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 اإلهداء

 الكرميةإىل والدي 

السيدأمحدراجيوالسيدةإنداهسيتيانينجسيواللذينىذباينأحسنهتذيبكما
دبنتيىالرضاواإلخالصإىلأنأختمدراسيتحبسناخلامتة.أرشدانأحسنإرشاد

 ألسريت احلنونة

فرامودياويسيياوأسًتيدفضيلةأوتاميوريسانجويكوفاوينانجوأزكياءأممالنفيسة
الذيشجعٍتيفإمتامىذهالرسالةعبدالرشيدوحلارسقليب

 أساتذيت الكرماءإىل 

أديتذلمبالكثَتتقديراوإجالال

 الدكتورزلمدعليالكاملوكذلكالدكتورمصدوقىإىلفضيلةاألستاذ

بالنصيباألوفرفيماافأشكركمإلشرافىذهالرسالةإىلهنايتيا،اجيدمهبذالالذان
واهللعندهحسنالثواب.عفيومنثواباهللورضوانوأطم



وبقائيارسلحضارةإىلالذينحيرصونعلىاللغةالعربيةحرصيمعلىوجوداألمة
أسيمتوتسيميفخدمةاإلنسان

*** 
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 كلمة الشكر والتقدير

والسالمعلى  والصالة ويكايفمزيدة. يوايفنعمو احلمدهللربالعادلُت،محدا
 أمجعُت. وأصحابو وعلىآلو وسلمحبيبربالعادلُت، أمارسولاهللصلىاهللعليو

 بعد،

كتابةىذاالرسالةادلتواضعة،عسىأنتكوننافعةللقارئُتقدفبنعمةاهلل متت
واألمةمجيعا.جبانبذلكفإنىذهالرسالةالتتمإالبوجودادلساعداتمناألفاضل
كلمةجديرذكرىاذلمإالالشكراجلليلواالحًتامالفائق.أديلخبلوصالبال الكرًن،فال

إىل:

3.  سفضيلة إمام الدكتور إبراىيماألستاذ ملك موالنا جامعة مدير وفرايوغو،
 .اإلسالميةاحلكوميةماالنج

موالنااألستاذفضيلة .3 جامعة العليا الدراسات كلية عميد مييمن، الدكتور
 .ملكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

فضيلة .1 العربية اللغة تعليم قسم رئيس نور، صاحل شيداء كليةالدكتور
 .معةموالناملكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنجالدراساتالعلياجا

الدكتور .4 األستاذ الكاملفضيلة علي الذيالسوداينزلمد األول ادلشرف ،
كلمراحلإعدادىذاالبحث أفادتالباحثةعلمياوعملياووجوخطواتويف
مندبدايةفكرةالبحثحىتاالنتياءمنو،فلومناهللخَتاجلزاءومنالباحثة

 .عظيمالشكروالتقدير
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1.  الدكتور الثاىنفضيلة ادلشرف العونمصدوقي، كل للباحثة قدم فقد
والتشجيعاتطوالفًتةإعدادىذاالبحث،فلميبخلبعلموومليضقصدره

 ،ومناهللعظيمالثوابواجلزاء.يوماعنمساعدةالباحثة

6.  فضيلة العربية اللغة تعليم قسم يف ادلعلمُت العليااألساتذ الدراسات كلية
 .جامعةموالناملكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنح

العمل .7 وإلخواىنوأشقائيوزمالئيوأصدقائيوكلمنساىميفإخراجىذا
ادلتوضعإىلحيزالوجودولوبكلمةتشجيع،ذلممجيعاخالصالشكروعظيم

 .التقديرواالمتنان

وادلشرفُتوادلشرفاتدبعيدسونانأمبيلالعاىلجامعةادلربيُتوادلربياتإخوايت .8
ماالنج احلكومية اإلسالمية ملكإبراىيم فلمموالنا سلمة، أم دببٌت خاصة

.جزيلالشكرىمنخلوصالبال
وأخَتاتسألالباحثةاهللأنيثيبيمعلىأعماذلمويغفرذلمذنوهبمويكتبذلم

دةويعينيميفأعماذلم،آمُت.حسبنااهللونعمالوكيلالتوفيقوجيزييمخَتاجلزاءوالسعا
نعمادلوىلونعمالنصَت.واحلمدهللربالعادلُت.



واهللويلالتوفيق

***







 و

 

 رية إندونيسياو مجه
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
العربيةكلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة 

 تقرير ادلشرفني
بسماهللالرمحنالرحيماحلمدهللربالعادلُتوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياء

وادلرسلُتوعلىآلووصحبوأمجعُت.
بعداالطالععلىالبحثالتكميليالذيحضرتوالطالبة:

:فٍترسفايتيوريسااالسم
 -37737773/3s:رقمالتسجيل

 تنميـــة مهـــارة الكـــالمل ADDIEيـــة علـــى ضـــوء التعليم إعـــداد ادلـــواد:موضوعالبحث
مالـكإبـراىيماإلسـالميةجامعـةموالنـادبعيـدسـونانأمبيـلالعـاىل)حبثتطويريوذبرييب

 .(احلكوميةماالنج
وافقادلشرفانعلىتقدميياإىلرللساجلامعة.

ادلشرفالثاىنادلشرفاألول


 الدكتور مصدوقي    حممد علي الكاملاألستاذ الدكتور 
يعتمد،

رئيسقسمتعليماللغةالعربية


 الدكتور شهداء صاحل نور 
397373763771733773رقمالتوظيف:
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 رية إندونيسياو مجه
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
اللغة العربيةكلية الدراسات العليا قسم تعليم 

 اعتماد جلنة ادلناقشة
عنوانالبحث:
)حبثتطويريوذبرييب تنمية مهارة الكالمل ADDIEية على ضوء التعليم إعداد ادلواد

 (.مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنججامعةموالنادبعيدسونانأمبيلالعاىل
العربيةحبثتكميليللحصولعلىدرجةادلاجيستَتيفتعليماللغة

 s-2/37737773:رقمالتسجيل:فٍترسفايتيوريساإعدادالطالبة

قـررقبوذلـاشـرطاللحصـولعلـىىـذاالبحـثأمـامجلنـةادلناقشـةوتقددافعتالطالبـةعـن
.درجةادلاجيستَتيفتعليماللغةالعربية،وذلكيفيوم

وتتكونجلنةادلناقشةمنالسادةاألساتذة:
 التوقيع:..............رئيساومناقشاصاحلنورالدكتورشيداء .3

 التوقيع:..............مناقشااألستاذالدكتورزلمدعُت .3

 التوقيع:..............مشرفاومناقشااألستاذالدكتورزلمدعليالكامل .1

 التوقيع:..............مشرفاومناقشاالدكتورمصدوقي .4

يعتمد،
علياعميدكليةالدراساتال


 األستاذ الدكتور مهيمن

391633333981713771رقمالتوظيف:
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 إقرار الطالبة
أناادلوقعأدناه،وبيانايتكاآليت:

فين رسفايت يوريسا:االسمالكامل
37737773:رقمالتسجيل

مالــــــكإبــــــراىيمجامعــــــةموالنــــــامعيــــــدســــــونانأمبيــــــلالعــــــاىل:العنوان
.اإلسالميةاحلكوميةماالنج

أقرربـأنىـذهالرسـالةالـىتحضـرهتالتـوفَتشـرطللحصـولعلـىدرجـةادلاجيسـتَت
ــــكإبــــراىيماإلســــالمية ــــةكليــــةالدراســــاتالعليــــاجامعــــةموالنــــامل يفتعلــــيماللغــــةالعربي

احلكوميةماالنجربتادلوضوع:
)حبثتطويريوذبرييب تنمية مهارة الكالمل ADDIEية على ضوء التعليم إعداد ادلواد

(.مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنججامعةموالنادبعيدسونانأمبيلالعاىل
حضرهتاوكتبتيابنفسيومـازورهتـامـنإبـداعغـَتيأوتـأليفاآلخـر.وإذاأدعـى
أحداستقباالأهنـامـنتأليفـووتبـُتأهنـافعـالليسـتمـنحبثـيفأنـاأربمـلادلسـ وليةعلـى

ةعلــىادلشــرفأوعلــىكليــةالدراســاتالعليــاجامعــةموالنــاذلــك،ولــنتكــونادلســ ولي
ملكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

ىذا،وحررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلالصةوالجيربينأحدعلىذلك.
م3733أبريل24ماالنج،

توقيعصاحبةاإلقرار


 فين رسفايت يوريسا
s-2/37737773رقمالتسجيل:
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 رية إندونيسياو مجه
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

 حجة استشارة ادلشرف
:فٍترسفايتيوريسااالسم

s-2/37737773:رقمالتسجيل

 تنميـــة مهـــارة الكـــالمل ADDIEيـــة علـــى ضـــوء التعليم إعـــداد ادلـــواد:العنوان
مالـكإبـراىيماإلسـالميةجامعـةموالنـادبعيـدسـونانأمبيـلالعـاىل)حبثتطويريوذبرييب

(.احلكوميةماالنج
 :األستاذالدكتورزلمدعليالكاملوالدكتورمصدوقيادلشرفان

ادلشرفالثاينادلشرفاألولالوصفالتاريخالرقم
األولالفصل3733فربايَت34
الفصلالثاين3733فربايَت36
الفصلالثالث3733فربايَت16
الفصلالرابع3733مارس434
الفصلاخلامس3733مارس136
مستخلصالبحث3733أبريل63

يعتمد،
رئيسقسمتعليماللغةالعربية


 الدكتور شهداء صاحل نور

397373763771733773رقمالتوظيف:
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 مستخلص البحث
 ”لتنمية مهارة الكالم ADDIEية على ضوء التعليم إعداد ادلواد."م3733،فين رسفايت يوريسا

مالــكإبــراىيماإلســالميةاحلكوميــةجامعــةموالنــادبعيــدســونانأمبيــلالعــاىل)حبــثتطــويريوذبــرييب
كتورمصدوقي.الدوعليالكاملالدكتورزلمداألستاذادلشرفان:.(ماالنج

ميارةالكالم،دبعيدسونانأمبيلالعاىل.(،ADDIE) منطأديلتعليمية،اوادالكلمةاألساسية:ادل

 احلكوميةاصبحت اإلسالمية إبراىيم ملك موالنا امركزجامعة يف الدينيةالبناء روح
واألخالقالكرمية الطالبيفادلرحلة فيو معيدخاصيسكن فييا ألن العلوماألوىلويتعلمون،

بدأتالطالباتدبعيدسونانأمبيلالعاىليفتعلماللغةالعربيةمند.اللغةالعربيةونتكلميوالدينية
وادلعيدملجييزمادةخاصةيفوملتتكلمعربيةإالالطالباتالىتتعلمتمنقبل.فيوأولدخوذلن

كتابافيوادلفردات ومليشجعىذاالكتابإىلاستيعابميارةالكالم.الوافرةتنميةىذهادليارةإال
لتنميتيا.ىيأداةضروريةيفتعليمىذهادليارةاخلاصةأماادلادةالتعليمية

 ادلشكلة التعليميفوضعتمنىذه تصميممادة كيفيتّم البحثيعٌت أسئلة الباحثة
بعدتطبيقيا؟.و مدىفعاليتيا الكالم؟وما ميارة البحثتنمية عرفةعمليةتصميمدلييدفىذا

مادةتعليمميارةالكالموفعاليتيايفالعمليةالتعليميةدلستوىادلبتدئُتدبعيدسونانأمبيلالعاىل
ملك موالنا ماالنج.جامعة احلكومية اإلسالمية البحثإجراءاتالبحثإبراىيم ىذا يستخدم

.التجرييبحيثصممتالباحثةاالختبارالقبليوالبعديللمجموعةالتجريبيةوالضابطة
(أكربمندرجةتاء95956(يفىذاالبحث)toوجدتالباحثةأندرجةتاءحساب)

 مستوى على )5اجلدول %25073 و( السابق(25818)%1مستوى الفرض بأن فعرفنا
إعدادادلواد(أنعملية3تائجىذاالبحثىي:)نو،فعالةول،وىذايشَتإىلأنادلادةادلعدةمقب
عواألياميفنصفالفصلالدراسياألوليبتحديداألىدافمثتعيُتادلوادمستنداعلىاألسابتبدأ

ينقسموالثاين،و التعليميومحسبعددنوعادلادة ايفادلعينة احلوار،األسبوع: دلفردات،اجلملة،
البحثعلىأناستخداممادةتعليمميارة(دلتنتيجة3)النحو،ومتثيلاحلوارخارجالفصل.

الطالباتيفمجيعادل شرات.يساعدعلىتنميةقدرةلفعالةالكالم
مـادةتعلـيمميـارةالكـالماسـتخداماادلعلـممنالنتيجتُتالسابقتُت،أنيسـتخدم

صــحيحا.وترجــواالباحثــةأنيكــونىــذاالبحــثمرجعــاللبحــوثالالحقــةادلتعلقــةهبــذا
ادلتقدمة.البحث،وأنتكونىناكحبوثعنمادةتعليمميارةالكالمللمستويات
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ABSTRACT 

 

Penny Respati Yurisa, 3733. “Preparing Teaching Material with ADDIE Model  

for Improving Speaking Skill (Development and Experiment Research in 

Ma’had Sunan Ampel al’Aly, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang)”. Advisor: 1)Prof. Dr. Muhammad Ali Alkamil, 2)Dr. 

Masduki. 

Keyword: Teaching Material, ADDIE Model, Speaking Teaching, Ma’had Sunan  

    Ampel al’Aly State Islamic University Maulana Malik Ibrahim. 

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim become a center of 

spiritual and moral building, because there are Ma’had where the students of first 

grade studied about Islamic science and Arabic speaking. The speaking is chosen 

because most of people in their life prefer to speak than writing. The students of 

Ma’had Sunan Ampel al’Aly begin to study about speaking from the first time 

they are coming, until now they didn’t speak Arabic yet except who has studied 

before. And Ma’had hasn’t speaking teaching material, only a vocabularies book 

which unsuitable in using for improving Speaking Skill. And speaking teaching 

material is very important for improving it. 

The Researcher put the research problem of this research are How is the 

process for finishing the teaching material in improving speaking skill? and how 

effective this object after implementation?. This research aims at designing 

process of speaking teaching material and finding out the effectiveness of 

speaking teaching material using in Basic Class in Ma’had Sunan Ampel al’Aly 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. This research uses 

the experimental method that the researcher design pre-test and post-test for both 

groups (Experiment and Control group). 

This research reach the degree of t-test 9,956, this biggest than t-table at 

the level of 5% (2,073) and at the level 1% (2,818). This indicates that the use of 

Speaking Teaching Material in Arabic for improving speaking skill is effective. 

And the result of this research are obtained bellow: (1) Preparing this teaching 

material process started by determining the goals, finding out the learning material 

based on the days in a week which used for teaching. The material contain of 

Vocabularies, Sentences, Conversation, Arabic grammatical and Conversation 

practicing out door. (2) The use of Speaking Teaching Material in Arabic for 

improving speaking skill is effective. 

Based on these results, teaching material must be used as good as possible 

in teaching process. Besides, the researcher hopes that the research becomes the 

reference for further researchers which have a relation with this chapter and could 

be developed to other teaching material for advance grade.  
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ABSTRAK 

 

Penny Respati Yurisa, 3733. “Membuat Materi Pengajaran Dengan Model  

ADDIE untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara (Penelitian 

Pengembangan dan  Percobaan di Ma’had Sunan Ampel al’Aly 

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang”. 

Kata Kunci: Materi Ajar, Model ADDIE, Kemampuan Berbicara, Ma’had Sunan 

Ampel al’Aly 

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pusat 

pembinaan Spiritual dan Mental, karena Universitas memiliki Ma’had dimana 

para Mahasiswa semester satu tinggal disana dan mempelajar pelajaran Agama 

serta berbicara Bahasa Arab. Kenapa berbicara? karena manusia lebih banyak 

berbicara dari pada menulis. Mahasiswa Ma’had Sunan Ampel al’Aly mulai 

mempelajari bahasa Arab semenjak pertama kali mereka masuk ke Ma’had ini, 

namun hingga saat ini mereka belum mampu berbicara bahasa Arab, kecuali 

hanya mahasiswa yang sudah mempelajarinya sebelum masuk ke Ma’had. 

Ma’had Sunan Ampel al’Aly belum memiliki buku ajar dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Arab, buku ajar yang digunakan sementara ini adaah buku 

kosakata, dimana buku ini kurang cocok digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara mahasiswa. 

Dari masalah diatas maka peneliti meletakan rumusan masalah yaitu 

Bagaimana proses penyusunan materi pembelajaran dalam meningkatkan 

ketrampilan berbicara? Serta sejauh mana kefektifan materi yang disusun setelah 

diterapkan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

penyusunan materi pengajaran berbicara  bahasa Arab dan keefektifanya bila 

diterapkan bagi kelas Pemula di Ma’had Sunan Ampel al’Aly. Penelitian ini 

menggunakan prosedur eksperimen dimana peneliti mendesain Pre-test dan Post-

test terhadap dua kelompok (Eksperimen dan Kontrol). 

Penelitian mencapai hasil t-test yaitu 9,956, dimana hasil ini lebih besar 

dari pada tingkat t-table 5% 2,073 dan tingkat 1% 2,818. Dari hasil ini 

menunjukan bahwa pengajaran berbicara bahasa Arab efektif dengan 

menggunakan materi ajar yang telah disusun oleh peneliti. Hasil penelitian ini 

adalah: (1) Penyusunan materi ajar untuk ekstrakurikuler bagi kelas pemula ini 

dimulai dengan membatasi tujuan pengajaran, kemudian menentukan pembagian 

materi sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk pembelajaran dalam satu 

minggu. Materi terdiri dari Kosa Kata, Kalimat, Percakapan, Tata Bahasa Arab 

dan mempraktekan percakapan diluar kelas. (2) Pembelajaran berbicara bahasa 

Arab dengan menggunakan Materi ajar ini dinyatakan efektif. 

Dari hasil yang disebutkan diatas, sudah semestinya materi pengajaran 

berbicara bahasa Arab dapat dimanfaatkan dengan benar dalam proses pengajaran, 

selain itu penulis berharap agar penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian 

lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat dikembangkan 

ke dalam desain materi ajar berbicara untuk tingkat selanjutnya. 
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 تنمية مهارة الكالم ل ADDIE ضوءية على التعليم إعداد املواد
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مبعهد سوناد أمبيل العاىل)حبث تطويري وجترييب 

 (احلكومية ماالنج
 

 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 
 مقدمة -أ 

بيةةمهم  ةةل ا ةةلوا فلةة  ال هةةم اللغةةة هةةو الواسةةطة الةةه ياةةرادمها االةةرا  لالت ةةاح 
للمعاين و امل اهيم اله أرا وها. و جبانب هذه املاألة املهمة كةاد الكةالخ هةو ااسةاس الةذي 
يعطةةو  ورا هام ةةا و   ةةوح االت ةةاح بيةةمهم. و كانةةب اللغةةة العربيةةة هةةو لغةةة أجمبيةةة مألولةةة 

رةةإ إندونياةةيا اكد اك ةةر بإندونياةةيا و انرتةةر  إىل أإةةان إندونياةةيا بانرتةةار اإلسةةالخ  بةةل تع
 ممزلة رليعة لديهم.ا  كما أنه للغة العربية مكانة و الدوح اإلسالمية سكا ن

و فلة  الةر م مةةا هةذا االهرمةاخ الكبةةا الةذي اةةاخ بةه سةكاد إندونياةةيا و نتةر اللغةةة 
العربيةةة لإ ةةا ل ت ةةل إىل  رجةةة املرجةةوهب و اسةةريعاها و اسةةرادامها و ذةةاال  احليةةاهب. وهةةذه 

( ااانةةب 3( ااانةةب ال يفةةاو 2( ااانةةب الرعليمةةو 1املاةةألة ال ختلةةو مةةا ااوانةةب اكتيةةة:    
 .  1( ااانب الاياسو4اللغوي 
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ولو رجعما إىل تأمل  اح تعلم اللغةة العربيةة ب بال نةا إندونياةيا لوجةدنا أنةه اةد طةاح 
املرموفةةةة  وكةةةل مةةةا  زمةةةا تدرياةةةها ب ديةةةأ املةةةدارس أو املعاهةةةد اإلسةةةالمية بأشةةةكاح تدرياةةةها

صورنا هذا الوااأ هو اللجةون إىل أهةدات تعلةيم لغةة اليفةركد الكةرًن  وأد تعلمهةا هةو جةزن مةا 
 يا اإلسالخ كمةا اةاح فمةر بةا ا:طةاع: وتعلمةوا العربيةة لإ ةا مةا  يةمكم  وتعلمةوا ال ةرا   

ا تيميةةة:وإد لإ ةةا مةةا  يةةمكمو  وكةةرره التةةالع  ملةةا يعةةرت العربيةةة أد يةةركلم بغاهةةا  واةةاح ابةة
والامة لرض  وال ي هةم إال اللغة العربية ما الديا  ومعرلرها لرض واجب  اد لهم الكراع 

  ووما اليرم الواجب إال به لهو واجبو. أصوح ال يفه اافدهب كما ذكر ب 2بالعربية
ة للغةةةةة هةةةةو الر ةةةةاهم   الكةةةةالخ واحلةةةةديث مةةةةا أهةةةةم وسةةةةا ل والوظي ةةةةة الر ياةةةة 

وال شةك اد  3.دات الطرييفةة امل لة  لرعلةيم اللغةةفليهمةا هةدت مةا أهة الر اهم  وتممية اليفدرهب
الكةةةةةالخ او الرنةةةةةدل مةةةةةا اهةةةةةم المتةةةةةاط اللغةةةةةوي للكبةةةةةار وال ةةةةةغار فلةةةةة  الاةةةةةوان . لالمةةةةةاس 
يارادمود الكالخ اك ر ما الكرابةة و  يةا م   اي ا ةم يركلمةود اك ةر تةا يكربةود   ومةا 

الت ةاح اللغةوب بالماةبة لاناةاد   وفلة  ذلةك هما ميكا افربار الكالخ هو التكل الةر ي  ل
وو املر لةةةة االبردا يةةةة ب ةةة ة  يعرةةةإ الكةةةالخ أهةةةم جةةةزن و املمارسةةةة اللغويةةةة واسةةةراداما  ةةةا .

ليهةا الرلميةذ وي همهةا خ لالكلمةا  الةل ياةرمأ إخاصة جيةب اد ترةداخل هةذه ال مةود  الكةال
لميةةذ و لهةةم مةةا ييفةةران مبةةا اسةةرمأ هةةو الةةل ميكةةا اد ياةةرادخ مهمةةا و  دي ةةه . وياةةرع  الر

 إليه وما اسرادمه و  دي ه. 
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مهةةةارهب الكةةةالخ هةةةو مهةةةارهب اإلنرةةةاج بعةةةد اكراةةةاع مهةةةارت  االسةةةرما   وكمةةةا فرلمةةةا أد  
ب فملية الرعلم  وامل ماؤولية الةرعلم  اخةل ال  ةل  نهب. إد املرعلم هو احملور ااساسواليفرا

  الكةالخ لعلةيهم أد ميارسةوا اللغةة بطرييفةة ال عالةةة. وخارجةه ال ةاه  ولرمميةة اةدرهب الطةالع فلةة
إد الطالةةةب المةةةاجم اليعرمةةةد فلةةة  املاةةةافدهب معلمةةةه ليفةةة  ب فمليةةةة تعلةةةيم اللغةةةة بةةةل يمرهةةةز 

لةالكالخ أو هةو كاملهةارهب ارةاج اىل اسةرعدا  كةات     4ال رصة  وله ملمارسة اللغة املاةرهدلة.
كالخ الذي سيكلمه التةا  مةا تماةي  االسرعدا  ما جانب املوضو  او ال كرهب وهدت ال

الرنةةدل وتعبةةا اكران بلغةةةة سةةليمة واالسةةةرعدا  مةةا جانةةب اسةةةراداخ اللغةةة مةةةا نطةة  سةةةليم 
واخريار امل ر ا  املماسبة و الكالخ. اد املتكلة اله تواجه مرعلمةو اللغةة العربيةة كلغةة ةانيةة 

تماي  ال كرهب واكران لةدب الطلبةة  ب  ة فامة ك اهب ومرموفة ممها ندرهب امل ر ا  اللغوية وفدخ
 فمد الكالخ.  

كاد تعليم العربيةة جةزنا مةا  يةاهب املاةلم . وهمةاج ةالةةة أمةور مهمةة ب تعلةيم اللغةة 
العربيةةة للمةةاطيف  بغاهةةا هةةو: املمةةاهج واملةةوا  الرعليميةةة وطةةرث الرةةدري .كل هةةذه ال الةةةة هةةو 

علةةةم للوصةةةوح إىل ااهةةةدات الرعليميةةةة. عمليةةةة تعليميةةةة  وبةةةدو ا ي ةةةعب املالأ وا  مهمةةةة ب 
لبمان املمهج اايد واخريار املوا  الرعليمية وافدا ها واسراداخ االطرييفة املماسبة ب الرعلةيم هةو 
أ وا  أساسةةية ومةةا املهةةم فلةة  المةةاظر املدرسةةة أو املعهةةد ومدرسةةيها اإلملةةاخ هةةا. وال تم  ةةل 

لغا أبما هةا  ومهةم ملةدرس اللغةة العربيةة اإلملةاخ هةا هذه اا وا  ال الةة ما تعليم اللغة العربية 
إملاما جيدا إذ أد هماج لرث كبا ب  تعليم اللغة العربية للماطيف  ها وللماطيف  بغاها. واليل 
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مةةا المةةاس مةةا يعةةرت ذلةةك  ةةل بةة  املار ةة  ب الدراسةةا  العربيةةة  مةةا الةةذيا ل يةةرم  ةةم 
رعليم اللغة العربيةة للمةاطيف  بغاهةا هةو أصةعب مةا تعلةيم لرصة لدراسة فلم اللغة الرطبييفو. ل

العربيةةةة للمةةةاطيف  هةةةا إذ أد ااوح يمبغةةةة  أد ييفةةةاخ فلةةة  الرنليةةةل الريفةةةةابلو للغةةةة العربيةةةة ولغةةةةة 
 الطالع حبيث حتد  ما تر   اللغراد.

ومةةا املال  ةةة فلةة  الدارسةة  ب الةةدرس اإلضةةاب صةةباو اللغةةة مبعهةةد سةةوناد أمبيةةل 
العةةةاىل جامعةةةة موالنةةةا مالةةةك إبةةةراهيم اإلسةةةالمية احلكوميةةةة مةةةاالنج أ ةةةم ترموفةةةوا ب اسةةةراداخ 
اسرتاتيجيا  تعلم اللغة  كاد ذلك بطرييفة فتوا ية و ةا مم مةة  لمةا الوااةأ أ ةم يواجهةود 

واملعلةم ب الةدرس اإلضةاب مبعهةد سةوناد أمبيةل العةاىل اح باللغة العربيةة. صعوبا  أةمان االت 
ل ياةةرن  كرابةةا ميفةةررا ب مةةا هب اللغةةة العربيةةة إال كرةةاع امل ةةر ا   وليةةه امل ةةر ا  الةةوالرهب  ود 

فمليةة تعلةيم والةرعلم ب سةا   ولي  ليه االرشا ا  ب طرييفة تعليمها. وهكةاذا الرم يم اايد
و كل ما يأت  واب الرعلةيم  كةاد املعلةم يتةعر ب ةعوبة  صباو اللغة كل يوخ. الدرس اإلضاب

تةةأت  هةةذه  املةةرعلم بالةةدرس اإلضةةاب. خولةةا أد ياةةأخ املتةةواة ب حبةةث طرييفةةة إليفةةان امل ةةر ا 
 5املتكلة ما فدخ تم يم الكراع اايد.

ليفامةةب وانطالاةا مةا هةذه متةكال  تعلةيم اللغةةة العربيةة مبعهةد سةوناد أمبيةل العةاىل  
كةةل مةةا ذكةةر  البا  ةةة   مةةا هب الرعلةةيم ب تمميةةة مهةةارهب الكةةالخ للةةدرس اإلضةةاب. البا  ةةة بإفةةدا 

مةةا هب تعلةةيم اللغةةة العربيةةة ب تمميةةة إفةةدا   هةةو ميفدمةةة لكرابةةة خطةةة الرسةةالة العلميةةة هةةذه فةةا
املتةكال  الةل يواجههةا مدرسةوا و ارسةوها  البا  ةة ب معااةة إ ةدب ور بب مهارهب الكالخ.

 تعليم اللغة العربية وتعلمها. ب

                                                             
 2112يمايا  1اا د   خو ب الاافة ال اممة صبا ا ي   نور اليفبطية  امليفابلةومعلمة الدرس اإلضاىف قسم اللغة ةاملقابلة مع رئيس 5
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 أسئلتهو  البحثمشكلة  -ب 
اةةةروب املبرةةةد   ب اسةةةريعاع مهةةةارهب املمتةةةكلة البنةةةث ترم ةةةل ب ضةةةعف الطالبةةةا  

 :الكالخ  وأما أسئلة البنث لهو
 رمميةةةة مهةةةارهب الكةةةالخل ADDIEضةةةون  فلةةة  يةةةةالرعليم املةةةوا  إفةةةدا  يةةةرم   كيةةةف -1

جامعة موالنا  أمبيل العاىل سونادمبعهد درس اإلضاب لب ا للماروب املبرد  
 ؟مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ضةةةوناملةةةوا  الرعليميةةةة فلةةة  باسةةةراداخ  مةةةدب لعابيةةةة تعلةةةيم مهةةةارهب الكةةةالخمةةةا  -2
ADDIE   مبعهةةد  رمميةةة مهةةارهب الكةةالخل درس اإلضةةابلةةب ا للماةةروب املبرةةد
 ؟اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم  أمبيل العاىل سوناد

 
 البحث هدف -ج 

رمميةة ل ADDIEضةون  فلة  يةةالرعليم املةوا ترجو البا  ة أد ترمكا ما إنرةاج  -6
أمبيةةةل  درس اإلضةةةاب مبعهةةةد سةةةونادلةةةب ا للماةةةروب املبرةةةد   مهةةةارهب الكةةةالخ

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العاىل

رمميةةةة مهةةةارهب ل ADDIEضةةةون  فلةةة  يةةةةالرعليم املةةةوا وأد تعةةةرت البا  ةةةة لعاليةةةة  -2
 أمبيةةةل العةةةاىل درس اإلضةةةاب مبعهةةةد سةةةونادلةةةب ا للماةةةروب املبرةةةد   الكةةةالخ

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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   أمهية البحث: -د 
 : الرالية ااوانب و م يدا يكود أد البنث  ذا يرج 

 اجلانب النظري -1
 ب املاروب للطالعإىل افدا  املا هب املماسبة  البنث هذا يد ي: أوال

 ال عاح. العربية اللغة مهارهب الكالخ ب ميتعلو  املبرد و
لرممية مهارهب  ميرعلال ما هب ريتطو  واسهاما فلمية  البنث هذاضيف ي: ةانيا

 العربية ب الإنامج  ا املدرسو. اللغة الكالخ ب
 اجلانب التطبيقي -2

 ريتطو هذا البنث مرجعا ب  يكود سوت  معهد سوناد أمبيل العاىل: أوال
 .للماروب املبرد   خاصة العربية  اللغة لرممية مهارهب الكالخ ب رعليمال ما هب
 و اللغة العربية ب املعاهد االسالمية عل ممل ماافدا يكود  عل مللم: ةانيا

 .لطالعأساسو ل مباروب املماسبة والوسيلة والطرييفة احملروب اخريار
اللغة العربية ماايرا ول   مهارهب الكالخ ب تعليم يكودس للطالع : ةال ا

 ر با م.
 العلوخ ختزيا و ومداخلة لمراجأل زيا هب للجامعة يكود للجامعة : رابعا

 .العربية اللغةلرممية مهارهب الكالخ ب  رعليمال ا هبطوير مت و خاصة
ذاال هاما ب اكرتةات  ةلبا  ل البنث هذا يكود سوتو   ةللبا  : خاماا

املماسةبة للماةروب املبرةد    العربيةة اللغةةما هب الرعلةيم لرمميةة مهةارهب الكةالخ ب 
 .ملعهد سوناد أمبيل العاىل
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 البحث ضات فا -ه 
ب  للماةروب املبرةةد   رمميةة مهةةارهب الكةالخللعالةة  ADDIEضةةون  فلة  يةةالرعليم املةوا 

جامعةة موالنةةا مالةك إبةةراهيم اإلسةالمية احلكوميةةة  أمبيةةل العةاىل درس اإلضةاب مبعهةةد سةونادلةا
  .ماالنج

    
 :حدود البحث -و 

 معهةد سةوناد أمبيةل العةاىلمكةاد البنةث ب  ةالبا  ة   ةد ة: يناملكا و احلد -6
إبةةةةةراهيم اإلسةةةةةالمية احلكوميةةةةةة  مالةةةةةكجامعةةةةةة موالنةةةةةا  للبمةةةةةا  مببةةةةة  أخ سةةةةةلمة

أسةةة   . ليفةةةدأهةةةم فم ةةةر ب ااامعةةةةن ةةةرا فلةةة  أد هةةةذا املعهةةةد مةةةا  .مةةةاالنج
 .تيفريبا طالبا 0222ليها ما خ ويضم  9111املعهد فاخ 

 يةةةةالرعليم املةةوا إفةةةدا  هةةةذا البنةةث فةةا: ب  ةركةةةز البا  ةةت :ةاملوضةةوفي و احلةةد -0
درس لةةةةةب ا للماةةةةةروب املبرةةةةةد   رمميةةةةةة مهةةةةةارهب الكةةةةةالخل ADDIEضةةةةةون  فلةةةةة 

جامعةةةة موالنةةةا مالةةةك إبةةةراهيم اإلسةةةالمية  أمبيةةةل العةةةاىل سةةةوناداإلضةةةاب مبعهةةةد 
  .ولعاليره  واسرادخ هذا البنث املدخل الكمو احلكومية ماالنج

-0299امعو العةاخ ااة ل ل ال اىن مةا : يعيفد هذا البنث بةالزممي و احلد -3
 .مة 0290
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 حتديد املصطلحات -ز 
بنةةث  ولراةةهيل ال هةةم  ةةذا ب هةةذا الاملهمةةة بعةة  امل ةةطلنا   ةاةةرادخ البا  ةةوت
  :مايأت كتلك امل طلنا    ةترو البا  البنث ت

هةةو احملرةةوب الرعليمةة  الةةذب نر ةةب ب تيفدميةةه بغةةرض حتيفيةة   :يووةالتعليم املووواد -1
أهةةدات تعليميةةةة معرليةةة أو وجدانيةةةة أو مهاريةةة  وهةةةو املضةةمود الةةةذب يرعلمةةةه 

 6الرلميذ ب فلم ما.
يبة  مرا ةل الةرعلم ااساسةية لر ةميم أ د اامنةاط الةذي : ADDIE منط أدي -2

ن امةةةةةة البايطةوالاةةةةةهلة  وهةةةةةو يتةةةةةرمل فلةةةةة   اةةةةةة أمةةةةةور وهةةةةةو: الرنليةةةةةل  
 7الر ميم  الرطوير  الرطبي  والريفييم.

اةةروب ؛ املال الةةةةهةةو أوىل ماةةرويا  تعلةةيم اللغةةة العربيةةة : املبتوودئنسووتوى امل -3
املاةةةةروب املبرةةةةد   وهةةةةو . 8 املريفةةةةدماةةةةروب   واملاملروسةةةة اةةةةروب املبرةةةةد    امل

الطالع الذب بدأ ب تعلم اللغةة العربيةة مةا جديةد  ول ياةرن  املعلومةا  ب 
اللغة العربية. وأما املاروب املروسط  هو الطالع الةذب لةه املعلومةا  الةيال ب 
اللغةةة العربيةةة  وأمةةا املاةةروب املريفةةدمو هةةو الطةةالع الةةذب لةةه املعلومةةا  الك ةةاهب 

 ب اللغة العربية.

                                                             
   )مؤساة ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقن هبا اجلانب النظرىدروس الدورات التدريبية    وكخرود فبد الرمحا با إبراهيم ال وزاد6
 111هةةة( ص. 1424الواف اإلسالم     

7
 Benny Pribadi, A. Model Disain System Pembelajaran. (Jakarta: Dian Pustaka, 2010) Hlm. 125 

 124ص.  ، مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العربفلو احلديدي  8
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هةةةةو الةةةدرس الةةةةذب ييفةةةوخ خةةةةارج املةةةةمهج  (extracurricular) الووودرس اإلضوووواىف: -4
لياةةةةةافد الطةةةةةالع ب تمميةةةةةة ك ةةةةةا رهم وميةةةةةو م  الدراسةةةةةو أو ا:طةةةةةة الدراسةةةةةية

 اب ا ريةاجهم بمتةاطا  ا:اصةة فيفةد ا املعلةم الةذب لةه ك ا ةة ب نتةاطة 
 9.ما 

 :مهارة الكالم -5
مهارهب الكالخ هو إ دب املهارا  اللغوية ااربأ و تعليم اللغة العربية  وأما 

 تعريف مهارهب الكالخ لهو كما يلو: 
هةةو  ذااةةة تممةةو بةةالرعلم واةةد تكةةود  ركةةة أو ل  يةةة أو  (Skill)املهةةارهب  -(أ 

 10فيفلية أو مزجيا ما أك ر ما نو 
خةةةةاطر الخ ب أصةةةةل اللغةةةةة هةةةةو اإلبانةةةةة و اإلل ةةةةاو فمةةةةا جيةةةةوح و الكةةةة -(ع 

  11اإلنااد ما ألكاره ومتافره ما  يث ي همه اكخرود
الكةةةةةةالخ اصةةةةةةطال ا هةةةةةةو لةةةةةةا نيفةةةةةةل املعريفةةةةةةدا  ومتةةةةةةافر واا اسةةةةةةي   -(ج 

واملعلومةةا  واملعةةارت وا:ةةإا  واالكةةار وااران مةةا شةةا  إىل كخةةريا 
نيفال ييفأ ما املارمأ أو املاريفبل أو املااطب مواأ اليفبةوح و ال هةم و 

 12الر افل واالسرجابة

                                                             
9 http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/pengertian-kegiatan-ekstra-kurikuler/ di akses pada  
   tanggal 14 Febuari 2012. 

10
 441  ص (خ6431  لبماد باو :  ار العلم للمالي   )قاموس التبية  حممد فلو ا:ويل 

 211   صخ(2111أر ود:  ار الاروث  -فماد)  ةغالطرائق العلمية ىف تدريس الل ،فل   ا  الدليم 11
 61  ص خ(2111اليفاهرهب: مكربة وهبة  )  فنياته و استاتيجيا ته وأساليب تعليمية —، احلوارم  إبراهيم اللبو ب12

http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/pengertian-kegiatan-ekstra-kurikuler/
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  (Speaking skills)وانطالاةةا مةةا الرعري ةةا  الاةةابيفة لةةإد املهةةارا  الكالميةةة
 13هو صنة الل ظ وصنة الرمغيم والرندل بارفة مماسبة

لكةةرهب بمةةان معهةةد سةةونا أمبيةةل العةةايل ترجةةأ إىل  :معهوود سووونان أمبيوول العوواى -6
ااسراذ ف ماد مم ور وهةو أ ةد متةايمل املعهةد سةابيفا. أمةا الةذي  يفة  هةذه 

سةة رايو و ر ةةي  ااامعةةة إمةةاخ ال كةةرهب فلةة  أرض الوااةةأ لهةةو ااسةةراذ الةةدكرور 
بدأ و بمان أربعة مباين أساسية ممهةا   6444أبريل  4احلايل. ل و يوخ اا د 

اين يتةةةمل كةةةل ممهةةةا فلةةة   اةةة   جةةةرهب و يتةةةرمل مبةةةاين ااربعةةةة ةةةةالل مبةةة
 جرهب مث بمب ااامعة مب  خاماا يترمل فل   اة   جةرهب  634ااربعة 

 جةةرهب وهةةذه كلهةةا  214 جةةرهب لهةةو  01زا ةةدا  634ليكةةود العةةد   الكةةل 
 212طالبةةا وطالبةةة مةةمهم  6164خاصةةة لاةةكا الطةةالع  يةةث تاةةروفب 

ذلةةك ب بمةةان ةانيةةة مبةةاد لاةةكا متةةايمل املعهةةد طالبةةا وجبانةةب  002طالبةةة و
وماةةؤوله وحلةة  بمةةان ماةةكم  لاةةكا متةةايمل املعهةةد همةةاج سةةور اةةي  مبةةاد 
سكا الطالع ومباد سكا متايمل املعهد مرافةة امةا وسةالمة الطةالع. وب 
وضةةةةأ  جةةةةر فمةةةةد بةةةةاع أوح املعهةةةةد ونيفتةةةةب فليةةةةه بعةةةة  اإلرشةةةةا ا  م ةةةةل 

ونوا أوىل المهةة ( واولمةةا)كونوا أوىل ااب ةةار( اولمةةا)كونوا أوىل العلةةم( واولمةةا)ك
واولمةةا)كونوا أوىل االبةةاع( كمةةا نيفتةةب فليةةه بعةة  اكيةةا  الكرميةةة م ةةل اولةةه 

 14تعاىل)وجاهدوا و اهلل    جها ه(.

                                                             
  401ص   املرجع السابق  ا:ويلحممد فلو 13

 .2119 -2118  معهد سوناد أمبيل العاىل  بااامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج  دليل 14
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 سات السابقةاالدر  -ح 
ما املعروت أد البنث ليما يرعل  مبهارهب الكالخ و اللغة العربية اد سب  البنث ليةه 

    ممهم:فد  ما البا  
تممية مهارهب العمواد حتب  (2111حممد رضا الايفات )ااخ به  الذب االبنث -1

الكالخ باسراداخ البطااا  و املعهد الع ري  مرور ال الث و ار املعرلةو  
  هباجارا  ا ممتور امل رسالة و هذه  طالب ب كلية الدراسا  العليا  كديرب

املدخل الرجرييب الكمو  أما  هو البا ثفمد  املارادخ ممهج البنث
 راسره هو  راسة  الة. وذرمأ البنث هو طالع ال ف ا:ام   

طالبا. ليفام العيمة إيل ل ل  ومها  24و العيمة  6111وفد هم  وايل 
نرا ج هذا البنث و  طالبا. 62ل ل الضاب  و ل ل الرجرييب  ولكل ل ل 

 هو :
 ال يفة اسرتاتيجية املراة هو البطااا  باسراداخ الكالخ مهارهب تعليم أد   -(أ 

 مهارهب اسريعاع فلو الطلبة ادرهب وتزويد اللغوية  املهارا  الكرااع
 ااخرب املهارا  تممية فلو وتاافد الكالخ

 مرورك الع ري املعهد و البطااا  باسراداخ الكالخ مهارهب تعليم أد -(ع 
 الطالع ماروب رلأ و لعالة أك ر تكود كديربو  اراملعرلةو ال الث

 أةمان الطالع انتطة فلو اإلشرات املدرس فلو ي عب املتكال  -(ج 
 الواب بع  إيل املدرس واراج ك اهب الطالع فد  كاد إذا الردري 
 .الردري  ابل البطااا  الفدا 
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ااةم تعلةيم    طالب ب كلية الدراسا  العليةا فبد الرمحاااخ به  الذب البنث -2
تعلةيم  فةا ملك إبراهيم احلكوميةة اإلسةالمية مةاالنج اللغة العربية جبامعة موالنا

مهةةارهب الكةةالخ باسةةراداخ كرةةاع امل ةةر ا  للبيئةةة العربيةةة: بةةالرطبي  فلةة  معهةةد 
   وهةةذه رسةةالة ار الريفةةوب سةةمجود أكةةونج بورواسةةارب باسةةورواد جةةوب شةةراية

. و  ةةةةل البا ةةةةث إىل أد  اسةةةةراداخ كرةةةةاع امل ةةةةر ا  هباملاجاةةةةرا  ةةةةا ممتةةةةور 
عربية ب تعليم الكالخ تؤةر تأةاا لعاال ب تراية مهارهب الكالخ ما جوانبه للبيئة ال

م وذلةةةك بالماةةةبة ب حتليةةةل ال الةةةةة أي ال ةةةروهب املعجميةةةة والمطةةة  والرعبةةةا الواضةةة
 .1 56% فل  اإرات 99بدرجة ال يفة  (t-test)نرا ج االخربار الرا   

كلية الدراسةا  ( الطالب ب  2113) أيريك كوسباندونوااخ به  الذب البنث -3
 الاةةةةمعية الطرييفةةةةة لعاليةةةة حتةةةةب املوضةةةةو  و  العليةةةا جامعةةةةة مةةةةاالنج اإلسةةةالمية

 رسةةةةةالةوهةةةةةذه  والعربيةةةةةة الكةةةةةالخ مهةةةةةارهب ب الطةةةةةالع اةةةةةدرهب ترايةةةةةة ب التةةةةة هية
 لعاليةةة فةةا البنةةث فلةة  للن ةةوحأهةةدات البنةةث:  .هباملاجاةةرا  ةةا ممتةةور 

 الكةةةالخ مهةةةارهب تةةةدري  ب الطةةةالع اةةةدرهب ترايةةةة ب التةةة هية الاةةةمعية الطرييفةةةة
نةةةو  البنةةةث اإلجرا ةةةو باسةةةراداخ مةةةمهج البنةةةث: هةةةذا البنةةةث مةةةا  .العربيةةةة

ةةةو باسةةةر ا هب أسةةةلوع  .Experiment Researchالبنةةةث الرجةةةرييب  املةةةدخل الكم 
ك ةةانهب الكةةةالخ باسةةراداخ الطرييفةةة الاةةمعية التةةة هية و أمهيةةة نريجةةة البنةةث:  

الةةةدور ااوح  و و الةةةدور ال ةةةاين و ماةةةروب جيةةةد ماةةةروب ميفبةةةوح و جيةةةد و 
ا و ال يتةةةعرود بال ةةةعوبة  ا و الطةةةالع ا ةةةلود فلةةة  المرةةةا ج ااي ةةةدهب جةةةد  جةةةد 

ةود بالعربية.  فمدما يرند 



13 
 

 

الطالةةب ب   حبةةث  ةةا ممتةةورهب  (2112)شةةريف الةةدياالةةذي اةةاخ بةةه  البنةةث -4
وتدري  مهارهب حتب املوضو    كلية الدراسا  العليا جامعة ماالنج اإلسالمية

الكةالخ فلة  أسةاس امل ةر ا  لطلبةة املدرسةة العاليةة اإلسةالمية احلكوميةةة ااوىل 
أهةةدات البنةةث: وصةةف فمليةةة تةةدري  مهةةارهب الكةةالخ فمةةد الطلبةةة    مبةةاالنجو

وادر م ابل تدري  مهارهب الكالخ وادر م بعد تدرياها فل  اساس امل ةر ا  
ث مةةةا المةةةو  الكمةةةو الوصةةة و مةةةمهج البنةةةث: هةةةذا البنةةة ولعاليةةةة تدرياةةةها.

الرجرييب. وذرمةأ البيانةا  وفيمرةه هةو الطلبةة و ال  ةل العاشةر وعو لل  ةل 
الرجةةرييب و الطلبةةةة و ال  ةةل العاشةةةر وجو لل  ةةل الضةةةاب . أمةةا أ او  دةةةأ 
البيانةةةا  لهةةةو املال  ةةةة واالخربةةةار واالسةةةربياد. واسةةةرادخ البا ةةةث املرغةةةاا  

ية نريجة البنث: إد تدري  مهارهب الكةالخ فلة  أمه املاريفبل والرابأ والضاب .
اساس امل ر ا  لعاح لرتاية مهارهب الكةالخ فمةد الطلبةة ولةه  ور كبةا و تاةهيل 
وتتةةجيأ وتاةةريأ الطلبةةة و مهةةارهب الكةةالخ  ونةةاح الطلبةةة ةيفةةة الةةم   و تطبيةة  

 مهارهب الكالخ.
 ةالطالبة      ةا ممتةورهب(2111) يولر ال طر نور سةالخ الذي اامب به  البنث -5

حتب املوضو  و تطبية  ن ريةة   كلية الدراسا  العليا جامعة ماالنج اإلسالميةب  
الو ةةةةدهب ملهةةةةارهب الكةةةةالخ و شةةةةعبة تعلةةةةيم اللغةةةةة العربيةةةةة باملعهةةةةد العةةةةايل اإلسةةةةالمو 

أهدات البنث: ملعرلة من  مهارهب الكةالخ . احلكومو حممو  يون  بباتوسمجكارو
املعرلة كيف تكود مهارهب الكالخ و شعبة تعليم اللغة و شعبة تعليم العربية ولميل 

العربية باملعهد العايل اإلسالمو احلكةومو حممةو  يةون  بباتوسةمجكار تيفةوخ بةدور 
مةةةمهج البنةةةث: املةةةدخل البنةةةث ليةةةه مةةةدخل  لعةةةاح و ا ةةةاو تعلةةةيم العربيةةةة ليةةةه.
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الكي ةةةةو الكمةةةةو ونوفةةةةه هةةةةو البنةةةةث الرجريةةةةةيب وطرييفرةةةةه و دةةةةأ البيانةةةةا  هةةةةو 
ملال طةةة واالخربةةار واالسةةربياد. وأمةةا فيمرةةةه لهةةو طةةالع املاةةروي ال الةةث العةةةاخ ا

طالبةةةا لل  ةةةل  24طالبةةةا  لل  ةةةل الرجةةةريب و  26وفةةةد هم  2110-2111
أمهية نرا ج البنث: الطرييفة باسراداخ ن رية الو دهب هو طرييفةة صةاحلة  الضاب .

ع فلةةة  اسةةةرعاع اد يةةةدرس احملاضةةةر هةةةا مةةةا املةةةا هب الدراسةةةية وتزيةةةد اةةةدرهب الطةةةال
 مهارهب الكالخ.

بعةةد مال  ةةا  البا  ةةة هةةذه الدراسةةا  الاةةابيفة تعةةرت البا  ةةة أمهيةةة مهةةارهب الكةةالخ 
 يث أد  الكالخ هو اليفطعة املهمة مةا املهةارا  اللغويةة ااربعةة  إال أد  البنةول خترلةف فةا 

ارهب الكةالخ. مةود فةا كي يةة ترايةة مهةاملوضو  الذب سربنث البا  ة مهما كاد البنول يركل
البنث الذب اامب به البا  ة خيرلف مةا البنةث الةذب اةاخ بةه حممةد رضةا الاةيفات وأيريةك  

فا االسرااتيجية ب تراية مهارهب    حب هم يولر ال طر نور سالخو  شريف الديا و كوسباندونو
 مهةارهب الكةالخمل ةر ا  ب ترايةة كرابةا ا  يعةد  كرابا ب ترايرها  وكةاد فبةد الةرمحا   يعد  الكالخ وال 

مةا هب الرعلةيم ب ترايةة بإفةدا   وختةر البا  ةة ب البنةث  خترلةف   وكانبول خير  مبر لة ما
ملبرد   مبعهد سوناد أمبيةل العةاىل جامعةة ب املاروب ا خاصة للمر لة ااامع  مهارهب الكالخ

 .  مة 2162-2166 العاخ ااامعو موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 التعليمية واداملبحث األول: امل
 التعليمية وادمفيوم امل -أ 

بض حتقيمم  المم ى غب م  ع يعليميممال للغم ب   مم التعليميممه  محمل اىتمموى التعليممحمل واداظتم
أ داف يعليميه معبفيمه أو ماريةمه أو واداغيمهه و محمل اظت ممون الم ى ةتعلممال الغم ب ع  لم  

أو  ممحمل غتمو ممه اطتممرتات الو وةممه واضتقممرا  واظتعلومممرت الممل ةبامم، ي وةممد الغمم ب  ممر   15مممره
واالجتر ممرت والقممي  المم  ةممباد ينميتاممر  نممد    أو اظتاممريات اضتبكيممه المم  ةممباد إكت ممر ر إةممر    

  16 دف حتقي  النمو الشرمل اظتتكرمل عت  ع ضوء األ داف اظتقبية ع اظتناجه
اىتمموى التعليمممحمل  فقممد ةكممون مممردة مغتو ممه ع الكتمم  واظتقممبيات  يتنمموص رمموية  مم  

التعليميمه أو  لم، لوتمرت أو رمتويات أو مل،مقرت  ووممد ةكمون ممردة م،موية كرل،موي ال ر تممه 
أو األف م  وود ةتخ  أشكرال أخبى من الت يط إىل اظتعقد  وود يكون  م  مللوفمه للغم ب 

ظتوامودة ع اظتيمدان اتمرج إىل اختيري مره وةتغلم   م ا واظتعلمني  ل، تد رمواءه فتعمني اظتمردة ا
إىل مي اغيه اىتوىه فاحمل ال د من أن يتنرر   رعتدف التعليمحمل الم ى ةم كب فيمال الكةمرءة المل 

اظتمممناج المممل ي مممم،   تممموى ال مممد ممممن أن  تلكامممر الغممم به فرظتمممردة إتمممدى ممممن اظتكوغمممرت 
 17غ ب اظتتغوي معتمدا  ل، اظتناج اظتقبيهاظتناجه وود يتم ل  رلكترب اظتديرحمل أو كترب ال

                                                             
 111صه  املرجع السابق،، وآخبون   تد البزتن إ با ي  الةوزان15

 : ارمعه أم القبى  دون دةنه  )ماملرجع ىف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم األوليشدى أزتد طعيمه   16
 203ال نه( صه    

17
 Kasihani, K.E. Suyanto, English For Young Learning, (Jakarta, Bumi Aksara, 2007) Hlm, 76 
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 التعليمية وادعناصر امل -ب 
التعليميه ال د من اال تمرم  نوص اظتردة  أ حمل من غموص اضتقمرا   وادوع يعيني  نررب اظت

أو اظتةممر ي  أو اظتتممردئ أو اءاممباءاته ومعبفممه يلمما العوامممل األي عممه رمموف ينةمم  اظتممدي  ع 
القيممرم  رلعمليممه التعليميممه ع الة،ممل  ألن كمم  مناممر حتتممرج إىل ارممواييتيه والورممرال اظتختلةممهه 

ررمممب اظتمممردة التعليميمممه المممل امممت  اظتتمممردئ اظت مممتخدمه لتعيمممني  نأضمممىل إىل  لممما ال مممد ممممن أن ة
 ل، ور  م موهنر ودوتاره وةباد  ورم  م ممون اظتمردة أهنمر ي،موي  مدد اظتمردة ع كمل ةشمل 

  والم  ال ممد الم  يت ممن فيمال (concepts)ممردة يعليميمهه وأممر دوتامر يشممل  لم، دومه اظتةمر ي  
أي منررمته ووليمه اظتمردة مام  ظتعبفمه ك ب مر  (adequacy)والكةرةمه  للغ ب يعلمار وارمتيعر ره

 18أو ولتار أو منررتتار لل ،ول  ل، الكةرءة األررريهه
 
 التعليمية وادترتيب امل -ج 

ماممممم  لتعيمممممني الوييممممم  ع يعليممممممال  (sequencing) التعليميمممممه وادالوييممممم  ع يقمممممد  اظتممممم
ويعلماممممر   دوغممممال ة،ممممع  ع العمليممممه التعليميممممه الرمممميمر إ ا كرغمممم  اظتممممردة عتممممر   وممممه شممممبطيه 

(prerequisite) ه و ممدئ يبييمم  اظتممردة التعليميممه يعيممني ووليتاممر ودوتاممر  ممدخلني أرررمميني و ممر
ه يبييممممم  اظتمممممردة (hierarchy)واظتمممممدخل اعتبممممممحمل  (procedural approach)اظتمممممدخل اءاباامممممحمل 

وأمر التعليميه  رظتدخل اءابااحمل ة،وي اطتغوات مبيتر ت   اطتغوات ع ينةي  أو  مل مره 
يبييتار  رظتدخل اعتبمحمل ة،وي الويي   ل، شكل التديج أو يعل  اظتردة اصتدةدة ال د من يعل  

 اظتردة وتلاره
                                                             

18
 M. Joko Susilo, KTSP Majemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya,  

    (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) Hlm. 140- 141 
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  والتعلممي ه و دوغممال ة،ممع   لمم، الوييمم  ع ي،مممي  اظتممردة غممرف  لتعيممني يبييمم  الممتعل
 اظتممدي  القيممرم  عمليممه التعليميممه الرمميمر إ ا كرغمم  اظتممردة عتممر   وممه شممبطيه أو   وممه  بميممهه

 وذت  اظتدخل ع يبيي  اظتردة التعليميه منار: 
و ممو ارممواييتيه ع يغمموةب اظتممردة ( procedural approach)اظتممدخل اءابااممحمل  -1

 اظتبيته ع  مليه الوظيةه التعليميه وغتارااره التعليميه معتمدا  ل، اطتغوات
  و مممو ارمممت اييتيه ع يغممموةب اظتمممردة (hierarchy approach)اظتمممدخل اعتبممممحمل  -2

التعليميممه معتمممدا  لمم، يممديج ع اظتممردة التعليميممهه وة ممتخدم  مم ا اظتممدخل إ ا  
كرغممم  اظتمممردة عتمممر   ومممه شمممبطيه  مممردة أخمممبى  ومعممم   ممم ا ارمممتيعرب اظتمممردة 

 ال د من ارتيعرب اظتردة وتلاره اصتدةدة
  و مممممو ارمممممت اييتيه ع يغممممموةب اظتمممممردة (spiral approach)اظتممممدخل المممممدويي  -3

 وختتلىل ع دوتار وورعاره التعليميه معتمدا  ل، اء ردو ع مردة مره
  و ممو ارممت اييتيه ع يغمموةب اظتممردة (Subject Approach)اظتممدخل اظتوضممو ،  -4

 معنيهالتعليميه منغلقر من موضوص 
  و مممممو ممممممن اظتمممممدخل التكمممممرملحمل (Webbed Approach)اظتمممممدخل الشمممممتكحمل  -5

(integrated Approach) و مممو ارمممت اييتيه ع يغممموةب اظتوضممموص ممممن متعمممدد  
الديو  ال  عتر   وه مترشبة  ال كنقغه ياي ميه  ويبشتامر اظتوضموص و نررمب ر  

 كشتكهه
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 التعليمية وادختيار املإ -د 
  19جي  مبا ر ر ع اختيري اظتردة التعليميه منار:و نرك  عض اظتتردئ العرمه 

 ر ه اظتردة وةغل   لا تبرر وو ير من اظتعل  ع اختيري اظتردة اظتعبوضهه  -1
منررتتار لعقول الغ ب من تيث م متوا ر  فم  يكمون فموت م متوا    لمون  -2

 م توا   في تاوون  ره منار  وال دون
 الغ ب و رلتيبه ةعيشون فياره أن يكون اظتردة اظتخترية مبيتغه حبيرة -3
أن يكممون اظتممردة منررممته لوومم  اضت،ممه فمم  يكممون طوةلممه حبيممث ال ة ممتغيعون  -4

اظتعلممم  أن ةنتامممحمل منامممر ع اضت،مممه  وال و،ممم ة حبيمممث أن ةنتامممحمل منامممر ع ووممم  
 و،  ؽتر ةتيح للغ ب فبره اللع   وضيرص الوو ه

 ء  لمم، رممر قال وةممبيتط جيمم  أن يبيمم  اظتممردة يبييتممر منغيقيممر حبيممث ةتمم  كممل امم -5
   تقه من    يكلىله

 أن يق   مردة اظتقبي إىل وتدات يوزص  ل، أشاب ال نهه -6
ي ط مردة الدي  اصتدةد  ردة الدي  القد  أو ي ط موضموص المدي    م   ممن  -7

 موضو رت اظتردة  أو ي ط  ر ةت،ل  ال من اظتواد األخبىه
  20ال د من اءدترم  ر  منار:يأى طعيمه أن اختيري ػتتوى اظتردة لال معرة  

: اىتمممممموى رممممممردت  نممممممدمر ةكممممممون واوعيممممممر وأرممممممي  (validity)معيممممممري ال،ممممممدت  -1
 ور ي ر  لمير ف    ن دتشيال م  األ داف اظتوضو يهه

                                                             
 22 -21م(صه 1979  )القر بة: مكتته النا ه اظت،بةه  طرق تعليم اللغة العربيةػتمد  تد القردي أزتد   19
 5-2  صهاملرجع السابقيشدى أزتد طعيمه   20
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: ةعتمممرت اىتممموى ماممممر  نمممدمر ةكمممون  ا ويممممه ع (significance)معيمممري األ يمممه  -2
تيرة الغ ب  م  ي غيه اصتواغ  اظتختلةه من ميردةن اظتعبفه والقي  واظتامريات 
أو ماتمممر  تنميممه اظتاممريات العقليممه  وأرممرلي  ينغممي  اظتعبفممه أو اعلاممر للمممتعل  

 ينميه االجتر رت اءجير يه لدةاله
: ةكممون اىتمموى متمشممير ممم  ا تمرمممرت (interest)اال تمرمممرت معيممري اظتيممول و  -3

الغ ب  ندمر خيتري  ل، أرر  من دياره     اال تمرمرت واظتيمول فيعغيامر 
 األولوةه دون الت، يح  رلغت   ر ةعترت مامر عت ه

: اىتوى ور   للتعلي   ندمر ةبا ، ومديات (learn ability)معيري ور ليه للتعلي   -4
الةبدةمممه  يمممنا  مبا يمممر ظتتمممردئ التمممديج ع  مممبض الغممم ب متوشمممير  لممم، الةمممبوت 

 اظتردة التعليميهه
: ةكمممون اىتممموى ايمممدا  نمممدمر ةشممممل أ رطمممر ممممن (universality)معيمممري العرظتيمممه  -5

التعلي  اليعوف  رضتدود اصت بافيه  ني التشب و قدي ممر ةعكما اىتموى ال،مي ه 
 همن تولالاىليه للمتتم  ةنت ، أن ةب ط الغرل   رلعرمل اظتعررب 

 
 التعليمية وادتنظيم احملتوى للم -ه 

ينظي  اىتوى  و يبييتال  غبةقه يوفب أت من الظمبوف لت قيم  أكمرت ومدي ممن أ مداف 
اظتممممناجه فممممبت اطتممممرتاء ع طبةقممممه يقممممد  اظتعبفممممه  ممممني اظتعممممريف اضتقممممرا  واظتةممممر ي  والتعميمممممرت 
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ال  ممم   األشمممكرل  نمممد يعلممممواظتتممردئ والنظبةمممرته ويأوا ضمممبوية ايتمممرص اىتممموى  تممديج  رلغرلممم  
    21إىل ينظي  اىتوى لتنيه اظتعبفه ةشمل ك  من: Byronاظتختلةه من اظتعبفهه وأشري   ون 

 حتدةد يعميمرت ال  يش  إىل االجتر  العرم للرتغرمجه -1
  ليار التعميمرت اظت كويةهحتدةد اظتةر ي  األررريه ال  يشمل  -2
 اختيري اضتقرا  ال  يوضح التعميمرت واظتةر ي ه -3
 روغ اظتتردئ أو  نرء النظبةرته -4

 وةتنوص ينظي  ػتتوى اظتردة  منار:
  ةق،د ة لا يقد  اىتوى مبيتر ع (Logical Organization)التنظي  اظتنظق،  -1

اظتنظقممم، للمعلوممممرت واظتةمممر ي  ضممموء طتيعمممه اظتمممردة  ا مممر  أي مبا مممرة الوييممم  
 ،بف النظب  ن مدى ور ليمه الغم به ع  م ا التنظمي  يبا م، متمردئ التمديج 
ممممممممممن الت ممممممممميط إىل اظتعقمممممممممد  ممممممممممن ال مممممممممال إىل ال،مممممممممع   ممممممممممن القمممممممممد  إىل 

 اضتدةثهههو ك اه
  ةق،مممد  مم لا يقمممد  (Psychological Organization)التنظممي  ال مميكولواحمل  -2

اىتوى ع ضوء ترارت الغ ب وظبوفار اطترره وليا ع ضوء طتيعه اظتردة 
  رلويي  اظتنغق، للمردةهوتد ر  وال ةلت م   ا التنظي  
لتنظمممي  اىتممموى رمممرادة  مممني خمممرتاء إ مممداد  Taylerممممر زالممم  اظتعمممرة  الممم  اووتامممر يمممرةلب 

 اظتناج أو اظتردة  منار:

                                                             
 6-2 صه املرجع السابقيشدى أزتد طعيمه   21
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: الع وه الباي يه  ني خرتات اظتناج حبيث يؤدى كمل (continuity)االرتمبايةه  -1
 خرتة أتداث أثب معني  ند الغرل  يد مال اضتخرتة الترليهه

:  نرء اطترتة فوت  ع مار المتعضه فم  يقمدم خمرتة ل وةمه إال (sequence)التتر    -2
أي أن  ع ضوء مر رتقار  مث  يئ     اطترتة الغرل   عمد  لما طتمرتة الترليمهه

تقار ةكمممون  نمممرك الت ل مممل ع  مممبض اظتامممريات وأن ي مممتةيد كمممل منامممر ؽتمممر رممم
 وةؤدةار ظتر ةل قاره

: الع وممه األفقيممه  ممني اطتممرتات تيممث ةكمممل كممل مناممر (integration)التكرمممل  -3
اآلخمممبه فتمممديةا النغممم  والكممم م ال ةنة،مممل  مممن يمممديةا مامممريات االرمممتمرص 

 والقباءةه
أغممال مممن المم زم  نممد ينظممي  ػتتمموى اظتممناج أن ةبيكمم   لمم، اظتتممردئ  Brunerفمم ى  بوغممب 

األرررمميه واألفكممري والتعليميممه تممل ي،ممتح اظتممردة أك ممب وولممه ع غظممب اظتممتعل   وأك ممب رمماوله 
 ل غتقرل من مووىل يعليمحمل آلخبه

 
  اجليدة املعايري إلعداد املواد -و 

إ ا يممموافبت اظتعمممرة   Nieveenالتعليميمممه اصتيمممدة ع يأي غيةمممني  إ مممداد اظتممموادوةعتمممرت أن 
 اآلييه:

  و مم ا اظتعممرة  لممال   وممه   ممؤال:  ممل ا تمممد  ممو ج يغمموةب (Valid)ال،ممدت  -1
القوةممه   و ممل ةواممد فيممال ال تممرت  (rational theoretic) لمم، النظبةممه اظتعقولممه 

 الداخليه 
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ي  ممال  كممن ينةيمم    ويممدل ةقممول  لمم، أن مممر يغممو  كممن ينةيمم    أي إ ا كممرن  -2
 اضتقيقه  ل، أن مر يغوي  ال ور ل للتنةي ه

معتممممدا  لممم، اغةعمممرالت اطتمممرتة وةعتمممرت أن  فعمممرل  ومممدم غيةمممني اظتعيمممري اآل :  -3
 وةؤي،   ا النمو ج ع يغتيقال النتيته اظتباوةه النمو ج اظت،م  فعرل 

اترج اظت،مم  اطتتم  وظتعبفه م توى التنرر  من النمو ج التعليم، من تيث ردوال 
  22و رمل التعلي  لت،دةقال  ومن تيث فعرليتال اترج اظت،م  إىل األدوات التعليميه لتغتيقاله

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22

 Trianto, Model- model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: Prestasi  

    Pustaka, 2007)Hlm.8 
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 ADDIE ط: مناملبحث الثاىن

 ADDIE طمفيوم من - أ
خممرتاء الو يممه والتكنولوايممر رممع، ا إيقممرن الت،مممي  والتعلممي   نت،ممىل ال ممنه 

هه و  ا اءيقرن ي ، 1990  منمط أدي  وأرما  م ا  مط  لم، يقمبجب مناتمحملج
23  
 م ا  ممط أتمد األ ممرط الم ي ةتممني مباتمل التعلممي  األرررمحمل لت،مممي  غظرممه التي ممغه 

 لمممم، ست ممممه أممممموي: الت ليممممل والت،مممممي  والتغمممموةب والتغتيمممم  وال ممممالهه و ممممو ةشممممتمل 
 كمر ا روية:  24وك لا التقيي ه

                                                              
23 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Disain Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).  

  Hlm. 

Benny Pribadi 
 521، املرجع السابق،  24

E: Evaluation ( التقيي) 

I: Implementation ( التغتي) 

D: Development (التغوةب) 

D: Design ( الت،مي) 

A: Analysis (الت ليل) 
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 ADDIEمراحل منط أدي  - ب
 الت ليل -1

 Performanceخغوة الت ليليه يتكون من خغويني  مر حتليمل العممل 

Analysis وحتليل تراهNeed Analysis  ه 
 حتليل العمل -(أ 

والغبةقممممه ضتلاممممر إمممممر  عمليممممه ةاممممدف إىل معبفممممه مشممممك ت العمممممل 
 التعلي  والتعل  أو  إر ح اءدايةه

 حتليل تراه -(ب 
لوويمه غتيتممه  ةامدف إىل معبفمه الكةمرءات الم  حتتمرج الغلتمه يعلمامر

 يعلما ه و نرك رؤاالن مامرن للم،م  أن ةت ث إار تامر:
  ل كرن الغلته اتتون أ داف التعلي  اىدده ه1
  ل كرن الغلته ة تغيعون أن ة،لوا إىل األ داف اىدده  ه2

 الت،مي  -2
ةبك  اظت،م  يةتيش اظتشمك ت الم  ةوااامال ا  م ا المنقطه واطتغموة 
اظتامممه المم  ال ممد القيممرم  ممر اظت،ممم   ممو يعيممني التتب ممه التعليميممه المم  اتممرج 
الغلته أن ة تو تو ر مدة مر كرغوا ةشري كون األغشغه التعليميهه وال د  لم، 

ه ضتممممل اظتشممممكله التعليميممم ممم   اطتغمممموة الت،ممممي  أن ة ممممتعد اظت،مممم  الممممرتامج 
الشخ،مميه اظتختلةممهه و مممحمل إخممت ف غباوتممال  مممني وممدية الغمم ب ممممن وتممل مممم  

 القدية اء دا يه واال تكريةهه
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 التغوةب -3
يشممتمل  مم   اطتغمموة  لمم، إ ممداد اظتممواد التعليميممه واالشممواء والتعممدةل 
لت قيممم  األ مممداف التعليميمممه وال مممد  لممم، إ مممداد اظتمممواد التعليميمممه أن ةنررممم  

التعلي  التة،يل ال  وبي ر اظت،م  ا  مليه الت،ممي ه  و رءضمرفه  ل داف 
إىل  لمممما الت،ممممممي  ةشممممممل  لممممم، يعيمممممني الغبةقمممممه والورمممممرال التعليميمممممه الممممم  

 ة تخدمار اظتدي ه
 لتغوةب  دفرن مامرن ال د ت،وعتمر ا العمليه التغوةبةه:

اءغتممممرج  الشممممباء أو ي،مممم يح اظتممممردة اظت ممممتخدمه لت ،مممميل أ ممممداف  -(أ 
 علي  ال  وبي ر من وتلهالت

 اختيري الوررال اصتيدو ال  رت تخدم ا ت،ول أ داف التعلي ه -(ب 
 التغتي  -4

 مممممو إيرمممممرل اظتمممممردة التعليميمممممه واأل مممممداف اطتمممممرص  لت قيممممم  إ مممممداد 
 الكترب  فيال اطتغوات:

 إشباف الغلته لل ،ول إىل األ داف -(أ 
 ضرمن  ل، تلل اظتشكله التعليميهه -(ب 
 الغلتهه حت،يل الكةرءة اىددة لدى -(ج 

 التقيي  -5
  و  مليه إ غرء النتيته لرتغرمج التعلي  والتعل  وةادف ظتعبفه:

 شخ،يه اظتتعل   عد العمليه التعليميهه -(أ 
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 يبويه كةرءة الغلته  عد مشريكتا  ا العمليه التعليميهه -(ب 
 غتيته اظتدي   وويه كةرءة الغلته  عد العمليه التعليميهه -(ج 

اظتممواد التعليميممه ماممم  ألن يممؤثب  لمم، اءغتمممرج واختيممري الممنمط اصتيممد ا إ مممداد 
 اصتيد للترت هه فرختريت الترت ه  ط أديه
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 الكالم: ميارة املبحث الثالث
 مفيوم الكالم -أ 

الك م ا أرل الل ه  و اء رغه و اءف،رح  مر جيمول ا خمرطب اءغ مرن ممن أفكمري 
ارغ ح  و فن غقل اظتعتقدات و اظتشمر ب و الك م ا  ه25و مشر ب  حبيث ةةامال األخبةن

األتررممميا و اظتعلوممممرت و اظتعمممريف و اطتمممرتات و األفكمممري و األياء ممممن شمممخ  إىل أخمممبةن 
غقممممم  ةقممممم  ممممممن اظت مممممتم  أو اظت مممممتقتل أو اظتخرطممممم  مووممممم  القتمممممول و الةاممممم  و التةر مممممل و 

 ه26االرتتر ه
 

 أمهية الكالم -ب 
فمبوص الل مه العب يمه   مل  مو ال رةمه ممن ديارمه  الك م ليا فب ر ل وةر مع وال  ن  مروحمل 
 :27كل فبوص الل ه العب يهه أمر أ يرت الك م فمنار

 الك م كوريله إفارم رت  الكتر ه ا الواوده -1
 التدية   ل، الك م ةعود اءغ رن الغ وه ا التعت   ن أفكريه -2
اصتر ممممل  و الكممم م غشمممرط إغ ممممرا ةقممموم  مممال ال،مممم   و الكتممم   و اظتمممتعل  و  -3

مممم  اضتيمممرة  و  الممم كب و األغ ممم،  تيمممث ةتممميح للةمممبد فبرمممه أك مممب ا التعرممممل
 ال بويةهه التعت   ند مغرلتال

                                                             
 200  ص (م2003األيدن: داي الشبوت  - مرن)  العربية الطرائق العلمية يف تدريس اللغةطال  لحمل ت ني الدليمحمل    25
 10  ص املرجع السابق، م  إ با ي  اللتودي  26
 88-87م(  ص1992 )البةرض: داي اظت ل  امليارات اللغوية ماىيتيا و طرائق تدريسيا  أزتد فؤاد  ليرن  27
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اضتيممرة اظتعررممبة  ممر فياممر مممن تبةممه و ثقرفممه  ا تراممه مررممه إىل اظتنروشممه  و  -4
إ مممممداص المممممبأي  و اءونمممممرص  و ال رمممممتيل لممممم لا إال  رلتمممممدية  الوارممممم   لممممم، 

 ىل التعت  الواضح  مر ا النةاهالت دث ال ي ةؤدي إ
لل ك   ل، اظتتكل   و معبفمه م متوا  ال قمرا  و  -إىل تدمر -الك م مؤشب رردت

طتقتمممال اءاتمر يممممه  و مانتمممال و تبفتممممال   لممما ألن اظتتكلمممممني  لممم، اخممممت ف أغممموا ا   أ ممممر 
ة مممتخدمون ارمممغ ترت ل وةمممه ينتمممئ  مممن  ملاممم   و ممممن  نمممر فمممإن الكممم م  مممو اءغ مممرن   

 ل لا ورل  عض  لمرء اظتنغ : إن اءغ رن تيوان غرط هو 
 

 أىداف تعليم ميارة الكالم -ج 
لكممل ماممريات الل وةممه عتممر أ ممداف ال  ممد مممن حتقيقممال  و يتم ممل أ ممداف ماممرية الكمم م 

 :28 رمه كمر ةلحمل
أن ةنغلمممم  اظتممممتعل  أرمممموات الل ممممه العب يممممه و أن ةممممؤدي أغممممواص النممممرت و التن ممممي   -1

 مقتوله من أ نرء العب يههاظتختلةه و  لا  غبةقه 
 أن ةنغل  األروات اظتتتريوة و اظتتشر هه -2
 أن ةديك الةبت ا النغ   ني اضتبكرت الق، ة و اضتبكرت الغوةلهه -3
 أن ةعرت  ن أفكري  م تخدمر ال،يغ الن وةه اظتنررتهه -4
أن ةعمممرت  مممن أفكمممري  م مممتخدمر النظمممرم ال،ممم يح لوكيممم  الكلممممه ا العب يمممه  -5

 ك مهخرره ا ل ه ال
                                                             

 130  ص السابقاملرجع يشدي أزتد طعيمه    28
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ان ة تخدم  عض خ،را  الل ه ا التعت  الشةوي م ل الت ك  و التلغيمث   -6
 و غظرم الةعل و أزمنتال و     لا ؽتر ةل م اظتتكل   رلعب يهه 

أن ةكت م  ثممبوة لةظيمه ك ميممه منررمته لعمممب  و م متوى غ ممتال و وديايممال و  -7
 أن ة تخدم     ال بوة ا إدترم  مليرت اي،رل  ،بةهه

 عمض أشمكرل ال قرفمه العب يمه اظتقتولمه و اظتنررمته لعممب  و م متوا   أن ة تخدم -8
 اءاتمر حمل و طتيعه  ملاله

 أن ةعرت غة ال يعت ا واض ر و مةاومر ا مواوىل اضتدةث الت يغهه -9
أن ةتمكن من التةك   رلل ه العب يه و الت دث  مر  شمكل مت،مل و مموا ط  -10

 لةوات زمنيه مقتولهه
األ داف منوط  عبفتنمر لتوايامرت التمديةا و أرمرليتال و إابااريمال إنج حتقي  كل     

 واواغتال اظتامهه
 

 تعليم ميارة الكالم يف وادامل -د 
 اىردثه -1

عمليممممه يممممت   ممممني مت ممممدث و م ممممتم  أو أك ممممب  مت ممممدث  ممممو مبرممممل ال ممممحمل 
للةكبة  و م تم   و م تقتل للةكمبةه و كمل مناممر لمال دوي  ا  مليمه االي،مرل  و 

ةتلخ  ا يوضيح أفكري   ن طبة  غظ  الكلمرت  ع مار مم   عمض دوي اظتت دث 
 ه29ا وتدات حتمل فكبة و الرتة ري  ن اظتع  ال رمض ا اضتدةث

                                                             
 109  ص املرجع السابقأزتد فؤاد  ليرن    29
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لمم لا أن اىردثممه مممن أ مم  ألمموان النشممرط ال،مم ري و الكتممري  فممإ ا أضممةنر إىل 
ظمم،  لمما مممر يقت مميال اضتيممرة اضتدة ممه مممن ا تمممرم  رىردثممه  و اممدغر أن اىردثممه أن حت

 كرغه كت ة ا اظتديره ف   د أن ةتعل  التلمي  كيىل يكوةن القدية  ل، غترمله  م   
ا أثنممممرء اىردثممممه  و أن ةكممممون وممممرديا  لمممم، ي يمممم  غتممممبى اضتممممدةث و كمممم ا كممممل معبفممممه 
األممركن و األووممرت الم  ال ةنت ممحمل الكمم م فيامر  و ال  ممد أن ةكممون ومرديا  لمم، يقممد  

 ه30النر   ع ا  لتعض
 نروشهاظت -2

اضتمممدةث اظتشممموك الممم ي ةكمممون فيمممال مؤةمممد و معمممريض  و رمممرال و غتيممم ه و 
ه و فيامر اظتنروشمرت الم  جتمبي 31أرر  اظتنروشمه  محمل أهنمر غشمرط ءثمرية التةكم  النرومد

 نممد اطتمم ف ا م مملله مممر  أو  نممد وضمم  اطتغممه للقيممرم  عمممل  أو  نممد يقممد   مممل 
غريةممم  اآلن للقمممديات و اظتامممريات و ممممر  كمممل  ممم   اامممرالت للمنروشمممهه و ةنت مممحمل أن 

 ه32اظتيول ال  جي  أن غ تادفار ا يعليمنر
 تكرةه الق،  -3

 حمل تكرةه غ بةه ي تمد أتداثار من اطتيمرل أو الواوم  أو مناممر معمر  و يتم  
  و تكرةممه الق،مم  مممن ألمموان الكمم م اعترمممه  فرلق،ممه ا تممد 33 لمم، ووا ممد معينممه

                                                             
 147م(  ص2003  )البةرض: مكتته التو ه  طرائق تعليم اللغة العربيةػتمد إ با ي  اطتغي     30
 110أزتد فؤاد  ليرن  مبا  رر    ص   31
 147  صاملرجع السابقػتمد إ با ي  اطتغي     32

 740أ كررر  دون رنه(  ص  )اظتدةنه اظتنوية: مغتعه املعجم الوسيطإ با ي  أغيا وآخبون    33
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م تيمث أن النمر   تنموص  ممب   اتمون الق،مه   ا ر ما  للتدية   لم، مامرية الكم 
 ه34ف   النر  للق،ه جيعلار  رم  من  وامل يبويه الك م

 
 طرق تعليم ميارة الكالم -ه 

 األرلوب اظتترشب -1
و  و من أررلي  الشمراعه االرمتخدام ا يعلمي  و يعلم  الل مرت األانتيمهه و 

الكلمممرت  رألشمميرء الدالممه الةكمبة األرررمميه المم  ةقمموم  ليامر  مم ا األرمملوب  ممحمل ي مط 
 ليامر  مث ي ممط األشميرء  رل مميرت  مث ي مط ال مميرت  مرلتعت  ا الل ممه اظتتعلممه  و  ممر أن 
ال يرت ود ةكون فكبة أو تدة ر تيوةر كرم   فإغال ةل   عد  لا ي مط ال ميرت  م ا 

 ه35اظتع   رطترتة اضتقيقيه ال  أ غ  الةكبة غت ال اضتقيقحمل
 بكرت التم يليهرل له األ مرل و اضت -2

و من ؽتي ات   ا النمط أغال ةقدم للدايرني ؽتريرمه ل وةمه  لم، تمد كتم  ممن 
ال،مم ه  و األخغممرء وممد يكممون وليلممه  ممردة  ألن ي ل ممل األتممداث اكمم  التعتمم  و 
ةواااال  فكل رتلمه يمؤدي إىل اصتملمه الترليمه  عمد ر  و  م ا اظتنغم  و الت ل مل جيعمل 

 غل و الت، يح ةكون لتع ا  التعضهالغ ب ورديةن  ل، إدياك اطت

                                                             
 106  ص املرجع السابقأزتد فؤاد  ليرن    34

   )إة  كو: منشويات طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباػتمود كرمل النروه و يشدي أزتد طعيمه    35
 136(  ص2003اظتنظمه اءر ميه للو يه و العلوم و ال قرفه    
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و كممم لا أغمممال  كمممن المممداي  ممممن ال ممميغبة  لممم، معمممرا الكلممممرت   ممماوله و 
وضمموح الييتممرط الكلمممه  عنر ممر مترشممبة إمممر  لمم، شممكل شممحملء الممدال  ليممال  و كمم لا 
ة ر د الداي  أة ر  لن ةت كب الل ه ا مواوىل الك م اصتدةدة  شكل أرال ؽتمر لمو 

 ه36لمرت ا رتل منة،له أو ا مةبدات منع لهورم  لال معرا الك
 األربله و األاو ه -3

يعتمرت  مم   الغبةقممه مممن أغ مم  الغممبت و أ  ممغار و أك ب ممر فعرليممه ا يممديةا 
الكممم م  رلل ممممه العب يمممه  و  ممممردة مممممر ةتمممدأ اظتعلمممم  ارممممتخدام  ممم ا األرمممملوب  لرممممبله و 

الشممةوةه ةنتقممل  إار ممرت و،مم ة و ممم   ممو وممدية الدايرممني  لمم، االرممتتر ه للمواوممىل
اظتعلمممم  إىل مباتممممل أك ممممب يقممممدمر  فيتقممممدم مممممن ال ممممال إىل ال،ممممع   و مممممن اظتواوممممىل 

 ه 37ال،  ة إىل مواوىل او بةه ي ت بت  دة دورا 
 

 تقوًن ميارة الكالم -و 
 مممو ورممميله ظتعبفمممه غتمممراج الغبةقمممه التعليميمممهه يأت رو برممميأ أيةكوغغمممر أغمممال ورممميله أو 
الغبةقمه اظتبيتممه صتممم  التيرغمرت  ممن أتمموال شمخ  غظممبا إىل غتممراج يعلمماله و  ممدف اختتممريات 
الك م إىل وير  ودية الغرل   ل، الك م   توةريال اظتخلةه  و ود يكمون األرمبله شمةاير أم  

                                                             
 139-138  صاملرجع نفسو  36
 140-139  صاملرجع نفسو  37
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ءار مه ا  م   اضترلمه ال  مد أن يكمون شمةايه ألن  مدف االختتمري  مو ويمر  كتر ير و لكن ا
 :39ه و خيترت التعت  الشةاحمل  عدة الغبت منار38ودية الك م
ةغلممم  ممممن الغرلممم  أن ةت مممدث  مممن موضممموص ممممللوف لدةممماله و ةقمممي   لممم،  -1

 أرر  الغ وه وال، هه
 ، ةهيواال إىل الغرل  أربله كتر يه أو شةايه يتغل  إار رت شةايه و -2
من اظتمكن أن يكون األربله م تله  ل، الشبةط و ةموك  مني كمل رمؤال و  -3

 آخب وو  كرفيه لإلار هه
 يقدم إىل الغرل  روية ةغل  منال أن ةعل   ليار شةاير ا وو  ػتدده -4
ةشوكرن طرلتني أو أك ب ا ػتمروية شمةايه تمول موضموص معمني أو ا ػتردثمه  -5

 تبةه
إاممممباء اختتمممريات الكمممم م و ا يقيممممي   مممم   اظتاممممرية  و ال شممما أن  نممممرك رممممعو ه ا 

تيث أهنر يتغل  ا العردة اختتريات فبدةمه ؽتمر ة مت بت ووتمر طموة ه كممر أن ديامه االختتمري 
الك محمل رتكون وبةتمه ممن ال اييمه  عيمدة  من اظتوضمو يه ا العدةمد ممن اضتمرالت   مت  ك مبة 

 ه40العوامل  ات   وه

                                                             
 113م(  ص200  )األيدن: داي الة ح االختبارات اللغويةػتمد  لحمل اطتويل    38
 165م(  ص1986  )البةرض:رت  اضتقوت ػتةوظه للمؤلىل أساليب تدريس اللغة العربيةػتمد  لحمل اطتويل    39
 103  صاملرجع نفسو  40
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وية  ممني الغمم ب لنقمميا كةممرء   ا الكمم م  كمممر وممرل و  كممن أن غ تممى  لمم، اىممر
"أن اظت تظممه  مممحمل اداة ممممن أدوات التقمممو ه و ا ضممموء  (Ngalim Purwanto) ممرمل فويوغغمممر 

 ه41يقو  غتيته التعل  ي تخدم كتقتيه التقو  لقير   مليه التعل  ا غرتيه اظتاريات
 (KKM)األديب لنتمرح الغم ب و ظتعبفه ؾترح الغ ب في ترج إىل مر ة م،  رظتعيمري 

و  (Intake)و الكةمرءة األرررميه للغم ب  (Esensial)ال ي وبي  اظتدي  غظبا إىل مامه اظتردة 
ه إ ا كرغم  مت ممروةه  ممال أو أد  منممال فرلدايرممني 42ديامه ال،ممعو ه للمممردة و الورممرال التعليميممه

    غرا نيه
 
 يارة الكالممليارات امل -ز 

 ممممب ممممل مناممر ير عممر ممممن اممنا اظتت ممدث  و يتنمموص العوايتعممدد ماممريات الكممم م كمممر 
الم مأ  و م ممتوا  التعليمممحمل  و خرتايممال ال قرفيممه  و يرمميد  الل مموي  و وممبب موضمموص اظتت ممدث 
فيال أو  عد  من غترل خت،،ال و دافعيه اظتتكل   إىل     لا من  وامل األخبى و لعل أ بز 

 :43ماريات التعت  الشةاحمل مر ةلحمل
 ؼترياار األرليه ووضوتار  ند اظت تم هغغ  اضتبوف من  -1

                                                             
41 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosda  

    Karya,2006), hlm.31 
42

 H.Khaeruddin, et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan Implementasinya di  

    Madrasah, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hlm.234 

 )القر بة: مكتته النا ه  2  ط:1إ با ي  ػتمد  غر  طبت يديةا الل ه العب يه و الو يه الدةنيه  ج:  43
 112-111م(  ص1990اظت،بةه    
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يبيي  اظتع  يبييتر معينر اق  مر ةادف إليمال اظتمتكل  و اظت متم   لم، ال مواء   -2
 كتوضيح لةكبة مر أو إونرص  ره

ال مميغبة الترمممه  لمم، كممل مممر ةقولممال خررممه فيمممر ةتعلمم   تمممرم اظتعمم  حبيممث ال  -3
إ ا  عمممد  مممن  قيمممه مممم   اطتمممرت إ ا  عمممد  مممن اظتتتمممدأ  و امممواب شمممبط  -ةن ممم،

 كمر ال ةن ، يبا ط األفكري و يتر عاره-أا اء اصتمله الشبطيه 
إاردة من األلقرء  ر فيال من ين ي  ال،موت و ينوةعمال و ال م ط  لم، ممر ةمباد  -4

ال مم ط  ليممال و ينتيممال ال ممرم   لمم، مواوممىل التعتمم  و االرممتةارم و اصتمممل 
 اال واضيهه

رب ه و  طء و إجيمرز و إطنمرب و  مبا ه ترله ال رمعني و الت ا  معا  من -5
م مممممممرواة و  ممممممم   لممممممما ؽتمممممممر ةنررممممممم  اظت مممممممتمعني كرل ممممممماوله و ال،مممممممعو ه و 

 االرتغباده
القممدية  لمم، ارممتخدام الووةممه اظتنررممته و اضتبكممرت اصت ممميه اظتعممرتة و الورممرال  -6

 اظت ر دةه
لي،  لمما  ررممتخدام وف  نممال أو اظتلممل منممال و ةممب ال اظتعممالتمملث  فيممال  ممر ال ةمموك لممال غتممرو 

 االوتنرص  الهووة األداء و ال قه فيمر ةقولال و ت ن العبض و 
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: نبذة تارخيية عن معيد سونان أمبيل العاىل جامعة موالنا مالك إبراىيم رابعاملبحث ال
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

 تأسيس معيد سونان أمبيل العاىل -أ 
ال ةتمي  مرح الغرل  ا يعليبى اصترمعه اءر ميه اضتكوميه مرالغج أن ؾت

لبارخ والنظبة ال روته وول  خرش  مث  رطت،را  الترليه: اظتعبفه الوارعه والبأي ا
من أال حتقي  ال رةرت اظت كوية فتم   بضرت اهلل ويضواغالهالع  ه القوةه ا ت رء ظت

لدى أغشغه التعلي  والو يه ا اصترمعه يبك   ل، يوظيىل الغروه واظتوا   اظتواودة 
الغلته تل يتمكن اصترمعه ختبةج الغلته ال ةن ةتمي ون  رظتمي اته اال تمرد  ل، 

يه لى و ي كةرءة العلميه العرب ت األخال ات و ي ودية التنرف يه م  خبجيحمل اصترمعر
و ي كةرءة  رليه كبااد األمه والشعوي  رظت ؤوليه لنشب الد وة اءر ميه ا أورط 

ألخ  ويقد  الت  يرت من أال يقدم األمه رتيعر مث ااتم  ومت ما ومات   ر
 يقد  القدية اضت نه أل  رء ااتم  ال ةن ةعيشون تولاله

 نرك ارواييتيه اصترمعه ال  يشتمل يغوةب مؤر ر ر و حمل: الكةرءة العلميه 
من تيث طبةقه التةك  والقيرم  رلت وث العلميه واألغشغه  ةي رالعرظتيه لألر
دةنيه األخبى والقدية  ل، ؽتريره التقرليد العلميه وتةظار ال  يبف   ل، العلميه وال

يكوةن التيبه العلميه ا اصترمعه واءداية اصتيدة ال  حتث  حتبةا الغروه اظتش وغه 
 ل، يغوةب اصترمعه ورتي  أغشغار والقدية  ل، يؤى م تقتليه  الةر لهو وودية 

اظتترته واالرت  ل  ر من أال يبويه اصترمعه مث اظت ؤوليني ةتنيب الغرورت واظتوايد 
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القدية  ل، يكوةن التيبه اءر ميه كة رء ةقوم  تغتي  األخ ت الكب ه من وتل 
 رتي  أ  رء  يبه التديةاه

ممممن أامممل حتقيممم   ممم   األ مممداف  خررمممه  ممم ا األخممم   يمممبى اصترمعمممه ضمممبوية 
التغتيممم  النتمممردئ اءرممم ميهه يلرممميا اظتعامممد الممم ي ةقممموم  تكممموةن التيبمممه  ممم ا اامممرل 

 رءضممممرفه إىل  لمممما ةقمممموم اظتعاممممد  ممممدوي ف ممممرء لتممممدية  اطتممممبجيني العممممرظتني العممممرملني 
 اظتخل،نيه

فكبة  نمرء معامد رموغن أمتيمل العمريل يبام  إىل األرمتر    ممرن من،موي و مو أتمد 
وي مشرةخ اظتعاد رر قره أمر ال ي تق      الةكبة  ل، أيض الواو  فاو األرمتر  المدكت

   دأ ا  نرء ه 9999أ بةل  4رةباةو و يايا اصترمعه اضتريله فةحمل ةوم األتد إمرم 
 بيانات معيد سونان أمبيل العاىل -1

أي عه مترا أررريه منار   ا  داةه  نرء معاد روغرن أمتيل العرىل    اظتعاد
 989ة و ةشممتمل متممرا األي عممه متممرا ةشمممل كممل مناممر  لمم، ست ممني تتممب  هث ثمم

تتمممبة مث  نممم  اصترمعمممه متممم  خرم مممر ةشمممتمل  لممم، ست مممني تتمممبة ليكمممون العمممدد  
تتممممبة و ممممم   كلاممممر خررمممممه ل مممممكن  939تتممممبة فامممممو  55زاامممممدا  989الكممممل 

طرلتممر  559طرلتممه و 769طرلتممر وطرلتممه مممنا   9394الغمم ب تيممث ي ممتو   
كنني وجبرغ   لا مت  نرء ذترغيه مترن ل كن مشرةخ اظتعاد وم ؤولال وضت   نرء م 

ل كن مشرةخ اظتعامد  نمرك رموي اميط متمرن رمكن الغم ب ومتمرن رمكن مشمرةخ 
اظتعاممممد مبا ممممه ألمممممن ورمممم مه الغمممم به ومت وضمممم  تتممممب  نممممد  ممممرب أول اظتعاممممد 
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وغقشممم   ليمممال  عمممض اءيشمممردات م مممل وولنمممر)كوغوا أوىل العلممم ( ووولنمممر)كوغوا أوىل 
األلتممرب( كمممر غقشمم   ليممال النامم،( ووولنممر)كوغوا أوىل األ ،ممري( ووولنممر)كوغوا أوىل 

واآلن   مم    عممض اآلةممرت الكب ممه م ممل وولممال يعرىل)وار ممدوا ا اهلل تمم  ااممرد (ه
 9دد  اآلن عاد روغرن أمتيل العرىل  فررتح  يقدم اصترمعه ة داد  دد اظتتر  ا م

متمممر  للغرلتمممرته كممملج متمممر  لمممال ارممم   و مممحمل:  4متمممر  للغممم ب و 5متممر  ةتكمممون 
لممدون وا ممن رممينر وا ممن يشممدى وال مم اىل للغمم ب  وأمممر خدجيممه وأم الةممرياو وا ممن خ

   44رلمه وأشترء  ن  أو  كب وفرطمه ال  بة للغرلترته
 بيانات طالب معيد سونان أمبيل العاىل. -2

كل طلته اصترمعه اءر ميه اضتكوميه  رالغج ال ةن ركرن اظتعاد     
اصترمعه اءر ميه  عض طلته ه ا الة،ل األول وال را اصترمعحمل ةديرون

اضتكوميه  رالغج ال ةن ةديرون ا الة،ل ال رلث الديارحمل فمر فوت  ووا 
 795طلته وأمر  دد الغ ب  9375ه  دد كلا  الكةراه اظتمترزة اظتغلو ه

  45غةباه 9585غةبا  والغرلترت 

، ة ال،تح رتر ه ا اظت تد  ب أغشغرت ك  ة  ورم الغ ب لللغ 
ء الدي  اءضرا "رترح الل ه"   عد غ،ىل ال ر ه فدخلوا إىل مث جتمجعوا ألدا

الة،ل للتعلي  األفكريه ةتعلمون الغ ب فيال كترب "الت  ي "  ن الةقال 

                                                             
 ه2009 -2008  معاد روغرن أمتيل العرىل   رصترمعه اءر ميه اضتكوميه  رالغج  دليل44

 2012فرتاة   27 داةه اهلل  ةوم اءثنني اظتقر له م  ريكبةت  معاد روغرن أمتيل العرىل   ريف  45
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وكترب "ورم  ط يرن"  ن التوتيده وك الا ةتعلمون القبآن و و دي  التتوةد 
 لة،ل األرررحمل ودي  التة   لة،ل العرىله

الغ ب ت   كةراتا ه لي الا  ا ا كل     األغشغرت  ةنق   
من  ه الدياره اظتختلةه  ع ا   تعضه غيل اظتعلومرته ألن الغ ب عت  خلةي

من ختبجج من اظتديره ال رغوةه  من اظتعر د اءر ميه و ك الا كرن ختبجج
 اضتكوميهه وةليون من أؿترء إغدوغي ير ك الا من  لدان أخبىه

 
 يد سونان أمبيل العاىلأىداف تعليم اللغة العربية يف مع -ب 

يعلي  الل ه العب يه  عاد روغرن أمتيل العرىل فيال أ داف  ولكن معامد خيمت  ا 
ينميه مارية الك م  رلتمره للترمعمه  مبامج ك م ة ا يشمتي  الغم ب لمتكل  الل مه العب يمه  
ي منامممر:  بغمممرمج اطتمممرص ا يعلمممي  الل مممه العب يمممه وكممم لا  مممبامج اظتعامممد م مممل يعلمممي  األفكمممر

ويعلي  القمبآنه ةتنمرولوا الغم ب اظتةمبدات ا  م   المرتامج  والتمرو،  مو اظتمريرمه ا يكلجم  
 :46الل ه العب يه ةوميره إ ان أ داف الل يبمحمل إليال اظتعاد  حمل

 الب ته ا يعل  دياره اءر ميهه -1
 الب ته ا فا  معر  القبآن الكب ه -2
 الب ته ا وباءة القبآن الكب ه -3
 وباءة الكت  العب يههالب ته ا  -4

                                                             
 ه2012فرتاة   29اظتقر له م  ياي ه و   الل ه  ت  أم رلمه  غوي القتغيه  ةوم األي عرء  46
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 الب ته ا االي،رل  رلل ه العب يه ا ةوميتا ه -5
 وإ ا ختبجج من اصترمعه فررتح اطتبجةج النمو احملج  ررتيعرب الل ه العب يهه -6

 
 تعليم ميارة الكالم للدرس اإلضايف يف معيد سونان أمبيل العاىل -ج 

ب يمممهه والمممدي  ومممد  كمممبت الترت مممه  ممملن اصترمعمممه عتمممر  مممبامج ك ممم ة لمممتعل  الل مممه الع
اءضممرا "رممترح الل ممه"  ممو أتممد مممن غشممرطرت التعليميممه وارممتح أتممد الممرتامج اءضممرفيه 
تيمث ةممديك الغمم ب فيمال كةممرءة ل وةممهه  قمد  مم ا الرتغممرمج ست مه مممبة ا األرممتوصه لكمملج 
ةمموم مديممال ث ثممني دويقممهه رممتعبض الترت ممه  عممض  نررممب مممناج يعلممي  ماممرية الكمم م ا 

 لعرىل ارمعه موالغر مرلا إ با ي  اءر ميه اضتكوميه مرالغجهمعاد روغرن أمتيل ا
إن اظتممممناج  ن،ممممب أرررممممحمل مممممن  نررممممب العلميممممه التعليميممممه  إن مل ةكممممن رمممملتاره 
وال ت  ا  لا أغال ةقدم ي،ويا شرم  ظتمر ةنت م، أن ةقمدم للغم ب ممن اظتعلوممرته وممر 

مم، لدةممال مممن وممي  واجتر ممرته واظتمممناج  جيمم  أن ةكت مم  مممن ماممريات  ومممر  كمممن أن ةنمج
و مممو خغمممه  رممممه  47أة مممر خغمممه الغبةممم  ةنت ممم، أن ة ممملكال الو وةمممون لت قيممم  أ مممدافا ه

 48شرمله للمواد الل ةنت ، أن ةديرار الغرل   رظتديره ليت ،ل  ل، دياه  لميهه
اضتممدةث  ممن اظتممناج لممن اممبج حب ممال  ممن  نررممب  األي عممه و ممحمل اء ممداف واىتمموى 

أن ورمم  الترت مه  رظت تظمه  لم، اظتمناج ا معامد رموغرن أمتيمل  والغبةقه والتقمو ه و عمد
 العرىل فوادت     التيرغرت:

                                                             
47

-وال قرفه  )الب رط: منشويات اظتنظمه اءر ميه للو يه والعلوم تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناىجو وأساليبويشدى أزتد طعيمه   
 59هم( ص1989إة  كو  

 29م( صه1987  )القر بة: داي اظتعريف  املنيج وعناصرهإ با ي   ي و   م ة   48
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 األ داف -1
أن ةنغلممم  اظتمممتعل  منامممر:  49 نمممرك  عمممض األ مممداف لتعلمممي  مامممرية الكممم م 

بكممرت الق،مم ة و اضتبكممرت أن ةممديك الةممبت ا النغمم   ممني اضت أرمموات الل ممه العب يممه 
ه ا العب يمه م متخدمر النظمرم ال،م يح لوكيم  الكلممأن ةعرت  ن أفكري  الغوةله  

مةاوممر ا مواومىل اضتمدةث  أن ةعمرت غة مال يعتم ا واضم ر وخرره ا ل ه الكم م  
أن ةممتمكن مممن التةكمم   رلل ممه العب يممه و الت ممدث  ممر  شممكل مت،ممل و الت مميغه  

  موا ط لةوات زمنيه مقتولهه
أمتيممل العممرىل ال ةتنة،مملعن إن أ ممداف يعلممي  ماممرية الكمم م  عاممد رمموغلن 

األ داف ال ر قهه وكعن،ب من  نررب الل مه  إن اظتمردة ا ينميمه مامرية الكم م عتمر 
دوي مام  ا م مر دة اظتمتكل   رلل ممه األانتيمه  لم، أن ةعمرت مممر خغمب  ترلمال والةكممب 
شمممةاير  رلقوا مممد ال،ممم ي ه و رلغ ومممه كممم لاه وإن مل يكمممن لمممدى المممداي  يلممما 

  أغال مل ة،ل إىل اعتدف األرررحمل من يعلي  مارية الك مهالكةرءة فا ا ةع 
ويعلي  مارية الك م  عاد روغرن أمتيمل العمرىل كممر التظم  الترت مه ممن 
اظتظممر ب اظتواممودة فيممال  أن الغمم ب مل ةتمكنمموا يغتيمم  ت،مميله يعلمميما  مممن الل ممه 

 عمض اظتؤشمبات العب يه خ،ورر ا يكلم  اللل مه العب يمه ا ال بفمه أو اظتتم ه و نمرك 
الممل يممدلج  لمم،  مم   اظتظممر ب  مناممر: وااامموا الغمم ب رممعو ه ا يغتيمم  تممدة ا  
اليممممومحمل  ررممممتخدام الل ممممه العب يممممه ال،مممم ي ه  ورممممعو ه ا التعتمممم   ممممن مشممممر ب   

                                                             
 : ارمعه أم القبى  دون دةنه  )متعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم األول يفاملرجع يشدي أزتد طعيمه    49
 130  صال نه(    
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وأفكري    ررتخدام الل ه العب يمه  ورمعو ه ا فام  ممر شتعموا ممن تمدةث معلجمام  
بأوا من الكت  العب يه ا يعلي  األفكري ويعلمي   رلل ه العب يه  ورعو ه ا فا  مر و

 القبآنه
 طبةقه يعلي  مارية الك م -2

الغبةقممممه  ممممحمل غتمو ممممه ال ممممتل والورممممرال والنشممممرطرت واظتعممممدات الممممل ةممممت  
أمممر طبةقممه يعلممي  ماممرية الكمم م   50 وارممغتار يورمميل اظتممردة مممن اظتعلمم  إىل اظتممتعل ه

 51ك  ة منار:

 واظتبادفهه تعلي  اظتةبدات اظتت ر ة  -(أ 
  تعلي  شكل اصتمله  رلقوا د ال، ي هه -(ب 
 اىردثه -(ج 
  رلتكلج  الل ه العب يه أو ةق ج و،جه و، ةه -(د 
  رظتنروشه -(ه 
  رضتواي -(و 
 و رلتم يليه -(ز 

وإ ا ياعممم  الترت مممه إىل م تظمممه أتممموال يعلمممي  مامممرية الكممم م ا معامممد 
رمموغرن أمتيممل العممرىل  واممدت أن  عممض معلجمم  الممدي  اءضممرا مل ة مم   لمم، يلمما 
اءاممباءات ا طبةقممه يعلممي  ماممرية الكمم مه ويأت الترت ممه أن  مم   ال ةلممه  ممحمل مممن 

                                                             
 33  )خبطوم: ارمعه أم ديمرن اءر ميه  ده ( صهاملناىج وتأصيليا يفدراسات ت ن  تج البزتن اضت ن   50

51
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 2009) Hlm. 140- 

151 
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  الترت مه غتيتمه إتدى مؤشبات فشل ينميه مارية الك م ا  لا اظتعاده واعلم
 ممم   اظت تظممممه مدخلمممه ءدخممممرل إامممباءات طبةقممممه يعلمممي  ماممممرية الكممم م ا اظتممممردة 

 اظت،ممهه
 وررال يعلي  مارية الك م -3

ا  مليه التعلي  والتعل  أدوات ت يه يعتممد  لم، ؼترطتمه تموا  اظتمتعل   
 وا 52خررممه تررمم  ال ممم  والت،ممب  ء ممباز اظتعممريف واظتعلومممرت اظتممباد حت،مميلاره

يعلممي  ماممرية الكمم م  رلل مممه العب يممه فيممال ارمممتيعرب اظتةممبدات  ألن اظتةممبدات ي مممر د 
الغمم ب ا يممدية   لمم، يبكيمم  اصتمممل كمم لا الممتكل   رلل ممه العب يممه ال،مم ي هه 
 مممم ا يممممدية  حتتممممرج إىل أدوات ا ي ممممايل إ ممممباز اظتعممممريف واظتعلومممممرت إىل أ  ممممرن 

 الغ به
عينممرت اظت ممتخدمه ا يعلممي  اظتةممبدات  نممرك  عممض الورممرال التعليميممه أو اظت

العب يممه للنممرطقني  ل ممه أخممبىه أك ب ممر  ممحمل اظتعينممرت الت،ممبةه كرللوتممرت وال ممتويات 
م ل رتويات الغترش  وال تويات التي رء ولوترت العبض  والتغرورت م ل  غروه 

 53ال،وي و غروه الكلمرت  و غروه ال،وي والكلمرته
غرن أمتيمممممل العمممممرىل  عمممممض الورمممممرال معلجمممم  المممممدي  اءضمممممرا ا معامممممد رممممو 

التعليميه أثنرء يعليما ه يأت الترت ه أن الوررال اظت تخدمه ي ر د   ا ي ايل 

                                                             
 304م( صه1992الداي اظت،بةه اللتنرغيه    )القر بة: تعليم اللغة العربية بني النظرية ةالتطبيقت ن ش ريه   52
  )يةرض: مكت  الو يه العبيب لدول تعليم العربية يفدليل املعلم إىل استخدام الصور والبطاقات ػتمد إشتر يل ريأ وررتتر    53

 19م( صه1991اطتليج  
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إة،ممرل معمممر  اظتةمممبدات إىل الغممم ب  لكمممن  نممرك  عمممض النقمممرا  كتعمممل اصتملمممه 
 اظتةيدة من اظتةبدات الل ألقر  اظتعل   وؽتريرتال ا ةوميه الغ به 

يأت الترت مممممه أن إرمممممتخدام الورممممميله ا يعلمممممي  غظمممممبا ممممممن  ممممم   الق ممممميه  
اظتةمممبدات ماممممه  كمممحمل ال خيغمممئ اظتمممتعل  ا يبكيممم  اصتممممل وكممم لا ا فاممم  معمممر  

 الكلمرته 
 التقو  -4

التقممممو   ممممو  مليممممه ا ممممداد وختغمممميط اظتعلومممممرت يةيممممد ا دتمممموةن أو يشممممكيل 
 54أتكممرم ي مممتخدم ا اختممر  ومممباي أف ممل ممممن  ممني  مممداال متعممددة ممممن القمممباياته

لتقو  ا التعلت  مام  ا يقمدةب كةمرءة الغم ب  من اظتمردة اظتديورمهه فمرلتقو  ا ا
يعلمممممي  مامممممرية الكممممم م للمممممدي  اءضمممممرا أممممممب ضمممممبويي ظتعبفمممممه ومممممدية الغممممم ب ا 
ارتيعرب اظتردة الل ديرمو ر ممن غرتيمه غغقامر ويبكيتامر وارمتخدامار ال،م يح ا 

 التكل  الي محمل  ني زم اا ه
 
 
 
 
 

 
                                                             

 389م( صه2002الةكب    ) مرن: داي تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أزتد ار ب   54
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 الفصل الثالث
 منيجية البحث

 منيج البحث ومدخلو -أ 
، وىد  البحدث الدذ  quantitative approachي كمداملددل  الاستند ىذا البحث على 

 42أسباب التغريات ىف واقع اجتماعي. عن لبياناو  التأثرييقصد لبحث 
الباحثددددن املددددنييب التمددددبي   تصددددمي   ددددبو  تخدمل، اسددددتالسددددا   انطالقددددا ملددددن املدددددل 

 دداوم عت ، ىدد  أقدبب ملندداىيب البحدث لدد  امل ددا    quasi experimental designالتمدبي  
ساسددين  اسددتثناغ ملتغددري  طبيقددن الملميددن. وىدد  لاولددن للتحكددي  ىف تيددع املتغددريات والم املدد  اأ

 43ق م الباحثن  تط يبه أو تغيريه هبدف حتديد وقياس تأثرية ىف المملين.واحد، حيث ت
ملداةة التملدي  ىف تنميدن -ىدذا البحدث ىدي ببيبدن النتداج ا صد    فالمملين التمبيبين ىف
فبيدذه الممليدن تددل  ىدذا البحدث ملدن ند   البحدث التمدبي   -مليارة الكالم للدرس اإلضاىف

وىدددد  الممليددددن الددددع تك ددددب عددددن المالقددددن املسددددببن  دددد  املتغددددريات املختل ددددن الددددع تت اعدددد  ملددددع 
تمددبي   قصددد حتديددد وقيدداس تددأثرية علددى املتغددري أو الدددينامليات أو القدد   الددع حتدددث امل قددع ال

، مهددددا املدددداةة وقددددد جددددب  ىددددذا البحددددث ىف تقددددديب ملددددد  فماليددددن املتغددددريين 44املتغددددريات التا مددددن.
املصدددممن واسدددتيماب الطدددالب امليدددارة ىف الددددرس اإلضددداىف للمسدددت   املبتدددد    ميدددد سددد نان 

 أملبي  الماىل.

                                                             
42 Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,  

    2007), hlm.12-20 
 175م( ص:2981، )الك يت: جاملمن الك يت، أصول البحث العلمي ومناىجوأمحد  در،  43
 209م( ص. 1008، )عمان: ةار الدجلن، منيج البحث العلمىرحي  ي نس  بو المزاو ،  44
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 جمتمع البحث وعينتو وأسلوب اختياره -ب 

 اوتمع -2
ملميد سد نان أملبيد  ىف للمست   املبتد    طالباتإن جمتمع البحث ىنا    

إثنددا وهلددذا املسددت   . المدداىل جاملمددن مل منددا ملالددم إ ددباىي  اإلسددالملين الك مليددن ملددامنيب
، فدذنن جممد   ( طالبدن23ع دب ) ثالثدنبفن يتكد ن ملدن غبف تمليمين ولك  غ وأر م 
  .نطالب 546ملد  1022-1020ي  لسنن ةراسين  ل   الطلبن عدة
 المينن -1

ع السدا نات وأملا عينن البحث فيي الطالبات ىف فصد  املبتددا الثداملن والتاسد
 12ن و ططالبن للممم عدن الادا  12طالبن ويتك ن ملن  24ىف ملبىن أم سلمن وى  

وتكددد ن ىدددذه التمبيبدددن ىف حصدددن ةرس اإلضددداىف  دددباح  .طالبدددن للممم عدددن التمبيبيدددن
  اللغن  مد  الة الصبح يمىن مخس حصص ىف    أسب  .

 ملتغريات البحث -3
 ىناك ملتغريان ىف ىذا البحث ينبغى ن بمها، ومها ملا ياىل:

( ىف ىددذا البحددث ىدد  املدداةة independence variableاملتغددري املسددتق  ) -أ 
البحث  ما سب  ن به إىل ملمبفن  املصممن لتنمين مليارة الكالم. وىدف

ملدد  تدأثري ىدذا املتغدري املسددتق  ىف املتغدري التدا ع وىد  اسدتيماب الطددالب 
 املاةة ىف الدرس اإلضاىف للمست   املبتدا  ميد س نان أملبي  الماىل.
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(، وىددد  نددد   ال مددد  أو السدددل ك dependence variableاملتغدددري التدددا ع ) -ب 
النددداتيب عدددن املتغدددري املسدددتق . وىف ىدددذا البحدددث ىددد  نتيمدددن الطالبدددات ىف 

  ميددد سدد نان أملبيدد  اسددتيماب املدداةة للدددرس اإلضدداىف للمسددت   املبتدددا
 .الماىل

 
 أدوات البحث -ج 

تدداج الباحثددن ملددن البيانددات السددا قن، يسددتخدم أةوات تددع البيانددات الددع حسددم ملددا حت
 تتك ن ملن: 

 (Observationاملالحظن ) -2
ىدددي حصدددب امنتبددداه  ددد   ددديه ملدددا للتمدددبف عليدددو وفيمدددو، وىدددي وسددديلن 

تسددددتخدم سدددد ف  45ىاملددددن ملددددن وسددددا   تددددع البيانددددات ىف البحدددد ث املختل ددددن.
ىددذه املالحظددن امددع البيانددات عددن ملدداةة تملددي  ىف تنميددن مليددارة الكددالم  الباحثددن

والكتدددداب الددددذم يسددددت د ملنددددو املدددددرس وطبيقددددن تملددددي  مليددددارة الكددددالم ىف نلددددم 
 املميد.

 (Interviewاملقا لن ) -1
قدددددد م ىف لالهلددددددا الباحثددددددن  مددددددع اململ ملددددددات  دددددد  م توىددددددي اسددددددتبيان 

لحصدد   علددى اململ ملددات والبيانددات ال دد  ين ملددن امل حدد ص. وىددي أةاة ىاملددن ل
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تسدددتخدمليا الباحثدددن امدددع  واملقا لدددن سددد ف 46ملدددن لدددال  ملصددداةرىا الب دددبين.
البياندددات ملدددن ر يسدددن قسددد  اللغدددن الدددع تقددد ة عمليدددن التملدددي  والدددتمل  ىف الددددرس 
اإلضاىف  ميد س نان أملبي  المداىل عمدا يتملد   ممليدن الددرس اإلضداىف اللغد   

وامل دددكالت الدددع ي اجييدددا املددددرس ىف ملدددن ملنيميدددا وطدددب  تمليميدددا وتق  يدددا 
 عملين التملي .

 (Questionnaireامستبانن ) -3
يمتدددددت امسدددددتبانن أةاة ملال مدددددن للحصددددد   علدددددى اململ ملدددددات والبياندددددات 
والقددا   املبتبطددن   اقددع ملمدد ، ويقددد   ددك  عدددة ملددن اأسدد لن يطلددم اإلجا ددن 

تخدم الباحثدددن وتسددد 47عنيددا ملدددن قبددد  عدددة اأفدددباة املمينددد    ضدد   امسدددتبانن.
امسدددتبانن امدددع البياندددات عدددن  راغ التالمليدددذ عدددن ملددداةة تملدددي  ىف تنميدددن مليدددارة 

 الكالم املصممن للدرس اإلضاىف.
 (Testاملتبار ) -4

جمم عن ملن املثريات )أس لن    ين أو حتبيبين أو  د ر أو رسد م(    ى 
أعدت لتقييس  طبيقن  مين أو  ي ين سل  ا ملا. وى  يمطى ةرجدن ملدا أو قيمدن 
ملددا أو رتبددن ملددا للم حدد ص، و كددن أن يكدد ن املتبددار ملددن اأسدد لن أو جيددازا 

مليدارة الكدالم الطدالب   لقيداس قددرة  الباحثدن توسدتخدملواملتبدار ا 48ملميندا.
وىد  املتبدار ال دد  م الدذم يدت  قبدد  بب دن املداةة التمليميددن و مددىا. املتبددار 
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القبلددي ملمبفددن قدددرة الطددالب عددن املدداةة قبدد  تطبيدد  املدداةة التمليميددن. ويددت  ىددذا 
املتبدددار  دددذ ب و تا دددن املددداةة المب يدددن الدددع سدددب  تملميدددا ملدددن ملدرسدددي . و مدددد 

ان البمدددددد  ملمبفدددددن فماليدددددن املددددداةة املدروسدددددن التطبيددددد  سدددددتق م الباحثدددددن  امملتحددددد
 استخدام املاةة املصممن لرتقين قدرة اسدتيماب الطدالب علدى املداةة المب يدن يدت  

 نلم املتبار  املتبار القبلي.
 

  ىامصادر و البيانات  -د 
إن ملصددداةر البياندددات الدددع سدددتممع ملنيدددا الباحثدددن ملدددن عمليدددن الددددرس اإلضددداىف  ميدددد 

املمددن مل منددا ملالددم إ ددباىي  اإلسددالملين الك مليددن ملددامنيب، ينقسدد  علددى سدد نان أملبيدد  المدداىل ج
ملصددددرين مهدددا ملصددددر   دددبم وملصددددر وثدددا قي. املصددددر الب دددبم يتمثددد  ىف الطالبدددات املبحلدددن 
الثانيددن  املمددن مل منددا ملالددم إ ددباىي  اإلسددالملين الك مليددن ملددامنيب وملدرسددات للدددرس اإلضدداىف 

ي يتمث  ىف املنييب الدراسى للدرس اللغدن المب يدن ونتدا يب ور يسن قس  اللغن. أملا املصدر ال ثا ق
 التبار الطالبات و  مها. 

    
 أسلوب حتليل البيانات -5

واملقا لدن وامسدتبانن واملتبدار تدأتى  مد قيدام الباحثدن  مدع البياندات  طبيقدن املالحظدن 
ال  دد   إىل نتددا يب لطدد ة عمليددن بييددز البيانددات وإعددداةىا لغايددات التحليدد  امحصددا ي ليددت  
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البحث. فتحلي  البياندات ىدي الممليدن الدع تدنظ  أو تكد ن   اسدطتيا املالحظدات النابدن عدن 
 49تطبي  لطن حبث ملمينن حبيث  كن الص   ملنيا على نتا يب.

ي ددددتم  ىددددذا البحددددث علددددى البيانددددات الددددع سددددتحلليا الباحثددددن  طبيقددددن الكي يددددن ملنيددددا 
 بيانات الع ستحل   الطبيقن الكمين ملنيا املتبار.املالحظن واملقا لن وامستبانن وال

 أملا البيانات ا ص لن ملن املتبار فتسري الباحثن على اخلط ات اآلتين: 
حتليددد  البياندددات ملدددن أج  دددن الطالبدددات لملسددد لن املطبوحدددن املتملقدددن  امملتحدددان  -2

 ملاةة المب ين الع سب  تمليميا.ال  يي والتحبيبم عن استيماهبن 
 لتبارنتيمن اإلإعطاغ  -1
عدددن تميددد  الدرجدددن  2حت يددد  النتدددا يب إىل النتدددا يب ال  ددد ين، حسدددم ااددددو   -3

 50 سافن حتديد النتيمن.
 مددد تن يددذ املتبددار القبلددي للمممدد عت  حسددبت الباحثددن ام ددباف املميددارم  -4

    51لكالمها  بملز:
  

  √
∑  

 
 (
∑ 

 
)
         

 البيان: 
 ام باف املميار     اوم عت  )التمبيبن والاا طن(    =

 )نتيمن املتبار البمد ( –)نتيمن املتبار القبلي(   =
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50 Burhan Nurgiantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 2001)  

    hlm. 399 
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 عدة اأفباة المينن  =
قبندددددت الباحثدددددن  ددددد  نتيمدددددن املتبدددددار البمددددددم  مدددددد انتيددددداغ عمليدددددن البحدددددث  -5

 52للممم عت  الاا طن والتمبيبين  البملز:
   

     

√(
∑  

 
 ∑  

 

       
)(
     
     

)

  

 حيث أن 
 القياس املمديل )املت سط(   املتبار البمدم ملن فص  التمبيبين.:   
 : القياس املمديل )املت سط(   املتبار البمدم ملن فص  الاا طن.   

 : عدة التن عي      النتا يب ملن فص  التمبيبين.   ∑
  طن.: عدة التن عي      النتا يب ملن فص  الاا   ∑
 : عدة الطلبن   فص  التمبيبين.   
 : عدة الطلبن   فص  الاا طن.   

 
 مراحل تنفيذ الدراسة -ع 

   للدددرس اإلضددا  وبب تيددا تباعددى الباحثددن مليددارة الكددالم  تصددمي  ملدداةة تملددي  
  53اإلجباغات اآلتين عن البحث التمبي   ما أن ىناك سبع ملباح  ىف تن يذ البحث، ملنيا:

 : حتديد مل كلن البحث. اأوىلاملبحلن  -2
                                                             

52
  Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.  
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 : وضع فبوض البحث. املبحلن الثانين -1
: تصدددمي  ملددداةة تملدددي  مليدددارة الكدددالم للددددرس اإلضددداىف وىددد   املبحلن الثالثن -3

ار الطبيقدن واأسداليم ىف تملدي  املداةة والتيد تمي  اأىداف وحتديد لت يدات
التددريبات  مدد املاةة املصممن، وتمي  ال سا   املستخدملن ىف التملدي  ووضدع 

امنتياغ ملن عملين تملي  املداةة لكد  مل ضد  ، ك حتكدي  املداةة املصدممن عندد 
اخلبددريين ىف جمددا  تصددمي  ملدداةة تملددي  اللغددن المب يددن. ونلددم ملددن لددال  نتيمددن 
تع  يانات البحدث ملدن املالحظدن واملقا لدن وامسدتبانن عدن ملداةة تملدي  مليدارة 

 الكالم.
م عملين يت    اسطتيا وضع البمل ز للمتغدريات أو : القياس أ املبحلن البا من -4

وامسدددددتبانن اأ دددددياغ أو اأحدددددداث. وتسدددددتخدم الباحثدددددن املالحظدددددن واملقا لدددددن 
 واملتبارين )القبلي والبمدم(.

 ىذه املبحلن لط ات  تين: :تع البيانات وت م  املبحلن اخلاملسن -5
التمليميدن للمدداةة تدع البياندات اأوىل ملدن ملصدداةرىا  الحظدن اأن دطن  ( أ

التمليميددن ىف تنميددن مليددارة الكددالم، ك ملقا لددن ملدرسددي الدددرس اإلضدداىف 
 ور يسن قس  اللغن، ك املتبار القبلي للطالبات.

ببيبدددددن املددددداةة املصدددددممن ىف مليددددددان البحدددددث، وبدددددب  ىدددددذه التمب دددددن ىف  ( ب
 ال ص  الاا ط وال ص  التمبي .

صد  )الادا و والتمدبي ( تع البيانات ملن املتبار البمددم لكلدي ال  - ج
 وت زيع امستبانن لل ص  التمبي .
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: حتليددددد  البياندددددات ىف  يدددددان فدددددبو  نتدددددا يب املتبدددددار القبلدددددي  املبحلن الساةسن -6
 واملتبار البمدم للممم عن الاا طن والتمبيبين.

: تمميمددات  ندداغ علددى التبددار ال ددبوض ملددن حيددث القبدد   أو  املبحلن السا من -7
 البفض.

ملباحدد  تن يددذ الدراسددن الددع سدد ف تقدد م عددن  1يتاددح  يددان ىددذه املبحلددن ىف اادددو  
  الباحثن  اتباعيا ىف مليدان البحث.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 
تنمية مهارة الكالم  يف ADDIEعلي ضوء ادلواد التعليمية إعداد  : إجراءادلبحث األول
  يفللدرس اإلضا

الدرس اإلضاف لتنمية مهارة الكالمم   يفمادة تعليم ملستوى املبتدئني إعداد  عملية يف 
اعتمالدت  مبعهد سونان أمبيل العاىل جامعة موالنالا مالالإ إااليا يم اإلسالممية ايكوميالة مالاالن 

الفصالالل الثالالا .  يفاختيالالار مالالادة مهالالارة الكالالمم الالالك هالالد سالالب    الالي   يفالباحثالالة اسسالالس السالالب  
 يفرة الكمم الك يناسب تعليمهالا تعيني مادة مها يف ذ  اسسس  ي املعايري االنسبة للباحثة 

  ذ  العملية سار الباحثة على اخلطوات اآلتية: يفاملستوى اجلامعي املبتدئني. 
  

 ادلادة ةتكتشا  واللال  عل  الكت  ادلتممنال  -أ 
 ذا البحال  هامالا الباحثالة مبطالعالة اعالت الكتالب الالك يتةالممل مالادة املفاليدات  يف

اللغالالالالالة العيايالالالالالة  يفواجلملالالالالالة وايالالالالالوار أو اعادمالالالالالةي  املعالالالالالاجم العيايالالالالالة مثالالالالالل املع الالالالالم البسالالالالاليى 
واملعالالاجم املوضالوعية للغالالة العيايالة واإلندونيسالالية واإلاليجيالة  الالاملع م سالالان ى  يةواإلندونيسالي

و تالاب اعادمالة االلغالة ل االلغة العيايالة واإلاليجيالة خلالري املسالتف ي و ذلإ  تاب  ام يالثا 
و تالالاب حالالدي   الاللل يالالوم لالالدمريى  ةالاليل وخالالري العيايالالة واإلندونيسالالية واإلاليجيالالة ملي الاليدىي 
 حبيب اهلل ممل معهد دار السمم  ونتور.
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 يفتبحال  عالمل املالنه   اسخاليى جبانب  ذ  الكتالب اللعالا أيةالا الباحثالة الكتالب
تعليم مهارة الكمم ومنه  التقومي ملادة مهارة الكمم و الذلإ الكتالاب يبحال  عالمل هواعالد 

 النحوية و و حنو الواضحي وألعاب اللغوى للد تور إمام أسيارى. 
 

 عرض بيانات ادلالحظة ومناقشتها -ب 
لقللالالة معي الالة الباحثالالة عالالمل أحالالوال الطالبالالات يف مسالالتوى املبتالالدئني و الالذلإ املالالادة   

الكمم املسالتددمة   الالدرس اإلضالا  حالباح اللغالة هامالا الباحثالة ااملمح الة تنمية مهارة 
 ملعي ة اعت النقط اآلتيةي منها:

حال تعليم مهارة الكمم لفصل املبتدئي ممل لييقة املعلمالة   العمليالة التعلاليمي   -1
  ذلإ ممل است ااة الطالبات حنو املعلومات اجلديدة.

التعلالالالاليم مالالالالمل حيالالالال  املفالالالاليدات واجلمالالالالل وايالالالالواري املالالالالادة الالالالالك ألقتهالالالالا املعلمالالالالة    -2
 وتناسب املادة وأمهيتها للطالبات.

أمالالالالي املالالالالادة التعليميالالالالة حنالالالالو عالالالالادة الطالبالالالالات   اسالالالالتددام الكلمالالالالات واجلمالالالالل    -3
 حديثهم اليومي.

حني عملا الباحثالة املمح الة حنالو أحالوال العمليالة التعليميالة عالذا املعهالدي وجالدت 
إعالالالالدادا حالالالالالحيحا للتعلالالالاليم. املالالالالالادة املسالالالالتددمة  الالالالالي  تالالالالالاب الباحثالالالالة االالالالال ن املعلمالالالالة   تعالالالالالدل 

املفيدات.  يه املفيدات الوا ية و  ي تى  يه اجلملة وال ايوار. املادة الالك ألقتهالا املعلمالة  الي 
مادة املفيدات ولكمل   تقم املعلمة االسؤال عمل املادة املاضيةي   تشيح الكلمات اطييقالة 

 ححيحة  ما يايل:
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لمالالة والطالبالالات تسالالتمعمل. ومالالمل اس ةالالل أن تكير الالا مالاليتني أو ينطالال  املعلمالالة الك -1
 ممما.

 تكتب املعلم الكلمة على اللوح اشكل  امل. -2
 تعيض املعلم معىن الكلمة وتوضحها   اجلملة املفيدة. -3
 مث تقيأ الطالبات هائمة املفيدات اجلديدة الكتواة على اللوحة أمامهم.  -4
 مح ة ممل املعلمة.مث تكتب الطالبات الكلمة   الكياسة اامل -5

ان الالالالي إىل  الالالالذ  املمح الالالالةي رأت الباحثالالالالة أن املعلمالالالالة و الالالالذلإ الطالبالالالالات ال  الالالالتم 
ااس الالداف املقصالالودة مالالمل  الالذ  العمليالالة التعليميالالة. وأخالالذت الباحثالالة االسالالتنبا  االال ن  الالالذ  
املشكلة ت تى ممل عدم املادة التعليمية الك تةمنا  يه اس داف اخلاحة مالمل تعلالم مهالارة 

 الكمم.
 

ض بيانرررات ادللابلرررة يمرررع رايلرررة قلرررن اللمرررة دلعهرررد  رررونان أمبيرررل العرررا  عرررر  - ج
 ومدر ة للدرس اإلضايف( ومناقشتها

 1غة نور القبطية يف يالوم اسحالد التالاري  احثة ااملقاالة م  رئيسة هسم اللهاما الب
 ي س لا الباحثة  ذ  اسمور:2112ممل ينايي 
 اللغة.ما اس داف ممل تعليم الدرس اإلضا  حباح  -1
 ما املهارة الك تييد حصوهلا ممل  ذا الدرس اإلضا . -2
 عمل حصول املعلمة  ذ  اس داف املقصودة   تنمية  ذ  املهارة. -3
 عمل املشا ل املوجودة   تعليم  ذ  املهارة. -4
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 عمل مدى رغبة الطالبات   ا  اك  ذا الربنام . -5
 عمل لييقة التعليم املستددم   تنمية  ذ  املهارة. -6
 كتاب املعد   تنمية  ذ  املهارة.عمل ال -7

 وت تى املعلومات ممل  ذ  املقاالة  ما ي تى:
أن تعلاليم مهالالارة الكالالمم يهالدف إىل ا تسالالاب الثالاليوة املع ميالة حالالك تسالالتددمها  -1

الطالبات   حديثهمل اليومي. ويفهممل الكمم العييب   تعليم اس كار وتعليم 
 ة.القيآن و ذلإ يقدرن على  تااة الكلمة العياي

املهارة الك يقصد املعهد   حصوله  ي مهارة الكمم. ا تسبوا الطالمب اللغالة  -2
العياالالالة   الربنالالالالام  اخلالالالالال لتعلالالالاليم اللغالالالالة العيايالالالالةي إ ن  الالالال   املعهالالالالد الطالالالالمب 

 ملمارسة الكمم   اللغة العياية.
 الالالالعيت املعلمالالالالة االالالال  مل   اصالالالاللمل إىل اس الالالالداف املقصالالالالودة. سن الطالبالالالالات    -3

م اللغالالالالالة العيايالالالالالة إال مفالالالالاليدات هليلالالالالالةي  الالالالالذلإ الطالبالالالالالات   يقالالالالالدرن علالالالالالى تكلالالالالال
 يستددممل املفيدات   يوميتهمل.

املشا ل الك تواجهها املعلمة يعىن ليسالا  الل مالمل املعلمالة هلالا  فالادة اجليالدة    -4
 اللغالالة العيايالالةي  فالالائتهمل متوسالالطةي والسالاليما إ  التوجالالد لالالديهمل الكتالالاب املقالالير

لة   جعالل البيةالة اللغويالة عالذا املعهالد الذي يساعد مل   التعليم. ذلإ املشك
  و  يئ حعب حك تؤدى إىل الصعواة   تطبي  املادة الك در ا الطالبات.

ان الالي إىل أحالالوال الالالتعلم الطالبالالات يف الالالدرس اإلضالالا  اايقيقالالة للطالبالالات رغبالالة  -5
  تعلم اللغة العياية خاحة   تكلم اللغة  العيايةي لكمل   توجد البيةة العيايالة 
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دعو رغبتهمل   تكلم اللغة العياية تالؤدى إىل اييالاد ونقصالان مقالة الالنفس عنالد ت
 الطالبات يف تكللم العياية.

الطييقة املستددمة   الدرس اإلضا  حباح اللغالةي  انالا املعلمالة اسالتددما  -6
الطييقالالة غالالري من مالالةي أ ثي الالا اال نالالة ونقصالالان التالالدريبات  يالاله. حالالك تالالؤدى إىل 

 داف ممل وجود  ذا الدرس اإلضا .الصعواة يف حوحول اس 
إن للمعهد مادة تعليم املفيدات    كل  تاب للمعلالمي و ياله املفاليدات الالوا ية  -7

 قالالط دون اجلملالالة وال ايالالوار.  الالذا الكتالالاب   تشالال   إىل تنميالالة مهالالارة الكالالمم  
مفالاليدة ا نالالة. و  تالال مي  25 مالالا   الالي   اس الالداف. لكالالل يالالوم ألقالالا املعلمالالة 

ة. عدد املفيدات  ثرية جداي و  تناسب اقالدرة الطالبالات يف املعلم اوض  اجلمل
مستوى املبتدئني. و  تستفد املعلم جيدا اسيام املعدل يف  الل أسالبو . لكالل يالوم 
ألقالالا املعلالالالم اطييقالالالة مالالالا  الالالائا سن ليسالالا  يالالاله اسر الالالادات اخلاحالالالة   إلقالالالاد 
ة املالالالالادة. اسالالالالتددما املعلالالالالم الطييقالالالالة املتنوعالالالالة غالالالالري من مالالالالة خشالالالالية مالالالالمل سالالالالال م

 الطالبات.
 

عرض بيانات الطالبات قبل عملية تعلرين مهرارة الكرالم بادلرادة الرت ارممتها  - د
 الباحثة ومناقشتها

هبالالل ت ديالالة العمليالالة التعليميالالة   تنميالالة مهالالارة الكالالمم ااملالالادة الالالك حالالممتها الباحثالالة 
للدرس اإلضايفي حتتاج الباحثة إىل معي الة أحالوال تعلاليم اللغالة العيايالة ومالادة تعليمهالا. ولالذا 

لالبالالالة مالالالمل لالبالالالات الفصالالالل املبتالالالدئي مبعهالالالد سالالالونان أمبيالالالل العالالالاىل.  24اسالالالتبان الباحثالالالة 
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عالالمل نتي الالة االسالالتبانة عالالمل العمليالالة  8ايانالالات  مالالا ورد يف اجلالالدول وحصالاللا الباحثالالة علالالى 
عمل نتي ة االستبانة عمل مادة تعليم مهارة الكالمم. ومالمل  9التعليمية للغة العياية واجلدول 

  اتيناالستبانتني عي ا الباحثة البيانات اآلتية:
 .نتيجة ال تبانة عن تعلن مهارة الكالم باللمة العربية -1

نتي الالة االسالالتبانات عالالمل تعلالالم مهالالارة الكالالممي هالالالد عالالمل 8حسالالب اجلالالدول 
 اتةح أن الباحثة حصلا على البيانات عمل  ذ  القةية  ما يلي:

أن مع الالالالالالم . رغبالالالالالة الطالبالالالالالالات يف تعلالالالالالم مهالالالالالالارة الكالالالالالالمم االلغالالالالالة العيايالالالالالالة -(أ 
اتفقالالمل علالالى أ الالمل يالاليغ     % الطالبالالات مالالمل اتمالالوعتني92الطالبالات 

 تعلم مهارة الكمم االلغة العياية.  
دور تعلالالم مهالالارة الكالالمم   مسالالاعدة الطالبالالات للتصالالال االلغالالة العيايالالة  -(ب 

% مالالالمل اتمالالالوعتني اتفقالالالمل االالال ن 84أن مع الالالم الطالبالالالات نطقالالالا و تااالالالة. 
 تعلم مهارة الكمم سياعد مل يف االتصال االلغة العياية نطقا و تااة.

 الذ  تناسب لييقة املعلمة االنسبة الطالبات. هد اختلفمل الطالبالات يف  -(ج 
% مالالمل اتمالالوعتني اتفقالالمل االال ن 54منهالالا: و الالي  يف اعالالت اآلراد النقطالالة

% مالالالالمل اتمالالالالوعتني يف 34لييقالالالالة املعلمالالالالة   التعلالالالاليم مناسالالالالبة هلالالالالملي و 
% مالالالالمل اتمالالالالوعتني اتفقالالالالمل االالالال ن لييقالالالالة املعلمالالالالة يف 12وهالالالالدر   ي الالالالإ

التعلاليم غالري مناسالبة هلالالمل. وجالدت الباحثالة مالمل  الالذ  النتي الة اال ن نتي الالة 
 %.51للطالبات أ رب و ي تناسب لييقة تعليم املعلمة 
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% مالالالمل 29والنتي الالالة و الالالي اسالالتددام املعلمالالالة اللغالالالة العيايالالالة   التعلالالاليم.  -(د 
اتموعتني اتفقمل ا ن املعلمة استددما اللغة العياية يف سري تعليمها. 

% مالالالمل اتمالالالوعتني اتفقالالالمل 46% مالالالمل اتمالالالوعتني يف  الالالإي مث 25و 
  ا ن العلمة   تستددم اللغة العياية يف سري تعليمها.

هالالالدرة الطالبالالالات علالالالى  هالالالم مقصالالالود املعلالالالم إ ا حتالالالدما االلغالالالة العيايالالالة.  -(ه 
% مالالالالالمل 8النتي الالالالالة عالالالالالمل هالالالالالدرة الطالبالالالالالات يف  هالالالالالم  الالالالالمم املعلمالالالالالة  الالالالالي 

% مالالمل اتمالوعتني يف  الالإي 55اتمالوعتني يفهمالمل اكالالمم املعلمالةي و 
% مالالمل اتمالالوعتني ال يفهمالالمل  الالمم املعلمالالة إ ا نطقالالا االلغالالة 37وأمالالا 

 العياية.
أن بالالالات مالالالمل املعلالالالم اعالالالد االنتهالالالاد مالالالمل العمليالالالة التعليميالالالة. وجالالالود الواج -(و 

% مالمل اتمالوعتني اتفقالمل اال ن املعلمالة دائمالا  75مع م الطالبالات و الي 
  لفتهمل االواجبات اعد انتهاد التعليم.

وجود حعواة للطالبالات   ت ديالة الواجبالات. والنتي الة عالمل الصالعواة يف  -(ز 
لصالالالعواة يف % مالالالمل اتمالالالوعتني مالالالا  الالالعين اا31و الالالي  اجبالالالاتعمالالالل الو 

%  الالعين االصالالعواة 37% يف  الالإي وأمالالا 33عمالالل الواجبالالاتي وأمالالا 
 يف عمل الواجبات.

 ال تبانة عن مادة مهارة الكالم. -2
عالالالالمل نتي الالالة االسالالالالتبانة عالالالمل مالالالالادة تعلالالاليم مهالالالالارة  9اعتمالالالادا علالالالالى اجلالالالدول 

 الكممي هد اتةح أن الباحثة حصلا على البيانات عمل  ذ  القةية  ما يلي:



61 

 

 

النتي الالالة عالالالمل ضالالاليورية ضالالاليورية املالالالادة التعليميالالالة   تعلالالالم مهالالالارة الكالالالمم.  -(أ 
%  ممل اتموعتني يشعين ا ن املالادة 111املادة  ي أن  ل الطالبات 

 التعليمية ضيورية يف تنمية مهارة الكمم.
دور املالالالادة التعليميالالالة   مسالالالاعدة الطالبالالالات علالالالى  هالالالم املوضالالالو  الالالالذى  -(ب 

و الي  تعلمها. مع الم الطالبالات مالمل اتمالوعتنيعلمته املعلمة والذى   
% اتفقالالالمل االالال ن املالالالادة التعليميالالالة تسالالالاعد مل يف اسالالالتيعاب املوضالالالو  71

 الذى علمته املعلمة أو   تعلمه املعلمة. 
مع الالالم لالالالدى املعلمالالالة  تالالالاب مالالالمل مالالالادة مهالالالارة الكالالالمم يف سالالالري الالالالتعلم.  -(ج 

 % اتفقمل ا ن ليس لالدي املعلمالة الكتالاب92الطالبات ممل اتموعتني 
 التعليمي ملادة مهارة الكمم.

املادة التعليمية يف مهارة الكمم مناسبة حباجات الطالبالات يف ايالدي   -(د 
% مالالمل اتمالالوعتني اتفقالالمل االال ن 71أن مع الالم الطالبالالات و الالي اليالالومي. 

 املادة يف تعليم مهارة الكمم تناسب حباجتهمل يف ايدي  اليومي. 
النتي الالالالالالة عالالالالالالمل التالالالالالدريبات. املالالالالالادة التعليميالالالالالالة الالالالالالك ألقتهالالالالالالا املعلمالالالالالة  يالالالالالاله  -(ه 

% ممل اتموعتني اتفقالمل علالى 96التدريبات  ي ا ن مع م الطالبات 
 أن املادة التعليمية الك ألقتها املعلمة   يكمل  يها التدريبات. 

مع الم الطالبالات الك ألقتها املعلمة  يه اسمي الواضح للتدريبات.  املادة -(و 
املادة التعليميالة   يال ت % ممل اتموعتني اتفقمل ا ن التدريبات يف 96

 ااسمي الواضح يف علها.
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ضالالالاليورية التالالالالدريبات املوجالالالالودة يف مسالالالالاعد مل   تكلالالالالم اللغالالالالة العيايالالالالة.  -(ز 
% مالالالمل اتمالالالوعتني اتفقالالمل االالال ن التالالالدريبات مهمالالالة 88مع الالم الطالبالالالات 

 لتساعد مل يف التكلم العياية.
ني تموعت% ممل ا41 وجود حعواة يف ت دية التدريبات ممل املادة التعليمية. و ي

 %   يشعين اصعواة.17% يف  إي و42يشعين االصعواات يف التدريباتي وأما 
 

 تنمية مهارة الكالم  يفة عد  ادل وادمواافات ادل - ه
حالباح اللغالة راعالا  يفتنمية مهالارة الكالمم للالدرس اإلضالال إعداد املواد التعليمية يف

 الباحثة اعت النقط اآلتية:
 ادايالالالة املالالالادة يفالتمهيالالالدي التمهيالالالد  الالالو نقالالالط مهمالالالة حتتالالالاج الباحثالالالة إىل   ي الالالا  -1

العمليالة التعليميالة. وحتتالوى  يف. و و يكون دليم لكل ممل املالتعلم واملعلالم املعدلة
 الالذ  النقطالالة التمهيديالالة علالالى أ الالداف تعلالاليم مهالالارة الكالالممي و تالالوى املالالادة أي 

 يف اليح معالىن املفاليدات و  يفلالم موحوعات املادةي ولييقة تعليمهالاي ولييقالة املع
 تطبي  ايوار للطمبي والتقومي. يفتكويمل اجلمل  ذلإ 

و  املناسالب ايوميالة ضال الذ  النقطالة راعالا الباحثالة اختيالار املو  يفموضو  املادةي  -2
ت اختالالالالالار  املعاملالالالالالة االالالالالني زممئهالالالالالم. يفاجلامعالالالالالة و الالالالالذلإ  يفمبالالالالالىني  يفالطالالالالمب 
مناسالالالب  وضالالالو  السالالالهلىن املان الالالي إىل مسالالالتوى الطالالالمبي يعالالال املوضالالالو  الباحثالالالة

عالمل التعالارف مث يالتكلم  البداية وضعا الباحثة موضوعني يفملستوى املبتدئني. 
اختيالالالار املفالالاليدات اختالالالارت الباحثالالالة  يفو  النحالالالو عالالالمل غي الالالة النالالالوم مث يبحالالال  عالالالمل
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الكلمات على أسس اسمهيالة و الو تفةاليل الكلمالات الالك تشال   حاجالة معينالة 
 الك هد ال اتاجها أو اتاجها هليم.عند املتعلم على تلإ الكلمة العامة 

عمليالة  يفاملفيدات لكل لقاد تعليمالي  الو أمالي مهالم  عدد املفيداتي تعيني عدد -3
تعليميالالالة أي أن عالالالدد املفالالاليدات املكتسالالالبة لالالالدى الطالالالمب الاالالالد أن يعينالالاله املعلالالالم 

و ذلإ اسعة الوها املعد  اجلملة يفمياعيا هدرة الطمب على حف ه وتكوينه 
اوجالود  املكتسالبة  ل موضو   يه ايوار  ازداد عالدد املفاليدات  سن. ةلكل حصل 
يلالالالجم علالالالى املعلالالالم أن يهالالالتم عالالالدد الكلمالالالات املكتسالالالبة اكفالالالادة الطالالالمب  ايالالالوار.

 ومستوا م أيةا.
املالالادة الالالك حالالممتها الباحثالالة  يالاله  يفأدوات التقالالومي اعالالد انتهالالاد تعلالالم املوضالالو .  -4

تنميالة مهالارة  يفأدوات التقومي الك يقصد عا الباحثة أن يسالتفيد منهالا الطالمب 
أمالالا الت ييبالالات الالالك يطلالالب منهالالا املعلالالم مالالمل الطالالمب اعالالد انتهالالاد  الالل الكالالمم. 

 اجلملة ملفيدة و ذلإ حف  ايوار.  يفلقاد  ي تدريب وض  الكلمات 
 

 يفهرارة الكررالم للردرس اإلضررامتنميرة  يفة عررد  ادل ادلروادلر  تتواررات احلصرول ع - و
 اباح اللمة.

مطبالالو   يفتنميالالة مهالالارة الكالالمم للالالدرس اإلضالالا يفعلالاليم تقالالدم الباحثالالة  تالالوى مالالادة ت
مسالالالتوى املبتالالالدئني مبعهالالالد سالالالونان أمبيالالالل العالالالاىل. وهبالالالل أن حتصالالالل  يفمالالالوز  ملعلالالالم الفصالالالل و 

تعيالني  تويالات  يفالباحثة على نتائ   ذ  اعتوياتي سارت الباحثة على مياحل اخلمس 
 ي منها:املعدلة املادة
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أن  ونحتديد أ داف تعلم مهالارة الكالممي أي حتديالد عمالا أراد الطالمب واملعلمال -1
وأمالالا اس الالداف الالالك عينتهالالا الباحثالالة  التعليميالالة. ا اعالالد أن هالالاموا االعمليالالة و اصالالل

هلالالذ  املالالادة  الالي : أن يقالالدر الطالالمب علالالى نطالال  الكلمالالة ومعي الالة معنالالا ي ويقالالدر 
الطالالالمب علالالالى تكالالالويمل اجلمالالالل مالالالمل  الالالذ  الكلمالالالات مث أن يقالالالدر الطالالالمب علالالالى 

  ايوار. يفعمل املوضو  حف  ايوار و ذلإ يقدر على دتثيل وتكلم 
تعيالني املالادة التعليميالةي يف تعيينهالالا هالد اعتمالدت الباحثالالة علالى اسسالاا  الدراسالالية  -2

 12معهالالد سالالونان أمبيالالل العالالاىل. تلالإ اسسالالاا  الدراسالالية تتكالالون مالالمل  يفاملقاليرة 
أسبوعا لنصف الفصل الدراسي  11لنصف الفصل الدراسي اسولي و أسبوعا

أيالالام هالالد هير الالا املعهالالالد  5الثالالا . مث تعيالالني اسيالالام الدراسالالية لكالالل أسالالالبو ي و الالي 
 .يفلتعليم الدرس اإلضا

واسيالالالالام املسالالالالتددمة لالالالالتعلم الالالالالدرس   ياعالالالالد أن عي الالالالا الباحثالالالالة اسسالالالالاا
عالدد املفاليدات واجلملالة و الذلإ ايالوار  احباح اللغة هلذا املعهدي عينال يفاإلضا

يالالالالوم  يفالكلمالالالالات  5لباحثالالالالة علالالالالى العالالالالدد و الالالالي لكالالالالل لقالالالالاد. وهالالالالد اعتمالالالالدت ا
يالالالوم اسراعالالالادي  يف وايالالالوار نسالالالدة واحالالالدةيالالالوم الثلثالالالادي  يف اجلمالالالل 5ي واإلمنالالالني

 . قط دهيقة 31 ولكل لقاد
اعالالالد انتهالالالاد مالالالمل  الالالذ  العمليالالالةي عينالالالا الباحثالالالة املوضالالالوعات اسساسالالالية 
حسب دليل اختيار املادة اجليدة لتنمية مهاؤة الكممي و ي املوضالو  املناسالب 

حالالالالديثهم  يفمب ااييالالالالاة اليوميالالالالة عنالالالالد الطالالالالمب واملفالالالاليدات الالالالالك اتاجالالالاله الطالالالال
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عالمل تتويالات املالادة  6جلالدول وا 5وأ الد الباجثالة  الذ  البيالان ااجلالدول  اليومي.
 ثا .ة لنصف الفصل الدراسي اسول والاملعدل 

. تبالالالدأ لييقالالالة املعالالالدلة تعلالالاليم مهالالالارة الكالالالمم ااسالالالتددام املالالالادة يفاختيالالالار الطييقالالالة  -3
الطالالمبي مث يالال تى اعالالد اتلفالالي  املعلالالم الكلمالالة ويبالالني معالالىن الكلمالالة أمالالام التعلالاليم 

يالالالوم التالالالاىل  يفي مث يالالال تى ايالالالوار  لالالالإ دور تكالالالويمل اجلملالالالة املفيالالالدة نطقالالالا و تااالالالة
 والبيان ممل املعلم عمل ايوار.

ي  الذ  اسسالاليب تتعلال  االوسالائل وايالوار  اليح معالىن الكلمالة يفأساليب املعلم  -4
إمالالالالا  إىل الطالالالالمب. وايالالالالوار  الالالاليح معالالالالىن الكلمالالالالة يفالالالالالك سيسالالالالتددمها املعلالالالالم 

االشالالالالاليئ املسالالالالالمى أو الصالالالالالور أو ايي الالالالالة الالالالالالك تالالالالالدلل إىل الكلمالالالالالة أو مياد هالالالالالا أو 
 أضداد ا أو تينتها.

الطمب يف معي ة مدى استيعاعم عمل املالادة الالك  التقومي  و وسيلة يستددمها -5
حالالممتها الباحثالالة االال نوا  التالالدريبات الالالك أكالالمل للطالالمب أن يسالالتددمو ا أمنالالاد 

 تعلمهم.
 على العناحي اآلتية: املعدلة حتتوى  ذ  املادة

 غمف الكتاب -1
 التمهيد -2
الالالالدالئل   اسالالالتددام الكتالالالب مالالالمل اس الالالداف واملالالالواد والطييقالالالة ولييقالالالة الشالالاليح  -3

 املعلم معىن الكلمة والتقومي والكلمات الك تدلل على اسوحاف.
 تاب تويات الك -4
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حتتالالالالوى  الالالالذ  املالالالالادة علالالالالى هسالالالالمني مهالالالالا املالالالالادة لنصالالالالف الفصالالالالل الدراسالالالالي اسول 
 ولنصف الفصل الدراسي الثا ي سوف تتةح  ذا التوزي    البيان اآليت:

 نصف الفصل الدراسي اسول -(أ 
لنصالالالالالف الفصالالالالالل  املعالالالالالدلة عالالالالالمل  تويالالالالالات املالالالالالادة حسالالالالالب اجلالالالالالدول اخلالالالالالامس

الدراسالالي اسولي عينالالا الباحثالالة تسالالعة موضالالوعات مالالمل موضالالو  املفالاليدات 
ولكالالل موضالالو  تتكالالون مالالمل عالالدد اللقالالاد املتعالالددةي  واجلملالالة و الالذلإ ايالالوار.
لقالاد. أمالا  75لنصف الفصل الدراسالي اسول  الو أما جمموعة عدد اللقاد 

مفاليدةي  45عدد املفيدات املعينة غري املفاليدات داخالل اجلملالة وايالوار  الي 
 نسدة ايوار. 9نلة مفيدةي و 45و

 نصف الفصل الدراسي الثا  -(ب 
الفصل الدراسي الثا  تتلف اعدد املوضالو   لنصف املعدلة  تويات املادة

  نصف الفصل الدراسي اسولي سن عدد اسسالاا  ختتلالف أيةالا لوجالود 
موضالالالوعات مالالالمل موضالالالالو   7االالاليام  املعهالالالد السالالالالنوي. عالالالدد املوضالالالو   يالالالاله 

 35املفيدات واجلملة و ذلإ نسالدة ايالوار. أمالا جمموعالة عالدد اللقالاد  ياله 
 7 الالالالذلإ   مفيالالالدة نلالالالة 35دة ومفالالالالي  35لقالالالاد. أمالالالا عالالالالدد املفالالاليدات  يالالاله 

 نسدة ايوار.
 عدد ني  املفيدات واجلمل ونسدة ايوار. -(ج 

نسالالدة  16نلالالة مفي الالة و 81مفالاليدة و 81إ ن عالالدد جمموعالالة  لهالالا  الالي 
 الالالالذا العالالالالدد املقالالالالير لطالالالالمب   مسالالالالتوى ايالالالالوار   سالالالالنة دراسالالالالية واحالالالالدة. 
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اإلسالممية املبتدئني مبعهد سونان أمبيل العاىل جامعة موالنا ملالإ إااليا يم 
 ايكومية ماالن .

 التدريبات اعد االنتهاد ممل تعلم  ل موضو . -5
 

 حتكين ادلؤهل أو اخلبري - ز
 املالالادةي حكمهالالا اخلبالالريان مهالالا الالالد تور  يصالالل  مالالود آدمإعالالداد  اعالالد انتهالالاد عمليالالة

 والد تور ولدانا وارغا ديناتا. وللبا الباحثة منهما التصحيح والتصويب للمادة السوداين
ي  و خبري يف جمال تعليم اللغة اللوداين الدتكتور فيصل تمود آدم هاما اخلبريان .املعدلة
و ذلإ  اضي يف الدراسات العليا جبامعة موالنا ملإ إايا يم اإلسممية ايكومية العياية 

 الالو خبالالري يف جمالالال تعلالاليم اللغالالة ، والرردتكتور ولرردانا واريررا داناتررا مالالاالن  جالالاد مالالمل سالالودان.
الدراسات العليا و ذلإ مساعد عميد  ليالة اإلنسالانية والثقا الة و الذلإ  العياية و اضي يف

رئالالاليس هسالالالم اللغالالالة مبعهالالالالد سالالالونان أمبيالالالل العالالالاىل جامعالالالالة موالنالالالا ملالالالإ إاالالاليا يم اإلسالالالالممية 
 ا حسالالب أعالالدالتعليميالالة الالالك  للبالالا منهمالالا الباحثالالة اتصالالحيح املالالواد ايكوميالالة مالالاالن . 

 التعليميةي منها: ة يف إعداد املوادالعناحي املعين
ممئمالالة املالالادة يف: الوضالالوح يف اس الالدافي واملعاملالالة االالني الطلبالالةي والسالالهولة يف  -1

التعلالالاليمي والصالالاللة االالالني املالالالوادي والتالالالدرجي وسالالالعة املالالالواد ودهتهالالالاي وممئمالالالة حباجالالالة 
 الطمبي وحدق املواد التعليميةي وعدد املفيداتي وأ كال النشالات.

املعلالالالالمي وال تيالالالالب يف تقدأالالالاله والطييقالالالالة عالالالاليض املالالالالادة يف:  الوضالالالالوح يف دليالالالالل  -2
 املستددمة.
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اليسالالم البيالالا  يف: اسالالتددام ايالاليوف ونوعهالالا ومقياسالالها وال تيالالب يف الكتااالالة  -3
 و ذلإ التجيني.

التقومي يف: مناسبة عدد التدريباتومناسبة التدريبات اعمالي الطالمب وتعليمالات  -4
تمل االختبالالالارات التالالدريبات مناسالالبة وإعطالالاد أمثلالالالة لت ديالالة التالالدريباتي وال تشالال

علالالى مالالواد خالالارج مالالالا درسالاله الطالالمبي واسسالالةلة لقيالالالاس هالالدرة الطلبالالة و الالالذلإ 
 مناسبة أ كال التدريبات.

 يفأمالالا نتالالائ  حتكالاليم اخلبالالريان عالالمل العناحالالي للمالالادة الالالك حالالممتها الباحثالالة مسالال لة 
عالالمل نتي الة التحكالاليم مالالمل اخلبالالرييمل حصالاللا الباحثالالة  4واعتمالالادا علالالى اجلالالدول  .4اجلالدول 
تنبا  أن اخلبرييمل هد هدلر املادة الك حممتها الباحثة االتقالديي جيالد أو مناسالب على االس

عمل العناحي الك هد   ي ا الباحثة ملادة تعليم مهارة الكمم للدرس اإلضالايف حالباح اللغالة 
   مبعهد سونان أمبيل العاىل.
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 لتنمية مهارة الكالم ADDIEعل  ضوء  ادلبحث الثاىن: فعالية ا تخدام ادلواد التعليمية
 الختبار اللبلي -أ 

هبل أن تقوم الباحثة االت ييبة امليدانية داخل الفصل الدراسي رأت أ ا يف حاجة 
إىل معي الالة  فالالادة الطالبالالات يف مسالالتوى املبتالالدئني   مؤ الاليات مالالمث  الالي: يف ايالالوار يعالالىن 

 اللغالالالة العيايالالالة. السالالالؤال واجلالالالواب ووضالالال  الكلمالالالة   اجلملالالالة املفيالالالدة مث تينالالالة الكلمالالالات إىل
يف اجلملة املفيالدة  5يف ايوار  11سؤاال الك تتكون ممل  21وتشتمل انود اسسةلة على 

ويشتمل  ذ  االختبار على  الل جمموعالة و الي اتوعالة الةالااطة واتموعالة  يف ال نة. 5و
 ييبية. الت

اعالالد إدتالالالام  الالالذا االختبالالار حسالالالبا الباحثالالالة جمموعالالالة نتالالائ  املؤ الالاليات وعالالالني تقالالالديي 
  تعيالالني الدرجالالة مبسالالا ة حتديالالد  1نتالالائ  الطالبالالات ونسالالبتها املةويالالة مؤسسالالا علالالى اجلالالدول 

 وأما حتليل نتائ  القبلي هلاتني اتموعتني: النتي ة.
 حتليل نتااج الختبار اللبلي للمجموعة المابطة. -1

عالالالالمل نتي الالالالة االختبالالالالار القبلالالالالي مالالالالمل اتموعالالالالة  11اعتمالالالالادا علالالالالى اجلالالالالدول 
. اتةالالالالحا الباحثالالالالة أن 11اجلالالالالدول  ة  مالالالالا اتةالالالالحا  الةالالالالااطة هلالالالالذ  اتموعالالالال

لطالبات حصاللا % ممل ا17ي وةالطالبات حصلا على درجة جيد% ممل 42
 .ة% ممل الطالبات على درجة ناهص41ي وةعلى درجة مقبول

 حتليل نتااج الختبار اللبلي للمجموعة التجرابية. -2
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اتموعالالالالة عالالالالمل نتي الالالالة االختبالالالالار القبلالالالالي مالالالالمل  12اعتمالالالالادا علالالالالى اجلالالالالدول 
الت ييبية وجدت الباحثة البيانالات مالمل النسالبة املائويالة مالمل درجالات نتالائ  االختبالار 

 .13القبلي هلذ  اتموعة  ما اتةحا   اجلدول 
% مالالالالمل الطالبالالالالات   درجالالالالة 25اتةالالالالحا للباحثالالالالة أن  13مالالالالمل اجلالالالالدول 

% مالالالالالمل الطالبالالالالالات 17% مالالالالالمل الطالبالالالالالات علالالالالالى درجالالالالالة مقبولالالالالالةي مث 58وجيالالالالالدةي 
 ناهصة.حصلا على درجة 

 
 الختبار البعدي - ب

اعالالالد انتهالالالاد مالالالمل العمليالالالة التعليميالالالة يف  الالالم اتمالالالوعتنيي هامالالالا الباحثالالالة ااالختبالالالار 
البعالدي يف  الم اتمالوعتني. مالا ختلفالا انالود اسسالةلة يف االختبالار البعالدي والقبلالي ولكالالمل 

سالالؤاال  21هالالد اختلفالالا يف الالاليهم.  مالالا ا الالتملا انالالود اسسالالةلة يف االختبالالار القبلالالي علالالى 
سؤاال يف االختبالار البعالدي. اعالد أن هل  الذا االختبالار  21ذا ا تملا  ذ  البنود على و 

حسالالالبا الباحثالالالة جمموعالالالة النتالالالائ  لكالالالل لالبالالالة مالالالمل املؤ الالاليات الالالالثمث مث عينالالالا النتي الالالة 
اسخرية ممل جمموعة نتائ  املؤ يات وينا تقديي نتالائ  الطالبالات ونسالبتها املةويالة مؤسسالا 

درجالالة مبسالالا ة حتديالالد النتي الالة. ويف آتالالى اسخالالرية حتليالالل نتالالائ  يف تعيالالني ال 1علالالى اجلالالدول 
 االختبار البعدي هلاتني اتموعتني.
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 حتليل نتااج الختبار البعدي للمجموعة المابطة -1
عمل نتي ة االختبالار البعالدي مالمل اتموعالة الةالااطة  14اعتمادا على اجلدول   

نتالالائ  االختبالالار البعالالدي هلالالذ  وجالالدت الباحثالالة البيانالالات عالالمل النسالالبة املةويالالة مالالمل درجالالات 
 .15اتموعة  ما اتةحا يف اجلدول 

% ممل الطالبات حصلا على درجالة 25 اتةح للباحثة أن 15ممل اجلدول   
% مالالالمل 42% مالالالمل الطالبالالالات حصالالاللا علالالالى درجالالالة جيالالالدةي 33 جيالالالدة جالالالداي و أمالالالا

 الطالبات حصلا على درجة مقبولة.
 ة.حتليل نتااج الختبار البعدي للمجموعة التجرابي -2
البعالدأمل اتموعالة الت ييبيالة وجالدت عمل نتي الة االختبالار  16حسب اجلدول   

الباحثالة البيانالات عالالمل النسالبة املةويالة مالالمل درجالات نتالائ  االختبالالار البعالدي هلالذ  اتموعالالة  
 .17 ما اتةحا يف اجلدول 
% مالالالمل الطالبالالالات حصالالاللا علالالالالى 83اتةالالالح للباحثالالالة أن  17ومالالالمل اجلالالالدول 

 الطالبات حةلا على درجة جيدة جدا.% ممل 17درجة ممتازةي و
 

 حتليل نتيجة الختبار اللبلي والبعدي للمجموعتني المابطة والتجرابية - ج
اعد أن عي ا الباحثة نتائ  االختباريمل القبلي والبعدي لكم اتموعتني الةااطة 
والت ييبية س لا الباحثة نتائ  االختبار القبلي والبعالدي يف جالدول واحالد لكالل جمموعالة 

(ي ودرجالة SEMD(يواخلط  املعياري )SDD(ي واالحنياف املعياري )MDملعي ة متوسط الفيق )
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(. واعتقادت الباحثة ممل  ذ  التعيينات ملعي ة ححة الفيضية الال  ا ال ض toتاد حساب )
 عا الباحثة يف  ذ  الدراسة.

 حتليل نتيجة الختبار اللبلي والبعدي للمجموعة المابطة. -1
حتليالالالالل نتي الالالالة االختبالالالالار القبلالالالالي والبعالالالالدي للم موعالالالالالة  عالالالالمل 19مالالالالمل اجلالالالالدول 

 الةااطة اتةح للباحثة البيانات اآلتية:
   -                   -        

     

 ( ممل الفيق االيمج:   ) مث حساب االحنياف املعياري

    √
   

 
 (

  

 
)
 

   

    √
     

  
 (

    

  
)
 
  

    √       (      )   
    √               
    √         
           
  

 ( ممل متوسط الفيق االيمج:SEMDمث حساب اخلط  املعياري )
     

   

√   
  

     
     

√    
  

     
     

√  
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 ااستددام اليمج: toمث حساب 

   
  

    
  

   
      

      
  

          
مالالمل ايسالالاب االالني االختبالالار القبلالالي والبعالالدي مالالمل اجلالالدول السالالاا  هالالد وجالالدت 

 الباحثة البيانات اآلتية:
 17,92-: (MDمتوسط الفيق ) -
 59,42: (SDDاالحنياف املعياري ) -
 17,897: (SEMDاخلط  املعياري ) -
 1,111: (toدرجة تاد حساب ) -
 11 هو  df=12-1ووجدت أن  df=N-1:  ( االيمجdfدرجة اييية ) -
 2,211: %5( عند مستوى الداللة 3درجة تاد اجلدول )اجلدول  -
 3,115: %1( عند مستوى الداللة 3درجة تاد اجلدول )اجلدول  -

( أحالالالغي مالالالمل درجالالالة تالالالاد اجلالالالدول  to عي الالالا الباحثالالالة أن درجالالالة تالالالاد ايسالالالاب )
(2,211<10,,1>3,115). 

جالو يي االني نتي الة اعتمادا على حساب النتي ة اسخرية ليس  يها اخالتمف 
. واعبالالارة املعالالدلة االختبالالار القبلالالي والبعالالدي للم موعالالة الةالالااطة اغالالري اسالالتددام املالالادة
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أخالاليى أن التعلالاليم اغالالري اسالالتددام املالالادة املعينالالالة ال تالالؤمي تالال مريا تفاعليالالا يف تعلالاليم مهالالالارة 
 الكمم للدرس اإلضايف حباح اللغة ملستوى املبتدئني مبعهد سونان أمبيل العاىل.

 
 ل نتيجة الختبار اللبلي والبعدي للمجموعة التجرابية.حتلي -2

عالالالالمل حتليالالالالل نتي الالالالة االختبالالالالار القبلالالالالي والبعالالالالدي للم موعالالالالالة  21مالالالالمل اجلالالالالدول 
 الت ييبية اتةح للباحثة البيانات اآلتية:

   -                     -         
 ( ممل الفيق االيمج:SDDمث حسب االحنياف املعياري )

    √
   

 
 (

  

 
)
 

   

    √
      

  
 (

    

  
)
 

  
    √         (      )   
    √                  
    √          
            

 
 ( ممل متوسط الفيق االيمج:SEMDمث حساب اخلط  املعياري )

     
   

√   
  

     
      

√    
  

     
      

√  
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 ااستددام اليمج: toمث حساب 

 
   

  

    
  

   
      

      
  

          
ممل ايساب اني االختباري القبلي والبعدي ممل البيان الساا  هد وجدت 

 الباحثة البيانات اآلتية:
 59,17-: (MDمتوسط الفيق ) -
 196,23: (SDDاالحنياف املعياري ) -
 59,115: (SEMDاخلط  املعياري ) -
 3,321: (toدرجة تاد حساب ) -
 11 هو  df=12-1ووجدت أن  df=N-1:  ( االيمجdfدرجة اييية ) -
 2,211: %5( عند مستوى الداللة 3درجة تاد اجلدول )اجلدول  -
 3,115: %1( عند مستوى الداللة 3درجة تاد اجلدول )اجلدول  -

ممل درجة تاد   رب( أto عي ا الباحثة أن درجة تاد ايساب )
 .(3,115>,3032<2,211اجلدول  )
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 ا  بالالرياجو ييالال ااختم الالوجالالدت الباحثالالة اعتمالالادا علالالى حسالالاب النتي الالة اسخالالرية 
. املعالالدلة اسالالتددام املالالادةا ت ييبيالالةالقبلالالي والبعالالدي للم موعالالة ال يملاالالني نتي الالة االختبالالار 

يف تعلالاليم مهالالارة  اسالالتددام املالالادة املعينالالة تالالؤمي تالال مريا تفاعليالالااواعبالالارة أخالاليى أن التعلالاليم 
 الكمم للدرس اإلضايف حباح اللغة ملستوى املبتدئني مبعهد سونان أمبيل العاىل.

 
دللررررة الفرررررو بررررني ايمرررروعتني التجرابيررررة والمررررابطة يف الختبرررراران اللبلرررري  -3

 والبعدي.
سن يتةالالالح الفالالاليق االالالني داللالالالة الفالالاليق االالالني اتمالالالوعتني الت ييبيالالالة والةالالالااطة يف 

لبعالالدي سالال لا الباحثالالة نيالال  نتالالائ  الالالك تتكالالون مالالمل : متوسالالط االختبالالاريمل القبلالالي وا
(ي ودرجالالالالة تالالالالاد SDD(ي واالحنالالالالياف املعيالالالالاري )SEMD(ي واخلطالالالال  العيالالالالاري )MDالفالالالاليق )

% 5(ي ودرجالالالة تالالالاد اجلالالالدول عنالالالد مسالالالتوى الداللالالالة df(ي ودرجالالالة ايييالالالة )toحسالالالاب )
% لكالالم اتمالالوعتني الةالالااطة والت ييبيالالة  1ودرجالالة تالالاد اجلالالدول عنالالد مسالالتوى الداللالالة 

 . 8 ما يف اجلدول 
أعدنا الن ي إىل نتي ة االختبار القبلي والبعدي ممل  الل جممالوعتني هالد اتةالح 

ا درجالالالالة تالالالالاد للباحثالالالالة أن  نالالالالاك  يهالالالالا  ا داللالالالالة إحصالالالالائية مالالالالمل  الالالالل جهالالالالة حيالالالال  الغالالالال
مالالالالمل درجالالالالة تالالالالاد يف اجلالالالالدول عنالالالالد للم موعالالالالة الت ييبيالالالالةي  الالالالذا العالالالالدد أ الالالالرب  3,321

للم وعالالة الةالالااطةي و الالذا العالالدد  1,111%. ودرجالالة تالالاد 1% و5مسالالتوى الداللالالة 
%.  لالالالإ لصالالالات درجالالالات 1% و5أحالالالغي مالالالمل درجالالالة تالالالاد اجلالالالدول مسالالالتوى الداللالالالة 

نيي ولداللة على أن اسالتددام يف  ل جمموعت الطالبات يف االختباريمل القبلي والبعدي
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للدرس اإلضايف حباح اللغالة يف اتموعالة الت ييبيالة  يف تعليم مهارة الكمم املعدلة املادة
 عالالالالي وأن اسالالالتددامها أحسالالالمل تالالال مريا لتنميالالالة مهالالالارة الكالالالمم واسالالالت ااة الطالبالالالات يف 

 .18تكويمل اجلملة ودتثيل ايوار. واتةح  ذا البيان يف اجلدول 
  

الختبار البعدي للحصول عل  ادللارنة برني ايمروعتني التجرابيرة  حتليل نتيجة - د
 والمابطة

يف  الالذا التحليالالالل اعتمالالدت الباحثالالالة علالالالى نتي الالة االختبالالالار البعالالدي وحالالالد اي س الالالا 
مقيالالاس ملعي الالة تالال مريا املتغالالري الت الاليي  يف اتموعالالة الت ييبيالالة وتالال مري املتغالالري التالالاا  يف اتموعالالة 

( لمختبالالالالار البعالالالالدي للم موعالالالالالة x1رسالالالالم الباحثالالالالة عممالالالالالة ) الةالالالالااطة. وهبالالالالل أن حتللهالالالالالا
 ( لمختبار البعدي للم موعة الةااطة.x2الت ييبيةي وعممة )

 مث ادأت الباحثة االتحليل  ما يلي: 

   االيمج: X1 معي ة متوسط  -1
   

  
 

       االيمج:X2 معي ة متوسط  -2

  
 

  X1= X1-M1االيمج:X1 معي ة نتي ة  -3
  X2=X2-M2االيمج:X2 معي ة نتي ة  -4
      مث جتم  وتنالX1 ارتقاد درجة مانية  -5
   مث جتم  وتنالX2 ارتقاد درجة مانية  -6

  
 االيمج:to معي ة  -7
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to:      

√(
   

 
    

 

       
)(
     
     

)

 

عمل املقارنة اني نتي ة االختبار البعدي ممل  21اعتمادا على اجلدول 
 البيانات اآلتية:اتموعتني الت ييبية والةااطة وجدت الباحثة 

     = 1111     
  = 566,8 

     = 615     
  = 1614,7 

 مث حساب املتوسط ممل  ل جمموعةي حصلا الباحثة على العدد التايل:

   
   

  
   =      

  
 91,67 =  

   
   

  
 =    

  
 =  51,25   

 االيمج: toمث حساب 

to=      

√(
   

 
    

 

       
)(
     
     

)

  

to=            

√(
            

  
)(

  

   
)

  

to=      

√
      

  
(    )

  

to=      

√           
 =      
√     

=      
    

= 9,956 
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مالالالمل ايسالالالاب السالالالاا  هالالالد حصالالاللا الباحثالالالة علالالالى أن املتوسالالالط مالالالمل اتموعالالالة 
 51,25(  الالالو M2واملتوسالالالط مالالالمل اتموعالالالة الةالالالااطة ) 91,67(  الالالو M1الت ييبيالالة )
 df= (N1+N2)-2االيمج:  dfمث حسبا الباحثة  9,956(  و toودرجة تاد )

 22= 2-12+12حصلا على : 
-t( املوجالالالودة يف اجلالالالدول التالالالائي )tييجالالال  إىل هيمالالالة التالالالاد ) 22مث  الالالذا العالالالدد 

table عنالالالد مسالالالتوى الداللالالالة  . وهالالالد اتةالالالح أن درجالالالة التالالالاد يف اجلالالالدول3( يف اجلالالالدول
 عي الا الباحثالة أن ي 2,818% تالدل 1ي وعند مستوى الداللالة 2,173% تدل 5

( أ الالالالالالالالالالالالالالالالالرب مالالالالالالالالالالالالالالالالالمل درجالالالالالالالالالالالالالالالالالة تالالالالالالالالالالالالالالالالالاد يف اجلالالالالالالالالالالالالالالالالالدول: toدرجالالالالالالالالالالالالالالالالالة تالالالالالالالالالالالالالالالالالاد حسالالالالالالالالالالالالالالالالالاب )
(2,173>909,9<2,818). 

اعتمادا على حساب النتي الة اسخالرية عي نالا أن  نالاك  يهالا واضالحا االني نتي الة 
والةالالااطة اعالالد عمليالالة تعلالاليم مهالالارة الكالالمم االختبالالار البعالالدي للم مالالوعتني الت ييبيالالة 

لتعلالالاليم مهالالالارة الكالالالمم  عالالالال  املعالالالدلة . واعبالالالارة أخالالاليى أن اسالالالتددام املالالالادةاملعالالالدلة ااملالالالادة
 وأحسمل ت مريا ممل التعليم اغري  استددام املادة اخلاحة يف تعليمها.

 
 نتااج البحث يفادلناقشة  - ه

 املعالدلة سونان أمبيالل العالاىل ااملالادةأدلت الباحثة التعليم لتنمية مهارة الكمم مبعهد 
 الالك حالالممتها الباحثالالةي وأدلت  الذا العمليالالة يف  صالالل املبتالالدئي مبعهالد سالالونان أمبيالالل العالالاىل.
يف جتييبة املادة هدما الباحثة  يضالية البحال ي و الي أن مالادة تعلاليم مهالارة الكالمم للالدرس 
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ي للطالبالات يف مسالتوى املبتالدئني  عالالة يف تنميالة مهالارة الكالمم املعالدلة اإلضايف حالباح اللغالة
 لتصديقها تستعمل املعيار اآليت:

ي و الالذا  الالفيض مقبالول مالمل درجالة تالالاد اجلالدول  الربإ ا  انالا درجالة تالاد حسالالاب أ
لتعليم مهارة الكمم للدرس اإلضالايف ملسالتوى املبتالدئني مبعهالد سالونان  املعدلة يعىن أن املادة
 .الة عأمبيل العاىل 

إ ا  انا درجة تاد حساب أحغي ممل درجالة تالاد اجلالدول أو متسالاويني  الالفيض و 
لتعلالالالاليم مهالالالالارة الكالالالالمم للالالالالدرس اإلضالالالالايف ملسالالالالتوى  املعالالالالدلة مي الالالالوضي و الالالالذا يعالالالالىن أن املالالالالادة

 .غري  عالةاملبتدئني مبعهد سونان أمبيل العاىل 
اتمالالالالوعتني ختبالالالار البعالالالالدي لكالالالالم عليهالالالالا مالالالالمل اال لةتحصالالالاعتمالالالادا علالالالالى النتالالالالائ  امل

( أ الالرب مالالمل درجالالة 9,956( يف  الالذا البحالال  )toوجالالدت الباحثالالة أن درجالالة تالالاد حسالالاب )
% 1( ومالالمل درجالالة تالالاد اجلالالدول علالالى مسالالتوى 2,173% )5تالالاد اجلالالدول علالالى مسالالتوى 

 .  عي نالالا االال ن الفالاليض السالالاا  مقبالالولي و الالذا يشالالري إىل أن املالالادة3( يف اجلالالدول 2,818)
لتعلاليم مهالالارة الكالمم للالدرس اإلضالالايف ملسالتوى املبتالدئني مبعهالالد سالونان أمبيالل العالالاىل  املعالدلة
 لتكون مادة مستددمة لتعليم مهارة الكمم وتعلمها ملستوى املبتدئني.  فعالة
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 الفصل اخلامس
 البحث والتوصيات واملقرتحات نتيجيت

 
 البحث نتيجيت -أ 

هدا باتدتاداو مهداةة اتالد و علعليم املداا  اتتعليميدة تتيميدة إعددا  بعد انتهاء عملية
يدددةق ع دددد املبتددددمبع دعهدددد تدددانال امبيدددم اتعدددار ب ا ماعدددة اتت   ب ملسدددتا  املعدددد ة املدددا ة

 اآللية: عصلت اتباحثة على اتيتي يت
ملهمددة اتددب  يبلددى تل اتبددات ال إل مددا ة مهدداةة اتالدد و مددمل إحددد  املدداا  ا -1

هددكا املددا ة كل لالددال ا اة اتتعلددي   إعدددا   عتددكتأ ال  لعلمهددا دل بيدد
 إعددددا   ع ردددت اتباحثدددة م احدددم عمدددمل هدددكا اتب ددد  ت ددددشدددير رددد عة   

املددددددا ة باهتمددددددداو علدددددددى اتيدددددددااحى املهمدددددددة  ميهدددددددا  ات دددددددياعها عانت ددددددداةها 
  كتأ حسب اتبيئة اتب تالمل فيها ات  ب    عاتتادامها

بيظدد  علددى اتيتدددامبص اتددب ح ددلت عليهدددا ات اتبددات  ماعددة اتت   بيدددة ب   -2
االختبدداة ات بلددل عاتبعددد   ددد عحدددت اتباحثددة بييهمددا فدد    ددد  علددى ا دد  

هتا اتباحثدددة تتيميددة مهدداةة اتالددد و اعددداملتلددا اتت دد  ذ  تددكا ال املدددا ة اتددب 
يدم اتعدار تلدةس اإلراب صباح اتللة ملسدتا  املبتددمبع دعهدد تدانال امب

 تتيمية  دةة ات اتبات ب لالل  اتللة اتع بية  عمياتبة فعاتة
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 توصيات البحث -ب 
 ان   ا ممل نتامبص اتب   ل   اتباحثة ر عة ة ل دمي اتتاصيات فيما  أيت:

املعلمددة باتددتاداو مددا ة لعلددي  مهدداةة اتالدد و عيددد لعلددي  اتدددةس  لُعلدد  ال -1
عحددددص خدددداتق عتالددددل لددددتمالمل ات اتبددددات ب فهدددد  معددددا   ىاإلردددداب علدددد

اتاللمددات علالددا مل اومددم عفهدد  ايددااة عاثيلددص بعددد االنتهدداء مددمل اتعمليددة 
 اتتعليمية 

الثددد  املعلمدددة اتتددددة بات تل اتبدددات ب لالدددا مل اومدددم عاثيدددم ايدددااة ال لُ   -2
ال ل حد  املعلمدة م حظدة حيددة علدى  تابدة ات اتبدات بعدد ع ات  ي ة 
 لي  مهاةة اتال و االنتها لع

املتياعات عيد لعلي  مهاةة  اتتعليمية ال لستادو املعلمة ات    عاتاتامبم -3
 اتال و 

ات عل  يب اوملة حسب ات اعدة ال لتدةب ات اتبات على حف  املف   -4
 ات  ي ة ع كتأ حف  نساة ايااة 

علستادو اكتلاب املاحا ة اتتالل  ب اتللة اتع بية  ات اتبات عال ااةس -5
 اتيامية  ا  تهمل  حمل  نساة ايااةب
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 مقرتحات البحث -ج 
مهاةة اتال و تلمستا  املبتددمبع هدل ا اة مهمدة  املاا  اتتعليمية تتيميةإل  -1

اتددددةس اإلرددداب دعهدددد  معلمدددل ب اتعمليدددة اتتعليميدددة  عال لسدددتفيد ميهدددا
 تانال امبيم اتعار اع ملعاهد اخ   

م حعددا مددمل امل احددب تالتابددة اتب دد  ل حددا اتباحثددة ال  الددال هددكا اتب دد   -2
 اتعلمل املتعل ة هبكا املاراع تلاها ممل اتباحثع 

مددا ة  إعدددا  علددى اتبدداحثع اآلخدد  مل ال  ت دداةعا هددكا اتب دد ق مددث  عددمل -3
لعلي  مهاةة اتال و تلمستا ات اكخ   اتب ميالمل اتتادامها ب اتتعلي  

 تتلأ املستا ات 
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 قائمة املصادر واملراجع
 املصادر واملعاجم -أ 
 القرآن الكرمي .1
القىىرةر : راغ ير،ىى     عااري -قاااس ا املصاات اات اية  نااة ا    اا يزكىىب وىى      .2

1981 
 م1981  للمال،ني  لبنرن وري ت: راغ العلم قاس ا اية  ةحمم  علي اخلويل   .3

 .  ادل ،نة ادلنوغ : مطبعة أعكرسر  ر ن سنةاملعجم اي س طإوراةيم أنيس  آخر ن   .4

 
 املراجع ايعر  ة -ب 
  2  ط:1ج:  طاارت راا رنل اي لااة ايعر  ااة و اية  ااة اي ن  ااةإوىىراةيم حممىى  عطىىر   .1

 م 1991القرةر : مكتبة النهضة ادلصر،ة 

  الكو،ىىىىىم:  رمعىىىىىة الكو،ىىىىىم  أصااااا ح ايلاااااام ايع مااااا  وس ا جااااا أمحىىىىى  وىىىىى غ   .2
 م 1982

 الر،ىىىىرا: راغ املهاااارات اي ل ناااة سا  طهاااا و طرائااا  ر رن اااهاأمحىىى  دىىىيار عليىىىرن   .3
 م1992ادلسلم 

 -2118  معه  سونرن أمبيل العرىل  ورجلرمعة اإلسالمية احلكومية مبىرنن،  دي ل .4
2119. 

،را:راغ   الر أساي ل  -أدوار  -ايلام ايع مى سفه س ذ قرن عبي ات  آخر ن   .5
 م 1994أسرمة  
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 م 2118  عمرن: راغ ال  لة  س هج ايلام ايع مىغحيم ،ونس كر  العزا ى   .6

  س ااااااا ج راااااا رنل اي لااااااة ايعر  ااااااة  ااااااايطع  م ا ساساااااا غشىىىىىى   أمحىىىىىى   عيمىىىىىىة   .7
 1998القرةر : راغ الفكر العريب 1ط:

  املرجاااع ع رع ااا م اي لاااة ايعر  اااة ي  ااااط     لاااات أ ااارىغشىىى   أمحىىى   عيمىىىة   .8
 ،نة ادلنوغ :  رمعة أم القرى معه  اللغة العروية  ر ن سنة ادل 

، دروا ايااا ورات ايط رنل اااة ملع ماااى اي لاااة عبىىى  الىىىرمحه إوىىىراةيم الفىىىوزان  آخىىىر ن .9
  ر ن م ،نىىىىىة  ميسسىىىىىة الوقىىىىى  ايعر  اااااة يلاااااهب اي ااااااط   ياااااا  ا ا ااااا  اي  اااااري 

 ةىىى 1323اإلسالمي  
 4  ادلكتبة الشرملة ج.املفصل ىف أح ام اهلجرةعلب وه نر،  الشحور   .11

 القىىرةر : راغ الكر ىى  ، سشاا  ة رع اا م اي لااة ايعر  ااة يلااهب ايعااربعلىىي احل ،ىى ى .11
 1966العريب  

أغر ن: راغ -  عمىىىىرن، ايترائاااا  ايع م ااااة ىف رااا رنل اي لااااةعلىىىب حسىىىىني الىىى ليمب .12
 م 2113السر ق  

دلصر،ة    القرةر : مكتبة النهضة اطرت رع  م اي لة ايعر  ةحمم  عب  القررغ أمح    .13
 م 1979

  الر،ىىىىرا: مكتبىىىىة التووىىىىة  طرائاااا  رع اااا م اي لااااة ايعر  ااااةحممىىىى  إوىىىىراةيم اخلطيىىىى    .14
 م2113

 م 211  األغرن: راغ الفالح اال طلارات اي ل نةحمم  علي اخلويل   .15
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  الر،ىىرا: ا احلقىىوق حمفو ىىة أساااي   راا رنل اي لااة ايعر  ااةحممىى  علىىي اخلىىويل   .16
 م1986للميل  

  ، ايلااااام اية  ااااة أصاااا ي  وس ا جاااا مىىىى  منىىىىري مرسىىىىيحممىىىى  لبيىىىى  النحيحىىىىي  حم .17
 1983القرةر : عرمل الكت   

طرائااا  رااا رنل اي لاااة ايعر  اااة يلاااهب حممىىىور كرمىىىل النرقىىىة   غشىىى   أمحىىى   عيمىىىة   .18
  الثقردىىىىةمىىىىة اإلسىىىالمية لللويىىىة  العلىىىوم     إ،سسىىىكو: منشىىىوغات ادلن اي ااااط   ياااا
2113 

  سااااةار ج ا راااا  وأساااااي   رع  م ااااةف  اراااا  و ا —، احلاااا ارمىىىىر إوىىىىراةيم اللبىىىىورى .19
 م2113القرةر : مكتبة  ةبة  

اي  وة اي وي ة ح ح جتر اة رع ام اي لاة نرضلة ونم عب  الفيصل  ن    ونم را ر   .21
  مىرنن،:  رمعىة موننىر مرلىر إوىىراةيم -ساا هلاا وساا ع  هاا–ايعر  اة ىف ن  و   ا ا 
 2111اإلسالمية اجلكزمية  

-  عمىىىرنايترائااا  ايع م اااة ع رااا رنل اي لاااة ايعر  اااة ىىىل علىىىي حسىىىني الىىى ليمي   .21
 م2113األغرن: راغ الشر ق  

  نىوغ القبطيىة  ادلقرولىة   امل ا  ة سع رئ  اة ق ام اي لاة وسع ماة ايا را ا  ااىف .22
 2112،نر،ري  1السرعة الثرمنة صبرحر ميو األح   

 
 املراجع سن ايلا ث -ج 
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 ىف ايتاا ب قاا رة ررق ااة ىف ايشاافه ة اي اامع ة ايترن ااة فعاي ااةأ،ر،ىىر كوسىىبرن  نو   .1
)مىىىرنن،: كليىىىة ال غاسىىىرت العليىىىر  رمعىىىة مىىىرنن، اإلسىىىالمية   ايعر  اااة اي ااا م سهاااارة

  .ادلر ستري يري منشوغ  غسرلة (م7002

رع اااا م سهااااارة اي اااا م  اسااااطت ام يطاااااب املفااااردات ي ل  ااااة ايعر  ااااة  عبىىىى  الىىىىرمحه   .2
واساااارى  اسااا روا  جااا ى  اااايطتل   ع اااى سعهااا  دار ايط ااا ى سااا ج   أيااا  ج   ر 

  )مىىىرنن،: كليىىىة ال غاسىىىرت العليىىىر  قسىىىم  علىىىيم اللغىىىة العرويىىىة   رمعىىىة موننىىىر شااارق ة
 . ادلر ستري يري منشوغ  غسرلةم( 2119مرلر إوراةيم  

. ر م اة سهاارة اي ا م  اساطت ام ايلتاقاات ع املعها  ايعصاري حمم  غضر السقرف .3
)مىىرنن،: كليىىة ال غاسىىرت العليىىر  قسىىم  علىىيم   غ طاا ر ايلاياام  دار املعرفااة  ياا نرى
  . ر ستري يري منشوغ ادل م( غسرلة2116  اللغة العروية   رمعة موننر مرلر إوراةيم

 

 املراجع سن س قع اال ة  ت -د 
1. http://techonly13.wordpress.com/2009/07/04/pengertian-kegiatan-ekstra-

kurikuler/ di akses pada  tanggal 14 Febuari 2012. 
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 : تعيُت الدرجة مبسافة حتديد النتيجة 1اجلدكؿ 

 الدرجة مسافة حتديد النتيجة الرقم
 ممتازة 100 - 81 
 جيدة جدا 80 – 61 
 جيدة 60 – 41 
 مقبيلة 40 – 21 
 ناقصة 20 -  0 

 

 : مراحل تنفيذ الدراسة 2اجلدكؿ 

 نشاطات البحث الرقم
 األسابع من شهر مارس و أبريل

 1 4 3 2 1 اللقاء
      √ كحتكيميا إعداد ادلواد 1
 2    √  توزيع االستبانة 2
 1   √   ادلالحظة كادلقابلة كاالختبار القبلي 3
 5   √   تعليم ادلادة )ادلوضوع : التعارؼ( 4
5 )  5  √    تعليم ادلادة )ادلوضوع : غرفة النـو
 1  √    االختبار البعدم 6
  √     حتليل البيانات 7

 14  اجملموعة
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 : نتيجة التحكيم من اخلبَتين 4اجلدكؿ 

 اخلبريان:
 السوداين الدكتور فيصل حممود آدـ .1
 الدكتور كلدانا كارغا ديناتا .2

العناصر 
 للتحكيم

اخلبَت  البنود
 األكؿ

اخلبَت 
 الثاين

النتيجة  الدرجة اجملموعة
 الوصفية

مالئمة 
 ادلادة

 ج ج 5 10 5 5 الوضوح ىف األىداؼ
 ج ج 5 9 5 4 ادلعاملة بُت الطلبة
 ج ج 5 9 4 5 السيولة ىف التعليم

 ج ج 5 9 4 5 الصلة بُت ادلواد
 ج ج 5 10 5 5 التدرج

 ج ج 5 9 5 4 سعة ادلواد كدقتيا
 ج ج 5 10 5 5 مالئمة حباجة الطالب

 ج ج 5 9 4 5 صدؽ ادلواد التعليمية
 ج ج 5 9 5 4 عدد ادلفردات

 ج ج 5 10 5 5 أشكاؿ النشاطات
 ج ج 5= 50/10 اجملموعة 

عرض 
 ادلادة

 ج ج 5 9 4 5 الوضوح ىف دليل ادلعلم
 ج ج 5 9 5 4 الًتتيب ىف تقدميو

 ج ج 5 10 5 5 الطريقة ادلستخدمة
 ج ج 5= 15/3 اجملموعة 

 ج 4 8 4 4استخداـ احلركؼ كنوعيا الرسم 
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 كمقياسيا البياىن
 ج ج 5 9 4 5 الًتتيب ىف الكتابة

 ج ج 5 10 5 5 التزيُت
 ج 4,7= 14/3 اجملموعة 
 ج ج 5 9 5 4 مناسبة عدد التدريبات التقوًن

مناسبة التدريبات بعمر 
 الطالب

 ج 4 8 5 3

 ج 4 8 4 4 تعليمات التدريبات مناسبة
 ج ج 5 9 5 4 إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات

االختبارات على ال تشتمل 
 مواد خارج ما درسو الطالب

 ج ج 5 10 5 5

 ج ج 5 10 5 5 األسئلة لقياس قدرة الطلبة
 ج ج 5 10 5 5 مناسبة أشكاؿ التدريبات

 ج 4,7= 33/7 اجملموعة 
 فمعٌت كل األرقاـ السابقة كما يلي:

 : جيد جدا / مناسب جدا 5
 : جيد / مناسب 4
 : مقبوؿ 3
 : ناقص 2
 ناقص جدا:  1
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 لنصف الدراسي األكؿ عٌدة: حمتويات ادلادة ادل 5اجلدكؿ 

 عدد احلوار عدد اجلملة عدد ادلفردة عدد اللقاء ادلوضوعات الرقم
 1 5 5 5 التعارؼ 1
 1 5 5 5 غرفة النـو 2
 1 5 5 5 يف احلماـ 3
 1 5 5 5 يف اجلامعة 4
 1 5 5 5 يف ادلطعم 5
 1 5 5 5 يف ادلكتبة 6
 1 5 5 5 األعماؿ اليومية 7
 1 5 5 5 حمكمة اللغة 8
 1 5 5 5 الرياضة 9

 9 45 45 45 اجملموعة 
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 لنصف الدراسي الثاينادلعٌدة  : حمتويات ادلادة 6اجلدكؿ 

 عدد احلوار عدد اجلملة عدد ادلفردة عدد اللقاء ادلوضوعات الرقم
 1 5 5 5 االستئذاف 1
 1 5 5 5 2التعارؼ  2
الذىاب إىل  3

 اجلامعة
5 5 5 1 

السؤاؿ عن  4
 اجلامعة

5 5 5 1 

يف مكتب  5
 اإلدارة

5 5 5 1 

انتظار سيارة  6
 النقل

5 5 5 1 

 1 5 5 5 يف ادلستشفي 7
 7 35 35 35 اجملموعة 

 

 لسنة الدراسية كاحدةادلعٌدة  : حمتويات ادلادة 7اجلدكؿ 

 عدد احلوار اجلملة عدد عدد ادلفردة عدد اللقاء نصف الفصل الرقم
 9 45 45 45 األكؿ 1
 7 35 35 35 الثاين 2

 16 80 80 80 اجملموعة 
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 : نتيجة االستبانة عن تعليم ميارة الكالـ 8اجلدكؿ 

 البنود الرقم
 خيارات اإلجابة

موافق 
 جدا

غري  أشك موافق
 موافق

غري موافق 
 جدا

   2 17 5 أحب تعلم الكالـ باللغة العربية 1
   %8 %71 %21 النسبة ادلائوية )%( 

تعليم ميارة الكالـ يساعدىن على االتصاؿ  2
 باللغة العربية نطقا ككتابة

5 15 3  1 

 %4  %12 %63 %21 النسبة ادلائوية )%( 
أف طريقة تعليم ادلعلمة ميارة الكالـ مناسبة  3

 بالنسبة يل
2 11 8 3  

  %12 %34 %46 %8 النسبة ادلائوية )%( 
تستخدـ ادلعلمة اللغة العربية يف االتصاؿ  4

 أثناء التعليم يف الفصل
1 6 6 10 1 

 %4 %42 %25 %25 %4 النسبة ادلائوية )%( 
أفيم كالـ ادلعلمة إذا اتصل مع الطالبات  5

 أثناء التعليم
1 1 13 7 2 

 %8 %29 %55 %4 %4 النسبة ادلائوية )%( 
للطالبات بعد ىناؾ الواجبات من ادلعلمة  6

 انتياء التعليم
8 10 5 1  

  %4 %21 %42 %33 النسبة ادلائوية )%( 
 1 8 8 6 1 مل تكن لدٌم صعوبة يف عمل الواجبات 7

 %4 %33 %33 %26 %4 النسبة ادلائوية )%( 
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 : نتيجة االستبانة عن مادة تعليم ميارة الكالـ 9اجلدكؿ 

 البنود الرقم
 خيارات اإلجابة

 موافق
 جدا

غري  أشك موافق
 موافق

غري موافق 
 جدا

ادلادة التعليمية ضركرية يف تعليم ميارة  1
 الكالـ

16 8    

    %33 %67 النسبة ادلائوية )%( 
ة التعليمية دكرا ىاما تساعدىن يف إف للماد 2

فيم ادلادة الىت قد علمتيا ادلعلمة أة مل 
 تعلميا

11 6 4 3  

  %12 %17 %26 %45 النسبة ادلائوية )%( 
 4 18  1 1 لدم معلمة كتاب يف مادة ميارة الكالـ  3

 %17 %75  %4 %4 النسبة ادلائوية )%( 
ادلادة مناسبة مبا أحتاجيا يف احلديث  4

 اليومي
7 10 4 3  

  %12 %17 %42 %29 النسبة ادلائوية )%( 
 3 20 1   الكتاب ادلوجود فيو التدريبات 5

 %12 %84 %4   )%(النسبة ادلائوية  
 3 20 1   يف الكتاب بياف عن طريقة عمل التدريبات 6

 %12 %84 %4   النسبة ادلائوية )%( 
أف التدريبات تساعدىن يف تعلم ميارة  7

 الكالـ
 1 2 19 2 

 %8 %80 %8 %4  النسبة ادلائوية )%( 
 1 9 10 4  مل تكن لدم صعوبة يف عمل التدريبات 8

 %4 %37 %42 %17  ادلائوية )%(النسبة  
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 : نتيجة االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 10اجلدكؿ 

 االمساء الرقم
جمموع  ادلؤشرات

 النتائج
 التقدير

 الرتمجة اجلملة احلوار

 مقبول 35 10 0 25 أتينا نور رمحة 1

 ناقص 10 0 0 10 إيكا كارتيكا سارل 2

 ناقص 15 10 0 5 سيلفيا مَتيٌت 3

 جيد 50 20 0 30 النساء زىرة ديبا 4

 ناقص 15 0 0 15 ديسي مايا سارل 5

 جيد 50 10 5 35 ريزا أيوا فوترل 6

 ناقص 20 10 0 10 ستا رينا مخَتة 7

 جيد 50 15 0 35 أكلياء إيكا رمحة 8

 جيد 50 20 0 30 موتيك نور فضيلة 9

 جيد 50 20 5 25 لطفينا سافطرل 10

 مقبول 40 15 0 25 الرمحةىيٌت عُت  11

 ناقص 15 0 0 15 لبيب سالفنا 12

    260 10 130 400  

 M 21,67 0,83 10,83 33,33  
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 : النسبة ادلائوية من درجات نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 11اجلدكؿ 

 النسبة ادلائوية عدد الطالبات الدرجة الرقم

 0 0 ممتازة 1

 0 0 جيدة جدا 2

 %42 5 جيدة 3

 %17 2 مقبولة 4

 %41 5 ناقصة 5

 %100 طالبة 12 اجملموعة 
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 : نتيجة االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 12اجلدكؿ 

 االمساء الرقم
جمموع  ادلؤشرات

 التقدير النتائج
 الرتمجة اجلملة احلوار

 جيد 45 10 10 25 سربينا فارح رامندا 1

 مقبول 40 15 5 20 حياتىإيدا نور  2

 جيد 50 15 5 30 ليال إيكرميا 3

 مقبول 25 10 0 15 سيىت مجارة 4

 مقبول 35 10 0 25 سييت مغفرة عسمايا 5

 مقبول 25 0 0 25 أضحى يونيار 6

 ناقص 15 0 0 15 ريستيكا نور اسحاريٌت 7

 مقبول 35 15 0 20 زكلياتى العلمية 8

 مقبول 35 10 0 25 زكليانىت ككالندارل 9

 مقبول 35 10 0 25 سيىت نعيمة اجلنة 10

 ناقص 20 0 0 20 ىييب إيندار سفريطى 11

 مقبول 30 10 0 20 كارينا إنداه فرايوغى 12

    265 20 105 390  

 M 22,08 1,67 8,75 32,5  
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 تجريبية: النسبة ادلائوية من درجات نتائج االختبار القبلي للمجموعة ال 13اجلدكؿ 

 النسبة ادلائوية عدد الطالبات الدرجة الرقم

 0 0 ممتازة 1

 0 0 جيدة جدا 2

 %25 2 جيدة 3

 %58 8 مقبولة 4

 %17 2 ناقصة 5

 %100 طالبة 12 اجملموعة 
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 من اجملموعة الضابطة : نتيجة االختبار البعدم 14اجلدكؿ 

 االمساء الرقم
جمموع  ادلؤشرات

 النتائج
 التقدير

 الرتمجة اجلملة احلوار

 جيد 50 20 5 25 أتينا نور رمحة 1

 مقبول 40 15 0 25 إيكا كارتيكا سارل 2

 جيد جدا 65 25 10 30 سيلفيا مَتيٌت 3

 جيد 55 20 0 35 النساء زىرة ديبا 4

 مقبول 35 0 0 35 ديسي مايا سارل 5

 مقبول 50 10 5 35 ريزا أيوا فوترل 6

 مقبول 35 10 0 25 ستا رينا مخَتة 7

 جيد 60 20 0 40 أكلياء إيكا رمحة 8

 جيد جدا 65 20 5 40 موتيك نور فضيلة 9

 جيد جدا 70 20 15 35 لطفينا سافطرل 10

 جيد 50 15 0 35 ىيٌت عُت الرمحة 11

 مقبول 40 10 0 30 لبيب سالفنا 12

    390 40 185 615  

 M 32,5 3,33 15,42 51,25  
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 للمجموعة الضابطة بعدم: النسبة ادلائوية من درجات نتائج االختبار ال 15اجلدكؿ 

 النسبة ادلائوية عدد الطالبات الدرجة الرقم

 0 0 ممتازة 1

 %25 3 جيدة جدا 2

 %33 4 جيدة 3

 %42 5 مقبولة 4

 0 0 ناقصة 5

 %100 طالبة 12 اجملموعة 
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 من اجملموعة التجريبية بعدم: نتيجة االختبار ال 16اجلدكؿ 

 االمساء الرقم
جمموع  ادلؤشرات

 التقدير النتائج
 الرتمجة اجلملة احلوار

 ممتازة 90 25 15 50 سربينا فارح رامندا 1

 ممتازة 90 25 15 50 إيدا نور حياتى 2

 ممتازة 100 25 25 50 ليال إيكرميا 3

 ممتازة 85 25 15 45 سيىت مجارة 4

 جيد جدا 80 20 15 45 عسماياسييت مغفرة  5

 ممتازة 95 20 25 50 أضحى يونيار 6

 ممتازة 85 20 15 50 ريستيكا نور اسحاريٌت 7

 ممتازة 100 25 25 50 زكلياتى العلمية 8

 ممتازة 100 25 25 50 زكليانىت ككالندارل 9

 ممتازة 100 25 25 50 سيىت نعيمة اجلنة 10

 ممتازة 90 20 20 50 ىييب إيندار سفريطى 11

 جيد جدا 85 15 20 50 كارينا إنداه فرايوغى 12

    590 240 270 1100  

 M 49,17 20 22,5 91,67  
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 تجريبيةللمجموعة ال بعدم: النسبة ادلائوية من درجات نتائج االختبار ال 17اجلدكؿ 

 النسبة ادلائوية عدد الطالبات الدرجة الرقم

 %83 10 ممتازة 1

 %17 2 جيدة جدا 2

 0 0 جيدة 3

 0 0 مقبولة 4

 0 0 ناقصة 5

 %100 طالبة 12 اجملموعة 
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: داللة الفرؽ بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف االختبارين القبلي  18اجلدكؿ 
 كالبعدم

 اجملموعة

 االختالران القبلي والبعدي

متوسط 

 الفرق

االحنراف 

 ادلعياري

يف اجلدول عند درجة تاء  د. ف قيمة ت

 مستوى الداللة

 
(MD) (SDD) (SEMD) (to) 

(N-

1) 1% 5% 

 20200 30105 11                        -      الضابطة

 20200 30105 11                         -      التجريبية
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 : حتليل االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة 19اجلدكؿ 

االختبار  األمساء الرقم
 القبلي

X 

االختبار 
 البعدي

Y 

D=X-Y    

 225 15- 50 35 أتينا نور رمحة 1

 900 30- 40 10 إيكا كارتيكا سارل 2

 2500 50- 65 15 سيلفيا مَتيٌت 3

 25 5- 55 50 النساء زىرة ديبا 4

 400 20- 35 15 ديسي مايا سارل 5

 0 0 50 50 ريزا أيوا فوترل 6

 225 15- 35 20 رينا مخَتةستا  7

 100 10- 60 50 أكلياء إيكا رمحة 8

 225 15- 65 50 موتيك نور فضيلة 9

 400 20- 70 50 لطفينا سافطرل 10

 100 10- 50 40 ىيٌت عُت الرمحة 11

 625 25- 40 15 لبيب سالفنا 12

    400 615 -215 46225 
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 M 33,33 51,25 -17,92 3852,83 

 

 حتليل االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية : 20اجلدكؿ 

االختبار  األمساء الرقم
 القبلي

X 

االختبار 
 البعدي

Y 

D=X-Y    

 2025 45- 90 45 سربينا فارح رامندا 1

 2500 50- 90 40 إيدا نور حياتى 2

 2500 50- 100 50 ليال إيكرميا 3

 3600 60- 85 25 سيىت مجارة 4

 2025 45- 80 35 عسماياسييت مغفرة  5

 4900 70- 95 25 أضحى يونيار 6

 4900 70- 85 15 ريستيكا نور اسحاريٌت 7

 4225 65- 100 35 زكلياتى العلمية 8

 4225 65- 100 35 زكليانىت ككالندارل 9

 4225 65- 100 35 سيىت نعيمة اجلنة 10

 4900 70- 90 20 ىييب إيندار سفريطى 11

 3025 55- 85 30 فرايوغىكارينا إنداه  12

    390 1100 -710 504100 
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 M 32,5 91,67 -59,17 42008,33 

 

 : ادلقارنة بُت نتيجة االختبار البعدم للمجموعتُت التجريبية كالضابطة 21اجلدكؿ 

ط 
(N) 

التجريبية 
(X1) 

الضابطة 
(X2) 

(X1) (X2) (   ) (   ) 

1 90 50 107 103 2089 107 

2 90 40 107 1103 2089 12707 

3 100 65 -803 -1308 6809 19004 

4 85 55 607 -308 4409 1404 

5 80 35 1107 16025 13609 26401 

6 95 50 -303 103 1009 107 

7 85 35 607 16025 4409 26401 

8 100 60 -803 -808 6809 7704 

9 100 65 -803 -1308 6809 19004 

10 100 70 -803 -1808 6809 35304 

11 90 50 107 103 2089 107 

12 85 40 607 1103 4409 12707 

 1100 615   566,8 1614,7 
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 91,67 51,25   28,34 80,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم البيانية
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  الرسم 1 
 جامعة موالنا ملك إبراىيم
 اإلسالمية احلكومية ماالنج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الرسم  
 مبٌت أـ سلمة     
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  3الرسم   
 الباحثة مع الطالبات الضابطة أثناء العملية التعليمية      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4الرسم       
 الباحثة مع الطالبات التجريبية أثناء العملية التعليمية
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  5الرسم 
 الباحثة مع الطالبات التجريبية أثناء العملية التعليمية  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  6الرسم    
 الباحثة مع الطالبات التجريبية أثناء العملية التعليمية خارج الفصل
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  7الرسم                 
 الباحثة مع الطالبات الضابطة بعد انتياء العملية التعليمية                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  8الرسم   
 الباحثة مع الطالبات الضابطة بعد انتياء العملية التعليمية   

 

 

 

 االستبانة من اخلبري ىف جمال تصميم مادة التعليم دلهارة الكالم
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 ىف الفراغات ادلعدة، كادلعٌت من كل األرقاـ كما يلي: (√)حلضرة اخلبَت أف يكتب عالمة 

 :دون الناقص1 :ناقص2 :مقبول3 : جيد4 : جيد جدا5

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 5 4 3 2 1 البنود

 مالئمة ادلادة 1

      الوضوح ىف األىداؼ -1
      ادلعاملة بُت الطلبة -2
      السيولة ىف التعليم -3
      الصلة بُت ادلواد -4
      التدرج -5
      سعة ادلواد كدقتيا -6
      مالئمة حباجة الطالب -7
      صدؽ ادلواد التعليمية -8
      عدد ادلفردات -9

      أشكاؿ النشاطات -10

 عرض ادلادة 2
      مالوضوح ىف دليل ادلعل -11
      الًتتيب ىف تقدميو -12
      الطريقة ادلستخدمة -13

 الرسم البياين 3

استخداـ احلركؼ كنوعيا  -14
 كمقياسيا

     

      الًتتيب ىف الكتابة -15
      التزيُت -16

      مناسبة عدد التدريبات -17 التقوًن 4
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مناسبة التدريبات بعمر  -18
 الطالب

     

      تعليمات التدريبات مناسبة -19
إعطاء أمثلة لتأدية  -20

 التدريبات
     

ال تشتمل االختبارات على  -21
خارج ما درسو مواد 

 الطالب

     

      األسئلة لقياس قدرة الطلبة -22
      مناسبة أشكاؿ التدريبات -23

 

 التعليقات:

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
------------------------------------------- 

 ،اخلبري   

 

 )الدكتور فيصل حممود آدـ(     

 لتعليم دلهارة الكالماالستبانة من اخلبري ىف جمال تصميم مادة ا
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 ىف الفراغات ادلعدة، كادلعٌت من كل األرقاـ كما يلي: (√)حلضرة اخلبَت أف يكتب عالمة 

 :دون الناقص1 :ناقص2 :مقبول3 : جيد4 : جيد جدا5

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 5 4 3 2 1 البنود

 مالئمة ادلادة 1

      الوضوح ىف األىداؼ -24
      ادلعاملة بُت الطلبة -25
      السيولة ىف التعليم -26
      الصلة بُت ادلواد -27
      التدرج -28
      سعة ادلواد كدقتيا -29
      مالئمة حباجة الطالب -30
      صدؽ ادلواد التعليمية -31
      عدد ادلفردات -32
      أشكاؿ النشاطات -33

 عرض ادلادة 2
      مالوضوح ىف دليل ادلعل -34
      الًتتيب ىف تقدميو -35
      الطريقة ادلستخدمة -36

 الرسم البياين 3

استخداـ احلركؼ كنوعيا  -37
 كمقياسيا

     

      الًتتيب ىف الكتابة -38
      التزيُت -39

      مناسبة عدد التدريبات -40 التقوًن 4
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مناسبة التدريبات بعمر  -41
 الطالب

     

      تعليمات التدريبات مناسبة -42
إعطاء أمثلة لتأدية  -43

 التدريبات
     

ال تشتمل االختبارات على  -44
مواد خارج ما درسو 

 الطالب

     

      األسئلة لقياس قدرة الطلبة -45
      مناسبة أشكاؿ التدريبات -46

 

 التعليقات:

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
------------------------------------------- 

 ،اخلبري   

 

 )الدكتور كلدانا كارغا ديناتا(      

 احلوار مع رئيسة قسم اللغة
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 القبطيةنور 

 ما الغرض من أداء الدرس اإلضاىف صباح اللغة خاصة ىف تنمية ميارة الكالـ؟ .1
 ما ىو ادلنيج ادلستخدـ ىف تدريس الدرس اإلضاىف هبذا ادلعيد؟ .2
ما الكتاب ادلستخدـ ىف الدرس اإلضاىف صباح اللغة مبعيد سوناف أمبيل العاىل  .3

 اآلف؟
 ما ىي خصائص الكتاب ادلستخدـ؟ .4
 ليم ىف الدرس اإلضاىف؟من يقـو بالتع .5
 كيف سَت التعليم كالتعلم باستخداـ ىذا الكتاب؟ .6
 ما الطريقة ادلستخدمة ىف توصيل ادلعلومات؟ .7
 ما استجابة من الطالبات باستخداـ ىذا الكتاب؟ .8
 كيف ختترب مدل كفاءة الطالبات بعد استخداـ ىذا الكتاب؟ .9

 ادلشكالت؟ىل جتدين ادلشكالت أك الصعوبة ىف سَت التعليم؟ ما ىي  .10
 ىل ادلادة ادلوجودة ىف ىذا الكتاب لقد تناسب بادلستول ادلبتدئُت؟ .11
 ىل الدرس اإلضاىف صباح اللغة فعالة باستخداـ ىذا الكتاب؟    .12

 معهد سونان أمبيل العاىلمدير احلوار مع 

 الدكتور إشراق النجاح ادلاجيسترياحلاج 

 ما ىي األىداؼ من الدرس اإلضاىف صباح اللغة مبعيد سوناف أمبيل العاىل؟   .1
 كم يوما تيستخدـ عند الدرس اإلضاىف؟ .2
 ما ىي ادلادة تناكلتيا الطالبة ىف ىذا الدرس اإلضاىف؟   .3



119 
 

؟ .4  ىل ىناؾ التقسيم ىف تبليغ ادلادة حسب اليـو
 صباح اللغة؟ ما ىي ادليارة تريد حصوذلا كترقيتيا بوجود الدرس اإلضاىف .5
ىل قد تناسب ادلادة ادلستخدمة ىف الدرس اإلضاىف اآلف باألىداؼ ادلقصودة أك  .6

 بادليارة الىت تريد حصوذلا كترقيتيا بو ؟
 ىل الدرس اإلضاىف صباح اللغة فعالة باستخداـ ىذا الكتاب؟ .7

 الدرس اإلضاىف صباح اللغة ةاحلوار مع معلم

 أمبيل العاىل؟ما موقفك الوظيفي ىف معيد سوناف  .1
 ما ىي أىداؼ تعليم من الدرس اإلضاىف صباح اللغة؟ .2
ىل حصل ادلدرس األىداؼ ادلرجوة من الدرس اإلضاىف صباح اللغة خاصة ىف  .3

 تنمية ميارة الكالـ؟
 تنمية ميارة الكالـ بالدرس اإلضاىف؟ ما ىي ادلشكلة ادلوجودة ىف .4
 غة؟كيف مستول رغبة الطالب عند الدرس اإلضاىف صباح الل .5
تنمية ميارة الكالـ بالدرس اإلضاىف  ىل لديك استَتاتيجية لتحفيز الطالب ىف .6

 صباح اللغة؟
 ككيف حاؿ الطالب بعد تنفيذ استَتاتيجيتك ىف التعليم؟ .7
 ىل للمعيد كتاب معد خاص ىف تنمية ميارة الكالـ؟ .8
 ىل كتاب معد حسب كفاءة الطالب؟    .9

 

 مبعهد سونان أمبيل العايلالدرس اإلضايف  االستبانة من معلمة
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 ىف الفراغات ادلعدة، كادلعٌت من كل األرقاـ كما يلي: (√)حلضرة اخلبَت أف يكتب عالمة 

 :دون الناقص1 :ناقص2 :مقبول3 : جيد4 : جيد جدا5

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 5 4 3 2 1 البنود

 مالئمة ادلادة 1

      الوضوح ىف األىداؼ -47
      ادلعاملة بُت الطلبة -48
      السيولة ىف التعليم -49
      الصلة بُت ادلواد -50
      التدرج -51
      سعة ادلواد كدقتيا -52
      مالئمة حباجة الطالب -53
      صدؽ ادلواد التعليمية -54
      عدد ادلفردات -55
      أشكاؿ النشاطات -56

 عرض ادلادة 2
      مالوضوح ىف دليل ادلعل -57
      تقدميوالًتتيب ىف  -58
      الطريقة ادلستخدمة -59

 الرسم البياين 3

استخداـ احلركؼ كنوعيا  -60
 كمقياسيا

     

      الًتتيب ىف الكتابة -61
      التزيُت -62

      مناسبة عدد التدريبات -63 التقوًن 4
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مناسبة التدريبات بعمر  -64
 الطالب

     

      تعليمات التدريبات مناسبة -65
لتأدية إعطاء أمثلة  -66

 التدريبات
     

ال تشتمل االختبارات على  -67
مواد خارج ما درسو 

 الطالب

     

      األسئلة لقياس قدرة الطلبة -68
      مناسبة أشكاؿ التدريبات -69

 

 التعليقات:

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
----------------------------------------------- 

 ،ادلعلمة         

 

)________________________( 

دة التعليمية يف الدرس اإلضايف صباح اللغةاستبانة الطالبات للما  
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 مبعهد سونان أمبيل العايل )قبل تأدية البحث(
 الدليل . أ

 _____________________________اسم اطالبة: .1
 أجب ىذه األسئلة بالصراحة كما شعرت كالحظت كمن عند نفسك. .2
 يف ادلكاف ادلعُت حسب إجابتك. (√)ضعي عالمة  .3
 خيارات: 5فييا  .4

 موافق جدا علي السؤاؿ:  م ج
 : موافق على السؤاؿ م

 : يف شٌك على السؤاؿ ش
 : غَت موافق على السؤاؿ غ م

 : غَت موافق جدا على السؤاؿ غ م ج
 ادلثاؿ:  .5

 اخليارات األسئلة الرقم
 غ ـ ج غ ـ ش ـ ـ ج

     √ أرغب يف تكلم اللغة العربية 1
 أسئلة االاستبانة . أ

 اخليارات األسئلة الرقم
 غ ـ ج غ ـ ش ـ ـ ج

      أرغب يف تكلم اللغة العربية 1
تكلم اللغة العربية تساعدىن يف االتصاؿ  2

 شفوية أك حتريرية.
 

    

      طريقة تعليم ادلعلمة مناسبة بنسبة ىل  3
     تكلمت ادلعلمة باالغة العربية يف احلديث  4
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 أك أثناء التعليم
تتكلم أك فيمت بكالـ ادلعلمة حُت  5

 حُت تيعٌلم.
 

    

      ىناؾ التقوًن عن ادلادة من ادلعلمة 6
ليس ىناؾ الصعوبة يف عمل الواجبات  7

 من ادلعلمة
 

    

 ادلادة يف صباح اللغة . أ

 اخليارات األسئلة الرقم
 غ ـ ج غ ـ ش ـ ـ ج

      ادلادة التعليمية ميمة يف العملية التعليمية 1
تساعدىن يف استيعاب ادلادة التعليمية  

 ادلادة.
 

    

      يف يدل كتاب خاص عن ادلادة التعليمية  
ادلادة التعليمية عن ميارة الكالـ مناسبة  

 حباجىت يف تعلم اللغة العربية.
 

    

      ادلادة تشتمل على التدريبات ادلتنوعات. 
ادلادة ادلوجودة فيو دليل إلجابة األسئلة  

 يف تدريبات
 

    

التدريبات ادلوجودة تسيلٌت يف تكلم  
 اللغة العربية

 
    

      ليس ىناؾ الصعوبة يف عمل الواجبات 
 

 االختبار القبلي شفويا دلادة مهارة الكالم للمستوى البتدئني
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 سألت الباحثة الطالبة واحدة فواحدة.

 ب: السالـ عليكم يا أخىت، كيف حالك؟
 ط:.........

 ب: ما امسك؟
 ........ط: 

 ب: ىف أٌم مبٌت سكنت؟ ىف أية غرفة؟
 ط: .......

 ب: من أين جئت؟
 ط:.......

 ب: ما عنوانك؟
 ط:.......

 ب: ىف أيٌة  كلية تعلمت؟ أٌم قسم آخذت؟
 ط:.......

 ب: ما رقم ىاتفك؟
 ط:.......

 هذه الكلمات: عالجلملة منأمر الباحثة الطالبة جب
    ًفراىشه .3   ًكسىادىةه .2   غيٍرفىةه  .1
    نىًظٍيفه .5   ًخزىانىةه  .4

 ترمجى هذه الكلمات إىل اللغة العربية!
1. Fakultas  3 .Alamat  5 .Gedung  
2. Bantal   4 .Almari    

 االختبار البعدي دلادة مهارة الكالم للمستوى البتدئني
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 سألت الباحثة الطالبة واحدة فواحدة.

 ب: السالـ عليكم يا أخىت، كيف حالك؟
 ط:.........

 ب: ما امسك؟
 ط: ........

 ب: ىف أٌم مبٌت سكنت؟
 ط: .......

 ب: من أين جئت؟
 ط:.......

 ب: ما عنوانك؟
 ط:.......

 ب: ىف أيٌة  كلية تعلمت؟ أٌم قسم آخذت؟
 ط:.......

 ب: ما رقم ىاتفك؟
 ط:.......

 :واجلمل أمر الباحثة الطالبة بتلفيظ هذه الكلمات
   ًخزىانىةه  .3   ًفراىشه  .2   نىًظٍيفه  .1
  غيٍرفىةه  .5   ًكسىادىةه  .4

 ترمجى هذه الكلمات إىل اللغة العربية!
1. Alamat   3 .Gedung  5 .Bantal 
2. Fakultas  4 .Almari    

 تنفيذ التدريسيف طط اخل
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 (1خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -1

 : اإلثنُت   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
 2012مارس  12:   التاريخ "التعارؼ":ادلفردات  ادلوضوع

 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن
 معيار الكفاءة -أ 

 نطق الكلمة كحفظ رسم الكلمة مث فيم معاىن الكلمة
 الكفاءة األساس -ب 

 نطق الكلمة يف ادلوضوع "التعارؼ" .1
 حفظ رسم الكلمة يف ادلوضوع "التعارؼ" .2
 "التعارؼ"فيم معاىن الكلمة يف ادلوضوع  .3

 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 
 القدرة على نطق الكلمة .1
 القدرة على حفظ رسم الكلمة .2
 القدرة على فيم معاىن الكلمة .3

 طرؽ التدريس -د 
 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3

 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
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 كادلعلمة الوسائل: السبورة .2
 ادلادة التعليمية -ك 

 Kamar: غيٍرفىةه  .1
وىافه : .2  Alamatعينػٍ
 Jurusanًقٍسمه : .3
 Fakultasكيلِّيَّةه : .4
 Nomor Telponرىٍقمي اذلىاًتًف : .5

 خطط التعلم -ز 
 النشاط التمييدم .1

 التسليم (أ 
 حماكلة ادلعلمة يف إجياد العالقة أك الربط مبوضوع الدرس اجلديد. (ب 
 السؤاؿ عن ادلوضوع (ج 

 األساسيالنشاط  .2
 تنطق ادلعلمة الكلمة كالطالبات يستمعن. كأف تكررىا مرتُت أك ثالثا. (أ 
 تكتب ادلعلمة الكلمة على السبورة مشكولة شكال كامال. (ب 
 تعرض ادلعلمة معٌت الكلمة بالطريقة الىت تراىا مناسبة. (ج 
 تستخدـ ادلعلمة الكلمة يف مجلة أك أكثر لتتضح كضيفة الكلمة حنويا. (د 
حدل اجلمل احملتوية على الكلمة تكرارا مجيعا مث فئويا مث تكرر الطالبات إ (ق 

 فرديا.
تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطوم علػى  (ك 

 صعوبات إمالئية.
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 تكتب ادلعلمة معٌت الكلمة على السبورة. (ز 
 تقرأ الطالبات قائمة ادلفردات اجلديدة ادلكتوبة على السبورة أمامين. (ح 
 تكتب الطالبات الكلمات كمعناىا يف كراساهتن.  (ط 

 النشاط اخلتامي .3
 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التعلم من الكلمات اخلمسة كمعانييا. (أ 
 تكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ الكلمات رمسيا كمعناىا. (ب 

 
 (2خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -2

 : الثالثاء   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
 2012مارس  13:   التاريخ :اجلملة "التعارؼ" ادلوضوع

 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن
 معيار الكفاءة -أ 

 تكوين اجلملة ادلفيدة
 الكفاءة األساس -ب 

 تكوين اجلملة يف موضوع "التعارؼ" .1
 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 

 القدرة على تكوين اجلملة ادلفيدة .1
 طرؽ التدريس -د 

 األمثلة .1
 كاجلوابالسؤاؿ  .2
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 التدريب كالتوظيف .3
 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 

 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: السبورة كادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
 الغيٍرفىةي كىاًسعىةه كى نىًظٍيًفةه  -1

وىاىًن ىًف شىارًًع سيٍوًدٍرمىاٍف رىٍقمي الرَّاًبًع مىًديًٍنةي مىاالىٍنج -2  عينػٍ

 تػىعىلٍَّمتي قػىوىاًعدى اللُّغىًة اإًلٍْنًٍلٍيزًيىًة ىًف ًقٍسًم اللُّغىًة اإًلٍْنًٍلٍيزًيىةً  -3

رًيٍػعىةً  -4  ًاٍختػىٍرتي ًقٍسمى األىٍحوىاًؿ الشٍَّخًصيىًة ًبكيلِّيًَّة الشَّ

بٍػعىةه كىًتٍسعىةه رىٍقمي ىىاًتًف بٍييًت ًصٍفره كىثىالىثىةه كىأىٍربػىعىةه كىكىاًحده كىًستَّةه كىثىالىثىةه كىًستَّ  -5 ةه كىسى
بٍػعىةه   كىسى

 خطط التعلم -ز 
 النشاط التمييدم .1

 التسليم (أ 
 السؤاؿ عن ادلوضوع (ب 
 السؤاؿ عن ادلفردات ادلاضية. (ج 

 النشاط األساسي .2
 تنطق ادلعلمة اجلملة كالطالبات يستمعن. كأف تكررىا مرتُت أك ثالثا. (أ 
 تكتب ادلعلمة اجلملة على السبورة مشكولة شكال كامال. (ب 
 علمة معٌت اجلملة بالطريقة الىت تراىا مناسبة.تعرض ادل (ج 
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تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة اجلملػة إذا كانػت تنطػوم علػى  (د 
 صعوبات إمالئية.

 تكتب ادلعلمة معٌت اجلملة على السبورة. (ق 
 تقرأ الطالبات اجلمل اجلديدة ادلكتوبة على السبورة أمامين. (ك 
 راساهتن.تكتب الطالبات اجلمل كمعناىا يف ك (ز 
 تكتب الطالبات اجلملة غَت اجلملة الىت ألقتيا ادلعلمة (ح 
 تقرأ الطالبات مجلتين   (ط 

 النشاط اخلتامي .3
 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التعلم من اجلمل اخلمسة كمعانييا. (أ 
 .تكليف ادلعلمة الطالبات بوضع اجلملة (ب 

 
 (3خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -3

 : األربعاء   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
 2012مارس  14:   التاريخ :احلوار "التعارؼ" ادلوضوع

 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن
 معيار الكفاءة -أ 

 قراءة احلوار .1
 فيم احلوار .2
 حفظ احلوار .3

 الكفاءة األساس -ب 
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 قراءة احلوار يف ادلوضوع "التعارؼ" .1
 فيم احلوار يف ادلوضوع "التعارؼ" .2
 ادلوضوع "التعارؼ"حفظ احلوار يف  .3

 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 
 القدرة على قراءة احلوار .1

 القدرة على فيم احلوار .2
 القدرة على حفظ احلوار .3

 طرؽ التدريس -د 
 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3

 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 كادلعلمة الوسائل: السبورة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
؟ اليكى ٍيفى حى  أ: السالـ عليكم، صىبىاحي اخلىٍَتً؟ كى

؟ ٍيفى حىاليكى  ب: كعليكم السالـ، صىبىاحي النػٍُّوًر. احلىٍمدي هلل ًإنًٍَّت ِبىٍَتو، كىكى
ذ   ؟أ: أىنىا ِبىٍَتو كى ؟ أىٍينى غيٍرفػىتيكى . مىا امٍسيكى   ًلكى

؟ب: أىنىا حميىمَّده، غيٍرفىىًت  ٌتى اٍبني ريٍشًد، كىأىٍنتى  مىبػٍ
؟ وىانيكى نىا، كأىٍينى عينػٍ  أ: أىنىا ًرٍضوىافه. غيٍرًفىًت اٍبني ًسيػٍ

؟   وىاىًن ىًف شىارًًع سيٍوًدٍرمىاٍف رىٍقمي الرَّاًبًع مىًدٍيًنةي مىاالىٍنج. كىأىٍنتى  ب: عينػٍ
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وىاىًن ىًف شىارًًع أىمٍحىٍد يىاىًن رىٍقمي التَّاًسًع مىًديٍ  ًنةي سيٍورىابىايىا. أىمُّ ًقٍسمو أ: عينػٍ
؟  ًاٍختػىٍرتى

 ب: ًاٍختػىٍرتي ًقٍسمى األىٍحوىاًؿ الشٍَّخًصيًَّة ًبكيلِّيًَّة الشَّرًيٍػعىًة.
؟  أ: مىا رىٍقمي ىىاتًًفكى

عىةه  بػٍ ب: رىٍقمي ىىاتًًفي ًصٍفره كىثىالىثىةه كىأىٍربػىعىةه كىكىاًحده كىًستَّةه كىثىالىثىةه كىًستَّةه كىسى
عىةه كىًصٍفره كىًتسٍ  بػٍ  .(0341-6367970)عىةه كىسى

 خطط التعلم -ز 
 النشاط التمييدم .1

 التسليم (أ 
 حماكلة ادلعلمة يف إجياد العالقة أك الربط مبوضوع الدرس اجلديد. (ب 
 السؤاؿ عن ادلوضوع  (ج 

 النشاط األساسي .2
 قراءة ادلعلمة احلوار كالطالبات يستمعن. كأف تكررىا مرتُت أك ثالثا. (أ 
 احلوار على السبورة مشكولة شكال كامال.تكتب ادلعلمة  (ب 
 تعرض ادلعلمة معٌت الكلمة يف احلوار بالطريقة الىت تراىا مناسبة. (ج 
تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطوم علػى  (د 

 صعوبات إمالئية.
 تبُت ادلعلمة احلوار شرحا كاضحا. (ق 
 على السبورة أمامين.تقرأ الطالبات احلوار اجلديدة ادلكتوبة  (ك 
 تكتب الطالبات احلوار كبيانو يف كراساهتن.  (ز 

 النشاط اخلتامي .3
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 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التعلم من احلوار كشرحو. (أ 
 .احلوار مع شرحوتكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ  (ب 

 
 (4خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -4

 : اخلميس   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
 2012مارس  15:   التاريخ )اجلملة ادلفيدة(:النحو  ادلوضوع

 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن
 معيار الكفاءة -أ 

 فيم القواعد .1
 تكوين اجلملة .2

 الكفاءة األساس -ب 
 فيم القواعد يف ادلوضوع "اجلملة ادلفيدة" .1
 تكوين اجلملة حسب القواعد يف ادلوضوع "اجلملة ادلفيدة" .2

 التحصيل(ادلؤشرات )دليل  -ج 
 القدرة على فيم القواعد .1
 القدرة على تكوين اجلملة حسب القواعد .2

 طرؽ التدريس -د 
 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3
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 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: السبورة كادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
َلُة  ُمج  الجُمِفيجَدةُ َاجلج

  األمثلة : 
 (. اىٍلبػىٍيتي كىبًيػٍره 1)
 (. اىلشٍَّمسي طىاًلعىةه 2)
 (. شىمَّ عىًليٌّ كىٍردىةن 3)
 (. يىًعٍيشي السَّمىكي ىًف اٍلمىاءً 4)

 القاعدة : 
ةن، كىييسىمَّى أىٍيضنا كىالىمنا  ةن تىامَّةن ييسىمَّى مجيٍلىةن ميًفٍيدى  اىلتػَّرًٍكٍيبي الًَّذل ييًفٍيدي فىاًئدى

ةي قىٍد تػىتػىرىكَّبي ًمٍن كىًلمىتػىٍُتً، كىقىٍد تػىتػىرىكَّبي ًمٍن أىٍكثىر، كىكيلُّ كىًلمىةو ًفيٍػيىا  اىجلٍيٍملىةي اٍلميًفٍيدى
 تػيعىدُّ جيٍزءنا ًمنٍػيىا.

ةى ىًف التػَّرىاًكٍيًب اآلتًيىًة : التمرين :   مىيًِّز اجلٍيمىلى اٍلميًفٍيدى
 لىٍيسى اجلٍىوُّ  (1
 أىكىلى فىرًٍيده  (2
 اىٍلًكتىابي الًَّذل  (3
 اىٍلًكتىابي اجلٍىًمٍيلي  (4
 اىلطَّالًبىةي اٍلميتػىعىلِّمىةي  (5

 خطط التعلم -ز 
 النشاط التمييدم .1
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 التسليم (أ 
 الربط مبوضوع الدرس اجلديد.حماكلة ادلعلمة يف إجياد العالقة أك  (ب 
 السؤاؿ عن ادلوضوع (ج 

 النشاط األساسي .2
تنطق ادلعلمة األمثلة من القاعػدة كالطالبػات يسػتمعن. كأف تكررىػا مػرتُت  (أ 

 أك ثالثا.
 تكتب ادلعلمة األمثلة على السبورة مشكولة شكال كامال. (ب 
 تشرح ادلعلمة القاعدة بالطريقة الىت تراىا مناسبة. (ج 
 القاعدة يف اجلملة.تستخدـ الطالبات  (د 
 تقرأ الطالبة إحدل اجلمل. (ق 
تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة اجلملػة إذا كانػت تنطػوم علػى  (ك 

 صعوبات إمالئية.
 تكتب ادلعلمة القاعدة على السبورة. (ز 
 تقرأ الطالبات القاعدة اجلديدة كأمثلتيا ادلكتوبة على السبورة أمامين. (ح 
 تكتب الطالبات القاعدة كأمثلتيا يف كراساهتن.  (ط 

 النشاط اخلتامي .3
 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التعلم من القاعدة اخلمسة كأمثلتيا. (أ 
 .القاعدة كتكوين اجلملة منيا تكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ (ب 

 (5خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -5
 : اجلمعة   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
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 2012مارس  16:   التاريخ  ثيل احلوار:دت ادلوضوع
 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن

 معيار الكفاءة -أ 
 دتثيل احلوار .1

 الكفاءة األساس -ب 
 دتثيل احلوار يف ادلوضوع "التعارؼ" .1

 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 
 القدرة على دتثيل احلوار .1

 طرؽ التدريس -د 
 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 كالتوظيفالتدريب  .3

 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: حركة ادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
؟ اليكى ٍيفى حى  أ: السالـ عليكم، صىبىاحي اخلىٍَتً؟ كى

ٍيفى  ؟ب: كعليكم السالـ، صىبىاحي النػٍُّوًر. احلىٍمدي هلل ًإنًٍَّت ِبىٍَتو، كىكى  حىاليكى
ذ   ؟أ: أىنىا ِبىٍَتو كى ؟ أىٍينى غيٍرفػىتيكى . مىا امٍسيكى   ًلكى

؟ ٌتى اٍبني ريٍشًد، كىأىٍنتى  : أىنىا حميىمَّده، غيٍرفىىًت مىبػٍ
؟ وىانيكى نىا، كأىٍينى عينػٍ  أ: أىنىا ًرٍضوىافه. غيٍرًفىًت اٍبني ًسيػٍ
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؟   وىاىًن ىًف شىارًًع سيٍوًدٍرمىاٍف رىٍقمي الرَّاًبًع مىًدٍيًنةي مىاالىٍنج. كىأىٍنتى  ب: عينػٍ
وىاىًن ىًف شىارًًع أىمٍحىٍد يىاىًن رىٍقمي التَّاًسًع مىًدٍيًنةي سيٍورىابىايىا. أىمُّ ًقٍسمو  أ: عينػٍ

؟  ًاٍختػىٍرتى
 يًَّة الشَّرًيٍػعىًة.ب: ًاٍختػىٍرتي ًقٍسمى األىٍحوىاًؿ الشٍَّخًصيًَّة ًبكيلِّ 

؟  أ: مىا رىٍقمي ىىاتًًفكى
عىةه  بػٍ ب: رىٍقمي ىىاتًًفي ًصٍفره كىثىالىثىةه كىأىٍربػىعىةه كىكىاًحده كىًستَّةه كىثىالىثىةه كىًستَّةه كىسى

عىةه كىًصٍفره  بػٍ  .(0341-6367970)كىًتٍسعىةه كىسى
 خطط التعلم -ز 

 النشاط التمييدم .1
 التسليم (أ 
 د العالقة أك الربط مبوضوع الدرس اجلديد.حماكلة ادلعلمة يف إجيا (ب 
 السؤاؿ عن ادلوضوع (ج 

 النشاط األساسي .2
ختتػػػار ادلعلمػػػة طالباتػػػاف لتمثيػػػل احلػػػوار، بالتبػػػادؿ حػػػىت يتنػػػاكلن الطالبػػػات  (أ 

 دكرىن يف دتثيل.
 تصلح ادلعلمة الكلمة ادلخطئة. (ب 

 النشاط اخلتامي .3
 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التمثيل احلوار. (أ 
 .احلوار جيداتكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ  (ب 

 (6خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -6
 : اإلثنُت   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
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 2012مارس  19:   التاريخ  :غرفة النـو ادلوضوع
 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن

 معيار الكفاءة -أ 
 معاىن الكلمةنطق الكلمة كحفظ رسم الكلمة مث فيم 

 الكفاءة األساس -ب 
1. "  نطق الكلمة يف ادلوضوع "غرفة النـو
2. "  حفظ رسم الكلمة يف ادلوضوع "غرفة النـو
3. "  فيم معاىن الكلمة يف ادلوضوع "غرفة النـو

 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 
 القدرة على نطق الكلمة .1
 القدرة على حفظ رسم الكلمة .2
 القدرة على فيم معاىن الكلمة .3

 طرؽ التدريس -د 
 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3

 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ه 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: السبورة كادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -و 
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 Kasur : ًفرىاش .1

 Bantal : ًكسىادىة .2

 Selimut : ًدثىار .3

 Pakaian : مىالىًبس .4

 Cermin: ًمٍرآة .5

 خطط التعلم -ز 
 النشاط التمييدم .1

 التسليم (أ 
 حماكلة ادلعلمة يف إجياد العالقة أك الربط مبوضوع الدرس اجلديد. (ب 
 السؤاؿ عن ادلوضوع (ج 

 النشاط األساسي .2
 تنطق ادلعلمة الكلمة كالطالبات يستمعن. كأف تكررىا مرتُت أك ثالثا. (أ 
 تكتب ادلعلمة الكلمة على السبورة مشكولة شكال كامال. (ب 
 الكلمة بالطريقة الىت تراىا مناسبة.تعرض ادلعلمة معٌت  (ج 
 تستخدـ ادلعلمة الكلمة يف مجلة أك أكثر لتتضح كضيفة الكلمة حنويا. (د 
تكرر الطالبات إحدل اجلمل احملتوية على الكلمة تكرارا مجيعا مث فئويا مث  (ق 

 فرديا.
تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطوم علػى  (ك 

 .صعوبات إالئية
 تكتب ادلعلمة معٌت الكلمة على السبورة. (ز 
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 تقرأ الطالبات قائمة ادلفردات اجلديدة ادلكتوبة على السبورة أمامين. (ح 
 تكتب الطالبات الكلمات كمعناىا يف كراساهتن.  (ط 

 النشاط اخلتامي .3
 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التعلم من الكلمات اخلمسة كمعانييا. (أ 
 مات رمسيا كمعناىا.تكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ الكل (ب 

 
 (7خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -7

 : الثالثاء   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
" ادلوضوع  2012مارس  20:   التاريخ :اجلملة "غرفة النـو

 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن
 معيار الكفاءة -أ 

 تكوين اجلملة ادلفيدة .1
 الكفاءة األساس -ب 

 غرفة النـو " يف موضوع "تكوين اجلملة  .1
 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 

 القدرة على تكوين اجلملة ادلفيدة .1
 طرؽ التدريس -د 

 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3
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 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: السبورة كادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
ـي عىلىى الًفرىاشً  .1  أىنىا

ـى ادًلٍرآةً  .2 ٍعرًل أىمىا  أىٍمشيطي شى

 أىٍستػىٍعًملي ًدثىارنا ًعٍندى النػٍَّوـً  .3

 كىضىٍعتي الػمىالىًبسى ىًف اخلًزىانىةً  .4

 عىلىى الًفرىاًش ًكسىادىةه  .5

 خطط التعلم -ز 
 النشاط التمييدم .1

 التسليم (أ 
 السؤاؿ عن ادلوضوع (ب 
 السؤاؿ عن ادلفردات ادلاضية. (ج 

 األساسيالنشاط  .2
 تنطق ادلعلمة اجلملة كالطالبات يستمعن. كأف تكررىا مرتُت أك ثالثا. (م 
 تكتب ادلعلمة اجلملة على السبورة مشكولة شكال كامال. (ؾ 
 تعرض ادلعلمة معٌت اجلملة بالطريقة الىت تراىا مناسبة. (ؿ 
تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة اجلملػة إذا كانػت تنطػوم علػى  (ـ 

 إمالئية.صعوبات 
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 تكتب ادلعلمة معٌت اجلملة على السبورة. (ف 
 تقرأ الطالبات اجلمل اجلديدة ادلكتوبة على السبورة أمامين. (س 
 تكتب الطالبات اجلمل كمعناىا يف كراساهتن. (ع 
 تكتب الطالبات اجلملة غَت اجلملة الىت ألقتيا ادلعلمة (ؼ 
 تقرأ الطالبات مجلتين   (ص 

 النشاط اخلتامي .3
 لة التعلم من اجلمل اخلمسة كمعانييا.مراجعة ادلعلمة عن حاص (ج 
 .تكليف ادلعلمة الطالبات بوضع اجلملة (د 

 
 (8خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -8

 : األربعاء   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
" ادلوضوع  2012مارس  21:   التاريخ :احلوار "غرفة النـو

 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن
 الكفاءةمعيار  -أ 

 قراءة احلوار .1
 فيم احلوار .2
 حفظ احلوار .3

 الكفاءة األساس -ب 
1. "  قراءة احلوار يف ادلوضوع "غرفة النـو
2. "  فيم احلوار يف ادلوضوع "غرفة النـو
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3. "  حفظ احلوار يف ادلوضوع "غرفة النـو
 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 

 القدرة على قراءة احلوار .1
 القدرة على فيم احلوار .2
 القدرة على حفظ احلوار .3

 طرؽ التدريس -د 
 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3

 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: السبورة كادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
ـي؟  أ: يىا حميىمَّده... أىٍينى تػىنىا

ـي عىلىى الًفرىاًش يىا عىًليٌّ. كىٍم  ؟ب: أىنىا  ًكسىادىةن لىكى
ةه. ىىٍل اٍستػىٍعمىٍلتى ًدثىارنا ًعٍندى النػٍَّوـً ىًف البىارًحىًة؟  أ:ىًل ًكٌسادىةه كىاًحدى

 ب: نػىعىٍم، اٍستػىٍعمىٍلتيوي ألىفَّ اجلىوَّ بىارًده ًصحِّيٌّ.
؟  أ: كىأىٍينى كىضىٍعتى مىالىًبسىكى

 ٍرآةً ب: كىضىٍعتػييىا ىًف اخلًزىانىًة، كىاخلًزىانىةي جىاًنبى ادلً 
 خطط التعلم -ز 

 النشاط التمييدم .1
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 التسليم (أ 
 حماكلة ادلعلمة يف إجياد العالقة أك الربط مبوضوع الدرس اجلديد. (ب 
 السؤاؿ عن ادلوضوع  (ج 

 النشاط األساس .2
 قراءة ادلعلمة احلوار كالطالبات يستمعن. كأف تكررىا مرتُت أك ثالثا. (أ 
 تكتب ادلعلمة احلوار على السبورة مشكولة شكال كامال. (ب 
 تعرض ادلعلمة معٌت الكلمة يف احلوار بالطريقة الىت تراىا مناسبة. (ج 
تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطوم علػى  (د 

 صعوبات إمالئية.
 تبُت ادلعلمة احلوار شرحا كاضحا. (ق 
 تقرأ الطالبات احلوار اجلديدة ادلكتوبة على السبورة أمامين. (ك 
 كبيانو يف كراساهتن.  تكتب الطالبات احلوار (ز 

 النشاط اخلتامي .3
 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التعلم من احلوار كشرحو. (أ 
 .احلوار مع شرحوتكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ  (ب 

 
 
 

 (9خطط تنفيذ التدريس )اللقاء  -9
 : اخلميس   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
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 2012مارس  22:   التاريخ :النحو )أجزاء اجلملة( ادلوضوع
 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن

 معيار الكفاءة -أ 
 فيم القواعد .1
 تكوين اجلملة .2

 الكفاءة األساس -ب 
 فيم القواعد يف ادلوضوع "أجزاء اجلملة" .1
 تكوين اجلملة حسب القواعد يف ادلوضوع "أجزاء اجلملة" .2

 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 
 القدرة على فيم القواعد .1
 جلملة حسب القواعدالقدرة على تكوين ا .2

 طرؽ التدريس -د 
 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3

 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: السبورة كادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
َلةِ  ُمج َزاُء اجلج  َأجج

 األىٍمًثلىةي : 
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 رىًكبى ًعٍيسىى اىحلًٍصىافى 
 يىٍضًربي حميىمَّده اىٍلكىٍلبى 

ـي الطٍِّفلي عىلىى السَّرًٍيرً   يػىنىا
ٍعتي النًَّصٍيحىةى   مسًى

 القاعدة : 
 اىٍلكىًلمىةى ثىالىثىةي أىنٍػوىاعو : ًإٍسمه، كىًفٍعله، كىحىٍرؼه 

، أىٍك مجىىاده، أىٍك  (1) يػىوىافه، أىٍك نػىبىاته فىاإًلٍسمي: كيلُّ لىٍفظو ييسىمَّى بًًو إًٍنسىافه أىٍك حى
 أىمُّ شىيءو آىخىرى 

 كىاٍلًفٍعلي : كيلُّ لىٍفظو يىديؿُّ عىلىى حيصيٍوًؿ عىمىلو ىًف زىمىنو خىاصٍّ  (2)
 كىاحلٍىٍرؼي : كيلُّ لىٍفظو الى يىٍظيىري مىٍعنىاهي كىاًمالن ًإالَّ مىعى غىٍَتًًه  (3)

 التٍَّمرًٍيني : ًامٍسىًع اجلٍيمىلى اآلتًيىةى كىمىيًِّز األىمٍسىاءى كىاألىفٍػعىاؿى كىاحلٍيريٍكؼى : 
 يػىٍفتىحي أىمٍحىدي اٍلبىابى  .1
ًعٍيد اىٍلًكتىابى  .2  يػىٍقرىأي سى
 ىًف احلٍيٍجرىًة  يىٍدخيلي اذٍلىوىاءي  .3

 خطط التعلم -ز 
 النشاط التمييدم .1

 التسليم (أ 
 حماكلة ادلعلمة يف إجياد العالقة أك الربط مبوضوع الدرس اجلديد. (ب 
 السؤاؿ عن ادلوضوع (ج 

 النشاط األساسي .2
تنطق ادلعلمة األمثلة من القاعػدة كالطالبػات يسػتمعن. كأف تكررىػا مػرتُت  (أ 

 أك ثالثا.
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 السبورة مشكولة شكال كامال.تكتب ادلعلمة األمثلة على  (ب 
 تشرح ادلعلمة القاعدة بالطريقة الىت تراىا مناسبة. (ج 
 تستخدـ الطالبات القاعدة يف اجلملة. (د 
 تقرأ الطالبة إحدل اجلمل. (ق 
تلفت ادلعلمة نظر طالبتيا إىل طريقة كتابة اجلملػة إذا كانػت تنطػوم علػى  (ك 

 صعوبات إمالئية.
 تكتب ادلعلمة القاعدة على السبورة. (ز 
 أ الطالبات القاعدة اجلديدة كأمثلتيا ادلكتوبة على السبورة أمامين.تقر  (ح 
 تكتب الطالبات القاعدة كأمثلتيا يف كراساهتن.  (ط 

 النشاط اخلتامي .3
 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التعلم من القاعدة اخلمسة كأمثلتيا. (أ 
 تكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ القاعدة كتكوين اجلملة منيا. (ب 

 
 (10التدريس )اللقاء خطط تنفيذ . -10

 : اجلمعة   اليـو  : ميارة الكالـ  ادلادة
 2012مارس  23:   التاريخ  :دتثيل احلوار ادلوضوع

 :فٍت رسفاتى يوريسا  ادلعلمة  دقيقة 20 :  الزمن
 معيار الكفاءة -أ 

 دتثيل احلوار .1
 الكفاءة األساس -ب 
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 دتثيل احلوار يف ادلوضوع "التعارؼ" .1
 ادلؤشرات )دليل التحصيل( -ج 

 القدرة على دتثيل احلوار .1
 طرؽ التدريس -د 

 األمثلة .1
 السؤاؿ كاجلواب .2
 التدريب كالتوظيف .3

 ادلصادر كالوسائل التعليمية -ق 
 ادلصدر: كتاب صباح اللغة للمستول ادلبتدئُت )للمعلم( .1
 الوسائل: حركة ادلعلمة .2

 ادلادة التعليمية -ك 
ـي؟  أ: يىا حميىمَّده... أىٍينى تػىنىا

ـي عىلىى الًفرىاًش  ؟ب: أىنىا  يىا عىًليٌّ. كىٍم ًكسىادىةن لىكى
ةه. ىىٍل اٍستػىٍعمىٍلتى ًدثىارنا ًعٍندى النػٍَّوـً ىًف البىارًحىًة؟  أ:ىًل ًكٌسادىةه كىاًحدى

 ب: نػىعىٍم، اٍستػىٍعمىٍلتيوي ألىفَّ اجلىوَّ بىارًده ًصحِّيٌّ.
؟  أ: كىأىٍينى كىضىٍعتى مىالىًبسىكى

 انىةي جىاًنبى ادًلٍرآةً ب: كىضىٍعتػييىا ىًف اخلًزىانىًة، كىاخلًزى 
 خطط التعلم -ز 

 النشاط التمييدم .1
 التسليم (أ 
 حماكلة ادلعلمة يف إجياد العالقة أك الربط مبوضوع الدرس اجلديد. (ب 
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 السؤاؿ عن ادلوضوع (ج 
 النشاط األساسي .2

ختتػػػار ادلعلمػػػة طالباتػػػاف لتمثيػػػل احلػػػوار، بالتبػػػادؿ حػػػىت يتنػػػاكلن الطالبػػػات  (أ 
 دكرىن يف دتثيل.

 الكلمة ادلخطئة.تصلح ادلعلمة  (ب 
 النشاط اخلتامي .3

 مراجعة ادلعلمة عن حاصلة التمثيل احلوار. (أ 
 تكليف ادلعلمة الطالبات حبفظ احلوار جيدا. (ب 

 

 

 

 

 

 

 

 السرية الذاتية

 ادلعلومات الشخصية .أ 
 فين رسفايت يوريسا:   االسم
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 1987يناير  24: باندكنج،  ادلكاف/ تاريخ الوالدة
 : مرأة  اجلنس

 اإلندكنيسي:   اجلنسية
 : أمحد راجي  الوالد

 : إنداه سيتيا نينجسيو  الوالدة
 رجيو موليو مدينة ميًتك المفونج الوسطى  26:   العنواف

 085728657047/081369556585: اذلاتف اجلوايل
 pennyrespatiy@yahoo.com: الربيد اإليليكًتكين

 
 ادلستوى الدراسي .ب 

 السنة ادلستوى الدراسي
 1992 بيندك ماديوف جاكل الشرقية.ركضة األطفاؿ  .1
ىادميليو مدينة ميًتك  1ادلدرسة االبتدائية احلكومية  .2

 المفونج الوسطى.
1993- 
1998 

مدينة ميًتكا المفونج  3ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  .3
 الوسطى.

1999- 
2001 

كلية ادلعلمات اإلسالمية معيد دار السالـ كونتور  .4
 جاكل الشرقية.  للبنات األكؿ مانتينجاف ْناكل

2002- 
2005 

جامعة دار السالـ اإلسالمية كونتور فونورككو جاكل  .5
 الشرقية قسم تعليم اللغة العربية.

2006- 
2009 

جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .6
 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية.

2010- 
2012 
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 األعمال .ج 
 السنة ادلكان العمل

مدرسة اللغة العربية 
 كاإلْنليزية كعلـو الدينية

معيد دار السالـ كونتور للبنات 
األكؿ مانتينجاف ْناكل جاكل 

 الشرقية 

2006- 
2010 

معيد سوناف أمبيل العايل جامعة  كقسم إىياء اللغة مربية 
موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج

2011- 
2012 

برنامج اخلاص حماضرة يف 
يف تعليم اللغة العربية 

(PKPBA) 

جامعة موالنا ملك إبراىيم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

2011- 
2012 
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