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 إهداء

 

 إىل والديت 

 إىل والدي "اللهم اغفرلو وارمحو وعافو واعف عنو"

 لى يديهما الكرميتان أول مبادئ الصدق والوفاءمها ادلعلمان األوالن الذان تلقيت ع

 وعرفت يف نفسهما السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

 

 إىل أساتذيت الذين أدين ذلم بالشكر

 تقديرا وإجالال

 

 إىل من ىم عندي يف مقام اإلبن واإلبنة

 مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

 

 

 عربية حرصهم على وجود األمة وبقائهاإىل الذين حيرصون على اللغة ال

 



 

 

 شكر وتقدير

 

احلمد هلل الذي أنعم على عباده ادلؤمنني بالعرفان, وأكرمهم من مزيد فضلو 
برؤيتو يف اجلنان, وأشهد أن ال إلو إال هلل ادللك العالم, وأشهد أن سيدنا زلمدا عبده 

ة لنأنام, إ  لواله ورسولو صاحب أعلى ادلقام, والصالة والسالم على من أرسلو رمح
لكانت أحواذلم أقبح من األنعام, وعلى آلو الربرة الكرام, وأصحابو مصابيح الظالم, 
والتابعني ذلم بإحسان إىل يوم تنطق فيو مجيع األعضاء ويبكم فيو اللسان, صالة وسالما 

 دائمني مادامت األوقات واألوان. أما بعد:

ذا البحث, فلو سبحانو أذلج باحلمد وقد مّن اهلل علي باإلنتهاء من إعداد ى
 -والثناء, فلك احلمد يا رّّب حىت ترضى, على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين

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

 العمل اجلاد ادلخلص. ومنهم:

مساحة األستا  الدكتور إمام سفرايوغو, مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  -1
 احلكومية ماالنج.

مساحة األستا  الدكتور مهيمن, عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  -2
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ر شهداء صاحل نور, رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات مساحة الدكتو  -3
 العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



 

 

مساحة األستا  الدكتور مهيمن, ادلشرف األول الذي أفاد الباحث علميا وعمليا  -4
حىت  ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث

 اإلنتهاء منو, فلو من اهلل خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.

مساحة الدكتور بكري زلمد خبيت أمحد, ادلشرف الثاين, فحقا يعجز لساين عن  -5
شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث 

اعدة الباحث وتوجيهو, وكان لتفضلو فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره يوما عن مس
دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فلو مين خالص الشكر والتقدير 

 ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.

كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة   -6
مالك إبراىيم اإلسلمية احلكومية العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

ماالنج. فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف 
 والتشجيع وجزاىم اهلل عين خري اجلزاء.

إلخواين األشقاء وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع  -7
ا مين خالص الشكر وعظيم التقدير إىل خيز الوجود ولو بكلمة تشجع, ذلم مجيع

 واالمتنان.

 واهلل ويل التوفيق
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 تقرير المشرفين
والسالم على أشرف  بسم اهلل الرمحن الرحيم, احلمد هلل رب العادلني والصالة

 األنبياء وادلرسلني وعلى آلو وصحبو أمجعني.
 بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضرة الطالب:

 : خري اذلدى   االسم
 11721161:   رقم التسجيل

 Quantum Teachingموضوع البحث: تطوير ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل 

طلبة الصف األول  )بالتطبيق علىدلادة مهارة الكالم  Tandurبالطريقة 
 ("رجيوساري " الثانوية احلكومية كيبون ساري, ماديونمدرسة  يف

 وافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس اجلامعة.
 ادلشرف األول

 
 

 األستاذ الدكتور مهيمن

 ادلشرف الثاين
 
 

 الدكتور بكري محمد بخيت
 يعتمد,

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 

 شهداء صالح نورالدكتور 
 197211162115111111رقم التوظيف: 



 

 

 جمهورية إندوننيسيا
 وزارة الشؤون الدينيـة

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

 اعتماد لجنة المناقشة
 عنوان البحث:
بالطريقة  Quantum Teachingواد الدراسية على أساس المدخل تطوير الم

Tandur  مدرسة  طلبة الصف األول في )بالتطبيق علىلمادة مهارة الكالم
 ("ريجوساري " الثانوية الحكومية كيبون ساري, ماديون

  /01001101s2رقم التسجيل:     إعداد الطالب: خير الهدى
جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا للحصول قد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام 

 2112أبريل  24على درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية, و لك يف يوم الثالثاء, 
 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:

 التوقيع: ................   مناقشا رئيسا  الدكتور زلفي مبارك -0
 التوقيع: ................   مناقشا     الدكتور شهداء صالح  -0
 التوقيع: ................ مشرفا ومناقشا  األستاذ الدكتور مهيمن -١
 التوقيع: ................ مشرفا ومناقشا الدكتور بكري محمد بخيت -3

 يعتمد,
 عميدة كلية الدراسات العليا

 
 

 األستاذ الدكتور مهيمن
 195612111983131115رقم التوظيف: 



 

 

 لطالبإقرار ا
 أنا ادلوقع أدناه, وبيانايت كاآليت:

 : خري اذلدى  االسم الكامل
  11721161:   الرقم التسجيل

 :   العنوان
أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة 

 وع:العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج حتت ادلوض
 Tandurبالطريقة  Quantum Teachingتطوير المواد الدراسية على أساس المدخل 

"ريجوساري " مدرسة  طلبة الصف األول في )بالتطبيق علىلمادة مهارة الكالم 
 (الثانوية الحكومية كيبون ساري, ماديون

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من ابداع غريي أو تأليف اآلخر. وإ ا ادعي 
حد استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على أ

 لك, ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

  لك.ىذا, وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين على 
 

 م2112أبريل  19ماالنج, 
 توقيع صاحب اإلقرار

 
 

 خيرالهدى
 s-2/ 11721161رقم التسجيل: 



 مستخلص البحث
 

 Quantumم, تطوير المواد الدراسية على أساس المدخل 2102خير الهدى, 

Teaching  بالطريقةTandur  طلبة الصف  )بالتطبيق علىلمادة مهارة الكالم
رسالة . ("ريجوساري " الثانوية الحكومية كيبون ساري, ماديونمدرسة  األول في

موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  ادلاجستري لكلية الدراسات العليا جامعة
ادلشرف األول: األستاذ الدكتور مهيمن, وادلشرف الثاين: الدكتور بكري   .ماالنج

 حممد خبيت.
 تطوير, ادلواد الدراسية, مهارة الكالم الكلمات األساسية:

"اللغة ىي كالم" و الكالم ىو الشكل الرئيسي لإلتصال اإلجتماعي عند 
مما جعل تعليم الكالم واحملادثة واإلتصال الشفوي, أمرا أساسيا ينبغى اإلىتمام بو اإلنسان , 

  .داخل ادلدرسة , هبدف متكني التلميذ من اكتساب ادلهارات اخلاصة باحلديث
و توجد ادلشكلة يف ادلدرسة رجيوساري الثانوية أن بعض الطالب فصل األول 

ة ألهنم ال يتعودون يف الكالم وىذا حيتاج إىل "ب" ال يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربي
 جهد كبري للمدرس ليطلب الطريقة وادلادة ادلناسبة لتعليم مهارة الكالم.

 Quantum( ما كيفية تطوير ادلواد الدراسية على أساس 1ومشكلة البحث ىي: )

Teaching  بالطريقةTandur  الصف األول "ب" ادلدرسة دلادة مهارة الكالم لطالب
 Quantum( ما أثر استخدام ادلواد مهارة الكالم ادلطورة على أساس 2رجيوساري ؟ )

Teaching  بالطريقةTandur  يف ىذه  لتحسني الطالقة لدي طالب الصف األول ب
 .ادلدرسة؟

, وأما جمتمع البحث يف ىذا البحث فهو منهج ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري
األول يف مدرسة الثانوية "رجيوساري" احلكومية. ويكون مجيع الطلبة يف الصف  طلبة الصف

واألدوات جلمع البيانات ادلستخدمة ىي  طالبا. 22األول عينة يف ىذا البحث , وعددىم 
 ادلالحظة وادلقابلة واإلستبانة واإلختبار.



تعليم إن تطوير مواد ( 1أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تتلخص فيما يأيت: )
جاء بتحليل متطلبات الطلب أوال مث كتب الباحث ادلواد ادلطورة وقبل طبق مهارة الكالم 

الباحث تلك ادلواد قدم خلرباء, مث طبق الباحث تلك ادلواد لطلبة الصف األول "ب" يف ىذه 
من اخلرباء,  صديقنتائج إجراءات البحث, إما التادلدرسة, ويف إنتاجها اعتمد الباحث من 

وتدل نتائج اإلختبار أن معدل اإلختبار البعدي ( 2) أو نتائج اإلستبانة, أو نتائج اإلختبار.
وتقديره "جيد" من ىذا أن استخدام ادلواد مهارة الكالم ادلطورة على  22,22يدل على 

تأثر إجابيا يف حتسني الطالقة لدي  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingادلدخل أساس 
 طالب الصف األول "ب" مدرسة رجيوساري الثانوية احلكومية.
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Bahasa adalah ucapan, dan ucapan itu adalah symbol utama dalam 

berkomunikasi sosial bagi manusia, hal ini menjadikan pengajaran keterampilan 

berbicara serta komunikasi lisan itu, suatu hal yang penting yang harus diberikan 

pada pembelajaran di sekolah, yang bertujuan siswa dapat memperoleh 

keterampilan berbicara.  

Dari teori tersebut ditemukan permasalah yang ada di MAN Rejosari, bahwa 

ada sebagian siswa di kelas I B, tidak dapat berbicara dengan bahasa arab, karena 

mereka tidak membiasakan diri untuk berlatih dalam berbicara berbahasa arab, 

dan ini memerlukan upaya yang besar dari Guru untuk dapat menemukan metode 

yang tepat yang digunakan dalam pengajaran keterampilan berbicara serta bahan 

ajar yang dapat mendukungnya. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan bahan ajar berbasis 

pendekatan Quantum Teaching dengan menggunakan Metode TANDUR untuk 

keterampilan berbicara. 

Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses 

pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan kuantum teaching dengan 

manggunakan metode TANDUR untuk pengajaran keterampilan berbicara? (2) 

Apa pengaruh penggunaan bahan ajar berbasis pendekatan kuantum teaching 

dengan manggunakan metode TANDUR untuk pengajaran keterampilan 

berbicara?. 

Adapun populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas IB MAN Rejosari 

Madiun Tahun Pelajaran 2011-2012, yang berjumlah 27 siswa, sekaligus mereka 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk Instrumen yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, angket, dan tes 

akhir. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengembangan 

bahan ajar keterampilan berbicara berbasis pendekatan Quantum Teaching dengan 

metode tandur dimulai dengan langkah yang pertama analisa kebutuhan siswa,  

setelah itu peneliti menyerahkan bahan ajar yang akan dikembangkan kepada ahli 

desain materi dan ahli materi kemudia peneliti mulai mempraktekan, untuk 

menghasilkan produk bahan ajar peneliti berdasar kepada hasil-hasil angket dan 

praktek yang ia lakukan (2) Dari hasil tes akhir menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

siswa yaitu 72,92 dengan predikat "Baik" dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa 

penggunaan bahan ajar keterampilan berbicara yang dikembangkan dengan 

pendekatan Quantum Teaching dengan penggunaan metode Tandur berpengaruh 

positif dalam meningkatkan kelancaran berbicara siswa. 
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Language is speech, and speech is the main symbol of social 

communication for humans, therefore it is said to be the most important part in 

language training and use, as well as the situation there was discussion on the use 

of everyday life, making the teaching of speaking and conversational skills, and 

communication orally, an important thing that should be given to learning in 

schools, aimed at students can acquire the skills of speech and constructive 

dialogue, as well as the ability to express and display the information. 

Of the theory was found problems that exist in Rejosari MAN, that there are 

some students in IB classes, can not speak Arabic, because they are not get used 

to practice in speaking Arabic, and this requires a huge effort from the teacher to 

be able to find a method the right to use the teaching skills of speaking and 

teaching materials that can support it. 

Therefore, the researchers want to develop teaching materials based 

Quantum Teaching approach by using a Methods TANDUR for speaking skills 

arabic, the researchers chose TANDUR method with the assumption, as expressed 

by Bobbi de Porter, that any lesson, this framework ensures students have become 

attracted and interested in each lessons, and also ensure their learning experience 

with the practice and make a real lesson for their content. 

The study population was all students in grade IB MAN Rejosari Madiun 

Studies Year 2011-2012, totaling 27 students, while they are being sampled in this 

study. For the instrument used by researchers to collect data was observation, 

interviews, questionnaires, and final test. 
The results of this study can be summarized as follows: (1) Development of 

teaching materials speaking skills-based approach Quantum Teaching by using a 

methods tandur starts with the first step is analyzing the needs of students, and 

researchers began to develop the components of teaching materials, after which 

researchers submit materials that will be developed to expert design and material 

matter experts later researchers began to practice, to produce teaching materials 

based on the research results and practical questionnaire which he did (2) Of the 

final test results show that three students (11%) obtained the result "very good", 

and 16 students (59%) received the "good", and 8 students (30%) gain from the 

"accepted", the results can be said that the use of teaching materials developed 

conversational skills with Quantum Teaching approach to the use of methods 

Tandur positive effect in improving students' fluency. 
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 األول الفصل

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 

 مقدمة -أ

اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم, كما قال ابن جٍت يف 
من اخلصائص, وقال ابن احلاجب كل لفظ وضع دلعٌت. من ىنا نرى أن اللغة تتألف 

األلفاظ وادلعاين واألغراض. ومن ادلمكن التعبَت عن ىذه العبارة بأن اللغة حتمل معٌت, 
والرموز اليت حتمل ىذه ادلعاين يعرفها كل من ادلتكلم والسامع, والكاتب والقارئ. 
وبدون ىذه ادلعرفة الثابتة للمعاين,  يصبح اإلتصال صعبا إن مل يكن مستحيال 

 1رمز ومعناه صلة عرفية, أي ليست طبيعية.وخصوصا أن الصلة بُت ال

بناء على ىذه ادلالحظة السابقة فإن اللغة أساس ىام للحياة اإلجتماعية, 
 2وضرورة من أىم ضروراهتا, ووسيلة اإلنسان للتعبَت عن حاجاتو ورغباتو وأحاسيسو,

تعلم ولذلك ظلت الًتبية يف العصور القددية تنظر إىل اللغة على أهنا مادة دراسية, 
لذاهتا, وكذلك أيضا تنظر الًتبية احلديثة إىل اللغة أهنا جيب أن تدرس على أساس 

 3أمهيتها الوظيفة يف احلياة, وذلك ليدرك ادلتعلم أنو يتعلم شيئا حيتاج إليو يف حياتو.

                                                           
, )األردن: مبادئ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تطلعات نماذج تطبيقاتاحلافظ عبد الرحيم الشيخ,  1

 1( ص: 2006عامل الكتب احلديث, 
 3نفس ادلرجع, ص:  2
 46 -45, )القاىرة: دارادلعارف, دون السنة( ص: اللغة العربيةالموجه الفني لمدرسى عبد العليم إبراىيم,  3
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"اللغة ىي كالم" و الكالم ىو الشكل الرئيسي لإلتصال اإلجتماعي عند 
ليت ادلواقف ا دجزء ىف شلارسة اللغة واستخدامها. وتتعدأىم  اإلنسان , وذلذا يعترب

اليومية , شلا جعل تعليم الكالم واحملادثة واإلتصال  يستخدم فيها الكالم ىف احلياة
الشفوي, أمرا أساسيا ينبغى اإلىتمام بو داخل ادلدرسة , هبدف دتكُت التلميذ من 

القدرة على التعبَت وعرض اكتساب ادلهارات اخلاصة باحلديث وادلناقشة البناءة و 
الفكرى لزمالئو وأسرتو ومدرسيو , والتعبَت  وادلعلومات , وإمكانية تقدمي نفسو ونشاط

عن ذاتو عند اتصالو باآلخرين , ونعليم مهارة الكالم واالتصال الشفوي أمر حيوي 
  4ىف تعلم اللغة , وىو يتصل بطبيعة عملية الكالم وكيفية منوىا.

اطقُت عيمة, ديكن تلخيص أىداف تعليم العربية للنوذكر رشدي أمحد ط
ىي تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة مهارة الكالم بلغات أخرى يف ضوء 

 5.معربا يف ادلعٌت سليما يف األداءوالتحدث مع الناطقُت بالعربية حديثا 

ىي مدرسة "رجيوساري"  مهارة الكالمومن ادلدارس اليت قامت بتدريس 
" إن اللغة العربية لغة صعبة لدي  6كيبونساري ماديون. كما شرح مهاجر  الثانوية

خاصة يف  بعض الطلبة يف ىذه ادلدرسة وىذا يسبب صعوبة تزويدىم بادلواد التعليمية
وفوق ذلك ألن ادلواد التعليمية ادلوجودة تستمد من كراسة التدريبات  مهارة الكالم
دلادة مهارة  سة  مل يكن إعدادىا ألجل األىداف التعليميةاذه الكر فحسب, وى

                                                           
4
 7: ص( 2003, القاىرة, )وأساليب تعليمه الحوار فنياته واستراتيجياته مٍت إبراىيم, 

5
ه( 1410, ) الرياض: إيسيسكو, تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة,  

 50-49ص:

6
 .2012 يناير 27, ةلابالمق(, اللغة العربيةمدرس )مهاجر  
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يف منهج اللغة العربية ىي تزويد   رة الكالمادله , مع أن من األىداف ادلقررةالكالم
 ".بنطق صحيح التعبَت كفاءة الطلبة يف

وىناك أيضا أسباب أخرى يف صعوبة تعلم بعض الطلبة اللغة العربية. ومن 
األوىل, يالحظ الباحث ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اللغة  نتيجة ادلالحظة

( بعض2( قلة النصوص ادلقروءة يف كراسة التدريبات, )1العربية, وىي: )
( ادلواد ادلوجودة يف كراسة 3ياة اليومية لدي الطلبة, )احلادلوضوعات بعيدة عن  

واد التعليمية يف كراسة ( اضلصار ادل4التدريبات غَت جدبة بسبب نقصان الصورة )
 التدريبات على ادلوضوعات يف مهاريت الكتابة والقراءة.

فعلى ىذه ادلالحظة السابقة, يكون أن ادلشكالت ادلوجودة لدي بعض الطلبة 
 مهارة الكالم خاصة يف يف ىذه ادلدرسة يؤدي إىل عدم احلصول على أىداف التعليم

ب يكفي من شرح ادلدرس يف الفصل. ادلطلوب. إضافة إىل ذلك, فإن تعلم الطال
 كتب  ادلقررة يف ادلنهج.المن  يف مهارة الكالم لذلك مل يستفيد الطلبة ادلواد الكثَتة

" وكان أحد العوامل يف عدم فعالية تعلم اللغة العربية يف  7وشرح شجاعى
مؤسسات التعليم الرمسية وغَت الرمسية, ويرجع ذلك إىل ادلدخل و األساليب 
ادلستخدمة ال تناسب روح وشخصية الطالب. تعديالت نظام التعلم أصبح ضرورة 
إلجياد مداخل وأساليب تعلم اليت دتكن أن تستقطب الطلبة يف رلال اللغة العربية. 

 تا واستخدام الطرق التقليدية باستمرار."ادلنهج ادلستخدم ليس ثاب حىت أن

                                                           
7
  Suja'I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008) Hal: 34-35 
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أن  ثانويةدرسة رجيوساري الومن ىذه النظرية السابقة توجد ادلشكلة يف ادل
ال  أن يتكلموا باللغة العربية ألهنم ونال يستطيع "ب"طالب فصل األول بعض 

 ادلواد الدراسية و جهد كبَت للمدرس ليطلب يف الكالم وىذا حيتاج إىل يتعودون
 الطريقة ادلناسبة لتعليم مهارة الكالم.

نظريا لكثَت من ىذه  وىناك طرق ومداخل متنوعة لتعلم العربية, تعد أساسا
إضافة إىل ذلك, فإن  8 الطرق بل بعضها ال خيتلف كثَتا من الطريقة اليت تنتمي إليو,

ألن طريقة التدريس غالبا ما  9ادلمكن أن بعض الطرق ظهرت من مدخل واحد,من 
تنطلق من نظرة خاصة لطبيعة اللغة, وتصور معُت إلكتساهبا وتعلمها وتعليمها, مع 
األخذ يف اإلعتبار طبيعة اإلنسان ادلتعلم, وأسالب اكتسابو ادلعرفة وتأثَتىا يف سلوكو. 

رات إهنا تنطلق من مداخل أو مذاىب معينة, حتكم خطواهتا وتدريبها, وتصوغ ادلرب 
ذلذه اخلطوات وتلك األنشطة والتدريبات, وىذه ادلداخل تستند إىل نظريات لغوية 

 10ونفسية وتربوية.

 يف مهارة الكالم ومن أفضل األمور يف تعليم اللغة العربية لًتقية كفاءة الطلبة
وجودهتم يف ىذه ادلدرسة ىي تطوير ادلواد الدراسية. ألن ادلواد الدراسية تكون وسائال 

                                                           
تطوير المواد الدراسية على أساس المدخل البناء لتعليم اللغة العربية في ضوء المنهج الدراسي أنا أخيت,  8

ة )بالتطبيق على طلبة الصف األول في مدرسة دارالقرآن المتواسطة على مستوى الوحدة التربوي
باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج, كلية الدراسات العليا قسم  بسنجاري ماالنج(
 4. ص: 2010تعليم اللغة العربية, 

9
 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing Metode Tradisional dan 

Kontemporer, (Jakarta: Bania Publishing, 2010) Hal: 5 

10
, )مكة: جامعة اإلمام طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي,   

 18-17( ص: 202بن سعود اإلسالمية, 
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مستخدمة لتحقيق األىداف التعليمية باإلضافة مع اإلجراءات التعليمية و وسائل 
وستكون ىذه ادلواد نتيجة من ىذا البحث. كما أشار رشدي أمحد  11االعالم.

شرات الرقي ومظهر من مظاىر كتاب ادلدرسي بال ريب, مؤشر من مؤ طعيمة أن ال
ىذا فحسب بل تعد الكتب  التطور, ومقياس من مقاييس التقدم بُت :الشعوب ليس

ادلدرسية مصدرا أوليا يستمد منو الطالب مواقفو واجتاىاتو إزاء كثَت من اجلماعات 
العرقية ادلختلفة. إذ أن الكتب ادلدرسية تزود التالميذ مبا حيتاجونو من معلومات عن 

  12التاريخ وحضارات العامل الذي يعيشون فيو.

 تطوير يف Tandurبطريقة  Quantum Teachingستخدم الباحث ادلدخل وا
تبُت عن اخلطوات األساسية يف ألن ىذه الطريقة  دلادة مهارة الكالم ادلواد الدراسية

ادلناسبة من خالل توفَت الطريقة  إبتكاريا ليكون مدرسا Quantum Teaching مدخل 
التعلم مثل عن طريق تغيَت التفاعالت ادلختلفة يف مهارة الكالم. تعلم تسهل عملية ل

و بأنفسهم وكذلك قدرة الطالب الطبيعية وادلوىبة ليكون الضوء الذي سيستفيدون من
 . 13األخرين

 Quantumادلدخل   ادلواد الدراسية على أساس الباحث ولذلك طور
Teaching الطريقة بTandur ثانويةيف مدرسة "رجيوساري" ال يف تعليم مهارة الكالم  

لدى الطلبة بالنظر إىل مهارة الكالم كيبون ساري ماديون تسهيال لتعليم ادلواد 

                                                           
11

 W.S. Winkel, Psikologi Pengjaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 2007) Hal: 330  
, )مكة ادلكرمة: ادلعهد اللغة دليل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة,  12

 28و25( ص: 1985العربية جبامعة أم القرى, 
13

  Bobbi De Porter, Dll, Quantum Teaching Ter, Quantum Teaching: Orchestrating Student 

Succes,  Ari Nilandri, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2000) Hal: 5 
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حاذلهم, بعدم الكتاب التعلمي ادلستخدم يف عملية التعليم, ولزيادة اجلهود ونشاطات 
 وإصلاز عند الطلبة يف فهم اللغة العربية.

 أسئلة البحث -ب

ق, فإن أسئلة البحث كما انطالقا من خلفية البحث اليت ذكرىا الباحث فيما سب
 يلي:

 Tandurبالطريقة  Quantum Teachingادلواد الدراسية على أساس  ما كيفية تطوير -1
احلكومية  ثانويةول "ب" ادلدرسة رجيوساري الالصف األب لطال مهارة الكالمادة دل

 اإلسالمية كيبون ساري ماديون؟

 Quantum Teachingلى أساس أثر استخدام ادلواد مهارة الكالم ادلطورة ع ما -2 
ادلدرسة   "ب"لتحسُت الطالقة لدي طالب الصف األول  Tandurبالطريقة 

 احلكومية اإلسالمية كيبون ساري ماديون؟ ثانويةال "رجيوساري"

 

 أهداف البحث  -ج

 هدف العام -1

على أساس  دلادة مهارة الكالم يهدف ىذا البحث إىل تطوير ادلواد الدراسية
ول "ب" ادلدرسة الصف األلطلبة  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingادلدخل 

 .احلكومية اإلسالمية كيبون ساري ماديون ثانويةرجيوساري ال
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 أهداف خاص -2

بالطريقة  Quantum Teachingادلواد الدراسية على أساس ادلدخل  وصف تطوير -(أ
Tandur  ادلدرسة رجيوساري ول "ب" الصف األب لطالدلادة مهارة الكالم

 .احلكومية اإلسالمية كيبون ساري ماديون ويةنثاال

 Quantumأثر استخدام ادلواد مهارة الكالم ادلطورة على أساس معرفة  -(ب
Teaching  بالطريقةTandur  ب"لتحسُت الطالقة لدي طالب الصف األول"  

 احلكومية اإلسالمية كيبون ساري ماديون. ثانويةادلدرسة "رجيوساري" ال

 فرضية البحث -د

ادلطورة على أساس دلادة مهارة الكالم  يفًتض الباحث أن ادلواد الدراسية
م فعالة لًتقية كفاءة الطلبة يف تعلي Tandurبالطريقة  Quantum Teachingادلدخل 

 الكالم. مهارةاللغة العربية إلكتساب 

 أهمية البحث   -ه

 الناحية النظريةمن  -1

 Quantum Teachingيرجى بتطوير ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل 
أن يعُت نيل نتائج البحث نظرة جديدة لدي دلادة مهارة الكالم  Tandurبالطريقة 

طلبتهم لمعلم اللغة العربية يف حتسُت التدريس ويعُت ذلم أن يسهل إيصال علمهم 
 بتطوير ادلواد الدراسية.
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 الناحية التطبيقية من -2 

 صلاز عند الطلبة يف فهم اللغة العربيةاإلنشاطات و الزيادة اجلهود و  -(1)

على تطبيق خطة الدراسة وإجراء التدريس ليحصل على  ليساعد ادلدرسُت -(2)
 األىداف ادلرجوة.

 ثانويةيف مدرسة رجيوساري المهارة الكالم كوسيلة لًتقية كفاءة الطلبة يف   -(3)
اإلسالمية كيبون ساري ماديون, رغم أن كل طالب لو خلفية  احلكومية

سلتلفة, منهم من كانوا متعلمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة ومنهم من مل يتعلم 
 اللغة العربية من قبل.

يف مهارة الكالم مواد البحث مفيدة للمدرسُت يف تطوير  نتيجة ىذا -(4)
 عملية التدريس.

 تحديد البحث   -و

 ىذا البحث بثالثة حدود, وىي:حيدد الباحث 

حدد الباحث ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل احلد ادلوضوعي :  -1
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  اعتمادا على دلادة مهارة الكالم

ادلوضوعات وادلواد األخرى ادلناسبة بادلنهج وتطورىا على حسب حتليل 
 متطلبات الطلبة.
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م احلكومية وقا ثانويةرسة رجيوساري الإجراء البحث يف مدمت :  احلد ادلكاين  -2
ىذا البحث بتجربة إنتاج تطوير ادلواد الدراسية على أساس  يف الباحث
 دلادة مهارة الكالم Tandurبالطريقة  Quantum Teachingادلدخل 

يف السنة الدراسية  "ب" ىذا البحث يف الفصل األول : جرى احلد الزماين -3
 م.2011-2012

 تحديد المصطلحات   -ز

 تطوير -1

التطوير ىو عملية واسعة ديثل تغيَتا شامال وفق أىداف واضحة زلددة 
 Quantumوختطيط عملي, وادلراد ىنا تطوير ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل 

Teaching  بالطريقةTandur  على حسب متطلبات الدرسُت دلادة مهارة الكالم
 وادلنهج ادلقرر.

 ادلواد الدراسية -2

ادلواد الدراسة ىي رلموعة من ادلبادئ, واألسس, وادلعلومات ادلساندة يف 
قدم دلتعلمي اللغة العربية, وتتكون عليمي, وىي ادلواد اللغوية اليت تالربنامج الت

ادلواد الدراسية من ادلوضوعات وادلواد األخرى ادلناسبة بادلنهج وتطورىا على 
لبة, تتكون ىذه ادلواد من ادلوضوعات القريبة من حسب حتليل متطلبات الط

 خربات الطلبة اليومية.
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 Quantum Teachingادلدخل  -3

ىذا كمدخل يف عملية التعليم, ىو   Quantum Teachingالتعريف مبدخل 
 ناسبةمن خالل توفَت الطريقة ادل إبتكاريا يبُت الكيفية ليكون مدرساادلدخل 

لتسهل عملية التعلم عن طريق تغيَت التفاعالت ادلختلفة يف التعلم مثل قدرة 
منو بأنفسهم وكذلك  الطبيعية الطالبة وادلوىبة ليكون الضوء الذي سيستفيد

 .األخرين

 Tandurالطريقة  -4

 Quantum التخطيط الدراسيعناصر ىي إحدى  Tandurالطريقة 
Teaching , الكلمةTandur  تعترب بادلختصر منT  ,اي تنميةA  ,أي التجربةN 

أي احتفال. وىذا ادلختصر لتسهيل  Rأي تكرير, و Uأي تبيُت,  Dأي تسمية, 
 التذكَت.

 مهارة الكالم -5

ىي من ادلهارات األساسية الىت دتثل غاية من غايات الدراسة اللغوية, وىو 
 نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين .

 السابقةسات االدر  -ح

كما يقال كثَتا, فإنو ال جديد إال قدمي, ولذا فإنو من ادلفيد أن يتعرف 
الباحث على الدراسات السابقة ادلتعلقة ببحثو. وفيما يلي بعض دراسات من كان 

 قبلو:
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البحث الذي قام بو أيندانج فوروانينجيو, ادلاجستَت, و أويادسنا, ادلاجستَت, و  -1
م( حتت العنوان تطوير ادلواد الدراسية 2007يف العام ) أينداج كرتبٍت, ادلاجستَت

على أساس ادلدخل البنائي يف مادة العلوم على ضوء ادلنهج على أساس الكفاءة 
(KBK يهدف ىذا البحث إىل إعداد ادلواد الدراسية يف مادة العلوم على . )

ومية  أساس ادلدخل البنائي. تتكون عينة البحث من أربع مدارس يف ماالنج, حك
كانت أم أىلية. جرى ىذا البحث على ثالث سنوات, ويف السنة األوىل حيصل 
ىذا البحث على إعداد ادلواد الدراسية ويطبقوىا  على الفصل األول يف ادلدرسة 
ادلتوسطة. ويف السنة الثانية, يقوم الباحثون بالتجربة  يف ادليدان حسب معايَت 

رجوة, وصعوبة الطلبة يف تعلم العلوم بادلواد اختيار ادلواد وتنظيمها, والكفاءة ادل
الدراسية ادلصممة. ويف السنة  الثالثة يقوم الباحثون بالتجربة يف ادليدان دلعرفة 
فعالية استخدام ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل البنائي يف مادة العلم 

 الطبيعى.

( حتت العنوان م2010البحث الذي قام بو أنا أخيت, ادلاجستَت, يف العام ) -2
تطوير ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل البنائي لتعليم اللغة العربية يف ضوء 
ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة الًتبوية ) بالتطبيق على طلبة الصف 
األول يف مدرسة دار القرآن ادلتوسطة بسنجاساري ماالنج(. يستخدم ىذا 

إىل تطوير ادلواد الدراسية على البحث ادلنهج التطوير. يهدف ىذا البحث 
أساس ادلدخل البنائي لتعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج الدراسي على مستوى 
الوحدة الًتبوية. ورلتمع البحث فهو طلبة الصف األول يف مدرسة دار القرآن 
ادلتوسطة بسنجاساري ماالنج, ويكون مجيع الطلبة يف الصف األول عينة يف 
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( أن خطة الدراسية مهمة يف 1تائج ىذا البحث ىي )ىذا البحث. أما ن
( أن ادلواد الدراسية على 2التدريس وتكون أساسا لتحقيق أنشطة التدريس, )

أساس ادلدخل البنائي لتعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج الدراسي على مستوى 
علم اللغة الوحدة الًتبوية فعالة لتعليم اللغة العربية ولًتقية كفاءة الطلبة يف ت

( أن معدل نتيجة التدريس بادلواد الدراسية على أساس ادلدخل 3العربية , )
طالبا  7%( حيصلون على نتيجة "شلتاز" و 12طالبا ) 3البنائي "جيد" كان 

%( حيصلون  44طالبا ) 11%( حيصلون على نتيجة "جيد جدا" و  28)
 يجة "مقبول".%(  حيصلون على نت 16طالبا ) 4على نتيجة "جيد" وكذلك 

م( حتت 2009البحث الذي قام بو غازي الدين جفري ادلاجستَت يف العام ) -3
العنوان ادلواد التعليمية تصميمها وفعالية استخدامها يف تدريس مهارة الكالم 
)بالتطبيق على مدرسة ادلعارف الثانوية سنجاسري ماالنج, جاوا الشرقية(, 

ا أسلوب البحث فيستخدم األسلوب ادلدخل الكمي, وأميستخدم ىذا البحث 
التجرييب. يهدف ىذا البحث معرفة تصميم ادلواد التعليمية وتطبيقيو ومهرفة 
فعالية تطبيقو. أما النتائج ىذا البحث ىي )أ(  نظرا إىل نتيجة االختبار القبلي 
واالختبار البعدي قد تأكد أنو صحيح كأدة القياس اليت يستخدمها الباحث 

فاءة الطلبة يف مهارة الكالم. )ب( اعتمادا على النتائج اليت ليقاس مستوى ك
حصلت عليها اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي  واالختبار البعدي بعد 
السلوك, قد وجد الباحث بينهما فرق حقيقي وتعزى إىل أثر ادلتغَت التجرييب. 

الكالم جتري على  لذلك أن استخدام ادلواد التعليمية ادلصممة يف تدريس مهارة 
كيفيتو الصحيحة. )ج( إن استخدام ادلواد التعليمية ادلصممة يف تدريس مهارة 
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الكالم على ضوء ادلنهج الدراسي احمللي ظهرت فعاليتها لًتقية مهارة الكالم 
لدى الطلبة للمجموعة التجريبية. وأما الطريقة القددية  أي استخدام ادلواد من 

ها ادلدرس بالتطبيق على اجملموعة الضابطة فغَت مهارة الكالم اليت استخدم
فعالية إال قليال. لذلك أن استخدام ادلواد التعليمية ادلصممة يف تدريس مهارة 
الكالم على ضوء ادلنهج الدراسي احمللي مناسبة هبذه ادلدرسة لًتقية مستوى 

 مهارة الكالم على ضوء ادلنهج الدراسي احمللي لدى الطلبة.

أّن ىناك باحثان حبثا عن تطوير ادلواد  الدراسة السابقة ظهرمن بيان تلك 
 وواحد الباحث يبحث عن تصميم مهارة الكالم الدراسية على أساس ادلدخل البنائي

, وكذلك يف ىذا البحث كان الباحث يريد أن يبحث عن تطوير ادلواد الدراسية على 
 .  مهارة الكالم دلادةTandur بالطريقة  Quantum Teachingأساس ادلدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 تصميم المواد الدراسية -أ
 تعريف المواد الدراسية -1

عند أضبد سودراجت، أف اؼبواد التعليمية ىي ؾبموعة من اؼبواد التعليمية كيتم 
مكتوبة، من اجل  البيئة اعبيدة، الذم يتيح تنظيمها منهجيا مكتوبة كانت أـ غَت 

 1للطالب للتعلم.
كفقا جملموعة اؼبنهج الدراسي على مستول الوحدة الًتبوية  ، مواد التدريس ىي 
أية مواد تستخدـ ؼبساعدة اؼبدرسُت أك الطلبة ُب تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم ُب 

 2مكتوبة.الصف. كيقصد هبا اؼبواد اؼبكتوبة أك اؼبواد غَت 
كشرح عبد اجمليد، مواد التدريس ىي أية اؼبواد أك معلومات، كاألدكات 
كالنصوص تستخدـ ؼبساعدة االطلبة أك اؼبدرسُت ُب تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم. 

كتقصد باؼبواد مكتوبة كانت أـ غَت مكتوبة. اؼبواد التعليمية أك اؼبنهج الدراسي  
أف يكوف مفهوما من قبل الطالب ُب ربقيق ىو احملتول أك اؼبنهج الذم هبب 

 3أىداؼ اؼبناىج الدراسية.

                                                           
1
 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/24/download-pengembangan-bahan-ajar/  

2
 Slide Sosialisasi KTSP, Depdiknas, 2009 

3
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung,: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.174. 
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إضافة إىل ذلك أف مواد التدريس تتألف ُب معظمها من اؼبعارؼ كاؼبهارات 
كينبغي أف يتعلم الطالب اؼبواقف من أجل ربقيق الكفاءة األساسية اؼبطلوبة. ُب 

)اغبقائق، كاؼبفاىيم كاؼببادئ  التفاصيل، أف أنواع اؼبواد التعليمية تتألف من اؼبعرفة
كاإلجراءات(، كاؼبهارات، كاؼبواقف أك القيم اليت هبب أف يتعلم الطالب من أجل 

 4ربقيق الكفاءة األساسية اؼبطلوبة.
 أهمية المواد الدراسية -2

كفقا لتوجيو عملية تطوير مواد تعليمية كذكرت كزارة الًتبية كالتعليم أف اؼبواد 
 زبدـ على النحو التايل:التعليمية اليت 

أ( اؼببادئ التوجيهية للمعلمُت الذين سوؼ يوجهوف صبيع األنشطة ُب عملية 
 التعلم ككذلك مضموف الكفاءات اليت هبب أف تدرس للطالب.

ب( اؼببادئ التوجيهية للطالب الذين سيتم توجيو صبيع األنشطة ُب عملية التعلم 
 مها / يتقن.ككذلك مضموف الكفاءات اليت هبب أف يتعل
بذلك، فإف كظيفة مواد التدريس  ج( إقباز أداة تقييم / التمكن من نتائج التعلم.

هبب أف تكوف متصلة إىل قدرة اؼبعلمُت ُب ازباذ القرارات اؼبتعلقة بالتخطيط 
)التخطيط(، كأنشطة التعلم كتنفيذ )تطبيق(، كالتقييم )تقييم(. كفقا لديفيد أ. 

التدريس" كتابو يوضح أنو ُب حقبة من معايَت جاكوبسن كآخركف ُب "طرؽ 
التدريس كاؼبدرسُت تنفيذ النهج اؼبتبع ُب تطوير أم نشاط تعلم، كهبب عليهم 
القياـ بو أكال ىو زبطيط كتنفيذ ٍب اػبطط اليت ًب ربقيقها، كربكم ُب النهاية 

 على قباح األنشطة.
 

                                                           
4
 Tim Pustaka Yustia,Panduan Penyusunan KTSP Lengkap Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) SD, SMP dan SMA (Jakarta: PT. Buku Kita,2007), hlm.194. 
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 أسس إعداد المواد الدراسية -3
بالكتب التعليمية كإقامتها على أسس تتفق كالنظريات هتتم الًتبية اغبديثة 

الًتبوية اغبديثة، ككاف أشد ما حرصت عليو أف ربدد ىذه األسس كتدعو إىل 
 التزامها عند تأليف الكتب التعليمية كاستخدامها.

ذكر ناصر عبداهلل الغايل أف األسس اليت البد على اؼبؤلفُت كمقررم الكتب 
 5العربية مراعاهتا كىي كما يلي:التعليمية لتعليم اللغة 

 األسس الثقافية كاإلجتماعية -أ(
 األسس السيكولوجية -ب(
 األسس اللغوية كالًتبوية -ج(

كفيما يلي تناكؿ كل أساس بالتفصيل ككيفية مراعاهتا عند إعداد كتب تعليم 
 العربية للناطقُت بغَتىا.

 األسس الثقافية كاإلجتماعية -أ(
األفكار كاؼبثل كاؼبعتقدات كاؼبفاىيم كاإلذباىات تعرؼ الثقافة بأهنا 

كالعادات كالتقاليد اليت تسود ُب ؾبتمع من اجملتمعات، مل تعد العالقة بُت اللغة 
كالثقافة ُب حاجة لشرح أك إيضاح، فاللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة، 

الثقافة،  فنحن نعرب عن الثقافة باللغة، كال يبكننا أف نتحدث باللغة دبعزؿ عن
 فاللغة كعاء الثقافة، كمن ىنا تظهر لنا العالقة بُت الثقافة كاللغة.

أما عالقة الثقافة بتعليم اللغة لألجناب، فإف فهم ثقافة اجملتمع اإلسالمي 
تعد جزءا أساسيا من تعلم اللغة، كلذلك قيل: إف دارس اللغة األجنبية البد 

                                                           
، )الرياض: دار الغلي، دكف السنة( أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبداهلل الغايل،  5

 19ص: 
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يتعرؼ على حضارة اجملتمع الذم  من أف -إذا كاف يرغب ُب إتقاهنا جيدا -لو
يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا كافيا يعصمو من الوقوع ُب زلل بالغ اػبطورة، 

 كمن ٍب فإف تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.
أما عند تصميم الكتاب اؼبدرس أك ربليلو فينبغي على اؼبؤلف أف يوضح 

اب، كاغبدكد اليت سبيز الثقافة اإلسالمية عن اؼبفهـو الثقاُب الذم يتبناه الكت
الثقافة العربية، كما ينبغي أف يعطي اؼبوضوعات الثقافية اإلسالمية كزنا، كما 
ينبغي عليو أف يتدرج ُب عرضو ؼبوضوعات الثقافة اإلسالمية كمفاىيمها كفقا 

 ؼبستويات الدارسُت كقدراهتم العقلية كخلفياهتم الثقافية.
 كولوجيةاألسس السي -ب(

من اؼبعلـو أف اؼبتعلم يشكل عنصرا أساسيا ُب العملية التعليمية، فهو احملور 
الذم تركز عليو، كأنو أكال كأخَتا ىو اؽبدؼ من العملية التعليمية، فما قامت 
ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل اؼبتعلم، كمن ٍب فإف معرفة 

تعد مطلبا ضركريا عند إعداد ؿبتول اؼبناىج خصائص اؼبتعلم النفسية كالعقلية 
 الدراسية.

كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل إف 
األفراد ىبتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية داخل اؼبرحلة 
العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتعلمُت 

 م ينبغي مراعاتو عند إعداد كاختيار اؼبواد التعليميةكالذ
كفوؽ ذلك ىناؾ مراتب ـبتلفة للذكاء، فنجد أشخاصا يتميزكف بقدرة 

 ثقافية كاسعة ُب كل النواحي تقريبا، كىناؾ من ىم ثقافتهم ؿبدكدة كسطحية.
كعندما نطبق ىذا على تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا قبد أف بعضهم 

هم استعداد عاؿ ُب تعلم اللغة، كما أنو يبلك الذكاء اؼبرتفع، كذلك قبد لدي
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من بينهم من التوجد لديهم القدرات العقلية )الذكاء( إال بدرجة متوسطة أك 
ضعيفة، كمعٌت ذلك أنو عند تصميم الكتاب اؼبدرسي ينبغي أف تراعي تلك 

ألفضل أف تصمم  الفركؽ ُب عرضو أك ؿبتواه، كإف كاف الكاتب يرل أنو من ا
كتب لذكم اإلستعدادات العالية كمن كىبهم اهلل نعمة الذكاء اؼبرتفع، كتصمم  
كتب أخرل للمتوسطُت ُب الذكاء كمن دكهنم، كيعرؼ ذلك عن طريق 
اختبارات الذكاء كتصنيف مستويات الدارسُت كفقا لنتائجهم ُب ىذه 

 6اإلختبارات.
 األسس اللغوية كالًتبوية -ج(

عبانب اؼبادة اللغوية اؼبكونة من أصوات كمفردات كتراكيب يقصد هبذا ا
اليت تقدـ ُب كتب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب اؼبناسب ُب عرضها 

 للدارسُت، كمدل سهولة أك صعوبة تلك اؼبادة للدارسُت.
كتناكؿ اللغة اؼبقدمة ُب كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على اؼبستول اللغوم 

تول الًتبوم، رأينا أف ىذين األساسُت )اللغوم/الًتبوم( يعداف أساسا كاؼبس
كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفتو كلكن من الصعب الفصل بينهما نظرا 
لتداخلهما، كلذا ناصر عبداهلل يقدمهما كأساس كاحدا كلكن ؿبمد كامل الناقة 

 7فصل بينهما.
ء الًتبوية عن النظرة التطبيقية ذكر ؿبمد كامل الناقة أف عادة ما تعرب اؼببادل

ُب عملية التعلم ؼبا تقدمو األسس األخرل من معلومات مثل األساس النفسي 
كالثقاُب كالًتبوم. كمعرفة ىذه اؼببادلء تساعد اؼبسؤلُت عن كضع اؼبواد 

                                                           
 33سابق، ص: ناصر عبداهلل الغايل، مرجع  6
 35نفس اؼبرجع ، ص:  7
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التعليمية كاختيارىا على ربليل ىذه اؼبواد كربديد أيها يصلح للربنامج الذم 
 كتنفيذه. يقوموف على زبطيطو

كُب جانب اللغوم أف تعد اؼبادة التعليمية أساسا لتعليم اللغة، بل عندما 
كبللها سنجد أهنا أكثر من نظاـ، إهنا ُب اغبقيقة نظاـ النظم، فنحن أكال قبد 
نظاـ األصوات، الذم يتكوف منو نظاـ األشكاؿ )الكلمة(، الذم يؤدم بدكره 

ثة تؤدم إىل نظاـ رابع ىو نظاـ اؼبعٌت. إىل نظاـ الًتكيب. كىذه األنظمة الثال
لذلك فنحن عندما نشرع ُب ربديد ما نود أف لبتار منو اؼبادة التعليمية كبتاج 
لتحليل كامل ؽبذه األنظمة اؼبتعددة، ىذا التحليل الذم يبكن أف يقدـ لنا كما 

( األصوات اؼبفردة 3( أىم األصوات ذات الداللة )2( أصوات اللغة )1يلي )
( ترابط األشكاؿ كتالحقها ككيفية ىذا 5أىم األشكاؿ أك الكلمة )( 4)

( أىم أمباط كمستويات التنظيم اليت تظهر فيها ىذه األشكاؿ أك 6الًتابط )
( كيفية ترابط كل ىذه العناصر كالتنظيمات السابقة حبيث ربمل 7الًتاكيب )

 8خرباتنا ُب كحدات من اؼبعٌت )الداللة(.
 تعريف التصميم -4

اؼبصطلح تصميم يعٍت أنو كجود إصبايل ، ىيكل، أك إطار أك اؼبخطط 
التفصيلي، كتسلسل أك األنشطة اؼبنظمة. ك باإلضافة إىل ذلك يبكن أيضا ُب  
كلمة تصميم تفسر على أهنا عملية التخطيط اؼبنهجي اليت أجريت قبل تنفيذ 

 9التطوير أك عمل األنشطة.
التعليمية ىي الدرابزكف من تطبيق  ُب دكم سلما "تصميمReigeluth كذكر 

يبييز ُب تصميم  Reigeluthنظرية التعلم كالتعلم لتسهيل عملية تعلم شخص. 
                                                           

، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىؿبمد كامل الناقة ك رسدم أضبد طعيمة،  8
 61ك  47)مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل، ص: 

9
 Benny A Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010) Hal: 58 
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التعلم ك تطوير. كأشار إىل أف التطوير ىي تطبيق تصميم الدرابزكف ُب ىذا اجملاؿ. 
ٍب بعد االنتهاء من التجربة، ٍب إعادة النظر ُب تصميم أك ربديثها كفقا ؼبدخاالت 

يستعرض تصميم كتطوير التعلم على أساس يبدك ُب نظرية  Reigeluthاحملصوالت. 
 12.التعليم كالتعلم

عالكة على ذلك، شرح برهبس ُب بيٍت، "يعرؼ التصميم التعليمي بتعريف 
العملية الكاملة اليت ذبرم لتحليل االحتياجات كأىداؼ التعليم ككذلك تطوير 

 11تقدمي لتحقيق ىذه األىداؼ".اؼبواد التعليمية نظاـ 
 مواصفات التصميم -5

 12بعض األمور اؼبهمة ُب تصميم التعلم ستحدث كما يلي:
 اؼبوجهة للطلبة -)أ(

كما قد شرح ُب السابق أف التصميم التعليمي ُب اشارة اىل اؼبشاركُت. كل 
اؼبتعلمُت الفردية زبتلف   Smaldinoلطالب فرد لديو نظرة ؿبددة من كل، كفقا 

عن بعضها البعض بسبب: اػبصائص العامة، كاؼبهارات األكلية أك ما قبل 
 متطلب، كأساليب التعلم

 نظاـ تدفق أك التفكَت اؼبنهجي -)ب(
مفاىيم النظاـ كاؼبناىج اؼبعموؿ هبا ُب نظاـ األمثل ُب تصميم التعلم 

لة منفصلة لكل عنصر من عناصر باعتبارىا إطارا للتفكَت. النظاـ باعتباره سلس
 ذات كظائف ـبتلفة كالتعاكف كالتنسيق لتنفيذ اؽبدؼ الذم سبت صياغتو.

 

                                                           
10

 Dewi Salma P, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) 

Hal: 15   
11

 Benny A Pribadi, Ibid, Hal 58-59 
12

 Dewi Salma P, Ibid, Hal: 20-22 
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 التجربة اؼبتكررة -)ج(
ككرر كل تصميم ىو ذبريبية مبوذج التعلم، أم النموذج اؼبقًتح من قبل 
اػبرباء قد ذىب من خالؿ دراسة نظرية كسلسلة من التجارب ُب بلدىم قبل 

كن للمستخدمُت تنفيذ فبارسة كربسُت كل مرحلة من مراحل متكررة نشرىا، يب
 كفقا للمدخالت من أجل تعلم فعاؿ.

 أسس التصميم -6
جوىر تصميم التعلم يشَت إىل العناصر األساسية األربعة: الطالب، األىداؼ 

 13التعليمية، كالتقييمات، كالبياف منها كمايلي:
 طالب -)أ( 

كيتم تقدمي اؼبوضوعات، يتضح لنا أف نضع ُب كل ما ُب تصميم التعلم 
االعتبار أف ما هبرم ُب اغبقيقة من قبل اؼبصمم  جعل حالة التعلم مواتية حبيث 
 يبكن ربقيق األىداؼ التعليمية كالطالب يشعركف بالراحة كاغبماس ُب تعلمهم.

 أىداؼ التعلم -)ب( 
اس الكفاءة أك يتم تطويرىا دائما كل صياغة األىداؼ التعليمية على أس

األداء لتكوف ُب حوزة اؼبتعلمُت عندما أهنى دراستو ألنو يبزج بُت احتياجات 
التصميم التعليمي للطالب ذكم الكفاءات إىل أف يتقن ُب كقت الحق بعد أف 

 أهنيت دراستهم مع متطلبات معينة ُب الظركؼ اليت ًب تعريفها.
 )ج(. أسلوب

كيفية اليت ربدد طريقة تقدمي اؼبواد تعترب أيضا خربة مصمم للتعلم ُب ال
 التعليمية.

                                                           
13

 Dewi Salma P, Ibid, Hal: 16-19 
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 )د(. تقييم 
كيعترب ىذا اؼبفهـو لتقييم نتائج الدراسة من الطالب إىل أف تكوف 
حاظبة. يبكن مالحظة مؤشرات النجاح ُب ربقيق أىداؼ التعلم من تقييم 

 نتائج ىذه الدراسة.
ىي: كباإلضافة إىل ىذه العناصر ىناؾ أيضا أربعة عناصر أخرل 

 اؼبوضوع، كأىداؼ التعلم، كالتعلم، كالتقييم، كاؼبراجعة.

 مداخل التعليم العربية -ب
 تعريف المدخل والطريقة واألسلوب -1

 المدخل -أ(
بأنو: ؾبموعة  Approachعرؼ أحد اللغويُت التطبيقيُت اؼبدخل أك اؼبذىب 

من اإلقًتاضات اؼبتعلق بعضها ببعض، كتعاِب طبيعة تعليم اللغة كتعلمها. 
كاختار جاؾ رتشاردز كزمياله ُب معجمهم اللغوم التطبيقي التعريف الذم يرل 
أف اؼبدخل ىو اذباه أك نظرة إىل طبيعة اللغة ذاهتا، أك إىل تعليمها كتعلمها، 

كال شك ُب أف ىذا التعريف أمشل من سابقة، اذباىا يغَت من طريقة التدريس. 
 كأدؽ منو، حيث مشل النظرة إىل طبيعة اللغة، باإلظافة إىل تعلمها كتعليمها.

كاؼبدخل غالبا ما ينبثق من نظرية أك يستند إليها، كال ىبتلف عنها ُب  
كثَت من اغباالت، بيد أنو أقرب منها إىل الفلسفة أك النظرة العامة، فهو أشبو 

بدأ الذم ينطلق منو الباحث أك كاضع اؼبنهج  ا، اؼبعلم، كوبدد اقًتاضاتو باؼب
 14 كمعتقداتو حوؿ طبيعة اللغة كاكتساهبا كتعلمها كتعليمها.

                                                           
، )مكة: جامعة اإلماـ للناطقين بلغات أخرىطرائق تدريس اللغة العربية عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،   14

 21-22( ص: 222بن سعود اإلسالمية، 
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كيعرؼ رشدم أضبد طعيمة أف اؼبدخل ىو اؼبنطلقات اليت تستند إليها 
بيعة طريقة التدريس مثل تصورىا ؼبفهـو اللغة كفلسفة تعليمها، كالنظرة إىل الط

 15اإلنسانية، كشخصية اؼبتعلمُت.
 الطريقة  -ب(

اليت ىي، ؾبموعة األساليب اليت يتم بواسطتها  Methodطريقة التدريس 
 تنظيم اجملاؿ اػبارجي للمتعلم، من أجل ربقيق أىداؼ تربوية معينة.

كالطريقة هبذا اؼبفهـو الشامل ليست ؾبرد كسيلة لتوصيل اؼبعرفة،أك 
تدريسية يقـو هبا اؼبعلم ُب داخل الفصل كحسب، كإمبا ىي إجراءات كأنشطة 

خطة شاملة، يستعاف هبا ُب ربقيق اؽبدؼ الًتبوم اؼبنشود، كتتطلب عددا من 
اػبطوات كاإلجراءات كاألساليب كاألنشطة ُب داخل الفصل كخارجو، كترتبط 

ها، بطريقة إعداد اؼبنهج، كتأليف الكتاب اؼبقرر، كاختيار موضوعاتو، كتنظيم
 ككسائل التقومي، كتقنيات التعليم، كالتوجهات اليت يشتمل عليها دليل اؼبعلم.

. كيعرؼ أيضا طو علي حسُت الديلمي أف الطريقة ىي كسيلة لوضع اػبطط 16
كتنفيذىا ُب مواقف اغبياة الطبيعية، حبيث يكوف الصف الدراسي جزءا من 

 من اؼبدرس كإرشاده. اغبياة كهبرم ُب سياقها، كينمو الطالب فيها بتوجيو
كخالصة القوؿ إف طريقة التدريس ىي األداة أك الوسيلة الناقلة للعلم 
كاؼبعرفة كاؼبهارة، كىي كلما كانت مالئمة للموقف التعليمي كمنسجمة مع عمر 

                                                           
، )اؼبملكة تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واإلستراتجياترشدم أضبد طعيمة ك ؿبمود كامل الناقة،  15

 45ـ( ص: 2226اؼبغريبية: إيسيسكو، 
  23-22، ص: مرجع سابقز بن إبراىيم العصيلي، عبد العزي 16
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اؼبتعلم كذكائو كقابلياتو كميولو كانت األىداؼ التعليمية اؼبتحققة عربىا أكسع 
  17عمقا كاكثر فائدة.

 األسلوب -ج(
ىي األنشطة اليت يقـو هبا اؼبعلم  Techniquesاإلجراءات أك األساليب 

داخل حجرة الدراسة أك خارجها ُب تطبيقو لطريقة تدريس معينة، ككل إجراء 
أك نشاط يعد جزءا من الطريقة أك مرحلة من مراحلها، كىذه اإلجراءات 

 كاألنشطة تشكل ُب ؾبموعها طريقة التدريس.
جراء جزءا من الطريقة، كال ينسب إليها ما مل يكن منسجما كال يعد اإل

معها، كمتفقا مع مذىبها، فال تضم الطريقة خليطا غَت متجانس من األساليب 
كاإلجراءات أك األنشطة اليت ينتمي بعضها إىل طريقة كبعضها اآلخر إىل طريقة 

دا لذاتو،  أك طرائق ـبتلفة اؼبشارب كاإلذباىات، مامل يكن ىذا اػبليط مقصو 
كأف يقصد بو بناء طريقة جديدة مكونة من أنشطة كإجراءات مستعارة من 

 18طرائق أخرل.
كيعرؼ رشدم أضبد طعيمة أف اإلجراءات ىي األساليب اليت تًتجم 
الطريقة إىل أداءات، كتنفذ مبادئها سواء من حيث ما يقـو بو اؼبدرس ُب 

ية، أك إعداد الوسائل الفصل بالفعل، أك من حيث إعداد اؼبواد التعليم
  19التعليمية، أك أدكات التقومي.

                                                           
، ) اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  17

 87ـ( ص: 2225عماف: دار الشركؽ، 
 23عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  مرجع سابق، ص:  18
 45رشدم أضبد طعيمة ك ؿبمود كامل الناقة، مرجع سابق، ص:  19
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كمن اإلجراءات اؼبعركفة ُب طرائق التدريس اليت سبارس داخل حجرة 
الدرس: التقدمي، كاغبوار، كالتعزيز، كالتكرار، كالقراءة اعبهرية، كالقراءة الصامتة، 

 كتبادؿ األدكار، كالتمثيل، كالتدريبات بأنواعها.
كاألنشطة اليت سبارس داخل الفصل، باإلضافة إىل ما كىذه اإلجراءات 

يقـو بو اؼبعلم من إعداد اؼبادة اللغوية، كربضَت الدرس، كما يلـز لذلك من 
 22تشكل ُب ؾبموعها طريقة التدريس. -تقنيات تعليمية

 

 أنواع مداخل تعليم اللغة العربية  -2
 المدخل اإلنساني -أ(

ؾبرد آلة تتلقى مثَتات معينة لتصدير اإلىتماـ بالدارس كإنساف كليس 
استجابات أخرل، يبثل اذباىا حديثا بُت بعض خرباء تعليم اللغة األجنبية، 
كتعليم ىذه اللغات، كما ىو معركؼ، يستهدؼ توثيق الصالت بُت الناس 
من ـبتلف الثقافات اؼبختلفات، كلعل أكؿ خطوة لتحقيق ذلك ىي إتاحة 

اؼبختلفة ليتحدثوا عن أنفسهم، كيعربكا عن الفرصة للطالب من الثقافات 
مشاعرىم، كيتبادؿ كل منهم مع اآلخرين ما عنده. ىذه العملية الوجدانية 
فيها إشباع غباجة الطالب للتعبَت عن الذات. كيرل ىؤالء اػبرباء أف اإلىتماـ 
بإشباع اغباجات النفسية للطالب أمر هبب أف يسبق تلبية مطالب الفكر 

أيضا ضركرة تزكيد الطالب باستجابات فورية لكل ما يصدر  عندىم. كيركف
منهم كخطوة لتحقيق قدر من اؼبشاركة الوجدانية معهم. كىذا القدر من 
اؼبشاركة يبكن أف يتحقق من أساليب اليت يقًتحها بعض اػبرباء من مؤيدم 

 اؼبدخل اإلنساين ُب تعليم اللغات األجنبية.
                                                           

 24لعصيلي،  مرجع سابق، ص: عبد العزيز بن إبراىيم ا 22
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مر فيو على تقدمي ؾبموعة من التوصيات ىذا اؼبدخل اإلنساين مل يزد األ
اليت ربث على اإلىتماـ بالطالب كإنساف، إال أهنا مل تأخذ طريقها إىل ميداف 

 21 تعليم اللغات األجنبية ُب شكل منهج ؿبدد اؼبعامل.
 المدخل التقني -ب(

يقصد بذلك اإلعتماد على الوسائل التعليمية، كالتقنيات الًتبوية ُب 
كؽبذه الوسائل كالتقنيات كما نعلم دكر كبَت ُب توصيل اػبربة، تعليم اللغة. 

 كربويلها من خربة ؾبردة إىل خربة ؿبسوسة.
كلقد أدل قباح ىذه الوسائل كالتقنيات ُب العملية التعليمية إىل ظهور 
اذباه حديث نسبيا ُب ؾباؿ تعليم اللغة الثانية يتبٌت فكرة اإلعتماد عليها ُب 

كبدأ ىذا اإلذباه ينتشر عندما ظهرت اغباجة إىل تعليم  تعليم ىذه اللغات.
اللغات الثانية جملموعة من الدارسُت  الذين ينتموف إىل جنسيات ـبتلفة 
كلغات متباينة، فبا يتعذر معو استخدـ لغة كسيطة ذبمع بينهم صبيعا، كمن ٍب 

 يفرض على اؼبعلم التعامل باللغة الثانية اعبديدة.
مشكالت كثَتة منها: عدـ توفر مواد تعليمية جيدة، كيواجو ىذا اؼبدخل 

أك حىت كافية للمعلم ُب كل موقف لغوم. كمنها أيضا تعدر شرح الكلمات 
اجملردة اليت يبكن توضيحها بالًتصبة عن طريق مباشر كـبتصر. كمنها ارتفاع  
كلفة اعداد ىذه الوسائل كالتقنيات إىل الدرجة اليت ال تتكافأ مع عدد 

منها. كما أف استخداـ اغباسب اآليل نفسو يواجو بعض  اؼبستفيد
اؼبشكالت. منها أف استخدامو يتطلب مهارة زبصصية ال تتوفر عند كثَت من 
معدم اؼبواد التعليمية اك اؼبعلمُت. كمنها عجز اغباسب اآليل عند التدرب 

                                                           
ق( 1412، ) الرياض: إيسيسكو، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدم أضبد طعيمة،  21
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رجة على بعض اؼبهارات اللغوية، كمنها ارتفاع تكلفة اعداد براؾبو أيضا إىل الد
 اليت تعجز عنها برامج تعليم اللغات. 

كالواقع أنو ينبغي أف ينظر إلستخداـ الوسائل كالتقنيات ال على أنو 
مدخل متكامل ؿبدد دبا لعامل من مداخل تعليم اللغات، قدر ما ىو ؾبرد 

 22 استعماؿ كسائل تعليمية معينة.
 المدخل التحليلي وغير التحليلي -ج(

بالتفصيل ُب دراسة قدمها للمؤسبر القومي ؽبذا اؼبدخل عرض شًتين 
 لتحديد أكلويات اؼبهنة ُب ؾباؿ تعليم اللغات األجنبية.

كقد سبق لو أف عرض ىذين اؼبدخلُت ُب  أكائل السبعينات ٍب أبرز 
 .1982معاؼبها بالتفصل ُب اؼبؤسبر األخَت الذم عقد ُب نوفمرب سنة 

 Formalل الشكلي بالنسبة باؼبدخل التحليل فيسمى ايضا باؼبدخ
. كما Sociolinguisticsكيستند إىل ؾبموعة اعتبارات لغوية كلغوية اجتماعية 
كربليل  Needs Analisisيعكس اذبهات اؼبدرسة األدبية حوؿ ربليل اغباجات 

 كنظريات اإلتصاؿ الشفهي.  Discourse Analysisأشكاؿ اػبطاب كالنظم 
التحليلي باإلتصايل أيضا.  ىذا ُب الوقت الذم يسمى فيو اؼبدخل غَت

كينطلق من ؾبموعة اعتبارات تربوية كنفسية  Experientialكمدخل اػبربة 
 كليس من ؾبموعة اإلعتبارات اللغوية دبثل ما قبد ُب اؼبدخل التحليلي. 

كُب الوقت الذم يعكس فيو اؼبدخل التحليلي اذباىات اؼبدرسة 
التحليلي يعكس اذباىات اؼبدرسة  األكركبية ُب تعليم اللغات، قبد اؼبنهج غَت

                                                           
 116رشدم أضبد طعيمة، مرجع سابق، ص:  22



28 
 

كليس الشكل، كالعالقات اإلنسانية  Contentاألمريكية اليت تركز على احملتول 
 23 كالدراسات اغبصة باكتساب اللغة.

 المدخل اإلتصالي -د(
تتفاكت آراء اػبرباء حوؿ ىذا اؼبدخل. فبعضهم يرل أنو ليس مدخال 

 Hodge-Podgeمتكامال ذا خصائص ؿبددة أك معامل بارزة، كإمبا ىو خليط 
من اسًتاتيجيات تدريسيو تلتقي صبيعها عند ىدؼ معُت ىو تدريب الطالب 

ند ىذا على اإلستخداـ التلقائي كاؼببدع للغة كليس ؾبرد إجادة قواعدىا، كيست
اؼبدخل إىل ؾبموعة من اؼبنطلقات النظرية منها ما ىو نفس لغوم ىذا ُب 
الوقت الذم يرل فيو فريق آخر من اػبرباء أف اؼبدخل اإلتصايل قد أحدث 
تغَتا اسًتاتيجيا ُب أساليب تعليم اللغات الثانية، كيعترب حبق مدخال متكامال 

أصحاب الرأم َب اؼبداخل ؿبدد اؼبعامل، كإف كاف يستفيد جبهود اػبرباء 
األخرل ك يرل أنصار ىذا اؼبدخل أف تعليم اللغة َب االتصاىل الفعلي مع 
الناس قد ال يكوف ىدفا جديدا، ك قد تكوف الطرؽ كاؼبداخل األخرل قد 
تعرضت لو من قبل. كلكن اعبديد ىنا ىو ذـ ىذه اؼبفاىم اؼبختلفة حوؿ 

الىت هبب أف يستند إليها تعلمها اللغات ك اكتساهبا كتعلمها. كاؼبنطلقات 
 كذلك َب إطار متكامل ك تصور جديد لتعليم اللغة. 

 المدخل السمعي الشفهي -ه(
إف ىذا اؼبدخل منبثق من اإلذباه السلوكي البنيوم ُب النظرة إىل اللغة  
السلوكي البنيوم ىذا تبلور ُب منتصف القرف العشرين، نتجية ؿباكالت 
السلوكيُت من علماء النفس، كخباصة باركس سكنر، تطبيق نظريتهم على 
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د كغَته، ىذا اكتساب اللغة، كتبٍت اللغويُت البنيويُت، أمثاؿ ليونارد بلومفيل
 24اؼبنهج السلوكي ُب دراسة اللغة.

كقد تتبع بلومفيلد خطوات دم سوسَت ُب الفصل بُت كاحملتول )أك 
اؼبضموف( اللغوم كأكد أف اللغة ليست عملية فردية زبضع للمؤثرات الذاتية 
كلكنها نظاـ متكامل وبتوم على العناصر اؼبشًتكة اليت يتفق عليها اؼبتحدثوف 

كن ربليل النظاـ اللغوم إىل أمباط ـبتلفة عن طريق اؼبقارنة بُت هبا كأنو يب
اؼبظاىر النحوية اليت تفرؽ بُت مبط كآخر كاإلنتهاء إىل قواعد تصاغ األمباط 

 25اللغوية على أساسها.
بناء على ذلك، فإف ىذا اؼبدخل ينظر إىل اللغة على أهنا ؾبموعة من 

ية. اليت تربطها عالقات بنيوية الرموز الصوتية، كاألنظمة الصرفية كالنحو 
شكلية، يتعارؼ عليها الناطقوف باللغة، لتحقيق اإلتصاؿ فيما بينهم. كما 
ينظر ىذا اؼبدخل إىل اللغة على أهنا مظهر منطوؽ، كأف الكتابة مظهر ثانوم 
طارئ، كتؤكد أف اللغات زبتلف فيما بينها، كأف لكل لغة ظباهتا كخصوصياهتا 

 ىا من اللغات. اليت سبيزىا عن غَت 
 المدخل الطبيعي -و(

ىذا اؼبدخل ال يستند إىل نظرية من النظريات اللغوية أك النفسية 
اؼبعركفة، كإمبا ينطلق من نظرة عامة إىل اللغة كانت سائدة آنذاؾ، ترل أف 

 اللغة سلوؾ إنساين طبعي، يكتسب ُب ظركؼ كمواقف طبيعية. 

                                                           
، )مكة: جامعة اإلماـ العربية للناطقين بلغات أخرىطرائق تدريس اللغة بن إبراىيم العصيلي،  اعبد العزيز  24

 121( ص: 222بن سعود اإلسالمية، 
 21-22( ص: 1981، )بَتكت: مكتبة لبناف، تعلم اللغات الحية وتعليمهاصالح عبد اجمليد العريب،  25
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ة على أنو سلوؾ طبعي، ال ينظر ىذا اؼبدخل إىل تعلم اللغة الثاني
ىبتلف عن تعلم الطفل لغتو األـ. كىذه النظرة يبكن أف يطلق عليها: اؼبذىب 

 الطبيعي، الذم مل يعرؼ هبذا اإلسم إال بعد فًتة من الزمن.
كلعل عدـ كضوح النظرية أك اؼبذىب ُب ىذا اؼبدخل، ىو أهنا بدأت ُب 

كذبارب لبعض شكل نظرات خاصة، كاجتهادت شخصية نتيجة خربات 
معلمي اللغات األجنبية، كألف النظريات كاؼبداخل اغبديثة مل تكن معركفة 

 بصورة كاضحة ُب ذلك الوقت.
كأساس ىذا اؼبدخل ىو أف الشيء الطبعي أفضل من الشيء اؼبتكلف. 
بناء على ذلك، فإف اللغة الثانية ينبغي أف تعلم لألجنيب باألسلوب الذم 

، كأف هتيأ لو الظركؼ  اؼبشاهبة للظركؼ اليت يبر يكتسب بو الطفل لغة األـ
هبا الطفل، كأف ترتب لو اؼبواد اللغوية كالعلمية كغَتىا ترتيبا يشابو اؼبراحل اليت 

 يبر هبا الطفل ُب أثناء اكتساب لغتو األـ.
 المدخل المعرفي -ج(

ىذا اؼبدخل اؼبعرُب أنو مذىب أك مدخل أك ؾبموعة من اؼبداخل اليت 
ن النظرية اؼبعرفية العقالنية، كما انبثق عنها من نظريات فطرية تنطلق م

كتوليدية ربويلية، تلك اليت  يرل أصحاهبا أف اللغة ليست شكلية كقوالب 
سطحية، كإمبا ىي نظاـ معقد من القواعد الكامنة ُب عقل اإلنساف منذ 

ظاىرة، بل الوالدة. كأف دراسة اللغة ينبغي أال تقتصر على قواعدىا كأشكاؽبا ال
تتعدل ذلك إىل قواعدىا العميقة، كالبحث عن أساليب اكتساهبا كمبوىا 

 كالعمليات العقلية اليت تتحكم ُب ذلك.
كُب ؾباؿ اكتساب اللغة، ينطلق ىذا اؼبدخل من نظرة عقلية فطرية، 
يرل أصحاهبا أف اكتساب اللغة فطرة إنسانية، كأف أم إنساف يولد، أك يًتيب 
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، يكتسب لغتها بيسر كسهولة، كيعرؼ قواعدىا كقوانينها معرفة ُب بيئتو معينة
سبكنو من قبوؿ الصيغ كالًتاكب الصحيحة  كرفض الصيغ كالًتاكيب اػباطئة، 

 كلو مل يتعلم ىذه القوانُت ُب اؼبدارس بطريقة منظمة.
أما تعليم اللغة الثانية أك األجنبية، ُب ضوء ىذا اؼبذىب، فينطلق من 

ُب اكتساب اللغة الثانية، اليت ىي  Innateness Hypothesisة الفرضية الفطري
إحدل النظريات العقلية اؼبعرفية الفطرية، اليت يرل أصحاهبا أف تعلم اللغة 
الثانية فطرة إنسانية، تعتمد على اعبوانب العقلية اؼبعرفية اليت سبيز هبا اإلنساف 

الثانية كتعليمها عن  عن غَته من اؼبخلوقات، لذا هبب أف يبتعد تعلم اللغة
 اؼبمارسات الشكلية اآللية.

 المدخل الوظيفي -ح(
كىذا اؼبدخل ىو منهج ُب اختيار ؿبتول اؼبقرر كتنظيمو، يطلق عليو 
أحيانا منهج الفكرة أك األفكار. كىو من اؼبناىج اغبديثة نسبيا، حيث لو 

كخباصة اؼبذىب ارتباط بالطرائق كاؼبذاىب اغبديثة لتعليم اللغات األجنبية، 
اإلتصايل، يعتمد بناؤه على الوظائف كاؼبعاين اإلتصالية للغة اليت وبتاجها 
اؼبتعلم، ٍب ينطلق منها إىل الًتاكيب النحوية اليت تنظم ىذه الوظائف كاؼبعاين، 
فينظم ؿبتول اؼبادة على أساس من ىذه الوظائف كاؼبعاين كليس العكس. 

األكؿ ينطلق من اؼبعاين كاألفكار ك  عادة اؼبنهج النحوم. ألف-كيقابلو
الوظائف اإلتصالية إىل الًتاكيب، بينما ينطلق الثاين من الًتاكيب إىل اؼبعاين 

 كاألفكار كالوظائف.
 
 
 



32 
 

 Quantum Teaching المدخلتعريف  -3
 Quantumلذلك  .ىي التفاعل اؼبغَتة الطاقة إىل الضوء Quantum الكلمة 

Teaching  هبعل بيئة تعليمية فعالة، كذلك باستخداـ العناصر اؼبوجودة عند
 26.الطالب كبيئتهم التعليمية من خالؿ التفاعل الذم وبدث ُب الفصوؿ الدراسية

تركيز على مفهـو "وبمل عامل الطلبة إىل عاؼبنا  Quantum Teachingإف ُب 
)اؼبدرس(، كمرافقة عاؼبنا )اؼبدرس( إىل عاؼبهم. كىذا يدؿ على كيف يبكن للتعليم 

Quantum Teaching  .ال يقدـ اؼبادة اليت ينبغي يدرسو فقط للطالب فحسب
لكن على العكس من ذلك، يتم تعليم الطالب أيضا كيفية إنشاء عالقات 

 27على حد سواء بعد كأثناء التعلم. عاطفية
 Lozanovابتداء من ؿباكلة من التجربة  Quantum Teachingظهر اؼبدخل 

عن النظريات اإلوبائية، ٍب  ُب مواصلة تطوير، كضعت بوىب دم فورتر )كاتبة 
 Quantum Learningتطورت إىل  Lozanov( النظرية Quantum Teachingالكتاب 

 .Quantum Teaching كتاب ٍب بعد ذلك ىي تؤلف ال
يعترب كمدخل ُب عملية التعليم،  Quantum Teachingكشرحت بويب، أف 

يبُت الكيفية ليكوف مدرسا إبتكاريا من خالؿ توفَت الطريقة اؼبناسبة ىذا اؼبدخل 
لتسهل عملية التعلم عن طريق تغيَت التفاعالت اؼبختلفة ُب التعلم مثل قدرة 

كاؼبوىبة ليكوف الضوء الذم سيستفيد منو بأنفسهم ككذلك الطبيعية الطالبة 
 Quantumبالنسبة إىل النظرية األساسية اؼبدخل "  29. كذكر سوكيانطا28 األخرين

Teaching  ىي النظرية عن التعليم اإلحائية، ك تسارع التعلم، ك الذكاءات اؼبتعددة
 ر األساسية ُب ىذه النظريات تؤثر على كل كجهة النظ، كالتعلم التجرييب.  
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Quantum Teaching ،كتسهيل عملية التعلم لتطوير كإطالؽ  عن العرض، كتصميم
 اإلمكانات النفسية  للمتعلمُت. كخاصة قوة عقل اؼبتعلمُت ".

 Quantum Teachingأساس المدخل  -4
ُب التدريس، كىناؾ ثالثة أنواع من مبادئ كوانتـو التعليم لبناء شخصية 

،  :ىذه اؼببادئ الثالثة ىي اؼبتعلم كوانتـو
جلب العامل اىل العامل من  :ىو Quantum Teachingأ(. اؼببادئ األساسية للتعليم 

ىذا اؼببدأ يتطلب اؼبعلمُت  .اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت ُب العامل رافقت بنا اىل عاؼبهم
للدخوؿ إىل عامل من اؼبتعلم، فضال عن اػبطوة األكىل ُب التعلم يتطلب 

لذلك يبكن للمدرسُت  .اء اعبسور ُب حياة التعليم اغبقيقياؼبعلمُت لبن
 االستفادة من اػبربات اليت يستخدمها اؼبتعلمُت كنقطة انطالؽ لو.

ينطبق أيضا على مبدأ أف التعليم ىو لعبة  Quantum Teachingب(. ُب التعلم 
ية الفرقة السيمفونية، باإلضافة إىل كجود األغنية، اللعبة لديها بنية األساس

يبكن أف يسمى ىذا اؽبيكل األساسي للمبادئ األساسية  .للوتر ظبفونية
، ىذه اؼببادئ األساسية ىي طبسة أنواع  :للتعليم كوانتـو

 أعرؼ أف كل شيء وبدث  -(1
يعلم كل شيء من بيئة التعلم من خالؿ لغة  Quantum Teachingُب 

لة عن اعبسد اؼبعلم، كترتيب مساحة ؼبوقف اؼبعلمُت، كيرسل رسا
 .التعلم

 أعرؼ أف كل شيء يهدؼ -(2
كل ما وبدث ُب عملية ربويل الطاقة الضوئية إىل أف يكوف لو غرض، 
ال يوجد أم حاؿ ال هتدؼ، كعلى كل من اؼبتعلمُت كاؼبدرسُت أف 

 .يدركوا أف ىذا اغبادث أحرز ىدفو دائما
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 أف تدرؾ أف ذبربة تسبق تسمية -(3
اؼبتعلمُت كقد أتيحت اؼبعلومات قبل أف عملية التعلم أفضل وبدث عند 

 .يكتسب معٌت ؼبا تعلموه
 اإلعًتاؼ جبهد التعلم الطالب  -(4

تعليم أك التعلم ىو دائما خطر، كقاؿ إف ذلك ألف التعلم يعٍت اػبركج 
 .من الراحة كاالعتمادية، باإلضافة إىل كسائل لتفكيك اؼبعرفة السابقة

كج من ىذا، ينبغي أف ربصل على عندما تفعل اػبطوة اؼبتعلمُت للخر 
اعًتاؼ ؼبهاراهتم كالثقة، على الرغم من أهنم يرتكبوف أخطاء، هبب أف 

 .تعطى تقديرا للجهد الذم فعلوا
 إذا كاف يستحق للتعلم فهو أيضا يستحق لإلحتفاؿ  -(5

كل ما ىو التعلم يستحق من قبل اؼبتعلم ىو بالتأكيد يستحق 
كيبكن أف االحتفاؿ ما ًب تعلمو تقدمي  .االحتفاؿ بو أيضا قباحها

 .مالحظات على التقدـ كزيادة اؼبشاعر االهبابية اؼبرتبطة بالتعلم
ينطبق أيضا على مبدأ أف التعليم هبب أف  Quantum Teaching ج(. ُب 

يكوف لو تأثَت على تشكيل اؼبزايا، ىناؾ شبانية مبادئ لالمتياز اليت يسمى 
ميز اليت يعتقد ُب التعلم الكم، كشبانية من اؼبزايا أيضا مفاتيح شبانية من الت

الرئيسية على النحو التايل: تطبيق للعيش ُب النزاىة، كاالعًتاؼ بالفشل يبكن 
أف وبقق النجاح، كالتحدث اىل حسن النية، كالتأكيد على االلتزاـ، كن 

 مالكي، كالبقاء اؼبركنة، كاغبفاظ على التوازف.
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   Quantum Teaching خصائص المدخل   -5
Quantum Teaching   لديها خصائص عامة يبكن أف ترسيخ كتعزيز ىذه

 Quantum االرقاـ. بعض اػبصائص العامة اليت تظهر على شكل الرقم 
Teaching :على النحو التايل 

من علم النفس اؼبعرُب، كليس من فيزياء    Quantum Teachingأسس  -أ(
، من أثر اؼبصطلحات كاؼبفاىيم كوانتـو اؼبستخدمة. على الرغم  كوانتـو

كلذلك، فإف مفهـو التعليم، كالتعلم، كاؼبعلم اؼبستمدة، ربوؿ، كتطور من 
.  ؾبموعة متنوعة ُب نظريات علم النفس اؼبعرُب، كليس نظرية فيزياء كوانتـو

ىو أكثره إنسانية، كليس من الفلسفة الوضعية   Quantum Teaching -ب(
أم اجملربة على"اغبيواف". البشر بإعتباره اؼبتعلم ُب مركز االىتمامو.  التجربية

قوة النفسية، كالقدرة الفكرية، كالدافع، كغَت ذلك من اؼبتعلم أف ينمو إىل 
أقصى حد أك األمثل. كيعترب الثواب كالعقاب غَت موجود ألف كل جهد 

خطأ بشرم. كل اإلنساف أمر جدير بالثناء. ينظر إليها على أهنا من أعراض 
 ىذا يدؿ على اف ىناؾ صبيع األشياء ُب البشر ينظر من جانب انساين.

ىو أكثره البنائية، كليس من السلوكية، الوضعية   Quantum Teaching -ج(
قوم نسبيا.   Quantum Teaching التجربية، لذلك، يشعر من البنائية ُب 

ية دكر البيئة ُب خلق يؤكد على أنب  Quantum كيبكن القوؿ ىنا أف التعلم
 التعلم الفعاؿ كاألمثل كتسهيل قباح األىداؼ التعليمية.

اليت يركز على اعبودة كالتفاعل اجملدم، كليس فقط   Quantum Teaching -د(
توصل اؼبعٌت. كيبكن القوؿ أف التفاعل أصبحت الكلمة الرئيسية كمفهـو 

للضغط   Quantum Teaching. كلذلك،   Quantum Teaching مركزم ُب 
على أنبية التفاعل، كتواتر كتراكم للجودة كالتفاعل اجملدم. كىنا، يعترب 
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عملية التعلم بإنشاء التفاعل كنوعية، يبكن أف يتغَت بشكل كبَت من الطاقة 
كاؼبوىبة الطبيعية من قدرات العقل من اؼبتعلمُت لتكوف أضواء اليت تعود 

 بالفائدة على قباح اؼبتعلمُت.
ُب سرعة التعلم على مستول النجاح العالية.   Quantum Teachingد كأك -ق(

تعلم السريع افًتض ىنا دبثابة نقلة نوعية. باختصار، كفقا لنوعية التعلم، 
كهبب أف تتم عملية التعلم بسرعة مع نسبة قباح عالية. ربقيقا ؽبذه الغاية، 

عملية التعلم،  ال بد من إزالة كافة اغبواجز كالعقبات اليت يبكن أف تبطئ
كالقضاء، أك القضاء عليها. كيبكن ىنا أف تستخدـ ؾبموعة متنوعة من 
الطرؽ كاألساليب، كعلى سبيل اؼبثاؿ إضاءة، اؼبرافقة اؼبوسيقية، جو منعش، 

 ؿبيط اعبيد، ترتيب مقاعد مروبة، كغَت ذلك.
ن طبيعية كمعقولية من عملية التعلم، كليس م  Quantum Teachingكأكد   -ك(

أف تكوف كل الظركؼ اؼبصطنعة أك اؼبفتعلة. طبيعية كمعقولية يثَت اعبو 
منتعش، صحة، كاالسًتخاء، كاؼبرح، ككاف الظركؼ اؼبصطنعة أك اؼبفتعلة 
يسبب حالة متوتّرة، جامدة كفبلة، ىذا ىو اؼبكاف الذم اؼبصمم لتنفيد 

ية من عملية التعلم أك العمل ُب اغبالة الطبيعية سباقة كداعمة ػبلق معقول
 التعلم.

على أنبية عملية نوعية ُب التعلم. عملية التعلم  Quantum Teachingكأّكد  -ز(
غَت ؾبدية كغَت مؤىلة ستنتج الفشل ، دبعٌت أف ال يتم ربقيق األىداؼ 
التعليمية. كلذلك، فإف أم ؿباكلة لتمكُت التحقيق من أنبية كنوعية التعليم 

قبل اؼبعلمُت، كخصوصا ذبربة التعلم البد من ىو الذم ينبغي القياـ بو من 
 استيعاهبا على كبو كاؼ.

لديو مبوذج هبمع بُت سياؽ التعلم كاحملتول. تعلم   Quantum Teaching  -ح(
السياؽ يتضمن أجواء خادعة، أساس متُت، بيئة مثَتة أك الدعم، كتصميم 
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كتسهيل مرنة، التعلم الديناميكية. كتشمل تعلم احملتول، كالعرض اؼبمتاز، 
كتعلم لتعلم مهارات، كاؼبهارات اغبياتية. السياؽ كاؼبضموف ال ينفصالف، 

 يدعم بعضها بعضا.
يركز على تشكيل اؼبهارات األكاديبية، كاؼبهارات   Quantum Teaching  -ط(

اغبياتية، كاإلقبازات اعبسدية أك اؼبادية، هبب النظر ُب كل الثالث، كتعامل، 
س فقط متوازنة كمتشاهبة نسبيا ُب عملية التعلم، كمنهم. كقبح ُب كاحدة لي

لذلك، ينبغي ىيكلة اؼبناىج الدراسية ُب مثل ىذه الطريقة اليت ال يبكن أف 
تتحقق مزيج متناغم من اؼبهارات األكاديبية كاؼبهارات اغبياتية كالتحصيل 

 اؼبادم.
القيم كاؼبعتقدات كجزء مهم من عملية   Quantum Teachingكضع  -م(

التعلم. بدكف قيم معينة كاؼبعتقدات، فعملية التعلم ليس لديو اؼبعٌت، 
كربقيقا ؽبذه الغاية، هبب أف يكوف اؼبتعلم لو بعض القيم كاؼبعتقدات 
االهبابية ُب عملية التعلم. كباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمعلم غرس القيم 

 ت ُب اؼبتعلم.اإلهبابية كاؼبعتقدا

  Tandurطريقة   -6
 Quantumىو إحدل عناصر التخطيط الدراسية  Tandurالطريقة 

Teaching  الذم ينمى الدافعية الطالب كاستكشاؼ اؼبعٌت كربسُت عملية تبادؿ
اؼبعلومات. مهما يكن الدرس، اؼبستول الفصل، أك اؼبتعلم، ىذه اػبطة تضمن ُب 

ام  Tتعترب باؼبختصر من  Tandurجّر انتباه الطالب ك تدفعو ُب التعلم. الكلمة 
أم  Rم تكرير، كأ Uأم العرض،  Dأم تسمية،  Nأم التجربة،  Aتنمية، 

 32احتفاؿ. كىذا اؼبختصر لتسهيل التذكَت.
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كلتوضيح ذلك هبب أف نالحظ البياف عن العناصر السابقة، من كلمة 
Tandur :31فيما يلي  

تنمية ىي إشراؾ الطالب ، كإغراء ؽبم، كإستجابة ما ىي الفوائد على   -(1
فإف اؼبشاركة  نفسهم. ىذه اؼبشاركة ذبعل نسيج كاؼبلكية اك قدرة التفاىم ،

 ستزيد خربهتم على الكشف كاغبصوؿ على اؼبعلومات
السؤاؿ الذم يبكن أف تصف ىذا النشاط، ما فهم الطالب؟ ماذا يوافقهم 

 ؟ ما ىي الفوائد بالنسبة ؽبم؟ ماذا يلزمهم؟
كاسًتاتيجية أف تكوف قادرة على قياـ هبذه األنشطة ىي اشراؾ األسئلة، 

الفيديو كالقصص. كُب ىذا النشاط هبب أف التمثيل الصامت كاؼبسرح، ك 
 يكوف اؼبعلم قادرا على جذب كربط هبدؼ ؼبوضوع الدرس.

التجربة ىي إعطاء الطالب ذبربة التعلم ،حىت تنشأ ُب نفوسهم اغباجة.   -(2
ىذه العناصر توفر اػبربة للطالب ، كاالستفادة من الرغبة الطبيعية لدل 

عل اؼبعلم يبكن هبا أف يعلم لالستفادة الدماغ ُب االستكشاؼ، التجربة ذب
من اؼبعرفة كالفضوؿ لدل الطالب. السؤاؿ الذم يبكن أف يصف ىذا 
النشاط ىو : ما أفضل طريقة عبعل الطالب يفهموف اؼبعلومات؟ ما 
األلعاب أك األنشطة اليت يبكن االستفادة من اؼبعرفة اليت يبلكها الطالب ؟ 

أف تكوف كسيلة ؼبعرفة احتياجات ما األلعاب كاألنشطة اليت يبكن 
 الطالب؟

االسًتاتيجيات اليت يبكن استخدامها ُب ىذه األنشطة ىي االلعاب، 
كاحملاكاة، لعبة عناصر درس جديد ُب شكل مسرحية، كإعطاء الطالب 

 كظيفة ؾبموعة كاألنشطة اليت سبكن من معرفة يبتلكها بالفعل.
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ء رغبة طبيعية ُب الدماغ إلعطاء التسمية ىي التسمية اليت يبكن أف إرضا -(3
التشخيص كالًتتيب كتعريف. ىذه التسمية تعتمد على معرفة الطالب ُب 
ذلك الوقت ، كالتسمية ىي الوقت اؼبناسب لتدريس اؼبفاىيم كمهارات 
التفكَت كاسًتاتيجيات التعلم. التسمية ىي اؼبعلومات كاغبقائق كالصيغ 

ككبن نبدأ مع ؿبتول الدركس لدينا  كاألفكار كاألماكن ،كغَت ذلك. عادة،
، كأنشطتها. كطالب وبصل على اؼبعلومات كلكن هبب أيضا أف تستفيد 

 من اػبربات عبعلو حقيقة اؼبعرفة ذات مغزل.
السؤاؿ الذم يبكن أف يصف ىذا النشاط ىو : ما الذم يبكن اؼبعلم أف 

بة يزيد ُب فهم الطالب؟ كأية إسًتاتيجيات كأدكات التفكَت اؼبناس
 استخدامها لدم الطالب؟ 

االسًتاتيجيات اليت سبكن استخدامها ُب ىذه األنشطة ىي استخداـ 
 الصور اؼبلونة، الوسائل، كالصورة اغبائطية.

العرض ىو أف يوفر الفرص للطالب لتعليق اػبربات مع البيانات اعبديدة  -(4
سبنح  حبيث أهنا يبكن أف نقدر كجعلو كما ذبربة شخصية أك بعبارة أخرل

الطالب فرصا لتطبيق معارفهم ُب التعلم كغَتىا ُب حياهتم. هبذا النشاط 
يبكن الطالب تعليق عملية اػبربة ك التسمية اليت أعطيت من قبل اؼبعلم، 

 كذلك ُب ىذا النشاط الطالب يبارس كيظهر ما يعرفو.
األسئلة اليت تصف ىذا النشاط ىو : ما ىي الطرؽ للطالب يبكن أف 

مستول مهاراهتم ُب ىذه اؼبعرفة اعبديدة؟ ماىي اؼبعايَت اليت يبكن تبيُت 
 اؼبعلم كالطالب كضعها معا إلظهار ربديد نوعية تبيُت الطالب؟

االسًتاتيجيات اليت يبكن استخدامها ُب ىذا النشاط ىو لعبة، كاأللعاب، 
 كالًتصبة ُب الرسم البياين.
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العصيب كينشئ شعورا "أعرؼ أف أنا تكرار ىو التكرار الذم يعزز التواصل   -(5
أعرؼ ىذا"، كلذلك ينبغي أف يتم التكرار بطرائق متعددة كالذكاءات 
اؼبتعددة ُب ىذه اغبالة هبب أف يكوف اؼبعلم قادرا على التحّقق من أف 

 طالبو يستوعبوف معلومات معينة.
األسئلة اليت تصف ىذا النشاط ىو : ما ىي أفضل طريقة للطالب لتكرار 

 ا الدرس؟ ما ىي الطرؽ ليحصل كل طالب على فرصة لتكرار؟ىذ
االسًتاتيجيات اليت يبكن استخدامها ُب ىذا النشاط ىي:  عبارة عن 
قائمة من إدخاالت أعرؼ أف أنا أعرؼ ىذا، كفرصة لتعليم الطالب 
معرفتهم اعبديدة مع اآلخرين ، مرددا )يذكر اؼبعلم شيئا مثل ىذا التقدمي ، 

 كاالستنتاجات اخل، كأكد الطالب تكرار صبيعا(احملتويات ، 
االحتفاؿ ىو االحتفاالت بالنجاح كاؼبثابرة كاعبهد ُب عملية تعلم الطالب.  -(6

كيبكن أف يعزز قباح الطالب ُب التعلم. نضع ُب اعتبارنا اف ُب ىذا 
النشاط إذا كاف من األصلح النظر، فإنو يستحق االحتفاؿ أيضا ، كىذا 

أف تزيد أيضا الدافع للطالب لتجربتو مرارا كتكرارا، كالطالب النشاط يبكن 
 وبتاجواف إىل تقوية نفوسهم ُب التعلم إذا احتفل هبم.

األسئلة اليت تصف ىذا النشاط ىي : ؽبذا الدرس ما ىي الطريقة األنسب 
لالحتفاؿ؟ كيف يبكن أف نعًتؼ كل شخص يليب ىذه اؼبطالب على 

 ربقيقها؟
 يبكن استخدامها ُب ىذا النشاط ىو اعطاء الثناء ، االسًتاتيجيات اليت

 كالغناء معا.
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 مهارة الكالم -ج
 مفهوم الكالم -1

الكالـ ىو مهارة إنتاجية تتطلب من اؼبعلم القدرة على استخداـ 
األصوات بدقة كالتمكن من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب اعبمل كالكلمات 

. كالكالـ ُب 32كلم ُب مواقف اغبديثحىت تساعد على التعبَت عما يريده اؼبت
اللغة الثانية من اؼبهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. 

 33كإف كاف ىو نفسو كسيلة لإلتصاؿ مع األخرين.
كيقصد بو القدرة عل  Speakingقاؿ رشدم أضبد طعيمة الكالـ 

القدرة على  Talkingبينما يقصد بالتحدث  Usageاإلستخداـ الصحيح للغة 
يشمل  -خبالؼ الكالـ-اإلستعماؿ اؼبناسب للغة ُب سياقها كالتحدث ىنا

 34اللغة اللفظية كاللغة اؼبصاحبة.
كخالصة القوؿ أف الكالـ ىو اؼبهارة األساسية الثانية بعد مهارة 

 اإلستماع، كتشمل مهارة الكالـ على احملادثة كالتعبَت الشفهي. 
 الم لغير الناطقين بهاأهداف تعليم الك -2  

 يهدؼ تعليم الكالـ إىل ربقيق ما يلى:
تنمية القدرة على اؼببادأة ُب التحدث عند الدارسُت كدكف انتظار  -أ(

 مستمر ؼبن يبدؤىم بذلك.
 تنمية ثركهتم اللغوية. -ب( 

                                                           
)جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية معهد العلـو  مذكرة تعليم الكالم )المحادثة(,أضبد عبداهلل البسَت،  32

 1ق( ص:1426اإلسالمية كالعربية بأندكنيسيا، 
 162ص: مرجع سابق، رشدم أضبد طعيمة،  33
 63رشدم أضبد طعيمة ك ؿبمود كامل الناقة، مرجع سابق، ص: 34
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سبكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات كتراكيب فبا يشبع  -ج( 
 كاغباجة للتقدـ ك القدرة على اإلقباز. لديهم اإلحساس بالثقة،

تنمية قدرة الدارسُت على اإلبتكار كالتصرؼ ُب اؼبواقف اؼبختلفة،  -د(
كاختيار أنسب الردكد ك التمييز بُت البدائل الصاغبة فيها لكل موقف 

 على حدة.
تعريض الدارسُت للمواقف اؼبختلفة الىت وبتمل مركرىم هبا كالىت  -ق(

  فبارسة اللغة.وبتاجوف فيها إىل
 تدريب الطالب على االتصاؿ الفعاؿ مع الناطقُت بالعربية.ة -ك(
معاعبة اعبوانب النفسية اػباصة باغبديث، كتشجيع الطالب على أف  -ج(

 35يتكلم بلغة غَت لغتو كُب موقف مضبوط إىل حد ما كأماـ زمالء لو
 

 الطالقة في الكالم -3
اج أكرب عدد فبكن من الكلمات، الطالقة ىي قدرة لغوية تتمثل ُب إنت

كاعبمل، كالعبارات، كاألفكار ذات الصلة دبوضوع معُت، أك قدرة اؼبتعلم على 
استدعاء أكرب عدد من األفكار أك العادات أك اعبمل أك الكلمة، استجابة 

،   عناصر الكالـ  الطالقة ىي أحد أىم 36ؼبوقف ما ُب أسرع كقت فبكن. 
ومة اىل اؼبستمع كذلك من عناصر قباح التواصل كنعٍت هبا سرعة نقل اؼبعل

اللفظي الذم ىو ىدؼ الكالـ . كينبغي اف تكوف الطالقة مناسبة فال ىي 
بطيئة جدا فتخل بًتابط اؼبعلومة كال ىي سريعة جدا فتؤثر على فهم اؼبستمع 

 . ؼبا يقولو اؼبتكلم
                                                           

 166-165، ص: مرجع سابق, طعيمةرشدم أضبد 35
36
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بصورة  كأما طالقة ُب الكالـ ىي قدرة الفرد على االسًتساؿ ُب اغبديث
متصلة دكف توقف إال عند الضركرة كأف يتوقف إللتقاط فخس ،أكللراحة 

غالبا يتم التوقف بُت اعبمل كالعبارات الطويلة اليت  . ،أكلتجميع األفكار
  .كلمات كقد يزيد كينقص الطوؿ حسب متطلبات اؼبوقف  7:4تصل ما بُت

 37مظاهر طالقة الكالم :
بعض اؼبظاىر اليت يبكن كصف الكالـ العادم  1982وبدد بَت كينز

 من حيث الظالقة 
التتابع  -(sequence 1:ػ  

ىو القدرات على ترتيب االصوات كي زبرج من جهاز النطق ُب صورة  
 ,كلمات ذات معٌت

Duration: اؼبدل  -(2  
يعرب عن طوؿ الفًتة ك الزمنية اليت يستغرقها أم صوت كي يتم نطقو 

  . بصورة صحيحة
Rate 3)- اؼبعدؿ:ػ  

ىو السرعة اليت ينطق هبا الفرد أم صوت من أصوات حركؼ الكالـ 
 . اؼبختلفة )من حيث اؼبدل( ُب سياؽ متتابع

Rhythm 4)- اإليقاع:ػ  
ىو نطق األصوات ُب أنساؽ منتظمة كمتناغمة ،كتكرار ذلك بانتظاـ 

 كمروبة للمستمع .أثناء اغبديث حبيث يظهر الكالـ بصورة مشوقة 
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أعرض لبعض الفركؽ االساسية بُت عدـ الطالقة كالذم ىي من   كىنا
كىي ببساطة الًتدد كاعادة   اؼبظاىر اليت تًتافق مع اكتساب االطفاؿ للغو

بعض الكلمات اك اؼبقاطع االكىل من الكلمات ، كمظاىر فباثلة قد تكوف 
 . 38ة كىي التأتأهمؤشرا الحتماؿ االصابة بواحد من اضطرابات الطالق

 
 التخطيط لتعليم الكالم  -4

أف يتعرؼ اؼبتحدث أكال على نوعية اؼبستمعُت ك اىتمامهم كمستويات  -أ(
 نفكَتىم    كما وببوف ظباعو كما ال وببوف.

أف وبدد أىداؼ الكالـ. كىذا ليساعد اؼبتكلم على ربقيق أىداؼ   -ب(
 كالمو.

ؿبتول كالمو، أل أف وبدد األفكار أف يكوف اؼبتكلم قادرا على ربديد  -ج(
ك اؼبعاين كاؼبشكالت الىت يريد اغبديث عنها. ك أف تكوف ىذه األفكار 

  متفقة مع األىداؼ الىت سبق ربديدىا.
أف يتم اختيار أنسب األساليب أك الطرؽ للكالـ. ك اختيار األسلوب  -د(

نوعية اؼبناسب للكالـ يعتمد على عدة عوامل منها نوعية اؼبستمع، ك 
 39الكالـ، أم موضوعو، كمادتو، ك نوعية األىداؼ اؼبراد ربقيقها.
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 توجيهات عامة في تعليم الكالم  -5
كفيما يلى ؾبموعة من التوجيهات العامة الىت قد تسهم ُب تطوير تعليم  

 42مهارة الكالـ ُب العربية كلغة ثانية:
تدريس الكالـ يعٌت فبارسة الكالـ : يقصد بذلك أف يتعرض الطالب  -أ(

بالفعل إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو.. إف الكالـ 
مهارة ال يتعلمها الطالب إف تكلم اؼبعلم كظل ىو مستمعا... من ىنا 
تقاس كفاءة اؼبعلم َب حصة الكالـ دبقدار صمتو كقدرتو على توجيو 

 ديث كليس بكثرة كالمو كاستئثار باغبديث. اغب
أف يعرب الطالب عن خربة : يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالـ   -(ب

عن شيء ليس لديهم علم بو.. ينبغى أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو 
شيء يتحدث عنو. كمن العبث أف يكلف الطالب بالكالـ َب موضوع 

ال هبد َب رصيده اللغوم ما  غَت مألوؼ إذ أف ىذا يعطل فهمو. كقد
 يسعفو.

التدريب على توجيو االنتباه : ليس الكالـ نشاطا آليا يردد فيو الطالب   -(ج
عبارات معينة كقتما يراد منو الكالـ. إف الكالـ نشاط عقلي مركب. إنو 
يستلـز القدرة على سبييز األصوات عند ظباعها كعند نطقها. كالقدرة 

ف أف اختالفها يؤدل إىل اختالؼ اؼبعٌت. إف على تعرؼ الًتاكيب ككي
الكالـ باختصار نشاط ذىٍت يتطلب من الفرد أف يكوف كاعيا ؼبا صدر 
عنو حىت ال يصدر منو ما يالـ عليو. كقديبا قيل إف عثرات اللساف أفتك 

 من عثرات السناف.
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عدـ اؼبقاطعة ككثرة التصحيح : من أكثر األشياء حرجا للمتحدث   -(د
لو أف يقاطعو اآلخركف. كإذا كاف ىذا يصدؽ على اؼبتحدثُت  كإحباطا

َب لغاهتم األكىل فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت َب لغات ثانية.. إف 
لديهم من العجز َب اللغة ما يعوقهم عن االسًتساؿ َب اغبديث أك 
اخراجو بشكل متكامل، كلعل فبا يزيد َب إحساسو هبذا العجز أف 

كيرتبط هبذا أيضا أال يلح اؼبعلم َب تصحيح أخطاء  يقاطعو اؼبعلم..
 الطالب.

مستول التوقعات : من اؼبعلمُت من يزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن   -(ق
اإلمكانات اغبقيقة للطالب، كيستحثو على استيفاء القوؿ ٍب يلومو إف مل 
يكن عند مستول التوقعات. إف اغبقيقة الىت ينبغى أف يعرفها معلم 

ية كلغة ثانية أف األجنيب، خاصة إف تعلم العربية كىو كبَت، يندر أف العرب
يصل إىل مستول العرب عند فبارستو مهارة الكالـ.. كىذه ظاىرة ال 
زبتص بتعلم العربية كحدىا، كإمبا تشمل كافة الدارسُت للغات الثانية. 
على اؼبعلم إذف أف يقدر ذلك، كأف يكوف كاقعيا. كأف يبيز بُت مستول 
الكالـ الذل يصدر عن الناطقُت بالعربية كذلك الذل يصدر عن 

 41الناطقُت بلغات أخرل.
التدرج : ينطبق مبدأ التدرج ىنا أيضا.. إف الكالـ كما قلنا، مهارة   -(ك

مركبة كنشاط عقلي متكامل.. كتعلم ىذه اؼبهارة ال وبدث بُت يـو 
ا كتطلب من كليلة، كال بُت عشية كضحاىا. إهنا عملية تستغرؽ كقت

الصرب كاعبهد كاغبكمة ما ينبغى أف يبلكو اؼبعلم. كعليو أف يهيء من 
مواقف الكالـ ما يتناسب مع كل مستول من مستويات الدارسُت  

 كالتاىل: 
                                                           

 161ص:  مرجع سابق، رشدم أضبد طعيمة، 41
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(   بالنسبة للمستول االبتدائي : يبكن أف تدكر مواقف الكالـ حوؿ 1)
 أسئلة يطرحها اؼبعلم كهبيب عليها الطالب. كمن خالؿ ىذه

اإلجابة يتعلم الطالب كيفية انتقاء الكلمات كبناء اعبمل كعرض 
األفكار. كيفضل أف يرتب اؼبعلم ىذه األسئلة بالشكل الذل 
ينتهى بالطالب إىل بناء موضوع متكامل. كمن اؼبواقف أيضا 
تكليف الطالب باإلجابة عن التدريبات الشفهية، كحفظ بعض 

 مرتبطة بنص قرأكه.اغبوارات كاإلجابة الشفهية عن أسئلة 
(  اؼبستول اؼبتوسط : يرتفع مستول اؼبواقف الىت يتعلم الطالب من 2)

 role playingخالؽبا مهارة الكالـ. من ىذه اؼبواقف لعب الدكر 
كإدارة االجتماعات. كاؼبناقشة الثنائية، ككصف األحداث الىت 
كقعت للطالب، كإعادة ركاية األخبار الىت ظبعوىا َب التلفاز 
كاإلذاعة كاألخبار عن ؿبادثة ىاتفية جرت أك إلقاء تقرير مبسط 

 كغَتىا.
(  اؼبستول اؼبتقدـ : كىنا قد وبكى الطالب قصة أعجبتهم، أك 3)

مظاىر الطبيعة. أك يلقوف خطبة أك يديركف يصفوف مظهرا من 
أك يتكلموف َب موضوع مقًتح. أك يلقوف حوارا  debate   مناظرة

َب سبثيلية، أك غَت ذلك من مواقف.اؼبهم َب ىذا كلو أف يراعى 
اؼبعلم الرصيد اللغوم عند الدارسُت ككذلك اىتماماهتم كمدل ما 

 لديهم من خربة عن موضوع اغبديث.  
اؼبوضوع : تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كاف ما يتعلمونو ذا  قيمة  -(ز

معٌت عندىم، كذا قيمة َب حياهتم. كينبغى أف وبسن اؼبعلم اختيار 
اؼبوضوعات الىت يتحدث الطالب فيها خاصة َب اؼبستول اؼبتقدـ، 
حيث الفرصة متاحة للتعبَت اغبر. فينبغى أف يكوف اؼبوضوع ذا قيمة، 
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حا كؿبددا. كيفضل أف يطرح على الطالب َب كل مرة كأف يكوف كاض
موضوعاف أك أكثر حىت تكوف حرية االختيار متاحة ؽبم، فيتكلموف 

  42 عما يعرفوف.
 دكر اؼبعلم ُب تعليم الكالـ -(ح

إف دكر اؼبعلم ُب عملية التعليم من أىم العوامل اؼبؤثرة ُب ترقية مهارة 
رفة إىل أىذاف الطالب. ك أما الكالـ، ألنو كسيلة عظيمة إليصاؿ اؼبع

 دكر اؼبعلم كما يلى:
أف يفسح صدره ألخطاء الدارسُت كيقـو بتسجيلها أكال فأكال  -(1)

حىت يبكنو أف يفرد ؽبا كقتا للعالج ك التدريب الصحيح 
 كيصحيح  األخطاء. 

 االشًتاؾ الفعاؿ للدارسُت ُب اؼبناشط اللغوية. -(2)
غبماس ُب دراسة اللغة خاصة ُب تعلم البد أف يدرؾ اؼبعلم أف ا -(3)

 الكالـ  كيتصل اتصاال كثيقا بالنجاح.
البد أف يدرؾ اؼبعلم أف التتابع كالتدرج  شيئ مهم ُب تنمية مهارة  -(4)

 43الكالـ.
 طريقة تعليم الكالم و تقنياته -6

 األسئلة كاألجوبة. -أ(
تعتَت طريقة األسئلة ك األجوبة من أنسب الطرؽ كأبسطها ك  

أكثرىا فعالية ُب تدريس احملادثة باللغة العربية. كعادة يبدأ اؼبعلم بأف 
                                                           

 162رشدم أضبد طعيمة،  مرجع سابق، ص:  42
، ) مكة طرق تدريسه -مداخله -تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى  أسسهؿبمد كامل ناقة،  43

 182-178ـ(، ص :  1985عبامعة أـ القرل، اؼبكرمة، قوؽ الطبع كإعادتو ؿبفوظة 
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يلقي سؤاال ُب موضوع ما يعرفو الطالب، كالطالب هبيبوف إجابات 
قصَتة ٍب مبو قدرة الطالب على اإلجابة للمواقف الشفوية ك ينتقل 

راحل أكثر تقدما. ك نتدرج األسئلة من السهولة إىل اؼبدرس إىل م
الصعوبة ك من البساطة إىل اؼبتعقدة، كمن اؼبواقف الصغَتة إىل مواقف 

 44 جوىرية تستغرؽ عدة دقائق.
 كيفية استخداـ األسئلة كاألجوبة ىي:

يبدأ استخداـ األسئلة ك األجوبة على شكل سؤاؿ من اؼبعلم  -(1)
ى شكل اسئلة من ؾبموعة كاجابات كجواب من الدارس، ٍب عل

من ؾبموعة أخرل. ٍب اسئلة من دارس كاجابات من دارس آخر، 
 كىكذا حبيث كل دارس دكره فمرة سائال كمرة ؾبيبا. 

يتيح الفرص الستخدامها ُب مواقف أخرل كلكنها متصلة يتبادؿ  -(2)
فيها الدارسوف الكالـ فيما بينهم، كوبتاج ىذه اؼبواقف لسؤاؿ 

 بو قد يطرحو اؼبعلم كقد يوجو إليو الدارسُت.تبدأ 
يسأؿ الدارس جاره سؤاال هبيب عنو ٍب يسأؿ اعبار جاره التايل 
فيجيب كىكذا حبيث تسَت األسئلة كاإلجابات ُب خط 

     45كاحد...كىكذا. 
 احملادثة -ب

ىي احملاكرة بُت الشخصُت أك أكثر حوؿ اؼبوضوع اؼبعُت،  
ٍب يبثلونو ُب األسبوع التايل. كينبغي على اؼبعلم كوبفظوف اغبوار ُب البيت 

أف ىبتار اؼبوضوع اؼبناسب دبواقف ك قدرة الطالب، كيوزع اؼبعلم اجملموعة، 
                                                           

    172سابق، ص:  رجعمؿبمد كامل ناقة،  44
 174-173نفس اؼبرجع، ص :  ؿبمد كامل ناقة، 45
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ك يراعي ُب إجابات الطالب ك يصححها ما يقع فيو الطالب من أخطاء  
  46 لغوية  ك أسلوبية أك أخطاء ُب األفكار أك ترتيبها.

 الطريقة اؼبباشرة -ج
طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلـز اؼبعلم ك اؼبتعلم استعماؿ ىي  

اللغة اؽبدؼ مباشرة دكف استعماؿ باللغة األـ. كىدؼ التدريس ىو تعلم  
كيفية استعماؿ اللغة األجنبية لإلتصاؿ كالتخاطب. كإذا كجدت اؼبفردات 

غبركة الصعوبة على اؼبتعلم فيسرحها اؼبعلم باستعماؿ كسائل اإليضاح أك با
 . 47أك بالصور أك ما إىل ذلك

 إجراءات استخداـ الطريقة اؼبباشرة ىي:   
ييبدأ اؼبعلم استخدامها بنطق أظباء األشياء ُب حجرة الدراسة أك   

األشياء حوؿ اؼبدرسة ٍب يطلب من الدارسُت ترديدىا ك بعد ذلك يربط 
ك  ىذه األشياء ببعض ما وبدث ُب الفصل، فمثال: ينطق أظباء كتاب

دفًت ك كرسي ك سبورة ك غَتىا من األشياء اؼبوجودة ُب الفصل، ك يربط 
ىذه األظباء بكلمة ما، أين، أك ىل، مثل: ما ىذا؟  ىذا كتاب، أين 

 48سبورة؟ السبورة على اغبائط، ىل ىذا كرسي؟ نعم،ىذا كرسي
 الطريقة السمعية الشفهية  -د(

ها سباماعن طريقة ىذه الطريقة مثل الطريقة اؼبباشرة  ىبتلف ىدف
النحو ك الًتصبة، فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية ُب الواليات اؼبتحدة 

                                                           
46

 Ahmad Fuad Efendi ,2004. Metodologi Pengajaraan Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2009.Hal:  

115    
فاي تادريس اللغاة ,سلسالة ألسالساب تادريس الللغاة اإلنجلي ياة  أسااليب ومبااد  فرماف،  -دياف الدسوف  47

 21(، ص : 1997، )جامعة اؼبلك السعود،ثانية كلغة
48

 Ahmad Fuad Efendi. Ibid. hal:36 
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إباف اغبرب العاؼبية الثانية، كألسباب عسكرية احتاج الناس ُب ذلك الوقت 
 .49إىل أسلوب سريع لتعلم اللغة األجنبية

 .52 إجراءات استخداـ الطريقة السمعية الشفهية ىي:   
 علم حوار جديدا.يقدـ اؼب -(1)
يستعمل اؼبعلم اللغة اؽبدؼ أثناء الدرس كما يستخدـ األداء  -(2)

 اغبركي ك الصور ك النموذج لشرح اؼبعاين.
 يقدـ اؼبعلم اللغة اغبوار مرتُت كنموذج، ٍب يبدأ التدريبات كذلك  -(3)

بتقدمي مبوذج لإلجابات الصحيحة، كُب أكقات اخرل تصحح 
 لنطق السليم ُب اللغة اؽبدؼأخطاء النطق بتقدمي ا

 يكرر الطلبة اعبملة اغبوارية. -(4)
عند تعثر الطلبة ُب تأدية احدل اعبمل اغبوارية يستعمل اؼبعلم  -(5)

 تدريب بناء اعبملة من آخرىا.
 يبدأ اؼبعلم سبرين التسلسل.  -(6)
 يستعمل اؼبعلم تدريبات التعويض اؼبفرد ك اؼبتعدد اػبانات. -(7)
 اؼبفردات اعبديدة من خالؿ سطور اغبوار كىي ؿبدكدة. يقدـ -(8)
يقـو اؼبعلم بدراسة ربليلية مقارنة بُت اللغة األـ ك اللغة اؽبدؼ  -(9)

 لتحديد النقاط اليت قد تسبب بعض اؼبشكالت.
يكتب اؼبعلم اغبوار على السبورة ُب هناية األسبوع، ك يقـو الطلبة  -(12)

 بعمل كتايب ؿبدكد. 
                                                           

  37فرماف، مرجع سابق،ص:  –دياف  الدسوف  49
 49-48اؼبرجع نفسو، ص:  52
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 اؼبناقشة -ق(
ك اؼبناقشة ُب أحسن صورىا اصباع عدد من العقوؿ حوؿ  

مشكلة من اؼبشكالت أك قضية من القضايات، كدراستها دراسة 
 .51منظمة

 إجراءات طريقة اؼبناقشة ىي: 
عرض اؼبعلم مشكلة كيرجو الطالب أف يناقشوا ليحلها،  

الطالب على  مثل:"اللغة العربية أىم من اللغة اإلقبليزية". كيوزع اؼبعلم
ؾبموعتُت كىي اجملموعة اؼبوافقة ك اجملموعة اؼبعًتضة، ك ىبًت اؼبعلم الوسيط  
كرئيس اعبلسة، ك ينبغي على الوسيط أف يهتم أصدقائو كي يعربكا عن 

 . 52آرائهم بالتبادؿ 
 القصة -ك(

تعترب القصة إحدل طرؽ التدريس، فعن طريقها تقدـ األخبار ك  
كل حي معرب مشوؽ جذاب مؤثر. ك القصة اػبربات ك التجارب ُب ش

حكاية النثرية تستمد أحداثها من اػبياؿ أك الواقع أك منهما معا. ك تطبيق 
ىذه الطريقة لتشجيع الطالب على التعبَت ُب دركسو ك إفادهتم منو بشرط 

 .53أف تكوف القصص طريقة مالئمة لقدرة الطالب
 كإجراءات طريقة القصة ىي:

عرض اؼبعلم اؼبوضوع اؼبعُت كيأمر الطالب أف يقصوا مع أصدقائهم  
أزكاجا كل الشيء الذم يعجبهم فيما يتعلق باؼبوضوع، مثل خربهتم أك 

                                                           
 31:ص(، 1993،انيةالدار اؼبصرية اللب،) تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق ,شحاتةحسن  51

52
  Ahmad Fuad Efendi. Ibid. Hal: 117 

  52  ص: ، مرجع سابق،ةحسن شحات53
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ىوايتهم، ٍب ينتقلوف إىل ؾبموعة آخرل ليعربكا عن قصة صديقهم، كينبغى 
 .54على اؼبعلم أف يساعدىم ك يرشدىم

 اؼبسرحية  -ز(
ل األنشطة اؼبشوقة، كلكن ليس كل الطالب إف اؼبسرحية ىي إحد 

يقدركف أف يبثلوهنا، لذلك فعلى اؼبعلم أف ىبتار الطالب القادرين أف 
يبثلوهنا، كأما الطالب اآلخركف يشاىدكف كيستمعوهنم. قبل أف يبثلوا 
اؼبسرحية، ينبغي على اؼبعلم أف يصمم اؼبادة البسيطة كيقدـ الفرصة للطالب 

   55أف يدربوا من قبلها.
 الوسائل ُب تعليم الكالـ  -(ك

يبكن استخداـ اؼبدخل السمعي البصرم َب تعليم الكالـ، ففى ىذا 
اؼبدخل يبكن استخداـ أساليب كثَتة منها الصورة كالتمثيل، كسالسل من 
األحداث. كالتعبَت باؼبالمح ككلها أساليب يستعاف هبا لتفسَت اؼبعٌت كربطو 

  56ىذا اؼبدخل يقـو على عدة أسباب :بالصوت ٍب نطقو، كإف استخداـ 
أف ارتباط الصورة بالصوت يقلل كثَتا من اإلحساس باغباجة إىل  -(1)

اللغة األـ. فاؼبعٌت كاللفظ ىنا يرتبطاف ارتباطا مباشرا دكف حاجة 
 لتدخل من اللغة األـ. 

أف ىذه األساليب تلفت االنتباه منذ البداية إىل تدريب الدارسُت  -(2)
 كَت َب اللغة األجنبية باللغة األجنبية ذاهتا.على التف

                                                           
54

Ahmad Fuad Effendi, Ibid. Hal:117 
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Ibid. Hal:120 
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54 
 

أف اغباجة للكتابة ىنا تقل ألف الكلمات اؼبتكلمة ال تًتابط فقط مع  -(3)
مع ما تثَته الصورة من معاف  -أيضا -التتابع الصحيح للنطق، بل 

 فبا يساعد على حفظ النطق كاستدعائو دبجرد رؤية الصورة.
العرض البصرم مع التذكر السمعي مع أف التعلم ىنا يعتمد على  -(4)

االستخداـ الشفوم كال شك أف البصر مع السمع مع اغبديث 
 كاالستخداـ يؤكد القدرة على الكالـ.

أف ىذا اؼبدخل يتضمن دكافع كمثَتات للمتعلم حيث تتاح لو الفرص  -(5)
العملية الستخداـ ما حفظ من عبارات َب فًتة االستماع كللشعور 

ئا مفيدا، فهو يعايش الناس كالصور كسيشرؾ نفسو َب بأنو تعلم شي
 مواقف حقيقية حية متحركة.

أف ىذا اؼبدخل يتسع ليشمل أساليب كإمكانات كثَتة، فمن  -(6)
األساليب قبد ما يسمى باألسلوب اؼبباشر، كأسلوب سالسل 
اؼبواقف التمثيلية، كأسلوب األسئلة كاألجوبة، كمن اإلمكانيات قبد 

الرحالت كاالجتماعات، كاؼبناقشات، كحفالت اؼبعسكرات ك 
 السمر، كمسابقات الكالـ...إخل. 

 اختبارات الكالم   -7
فيما يلي حديث عن أكثر ثالثة تدريبات شيوعا ُب ؾباؿ التدريب 

 57على النطق كالكالـ.
 
 

                                                           
 239-236ص:مرجع سابق، رشدم أضبد طعيمة،  57
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 الثنائيات الصغرل -أ(
يقصد بالثنائيات الصغرل ؾبموعة من الكلمات اليت تتفق ُب كافة 
حركفها، بإستثناء حرؼ كاحد، يًتتب على تغيَته من الكلمة. مثل: أمل 
/ عمل. أك قلب / كلب. أك تُت / طُت. فكل كلمتُت منها كاجملموعات 

 الثالث ىو ما تتفقاف ُب حرفُت، كزبتلفاف ُب اغبرؼ الثالث. 
 تكرار الصوٌبتدريبات ال -ب(

من أكثر التدريبات شيوعا لتنمية الدارسُت على نطق األصوات 
العربية التكرار. كيقصد بو تقدـ مبوذج لنطق األصوات اؼبستهدفة. ٍب 
تكليف الطالب دبحاكاتو عدة مرات كلما طلب اؼبعلم ذلك. إىل يتأكد 

 عل نطق ىذه األصوات.
تكرار صباعي )كورايل( يقـو كىذا التكرار يتكوف من ثالثة أنواع كىي 

الدارسوف فيو بتقليد اؼبعلم. كتكرار فئوم يقـو بو نصف الفصل، أك 
ؾبموعة منو. ك تكرار الفردم كفيو تتاج الفرصة لكل طالب لكي وباكي 

 ما قالو اؼبعلم عدة مرات.
 التدريبات العالجية -ج(

تدرب كىي اليت تأخذ مكاهنا ُب اؼبستويات اليت يكوف الطالب قد 
عليها خطأ. كىنا يقـو اؼبعلم دبراجعة النظاـ الصوٌب للعربية كما درسو 
الطالب ككما ينبغي أف يدرسوه. كما هبوز لو ُب اؼبستويات اؼبتقدمة، أف 
يشرح للدارسُت أسباب اؼبشكلة كيوضح ؽبم موقع الصوت من النظاـ 

 الصوٌب ُب العربية.
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  58ارة الكالـ.دليل التقومي لقياس كفاءة الطلبة ُب مه
 1. 2الجدول 

 تقويم مهارة الكالم

 تاريخ :
 
 

 نتيجة :

 اسم الطلب
........... 

 اؼبصحح
........... 

 

 نتيجة نطق سليم

 عدـ األخطاء ُب الكالـ.
 أخطاء الكالـ كاضحة كلكن يفهم اؼبعٌت اؼبقصود. 

 أخطاء الكالـ الىت تقتضى إىل اإلىتماـ أكثر.
 الكالـ فيؤّدل إىل تكرار الكالـ.صعوبة الفهم ألخطاء 

 أخطاء الكالـ الظاىرة تسبب إىل عدـ الفهم قطعا.

81-122 
61-82 
41-62 
21-42 
1-22 

 

 

 نتيجة استخدام مفردات

استخداـ اؼبفردات أك عبارة اصطالحية كما يستخدمها  81-122 
                                                           

58
 M.Ainin,dkk, 2006, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:  Miskat,2007) Hal: 

170 
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 الناطق هبا.
استخداـ عبارة اصطالحية غَت مناسبة أك تكرار الفكرة 

 اؼبفردات ؿبدكدة.اؼباضية ألف 
استخداـ الكلمات اػباطئة بالتكرار، قلة الكالـ ألف 

 اؼبفردات قليلة.
 كقوع األخطاء كقلة اؼبفردات الىت تسبب صعوبة الفهم.

 عدـ الكالـ ألف اؼبفردات ؿبدكدة.

 
61-82 

 
41-62 

 
21-42 
1-22 

 

 نتيجة طالّقة

 طالقة الكالـ تستول بالناطق بو.
 الكالـ تنقص ؼبسائل لغوية عنده.تبدك سرعة 

 سرعة كطالقة الكالـ تتأثر دبسائل لغوية.
كقوع التكرار كالسكوت ُب بعض األحياف ألف كفاءة 

 اللغة ؿبدكدة.
 ينقطع الكالـ فال سبكن احملادثة.

81-122 
61-82 
41-62 
21-42 
1-22 

 



 الثالث الفصل

 البحث منهجية

 

 البحث منهج -أ

تبع الباثث ا تتباا الباثث  ي الصل  اوأل،  اعتمادا على أسئلة البحث اليت
 ي تتابة ىذا البحث بادلدخ  الكّمي ل الكيصي على مناج البحث التطوير لىي 
طريقة البحث ادلستخدمة إلنتاج ادلواد اخلاصة لجتريب فعاليتاا تما شرثو 

 1.سوغيانا

 إجراء التطوير -ب

لأما إجراء عملية التطوير يستخدم الباثث بالنموذج الذي شرثو سوغيانا. 
( حتلي  متطلبات الدارسني  1تتكون مراث  تطوير ادلواد من سبع مراث   ىي : )

من اخلرباء   لديق( الت4(تطوير ادلواد  )3) ( Prototipe) ةمبدئي مواصصات( 2)
 ( إنتاج ادلواد8  )تعدي  ادلواد( 7( التجربة ادليدانية  )6  )تعدي  ادلواد( 5)

  2.الناائية

 

 
                                                           

1
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009) Hal: 297 

2
  Sugiyono, Ibid, Hal: 298 
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 نموذج مراحل تطوير المواد مهارة الكالم على أساس كوأنتوم التعليمالرسم البياني: 

 

تحليل متطلبات 

 المالحظة و المقابلة البحث النظري

 ةمبدئيمواصفات 

 المواد طويرت

 من الخبراء التصديق

 تعديل المواد

 دانيةتجربة مي

 تعديل المواد

 النهائية إنتاج المواد
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 التطوير إجراءات مراث  ت  بيان يلي لفيما

 الدارسني متطلبات حتلي  -(1

 لادلناج ادلستخدمة الدراسية ادلواد الباثث الثظ ,اوألىل ادلرثلة  ي
 العربية اللغة مدرس مع بادلقابلة اإلجراءات تانت ىذه ,ادلدرسة ىذه  ي ادلستخدم
لتصائتام  ي ماارة  ميوذلم دلعرفة الطلبة على اإلستبانة الباثث لزع .ادلدرسة لرئيس
 الكالم

  مبدئية مواصصات -(2

 ادلواد تلك تكون وأن ادلواد ماارة الكالم تلميم قب  اوأل، النموذج لىو
  ,(Prototipe) ةبدئيم مواصصات الباثث صمم ,لذلك .ادلنشودة صورهتا على

 تنظيماا أم ادلواد زلتويات إما ,الدارسني متطلبات حتلي  نتائج على إعتمادا
 ادلواد تطوير -(3 

 توأنتوم أساس على ادلواد ماارة الكالم الباثث طور ,ادلرثلة ىذه  ي
 ,(Prototipe)  ةمبدائي مواصصاتل  اوألىل ادلالثظة نتائج على اعتمادا التعليم
 التدريس اسًتاتيجيات أل ,اوأساسية الكصايات أل ,التدريس أىداف إما ,ادلنشودة

  .الًتبوية الوثدة مستوى على الدراسي ادلناج ضوء على
 
 اخلرباء التلديق من -(4

 بالتقومي ليقوم العربية اللغة تعليم  ي للخبري الدراسية ادلواد الباثث قدم
 صورهتا على ماارة الكالم ادلواد لتكون البناءة لاإلرشادات لاإلقًتاثات
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ماارة الكالم ل مواد  مادةتلميم   ي ادلؤىلني من اخلرباء لىؤالء .ادلرجوة
  .تدريساال  ماارة الكالم 

 تعدي  ادلمواد -(5

 التقومي نتائج ثسب اوأخطاء لتلحيح بالتلويبات الباثث قام
 اخلرباء من البناءة لاإلرشادات لاإلقًتاثات

 ميدانية جتربة -(6

  ي الدراسة لخطة ماارة الكالم ادلواد الباثث طبق ادلرثلة ىذه  ي
 ادلتعلقة اوأمور من تتضمن اليت اإلستبانة الباثث يوزع .التدريس عملية

 البحث ىذا لمت .التعليم توأنتوم أساس على ماارة الكالم ادلواد باستخدام
ماارة الكالم   بادلواد الطلبة قدرة دلعرفة البحث إجراء بعد اإلختبار بتقدمي
 النتائج عليو ليد، Tandurبالطريقة   Quantum Teaching أساس على ادلطورة
 .الكمية

 
 تعدي  ادلواد -(7

 عملية نتائج ثسب اوأخطاء لتلحيح بالتلويبات الباثث قام
 للتكمي  التدريس عملية نتائج الطلبة مع لادلدرس الباثث ناقش التدريس
 ادلواد ماارة الكالم على إلنتاج أساسا ستكون النتائج لىذه .فياا النقلان
 التعليم توأنتوم أساس
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 ادلواد الناائية إنتاج -(8

 لديقالت إما ,البحث إجراءات نتائج ثسب الدراسية ادلواد الباثث عد
 .اإلختبار أل ,اإلستبانة أل ,العربية اللغة مدرس مقابلة أل ,اخلرباء من

  عينته و البحث مجتمع -ج

لأما رلتمع البحث  ي ىذا البحث فاو طلبة اللف اوأل،  ي مدرسة 
جالى الشرقية  ي السنة  -"رجيوساري" احلكومية اإلسالمية ماديون  ثانويةال

. ليكون مجيع الطلبة  ي اللف اوأل، عينة  ي ىذا 2612-2611الدراسية 
 طالبا.  27البحث   لعددىم 

 البحث أدوات  -د

 :قام الباثث هبذا البحث باستخدام اوأدلات التالية

 (_ ادلالثظة1

لىذه ادلالثظة يستخدم الباثث جلمع البيانات ادلتعلقة بادلناج 
  Quantum Teachingلعناصره قب  تطوير ادلواد ماارة الكالم على أساس 

 . Tandurبالطريقة 
قام الباثث  مبالثظة ىف تطوير ادلواد ماارة الكالم ىى ادلالثظة 

البيانات عن معلومات ادلباشرة  لأما اوأمور الىت تالثظو الباثث فاي مجع 
 ثانويةتطوير ادلادة التعليمية  ي تعليم ماارة الكالم ىف مدرسة رجيوساري ال

اإلسالمية تيبونساري ماديون  من خال، ادلناج ادلستخدم  لاخلطة الدراسية 
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لادلواد التعليمية لالكتب ادلستخدمة لالطريقة ادلستعملة لالوسائ  التعليمية 
شكالت الىت يواجااا ادلدرس ىف النشا  التعليمي. لالطريقة التقوميية لادل

لتذلك خلائص الطلبة الًتبوية لاالجتماعية  مث سج  الباثث البيانات 
 ادلامة أثناء ادلالثظة.

 (_ ادلقابلة2

لىي طريقة مجع البيانات للحلو، على ادلعلومات من ملادرىا 
 .ىذه ادلقابلة جتري قب  إجراء البحث لبعده .البشرية شصوية

ادلعلومات من  لادلقابلة ادلستخدمة  ي ىذا البحث جلمع البيانات عن 
اإلسالمية   ثانويةمدرس  ي تعليم ماارة الكالم  ي ادلدرسة رجيوساري ال

تيبونساري ماديون فيو من ادلناج ادلستخدم لادلادة التعليمية أى الكتاب 
قة تقومياا التعليمى ادلستخدم لطريقة تعليماا لالوسائ  ادلستخدمة لطري

لادلشكالت الىت تواجو ادلدرس  ي العملية التعليمية. لتذلك جلمع ادلعلومات 
 عن أثر أستخدام ادلواد ادلطورة بعد عملية التدريس.

 (_ االستبانة3

استخدم الباثث االستبيانات جلمع البيانات ادلتعلقة باستخدام 
 .Tandur  بالطريقةQuantum Teaching ادلواد الدراسية على أساس  

استخدم الباثث ىذه االستبانة جلمع البيانات عن تطوير ادلواد 
 التلديقمن . Tandurبالطريقة  Quantum Teaching ادلطورة على أساس  

اإلسالمية  ثانويةاخلرباء لرغبة الطالبو فل  اوأل، "ب" مدرسة رجيوساري ال
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يم ماارة الكالم بعد ماديون  ي ادلواد التعليمية ادلطورة لأثرىا لمناسبتاا لتعل
 التدريب عن طريقة تعليماا.

 (_ االختبار4

مت ىذا البحث بتقدمي اإلختبار بعد إجراء البحث دلعرفة قدرة الطلبة 
بالطريقة   ,Quantum Teaching ي الطالقة بادلواد الدراسية على أساس 

Tandur للن يقوم الباثث  .لتعليم ماارة الكالم  ليد، عليو النتائج الكمية
 االختبار القبلي للكن يأخذ الباثث من نتيجة االمتحانات اوأخرية.

 البينات تحليل أسلوب -ه

 ادلعلومات (1نوعني  ) من البحث ىذا  ي ادلعلومات حتلي  تتكون
 مالثظة نتائج من الكيصية ادلعلومات تتضمن .الكمية ( ادلعلومات2) ل ,الكيصية
 على الدراسية بادلواد ادلدرسة ىذه  ي العربية اللغة لمدرس اخلرباء لآراء ادلقرر ادلناج
 اإلرشادات أل العربية  اللغة لتعليم Tandurبالطريقة   Quantum Teaching أساس

 .التعليقات أل
 بادلواد اخلرباء من اإلستبانات ( نتائج1ىي: ) الكمية لادلعلومات

 ( نتائج2  ) Tandurبالطريقة   Quantum Teaching أساس ماارة الكالم على
  Quantum Teaching أساس على بادلواد ماارة الكالم ادلطورة الطلبة من اإلستبانة
 بادلواد تدريس ماارة الكالم  ي الطالقة  ي الطلبة ( نتيجة3  ) Tandurبالطريقة 

 لتد، Tandurبالطريقة   Quantum Teaching أساس  على الدراسية ادلطورة
 .الكمية النتائج علياما

 على لللحلو، .الكمية ادلعلومات لتحلي  الرموز الباثث لاستخدم
 :مناا ,البحث نتائج دلعرفة الرموز الباثث يستخدم ,اللحيح البحث
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 اإلستبانة نتائج -(1)

 :3الرمز باستخدام اإلستبانة نتائج الباثث فتش

P =   
 
        

P        الدرجة للنسبة من مائة = 

F        نتيجة الطالب = 

n        = رلموعة نتائج الطلبة 

 أساس على الدراسية ادلواد تقومي  ي اخلرباء حتكيم نتائج على لللحلو،
Quantum Teaching,   بالطريقةTandur ىذه على الباثث يعتمد 

 :4ادلواصصات
 

 3. 2الجدول 

 المواصفات نتيجة اإلستبانة

 صفة نتيجة المعدلة درجات التقويم

 ممتاز 166% -96% 4

 جيد جدا 89% -76% 3

                                                           
3
  Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) 

Hal: 133 
4
  M, Djalal Fachruddin, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: IKIP Malang, 

1991) Hal: 3 
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 جيد 69% -56% 2

 مقبو، 49% -6% 1

 

 الدراسي ادلطورة ماارة الكالم  ي الطالقة بادلواد تدريس  ي الطلبة نتيجة -(2)  
 .Tandurبالطريقة   ,Quantum Teaching  أساس على

 الدراسية بادلواد ماارة الكالم  ي الطالقة تدرسي  ي الطلبة جناح لدلعرفة
 الباثث استخدم  Tandurبالطريقة   ,Quantum Teaching أساس على

 الدرجة دلعرفة( Patokan Penilaian Acuan) ادلعياري للنظم ادلواصصات
 :لىي ,ادلعدلة

 3.3الجدول 

 المواصفات نتيجة اختبار الطلبة

 صفة نتيجة المعدلة مستوى
 ممتاز 96-166 5
 جيد جدا 86-89 4
 جيد 76-79 3
 مقبو، 66-69 2
 ضعيف 56-59 1
 راسب إىل اوأدىن 49 6
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 4.3الجدول 

 تفصيل البيانات ومصادرها في هذا البحث

 

 تحليل البيانات أدوات البيانات مصادر البيانات البيانات أسئلة البحث الرقم

1 

ما تيصية تطوير ادلواد الدراسية على 
بالطريقة  Quantum Teachingأساس 
Tandur  دلادة ماارة الكالم لطلب

اللف اوأل، "ب" ادلدرسة رجيوساري 
احلكومية اإلسالمية تيبون ساري  ثانويةال

 ماديون؟
 
 

الكتاب ادلستخدم  ي  -أ
 اللف اوأل،

ادلوضوعات لادلواد  -ب
اوأخرى ادلناسبة بادلناج 
ادلقرر لتطورىا على 
ثسب حتلي  متطلبات 

 الطلبة  ي تلك ادلدرسة

مدرس اللغة  -أ
 العربية
طلبة اللف  -ب

 اوأل،

 ادلالثظة -أ
 ادلقابلة -ب 
اإلستبانة ادلغلقة   -ج

 بالقياس ادلتدرج

حتلي  مضمون  -أ
 الكتاب

اإلثلائي  -ب
 الوصصي

حتكيم جودة تربوية  -أ
ادلواد الدراسية ادللممة 

خرباء تعليم اللغة 
 العربية

اإلستبانة ادلغلقة بالقياس 
 ادلتدرج 

 اإلثلائي الوصصي
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 الًتبويةاجلودة 

 
 
 
 
 

 إستجابة الطلبة

ثسب معايري تنظيماا 
لأسس إعدادىا مع مراعاة 
طريقة التدريس لأساليباا 

 لالوسائ  التعليمية
التعليقات -ب

لاإلقًتاثات البناءة عن 
الًتبوية للمواد اجلودة 
 ادللممة

 
 
 
 
 
 

 اإلستبانة ادلصتوثة

 
 
 
 
 
 

أسلوب الوصصي 
 الكيصي

تقدير استجابة الطلبة عن 
 ادلواد ادللممة

اإلستبانة ادلغلقة بالقياس  طلبة اللف اوأل،
 ادلتدرج

الوصصي اإلثلائي 
 الكيصي

 

2 

ما أثر إستخدام ادلواد ماارة الكالم 
 Quantum Teachingادلطورة على أساس 

لتحسني طالقة الطلب  Tandurبالطريقة 
اللف اوأل، "ب" ادلدرسة رجيوساري 

 اإلثلائي الوصصي البعدياوأسئلة لإلختار  طلبة اللف اوأل، نتيجة اإلختبار البعدي
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احلكومية اإلسالمية تيبون ساري  ثانويةال
 ماديون؟
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 و_ مراحل تنفيد الدراسة

 :قام الباثث بتنصيذ الدراسة ىف ادلراث  اآلتية

 3. 5الجدول 

 مراحل تنفيد الدراسة

 المكان التنفيذ مرحلة الرقم

1 
 مشكالتو على باإلطالع الدراسة تنصيذ  ي الباثث بدأ

 مالثظات على باإلعتماد لذلك البحث ميدان  ي البحث
 ادلواد بتطوير تتعلق اليت السابقة الدراسات لعلى الباثث

 ماديون

2 

 اخلطة مناقشة دلشارتة للجامعة البحث خطة الباثث قدم
 الدراسات تلية  ي العربية اللغة تعليم قسم يعقدىا اليت
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة العليا

 الكرميني ادلشرفني قب  من ادلوافقة ثلو، بعد ماالنج

 ماالنج

3 

 اوأنشطة ستكتشف اليت اإلستبانة بتوزيع الباثث قام
 مدرسة  ي اوأل، فل  طالب عند التعليمية لادلواد التعليمية
 رئيس مع بادلقابلة أيضا لقام .ماديون العالية رجيوساري

 اإلستبانة نتائج من للتأتيد فياا العربية اللغة لمدرس القسم
  حتليلاا مت قد اليت

 ماديون

 التعليمية ادلواد ل اوأنشطة عن احلاجات بتحلي  الباثث قام 4
 اإلستبانة نتائج  ي العربية اللغة لمدرس الطالب عند لغريىا

 ماديون
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 منام مجعاا مت قد اليت لادلقابلة

5 

 مدخ  أساس على التعليمية ادلواد تطوير  ي الباثث بدأ
Quantum Teaching  رجيوساري مدرسة اوأل، الصل   ي 

 أساس على ادلواد تطوير  ي خطوات لىناك .ماديون العلية
 متطلبات حتلي  (1) لىي ,Quantum Teaching مدخ 

 ( تطوير3)  ,(Prototipe) ةمبدئيمواصصات  (2الدارسني )
( 6)تعدي  ادلواد  (5) اخلرباء من لديق( الت4) ,ادلواد

 .الناائية ادلوا إنتاج (8) تعدي  ادلواد( 7) ل ادليدانية التجربة

 ماالنج

6 

 الباثث قام ,السابق  ي تما ادلواد تطوير مراث  متام بعد
 ادلطورة الدراسية ادلواد فعالية مدى دلعرفة البعدي باإلختبار

 ثانويةال رجيوساري مدرسة اوأل، اللف الطالب لدي
 .ماديون

 ماديون

 بعد لحتليلاا البحث بيانات عرض تتابة  ي الباثث بدأ 7
 الصاضلني ادلشرفني ثضرة من لتوجيو استشارة

 ماالنج

8 
 العربية اللغة تعليم قسم لرئاسة اجلاىز حبثو الباثث قدم

 القسم هبا يقوم اليت البحث مناقشة  ي لتسجيلو
 ماالنج

9 
 ادلالثظات خال، من ادلناقشة بعد حبثو الباثث صحح

 قيم ذل ليكون البحث ادلناقشيني ثضرة من لادلداخالت
 فائقة لأمهية عالية

 ماالنج

 
 



 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

الحكومية  ثانويةال ريجوساري مدرسةعن  لمحة موجزةالمبحث األول : 
 كيبون ساري ماديوناإلسالمية  

 تأسيس هذه المدرسةتاريخ  - أ

اغبكومية اإلسالمية  كيبون ساري ماديون  ثانويةإن مدرسة رجيو ساري ال
رجيوساري   4ىي من اؼبؤسسات الًتبوية الىت تقع يف شارع كي أكينج بونتو رقم 

ن بعض جهود العلماء اؼبؤسسني كيبون ساري ماديون، ووجود ىذه اؼبدرسة م
مراحل نشأة و يرأسهم كياىي علي رضبة. ومن  سسة اإلسالمية يف رجيوساريؤ اؼب

 اؼبدرسة ىي كما يلي:ىذه 

ة بين اؼبدرس 6961بين اؼبدرسة اإلبتدائية، والسنة  6946يف السنة 
مدرسة اؼبعلمني أن تكون تربية اؼبعلمني الدينية غريت  6969اؼبعلمني، و السنة 

 ية اؼبعلمني الدينية اغبكومية ستبين ترب 6971اغبكومية اربع سنوات، والسنة 
سنوات أن  ة اؼبعلمني الدينية اغبكومية ستيغريت ترب 6978سنوات، والسنة 

 6979رجيوساري، والسنة  ثانويةسة التكون اؼبدرسة اؼبتواسطة رجيوساري واؼبدر 
ين ب 6981ل إىل بوندووسو، والسنة اغبكومية تنتق ثانويةرجيوساري ال اؼبدرسة

نة اغبكومية وتندمج مع  اؼبدرسة رجيوساري، والس ثانويةاؼبدرسة كيمبانج ساويت ال
اغبكومية أن تكون اؼبدرسة تاكريان  ثانويةت اؼبدرسة كيمبانج ساويت الغري  6981
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اؼبدرسة إىل غريت 6997اغبكومية اندماج اؼبدرسة رجيوساري، والسنة  ثانويةال
مارس  67التاريخ  617بناء على رسالة اؼبقررة وزارة الدينية رقم  ثانويةرجيوساري ال

6997. 

 الهدف من هذه المدرسة - ب

اإلقباز على أساس اإلديان والتقوى و  توقالفاؽبدف من ىذه اؼبدرسة ىي 
 والعلوم التكنولوجيا و اؼبخصصة واؼبنافسة. ومن اؼبؤشرات ىذا اؽبدف ىي :

 اإلقبازات الدراسية العالية -(6)

 على اؼبنافسة يف كل اؼبسابقة الدراسية القدرة -(1)

 تنامي الشعور باإلنتماء إىل اؼبدرسة -(7)

 العالقة األسرية بني اؼبواطني اؼبدرسة و اؼبتخرجني إقامة -(4)

 على اؼبنافسة يف اؼبراحل الدراسية األعلى القدرة -(5)

 سفة يف ؾبال العملفقادرة على اؼبنا -(6)

 زيادة تقدير وفبارسة التعاليم اإلسالمية -(7)

 ياة اليوميةاغبزيادة الثقافة اإلسالمية يف  -(8)

 ف مع األباء واجملتمعحسن التصر  -(9)
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 حالة المدرسين  -ج

رأس ىذه اؼبدرسة الدكتوراندوس أضبد ياين اؼبصطفى. ويساعده اؼبدرسون 
. وصبيع اؼبدسني قاموا مدرسا 17واؼبدرسات يف إجراء عملية التعليم، ويبلغ عددىم 

بعملية التعليم حسب زبصصهم الالئق بكفائتهم، ويعرف ذلك دبا عندىم من 
 الدراسية اعبامعية يف مستوى اعبامعي واؼباجستري.الشهادة 

 4, 1الجدول 

 الحكومية ماديون ثانويةموظفين في مدرسة ريجوساري القائمة أسماء المدرسين وال

 المادة الوظيفة اإلسم الرقم
 القرآن واغبديث مدير اؼبدرسة الدكتوراندوس أضبد ياين مصطفى 6
 اإلندونسيةاللغة  مدرس S.Pdسوباندي،  1
 الرياضيات مدرسة S.Pdسوليستيانينجروم،  7
 اإلقتصادية مدرسة MPd.Iسيت رملة،  4
 الفيزياء مدرسة S.Pdبصرية،  5
 الفقو مدرسة S.Agنور اعبميلة،  6
 بيولوجيا مدرسة S.Pdعزيزة وجييانيت،  7
 اللغة العربية مدرس S.Agزين الدين،  8
 اؼببادئ اػبمسة مدرس S.Pdنور وحيدي،  9
 الفن مدرس S.Pdؿبمد عرفن،  61
 اللغة اإلقبليزية مدرسة S.Pdليليك ىسنا،  66
 كيميا مدرسة S.Pdبنت عفرة،  61
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 اإلقتصادية/اعبعرفية مدرسة S.Pdسري ناوانج،  67
 الرياضيات مدرسة S.Pdإنداه نور عني،  64
 بيولوجيا مدرسة S.Pdلطيفة إمهوايت،  65
 اللغة اإلندونسية مدرس S.Pdأنس يوسف،  66
 عقيدة األخاق مدرسة أنيفة دوي 67
  مدرس فرق ديان فوروكو 68
 اإلجتماعية مدرس جوكو ورسطا 69

تكنولوجيا اؼبعلوماتية  مدرس أدم بشرالدين 11
 اغباسوبية

رئيس سؤون  الدكتوراندوس ظبش الدين 16
  اإلدارية

  اإلداريموظف  بودي أسفياطا 11

  موظف اإلداري ليليك رويانا 17

  موظف اإلداري عرف سوليستوان 14

  قسم األمن نور خالص 15

 اللغة العربية و اػبط مدرس SSجر، امه 16
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 أحوال الطلبة في هذه المدرسة -د 

الطالب يف ىذه اؼبدرسة بعضهم متخرجون من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
العامة.  اؼبتواسطة، وبعضهم متخرجون من اؼبدرسة ساري ماديونكيبون اؼبوجودة يف  

لذلك، فكفاءهتم يف اللغة العربية معظمهم يف اؼبرحلة األساسية. ويتعلم الطالب 
يف ضوء اؼبنهج على مستوى  اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة حصتني يف األسبوع

، يكون عدد 1161-1166. واآلن يف السنة الدراسية ( KTSPالوحدة التعليمية )
. وىم جييؤون من حول اؼبدرسة ، ديكن اطالب 116الطالب يف ىذه اؼبدرسة كلهم 

 اآليت. 1مالحظة اعبدول 

 4, 2الجدول 

 الحكومية اإلسالمية ثانويةالفصول في مدرسة ريجوساري العدد الطالب و 

 الصف الرقم
عدد 
 الفصول

 المجموع التلميذة التلميذ

 81 48 71 7 الفصل األول 6

 الفصل الثاين 1

شعبة 
العلوم 

 الطبيعية
6 67 15 78 

 76 64 11 6شعبة 
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 تدريس اللغة العربية في هذه المدرسة -ه

على حسب اؼبنهج اؼبتبع الذي  جرىللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة تدريس ا
 قررتو الشؤون الدينية مع إضافة خاصة يف تدريس اللغة العربية من ىذه اؼبدرسة

اؼبنهج اؼبتبع يف ىذه اؼبدرسة ىو اؼبنهج على مستوى الوحدة التعليمية  و
(KTSP فأىداف تدريس اللغة العربية لفصل األول العالية يف ىذه اؼبدرسة وفقا )

 دراسي وىي كما يلي:ؽبذا اؼبنهج ال

العلوم 
اإلجتما 

 عية

7 
الفصل 
 الثالث

شعبة 
العلوم 

 الطبيعية

6 

 

 

8 15 77 

شعبة 
العلوم 

 الطبيعية
6 4 65 69 
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تنمية قدرة الطلبة على اإلتصال باللغة العربية شفاىة وكتابة، اليت تشمل  -(6)
اؼبهارات األربع وىي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 الكتابة.

تنمية وعي الطلبة على أمهية اللغة العربية اليت ىي أداة للتعلم، وخاصة لتعلم  -(1)
 مصادر تعاليم اإلسالم

تنمية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوثيقية بني اللغة والثقافة وتوسيع  -(7)
خرباهتم. وبذلك تزداد معرفتهم بالثقافات اؼبختلفة، وأن يكون ؽبم دور يف 

 تطورىا.
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  المبحث الثاني : عرض البينات وتحليلها

 Tandur بالطريقة Quantum Teachingتطوير المواد الدراسية على أساس  - أ

 مهارة الكالم لطالب الصف األول "ب" المدرسة ريجوساري لمادة 
 نتائج تحليل متطلبات الطلبة -6

وزع الباحث اإلستبانة على وقبل  طور الباحث اؼبواد الدراسية، 
طلبة الصف األول ؼبعرفة ميوؽبم وخلفيتهم يف تعلم مهارة الكالم، 

تكون ىذه النتائج أساسا إلختيار اؼبوضوعات طالبا.  17وعددىم 
 اؼبناسبة خبربات الطلبة، ونتيجها كما يلي:

 4, 3الجدول 

 نتائج استبانة تحليل متطلبات الطلبة

 الرقم
بنود 

 األسئلة
نتائج 
 الطلبة

الدرجة 
للنسبة 
 من مائة

 
 الرقم

بنود 
 األسئلة

نتائج 
 الطلبة

الدرجة 
للنسبة 
 من مائة

6 

  - - أ

8 

 % 77 61 أ

 % 44 61 ب  - - ب

 % 68 5 ج  % 46 66 ج

 - - د  % 59 66 د

 % 59 66 أ 9  % 51 64 أ 1
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 % 71 8 ب  % 77 9 ب

 % 66 7 ج  % 7 1 ج

 - - د  % 7 1 د

7 

   - أ

61 

 % 44 61 أ

 % 16 7 ب  % 71 8 ب

 % 68 5 ج  % 77 9 ج

 % 66 7 د  % 77 61 د

4 

  % 46 66 أ

66 

 % 67 67 أ

 % 65 4 ب  % 77 61 ب

 % 66 7 ج  % 11 6 ج

 % 66 7 د  - - د

5 

  % 65 4 أ

61 

 % 71 69 أ

 % 68 5 ب  % 55 65 ب

 % 66 7 ج  % 68 5 ج

 - - د  % 66 7 د

6 
  % 51 64 أ

67 
 % 44 16 أ

 % 65 4 ب  % 16 7 ب



86 
 

 % 7 1 ج  % 68 5 ج

 - - د  % 7 1 د

7 

  % 77 61 أ

64 

 % 74 11 أ

 % 16 7 ب  % 46 66 ب

 - - ج  % 68 5 ج

 - - د  % 4 6 د
 

اعبديدة لًتقية   يدل اعبدول على أن الطلبة حيتاجون إىل اؼبواد الدراسية
. يرغب الطلبة يف استخدام الصور يف عملية م مهارة الكالمكفاءهتم يف تعل

%(، و استخدم اؼبواد مهارة  51) 64وعدد الطلبة ، التدريس مهارة الكالم
%(، واؼبواد مهارة الكالم  46) 66الكالم مل تستخدم ـبتلفا، وعدد الطلبة 

%(، وتشجع الطلبة إذا تعلموا مهارة الكالم  55) 65صعبة، وعدد الطلبة 
%(، ويرغب الطلبة  59) 66ياة اليومية، وعدد الطلبة اغبمناسبة خبربهتم يف 

 61اؼبطلوبة، وعدد الطلبة  والفائدة علم ابتداء فبا يعرفونو عن األىدافتاليف 
أوال،  اػبربة عن اؼبواد تعلم ابتداء من تقدمي الب الطلبة يف %(، ويرغ 44)

لم الذي ديكن أن يقدر تعال%(، ويرغب الطلبة يف  67) 67وعدد الطلبة 
  %(.  71) 69، وعدد الطلبة طالبعمل ال

 اؼبناسبة خبربات الطلبة فهي كما يلي:وأما اؼبوضوعات 
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 4, 4 جدول

 نتائج استبانة عن الموضوعات

 الدرجة للنسبة من مائة نتائج الطلبة بنود األسئلة الرقم

6 

 % 15 61 أ

 % 61 5 ب
 % 77 65 ج
 % 65 6 د
 % 61 4 ه

1 

 % 41 67 أ

 % 65 6 ب
 % 71 67 ج
 % 5 1 د
 % 5 1 ه

 

، و "% من الطلبة يرغبون يف اؼبوضوع "أنواع اؽبواية 15أن دول يدل اعب 
% من  41% من الطلبة يرغبون يف اؼبوضوع "الرياضة ىي اؽبواية"، و  77

% من الطلبة يرغبون يف  71"، و يرغبون يف اؼبوضوع "أنواع اؼبهن الطلبة
   .اؼبوضوع "اؼبدرس"
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 ةمبدائي مواصفات -2

اؼبواد الدراسية إىل  الباحث اؼبذكورة، طوراعتمادا على نتائج اإلستبانة 
ضة ىي ( الريا1( أنواع اؽبوايات، )6أربعة دروس ؼبدة مرحلة واحدة، وىي : )

( اؼبدرس. لكل درس لقاء واحد، ولكل لقاء 4، )( أنواع اؼبهن7اؽبواية، )
 طبسة وشبانون دقيقة.

 فيما يلي مواصفات إنتاج اؼبواد الدراسية اؼبطورة:

( الكفاءة 6الدراسية، تتكون ىذه اػبطة من شبانية عناصر، وىي: )اػبطة  -أ(
( 4( مؤشرات الكفاءة األساسية، )7( معيار الكفاءة، )1األساسية، )

( 6( النشاطات الدراسية مثل سبثيل األدوار وغري ذلك، )5موضوعات اؼبادة، )
ارة مهاؼبصادر، تشتمل ىذه اػبطة على  (8( اغبصص الدراسية، )7التقومي، )

 الكالم

بالطريقة  Quantum Teachingاؼبواد الدراسة اؼبطورة على أساس اؼبدخل   -ب(
Tandur  ( أنواع 6رحلة الثانية، وىي: )اؼبتتكون ىذه اؼبواد من أربعة دروس يف

( اؼبدرس. ولكل درس 4( أنواع اؼبهن،)7ضة ىي اؽبواية، )( الريا1اؽبوايات، )
 دقيقة.شبانون ، ولكل لقاء واحد لقاء

، تعتمد ىذه اؼبواد على ىاتشتمل ىذه اؼبواد على مهارة الكالم وعناصر 
بالطريقة نتائج ربليل متطلبات الطلبة يف ىذه اؼبدرسة، تستخدم ىذه اؼبواد 

Tandur  ة، واػبربة، خطوات وىي: التنمي كل درس إىل ست  الباحث ّسمقوىو
 .، والتكرار، واإلحتفاللعرضوالتسمية، وا
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 المواد الدراسية تطوير  -3

 Quantumأساس اؼبدخل  الباحث اؼبواد الدراسية على طورىذه اؼبرحلة، يف 

Teaching  بالطريقةTandur  إعتمادا على نتائج اؼبالحظة األوىل والطرز اؼببدئي
(Prototype إما أىداف التدريس، أو الكفاء ،) ت األساسية، أو اسًتتتيجيات

 التدريس.

( 6موضوعان، وىي ) على ةرحلة الثانياؼبؼبطورة يف الدراسية اربتوي اؼبواد 
 جرىشبانون دقيقة. و  ل لقاء، ولكواحد لكل درس لقاء ( اؼبهنة.1اؽبواية، )

 يف كل أسبوع.  تانة التدريس مهارة الكالم مر عملي

م دستخافهي مهارة الكالم. يف ىذا البحث ما اؼبواد الدراسية اؼبطورة وأ
، ويقسم الباحث كل يف تطوير مادة مهارة الكالم Tandurالباحث بالطريقة 

ة، خطوات، وىذه خطوات ىي: التنمي درس يف مادة مهارة الكالم إىل ست
، والتكرار، واإلحتفال. وأما الشرح كل منها كما عرضواػبربة، والتسمية، وال

 يلي:

 4, 5 جدولال

 Tandurالطريقة بيان عن الخطوات 

 أنشطة الطلبة المدرسأنشطة  الخطوة الرقم

 التنمية 6
o تقدمي أىدف التدريس 
o  عما تعلمو مراجعة

الطالب يف اللقاء 

o فهم شرح اؼبدرس 
o األسئلة من  اجابة

 اؼبدرس
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 اؼباضي
o  عن فائدة اؼبادة حإشر 
o  الصور  اؼبدرسعرض

 اليت عن اؼبادة
 اسيعلمه

o كتابة األشياء اؼبهمة 
 

 التجربة 1

o  دعوة الطالب
 يف التعلم للمشاركة

o  مشاركة الطالب
بأفكارىم وأجسامهم 
بتقدمي األسئلة اؼبتعلقة 

 بالصور
 

o  ر يف مالحظة إىل الصو
 السبورة

o  إجيابة السؤال من
 اؼبدرس

o  فبارسة األسئلة
 واألجوبة مع األصدقاء

 التسمية 7

o  إعطاء الطالب
اؼبفردات اعبديدة 

 اؼبتعلقة باؼبادة
o ءة اؼبفردات اعبديدة قرا

 اىامع شرح معن
o  مثال استخدم إعطاء

 اؼبفردات يف اعبملة

o كتابة اؼبفردات اعبديدة 
o تكرير قراءة اؼبدرس 
o  فهم استخدام مفردات

 يف اعبملة
 

 عرضال 4

o  توزيع الطالب إىل
 ثالث فرق

o إعطاء كل الفرق 
 اغبوار

o إصناع ثالث فرق 
o متفرقا فهم اغبوار 
o  تقدمي السؤال عن

 الصعبة الكلمة
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o  يأمر اؼبدرس كل الفرقة
 لفهم اغبوار

o  يأمر اؼبدرس كل الفرق
 اغبوار. مارسةؼب

o ة اغبوار مع فبارس
صدقاء يف نفس األ

 الفرق
o تطبيق اغبوار يف الفصل 

 التكرار 5

o  إعطاء النتيجة
 وتصويب حوار الطلبة

o  م الطلبة فهتكرير
اغبوار بتقدمي األسئلة 

 فهيا اؼبتعلقة باغبوارش

o فهم شرح اؼبدرس 
o جابة األسئلة من إ

 اؼبدرس شفاىيا
 

 اإلحتفال 6

o إعطاء تدريبات مهارة 
 الكالم

o  إعطاء العضد
 كل ؿباولةلواإلعًتف 

 الطلبة من
o  فرقة للإعطاء اؼبكافاءة

 الناجحة
o  لفرقة لإعطاء الدوافع

 الفاشلة

o  تطبيق تدريبات الكالم
 متفرقا

o تعبري عن قباح أعضاء ل
 الفرقة
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 من الخبراء صديقنتائج الت -4

 تصميم المواد خبيرة صديقت -)أ(

قدم الباحث اؼبواد الدراسية اؼبطورة إىل الدكتور أمي ؿبمودة، وىي 
الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك  ةيف قسم تعليم اللغة العربية كليمدرسة 

خبري تصميم اؼبواد  صديقومية دباالنج. ونتيجة تإبراىيم اإلسالمية اغبك
 الدراسية كما يلي:

 4, 6جدول ال

 المواد الدراسية نتيجة تحكيم خبير تصميم

 عرض المادة -(1)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 
 √    الوضوح يف األىداف 6
  √   التدرج 1
  √   لطلبةلجيع شالتيعاجل الكتاب  7
  √   اؼبعاملة بني الطالب 4
  √   يتم يف الكتاب اؼبعلومات التعليمية 5
 √    سهولة يف التعليم والتعلم 6

 



88 
 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب عرض 
 اؼبادة بالتقدير جيد جدا يف العناصر التالية:

 الوضوح يف األىداف -)أ(

 سهولة يف التعليم والتعلم -)ب(

 ويقدر بالتقدير جيد يف ىذه األمور التالية:

 التدرج -)أ(

 التسجيع الطلبةيعاجل الكتاب  -)ب(

 اؼبعاملة بني الطالب -)ج(

 يتم يف الكتاب اؼبعلومات التعليمية -)د(

ستخدم الباحث الرمز ؼبعرفة نتائج ربكيم اػببرية يف تقومي اؼبواد مهارة او 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingالكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۰۲
۰4  × 611  = %87,77 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "ممتاز"
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 مالئمة المادة -(2)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 

6 
األساسية ومعيار  للكفاءةمالئمة 

 √    الكفاءة

 √    الطالبمالئمة حباجة  1
 √    مالئمة بإحتياجات اؼبادة 7
 √    ارتباط اؼبادة 4
 √    وضوح اؼبادة 5
  √   صدق اؼبواد 6
  √   سعة اؼبواد ودقتها 7
  √   مستوى صعوبة اؼبادة 8
 

اد الدراسية اؼبطورة على حسب مالئمة يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبو 
 العناصر التالية:يف  "جيد جدا"اؼبادة بالتقدير 

 مالئمة بكفاءة األساسية ومعيار الكفاءة -)أ(

 مالئمة حباجة الطالب -)ب(

 مالئمة بإحتياجات اؼبادة -)ج(

 ارتباط اؼبادة -)د(
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 وضوح اؼبادة -)ه(

 ويقدر بالتقدير جيد يف ىذه األمور التالية:

 صدق اؼبواد -)أ(

 سعة اؼبواد ودقتها -)ب(

 مستوى صعوبة اؼبادة -)ج(

واد مهارة اؼبنتائج ربكيم اػببرية يف تقومي  ستخدم الباحث الرمز ؼبعرفةاو 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingالكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۰9
7۰ × 611  = %91,61 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "ممتاز"

 الرسم البياني  -(3)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 
 √    استخدام اغبروف ونوعها ومقياسها 6
 √    الًتتيب يف الكتابة 1
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 √    الصورة 7
 √    التزيني 4
 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب الرسم 
 يف العناصر التالية: "جيد جدا"البياين بالتقدير 

 استخدام اغبروف ونوعها ومقياسها -)أ(

 الًتتيب يف الكتابة -)ب(

 الصورة -)ج(

 التزيني -)د(

واد مهارة اؼباػببرية يف تقومي  صديقنتائج تستخدم الباحث الرمز ؼبعرفة او 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingالكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۱6
۱6  × 611  = %611 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "ممتاز"
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 التدريبات -(4)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 
  √   مناسبة التدريبات وأىداف التعليم  6
 √    مناسبة التدريبات واؼبادة التعليمية  1
 √    وضوح األمر يف تقدمي التدريبات 7
 √    ةواضح التدريب اتهيتوج 4
  √   للعمل للطلبةريبات مثرية التد 5
  √   ـبتلفةالتدريبات  6

7 
إدارة التعلم ـبتلفة،  علالتدريبات ذب

 مثل التعلم الذايت والتعلم معا
 

  √ 

 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب 
 يف العناصر التالية: "جيد جدا"التدريبات بالتقدير 

 مناسبة التدريبات واؼبادة التعليمية -)أ( 

 تقدمي التدريباتوضوح األمر يف  -)ب(

 ةواضح التدريب اتهيتوج -)ج(

 ويقدر بالتقدير جيد يف ىذه األمور التالية:

 مناسبة التدريبات وأىداف التعليم -)أ(
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 التدريبات مثرية الطالبة للعمل -)ب(

 التدريبات ـبتلفة -)ج(

 إدارة التعلم ـبتلفة، مثل التعلم الذايت والتعلم معا علالتدريبات ذب -)د(

واد مهارة اؼباػببرية يف تقومي  صديقنتائج تم الباحث الرمز ؼبعرفة ستخداو 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingالكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۰5
۰8   × 611  = %89,18 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "ممتاز"

 توجهات المدرس -(5)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 

هات يتوجالىذا الكتاب يستخدم  6
 اؼبدرس

   √ 

  √   هات تقدمي اإلرشاد يىذه التوج 1

ىذه التوجهات تقدمي اؼبعلومات اليت  7
تشمل بو الطريقة واألسلوب 

  √  
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 اؼبستخدمة

اؼبدرس يف  اعدهات تسيىذه التوج 4
  إعداد خطة التعليم

   √ 

 تخدمس إلسجيع توجيهات اؼبدر شت 5
 أسلوبو

  √  

 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب 
 يف العناصر التالية: "جيد جدا"بالتقدير توجهات اؼبدرس 

 هات اؼبدرسيىذا الكتاب يستخدم توج -)أ( 

  اؼبدرس يف إعداد خطة التعليم اعدهات تسيىذه التوج -)ب(

 يف ىذه األمور التالية: جيدويقدر بالتقدير 

 ىذه التوجهات تقدمي اإلرشاد -)أ(

ل الطريقة واألسلوب م اؼبعلومات اليت تشمهات تقديىذه التوج -)ب(
 اؼبستخدم

 جيع توجيهات اؼبدرس إلستخدم أسلوبوشت -)ج(

واد اؼباػببرية يف تقومي  صديقنتائج ت ستخدم الباحث الرمز ؼبعرفةاو 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingمهارة الكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:
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۱7
۰۲  × 611  = %85 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "ممتاز"

 المفردات -(6)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 

6 
عدد اؼبفردات يف كل درس مناسبة 

 لألنشطة و احتياجات الطلبة
  

 √ 

ترصبة اؼبفردات وضوح يف طريقة  1
 باشتخدم الصورة

  
√  

 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب 
 يف العناصر التالية: "جيد جدا"اؼبفردات بالتقدير 

 عدد اؼبفردات يف كل درس مناسبة لألنشطة و احتياجات الطلبة -)أ( 

 ويقدر بالتقدير جيد يف ىذه األمور التالية:

 تخدم الصورةسترصبة اؼبفردات باوضوح يف طريقة  -)أ(
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واد اؼباػببرية يف تقومي  صديقج تنتائ ستخدم الباحث الرمز ؼبعرفةاو 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingمهارة الكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

7
8 × 611  = %87,5 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "ممتاز"

 تعلم الكتاب -(7)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 
  √   سهولة يف تعلم الكتاب 6
 √    وضوح مادة التعليم يف الفهم 1
 √    إثارة العرض يف الكتاب 7
 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب تعلم 
 يف العناصر التالية: "جيد جدا"الكتاب بالتقدير 

 وضوح مادة التعليم يف الفهم -)أ( 

 إثارة العرض يف الكتاب -)ب(
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 يف ىذه األمور التالية: جيدويقدر بالتقدير 

 سهولة يف تعلم الكتاب -)أ(

واد اؼباػببرية يف تقومي  صديقنتائج تستخدم الباحث الرمز ؼبعرفة او 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingمهارة الكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۱۱
۱۰ × 611  = %96,66 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "ممتاز"

 وأما اؼبلحوظات وإضافات من خبرية تصميم اؼبواد الدراسية فهي:

 الكتاب تكميل بقائمة اؼبفردات يف أخر -(6)

 مراجعة يف ترتيب اؼبوقع -(1)

صوب الباحث اؼبواد الدراسية على حسب من ىذه اؼبلحوظات، 
صوب البناءة من خبرية تصميم اؼبواد. نتائج التقومي واإلقًتحات واإلرشادات 

بعض اؼبواقع  تيباب، وتعديل تر خري الكتبوضع قائمة اؼبفردات يف أالباحث 
 يف الكتاب. اؼبوجودة
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تصميم اؼبواد  حث الرمز ؼبعرفة معدل نتيجة تصديقستخدم البااو 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingأساس اؼبدخل الدراسية على 

هات يتوجالحسب عرض اؼبادة، مالئمة اؼبادة، الرسم البياين، التدريبات، 
 وىو:  اؼبدرس، اؼبفردات، تعلم الكتاب

۱۱4
۱۰8 × 611  = %89,16   % 

اؼبدخل مواد مهارة الكالم على أساس تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  ممتاز"تقدرىا". 

 المواد خبير التصديق من -)ب(

ة اؼبطورة إىل الدكتور قريب اهلل ببكر مصطفى، قدم الباحث اؼبواد الدراسي
الدراسات العليا جبامعة موالنا  ةقسم تعليم اللغة العربية كلييف  وىو مدرس

اؼبواد  خبري صديقدباالنج. ونتيجة تمالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
 الدراسية كما يلي:
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 4, 7جدول ال

 خبير المواد الدراسية صديقنتيجة ت

 عرض المادة -(1)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 
 √    الوضوح يف األىداف 6
  √   اؼبعاملة بني الطالب 1
  √   السهولة يف التعليم 7
  √   الصلة بني اؼبواد  4
   √  سعة اؼبواد ودقتها 5
  √   التدرج 6
  √   أشكال النشاطات 7
  √   عدد اؼبفردات 8
  √   صدق اؼبواد 9

 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب عرض 
 يف العناصر التالية:"ممتاز" اؼبادة بالتقدير 

 الوضوح يف األىداف -)أ( 

 ويقدر بالتقدير جيد جدا يف ىذه األمور التالية:
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 اؼبعاملة بني الطالب -)أ(

 السهولة يف التعليم -)ب(

 الصلة بني اؼبواد -)ج(

 التدرج -)د(

 أشكال النشاطات -)ه(

 عدد اؼبفردات -)و(

 صدق اؼبواد -)ح(

 يف ىذه األمور التالية: جيدويقدر بالتقدير 

 سعة اؼبواد ودقتها -)أ(

واد مهارة اؼبيف تقومي  اػببري صديقنتائج تستخدم الباحث الرمز ؼبعرفة او 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingالكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۰7
76 × 611  = %75 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم النتيجة على أن تدل ىذه 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "جيد جدا"
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 مالئمة المادة -(2) 

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 

6 
مالئمة بكفاءة األساسية ومعيار 

 الكفاءة
  

 √ 

 √    مالئمة حباجة الطالب 1
 √    اختيار اؼبفردات بناء على الشيوع 7
  √   الطريقة اؼبستخدمة 4
  √   الًتتيب يف تقدديو 5

 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب 
 يف العناصر التالية: "ممتاز"مالئمة اؼبادة بالتقدير 

 مالئمة بكفاءة األساسية ومعيار الكفاءة -)أ( 

 مالئمة حباجة الطالب -)ب(

 اختيار اؼبفردات بناء على الشيوع -)ج(

 يف ىذه األمور التالية: جدا جيدويقدر بالتقدير 

 الطريقة اؼبستخدمة -)أ(

 الًتتيب يف تقدديو -)ب(
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واد اؼباػببري يف تقومي  صديقالرمز ؼبعرفة نتائج تستخدم الباحث او 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingمهارة الكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۱8
۰۲ × 611  = %91 % 

على أساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "فبتاز"

 لرسم البيانيا -(3)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 
  √   استخدام اغبروف ونوعها ومقياسها 6
  √   الًتتيب يف الكتابة 1
  √   الصورة 7
  √   التزيني 4

 

د الدراسية اؼبطورة على حسب الرسم يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبوا
 يف العناصر التالية: ""جيد جداالبياين بالتقدير 

 استخدام اغبروف ونوعها ومقياسها -)أ( 
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 الًتتيب يف الكتابة -)ب(

 الصورة -)ج(

 التزيني -)د(

واد مهارة اؼباػببري يف تقومي  صديقنتائج ت الرمز ؼبعرفةستخدم الباحث او 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingالكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۱۰
۱6 × 611  = %75 % 

على أساس اؼبدخل واد مهارة الكالم متدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "جيد جدا"

 التدريبات -(4)

 البنود التعليمية الرقم
 دراجة التقومي

6 1 7 4 
  √   مناسبة عدد التدريبات 6
  √   مناسبة التدريبات بعمر الطالب 1
   √  تعليم التدريبات مناسبة 7
  √   إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 4
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على مواد التشتمل اإلختبارات  5
  √   خارج ما درسو الطالب

    األسئلة لقياس قدرة الطلبة 6
 √ 

  √   مناسبة أشكال التدريبات 7
 

يدل اعبدول على أن نتيجة اؼبواد الدراسية اؼبطورة على حسب الرسم 
 يف العناصر التالية: "ممتاز"البياين بالتقدير 

 األسئلة لقياس قدرة الطلبة -)أ( 

 يف ىذه األمور التالية: "جيد جدا"ويقدر بالتقدير 

 مناسبة عدد التدريبات -)أ(

 مناسبة التدريبات بعمر الطالب -)ب(

 إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات -)ج(

 التشتمل اإلختبارات على مواد خارج ما درسو الطالب -)د(

 مناسبة أشكال التدريبات -)ه(

 يف ىذه األمور التالية: "جيد"ويقدر بالتقدير 

 تعليم التدريبات مناسبة -)أ(
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يف تقومي اؼبواد  اػببري صديقالرمز ؼبعرفة نتائج تستخدم الباحث او 
على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingمهارة الكالم على أساس اؼبدخل 

 حسب أحكام عامة، وىو:

۰۱
۰8 × 611  = %75 % 

على أساس اؼبدخل واد مهارة الكالم منتيجة على أن تدل ىذه ال
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  على حسب أحكام عامة تقدرىا

 "جيد جدا"

اؼبدخل على أساس وأما اؼبلحوظات من خبري اؼبواد مهارة الكالم 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur :فهي 

 الصفحات يف الكتاب غري مرقمة (6)

 ةاألخطاء اإلمالئية والصياغية كثري  (1)

 وىذا يؤدي إىل اػبطأ يف الكالمالكلمات غري مضبوطة بالشكل  (7)

صوب الباحث اؼبواد الدراسية على حسب نتائج من ىذه اؼبلحوظات، 
يرقم مواد مهارة الكالم وىي ات واإلرشادات البناءة من خبري التقومي واإلقًتح

ت اػبطأ يف اإلمالء صوب الباحث بعض الكلماالباحث صفحات الكتاب، و 
اؼبواد مهارة الكالم بالشكل لسهولة القراءة  عطي الباحث يف كتابةوالصياغة، و ا

 لدي الطلبة.
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اؼبواد الدراسية على  حث الرمز ؼبعرفة معدل نتيجة تصديقستخدم الباوا
حسب عرض على  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingأساس اؼبدخل 

 وىو: اؼبادة، مالئمة اؼبادة، الرسم البياين، التقومي، 

78
۱۲۲ × 611  = %78   % 

اؼبدخل مواد مهارة الكالم على أساس تدل ىذه النتيجة على أن 
Quantum Teaching  بالطريقةTandur  جيد جداتقدرىا"". 

 نيةاالتجربة الميد -5

كالم اؼبطورة يف عملية مواد مهارة اليف ىذه اؼبرحلة، طبق الباحث 
التجربة  ىطبسة لقاءات يف عملية التدريس. جر  خطط الباحثالتدريس. 

 نطبق الباحث اثنان موضوعااألربعاء والسبت كل أسبوع. و نية يف اليوم ااؼبيد
ىذه اؼبواد من األنشطة والتدريبات  للمرحلة الثانية، وىي اؽبواية واؼبهنة. تتكون

 يف مهارة الكالم.

قدم الباحث ىذه اؼبواد بحث، وقبل أن يعامل الطلبة بعمليات ال
حسب معايري اختيار  تربويا اؼبواد اؼبصممةاؼبطورة ألربعة أشخاص ؼبعرفة جودة 

 الصورة وبعض الصور ونقصتنصوص اؼبواد. ويقًتح الطلبة أن اغبوار اؼبوجود 
الباحث اؼبواد الدراسية على حسب  عدلغري واضحة. ومن ىذه اؼبعلومات، 

 .ان عملية تدريسىذه اؼبالحظات. وفيما يلي بي
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 Quantumجرت عملية تدريس مهارة الكالم على أساس اؼبدخل 
Teaching  بالطريقةTandur   1161من مارس سنة  76إىل  67من اليوم 

واللقاء الثاين  بدأ اللقاء األول باؼبوضوع أنواع اؽبوايات،، لقاءات مسةخب
، واللقاء أنواع اؼبهنقاء الثالث باؼبوضوع الرياضة ىي اؽبواية، واللباؼبوضوع 

 يف و باإلختبار البعدي، ػبامسوقام اؼبدرس يف اللقاء ا الرابع باؼبوضوع اؼبدرس
 خطوات وىي: قسم اؼبدرس إىل ست اللقاء األول حىت الرابع

 األول: التسمية

تنمية الفهم ورغبة الطلبة يف  تعرض اؼبدرس نشاطايف ىذه اػبطوة 
، دبالحظة اؼبادة بالطريقة إعطاء السؤال أو شرح التعريف من اؽبواية

 ، أو يسّمع اؼبدرس اغبوار عن اؼبهنة من اغباسوب.الصورة أنواع اؼبهن

اغبوار عن اؼبهنة من اغباسوب،  ظباعيف اللقاء األول بالطريقة  بدأ
ويف اللقاء  باللغة العربية. مواوالطلبة يسمعون اغبوار تسجيعهم ليتكل

وىذا  ر عن اؼبهنة يف السبورةثاين يستخدم اؼبدرس دبالحظة الصو ال
على اإلنطالق يف اغبديث للتعبري عما لتجدب أنظار الطلبة وتشجعهم 

 ويف اللقاء الثالث يستخدم اؼبدرس يف ىذه اػبطوة ربويو من أفكار.
 ألن يف ىذا اللقاء يتعلم من اغباسوب اغبوار عن اؽبواية ظباعبالطريقة 

جعهم شالطالب باؼبوضوع اعبديد وىو اؼبهن، والطلبة يسمعون اغبوار ت
ر رابع يستخدم اؼبدرس دبالحظة الصو ليتكلموا باللغة العربية. ويف اللقاء ال

عن أنواع اؽبوايات يف السبورة وىذا لتجدب أنظار الطلبة وتشجعهم 
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تعبري عما ربويو من أفكار. مث بعد ذلك على اإلنطالق يف اغبديث لل
 يسأل اؼبدرس عن الصورة.

 الثاني: تجربة

الطلبة ىي تبادل األسئلة واألجوبة مع زمالئو  ةأنشطيف ىذه اػبطوة 
عن الصورة أو اغبوار اؼبسسموع يف اػبطوة السابقة ليتعودوا يف التحدث 

 .اتوىذا جيري يف كل اللقاء والنطق اللغة العربية.

 الثالث: التسمية

ردات اعبديدة يف اؼبوضوع ة اؼبدرس تقدمي اؼبفأنشطيف ىذه اػبطوة 
اؼبثال  ، والطريقة لشرح معنها يستخدم اؼبدرس الصورة أو بإعطاءاؼبوجود

 .اتيف اعبملة. وىذا جيري يف كل اللقاء

  عرضالرابع: ال

صدقاء يف األفبارسة اغبوار مع ة الطلبة ىي أنشطيف ىذه اػبطوة 
 النشاط ابدأ ىذي، و وتطبيق اغبوار يف الفصل متفرقة ومتبادلة نفس الفرقة

د ذلك صباعيا يويطلب منهم ترد سيطبقونو الذي بقراءة اؼبدرس اغبوار
 يف كل اللقاء جرى. وىذا امع شرح معنه

 الخامس: التكرار

سئلة من اؼبدرس عن جابة األىي إ يف ىذه اػبطوة أنشطة الطلبة
لتكرار فهم الطلبة، وتبدأ ىذه اػبطوة بإعطاء النتيجة  اغبوار السابق
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يف كل  ىلدي الطلبة يف اغبوار. وىذا جر  األخطاءو وتصويب العبارات 
 اللقاء.

 السادس: اإلحتفال

إىل كل ة اؼبدرس ىي إعطاء التدريبات يف الكالم أنشطيف ىذه اػبطوة 
تكون هدف إىل قياس قدرة الطالب على الكالم وقد يالفرقة وىذا 

 األسئلة ىنا شفهية أو كتابية ولكن اإلجابة يف ىذه اغبالة ىي شفهية.

جيع شلفرقة الناجحة وإعطاء التليعطي اؼبدرس اؼبكافاءة  وبعد ذلك 
، ألن ىذا كلو ىو طريقة من إثارة الرغبة واغبماس عند لفرقة الفاشلةل
ري يف  نمي حبو للغة واإلستزادة منها. وىذا جيتس ليةلطالب وىذه العما

 كل اللقاء.

تضمن األمور وزع الباحث اإلستبانة اليت تويف هناية عملية التدريس، 
 Quantumأساس اؼبدخل مواد مهارة الكالم علىب  اؼبتعلقة باستخدام 

Teaching  بالطريقةTandur . وتكون ىذه النتائج أساسا إلنتاج اؼبواد الدراسية
. وفيما Tandurبالطريقة  Quantum Teachingأساس اؼبدخل اؼبطورة علىب  

 يلي شرح نتائج اإلستبانة.
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  4, 8جدول ال

 نتائج استبانة المواد مهارة الكالم المطورة 

 الرقم
بنود 

 األسئلة
نتائج 
 الطلبة

الدرجة 
للنسبة 
 يف مائة

 الرقم 
بنود 

 األسئلة
نتائج 
 الطلبة

الدرجة 
للنسبة يف 

 مائة

6 

  % 46 66 أ

6 

 % 51 64 أ
 % 44 61 ب  % 59 66 ب
 % 7 6 ج  - - ج
 - - د  - - د

1 

  % 16 7 أ

7 

 % 71 8 أ
 % 67 67 ب  % 74 11 ب
 % 7 1 ج  % 7 6 ج
 - - د  - - د

7 

  % 77 9 أ

8 

 % 48 67 أ
 % 48 67 ب  % 66 68 ب
 % 7 6 ج  - - ج
 - - د  - - د

4 

  % 11 6 أ

9 

 % 11 6 أ
 % 71 69 ب  % 71 69 ب
 % 7 1 ج  % 7 1 ج
 - - د  - - د

 % 77 61 أ 61  % 68 5 أ 5
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 % 67 67 ب  % 71 69 ب
 - - ج  % 66 7 ج
 - - د   - د

 

مواد مهارة الكالم. منهم من عبدول على أن الطلبة يرغبون يف يدل ا
جع يف تعلم مهارة ش%، ومنهم من ي 59ؼبواد، وعددىم، يرغب يف ىذه ا

تطبيق %، ومنهم من يسعر بسهولة  69الكالم باؼبواد اؼبطورة، وعددىم، 
%، وتساعد  67تدريبات مهارة الكالم هبذه اؼبواد اؼبطورة، وعددىم 

%، التدريس الذي  48التدريبات اؼبوجودة يف فبارسة مهارة الكالم، وعددىم 
جيع لتعلم مهارة الكالم، شدير نتيجة العمل الطلب ديكن أن تيستطيع أن تق

  %. 67وعددىم 

. ىاللباحث أن يقصر  ىقًتح الطلبة أن نصوص اؼبواد اغبوار طويلة، ويرجوا
 .اصوب الباحث اؼبواد اؼبطورة قبل إنتاجه حاتهبذه اإلقًتا

 النهائية إنتاج المواد -6

ائج إجراءات البحث، إما عد الباحث اؼبواد مهارة الكالم حسب نت
من اػبرباء، أو نتائج مقابلة مدرس اللغة العربية، أو نتائج اإلستبانة،  ديقالتص

 أو نتائج اإلختبار.
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 Quantumأثر استخدام المواد مهارة الكالم المطورة على أساس   - ب

Teaching بالطريقة Tandur  لتحسين الطالقة لدي طالب الصف
  ثانويةالمدرسة "ريجوساري" ال ب األول 

 بالمواد المطورة طالقة مهارة الكالمالطلبة في  إختبارتائج ن -6
إجراء البحث ؼبعرفة قدرة  ي يفبعدالمت ىذا البحث بتقدمي اإلختبار و 
 Quantumأساس اؼبدخل علىب  مهارة الكالم باؼبواد اؼبطورة يف الطلبة 

Teaching  بالطريقةTandur أن يقيس يف جانب  ركز الباحث يف اإلختبار. و
 الطالقة. وفيما يلي قائمة اؼبعيار يف الطالقة وشرح لقيمها كل الدرجة:

 4, 9الجدوال 

 دليل التقويم لقياس كفاءة الطالب في الطالقة

  اسم الطالب:
  اؼبصحح   :
 الطالقة النتيجة

 طالقة الكالم تستوى بالناطق بو. 86-611
 ؼبسائل لغوية عندهتبدو سرعة الكالم تنقص  66-81
 دبسائل لغوية. تأثرسرعة وطالقة الكالم ت 46-61

وقوع التكرار والسكوت يف بعض األحيان ألن كفاءة اللغة  16-41
 ؿبدودة.

 ينقطع الكالم فال سبكن احملادثة. 6-11
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قيم اؼبدرس اإلختبار مة اؼبعيار يف الطالقة السابقة، إعتمادا على قائ
وفيما يلي اؼبطورة. جيابية أو فعالية اؼبواد التعليمية إلثار ااألمدى شفهيا ؼبعرفة 

 نتائج الطلبة يف الطالقة.

 4, 11الجدوال 

 نتائج اختبارات الطالقة

 صفة نتيجة الطالقة اسم الطالب الرقم
 مقبول 61 عبد اغبنفي 6
 مقبول 66 عبد اؼبلك الكرمي 1
 جيد 71 أديديا فرديادين 7
 جيد 71 دسي مرجيئنط 4
 مقبول 69 ديدك فطنو 5
 جيد 74 دين سنججيو 6
 جيد 71 دوي ريكا 7
 جيد 71 ئيال ريستينا فوتري 8
 جيد جدا 85 ىنأ ثالثة 9
 جيد 79 ججرومنىين فيدياني 61
 جيد 74 ىري سافتور 66
 جيد جدا 87 ليليس سوونيت 61
 مقبول 68 لولك ـبرية 67
 جيد 77 مالساري 64
 جيد 74 ؿبمد إقبل 65
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 مقبول 69 ؿبمد عرفا عزيز 66
 مقبول 69 منري إخوان 67
 مقبول 67 ناديا نصفل 68
 مقبول 69 نفيس اؼبنورة 69
 جيد 77 نور دوي أوسبي 11
 جيد 77 رين نور فيتاسري 16
 جيد جدا 81 رزق اؼبنفرد 11
 جيد 79 سيسوانطا 17
 جيد 76 سيت رضبة 14
 جيد 71 أولفى يوركا 15
 جيد 79 يسفى عرفة 16
 جيد 77 أريس برىن الدين 17

  6969 مجموعة
  71,91 معدلة

 

%( حصلوا على  66طالب ) 7من ىذا اعبدول، يعرف الباحث أن 
 8%( حصلوا على نتيجة "جيد"،  59طالب ) 66 نتيجة "جيد جدا"، و

تدل ىذه النتيجة على أن  %( حصلوا على نتيجة "مقبول"،  71طالب )
أساس علىب  كفاءة الطلبة يف الطالقة تطورت باستخدام اؼبواد مهارة الكالم 

 .Tandurبالطريقة  Quantum Teachingاؼبدخل 
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 الرسم البياني : نتائج الطلبة في اختبارات الطالقة

 نتائج المقابلة مع مدرس اللغة العربية بعد استخدام المواد المطورة -2

م يف مدرسة "رجيو ساري" 1161من أبريل  5اؼبقابلة يف التاريخ جرت 
ىذه اؼبقابلة، يعرف الباحث أن  اغبكومية كيبون ساري ماديون. من الثانوية

بالطريقة  Quantum Teachingاؼبدخل مواد مهارة الكالم على أساس 
Tandur يظهر أن الطلبة يشعرون بالفرح. يستطيع جع الطلبة على التعلمتش .

0
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40

50

60

 مقبول جيد جيد جدا فبتاز
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الطلبة أن يتعلموا مهارة الكالم بالطريقة فبارسة يف الكالم بعد إستماع اغبوار 
ذه اؼبتنوعة هبر تكلم األصل، وكذلك باستخدام الصو من اغباسوب من اؼب

ا األشياء اؼبألوفة لديهم يف الصورة، وىذالصورة تتيح الفرصة لطالب لرؤية 
 .تشجع الطالب على اغبديث والوصف

 ة إىل تعويد الطالب على اإلتصالد تعطي فرصة كثري وكذلك هبذه اؼبوا
بإعطاء مناذج التدريب يف الكالم  وىذا يهدف إىل أن اللغوي الشفهي 

هبذه اؼبواد يستطيع الطلبة أن  يتحدث اؼبتعلم بطريقة يفهمها من يسمعو.
ة يف يتكلمو باللغة العربية أكثر من قبل، رغم أن بعض الكلمات اؼبستخدم

 .باللغة العربية خاطئةالتكلم 

التشجيع اؼبستمر إىل الطلبة بإعطاء تم ىذه اؼبواد إىل وفوق ذلك هت
 .اؼبكافاءة إىل الطالب الناجح وكذلك إثارة الرغبة واغبماس عند الطالب

طلبة الصف األول أيضا لنيل جبانب ذلك، يقابل الباحث بعض 
ىذه اؼبواد  أن عرف الباحثاؼبهمة منهم. من ىذه اؼبقابلة،  اؼبعلومات

فهم الطلبة اغبوار أسهل من قبل، يعطي لطلبة فرصة تشجعهم على التعلم. 
، وأيضا، تستخدم طريقة التدريس لإلتصال شفاىي باللغة العربية مع غريىم

الوسائل اؼبعينات تسهيال لفهم اؼبادة مهارة الكالم حىت تكون عملية 
 .تطور تدرجييامهارة الكالم تالتدريس جدابة. تظهر أن كفاءة الطلبة يف تعلم 
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 المبحث الثالث: مناقشة البيانات

 Tandur بالطريقة Quantum Teaching أساس على الدراسية المواد تطوير - أ

 الثانوية ريجوساري المدرسة" ب" األول الصف لطالب الكالم مهارة لمادة

رة مواد مهامتطلبات الطلبة، رأى الباحث أن ئج استبانة ربليل من نتا
واد مهارة الكالم اؼبوجودة األن صعبة %(، وم 46الكالم اؼبوجودة مل تكن متنوعة )

ويرغب %(،  44%(، وتعليم مهارة الكالم اؼبوجودة قليل يف فبارستو ) 55)
 . %( 44اؼبطلوبة) والفائدة الطلبة يف تعلم ابتداء فبا يعرفونو عن األىداف

اؼبواد باؼبوضوعات اؼبناسبة  طور الباحث تلكاعتمادا على ىذه النتائج، 
لدي الطلبة. واؼبوضوعات اؼبناسبة خبربات الطلبة ىي أنواع اؽبواية، الرياضة ىي 

مواد مهارة طور الباحث . ومن ىذه اؼبوضوعات، اؽبواية، أنواع اؼبهنة، اؼبدرس
وأن تكون اؼبادة جذابة حيث اليت تكون تسهيال ليتعودوا يف فبارسة الكالم  الكالم
 الكالم.هبا اىتمام الطالب ورغبتهم يف يرفع 

( Prototype) ةمبدئيصمم الباحث مواصفات ت ، ومن ىذه اؼبوضوعا
اعتمادا على نتائج ربليل متطلبات الدارسني، إما ؿبتويات اؼبواد أم تنظيمها. واؼبواد 

بالطريقة  Quantum Teachingاؼبدخل  أساس اؼبطورة ىي ؼبادة مهارة الكالم على
Tandur ويف ىذه اؼبواد يقسم الباحث كل اؼبوضوع إىل ستة خطوات وىي من .
، عرضة، واػبربة، والتسمية، والوىذه خطوات ىي: التنمي، Tandurاػبطوة 

 .والتكرار، واإلحتفال
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اؼبواد وخبري مادة مهارة  قدم الباحث اؼبواد الدراسية اؼبطورة ػببرية تصميم
الكالم ليقوم بالتقومي واإلقًتحات واإلرشادات البناءة لتكون اؼبواد الدراسية على 
صورهتا اؼبرجوة. وأما جودة الًتبية اؼبواد الدراسية اؼبصممة حسب عرض اؼبادة، 
 مالئمة اؼبادة، الرسم البياين، التدريبات، توجهات اؼبدرس، اؼبفردات، تعلم الكتاب

اؼبدخل على أساس تصميم اؼبواد الدراسية  نتيجتها أن معدل نتيجة تصديقف
Quantum Teaching  بالطريقةTandur ومعدل %( 89,16) "ممتاز" تقدرىا .

 نتيجة التحكيم 

بالطريقة  Quantum Teachingاؼبدخل على أساس  مواد مهارة الكالم
Tandur  على حسب مالئمة اؼبادة، وعرض اؼبادة، والرسم اليبياين، والتقوديو تقدرىا

 .%( 78"جيد جدا" )

 فهي: وأما اؼبلحوظات من خبرية تصميم اؼبواد الدراسية

 خري الكتابتكميل بقائمة اؼبفردات يف أ -(6)

 مراجعة يف ترتيب اؼبوقع -(1)

صوب الباحث اؼبواد الدراسية على حسب نتائج من ىذه اؼبلحوظات، 
الباحث  صوبالبناءة من خبرية تصميم اؼبواد. التقومي واإلقًتحات واإلرشادات 

قع اؼبوجودة يف اخري الكتاب، وتعديل بعض تررتيب اؼبو بوضع قائمة اؼبفردات يف أ
 الكتاب.
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 Quantumاؼبدخل على أساس مواد مهارة الكالم وأما اؼبلحوظات من خبري 

Teaching  بالطريقةTandur :فهي 

 الصفحات يف الكتاب غري مرقمة( 6)

 ةاألخطاء اإلمالئية والصياغية كثري ( 1)

 الكلمات غري مضبوطة بالشكل وىذا يؤدي إىل اػبطأ يف الكالم( 7)

صوب الباحث اؼبواد الدراسية على حسب نتائج من ىذه اؼبلحوظات، 
البناءة من خبري مواد مهارة الكالم وىي يرقم ات واإلرشادات التقومي واإلقًتح

صوب الباحث بعض الكلمات اػبطأ يف اإلمالء ، و الباحث صفحات الكتاب
مواد مهارة الكالم بالشكل لسهولة القراءة لدي أعطى الباحث يف كتابة والصياغة، 

 الطلبة.
مواد مهارة الكالم بعد ما صوب الباحث اؼبواد الدراسية، طبق الباحث 

ربعة لقاءات يف عملية خطط الباحث أالدراسة يف عملية التدريس.  وخطة
ية واؼبهنة. ويف هناية التدريس، طبق الباحث اثنان موضوعان وىي: اؽبواالتدريس. و 

وزع الباحث اإلستبانة اليت تتضمن األمور اؼبتعلقة باستخدام اؼبواد اؼبطورة ؼبهارة 
 .Tandurبالطريقة  Quantum Teachingاؼبدخل على أساس الكالم 

 59ؼبواد، وعددىم، أن الطلبة يرغبون يف ىذه ااؼبطورة على  تدل نتائج استبانة
%،  69جع يف تعلم مهارة الكالم باؼبواد اؼبطورة، وعددىم، ش%، ومنهم من ي

ومنهم من يسعر بسهولة يف تطبيق التدريبات مهارة الكالم هبذه اؼبواد اؼبطورة، 
%، وتساعد التدريبات اؼبوجودة يف فبارسة مهارة الكالم، وعددىم  67وعددىم 
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أن تسجيع  %، التدريس الذي يستطيع أن تقدير نتيجة العمل الطلب ديكن 48
 %.  67لتعلم مهارة الكالم، وعددىم 

. هبذه هللباحث أن يقصر  ىويقًتح الطلبة أن نصوص اؼبواد اغبوار طويلة، ويرج
 .هاالباحث اؼبواد اؼبطورة قبل إنتاجصوب  اتاإلقًتاح

أساس مواد مهارة الكالم على لومات اؼبذكورة يعرف الباحث أن ومن ىذه اؼبع
ؽبا منافع لدي الطلبة. وكذلك أن  Tandurبالطريقة  Quantum Teachingاؼبدخل 

األنشطة اؼبستخدمة يف فبارسة مهارة الكالم جدابة وتسهل لطالب يف التعويد 
يشتمل على صبيع األنشطة اليت تساعد  Tandurالكالم باللغة العربية. ألن الطريقة 

اؼببدأ وجبانب ذلك أن  .Tandurاؼبنجز يف كل اػبطوات يف تدريس مهارة الكالم، 
  -(1) دثحيأعرف أن كل شيء  -(6ىي ) Tandurاألساسية من عملية طريقة 

يعًتف كل جهد  -(4) أن ذبربة تسبق تسمية -(7) يهدف كل شيء  أعرف أن
ندرك أن أي شيء يستحق التعلم ىو أيضا يستحق  -(5و) يتم يف التعلم

 .االحتفال
 

 Quantum أساس على المطورة الكالم مهارة المواد استخدام أثر  -ب
Teaching بالطريقة Tandur الصف طالب لدي الطالقة لتحسين 

 الثانوية" ريجوساري" المدرسة  ب األول

 يف الكالم )الطالقة( ومن نتائج اؼبقابلة ، يعرف الباحث أن كفاءة الطلبة
. وتدل نتائج اإلختبار أن أكثر من قبلبطالقة يتكلموا أن  ونيستطيعوىم تطورت 

%(  59طالب ) 66 %( حصلوا على نتيجة "جيد جدا"، و 66طالب ) 7
هبذه  %( حصلوا على نتيجة "مقبول"، 71طالب ) 8حصلوا على نتيجة "جيد"، 
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 Quantumاؼبدخل النتائج أن استخدام اؼبواد مهارة الكالم اؼبطورة على أساس 

Teaching  بالطريقةTandur جابيا يف ربسني الطالقة لدي طالب الصف تأثر إ
 .مدرسة رجيو ساري الثانوية ماديون األول "ب"

ساعد الطلبة على فبارسة مهارة ت Tandurلذلك يلخص الباحث أن طريقة  
تتجو ىذه الطريقة أي جعل الطالب يتعودون يف الكالم لتحسني الطالقة. كما 

من استماع  ونكثري يباللغة العربية، و  الكالمأثناء طاء اػب من ونخيافال، و الكالم 
الكالم من الناطق األصل باللغة العربية من اغباسوب أو غريه. وىذا يؤدي إىل 

 التحدث بطالقة ؾبهود واضح كأي متحدث أصلي.

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 



 خامسالفصل ال

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 

متت عملية إجراء ىذا البحث وحتليل بياناهتا بعون اهلل وتوفيقو, واآلن بقي للباحث 
 عرض نتائج البحث والتوصيات وادلقرتحات, وبيان ذلك فيما يلي:

 نتائج البحث -أ
 Quantum Teachingادلدخل على أساس إن تطوير مواد تعليم مهارة الكالم  -1

جاء بتحليل متطلبات الطلب أوال مث كتب الباحث ادلواد  Tandurبالطريقة 
ادلطورة حتت العنوان "ىيا بنا نتكلم باللغة العر بية" وقبل طبق الباحث تلك 
ادلواد قدم خلبري تصميم ادلواد, وخبري مواد مهارة الكالم ليقوم بالتقومي 

بعد ذلك طبق الباحث تلك ادلواد لطلبة  واإلقرتاحات وإلرشادات البناءة,
-1111احلكومية للعام الدراسي  األول "ب" مدرسة رجيوساري الثانويةالصف 
نتائج إجراءات البحث, إما , ويف إنتاجها اعتمد الباحث من  1111

التصويبات من اخلرباء, أو نتائج مقابلة مدرس اللغة العربية, أو نتائج اإلستبانة, 
 اإلختبار.أو نتائج 

, "جيد جدا"%( حصلوا على نتيجة  11طالب ) 3نتائج اإلختبار أن وتدل  -1
%(  31طالب ) 8, "جيد"%( حصلوا على نتيجة  55طالب ) 16 و

هبذه النتائج أن استخدام ادلواد مهارة الكالم  ,"مقبول"حصلوا على نتيجة 
جابيا تأثر إ Tandurبالطريقة  Quantum Teachingادلدخل ادلطورة على أساس 

يف حتسني الطالقة لدي طالب الصف األول "ب" مدرسة رجيو ساري الثانوية  
 كيبون ساري ماديون.
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 توصيات البحث -ب
ادلواد التعليمية اجليدة ادلناسبة للطلبة, وذلك باختيار  أن يقوم ادلدرس بتطوير -1

 .منها ادلوضوعات السهلة ما ذلا ارتباط بأحواذلم اليومية ال ميلون

يستخدم ادلدرس أساليب التدريس والنشاطات التعليمية ادلتعددة ويستعني أن  -1
بالوسائل ادلعينة ادلتنوعة وأساليب التقومي ادلختلفة حىت يكون التعليم عملية 

 مرحية غري مملة.
أن يزود ادلدرس الطالب بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم وتنويع خرباهتم  -3

 وتوثيق كفاءهتم.

تدريس الكالم , ألن بذلك من استخدام لغة األم عند ينبغي أن جيتنب  -4
على ترمجة الدرس أو شرحو بلغة األم, بل يلزم  سوف جيعل الطلبة يعتمدون

 لو من استخدام كثري من الوسائل ادلعينة لفهم معاين ادلفردات ادلرادة ادلعلمة.

 
 مقترحات البحث -ج

بعض البحوث استكماال دلا بدأه ىذا البحث, يقرتح الباحث إجراء 
 ادلستقبلة:

ما حبثو الباحث, إما  واويكمل وايرجو الباحث إىل مجيع الباحثني بعده أن حيسن -1
بالتعميق أو من ناحية أخرى أحسن وأجود, لكي تكون عملية تعلم وتعليم 

 مهارة الكالم تنمو وتستطيع ترقية مهارة الكالم لدي الطلبة.
مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث  -1

 ادلتعلق هبذا ادلوضوع لغريه من الباحثني
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