  سلسبل احلشيم  ١٧
 ٢٥  ٥- ٦٥ ٦٠  صرييل أبريلياين  ١٨
 ٢٥  ٥- ٦٠ ٥٥  يونيتا جريي  ١٩
 ٢٥  ٥- ٦٥ ٦٠  زهرة خري النساء  ٢٠

موعة   ٢٢٧٥   =D2 ∑  - ١٩٥ = D∑  ١٤٣٠  ١٢٣٥  ا
 ١١٣,٧٥ ٩,٧٥-  ٧١،٥٠  ٦١،٧٥  معدل الدرجة
  

   D2∑=و ١٩٠ -=  D∑مـن اجلــدول اتضــحت للباحثــة البيانــات أن 
مث أدخــل الباحـــث هــذه النتيجـــة حلســـاب االحنــراف املعيـــاري مـــن  ٢٢٧٥

  : الفرق بالرمز اآليت
푆퐷  = 

∑ − (∑ ) 				= − ( ) 	 

= 113,75− (	−9,75)  = 113,75− (95, 0625)	  

= 18,6875	= 4,3229 
 

  :من متوسطة الفرق بالرمز) SEMD(مث حساب اخلطأ املعياري 
  

푆퐸푀퐷 = 	
√ 	

 = ,
√ 	

 = ,
√

  =  ,
,

 =  0,99176 
 
 



 :باستخدام الرمز t0مث حساب 

푡 	 	
푀 	

푆퐸  

 
푡 	 	 	

,
,

 = -9,831 

  

قـد وجـد الباحـث بعـد ترتيـب الرمـوز أن متوسـط  السـابقمن احلساب 
ــو  (MD)الفـــرق  ـــار البعـــدي  هـ ــني نتيجـــة يف االختبـــار القبلـــي  واالختب -بـ
، واخلطــــأ املعيــــاري ٤,٣٢٢٩هــــو    (SDD)واالحنــــراف املعيــــاري  ٩,٧٥

(SEMD) ت"، وقيمـــة ٠,٩٩١٧٦ هـــو "(t0) مث حســـب .  -٩,٨٣١هـــو
 ١٩مث العدد     . ١-٢٠=  df أن  ووجد  N  -١ df =: بالرمز dfالباحث  

 tوقـــد اتضـــحت أن قيمـــة . املوجـــودة يف اجلـــدول املعتـــرب tيرجـــع إىل قيمـــة 
ــة  ــــ ـــــتوى الدالل ـــــد مسـ ـــــدول عنـ ــودة يف اجلـ ــدد  %٥املوجــــ ــــى العــــ ـــــدل علــ تـ

، فعرف ٢,٨٦١تدل على العدد  %١وعند مستوى الداللة  ٢,٠٩٣
  . املوجودة يف اجلدول tأكرب من قيمة  t0الباحث أن قيمة 

ف بــني نتيجــة النتيجــة األخــرية فيهــا االخــتال علــى حســاباعتمــادا 
. االختبـــار القبلـــي والبعـــدي للمجموعـــة التجربـــة باســـتخدام املـــادة املأعـــدة

وبعبــارة أخــرى أن التعلــيم باســتخدام املــادة املأعــدة تــؤثر تــأثريا تفاعليــا يف 
تعليم مهارة الكالم باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج 

  .سومطرة الغربية
  
  
 



 جموعتين الضابطة و التجربةداللة الفرق بين الم )٣
 داللة الفرق بين المجموعتين الضابطة و التجربة) ٤،٢٢(الجدول 

وعة
م

ا
 

 االختباران القبلي و البعدي
  متوسط
  الفرق

)D( 

االحنراف 
  املعياري

)DSD( 

اخلطأ 
  املعياري

)
DMSE( 

  قيمة ت
(t0)  

  ف.د
N-١ 

يف اجلدول " ت"قيمة 
 عند مستوى الداللة

٥ % ١ % 
 ٢,٠٩٣ ٢,٨٦١ ١٩ ٧,٧٦٨- ٠,٥٤٧١ ٢,٣٨٤٨  ٤,٢٥- الضابطة

 ٢,٠٩٣ ٢,٨٦١ ١٩ ٩,٨٣١- ٠,٩٩١٧٦ ٤,٣٢٢٩ ٩,٧٥- التجريبية
  

نظرا إىل نتيجة االختبار القبلي والبعدي من كل جمموعة قد 
حيث  داللة إحصائية من كل جهةاتضحت للباحثة أن هناك فرق ذات 

للمجموعة  ٧,٧٦٨ملـجموعة التجربة و  ٩,٨٣١بلغت قيمة ت 
مستوى  يف اجلدول عند" ت"أكرب من قيمة وهذان العددان . الضابطة
وذلك لصاحل درجات الطلبة يف االختبار القبلي .  %١و  % ٥الداللة 

جمموعة والبعدي يف كل جمموعة، وللداللة أن كل وسيلة مطابقة لكل 
ظهرت فعاليتهما وأن استخدام املواد التعليمية املعدة يف تدريس مهارة 

  .الكالم أكثر فعالية من عدم استخدامها
  
  
  
  
  



 بين المجموعتين الضابطة والتجربة االختبارمقارنة    )د 
  

 مقارنة االختبار بين المجموعتين الضابطة والتجربة) ٤،٢٣(الجدول 
  ط

)N(  
  التجربة

)X1(  
  الضابطة

)X2(  (x1) (x2) (x1)2 (x2)2 

٤٦،٢٤ ٤٢،٢٥ ٦،٨ ٦،٥- ٧٠ ٦٥  ١  
٤٦،٢٤ ١٨٢،٢٥ ٦،٨ ١٣،٥ ٧٠ ٨٥  ٢ 
٣٨،٤٤ ٤٢،٢٥ ٦،٢- ٦،٥- ٥٧ ٦٥  ٣ 
١٠،٢٤ ١٨٢،٢٥ ٣،٢- ١٣،٥ ٦٠ ٨٥  ٤ 
٣،٢٤ ١٨٢،٢٥ ١،٨ ١٣،٥ ٦٥ ٨٥  ٥ 
٨٤،٦٤ ٢،٢٥ ٩،٢- ١،٥- ٥٤ ٧٠  ٦ 
١٠،٢٤ ١٢،٢٥ ٣،٢- ٣،٥ ٦٠ ٧٥  ٧ 
٢٣،٠٤ ١٣٢،٢٥ ٤،٨ ١١،٥- ٦٨ ٦٠  ٨ 
١٧،٦٤ ١٨٢،٢٥ ٤،٢- ١٣،٥ ٥٩ ٨٥  ٩ 
١٠،٢٤ ٧٢،٢٥ ٣،٢- ٨،٥ ٦٠ ٨٠  ١٠ 
١٠،٢٤ ٩٠،٢٥ ٣،٢- ٩،٥- ٦٠ ٦٢  ١١ 
٣،٢٤ ٢،٢٥ ١،٨ ١،٥- ٦٥ ٧٠  ١٢ 
٤٦،٢٤ ١٣٢،٢٥ ٦،٨ ١١،٥- ٧٠ ٦٠  ١٣ 
٠،٠٤ ١٨٢،٢٥ ٠،٢- ١٣،٥ ٦٣ ٨٥  ١٤ 
٦٧،٢٤ ٢،٢٥ ٨،٢- ١،٥ ٥٥ ٧٣  ١٥ 
١٣٩،٢٤ ٤٢،٢٥ ١١،٨ ٦،٥- ٧٥ ٦٥  ١٦ 
٢٣،٠٤ ٢،٢٥ ٤،٨ ١،٥- ٦٨ ٧٠  ١٧ 
٣،٢٤ ٤٢،٢٥ ١،٨ ٦،٥- ٦٥ ٦٥  ١٨ 



١٠،٢٤ ١٣٢،٢٥ ٣،٢- ١١،٥- ٦٠ ٦٠  ١٩ 
١٠،٢٤ ٤٢،٢٥ ٣،٢- ٦،٥- ٦٠ ٦٥  ٢٠ 
  ٦٠٣،٢ ١٧٠٣      ١٢٦٤  ١٤٣٠ 
  ٣٠،١٦  ٨٥،١٥      ٦٣،٢٠  ٧١،٥ 

 
ا مقياس  اعتمدت الباحثة يف هذا التحليل على نتيجة االختبار، أل
موعة  موعة التجربة وتأثري املتغري التابع يف ا ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف ا

موعة ) X1(وقبل أن حتللها رمست الباحثة عالمة . الضابطة لالختبار من ا
موعة الضابطة)  x2( التجربة، وعالمة  مث بدأت الباحثة . لالختبار من ا
  :بالتحليل كما يلي

 M=   ∑بالرمز   X1 معرفة متوسط :     أوال
 

  M=   ∑بالرمز   X2 معرفة متوسط :   ثانيا    
  X1 – M1  =x1بالرمز   x1معرفة نتيجة  :   ثالثا   
  X2 – M2  =x2بالرمز   x2معرفة نتيجة  :   رابعا   
 X∑  2مث جيمع وينال x1ارتقاء درجة ثانية :   خامسا
 X∑  2مث جيمع وينال x2ارتقاء درجة ثانية :   سادسا
  :بالرمز  t0معرفة :    سابعا

  
t 	 	

	 	
(Σ ) (Σ )

( )		

  
  

  

  

  

  



   t   قيمة املقارنة =     
M    = موعة التجربة) املتوسط(املقياس املعدل   . من ا

  =    M موعة الضابطة) املتوسط(املقياس املعدل   .من ا
Σx موعة التجربةعدد التنوعي يف كل النتائج =   		   .من ا

   Σx = موعة الضابطةعدد التنوعي يف كل النتائج من   .ا
n1     =موعة التجربة عدد   .الطلبة يف من ا
n2    =موعة الضابطة   .عدد الطلبة يف ا

  

  :الباحث البيانات اآلتية  وجدومن اجلدول السابق 
X1∑   =١٤٣٠    X2∑   =١٢٦٤  N  =٢٠  

X12∑  =١٧٠٣      X22∑  =٦٠٣،٢  
  

  :مث حساب املتوسط من كل جمموعة وحصل على العدد التايل
M   =∑    =  =٧١،٥  

M   =∑    =  =٦٣،٢  
  

  
  :بالرمز t0وحساب 

t 	 	
	 	

(Σ ) (Σ )
		

  
  

t 	 	
	71.5	– 	63.2	

.
		

 

t 	 	
8.3	

(60.6894)(0,1)
 

 

t 	 	
8.3	

√6.0689
 

 



t 	 	
8.3

2.46 
  

t 	 	3.373 
 

قد حصلت الباحثة على أن املتوسط من جمموعة  السابقمن احلساب 
موعة الضابطة  ٧١,٥هو ) M1(التجربة   ٦٣،٢هو ) M2(واملتوسط من ا

 + df = (N1: بالرمز df، مث حسب الباحث ٣،٣٧٣هو ) t0(ودرجة تاء 

N2) – 2  ٣٨=  ٢-) ٢٠+٢٠: (وحصل على .  
) t-table(يف اجلدول التائي ) t(يرجع إىل قيمة ) ٣٨(مث هذا العدد 

وعند  ٢,٠٢٤تدل % ٥وقد اتضحت أن درجة التاء عند مستوى الداللة 
فعرفت الباحثة أن درجة تاء حساب . ٢,٧١١تدل % ١مستوى الداللة 

)t0 ( أكرب من درجة تاء)t (يف اجلدول ) :٣،٣٧٣>  ٢,٠٢٤  >
٢,٧١١ .(   

النتيجة األخرية عرفت الباحثة أن هناك فرقا  من حساب انطالقا
واضحا بني نتيجة االختبار للمجموعتني التجربة والضابطة بعد عملية تعليم 

وبعبارة أخرى أن استخدام املادة املعدة لتعليم مهارة الكالم على . املادة املعدة
ل وأحسن تأثريا   .القدمي الكتابمن التعليم باستخدام  أساس املواقف فعّا

  
 عدةالم المواد استخدام بعد اإلستبانة من الطلبة نتائج -٢

 األمور تتضمن اليت االستبانة الباحثة توزع التدريس، عملية ةاي ويف
 نتائج شرح يلي وفيما ..واقفامل أساس على تعليميةال املواد باستخدام املتعلقة

  .االستبانة
  
  
  



  عدةالم المواد استخدام بعد اإلستبانة من الطلبة نتائج )٤،٢٤(الجدول 
  

نتائج   بنود األسئلة  األسئلة  الرقم
  الطلبة

الدرجة 
للنسبة من 

  مائة

١  
أشعر بالفرح يف تعلم اللغة العربية 

بعد هذا التعليم بستخدام هذا 
  الكتاب

  % ٧٥  ١٥  موافق جدا
  %   ٢٥  ٥  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  موافقغري 

  أنا أفرح مبوضوعات املقرر اجلديد  ٢

  % ٤٠  ٨  موافق جدا
  %  ٦٠  ١٢  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

٣  
املواد املدروسة مناسبة باخلربة 

  )األنشطة اليومية(

  % ٤٥  ٩  موافق جدا
  % ٥٥  ١١  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

أكثر نشاطا يف تعلم العربية انا   ٤
  باملواد اجلديدة

  % ٥٥  ١١  موافق جدا
  % ٤٥  ٩  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

٥  
املوضوعات املدروسة يف املقرر 

  متنوعة وجذابة

  % ٨٥  ١٧  موافق جدا
  % ١٥  ٣  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  -  -  غري موافق

٦  
تسهل الطلبة يف الصور يف الكتاب 

  التعلم

  % ٦٠  ١٢  موافق جدا
  % ٤٠  ٨  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

٧  
يسهل علي أكثر يف إجابة األسئلة 
من املدرس باملواد املوجودة يف هذا 

  املقرر 

  % ٧٠  ١٤  موافق جدا
  % ٣٠  ٦  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

٨  
التدريبات املوجودة يف هذا املقرر 

تساعدين على التعلم الذايت 
  واجلماعي  

  % ٦٥  ١٣  موافق جدا
  % ٣٥  ٧  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

٩  
التدريبات على األسئلة متنوعة 

  وجذابة

  % ٥٠  ١٠  موافق جدا
  % ٥٠  ١٠  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق

١٠  
التعلم من اخلربة أو املعرفة 

تساعدين على ) األنشطة اليومية(
  تنمية املواد اليت مت تدريسها

  % ٧٠  ١٤  موافق جدا
  % ٥٠  ٦  موافق

  -  -  موافق إىل حد ما
  -  -  غري موافق



بعد هذا  العربيةيشعرون بالفرح يف تعلم اللغة  الطلبة أنيدل اجلدول 
املواد اكثرهم قالوا أن و  ،%  ٧٥ وعددهم ،التعليم بستخدام هذا الكتاب

م   املواد هذه % ٦٠ وعددهم ،)األنشطة اليومية(املدروسة مناسبة خبرب
 يعيش الذي بالسياق املواد هذه تناسب .العربية اللغة تعلم يف الطلبة تساعد

 أنشطة التدريبات نوع يشجع % ٨٤ وعددهم%  ٨٠ وعددهم الطلبة، فيه
 يرتبطوا أن الطلبة ويستطيع ،%  ٦٠ وعددهم التدريس، عملية يف الطلبة

  %. ٧٠ وعددهم اليومية، ومعارفهم مهخربا باهتمام املعلومات
 

 عدةالم المواد استخدام بعد العربية اللغة مدرس مع المقابلة نتائج -٣
 درسةامل يف م ٢٠١٢ سنة مارس من ٣١ التاريخ يف املقابلة جرت

 هذه من. املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج سومطرة العربية
 الطلبة تشجع واقفامل أساس على تعليميةال املواد أن الباحثة تعرف املقابلة،

 أن الطلبة يستطيع .بالفرح يشعرون الطلبة أن يظهر. مهارة الكالم تعلم على
 أو( املواد ويرتبط موخربا معارفهم حسب على مهارة الكالم يتعلموا

 خلفية على تركز املواد هذه ألن .الطلبة فيه عيشت الذي واقفبامل) املعلومات
  .قبل من أكثر العربية باللغة يتكلموا أن الطلبة ويستطيع. وبيئتهم الطلبة

  
  مناقشة البحث:  المبحث الثاني

 مهارة الكالم لتعليم المواقف أساس علىإعداد المواد التعليمية  .١
حتليل ) ١: (كما يليجرت الباحثة ىف إعداد هذه املواد على اخلطوات  

تطرير املواد، ) ٣(، )Prototype(تصميم الطراز املبدئي ) ٢(متطلبات الدارسني، 
التصويبات ) ٧(التجربة امليدانية، ) ٦(التصويبات، ) ٥(التحكيم من اخلرباء، )  ٤(

  .عليمية، وىف آخري املرحلة نتجت الباحثة املواد الت



 )Reiser Robert(وهذه اخلطوات مناسبة خبطوات اليت قررها ريسري روبيت 

ويعرف هذه  Tren And Issues In Intruktional Design And Technology يف كتابه
وهذ إحدى النموذج ىف تطوري أو إعداد املواد التعليمية . ADDIEاخلطوات بنموذج 

 تضمن هي ألن وذلك. وهذا كما استخدمت الباحثة يف عملية تطور .١هي
وسلثكمن ) Shelton(وقال صيلتون  .٢تعقيد وبدون بوضوح تفصيلية خطوات

)Saltsman ( عملية منظمة توفريت الأن هذا النموذج لتصميم املواد التعليمية .
ولكن  ٣.يف غرفة الصفوجھا لوجھ واستخدام هذا النموذج مناسب لتعليم 

لكي تشبع حاجة الباحثة و سهولة تنفيد  ADDIEعدلت الباحثة ىف هذه اخلطوات 
  ).Implement( التطبيق) Evaluate( التقوميالدراسة وذيادة حطوة التصويب بعد 

ومن ناحية اختيار املواد التعليمية، جارت الباحثة باملواد عن املوضوعات 
اهلواية عن لعب كرة القدم، لعب كرة الريشة، : املناسبة باخلربات اليومية للطلبة، مثل

ا الباحثة من اإلستبانة اليت وزغت للطلبة. الطبع وغريها م . وهذه املواد وجد و
يف كتابه  رشدي أمحد طعيمةأيضا الباحثة بامعايري اختيار املواد األخر كما قال هو 

ا ومناهجه وأساليبه ايري يف اختيار املواد أن هناك مع تعليم العربية لغري الناطقني 
 ٤:التعليمية وهي

يعترب احملتـوى صادقا عنـدما يكون واقـعيا وأصيال  :)Validity( معيار الصدق )١
 .وصحيحا عمليا، فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

                                                        
1Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
http://ayahalby.wordpress.com/2011/02/23/model-pengembangan-perangkat-pembelajaran/diakses 
pada tanggal 9 februari 2012 pukul 15.30 WIB 
2 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2007), h.12 
3 Model ADDIE sebagai Kerangka Kerja Pembuatan e-
Learninghttp://ermala.wordpress.com/2011/04/26/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-
pembuatan-e-learning/ diakses tanggal 9 januari 2012 jam 16.30 WIB. 

 ، إيسيسكو: الرباط(، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة٤
   ٦٦: ص، )م١٩٨٩/ه١٤١٠



ا عندما يكون ذا قيمة ىف  : )Significance( األمهية معيار )٢ يعترب احملتوى مهمّ
اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارات اليت حياة الطلبة مع تغطية 

 .تم بتنمية املهارات العقلية وأساليب تنطيم املعرفة أو االجتاهات االجابية
يكون احملتوى متماشيا مع اهتمامات ): Interest(معيار امليول واالهتمامات  )٣

 .الطالب
قابال للتعلم عندما يراعى  يكون احملتوى: Learn Ability)(معيار قابلية للتعلم  )٤

قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق الفردية بينهم ملبادئ التدرج ىف عرض املواد 
 .التعليمية

سيكون احملتوى جيدا عند ما يشمل أمناطا من : )Universality(معيار عاملية  )٥
وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة . التعليم التعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر

و أما ىف إعداد . لية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة بالعامل املعاصر من حولهاحمل
قبل القيام –املواد الذي يعتمد على املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

 Standard( فالبد من معرفة معيار الكفاية –باختبار املواد التعليمية 
Competency ( و الكفاية األساسية)Based Competency   .( 

  
واستخدمت الباحثة أساس املواقف ىف إعداد هذا الكتاب لرياعي حاجات 

م ا مطابقة للمواقف ىف حيا كما قال . الطالب يف أن تكون اللغة اليت يدرسو
ا  Wilkinsويلكينس  أنه يراعي حاجات الطالب يف أن تكون اللغة اليت يدرسو

ا ىف مستقبلهم وي دفع إنتباههم إىل قدرة االتصال مطابقة للمواقف اليت حيتاجو
و هذا تقدمي املواد ىف شكل املواقف اليت ميارسها الطالب ىف الفصل، .٥البسيط

  .ويتعلمون من خالهلا الرتاكب اللغوية املنشودة

                                                        
5 Da wilkins, national syllabus, (London: The Press Syndicate Of oxford University 1977,) cet. 1,  



.  ينطلق اساس املواقف من حاجات الفرد لالتصال اللغوي ىف مواقف احلياة
وهي . ستوى من الصدق واألمهيةوهذه املواد تستند إىل حقيقة تقف على نفس امل

والبد لإلنسان كي . أن اللغة ظاهرة اجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بني األفراد
يفهم عناصر اللغة، وأصواتا ومفردات ومجال، أن يرجعها إىل السياق الذي وردت 

  . ٦فيه
إعداد املواد التعليمية ساس هو حمور هذا البحث، حيث سيتم األوهذا 

ـــالم ىف ضوء املنهج الدراسيلتعليم  على مستوي الوحدة الدراسية  مهارة الكــ
)KTSP(  ا الباحثة ىف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية على أساس املواقف، مث ستجر

عرفة فعالية استخدام هذه املواد لتعليم حالالنج سومطرة الغربية مل احلكومية كافال
اليت  Situations Analysisوهذه املواد تستند على التحليل املواقف . مهارة الكالم

م ىف املستقبل، فهو عبارة عن  ميكن أن تستخدم اللغة العربية لدى الطالب ىف حيا
حتليل العوامل السياقية احمليطة، وقد تكون هذه العوامل سياسية أو إجتماعية أو 

  .ريهاغاقتصادية و 
و أما احملتوى ىف املواد على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم هي جمموعة 

ويتمثل احملتوى . احلقيقية أو اخليالية اليت تستخدم فيها اللغة) احلاالت(املواقف 
واملتعلمني يطلبون باجراء احلوارات . شكل احلوارات ىف أغلب األحيان واحملادثة

وأما القواعد واملفردات فتابعان للمواقف وليستا . وحيفظون التعابري واألمناط املفيدة
لالتصال اللغوي ىف مواقف  طلبةحاجات الومن  . مركزا القوة الدافعة وراء اإلختبار

تدريب الكشافة، القراءة ىف املكتبة، لعب كرة : مثل: هي املوضوعات التالية احلياة
  .القدم، لعب كرة الريشة، عند الطبيب وغريها

ت الباحثة اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة وىف تعليم هذ ه املادة، اهتمّ
نطق أكثر ، الن النطق: الكالم، ومن أهم اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم هي

                                                        
6The Situational Syllabus(online), (http://tanvirdhaka.blogspot.com/2010/02/situational-
syllabus.html diakses pada tanggal 5 Februari 2012) 



، املفرداتو  .عناصر اللغة صعوبة يف تغريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ
ا يف ذات الوقت وسا ئل للتفكري، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أ

فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، 
وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي 

وهذه هي املكونات اليت قومت الباحثة ىف تعليم  ٧.والطالقة .االستماع والقراءة
يف مهارة الكالم، كما مهارة الكالم واعتمدت بدليل التقومي لقياس كفاءة الطلبة 

 ٨.اختبارات اللغةاخلالق حممد يف كتابه أشار حممد عبد 
 

 لتعليم مهارة الكالم على أساس المواقفمعدة فعالية استخدام المادة ال .٢
لتعليم مهارة الكالم،  على أساس املواقفعدة خدام املادة املفعالية است ملعرفة

ونتائج هذا االختبار تدل على ارتقاء كفاءة الطلبة يف  . " t"جرت الباحثة بإختبار 
وجبانب ذلك وزّع الباحث االستبانة إىل الطلبة ملعرفة . كالم اللغة العربية وفهمها

  .آرائهم عن املواد التعليمية على أساس املواقف
اعتمادا على النتائج احملصولة لالختبار البعدي للمجموعتني الضابطة 

أكرب ) ٣،٣٧٣(يف هذا البحث ) t0(والتجربة وجد الباحث أن درجة تاء حساب 
و من درجة تاء اجلدول على ) ٢,٠٢٤% (٥من درجة تاء جدول على مستوى 

املادة  فعرفنا أن الفرض السابق مقبول، وهذا يعين أن). ٢,٧١١% (١مستوى 
التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم فعالة يف ترقية مهارة الكالم 
وتصلح ألن تكون مادة تعليمية على أساس املواقف لتكون مادة باملدرسة املتوسطة 

                                                        
ص ) ٢٠٠٣إيسيسكو، : مصر(طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، حممود كامل ناقة وآخران، ٧

١٣٤-١٣١. 
/ ه١٤١٠. عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك سعود: الرياض(, اختبارات اللغة, حممد عبد اخلالق حممد ٨

 ١٨٦ - ١٨٥: ص) ١٩٨٩



ولتصديقها استخدمت الباحثة  .اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج سومطرة الغربية
  :املعيار اآليت

رجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول، وهذا إذا كانت د - ١
يعين أن املواد املعدة على املواقف لتعليم مهارة الكالم للفصل باملدرسة املتوسطة 

 .اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج سومطرة الغربية فعال
وض، إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض مرف

وهذا يعين أن املواد املعدة على املواقف لتعليم مهارة الكالم للفصل باملدرسة املتوسطة 
.اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج سومطرة الغربية غري فعال  



١ 
 

 الفصل الخامس
  قترحاتخالصة البحث والتوصيات واإل

 
 خالصة البحث  -أ 

اعتمادا على النتائج اليت حصلت عليها الباحثة مث القيام بتحليلها سواء 
من الدراسة األولية وأم من نتائج الطلبة يف االختبار القبلي  والبعدي ميكن أن 

  :نلخص نتائج البحث كما يلي
التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم إن إجراءات إعداد املواد  - ١

 :هي
 حتليلها مثطلبة ال مشكالت لتحليل األوىل املرحلة هذه: مطلبات حتليل  )أ 

اعداد املواد على أساس  اثبات مث. املوجودة ممقدر  وم حباجا مناسبا
 .املواقف لتعليم مهارة الكالم

املؤشرات و تصنيف مالحظة املنهج التعليميي و تعني : اخلطة تصميم  )ب 
املواد املتعلقة باملواد و اكتشاف واإلطالع على الكتب املتضمنة 

 .ملضمون املواد
 واد حىت تكون املواد الورقيةامل تطوير  )ج 
 واد التعليمية امل جودة ملقياس خرباء حتكيم  )د 
طلبة فصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املنتج لل جتربة  )ه 

فعالية املواد التعليمية على أساس  ملعرفةومطرة العربية س كفال حالالنج
 .املواقف لتعليم مهارة الكالم

 صحيح املنتج بعد حتكيم وجتربةتال  )و 
 مث، إنتاج املواد  )ز 

 

١٢٧ 



٢ 
 

ا الباحثة على أساس املواقف هلا فعالية يف  اجلديدةالتعليمية  املواد - ٢ اليت أعد
ترقية قدرة الطلبة ملهارة الكالم من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة 
م على استخدام املفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارن الباحث  ويف قدر

موعة ال موعة التجربة وطلبة ا ضابطة، بني النتائج اليت حصل عليها طلبة ا
أكرب من درجة ) ٣،٣٧٣(يف هذا البحث ) t0(أن درجة تاء حساب وذلك 

و من درجة تاء اجلدول على ) ٢,٠٢٤% (٥تاء جدول على مستوى 
 ).٢,٧١١% (١مستوى 

 
 توصيات البحث  -ب 

  :البحث هذا نتائج على اعتمادا الباحثة تقدمها اليت التوصيات بعض يلي فيما
التعليمية اجليدة املناسبة للطلبة، وذلك باختيار أن يقوم املدرس بإعداد املواد  - ١

 .املوضوعات السهلة وما هلا ارتباط بأحواهلم اليومية حىت ال ميل منها الطلبة
أن يستخدم املدرس أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة ويستعني  - ٢

عملية  بالوسائل املعينة املتنوعة وأساليب التقومي املختلفة حىت يكون التعليم
 .مرحية غري مملة

م وتوثيق   لبةأن يزود املدرس الط - ٣ بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم وتنويع خربا
م  .كفاء

ينبغي أن جيتنب املدرس استخدام لغة األم عند تدريس الكالم، ألن ذلك  - ٤
جيعل الطلبة يتعودون على ترمجة الدرس أو شرحه بلغة األم، بل تلزم عليها 

 .من الوسائل املعينة لفهم معاين املفردات اليت يريد تعليمهااستخدام كثري 
  
  
  
 



٣ 
 

  مقترحات البحث  - ج 
  :بناء على ما جاء ىف هذا البحث، تقدم الباحثة بعض املقرتحات منها

إن املواد التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم أداة من األدوات  - ١
يستفيد منها مدرسوا اللغة العربية املهمة يف العملية التعليمية اليت ميكن أن 

 .باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج سومطرة الغربية
 املواقف أساس على تعليميةال املواد يطوروا أن اآلخرين الباحثني من ويرجى - ٢

 يواجهها اليت املشكالت حلل األخرى املدارس يف مهارة الكالم  تعليم يف
 .تدريسال عملية يف املدرسون

ا الباحثة  - ٣  موادعلى إعداد  ةز هذا البحث مركّ يف إن املواد التعليمية اليت أعد
من الثامن يف السنة الدراسية الثانية  الفصل لطلبة الكالمتعليمية ملهارة 

 دراسيةعلى أساس املنهج على مستوى الوحدة الاملتوسطو املدرسة 
)KTSP(الكالم تعليمية ملهارة  واد، فيحسن أن توجد حبوث أخرى إلعداد م

، أو حبوث أخرى املتوسطةمن املدرسة الفصل والسابع والعاشر  للطلبة
 .الثانويةاملرحلة االبتدائية و  لطلبةتعليمية للمهارات األخرى  وادإلعداد م

 

  
  

  
  

 

 

 

 

 



١٣٠ 

 

  قائمة المصادر والمراجع
  

 المصادر   -أ 
  القرآن الكرمي  -١

 
 المراجع بالعربية  -ب 

 الكتب: أوال
دار املعـارف، : القاهرة، ، الطبعة الثالثةالمنهج وعناصرهوين عمرية، يإبراهيم بس -٢

١٩٩١ 
دار الشـواف للنشـر و : ، الريـاض، تدريس فنون اللغة العربيـةأمحد علي مدكور -٣

 م٢٠٠٢التوزيع،
ــق تدريســـهاعليـــانأمحـــد فـــؤاد  -٤ ــا وطرائـ ــة ماهيتهـ :  ، الريـــاض، المهـــارات اللغويـ

 ١٩٩٢دارالسلم، 
مناهج البحث في التربيـة وعلـم جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظم،  -٥

 ١٩٨٧دار النهضة العربية، : ، بريوتالنفس
،  الداراسـة مصــرية ، تعلــيم اللغـة العربيــة بـين النظريـة و التطبيــقحسـن شـحاته -٦

 ١٩٩٣البنانية، 
مــذكرة الــدورة , دراســات فــي المنــاهج و تأصــيلها, حســن عبــد الــرمحن احلســن -٧

ــاص ـــة العربيــــة يف الربنــــامج اخلــ ــة ملعلمــــي اللغـ ــ ن، مؤسســــات الوقــــف .د, التدريبي
 ه١٤٢٤. اإلسالمى

أساليب ومبادئ في تدريس اللغة، سلسـلة ألسـاليب فرمان،  -ديان الدسون -٨
 ١٩٩٧، جامعة امللك السعود، ة كلغة ثانيةتدريس اللغة اإلنجليزي

١٣٠ 



١٣١ 

 

، البحـث العلمـى مفهومـه، ذوقان عبيدات، عبد الرمحن عدس، كايد عبد احلـق -٩
 ه١٤١٦دار أسامة للنشر والتوزيع، : ، الرياضأدواته، أساليبه

المرجـــع فـــى تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغيـــر النـــاطقين بهـــا، رشـــدى أمحـــد طعيمـــة، - ١٠
 م  ١٩٨٩/ ه ١٤١٠, اسيسكو: الرباط

 ،، تعلــيم العربيـــة لغيــر النـــاطقين بهــا مناهجـــه و أســـاليبه----------- - ١١
 م  ١٩٨٩/ ه ١٤١٠, اسيسكو: الرباط

، المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخـرى،----------- - ١٢
 س. جامعة أم القرى، د: ، مكةالقسم األول

ــة المــواد إعــداد عمــل دليــل،---------- - ١٣  اللغــة تعلــيم لبــرامج التعليمي
 ١٩٨٨ القرى، أم جامعة : املكرمة مكة أخرى، بلغات للناطقين العربية

يد العريب، - ١٤ ، تعلم اللغات الحيـة وتعليمهـا بـين النظريـة والتطبيـقصالح عبد ا
 ١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت

، منهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسـالة العلميـةعبد الرمحن أمحد عثمان،  - ١٥
 م١٩٩٥أفريقيا العاملية،جامعة : أفرقيا

دروس النــدوات التدريبيــة لمعلمــي عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم الفــوزان وآخــرون،  - ١٦
ـــا  ـــاطقين بهـ ـــة لغيــــر النـ ــات الوقــــف  ،)الجانــــب النظــــرى(اللغــــة العربيـ مؤسســ

 اإلسالمى، دون سنة
دار الكاتـب : ، القاهرةمشكلة تعليم اللغة العربية لغير العربعلي احلديدى،  - ١٧

 والنشر، دون سنة العريب للطباعة
ــة فـــي تـــدريس اللغـــة، علـــي حســـني الـــديلمي - ١٨ : أردون-عمـــان ،الطرائـــق العلميـ

 ٢٠٠٣، دارالشروق
ــدريس اللغــــةعلـــي حســــني الــــديلمي، - ١٩ ــي تــ : أردون-، عمــــانالطرائـــق العلميــــة فــ

 ٢٠٠٣دارالشروق، 



١٣٢ 

 

ــارات اللغويــةعلــي حممــد اخلــويل،  - ٢٠ دار الفــالح للنشــر والتوزيــع، : ، األردناالختب
٢٠٠٠ 

الـــدار : اجليـــزة, تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقين بغيرهـــا, عمـــر الصـــديق عبـــد اهللا - ٢١
 م٢٠٠٨. العاملية للنشر والتوزيع

المرجع في تعلـيم اللغـة العربيـة , فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشـيخ - ٢٢
 ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : ، القاهرةلألجانب من النظرية إلى التطبيق

 م١٩٨٦دار املشرف، : ، بريوتو اإلعالم المنجد في اللغةلويس معلوف،  - ٢٣
عمـــادة شـــؤون املكتبـــات : ، الريـــاضاختبـــارات اللغـــةحممـــد عبـــد اخلـــالق حممـــد، - ٢٤

 ١٩٨٩/ ه١٤١٠. جامعة امللك سعود
مكتبــة النهضــة : القــاهرة، طريقــة تعلــيم اللغــة العربيــة، حممــد عبــد القــادر أمحــد - ٢٥

 ١٩٧٩، املصرية
مكتبـــة النهضـــة : القـــاهرة ،العربيـــةطريقــة تعلـــيم اللغـــة ،حممــد عبـــد القـــادر أمحـــد - ٢٦

 ١٩٧٩ ،املصرية
دار الفــالح، : الطبعــة األوىل، األردن االختبــارات اللغويــة، حممــد علــى اخلــويل،  - ٢٧

 م٢٠٠٠
الكتـــاب األساســـي لتعلـــيم اللغـــة حممـــود كامـــل الناقـــة ورشـــدي أمحـــد طعيمـــة،  - ٢٨

 ١٩٨٣جامعة أم القرى، : ، مكة املكرمةالعربية للناطقين بلغات أخرى
ــود - ٢٩ ــة،   حممـ ــرى أسســــهكامــــل ناقـ ـــاطقين بلغــــات أخــ ــة للن  -تعلــــيم اللغــــة العربيــ

الطبع وإعادته حمفوظة جلامعـة أم  حقوق: ، مكة املكرمةطرق تدريسه -مداخله
 م ١٩٨٥القرى، 

ــا------- - ٣٠ ـــر النـــــاطقين بهـــ ـــة لغيــ : ، الربـــــاط،طرائـــــق تـــــدريس اللغـــــة العربيــ
 ٢٠٠٣، -إيسيكو  –منشورات املنظمة اإلسالمسة للرتبية والعلوم و الثقافة 



١٣٣ 

 

ــودي، - ٣١ ــوار مــــىن إبــــراهيم البـــ ـــة -الحــ ـــاليب تعليميــ ـــتراتيجياته وأســ ـــه واسـ ، فنياتــ
 ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة

أسس إعداد الكتب التعليمية لغيـر ناصرعبد اهللا الغاىل، عبد احلميد عبد اهللا،  - ٣٢
 م  ١٩٩١جامعة امللك السعود، جامعة طنطا، : ، الرياضالناطقين بالعربية

  
  البحوث العلمية: ثانيا
تصــميم  وحــدة دراســية  لمهــارة  القــراءة  فــى ضــوء المــنهج ربيعــة الواحــدة،  - ٣٣

ــي  ــوروان(المدرسـ  ،)بــــالتطبيق المدرســــة الثانويـــة االســــالمية الحكوميــــة فاســ
ــاالنج ــورة، مـــ ــري منشـــ ــتري، غـــ ــة : رســـــالة ماجســـ ــا، اجلامعـــ ــات العليـــ ــــة الدراســـ كليـ

 .٢٠١٠اإلسالمية احلكومية، 
تطــوير مــواد تعلــيم اللغــة العربيــة علــى أســاس المــنهج حممــد يوســف هــدايت، - ٣٤

ــة   ٢بالمدرســة الثانويــة الحكوميـــة )  KTSP(علــى مســتوى الوحــدة التعليمي
ـــاك ــري منشــــورة، مــــاالنجبونتيان ــا، : ، رســــالة ماجســــتري، غـ ـــة الدراســــات العليــ كلي

 .٢٠١٠اجلامعة اإلسالمية احلكومية، 
) SituationalSyllabus(تصــميم المــنهج علــى أســاس المواقــف نــور اهلــادي،  - ٣٥

بحــث تطــويري فــى مركــز اللعــة (لتعلــيم اللغــة العربيــة فــى المعهــد اإلســالمي 
ــة بمعهــد دار العلـــوم اإلســالمي بانيوأنيــار باميكاســـان مــادورا ، رســـالة )الغربي

ــري منشــــورة،ماالنج ـــالمية : ماجســــتري، غــ ـــة اإلسـ ــات العليــــا، اجلامعـ كليــــة الدراســ
 .٢٠١١احلكومية، 
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  ٤٠ - ١من )  t- test( يف الربنامج احلاسويب  "ت"جدول اختبار 
 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

  
 



  الخطةالم دليل
  

املدرسة املتوسطة في املنهج املستخدم يف تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم .١
 اإلسالمية احلكومية كافالحالالنج سومطرة الغربية

 
باملدرسة املتوسطة اإلسالمية  املشكالت اليت تواجه املدرس يف تعليم اللغة العربية .٢

 احلكومية كافالحالالنج سومطرة الغربية
 

باملدرسة املتوسطة الكتاب املدرسي املقرر يف تدريس اللغة العربية ملهارة الكالم  .٣
 اإلسالمية احلكومية كافالحالالنج سومطرة الغربية

 
باملدرسة املتوسطة الطريقة املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ملهارة الكالم  .٤

 اإلسالمية احلكومية كافالحالالنج سومطرة الغربية
 

باملدرسة املتوسطة ستخدمة يف تدريس اللغة العربية ملهارة الكالم الوسائل امل .٥
 اإلسالمية احلكومية كافالحالالنج سومطرة الغربية

 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  االتقومي املستخدم لقياس قدرة الطلبة يف  .٦

 كافالحالالنج سومطرة الغربية

  
  
  
  



PEDOMAN WAWANCARA 
Pra Penelitian 

 
Nama Narasumber :  ____________________________________ 
Hari/Tanggal  :  ____________________________________ 
Pukul   :  ____________________________________ 
 
 
1. Apakah materi ajar (buku paket) yang digunakan sesuai dengan kurikulum 

bahasa Arab yang berorientasi pada KTSP? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. Apa buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab yang ibu ajarkan? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. Apakah siswa merasa kesulitan dengan materi ajar yang telah ditetapkan? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. Bagaimanakah cara Ibu mengajarkan materi dalam pembelajaran bahasa Arab 
di kelas VIII dengan menggunakan buku tersebut khususnya maharatul kalam? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. Apakah siswa mampu mengkaitkan materi ajar khususnya maharah kalam 
dengan kegiatan mereka sehari-hari? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

6. Apa saja masalah yang Ibu hadapi selama mengajarkan materi dengan buku 
tersebut? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

7. Bagaimanakah tingkat kemampuan siswa terutama pada maharah kalam dalam 
memahami dan mengungkapkan bahasa Arab? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 



PEDOMAN WAWANCARA 
Pasca Penelitian 

 
Nama Narasumber :  __________________________________________ 
Hari/Tanggal  :  __________________________________________ 
Pukul   :  __________________________________________ 
 

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

pendekatan mawaqif ini? 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

2. Apakah materi ajar yang telah dikembangkan ini dapat membantu belajar 
siswa (belajar aktif)? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

3. Apakah materi ajar yang dikembangkan membantu siswa mengkaitkan 
pengetahuan atau pengalaman mereka? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

4. Apakah latihan-latihan tersebut membantu siswa dalam memahami materi 
khususnya maharah kalam? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

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

  
  

 
 



ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN 
 

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

ini. Semuanya akan kamu isi sesuai dengan apa yang kamu lakukan atau 

pengalamanmu tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab khususnya 

kemahiran berbicara yang berlangsung selama ini. Angket ini tidak berpengaruh 

terhadap penilaian. 

 

Nama :  ____________________________________ 

Kelas :  ____________________________________ 

Hobi :  ____________________________________ 

 

Petunjuk! 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan member tanda centang (√) pada salah 

satu kolom yang anda anggap benar dan sesuai! 

No 

 
Pertanyaan 

Pilihan 

Sa
ng

at
 

Se
tu

ju
 

Se
tu

ju
 

Se
tu

ju
 

K
ur

an
g 

 

Ti
da

k 

Se
tu

ju
 

1 Pembelajaran bahasa Arab selama ini 
merupakan pembelajaran yang 
menyenangkan 

    

2 Materi (buku paket) yang diterapkan 

selama ini tidak bervariasi 

    

3 Materi yang diajarkan selama ini sangat 

sulit 

    

4 Saya kurang memahami materi yang 
disampaikan dengan buku paket yang 
ada. 

    

5 Soal latihan yang diberikan selama ini 
monoton (tidak bervariasi). 

    

6 Buku paket selama ini menggunakan 
gambar sehingga membantu siswa lebih 
mudah memahami materi 

    



 
13     Saya senang dengan materi berdasarkan situasi berikut ini:  

(jawaban boleh lebih dari 3) 
1. Hobi 

- Di lapangan sepak bola 
- Di sanggar kaligrafi 
- Bermain bulu tangkis 
- Latihan pramuka 
- Latihan berenang 
- Membaca buku di perpustakaan 

 
2. Profesi 

- Bersama dokter 
- Mengajak ke sawah 
- Belajar bersama guru di sekolah 
- Di kantin sekolah 
- Di pasar 
- Menangkap ikan di laut 

 
 
 
 

 
 

***** Terimakasih***** 

  

7 Materi yang diajarkan selama ini kurang 
membantu saya untuk 
Mengembangkan pengetahuan (belajar 
aktif). 

    

8 Pembelajaran selama ini berpusat pada 
guru 

    

9 Pembelajaran selama ini lebih banyak 
mengajarkan pada menyalin kata atau 
kalimat. 

    

10 Saya lebih termotivasi jika belajar bahasa 
Arab sesuai dengan pengalaman 
(kegiatan sehari-hari) 

    

11 Saya senang jika belajar dimulai dari apa 
yang saya ketahui 

    

12 Saya senang dengan materi yang ada 
kaitanya dengan kegiatan sehari-hari 

    



َلة لالختبار القبلي   األْسئِ
  

A. Lakukanlah percakapan berikut dengan temanmu! 
 

ُ :   س  .١ رََكاتُه بـَ ةُ اِهللا وَ ْمحَ رَ ُكمْ وَ ْ ي لسَّالَمُ َعَل  َا
  : ...............................  ج

َسْهالً َأْهالً :   س  . ٢   وَ
  : ...............................  ج

َك ؟:   س  . ٣ َْف َحاُل   َكي
  : ...............................  ج

ٌِب ؟:   س  . ٤ ال   َأأَنَْت َط
  : ...............................  ج

اتَُك ؟:   س  . ٥ َ اي ا ِهوَ   مَ
  : ...............................  ج

  ة ؟ما هوايتك الفضل:   س  . ٦
  : ................................  ج  

مِ ؟:   س  .٧ وْ أُ ِيف اْليـَ ْقرَ   َكمْ َساَعةً تـَ
  : ...............................  ج  

تََك ؟:   س  . ٨ ايـَ َىت ُمتَاِرُس ِهوَ   مَ
  : ...............................  ج

ٌة ِيف :   س  .٩ ِهمَّ ةُ مُ َ اي وَ ا َكانَِت اْهلِ اَذ مَ ِ ا ؟ل نَ ِ ات َ   َحي



 : ...............................  ج  

ِهٌد،ُحمَ :   س  .  ١١ تَ ٌِب ُجمْ ال ٌد َط مٍ  مَّ وْ ةِ ُكلَّ يـَ َ ب ْكتَ َىل اْلمَ ْذَهُب ِإ َ ُ ؟. ُهوَ ي ه تُ ايـَ ا ِهوَ   مَ
 : ...............................  ج

ٌْب،:   س  .١٢ ي بِ َضى َأِيب َط رْ ُِج اْلمَ ال عَ ُ مَ . ُهوَ يـ عْ ْنَ يـَ   لُ َأِيب ؟أَي
  : ...............................  ج

 
B. Lakukanlah percakapan dengan temanmu terkait dengan gambar 

di bawah ini! 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  السيرة الذاتية
  

 المعلومات الشخصية  - أ
   راين اسم احلاكم:       االسم
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  أندونيسي:       اجلنسية
  )Lukman Hakim( لقمان احلاكم:       الوالد
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  باري سجينجني، بادنج باريامان سومطرة الغربية:       العنوان

  ٠٨٥٧٥٥٦٥٩٥٣٨:     اهلاتف اجلوال
   ismil.he@gmail.com/raisha_2606@yahoo.com:  الربيد اإلليكرتوين

  

 المستوى الدراسي  - ب
  السنة  المستوى الدراسي

  ١١٩٣   ىف سجينجني" عيشية" روضة األطفال - ١
باري سجينجني، بادنج باريامان   ٣٧املدرسة االبتدائية احلكومية  - ٢

  سومطرة الغربية
١٩٩٩  

  ٢٠٠٢  سومطرة الغربية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفال حالالنج - ٣
  ٢٠٠٥  بادنج باجنانج سومطرة الغربية ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  - ٤
إمام بنجول  جلامعة قسم تعليم اللغة العربية )البكلوريوس(املرحلة اجلامعية  - ٥

  ٢٠٠٩  سومطرة الغربية ببادنج اإلسالمية احلكومية



يف جامعة الدراسات العليا  كلية  العربيةقسم تعليم اللغة  مرحلة املاجستري - ٦
  ٢٠١٢  موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكوميةماالنج جاوى الشرقية

  
  الواظيفية لااألعم - ج

  

  السنة  المكان  العمل
اللغة العربية  ةمدرس - ١

  والعلوم الدينية
معهد اإلسالمي خري أمة تنجول حتام 

  بادنج سومطرة الغربية
٢٠١٠- ٢٠٠٨  
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