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التعاكينم. 2ٕٔٓ، نيل األماني المصرية التعلم بإستخداـ العربية كتاباحملاكرة مبعهدتطوير
ب السًت يوسفعبد الغربة مالكلومبوؾ موالنا جامعة الدراساتالعليا برنامج ادلاجستَت. رسالة
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حدلادلهاراتاللغويةاألساسية,ألفاللغةيفاألصلكالـ.كمهارةالكالـ.كتعدمهارةالكالـإ
يفمنهج أساسيا يعتربشيئا .فالكالـ لالتصاؿاليومي. العربية التعبَتالشفومباللغة ىو الكالـ
ادليدافمنأىمأىداؼتعليماللغةاألجنبية.كدلا تعليماللغةاألجنبية.كيعتربهالقائموفعلىىذا

يساللغةالعربيةلألجانبىدفا،فيجبأفنويلاإلىتماـإىلادلادةالىتتقيمهاكالريقةالىتكافتدر
 توصلهباىذهادلادةإىلىؤالءالطالبسائلُتأنفسناماذاككيفندرسها

تعاىل قولو يف كالتمثل ادلهمة اإلسالمية ادلبادئ أحد حيقق التعاكين التعلم استخداـ إف
علىا "كتعاكنوا : ادلسلموف7لربكالتقولكالتعاكنوعلىاإلمثكالعنواف")ادلائدة كقداستخدـ .)

األكائلطريقةاحللقاتاجلماعيةيفالتعليميفادلساجدكادلعاىد,كىيطريقةقريبةمنبعضطرؽ
 التعلمالتعاكين.

 البحثبتطوير لًتقيةالكتابزلاكرةيهدؼىذا األكىل دلرحلة األكؿ الفصل مهارةيف
لدلالطلبةبإىتماـعلىكفاءةالطلبةكاحتياجهممنناحيةجوانبادلعرفةادلطلوبةكاخللفيةالكالـ

.كمستولمهاراهتماللغوية
الكمي الكيفي ادلدخل ىو البحث ىذا يف الباحثة التطويرماستخدمت ادلنهج على

((R&D 
0-  يأيت: تتخلصفيما فيمكن البحث ىذا نتائج احملاكرةتطوير (0أما دلهارةالكتاب

 للتالميذالكالـ مدرسة يف األكؿ الصف السًتيف عبد بإستخداـ (7 .يوسف أف
مت(1كمثَتةكممتعةيفعمليةالتعلم.الكالـادلطورةفعاؿلًتقيةمهارةالكتاباحملاكرة

منادلواصفاتالكتابكتتكوفىذهالكالـلًتقيةمهارةكتاباحملاكرةتطوير
 يلي:كما
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،كادلوضوعالثاينالتعارؼموضوعات،فادلوضوعاألكؿىو01منالكتابتكوفىذهي
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الطبيب, مع عشر الثالث اجلماعة,كادلوضوع صالة عشر الثاىن كموضوع الصيدلية,
 كزيادةيفىذاالكتابىوألغنيةالعربيةكالعباللغويةكالعباراتالقصَتة.
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ABSTRACT 

Amani, Nailul Almisriah 2014, Development muhawarah book with cooperative 

learning method in madrasah the Kediri Yusuf Abdussatar West Lombok, Thesis, 

Department of Arabic Language Education, Graduate Program of State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: 1 Dr. Muhammad 

Abdul Hamid MA, 2 Dr. Zaid bin smeer L.c  

 

Keywords: Development, Cooperative Learning Method, speaking skills  

Language is a language that is not diucap written language. This statement tells us 

to know that the basis of the language is to speak. Speaking skills one of the basic 

skills of language, because language is the native speaking skills. Speaking skills 

are verbal expressions in Arabic for daily communication. It so something 

important conversational skills in foreign language teaching curriculum. And 

considered by the organizers of this field from the most important goal of foreign 

language teaching. we must pay attention to the article, which evaluates the 

student reaches this article is to ask yourself why and how we teach  

The use of cooperative learning achieve the principles of Islam in verse "then 

please menolonglah each of you in goodness and piety, and do not you guys help 

each other in ugliness and immorality". Muslims use the first method in collective 

education in mosques and institutions, which is close to the the number of ways of 

cooperative learning.  

This study aims to develop a dialogue with the book in the first chapter of the first 

stage to improve students' speaking skills attention to the efficiency of the 

students and their needs in terms of the necessary aspects of knowledge, 

background and level of their language skills.  

This research aims to develop Muhawarah books for grade one half of one in 

order to improve speaking skills, with attention to aspects of the required 

knowledge, background and level of their language skills.  

Researchers in this study used a qualitative approach-quantitative. The type of this 

research is included in the study "Research & Development.  

The results of this study were 1) Establishment of a book muhawarah for speaking 

skills for students of the Madrasah Joseph abdussatar class. 2) that the book 

Muhawarah that was developed, the learning process has on the effectiveness and 

efficiency in improving speaking skills and engaging in the learning process, 
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ABSTRAK 

 Amani, Nailul Almisriah 2014, Pengembangan buku muhawarah dengan metode 

kooperatif learning di madrasah Yusuf abdussatarr Kediri Lombok barat, 

Thesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen 

Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Abdul Hamid MA, 2. Dr. Zaid bin 

smeer L.c 

 

Kata kunci : Pengembangan, Metode Kooperatif Learning, Keterampilan 

berbicara 

 Bahasa adalah bahasa yang diucap bukan bahasa yang tertulis. pernyataan 

ini memberitahu kepada  kita untuk mengetahui bahwa dasar dari bahasa adalah 

untuk berbicara. Keterampilan berbicara salah satu keterampilan dasar bahasa, 

karena bahasa yang asli adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara 

adalah ekspresi lisan dalam bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari. .maka 

keterampilan berbicara sesuatu yang penting dalam kurikulum pengajaran bahasa 

asing. Dan dianggap oleh penyelenggara bidang ini dari tujuan yang paling 

penting dari pengajaran bahasa asing. kita harus memperhatikan artikel, yang 

mengevaluasi yang menjangkau artikel ini siswa ini bertanya pada diri mengapa 

dan bagaimana kita mengajar  

Penggunaan pembelajaran kooperatif mencapai prinsip-prinsip Islam dalam ayat 

"maka saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan 

janganlah kalian saling tolong menolong pada kejelekan dan maksiat”. Kaum 

Muslim menggunakan metode pertama dalam pendidikan kolektif di masjid-

masjid dan lembaga, yang dekat dengan jalan beberapa cara pembelajaran 

kooperatif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dialog dengan buku di bab 

pertama dari tahap pertama untuk meningkatkan keterampilan siswa berbicara 

perhatian pada efisiensi siswa dan kebutuhan mereka dalam hal aspek diperlukan 

pengetahuan, latar belakang dan tingkat kemampuan bahasa mereka. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan  buku Muhawarah bagi 

siswa kelas satu semester satu dalam rangka meningkatkan keterampilan 

berbicara, dengan memperhatikan aspek-aspek pengetahuan yang dibutuhkan, 

latar belakang dan tingkat kemampuan berbahasa mereka. 

 Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-

kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk dalam bagian penelitian “ 

Research & Development. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Tersusunnya buku muhawarah 

untuk kemahiran  berbicara bagi siswa kelas satu Madrasah Yusuf abdussatar.  



 ف

2) bahwa dengan buku Muhawarah yang di kembangkan, proses belajar mengajar 

memiliki efektifitas dan efisiensi di dalam meningkatkan kemahiran berbicara dan 

menarik dalam proses pembelajarannya,  

3)Karakteristik dari buku Muhawarah ini adalah terdapat 13 Judul yaitu 

perkenalan, Tamu, Hari, Dia dan siapa dia?, Alat-alat, Rasa, Kitab, Sekolah, 

Restoran, Apotek, Solat Berjamaah, dan bersama dokter. Dan juga di buku ini 

terdapat permainan bahasa serta pembendaharaan kata-kata yang sering digunkan 

setiap hari.  
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 الفصل األول

 المقدمة - أ

تكلم اإلنسان اللغة قبل أن يكتبها. كما أن الطفل يتكلم اللغة قبل أن يستطيع كتابتها. كما أن كثريا 
كتابتها. فاللغة أساسا نشاط شفوي أو كالم,   مع عدم القدرة علىمن الناس يف العامل يتكلمون لغة 

 1جزئ الكالم. وبعبارة أخرى, إن اللغة الكالم وما الكتابة إال متثيل

اللغة ىو الكالم ادلكتوب, ىذه العبارة تدلنا إىل معرفة أن أساس  ليساللغة ىي الكالم ادلنطوق 
الكالم. وتعد مهارة الكالم إحدى ادلهارات اللغوية األساسية, ألن اللغة يف األصل كالم. ومهارة الكالم 

م يعترب شيئا أساسيا يف منهج تعليم اللغة ىو التعبري الشفوي باللغة العربية لالتصال اليومي. .فالكال
ودلا كان تدريس اللغة األجنبية. ويعتربه القائمون على ىذا ادليدان من أىم أىداف تعليم اللغة األجنبية. 

العربية لألجانب ىدفا, فيجب أن نويل اإلىتمام إىل ادلادة الىت تقيمها والريقة الىت توصل هبا ىذه ادلادة 
سائلني أنفسنا ماذا و كيف ندرسها.واللغة العربية ىي الكلمة الىت يعرب هبا العرب عن إىل ىؤالء الطالب 

 2مل.اأغرضهم. وىذه اللغة تستخدم ىف التكلم اليومية و اخلطابة الرمسية عن ادلسلمني ىف ىذا الع

ي بناء ذلك العهد حفظ القرأن الغرض األساسييف لومبوك  ادلعاىداحدى  يوسف عبد الستار معهد
مهارة الكالم, وارادت يف حصوصا  عهد, ارادت الباحثة  ان تطور اللغة العربية يف ىذه ادلاحلديثو 

ليسهل علي طالبو تدريس اللغة العربية بدأ من حفظ ادلفردات مرورا  ةاور احملالباحثة ان تطور كتاب 
ة تعلم التعاوين احلديث بطريقو بالقدرة على احلوار وصوال إىل فهم الًتاث العرب وباحلصوص القرأن 
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 يدرس الطالب بالتعاوين حىت يسهل على الطالب فهم اللغة العربية بطريقة مناقشة مع صديقهم.

, , 3اللغة العربيةيف تكلمو ببة و صعبيشعرون  يوسف عبد الستارمعهد  يف ن الطالبمن ادلؤسف أ
 .ألوقات يف تدريسهاقلة احلصة يف تعلمها وقلة ا  منها لعارض وسبب من األسباب أن ذالك والريب

ترقية مهة الطالب بإستخدام تعليم  انطالقا من ىذه القضية ارادت الباحثة ان تطور الكتاب لتجديد
 التعاوين حصوصا يف مهارة الكالم.

رحلتهم فسسب. من أجل ذالك جعل  اللغة دليتعّلموىا   رمسيا اللغة العربية يف اذىان الطلبة ىي لغة
الذي اورة ألن فية عدم مفردات والتدريبات واطور ىذا كتاب احمل احاورىم يوميا, العربية الباحثة وسائل يف
 لتعاوينتعليم ا ستخداماب العربية اورةاحملكتاب   تطويروقّدم  ىذا ادلوضوع "يسهل الطالب لتعلمهم.
 ". يوسف عبد الستارلًتقية مهارة الكالم مبعهد 

السئامة يف تكلمها  دمع مهارة الكالم السهلة عباراها و اللغة العربية خاصة يف الباحثة ان توّرد تأراد
كما عرفنا وعلمنا أن طلبة العلم اين ما كانوا يسئمون يف تعّلم اللغة   واحدثها بوسيلة تعليم التعاوين,

 يف ىذه الكتابة ادلتواضعة اجمليئة بياهنا. العربية لقّلة معرفتهم بطرق وكيفيات اليت ال يعلمها من ال يتصّفح

 ةجذابة لدى التالميذ الكتابالصور ادللونة حىت تكون ىذه يزات من ىذا الكتاب ادلطور ىو مم
وأما عيوب ىذا الكتاب ىو مافيو  ادلتوسط و مفردات اجلديدة و العبارات القصرية و العب اللغوية.

 حركة يف العب اللغوية.

تطوير   يق اللغة العربية بكيفية)طالب العلم( يف تطب ةلتجديد مهّ  ىالبسث العلم اكتب  الباحثة ىذ
. -نّوراهلل ضرحيو–احلبيب حسن بن أمحد باىارون  الذي أّلفو تعليم التعاوين اورة بإستخداماحملكتاب 

باالنسبة إىل كتب أخر يف تركيبو وسهل الفاظو وعدم التكلف يف للمبتدئني ومتّيزىم  ذلك نظرا إىل أمهية
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 قني هبا تعّلمها.عبارتو, وذالك الكتاب يليق لغري الناط

 البحث أسئلة - ب

 أما مشكلة البسث كما يلي :

 ؟يوسف عبد الستارلًتقية مهارة الكالم مبعهد  كتاب احملاورة  يتم تطويركيف  -1

 ؟يوسف عبد الستارلًتقية مهارة الكالم مبعهد  ادلطور ما مواصفات كتاب احملاورة -2

 ؟وسف عبد الستاريلًتقية مهارة الكالم مبعهد كتاب احملاورة مدى فعالية   ما -3

 أهدف البحث -ج

 انطالقا من أسئلة البسث السابقة قدم  الباحثة أىداف البسث يف األيت:

 يوسف عبد الستارتوفر تطوير كتاب احملاورة بإستخدام التعلم التعاوين لًتقية مهارة الكالم مبعهد  -1

 .يوسف غبد الستارلفهم مواصفات كتاب احملاورة لًتقية مهارة الكالم مبعهد  -2

 .يوسف عبد الستارلًتقية مهارة الكالم مبعهد  التعاوينتعليم  كتاب احملاورة بطريقة  لفهم فعالية -3

 أهمية البحث -د

 ن ينفع بو العام واخلاص من ناىية النظرية والتطبيقية:أيف ىذا البسث  ترجى

 لزيادة ادلعارف عن تعلم التعاوين خاصة لًتقية مهارة الكالم لدى طلبة -

مصدرا لدى ادلعلمني وادلتعلمني والباحثون وادلهتمني مبجال تعليم اللغة العربية بتعلم ادلتعاون  أن يكون -
 لًتقية مهارة الكالم.



 ليساعد ادلدرسني علي تعبري أفكارىم باللغة العربية شفهيا -

 يم اللغة العربية بتعلم التعاوينإلثراء أفكار مدرس اللغة العربية يف تعل -

 حدود البحث -ه

 الباحثة حدود البسث كما يلي : قصدت

 احلدود ادلوضوعية -1

  تعلم التعاوين طريقة ستخدامايف ىذا البسث ىو مهارة الكالم ب الباحثة بتعليم اللغة العربية حددث

 ت والتدريبات عن الكالم واحملاورة يف تطوير كتاب احملاورةتركز ادلفردا

 احلدود الزمانية -2

 م. 2٢14اىل شهر فبريايري سنة  يعقد ىذا البسث من شهر ينايري

 احلدود ادلكانية -3

 بفرايا.ستتم تطبيق ىذه الدراسية التجربية مبعهد سعادة الدارين 

 تحديد المصطلحات -و

تستخد الباحثة بعض ادلصطلسات ادلهمة يف ىذا البسث, وايسر ا يصل إىل الفهم فتشرحها 
 الباحثة ىذه الصطلسات:

أكمل. إذ ال حيذف ادلوجودة قبلو بل يضاف إليو مرّة التطوير ىو جعل الشيئ يف صورة  -1
 .ليكون أكمل و أحسن



ينبغي أن  أن التعليم من خالل مبدأ رلموعة منظمة التعلم ىو نشاط التعلم التعاوين : -2
 كل متعلم فيها ادلتعلمني رلموعات من بني ادلعلومات االجتماعية التغريات يف تستند إىل

 من التعلم احسني ويتم تشجيعهم على ليمية اخلاصة هبمالعملية التع ىي ادلسؤولة عن
 )روجري وأصسابو(.األعضاء اآلخرين

عاىد يف فرايا لومبوك الوسطى ويركز يف ذلك ادلعهد ىو رين: احد ادلمعهد سعادة الد -3
 حفظ القرأن واحلديث.

 

 الدراسات السابقة -ح

 ي:عرض الباحثة بعض الدراسات اليت تتعلق هبذالبسث, وىي كما يل

استخدام طريقة التعلم التعاوين يف تنمية مهارة القرائة, حبث إجراعي يف م, 2٢٢2راشدين,  -1
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تينامبونج, سوالويسي الغربية.

نتائج البسث: تدل على أن اإلجرايات ادلالئمة لتطبيق أسلوب جيسسو, يف تعليم مهارة 
 ايلي:القرائة يف ىذه الدراسة يف م

 إن استخدام أسلوب حيسن اجياز القرائة والفهم لدى الطلبة - أ

 أسلوب جيسسو يزيد مشاركة الطالب يف النشاط الفصلى - ب

 ريادة دافع الطالب يف عملية التعليم والتعلم -ج

 الريادة عند الطلبة الثقة بأنفسهم يف ممارسة أعماذلم العربية -د



 م يف فًتة منااقشة وتبادل األفكاراحسني قدرة الطالب على التعاون مع غريى -ه

 . STADتعليم الكتابة بأسلوب تقسيم الطلبة إىل اجملموعات , 2٢٢2توفيق مرزوقي  -2

 نتائج البسث:

إن استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اجملموعات فعال وتبني تفوقو من الطريقة التقليدية الىت  - أ
ا األسلوب مناسبة للتطبيق يف ذاستخدم ادلدرس يف اجملموعة الضابطة, لذالك حلص أن ى

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةاألوىل فاادلبانج

مهارة الكتابة من ناحية ترمجة  إن استخدام أسلوب تقسيم الطلبة إىل اجملموعات فعال يف تنمية - ب
األفكار وترتيب العريب ادلناسب واختيار ادلفردات الصسيسة واستخدام الصيغ النسوية وتطبيق 

 مالء العريباإل

ادلموعات ىي اختبار        إن ادلهارة الكتابة األنسبة تعليمها استخدام أسلوب تقسيم الطلبة اىل  -ج
 ادلفردات الصسيسة.

 

 

 

 

 
 



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 )كتاب( واد التعليميةماعداد ال . أ

ن مقايس التقدم الكتاب بال ريب مؤشر من ادلؤشرات الرقي وظهر من مظاىر التطور ومقياس م
إن حركة الكتاب, تأليفا ونشرا وتوزيعا وقراءة, معيار ال خيطئ عند احلكم على ما وصلت  بُت الشعوب.

 وما بلغتو مستويات التطور فيها. إليو ثقافات األمم.

مع ىذا كلو, فاحلقيقة اليت يتفق عليها خرباء تعليم العربية كلما التقوا يف ندوة أو ضمهم مؤسبر, 
كتاب تعليم العربية يف أزمة ولعل مصدر ىذه األزمة أمران: يعزى إحدمها إىل وضع الكتاب يف ىي أن  

 1األمة العربية بشكل عام, ويرجع ثانيها إىل تقصَت خرباء تعليم ىذه اللغة بشكل خاص.

 دراسات حول كتب تعليم اللغات األجنبية -1

ناء مواد القراءة لتعليم اللغات حول ب 1997لعل أقدم ىذه الدراسات ما كتبو ميشيل وست سنة 
األجنبية, ولقد حشد يف ىذا الكتب اذلام خربتو الطويلة يف تأليف كتب لتعليم اللغة. وقدم يف ثنايا 

ارائو يف عدد من القضايا اليت تواجو ادلشتغلُت بإعداد الكتب ادلدرسية وادلواد  عرضو ذلذه اخلربة خالصة
 من ادلعايَت اليت ينبغي أن يراعيها ادلؤلفون يف كل من:التعليمية, ىذه األراء سبثل رلموعة 

 ربديد أىداف تأليف مواد تعليمية لتدريس اللغات األجنبية -

 كيفية عرض ادلفردات اجلديدة -
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 أسس اختيار موضوعات النحو -

 طرق اختيار زلتوى ادلواد التعليية -

 طرق ربديد مستوى صعوبتها -

 طرق تدريس مهارة الكالم والكتابة -

 منهج للمرحلة الثانويةأسس وضع  -

 9كيفية تنظيم ادلادة العلمية -

 : مهارة الكالم ثانيالالمبحث  . ب

 مفهوم مهارة الكالم -1

إن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم مث مضموما للحديث.كما أن الكالم 
الن األدوار من وقت يعترب عملية إنفعالية إجتماعية تتم تبُت طرفُت مها ادلتحدث والسامع حبيث يتباد

ألخر فيصبح ادلتحدث سامعا والسامع متحدثا, وحيتاج احلديث إىل النطق وحيتاج النطق إىل العمليات 
الذىنية ادلرتبطة بالتعبَت الشفهي ولذلك فليس دلتحدث واحد سيطرة تامة على ادلوقف من حيث اختيار 

وتية وتنتهى بإسبام عملية إتصالية مع األفكار وادلوضوعات. معٌت ىذا أن الكالم ىو عملية تبدأ ص
 3متحدث من إبناء اللغة ىف موقف إجتماعي ومن ىنا فالفرض من الكالم نقل ادلعٌت.

ادلقصود بالكالم والتحدث القدرة على التعبَت الشفوي عن ادلشاعر اإلنسانية وادلواقف اإلجتاعية 
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  19٢ (  ص9٢٢۹)اجلامعة اإلسالمية احلكومية, با ميكاسن:  , مهارة الكالم و طريقة تدريسهاأمحد سللص3



 4ع سالمة النطق وحسن اإللقاء.والسياسة واإلقتصادية والثقافية بطريقة وظيفة أو ابداعية 

مهارة الكالم ىو يسمى بالتعبَت ويف الغالب ما يشار إليها باسم مهارة التحدث أو مهارة 
الكالم. ومع ذلك ما اختالفا يف التأكيد, يف الكالم ىو القدرة شفوية , ولكن يف التعبَت أيضا إضافة 

علم اللغة العربية اسطالحان, تعبَت شفهية شفويا أن تتحقق يف شكل من أشكال الكتابة. ولذلك, يف ت
 5وتعبَت ربريري. لديهما نفس األساسية اليت تنشط يف التعبَت عن ما ىو يف ما يفكر بو اإلنسان

ويقصد بو )الكالم( نقط األصوات العربية نطقا سليما حبيث زبرج ىذه األصوات من سلارجها 
كالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار ادلتعارف عليها لدى علماء اللغة. وتعرف مهارة ال

للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام الصوت ادلعرب. والطالب عندما يتقن ىذه ادلهارات وأنو يستطيع 
 6أي حيقق اذلدف األمسى من اللغة وىو القدرة على االتصال باآلخرين وىم ماذا يريدون

ة, وعند ادلتكلمُت ىو: ادلعٍت القائم بالنفس الذي الكالم يف أصل اللغة عبارة عن : األصوات ادلفيد
التعريف أما  يعرب عنو بألفاظ, يقال يف نفسي كالم, ويف اصطالح النجاح: اجلملة ادلركبة ادلفيدة.

سو من: ىاجسة, أو االصطالحي للكالم فهو ذلك الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو ادلتكلم عما يف نف
ر وإحساسات, وما يزخر بو عقلو من: رأي أو فكر, ومايريد أن يزود من مشاعخاطره, وما جيول خباطره 

وديكن  ., مع صحة يف تعبَت وسالمة يف األداء, يف طالقة وانسياببو غَته من معلومات, أو ضلو ذلك
تعريف الكالم بأنو: مايصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم 
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 7 ذىن ادلتكلم.والسامع, أو عل األقل يف

 مهارة الكالم تعليم أهداف  . أ

دلهارة الكالم أىداف عامة على مستوي الربنامج التعليمي ادلعُت, كما ذلا أىداف خاصة ترتبط ا
وعلى ادلعلم وىو  عادة باحلصة الدراسية, ولكل نوع من ىذين النوعُت صياغة لغوية زبتلف عن األخرى

 ن دييز يف الصياغة بُت ىذه األىداف.يصوغ أىدافو عند تعليم مهارة الكالم أ

 8وفيما يلي األىداف العامة دلهارة الكالم كما يشَت كثَت من العلماء اللغة التطبيقيُت:

 نطق األصوات نطقا صحيحا -1

 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا واضحا. -9

 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات الطويلة. -3

 بطريقة مقبولة من متحدثي العربية. أدية أنواع النرب والتنغيمت -4

 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا. -5

 التعبَت عن األفكار واستخدم الصيغ النحوية ادلناسبة. -6

 استخدم التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. -7

 عربية.استخدم عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو للثقافة ال -8
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 استخدام النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. -9

 ثروة لغوية سبكنو من االختبار الدقيق للكلمة. التعبَت واحلديث عند توافر -1٢

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو ادلستمع. -11

التعبَت عن األفكار بالقدر ادلناسب من اللغة فال ىو بالطويل ادلمل وال ىو بالقصَت  -19
 دلمل.ا

التحدث بشكل متصل ومًتابط لفًتات زمنية مقبولة شلا ينىبء عن ثقتو بالنفس وقدرتو  -13
 على مواجهة االخرين.

 نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا دييز التتوين عن غَته من الظواىر. -14

استخدام االشارات واالدياءات واحلركات غَت اللفظية استخداما معربا عما يريد توصيلة  -15
 من أفكار.

التوقف يف فًتات مناسبة عند الكالم, عندما يريد إعادة ترتيب أفكاره أو توضيح شيء  -16
 منها, أو مراجعة صياغة بعض ألفاظو.

اال ستجابة دلا يدور أمامو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبَت وأمناط  -17
 الًتاكب شلا ينىبء عن ربرر من القوالب التقليدية يف الكالم.

 اكيز عند الكالم على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيو ىذا ادلعٌت.الًت  -18

 تغيَت رلرى احلديث والكفاءة عندما يتطلب ادلوقف ذلك. -19

 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذاذة ومناسبة. -9٢



 إلقاء خطبة قصَتةمكتملة العناصر. -91

 كُت فيها واستخالص النتائجإدارة مناقشة يف موضوع معُت, وربديد أدوار األعضاء ادلشًت  -99
 من بُت األراء اليت يطرحها األعضاء.

 إدارة حوار ىاتفي مع أحد الناطقُت بالعربية. -93

قال زلمود أمحد السيد ىف ادلوجزة ىف طرق تدريس اللغة العربية من خالل دروس احملادثة 
 ينبغى ربقيق ىدفُت, مها: 

 تكلم. : البد أن يتكلم الطفل أكثر ما ديكنو أن ي أوال
 9: يبغى للتلميد أن يتكلم بشكل أحسن ما ديكن ثانيا

 ج. أهمية مهارة الكالم

دلا كان للكالم منزلتو اخلاصة بُت فروع اللغة العربية, وىو أنو الغاية من كل فروع اللغة, سنحاول  
 1٢ىنا أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط زلددة تكشف لنا جوانب من ىذه األمهية.

ادلؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود, فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب, من  -1
 ولذالك فإن الكالم خادم للكتابة.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف تعبَت عن أفكاره, والقدرة على ادلبادأة ومواجهة  -9
 اجلماىَت.

, وإبداء الرأي, واإلقناع, اجة ماسة إىل ادلناقشةاحلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة, يف ح -3
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والسبيل إىل ذلك إال بلتدريب الواسع على التحدث, الذي يؤدي إىل التعبَت الواضح عما 
 يف النفس

ليس وسيلة -حصوصا يف ىذا العصر الذي تعددت فيو وسائل النقل وادلواصالت -الكالم -4
, ألن يف انتقاع االتصال بداية ذويهمبل طمأنة أىليهم و  لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط,

اخلطر, فادلغًتب وادلسافر عندما يكلم أىلو باذلاتف يطمئنهم, ويكلم رفاقة وأصدقاءه 
 فيطمئن عليهم ويطمئنون عليو.

 للحكم على ادلتكلم, ومعرفة مستواء الثقايف, وطبقتو -إىل حد ما-والكالم مؤشر صادق -5
 ن ادلتكلمُت على اختالف أنواغهم, إمنا يستخدموناإلجتماعية, ومهنتو, أو حرفتو, ذلك أل

اصطالحات لغوية تنيبء عن عملهم, ومن ىنا فإن الكالم ىو اإلنسان, ولذالك قال بعض 
 العلماء ادلنطق: إن اإلنسان حيوان ناطق.

والكالم وسيلة اإلقناع, والفهم واإلفهام بُت ادلتكلم وادلخاطب, ويبدو ذلك واضحا من تعدد  -6
دلطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت أو ادلشكالت اخلاصة والعامة الىت تكون زلال القضايا ا
 للخالف.

 -ولو كان حيدث نفسو-والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو, ألن تعبَت الفرد عن نفسو -7
 عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها, او ادلواقف اليت يتعرض ذلا.

م بو الصغَت والكبَت, وادلتعلم واجلاىل, والذكر واألنثى, حيث يتيح والكالم نشاط إنساين يقو  -8
 للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة, والتعبَت عن مطالبة الضرورية.

والكالم وسيلة رئسية يف العملية التعليمية يف ادلختلف مراحلها, ال ديكن أن يستغٍت عنو معلم يف  -9
 أية مادة من ادلواد للشرح والتوضيح.



 توجيهات عامة لتدريس مهارة الكالم
: تدريس الكالم يعٍت شلارسة الكالمك يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل مواقف  أوال

 يتكلم فيها بنفسو ال ان يتكلم غَته عنو.
:  أنيعرب الطالب عن خربة, يقصد بذلك اال يكلف الطالب بالكالم عن شيئ ليس لديهم  ثانيا

 يتعلم الطالب أن يكون لديو شيئ يتحدث عنو.علم بو. ينبغي أن 
: التدريب على توجيو االنتباه: ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيو الطالب عبارات معينة من  ثالثا

الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب. إنو يستلزم القدرة على سبييز األصوات عند مساعها وعند نطقها. 
 كيف أن إختالفها يؤدي إىل إختالف ادلعٌت.والقدرة على التعريف والًتاكيب  و 

: عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمحدثُت وإحباطا لو أن يقاطعو  رابعا   
األخرون. واذا كان ىذا يصدق على ادلتحدثُت يف لغاهتم األوىل فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف 

 لغات ثانية.
: من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القول عن اإلمكانات احلقيقة : مستوى التوقعاتخامسا

للطالب, فيضل أن يراجع الطالب, ويستحثو على استيفاء القول مث يلومو إن مل يكن عند مستوى 
 التوقعات.

: التدرج: ينطبق مبتدأ التدرج ىنا ايضا. إن الكالم عملية تستغرق وقتا وتطلب من  سادسا
احلكمة ما ينبغي أن ديلكو دلعلم. وعليو ان يهيئ من مواقف الكالم ما يتناسب مع كل الصرب واجلهد و 

 مستوى من مستويات الدارسُت كالتايل:
بالنسبة للمستوى اإلبتدائي: ديكن ان تدور مواقف الكالم حول اسئلة يطرحها ادلعلم وجييب       . أ

ية انتقاء الكلمات وبناء اجلملة وعرض عليها الطالب. ومن خالل ىذه اإلجابة يتعلم الطالب كيف
 األفكار.



ادلستوى ادلتوسط يرتفع مستوى ادلوافق اليت يتعلم الطالب من خالذلا مهارة الكالم. من ىذه    . ب
 وإدارة الالجتماعات. (role playing)ادلوافق لعب الدور 

 ا من مظاىر البيئة.ادلستوى ادلتقدم: وىنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم أو يصفون مظهر    ج.
: قيمة ادلوضوع: تزداد دافعية الطالب لتكلم كلما كان ما يتعلمونو ذا معٌت عندىم, وذا قيمة يف  سابعا

حياهتم, وينبغي أن حيسن ادلعلم اختيار ادلوضوعات اليت يتحدث الطالب فيها خاصة يف ادلستوي ادلتقدم 
 11حيث الفرصة متاحو للتعبَت احلر.

تعليم ادلفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب, أو فهم مهناىا مستقلة فقط, ليست القضية يف 
أو معرفة طريقة االشتقاق منها, أو رلرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح, إن معيار الكفاءة يف تعليم 

 19ادلفردات ىو أن يكون الطالب قدرتو على أن يستخدم الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب
 المحاورة:  لثلثاب.المبحث ا

 وأما الطرائق ادلعروفة يف ميدان التعليم دلهارة الكالم باللغة العربية لغَت الناطقُت هبا فمنها: 

 ( Direct Methodالطريقة ادلباشرة ) -1

 Francoisنشأت ىذه الطريقة كرد فعل للطريقة السابقة )القواعد والًتمجة( وقد ابتكرىا فرنسوا قوان )
Gouin إن ىذه الطريقة تفًتض وجود عالقة مباشرة بُت الكلمة والشيئ أو  13م(188٢)( يف عام

بُت العبارة والفكرة, من غَت حاجة إىل وساطة اللغة األم أو تدخلها. ومن إحدى أىدافها إىتمامها كثَتا 

                                                             
 17٢-169, ص. 1989منشورة ادلنظمة للًتيبة والعلوم والثقافة,  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو, مصر,رشدي أمحد طعيمة,   11
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دلباشرة ان باجلوانب الشفهية من اللغة, وتأخَت اجلوانب ادلكتوبة منها. ويف الناحية النظرية ترى الطريقة ا
 14اللغة سلك طبيعي وأن األصل يف اللغة الكالم الشفهي, وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على اللغة

ومسيت ىذه الطريقة ادلباشر ألن التعلم فيها يتم بالربط ادلباشر بُت الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء 
 15انب ادلدرس أو من جانب الطلبةواألحداث اليت تدل عليها بدون استخدام اللغة القومية من ج

 Audiolingual Methodالطريقة السمعية السفهية ) -

ومسيت بالطريقة السمعية الشفهية ألهنا هتدف إىل تنمية مهارات االستماع واحلديث أوال وقبل  
قة فيتبع ادلعلم يف تدريس ادلهارات اللغوية هبذه الطري 16كل شيء كأساس لبناء مهارات القراءة والكتابة

الًتتيب الطبيعي الكتساب األفراد ذلا يف لغتو األىل. يكتسب اإلنسان لغتو األوىل, كما نعلم, عن طريق 
االستماع إليها أوال. مث تقليد احمليطُت بو يف الكالم, فينطق بغض كلماهتا مث يقرأ ىذه الكلمات وأخَتا 

 يكتبها. 

 (Total Physical Respond Methodالطريقة االستجابة اجلسدية كاملة ) -

ىي تربط النشاط البدين مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها. وتقوم ىذه الطريقة على اتباع ارشادات 
 ادلدرس, وذلك باالستجاب اجلسدي ادلشاىد. ومن مبادئ ىذه الطريقة:

                                                             
اإلمام زلمد بن سعود  , )جامعةطرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي,  14
 .69م(, ص. 9٢٢9اإلسالمية: 

, )القاىرة: ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية على التطبيقيونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ,  ليفتحي ع 15
 .73-79م(, ص. 9٢٢3مكتبة وىبة, 

77ادلرجع نفسو, ص.  16  



 (تأجيل تعليم احملادثة ادلباشرة, حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة ادلتحدث هبا.1

لغة عن طريق مجل يقوذلا ادلدرس بصيغة األمر ديكن التوقع بأن الطالب سيبدون (يتحقق فهم ال9
 17استعدادىم للتحدث بعد أن حيسوا بفهمهم للغة

 (  The Silent Way Methodالطريقة الصامتة ) -

تقدمي ادلدرس عنصر لغوي مرة واحدة, وعادة مايكون ذلك باستخدام معينات غَت لفظية من أجل 
للطالب. ويتبع ذلك مباشرة االختبار والذي قد يكون من األفضل تسمية باستنطاق  توصيل ادلعاين

 الطالب وتشكيل استجابتو.  

 ( Communicative Methodالطريقة االتصالية )

وقد يقوم ادلعلم بصورة شخصية وغَت رمسية من خالل اجللسات اإلنفرادية مع كل دارس. يتحدث فيها 
ة الدارس على أسلوبو يف التعلم وقدراتو التعليمية اخلاصة وأىدافو من ادلعلم عن موضوعات مثل نظر 

 التعلم كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية ربديد احتياجات.  

 التدريس  ب.المبحث الثاني : طرق

 منها: وأما الطرائق ادلعروفة يف ميدان التعليم دلهارة الكالم باللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ف

 ( Direct Methodالطريقة ادلباشرة ) -1

 Francoisنشأت ىذه الطريقة كرد فعل للطريقة السابقة )القواعد والًتمجة( وقد ابتكرىا فرنسوا قوان )

Gouin( يف عام )إن ىذه الطريقة تفًتض وجود عالقة مباشرة بُت الكلمة والشيئ أو بُت  18م(188٢

                                                             
.59م(, ص. 1999, )جدة: دار خضر, لغة التطبيقيمقدمة يف علم الزلمد خضر عريف وأنور نقشبندي,  17  



 وساطة اللغة األم أو تدخلها. ومن إحدى أىدافها إىتمامها كثَتا العبارة والفكرة, من غَت حاجة إىل
ادلكتوبة منها. ويف الناحية النظرية ترى الطريقة ادلباشرة ان  باجلوانب الشفهية من اللغة, وتأخَت اجلوانب

 19اللغة سلك طبيعي وأن األصل يف اللغة الكالم الشفهي, وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على اللغة

ت ىذه الطريقة ادلباشر ألن التعلم فيها يتم بالربط ادلباشر بُت الكلمات األجنبية والعبارات واألشياء ومسي
 9٢واألحداث اليت تدل عليها بدون استخدام اللغة القومية من جانب ادلدرس أو من جانب الطلبة

 Audiolingual Method)الطريقة السمعية السفهية  -

هية ألهنا هتدف إىل تنمية مهارات االستماع واحلديث أوال وقبل  ومسيت بالطريقة السمعية الشف
فيتبع ادلعلم يف تدريس ادلهارات اللغوية هبذه الطريقة  91كل شيء كأساس لبناء مهارات القراءة والكتابة

الًتتيب الطبيعي الكتساب األفراد ذلا يف لغتو األىل. يكتسب اإلنسان لغتو األوىل, كما نعلم, عن طريق 
ماع إليها أوال. مث تقليد احمليطُت بو يف الكالم, فينطق بغض كلماهتا مث يقرأ ىذه الكلمات وأخَتا االست

 يكتبها. 

 (Total Physical Respond Methodالطريقة االستجابة اجلسدية كاملة ) -

                                                                                                                                                                                                    
 .69زلمد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة, مرجع سابق, ص. 19

, )جامعة اإلمام زلمد بن سعود طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي,  18
 .69م(, ص. 9٢٢9اإلسالمية: 

, )القاىرة: ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية على التطبيقد عبد الرؤوف الشيخ, يونس وزلم ليفتحي ع 20
 .73-79م(, ص. 9٢٢3مكتبة وىبة, 
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ىي تربط النشاط البدين مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها. وتقوم ىذه الطريقة على اتباع ارشادات 
 ادلدرس, وذلك باالستجاب اجلسدي ادلشاىد. ومن مبادئ ىذه الطريقة:

 تأجيل تعليم احملادثة ادلباشرة, حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة ادلتحدث هبا.(1

يتحقق فهم اللغة عن طريق مجل يقوذلا ادلدرس بصيغة األمر ديكن التوقع بأن الطالب سيبدون (9
 99همهم للغةاستعدادىم للتحدث بعد أن حيسوا بف

 (  The Silent Way Methodالطريقة الصامتة ) -

تقدمي ادلدرس عنصر لغوي مرة واحدة, وعادة مايكون ذلك باستخدام معينات غَت لفظية من أجل 
توصيل ادلعاين للطالب. ويتبع ذلك مباشرة االختبار والذي قد يكون من األفضل تسمية باستنطاق 

  الطالب وتشكيل استجابتو. 

 ( Communicative Methodيقة االتصالية )الطر 

وقد يقوم ادلعلم بصورة شخصية وغَت رمسية من خالل اجللسات اإلنفرادية مع كل دارس. يتحدث فيها 
ادلعلم عن موضوعات مثل نظرة الدارس على أسلوبو يف التعلم وقدراتو التعليمية اخلاصة وأىدافو من 

 ريق إجراء عملية ربديد احتياجات.  التعلم كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن ط

 تعلم التعاونيال: رابعالج.المبحث 

 تعريف التعاوني -1

إن استخدام التعلم التعاوين حيقق أحد ادلبادئ اإلسالمية ادلهمة والتمثل يف قولو تعاىل "وتعاونوا 

                                                             
.59م(, ص. 1999, )جدة: دار خضر, مقدمة يف علم اللغة التطبيقيزلمد خضر عريف وأنور نقشبندي,  22  



طريقة مون األوائل (. وقد استخدم ادلسل9على الرب والتقوى وال تعاونو على اإلمث والعنوان")ادلائدة : 
 احللقات اجلماعية يف التعليم يف ادلساجد وادلعاىد, وىي طريقة قريبة  من بعض طرق التعلم التعاوين.

 ينبغي أن تستند إىل أن التعليم من خالل مبدأ رلموعة منظمة التعلم ىو نشاط التعلم التعاوين
العملية  ىي ادلسؤولة عن كل متعلم فيها ادلتعلمُت رلموعات من بُت ادلعلومات االجتماعية التغَتات يف

 93)روجَت وأصحابو(.األعضاء اآلخرين من التعلم ربسُت ويتم تشجيعهم على التعليمية اخلاصة هبم

 عناصر األسسية -2

 :94العمل اجلماعي مع التعلم التعاوين ديكن أن سبيز عناصر أساسية ىناك مخسة

 اإلجيايب الًتابط - أ

 مناظرة - ب

 أعضاء اجملموعة دبوضوع يتعلق فيما ادلسؤولية الشخصية - ج

 ادلرونة يتطلب -د

 يف حل ادلشاكل التعاون ربسُت مهارات -ه

, صديقو دلساعدة الطالب دوافع حبيث يتم الفرقةداخل  دبوضوع فيما يتعلق ادلسؤولية الشخصية
 يتطلب .شخصية أقوى يصبح الفريق كل عضو من أعضاء ىو جعل التعلم التعاوين من ألن اذلدف
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 95.فعالة عالقات عمل واحلفاظ على, فرقة مهارات وتطوير العالقات الشخصية, وخلق نةادلرو 

 group Investigationتعريف اسلوب  -3

( ىو مزيد من الًتكيز على اختيار الطالب والسيطرة من تطبيق 1976طريقة مت تطويرىا من قبل شاران )
منح الطالب التحكم وخيارات كاملة أساليب التدريس يف الفصول الدراسية, يف ىذه الطريقة, يتم 

 للخطة ما يريدون أن يتعلموا والتحقيق فيها. توضع أوال وقبل كل الطالب يف رلموعات صغَتة. 
, فحصها, وكيفية زراعة, وكيفية مجعها سيتم ادلعلوماتربديد ما ىي مناقشة و  كل عضو يف رلموعة,

ادلوضوعات  يف ربديد ما ادلشاركة أعضاءع , جيب على مجيوسط الصف نتائج البحوث يفكيفية تقدمي و 
 سوف تشارك أهنا .البحث أثناء عملية اليت تعمل اخلاصة فرقتو تقرر كما أهنا .اليت سيتخذوهنا البحثية

 96.التقرير النهائيتقدمي واالستنتاجات و  الفرضيات التفكَت, ملخصات مثل صنع يف أنشطة
موعة السابقة خالل التدريب على مهارات اإلتصال السيطرة على القدرة على ذبمع صلاح التحقيق رل

كما نرى ن امسها, وفقا دلشاريع التحقيق مجوعة الدراسات ادلتكاملة ادلتصلة بشراء مثل   واإلجتماعية.
 97ىذه األمور, والتحليل وجيمع ادلعلومات يف اتصال مع زلاولة حلل ادلشكلة اليت ىي متعددة األوجو.
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 الفصل الثالث

 حثمنهجية الب

 منهجهالبحث و  مدخل - أ

 اليتتطوير  منالتطويري منوذج  يشًن إىلالتطويري ومنوذج ىذا البحث من نوع البحث التطويري، 
 .1وىي طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على نتاج معٌن وجتربة فعالة Borg and Gall ضبطت

 مما أدى إىل ألن اخلطوة طويريمنوذج الت اختياروأما ادلدخل فتستخدم الباحثة ادلدخل الكيفي الكّمي. 
 التطويري . تناولت عمالية البحثتطوير وسائل التعليمية يف سهولة بسيط وتوفًن النموذج ىو تطوير ىذا

تصديق ( 4( تصميم اإلنتاج، 3( مجع البيانات، 2( حتليل احلاجات وادلشكالت، 1 :اخلطوات التاليةب
حتسٌن ( 9، 2اإلنتاج جتربة ( 8اإلنتاج، حتسٌن ( 7، 1ج اإلنتا جتربة  ( 6، اإلنتاجحتسٌن ( 5اإلنتاج، 

 ادلنتجات النهائية. (11،  اإلنتاج

 إجراءات البحث و التطوير - ب
 دلهارة الكالم تتبع عشر خطوات آتية :احملاورة اإلجراءات اليت قامت هبا الباحثة يف تنمية 
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 : نموذج إجراءات التطوير المصممة 1شكل رقم 
 

 
 
 

 
 ربة اإلنتاجتج - ج

، وأيضا إىل احملاورةهتدف ىذه التجربة كما ذكرت الباحثة فيما سبق إىل رفع فاعالية 
، وبالتايل  احملاورةاحلصول على االستجابات، واالقرتاحات، والتقوميات على صالحية الكتاب 

ت مجع ( أدوا4( البيانات وادلعلومات، 3( فاعل التجربة، 2( ختطيط التجربة، 1يعرض الباحثة: 
 ( حتليل البيانات.5البيانات، 

 ختطيط التجربة -1
ادلواد،  جتري على ثالث مراحل، ادلرحلة األوىل ىي جتربة خبًن احملاورةإن جتربة الكتاب 

 وادلرحلة الثانية ىي جتربة فرقة صغًنة، وادلرحلة الثالثة ىي  جتربة ميدانية.
الكتاب ة أساسا إلصالح وتصحيح التوجيهات واالقرتاحات من خبًن ادلواد جتعلها الباحث

يف ناحية تناسب وتالؤم ادلوضوعات بتعليم اللغة العربية. والتوجيهات واالقرتاحات  احملاورة
الكتاب من خبًن الوسيلة التعليمية  جيعلها الباحثة أساس إلصالح وتصحيح تصميم 

فرقة الصغًنة . ادلعلومات و التصحيحات اليت حصلت عليها الباحثة من جتربة الاحملاورة
. وأما ادلعلومات أو احملاورةالكتاب جيعلها الباحثة لتصحيح األخطاء الطبعية ادلوجودة 

المعلوماتجمع  تحليل الحاجات والمشكالت    
صميم

ت
    

 
ج

إلنتا
ا

  
 

اإلنتاج ديقتص  
 تحسين اإلنتاج

تجربة
اإلنتاج    

1
 

 2جربة اإلنتاج ت تحسين اإلنتاج

 

 النهائية المنتجات تحسين اإلنتاج



االقرتاحات اليت حصلت عليها الباحثة من التجربة ادليدانية جتعلها الباحثة أساسا دلعرفة 
  بادلتعلمٌن. احملاورةالكتاب صالحية وتناسب 

 أفراد التجربة -2
 تاج إىل أفراد التجربة، وفيما يلي فاعل التجربة:إن القيام بالتجربة حي

 النظرة واالقرتاح من اخلرباء ( أ
إن الفاعل يف ىذه النظرة واالقرتاح ىو خبًن واحد من ادلواد الدراسية يف تعليم اللغة 

 العربية، وخبًن آخر من الوسيلة التعليمية.
 جتربة الفرقة الصغًنة ( ب

. وىذه الثالثة من الطالب تتكون ادلعهدب إن الفاعل يف ىذه التحربة ىو ثالثة طال
من طالب متقدم مستواه اللغوي من زمالئو، وطالب متسوط  مستواه اللغوي، 

 وطالب مبتدئ مستواه اللغوي
 التجربة ادليدانية ( ج

 والفاعل يف ىذه التجربة ادليدانية ىو مدرس اللغة العربية مع الطالب 
 البيانات وادلعلومات  -3

اليت حصلت عليها الباحثة من قيامو بالتقومي البنائي تنقسم  البيانات وادلعلومات
( البيانات وادلعلومات من التقومي األول، وىي النظرة واالقرتاح من خبًن ادلواد 1إىل ثالثة: 

( البيانات وادلعلومات من التقومي الثاين، وىي جتربة الفرقة 2الدراسية وخبًن وسائل التعليم، 
ادلعلومات من التقومي الثالث، وىي التجربة ادليدانية. ومن ناحية  ( البيانات و 3الصغًنة، 

نوعها ىناك البيانات الكيفية اليت تتكون من التعليقات واالقرتاحات، والبيانات الكمية 
 اليت حصلت عليها الباحثة من االستبيانات و اإلختبار القبلى و اإلختبار البعدى.

 أسلوب مجع البيانات -4



تستخدمها الباحثة ىف ىذا البحث للحصول على درجة الصحة  أدوات البحث اليت
 و الثقة ىف ميدان البحث ىي ما يلي :

 ادلقابلة ( أ
تعّرف ادلقابلة بأهنا تفاعل لفظّي بٌن شخصٌن يف موقف مواجهة، حيث حياول 
أحدمها وىو الباحث القائم بادلقابلة أن يستثًن بعض ادلعلومات أو التعبًنات لدى اآلخر 

، فهناك بيانات ومعلومات ال ميكن 2حوث واليت تدور حول آرائو ومعتقداتووىو ادلب
احلصول عليها إاّل مبقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجو، ففي مناسبات متعّددة يدرك 

 الباحثة ضرورة رؤية ومساع صوت وكلمات األشخاص موضوع البحث.
 اإلستبانة ( ب

عّلقة مبوضوع حبث زلّدد عن طريق يعّرف االستبيان بأنّو أداة جلمع البيانات ادلت
استمارة جيري تعبئتها من قبل ادلستجيب، ويستخدم جلمع ادلعلومات بشأن معتقدات 
ورغبات ادلستجيبٌن، وجلمع حقائق ىم على علم هبا؛ وذلذا يستخدم بشكل رئيس يف 
رلال الدراسات اليت هتدف إىل استكشاف حقائق عن ادلمارسات احلالّية واستطالعات 

أي العام وميول األفراد، وإذا كان األفراد الذين يرغب الباحث يف احلصول على بيانات الر 
بشأهنم يف أماكن متباعدة فإّن أداة االستبيان دتّكنو من الوصول إليهم مجيعا بوقت زلدود 

 وبتكاليف معقولة.
  ج( االختبار

ورسوم( أعدت ىو رلموعة من ادلثًنات )أسئلة شفوية أو حتريرية أوصور أ االختبار

                                                             
 .448، ص. 1972، )القاىرة: مكتبة األجنلو ادلصريَّة(، أصوُل البحث االجتماعي  عبد الباسط زلمَّد حسن،   2



للحصول على مقياس ىذا البحث. واالختبار ىنا نوعان،  3لتقيس بطريقة كمية أو كيفية.
 االختبار القبلي واالختبار البعدي.

 حتليل البياناتأسلوب  -5
حتليل البيانات ىي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها ادلالحظات الناجتة عن 

منها على نتائج. و قال زلمد النازير أن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول 
حتليل البيانات ىو شيئ مهم يف البحث، ألنو سيعطي ادلعىن الذي حيتاج يف حتليل 

 و أما أىداف حتليل البيانات ىي :  4ادلبحوثة. 
 ليبحث أو يطلب األجوبة من بيانات البحث         -أ 
 ليبحث موصل بٌن األجوبة من بيانات البحث -ب 
 اليت تطلب يف البحثليعطى األجوبة  -ج 
 ليأخذ اخلالصة و اإلقرتاحات اليت حيتاج إليها الباحث يف البحث التايل. -د 

 Analysisتستخدم الباحثة يف حتليل البيانات يعين حتليل إحصائي وصفي )
Statistic Deskriptive .بادلعدلة أو ادلئوية ) 

 حتليل البيانات من اإلستبانة (1
يها الباحثة من جتربة الكتاب الكبًن يكون حتليال إن حتليل البيانات اليت حصلت عل

 وصفيا. ووصف ىذه البيانات تستخدم الباحثة ما يسمى بالنسبة ادلئوية كما يلي :

%100x
xi

x
P
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 البيان: 
P  نسبة مئوية = 
X معدل الدرجة = 

Xi احلد األقصى من رلموعة الدرجة = 



 :  5نمية كما يليالت جدولو أما ادلواصفات ادلستخدمة و 
 التقدير النسبة المئوية

 ممتاز % 111 – 81
 جيد جدا % 79 – 65
 جيد  % 64 – 55

 مقبول 45-54%
 ضعيف % 41 -  1

 
 حتليل البيانات من االختبار (2

 (T testلتأكد من ثبات الوسيللة التعليمية ، تقوم الباحثة باإلختبار التائي )
 6( : t-testالتائي ) –الختبار و فيما يلي شكل الرمز ادلستخدم 

 
 
 

 البيان :
 : ادلقياس ادلعديل من الفرقة التجربة.   

                                                             
5
 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. )Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2004) hal. 21. 

6
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. ( Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010), Cet. 

Ke-14,hal. 349-350 

 

 



 : ادلقياس ادلعديل من الفرقة الضابطة.      

 : عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة التجربة.     

 : عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة الضابطة.    

 لفرقة التجربة.     : عدد الطلبة يف ا 

 : عدد الطلبة يف الفرقة الضابطة.      

 
 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

ك عملية  حماكرةالكتاب  تطويرالباحثة يف ىذا الفصل البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من  تتقدم
 بلومبوؾ الغربية. راة يوسف عبد الستمدرسيف اللغة العربية يف  الكالـإستخدامها لرتقية مهارة 

 المبحث األول : عرض بيانات المقابلة و تحليلها و مناقشتها

 المدرسة رئيسةالمقابلة مع  - أ

 ـ.  َُِْ يوين ِِيف  يوسف عبد السرت بلومبوؾقامت الباحثة مع مدير املدرسة 
يوسف مدرسة عن مدرسة  ك حصلت الباحثة من ىذه املقابلة على معرفة تاريخ التأسيس ك مراحل تطور

ك حاؿ عن املنهج ك حاؿ مدرسي اللغة العربية ك طالب املدرسة. ك حصلت الباحثة  عبد السرت بلومبوؾ
" منذ بناء  ر بلومبوؾايوسف عبد الستاملدرسة أف بدأ تعليم اللغة العربية يف مدرسة "  رئيسةالبيانات من 
 . مل يكن جيداـ، كلكن تعليم اللغة العربية  َُٓٗاملدرسة سنة 



 

 و تحليلها و مناقشتها تطوير كتاب محاورةلمبحث الثاني: عرض البيانات عن إنتاج ا
 تطوير كتاب محاورةإنتاج  - أ

 

قامت الباحثة ك ىي املقابلة مع مدٌرسة اللغة العربية  اكرةاحملقبل عملية تطوير الكتاب 
ك  الطالبات خدمة ك خصائصملعرفة املنهج ك الكتاب املدرسي ك الطريقة ك الوسائل املست

. ك قامت الباحثة مبالحظة الكتاب املستخدـ ملعرفة كالـيف تعليم مهارة ال نك ميوهل نمشكالهت
 مضموهنا ك خصائصها.

بعد ما حتصلت على بيانات املقابلة اليت قدمتها الباحثة يف املبحث األكؿ من الفصل 
 كما يلي:   حماكرة. ك مراحل تطوير الكتاب حماكرة، بدأت الباحثة تطوير الكتاب الثانوية األكؿ

أكال: تطوير مواد الدراسي يف املرحلة الثانية يف كتاب تعليم اللغة العربية على املنهج 
. الذم أٌلفو سوناريو فوترا. ىذا الكتاب كتاب ََِٖ( سنة KTSPمستول الوحدة التعليمية )

إلسالمية. ك حصلت الباحثة الكتاب املطور ا الثانويةتعليم اللغة العربية للفصل األكؿ من مدرسة 
 الثانويةمدرسة  لطالباتك ىو كتاب تعليم اللغة العربية للمرحلة الدراسية الثانية من الفصل األكؿ 

 اإلسالمية،

عشرة فصوؿ ك اغنياء العربية ك العبارات القصرية ك العب من  ىذا الكتاب: يتكوف نياثا
 اللغوية

 جمهزة بالصور امللٌونة  رةاك احمل: يقدـ الكتاب ثالثا
عشرة فصوؿ ك أغنياء العربية ك العبارات القصري ك العب  على احملاكرةك حيتوم ىذا الكتاب 

 على:  احملاكرةك يتضمن ىذا الكتاب  .اللغوية
 صفحة غالؼ الكتاب ( أ



 صفحة اإلفتتاح لكل درس، ىناؾ موضوع نص املقركؤ ك الصورة اليت تتعلق مبوضوعو.  ج( 
 ة اإلختتاـ،اليت مكتوبة من نبذة عن الكاتب ك عن املصصمة ك املشرفني. صفح د( 

ك اخلطوات ىي  الكالـلتعليم مهارة  احملاكرةكبري يف إنتاج الكتاب  حتتاج الباحثة إىل كقت ك جهد
 -ٓجتريبة الصغرية،  -ْتصحيح األكؿ،  -ّحتكيم اخلرباء،  -ِالدراسة املبدائية،  -ُ: 

 نتاج. ك ىذه اخلطوات البد للباحثة أف تكملو بإتقاف كي يتم تطويرا نافعا.إ -ٔتصحيح الثاين، 
 الخبراء  تصديقعرض البيانات حول  - ب

 الخبراء في مجال تعليم اللغة العربية تصديق منعرض البيانات  -1

اخلرباء بطريقة اإلستبانة. ك قد أقيمت  صديقك بعد إمتاـ عملية التطوير، قامت الباحثة بت
قبل التطبيق يف امليداف. ك كاف خبري لتعليم  َُِْ يوين َّيف األسبوع األكؿ  اخلبري صديقت

مث عرضت الباحثة الوسيلة املطورة مع إستبانة التحكيم  .زين العاريفنياللغة العربية ىو الدكتور 
 اليت حتتوم على البنود التالية:

 مناسبة الكتابة باملوضوع  -ُ

 مناسبة الكتابة بالصور  -ِ

 يار النوع شكل الصورمناسبة يف اخت -ّ

 املناسبة يف الكتابة  -ْ

 جذابة املادة باستخداـ الكتاب احملاكرة  -ٓ

 مناسبة يف كضع الصور بالكتابة  -ٔ

 كضوح املادة بإستخداـ الكتاب احملاكرة -ٕ

 فعالية الكتاب احملاكرة لرتقية أىداؼ التعليمية ملهارة الكالـ  -ٖ



يت هبا النتائج ك اإلقرتاحات ة التعليقات. ك ك من اإلستبانة اليت تتضمن فيها البنود السابقة يأ
مع أف  7ٕٖٓبعد أف حسبت الباحثة نتيجة من اإلستبانة فحصلت الباحثة درجة "دمتاز" بالنسبة املائوية 

 ىناؾ املالحظات ك املداخالت.
 اخلبري يف جماؿ تعليم اللغة العربية صديق( نتيجة تُاجلدكؿ )

 زين العاريفنيالدكتور :  إلسما
 : خبري لتعليم اللغة العربية هنةامل

 (1الجدول )
 بنود األسئلة

 بنود األسئلة
∑

x 
∑x

𝑖 
P=  x 

 املستول 100%
ُ ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ ٗ َُ 
 دمتاز % ٓ،ٕٖ َْ ّٓ ْ ّ ّ ّ ّ ّ ْ ْ ْ ْ

لحق فإف الباحثة قد حصلت على التغذية الراجعة من بيانات التقومي يف امل صديقكفقا هلذا الت
(، إضافة إىل ذلك حصلت أيضا على البيانات من إقرتاحات اخلبري ك تعليقتو ُاألكؿ )اجلدكؿ 

 حنو املواد الوسيلة التعليمية. ك اإلقرتاحات ك التعليقات منو كما اآليت :
 أف حتاكؿ الباحثة  يف إعطاء لوف الكتابة  (ُ

 العب اللغويةأف حتاكؿ الباحثة  يف إعطاء  (ِ

ستخدمة تعترب جيدة ك صادقة. ك ، فاستنتجت الباحثة بأف املواد املصديقة التإعتمادا على نتيج
التصحيح بضوء التعليقات ك اإلقرتاحات من اخلبري. كا ستجابة ك للتعليقات ك  ميكن إستخدامها

 اإلقرتاحات فتقومي الباحثة بصحيحاتو. ك التصحيحات كما يلي :
 حاكلت الباحثة  يف إعطاء لوف الكتابة  (ُ

 العب اللغويةت الباحثة يف إعطاء حاكل (ِ



%. بناء على املعيار املعني فأف املواد التعليمية  ٓ،ٕٖ( فتد على ُبناء على النتيجة يف اجلدكا )
 .تعد يف املعيار دمتاز ك ميكن إستخدامها يف التدريس بدكف التصحيح

 الخبراء في مجال الوسائل التعليمية صديقعرض البيانات حول ت -2

. ك كاف َُِْ يوين َّري يف جماؿ الوسائل التعليمية للغة العربية من تاريخ خب صديقجرل ت
املطورة مع  املوادمث عرضت الباحثة ، مشش اهلادم الدكتورالتعليمية للغة العربية ىو  املوادخبري يف جماؿ 

 إستبانة التحكيم اليت حتتوم على البنود التالية:
 موضوعالوضوح يف   -ُ

 املفردات اجلديدة  -ِ

 اسبة الصور بالكتابةمن  -ّ

 مناسبة كضع الصور ك الكتابة  -ْ

 املصممة ك التقدمي  -ٓ
 التعليمية وادامل اخلبري يف جماؿ صديق( نتيجة تِاجلدكؿ )

 مشش اهلادم الدكتور : أإلسم
 التعليمية املواد: خبري يف جماؿ  املهنة

 2الجدول 
 بنود األسئلة

 بنود األسئلة
∑

x 
∑x

𝑖 
P=  x 

 َُ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ ستولامل 100%

 جيد جدا % َٖ َْ ِّ ّ ّ ّ ْ ْ ّ ِ ّ ّ ْ



فإف الباحثة قد حصلت على التغذية الراجعة من بيانات التقومي يف امللحق  صيقكفقا هلذا الت
حنو املواد  (، إضافة إىل ذلك حصلت أيضا على البيانات من إقرتاحات اخلبري ك تعليقتوِاألكؿ )اجلدكؿ 

 سيلة التعليمية. ك اإلقرتاحات ك التعليقات منو كما اآليت :الو 
 أف حتسن الباحثة الكلمة اخلاطئة (ُ

 أف تصنع الباحثة دليل املدرس بالتفصيل ك تضعو أماـ داخل الغالؼ (ِ

 أف تضع الباحثة ىوية الباحثة ك املصممة كاملشرفني يف الصفحة اخللفي (ّ

، فاستنتجت الباحثة بأف املواد النستخدمة تعترب جيدة ك صادقة. ك صديقإعتمادا على نتيجة الت
ميكن إستخدامها بدكف التصحيح بضوء التعليقات ك اإلقرتاحات من اخلبري. كا ستجابة ك للتعليقات ك 

 اإلقرتاحات فتقومي الباحثة بصحيحاتو. 

 

 الصغيرة  جموعةيانات عن تجربة اإلنتاج المعرض الب -3

، بلومبوؾاإلسالمية  رايوسوؼ عبد الستيف مدرسة  اإلنتاج امليدانية الصغريةبة قامت الباحثة بتجر 
ك حصلت  َُِْ يوين َّالطلبة يف  ٓك ىم الطلبة الصف األكؿ اليت إختارات الباحثة عشوائيا بعدد 

سف يو جذابة يف عملية التعليم ك التعلم. ك ميكن إستخدامها يف مدرسة  املادةالباحثة املعلومات أف ىذه 
 اإلتفاؽ ىل. ترل الباحثة أف حتليل البيانات عن جتربة الصغرية يليق إالثانوية للفصل األكؿ راعبد الست

جذابة يف تكوين عملية التعليم ك التعلم. ك البد الباحثة أف تكمل  احملاكرةالواحد ك ىو الكتاب 
 التعديالت ك اإلقرتاحات من طلبة الذين مرهبم الباحثة يف جتربة صغرية.

 
 عرض البيانات عن العملية التعليمية -4

كل اجملموعتني مها اجملموعة الضابطة ك   الكالـيف ىذه العملية قامت الباحثة بتعليم مهارة 
اجملموعة التجريبية. ك يف العملية التعليمية يف اجملموعة الضابطة سارت الباحثة على الطريقة التقليدية،  



الشرقية. هبذه الطريقة مل  ر بلومبوؾايوسف عبد الستيف مدرسة كما سارت عليها مدٌرسة اللغة العربية 
 تكن لدل الطلبة جمذبة التعليم.

اجملذبة يعين  الكتابأما للمجموعة التجريبية عملية خاصة تعامل هبذا الباحثة، ك ىي إستخداـ 
 اليت صممتها الباحثة. احملاكرةالكتاب 

، ك اليـو، ك املوضوع الثاين تعارؼكؿ ىو موضوعات، فاملوضوع األ َُمن  الكتابتتكوف ىذه 
، كاملوضوع ُمساعدة األـ كاألب، كاملوضوع الرابع طعم، كاملوضوع اخلامس يف املدرسة املوضوع الثالث 

، كاملوضوغ السابع عائلة، كاملوضوع الثامن اللوف، كاملوضوع التاسع اعماؿ اليومية، ِالسادس يف املدرسة 
زيادة يف ىذا الكتاب ىو اغنياء العربية ك العب اللغوية ك العبارات ك  كاملوضوع العاشر االالت.

. قد قامت الباحثة بإجراءات للمجموعتني ك مها اجملموعة الضابطة ك اجملموعة التجريبة على ".القصرية
اين حسب أربع لقاءات. يعين اللقاء األكؿ لإلختبار القبلي ك اللقاء الرابع لإلختبار البعدم، أما اللقاء الث

إىل اللقاء الثالث لتجربة اإلنتاج املصممة يف اجملموعة التجريبة ك سري التعليم العادم للمجموعة 
 الضابطة. 



 املواد 

إف املواد الدراسية هلذه التجربة ىي من الكتاب "احملاكرة" للفصل األكؿ املتوسطة.إف املواد اليت 
 استخدـ الباحثة يف عملية التدريس الكالـ كما يلي:

 ادة األكىل للخطوة األكىلامل - أ

ْرُس اأَلوَّلُ   الدَّ

 التىعاىريؼ

 كىعىلىٍيكيمي السَّالىـي  -   + السَّالىـي عىلىٍيكيٍم؟

؟  أىنىا تًٍلًمٍيذه  -    + مىٍن أىٍنتى
 الى، لىٍستي أيٍستىاذنا بىٍل أىنىا تًٍلًمٍيذه  -   + ىىٍل أىٍنتى أيٍستىاذه؟

؟  ًاْسًٍٍي عىًلي   -    + مىا اٍْسيكى
؟  أىِبٍ . . . . . . . . -    + مىٍن أىبػيٍوؾى

؟  عيٍمرًٍم . . . . . . .سىنىةن  -    + كىٍم عيٍمريؾى
 أىٍسكيني يفٍ قػىٍريىًة . . . . . . -    أىٍينى تىٍسكيني؟ +

 أٍسكيني مىعى أِبٍ كى أيمٍِّي كى ًإٍخوىيتٍ  -   + مىعى مىٍن تىٍسكيني؟
 

 المفردات الجديدة
 Muridتًٍلًمٍيذه:
 Guruأيٍستىاذه:
 Namaًاٍسمه:

:  Ayahاىبه



 Umurkuعيٍمرًٍم:
 kamu tinggalتىٍسكيني:

 Desaقػىٍريىةه:
 

 املادة الثانية للخطوة الثانية - ب
ْرُس الثَّاِنى  الدَّ

 الضٍَّيفي 
 كىعىلىٍيكيمي السَّالىـي  -   + السَّالىـي عىلىٍيكيٍم؟

 جيٍوده، تػىفىضٍَّل أيٍدخيٍل!نػىعىٍم ىيوى مىوٍ  -   + ىىٍل أىبػيٍوؾى مىٍوجيٍوده؟
 أىِبٍ الى يػىزىاؿي ييصىلِّى، اًنٍػتىًظٍر َلىظىةن  -   + مىٍرحىبنا، شيٍكرنا جىزًٍيالن 

 اْسًٍٍي عىًلي ، كىمىا اٍْسيكيمي اٍلكىرمًٍيي؟ - + طىيِّبه أىنىا ميٍنتىًظريهي، مىااٍْسيكى يىا كىلىده؟
 نى ًجٍئتيٍم؟ًمٍن أىيٍ  -   + ًاْسًٍٍي عىٍبدي الرَّؤيٍكؼً 

ًديٍػنىةً  ا اٍلمىكىاًف؟ -  + ًجٍئتي ًمٍن خىارًًج اٍلمى  مبىاذىا ًجٍئتيٍم ًإىلى ىىذى
 أىٍينى سىيَّارىتيكيمي اآٍلفى؟ -   + ًجٍئتي بًالسَّيَّارىةً 

؟ - + تػىرىٍكتػيهىا يفٍ الشَّارًًع ًِبىاًنًب اٍلمىٍطعىمً   مىٍن حيىٍريسيهىا ىينىاؾى
 أىنٍػتيٍم تىٍشرىبػيٍوفى اٍلقىٍهوىةى أىًك الشَّامى؟ -   + حيىٍريسيهىا السَّاًئقي 

؟ بُّ أىٍف تىٍشرىبى اٍلمىاءى اٍلميثػىلَّجى؟  -  + الى، الى، الى تيٍشًغٍل نػىٍفسىكى  أىحتًي
 اىٍعًطيًنٍ كيٍوبنا ًمنى اٍلمىاًء لىٍوْسىىٍحتى    
 أًلىينٍِّ  غىلىبىيًنٍ العىٍطشي    

ًثيػٍرنا، أىنىا  ًلمىاذىا؟ - الى أىٍشرىبي الثػٍَّلجى  + الى، شيٍكرنا كى
ةً  - + مىنػىعىيًنٍ الطًَّبٍيبي عىنوي يىٍكًفٍييًنٍ مىاءه ميٍغلىى  ىىاىيوى أىِبٍ قىًد انٍػتػىهىى ًمنى الصَّالى



 
 المفردات الجديدة

:  Tamuالضٍَّيفي
 Adaمىوجيٍوده:
 Masuklahايٍدخيٍل:
: شيٍكرنا  Terimakasih Banyakجىزًٍيالن

 Tunggulah Sebentarظىةى:اًنٍػتىًظٍر َلىٍ 
ىًديٍػنىًة:

 Luar Kotaخىارًًج امل
 Mobilالسَّيَّارىةي:

:  Saya Meninggalkanتػىرىٍكتي
:  Supirالسَّاًئقي
 Kopiالقىٍهوىةي:
 Tehالشَّام:

:  Jangan repotkan dirimuالى تيٍشًغٍل نػىٍفسىكى
:  Hausالعىٍطشي

يٍغلىى:
 Air Hangatمىاءي امل



 
 وة الثالثةالمادة الثالثة للخط

ْرُس الثَّاِلثُ   الدَّ
 اليَ ْومُ 

  كىعىلىٍيكيمي السَّالىـي  -   + السَّالىـي عىلىٍيكيٍم؟
ا اٍليػىٍوـى؟  اٍليػىٍوـى يػىٍوـي اأٍلىحىدً  -   + أىمُّ يػىٍوـو ىىذى
 بًاأٍلىٍمًس يػىٍوـي السٍَّبتً  -   + أىمُّ يػىٍوـو بًاأٍلىٍمًس؟

ا يػىٍوـي الثُّالىثىاًء؟  ثٍػنػىنٍيً  -  + ىىٍل غىدن ا يػىٍوـي اإٍلً  الى، غىدن
ًذًه الَّيػٍلىًة؟ ثٍػنػىنٍيً  -   + أىيَّةى لىيػٍلىةو ىى ًذًه الَّيػٍلىةي لىيػٍلىةي اإٍلً  ىى

 اٍلبىارًحىةى لىيػٍلىةي اأٍلىحىدً  -   + أىيَّةى لىيػٍلىةو اٍلبىارًحىةى؟
  اآٍلفى  تىارًٍيخه خىاًمسه ًمٍن شىٍعبىافى  -   + أىمُّ تىارًٍيخه اآٍلفى؟

ٍمًتحىافً  ٍفلىةي ااٍلً ٍمًتحىاًف يفٍ مىٍدرىسىيًتٍ تىارًخي َخىٍسىةى عىشىرى    -  + أىمُّ تىارًٍيخه حى ٍفلىةي ااٍلً  حى
ٍعبىافى         يفٍ مىٍدرىسىًتكى      ًمٍن شى

ٍعبىافى  -   + أىمُّ شىٍهرو اآٍلفى؟  اآٍلفى  شىٍهري شى
 المفردات الجديدة:

 Hariاليىوـي:
 Kemarinاألىٍمس:

ا:  Besokغىدن
 semalam :البىارًحىةي 
 Tanggalتىارًٍيخه:



:  Bulanشىٍهره
 Malam Ahadلىيػٍلىةي األىحىٍد:

 
 المادة الرابعة للخطوة الرابعة

ْرُس الرَّاِبعُ   الدَّ
؟  أىًخٍي يػىٍغتىًسلي يفٍ اَلٍىمَّاـً  -   + يىا كىلىدي أىٍينى أىخيٍوؾى

 ٍي  إٍْسىاًعٍيلي  يػىٍقرىأي اجلٍىرًٍيدىةى عىمِّ  -  + أىٍينى عىمُّكى  إٍْسىاًعٍيلي؟ 
 يفٍ  اٍلبػىٍهًو اخلٍىٍلًفيِّ  -   + أىٍينى يػىٍقرىأي اجلٍىرًٍيدىةى؟ 

ا أىخيٍوؾى الصَّغًيػٍري؟ ا اًٍبني خىالىيًتٍ  -  + ىىٍل ىىذى  الى، ىىذى
 ًاٍْسيوي عىًقٍيله كى عيٍمريهي  َخىٍسي ًسًننٍيى  -   + مىا اٍْسيوي؟ كىكىٍم عيٍمريهي؟

ا ىيوى يىٍسكيني ىينىا؟  نػىعىٍم، أىِبٍ تػىبػىنَّاهي ميٍنذي ًصغىرًهً  -   + ًلمىذى
؟  ًىيى تىٍسكيني مىعى زىٍكًجهىا يفٍ قػىٍريىةو بىًعٍيدىةو ًمٍن ىينىا -   + أىٍينى تىٍسكيني خىالىتيكى

 المفردات:
 Mandiيػىٍغتىًسلي:
ـي:  Kamar Mandi اَلىمَّا

 Membacaيػىٍقرىأي:-قػىرىأى 

 Koranرًٍيدىةي:اجلى 
 Bertempat :يىٍسكيني 

 Desaقػىٍريىةه:
ًٍيحي:  Istirahatتىٍسرتى



ًديٍػقىةه:  Kebunحى
 Buah-buahanالفىاًكهىةي:
 Kandangحىًظيػٍرىةه:

 Ayamالدَّجَّاجه:
 Burungالطُّيػيٍوري:

 
 خامسالمادة الخامس للخطوة ال

ْرُس اْلَخاِمسُ   الدَّ
 اآٍلآلتي 

فٍػرتىً؟+ مبىاذىا  تىٍكتيبي يفٍ ال فٍػرتىً  بًاٍلًمٍرسىًم أىًك اٍلقىلىمً  -  دَّ  أىٍكتيبي يفٍ الدَّ
بػٍُّورىًة بًاٍلقىلىًم؟ بػٍُّورىًة  بًالطَّبىاًشرٍيً  - + ىىٍل تىٍكتيبي عىلىى السَّ  الى، أىٍكتيبي عىلىى السَّ

 أىٍمسىحيهىا بًاٍلًمٍمحىاةً  -   + مبىاذىا متىٍسىحي اٍلًكتىابىةى؟
 تيٍصنىعي ًمنى اٍلمىطَّاطً  -   اٍلًمٍمحىاةي  + ًممَّ تيٍصنىعي 

سىةى  -  + مىا الًَّذٍم تىٍستػىٍعًمليوي  ًإذى أىرىٍدتى   أىٍستػىٍعًملي الطىالَّ
بػٍُّورىًة؟     متىٍسىحى  اٍلًكتىابىةى عىلىى السَّ

 تػيبىاعي يفٍ الدَّكىاًكنٍيى  -   + أىٍينى تػيبىاعي الطَّالَّسىةي؟
 

 المفردات الجديدة:
 Alat-alat:اآلآلتي 

:-كتبى   Menulisيىٍكتيبي



: فٍػتػىري  Buku Tulisالدَّ
بػٍُّورىةي:  Papan Tulisالسَّ

:  Kapurالطٌبىاًشيػٍري
طَّاطي:

ى
 Karetامل

 Penghapusالطَّالَّسىةه:
 Tokoدىكىاًكنٍيي:-ديكَّاف

 
 المادة السادس للخطوة السادس

اِدسُ  ْرُس السَّ  الدَّ
 الطٍَّعمي 

 طىٍعميوي حيٍلوه  -   + مىا طىٍعمي السُّكًَّر؟
                                                                  اىلصَّربي ك الدَّكىاءي  كىاٍلقىٍهوىةي الَّيًتٍ الى يػيٍوضىعي ًفيٍػهىا - + مىا الًَّذٍم طىٍعميوي مير ؟

 السُّكَّري كىغىيػٍريىىا
 طىٍعميوي عىٍذبه  -   + مىا طىٍعمي اٍلمىاًء؟

 الى، مىاءي اٍلبىٍحًر طىٍعميوي مىاًلحه  - ٍل طىٍعمي مىاًء اٍلبىٍحًر عىٍذبه أىٍيضنا؟+ ىى 
ًذًه اٍلعىٍنبىًة؟ ٍ تػىٍنضىٍج بػىٍعدي  -   + مىا طىٍعمي ىى   طىٍعميهىا حىاًمضه أًلىنػَّهىا  ملى

 طىٍعميهىا حيٍلوه كى لىًذٍيذه  -  + كىٍيفى طىٍعميهىا ًإذى نىًضجىٍت؟
 طىٍعميوي ًحرٍِّيفه  -   ٍسبىاًس؟+ مىا طىٍعمي  اٍلبً 

 المفردات الجديدة
 Rasa طىٍعمي: -ُ



 Gulaالسيكَّر :  -ِ

 Manis حيٍلوه : -ّ

 Pahitمير  :  -ْ

 Obatدىكىاءه:  -ٓ

 Kopiقػىٍهوىةه:  -ٔ

 Airمىاءه:  -ٕ

 Asinمىاًلحه:  -ٖ

 Cabeًبٍسبىاٍس:  -ٗ

َُ-  :  Pedasًحرٍِّيفه

 المادة السابع للخطوة السابع
 عُ ابِ السَّ  سُ رْ الدَّ 

 اللَّْونُ 
؟+   لىٍونػيهىا أىٍصفىره  -   مىا لىٍوفي ًمٍسدىرىًتكى

 الى، لىٍوفي ًإزىارًٍم أٍخضىره  -   + ىىٍل لىٍوفي ًإزىارًؾى أٍسوىده؟
اءي كى اٍلقىلىٍنسيوىةي كىغىيػٍريمهيىا -   + مىا الًَّذٍم لىٍونيوي أىٍسوىده؟  اَلًٍذى

؟  لىٍونيوي أىبٍػيىضه نىاًصعه  -   + مىا لىٍوفي اٍلًقٍرطىاسي
 رىاًئحىطيوي شىًذيَّةه  -   مىا رىاًئحىةي اٍلوىٍرًد؟+ 

؟                         رىاًئحىطيوي كىرًيٍػهىةه   -+ مىا رىاًئحىةي اٍلبىقِّ



 
 المفردات الجديدة

:  Kuningأىٍصفىره
 Hitamأىٍسوىده:

:  Sarungًازىاره
:  Kertasًقٍرطىاسه

 Putih Mengkilatأىبٍػيىضه نىاًصعه:
 Wangiشىًذيَّةي:

 Kepindingق :بى 
 

 المادة الثامن للخطوة الثامن
ْرُس   الثَّاِمنُ الدَّ

ا يىا أىًخٍي؟              ا، أىظينُّ ًكتىابى أىٍْحىدى  -+ ًكتىابي مىٍن ىىذى  أىناى الى أىٍدرًٍم ًكتىابي مىٍن ىىذى
 ايٍنظيٍر أىمُّ ًكتىابه ىىذىا؟ -+ الى، ًكتىابي أىٍْحىدى أىٍخضىره              

ا اٍلًكتىابي أىٍْحىره      كىىىذى
ا ًكتىابي اٍلًفٍقًو                       ًإذنا ىيوى كتىابي عىًلي   -+ ىىذى
؟        نػىعىم آنًفنا سىأىلىيًنٍ كىثًيػٍرنا عىٍن أىٍحكىاـً الصٍَّوـً  -+ ًمٍن أىٍينى تػىٍعًرؼي أىنَّوي ًكتىابي عىًلي 

 سىارى ًإىلى بػىٍيًت أىًخٍيًو كىرىاءى اٍلبىييًتٍ  -       + أىٍينى عىًلي  اآلفى؟                
يئنا  -+ مىاذى تىعمىلي أىٍنتى اآٍلفى؟                  الى أىٍعمىلي  شى

 المفردات:



أىٍدرًم:  Saya tidak tauالى
 Lihatlahأيٍنظيٍر:

:  Kamu Tauتػىٍعرًٍيفي
 Tadiآنًفنا:
:  Jalanسىارى
 Saya Menyangkaأىظينُّ:

 
 لتاسع للخطوة التاسعالمادة ا

ْرُس   التَّاِسعُ الدَّ
 يفٍ اٍلمىٍدرىسىةً 

 دىٍرسينىا اٍليػىٍوـى اٍلميطىالىعىةي  -    + مىا دىٍرسينىا اٍليػىٍوـى يىا أىٍكالىدي؟
 حىًضره يىا أيٍستىاذي  -    + خيًذ الطَّبىاًشيػٍرى يىا عىًلي ؟
ا اٍليػىٍوـى   ا غىاًئبه الى أىحىدى ًمنَّ  -     + مىًن اٍلغىاًئبي ىىذى

 ًاٍستػىعىارىىىا أىحىدي اأٍلىٍصحىابً  -   + ًاٍمسىًح السَّبُّورىةى  أىكَّالن! أىٍينى الطَّالَّسىةي 
 يفٍ اٍلًقٍسًم الثَّاًلثً 

بػٍُّورىةى!  أىمُّ دىٍرسو نػىٍقرىأي اٍليػىٍوـى يىا أيٍستىاذي؟  - + خيٍذىىا ًبسيٍرعىةو مثيَّ اٍمسىٍح هًبىا السَّ
 حىاًضره  -  لصٍَّفحىةى اخلٍىاًمسىةى + اًفٍػتىحيٍوا ا

، ادو  - + حنىٍني نػىٍقرًأي اآٍلفى الدٍَّرسى التَّاًسعى عىشىرى  نػىعىٍم حنىٍني يفٍ اٍستػيٍعدى
ٍكفى؟      ىىٍل أىنٍػتيٍم ميٍستىًعدُّ

 



 المفردات الجديدة:
ٍدرىسىة:

ى
 Sekolahامل

:  Alphaالغىاًئبي
 Hapuslahًاٍمسىٍح:
:  Pelajaranالدٍَّرسي

 Bukalah (kalian)حيوا:اًفٍػتى 
 Cepatًبسيٍرعىة:

 
 المادة العاشر للخطوة العاشر

ْرُس   الَعاِشرُ الدَّ
 يفٍ اٍلمىٍطعىمً 

    + السَّالىـي عىلىٍيكيٍم؟
 ك الرٍَّْحىةي  كىعىلىٍيكيمي السَّالىـي  -

 + مىسىاءي النػٍُّورً 
 مىسىاءي اٍلبػىٍهجىًة كىاَلٍيبػيٍوًر تػىفىضٍَّل ًاٍجًلسٍ  -

ًثيػٍرنا+ شيٍكرن   ا كى
 أىمُّ طىعىاـو تيرًٍيديهي يىا أيٍستىاذي؟ -

 + اىٍعًطيًنٍ قىاًئمىةى اأٍلىٍسعىاًر ٌأكَّالن!
؟ - بُّ  ىىا ًىيى  اٍلقىاًئمىةي. . . . . .مىاذىا حتًي

ٍيكيٍم اللٍَّحمي اٍلمىٍشًومُّ؟ + اىٍعًطيًنٍ صىٍحَنى ريز  كى صىٍحنى مىرىؽً   اٍلغىنىًم، ىىٍل لىدى



 وى مىٍوجيٍوده نػىعىم ىي  -
 ىىٍل حتىٍتىاجي ًإىلى شىٍيءو، آخيذيهي لىكيمٍ  -

ا خيًذ النػُّقيٍودى!   + الى، يىٍكًفى ىىذى
 تػىفىضٍَّل نىًوهٍلىا ًإىلى أىًمنٍيً الصٍُّنديٍكؽً  -

  + شيٍكرنا عىلىى ًخٍدمىًتكيٍم. سىأىٍرًجعي 
. حنىٍني يفٍ ًخٍدمىًتكيٍم دىاًئمنا -  لىٍيكيٍم فػيٍرصىةن أيٍخرىلإً  الى شيٍكرى عىلىى كىاًجبو
 المفردات الجديدة: 

ىٍطعىمي:
 Restaurantامل

 Duduklahًاٍجًلٍس:
ـه:  Makananًطعىا

 Berikan sayaأىٍعًطيًن:
 Buku Menuقىاًئمىةي األىٍسعىار:

 Piringصىٍحنه:
ٍشًول:

ى
 Daging Panggangاللٍَّحمي امل
 Uangالنػُّقيٍود:

 Kasirأىًمنٍيي الصيٍنديٍكؽ:
 Kesempatan:فػيٍرصىةن 

 
 

 المادة الحادى عشر للخطوة الحادى عشر
ْرُس   الَحاِدى َعَشرالدَّ



لًيَّةً   يفٍ الصٍَّيدى
  + أيرًٍيدي أٍف أىٍشرتىًمى الدَّكىاءى 

 ىىٍل مىعىكى كىٍصفىةه ًطبػِّيَّةه ؟ -
  + نػىعىم ىىًذًه ًىيى 

 تػىفىضٍَّل ًاٍجًلٍس أىكَّالن حىَّتَّ أىٍحسيبى َثىىنىكى  -
 ا . . . . . .كىٍم َثىىنػيهىا+ شيٍكرن 

 َثىىنػيهىا أىٍربػىعىةي آالىًؼ ريكبًيَّةو فػىقىطٍ  -
ًذًه النػُّقيٍودي    + تػىفىضٍَّل ىى

 اًنٍػتىًظٍر أكَّالن يىا سىيًِّدمٍ  -
؟ نًٍتظىاري   + ىىٍل يىطيٍوؿي ااٍلً

 الى، الى، بػىٍعدى قىلًٍيالن تىٍستىًطٍيعي أىٍف تأخيذى الدكىاءى  -
 الن + شيٍكرنا جنزًيٍ 

 
 المفردات الجديدة

لًيَّة:  Apotikالصىٍيدى
 Saya Membeliأىٍشرتىًل:
 Obatالدَّكىاءي:

 Resep Dokterكىٍصفىة ًطبػِّيَّة:
 Hargaَثىىنه:

 Menungguاًنًٍتظىار:
 Sebentar Lagiبػىٍعدى قىًلٍيل:



 Kamu Mengambilتىأخيذى:
 

 المادة الثاني عشر للخطوة الثاني عشر
ْرُس   َعَشر الثَّاِنيالدَّ

 صىالىةي اجلٍىمىاعىةً 
  + ىىٍل صىلٍَّيتى الظٍُّهرى يىا أىًخٍي؟

 نػىعىٍم، تػىقىبَّلى اللي  -
  + أىٍينى صىلٍَّيتػىهىا؟ 

 صىلٍَّيتػيهىا يفٍ اٍلمىٍسًجًد َجىىاعىةن  -
ٍفريٍكضىاًت بًاجلٍىمىاعىًة؟ى +  ٍيعى اٍلمى   ىىٍل صىلٍَّيتى َجًى
  شىعيٍرتي بًاخلٍىسىارىًة ًإذىا تىأىخٍَّرتي عىًن اجلٍىمىاعىًة نػىعىٍم. اَلٍىٍمدي لًلًَّو أًلىينٍِّ  -

ٍيله يىا أىًخٍي، تػىقىبَّلى اللي صىالىتىكى  ا َجًى   + ىىذى
 آًمنٍي  آًمنٍي  -

 المفردات الجديدة
ٍفريٍكضىاتً  ٍيعى اٍلمى  Semua Kewajiban:َجًى

:  Saya Merasakanشىعيٍرتي
 Rugiاخلىسىارىة:
:  Saya Terlambatتىأىخٍَّرتي

 Sholat  Jamaahصىالىةي اجلٍىمىاعىًة:
 

 المادة الثالث عشر للخطوة الثالث عشر



ْرُس   الثَّاِلَث َعَشرَ الدَّ

 مىعى الطًَّبٍيبً 

 + صىبىاحي اخلٍىرٍيً يىا ديٍكتػيٍور!

 صىبىاحي النػٍُّوًر، أىٍىالن كىسىٍهالن. تػىفىضٍَّل ًاٍجًلسٍ  -
 + شيٍكرنا جىزًٍيالن يىا طىًبٍيبي 

 صىابىكى ًمنى اٍلمىرىًض؟مىا أى   -
 + الى أىٍدرًٍم يىا سىيًِّدٍم. ًإالَّ أىنَّيًنٍ شىعيٍرتي ًبصيدىاعو يفٍ رىٍأًسٍي  حىَّتَّ يىٍصعيبى عىلىيَّ النػٍَّوـي  

؟ -  كىمىا كىًظيٍػفىتيكى
ٍوًميَّةً  اًرًس اٍلعىالًيىًة اَلٍيكي  + أىنىا ميدىرِّسه يفٍ ًإٍحدىل اٍلمىدى

 يَّةه يفٍ اأٍلىٍكًل؟ىىٍل ًعٍندىؾى شىهً  -

ًهيَّةه كىلىًكينٍِّ مىازًٍلتي أيكىلِّفي نػىٍفسً  الى، مىا+  عىلىى تػىنىاكيًؿ الطَّعىاـً  يٍ ًعٍنًدٍم شى

 المفردات الجديدة
 Dokterالطًَّبٍيًب:

:  Kamu Alamiأىصىابىكى

 Sakitاٍلمىرىض:

 Saya Tidak Tauالى أىٍدرًٍم:   
:  Saya Merasakanشىعيٍرتي
 Pusingصيدىاع:



 Tugasكىًظيػٍفىة:
ًهيَّةه:  Semangatشى

 Saya Memaksakan Diriٍي:أيكىلِّفي نػىٍفسً 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 المبحث الثالث : عرض بيانات اإلختبار و تحليلها و مناقشتها 

 نتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي في المجموعة الضابطة - أ

 (3الجدول )
 عديمعايير النتيجة لإلختبار القبلي و الب 

 التقدير فئة النتائج الرقم
 دمتاز ََُ-ُٗ ُ
 جيد جدا َٗ-ُٖ ِ
 جيد َٖ-ُٕ ّ
 مقبوؿ َٕ-ُٔ ْ
 ضعيف َٔ-َ ٓ

تعرض الباحثة يف ىذا الفصل بيانات قيم اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة 
معيار النتائج هلذا الضابطة. كأما ىدفو ملعرفة الكفاءة األساسية لكل طالب. ك قد قسمت الباحثة 

، ك جيد يف مسافة النتيجة َٗ-ُٖ، ك جيد جدا يف مسافة النتيجة ََُ-ُٗاإلختبار ىو دمتاز 
، كما تعريض يف َٔ-َ، مث ضعيف يف مسافة النتيجة َٕ-ُٔ، ك مفبوؿ يف مسافة النتيجة َٖ-ُٕ

 (ّامللحق األكؿ اجلدكؿ )
 

 (4الجدول  )
 الضابطةنتيجة اإلختبار القبلي في المجموعة 

 درجة نتيجة الطلبة الرقم
 مقبوؿ ٓٔ ُ ُ
 ضعيف ْٓ ِ ِ
 ضعيف ٖٓ ّ ّ



 جيد  ٕٓ ْ ْ
 ضعيف ْٓ ٓ ٓ
 ضعيف ِٖ ٔ ٔ
 مقبوؿ َٓ ٕ ٕ
 مقبوؿ ٓٔ ٖ ٖ
 جيد ٕٓ ٗ ٗ

 جيد َٕ َُ َُ
 ضعيف ّٓ ُُ ُُ
 مقبوؿ ٓٔ ُِ ُِ
 ضعيف َٓ ُّ ُّ
 مقبوؿ ٓٔ ُْ ُْ
 جيد جدا ٖٓ ُٓ ُٓ

 (5الجدول )
 نتيجة اإلختبار البعدي في المجموعة الضابطة

 درجة نتيجة الطلبة الرقم
 مقبوؿ ٓٔ ُ ُ
 ضعيف َٓ ِ ِ
 ضغيف َٔ ّ ّ
 جيد ٕٓ ْ ْ
 ضعيف َٓ ٓ ٓ
 ضعيف َْ ٔ ٔ
 ضعيف َْ ٕ ٕ
 مقبوؿ ٓٔ ٖ ٖ



 جيد ٕٓ ٗ ٗ
 جيد ّٕ َُ َُ
 ضعيف َْ ُُ ُُ
 ضعيف َٔ ُِ ُِ
 مقبوؿ ٓٔ ُّ ُّ
 بوؿمق ٓٔ ُْ ُْ
 جيد َٖ ُٓ ُٓ

 

للمجموعة الضابطة  الكالـ( يوضح أف نتيجة مهارة  ٓك  ْكما تعرض ما يف امللحق األكؿ ) جدكؿ 
يناؿ النتائج املتنوعة. ك ىذا  َُِْ-َُِّحينما يقوموف باإلختبار القبلي  ك اإلختبار البعدم السنة 
سيطرة  نسهل عليهت الطالبات. ىناؾ ـالكالتدؿ علو أهنم يف خمالف سيطرة اللغة العربية يف مهارة 

حَّت جيب على املدٌرسة تعاجل مشكالت  الكالـك ىناؾ يصعب عليهم سيطرة مهارة  الكالـمهارة 
 دراستهم بشدة.

 (6الجدول )
 ئوية من درجات نتائج اإلختبار القبلي من مجموعة الضابطةاالنسبة الم

 نسبة المئوية عدد الطلبة التقدير الرقم
 - - دمتاز ُ
 %7ٕٔٔ ُ جيد جدا ِ
 %َِ ّ جيد ّ
 %7ّّّّ ٓ مقبوؿ ْ
 %َْ ٔ ضعيف ٓ

 %ََُ ُٓ اجملموع



(، تصف الباحثة أف بعض الطلبة  الفاشلني ٔإعتمادا على اجلدكؿ يف امللحق األكؿ ) اجلدكؿ 
% )طالبة 7ٕٔٔ"جيد جدا"  الطالباتمستول كفاءة  -ُللمجموعة الضابطة يف اإلختبار القبلي :

"مقبوؿ"  الطالباتك مستول كفاءة  طالبات( ّ% )َِجيد" " حدة(ك مستول كفائة الطالباتكا
 (. الباتط ٔ% ) َْ( ك مستول كفاءة الطلبة "ضعيف"  طالبات ٓ% ) 7ّّّّ

 (7الجدول )
 ئوية من درجات نتائج اإلختبار البعدي من مجموعة الضابطةاالنسبة الم

 يةنسبة المئو  عدد الطلبة التقدير الرقم
 - - دمتاز ُ
 - - جيد جدا ِ
 % 7ِٔٔٔ ْ جيد ّ
 % 7ِٔٔٔ ْ مقبوؿ ْ
 %7ْٕٔٔ ٕ ضعيف ٓ

 % ََُ ُٓ المجموع
( حتصيل ٕأما اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة، كما تعرض يف امللخق األكؿ ) اجلدكؿ 

لطلبة مستول كفاءة ا -ِ( ك  طالباتْ% )  7ِٔٔٔ"جيدمستول كفاءة الطلبة "  -ُعلى : 
 (  طالباتٕ% )7ْٕٔٔ" ضعيفمستول كفاءة الطلبة " -ّ( ك  طالباتْ% )  7ِٔٔٔ" مقبوؿ"

 
 
 

 نتيجة اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي في المجموعة التجريبة - ب

 (8الجدول )
 معايير النتيجة لإلختبار القبلي و البعدي



 التقدير فئة النتائج الرقم
 دمتاز ََُ-ُٗ ُ
 اجيد جد َٗ-ُٖ ِ
 جيد َٖ-ُٕ ّ
 مقبوؿ َٕ-ُٔ ْ
 ضعيف َٔ-َ ٓ

تعرض الباحثة يف ىذا الفصل بيانات قيم اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة 
الضابطة. كأما ىدفو ملعرفة الكفاءة األساسية لكل طالب. ك قد قسمت الباحثة معيار النتائج هلذا 

، ك جيد يف مسافة النتيجة َٗ-ُٖفة النتيجة ، ك جيد جدا يف مساََُ-ُٗاإلختبار ىو دمتاز 
، كما تعريض  َٔ-َ، مث ضعيف يف مسافة النتيجة  َٕ-ُٔ، ك مفبوؿ يف مسافة النتيجة َٖ-ُٕ

 (ّيف امللحق األكؿ اجلدكؿ )
 

 (9الجدول  )
 نتيجة اإلختبار القبلي من المجموعة التجريبة  

 درجة نتيجة الطلبة الرقم
 ضعيف َٔ ُ ُ
 فضعي َٓ ِ ِ
 مقوؿ ِٔ ّ ّ
 مقبوؿ َٕ ْ ْ
 ضعيف َٔ ٓ ٓ
 ضعيف َٔ ٔ ٔ
 مقبوؿ ٕٓ ٕ ٕ



 ضعيف َٔ ٖ ٖ
 جيد ٕٓ ٗ ٗ

 مقبوؿ ٓٔ َُ َُ
 ضعيف َٔ ُُ ُُ
 جيد ٕٓ ُِ ُِ
 مقبوؿ ٓٔ ُّ ُّ
 ضعيف َٔ ُْ ُْ
 جيد َٖ ُٓ ُٓ

 
 (11لجدول )ا

 نتيجة اإلختبار البعدي من المجموعة التجريبة  

 درجة نتيجة الطلبة الرقم
 جيد َٖ ُ ُ
 مقبوؿ َٕ ِ ِ
 جدا جيد ِٖ ّ ّ
 دمتاز َٗ ْ ْ
 جيد َٕ ٓ ٓ
 مقبوؿ َٔ ٔ ٔ
 دمتاز َٗ ٕ ٕ
 جيد  َٖ ٖ ٖ
 دمتاز َٗ ٗ ٗ

 جيد جدا ٖٖ َُ َُ



 مقبوؿ ٓٔ ُُ ُُ
 جيد جدا ٖٗ ُِ ُِ
 جدا جيد ِٖ ُّ ُّ
 جيد َٖ ُْ ُْ
 دمتاز ٓٗ ُٓ ُٓ

للمجموعة الضابطة  الكالـ( يوضح أف نتيجة مهارة  ٓك  ْاألكؿ ) جدكؿ  كما تعرض ما يف امللحق
يناؿ النتائج املتنوعة. ك ىذا  َُِْ-َُِّحينما يقوموف باإلختبار القبلي  ك اإلختبار البعدم السنة 
سيطرة  نسهل عليهت الطالبات. ىناؾ الكالـتدؿ علو أهنم يف خمالف سيطرة اللغة العربية يف مهارة 

حَّت جيب على املدٌرسة تعاجل مشكالت  الكالـك ىناؾ يصعب عليهم سيطرة مهارة  الكالـمهارة 
 دراستهم بشدة.

 (11الجدول )
 النسبة المئوية من درجات نتائج اإلختبار القبلي 

 من مجموعة التجريبة 

 (، تصف الباحَُإعتمادا على اجلدكؿ يف امللحق األكؿ ) اجلدكؿ 
 سبة المئويةن عدد الطلبة التقدير الرقم

 - - دمتاز ُ
 - - جيد جدا ِ
 %َِ ّ جيد ّ
 %7ّّّّ ٓ مقبوؿ ْ
 %7ْٕٔٔ ٕ ضعيف ٓ

 %ََُ ُٓ المجموعة



مستول كفاءة الطلبة  -ُثة أف بعض الطلبة  الفاشلني للمجموعة التجريبة يف اإلختبار القبلي :
ستول كفاءة الطلبة "جيد" م -ّ(  ك  -مستول كفاءة الطلبة "جيد جدا" )  -ِ( ك  -" دمتاز" ) 

مستول  - ٓ( ك  طالبات ٓ% ) 7ّّّّمستول كفاءة الطلبة "مقبوؿ"  -ْ( ك  طالباتّ% ) َِ
 (. طالباتٕ% ) 7ْٕٔٔكفاءة الطلبة "ضعيف" 

 (12الجدول )
 النسبة المائوية من درجات نتائج اإلختبار البعدي

 مجموعة التجريبة من 
 ئويةنسبة الم عدد الطلبة التقدير الرقم

 %7ِٔٔٔ ْ دمتاز ُ
 % 7ِٔٔٔ ْ جيد جدا ِ
 % 7ِٔٔٔ ْ جيد ّ
 % َِ ّ مقبوؿ ْ
 - - ضعيف ٓ

 % ََُ ُٓ المجموع
( حتصيل ٕأما اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة، كما تعرض يف امللخق األكؿ ) اجلدكؿ 

كفاءة الطلبة "جيد مستول   -ِ( ك  طالباتْ% )  7ِٔٔٔمستول كفاءة الطلبة " دمتاز" -ُعلى : 
 -ْ( ك  طالباتْ% ) 7ِٔٔٔمستول كفاءة الطلبة "جيد"  -ّ( ك  طالباتْ% )  7ِٔٔٔجدا" 

 (  طالباتّ%  )  َِمستول كفاءة الطلبة "مقبوؿ" 
 

 ( ُّ) جدول
 نتائج التالميذ في االختبارين )القبلي والبعدي(



 

 الرقم

األسماء 
للمجموعة 

 الضابطة

 النتائج

 ةللمجموعة الضابط

األسماء 
 للمجموعة

 التجربة

 النتائج

للمجموعة التجريبة  
 )أ(

 بعدي قبلي بعدي قبلي

ُ ُ ٔٓ ٔٓ ُ َٔ َٖ 

ِ ِ ْٓ َٓ ِ َٓ َٕ 

ّ ّ ٖٓ َٔ ّ ِٔ ِٖ 

ْ ْ ٕٓ ٕٓ ْ َٕ َٗ 

ٓ ٓ ْٓ َٓ ٓ َٔ َٕ 

ٔ ٔ ِٖ َْ ٔ َٔ َٔ 

ٕ ٕ َٓ َْ ٕ ٕٓ َٗ 

ٖ ٖ ٔٓ ٔٓ ٖ َٔ َٖ 

ٗ ٗ ٕٓ ٕٓ ٗ ٕٓ َٗ 

َُ َُ َٕ ّٕ َُ ٔٓ ٖٖ 

ُُ ُُ ّٓ َْ ُُ َٔ ٔٓ 



ُِ ُِ ٔٓ َٔ ُِ ٕٓ ٖٗ 

ُّ ُّ َٓ ٔٓ ُّ ٔٓ ِٖ 

ُْ ُْ ٔٓ ٔٓ ُْ َٔ َٖ 

ُٓ ُٓ ٖٓ َٖ ُٓ َٖ ٗٓ 

 ُُُِ ٕٕٗ  َّٗ ٖٔٔ العدد 

 
 (14جدول 

 االنحراف بين المجموعتين  

 الرقم
 المجموعة التجربة  المجموعة الضابطة

Y1 Y2 (Y) Y² 1X 2X )X( ²X 

1 ٔٓ ٔٓ - - َٔ َٖ َِ ََْ 

2 ْٓ َٓ ٓ ِٓ َٓ َٕ َِ ََْ 

3 ٖٓ َٔ ِ ْ ِٔ ِٖ َِ ََْ 

4 ٕٓ ٕٓ - - َٕ َٗ َِ ََْ 

5 ْٓ َٓ ٓ ِٓ َٔ َٕ َُ ََُ 

6 ِٖ َْ ُِ ُْْ َٔ َٔ - - 



7 َٓ َْ َُ- ََُ ٕٓ َٗ ُٓ ِِٓ 

8 ٔٓ ٔٓ - - َٔ َٖ َِ ََْ 

9 ٕٓ ٕٓ - - ٕٓ َٗ ُٓ ِِٓ 

11 َٕ ْٕ ْ ٗ ٔٓ ٖٖ ِّ ِٓٗ 

11 ّٓ َْ ٓ ِٓ َٔ ٔٓ ٓ ِٓ 

12 ٔٓ َٔ ٓ- ِٓ ٕٓ ٖٗ ُْ ُٗٔ 

13 َٓ ٔٓ ُٓ ِِٓ ٔٓ ِٖ ُٕ ِٖٗ 

14 ٔٓ ٔٓ - - َٔ َٖ َِ ََْ 

15 ٖٓ َٖ ٓ- ِٓ َٖ ٗٓ ُٓ ِِٓ 
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 ت – باالختبارات ةالباحث كتقـو. االستداليل اإلحصاء ىو البحث هلذا البيانات حتليل أسلوب

(t-test ) 
 
     
 

 



 .  التجربة الفرقة من املعديل املقياس:  

 .     الضابطة الفرقة من املعديل املقياس:  

 .    التجربة الفرقة من النتائج كل يف التنوعي عدد:  

 .   الضابطة الفرقة من النتائج كل يف التنوعي عدد:  

 .     التجربة الفرقة يف الطلبة عدد:  

 .     الضابطة الفرقة يف الطلبة عدد:  

 

 حيث : 
 

            التجرِب للفصل القبلي االختبار نتائج :

       التجرِب للفصل البعدم االختبار نتائج:  

 

  التجرِب للفصل كالبعدية القبلية االختبارات نتائج عن االحنراؼ: 

 

      الضابط للفصل القبلي راالختبا نتائج: 

 

    الضابط للفصل البعدم االختبار نتائج: 

 

  الضابط للفصل كالبعدية القبلية االختبارات نتائج عن االحنراؼ: 

 

          الفصل لكل التالميذ عدد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فنظرنا :     

 أ. 

 

 

: 234 
 

 

28 

 

 

:  4214 
 

 

: 617 

 : 15  : 15 

        
=  =   

  =   
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"  ػب . سنطلب نتيجة قائمة " ت  T-table   أكال، جيب علينا أف نعرؼ قائمة حرية أك .
(Degree of Freedom يف الرموز اآلتية : ) ( N-1 )=  d.f : فلذلك ،   
                            = (N-1)  

                           = ( 15-1) = 14  

" ػقائمة "ت(. كثانيا، ننظر نتيجة 14فهي )   Degree of Freedomإذف، قائمة حرية  
(T-table كأخذت الباحثة مستول املعنوية ،)ُ( ك 7ََُ% أك ) أك ٓمستول املعنوية %
   (. فلذلك :   7ََٓ)
  7ِِْٔ( فهوُْ.d.fب ) 7ََُمستول املعنوية  -ُ
   7ُُٕٔ( فهو ُْ.d.fب ) 7ََٓمستول املعنوية  -ِ

 كمعيار االختبار : 
 7ُُٕٔ \   7ِِْٔمن  ≤" ‘ػمقبوؿ، إذا كانت "ت°  ػى -ُ
 7ُُٕٔ \ 7ِِْٔمن  >" ػمردكد، إذا كانت "ت°  ػى -ِ

ىو مردكد، كأما ق ° ، فلذؾ، ق 7ُُٕٔ \7ِِْٔأكرب من  7َِٗ" : ػتيجة االختبار "تألف ن 
يف ترقية مهارة  احملاكرة. كاخلالصة من ذلك أف استخداـ الكتاب مقبولةمقبوؿ أم أف فركض البحث  ُ

 . فعال الكالـ

 المبحث الرابع : عرض بيانات اإلستبانة و تحليلها و مناقشتها  



اليت حصلت عليها الباحثة من أجوبتهم.  التالميذؿ على بيانات إستبانات تعرض ىذه األحوا 
ك إجابتهو متنوعة. ك احملاكرة كىذه اإلستبانة تتكوف من عشرة نقط من األسئلة اليت تتعلق بالكتاب 

 .كزعت الباحثة ىذه اإلستبانة بعد اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبة
 (15الجدول )

 المحاورةبعد إستخدام الكتاب  الطالبات تحليل نتيجة إستبانة
 من ناحية المجموعة 

يان
 P الب

(%) 
xi x 

 اإلسم بنود األسئلة

 

 الرقم
َُ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ 

 ُ Asna rianti ْ ْ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ َْ ّٗ 7ٕٓٗ ـ

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ّ ّ ْ َْ ّٖ ٓٗ ـ
Baiq. 

Cahyana 

dwiyatnau 

ِ 

 ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ّٗ 7ٕٓٗ ـ
Baiq 

wardatunnaj

wa 

ّ 

 ْ ْ ْ ّ ْ ّ ْ ّ ْ ْ َْ ّٕ 7ِٓٗ ـ
Baiq 

indarsasih 

komalasari 

ْ 

 Baiq utami ْ ّ ّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ّٖ ٓٗ ـ

humairo 
ٓ 

 ٔ Eka suciana ِ ْ ْ ّ ّ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ّٔ َٗ ـ

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ََُ ـ
Elma teana ٕ 



 Emi ْ ْ ّ ْ ّ ْ ْ ْ ّ ْ َْ ّٕ 7ِٓٗ ـ
hamidatul 

aini 
ٖ 

 ّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ّٗ 7ٕٓٗ ـ
Holida ٗ 

 Lely puspita ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ّٗ 7ٕٓٗ ـ

anggraini 
َُ 

 Padilatun ْ ّ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ َْ ّٖ ٓٗ ـ

habibah 
ُُ 

 Rabiatul ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ََُ ـ

khairot 
ُِ 

 ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ّٗ 7ٕٓٗ ـ
Tamirah ُّ 

 Umniyatul ْ ْ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ّ ْ َْ ّٕ 7ِٓٗ ـ

mufidah 
ُْ 

 Ulan ْ ْ ْ ّ ْ ْ ّ ْ ْ ْ َْ ّٖ ٓٗ ـ

susilawati 
ُٓ 
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16 الجدوال  
ة بعد إستخدام الكتاب الكبيرتحليل نتيجة إستبانة الطلب  

 من ناحية المجموعة 

 P (%) xi x البيان

 بنود األسئلة

 الرقم اإلسم

َُ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ 



 ّ ّ ّ ْ ّ ّ ّ ّ ّ ْ َْ ِّ َٖ ـ
Ayu Eliana 

ُ 

 ْ ْ ّ ّ ْ ْ ْ ْ ّ ْ َْ ّٕ 7ِٓٗ ـ
Aulia Mutiara ِ 

 ْ ّ ّ ْ ْ ّ ّ ّ ّ ّ َْ ّّ 7ِٖٓ ـ
Dian Agustina ّ 

 ْ ْ ْ ّ ّ ْ ْ ْ ْ ّ َْ ّٕ 7ِٓٗ ـ
Erika Namira ْ 

 ْ ّ ْ ِ ْ ْ ّ ّ ْ ْ َْ ّٓ 7ٕٖٓ ـ
Ika Royanti ٓ 

 ْ ْ ْ ْ ْ ِ ّ ْ ّ ْ َْ ّٔ َٗ ـ
Istiqomah ٔ 

 ْ ِ ْ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ْ َْ ّٔ َٗ ـ
Nur halinda ٕ 

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ََُ ـ
Nurul khatimah ٖ 

 Nurul wasilah ْ ْ ّ ّ ْ ْ ْ ْ ّ ْ َْ ّٕ 7ِٓٗ ـ

utari ٗ 

 Silaturrahmi ْ ْ ْ ْ ْ ّ ّ ْ ْ ْ َْ ّٖ ٓٗ ـ

olivia 
َُ 

 ْ ّ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ َْ ّٖ ٓٗ ـ
Siti nur izzati ُُ 

 Sovia ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ََُ ـ

muthmainnah ُِ 

 ْ ّ ْ ّ ّ ّ ْ ّ ّ ْ َْ ّْ ٖٓ ـ
sayuni ُّ 

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ َْ ّٗ ٓ،ٕٗ ـ
Samira anggraini ُْ 

 ْ ّ ْ ْ ْ ّ ّ ْ ّ ّ َْ ّٓ ٓ،ٕٖ ـ
Widia ningsih ُٓ 
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 كالـ% يتفقوف أف تعليم مهارة ال ّْك تفصيل معيار إجابتهم عن اإلستبانة املوزعة ىو 
املنتجية مرغوبة جدا.  احملاكرةاملصممة جيد جدا ك ىذا يدؿ على أف الكتاب ا احملاكرةاـ الكتاب باستخد

% ك ىذا يدؿ على أف  ْٓجيد احملاكرةاستخداـ الكتاب  كالـك من الذم يتفقوف بأف تعليم مهارة ال
 احملاكرةاـ الكتاب استخد الكالـ% ىم يتفقوف بأف تعليم مهارة  ّاملنتجية مرغوبة مث  احملاكرةالكتاب 

 % ك ىذه معناه أف ىذه الوسيلة املطورة جيد جدا. 7ّٖٗ. أما املعدؿ ىذه اإلستبانة ناقص
 

 

 



 الفصل الخامس

 نتائج البحث و التوصيات و المقترحات
 .يف الفصل تعرض الباحثة  ثالثة مباحث و ىي نتائج البحث، و التوصيات و ادلقًتحات

 نتائج البحث - أ

يف تعليم اللغة العربية  الكتاب احملاورةة البيانات مث حتليلها عن تطوير بعد عرضت الباحث
، يوسف عبد الستار بلومبوك الغربيةيف مدرسة  الكالمو فعاليتها يف ترقية مهارة  تعلم التعاوينباستخدام 

 فعليها أن تقدم نتائج البحث ىذا كما يلي: 
من ادلواصفات كما يلي  الكتابتتكون ىذه  و الكالملًتقية مهارة  كتاب احملاورةقد مت تطوير   -1

: 

، و ادلوضوع الثاين تعارفالموضوعات، فادلوضوع األول ىو  13من  الكتابتكون ىذه ي -أ 
، وادلوضوع اخلامس من ىو واين ىو؟، وادلوضوع الرابع اليوم، و ادلوضوع الثالث الضيف
، الكتابوع الثامن ، وادلوضاللون، وادلوضوغ السابع الطعم، وادلوضوع السادس اآلآلت

وادلوضوع احلادى عشر يف .يف ادلطعم، وادلوضوع العاشر يف ادلدرسةوادلوضوع التاسع 
الصيدلية، وموضوع الثاىن عشر صالة اجلماعة،وادلوضوع الثالث عشر مع الطبيب، 

 العربية و العب اللغوية و العبارات القصرية. ألغنيةوزيادة يف ىذا الكتاب ىو 

 ادلتوسط ةجذابة لدى التالميذ الكتابىت تكون ىذه الصور ادللونة ح -ب 

الكتاب إعتمادا على نتائج اإلستبانة ادلوجودة أعطى اخلرباء النتيجة ذلذا اإلنتاج التطويري يف  -2
. وإذا مجعت كل النتيجة احملصولة و قسمت بالنسبة على عدد اخلبري، فحصلت النتيجة احملاورة

 .الكالماليت طورهتا الباحثة يف عملية تعليم مهارة  ةالكتاب احملاور و أثرت %.  81,25إىل 

إعتمادا على النتائج اليت حصلت عليها اجملموعة التجريبة يف اإلختبار القبلي و البعدي قد  -3
الكتاب وجدت بينهما فرق حقيقي و تعزى إىل أثر ادلتغري التجرييب. لذلك أن إستخدام 

 .مالكاليف  ةفعال لًتقية مهارة الطالب احملاورة



يظهر فعاليو و تبني تفوقو من عدم استخدامو لدى اجملموعة  احملاورةإن إستخدام الكتاب  -4
يف ادلدرسة  الكالممناسب يف ترقية مهارة  احملاورةالضابطة. لذلك أن استخدام الكتاب 

 الكالمأن نتيجة تدريس مهارة يعين .يوسف عبد الستار بلومبوك الغربيةاإلسالمية  ادلتوسطة
: وللمجموعة التجربة، 977للمجموعة الضابطة:  احملاورة ادلطورةخدام الكتاب قبل است

للمجموعة  احملاورةبعد استخدام ادلدخل الكتاب  الكالموأما نتيجة تدريس مهارة  .866
باستخدام  الكالمأن نتيجة تدريس مهارة  .1211: وللمجموعة التجربة، 907  الضابطة :

 .     احملاورةقبل استخدام الكتاب  الكالمنتيجة تدريس مهارة أكرب من عدد  احملاورةالكتاب 

 . فعال الكالميف ترقية مهارة  احملاورةواخلالصة من ذلك أن استخدام الكتاب 

 التوصيات - ب

 إنطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورة تقدًن التوصيات كما يلي :

 لعربية كاللغة السهلة يف تعلمهاأن تدافع ادلدرسة التالميذ حلماستهم يف تعلم اللغة ا -1

تالميذ يف عند تعليم ال اجلذابة ادلتنوعة التعليمية أن يستخدم ادلدرسة الطرق و الوسائل -2
، حىت يكون التعليم مرحيا وحيصل التالميذ على كفاءة جيدة يف اللغة الكالمتعليم مهارة 

 العربية.

 

 المقترحات - ج
إجراء ادلزيد من البحوث و الدراسات يف اجملاالت يف ضوء نتائج البحث العلمي تقًتح الباحثة 

التالية وفقا على ما حصلت الباحثة عليو. و تنبو إىل النقصان الذي ميكن الباحثني األخرين اقًتحت 
 الباحثة كما يلي :  

ىذا البحث حيتاج إىل اإلستمرار يف حتسينو و تعميقو، خاصة للباحثني يف تعليم اللغة العربية.  -1
التعليمية فعليو أن يزيد و ينمي ىذه  ادلادةيو فرص واسعة للبحث عن تطوير فمن كان لد

 بكيفية أخرى يف أي مرحلة و أي رلال و غريمها. ادلادة. و أن تكمل ىذه ادلادة

 أكثر جذابة بتغيري أشكال و ألوان و صور. دلادةأن تتم ا -2
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