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هما سّر نجاحي ومن عّلمني العطاء أهدى هذا البحث إلى من كان دعاؤ 
 نتظاردون اال

 أبي المحبوب ريياجي وأّمي المحبوبة ليليك سوليس 
 اإلى من بوجوده أكتسب قوة ومحبة الحدود له

 أخي محمد يزيد بسطامي
 مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة  نإلى الذي

 وأستاذاتي الكرماءأساتيذي 
 إلى من عرفت معهم معنى الحياة

سبيل الرشاد أخواتي في معهد
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 شكر و تقدير
 

نعموىأعطالذيوىو،والنورالظلماتوجعلواألرضالسمواتخلقالذيهللاحلمد
وعلىوادلرسلنياألنبياءأشرفعلىوالسالموالصالةادلقيد،الوقتدونعبدهلوتورمح
.الرامحنيأرحميابرمحتكأمجعنيوأصحابوآلو

واجتهادجهدبكلدتجاأنبعداليومةىذاالبحثكتابالباحثةامتتقدو
واألفكاراألوقاتمنكثريإىلحيتاجأنوكماتعاىلاهللبفضل ماللباحثةواحلقيقة،.
فلذا،.اإلخوةىؤالءومساعدةتعاىلاهللبعونإالوإكمالوالبحثىذاإجيادعلىالقدرة
:وىموالتقديرالشكرحضرهتمإىلتقدمأناجملالىذايفالباحثةأرادت
الدكتورمساحة -2 راىارجوااحلاجاألستاذ مالكإبراىيمجامعةمديرموجيا موالنا

 .االن مباإلسالميةاحلكومية

1-  احلاجمساحة الدكتور مهيمناألستاذ دراساتالعليا كلية موالناجامعةعميد
 .االن مبمالكإبراىيماإلسالميةاحلكومية

كليةدراساترئيسقسمتعليماللغةالعربيةولداناواركاديناتاالدكتوراحلاجمساحة -4
 .االن مبموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةجامعةالعليا

ادلشرفاألولالذيأفادالباحثعلمياوعمليا,مساحةالدكتورشهداءصاحل -4
يف خطواتو البحثحيتووجو فكرة بداية منذ البحث ىذا كتابة مراحل كل

خرياجلزاء.االنتهاءمنو،فلومناهلل
ادلشرفالثاينمساحة -5 مصطفى، قريباهللبابكر القيمةعلىتوجيهاتوالدكتور

فلومينخالصالشكروالتقديرومناهلل.الوافرةيفكتابةىذاالبحثوإرشاداتو
 عظيمالثوابواجلزاء.

ادلوادحّكمااللذانميلدانيالحوالدكتورنورحسنعبدالباريالدكتورمساحة -6
اللذانقدساعدينيفإمتامادلوادالتعليميةجزاكمااهللخريا.والتعليمية
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موالناجامعةنيفقسمتعليماللغةالعربيةكليةالدراساتالعلياواألساتيذادلعلم -7
 االن مبمالكإبراىيماإلسالميةاحلكومية

يزمالئ -8 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم "أ" الفصل علىيف
 ىماهلل.تشجيعهمفجزا

 وعائليتلوالديالوافرالشكروجزيلة -9

 فواحداواحداامسوذكرأملودلن -20

أناهللعسى.ومقاصدىمأعماذلموخلوصحسنعلىاجلزاءخرياهللجزاىم
.العادليــنربياآمنيعامة،القارئنيولسائرخاصةللباحثةنافعاالبحثىذاجيعل


م1024أبريل25ماالن ،
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لتوفريشرطلنيلدرجةادلاجسترييفتعليمبحثالتكميليالذيحضرتوبأنىذهالأقرّ
اإلسالميةاحلكوميةمباالن نامالكإبراىيمالاللغةالعربيةكليةالدراساتالعلياجامعةمو

حتتعنوان:
بالتطبيق مهارة الكالم ) في ضوء ثقافة جاوى الشرقية لتنميةتطوير المواد التعليمية 

 جاوى الشرقية( بمعهد األمانة سيدوأرجوا المرحلة المتوسطةفي على طالبات 

دادعىأحداعغرييأوتأليفاآلخر.وإذابمنإحضرتووكتبتوبنفسيومازورتو
تبنيأنو و تأليفو من أنو أاستقباال فأنا تكنحتفعالليسمنحبثي لن و ملذلك،

 العليا الدراسات كلية على أو ادلشرف على إبراىيمادلسؤولية مالك موالنا جامعة
اإلسالميةاحلكوميةمباالن .

ىذا،وحررتىذابناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعليذلك.
1024أبريل24ماالن ،
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 مستخلص البحث
 

يفضوءثقافةجاوىالشرقيةلتنمية،تطويرادلوادالتعليمية1024 ، إيرني سوليستيية
جاوىمبعهداألمانةسيدوأرجواادلرحلةادلتوسطةيفبالتطبيقعلىطالباتمهارةالكالم)

ادلشرفاأل شهداءصاحلالشرقية(، الدكتور قريباهللول: الدكتور ادلشرفالثاين: و ،
بابكرمصطفى

،مهارةالكالماوىالشرقيةثقافةج:تطويرادلوادالتعليمية،الكلمات األساسية

يفالطالباتمستوىقيرتاليتنشطةاألأحداألمانةمعهديفالعربيةاللغةتعليمإن
أهنميشعرونبأنادلوادادلعدةالربنام ،كماعننيعرضولونوميتكلماللغةالعربية.ولكنالطلبة

 أفكارىم للتعبريعنأنفسهمو منغريقابلة وملتكنفيها بيئتهم. ملتتناولثقافتهمو ألهنا
لعربية.باتكلمالبةيفترقيةالتدريباتادلتنوعةواأللعاباللغويةاليتتشجعالطل

ادلــوادتطــويريــتمكيــفىــي:ىــذاالبحــثســئلةوضــعتأومــنادلشــكالتالســابقة
يفضـــوءثقافـــةادلطـــورةمـــامـــدىفعاليـــةتعلـــيممهـــارةالكـــالمباســـت دامادلـــوادالتعليميـــةيـــةوالتعليم

؟.جاوىالشرقيةمبعهداألمانةسيدوأرجوامهارةالكالمجاوىالشرقيةلتنمية
تطـــويريومنهجـــومـــنه وكيفـــيمـــدخلكمـــيالبحـــثباســـت دامىـــذاومـــدخل

(حتليـــلاحلاجـــاتو2الـــذيي كـــبمـــن.(Research and Development Method)جتـــريي
(جتربــــة6،اإلنتــــاج(حتســــني5،التصــــديق(4(تصــــميمادلنــــت ،4(مجــــعالبيانــــات،1ادلشــــكالت،

ـــت . األمانـــةأمـــارلتمـــعالبحـــثفيتكـــونمـــنادلعلـــموطالبـــاتادلســـتوىادلتوســـ أوبمبعهـــدادلن
(2.ومـــناألدواتاجلمـــعجلمـــعالبيانـــات:طالبـــة18نعـــددىوكـــانســـيدوأرجواجـــاوىالشـــرقية

(االختبار.4(االستبانةو4(ادلقابلةو1ادلالحظةو
فعاليفضوءثقافةجاوىالشرقيةادلوادالتعليميةناست دامإأمانتائ ىذاالبحث

مقارنةبنينتائ االختبارالبعديظهريفتعليموتعلماللغةالعربية.ىذاكمايفجناحيؤثرو
أكثر75،22حصلتعلىدرجةالتجريبيةاجملموعةننتائ إوالضابطة،ةيبيالتجرللمجموعتني

(و1،064%)5علىمستوى(t tableتاءاجلدول)و64،44لمجموعةالضابطةنتائ لمن
.(1،797%)2مستوى
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Erni Sulistiyah. 2014. The Teaching Material’s Development based on East Java 

to Increase Speaking Skill (Research and Development in the Al-amanah boarding 

scholl Sidoarjo, East Java). Advisors: 1) Dr. H. Syuhadak Sholeh, M.A., 2) Dr. H. 

Gareeb Allah Babiker Mustofa. 

 

Key words: The teaching material development, East Java, speaking skills 

 

Language learning in Islamic Boarding School of Al- Amanah is one of 

the programs which has the specific porpoise to increase the speaking skill of the 

students but, in the fact, those students is bored and do not care about this 

program. It happens because the materials which is explained is cannot be 

received and their selves also their though. This is caused by the material of 

learning did not give the materials which have relation with their culture and 

environment. 

Statement of problem in this research is: how the significant way to 

develop the teaching material based on East Java culture and its effectiveness to 

increase speaking skill in Al-Amanah Boarding School Sidoarjo, East Java?  

This research uses quantitative and qualitative approach within research 

and development method (R & D) which consists of 9 steps, they are: 1) problem 

and potency, 2) data collection, 3) product design, 4) design validation, 5) design 

revision, 6) product experiment, 7) product revision, 8) consumption experiment, 

and 9) product revision. Population of this research covers all students in 

intermediate class both A and B in Al- Amanah Boarding School Sidoarjo, East 

Java. While the instrument of this research are observation, interview, sampling 

and testing.  

The result of research shows that using of teaching material based on 

East Java culture effectively success in Arabic language learning. It can be seen 

from the higher posttest result of grouping experiment 75,11 compared with 

control grouping which only has 63, 57 and the average rate of T – table. 
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Erni Sulistiyah, 2014, Pengembangan buku ajar berbasis budaya jawa timur 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara (di Pondok Pesantren Al- Amanah 

Sidoarjo Jawa Timur. Pembimbing 1) Dr. H. Syuhadak Sholeh, M.A, 2) Dr. H 

Gareeb Allah Babiker Mustofa. 

 

Kata Kunci: Pengembagan bahan ajar, Budaya Jawa Timur, Ketrampilan 

berbicara 

 

Pembelajaran Bahasa di Pondok Pesantern Al-Amanah adalah salah satu 

program yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan berbicara para santri. 

Akan tetapi pada kenyataannya para santri merasa jenuh dan meremehkan dalam 

mengikuti program ini, karena materi- materi yang diajarkan belum bisa di terima/ 

menyatu dalam diri dan pikiran mereka. ini disebabkan karna materi pembelajaran 

tersebut tidak menyajikan materi yang sesuai dengan budaya dan lingkungan 

mereka. 

Dari permasalahan diatas maka peneliti meletakkan Rumusan masalah 

yaitu: bagaimana cara mengembangkan bahan ajar  berbasis Budaya Jawa Timur 

dan sejauh mana efektifitasnya untuk meningkatkan ketrampilan berbicara di 

Pondok Pesantren Al-Amanah Sidoarjo Jawa Timur? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dengan 

metode penelitian dan pengembangan (R & D) yang terdiri dari 9 langkah, yaitu: 

1) potensi & masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi 

Desain, 5) Revisi Desain,6) Uji Coba Produk, 7) Revisi produk, 8) Uji coba 

pemakaian, dan 9) Revisi produk. Populasi dari penelitian ini meliputi para 

mahasiswa kelas mutawasit A & B yang berada di Pondok Pesantren Al-Amanah  

yang berjumlah 28 orang. Adapun instrumen penelitian adalah: observasi, 

wawancara, angket dan tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar berbasis 

budaya Jawa Timur sangat efektif dan berpengaruh dalam keberhasilan 

pembelajaran bahasa arab. Ini dapat dilihat dari perbandingan hasil postest 2 

kelompok yaitu kelombok uji coba dan kontrol, yang mana jumlah nilai dari 

kelompok uji coba yaitu 75,11 lebih tinggi dari kelompok kontrol 63,33 dan lebih 

tinggi juga  dari nilai T table 5% (2,064) dan 1% (2,797). 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة .أ
تختلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس و البيئة التي يعيش فيها 
أثناء تعلمه للغة، فالطفل في أوائل مراحل تعليمه يحتاج من الوقت إلى الكثير مما 

غريبة عنها أو في بالد تتكلم يحتاج البالغ الرشيد، و الطالب الذي يتعلم اللغة في بيئة 
لغته األصلية أو أية لغة أخرى غير اللغة التي يتعلمها. لذالك تعتمد الطرق الحديثة 
  1لتعليم اللغات األجنبية على تدريب اللغة المنطوقة قبل تدريب على القراءة و الكتابة.

 م اللغة العربية.   فالمادة التعليمية وسيلة من وسائل التعليم التي تساعد الطالب في تعلي

وهناك اتجاه جديد ظهر في السنوات األخيرة وهو استناد مواد تعليم اللغة 
العربية من سلسلة تعليم اللغة العربية الصادرة من الجامعات في الدول العربية مثل 
سلسلة العربية للحياة، والعربية للناشئين، والعربية بين يديك. إال أن اللجوء إلى هذه 

ال يخص   -رغم أنها كتب التعليم–يذلل المشكلة إذ إن هذه الكتب  الكتب لم
إعدادها اإلندونيسيين وإنما األجانب الناطقين بغير العربية بصورة عامة. وهذا يعني أن 
استخدام هذه الكتب لتعليم اللغة العربية في إندونيسيا يشترط التعديل والتصرف حتى 

                                                           
،)غزة: اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسهاطه علي حسين الدليمي و سعاد عبد الكريم عباس الوائلي،  1

 00(، ص 5002دار الشروق، 
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في إندونيسيا ويتناسب مع خصائص الطالب يتمشى مع اتجاه تعليم اللغة العربية 
 2األمر الذي بكل أسف لم تسع أية جهة إلى تحقيقه.–اإلندونيسيين 

-وكانت الكتب التعليمية المستعملة في المدارس و المعاهد اإلندونيسية  
لم تستمد  -سواء كانت الصادرة من الدول العربية أم المؤلفة في الدول األجنبية

موضوعاتها من الثقافات اإلسالمية المحلية التي ينتمي إليها المتعلمون األجانب. 
ه الموضوعات وتكّون لديهم اتجاهات ويترتب على ذلك عدم انفعال المتعلمين بهذ

سلبية تجاه اللغة العربية بأنها لغة تخص ثقافة العرب وبيئتها ولم تتناول ثقافتهم وبيئتهم 
وعلى رغم مما تقدم،  3ويشعرون بأنها غير قابلة للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم وبيئتهم.

ال سيما في اختيار  فإن المشكالت تأتي من بعض المدرسين في تعليم اللغة العربية،
المواد التعليمية المناسبة و تنظيمها بما يساعد الطالب على تحقيق الكفاية المرجوة 

   في المنهج.

كان تعليم العربية جزءا من حياة المسللمين. وهنلاك ثالثلة أملور مهملة فلى تعلليم 
كل هلذه اللغة العربية للناطقين بغيرهلا هلي: المنلاهج والملواد التعليميلة وطلرق التلدري .

الثالثلللة هلللي أدوات مهملللة فلللى عمليلللة تعليميلللة، وبلللدونها يصلللعب المعللللم للوصلللول إللللى 

                                                           
  http://lisanarabi.net، في إندونيسيا  عليم اللغة العربية على المستوى الجامعي، تإدري  جوهرالدين  نصر 2

 12:11في الساعة  1122ديسمبير 21
عليم اللغة العربية في ضوء مواجهة تحديات العولمة وتلبية متطلباتها: منهجا ، تالدين إدري  جوهر نصر 3

في الساعة  1122ديسمبير http://www.atida.org/melayu/index.php?option=com 21، وسياسة
21:21 
 

http://lisanarabi.net/
http://www.atida.org/melayu/index.php?option=com
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األهداف التعليمية. فبناء الملنهج الجيلد واختيلار الملواد التعليميلة واعلدادها واسلتخدام 
االطريقللة المناسللبة فللى التعللليم هللي أدوات أساسللية ومللن المهللم علللى النللاظر المدرسللة أو 

مام بهلا. وال تنفصلل هلذه األدوات الثالثلة ملن تعلليم اللغلة العربيلة المعهد ومدرسيها اإلل
لغير أبنائها، ومهم لمدرس اللغلة العربيلة اإللملام بهلا إلماملا جيلدا إذ أن هنلاك فلرق كبيلر 
بين تعليم اللغة العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها. وقليل من الناس ملن يعلرف ذللك 

العربيلة، ملن اللذين للم يلت  لهلم فرصلة لدراسلة عللم حتى بين المختصين فى الدراسلات 
اللغلللة التطبيقلللي. فتعلللليم اللغلللة العربيلللة للنلللاطقين بغيرهلللا هلللو أصلللعب ملللن تعلللليم العربيلللة 
للناطقين بها إذ أن األول ينبغى أن يقام على التحليل التقابلي للغة العربية ولغة الطالب 

ة بللين اللغللة و الثقافللة غنيللة عللن العالقللأّن وكمللا عرفنللا  بحيللت تحللدد مللا تتفللق اللغتللان.
ر يللالبيللان. أن اللغللة وعللاء للثقافللة و عنصللر أساسللي مللن عناصللرها و الوسلليلة األولللى للتعب

عنهللا فللال يمكللن للفللرد أن يتحللدب بلغللة مللا بمعللزل عللن ثقافتهللا. و كللل هللذا ممللا يبللر  
قافلة واللغلة ال تكسلب الث 4ضرورة مراعاة الجانلب الثقلافي فلي  تعلليم اللغلات األجنبيلة.

وهلذا يعنلي أن تعلليم  .ألبنائها فقط بل تنقلها من شعب إلى شلعب وملن جيلل إللى  خلر
 .أية لغة وتعلمها ال بد أن يتم في إطار ثقافتها، وإال فلن ينج 

بمعهد األمانة سيدوأرجو أنهم تتنوعوا للغة العربية ومن المالحظة على الدارسين 
ذللك بطريقللة عشللوائية وغيللر منظمللة، فمللن فلى اسللتخدام اسللتراتيجيات تعلللم اللغللة، كللان 

الواقلع أنهلم يواجهلون صلعوبات أثنلاء االتصلال باللغلة العربيلة. والمعللم بمعهلد الحللديت 
األمانللللة لللللم يسللللتحق كتابللللا مقللللررا فللللى مللللادة اللغللللة العربيللللة إال كتللللاب المفللللردات، وفيلللله 

مهلللا. المفلللردات اللللوافرة دون التنظللليم الجيلللد، وللللي  فيللله االرشلللادات فلللى طريقلللة تعلي
                                                           

)الرياض: ، ، أس  إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد اهلل الغالي و عبد الحميد عبد اهلل 4
 52دار الغالى، دون السنة(، ص 
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وهكللاذا سللير عمليللة تعللليم والللتعلم كللل يللوم. و كللل مللا يللأتى وقللت التعللليم، كللان المعلللم 
 المتعلم. ايشعر بصعوبة فى بحت طريقة إلقاء المفردات المشوقة خوفا أن يسأمو 

وانطالقا من هذه مشكالت تعليم اللغلة العربيلة بمعهلد األمانلة ، فقاملت الباحثلة 
هلارة الكلالم عللى أسلاس الثقافلة جلاوى الشلرقية. كلل ملا م نميةبتطوير مادة التعليم فى ت

ذكرت الباحثة هي مقدمة لكتابة خطة الرسالة العلمية هلذه علن تطلوير ملادة تعلليم اللغلة 
المشللكالت التللى  العربيللة فللى تنميللة مهللارة الكللالم. ورغبللة ن الباحثللة فللى معالجللة إحللدى

 ها.يواجهها مدرسوا ودارسوها فى تعليم اللغة العربية وتعلم

 

 / مشكلة البحتب. أسئلة البحت 

 وضعت الباحثة أسئلة البحت كما يلي:
مهارة  نميةلتالتعليمية على أساس ثقافة جاوى الشرقية  ما مواصفات المادة -1

 ؟بمعهد األمانة سيدوأرجو الكالم
 نميللةلتاد التعليميللة علللى أسللاس ثقافللة جللاوى الشللرقية و تطللوير الملليللتم كيللف  -2

 ؟بمعهد األمانة سيدوأرجو  مهارة الكالم
التعليميللة علللى أسللاس  وادمللا مللدى فعاليللة تعللليم مهللارة الكللالم باسللتخدام الملل -3

 ؟ بمعهد األمانة سيدوأرجو مهارة الكالمنمية لتثقافة جاوى الشرقية 
 أهداف البحت  .ج

 اعتمادا على أسئلة البحت،  فتعبر الباحثة أهداف البحت كما يلي:
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مهارة  نميةلتد التعليمية على أساس ثقافة جاوى الشرقية واالممواصفات  -1
 بمعهد األمانة سيدوأرجو الكالم

ة مهلارة نميللت جلاوى الشلرقية ثقافلةأسلاس يلة عللى التعليم وادالمل تطلوير نتاجإ -5
 جاوى الشرقية. بمعهد األمانة سيدوأرجو

التعليميللة علللى أسللاس واد معرفللة  فعاليللة تعللليم مهللارة الكللالم باسللتخدام الملل -3
 .بمعهد األمانة سيدوأرجو مهارة الكالم نميةلتجاوى الشرقية ثقافة 

 أهمية البحت. د
 وترجي في هذه البحت أن تكون مفيدا كما يلي: 

 الجانب النظري -1
أن تعين  جاوى الشرقيةثقافة أساس اد التعليمية على و ترجي بتطوير الم

النتائج البحت معلم اللغة العربية في تحسين التدري  و يعينهم في تسهيل 
 إيصال علمهم إلى طلبتهم بتطوير المواد التعليمية.  

 الجانب التطبيقي -5
مجللاال مهمللا فللى اكتشللاف و  البحللت هللذا يكللون سللوفو  ،ةللباحثلل : أوال

 المناسبة.  العربية اللغةد التعليمية لتنمية مهارة الكالم فى واتطوير الم

 المحتوى اختيار فيعّلم اللغة العربية لم مساعدا يكون ،عّلمللم : ثانيا
 لطالبه. المناسبة و التقويم والوسيلة والطريقة
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تعليم مهارة الكالم فى اللغة العربية وفق  أن يكون للطالب،:  ثالثا
ثقافتهم و رغباتهم، رغم أن كل طالب له خلفية مختلفة، منهم من  

 انوا متعلمين في المعهد و منهم من لم يتعلم اللغة العربية من قبل.ك

ية تعليمال وادالم ريتطو هذا البحت مرجعا فى  يكون سوف ،لمعهد  : رابعا
 .العربية اللغة على أساس ثقافة جاوى الشرقية لترقية مهارة الكالم فى

 هل. فروض البحت

لتنميللة مهللارة فعّللال  الشللرقييةجللاوى  ثقافللةأسللاس يللة علللى التعليم ةتطللوير المللاد
 .جاوى الشرقية بمعهد األمانة سيدوأرجو للمستوى المتوسط الكالم

 حدود البحت: .و
 الموضوعي الحد -1

ثقافللة أسللاس  يللة علللىالتعليم ةداالمللهللذا البحللت عللن تطللوير فللى ركللزت الباحثللة   
 بمعهلللللد األمانلللللة للمسلللللتوى المتوسلللللط لتنميلللللة مهلللللارة الكلللللالم جلللللاوى الشلللللرقية
الللذي  يحتللوي علللى األهللداف التعليميللة للغللة العربيللة  جللاوى الشللرقيةسلليدوأرجو 

فلللي المهلللارة الكلللالم، و المحتويلللات أو الملللواد التعليميلللة، و طلللرق التلللدري ، و 
الوسللائل التعليميللة التللي تسللهل عمليللة التعللليم و الللتعلم، و التقللويم لقيللاس قللدرة 

 الطالب و األلعاب التي تدفع عملية التعليم.  

 ينالحد المكا -1
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سليدوأرجو  -كريلان-جونوانجي  معهد األمانةمكان البحت فى  ةالباحثحددت  
 .جاوى الشرقية

 الحد الزمني -3

 م. 2112 شهر ينايير إلى أبريل هذا البحت فى يجري  

 تحديد المصطلحات . 
 توجد المصطالحات المتعلقة بعنوان البحت التي تشرحها الباحثة فيما يلي: 

 تطوير  -1
ثالثلي  طلور، إذ تقلول طلّور شليئا تعنلي حّولله ملن طلور إللى مصدر من طّور من 

قصلللدت الباحثلللة فلللي هلللذا الصلللدد بلللأن كلملللة  تطلللوير  تقابلللل  5طلللور أحسلللن.
Development  فلللي األنجيليزيلللة. و إن مفهلللوم التطلللوير ابتلللداء هلللو التحسلللين

وصوال إلى تحقيق األهداف المرسومة بصورة اكثر كفاءة، و هلو عللى الصلعيد 
ن العمليللللة التربويللللة وصلللللوال إلللللى تحقيللللق األهللللداف التربويلللللة التربللللوي تحسللللي

 المنشودة.
 المواد التعليمية -5

هلللي مجموعلللة الخبلللرات التربويلللة و الحقلللائق و المعلوملللات التلللي يلللرج تزويلللد 
الطللالب بهللا، و اإلتجاهللات و القلليم التللي يللراد تنميتهللا عنللدهم، أو المهللارات 

النملو الشلامل المتكاملل لهلم الحركية التي يراد اكتسابها إياهم، يهدف تحقق 

                                                           
 026(، ص 5002، )دمشق: و ارة التربية، ، المعجم المدرسيمحمد خير ابو حرب 5
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ويقلال أيالا أن الملواد التعليميلة فهلو  6في ضوء األهداف المقرر في المنهج.
المحتللوى التعليمللى الللذى نرغللب فللى تقديملله بغللرض تحقيللق أهللداف تعليميللة 
معرفيللة أو وجدانيللة أو مهاريللة، وهللي الماللمون الللذى يتعلملله التلميللذ فللى علللم 

 7ما.
 جاوى الشرقية أساس ثقافة -3

هو أساس من أس  اعداد المواد التعليميلة لتعلليم اللغلة العربيلة لغيلر النلاطقين 
( فلي مجللة K.H Dewantaraكملا قالله الشليل الحلاج ديونتلارا )بهلا. و الثقافلة  

Keloearga No.1, tahun ke 11, Desember 1937  أن الثقافلة جلاوى الشلرقية  
 6منطقللة و 56و تتكلون جلاو الشلرقية  ملن   مجموعلة قملة الثقافلة المنطقيلة 

. فمللثال , نخبللةأو الغللداء النموذجيللة ,مأكوالت خاصللةمدينللة لكللل منطقللة ثقافللة
و قلللد سلللمي أن هلللذا قملللة  بلللوداك جرسيك,ماجاباهيت,سلللوكارنوا ونحلللو ذللللك 

   8الثقافة المنطقية.

 مهارة الكالم -2
مهارة الكالم هي إحدى المهارات اللغوية األربع في تعليم اللغة العربية, 

 وأما تعريف مهارة الكالم فهو كما يلي: 

                                                           
، )مصر: جامعة المنصورة، دون ، تعليم اللغة العربية لغير لناطقين بها مناهجه و أساليبهرشدي أحمد طعيمة 6
 505ة(، ص نالس

، دروس الدورات التدريبية لمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها الجانب النظرى،  و خرون عبد الرحمن بن إبراهيم الفو ان7
 111هللل(،ص. 1252الوقف اإلسالمى،  )مؤسسة

8. Sofia Rangkuti-Hasibuan, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia . Teori dan Konsep. 

(Jakarta: PT Dian Rakyat, 2002). p. 132-133 
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هلي حذاقلة تنملو بلالتعلم وقلد تكلون حركلة أو لفظيلة  (Skill)المهارة  -(أ
 9أو عقلية أو مزيجا من أكثر من نوع

خلاطر الم فى أصل اللغة هو اإلبانلة و اإلفصلاع عملا يجلول فلي الك -(ب
  10اإلنسان من أفكاره ومشاعره من حيت يفهمه اآلخرون

الكلللالم اصلللطالحا هلللو فلللن نقلللل المعتقلللدات ومشلللاعر واألحاسلللي   -(ج
والمعلومات والمعارف والخبرات واألفكلار واألراء ملن شلخص إللى 
 خلللرين نقلللال يقلللع ملللن المسلللتمع أو المسلللتقبل أو المخاطلللب موقلللع 

 11القبول و الفهم و التفاعل واالستجابة

 (Speaking skills)نطالقا من التعريفات السابقة فإن المهارات الكالميةوا

 12هي صحة اللفظ وصحة التنغيم والتحدب بسرعة مناسبة 
 

 سيدوأرجو جاوى الشرقيةالحديت معهد األمانة  -2

 تاريل المعهد .أ

معهد األمانة الحديت بناه رجل صال  األستاذ نور خالص مصباع.   
م حين ذاك في قرية  ماجوسانترن , كان  2291في السنة وتسجيل هذا المعهد تبدأ 

شعار اإلسالم نجاحا كافيا قدر ثالب سنوات وعمليته في تدريب الشباب والمجتمع 
                                                           

 114, ص (م2291 ,لبنان بيروت: دار العلم للماليين, )قاموس التربية, محمد علي الخولي 9
 111 ، صم(1112أردون: دار السروق، -عمان)، ةغالطرائق العلمية فى تدري  الل ،على حسين الدليمى10
 21، ص م(1112القاهرة: مكتبة وهبة, ), فنياته و استراتيجيا ته وأساليب تعليمية —, الحوارمنى إبراهيم اللبودى11
  114ص  ,المرجع السابق, محمد علي الخولي12 
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في الخير ينال اإلتفاق ما حوله, وله رأي لبناء البيت ليصب  مركز التربية والتعليم. 
م  2291ق. وفي السنة ولكن لوجود اختالف الفهم بينهم فخلع المجتمع هذا اإلتفا

 انتقل األستاذ نور خالص مصباع إلى قرية  جونوانجي   ويسكن في بيت المستأجر.

نج  األستاذ نور خالص مصباع اإلصالع هذه القرية ويسعى وقد   
لشعار اإلسالم بإصالع المصلى الصغير الموجود لصالة الجماعة وخاصة صالة 

نال أراء جديدة من بعض المجتمع وال المغرب, العشاء والصب . وبهذا الحديت ي
 سيما لكون قدرته في التداوي فتزيد هيبته عند المجتمع.

م في شهر أكوستوس تقام محاضرة عامة للتدشين هذا 2221وفي سنة   
ويزيد عدد الطالب كل سنة. ولرمو  المعهد, وتكون هذه المحاضرة بداية لبناء المعهد 

المعهد الحديت, الحديت لي  في البناء ولكن في صفة هذا المعهد يقرر األمانة إلى 
 فلسفة وطريقة التفكير في منهج التربية.

 أما الفلسفة وطريقة التفكير المؤس  هذا المعهد في تنفيذ منهج كما يلي:

 لي  األستاذ مصدرا للعلم وحده بل األستاذ أحد من مصادر العلم. (2

 المكتبة هي مركز مهم. (1

 العقل وإنماءه مهم. (2

 بين األستاذ والطالبات كاالوالد والولد.تتصف العالقة  (1

 اللغة هي تاج المعهد. (1
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 موقع المعهد جغرافيا .ب

جاوى الشرقية. -سيدوأرجوا -كريان  -وقع هذا المعهد في قرية جونوانجي 
من جهة الشمال محدود بقرية  كومبانج سوري  , ومن جهة الجنوب قرية تريك  ومن 

  الشرق  قرية  جاندي نكارا .الغرب قرية  كماسان  ومن 

 
 ع. الدراسات السابقة

 م(1122فنى رسفاتى يوريسا ). 1

  :إعداد المواد التعليمية على ضوء العنوانADDIE لتنمية مهارة الكالم 
بمعهد سونان أمبيل العالي جامعة موالنا مالك )بحت تطويري وتجريبي 

 الحكومية ماالنج( إبراهيم اإلسالمية
  :استخدم الباحت في هذه الدراسة بالمدخل  منهج البحت

استخدمت الباحثة (. و أما  المنهج الذي quantitative approachالكمي)
  13(design experimental quasi)المنهج التجريبي بتصميم شبه التجريبي

 :14فالنتيجة من هذا البحت 

                                                           
لتنمية مهارة الكالم بحت تطويري  ADDIEإعداد المواد التعليمية على ضوء ، فنى رسفاتى يوريسا 13

ماجستير  رسالة ، بمعهد سونان أمبيل العالي جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجوتجريبي 
اإلسالمية  )ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم غير منشورة
 22، ص م(5011، الحكومية

 11، ص المرجع نفسه 14
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إن مللادة مهللارة الكللالم مللن إحللدى المللواد المهمللة التللى ينبغللى للطالبللات   -1
أن يجدن في تعلمها. ولذلك أن إعداد  هذه المادة ألن تكلون أداة التعلليم 
شيئ ضروري. ومن هذا البحلت لقلد عرضلت الباحثلة مراحلل إعلداد  الملادة 

كلذلك   باهتمام على النواحى المهمة. منها كشيوعها وانتشارها واستخدامها 
 حسب البيئة التى سكن فيها الطالب.

بنظر على النتائج التى حصلت عليها الطالبات لمجموعة التجريبية فلي   -5
االختبلللار القبللللي والبعلللدي قلللد وجلللدت الباحثلللة بينهملللا فلللرق يلللدل عللللى أثلللر 
المتغيللر التجريبللي. لللذا أن المللادة التللى أعللدتها الباحثللة لتنميللة مهللارة الكللالم 

اللغة لمستوى المبتدئين بمعهد سلونان أمبيلل العلالي  للدرس اإلضافي صباع
 فعالة ومناسبة لتنمية قدرة الطالبات في تكلم اللغة العربية.

 

 (5011أنا أخيت )  .1

  العنلللوان:  تطلللوير الملللواد الدارسلللية عللللى أسلللاس الملللدخل البنلللائي لتعلللليم اللغلللة
 العربية في ضوء المنهج الدراسي على مستوى الوحدة التربوية 

 .15منهج البحت: استخدمت الباحثة المنهج التطويري 
 :16أهمية نتيجة البحت  

                                                           
تطوير المواد الدارسية على أساس المدخل البنائي لتعليم اللغة العربية في ضوء المنهج الدراسي  أنا أخيت، 15

)ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، على مستوى الوحدة التربوية
 ص (م 5011،  اإلسالمية الحكومية العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم

 المرجع نفسه، ص 16
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 أن خطة الدراسة مهمة في التدري ، فيها تبحت عن ثمانية عناصر. -1
أن المواد الدراسية على أساس المدخل البنائي لها منافع لدى الطلبلة،  -5

تسللللتطيع الطلبللللة أن يتعلمللللوا اللغللللة العربيللللة علللللى حسللللب معللللارفهم و 
 خبراتهم.

أن معلللدل نتيجلللة التلللدري  بلللالمواد الدراسلللية عللللى  أسلللاس الملللدخل   -3
يحصلللون علللى نتيجللة ممتللا ، و  %15البنللائي  جيللد ، كللان الطللالب 

يحصللللون عللللى  %22يحصللللون عللللى نتيجلللة جيلللد جلللدا، و  51%
 يحصلون على نتيجة مقبول.  %10نتيجة جيد، و 

 

  (1111)شريف الدين.  3

 عللى أسلاس المفلردات لطلبلة المدرسلة العاليلة  تدري  مهلارة الكلالم :  العنوان
  اإلسالمية الحكومية األولى بماالنج 

 .17منهج البحت: هذا البحت من النوع الكمي الوصفي التجريبي 
 تأهمية نتيجة البح: 

إن تدري  مهارة الكالم على اساس المفردات فعال لترقية مهارة الكالم عند  
وتسللريع الطلبللة فللي مهللارة الكللالم، الطلبللة وللله دور كبيللر فللي تسللهيل وتشللجيع 

 ونال الطلبة ثقة النف  في تطبيق مهارة الكالم.

                                                           
اإلسالمية الحكومية األولى  تدري  مهارة الكالم على أساس المفردات لطلبة المدرسة العالية ،شريف الدين 17

)ماالنج: كلية الدراسات العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا  ،اجستير غير منشورةم رسالة ، بماالنج
 ، صم( 5002،  اإلسالمية الحكومية مالك إبراهيم
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بعد مالحظات الباحثة هذه الدراسات السابقة تعرف الباحثة أهمية مهارة 
الكالم حيت أنَّ الكالم هو القطعة المهمة من المهارات اللغوية األربعة، إال أنَّ 

الباحثة مهما كان البحوب يتكلمون عن  البحوب تختلف عن الموضوع الذى ستبحت 
تطوير المواد التعليمية بكيفية ترقية مهارة الكالم، حيت تختص الباحثة فى البحت 

جاوى  بمعهد األمانة سيدوأرجو ية مهارة الكالمنملتعلى أساس ثقافة جاوى الشرقية 
 الشرقية.

 

 

 

 لفصل الثانيا

 اإلطار النظري

 المبحت األول: المواد التعليمية

 مفهوم المواد التعليمية .أ
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إن المواد التعليمية على درجة كبيرة من األهمية، و تأتي في المرتبة األوللى قبلل 
هللي و أمللا المللراد بللالمواد التعليميللة  18األدوات و األجهللزة، و ممللا تجللدر اإلشللارة إليلله.

مجموعللة الخبللرات التربويللة و الحقللائق و المعلومللات التللي يللرج تزويللد الطللالب بهللا، و 
اإلتجاهات و القيم التي يراد تنميتها عندهم، أو المهارات الحركيلة التلي يلراد اكتسلابها 
إيلللاهم، يهلللدف تحقلللق النملللو الشلللامل المتكاملللل لهلللم فلللي ضلللوء األهلللداف المقلللرر فلللي 

المحتلللوى التعليملللي اللللذى نرغلللب فلللى تعليميللله للطلللالب بغلللرض تحقيلللق  أو 19الملللنهج.
نية. وهي المامون الذى يتعلمه الطلالب فلى أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدا

و تنوع وسيلة هذا المحتوى التعليمي، فقلد يكلون ملادة مطبوعلة فلي الكتلب و  علم ما.
المقللررات التعليميللة أو علللى لوحللات أو علللى سللبورات أو ملصللقات. و قللد تكللون مللادة 

لمعقد، و مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، و قد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إلى ا
 20قد تكون غير مألوفة للطالب و المعلمين على حد سواء.

العربية، ألنها  ةإن المادة التعليمية لها أهمية كبيرة لدى المدرسين في تعليم اللغ
تساعدهم في تعليمهم، و كذلك لها أثر كبير لدى الطلبة في تعليم اللغة العربيلة، ألنهلا 

اتهم التللللي ينتمللللون إليهللللا لتكللللوين فللللي مجتمعلللل تسللللهل تعلمهللللم. و كللللذلك تسللللاعدهم
                                                           

(، ص 5005دار غريب، ، )القاهرة: تكنولوجيا إنتاج المواد التعليميةعبد العظيم عبد السالم الفرجاني،  18
52 

، )مصر: جامعة المنصورة، دون ، تعليم اللغة العربية لغير لناطقين بها مناهجه و أساليبهرشدي أحمد طعيمة 19
 505ة(، ص نالس
، دروس الدورات التدريبية لمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرحمن إبراهيم الفو ان و خرون  20

 111هللل(، ص  1252الوقف اإلسالمى،   ة ، )مؤسسالجانب النظرى
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االستعدادات و القدرات للتعبير عن أفعلالهم المحلدودة و تعللم المعلوملات و تقلديمها 
باللغة العربية، دون تفكير في اللغة نفسها. فلذلك ينبغي على المدرس أن يجعلل البيئلة 

 المريحة لجميع الطلبة على حسب السن و النوع و الميول و الرغبة.

 

 عداد المواد التعليميةإأس   .ب
بيللة الحديثللة بالكتللب التعليميللة و إقامتهللا علللى أسلل  تتفللق و النظريللات ر تهللتم الت

التربويللة الحديثللة، و كللان أشللد مللا حرصللت عليلله أن تحللدد هللذه األسلل  و تللدعو إلللى 
بأس  إعداد الكتاب هنا، يقصد  21التزامها عند تأليف الكتب التعليمية و استخدامها.

التي قام بها المؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه في شكله النهلا،، و  مجموعة العمليات
طرحه لالستخدام في فصول تعليم اللغة. و الوضع األمثلة في تلأليف كتلب تعلليم اللغلة 
العربية لغير الناطقين بها يفترض إجراء عدد من الدراسات قبل تلأليف أي كتلب، فالال 

 22وص التي يعتمد عليها تاليف الكتابعن توفر عدد من األدوات و القوائم و النص

و من هذا المنطلق أصب  لزاما على المؤلفين و مقررى الكتب التعليميلة لتعلليم 
 23العربية لألجانب مراعاة األس  اآلتية:

                                                           
 16ناصر عبد الغالي و عبد الحميد، مرجع سابق، ص  21
ة للناطقين بلغات أخرى الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيمحمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  22

 132ص مرجع سابق، ، تقويمه -حليلهت –إعداده 
 16ناصر عبد الغالي و عبد الحميد، مرجع سابق ، ص  23
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 األس  الثقافية -1
 أ( مفهوم الثقافة

الثقافة لغة الحذق و الفطنة و اللذكاء و منهلا التقلويم و التهلذيب. وأملا فلي 
هي األفكار و المثل و المنعقدات و المفلاهيم و االتجاهلات و االصطالع 

العادات و التقاليد التي تسلود فلي مجتملع ملن المجتمعلات و بعبلارة أخلرى 
اإلنسان بعقله و يده. و هي بهذا المعنى ال توجد  عهتعني الثقافة كل ما صن

في مجتمع دون  خر، فكل مجتمع لله أهدافله و ميولله و اتجاهتله الخاصلة 
، مللا ال توجللد فللي مجتمللع  خللر و مللن ثللم فللإن الثقافللة تختلللف بللاختالف للله

المجتمعللللات. و أمللللا الثقافللللة اإلسللللالمية تعنللللى المعتقللللدات و المفللللاهيم و 
المبللاد، و القلليم و أنمللاط السلللوك التللي يقرهللا الللدين اإلسللالمي متمللثال فللي 

  24القر ن الكريم و السنة النبوية الشريفة.
 ب( خصائص الثقافة 

 25فة خصائص، منها:و للثقا
. و هي تعني أن اإلنسان عندما يأتي إلى مجتمع نها مكتسبة و متعلمةأ .1

مللن المجتمعللات فإنلله يسللتطيع أن يكتسللبها و يتفاعللل معهللا، فاإلنسللان 
يولد علديم الثقافلة، علديم التفكيلر علديم االتجلاه، ثلم يكبلر و يسلتطيع 

تقاليلده، أن يكتسب عادات مجتمعه الذي يعيش فيه و يقلد عاداتله و 

                                                           
 50ناصر عبد الغالي و عبد الحميد، مرجع سابق، ص  24
 53-55ناصر عبد الغالي و عبد الحميد، مرجع سابق، ص  25
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بل و هو يسلتطيع بعلد ذللك أن يكتسلب علادات المجتمعلات األخلرى 
عنلللدما يتعلللايش معهلللا فلللي مراحلللل عملللره. و للللذا قلللال العلللالم البريطلللاني 

(: إن الثقافة هي التراب الذي يكتسلبه Graham Wallasجرهام والس )
 26الناس من األجيال السابقة عن طريق التعلم.

تعليمية ال بلد ملن إهتملام هلذا الجانلب، و في إعداد أو تطوير المواد ال
فإن المادة الجيدة هي تستطيع أن تغير سلوك اإلنسان من الثقافة غيلر 
اإلسلللللالمية إللللللى الثقافلللللة اإلسلللللالمية، باإلضلللللافة تزويلللللد اللللللدارس ملللللن 

 المعلومات الجديدة و المعارف المبتكرة.

و  . الثقافللة مزيللة لننسللان دون سللائر المخلوقللات،أنهللا خاصللية إنسللانية .5
بنعمة اهلل عليه و منته يستطيع أن يختلرع اللغلات و يسلتخدم الرملو  و 
يبتكللر كثيللرا مللن وسللائل االتصللال، و يقللدم مللن يللوم إلللى  خللر و يصللنع 
األدوات التللي تسللهل حياتلله، و لقللد مكنلله مللن االسللتفادة مللن تجاربلله و 

 تجارب غيرة من عاشوا معه أو عاشوا قبله في سائر ميادن الحياة.
د أو تطلوير الملواد التعليميلة ينبغلي أن تراعلي هلذه الخاصلة، و في إعدا

بمعنللى أن الملللادة الجيلللدة هلللي التللي تسلللتطيع أن تنملللي قلللدرات انسلللان 
العقليللة و السلللوكية، بتقللديم الطرائللق التللي تسللاعده علللى تنميللة التفكيللر 
السليم، من خالل اختيلار موضلوعات القلراءة، و التلدريبات التلي تحثله 

                                                           
 521م (، ص  1663) القاهرة: دار الفكر العربي، أصول التربية اإلسالمية، سعيد إسماعيل علي،  26
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لنشللاطات التللي تمرنلله و تدربلله علللى إعللداد الحلللول علللى التفكيللر، و ا
 لمشاكل الحياة المتجددة. 

. من المعلوم أنه ال يمكلن ألي مجتملع أنها متغيرة و متفاعلة باستمراره .3
من المجتمعات أن يكون حبي  ثقافته التي يرثها من  بائه قرونا طويلة 
 دون أن يحلللدب فيهلللا بغيلللر، و إال فسللليكون مجتمعلللا راكلللدا جاملللدا و
يحكم عليه بأنه مجتمع متأخر و متخلف. لذا ينبغي أن يتغير و يتطلور  

 كي يامن بقاءه. 
 مقترحات الموضوعات الثقافية في تعليم اللغة العربية لألجانبج( 

و هللذه هللي بعللض الموضللوعات الثقافيللة المقترحللة فللي تعللليم اللغللة 
رشللدي أحمللد العربيللة لألجانللب مسللتندا إلللى نتللائج االسللتبانة التللي قللام بهللا 

 27طعيمة
   البيانات الشخصية (1
   تحية الناس–السكن  (5
     العمل  (3
   وقت الفرغ (2
    السفر (2
   العالقات مع اآلخرين (0
  المناسبات العامة و الخاصة (2

                                                           
، )مكة المكرمة: جامعة أم األس  المعجمية و الثقافية لتعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي احمد طعيمة،  27

  23-25القرى، دون السنة(، ص 
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   الصحة و المرض (1
    التربية و التعليم (6
    في السوق (10
 في المطعم (11
 الخدمات (15
 البلدان و األماكن (13
 اللغة األجنبية (12
 الجو (12
 الحااريةالمعالم  (10
 الحياة االقتصادية (12
 الدين و القيم و الروحية (11
 السياسة و العالقة الدولية (16
 العالقات الزمنية و المكانية (50

و فللي اعللداد أو تطللوير  يمكللن أن ناللع مجموعللة مللن الشللروط و 
المبللللاد، التللللي ينبغللللي أن تراعللللي فللللي المحتللللوى الثقللللافي للمللللادة التعليميللللة 

 28الناطقين بها:األساسية لتعليم اللغة العربية لغير 
 أن تعبر المادة عن محتوى الثقافة العربية و اإلسالمية (1
 أن تعطى المادة صورة صادقة و سليمة عن الحياة في األقطار العربية (5

                                                           
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  28

 20-22ص  مرجع سابق،  ،تقويمه -تحليله –إعداده 
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أن تعكلللل  المللللادة االهتمامللللات الثقافيللللة و الفكريللللة للدارسللللين علللللى  (3
 اختالفم

أن تتنللللوع المللللادة بحيللللت تغطللللي ميللللادين و مجللللاالت ثقافيللللة و فكريللللة  (2
 ددة في إطار الثقافة العربية اإلسالميةمتع

 أن توسع المادة خبرات الدارسين بأصحاب اللغة (2
 أن ترتبط المادة الثقافية بخبرات الدارسين السابقة في ثقافتهم (0
أن يقللدم المحتللوى الثقللافي بالمسللتوى الللذي يناسللب عمللر الدارسللين و  (2

 مستواهم التعليمي
قللول الكثيللرين مللن أفكللار أن تقللدم المللادة تقويمللا و تصللحيحا لمللا فللي ع (1

 خاطئة عن الثقافة العربية اإلسالمية
 أن تجتنب إصدار أحكام متصعب للثقافة العربية (6
 أن تجتنب إصدار أحكام ضد الثقافات األخرى (10
أن تتسق المادة لي  فقط مع أغراض الدارسين و لكن أياا أهداف  (11

 العرب من تعليم لغتهم و نشرها
 العامة و المشترك بين الثقافةأال تغفل المادة جوانب الحياة  (15
أن يعك  المحتوى حياة اإلنسان العربلي المتحالر فلي إطلار العصلر  (13

 الذي يعيش فيه.
أن يثيللر المحتللوى المللتعلم و يدفعلله إلللى تعلللم اللغللة و االسللتمرار فللي  (12

 هذا التعلم.
أن تقدم المادة المستوى الحسي من الثقافة ثم تتدرج نحو المستوي  (12

 المعنوي.
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 فسيةالناألس   -5
المعللوم أن الملتعلم يشلكل عنصلرا أساسليا فلي العمليلة التعليميلة،  من

فهو المحور اللذي تركلز عليله، و أنله هلو أوال و أخيلرا هلو الهلدف ملن العمليلة 
تحقيللق أهللداف معينللة لللدى  العمليللة إال مللن أجللل التعليميللة، فمللا قامللت هللذه 

المللتعلم، و مللن ثللم فللإن معرفللة خصللائص الللتعلم النفسللية و العقليللة تعللد مطلبللا 
 29ضروريا عند إعداد محتوى المناهج الدراسية.

و مللللن األسلللل  النفسللللية التللللي يجللللب أن تراعللللي فللللي إعللللداد المللللواد 
التعليميللللة: الللللدوافع و االتجاهللللات و الجللللن  و السللللن و الللللذكاء و الفللللروق 

ة. و قد تحدب األستاذ الدكتور محملود كاملل الناقلة و األسلتاذ اللدكتور الفردي
رشللدي أحملللد طعيملللة فلللي هلللذه المجللال،  و أجلللادا فيللله و فيملللا يلللأتي تلخلللص 

 الباحثة رأيهما مع إضافات قيمة من مراجع أخرى.  
 

 األس  اللغوية  -3
المللادة التعليميللة أسللاس لتعللليم اللغللة، و اللغللة نظللام، بللل عنللدما  تعللد

هللا سللنجد أنهللا أكثللر مللن نظللام، إنهللا فللي الحقيقللة نظللام الللنظم، فللنحن أوال نحلل
نجللد نظللام األصللوات الللذي يتكللون منلله نظللام أشللكال )الكلمللة(، الللذي يللؤدي 

                                                           
 51-52ر عبد الغالي و عبد الحميد، مرجع سابق، ص ناص 29
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بدوره إلى نظام البنية أو التركيب. و هذه األنظمة الثالثة تلؤدي إللى نظلام رابلع 
  30هو نظام المعنى.

ادة التعليميلة األساسلية لتعلليم و مما ال بد  من مراعاته عند وضع المل
 31:اللغة العربية لغير لناطقين بها

أن تناسب المادة الخصائص النفسية و الثقافية للدارسين مفرقة فلي ذللك  (1
 بين ما يقدم للصغار وما يقدم للكبار.

أن تراعى المادة الفروق بميول و اهتمامات و أغراض الدارسين ملن تعللم  (5
 اللغة.

مهللارة مللن مهللارات اللغللة فللي المللادة المقدمللة، ومللا أن تحللدد مكانللة كللل  (3
 ينبغي أن يعطي لكل منها من هذه المادة.

أن تحللدد بوضللوع مسللتويات األداء المطلوبللة فللي كللل مهللارات اللغللة ذلللك  (2
 في المراحل المختلفة من المادة.

أن يتتلللابع تقلللديم المهلللارات وفلللق خطلللة واضلللحة تتناسلللب و تلللدرج مراحلللل  (2
 بقدم المهارة إالفي وقتها المناسب ناج الدارسين، بحيت ال 

 أن تلتفت المادة إلى المهارات (0

                                                           
، ضمن مجموعات من مقاالت  اللغة أس  إعداد مواد تعليم اللغة العربية و تأليفهامحمود كامل الناقة،  30

ديسمبير http://www.isescoorng.ma/arabe/publications/Langue_arabe،51 13، العربية إلى أين 
5013 

بية للناطقين بلغات أخرى الكتاب األساسي لتعليم اللغة العر محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة،  31
 36-31ص  مرجع سابق، ،تقويمه-حليلهت-إعداده

http://www.isescoorng.ma/arabe/publications/Langue_arabe،21
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 أن تحقق المادة المطالب األساسية للدارسين من تعلم اللغة (2
أن تكللون مشللوقة جامعللة بللين الفكاهللة و المكايللة و النللادرة و كللل مللا مللن  (1

 شأنه أن يحقق االستمتاع للدارس
 تنوع في مستوى المادةأن تراعى الفروق الفردية في القدرات عن طريق ال (6
 أن تراعى المادة استعداد الدارسين للتعلم (10
 أن تحقق المادة للدارسين نوع من االشباع (11
 أن تراعى المادة إثارة رغبة الدارسين واستعدادهم لتعرف اللغة و يادة (15

 معلوماتهم و إشباع حب استطالعهم نحو ثقافتها
يه نظريلات اللتعلم ملن أن يستند إعداد المادة و تنظيمها إلى ما انتهت إل (13

 حقائق و مفاهيم.
 أن تصاغ المادة و تنظيم في ضوء الطرق الفعالة في تدري  اللغات (12
أن تهيللئ المللادة دائمللا للللدارس مشللكلة يحللاول التغلللب عليهللا عللن طريللق  (12

 تعلم اللغة و ممارستها.
أن تتبع المادة للدارس فرصا تشجعه عللى اسلتخدام ملا تعللم فلي موقلف  (10

 شفهية و تحريرية.اتصال حقيقة 
و هذا باإلضافة إلى مرعلاة طبيعلة اللغلة العربيلة و خصائصلها و التقابلل اللغلوي 

 و تحليل األخطاء.

 مراحل إعداد المواد التعليمية .ج
 ختيار المادة التعليميةإ -1
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عنللد اختيللار المحتللوى للمللواد التعليميللة معللايير البللد مللن االهتمللام ن إ
 32فهي كما يلي:بها، و أما تلك المعايير المقصودة 

 (Validity)معيار الصدق  (أ
أصليال وصلحيحا علميلا فالال المحتوى صلادق عنلدما يكلون واقعيلا و يكون 

 مع األهداف الموضوعية. عن تمشيه
 
 (Significance)معيار األهمية ب( 

يعتبلللر المحتلللوى مهملللا حينملللا لديللله قيملللة فلللي حيلللاة الطاللللب ملللع تغطيللله 
و القليم و المهلارات مهتملا بتنميلة  الجوانب المختلفة من ميادين  المعرفة

المهارات العقلية، و أساليب تنظليم المعرفلة أوتنميلة االتجاهلات اإليجابيلة 
 لديه.

 (Interest)االهتمامات ج( معيار الميول و 
الطلالب عنلدما يختلار عللى أسلاس يكون المحتوى متمشليا ملع اهتماملات 

بللالطبع  التصللحيةمللن دراسللة هللذه االهتمامللات و الميللول فيعطيهللا األولويللة 
 بما يعتبر مهما لهم.

 (Learn Ability)معيار قابلية للتعليم  (د

                                                           
  100م (، ص   1661، )القاهرة: دار المعارف، المنهج و عناصرهإبراهيم بسيوني عميرة،  32
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شليا عللى لليم عنلدما يراعلى قلدرات الطلالب متمالمحتوى قابال للتعيكون 
 فى عرض المادة التعليمية.الفروق الفردية بينهم مراعيا لمباد، التدرج 

 (Universality) هل( المعيار العالمي
المحتللوى جيللدا عنللدما يشللمل أنماطلا مللن التعللليم التعتللرف بالحللدود  يعتبلر

الجغرافية بين البشر وبقدر ما يعك  المحتوى الصيغة المحلية للمجتملع 
 ينبغى أن يربط الطالب بالعالم المعاصر من حوله.

 طرق اختيار المحتوى -5
عملية إعداد المواد التعليمية عدة أساليب يمكلن لواضلع الملنهج  في

عنللد اختيلللار المحتلللوى، و أثلللر شللليوعا فلللي اختيلللار محتلللوى ملللادة اللغلللة العربيلللة 
 33للناطقين بلغات أخرى. و هو فيما يلي:

المناهج األخرى: يمكن للمعلم أن يسترشد بمنلاهج تعلليم اللغلات الثانيلة  (أ
أو كلغة أجنبية، في ضوء هذه المناهج يستطيع مثل اإلنجيليزية كلغة ثانية 

أن ينتقي المحتوى اللغوي في نهجه. مع األخذ فلي العتبلار التفلاوت بلين 
 طبيعة اللغتين )العربية و اإلنجيليزية( و ظروف المناهج.

( ممكلللن للمعللللم أن يسترشلللد بللل راء الخبلللراء سلللواء Expertرأى الخبيلللر ) (ب
طقين بلغلات أخلرى أو كلانوا معلملين أكانوا مختصين فلي تعللم العربيلة للنلا

 أو لغويين أو تربويين أو من كان له صلة وثيقة بالميدان.

                                                           
القسم األول، مكة مكرمة: ، المرجع في تعلم اللغة العربية للناطقين يلغات أخرىرشدي أحمد طعيمة،  33

  500-502، ص  جامعة أم القرى، دون السنة
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( و يقصللد بللذلك إجللراء دراسللة ميدانيللة حللول خصللائص Surveyالمسلل  ) (ج
 الدارسين و تعرف يناسبهم من مختوى لغوي.

( يعنللللي تحليللللل المواقللللف التللللي يحتللللاج الطالللللب فللللي Analysisالتحليللللل )   (د
  ية.االتصال بالعرب

 
  تنظيم محتوى المواد التعليمية -3

تيار المواد، تأتي عملية بعدها و هو تنظيم تلك المواد و بعد اخ
التعليمية، أو ترتيب ما تم اختياره من معارف و مهارات و قيم حول مركز 
معين، حتى يكون له معنى و استمرارية يمكن تقديمه للمتعلم، و يحقق 

كفاية ممكنة، و لكي ال يكون أكثر مالئمة أهداف التربية بأكبر فعالية و  
 للتعليم و التعلم، و يكون برنامجا تربويا متماسكا متاسقا متوا نا.

فهناك عدة معايير رئيسية ينبغي اتخاذ القرار بشأنها عند التفكير في 
تنظيم محتوى المواد التعليمية جنبا إلى جنب عند التفكير في األهداف، و 

 34:هذه المعايير كما يلي
: العالقللة الرئيسللية بللين خبللرات المللنهج بحيللت (Continuity)االسللتمرارية  -1

 برة التالية.ب أثر معين عند الطالب تدعمه الختؤدى كل خبرة أحدا
: بنلللاء الخبلللرة فلللوق بعالللها اللللبعض. فلللال تقلللدم خبلللرة (Sequence)التتللابع  -5

لغويللة إال فللى ضللوء مللا سللبقها، ثللم بهيللئ هللذه الخبللرة الطالللب بعللد ذلللك 
 لخبرة التالية. ا

                                                           
 511 ، مرجع سابق، صلغات أخرىبالمرجع في تعلم اللغة العربية للناطقين رشدي أحمد طعيمة،  34
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: العالقللة األفقيللة بللين الخبللرات حيللت يكمللل كللل (Integration)التكامللل  -3
تلللدري  مهلللارات  منهلللا اآلخلللر. فتلللدري  النطلللق والكلللالم ال ينفصلللل علللن

 االستماع والقراءة.
 

 وثقافته جاوى الشرقية بحت الثاني:مال

  جاوى الشرقية لمحة عن .أ
إن الثقافة تعني ذلك الكل المركب اللذي يشلتمل  Taylorكما يقول تيلور 

على المعارف و العقائد و أشكال الفنون و القيم و القانون و العلادات و التقاليلد و 
و قلللال كنجلللورونعرات   35جميلللع القلللدرات التلللي يكتسلللبها اإلنسلللان فلللي مجتملللع.

Koentjaranigrat  التعلليم تعني كل فكرة  و أفعال و صناعة المجتمع بعد أن الثقافة
 36و يعتمدهم المجتمع مصادر الحياة الالجتماعية.

م مع القانين 1620مارس  2في التاريل تأسست مقاطعة جاوى الشرقية 
,ومنطقته سورابايا,تقع جاوى الشرقية في حد البحر 5/120األساسية للقانون رقم 
 ومايق بالي في الشرق والمحيط الهندى في الجنوب. جاوى من جهة الشمال

لجاوى الشرقية رمو  متنوعة منها على شكل درع لشروط خمسة أشكال 
أساسية وفيه نجم تعد رمزا لنالهية, بوابة المعبد رمزا لنجتهاد في الماضي 

                                                           
 313، ص مرجع سابقالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أحمد طعيمة،  35

36. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990). p. 180 
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, حقول الر  والقطن رمزا للرخاء, العجلة والسلسلة رمزا للروع النامية. والحاضر
 (.jer besuki mawa beyaومكتوب تحت الدرع  النجاع يتطلب الجهد  )

جرسيك,  37مدن مع التو يع التالي: 31يتكون مقاطعة جاوى الشرقية من 
سيدوأرجوا,موجوكرطا, جومبانج,بوجونكارا, طوبان,ماديون, المونجان,عاوي, 
ماجتان,بونوروكو, باجيتان,قاديري, عانجوك,باليتار, تولونج أجونج,ترنجالك, 

بوندوووسوا, سيتوبوندوا, جمبر,  ماالنج, باسورووان, بروبولينجوا, لوماجانج,
باميكاسان, بانجووانجي, بانجكاالن, سامبانج, سومنب, سورابايا, مدينة 
موجوكرطا, مدينة باليتار, مدينة قاديري, مدينة ماالنج, مدينة باسورووان, مدينة 

 مادييون, مدينة بروبولينجوا, ومدينة جمبر.

 جاوى الشرقيةأنواع ثقافة  .ب

جاوى من عرقية متفرقة و متنوعة فمن أنواع الثقافة  جاوى الشرقية تتكون
 38منها:الشرقية 

 جوغلو.البيت العرفي. كبيت  -1
 .الرقص. كرقص رمونج , ريوك من بونوروكوا -5
 كتاندوك ماجينج.األغنية.   -3
 .اآلت الموسيقية كغامالن -2

                                                           
37 Novit Dee .Serba Tahu Ragam Budaya Nusantara ( Yogyakarta :PT Anggrek, 2010 ).p .13-14 
38. http://akmalozan-gundar.blogspot.com/2010/04/macam-macam-kebudayaan-indonesia. 

html, 12 Desember 2013 

http://akmalozan-gundar.blogspot.com/2010/04/macam-macam-kebudayaan-indonesia
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حديقة , األماكن السياحية كجبل بروموا,إمبراطورية ماجاباهيت في موجوكرطا -2
 الحيوان بسورابايا, وغير ذلك

المأكوالت و المشروبات الخاصة. كبوداك من جرسيك, سور سووير من   -0
  جمبر, ليجين من طوبان, راوون, بيجيل, وغير ذلك.

من العادة المثيرة لنهتمام فهي: عندما تكلم وتحّدب الشخص مع اآلخر البد 

 .39اإلجتماعي.عليه من اإللتفات على أساس العمر ووضع 

 

فقد كانت فكرة الثقافية جاوى الشرقية تعتمد علي القيم المفهوم و 
المعتنق لمجتمع. فهذه القيم هي التقوى و اإليمان و الحق و الترتيب و النظام و 
العزة و األن  و االبتكارى و المنافسة و التعاون و المصاحب. و تلك القيم تعتبر 

 40ت الثقافة جاوى الشرقية.بقمة الثقافة المنطقية و مميزا
 

 مهارة الكالم المبحت الثالت: 

 مفهوم مهارة الكالم .أ
الكلللللالم اصلللللطالحا هلللللو فلللللن نقلللللل المعتقلللللدات و المشلللللاعر و األحاسلللللي  و 
المعلومات و المعارف و الخبرات و األفكار و اآلراء من شخص إلى  خلرين نقلال يقلع 

الفهم و التفاعل و االسلتجابة. من المستمع أو المستقبل أو المخاطب موقع القبول و 

                                                           
39 Koentjaraningrat. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,( Jakarta : PT Djambatan 2007). p. 329 
40. Junus Melalatoa. Sistem Budaya Indonesia. (Jakarta:  PT Pamator, 1997). p. 102 
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و قيل الكالم مهارة انتاجية تتطلب من الملتعلم القلدرة عللى اسلتخدام األصلوات بدقلة، 
و اللتمكن ملن الصليغ النحويلة و نظلام ترتيلب الكلملات التلي تسلاعده عللى التعبيلر عمللا 

و يتا  ملن هلذا التعريلف ملدى تعلدد و اتسلاع   41يريد أن يقوله في مواقف الحديت.
 ائف التعبير الشفهي و مجاالته مما يكسبه أهمية خاصة بين فنون اللغة.و ظ

 
 أهمية مهارة الكالم .ب

أن القلدرة عللى املتالك الكلملة الدقيقلة الواضلحة ذات أثلر فلي  42شرع طعيمة
حياة اإلنسان. ففيها تعبر عن نفسه، و قااء لحاجته، و تدعيم لمكانتله بلين النلاس. و 
الكللالم فللي اللغللة العربيللة مللن المهللارات األساسللية التللي تمثللل غايللة مللن غايللات الدراسللة 

خللرين. و لقلد اشللتدت الحاجللة إلللى اللغويلة. و إن كللان هللو نفسلله وسليلة التصللال مللع اآل
هذه المهارة في بداية النصف الثاني من هذا القرن بعد انتهاء الحرب العالميلة الثانيلة.، 
و تزايد وسائل االتصال، و التحرك الواسع من بلد إلى بلد، حتلى لقلد تزايلدت الحاجلة 

 انية. إلى االتصال الشفهي بين الناس إلى إعادة النظر في طرق تعليم اللغة الث

الكالم لي  فرعا لغويا معلزوال علن بلاقي فلروع اللغلة العربيلة، بلل هلو الغايلة ملن 
 :43الكالم فمنها ةدراسة كل فروع اللغة العربية. أما أهمي

                                                           
 123مرجع سابق، ص  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،محمود كامل الناقة،  41
 100ص  ،، مرجع سابقالناطقين بها: مناهجه و أساليبهتعليم العربية لغير رشدي أحمد طعيمة،  42
-12ص م(، 1665)الرياض: دار المسلم، ،المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان،  43
11 
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 .، فاالنسان يتكلم قبل أن يكتب الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة في الوجود -1
ه، و القللدرة عللن أفكللار  التللدريب علللى الكللالم يعللود اإلنسللان الطالقللة فللي التعبيللر -5

 .على المبادأة و مواجهة الجماهير
الحياة المعاصرة بما فيها ملن حريلة و ثقافلة، فلي حاجلة ماسلة إللى المناقشلة، و  -3

إبداع اللرأي، و اإلقنلاع، و ال سلبيل للذلك إال بالتلدريب الواسلع عللى التحلدب 
 الذي يؤدي إلى التعبير الواض  عما في النف .

مأنللة النللاس المتنقلللين فقللط، بللل طمأنللة أهللليهم وذويهللم، الكللالم لللي  وسلليلة لط -2
ألن في انقطاع االتصال بداية الخطر. فلالمغترب و المسلافر عنلدما يكللم أهلله 
 بالهاتف يطمئنهم، و يكلمه رفاقه و أصدقائه فيطمئن عليهم، و يطمئنون عليه.

طبقتله الكالم مؤشر صادق للحكم على الملتكلم، و معرفلة مسلتواه الثقلافي، و  -2
االجتماعيللة، و مهنتلله أو حرفتلله، ذلللك ألن المتكلمللين علللى اخللتالف أنللواعهم، 
إنمللا يسللتخدمون اصللطالحا لغويللة تنبللئ عللن عملهللم، و مللن هنللا فللإن الكللالم هللو 

 اإلنسان. كما قال العلماء اإلنسان حيوان ناطق.
الكللالم وسلليلة اإلقنللاع، و الفهللم و اإلفهللام بللين المللتكلم و المخاطللب، و يبللدو  -0

لللللك واضللللحا مللللن تعللللدد القاللللايا المطروحللللة للمناقشللللة بللللين المتكلمللللين، أو ذ
 المشكالت الخاصة و العامة التي تكون محال للخالف.

ولللو كللان -الكللالم وسلليلة لتللنف  الفللرد عمللا يعانيلله، ألن تعبيللر الفللرد عللن نفسلله -2
عالج نفسي يخفف من حدة األ مة التلي يعانيهلا، أو المواقلف  -يحدب  نفسه
 ها. التي يتعرض ل

الكلالم وسليلة رئيسلية فلي العلميللة التعليميلة فلي مختللف مراحلهلا، ال يمكللن أن  -1
 يستغني عنها معلم في أية مادة من المواد للشرع و التوضي .
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الكالم نشاط إنساني يقوم به الصغير و الكبير، و المتعلم و الجاهلل، و اللذكر  -6
الحيلاة، و التعبيلر علن و األنثى، حيلت يتلي  للفلرد فرصلة أكثلر فلي التعاملل ملع 

 مطالبه الارورية.
 

 ج. أهداف تعليم الكالم
 44و من أهم أهداف تعليم الكالم ما يلي:

أن ينطللللق المللللتعلم أصللللوات اللغللللة العربيللللة و أن يللللؤدي أنللللواع النبللللر و التنغلللليم  -1
 المختلفة و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات المتجاورة و المتشابهة. -5
درك الفلللرق فلللي أن يلللدرك الفلللرق فلللي النطلللق بلللين الحركلللات القصللليرة و أن يللل -3

 الحركات الطويلة.
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة. -2
أن يعبلللر علللن أفكلللاره مسلللتخدما النظلللام الصلللحي  لتركيلللب الكلملللة فلللي العربيلللة  -2

 خاصة في لغة الكالم.
ن يستخدم بعض خصلائص اللغلة فلي التعبيلر الشلفوي مثلل التلذكير و التأنيلت  أ -0

 و نظام الفعل و أ منته و غير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية. 
أن يكتسب ثروة لفظية كالميلة مناسلبة لعملره و مسلتوى نالجه و قدراتله و أن  -2

 يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات اتصال عصرية.

                                                           
 ص ،مرجع سابق، ، طرائق تدري  اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة 44

130 
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أشكال الثقافلة العربيلة المقبوللة و المناسلبة لعملره و مسلتواه أن يستخدم بعض  -1
، و أن يكتسلللب بعلللض المعلوملللات األسلللاس علللن اإلجتملللاعي و طبيعلللة عملللله
 .التراب العربي و اإلسالمي

 أن يعبر نفسه تعبيرا واضحا و مفهوما في مواقف الحديت البسيطة. -6
تصلل و متلرابط أن يتمكن من التفكير باللغة العربيلة و التحلدب بهلا بشلكل م -10

 لفترات  منية مقبولة.
 

 د.توجيهات عامة لتعليم الكالم
و فيمللا يلللي مجموعللة مللن التوجيهللات العامللة التللي قللد تسللهم فللي تطللوير تعللليم 

 45مهارة الكالم العربية كلغة ثانية:
تدري  الكالم يعنلي ممارسلة الكلالم: يقصلد بلذلك أن يتعلرض الطاللب بالفعلل  -1

ال أن يلللتكلم غيلللره عنللله. إن الكلللالم مهلللارة ال  إللللى مواقلللف يلللتكلم فيهلللا بنفسللله
يتعامها الطالب إن تكلم العلم و طل هو مستمعا. من هنا تقاس كفلاءة المعللم 
فلي حصلة الكلالم بمقلداره صلمته و قدربله عللى توجيله الحلديت و للي  بكثللرة  

 كالمه و استئثاره بالحديت.
الم علن شليئ أن يعبر الطالب عن خبره: يقصد بذلك أال يكلف الطالب بلالك -5

لي  لديهم علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيئ يتحدب عنله. 
و مللن العبللت أن يكلللف الطالللب بللالكالم فللي موضللوع غيللر مللألوف إذ أن هللذا 

 يعطل فهمه. و قد ال يجد في رصيده اللغوي ما يسعفه.

                                                           
 105-100ص  مرجع سابق، تعليم العربية الناطقين بها مناهده و أساليبه،رشدي أحمد طعيمة،  45
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عبارات  التدريب على توجيه االنتباه: لي  الكالم نشاطا  ليا يردد فيه الطالب -3
معينللة وقللت مللا يللراد منلله الكللالم. إن الكللالم نشللاط عقلللي مركللب. إنلله يسللتلزم 
القدرة على تمييز األصوات عند سماعها و عنلد نطقهلا. و القلدرة عللى تعلرف 
التراكيب و كيف أن اختالفها يؤدي إلى اختالف المعنى. إن الكالم باختصلار 

ر عنه حتى ال يصدر منه نشاط ذهني يتطلب من الفرد أن يكون واعيا لما صد
 ما يالم عليه. و قديما قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان.

عدم المقاطعة و كثرة التصحي : من أكثر األشلياء حرجلا للمتحلدب و إحباطلا  -2
لللله أن يقاطعللله اآلخلللرون. و إذا كلللان هلللذا يصلللدق عللللى المتحلللدثين فلللي لغلللتهم 

فللي لغللات ثانيللة. إن لللديهم مللن  األولللى فهللو أكثللر  صللدقا بالنسللبة للمتحللدثين
العجللز فللي اللغللة مللا يعللوقهم عللن االسترسللال فللي الحللديت أو إخراجلله بشللكل 
متكامل، و لعل مما يزيد في إحساسه بهذا العجز أن يقاطعه المعلم. و يلرتبط 

 بهذا أياا أال يل  المعلم في تصحي  أخطاء الطالب.
سللللبق القللللول عللللن  مسللللتوى التوقعللللات: مللللن المعلمللللين مللللن يزيللللد توقعاتلللله كمللللا -2

اإلمكانللات الحقيقللة للطالللب، فيظللل يللرادع الطالللب، و يسللتحثه علللى اسللتفاء 
القول ثم يلومه إن لم يكن عند مسلتوى التوقعلات. إن الحقيقلة التلي ينبغلي أن 
يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أو األجنبي، خاصلة إن تعللم العربيلة و هلو كبيلر، 

مارسلته مهلارة الكلالم. و هلذه ظلاهرة ال يندر أن يصل إلى ستوى العرب عند م
تختص بتعليم العربية وحدها، و إنما تشمل كافة الدارسين للغات الثانية. على 
المعلم إذن أن يقدر ذلك، و أن يكون واقعيا. و أن يميز بلين مسلتوى الكلالم 
الللذي يصللدر عللن النللاطقين بالعربيللة و ذلللك الللذي يصللدر عللن النللاطقين بلغللات 

 أخرى.
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ينطبق مبدأ هنا أياا. إن الكالم كما قلنا، مهارة مركبة و نشاط عقلي التدرج:  -0
متكاملللل. و تعللللم هلللذه المهلللارة ال يحلللدب بلللين يلللوم و ليللللة، و ال بلللين عشلللية 
وضحاها. إنها عملية تستغرق وقتا و تطلب من الصبر و الجهد و الحكمة ملا 

اسللبه مللع ينبغللي أن يملكلله المعلللم. و عليلله أن يهيللئ مللن مواقللف الكللالم مللا تن
 مستوى من مستويات الدارسين. 

قيمللة الموضللوع: تللزداد دافعيللة الطللالب للللتعلم كلمللا كللان مللا يتعلمونلله ذا معنللى  -2
عنللللللدهم، و ذا قيمللللللة فللللللي حيللللللاتهم. و ينبغللللللي أن يحسللللللن المعلللللللم اختيللللللار 
الموضوعات التي يتحدب الطالب فيها خاصة في المسلتوى  المتقلدم، حيلت 

فينبغلي أن يكلون الموضلوع ذا قيملة، و أن يكلون الفرصة متاحة للتعبيلر الحلر. 
واضحا و محددا. و يفال أن يطرع على الطلالب فلي كلل ملرة موضلوعان أو 

 أكثر حتي تكون حرية االختيار متاحة لهم، فيتكلمون عما يعرفون.
 

 هل. مواد تعليم مهارة الكالم

 أما المواد يحتوى فيها كما يلي:

 المحادثة -1
و مسللتمع أو أكثللر، متحللدب هللو مرسلللل هللي عمليللة تللتم بللين متحلللدب 

للفكللللرة، و مسللللتمع هللللو مسللللتقبل للفكللللرة. و كللللل منهمللللا للللله دوره فللللي عمليللللة 
االتصال، و دور المتحدب يتلخص في توضي  أفكاره عن طريق نظم الكلمات 
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بعاها مع بعض في وحدات تحمل فكرة و الستفسلار علن المعنلى الغلامض فلي 
 .46الحديت

وان النشاط الصلغار و الكبلار، فلإذا أضلفنا لذلك أن المحادثة من أهم أل
إلى ذلك ما تقتايه الحياة الحديثة من اهتمام بالمحادثة، و جلدنا أن المحادثلة 
أن تحظى بمكانة كبيرة في المدرسة فال بد أن يتعلم التلميذ كيف تكوين القدرة 
عللللى مجامللللة غيلللره فلللي أثنلللاء المحادثلللة، و أن يكلللون قلللادرا عللللى تغييلللر مجلللرى 

ت و كذا كل معرفلة األملاكن و األوقلات التلي ال ينبغلي الكلالم فيهلا، و ال الحدي
 .47بد أن يكون قادرا على تقديم الناس بعاهم لبعض

 المناقشة -5
الحديت المشترك الذي يكون فيله مؤيلد و معلارض، و سلائل و مجيلب. 

و فيهلا المناقشللات  48.و أسلاس المناقشلة هلي أنهلا نشللاط إلثلارة التفكيلر الناقلد
التي تجري عنلد الخلالف فلي مسلألة ملا، أو عنلد وضلع الخطلة للقيلام بعملل، أو 
عنللد تقللديم عمللل مللا، كللل هللذه المجللاالت للمناقشللة. و ينبغللي أن ناتفللت اآلن 

 49.للقدرات و المهارات و الميول التي يجب أن نستهدفها في تعليمنا

                                                           
 106أحمد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص  46
 122م(، ص 5003، )الرياض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةمحمد إبراهيم الخطيب،  47
 11أحمد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص  48
 122مرجع سابق، ص   الخطيب، محمد إبراهيم 49
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 حكاية القصص -3
الخيلال أو الواقلع أو منهملا معلا، و  هي حكاية نثرية تستمد أحلداثها ملن

، فالقصلة اية القصص من أللوان الكلالم المهملة، و حك50تبنى على قواعد معينة
فلي حلد ذاتهللا مهلم للتللدريب عللى مهلارة الكللالم حيلت أن النللاس بتنلوع عمللرهم 

 51.يحبون القصة، فحب الناس للقصة يجعلها عامال من عوامل ترقية الكالم

 

 الكالمو. طرائق تعليم مهارة 

 ائق التدري  المناسبة الستخدام هذا التعليم فمنها:أما طر 

 (Direct Methodالطريقة المباشرة ) -1
تسلتخدم هلذه الطريقللة االقتلران المباشلر بللين الكلملة وملا تللدل عليله، و كللذلك 
تستخدم أسلوب التقليد و الحفظ حيت يستظهر الطالب جمال باللغة العربيلة 

عللللى إتقلللان اللغلللة المنشلللودة. تجتنلللب هلللذه و أغلللاني و محلللاورات تسلللاعدهم 
الطريقللللة اسللللتخدام الترجمللللة، و ال مكللللان للغللللة األم و ال يسللللتخدم األحكللللام 

 52النحوية.
 (Audio lingual Methodالطريقة السمعية الشفهية ) -5

                                                           
 22، )المدينة المنورة: مطبعة أعكاسا، دون سنة(،ص المعجم الوسيطإبراهيم أني  و خرون،  50
 100أحمد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص  51
 55م(، ص 5000، )عمان: دار الفالع، أساليب تدري  اللغة العربيةمحمد علي الخولي،  52
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ينبغللللي أوال أن تقتصللللر أنشللللطة الللللدارس علللللى الجانللللب السللللمعي الشللللفهي و 
. كملللا ينبغلللي أن يعقلللب مرحللللة المجلللاالت البصلللرية اإلشلللارة للسللللوك اللغلللوي

التعللرف و التمييللز كللل مللن الماكللام و التكللرار و االسللتظهار وال يركللز الللدارس 
اهتمامه على توسيع حصيلته من المفردات إال بعلد أن يعلود عللى األصلوات و 
النظم و الصيغ، و على الدارس أن يركز على الصحة اللغوية قبل السلعي نحلو 

 53الطالقة.
 (Total Physical Respone Methodالجسمية )طريقة اإلستجابة  -3

يطلب المعللم ملن الطلالب أن يعلملوا ملا أملرهم مباشلرة باإلسلتجابة الجسلدية. 
 على سبيل المثال، أمر المدرس الطالب ليفت  الباب فالطالب يفتحه مباشرة.

 (Communicative Methodالطريقة االتصالية ) -2
رسللللمية مللللن خللللالل الجلسللللات و قللللد يقللللوم المعلللللم بصللللورة شخصللللية و غيللللر 

االنفراديلللة ملللع كلللل دارس، يتحلللدب فيهلللا المعللللم علللم موضلللوعات مثلللل نظلللرة 
الدارس إلى أسلوبه في التعلم و قدراته التعليمية الخاصلة و أهدافله ملن اللتعلم  
  54كما قد ينم ذلك بصورة رسمية عن طريق إجراء عملية تحديد احتياجات.

 (Eclectic Methodالطريقة االنتقائية أو التوليفية ) -2

                                                           
، ترجمة: إسماعيل مذهب و طرائق في تعليم اللغات: وصف و تحليلجاك رتشارد  و ثيودور روجر ،  53

 105ص  م(،1660) الرياض: دار عالم الكتب،  صيني و غيره،
 126ص ، جاك رتشارد  و ثيودور روجر ، مرجع سابق 54
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من الممكن أن ننظر إلى الطرائق السابقة على أساس أن بعاها يكمل اللبعض 
اآلخللر بللدال مللن النظللر إليهللا علللى أسللاس أنهللا متعارضللة أو متناقاللة. و علللى 
المعلللم أن يشللعر بأنلله حللر فللي اسللتخدام األسللاليب إلللى تناسللب طالبلله بعللض 

 55النظر عن انتماء األساليب لطرائق تدري  مختلفة.
 

 مية مهارة الكالمتن . األس  و طرائق 
نظللرة الحديثللة إلللى كيفيللة تنميللة المهللارات و تعليمهللا تعتبرهللا وسللائل لتنظلليم ال

المجللال الخللارجي الللذي يحلليط بللالتعلم كللي ينشللط و يغيللر مللن سلللوكه، و هللذا يعنللي أن 
التعليم يحدب نتيجة للتفاعل بلين الملتعلم و الظلروف الخارجيلة، و أن دور المعللم هلو 

م، و يتفاعلل معهلا. و يتوصلل الملدرس يهيئ هلذه الظلروف بحيلت يسلتجيب لهلا الملتعل
إللللى طريلللق و اسلللتراتيجية التلللدري ، و يسلللتعمل وسلللائل تعليميلللة تزيلللد ملللن فاعليلللة تللللك 

 56الطرائق و االستراتيجيات.
و هناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر في طريقة التعليم، كي نحقق الغرض منهلا 

 57:و أهمها
 استثارة دوافع المتعلمين إلى التعلم -1
 ى ما لديهم من حصيلة سابقةالبناء عل -5

                                                           
 05ص  ،مرجع سابق أساليب تدري  اللغة العربية،محمد علي الخولي،  55
 66أحمد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص  56
 100أحمد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص  57
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 إتاحة الفرصة لهم لممارسة السلوك المطلوب تعلمه -3
 إشعارهم بإشباع الدوافع التي دفعتهم إلى التعلم. -2

 
 تقويم مهارة الكالم .ع

هنلللللاك أطلللللراف عديلللللدة فلللللي حاجلللللة أكيلللللدة لنختبلللللارات. الطاللللللب يحتلللللاج 
بالنسللبة االختبللارات ليقلليم و ليعللرف مللدى إتقانلله و مللدى تقدملله و أيللن يقللع 

لزمالئللله. و المعللللم أيالللا يحتلللاج االختبلللارات ليعلللرف ملللدى نجاحللله هلللو فلللي 
  58التدري .

و أن التقلللللويم وسللللليلة لمعرفلللللة النتلللللائج التعليميلللللة. رأت سوهرسلللللمي أريكنتلللللو 
(Suharsimi Arikunto أنله وسليلة أو الطريقلة الرتبلة لجملع البيانلات علن أحلوال شلخص )

نجانلللت أن التقللويم هللو وسلليلة لنيللل النتللائج ملللن نظللرا إلللى نتللائج تعلملله. و رأي تللولر ك
وظللائف الطلبللة أو المجموعللة مللن الطلبللة حتللى يعللرف المعلللم عللن قللدرة الطلبللة بنتيجللة 

 59ثابتة.

 :60و يختبر التعبير الشفهي بعدة الطرق منها

                                                           
 1م(، ص 5000)األردن: دار الفالع،  االختبارات اللغوية،محمد علي الخولي،  58

59 Wasid, isknadar, dan Dadang, sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung: 

Rosdakarya 2008), p 108 
 102ص، مرجع سابق، العربيةأساليب تدري  اللغة محمد علي الخولي،  60
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يطلللب مللن الطالللب أن يتحللدب عللن موضللوع مللألوف لديلله. و يقلليم علللى  -1
 أساس الطالقة والصحة.

 أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصيرة. توجه إلى الطالب -5
ملللن الممكلللن أن تكلللون األسلللئلة مسلللجلة عللللى الشلللريط و يتلللرك بلللين كلللل  -3

 سؤال و  خر وقت كافية لنجابة.
تقلللدم إللللى الطاللللب صلللورة يطللللب منللله أن يعللللق عليهلللا شلللفهيا فلللي وقلللت  -2

 محدد.
فللي يشللتركان طللالبين أو أكثللر فللي محللاورة شللفهية حللول موضللوع معللين أو  -2

 محادثة حرة.
لللى المحلاورة بللين الطللالب لنقلي  كفللاءتهم فللي الكللالم،  و يمكلن أن نالحللظ ع

داة من أدوات التقلويم. أ أن المالحظة هي  (Ngalim Purwanto)كما قال عالم فورونطا 
ة التقلويم لقيلاس عمليلة اللتعلم فلي ناحيلة نتيجلو في ضلوء تقلويم نتيجلة اللتعلم تسلتخدم 

 61.المهارات

 

 التالفصل الث

 منهجية البحت

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

Rosdakarya, 2006). p.31 
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 منهج البحت ومدخله .أ

، وهللو البحللت الللذى الكمللي  الكيفللي و المللدخل هللوأمللا مللدخل هللذا البحللت 
و اسلتخدمت  62يقصد لبحت التأثير والبيان علن أسلباب التغيلرات فلى واقلع اجتملاعي.

( و يعتبر المنهج Research and Development Method) البحت والتطويرالباحثة المنهج 
ألقللرب منللاهج البحللوب لحللل المشللاكل بالطريقللة العمليللة. المللنهج التجريبللي التجريبللي 

محاوللللة لالللبط كلللل المتغيلللررات التلللي تلللؤثر عللللى ظلللاهرة ملللا أو واقلللع ملللا علللدا المتغيلللر 
التجريبي، و ذللك لقيلاس أثلره عللى الطلاهرة أو الواقلع. و يسلتخدم التجريبلة فلي إثبلات 

 63الفروض أو بحت يثبت الفروض عن طريق التجربة.

حاولت الباحثة في هذا البحت أن يابط العوامل األساسية المؤثرة فلي المتغيلر 
التللابع فللي التجربللة و يقللي  تأثيرهللا عليلله. أو بعبللارة أخللرى أن المتغيللر المسللتقل تطبيللق 
المللواد الدراسللية المتعمللدة علللى اتجللاه التعللليم و الللتعلم علللى السللياق العللام مللؤثر علللى 

م. و بالتلللالي أخلللذت الباحثلللة النتلللائج التلللي تتعللللق بفعاليلللة المتغيلللر التلللابع لمهلللارة الكلللال
استخدام الكتاب التعليمي نتيجة اإلعداد فلي تعللم مهلارة الكلالم و االختبلارات القبليلة 

 و البعدية.

 ب. مجتمع البحت وعينته و أسلوب إختيارها 

 المجتمع -1

                                                           
62 Sukmadinata, dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007). p. 12-20 
 ص م(،1662)الرياض: دار أسامة، البحت العلمي مفهومه أدوابه و أساليبه، ،  خرونذوقان عبدان و  63

520 
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إن مجتمع البحت هنا كل طالبات للمستوى المتوسط فى معهد األمانلة . 
طالبللة،  12تتكللون مللن  مجموعللةتعليميللة وكللل  مجموعللةولهللذا المسللتوى عشللرة 

 طالبة .  120فإذن مجموع عدد الطالبات خاصة في المستوى المتوسط  كلهم 

 . العينة5

ول و و الثاني وأما عينة البحت فهي الطالبات في المستوى المتوسط  األ
طالبلللللة للمجموعللللللة  12طالبلللللة للمجموعلللللة الالللللابطة و 12طالبلللللة و 51وهلللللن 

 التجريبية. 

 متغيرات البحت -ج
 هناك متغيران فى هذا البحت ينبغى ذكرهما، وهما ما يالى:

 (  Independence Variable)التجريبي المتغير المستقل  -أ
وهلدف البحلت كملا فلى هلذا البحلت هلو الملادة المعلّدة لتنميلة مهلارة الكلالم. 

سبق ذكره إلى معرفة مدى تأثير هذا المتغيلر المسلتقل فلى المتغيلر التلابع وهلو 
 استيعاب الطالب المادة للمستوى المتوسط بمعهد األمانة.

 (Dependence Variable) المعتمد  المتغير التابع -ب
وهو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن المتغير المستقل. وفلى هلذا البحلت هلو 
نتيجللة الطالبلللات فللى اسلللتيعاب المللادة لبرنلللامج التعليميللة للمسلللتوى المتوسلللط 

 بمعهد األمانة.

 أدوات البحت  -د
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 استخدمت الباحثة أدوات جمع البيانات في هذه التجربة، كما يلي:

 . المالحظة 1

للحصول على المعلومات المهمة فلي الميلدان حلول عمليلة التعلليم. هلي طريقلة 
جزء من النشاطات التعليمية أي بأن تقوم الباحثة بمالحظة بحيت تكون الباحثة 

 64سلللوك معللين مللن خللالل اتصللاله مباشللرة باألشللخاص أو األشللياء التللي يدرسللها
 قبل تطوير المواد التعليمية على أساس الثقافة جاوى الشرقية.

 المقابلة  .5
فوية وهي استبانة شفويا تقوم من خاللها الباحثة بجمع المعلومات والبيانات الش

من المفحوص. وهي أداة مهمة للحصول عللى المعلوملات ملن خلالل مصلادرها 
 هذه المقابلة تجري قبل إجراء البحت و بعده. 65البشرية.

 االستبانة  .3
يعتبلللر االسللللتبانة أداة مالئمللللة للحصللللول عللللى المعلومللللات والبيانللللات والحقللللائق 

ة عنها من قبل المرتبطة بواقع معين، ويقد بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجاب
وتسلتخدم الباحثلة االسلتبانة لجملع  66عدد األفراد المعينلين بموضلوع االسلتبانة.

 البيانات عن  راء التالميذ عن المواد التعليمية المعّدة لتنمية مهارة الكالم.

 االختبار  .2

                                                           
 126 ، صسابق  ، مرجع خرونذوقان عبيدات و  64
  132، ص سابق  مرجع    كى بدوي، 65
 151 ص سابق،  ، مرجعو  خرونذوقان عبيدات  66
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ينقسم االختبار إلى نوعين، هما االختبار القبلي و هو االختبار اللذي يعقلد قبلل 
التعليمية المصممة. و االختبلار البعلدي و هلو االختبلار التلي يعقلد  تقديم المواد

 بعد تقديم المواد.
و تجللري الباحثللة االختبللار لقيللاس قللدرة اسللتيعاب الطللالب لمهللارة الكللالم وهللو 
االختبار القبلي للوقوف على درجات التي حصل الطالبلات قبلل تجريلب الملواد 

لباحثلة باالختبلار البعلدى لمعرفلة المصممة الجديدة شفهيا و تحريريا. سلتجري ا
فعالية المادة المدروسة باستخدام المادة المطورة لترقية قدرة استيعاب الطلالب 

 على المادة العربية.

 

 مصادر البيانات  -هل

 أما مصادر البيانات في هذا البحت كما يلي: 

 (Descriptive Qualitativeالبيانات الكيفية ) (1
( نتلللائج مالحظللة الملللنهج المقلللرر ملللن المعللللم 1تشللتمل هلللذه البيانلللات عللللى : )

للحصللللول علللللى تخطلللليط الخطللللة الدراسللللية. منهللللا األهللللداف، و المحتللللوى، و 
( التعليقات و االقتراحات البناءة من الخبلراء علن جلودة 5الطريقة، و التقويم، )

اد التعليمية عللى أسلاس ( أراء معلم اللغة العربية بالمو 3تربوية المواد المطورة، )
 جاوى الشرقية. 
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 (Descriptive Analysis Statisticالبيانات الكمية ) (5
( نتللائج تصللديق جللودة تربويللة المللواد التعليميللة 1تشللتمل هللذه البيانللات علللى: )

المصممة حسلب معلايير اختيلار الملواد و معلايير تنظيمهلا ملع مراعلاة طريقلة التلدري  و 
( نتللللائج االسللللتبانة مللللن طلبللللة الفصللللل 5ميللللة مللللن الخبللللراء، )أسللللاليبها و الوسللللائل التعلي

المتوسللط بللالمواد المصللممة علللى أسللاس الثقافللة جللاوى الشللرقية لتعللليم مهللارة الكللالم، 
 ( نتيجة طلبة الفصل المتوسط في االختبار البعدي بعد استخدام المواد المطورة.  3)

 أسلوب تحليل البيانات -و
بطريقللللة المالحظللللة والمقابلللللة واالسللللتبانة بعللللد قيللللام الباحثللللة بجمللللع البيانللللات 

واالختبار تأتى خطوة عملية تجهيز البيانات وإعدادها لغايلات التحليلل االحصلائي ليلتم 
الوصول إلى نتائج البحت. فتحليل البيانات هي العملية التلي تلنظم أو تكلون بواسلطتها 

علللى  المالحظللات الناتجللة عللن تطبيللق خطللة بحللت معينللة بحيللت يمكللن الحصللول منهللا
 67نتائج.

( المعلوملللات 1و تتكلللون تحليلللل المعلوملللات فلللي هلللذا البحلللت ملللن نلللوعين، )
( المعلوملللات الكميلللة. تتالللمن المعلوملللات الكيفيلللة ملللن نتلللائج مالحظلللة 5الكيفيلللة، و )

المنهج المقرر و  راء الخبراء و معلم اللغة العربية بالمواد التعليمية على أساس الثقافلة 
 م، إما االرشادات أو التعليقات. جاوى الشرقية لمهارة الكال

( نتللائج االسللتبانة مللن الخبللراء بللالمواد التعليميللة 1و المعلومللات الكميللة هللي: )
( نتائج االستبانة من الطلبلة بلالمواد 5على أساس ثقافة جاوى الشرقية لمهارة الكالم، )

                                                           
، )القاهرة: عالم الكتب، ومناهجه، البحت التربية أصوله محمد لبيب النحيحي ومحمد منير مرسي 67

  520ص، (1613
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Xi 

X 

نتيجللة الطلبللة ( 3التعليميللة أسللاس ثقافللة جللاوى الشللرقية لمهللارة الكللالم فللي التعللليم، و )
جلاوى الشلرقية وتلدل عليهملا  في تعليم اللغة العربية بالمواد التعليمية على أسلاس ثقافلة

 النتائج الكمية.

و تسللللتخدم الباحثللللة الرمللللو  لتحليللللل المعلومللللات الكميللللة. و للحصللللول علللللى 
 البحت الصحي ، تستخدم الباحثة الرمو  لمعرفة نتائج البحت منها:

 بةنتائج االستبانة من الطل (1
 68تفتش الباحثة نتائج االستبانة باستخدام الرمو :

 

 البيان: 

P = الدرجة للنسبة من مائة 
f = نتيجة الطلبة 
n = مجموعة نتائج الطلبة 
 نتائج االستبانة من تصديق المواد (5

 فتشت الباحثة نتائج االستبانة باستحدام الرمو  :
 

P= ∑ 𝑥 100 % 
 

                                                           
68 Sudjana Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004) p. 133 

P = f x 100% 

               n 
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P = القيمة المئوية لكل رقم 
∑ 𝑋𝑖 مجملللوع إجابلللة المعنيلللين لكلللل عللللى سلللؤال ملللن  = 

 األسئلة
∑ 𝑋  مجموعة اإلجابة على السؤال = 
 
  

 

جاوى و للحصول على نتائج تصديق المواد التعليمية على أساس ثقافة 
  69 ، تعتمد الباحثة على هذه الموصفات: الشرقية

 1الجدول 
 مستوى تصديق الخبراءمعيار 

 

 درجات
 التقويم

 نتيجة
 المعدلة

 البيان المستوى التقدير

2 60% - 
100% 

يمكلللللن اسلللللتخدامه فلللللي التعلللللليم  موافق جدا جيد جدا
 بدون تصويب

3 20% - 
16% 

يمكن استخدامه في التعليم بعلد  موافق جيد
 تصويبات محدودة

 التعليمال يمكن استخدامه في  غير موافق مقبول - 20% 5

                                                           
69 Ibid.  pp. 45 



50 
 

 

06% 
غيلللللللللر موافلللللللللق  ضعيف 26% - 0% 1

 جدا
 ال يص  كله و يبدل

 نتيجة الطلبة في االختبار   (3
تحلللل الباحثللة فللي تحليللل البيانللات مللن االختبللار القبلللي و البعللدي باسللتخدام 

 (.Analysis Statistic Deskriptiveتحليل إحصا، وصفي )

 أما البيانات المحصولة من االختبار فتسير الباحثة على الخطوات اآلتية: 

تحليل البيانات من أجوبة الطالبات لألسئلة المطروحة المتعلقة باالمتحان  -1
 الشفهي والتحريري عن استيعابهن لمادة العربية التي سبق تعليمها.

 إعطاء نتيجة اإلختبار -5
علن تعيلين الدرجلة  1حسب الجلدول تحويل النتائج إلى النتائج الوصفية،  -ج

 70بمسافة تحديد النتيجة.
بعللللد تنفيللللذ االختبللللار القبلللللي للمجمللللوعتين حسللللبت الباحثللللة االنحللللراف  -د

    71المعياري لكالهما برمز:
𝑆𝐷

𝐷=√∑ 𝐷2

𝑁
−(

∑ 𝐷

𝑁
)

2       

 البيان: 

=SDD )االنحراف المعيارى بين المجموعتين )التجريبة والاابطة 
                                                           

70 Burhan Nurgiantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: 

BPFE, 2001).  p. 399 
71 Ibid. pp. 370 
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=𝐷  )نتيجة االختبار البعدى( –)نتيجة االختبار القبلي( 
=𝑁 عدد األفراد العينة 

بعلللد انتهلللاء عمليلللة البحلللت قرنلللت الباحثلللة بلللين نتيجلللة االختبلللار البعلللدي  -هلللل
 72للمجموعتين الاابطة والتجريبية بالرمز:

t =
X1 

 −  
X2

√  
S1

2

n1 
+  

S2
2

n2 
−  2r (

S1
2

√n1  
) ( 

S2
2

√n2  
)

 

 

𝑋1 : )فللللي االختبللللار البعللللدي مللللن فصللللل القيللللاس المعللللدلي )المتوسللللط
 الاابط.

𝑋2 القيللاس المعلللدلي )المتوسلللط( فللي االختبلللار البعلللدي مللن فصلللل : 
 التجربي.

𝑆1  .عدد التنوعي في كل النتائج من فصل الاابط : 

𝑆2 التجربي. : عدد التنوعي في كل النتائج من ف فصل 

𝑁1 .عدد الطلبة في فصل التجريبي : 

𝑁2 فصل الاابط. : عدد الطلبة في 

                                                           
72 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta). p. 122 
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 مراحل تنفيذ الدراسة  - 

خطلة حسلب  جاوى الشرقية ستنفيذ الباحثة مراحل الدراسة على أساس الثقافة 
أن مراحلللل تطلللوير الملللواد عللللى تسلللع مراحلللل،و هلللي كملللا بللل سلللوجيونومراحلللل عللللى رأي 

 73:يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif R dan D, (Bandung: 

Alfabeta, 2007) p. 409 

نموذج مراحل تطوير المواد التعليمية : 5 جدولال  

ات تحليل الحاج جمع البيانات تصميم المنتج
 و المشكالت
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علن مراحلل تنفيلذ الدراسلة التلي سلوف  5يتا  بيان هذه المرحلة فلى الجلدول 
 ميدان البحت.تقوم الباحثة باتباعها فى 

 

تجربة المنتج 
۱ 

تحسين 
 المنتج

 تجتصديق المن
۱ 

تحسين المنتج 
 األخير

٢ج تجربة المنت جتحسين المنت   



 

                                                           



 

                                                           



 

 

                                                           



 

 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

                                                           

oorng.ma/arabe/publications/Langue_arabehttp://www.isesc

http://www.isescoorng.ma/arabe/publications/Langue_arabe،21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Validity)

(Significance)

(Interest)

 (Learn Ability)

(Universality)

                                                           



 

 

 

 

 

 

                                                           



 (Continuity)

 (Sequence)

 (Integration)

                                                           



 

 



  

Research and Development Method

  

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

2007). p. 12-20 
2 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD.( Bandung: 

Alfabeta,2010).p.407 



 

 Independence Variable

 Dependence Variable



 

 

 

                                                           



 

 

 



 

 

                                                           

7 Sudjana Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) p. 133 

P = f x 100% 

               n 

 



Xi 

X 

 

∑ 𝑥 100 %

∑ 𝑋𝑖

∑ 𝑋

 

                                                           
8 Ibid. . 45 



 

 

 

 

 

                                                           
9 Burhan Nurgiantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 2001).  p. 

399 
10 Ibid. pp. 370 



𝑆𝐷
𝐷=√∑ 𝐷2

𝑁
−(

∑ 𝐷

𝑁
)

2

SDD

𝐷

𝑁

t =
X1 

 −  
X2

√  
S1

2

n1 
+  

S2
2

n2 
−  2r (

S1
2

√n1  
) ( 

S2
2

√n2  
)

𝑋1

𝑋2

𝑆1

𝑆2

                                                           
11 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta). p. 122 



𝑁1

𝑁2

 

                                                           
12 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2007) 

p. 409 
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√
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∑

28-=∑D118= ∑ D22-=MD14=N

SDD
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𝑆𝐷𝐷 = √∑ 𝐷2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

2

   

𝑆𝐷𝐷 = √118

14
− (

−28

14
)

2

𝑆𝐷𝐷 = √8,42 − (−2)2

𝑆𝐷𝐷 = √8,42 − 4

𝑆𝐷𝐷 = 4,42

𝑆𝐷𝐷 = 2,1

∑ MD

𝑆E𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1

𝑆E𝑀𝐷 =
2,1

√14−1

𝑆E𝑀𝐷 =
2,1

√13

𝑆E𝑀𝐷 =
2,1

3,6

𝑆E𝑀𝐷 = 0,58

𝑡𝑜 =
𝑀𝐷

𝑆Σ𝑀𝐷

𝑡𝑜 =
−2

0,58

𝑡𝑜 = −3,44
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 ∑ MD
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∑

-=∑D= ∑ D213،4 -=MD14=N

𝑆𝐷𝐷 = √∑ 𝐷2

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
)

2

 

𝑆𝐷𝐷 = √2758

14
− (

−188

14
)

2

𝑆𝐷𝐷 = √197 − (−13,42)2

𝑆𝐷𝐷 = √197 − 180.09

𝑆𝐷𝐷 = √16,91

𝑆𝐷𝐷 = 4,11
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𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
1,11

√14−1

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
4.11

√13

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
4,11

3,6

𝑆𝐸𝑀𝐷 = 1,141

𝑡𝑜 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

𝑡𝑜 =
−13,4

1,14

𝑡𝑜 = −11,75
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Paired 

Samples Test:

 
X1

− X2 

√  
S12

n1 
+ 

S22

n2 
− 2r(

S1
2

√n1  
) ( 

S2
2

√n2  
)

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre_test 61.3571 14 5.04758 1.34902 

Post_test 63.3571 14 4.10641 1.09749 
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre_test & Post_test 14 .906 .000 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

 
 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre_test - 

Post_test 
-2.00000 2.18386 .58366 -3.26092 -.73908 -3.427 13 .005 

 

 

t

Paired Samples Statistics 
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  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

Pre_test 61.6429 14 7.93829 2.12160 

Post_test 75.0714 14 9.26917 2.47729 

 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre_test & Post_test 14 .890 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 
Sig. (2-

tailed) 

 

 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 

1 

Pre_test 

- Post_test 
-1.34286E1 4.23746 1.13251 -15.87521 -10.98194 -11.857 13 .000 

t
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