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Abstrak

Hasyim, Muhamad. 2015. Pengembangan Materi Ajar Keterampilan Berbicara
Berbasis Budaya Islam di Ma’had Darul Falah Al-Islami Batu Jawa Timur,
Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1)
Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M.ag, (2) Dr. H. Nur Hadi, MA

Kata Kunci : Pengembangan, materi, berbicara

Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan yang dipelajari di
Indonesia, akan tetapi didalam proses pengajaran dan pembelajaran keterampilan
berbicara di Ma’had Darul Falah Al-Islami Batu Jawa Timur tidak ada materi ajar
yang sesuai dengan tujuan ma’had yaitu materi ajar yang memiliki nilai-nilai
keislaman, disamping siswa belajar bahasa arab atau keterampilan berbicara
mereka mampu untuk menerapkan nilai-nilai keislaman didalam kehidupan
sehari-hari. Dan pengembangan materi ajar ini bertujuan untuk menghasilkan
produk sesuai dengan tujuan yang diharapkan di Ma’had Darul Falah Al-Islami
Batu Jawa Timur.

Didalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode
Research and Development (R&D ) yaitu metode penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.

Peneliti memilih kelas III yang jumlah siswa sebanyak 16 orang sebagai
sampel penelitian dan instrument dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara, angket dan test.

Nilai dari penelitian ini. 1) Proses pengembangkan materi ajar
keterampilan berbicara dengan beberapa langkah : Analisis angket dari siswa dan
guru tentang problema, kebutuan dan pengajaran keterampilan berbicara,
kemudian mengembangkan materi ajar sesuai dengan tujuan mahad serta validitas
ahli. 2) Penggunaan materi ajar yang dikembangkan didalam pengajaran
keterampilan berbicara untuk santri Mahad Darul Falah Al-Islami sangat efektif
dengan nilai t-hitung dari nilai free test dan post test = 4,243 dan jika kita melihat
ke t-tabel dengan N=16 dengan taraf kepercayaan 99% maka t-tabel = 2,90 jadi t-
hitung lebih besar dari t-tabel artinya hipitesis diterima dan terdapat perbedaan
yang signifikansi diantara free test dan post test, artinya materi ajar yang
dikembangkan didalam pengajaran keterampilan berbicara untuk kelas III Mahad
Darul Falah Al-Islami Batu Jawa Timur sangat efektif untuk meningkatkan
kemampuan berbicara bahasa arab.
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Abstract

Hasyim, Muhamad. 2015. The Development Of Teaching Materials For
Speaking Based On Islamic Culture in Darul Falah Islamic Boarding
School, Batu East Java. Thesis. Arabic Language Education Courses. Post
Graduate Program at State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim
Malang. Supervisor (1) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M.ag, (2) Dr. H.
Nur Hadi, MA

Key Word : Development, material, speaking.

Speaking skills is one of the skills learned in Indonesia, but in the process
of teaching and learning speaking skills Ma'had Darul Falah Al-Islami Batu in
East Java no teaching materials in accordance with the purpose ma'had namely
teaching materials that have values Islam, in addition to students learning to speak
Arabic or skills they are able to implement Islamic values in everyday life. And
the development of teaching materials aimed to produce products in accordance
with the expected goals in Ma'had Darul Falah Al-Islami Batu in East Java.

This research is using Research and Development (R&D ) methods that
used to produce a specific product and test the effectiveness of the product.
Researcher chose 16 students from the third grade as samples . Data collection is
done using deep-interview, participant observation, questionnaire, and test.

In this research, researcher found several findings: (1) The development of
teaching materials for speaking is done using several steps: analysis of
questionnaires for students and teachers about the problems, needs, and speaking
skill, and then developing teaching materials according to the purpose of the
boarding school and validity of the expert. (2) Using of teaching materials
developed in teaching speaking skills for students of Darul Falah Islamic boarding
school is very effective with t-count from the value of free test and post-test =
4.243 and if we look to the t-table with N = 16 with a confidence level of 99 %
then the t-table = 2.90 so the t-test bigger than t-table means that the hypothesis is
accepted and there is a significant difference between the free test and post-test,
meaning that teaching materials developed in teaching speaking skills to the third
grade is very effective to improve the ability to speak Arabic.
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مستخلص البحث

الثقافة احمللية اإلسالميةالكالم على أساس تطوير مادة مهارة.م2015. حممد هاشم
قسم ،رسالة املاجستري،الشرقيةيف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى

لك إبراهيم اإلسالمية جامعة موالنا ماالعلياكليـة الدراسات،  تعليم اللغة العربية
) 2الدكتور احلاج ولدانا ورغادنتا، املاجستري، ) 1: شرفامل.ماالنجاحلكومية 

.الدكتور احلاج نور هادي، املاجستري

الكالم، مادة، تطوير: الكلمات المفتاحية

ولكن مهارة الكالم هي إحدي املهارات اللغوية األربع الىت تعلمها يف اندونيسيا
ح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف عملية تعليم وتعلم مهارة الكالم يف معهد دار الفال

عدم املادة املناسبة بأهداف معهد هي مادة هلا نتائج اإلسالمية يعين جانب الطالب 
يتعلم اللغة العربية أو مهارة الكالم هم يستطيعون أن يطبقوا نتائج اإلسالمية يف احلياة 

هد دار مبعجوةاملناسبة بأهداف املر وأهداف هذا التطوير هي لتحصيل اإلنتاج . اليومية
.الشرقيةالفالح اإلسالمي باتو جاوى

، )D&R(هو منهج البحث والتطوير يف هذا البحث ملنهج الذي يستخدمه الباحث ا
. يعين منهج البحث املستخدم لتحصيل إنتاج معني مث جتريبها عن فعالته

ليكون عينة البحث طالبا16عددهم اختار الباحث الفصل الثالث الذي 
.واملقابلة واإلستبانة واإلختباربطريقة املالحطة وأدوات هذا البحث هي 

حتليل : عملية تطوير مادة مهارة الكالم باخلطوات) 1. النتائج من هذا البحث
عن مشكالت تعليم اإلستبانة من الطلبة عن املشكالت وحاجتهم واملقابلة مع املدرس

استـخدام ) 2.  املواد املناسبة بأهداف املعهد، مث حتكيم اخلبري، مث تطوير مهارة الكالم



ب

يف تعليـم مهارة الكالم لدى الطلبة يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو املادة املطور 
يف اإلختبار القبلي واإلختبار (t-hitung)نتيجة تاء احلساب جاوى الشرقية فّعال ب

) N =16(بأن (t-tabel)اجلدولوإذا نظرنا إىل تاء 4,243= البعدي هو
فتاء احلساب أكرب من تاء 2,90= هو(t-tabel)فتاء اجلدول  % 99مبستوى ثقة 

ة مقبولة  وتوجد فروق ذات داللة بني نتيجة اإلختبار القبلي يمعناها فرضاجلدول
الث معناها املادة املطورة يف تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الفصل الث. واإلختبار البعدي

.مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية فعالية لرتقية كفاءة كالم اللغة العربية
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الفصل األول
اإلطار العام

المقدمة.أ

، عضهم إىل البعض من املعروف أن الناس حيتاج ب
ولذالك اللغة مهمة جدا للتعلم .فالبد أن حيتاج اللغة لعملية اإلتصال واملعاملة  بينهم

.التعليم  وباحلصوص اللغة العربيةو 
وأما يف تعليم وتعلم اللغة العربية هلا أربع املهارات هي مهارة الكالم ومهارة 

كثري جدا نظرنا مشكالت يف تعليم اللغة العربية راءة ومهارة الكتابة و لقاإلستماع ومهارة ا
ن والثقافة يف كالم اللغة العربية إلختالف مناطق املسكةبو 

.ادة املناسبة يف تعليم اللغة العربية وباحلصوص مهارة الكالماملقص املختلفة وكما أيضا ن
. يف اندونيسياهارات اللغوية األربع الىت تعلممهارة الكالم هي إحدي املها

وهدف تعليم هذه املهارات األربع هو أن ميتلك الطالب قدرة و كفاءة وميوال و رغبة يف 
فالبد أن يسري تعليم هذه املهارات األربع سريا جيدا متساويا بني مجيع .اللغة العربية 

ةأما مزية الكالم هي إستطاع. يةاملهارات، ألن لكل مهارة مزايا يف تعلم اللغة العرب
يف األهدافوأهم.فكرة اليت ميلكها الناس بدون وسيلةعنتصال وتعبري املباشراإل

. تعليم اللغة األجنبية هم يستطيعون كالم اللغة خصوصا اللغة العربية

أو مبعىن آخر، أن الكالم هو قدرة اإلنسان على أن يتحدث بطالقة ووضوح، 
دقة وحسن عرض، وأن يعرب عما يف نفسه من موضوعات تلقى عليه، أو وأن يكتب ب

1
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1.

إن املهارات اللغوية متّثل الركيزة األوىل يف السيطرة على اللغة، فإذا امتلك املتعلم 
املهارات اللغوية، كانت لديه القدرة اللغوية، وبالتايل سهل عليه استعمال اللغة دون 

لسليم، وإخراج . مشقة أو عناء

.2والضبط النحوية والصريف وغريها

عرفنا يف بالدنا إندونسيا أن املعاهد كما: قال األستاذ شفاء الدين، املاجسرت
وأما معهد دار الفالح أحد من معهد السلفي وهناك . قسمان معهد السلفي والعصري

اللغة الثانية عّلم علوم الدينية كفقه واحلديث والقرآن والتفسري وكتب األخري وأيضا عّلم
مهارة الكالم يف ولكن يف عملية تعليم وتعلم. حبصوص مهارة الكالمكاللغة العربية و 

معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية عدم املادة املناسبة بأهداف معهد هي 
مادة هلا نتائج اإلسالمية يعين جانب الطالب يتعلم اللغة العربية أو مهارة الكالم هم 

.3يستطيعون أن يطبقوا نتائج اإلسالمية يف احلياة اليومية

املادة املوجودة اليت أعدتاها طالبتان ماريا : وأما أيضا كما قال األستاذ هدى 
مساوية مبادة كتاب دروس اللغة ألفي وزلفنا يف تعليم وتعلم اللغة العربية ومهارة الكالم 

أحسن ألستاذ هدى ألن رأي ااملادة املوجودة املؤلفة من طالبتنيملاذ ال نستخدمالعربية و 
نستخدم كتاب دروس اللغة العربية هو الكتاب الذي ميلك بركة ولكن معهد دار الفالح 

يف تعليم وتعلم اللغة املناسبة بأهداف املعهد اإلسالمي باتو جاوى الشرقية حيتاج املادة 

دار الشروق للنشر : االردن(، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني  الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، . 1
266.. ، ص2005)توزيع،   وال

.10، ص 1992)دار املسلم، : الرياض(املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، . 2
.)2014نوفمبري 6باتو (ة حظمال،األستاذ شفاء الدين. 3
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. 4سالميةالثقافة احمللية اإلهي املادة هلا نتائج اإلسالمية أو نتائج العربية ومهارة الكالم
كتاب املستخدم يعين اليف الفصل مهارة الكالم وواملشكلة األخرى عّلم مدرس

تفريح ألن مباحث يف كتاب دروس اللغة العربية ميول إىل بيئة أو موقف يف مناطقليس 
.5العربية 

، فاختار الباحث املوضوع تطوير مادة مهارة الكالم إنطالقا من املشكلة السابقة
باتو لطلبة فصل الثالث مبعهد دار الفالح اإلسالمي الثقافة احمللية اإلسالميةعلى أساس 

ر ار الباحث مهارة الكالم ألن الطالب يف معهد داوأما سبب اخت. جاوي الشرقية
يتعلمون الكتب املعتربة ومدير غة العربية خصوصا مهارة الكالم و الفالح يتعلمون الل

.املعهد أيضا يرجو اىل الطالب يستطيعون كالم اللغة العربية جبيد
ألن مهارة الكالم هلا مكونات مهارة الكالم ليس عملية سهلة ويف تعليم وتعلم

السيما ىف بري أو طالقة يف تكلم اللغة العربيةتعاليت يقدرها الطلبة كاملفردات والرتاكيب و 
فلتعليم مهارة لغة العربية للطلبة اإلندونيسيني،تعليم اللغة للناطقني بغريها مثل تعليم ال

.الكالم حيتاج املدرسون إىل تنظيما دقيقا وجّيدا
ألن معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةتار الباحث على أساسوأيضا اخ

حىت مناسب بأهدافالثقافة احمللية اإلسالميةاج مادة مهارة الكالم على أساس حيت
.ةادة املطور املاملعهد هي الطالب يستطيع أن يفهموا ويطبقوا نتائج اإلسالمية يف 

مادة مهارة الكالم على لذلك يف هذه البحث العلمي الباحث يريد أن يطور 
ى أساس اإلسالمية واملناسبة رتكز على مادة علللطلبة تالثقافة احمللية اإلسالميةأساس 
ن يتكلموا باللغة العربية على حسب بالرغم كل الطلبة يستطيعون أ. املعهدبأهداف

.)2014نوفمبري 11باتو (ة مالحظ،ھدىاألستاذ. 4
.)2014يناير 13باتو،(ة بلمقااألستاذة ويويك واألستاذة مفيدة، . 5
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.حاجتهم اليومية
كما ذكره الباحث يف مقدمة فظهرت مشكلة البحث يف هذ البحث تعين 

.  اإلسالميةحملليةااملعهد هي مادة على أساس الثقافةموجود مادة املناسبة بأهداف ال

انطالقا من املقدمة يستنتج الباحث أن املشكالت األساسية يف هذا البحث  
: كما يلي

احمللية قلة مادة مهارة الكالم هلا نتائج اإلسالمي و على أساس الثقافة.1
.اإلسالمية

.يعلمها املعلم ليست مناسبة بأهداف املعهد اإلسالمياليتادةامل.2

لبحثأسئلة ا.ب

اعتمادا على املشكلتني املذكورتني آنفا، يهدف الباحث أن يقوم بتطوير مادة 
اإلسالمية باألسئلة احملليةمهارة الكالم املناسبة بغاية املعهد اإلسالمي هي أساس الثقافة

: اآلتية

اإلسالمية مبعهد احملليةمهارة الكالم على أساس الثقافةمادة كيف يتم تطوير .1
؟ح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةدار الفال

احملليةادة املطورة لتعليم مهارة الكالم على أساس الثقافةاملما مواصفات .2
هد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوىعمباإلسالمية املناسبة بأهداف املرجوة 

الشرقية ؟
اإلسالميةليةاحملادة املطورة يف مهارة الكالم على أساس الثقافةاملما مدى فعالية .3

؟الشرقيةهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوىمبعلرتقية كفاءة كالم اللغة العربية 
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ف البحثاأهد.ج

:إنطالقا من أسئلة البحث املذكورة سابقا فيهدف هذا البحث كما يلي 

الثقافة احمللية مهارة الكالم على أساس مادة كيف يتم تطوير ملعرفة  .1
.ار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةمبعهد داإلسالمية

الثقافة ادة املطورة لتعليم مهارة الكالم على أساس املمواصفات ملعرفة .2
هد دار الفالح اإلسالمي مبعاملناسبة بأهداف املرجوةاحمللية اإلسالمية

.الشرقيةباتو جاوى
الثقافة ادة املطورة يف مهارة الكالم على أساس املمدى فعالية ملعرفة .3

هد دار الفالح مبعاحمللية اإلسالمية لرتقية كفاءة كالم اللغة العربية
.الشرقيةاإلسالمي باتو جاوى

جمواصفات المنت.د
الثقافة أساسعلىمهارة الكالم مادة من هذا البحث يريد الباحث أن يطور

:ةتكون على املواصفات اآلتي، وت)هلا نتائج اإلسالمي(احمللية اإلسالمية
:عناصر، وهيمن اربعليل املعلم، يتكون د.أ

ة األساسية واملؤشرات واحلوارات الكفاءمعاير الكفائة و .1
املادة، املوضوع، الطريقة، : لدرس الذي يتكون من ستة عناصر، وهيا.2

.املستوى، وزمان الدرسالوسائل،
داف األهداف العامة واأله: أهداف الدرس يتكون من عنصرين، وهي. 3

.اخلاصة
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إجراءات تقدمي الدرس يتكون من ستة عناصر، وهي تقدمي فكرة الدرس، . 4
.تقدمي أسئلة إستيعابية، معاجلة حنويةوشرح املفردات، احلوار،

.ويقدم املواد التعليمية جمهزة بالصور امللونة. ب
.والغالف هذه املواد العليمية بالصور امللونة واملمتعة. ج
)Hardcopy(التعليمية بشكل إنتاج مادة. د

.17،5×25حجم الورق .ه

.على أساس الثقافة احمللية اإلسالميةالتعليمية املادة . و
إحتفال املناسبات الدينية هي املادة تشتمل املعارف عن نتائج اإلسالمية و . ز

اهلجريالعامالعادات اليت ميارسها املسلمون يف بالد اإلندونيسيا كإحتفال 
وذكرى مولد الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم واإلسراء واملعراج ونزول القرآن اجلديد

.وليلة القدر وعيد الفطر وعيد األضحى

فرضية البحث.ه

كالم مهارة  فعالية لرتقية كفاءةأن املادة املطورة افرتض الباحث من هذا التطوير 
. عهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةمب

البحثفوائد.و

:يلي ماكالباحث  ايريدهإن الفوائد اليت
من الناحية النظرية. أ

يساهم هذا البحث املعارف واملعلومات يف كيفية تطوير مادة اجليدة 
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وتصميمها، خصوصا يف مادة مهارة الكالم لطلبة الفصل الثالث يف 
. معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

قيةمن الناحية التطبي.ب
أن يكون تدريبات يف تطوير مادة اجليدة لتعليم مهارة الكالم .1

يف معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةعلى أساس 
.اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

مساعدة املدرسني لرتقية كفاءة الطلبة يف تعليم مهارة الكالم .2
.املناسبة بأهداف املرجوة

نتائج أساسا عمليا ملدرسني يف تطبيق مادة أن يكون املعلومات وال.3
يف معهد دار الثقافة احمللية اإلسالميةمهارة الكالم على أساس 

.الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية
مساعدة الطلبة لرتقية كفاءة كالم اللغة العربية جبيد وصحيح يف .4

.معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

حدود البحث.ز

:حيدد الباحث هذا البحث كما يلي 
هذا البحث برتكيز يف تطوير مادة مهارة الكالم حيدد الباحث: احلد املوضوعي. 1

هي مواضعها الثقافة احمللية اإلسالميةأساس باالعتماد على 
الطلبة حيتاجونألن ،املناسبات الدينيةتفال إحتتعلق ب

هارة الكالم جانب طالب يتعلمون ميعىن موضوع اإلسالمية
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.هم يستطيعون أن يرتمجوا نتائج اإلسالمية يف احلياة اليومية 
2015-2014جيري هذا البحث يف السنة الدراسية  :احلد الزماين. 2
ويقوم الباحث بتجربة إنتاج تطوير مادة مهارة الكالم على : احلد املكاين. 3

عهد مبالفصل الثالثلطلبةالثقافة احمللية اإلسالميةأساس 
. اإلسالمي باتو جاوي الشرقية" دار الفالح"

الدراسات السابقة.ح

عن مهارة الكالم حصلت على قد قام عدد من الباحثني ىف نطاق البحث 
:نتائج متنوعة منها

إعداد " حتت عنوان)م2011(يف العام إيدي مورداينالبحث الذي قام به .1
حبث تطويري يف )لداللية لرتقية مهارة الكالماملواد التعليمية مبدخل احلقول ا

الثانوية احلكومية األوىل تاناة غوروغوت كاليمنتان الشرقية، وفعاليتها املدرسة
وأهداف هذا البحث هو ملعرفة كيفية إعداد املواد .6يف تعليم مهارة الكالم

لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية التعليمية مبدخل احلقول الداللية 
احلكومية األوىل تاناة غوروغوت كاليمنتان الشرقية، وفعاليتها يف تعليم مهارة 

استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكويف على املنهج .الكالم
وأهم نتائج من هذا البحث أن املواد التعليمية اجلديدة .التجرييب والتطويري

الباحث هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة عند أداء تعبريهم اليت أعدها
الشفهي من حيث نطقهم األصوات 

احلكومية حبث تطويري يف املدرسة  الثانوية(إعداد املواد التعليمية مبدخل احلقول الداللية لرتقية مهارة الكالمإيدي مورداين، . 6
األوىل تاناة غوروغوت كاليمنتان الشرقية، وفعاليتها يف تعليم مهارة الكالم، رسالة املاجستري يف كلية الدراسات العليا، جامعة 

.2011موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
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استخدام املفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارن الباحث النتائج اليت 
.حصل عليها الطلبة بني االختبار القبلى والبعدى

املدخل "حتت عنوان )م2009(يف العام نمسنو البحث الذي قام به .2
بالتطيق على املدرسة الثانوية دار (اإلتصايل وفعاليته يف تعليم مهارة الكالم 

وأهداف هذا البحث هي . 7)"اللغة والدعوة باجنيل باسوروان، جاوا الشرقية
لنيل املعرفة عن فعالية استخدام ملدخل االتصايل يف ترقية مهارة الكالم 

وة باجنيل باسوروا، جاوا الشرقية، وهي تركز باملدرسة الثانوية دار اللغة والدع
وأما منهج البحث هو املدخل الكيفي والكمي ونوعه .على البحث التجرييب

هوالبحث البجرييب، ونتائج هذا البحث هي أن املدخل االتصايل هي تكون 
. أكثر فعالية يف رفع مستوى كفاءة الطالب يف مهارة الكالم

حتت العنوان)م2014(يف العام ألفى لوبيسماريا.3
البحث والتطوير لدى (تطوير مادة تعليم مهارة الكالم على املنهج النحوي "

طلبة الفصل الثالث الثانوي مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى 
. استخدمت الباحثة يف هذا البحث هو منهج البحث والتطوير.8)الشرقية

وأما . 9هو طريقة البحث املستخدم للحصول على إنتاج معني وجتربة فعالةو 
واما  . نوعية املدخل يف هذا البحث هو املدخل الكيفي واملدخل الكمي

الدعوة باجنيل باسوروان، جاوا بالتطيق على املدرسة الثانوية دار اللغة و (املدخل اإلتصايل وفعاليته يف تعليم مهارة الكالممسنون، . 7
.م2009،رسالة املاجستري يف كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، )الشرقية

ث والتطوير لدى طلبة الفصل الثالث الثانوي مبعهد البح(تطوير مادة تعليم مهارة الكالم على املنهج النحويماريا ألفى لوبيس، . 8
كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك : ماالنج(رسالة املاجستري، غري منشورة، ) دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

.)م2014إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
9 .Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaf, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2011), h. 297.
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Borg &Gallهذا البحث وفق نظرية  منوذج و شكل البحث والتطوير يف

أهداف يف هذا البحث هي تسهيل طالب .الذي شرحه سوغيونا يف كتابه
يف تعليم اللغة الغربية السيما يف تعليم مهارة الكالم حىت يستطيعوا أن يغنوا 

وأهم نتائج من هذا البحث أن املواد التعليمية اليت . أنفسهم بالكالم اجليد
فعاليتها يف ترقية كفاءة الطلبة من ناحية كالم اللغة العربية أعدها الباحث هلا

. بإستخدام قواعد النحوية جبيد
تطوير " حتت العنوان)م2012(يف العام خري اهلدى البحث الذي قام به .4

بالطريقة Quantum Teachingاملواد التعليمية على أساس املدخل 
Tandur لطلبة الفصل األول يف مدرسة بالتطبيق على ا(ملادة مهارة الكالم

ويهدف هذ .10)"الثانوية احلكومية كيبون ساري، ماديون" رجيو ساري"
Quantumالبحث إىل تطوير املواد التعليمية على أساس املدخل 

Teaching بالطريقةTandur بالتطبيق على الطلبة ) ملادة مهارة الكالم
الثانوية احلكومية كيبون ساري، " رجيو ساري" األول يف مدرسةالفصل

استخدم الباحث يف .ماديون وملعرفة أثر استخدامها يف تعليم مهارة الكالم
هذا البحث املدخل الكمي والكيفي على منهج البحث التطويري وهي 

وأما نتائج.طريقة البحث املستخدمة إلنتاج املواد اخلاصة وجتريب فعاليتها
البحث يف هذا البحث فهو أن تطوير املواد التعليمية ملادة مهارة الكالم 

جاء بتحليل Tandurبالطريقة QuantumTeachingعلى أساس املدخل 

، ملادة مهارة الكالمTandurبالطريقة Quantum Teachingتطوير املواد التعليمية على أساس املدخل خري اهلدى، . 10
، رسالة املاجستري يف  )ية كيبون ساري، ماديونالثانوية احلكوم" رجيو ساري" بالتطبيق على الطلبة الفصل األول يف مدرسة (

.م2012كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
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" متطلبات الطالب أوال مث كتب الباحث املواد التعليمية املطورة حتت العنوان
قدم خلبري تصميم وقبل طبق الباحث تلك املواد " هيا بنا نتكلم باللغة العربية

املواد، وخبري مواد مهارة الكالم ليقوم بالتقومي واإلقرتاحات واإلرشادات 
.البناءة

" حتت العنوان)م2009(يف العام أيكا وحيو تونكاناالبحث الذي قام به .5
إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس املنهج على 

حبث تطويري وجترييب مبدرسة دميفو دار املتقني (سية  مستوى الوحدة الدار 
ويقوم هذا البحث باملدخل الكيفي .11)"الثانوية فاكر علم سومطر اجلنوبية

والكمي على املنهج التجرييب والتطويري وهي طريقة مستخدمة للحصول 
ونتائج هذا البحث هي إجراءات إعداد املواد التعليمية .على نتيجة معينة

ملهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس املنهج على مستوى الوحدة 
خيتلف هذا البحث .الدراسية املبدئية، والتخطيط، والتطوير، وإعداد اإلنتاج

عن البحوث املذكورة آنفا من ناحية أساس املنهج على مستوى الوحدة 
Quantumة واملدخل املدخل اإلتصايل و على أساس املدخلالدراسي

Teaching بالطريقةTandur . أما الباحث  يف هذا البحث قام بتطوير
مواد تعليم مهارة الكالم أيضا ولكن على املنهج النحوي أي الرتاكيب 

 .

(إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم للمرحلة الثانوية على أساس املنهج على مستوى الوحدة الدارسيةأيكا وحيو تونكانا ، . 11
كلية : ماالنج(،رسالة املاجستري، غري منشورة، )انوية فاكر علم سومطر اجلنوبيةحبث تطويري وجترييب مبدرسة دميفو دار املتقني الث

.)م2009الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
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تحديد المصطلحات.ط

:اليت يشرحها الباحث فيما يلي
التطوير. أ

هو اجتاه نظامي لتصميم وإنتاج واستعمال وتقومي النظم الكاملة التطوير 
التطوير الذي يقصده . 12للتعليم، متضّمنا املكونات املناسبة لكل النظام

.تصميم وإنتاج وستعمال وتقوميالباحث هو 
التعليميةاملواد .ب

هي جمموعة اخلربات الرتببوية واحلقائق واملعلومات اليت املواد التعليمية 

املهارات احل
ها الباحث املواد التعليمية اليت يقصد.13هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

.إىل أهداف التعليم والتعلملوصول هي مادة تزود الطلبة 
مهارة الكالم . ج

هي ما يصدر عن االنسان من صوت يعرب به عن شيئ له مهارة الكالم 
وأما مهارة . 14داللة يف ذهن املتكلم والسامع أو على األقل يف ذهن املتكلم

، وهيكالم اليت يقصدها الباحث يف هذا البحث هي تتكون من أربعة معايرال
.والطالقةوالقواعد أو الرتاكيب، واملفردات،،النطق

ص ،)2002. والتوزيعدار الغريب للطباعة والنشر : القاهرة (، التكنولوجيا وتطوير التعليم،عبد العظيم عبد السالم الفرجاين. 12
55.

،)دون السنةأم القرى، جامعة : مكة ؛القسم األول(، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،. 13
.202ص 

.95-93. ، صريسهااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدأمحد فؤاد عليان، . 14
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الثقافة احمللية اإلسالمية. د
طريقة احلياة اليت يعيشها املسلمون يف مجيع هي الثقافة احمللية اإلسالمية

جماالت 
الثقافة 15.

املسلمون يف اليت ميارسهاهي العاداتالذي يقصدها الباحث احمللية اإلسالمية
.املناسبات الدينيةبالد اإلندونيسيا كإحتفال 

.17. ص،)ھ1420–م2000الفكر،دار: عمان( ،اإلسالمیةالثقافةوأصحابھ،ھنديصالح. 15
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المواد التعليمية: المبحث األول

وم المواد التعليميةمفه. أ

قد رأى رشدي أمحد طعيمة أن املواد التعلمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية 

.1هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

كانت املادة التعليمية مهمة ىف التعليم والتعلم الىت تراكز ىف مادة التعليم 
)Subject-CenteredTeacing( ،ارة واملوقفاملعرفة وامله: وتفرق ماة التعليم هي .

. 2حىت ماىف ذهن الطالب املعلومات كثرية

.3له تأثريه على ذهن الدارس هلا

أسس إعداد المواد التعليمية لغير الناطقين بالعربية.ب

.202. ، صاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، . 1
2. Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Cetakan kelima;

Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012) hlm.141.
.160. ، ص)1991در املعارف ،: القاهرة؛ الطبعة الثالث(، املنهج وعناصرهإبراهيم بسيوين عمرية، . 3

14
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ولقد إهتمت الرتبية احلديثة باملادة التعليمية وإقامتها على . كبري باملادة إىل تقدم ألبنائها
وكان أشد ماحرصت عليه أن حيدد هذه األسس . أسس تتفق بالنظريات الرتبوية احلديثة

.و إىل التزامها عند تصميم املواد التعليميةوتدع

ورأي ناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا أنه يلزم عند إعداد املواد 
4:

األسس الثقافة واإلجتماعية.1
األسس السيكولوجية.2
.األسس اللغوية والرتبوية.3

ومن واألسس والشروط واملبادئ واملواصفات اليت تعني على إعداد املواد التعليمية 
عة جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق ىف ضوئها أية مادة تعتمد على أرب. وعلى تقوميها

: 5تعليمية وهذه اجلوانب

اجلانب النفسي .أ

اجلانب الثقايف.ب

اجلانب الرتبوي.ج

اجلانب اللغوي.د

دار : الرياض(، التعليمية  لغري الناطقني  بالعربيةأسس إعداد الكتبناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا، . 4
.19. ، ص)۱۹۹۱،االعتصام

، تقوميه-حتليله–الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات آخرى إعداده حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، . 5
.28. ،ص)م1403/1983مكة املكرمة،جامعة أم القرى، (
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معايير إختيار محتوى المواد التعليمية.ج

قدم اخلرباء جمموعة من املعايري اليت جيب أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج اال أننا 
. انية

.ومن مث أكثر إلتصاقا مبجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى

:6ولقد نقل رشدي أمحد طعيمة عن نكالس جمموعة من املعايري هي مايلي

يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا ): Validity(معيار الصدق .1
.وأصيال وصحيحاعمليا فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة يف ): Significance(معيار األمهية .2
حياة الطالب مع تغطية اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارت 

االجتاهات م بتنمية املهارات العقلية وأساليب تنظيم املعرفة أو
.االجابية

يعترب احملتوى متماشيا مع ): Interest(معيار امليول واإلهتمامات.3
.إهتمامات الطالب

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما ) : Learn Ability(معيار قابلية للتعلم.4
.فروق الفردية بينهميراعي قدرات الطالب متماشيا مع ال

يكون احملتوى جيدا عندما يشمل امناطا )  : Universality(معيار العاملية.5
وبقدر ما يعكس .من التعليم ال تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر

احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط اللطلبة بالعامل املعاصر من 
.حوله

.66ه، ص  1410الرباط : مصر ( ، رشدي أمحد طعيمة ،. 6
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طرق إختيار المحتوى.د

اك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند إختيار مواد اللغة العربية هن
.7للناطقني بلغات أخرى

ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية : املناهج األخرى .1
رقي احملتوى اللغوى يف منهجه مع األخذ يف اإلعتباويف هذه املناهج أن ينت

.التفاوت بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج
ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا خمتّصني يف : رأي اخلبري .2

تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أم كانوا معلمني لدروس للغة أو 
.يم أو من كان له صلة وثيقة بامليداناملربون يف ميدان التعل

ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسني  : املسح .3
وتعرف مايناسبهم من احملتوى لغوى كأن جتري دراسة حول األخطاء 
الغوية الشائعة يف املستوى اإلبتدائي مث خنتار موضوعات النحو أو الرتكيب 

.طاء أو عالجهاالىت تساعد على تاليف هذه األخ
ويقصد بذلك حتليل املواقف الىت حيتاج الطالب فيها لإلتصال : التحليل.4

.بالعربية

معايير تنظيم المحتوى.ه

. مازالت املعايري اليت اقرتحها تايلر لتنظيم احملتوى سائدة بني اخلرباء إعداد املناهج
:8وتتلخص هذه املعايري يف ثالثة هي

.68-67.  ، صرشدي أمحد طعيمة ،. 7
.69.  ، صتعرشدي أمحد طعيمة ،. 8
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ويقصد بذالك العالقة الرئيسية بني اخلرباء املنهج، حبيث : االستمرارية .1
.تؤدي كل خربة إىل إحداث أثر معني عند الطالب تدعمة اخلربة التالية

فال تقدم خربة . ويقصد بذالك بناء اخلربات فوق بعضها البعض: التتابع .2
لب بعد ذالك خلربة لغو 

وأن تستفيد كل منها . يكون هناك تسلسل يف عرض املهاراتأي أ. التالية
.مما سبقها تؤدي ملا يلحقها

ويقصد بذالك العالقة األفقية بني اخلربات حيث يكمل كل : التكامل .3
.منها األخرى

. التعليمية في تعليم اللغة العربيةمشكلة المواد .و
سبق أن ذكرنا أنه على الرغم من األمهية املتزايدة لتعليم اللغة العربية للألجانب، 
إال أن هذه اللغة مل تدرس دراسة تربوية وعملية دقيقة تتناول بصفة عامة أهدافها، ومواد 

الراغبني يف تعليم اللغة تعليمها، وطرقها، وأساليبها، وقد أدى ذلك إىل إنصراف كثري من 
وقد تناولت هذه .9العربية عنها، وشاع ظلما أو سوء نية أن اللغة العربية صعبة التعليم

:يالدراسة تلك املواد من عدة زوايا ه

ألهداف التعليميةا.1
استخدام اللغة املصورة.2
طريقة التدرس.3
املوضوعات أو احملتوى.4

. ص) م2003الطبعة األوىل، : القاهرة (، لألجانباملرجع يف تعليم اللغة العربية فتحى على يونس و حممد رؤوف الشيخ، . 9
82.
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الوسائل التعليمية.5
استخدام اللغة الوسيط.6
.نوع اللغة العربية املقدمة للتعليم.7

وتعليمهامهارة الكالم :المبحث الثاني

مفهوم مهارة الكالم . أ

ألصوات العربية نطقا سليما حبيث خترج هذه نطق ا) الكالم(ويقصد به 
. األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة

الكالم باستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخدام 
اهلدف األمسى والطالب عندما يتقى هذه املهارة وأنه يستطيع أن حيقق. الصوت املعرب

.      10من اللغة وهو القدرة على االتصال باألخرين وفهم ماذا يريدون

عملية الكالم يف فصل اللغة من وجه اإلتصايل له اجتاهان ومها اتصال بني 
ولذلك تدريب الكالم البد أن يقدمه بقدرة اإلستماع وبقدرة . ملتكلم واملستمع متبادالا

إذن تدريب . الكالم وبقدرة على املفردات والتعبريات ليعرب عن ما يريده أو ما يفكر فيه
.الكالم مواصل من تدريب االستماع  وتدريب النطق األلفاظ

مهارة الكالم والحوار. ب

فهو شكل . : دد و اصطالحاالرت : احلوار لغة
من أشكال احلديث بني طرفني يتم فيه تداول الكالم بينهما يف أمر ما يف أجواء يسودها 

.۵٤. ص، أسس إعداد الكتب التعليمية  لغري الناطقني  بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا، . 10
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.11احللم و الرفق

خبالف النطق الذي ال حيتاج إىل الكثري من . إذاً، احلوار هو نوع من أنواع التحدث
التفكري والعمليات الذهنية املعقدة، فاحلوار كما احلديث هو الشق االجتماعي اخلالق 

.املهارةهلذه 
وال يتم احلوار إال حبضور طرفني على األقل مها املتحدث والسامع، حبيث 

وحيتاج احلديث . يتبادالن األدوار من آن آلخر فيصبح املتحدث سامعا والسامع متحدثا
إىل عمليات ذهنية معقدة تربط بني املعاين –إىل جانب مهارات النطق األساسية–

.  12استجاباته ملقتضيات موقف االتصال بني املتحدثنيوالتعبري الشفهي عنها وتغيري

من هنا نفهم أن احلوار ليس جمردا من عملية اللسان فقط، بل إنه جيري 
مارسة والتعويد يف التوصيل بني أنشطة وال يقع ذلك إال بكثرة امل. بالعمليات الذهنية

.اللسان والنشاطات الفكرية

.أهمية مهارة الكالم. ج

:13أما أمهية الكالم كمايلى
فاإلنسان تكلم قبل أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود،.1

.يكتب
لى الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن أفكاره، التدريب ع.2

.والقدرة على املبادأة ومواجهة اجلماهري

11 .http://1bac.medharweb.net/modules.php?name=News&file=article&sid=269,
diakses tanggal 13 Desember 2014.

.٤٨. ، ص)م١۹٨١مكتبة لبنان، : بريوت(،تعلم اللغات احلية و تعليمها. 12
.160. صتعليم العربية لغري الناطقني، رشدي أمحد طعيمة، . 13
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ثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة وابداء ياة املعاصرة مبا فيها من حرية و احل.3
الرأي واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث 

.بري الواضح عما يف النفسالذي سيؤدي إىل التع
الكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، بل طمأنة ألهليهم .4

فاملغرتب واملسافر عندما . ألن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر، وذويهم
يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقه وأصدقائه فيطمئن عليهم، 

.ويطمئنون عليه
حد ماللحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه الكالم مؤشر صادق إىل.5

الثقاىف، وطبقته االجتماعية، ومهنته أو حرفته، ذلك ألن املتكلمني على 
اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنيبء عن عملهم، 

إن : ومن هنا فإن الكالم هو اإلنسان، ولذلك قال بعض علماء املنطق
.اإلنسان حيوان ناطق

الم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو ذلك الك.6
واضحًا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت 

.اخلاصة والعامة اليت تكون حمالً للخالف
الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه ولو كان .7

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

الميكن أن ، الكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها.8
.يستغين عنها معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح
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جلاهل، والذكر الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم وا.9
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة، والتعبري عن 

.مطالبه الضرورية

مبادئ تعليم الكالم. د

:جيب مراعاة األسس التالية يف تعليم مهارة الكالم
أن يكون : لكى نعلم النطق اجليد للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي مراعاة اآلتية

:14لى كفاءة عالية يف هذه املهارةاملعلم ع
)لغة الطالب األوىل واللغة العربية(.1
يبدأ باأللفاظ السهلة املكونة من كلمتني أن يراعي املعلم مبدأ التدرج كأن.2

.أوثالثة أوأكثر
أن يبدأ باملفردات الشائعة.3
أن يبحث الكلمات اليت حتوى حروف املد يف بداية األمر.4
.أن يركز علي املهارات الفرعية ملهارة النطق الرئيسية.5
أن يلم املعلم باملواقف اإلتصالية اليت حيتاج إليها الطالب.6
.كثرة التدريبات املتنوعة املتعددة األغراض.7

أهداف تعليم الكالم. ه

:15هناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي

.۵٦–۵٤. ، صأسس إعداد الكتب التعليمية  لغري الناطقني  بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا، . 14
.۱۳۰.  ص، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة، . 15
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النرب والتنغيم أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع .1
.املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

2.
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.3
أن يعرب عن أفكاره  مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.4
حيح لرتكيب الكلمة يف العربية أن يعرب عن أفكاره  مستخدما النطق الص.5

خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث .6

ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم التكلم بالعربية
ن أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأ.7

يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة املناسبة لعمره  وطبيعة .8

عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن الرتاث العريب 
واإلسالمي

أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.9
أن يت.10

.لفرتات زمنية  مقبولة

طرائق تعليم مهارة الكالم.و

:أما طرق التدريس املناسبة الستخدام  هذا التعليم فمنها
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)Direct Method( لطريقة املباشرة   ا.1

ا تدل عليه تستخدم  هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة وم
وتستخدم أسلوب التقليد واحلفظ حيث يستظهر الطالب مجال باللغة 

تتجنب هذه . العربية وأغاىن وحماورات تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة
وال مكان للغة األم وال تستخدم األحكـام ، الطريقة استخدام الرتمجة

. 16النحويـة

)Audio lingual Method( الطريقة السمعية الشفهية .2

وجد املربون ىف تأييد الطريقة للجوانب الشفهية لتعلم اللغة فائدتان 
األوىل أن املتعلم يستطيع أن يكرر مشافهة النمط املطلوب : واضحتان 

تعديل كما يستطيع أيضا أن يردد كل. تكراره مرات أكثر مما يستطيع كتابته
جيرى على النمط  األصلي وكل تعيري يطلبه املدرس فيه ىف وقت أقصر مما 

أن اللغة هي مهارة سلوكية تقوى . لو عكف على كتابة ما كتب و مراجعته
بالتدريب املستمر، فإن التمرين الشفهى يساعد املتعلم على استيعاب اللغة 

ة الكتابية ىف هذا األجنبية ىف وقت أقصر مما لو جلأ إىل النواحي اخلطي
.17التدريب

االستخدام يف منوذجا لطلبته ىف النطق السليم و ينبغي أن يكون املعلم 
. ن حيكم املعلم على أداء الطالب ويصحح أخطاءه مبجرد حدوثهااللغة، وأ

املدرس أو النموذج مسجال على شريط بداية التعليم يستمع الطلبة إىليف 

.۲۲. ص، ةأساليب تدرس اللغة العربي، حممد على اخلوىل. 16
.٤٨. ص،تعلم اللغات احلية و تعليمها. 17



25

نرب اجلملة الىت يتعلمها، مث يبدأون ىف ىت يستطيعوا التمييز بني أصوات و ح
مكنوا من تكرارها تكرار اجلملة بعد النموذج أو خلف املدرس إىل أن يت

تطيع كل طالب أن يستعيد اجلملة عندما يسو . مبفردهم بدقة وطالقة
.    18النتقال إىل تعليم مجلة أخرىيكررها بطريقة مرضية يتم او 

) The Silent Way Method(الطريقة الصامتة.3

وعادة ما يكون ذلك ، تقدمي املدرس عنصر لغوي مرة واحدة
ويتبع ذلك . طالبباستخدام معينات غري لفظية من أجل توصيل املعاىن لل

مباشرة االختبار والذي قد يكون من األفضل تسميته باستنطاق الطالب 
. 19وتشكيل استجابته

)Communicative Method( الطريقة االتصالية .4

مسية من خالل اجللسات وغري ر وقد يقوم املعلم بصورة شخصية
علم عن موضوعات مثل نظرة يتحدث فيها امل. مع كل دارساإلنفرادية
إىل أسلوبه يف التعلم وقدراته التعليمية اخلاصة وأهدافه من التعلم  الدارس

. 20كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية حتديد احتياجات

)Eclectic Method(طريقة االنتقائية أو التوليفية.5

من املمكن أن ننظر إىل الطرق السابقة على أساس أن بعضها يكمل 

.۹٦. ص، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة، . 18
.206–205ص  ، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة، . 19
.149: ،  صبيةتعليم اللغة العر كامل الناقة ، . 20
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وعلى . 
به بغض النظر املعلم أن ِيشعر أنه حر يف استخدام األساليب الىت تناسب طال

.21عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

مشكالت تعليم مهارة الكالم .ز

عندما يتعلم غري العرىب اللغة العربية، فمن احملتمل أن يواجه بعض الصعوبات 
:22ىف مهارة الكالم وهيويقول اخلوىل أن هناك مشكالت. املتعلقة بالنطق

قد يصعب على املتعلم أن ينطق بعض األصوات العربية غري املوجودة يف .1
.لغته األم

قد يسمع املتعلم بعض األصوات العربية ظانا إياها أصواتا تشبه أصواتا .2
.ع خالف ذلك

قد خيطئ املتعلم يف إدراك ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع فيؤدى .3
.خطأ السمع إيل خطأ النطق

هلامة بني بعض األصوات العربية قد خيطئ املتعلم يف إدراك الفروق ا.4
.ينطقها ليست هامة قياسا على ما يف لغته األمو 

ق يف لغتهم األم ال كما قد ينطق املتعلم الصوت العريب كما هو منطو .5
.ينطقه العريب

قد يضيف املتعلم إىل اللغة العربية أصواتا غريبة عنها يستعريها من لغتهم .6
.األم

.26: ص ، أساليب تدرس اللغة العربية، حممد على اخلوىل. 21
٤٨–٤٢اخلويل، أساليب تدرس اللغة العربية ، ص  . 22
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قد ينطق املتعلم الصوت العريب كما هو منطوق يف لغتهم األم ال كما .7
.ينطقها العريب

بعض قد يصعب علي املتعلم نطق صوت عريب ما العتبارات اجتماعية ف.8
.الشعوب تعترب اخراج اللسان من الفهم سلوكا معينا

اللغة األم ملتعلم ما، ولكن هذا الصوت د جتد صوتا مشرتكا بني العربية و ق.9
يشكل صعوبة لدى املتعلم يف بعض املواقع

فهي ) ط، ض، ص، ظ( من األصوات الصعبة على غري العريب و .10
تفخيم أي إطباق أو أصوات مفخمة أو مطبفة أو حملقة، تعرضت ل

.حتليق
بل إن التمييز ). خ، و، غ ( من األصوات الصعبة علي غري العريب و .11

.بينهما يصعب أحيانا علي الطفل العريب
.قد يصعب علي غري العريب التمييز بني اهلمزة و الفتحة القصرية.12
قد يصعب علي املتعلم أن يدرك الفرق بني الفتحة القصرية و الفتحة.13

.الطويلة
.قد يصعب عليه التمييز بني الكسرة القصرية و الكسرة الطويلة.14
.العربية التكرارية أو املرددة) ر ( قد يصعب عليه نطق .15

تنمية مهارة الكالم.ح

قال رشدي أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكالم، ينبغي تنمية املهارات اآلتية يف 
: 23الكالم عند

١٢٠-١١٧. ، ص)دار الفكر العرىب: القاهرة(، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسية، رشدي أمحد طعيم. 23
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: املستوى اإلبتدائي: أوال
. نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.1
وكذلك ) ط/ ز/ د(.2

. واضحامتييزا ) ث/ ت/ ب(األصوات املتجاوزة مثل    
.التمييزعند النطق بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية.3
التمييز صوتيا بني ظواهر املد والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق .4

.
استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركات استخداما معربا عما يريد .5

.توصيله
الذي يسود احلديث ويستجيب له يف حدود ما إدراك نوع االنفعال .6

.تعلمه
املستوى املتوسط: ثانيا

.نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر.1
االستجابة لألسئلة اليت توجه إليه استجابة صحيحة مناسبة اهلدف من  .2

.إلقاء السؤال
.إعادة سرد قصة تلقى عليه.3
لى أن يعرض الطالب شفويا وبطريقة صحيحة نصا حلديث ألقي القدرة ع.4

.عليه
:املستوى املتقدم: ثالثا

. التعبري عند احلديث عن احرتامه لآلخرين.1
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.تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه.2
. سرد قصة قصرية من إبداعه.3
واألحاديث اسرتجاع نص من الذاكرة حيفظه ويلقيه صحيحا، مثل اآليات.4

.واألناشيد
التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وتأديتها بكفاءة عند .5

.احلديث

أساليب وكيفية استخدام مهارة الكالم. ط

:األسلوب املباشر.1

وهو من األساليب الشائعة االستخدام يف تعليم وتعلم اللغات األجنبية، ولعل 
هذ األسلوب يقوم يف احلقيقة على . تسميته بالطريقة الباشرةهذاألسلوب هو ما شاع 

مبدأ رئيس من مبادئ سيكولوجية اللغة ميكن حتويله مباشرة إىل مواقف تعليمية يف حجرة 
والفكرة األساس اليت يقوم عليها هذ األسلوب هي ربط الكلمات باألشياء . الدراسة

السياق بالتعبري يف اللغة املتعلمة، ومبا أن الدالة عليها، مث ربط األشياء بالسياق، مث ربط 
السياق قد يكون فكرة أو حدثًا أو موقفًا حيويًا كامًال، فإنه يأيت بعد ذلك ربط السياق 

بالتجربة أو اخلربة احلقيقية اليت أعطت الفكرة أو السياق ) فكرة أو حدث(
.24نبضه احلقيقي

:سلسلة األعمال واحلركات التمثيلية.2

يطار من املدخل السمعي البصري ويتكامل إوهذ األسلوب يدخل أيضًا يف 

١٣٦. ص)۲۰۰۳الرباط،: إيسيسكو(، ة، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيم. 24
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من مع األسلوب املباشر ويطبقه باختالف بسيط وهو الرتكيز على األحداث بدالً 
يف الكالم، واإلنتقال من الكلمة واجلملة إىل املوقف ألشياء أي توسيع مدى املعىنا

املتكامل املكون نت سلسلة من األحداث املتتابعة واملرتابطة، وعادة ما يستخدم هذ 
األسلوب يف مرحلة متقدمة بعض الشيء، ويقوم املعلم بأداء جمموعة من األعمال ذات 

.25مل منها وصف ملا يقوم بعملهموضع واحد، ويصحب أداء كل ع

:األسئلة واألجوبة.3

طريقة األسئلة واألجوبة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرها فعالية يف 
علم استخدام هذ األسلوب بأسئلة تدريس احملادثة باللغة العربية، وعادة ما يبدأ امل

وإجابات قصرية، مث ومع منو قدرة الدارسني على االستجابة للمواقف الشفوية ينتقل 
املعلم إىل مراحل أكثر تقدماً، فيتقدم من السهل إىل املعقد، ومن املواقف الصغري إىل 

.26مواقف جوهرية تستغرق عدة دقائق

اإلختبار في مهارة الكالم. ي

هو إن اإلختبار من إحدى النشاطات التعليمية املهمة الضرورية، ألن اإلختبار
ورأت سوهرسيمي أريكنتو أنه وسيلة أو الطريقة املرتبة . وسيلة ملعرفة النتائج التعليمية

ورأى نور كنجانا أن التقومي هو . ظرًا إىل نتائج تعلمهجلمع البيانات عن أحوال شخص ن
وسيلة لنيل النتائج من وظائف الطلبة أو جمموعة من الطلبة حىت يعرف املعلم عن قدرة 

.١٣٨. ، صحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، . 25
.١٤٠-١٣٩. ، صطرائق تدريس اللغة العربيةحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،. 26
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.      27الطلبة بنتيجة ثابتة

:28ولإلختبار وظائف عديدة منها

قياس حتصيل الطالب .1
تقييم املعلم لنجاحه يف التعليم.2
التجريب ملعرفة أية األساليب التدريسية أفضل.3
ترفيع الطالب من صف إىل آخر .4
أبنائهمإعالم الوالدين مبستوى .5
تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب .6
جتميع الطالب يف فئات متجانسة.7
حفز الطالب على الدراسة.8
التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برنامج دراسي ما.9
. فرز الطالب إىل مقبول وغري مقبول لاللتحاق برنامج ما.10

فيه الطالب اإلجابات ومن االختبارات االختبارالشفهي، وهو اختبار يقدم 
:29وخيترب التعبري الشفهي بعدة طرق منها. شفهيا

.يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه.   أ
توجه إىل الطالب أسئلة شفهية أو كتابية تتطلب أجابات شفهية . ب

.صريةق
و يرتك بني كل من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على شريط.ج

27  . Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung:
Rosdakarya,  2008), hlm. 108

.١٥٥.ص، أساليب تدرس اللغة العربية، حممد على اخلوىل. 28
١٦٥: ص  ، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية. 29
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.ف لإلجابةسؤال وآخر وقت  كا
تقّدم إىل الطالب صورة يطلب منه أن يعلِّق عليها شفهيا يف وقت .  د

.حمدد
.يشرتك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حمادثة حرة

.30عامة لتدريس مهارة الكالمتوجيهات. ك

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

.تكلم معلم و ظل هو مستمعا

يقصد بذلك  أال يكلف الطالب بالكالم عن : أن يعرب الطالب عن خربة.1
ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء . شيء ليس لديهم علم به

ومن العبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غري . يتحدث عنه
. صيده اللغوي ما يسعفهوقد الجيد يف ر . مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه

ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب : التدريب على توجيه االنتباه.2
إنه . إن الكالم نشاط عقلي مركب.عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم

والقدرة على . يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها وعند نطقها
.دى إىل إختالف املعىنتعرف الرتاكب وكيف أن اختالفها يؤ 

من أكثر األشياء حرجا للمتحدثني : عدم املقاطعة و كثرة التصحيح.3
واذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف . واحباطا له أن يقاطعه األخرون

.١٦٢-١٦٠. ،  ص، رشدي أمحد طعيمة. 30
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.
ته كما سبق القول عن من املعلمني من تزيد توقعا: مستوى التوقعات.4

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

إن الكالم عملية تستغرق وقتاو . ينطبق مبتدأ التدرج هنا أيضا: التدرج.5
عليه أن و . تطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم

يهيء من مواقف الكالم ما يتناسب مع كل مستوى من مستويات 
:الدارسني كالتايل

ميكن أن تدور مواقف الكالم حول أسئلة : بالنسبة للمستوى االبتدائي. أ
ومن خالل هذه اإلجابة يتعلم . يطرحها املعلم وجييب عليها الطالب

.فكارالطالب كيفية انتقاء الكلمات وبناء اجلملة وعرض األ
يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من خالهلا : املستوى املتوسط. ب

وإدارة )Role Playing( من هذه املواقف لعب الدور. مهارة الكالم
.الالجتماعات

أو يصفون  وهنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم،: املستوى املتقدم. ج
.مظهرا من مظاهر البيعية

ا كان ما يتعلمونه ذا داد دافعية الطالب للتعلم كلمتز : قيمة املوضوع. د
وينبغي أن حيسن املعلم اختيار . معىن عندهم،

ب فيها خاصة يف املستوى املتقدم،املوضوعات اليت يتحدث الطال
.حيث الفرصة متاحه للتعبري احلر
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:31مراعاة اآليتولكي نعلم النطق اجليد للناطقني بغري اللغة العربية ينبغي

لغة الدارس األوىل واللغة () ١
).الغربية

لفاظ السهلة أن يراعي املؤلف واملعلم مبدأ الدرج، كأن يبدأ باأل) ٢
املكونة من كلمتني فثالث فأكثر، وأن متثل هذه املفردات حاجة 

.ملعرفتها لدي الدارس حىت يقبل على التعلم
.أن يبدأ باملفردات الشائعة) ٣
يف ) احلركات الطوال(أن يتجنب الكلمات اليت حتوى حروف املد ) ٤

بداية األمر
:طق الرئيسية اليت من أمههاأن يركز على املهارات الفرعية ملهارة الن) ٥

.كيفية إخراج األصوات من خمارجها الصحيحة)أ
.التمييز عند النطق بني احلركة القصرية واحلركة الطويلة) ب
.مراعاة النرب والتنغيم يف الكالم والنطق)ج
التعبري عن فكرة بطريقة مقبولة لغويا، أي يراعى الرتاكيب ) د

.ة نطقاالصحيح
.استخدام اإلشارات واإلحياءات غري اللفظية)ه
.مراعاة الطالقة اللغوية بالقدر املناسب لقدرات الدارسني) و
.مراعاة التوقف املناسب أثناء النطق)ز
.استخدام الصوت املعرب عن املنطوق) ح

.٥٦- ٥٤.  ، صأسس إعداد الكتب التعليمية  لغري الناطقني  بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا، . 31
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.تدريس الدارس كيف يبدأ حديثه وكيف ينهيه بصورة طبيعية) ط
أن يلم املؤلف واملعلم باملواقف االتصالية اليت حيتاج إليها الدارس، ) ٦

يف املطار، يف السفارة، يف : حبيث يدور احلديث فيها وعنها مثل
. . السوق، يف عيادة الطبيب، الرتحيب بالضيوف، وداع الصديق 

.إخل
كثرة التدريبات املتنوعة املتعددة األغراض، كتدريبات يف متييز نطق ) ٧

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

الثقافة المحلية اإلسالمية: المبحث الثالث
الثقافة المحلية اإلسالميةمفهوم . أ

، البد من معرفة معىن كلمة ثقافة الثقافة احمللية اإلسالميةتسهيال ملعرفة مفهوم 
عرفة األصل واملدلول اللغوي هلذه الكلمة يف اللغات لغة مث اصطالحا، فبدأ الباحث مب

.األجنبية ويف اللغة العربية مث معرفة ما طرأ عليها من تطور واستعمال
الثقافة في اللغة .1

مشتقة -Cultureاإلجنلزية والفرنسية واألملانية -الثقافة يف اللغات األجنبية
راعة أو احلراثة أو اإلستنبات، وظلت يف من األصل الالتيين   وتعين من ناحية جمازية الز 
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32.العقل أو التنمية

. وأصل الثقافة يف اللغة العربية مأخوذ من الفعل ثقف بضم القاف وكسرها
:ومن هذه املعاين . وللفعل ثقف معان كثرية يف املعاجم والقواميس العربية

.ثقف الرجل أي أصبح حذقا وفطينا: احلذق والفطنة نقول .1
. سرعةثقف الطالب العلم أي فهمه ب: سرعة أخذ العلم وفهمة نقول .2
.ثقف املعلم الطالب أي هذبه وأدبه: التهذيب والتأديب نقول .3
ثقف الصانع الرمح أي سوى : تقومي املعوج من األشياء نقول .4

.إعوجاجة

: ك الشيء واحلصول عليه، قال تعاىلإدرا.5 
33

الثقاقة في االصطالح. 2

تعريف العلماء والباحثني الغربيني. 1
الثقافة وتبلورت كمصطلح على يد العامل اإلجنلزي إدوار تايلور ظهرت فكرة

Tylorكتابه الثقافة البدائية يفPrimitive Culture ويعد 1871عام ،
الثقافة هي ذلك الكل املعقد : تعريفه للثقافة من أقدام التعريفات اليت وضعت هلا فيقول 

الذي يشمل املعرفة، والعقيدة، والفن، واألخالق، والقانون، والعادة، وكل املقومات 
34.تمع

.9. صاإلسالمیة،الثقافةوأصحابھ،ھنديصالح. 32
.91): 4(النساءسورة. 33

34 . Bungaran Antonius Simanjuntak (eds), Korelasi Kebudayaan & Pendidikan ( Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonisia, 2014), hlm . 9.
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تعريف العلماء والباحثني املسلمني. 2
: مالك بن نيب 

يت تؤثر يف الفرد منذ والدته، وتصبح ال شعوريا العالقة اليت تربط سلوكه االجتماعية ال
بأسلوب احلياة يف الوسط الذي ولد فيه وبذالك تكون الثقافة هي احمليط الذي يشكل 

.35فيه الفرد طباعة وشخصيته
وقد قدم . فة اخلاصة باإلسالم والقائمة عليههي الثقاالثقافة احمللية اإلسالمية

:36الباحثون والكاتبون للثقافة اإلسالمية تعريفات عديدة نذكر منها
.هي إدراك املفاهيم اإلسالمية الصحيحة جلوانب احلياة املختلفة.  أ

النظرية اليت تدور يف فلك اإلسالم جمموعة املعارف والتصورات والعلوم.أ
لتنبثق عنها فكرة شاملة عن الكون واإلنسان واحلاة اليت تؤثر يف الفرد 

.
.. ج
تها، وقوام الصورة احلية لألمة اإلسالمية، فهي اليت حتدد مالمح شخصي. د

. وجودها، وهي اليت تضبط سريها يف احلياة وحتدد اجتاهها فيه

وتراثها الذي ختشى عليه من الضياع واالندثار، وفكرها الذي تودله الذيوع 
.واالنتشار

شها املسلمون يف مجيع جماالت احلياة وفقا لوجهة نظر طريقة احلياة اليت يعي. ه
اإلسالم وتصورته سواء يف

.13. ص،اإلسالمیةالثقافةوأصحابھ،ھنديصالح. 35
.16. ص،اإلسالمیةالثقافةوأصحابھ،ھنديصالح. 36
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.الروحي أو الفكري الذي يعرف باحلضارة
متثل العلم والعمل باإلسالم الثقافة احمللية اإلسالميةكما يالحظ الباحث أن 

.ليمه وأحكامهوالفكر والسلوك القائم على تعا
إذا، الثقافة احمللية اإلسالمية هي العادات اليت ميارسها املسلمون يف بالد 

.اإلندونيسيا كإحتفال املناسبات الدينية

الثقافة المحلية اإلسالميةأهداف . ب

إىل الثقافة احمللية اإلسالميةما تطمح الثقافة احمللية اإلسالميةيقصد بأهداف 
. اده من تغري مرغجيا

:37ولذلك فإن هذه األهداف تنص على جمالتني
كمفهوم جيسد الشخصية اإلسالمية للمسلم الثقافة احمللية اإلسالميةأهداف .1

.
.كمادة دراسية يف مؤسسات التعليم العايلالثقافة احمللية اإلسالميةأهداف .2

: 38كمفهومالثقافة المحلية اإلسالميةأهداف . ج

تكوين الشخصية اإلسالمية املتميزة على مستوى الفرد واألمة، وإعطاء اهلوية .1
صلية لكل مسلم، حبيث ال ختتلط يف نفسه املفاهيم اإلسالمية املستقلة األ

. والطروحات املختلفة اليت تعرض أمامة يف ساحات احلياة
.اجاد الوعي العلمي الصحيح حلقيقة اإلسالم ومشوله لكافة متطلبات احلياة.2
.إعداد املسلم القوي الصاحل الذي يعمر هذا الكون وفق شرع اهللا تعاىل.3

.26. ص،اإلسالمیةالثقافةوأصحابھ،ھنديصالح. 37
.27. ص،اإلسالمیةالثقافة،ھنديصالح. 38
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والء لألمة اإلسالمية مع التأكيد على متيز رسالتها العظيمة يف تنمية شعور ال.4
. احلياة

تصحيح الفكرة اخلاطئة اليت أشاعها أعداء اإلسالم يف نسبة ضعف املسلمني .5
إىل متسكهم بدينهم، واثبات العكس من ذلك وهو أن سبب تأخر املسلمني 

إمنا هو نكوصهم عن تعاليم اإلسالم وتفريطهم يف االلتزا
.اخلاصة والعامة

الثقافة المحلية اإلسالميةخصائص . د

:39خصائص منهاسبعهلا الثقافة احمللية اإلسالمية. أ

الربانية .1

: قال اهللا تعاىل . ها يد سواهوجل وليس ألحد في      
      40 الثقافة احمللية فمصدر

). السنة النبوية(وغري املتلو ) القرآن الكرمي(هو الوحي بشقيه املتلو اإلسالمية

: الرسول اهللا هو وحي من اهللا كما قال اهللا تعاىل فكل ما يصدر عن  
        .

: ثقافة ربانية ما يأيت الثقافة احمللية اإلسالميةويرتتب علي كون 

.97. ص،اإلسالمیةالثقافة،صالح. 39
.138) : 2(البقرةسورة . 40
.4-3) : 53(سورة النجم. 41
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.ية واإلقتصادية واالجتماعية.  أ
. صالحيتها لكل زمان ومكان

.  ب
.مطالب البشرية

.. ج

42:الشمول والكمال . 2

الشمول من اهم خصائص العقيدة اإلسالمية، اليت غطت بأحكامها خاصية 
الثقافة احمللية و . 

.هي نتائج هذه العقيدة، فجاءت شاملة كاملة خالية من اي نقص أو عيباإلسالمية
:يف جماالت عدة منها الثقافة احمللية اإلسالميةوتظهر مشولية 

جاءت بتصور شامل جلميع شؤون احلياة السياسية واإلقتصادية والرتبوية . أ
واإلجتماعية، فقد عاجلت مجيع جوانب احلياة اإلنسانية دون أن تركز على 

.
وانني واألنظمة جاءت شاملة جلميع الرساالت السابقة، واشتملت على الق. ب

.واألحكام الشريعة اليت تغطي كل القوانني والشرائع
.النظرة الشاملة للخالق سبحانه والكون واحلياة واإلنسان. ج

لإلنسان هي نظرة شاملة فقد بينت أصله وطبيعة الثقافة احمللية اإلسالميةونظر 
اىل، ومراحل منوه تكوينه من جسم وعقل وروح، والغاية من خلقه وهي عبادة اهللا تع

ومصريه، وإنه خملوق مكرم خمتار مكلف عهد اليه مبسؤولية إعمار األرض وبنائها وفق 

.98. ص،اإلسالمیةالثقافة،صالح. 42
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.املنهج الرباين

43:التوازن واالعتدال والوسطية وعدم التطرف.3

م الوسطية الذي على التوازن واالعتدال، ألن اإلسالالثقافة احمللية اإلسالميةتقوم 
يوازن بني األشياء وينظر إليها نظرة مشولية من مجيع جوانبها فال افراط وال تفريط وال 

: حماباة جلانب على آخر قال تعاىل             
   .44

عما سواها من الثقافات، الثقافة احمللية اإلسالميةفخاصية التوازن 

. الذي هو عصب احلياة

45التطور والثبات. 4

على جمموعة من احلقائق واملبادئ واألحكام الثابتة اليت يةالثقافة احمللية اإلسالمتقوم 
ال تتبدل وال تتغري بتبدل الزمان واختالف املكان ألن تستمد ذلك من مصدر ثابت هو 

).السنة النبوية(وغري املتلو ) القرآن الكرمي( الوحي بشقية املتلو 
نة، والقدرة على جماراة التقدم يف الفروع واجلزئيات تتصف باملرو الثقافة احمللية اإلسالميةف

:الثقافة احمللية اإلسالميةالعلمي واالزدهار احلضاري و فائدة ثبات 
. أ

.واحلضارات األخرى

.100. ص،اإلسالمیةالثقافة،صالح. 43
.143) : 2(البقرةسورة. 44
.102. ص،اإلسالمیةالثقافة،صالح. 45
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حيقق الطمأنينة القلبية والسكون النفسي، فال تضارب وال تصادم فيها كما . ب
. هو احلال يف الثقافات األخرى

. . ج

46:اإلجابية . 5

الثقافة احمللية اإلسالميةمتتاز 
لشخصية املتميزة الفعالة، وحرر اإلنسان من كل سلبية يف فكره عمل اإلسالم على اجياد ا

: وسلوكه وجوارحه، ودعاه إىل العمل واملمارسة مبا يتناسب مع قدرته وطاقته قاىل تعاىل 

    47

ة فعالة يف جماالت عدة نذكر نسان بصور يف اإلالثقافة احمللية اإلسالميةوتظهر اجابية 
:منها

دفع اإلنسان يف اجلانب اإلجتماعي ليكون عضوا فاعال، ألن اإلسالم يرفض . أ
–الثقافة احمللية اإلسالميةكما تريد -األنطواء والعزلة والسلبية فاملسلم

.راحهم، ويشاركهم يف أفراحهم، ويصرب على أذاهميف ات
احلث على العلم واستخدام العقل والنظر والتأمل، وحترمي كل علم ال يعود . ب

بالنفع واخلري، واعتباره هدرا ومضيعة للوقت، والنصوص القرآنية واألحاديث 
.

م اإلفساد فيها من خالل اجتناب العمل على اصالح األرض واعمارها وعد. ج

.103. ص،اإلسالمیةالثقافة،صالح. 46
.42) : 7(األعرافسورة. 47
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.املعاصي واآلمث وقيام كل مسلم بدوره يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

48:الواقعية . 6

بالواقعية وهي تعين مراعتها لواقع اإلنسان من حيث الثقافة احمللية اإلسالميةمتتاز 
ه وتكوينه وأحاسيسه ومشاعره وجوانب الضعف والقوة فيه، وهي فطرته ورغابته وحاجيات

بذلك تقدم من تشريعات ما يتناسب مع طبيعة اإلنسان، ويليب ما فطر عليه، وحترم عليه  
. كل ما تنفر منه الطباع السليمة وتأباه

ال تغفل إمكانيات اإلنسان وقدراته، وتفاوت الناس يف الثقافة احمللية اإلسالمية
:

. توازن بني مطلب املادة والروح وتوازن بني حاجات الفرد واجلماعة: أوال 
تقر مبا جبل عليه اإلنسان من اخلطأ والنسيان فال حياسب وال يؤاخذ عما : ثانيا 

.يصدر عنه يف هاتني احلالتني
ت من تراعي جوانب الضعف والقوة يف اإلنسان كالسفر واملرض فشرع: ثالثا 

.األحكام ما يتناسب مع هذه االحوال كقصر الصالة ومجعها
تدعو إىل كل فضيلة وحتارب كل رذيلة وتعترب األمر باملعروف والنهي عن : رابعا 

.

49والعالمية اإلنسانية. 7

عند اجياد املواطن الصاحل بل تتعدى ذلك إىل ية اإلسالميةالثقافة احمللال تتوقف 
اجياد اإلنسان الصاحل الذي يسهم يف اسعاد البشرية وتطويرها وجلب اخلري والنفع هلا 

.105. ص،اإلسالمیةالثقافة،صالح. 48
.106. ص،اإلسالمیةالثقافة،صالح. 49
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ودفع الشر والضرر عنها والعمل على ايصال الدعوة اإلسالمية إىل كل فرد على وجه 

: اخلليقة قال تعاىل         50.

ثقافة إنسانية ال تفرق بني إنسان وآخر مهما اختلفت الثقافة احمللية اإلسالميةف

لعخمي على عريب وال ألبيض على أسواد  واملكان، ال فضل فيها لعريب على عجمي وال
. وال ألسواد على أبيض إال بالتقوى والعمل الصاحل

غري منحصرة يف مكان أو يف زمان الثقافة احمللية اإلسالميةأما العاملية فتعين أن 
أو خاصة جبنس أو عرق بشري أو متعصبة لعنصر أو قوم أو جهة، فهي للبشرية مجعاء، 

رساالت السابقة، وناسخة هلا، تتناول خمتلف جوانب احلياة، وتعاجل وهي شاملة جلميع ال
.مجيع جوانب شخصية الفرد
:غاية األمهية منهاإنسانية و عاملية يف الثقافة احمللية اإلسالميةويرتتب على كون 

رفض كل الدعوات اهلدامة اليت تقوم على التعصب للعشرية أو اجلنس، أو . أ
.اللون، والتحذير منها

. ب
.بشري

ضرورة العمل على نشر اإلسالم وايصاله للبشرية مجعاء لتخليصها مما هي . ج
.فيه من ضياع وقتل وتشريد وإبادة عنصرية

متيز رابطة الدين، فهي أقوى من كل الروابط اليت تقوم على التعصب لعنصر . د
. لون، أو دم، أو غري ذالك من الروابطأو 

.107) : 21(األنبیاءسورة. 50
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مع أو يف مدرسة ندونسيا عندها دور مهم يف جمتيف إالثقافة احمللية اإلسالميةوأما 
برتبية الشخصية هي أهدافه هلا عالقة عميقة الثقافة احمللية اإلسالميةاإلسالمية ألن 

. مناسبة تعالييم القرآن واحلديثالشخصية تشكيل 
الثقافة احمللية أساسلتعلم حيتاج الطلبة املادة على ة التعليم واولذالك يف عملي

املوجودة يف املادة الثقافة احمللية اإلسالميةنتائجاأو يرتمجو اأن يطبقو ليستطيعوااإلسالمية
صوص تعليم مهارة الكالم هم يأخذون ب طالب يتعلمون اللغة العربية وحباناملطورة وجب

.الثقافة احمللية اإلسالميةأساسادة املصنوع هي املج املوجودة يف النتائ
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الفصل الثالث
منهجية البحث

منهج البحث ومدخله. أ

، يعين منهج )D&R(مه الباحث هو منهج البحث والتطوير املنهج الذي يستخد
. 1تهفعاللتحصيل إنتاج معني مث جتريبها عن البحث املستخدم

يتعامل الباحث مع ملدخل الكيفي والكمي حيث ويستند هذا البحث على ا
ول اوحي. 2مع منهم البيانات بطريقة املالحطة أو املقابلة أو اإلستبانةجمتمع البحث وجي

ويستخدم الباحث . لقيام بتطوير مادة مهارة الكالم على األساس اإلسالميالباحث ا
.أيضا االختبار ملعرفة مادة اليت سينتجها وسيتطورها الباحث

إجراءات البحث والتطوير.1

وأما  منوذج و شكل البحث والتطوير يف هذا البحث الذي شرحه سوغيونا يف  
:3اآلتيةتسري إجراءات التطوير حسب املراحل.كتابه 

1  .Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, (Bandung : Alfabeta. 2010), hlm.  407.

2 .Syamsudin AR dan Damayanti Vismaia S, Metode Penilitian Pendidikan Bahasa,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),  hlm. 73.

3  .Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, hlm. 409.

33
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:ما الشرح عن هيكل البحث والتطوير وهو كما يليأو 
قام الباحث بإجراء املالحظة واملقابلة مع مدير معهد دار : اجةحتليل احل.أ

وي الشرقية ومدرس مهارة الكالم وبعض االفالح اإلسالمي باتو ج
املادة التعليمية غاية التعليم والتعلم و خصائص الطالب و الطالب ملعرفة 

املستخدمة واملوادة التعليمية وطريقة تعليمها والوسائل املستخدمة لتعليم 
مهارة الكالم وطريقة اختبارها واملشكالت الىت تواجه املدرس يف عملية 

. التعليم التعلم

تصميم اإلنتاججمع البياناتتحليل الحاجة

تصديق التصميم التصميمتعديل 1ة اإلنتاح تجرب

2اإلنتاج تعديل1اإلنتاجتعديل ة اإلستخدامتجرب

التعلیمیةالماد
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ع باملعلومات والوثائق مجع البيانات، لتحليل احلاجة يقوم الباحث أن جيم.ب
.املتعلقة باملواد التعليمية

تصميم اإلنتاج، بعد جصول البيانات فيستمر الباحث باإلطالء على . ج
املناهج الدراسية والنظريات التعليمية لتطوير أو لتصميم مادة مهارة 

.الكالم على األساس اإلسالمي
ات ملعرفة مدى ق التصميم، الصدق يف هذا البحث هو مجع البيانيصدت. د

صالحية اإلنتاج املطور يعطي الباحث اإلنتاج املطور إىل اخلرباء يف جمال 
تعليم اللغة العربية للحصول على االقرتاحات واإلرشادات والتعليقات 
واملداخالت حول اإلنتاج املطور إلصالح ومعرفة مدى صالحيته ويف 

. هذه املرحلة قدم الباحث االستبيان حلصول البيانات
بعد حصول نتائج فإجتاج الباحث حتسني اإلنتاج حىت : اإلنتاجتعديل.ه

.اإلنتاج الذي حصله الباحث مناسبة باملرجوة
وبعد امتام التصحيح فيقوم الباحث بالتجربة امليدانية احملدودة : جتربة اإلنتاج.و

وجرت هذه التجربة يف معهد . لتأكيد صالحية املادة املطورة يف التطبيق
.الفالح اإلسالمي بعدد اربع وعشرين طلبةدار 

بعد جتربة اإلنتاج إذا كانت طريقة أو مادة أو وسائل : 1اإلنتاج تعديل. ز
ليس املناسبة ففي هذه املرحلة يقوم الباحث بتحسني حىت املواد املطور 

.  املناسبة باملرجوة
إلستخدم بعد حتسني اإلنتاج فيقوم الباحث بتجربة ا: جتربة اإلستخدام .ح

ملعرفة اإلنتاج املطور مناسبة و بعد ذالك إحتاج مقرر ملواد التعلمية يف 
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معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جوى الشرقية 
بعد جتربة اإلستخدام يقوم الباحث بتحليل وتقومي من : 2اإلنتاج تعديل. ط

تالميذ االستبانه واالختبار لتصوير جودة املادة التعليمية املطورة وفعالية لل
.يف تعليم مهارة الكالم على األساس اإلسالمي

وهو حبسب اقرتاحات اخلرباء واملدرس وآراء الطالب املواد التعليميةإنتاج . ي
مث . يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاو الشرقية ونتيجة االختبار

.قرره الباحث املادة التعليمية املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم

بة اإلنتاجتجر .2
:جتربة اإلنتاج هي مجع املعلومات لنيل الدرجة الفعالية وأما مكونات جتربة اإلنتاج

تخطيط التجربة. أ
ملعرفة مدى فعالية املادة نتاج املطور، فيقوم الباحث بالتجرببةوبعد إكمال اال

. املطورة، هذه التجربة هلا املرحلتني التجربة الفردية والتجربة امليدانية

أفراد التجربة. ب
فاعل التجربة يف هذا البحث هو اخلرباء يف جمال احملتوى واخلبري يف جمال التخطيط، 

. لبة مبعهد دار الفالح اإلسالميوط

البيانات والمعلومات. ب
:أما البيانات ومعلومات يف هذا البحث هي

البيانات الكيفية.1
:تشتمل هذه البيانات
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. 4صول على املعلومات من خالل مصادرها البشريةأداة هامة للحهي املقابلة، 
املقابلة املستخدم يف هذا البحث جلمع البيانات يف مرحلة الدراسة املبدائية أو يف مرحلة 

.اج املطور، وجترى املقابلة مع مدير املعهد ومعلمي اللغة العربيةحتليل حاجة االنت
البيانات الكمية.2

:تشتمل هذه البيانات
االستبيان، هي إحدى الوسائل اليت يستخدمها املعلم جلمع البيانات . أ

واملعلومات وهي عبارة عن حوار كتايب يف شكل جدول من األسئلة يرسل 
إحدى أو . 5الصحف أو سائل اإلعالم األخرىبالربيد أو اليد أو ينشر يف

األساليب أو أداة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق املرتبطة بواقع 
شكل عدد األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد معني، وتقدم ب

.6املعينني مبوضوع اإلستبانة
يستخدم الباحث االستبيان يف هذا البحث للحصول على البيانات 

ل الباحث بيانات االستبيان وحيص. عن صالحية اإلنتاج وفعاليته يف التطبيق
عن صالحية اإلنتاج وصدقه من اخلرباء وبيانات االستبيان عن فعالية االنتاج 

.يف التطبيق
) و رسومأسئلة شفوية أو كتابية أو صور أ( االختبار، هو جمموعة من املثريات . ب

أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكها ما، واالختبار يعطي درجة ما أو 

.135.ص) 1997دار أسامه للنشر والتوزيع، : الرياض( البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبهذوقان عبيدات وآخرون، . 4
دار جامعة إفريقيا العاملية للنشر : خرطوم( مناهج البحث العلمي وطرق كتابه الرسائل اجلامعيةعبد الرمحن أمحد عثمان، . 5

.134، ص )1995
136.، ص مناهج العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعةعبد الرمحن أمحد عثمان، . 6
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.7ة ما أو رتبة ما للمفحوصقيم
ويستخدم الباحث االختبار للكشف قدرات الطالب وقياس 

ويتكون االختبار نوعني االختبار القبلي واالختبار . مستواهم التحصيلي
كفاءة الطلبة يف مهارة ويستخدم الباحث االختبار القبلي ملعرفة. البعدي

كفاءة الطلبة بعد واالختبار البعدي ملعرفة  . الكالم قبل إدخال عملية التجربة
.إجراء التجربة

أسلوب تحليل البيانات. ج
لتحليل البيانات يستخدم الباحث التحليل اإلحصائي 

) . DescriptiveStatistic Analysis(الوصفي

تحليل البيانات من المالحظة.1
تعلق املقابلة اليت تل هي بتفتيش حاصمالحظة يف قوم الباحث بتحليل البيانات ي

لغة العربية خلطة الدراسية وطريقة تعليمها والوسائل املستخدمة مدرس الأهداف املعهد واب
لطلبة معهد ادار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية، وأحوال الطلبة يف عملية التعليم

.بية خصوصا يف تعليم الكالميف تعليم اللغة العر 

تحليل البيانات من االستبانة.2
خبري تعليم ملتوافرة من خالل االستبانة تعينييقوم الباحث بتحليل البيانات ا

درس والطلبة واملادة التعليمية أما املو .مهارة الكالم عن املواد التعليمية قبل جتريبة
ار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف معهد دوير املادة التعليمية ون لتطموصوف

.189، ص البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبهذوقان عبيدات وآخرون، . 7
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∑X

X 100 %

∑Xi

املعيار املتعرب لتقومي انتاج و الرموزاملصممة لتعليم مهارة الكالم، ويستخدم الباحث
:8التصميم يف هذا البحث كما يلى

P =

)النتيجة احلقيقي(نسبة مئوية اجلدارة =: البيان = Σx عدد جمموع نتيجة إجابة اخلبري = Σxi الرجائيالتيجة( عدد جمموع نتيجة إجابة األعلى(

:ىاملعيار املتعرب لتقومي انتاج التصميم يف هذا البحث كما يلوأما 

تقديرالنتائج
ممتاز80-100
جيد جدا65-79
جيد55-64
مقبول45-54

ضعيف0-44

8  .Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Cet.1; Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2004), hlm. 21.
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تحليل البيانات من االختبار.3
وملعرفة حتصيل التعليم الصحيح باستخدام املواد املطورة، الباحث سيزيد مجيع 

عندما هناك . لبةالنتائج لكل اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي مث توّزعها إىل عدد الط
فقد كان ) اإلختبار البعدي أجيد من اإلختبار القبلي يف النتائج األخرية(الفرق بينهما 

وأما الرموز ملعرفة نتيجة اإلختبار البعدي والقبلي  . هذا التطوير فعالة وحاصلة يف التعليم
=:9كما تلى ∑( − 1)

:البيان
Md =معدل نتائج االختبار القبلى والبعدي
xd =الفرق بني نتيجة االختبار القبلى والبعدي
N =عدد العينة

9.Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi),
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),  hlm. 125.
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الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
كما عرض بيانات البحث وحتليلها ومناقشتها،يشتمل علىهذا الفصل

:البيانات التالية

لمحة عن مكان البحث: المبحث األول
معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةتأسيستاريخ . أ

من املعاهد االسالمية يف مدينة باتو جوى الشرقية أحدأما معهد دار الفالح 
رينج، وقرية دادابرجو، وناحية جونرجيو، ومدينة باتو، أ-املوقع ىف الشارع فرونويودو أرينج

463568.1) 0341(، ورقم التلفون 65324جاوى الشرقية، ورقم بريدي مقاطعة

أسس احلاج سليمان سوهرجيتو واألستاذ شفاء الدين هذا املعهد لرخاء مسجد 
بعد تفكري وتدبر عميق فقررا تكوين املؤسسة . وإنفاق بعض أمواهلما لألمة اإلسالمية

هرجيتو م أسس احلاج سليمان سو 2005ففى السنة . الرتبية اإلسالمية كمعهد السلفي
وأهداف هذا . واألستاذ شفاء الدين مكان الرتبية املسمى معهد دار الفالح اإلسالمي

املعهد هي تكوين املسلم الذي ميلك الشخصية اإلسالمية والتفقه يف الدين وتنمية 
النفس اليت تبىن على مبادئ املعهد وهي اإلخالص واإلستقامة واألخالق الكرمية وتنمية 

2.النفس والتوضع

1. Mikiyal , “ Profil Ma’had Darul Falah”, http://daarul-falah.blogspot.com/ di akses tanggal 2 februari

2015.

).2015مارس 1باتو ( املالحظةنافسة،.2
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حالة المدرسين والموظفين فى معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى .ب
.الشرقية

أما املدرسون واملدرسات ىف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية 
مية متخرجون يف اجلامعات املختلفة يف إندونيسيا كجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال

احلكومية ماالنج، جامعة دار السالم  اإلسالمية غنتور، جامعة الدينية اإلسالمية 
نيب، وجامعة الدينية اإلسالمية احلكومية كودوس وجامعة اإلسالمية احلكومية جباحلكومية 

ميدان جامعة ماترم اإلسالمية احلكومية لومبوك وجامعة الدينية اإلسالمية احلكومية 
، وكذلك املدرسني الذين يعلمون يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو بونوروجو وغريها

مدرسا 23وعدد هؤالء املدرسون واملدرسات . جوى الشرقية  هم يسكنون حول املعهد
3.وهو إثنا عشر رجال وإحدى عشرة مرأة  كما اجلدول األول يف املالحق

ب والطالبات بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقيةحالة الطال. ج

الطلبة ىف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية من القرى واملدن 
املنتشرة يف إندونيسيا كجاوى الوسطى وملبوك وكاليمنتان وماالنج وباتو وبوجون 

ختلفة أيضا اليت تتكون وكلهم متخرجون يف املدرسة األبتدائية امل. وسينجوساري وغريها
4:من الذكور واإلناث وعددهم كما ىف اجلدول التاىل

).2015مارس 3باتو ( املالحظةحمبوبة، .3
).2015مارس  9(املالحظةسييت رفيقة ، . 4
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)4,1(الجدول 
حالة الطلبة فى معهد دار الفالح  اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

م2015-م2014العام الدراسي 

الصف
الجنس

مجموع
أنثىذكر

132144)1(األول 
122638)2(الثاىن 

41519)3(الثالث 

الوسائل واإلمكانيات بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية. د

أما الوسائل التعليمية ىف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية هي  
ئل التعليمية الشاشة واحلاسوب وغريها، وهناك أيضا وسائل أخرى وهي من الوسا

وأما من اإلمكانيات يف هذا املعهد . التقليدية كالسبورات واملمسحة والطباشري وغريها
5:هي كما ىف اجلدول التاىل

)4,2(الجدول 
اإلمكانيات فى معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

الغرفةعددالوسائل والمبنىالرقم
غرف4غرفة الطالب1

).2015مارس  9(املالحظةسييت رفيقة ، . 5
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

غرفة الطالبات
غرفة املشرفة واملدبرة
غرفة املشرف واملدبر

غرفة املدرسني
محام الطالب

محام الطالبات
القاعة
املكتبة

غرفة الشركة
املصلى
املطبخ

غرف4
غرفتان

غرفة واحدة
غرف3
غرف3
غرف6

غرفة واحدة
غرفة واحدة

رفة واحدةغ
غرفة واحدة
غرفة واحدة

الدروس المدروسة بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية.ه

املواد املفروضة ويطبقوها يف هذا املعهد كما قرر اجيب على الطلبة أن يتعلمو 
6:مدير املعهد ومجيع األساتيذ فيه، وتلك املواد املفروضة هي

)4,3(جدول ال
الدروس المدروسة بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

الدروسرقم
علم احلديث1

).م 2015مارس  9(املالحظةسييت رفيقة ، . 6
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علم الفقه2
علم التفسري3
علم التجويد4
علم التوحيد5
علم النحو والصرف6
اللغة العربية واملطالعة واحملادثة7
خالقوتاريخ اإلسالم واأل8
حفظ السور القرآن وقراءته وتالوته9

احملاضرة الدينية 10
ومهارة الكالم11

تطوير مادة مهارة الكالم على أساس الثقافة المحلية : المبحث الثاني
اإلسالمية بمعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

البيانات المحصولة من المقابلة والمالحظة واالستبانة. أ

الثقافة احمللية يعرض الباحث البيانات عن تطوير مادة مهارة الكالم على أساس 
وفعاليتها لطلبة الفصل الثالث مبعهد دار الفالح إسالمي باتو جاوا الشرقية، اإلسالمية

ومجع الباحث هذه البيانات باألساليب املتنوعة منها املالحظة واملقابلة واإلستبانة 
.واإلختبار

م، قام الباحث باملقابلة ومالحظة 2014ة من شهر نوفمبور سنة يف اليوم ست
مع مدير معهد تتعلق بعملية وأهداف ومشكالت تعليم وتعلم يف معهد دار الفالح 
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كما عرفنا يف : قال األستاذ شفاء الدين، املاجسرتاإلسالمي باتو جاوى الشرقية يعين 
وأما معهد دار الفالح أحد . عصريبالدنا إندونسيا أن املعاهد قسمان معهد السلفي وال

من معهد السلفي وهناك عّلم علوم الدينية كفقه واحلديث والقرآن والتفسري وكتب 
ولكن يف عملية . األخري وأيضا عّلم اللغة الثانية كاللغة العربية و حبصوص مهارة الكالم

ية عدم املادة تعليم وتعلم مهارة الكالم يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرق
الثقافة احمللية اإلسالميةنتائج املناسبة بأهداف معهد هي مادة هلا نتائج اإلسالمية أو

يعين جانب الطالب يتعلم اللغة العربية أو مهارة الكالم هم يستطيعون أن يطبقوا نتائج 
7.اإلسالمية يف احلياة اليومية

م، قام الباحث 2014من شهر نوفمبور سنة لك يف اليوم أحد عشر وبعد ذ
باملقابلة مع األستاذ هدى مشرف الطلبة عن املادة املستخدمة يف عملية تعليم وتعلم 

دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية هي كما قال األستاذ مهارة الكالم يف معهد 
ريا ألفي وزلفنا يف تعليم وتعلم اللغة العربية هدى املادة املوجودة اليت أعدتاها طالبتان ما

ومهارة الكالم مساوية مبادة كتاب دروس اللغة العربية وملاذ ال نستخدم املادة املوجودة 
املؤلفة من طالبتني ألن أحسن نستخدم كتاب دروس اللغة العربية هو الكتاب الذي 

قية حيتاج املادة املناسبة ميلك بركة ولكن معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشر 
بأهداف املعهد يف تعليم وتعلم اللغة العربية ومهارة الكالم هي املادة هلا نتائج اإلسالمية 

.الثقافة احمللية اإلسالميةأو نتائج 

م، قام الباحث باملقابلة مع مدرسيت تعليم مهارة 2015واليوم ثالثة عشر يناير 
. ةالكالم امسهما أستاذة ويويك ومفيد

).2014نوفمبیر6(مقابلةالدین،شفاء. 7
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يف هذه املقابلة . مهارة الكالم يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية 
قدمت األستذة ويويك ومفيدة للباحث أن مشكالت يف تعليم وتعلم مهارة الكالم يعين 

يس تفريح ألن مباحث يف  عّلم مدرسو مهارة الكالم يف الفصل يعين الكتاب املستخدم ل
.كتاب دروس اللغة العربية ميول إىل بيئة أو موقف يف املناطق العريب

م،  قام الباحث بنشر 2015وبعد ذلك يف اليوم عشرين من شهر يناير سنة 
االستبيانات على طلبة الصف الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جوى 

وموضوعها تتكون من عشرة . ستة عشر طالباويبلغ عدد طلبة هذا الصف . الشرقية
موضوعات كمثل العام اجلديد وذكرى مولد الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم واإلسراء 
واملعراج ونزول القرآن وليلة القدر وعيد الفطر وعيد األضحى والتحليل والصلوات 

: والدباء كما يف اجلدول 
)4,4(الجدول 

ثقافة المحلية اإلسالميةالتصنيف مادة المطورة المتعلقة ب
النتائج الموضوع الرقم

87,5% اَْلَعاُم اْلَجِدْيدُ  1
93,75% ِذْكَرى َمْوِلِد الرَُّسْوِل َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  2
93,75% ْسَراُء َواْلِمْعَراُج  َاْإلِ 3
93,65% نـُُزْوُل اْلُقْرآنِ  4
95,31% َلُة اْلَقْدرِ  لَيـْ 5
93,75% ِعْيُد اْلِفْطرِ  6
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96,87% ِعْيُد اْألَْضَحى 7
57,81% اَلصََّلَواتُ  8
43,75% اَلتَّْحِلْيلُ  9
42,18% بَاءُ  اَلدِّ 10

تحليل البيانات. ب

حتليل البيانات عملية تنظيم: كيفية البحث الكما قال فاتون ىف كتاب طريقة 
يف هذه املرحلة قام الباحث جبمع البيانات لتحليل و 8.ويقسم إىل منوذجالبيانات ترتيب 

:متطلبات من املدير واملدرس والطالب فيما يلي

جاوى باتومع مدير ومشرف معهد دار الفالح اإلسالمينتائج المقابلة.1

الشرقية 

قام الباحث بتحليل البيانات يف املقابلة مع مدير ومشرف معهد دار الفالح 
اإلسالمي باتو جاوى الشرقية، وهى املقابلة املتعليقة بأهداف املعهد وأهداف التعليم 
ومشكالت التعليم والتعلم يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يف اليوم 

من شهر نوفمبور سنة يف اليوم أحد عشر م و 2014فمبور سنة ستة من شهر نو 
م2014

8. Lexy Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung : PT Remeja Rosdakarya ,

1998) , hlm.3.
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نتائج املقابلة مع مدير معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية  كما 
9:يلي

2005يؤسس معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية ىف سنة . أ
فالح أحد من معهد السلفي وهناك عّلم علوم الدينية كفقه معهد دار ال. ب

واحلديث والقرآن والتفسري وكتب األخري وأيضا عّلم اللغة الثانية كاللغة 
العربية و حبصوص مهارة الكالم

ليستطيع أهداف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية هي . ج
.اليوميةالطالب أن يطبق نتائج اإلسالمية يف احلياة 

الكتاب املستخدم يف عملية تعليم وتعلم مهارة الكالم هو كتاب دروس . د
.اللغة العربية جزء األول والثاىن 

اللغة العربية تينتائج المقابلة مع مدرس.2

قام الباحث بتحليل البيانات ىف مقابلة مع مدرسيت تعليم مهارة الكالم امسهما 
ه املقابلة ملعرفة مشكالت تعليم وتعلم مهارة الكالم . أستاذة ويويك ومفيدة

يف هذه املقابلة قدمت األستذة . يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية 
عّلم مدرسو ويويك ومفيدة للباحث أن مشكالت يف تعليم وتعلم مهارة الكالم يعين 

مباحث يف كتاب دروس للالتفريح مهارة الكالم يف الفصل يعين الكتاب املستخدم ليس 
10.اللغة العربية ميول إىل بيئة أو موقف يف املناطق العريب

).2014نوفمبري 6(أمحد هدى، املقابلة . 9
) .2015يناير 9( املقابلة، ويويك ومفيدة. 10
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نتائج المالحظة على الطالب والمدرس.3

.تهم يومياعن أحوال الطالب وكفائتهم وبيئ11مالحظة الباحث ىف امليدان،
المالحظة على الطالب والمدرس. أ

أن املشكالت الكبرية يف عملية التعليم والتعلم ملهارة الكالم ىف معهد دار 
الكتاب الذي علمه املعلم الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية للمدرس والطالب، 

يم أن تكون مرجعا يف تعل. املناسبة بأهداف املعهد وأحوال الطالبصعوب وليست
. اللغة العربية وخصوصا يف تعليم مهارة الكالم

ويسعى الباحث حلل هذه املشكلة ىف معهد دار . مهارة الكالم على أساس اإلسالمي
الثقافة الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية بتطوير مادة مهارة الكالم على أساس 

.تعليم مهارة الكالمخصوص لاحمللية اإلسالمية

نتائج االستبانة من الطالب. ب

م،  قام الباحث بنشر االستبيانات 2015يف اليوم عشرين من شهر يناير سنة 
ويبلغ عدد . على طلبة الصف الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جوى الشرقية

مثل العام وموضوعها تتكون من عشرة موضوعات ك. طلبة هذا الصف ستة عشر طالبا
اجلديد وذكرى مولد الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم واإلسراء واملعراج ونزول القرآن وليلة 

:القدر وعيد الفطر وعيد األضحى والتحليل والصلوات والدباء كما يف اجلدول 

).2015مارس  9(املالحظةسييت رفيقة ، . 11
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)4,5(الجدول 
الثقافة المحلية اإلسالميةتصنيف مادة المطورة المتعلقة ب

النتائج الموضوع الرقم
87,5% اَْلَعاُم اْلَجِدْيدُ  1

93,75% ِذْكَرى َمْوِلِد الرَُّسْوِل َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  2
93,75% ْسَراُء َواْلِمْعَراُج  َاْإلِ 3
93,65% نـُُزْوُل اْلُقْرآنِ  4
95,31% َلُة اْلَقْدرِ  لَيـْ 5
93,75% ِعْيُد اْلِفْطرِ  6
96,87% َحىِعْيُد اْألَضْ  7
57,81% اَلصََّلَواتُ  8
43,75% اَلتَّْحِلْيلُ  9
42,18% بَاءُ  اَلدِّ 10

من هذه االستبيانات، استخلص أما بعد أن قام الباحث بتفيش إجابة الطلبة
الباحث منها أن الطلبة أكثرهم خيتارون سبع موضوعات كمثل العام اجلديد وذكرى 

م واإلسراء واملعراج ونزول القرآن وليلة القدر وعيد الفطر مولد الرسول صّلى اهللا عليه وسلّ 
: وعيد األضحى كما يف اجلدول 
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)4,6(الجدول 
الثقافة المحلية اإلسالميةمادة المطورة المتعلقة بنتائج

النتائج الموضوع الرقم
87,5% اَْلَعاُم اْلَجِدْيدُ  1

93,75% َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِذْكَرى َمْوِلِد الرَُّسْوِل َصلَّى اهللاُ  2
93,75% ْسَراُء َواْلِمْعَراُج  َاْإلِ 3
93,65% نـُُزْوُل اْلُقْرآنِ  4
95,31% َلُة اْلَقْدرِ  لَيـْ 5
93,75% ِعْيُد اْلِفْطرِ  6
96,87% ِعْيُد اْألَْضَحى 7

تخطيط التجربة. ج

رفة مدى فعالية املادة ملعنتاج املطور، فيقوم الباحث بالتجرببةوبعد إكمال اال

.املطورة، هذه التجربة هلا املرحلتني التجربة الفردية والتجربة امليدانية
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مواصفات المادة المطورة لتعليم مهارة الكالم على : المبحث الثالث
معهد دار أساس الثقافة المحلية اإلسالمية المناسبة بأهداف المرجوة ب

.الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

المادة المطورةتصوير عامة. أ

املادة املطورة خاصة يف تعليم مهارة أما املادة املطورة فرييد الباحث أن يصور
دليل املعلم، الكالم لطلبة الفصل الثالث يف شكل الكتاب ويتكون هذا الكتاب من 

:يتكون من اربع عناصر، وهي

حلوارات معاير الكفائة وكفائة األساسية واملؤشرات وا.  أ
املادة، املوضوع، : الدرس الذي يتكون من ستة عناصر، وهي. ب

.الطريقة، الوسائل، املستوى، وزمان الدرس
األهداف العامة : أهداف الدرس يتكون من عنصرين، وهي. ج

.واألهداف اخلاصة
إجراءات تقدمي الدرس يتكون من ستة عناصر، وهي تقدمي فكرة . د

احلوار، تقدمي أسئلة إستيعابية، معاجلة الدرس، وشرح املفردات، 
.حنوية

العام : ل على سبعة موضوعات وهي
اجلديد، ذكرى مولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، اإلسراء واملعراج، نزول القرآن، ليلة 

.القدر، عيد الفطر وعيد األضحى
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الىت تتكون من عنصرين وهي أهداف وأما العنصر الثاين هو أهداف الدرس 
أن يقدر التالميذ يتكلمون من هذا الكتاب هي أهداف العامةو . العامة وأهداف اخلاصة

وأما أهداف اخلاصة هي أن الثقافة احمللية اإلسالميةباللغة العربية جبيد على األساس 
عن املوضوعات يقدر التالميذ على إجراء احلوار جبيد، وأن يقدر التالميذ على التعبري
ميذ على وصف اليت علمها املعلم واستخدام املفردات لتعبري فكرة املعينة، وأن يقدر التال

.، أن يقدر التالميذ على تكوين اجلمل الصحيحة عن املوضوع املعينةالصور بتعبري

وهي تقدمي فكرة . تكون من ستة عناصرتقدمي الدرس يوأما العنصر الثالث هو 
.ردات، احلوار، معاجلة حنوية، التدريبات وحمفوظةالدرس، شرح املف

وألجل ذالك رتب الباحث عناصر الكتاب، وهى تتكون من غالف، كلمة 
الكاتب، دليل استخدام الكتاب، حمتويات الكتاب، صفحة لكل املوضوع، صفحة 
املؤشرات، املفردات اجلديدة، احلوار، التدريبات، معاجلة النحوية، حمفوظة، قائمة 

. ردات، املراجعاملف
:وهي كما تلي. طور الباحث املواد التعليمية اعتمادا على مواصفات املبدئي

الغالف يتكون من اسم الكتاب، اسم املؤلف، املستوى املدرسية )1
.والصورة امللون

العام اجلديد، : حمتويات الكتاب، يتكون من سبع موضوعات هي)2
اإلسراء واملعراج، نزول ذكرى مولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم،

.القرآن، ليلة القدر، عيد الفطر وعيد األضحى
دليل استخدام الكتاب، كتب الباحث دليل استخدام الكتاب )3

.باللغة اإلندونيسيا لسهولة استعماله ملعلم واملتعلم
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صفحة لكل املوضوع، كتب الباحث ىف صفحة املوضوع معيار )4
.املوضوع والصوروالكفاءة األساسية لكلالكفاءة

املفردات اجلديدة، كتب الباحث املفردات اجلديدة اليت تتعلق كثريا )5
.مبوضوع الكتاب

احلوارات والتدريبات ملمارسة الكالم عند الطالب، مثل التدريبات )6
.على احلوار بتبادل األسئلة واألجوبة بني الطالب والتدريبات

معاجلة النحوية والتدريبات)7
ظة لدوافع الطالبحمفو )8
.قائمة املفردات اللغة العربية واإلندونسيا)9
Microsoft Wordكتب الباحث املادة املطورة برنامج )10

مواصفات مادة مهارة الكالم على أساس الثقافة المحلية اإلسالمية . ب
.في معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

احث املادة لطلبة الفصل الثالث يف معهد دار أما املواصفات اليت يطورها الب
الفالح اإلسالمي ولكن قبل التطوير مجع الباحث البيانات من املالحظة واملقابلة 
واالستبانة من اخلبري ومدير ومدرس وطلبة معهد دار الفالح اإلسالم باتو جاوى الشرقية 

:ويوصف الباحث املواد التعليمية  كما يلي
: هداف أ- 1

. العربيةاللغةكالمىفوكفاءةقدرةلهالدارسيكونأن: العاماهلدف

1
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أن يقدر الدارس يتكلم بنطق األصوات العربية نطقا : اخلاصةاألهداف
يف قواعد اللغة تركيبصحيحا وأن يقدر استخدام 

.الصحيح والكلمة العربية عند الكالمالعربة ب
)شفهية ومباشرةمسعية(انتقائية : طريقة- 2
يف قياس كفاءة الطلبة أخذ الباحث ثالث منوذجات : تقومي               - 3

نتائج هي النتيجة يف املفردات والتيجة يف الرتاكيب 
والتيجة يف الطالقة فعرض الباحث منوذجا قياس كفاء 

12.الطلبة ىف مهارة الكالم

فى مهارة الكالمدليل التقويم لقياس كفاءة الطالب

: ....................املصحح: ................اسم الدارس
: .....................الدرجة:....................التاريخ
المفرداتنتيجة
20
15
10
5
1

.إستخدام املفردات بالكامل- 
.إستخدام املفردات ناقص مناسبة ألن املفردات ال مناسبة - 
.إستخدام املفردات املخطئة- 
.خطئية املفردات وكالمه صعب مفهوم- 
.املفردات ناقصة وال إستطاع تكلم اللغة العربية- 

قواعدالنتيجة
.ا و الظاهر يف الكالمخطئية القواعد ناقص جد- 40

12. M. Ainin dan Imam Asrori, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : Miskat, 2006 ) ,
hlm. 171.
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30
20
10
1

.خطئية القواعد وال حتويل املعىن- 
خطئية القواعد وحتويل املعىن- 
خطئية القواعد وصعب مفهوم- 
كثري خطئية املعىن و ال إستطاع املفهوم- 

الطالقةنتيجة
40
30
20
10
1

.اللغة األصليطلق اللسان كناطق- 
.ا مبشكالت لغوية- 
.السرعة والطالقة متأثران بشدة مبشكالت لغوية- 
.جيد نفسه جمربا للسكوت بسبب حمدودية الللغة. دائم الرتدد- 
.احلديث متعثر ومتقطع حبيث جيعل احملادثة مستحلية- 

والغالف يتكون من اسم الكتاب، اسم املؤلف، املستوى املدرسية والصورة -
.امللون

العام اجلديد وذكرى مولد : يات الكتاب، يتكون من سبعة موضوعات هيحمتو -
الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم واإلسراء واملعراج ونزول القرآن وليلة القدر وعيد 

.الفطر وعيد األضحى
اب باللغة اإلندونيسية دليل استخدام الكتاب، كتب الباحث دليل استخدام الكت-

.تعلملمعلم وامللاستعماله لسهولة
صفحة لكل املوضوع، كتب الباحث ىف صفحة املوضوع معيار الكفاءة والكفاءة -

.األساسية لكل املوضوع والصور والكلمة الىت تتعلق باملوضوع
باملواضع الذي املفردات اجلديدة، كتب الباحث املفردات اجلديدة اليت تتعلق -

.علمها املعلم يف الفصل
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ة الكالم عند الطالب، مثل التدريبات على احلوار سر احلوارات والتدريبات ملما-
.ادل األسئلة واألجوبة بني الطالببتب

.معاجلة النحوية والتدريبات-
.احملفوظة لدوافع الطلبة-
.قائمة املفردات اللغة العربية واإلندونسيا-
.Microsoft Wordبكتب الباحث املواد املعدة -

.الثقافة احمللية اإلسالميةاملادة التعليمية على أساس -
إحتفال املناسبات الدينية هي املادة تشتمل املعارف عن نتائج اإلسالمية و -

اهلجريالعامالعادات اليت ميارسها املسلمون يف بالد اإلندونيسيا كإحتفال 
اجلديد وذكرى مولد الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم واإلسراء واملعراج ونزول القرآن 

.ر وعيد الفطر وعيد األضحىوليلة القد

مدى فعالية المادة المطورة في مهارة الكالم على أساس : المبحث الرابع
لترقية كفاءة كالم اللغة العربية بمعهد دار الفالح الثقافة المحلية اإلسالمية

.اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

النتيجة من خبير المواد الدراسية. أ

ىل خبريين ومها خبري يف جمال تاب، قدم الباحث إء إكمال هذا الكوبعد إنتها
واختار الباحث الدكتور قريب اهللا . فصاحة اللغة وخبري يف جمال تصميم املواد التعليمية

بابكر مصطفى خبريا يف جمال فصاحة اللغة وهو أحد من أساتيذ يف جامعة موالنا مالك 
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ة املطورة مع إستبانة التحكيم مث عرض الباحث املاد. إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالغ
:اليت تشتمل على البنود التالية

فصاحة اللغةنتائج اإلستبانة من خبير .1

يف معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةتطوير مادة مهارة الكالم على أساس 
اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

:.......................................... اسم اخلبري
فصاحة اللغة: ختصص اخلبري

:...........................................املنصب
:...........................................مكان العمل

:...........................................تاريخ التصديق
.....................................:......التوقيع

تعليمات عامة
الثقافة مهارة الكالم على أساس ملادةفصاحة اللغةهذه االستبانة موجه للخبري .1

خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو احمللية اإلسالمية
.جاوى الشرقية

لكتاب املصمم لتعليم اللغة إن اهلدف من هذه االستبانة لتحليل صالحية ا.2
.خاصة ملهارة الكالمالعربية
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مادة مهارة الكالم نتيجة هذه االستبانة تكون مرجعا أساسيا للباحث يف تصميم .3
خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الثقافة احمللية اإلسالميةعلى أساس 

.الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية
يف القائمة اليت يعرب ) V(إلجابة املالئمة بوضع عالمة املرجو أن خيتار اخلبري ا.4

.تعبريا صادقا عن وجهة نظره

اللغةنتائج اإلستبانة من خبري
رقم

عناصر التقدير
مستوى األجوبة

1234
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

لغة الكتاب سهلة
لغة الكتاب مفهومة 
لغة الكتاب واضحة 

الكتابة واضحة  
التدرج

الكتاب مناسبة لطلبة لغة
قواعدها صحيحة

إختيار املفردات بناء على الشيوع
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001816

34 =85%

2014مالغ،   مايو 
خبري فصاحة اللغة

الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى بابكر
حماضر اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  

بالنسبة إىل الرموز"  ممتاز " ومن اإلستبانة اآلتية وجد الباحث نتيجة درجة 
:اآلتية 

P =

34
100 x% =85%

40

:كما يلي ملتعرب لتقومياملعيار او 

تقديرالنتائج
ممتاز80-100

جيد جدا: 4جيد: 3مقبول: 2ناقص: 1

∑X

X 100 %

∑Xi
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جيد جدا65-79
جيد55-64
مقبول45-54

ضعيف0-44

وكذالك فصاحة اللغة " ممتاز"إذن، املادة املطورة من ناحية فصاحة اللغة هلا نتيجة 
ح الطلبة يف الفصل الثالث يف معهد دار الفالمبستوى يعين املادة املطورة تناسب 
.اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

تصميم المواد التعليميةنتائج اإلستبانة من خبير . 2

وبعد صّحح الباحث املادة املطّورة من خبري فصاحة اللغة فيعرض الباحث املادة 
واختار الباحث الدكتور شهداء صاحل، املاجسرت هو . من خبري تصميم املواد التعليمية

. مية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمعّلم تطوير املواد التعلي
:مث عرض الباحث املادة املطورة مع إستبانة التحكيم اليت حتتوي على البنود التالية

يف معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةتطوير مادة مهارة الكالم على أساس 
اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

:.......................................... اسم اخلبري
املواد التعليمية يف تصميم : ختصص اخلبري

:...........................................املنصب
:...........................................مكان العمل
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:...........................................تاريخ التصديق
:...........................................توقيعال

تعليمات عامة
مهارة الكالم على ادةبري املواد التعليمية يف تصميم مهذه االستبانة موجه خل.1

خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةأساس 
.اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

االستبانة لتحليل صالحية الكتاب املصمم لتعليم اللغة إن اهلدف من هذه.2
.خاصة ملهارة الكالمالعربية

مادة مهارة الكالم نتيجة هذه االستبانة تكون مرجعا أساسيا للباحث يف تصميم .3
خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الثقافة احمللية اإلسالميةعلى أساس 

.الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية
يف القائمة اليت يعرب ) V(املرجو أن خيتار اخلبري اإلجابة املالئمة بوضع عالمة .4

.تعبريا صادقا عن وجهة نظره

نتائج اإلستبانة من الخبير المواد التعليمية عن نصوص كتابة المواد التعليمية
مستوى األجوبةعناصر التقديررقم

1234
1
2
3
4

املواد مبعيار الكفاءة والكفاءة األسسيةمالئمة 
وضوح األغراض واملؤشرات
نظام عرض املواد التعليمية

تدرج املواد التعليمية من السهولة إىل الصعوبة
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5
6
7
8
9

10
11

مالئمة املواد بقدرة الطالب
مالئمة املواد باحتياج الطالب

عرض األمثلة يف املواد
مالئمة نظام خاص للمواد باملؤشرات

ام خاص للمواد ومالئم تنوّع عرض نظ
باحتياج الطالب

سهولة وتنوّع نظام خاص للمواد
وضوح املدلوالت















001524
39 :88,63%

2014مايومالغ،
التعليميةاملادةخبري

الماجسترالدكتور شهداء نور صالح، 
حماضر املواد التعليمية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

بالنسبة إىل الرموز "  ممتاز " ومن اإلستبانة اآلتية وجد الباحث نتيجة درجة 
:اآلتية 

جيد جدا: 4جيد: 3مقبول: 2ناقص: 1
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P =

39
100 x% =88,63%

44

:كما يليومياملعيار املتعرب لتقو 
تقديرالنتائج

ممتاز80-100
جيد جدا65-79
جيد55-64
مقبول45-54

ضعيف0-44

مهارة الكالم على ادةخبري املواد التعليمية يف تصميم ماالستبانة املوجه إىل 
ح اإلسالمي خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الفالالثقافة احمللية اإلسالميةأساس 

وكذالك تصميم املواد التعليمية عن نصوص كتابة " ممتاز"هلا نتيجة باتو جاوى الشرقية 
الطلبة يف الفصل الثالث يف معهد مبستوى املواد التعليمية يعين املادة املطورة تناسب وجيد 

.دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

∑X

X 100 %

∑Xi
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.النتيجة من التجربة الفردية. ب
ئج تجربة صالحية االنتاجنتا. 1

الثقافة هذه جتربة األوىل صالحية املادة املطورة لتعليم مهارة الكالم على أساس 
معهد دار .احمللية اإلسالمية

.الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية
شعر الطالب الفرح باملادة يقدم الباحث احد موضوعات هي العام اجلديد، ي

.

نتائج تحسين المواد . 2

بعد تصحيح من خبريين مها اخلبري من " ممتاز"هذه املادة املطورة هلا نتيجة 
ال تصميم املواد التعليمية من فصاحة اللغة، من ناحية األخطاء ىف اللغة واخلبري يف جم

ناحية تصميم املادة يشتمل األخطاء يف الكتابة والتدريبات اليناسب مبهارة الكالم على 
.فشرع الباحث تصحيح األخطاء اللغوية والتدريبات ىف الكتابة. أساس الثقافة اإلسالية

خبيرينالعملية تصديق من . 3

ىل خبريين ومها خبري يف جمال احث إء إكمال هذا الكتاب، قدم البوبعد إنتها
واختار الباحث الدكتور قريب اهللا . فصاحة اللغة وخبري يف جمال تصميم املواد التعليمية

بابكر مصطفى خبريا يف جمال فصاحة اللغة وهو أحد من أساتيذ يف جامعة موالنا مالك 
إستبانة التحكيم مث عرض الباحث املادة املطورة مع. إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالغ

:اليت تشتمل على البنود التالية
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فصاحة اللغةنتائج اإلستبانة من خبير -1

يف معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةتطوير مادة مهارة الكالم على أساس 
اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

:.......................................... اسم اخلبري
فصاحة اللغة: خلبريختصص ا
:...........................................املنصب

:...........................................مكان العمل
:...........................................تاريخ التصديق

:...........................................التوقيع
تعليمات عامة

الثقافة مهارة الكالم على أساس ملادةفصاحة اللغةهذه االستبانة موجه للخبري .1
خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو احمللية اإلسالمية

.جاوى الشرقية
إن اهلدف من هذه االستبانة لتحليل صالحية الكتاب املصمم لتعليم اللغة .2

.خاصة ملهارة الكالمالعربية
مادة مهارة الكالم نتيجة هذه االستبانة تكون مرجعا أساسيا للباحث يف تصميم .3

خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الثقافة احمللية اإلسالميةعلى أساس 
.الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

يف القائمة اليت يعرب ) V(املرجو أن خيتار اخلبري اإلجابة املالئمة بوضع عالمة .4
.تعبريا صادقا عن وجهة نظره
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اللغةنتائج اإلستبانة من خبري
رقم

عناصر التقدير
مستوى األجوبة

1234
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

لغة الكتاب سهلة
لغة الكتاب مفهومة 
لغة الكتاب واضحة 

الكتابة واضحة  
التدرج

لغة الكتاب مناسبة لطلبة 
قواعدها صحيحة

طلبة
إختيار املفردات بناء على الشيوع





















001816

34 =85%

2014مالغ،   مايو 
خبري فصاحة اللغة

جيد جدا: 4جيد: 3مقبول: 2ناقص: 1
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الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى بابكر
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  حماضر اللغة العربية يف

بالنسبة إىل الرموز "  ممتاز " ومن اإلستبانة اآلتية وجد الباحث نتيجة درجة 
:اآلتية 

P   =

34
100 x% =85%

40

:كما يلياملعيار املتعرب لتقوميو 

تقديرالنتائج
ممتاز80-100
جيد جدا65-79
جيد55-64
مقبول45-54

ضعيف0-44

∑X

X 100 %

∑X
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وكذالك فصاحة " ممتاز"إذن، املادة املطورة من ناحية فصاحة اللغة هلا نتيجة 
الطلبة يف الفصل الثالث يف معهد دار الفالح مبستوى اللغة يعين املادة املطورة تناسب 

.اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

صميم المواد التعليميةتنتائج اإلستبانة من -2

وبعد صّحح الباحث املادة املطّورة من خبري فصاحة اللغة فيعرض الباحث املادة 
واختار الباحث الدكتور شهداء صاحل، املاجسرت هو . من خبري تصميم املواد التعليمية

. معّلم تطوير املواد التعليمية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
:مث عرض الباحث املادة املطورة مع إستبانة التحكيم اليت حتتوي على البنود التالية

يف معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةتطوير مادة مهارة الكالم على أساس 
اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

:.......................................... اسم اخلبري
املواد التعليمية يف تصميم : ختصص اخلبري

:...........................................املنصب
:...........................................مكان العمل

:...........................................تاريخ التصديق
:...........................................التوقيع

عامةتعليمات
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مهارة الكالم على ادةبري املواد التعليمية يف تصميم مهذه االستبانة موجه خل.1
خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الفالح الثقافة احمللية اإلسالميةأساس 

.اإلسالمي باتو جاوى الشرقية
إن اهلدف من هذه االستبانة لتحليل صالحية الكتاب املصمم لتعليم اللغة .2

.خاصة ملهارة الكالمالعربية
مادة مهارة الكالم نتيجة هذه االستبانة تكون مرجعا أساسيا للباحث يف تصميم .3

خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الثقافة احمللية اإلسالميةعلى أساس 
.الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

القائمة اليت يعرب يف ) V(املرجو أن خيتار اخلبري اإلجابة املالئمة بوضع عالمة .4
.تعبريا صادقا عن وجهة نظره

نتائج اإلستبانة من الخبير المواد التعليمية عن نصوص كتابة المواد التعليمية
مستوى األجوبةعناصر التقديررقم

1234
1
2
3
4
5
6
7
8

مالئمة املواد مبعيار الكفاءة والكفاءة األسسية
توضوح األغراض واملؤشرا

نظام عرض املواد التعليمية
تدرج املواد التعليمية من السهولة إىل الصعوبة

مالئمة املواد بقدرة الطالب
مالئمة املواد باحتياج الطالب

عرض األمثلة يف املواد
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9

10
11

مالئمة نظام خاص للمواد باملؤشرات
تنوّع عرض نظام خاص للمواد ومالئم 

باحتياج الطالب
موادسهولة وتنوّع نظام خاص لل

وضوح املدلوالت







001524
39 :88,63%

2014مايومالغ،
التعليميةالمادةخبير

الدكتور شهداء نور صالح، الماجستر
م اإلسالمية احلكوميةحماضر املواد التعليمية يف جامعة موالنا مالك إبراهي

بالنسبة إىل الرموز "  ممتاز " ومن اإلستبانة اآلتية وجد الباحث نتيجة درجة 
:اآلتية 

P =

جيد جدا: 4جيد: 3مقبول: 2ناقص: 1

∑X

X 100 %

∑Xi
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39
100 x% =88,63%

44

:كما يلياملعيار املتعرب لتقوميو 

تقديرالنتائج
ممتاز80-100
جيد جدا65-79
جيد55-64
مقبول45-54

ضعيف0-44

مهارة الكالم على ادةخبري املواد التعليمية يف تصميم ماالستبانة املوجه إىل 
خصوص الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي الثقافة احمللية اإلسالميةأساس 

ن نصوص كتابة وكذالك تصميم املواد التعليمية ع" ممتاز"هلا نتيجة باتو جاوى الشرقية 
الطلبة يف الفصل الثالث يف مبستوى املواد التعليمية يعين املادة املطورة تناسب وجيد 

.معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية

الميدانيةالتجربةمنالنتيجة. ج

اليتباستخدام املادة التعليمية م الباحث بتجربة من هذه التجربة امليدانية قا
العام اجلديد وذكرى مولد الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم : وهيدروس،بعةسمنونتكت

الباحثفريتب.واإلسراء واملعراج ونزول القرآن وليلة القدر وعيد الفطر وعيد األضحى



74

عالمة الكفاءة األساسية،الكفاءاتالكفاءة،معيارإىلأشارةفيهااليتالدراسةاخلطة
كان تطبيق هذه املادة سبع لقاءات ىف مدة : ا يف اآلتيةكمو أهداف التعليم  ، املرجوة

:وجدول كما يلي. دقيقة40
)4,7(الجدول 

تطبيق المادة فى العملية التعليمية
وقتالالمادةالتاريخ/اليومالرقم

1
13اليوم اجلمعة التاريخ  

م2015فربابر سنة 
دقيق45اإلختبار القبلي

2
20اليوم اجلمعة التاريخ  

م2015ربابر سنة ف
دقيق45العام اجلديد

3
27اليوم اجلمعة التاريخ  

م2015فربابر سنة 
دقيق45ذكرى مولد الرسول

4
6اليوم اجلمعة التاريخ  

م2015سنة مارس
دقيق45اإلسراع واملعراج

5
13اليوم اجلمعة التاريخ  

م2015سنة مارس
دقيق45نزول القران

6
20اريخ  اليوم اجلمعة الت

م2015سنة مارس
دقيق45عيد الفطر

مايو 8اجلمعة التاريخ 
م2015سنة 

املراجعة العامة جلميع 
املوضوعات قبل اإلختار 

واإلختبار البعدي
دقيق45
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نتيجة االختبار القبلي. 1

ونفذ هذا االختبار يف اليوم اجلمعة . ولتأكيد ذلك قام الباحث باالختبار القبلي
يف الساعة اخلامسة صباحا إىل الساعة السادسة والربع م2015فربابر سنة 13التاريخ

وهدف هذا االختبار ملعرفة فعالية املواد املستخدمة يف الفصل الثالث . يف مسجد الفالح
. وكلهم حضروا هذا االختبار. يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جوى الشرقية

.لوان ويتكون موضوع األلوان من عشرة أسئلةوموضوع هذا االختبار تتعلق عن األ

بعد انتهاء الطلبة إجابة األسئلة ومجع الباحث البيانات يف أوراق اإلجابة، قام 
وكل بنود األسئلة من . الباحث بتصحيحها بعدد عشر بنود من حوار املتعلق باأللوان،

وبنود ) 40(وبنود األسئلة من طالقة بأربعني درجة) 20(املفردات بعشرين درجة 
إذا استطاع الطالب حل مجيع األسئلة حصل ). 40(األسئلة من الرتاكيب بأربعني درجة 

). 100(على درجة 

وبعد أن قام الباحث بتفتيش وتصحيح وتقدير حصيلة البيانات فعرض الباحث 
المي باتو جوى نتائج مستوى كفاءة طلبة الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلس

:، كما يظهر يف اجلدول اآليتيف موضوعالشرقية 
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)4,8(الجدول 
:بموضوع األلوان كما يلينتائج طلبة الفصل الثالث في االختبار القبلي

اسم الطالبالرقم

األلوان

جمموع
الطبقة كفاءة الطالب يف مهارة 

الكالم
املفرداتالطالقةالرتاكيب

ضعيف10101030أريا دماس1
ضعيف10201040ف. ن. أغوغ رفا2
ضعيف10101030بال  كرانا3
ضعيف10101030فرتيا4
ضعيف10102040مصباح املنري5
ممتاز40302090موجي لستاري6
ضعيف710101030
ضعيف10201040ناظري8
ضعيف10101030فسفاساري9
مقبول10202050رتنا أئسة10
ممتاز40202080ريين زولندا11
ضعيف10301040رندو اهلي12
ضعيف10102040أوىل مسرورة13
ضعيف20101040أتيتا جنما14
ضعيف10101030فكا ورداتون15
ضعيف10102040فكا فوزية16

680=42،5
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فأقسم الباحث نتائج طلبة الفصل الثالث يف معهد دار نظرا إىل اجلدول السابق 
: الفالح اإلسالمي باتو جوى الشرقية يف مخس درجات

، )2(درجة ممتاز، طالبان ــ 
، )-(ــ درجة جيد جدا، سفر 

،)- (ــ درجة جيد، سفر 
، )1(ــ درجة مقبول، طالبا 

).13(ــ درجة ضعيف، ثالثة عشر طالبا 

جة نتائج طلبة الفصل يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو وتوضيحا ملعرفة در 
: جوى الشرقية يف ثالثة درجات أنفا فعرض الباحث ذلك يف اجلدول اآليت

:نتائج الطلبة يف االختبار القبلي

النسبة املئويةعدد الطلبةمدى الدرجاتالنتيجةالرقم
%100212،5-80ممتاز1
%--79-65جيد جدا2
%--64-55جيد3
%5416،25-45مقبول4
%441381،25-0ضعيف5

16100%

اعتمادا على هذا اجلدول أنفا توجد أن نتيجة طلبة الفصل الثالث يف معهد دار 
:الفالح اإلسالمي باتو جوى الشرقية كما يلي
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من الطلبة وصل إىل مستوى ممتاز،% 2ــ  

لطلبة وصل إىل مستوى جيد جدا،من ا% 0ــ  

من الطلبة وصل إىل مستوى جيد،% 0ــ  

من الطلبة وصل إىل مقبول،% 1ــ  

. من الطلبة وصل إىل مستوى ضعيف% 13ــ  

ومن هنا نعرف أن نتيجة طلبة الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي 
.هم حصل على مستوى ضعيفباتو جوى الشرقية يف موضوع تتعلق باأللوان أكثر 

إذا نظرنا إىل املعيار املقرر يف هذا البحث يستطيع الباحث أن يستنبط أن 
حصيلة االختبار القبلي من طلبة الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو 

.وهذا يدل أن مستوى كفاءة ضعيف. جوى الشرقية مل تصل إىل معيار النجاح املقرر

ختبار البعدينتائج اإل. 2

وبعد عملية حتسني املادة املطورة من خبريين مها خبري من فصاحة اللغة وخبري 
العام اجلديد ملعرفة   تجربة هذه املادة املطور مبوضوع من تصميم املادة فقام الباحث ب

العام اجلديد بوأما املوضوع الذي جربته الباحث املتعلق . كفاءة الطلبة بعد إجراء التجربة
قام الباحث بتجربة . ته من ناحية املفردات ومن ناحية الطالقة ومن ناحية الرتاكيبونتيج

يف الساعة اخلامسة صباحا إىل م2015مايو سنة 8هذا املوضوع يف يوم اجلمعة التاريخ 
. ة السادسة والربع يف مسجد الفالحالساع

وبعد انتهاء عملية التجربة فقام الباحث باإلختبار . لثالصغرية من طلبة الفصل الثا
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البعدي ملعرفة كفاءة الطلبة بعد جتريبة املادة املطورة وحاصل جتريبة هو كما يف اجلدول 
:التايل

)4,9(الجدول 
:بموضوع العام الجديد كما يلينتائج طلبة الفصل الثالث في االختبار البعدي

اسم الطالبالرقم
دالعام اجلدي

جمموع كفاءة الطالب يف مهارة الكالم
املفرداتالطالقةالرتاكيب

10101030أريا دماس1
10101030ف. ن. أغوغ رفا2
10102040بال  كرانا3
20202060فرتيا4
30302080مصباح املنري5
40302090موجي لستاري6
720202060
30102060ناظري8
30102060فسفاساري9

20102050رتنا أئسة10
40302090ريين زولندا11
20202060رندو اهلي12
30102060أوىل مسرورة13
30201060أتيتا جنما14
20102050فكا ورداتون15
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10102040فكا فوزية16
920=57,5

إىل اجلدول السابق فأقسم الباحث أيضا نتائج طلبة الفصل الثالث يف نظرا 
: معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جوى الشرقية يف مخس درجات

، )3(درجة ممتاز، ثالثة طالب ــ 
، )-(ــ درجة جيد جدا، سفر 

،)- (ــ درجة جيد، سفر 
، )9(ــ درجة مقبول، تسعة طالب 
).4(ــ درجة ضعيف، أربعة طالب

إذن، ملعرفة درجة نتائج طلبة الفصل يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جوى 
: الشرقية يف ثالثة درجات أنفا فعرض الباحث ذلك يف اجلدول اآليت

)4,10(الجدول 
:نتائج الطلبة في االختبار البعدي

النسبة املئويةعدد الطلبةمدى الدرجاتالنتيجةالرقم
%100318,75-80ممتاز1
%--79-65جيد جدا2
%--64-55جيد3
%54956,25-45مقبول4
%44425-0ضعيف5

16100%
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اعتمادا على هذا اجلدول أنفا توجد أن نتيجة طلبة الفصل الثالث يف معهد دار 
:الفالح اإلسالمي باتو جوى الشرقية كما يلي

إىل مستوى ممتاز،من الطلبة وصل% 3ــ  

من الطلبة وصل إىل مستوى جيد جدا،% 0ــ  

من الطلبة وصل إىل مستوى جيد،% 0ــ  

من الطلبة وصل إىل مقبول،% 9ــ  

. من الطلبة وصل إىل مستوى ضعيف% 4ــ  

ومن هنا نعرف أن نتيجة طلبة الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي 
ة يف موضوع تتعلق بالعام اجلديد وأكثر هم حصل على مستوى باتو جوى الشرقي

. مقبول

نظرنا إىل املعيار املقرر يف هذا البحث يستطيع الباحث أن يستنبط أن حصيلة 
االختبار البعدي من طلبة الفصل الثالث يف معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جوى 

.مستوى كفاءة املقبولوهذا يدل أن. الشرقية تصل إىل معيار النجاح املقرر

ومن جدول اإلختبار القبلي والبعدي فحلل الباحث تلك النتائج باستخدم 
ملعرفة فرق النتيجة بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي وبعبارة أخرى ملعرفة tإختبار 

.التفاوت قبل  إجراء املادة املطورة وبعد إجرائها
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:بعدي بالرموزتحليل نتيجة اإلختبار القبلي وال. 3

 1
2






N
d

N
x
Mdt

الفرقاختبار بعدياختبار قبلي)N(أمساء الطلبة الرقم

30300أريا دماس1
10-4030ف. ن. أغوغ رفا2
10+3040بال  كرانا3
30+3060فرتيا4
40+4080مصباح املنري5
90900موجي لستاري6
73060+30
20+4060ناظري8
30+3060فسفاساري9
50500رتنا أئسة10
10+8090ريين زولندا11
20+4060رندو اهلي12
20+4060أوىل مسرورة13
20+4060أتيتا جنما14
20+3050فكا ورداتون15
40400فكا فوزية16
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N =16X1=42,5X2=57,5=240 ∑d

Md =
∑ = ۲٤٠

١٦ = ١٥

N(DXd(أمساء الطلبة الرقم

(d - Md)X2
d

15225-0أريا دماس1
25625-10-ف. ن. أغوغ رفا2
525-10+بال  كرانا3
3015225+فرتيا4
4025625+اح املنريمصب5
15225-0موجي لستاري6
7+3015225
20525+ناظري8
3015225+فسفاساري9
15225-0رتنا أئسة10
525-10+ريين زولندا11
20525+رندو اهلي12
20525+أوىل مسرورة13
20525+أتيتا جنما14
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20525+فكا ورداتون15
15225-0فكا فوزية16
N =16+ =240 ∑d=3000 ∑x2d

t= ∑( ) = ١٥

٣٠٠٠
١٦ (١٦ ١)

= ١٥

١۲,٥ = ١٥
٣,٥٣٥ = ٤, ۲٤٣

يف (t-hitung)تاء احلساب من احلساب السابق قد وجد الباحث نتيجة
-t)تاء اجلدولوإذا نظرنا إىل4,243= اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي هو

tabel) بأن)N =16 ( فتاء اجلدول  % 99مبستوى ثقة(t-tabel)2,90= هو
:فتاء احلساب أكرب من تاء اجلدول كما يلى

-t)تاء اجلدول و 4،243=(t-hitung)نتيجة تاء احلساب  : خالصة 
tabel) =2,90ة بني نتيجة اإلختبار ة مقبولة  وتوجد فروق ذات دالليمعناها فرض

.  القبلي واإلختبار البعدي

2,90 >

4,243
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فرضية مقبولة معناها املادة املطورة يف الاعتمادا على حساب النتيجة األخرية بأن 
تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الفصل الثالث مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى 

.الشرقية فعالية لرتقية كفاءة كالم اللغة العربية

ئج االستبانة من الطالب بعد استخدم المادة المطورةنتا. د

حلصولقدم الباحث اإلستبانة 
كعينة (إىل ستة عشر طالبا 2015من مايو 22الباحث يف يوم اجلمعة التاريخ 

: بعد تعلم باستخدام الكتاب املطور وهو كما يف اجلدول اآليت) البحث

)4,11(لجدولا
نتائج االستبانة من الطالب

األسئلةالرقم
األجواب

النعم
هل شعرت بالسهولة يف تعليم مهارة الكالم 1

باستخدام هذه املادة ؟
151

سهولة يف تعليم مهارة الكالم باستخدام من هذه اجلدول شعر الطالب ب
).مستوى ممتاز% ( 93، 75بنتيجة هذه املادة 

األسئلةالرقم
األجواب

النعم
151الثقافة احمللية مبوضوعات عن هل شعرت بالفرح2
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؟اإلسالمية
الثقافة احمللية عن مبوضوعات شعر الطالب بالفرحمن هذه اجلدول

).ممتازمستوى % (93,75بنتيجة اإلسالمية

األسئلةالرقم
األجواب

النعم
133؟ة باملواد اجلديدةأكثر نشاطا ىف تعليم العربيهل 3

من هذه اجلدول أن الطالب أكثر نشاطا ىف تعليم العربية باملواد اجلديدة 
).ممتازمستوى % (81,25بنتيجة 

األسئلةالرقم
األجواب

النعم
األنشطة (املواد املدروسة مناسبة باخلربة هل 4

؟)اليومية
124

مستوى % ( 75اسبة باخلربة من هذه اجلدول أن املواد املدروسة من
).جيد جدا

األسئلةالرقم
األجواب

النعم
7

160؟الطالببأحوالاملناسبةحمفوظةالنحويةمعاجلةهل
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).ممتازمستوى % ( 100بنتيجة من هذه اجلدول أن الطالب يقدر هذه املواد

)4,12(الجدول 
نسبة مئوية لنتيجة استبانة لطالب

نسبة مائويةتقديرلنتائجفئة االنمرة
%90ممتاز80–1100
%10جيد جدا65–279
-جيد55–364
-مقبول45–454
-ضعيف0–544

نتائج اإلستبانة من الطالب ان املادة املعدة فعالة ىف عملية تعليم مهارة الكالم 
.جيد جدا% 10و.  ممتاز% 90بنسبة مائوية 

مناقشة نتائج البحث: مسالمبحث الخا

الثقافة المحلية اإلسالميةتطوير مادة مهارة الكالم على أساس .أ

الثقافة احمللية اإلسالميةتطوير مادة مهارة الكالم على أساس قام الباحث ب
) 4(تصميم اإلنتاج) 3(مجع البيانات ) 2(حتليل احلاجة ) 1: (اخلطوات كما يليعلى 

2حتسني اإلنتاج ) 7(تصديق التصميم ) 6(حتسني التصميم) 5(1جتريبية اإلنتاح
املادة التعليمية) 10(2حتسني اإلنتاج ) 9(جتريبية اإلستخدام ) 8(



88

منهج البحث الكمي والكيفي وهذه اخلطوات توجد ىف كتاب سوغييونو مبوضوع
Metode)والبحث والتطوير Penelitain Kuantitatif Kualitaif dan R&D)وأما

هو خطوات اليت شرحه سوغيونو يف البحث هذا ستخدمها الباحث يفيخطوات اليت 
13.البحث التطويري

حاجة الطلبة يف نظر الباحث أهداف املعهد و ومن ناحية اختيار املواد التعليمية 
معهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية يعىن هم حيتاجون املادة املناسبة 

العام اجلديد وذكرى مولد الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم واإلسراء : مثلبأهداف املعهد 
هذه املواد وجدها الباحث . واملعراج ونزول القرآن وليلة القدر وعيد الفطر وعيد األضحى

أن معيار املواد التعليمية اختار الباحث كما . ةبي انتشر الباحث لطلإلستبانة الذمن ا

ولقد نقل رشدي أمحد طعيمة عن نكالس أن هناك معايري ىف اختيار املواد التعليمية 
14:ي مايليجمموعة من املعايري ه

يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا : (Validity)معيار الصدق - 1
.عمليا فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعيةوأصيال وصحيحا

وى مهما عندما يكون ذاقيمة يف يعترب احملت: (Significance)معيار األمهية - 2
حياة الطالب مع تغطية اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم 

13 . Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D , hlm. 409 .

14 ..66.
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.أواالجتاهات االجابية
يعترب احملتوى متماشيا مع إهتمامات : (Interest)معيار امليول واإلهتمامات- 3

.بالطال
يكون احملتوى قابال للتعلم عندما : (Learn Ability)معيار قابلية للتعلم- 4

.يراعي قدرات الطالب متماشيا مع الفروق الفردية بينهم
يكون احملتوى جيدا عندما يشمل امناطا : (Universality)معيار العاملية- 5

عكس وبقدر ما ي.من التعليم ال تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر
احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط اللطلبة بالعامل املعاصر من 

.حوله

وىف تعليم هذه املادة، اهتم الباحث اجلوانب املهمة ىف تعليم مهارة الكالم، 
الن نطق عناصر اللغة صعوبة ىف تغيري أو : ومن أهم اجلوانب املهمة ىف تعليم الكالم هي

. بشكل خاطئتصحيحه بعد تعلمه 
الوقت وسائل للتفكري، يستطيع املتكلم ان يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات تغري ما

يريد، وعادة ماتكتسب املفردات ىف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي 
15.اإلستماع والقراءة والطالقة

.134-131ص ، طرائق تدريس اللغة العربية خرون، حممود كامل الناقة وآ.15
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الثقافة المحلية اإلسالميةفعالية استخدام مادة مهارة الكالم على أساس . ب

الختبار البعدي وجد الباحث أن درجة تاء اعتمادا على النتائج احملصولة من ا
% 99أكرب من درجة تاء جدول على مستوى) 4,243(يف هذا البحث ) t0(حساب 

على أساس ملهارة الكالماد املطورةاملو ومعناها، ةمقبوليةفعرفنا أن الفرض). 2,90(
باتو جاوى الشرقية دار الفالح اإلسالمي لطالب يف معهد الثقافة احمللية اإلسالمية

مناسبة كفاءة الطلبة يف كالم اللغة العربية ألن املواد التعليمية املطورةفعالة يف ترقية  
.ل الطالببأحوا

يةرضساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفإذا كانت درجة تاء ح- 1
الثالث، يعين أن املواد التعليمية لتعليم مهارة الكالم للفصل ةمقبول

.ةباتو جاوى الشرقية فعالدار الفالح اإلسالميمبعهد 
يةفالغرضإذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول - 2

الثالث، يعين أن املواد التعليمية لتعليم مهارة الكالم للفصل مردود
.ةباتو جاوى الشرقية غري فعالدار الفالح اإلسالميمبعهد 

2,90 >

4,243



91

الفصل الخامس
حاتاقتر ملخص نتائج البحث والتوصيات واال

حثالبتائجن. أ

يعرض الباحث فمن املقابلة واملالحظة واالستبانةاحملصولةالبحثنتائجأما
وفعاليتها الثقافة احمللية اإلسالميةالبيانات عن تطوير مادة مهارة الكالم على أساس 

:يليكمالطلبة الفصل الثالث مبعهد دار الفالح إسالمي باتو جاوا الشرقية

التحليل من إستبانة الطلبة : ث جيري على اخلطوات عملية التطوير يف هذا البح.1
على املشكالت وحاجتهم قبل التطبيق، مث تطوير املواد املناسة بأهداف املعهد 
وحاجة الطلبة، مث االخري هي التقومي أو تصديق اخلبريين مها اخلبري من جمالة 

.فصاحة اللغة واخلبري يف جمالة تصميم املواد التعليمية

النتيجةتأثريوجودعلى النتائج احملصولة من االختبار القبلي والبعدي اعتمادا .2
وجد . الكالممهارةكفاءةترقيةيفوالبعديالقبلياالختبارمناحملصولة

يف اإلختبار القبلي واإلختبار (t-hitung)تاء احلساب الباحث نتيجة
= N(ن بأ(t-tabel)وإذا نظرنا إىل تاء اجلدول4,243= البعدي هو

فتاء 2,90= هو(t-tabel)فتاء اجلدول  % 99مبستوى ثقة ) 16
:احلساب أكرب من تاء اجلدول كما يلى

2,90 >

4,24391
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-t)تاء اجلدول و 4،243=(t-hitung)نتيجة تاء احلساب  : خالصة 
tabel) =2,90ة مقبولة  وتوجد فروق ذات داللة بني نتيجة يمعناها فرض

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية بأن ار القبلي واإلختبار البعدي و ختباإل
فرضية مقبولة معناها املادة املطورة يف تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الفصل ال

الثالث مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو جاوى الشرقية فعالية لرتقية كفاءة  
.كالم اللغة العربية

التوصيات. ب

البحــثةتعلقــاملالتوصـياتبعــضالباحـثتقــدمالبحـثنتــائجعلـىإعتمـادا
:يلىكما

مهــارةتعلــيميفاملطــورالكتــابهــذايستخـــدامأنالكــالممهــارةملــدرسينبغــي.1
بــاتواإلســالميالفــالحدارمعهــديفالثالــثالفصــلطلبــةكفــاءةلرتقيــةالكــالم
. الشرقيةجاوى

أســــاسعلـــىالكــــالممهـــارةتعلــــيميفاملطـــورةةاملــــاديراعـــيأنللمــــدرسينبغـــي.2
التجريبــةوالفرديــةالتجريبــةيففعالــةنتيجــةمتلــكالــيتاإلســالميةاحملليــةالثقافــة
امليدانية

الثقافة احمللية أن يكثر املدرس تدريب الطالب وممارسة  املوضوعات املتعلقة ب.3
.يف الفصلاإلسالمية

الوسائل املتنوعة عند ما يعلم الفصل الثالث أن يستخدم املدرس الطرائق و .4
.مهارة الكالم 
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الطلبة بالتنيجة اإلسالمية املناسبة باملوضوعات يف املواد أن يزود املدرس.5
.التعليمية

املدرسةيفاملشكالتحلالعلميالبحثهذانتائجتستطيعأنوللمدرسة.6
. الشرقيةاوىجباتواإلسالميالفالحدارمبعهدخصوصالدينية

االقتراحات.ج

:هيالباحثهايقدماليتحاتاقرت االوأما

فريجوالبحثبإجراءيتعلقماحولالنقصانكثرييوجدالبحثهذامنأما.1
. فيهومرغوباواألخرةالدينيفالنافعالبحثليكونالقارئمنإكمالالباحث

بحث العلمي املراجع لكتابة اليرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعا من .2
على الباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث، مثال 

.ستخدامها يف تعليم اللغة العربيةعن تطوير املواد التعليمية اآلخر الىت ميكن ا
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المراجعو المصادرقائمة
اللغة العربية . أ

. القرآن الكرمي

.القسم األول. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.، رشديمةأمحد طعي
.جامعة أم القرى، دون السنة: مكة 

: خرطوم.مناهج البحث العلمي وطرق كتابه الرسائل اجلامعية.، عبد الرمحنأمحد عثمان
.1995،دار جامعة إفريقيا العاملية للنشر

ار د: األردن.1طبعة .لغة العربية أصل اللغات كلهاال.، عبد الرمحنأمحد البوريين
.م1998احلسن للنشر والتوزيع، 

البحث (تطوير مادة تعليم مهارة الكالم على املنهج النحوي. مارياألفى لوبيس،
والتطوير لدى طلبة الفصل الثالث الثانوي مبعهد دار الفالح اإلسالمي باتو 

كلية الدراسات العليا، : ماالنج. منشورةرسالة املاجستري، غري) جاوى الشرقية
.م2014جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

.1991،در املعارف: القاهرة.الطبعة الثالث. املنهج وعناصره.إبراهيمبسيوين عمرية،
.مناهجه وأساليبهو . ، أمحد طعيمةرشدي
.ه1410باط الر : مصر

.، بدون السنةمكتبة اهلداية:  اسوربي. شرح حمتصر جدا اجلرومية. دحالن، امحد زيىن

اللغة العربية مناهجها .طه وسعاد عبد الكرمي عباس الوائليعلي حسني  الدليمي، 
2005دار الشروق للنشر والتوزيع،   : االردن.وطرائق تدريسها
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دار املسلم، : الرياض.ية ماهيتها وطرائق تدريسهااملهارات اللغو . ، أمحد فؤادعليان
1992.
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