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 رسالة املاجستري

 

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالانهذه الرسالة تقدم إىل 
 الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

 يف تعليم اللغة العربية
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 املشرفني موافقة

 :الطالب أعدها اليت املاجستري رسالة على االطالع بعد

 عارفني أمحد:   االسم

 13720009:  التسجيل رقم

 الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير :  العنوان

 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد على ابلتطبيق

 
 .املناقشة جملس إىل تقدميها على املشرفان وافق

 

 201٦ مايو 31 ، ماالنج

 األول املشرف

 

 

  اهلدى مفتاح الدكتور

 197310022000031002: التوظيف رقم

 الثاين املشرف

 

 

 مزّكي أمحد الدكتور

 19٦90425199803100: التوظيف رقم

 

 االعتماد

 العربية اللغة تعليم قسم رئيس

 
 

 وارغاديناات ولداان الدكتور

 197003191998031001: التوظيف رقم
 



 

 املناقشة جلنة من واالعتماد املوافقة

 الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير: العنوان حتت املاجستري رسالة إن
 أعدها اليت ،مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد على ابلتطبيق الفيديو إبستخدام

 :الطالب

 عارفني أمحد:   االسم

 13720009:  التسجيل رقم

 لنيل شرطا قبوهلا وتقرر املناقشة جملس أمام البحث هذا عن الطالب دافع قد

 م 201٦  يونيو 8 بتاريخ ،ربعاءاأل يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف املاجستري درجة
 :السادات من املناقشة جملس ويتكون

 ومناقشا رئيسا ،العابدين منري الدكتور .1

 ________________ 197204202002121003: التوظيف رقم

 مناقشا ،معصمة الدكتور .2

 ________________   19730402200٦042001: التوظيف رقم

 ومناقشا مشرفا اهلدى، مفتاح الدكتور .3

 ________________ 197310022000031002: التوظيف رقم

 ومناقشا مشرفا ،مزكي أمحد الدكتور .4

 ________________ 19٦904251998031002: التوظيف رقم

 
 

 العليا الدراسات مدير

 

 

 املاجستري ،الدين حبار الدكتور األستاذ

195٦12311983031032: التوظيف رقم  



 

 الطالب إقرار

 

 :كاآليت وبياانيت أدانه، املوقع أان

 عارفني أمحد  :  االسم

 13720009:  التسجيل رقم

  الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير:   العنوان

 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد على ابلتطبيق  

 اللغة تعليم يف املاجسرت درجة لنيل شرط لتوفري حضرهتا اليت الرسالة هذه أبن أقر

 مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات كلية العربية

 أحد ادعى وإذا. اآلخر أتليف أو غريي إبداع من زورهتا وما بنفسي وكتبتها حضرهتا

 ذلك، على املسؤولية أحتمل فأان حبثي من ليست فعال أهنا وتبني أتليفه من أهنا استقباال

 مالك موالان جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن

 .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 .ذلك على أحد جيربين ومل اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا وحررت هذا،

 

 

  

 

 

 

 



 

 االستهالل

 
 
 

 

 

 َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلْوَن ًناِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرا
 

Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur’an dalam 

bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).  

(QS. Az-Zukhruf: 3) 

 
 
 

 َواْلُقْرآُن َعَرِبيٌّ ِلَأنِّْي: ِلَثالٍث اْلَعَرَب َأِحبُّْوا

 .َعَرِبيٌّ اْلَجنَِّة َأْهِل َوَكَلاُم َعَرِبيٌّ
 

  "Cintailah bahasa Arab itu karena tiga 

alasan, karena :  

Aku (Rasulullah saw) adalah Arab, 

 Al-Qur’an berbahasa Arab,  

Bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab.   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اإلهداء

 
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

تعاىل  و سبحانهاهلل   

مولناو سيدنا عيننا وقرة وشفيعنا حبيبنا وإىل  

وسّلم عليه اهلل صلى حممد  

شهادي إمام أبي و صوفّية أمي وإىل  

 وإىل من آثرني على أنفسهم

 
 
 
 
 

 



 

 مستخلص البحث
 الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير، م 2016، عارفني أمحد

رسالة املاجستري، كلية . مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد على ابلتطبيق
الدرسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 مزّكي أمحذ، واملشرف الثاين: د. اهلدى مفتاحاملشرف األول: د. مباالنج.
 

 الفيديو الكالم، ملهارة التعليمية املوادالكلمات األساسية: 
 

 ألهنا ،إندونيسيا شعوب هلذه الثقافة تنمية يف خاصة مكانة هلا التعليمية املواد
 ومصدر األجيال بني التواصل أداة و الرتبوية العملية وحمور الثقافة وانقل املعرفة وعاء

 مهارة هي األربعة اللغوية املهارات ومن. املدرسني بعض عند ةاألساسي املعلومات
 املناقشة إهنا واحملادثة. اليومية ياةاحل يف كثريا  املستخدمة الكالم نوع من واحملادثة. الكالم

  عدم يعين املعهد ذلك يف املشكالت ومن. معني موضوع حول فردين بني جتري احلرة
" العربية اللغة يف احملادثة" كتاب  الباحث طور ولذلك،. الكالم ملهارة املقرر كتاب

 .اليومية املوضوعات عن الكالم ملهارة خاصة اللغوية، كفائتهم  ممارسة يف الطلبة ملساعدة
 الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير يتم كيف  (1)ومشكالت هذا البحث هي 

 فعالية مدى ما (2) و مباالنج؟ داو السلفي العلوم مفتاح معهد لطلبة الفيديو إبستخدام
 داو السلفي العلوم مفتاح معهد لطلبة الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد

 مباالنج؟
 هو استخدمه الذي البحث ونوع الكمي، الكيفي املدخل الباحث واستخدم

 t اختبار هو املستخدم والرموز ،(Research and Development) والتطوير البحث املنهج
(t table) .داو السلفي العلوم مفتاح املعهد طلبة مجيع من البحث جمتمع الباحث أخد 

 . طالبة 15 العينة وعدد مباالنج



 

 على الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد إمتام يتم أن النتيجة ودلت 
 حتكيم (4) التعليمية املواد تطوير (3) املادة تصميم (2) البياانت مجع (1): اخلطوات

 التصحيح (7) الصغري الفريق جتربة (٦) اخلرباء من والتعديل التصحيح (5) اخلرباء
 من اإلنتاج واما. النهائي والتعديل التصحيح (9) امليدان جتربة (8) التجربة بعد والتعديل

 الكتاب مسي (1): هي خصائص له الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد
 حتتوي (2) مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد لطلبة" احملادثة يف العربية اللغة" إبسم
 احلوار و مفردات على حتتوي وحدة وكل وحدات عشر من الكالم ملهارة التعليمية املواد

 الصورة على يشتمل ابلفيديو الكالم ملهارة التعليمية املواد ويكمل (3) التدريبات و
 .والصوت املتحركة

 والبعدي القبلي االختبار يف الطلبة عليها حصل اليت النتائج على اعتماداو 
فعالية  هلا الفيديوإبستخدام  الكالم ملهارة التعليمية املواد إستعمال أن الباحث يلخصف

  t. test  (t الرموز من احملصولة نتيجة أن حيثمباالنج  داو العلوم مفتاح معهد طلبة لدى
 وكانت. 12،54 وهي الصدق درجة جدول يف املوجودة النتيجة من أكثر( احلسايب
=   %1 الدرجة يف( Significance and Confidence Level) الصدق درجة جدول
 .2،14 = %5 الدرجة يف املوجودة والنتيجة 2،98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلجنليزية ابللغة مستخلص
 

Arifin, Ahmad. 2016. Development of Teaching Materials for Speaking 

Skills with Video Usage, Implementation for Students of Miftahul Ulum 

Islamic Boarding School, Dau, Malang, Thesis. Postgraduate Program, Arabic 

Education Department, Maulana Malik Ibrahim the State Islamic University of 

Malang. Supervisors: 1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag  2) Dr. H. Akhmad 

Muzakki, M.A 

 

Keywords: Textbook of Speaking Skills, Video 

 

Teaching material have a significant role for Indonesian cultural 

improvement. Teaching material is a part of knowledge container, cultural 

portrayal and the core of education activity as well as communication tool inter 

generation and the source of basic knowledge for some educator. One of four 

language adeptness is speaking skill. Muhadatsah (conversation) classified as part 

of speaking skill which used a lot on daily basis. Muhadatsah is a free 

conversation between two individual about spesific theme. However one of  the 

problem in Islamic Boarding School is there are no book/ lesson book for 

speaking skill. Based on that condition, the researcher tried to develop "Arabic 

Conversation" book to help the students practicing their speaking skill, especially 

speaking skill about daily conversation. 

As for the problem formulations for this research, they are (1) How was 

the developmental process of teaching matters' writings for Speaking Proficiency 

with the usage of video for the students of Miftahul Ulum Islamic Boarding 

School, Dau, Malang? (2) To what extent is the effectiveness of using the 

teaching matters of Speaking Proficiency and video for the students of Miftahul 

Ulum Islamic Boarding School, Dau, Malang? 

The author used the qualitative-quantitative approach and the research type 

used by the researcher was the Developmental Research (R&D) and the formula 

applied was the T-test (T-table). The researcher took the population of all students 

of Miftahul Ulum Islamic Boarding School, Dau, Malang. The samples used by 

the researcher were 15 students. 

The results of the research show that the process of improving the video 

materials for teaching speaking proficiency consists of the following steps: (1) 

collection of information; (2) design of teaching materials; (3) teaching material 

development; (4) evaluation by team of experts; (5) corrections and revisions by 

experts; (6) small-scale trials; (7) post-trial corrections and revisions; (8) field 

trials; and (9) final corrections and revisions. The products that will be developed 

will have the following specifications: (1) The book will be titled "Arabic 

Conversation ", to be used by students of Miftahul Ulum Islamic Boarding 

School, Dau, Malang; (2) The teaching materials will consist of 10 units, and each 

unit contains vocabulary, examples of conversations, and practice materials; and 

(3) the teaching materials will include videos containing moving images and 

sound. 



 

Based of the students' score in their pre-test and post-test, the researcher 

concludes that the usage of teaching material for language fluency by using videos 

is effective for the students of Miftahul Ulum Islamic Boarding School, Dau, 

Malang. According to the T test formula, it has more result compared to the table 

degree of truth which is 12,54. As the additional information, the table degree of 

truth in 1% degree = 2.98, meanwhile the existed result is 5% = 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مستخلص ابللغة اإلندونيسية
 

Ahmad Arifin, 2016. Pengembangan Bahan Ajar untuk Keterampilan 

Berbicara dengan penggunaan Video, Penerapan pada Santri Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum, Dau, Malang, Tesis. Program Pascasarjana, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 2) Dr. H. Akhmad 

Muzakki, M.A. 

 
 

Kata Kunci: Buku Ajar Keterampilan Berbicara, Video  
 

Bahan ajar mempunyai peran yang khusus dalam pengembangan 

kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya bahan ajar termasuk 

dalam penampung pengetahuan, pengantar kebudayaan dan poros kegiatan 

pendidikan serta alat komunikasi antara generasi dan sumber pengetahuan dasar 

bagi sebagian pendidik. Dan termasuk dari kemahiran bahasa yang empat yaitu 

keterampilan berbicara. Adapun muhadatsah (percakapan) tergolong dari bagian 

keterampilan berbicara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 

muhadatsah adalah pembicaraan bebas antara dua individu mengenai tema yang 

ditentukan. Adapun diantara permasalahan yang ada di pondok pesantren tersebut 

adalah tidak adanya kitab/ buku pegangan untuk kemahiran berbicara. Oleh 

karenanya, peneliti mengembangkan buku “Bahasa Arab Percakapan” untuk 

membantu santri-santri dalam melatih kemampuan bahasa mereka, terutama 

kemahiran berbicara mengenai tema-tema keseharian. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses 

pengembangan penulisan materi Bahan Ajar Kemahiran berbicara dengan 

penggunaan video untuk Santri pondok pesantren Miftahul Ulum, Dau, Malang? 

(2) Sejauh mana keefektifan penggunaan Bahan Ajar Kemahiran Berbicara dan 

video untuk Santri pondok pesantren Miftahul Ulum, Dau, Malang? 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif, dan jenis penelitian 

yang digunakan peneliti adalah Penelitian Pengembangan (R&D), dan rumus yang 

digunakan adalah uji T (T tabel). Peneliti mengambil populasi seluruh santri 

pondok pesantren Miftahul Ulum, Dau, Malang. Dan adapun sampel yang 

digunakan peneliti sebanyak 15 santri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyempurnaan bahan ajar 

untuk keterampilan berbicara dengan penggunaan video melewati langkah-

langkah berikut: (1) pengumpulan informasi (2) desain materi (3) pengembangan 

bahan ajar (4) penilaian tim ahli (5) koreksi dan revisi dari tim ahli (6) percobaan 

kelas kecil (7) koreksi dan revisi setelah percobaan (8) percobaan lapangan (9) 

koreksi dan revisi akhir. Adapun produk dari bahan ajar untuk kemahiran 

berbicara dengan menggunakan video memiliki karakteristik berikut: (1) Buku 

tersebut diberi nama “Bahasa Arab Percakapan” untuk santri pondok pesantren 

Miftahul Ulum, Dau, Malang (2) Bahan ajar keterampilan berbicara tersebut 



 

mengandung 10 unit, dan setiap unit mengandung kosa kata, percakapan, dan 

latihan (3) bahan ajar kemahiran berbicara dilengkapi dengan video yang 

mengandung gambar bergerak dan suara. 

Berdasarkan pada nilai-nilai santri dalam ujian pre test dan post test, maka 

peneliti mengambil kesimpulan bahwa penggunaan bahan ajar untuk kemahiran 

berbahasa dengan penggunaan video adalah efektif bagi santri pondok pesantren 

Miftahul Ulum, Dau, Malang, berdasarkan hasil dari rumus T test/ T hitung lebih 

banyak dari hasil yang ada dalam tabel derajat kebenaran yaitu 12,54. Dan 

adapun tabel derjat kebenaran dalam derajat 1% = 2,98 sedangkan hasil yang ada 

dalam derajat 5% = 2,14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم على رسول هللا حممد بن عبد هللا خامت 
 .النبيني وإمام املرسلني وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إىل يوم الدين ، وبعد

اجلامعي وال ميكن إمتامه دون مساعدة اآلخر، لذلك قد انتهت كتابة هذا البحث 
 تقدم الباحث شكرا كثريا إىل :

جامعة موالان مالك إبراهيم  ، مديراألستاذ الدكتور موجيا رهارجوفضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جامعة موالان  ، عميد كلية الدراسات العليا الدين راحب األستاذ الدكتور فضيلة .2
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهيم

كلية الدراسات  قسم تعليم اللغة العربية ، رئيسولداان ورجاديناات الدكتورفضيلة  .3
 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العليا

الذي أفاد الباحث علميا وعمليا  ، املشرف األولاهلدى مفتاح الدكتورفضيلة  .4
مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة وتوجيه خطواته يف كل 
 الباحث حىت اإلنتهاء منه.

وتوجيه  أيضا أفاد الباحث قدالذي  الثاين، املشرف مزّكي أمحد الدكتورفضيلة  .5
 خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي.

ومجيع  عاريف الدين سيف كوس مباالنج داو العلوم مفتاح فضيلة مدير معهد .٦
 األساتيذ  .

 مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا .7

 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان  .8
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



 

وأخريا، أتكد الباحث أبن هذا البحث اجلامعي ال ختلو من األخطاء والنقصان إّما 
من أساليب الكتابة وإما من مضموهنا، فرتجو من القراء أن يقدموا للباحث تعليقات 
واقرتاحات. وعسى أن يكون هذا البحث اجلامعي ينتفع للباحث وجلميع القراء األحباء. 

 آمني اب رّب العاملني.

 

 م 201٦ مايو 24  نج،ماال

 الكاتب
 

 

 عاريفني أمحد

 13720009رقم القيد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حمتوايت البحث

 الصفحة                                                                        املوضوع
  .......................................................... الغالف صفحة  أ

  ......................................................... املوضوع صفحة ب
  ...........................................................املشرفني موافقة ج
  ......................................... املناقشة جلنة من واالعتماد املوافقة د
  ............................................................ الطالب إقرار هـ
  .............................................................. االستهالل و
  ................................................................. اإلهداء ز
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 األول الفصل
 العام اإلطار

 
  مقدمة  .أ

 اللغة بعد املتحدة األمم هيئة يف رمسية لغة العربية اللغة أن العصر، هذا ويف
 هبا للناطقني- العامل أحناء يف واملسلمات املسلمون يستخدمها بل. اإلجنليزية
 اإلهتمام الضروري من: مدكور أمحد علي بقول مناسب وذلك -بغريها والناطقني

 فهي واملسلمني، العرب من بغريها والناطقني هبا للناطقني العربية اللغة بتعليم
 املسلمني من مليوان وستني مائة ثالث على يبلغ مل العربية اللغة أهنا إىل ابإلضافة

 أحناء مجيع يف مسلم مليون ألف على يبلغ ملا املقدسة اللغة فإهنا واألعجم، العرب
 ال األربع، مبهارات طلبتهم يعلموا أن اإلسالمية املعاهد على ينبغي لذلك 1.العامل
 .الكالم سيما

 التعليمية وسائل جلعل حماولة أهنا على متطّور الوسائل يستمر الزمن، ومبرور
 الصعب التعليم ابعتبارها العربية اللغة تعليم يعترب ال ولذلك،. وممتعة عملية أبكثر

 وميكن الطالب، يف وامليول الدافعوسينمو . التعليمية بوسائل يطّبق عندما واملعّقد
 .للطالب العلمي التحصيل تنمية على أتثري

 املهم يدرك ابلفيديو جمّهزة الكالم ملهارة الكتاب شكل يف املواد تطوير واما
 العربية للغة االخرتاع براءة بوصف التعليمية ملواد :يعين املطالبات من ألنه للبحث
. التعّلم يف محاسا أكثر الفيديو مكملة وبوجود. الكالم ملهارة خاصة املعهد للطلبة
 عامل يف جديدة انطالقة وإجياد. العربية اللغة مادة يف الطلبة لتعّلم الدافعية وزايدة
 العربية اللغة جمال يف املعرفة وإعطاء. السلفي هدااملع يف خاصة التقليدية التعليم
 .التطوير ملواصلة مرجعا يصبح حيث
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 اللقمة أو الطيبة الشائعة اللقمة حيمل الذي الوعاء هو التعليمي والكتاب
 هذه بواسطتها تقدم اليت الوسيلة هو واملعلم اجلائع، للطالب تقدمها اليت املذاق املرة

 أحياان معدومة تكون تكاد بل دائما وجودها يتوفر ال الوسيلة وهذه للطالب، اللقمة
 اهتمامنا نركز فإننا كذلك  األمر كان  ولذا - اجليد االعداد إعداده عدم حالة يف -

 حيمل الذي الوعاء هو والكتاب 2.التعليمي الكتاب وهو أال احملتوى، أو ابلوعاء
 وغريهم للمعلمني بل للطلبة فقط ليس الطلبة يف غرسها املراد واالجتاهات املعلومات

 .هلم ثقايف مصدر وهو واحلقائق، ابخلربات ميدهم فهو أيضا،
 تقدمي يستطيع انه ذلك جيدة تعليمية أداة الفيديو أو الفيلم أصبح

 دون للمتابعة الشوق يبعث متسلسل جذاب بشكل واحلوادث واخلربات املعلومات
 التعليمية السينمائية ولألفالم. املذاكرة أثناء املتعلم يعانيهما اللذين واجلهد التعب
 3.إستعماهلا على تشجع كثرية  فوائد

 ترمجة وهو االستماع، بعد األربعة اللغة فنون من اثنيا فينا الكالم ويعترب
 العالمات من وهو والكتابة، والقراءة االستماع طريق عن اإلنسان تعلمه عما اللسان
 هو واللفظ واإلفادة، اللفظ هو الكالم ألن كالما،  صوت كل  فليس لإلنسان املميزة

 من معىن على دلت ما: هي اإلفادة أن كما  احلروف، بعض على املشتمل الصوت
 4.املتكلم ذهن يف األقل على املعاين،

 من اإلنسان خاطر يف جيول عما واإلفصاح اإلابنة هو اللغة أصل يف الكالم
 على العربية اللغة يف الكالم مهارة 5.األخرون يفهمه حيث من ومشاعره أفكاره

                                                           

، )الرايض: دار الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني هباانصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، 2 
 7 :ص م(1991

 العلوم، إحياء دار: بريوت) ،إعدادها وطرق إستخدامها الوسائل التعليمية التعلمية، ،بشري عبد الرحيم الكلوب3 
 45 :ص (م198٦

 85 :ص (1992ألوىل )الرايض: دار السلم، ، الطبعة ااملهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 4 

 200 :ص (2002أردون: دار السروق، -)عمان ،الطرائق العلمية يف تدريس اللغةعلى حسني الدليمى، 5 



3 

 

 السماع تدريب( 1: مراحل يف اللغة تعلم ىبدأ أن ينبغي ولذلك،. واملعلم األسلوب
 حتديد يف وسرعته املتعلمني من الشفوية املمارسة وهو اجلمعيات، على والتعرف

 اجلملة أمناط يف التدريبات أي اجلملة، أمناط مبمارسة( 2 الكالم، معىن وربط
( 3 احلقيقة، التواصلية املمارسات إىل املتعلمني تؤخذ ألن لذلك وكمقدمة املتحددة،

 .الكالم يف ممارسة
 الباحث هعرف كما  هي فيالسل العلوم مفتاح معهد يف العربية اللغة تعليم واما

 العربية اللغة تعليم يف واحدة طريقة يستخدمون يعين األخرى السلفي عاهدامل يف
 املمتنعة الوسيلة وعدم الطالب اهتمام قلة جيعل حىت .فقط والقراءة الرتمجة بطريقة
 لدى املهارات أصعب الكالم مهارة وأن .الكالم مهارة يف الطلبة كفائة  قلة ولذلك

 إىل حتتاج اليت املهارات احدى وهي. لعربيةاب املتوفرة اللغوية البيئة لعدم متعلميها
 .واملمارسة اجلهد

 تعليم يف كثرية  مشكالت الباحث وجد التعليم واقع إىل الباحث نظر وملا
 الطالب كفاءة  ضعف منها .مبالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف الكالم مهارة

 الطلبة أن الباحث ونظر. جيدا يتكلموا أن يستطيعون مل الطلبة أكثر يعين الكالم يف
. واجلمل الكلمات عن بتحدث املعلم يتطالبهم حينما الكالم يف ابلصعوبة يشعرون

 لتعليم التعليمية الوسيلة نقصان هي الرئيسية السبب منها األخرى أسباب واما
 إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد يصممس البحث هذا فلذالك .الكالم
 أحياان وميكن ابلكتاب يقدم الذي احلوارات كثري  على حيتوى الذي الفيديو

 .مضغوط قرص يف املدخول الفيديو بنظر ابحلاسوب
 يصمم أن الباحث فرييد املشكالت هذه ولعالج اخللفية هذه على إنطالقا

 العلوم مفتاح معهد الباحث وخيتار. الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد
 فالكتاب. الباحث رأي عند اجلديد املواد تصميم إىل حيتاج املعهد ذلك ألنّ  السلفي
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 ابللغة للكالم مساعدهتم على قادرا يكن مل املعهد ذلك يف الطلبة استعمله الذي
 .الكالم تدريب إىل تدعوه اليت املادة على يشمل ال فيه ألن. طالقة العربية

 :املوضوع عن املواد تطوير يف يبحث أن الباحث يريد البياانت تلك من
 معهد على ابلتطبيق الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير
 .مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح

 
 البحث أسئلة  .ب

 :البحث أسئلة فإن لفية،اخل إىل ستناداا
 العلوم مفتاح معهد لطلبة والفيديو الكالم ملهارة التعليمية املوادتطوير  يتم كيف .1

 مباالنج؟ داو السلفي
 ابلتطبيق الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد استخدام فعالية مدى ما .2

 ؟االنجمب داو السلفي العلوم مفتاح معهد على
 

 والتطوير البحث أهداف  .ج
 :يلى كما البحث هذا يف حيصل أن الباحث يريد الذي البحث أهداف أما

 معهد طلبةل الكالم مهارة لتنمية الفيديو ابستخدام التعليمية املواد تطوير لقياس .1
 .االنجمب داو السلفي العلوم مفتاح

 مهارة لتنمية الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد استخدام فعالية معرفة .2
 .االنجمب داو السلفي العلوم مفتاح معهد طلبةل الكالم

 
 املنتج مواصفات .د

 إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد ينتج أن البحث هذا مواصفات اما
 :اآلتية املواصفات على ويتكون ،الفيديو
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 املنتج التعريف .1
 املزااي لديه التعليمية موادك   الكالم ملهارة التعليمية املواد هذا يستخدم ( أ

 أكثر الطالب يتمكن حىت الدراسة كأصحاب الطالب جلعل اخلاصة
 نشاطا

 يف بتدائيةاال للمرحلة املادة على الكالم ملهارة التعليمية املواد هذا حيتوي( ب
 املعهد

 اليومية األنشطة على حيتوي( ج
 القراءة لكل الصورة جتد( د
 املوضوع كل  على التدريبات هناك( ه
 الذي موضوع كل  يف ابلفيديو الكالم ملهارة التعليمية املواد جتهيز وسيتم( و

 (compact disc - CD) مضغوط قرص يف يدخل
 ملهارة التعليمية املواد يف املكتوب ابملوضوع معلقة الفيديو حمتوايت ماأ  (ز

 الكالم
 .الرقمية الوسائط من املشاهدة لسهولة ،4إم يب  بصيغة الفيديو وذلك( ح
 

 ستخداماال دليل .2
 :أنشطة ثالثة على حيتوي

 املفردات تعليم( 1
 احلوار تعليم( 2
 التدريبات تعليم( 3

 :يلي كما.  استخدامها ميكن اليت التعليمّية األنشطة واّما
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 ملهارة التعليمية املواد يف األنشطة عام، بشكل. واملقاالت الكتب قراءة ( أ
 مثل األنشطة إىل يصيل الذي املادة أو الكتاب قراءة من يبدأ الكالم

 البحث ويعمل األسئلة إجابة على الواجبات
 . والصور البيانّية الرسوم يبحث( ب
 الطلبة لدى املعرفة وإثراء التعزيز جهد من االنشطة هذه. الفيديو إىل ينظر( ج

 .اخلصَّاة املوضوع دراسة يف
. البحوث إجراء أو األسئلة وإجابة الواجبات يعمل لكي العمل ورقة يعمل (د

 .العمل ورقة يف الطالب أعمال نتائج مع ويوّفق
 .املعّلم مع أو أصدقائه مع الدرس مناقشة( ه
 

  البحث فروض .ه
 :اييل كما  البحث هذا يف البحث فروض واما

 السلفي داو العلوم مفتاح معهد على ابلتطبيق الفيديو إبستخدام الكالم مهارة تعليم
 .العربية اللغة يف الكالم مهارة الرتفاع الطالب على ويساعد فعالية له مباالنج

 
 البحث فوائد .و

 النظرية الفوائد
 .الكالم مهارة تعليم جمال يف خصوصا العربية، اللغة التعليمية املواد كثري .1
  على حيتوى الذي الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد أن تعرف .2

 يكون حبيث الكالم مهارة تعليم يف العريب بفيديو يقدم الذي حوارات كثري
 .العربية اللغة تعليم جمال يف وابداعا ابتكارا البحث هذا نتائج

 التطبيقية الفوائد
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 تعليم يف نفسه الباحث أداءت مستوى يرفع أن البحث هذا يرجي: للباحث .1
 .العربية اللغة درس

 تعليم انحية من تقدمها يف البحث هذا ساهمي أن الباحث يرجو: للمعهد .2
 العربية اللغة

 تعليمية مساههة البحث هذا ساهمي أن الباحث يتأمل: العربية اللغة للمدرس .3
 يستطيع حبيث عامة األجنبية اللغة وملدرس خاصة العربية اللغة ملدرس إجيابية

 .الكالم مهارة تعليم يف وفعالية حسنة التعليمية  وسيلةاملواد  هلم يقدم أن
 انحية يف وخاصة اللغوية مهارة مستوى يرفع أن الباحث يتمىن: للطالب .4

 .سليم بنطق ينطقوا أن التالميذ يستطيعون حبيث الكالم املهارة
 

 البحث حدود .ز
 عيةو املوض احلدود. 1

 الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير :املوضوع هذا الباحث حدد
 الباحث ارد قد الذي الشيء شكلاما . الكالم مهارةتنمية ل الفيديو إبستخدام

 قرص يدخل الذي الفيديوو  كتابال بشكل الكالم ملهارة التعليمية املواد هو
 .4إم يب  بشكل (compact disc - CD)  مضغوط

 املكانية احلدود. 2
 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف البحث مكان الباحث حدد

 .يظهر مل الكالم هارةمل الكشافة والكتاب الصغري املعهد هو املعهد هذا ألن
  الزمان احلدود. 3

 2015 مارس إىل يناير شهر يف البحث هذا جيري
 

 السابقة الدراسات .ح
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 احلاكم اسم راين. 1
 الكالم ملهارة املواقف أساس على التعليمية املواد إعداد: البحث موضوع

 سومطرة حيالالنج كفال  احلكومية اإلسالمية املتوسطة ابملدرسة تطويري حبث)
 .(الغربية

 ملهارة املواقف أساس على تعليمية مادة إنتاج(  1: البحث أهداف
 ملهارة املواقف اساس على املعدة املادة استخدام فعالية معرفة( 2. الكالم
 .الكالم

. ADDIE تطوير بنمط والتطوير البحث هو البحث هذا: البحث منهج
 لتعليم التعليمية املواد) احملصول املنتج جتربة هي البحث هذا يف التجربة فالعملية

 (.املواقف أساس على الكالم مهارة
 ملهارة املواقف أساس على التعليمية املواد إعداد( 1: البحث نتائج

 وتصميم واحلاجات، املشكالت حتليل: هي مراحل، مثن على مير الكالم
 والتصحيح املواد وجتربة األول، والتصحيح والتصديق، املواد وتطوير اخلطة،
 ملهارة املواقف أساس على التعليمية للمواد اخلرباء من األخرية النتيجة) األخري
 اساس على التعليمية املواد أن( 2"(. جدا جيد" بتقدير 90،38 هو الكالم
 .الطلبة كفاءة  ولرتقية الكالم ملهارة فعالة املواقف

 
 جائز فوزي إمام. 2

 للمستوى" التعبري كتاب"ل املصاحب الكتاب إعداد: البحث موضوع
 حبث) والكتابة الكالم مهاريت لتنمية العربية اللغة تعليم سلسلة كتب  من األول
 (.بسورااباي العايل اخلطاب بن عمر معهد يف جترييب تطوير

 التعبري لكتاب مصاحب كتاب  وأتليف تطوير( 1: البحث أهداف
 فعالية مدى معرفة( 2. العربية اللغة تعليم سلسلة كتب  من األول للمستوى
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 سلسلة كتب  من األول للمستوى التعبري لكتاب مصاحب كتاب  استخدام
 .والكتابة الكالم مهاريت ترقية يف العربية اللغة

 طور حيث جترييب، تطويري هو البحث هذا ومنهج: البحث منهج
 على جرهبا مث السلسلة، هذه كتب  من ألول للمستوى التعبري كتاب  الباحث
 إىل الفصل قسم حيث الصباحية، الفرتة يف األول املستوى يف املعهد طالب

 من لكل للبحث عينة طالبا 1٦ اختيار مع والضابطة التجربة: اجملموعتني
( 1: )البياانت جلمع الباحث اعتمدها لبيت واألدوات عشوائية، بطريقة اجملمعتني

 اإلختبار( 5) اإلستبانة( 4) املالحظة( 3) املقابلة( 2) والسجالت الواثئق
 مبراعاة إعداده مت قد املصاحب الكتاب هذا إن( 1: البحث نتائج

 له كان  ولقد( 2. مبراحل أتليفها مر وقد واللغوية والثقافية النفسية األسس
 .التجربة جملموعة الكالم مهاريت تنمية يف فعاليته

 
 النداء خري. ٣

 لطالب الكالم مهارة لرتقية التعليمية املواد إعداد: البحث موضوع
 .كاديري  احلكومية اإلسالمية اجلامعة

 حبث فهو منهجه وأما وكمي، كيفي  البحث هذا مدخل: البحث منهج
 .تطويري

 من تتكون اليت اجلديدة التعليمية املادة تطبيق( 1: البحث نتائج
 اجلامعة طالب لدى الكالم مهارة لتنمية فعالية ذات املناسبة املوضوعات
 املواد إعداد على يركز البحث هذا نظرا( 2. كاديري  احلكومية اإلسالمية
 ينبغي الطالب لدى العربية ابللغة الكالم مهارة لتنمية وتطبيقها التعليمية
 نقط من العربية اللغة تدريس يف وتطبيقها فعاليتها يقوموا أن األخرين للباحثني
 النحو، صحة النرب، التنغيم، جهة من املثال سبيل على األخرى الكالم
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 يف الطالب طالقة لقياس حمدود البحث هذا ألن وذلك. املفردات الوضوح،
 .فقط الشفهي التعبري

 
 املصطلحات حتديد .ط

 البحث، هذا يف الفهم لتيسري املهمة املصطلحات بعض الباحث يستخدم
 :اييل كما  املصطالحات الباحث فيشرحها

 التعليمية املواد  .1
 أو معرفية تعليمية أهداف حتقيق بغرض تقدميه يف نرغب تعليمي حمتوى هي

 .ما علم يف الطلبة يتعلمه الذي املضمون هي أو وجدانية أو مهارية
  الفيديو  .2

 قرص يف يدخل وشكلها ثالبح هذا يف ثالباح سيستخدمي الذي الفيديو
 .مضغوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

 

 

الثاني الفصل  

النظر اإلطار



 

 الثاين الفصل
 النظري اإلطار

 
 التعليمية املواد .أ

 التعليمية املواد تعريف .1
 للطالب تقدميه يف نرغب الذي التعليمي احملتوى هي التعليمية املواد

 املضمون وهي. وجدانية أو مهارية أو معرفية تعليمية أهداف حتقيق بغرض
 يكون فقد التعليمي، احملتوى هذا صورة وتنوع. ما علم يف التلميذ يتعلمه الذي
 سبورات على أو لوحات على أو التعليمية واملقررات الكتب يف مطبوعة مادة

 يتخذ وقد األفالم، أو الثابتة كالصور  مصورة مادة يكون وقد. ملصقات أو
 واملعلمني للطالب مألوفة غري تكون وقد املعقد، إىل البسيط من أخرى أشكال

 11.سواء حد على
 اخلريات جمموعة هي الدراسية املواد أبن طعيمة أمحد رشدي ويقول

 والقيم واإلجتاهات هبا، الطالب تزويد يرجي اليت واملعلومات واحلقائق الرتبوية
 يهدف إايهم، اكساهبا يراد اليت احلركية املهارات أو عندهم، تنميتها يراد اليت

  12.املنهج يف املقررة األهداف ضوء يف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق
 العربية، اللغة تعليم يف املدرسني لدى كبرية  أمهية هلا التعليمية املواد إن

 اللغىة تعلم يف الطلبة لدى كبري  أثر هلا وكذالك تعليمهم، يف تساعدهم ألهنا
 ينمون اليت جمتمعاهتم يف الطلبة تساعد وكذلك. تعلمهم هلم تسهل ألهنا العربية،

                                                           

 الربانمج يف العربية اللغة ملعلمي التدريبية الدورة مذكرة وأتصيلها، املناهج يف دراسات احلسن، الرمحن عبد حسن11 
 111 :ص( ه1424. اإلسالمي الوقف مؤسسات ن،.د) ،اخلاص

، القسم األول )مكة: جامعة أم القرى، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 12 
 202د.س( ص: 
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 وتعلم احملدودة أفعاهلم عن للتعبري والقدرات االستعدادات لتكوين إليها
 .نفسها اللغة يف تفكري دون العربية، ابللغة وتقدميها املعلومات

 العربية اللغة تعليم املواد إعداد أساسيات. 2
 واملواصفات والشروط واألسس املبادىء من جمموعة امليدان يف املهم ومن

 على ذلك يف وسنعتمد. تقوميها وعلى التعليمية املواد إعداد على تعني اليت
: اجلوانب وهذه تعليمية مادة أية ضوئها يف تنطلق أن ينبغي مهمة جوانب أربعة

 .اللغوي اجلانب( 4 الرتبوي اجلانب( 3 الثقايف اجلانب( 2 النفسي اجلانب( 1
 النفسي اجلانب: أوال

 عند ترعى أن ينبغي النفسية واملبادىء الشروط من جمموعة ويستخلص
 :هبا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم أساسية تعليمية مادة وضع

 بني ذلك يف مفرقة للدارسني والثقافة النفسية اخلصائص املادة تناسب أن -1
 .للكبار يقدم وما للصغار يقدم ما

 تعلم من الدارسني وأغراض واهتمامات ميول بني الفروق املادة ترعى أن -2
 .اللغة

 ينبغي وما املقدمة، املادة يف اللغة مهارات من مهارة لكل مكانة حتدد أن -3
 .املادة هذه من منها لكل يعطى أن

 اللغة مهارات من مهارة كل  يف املطلوبة األداء مستوايت بوضوح حتدد أن -4
 .املادة من املختلفة املراحل يف ذلك ومراعاة

 نضج مراحل وتدرج تتناسب واضحة خطة وفق املهارات تقدمي يتتابع أن -5
 .املناسب وقتها يف إال املهارة التقدم حبيث الدارسني،

 ابجلانب تتصل اليت املهارات :تفصيلي بشكل املهارات إىل املادة تلتفت أن -٦
 اجلملة تعرف مهارات وتركيبها، وحتليلها الكلمة تعرف مهارات الصويت،
 .التفصيلي والفهم العام الفهم مهارات وتركيبها، وحتليلها
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 .اللغة تعلم من للدارسني األساسية املطالب املادة حتقق أن -7
 شأنه من ما وكل والنادرة واحلكاية الفكاهة بني جامعة مشوقة تكون أن -8

 .للدارس االستماع حيقق أن
 يف التنوع طريق عن القدرات يف الدارسني بني الفردية الفروق تراعى أن -9

 .املادة مستوى
 متعددة وسائل إىل تلجأ وأن للتعلم، الدارسني استعداد املادة تراعى أن -10

 .للتعلم الدارس وهتيئة االستعداد هذا لتنشيط
 من سريع وبشكل متكنه أي االشباع، من نوعا للدارس املادة حتقق أن -11

 .وحدواث مساعا ابللغة اتصال عملية إمتام
 وزايدة اللغة لتعرف واستعداداهتم الدارسني رغبة إاثرة املادة ترعى أن -12

 طريق عن وذلك ثقافتها حنو استطالعهم حب وإشباع معلوماهتم
 .واملمارسات األنشطة

 من التعلم نظرايت إليه انتهت ما إىل وتنظيمها املادة إعداد يستند أن -13
 .ومفاهيم حقائق

 .اللغات تدريس يف الفعالة الطرق ضوء يف وتنظيم املادة تصاغ أن -14
 تعلم طريق عن عليها التغلب حياول مشكلة للدرس دئما املادة أنتهيء -15

 13.وممارستها اللغة
 الثقايف اجلانب: اثنيا

 يف تراعى أن ينبغي اليت واملبادىء الشروط من جمموعة يضع أن وميكن
 :هبا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم األساسية التعليمية للمادة الثقايف احملتوى

 .واإلسالمية العربية الثقافة حمتوى عن املادة تعرب أن -1
 .العربية األقطار يف احلياة عن وسليمة صادقة صورة تعطى أن -2

                                                           

 مكة) ،الكتاب األساسي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة13 
 39-38ص.  (م1983 القرى، أم جامعة: املكرمة
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 .اختالفهم على للدارسني والفكرية الثقافية االهتمامات املادة تعكس أن -3
 يف متععدة وفكرية ثقافية وجماالت ميادين تغطي حبيث املادة تتنوع أن -4

 .اإلسالمية العربية الثقافة من إطار
 خمتلف من الدارسني من عريضة قطاعات تقابل حبيث املادة تتنوع أن -5

 .واألغراض والثقافات اللغات
 أهداف مع أيضا ولكن الدارسني أغراض مع فقط ليس املادة تتسق أن -٦

 .ونشرها لغتهم تعليم من العرب
 .الثقافات بني واملشرتك العامة احلياة جوانب املادة أالتغفل -7
 الذي العصر إطار يف املتحضر العريب اإلنسان حياة احملتوى يعكس أن -8

 .فيه يعيش
 يف واالستمرار اللغة تعلم إىل ويدفعه املتعلم للمادة الثقايف احملتوى يثري أن -9

 . التعلم هذا
 إىل احلاضر من أو ،البعيد إىل القريب من إما :الثقايف احملتوى ينظم أن -10

 .األوسع اجملتمع إىل األسرة من أو ،األخرين إىل األان من أو ،املستقبل
 .املعنوي املستوى حنو تتدرج مث الثقافة من احلسيب املستوى املادة تقدم أن -11
 .اللغة أبصحاب املتعلم خربات املادة توسع أن -12
 .ثقافاهتم يف السابقة الدارسني خبربات الثقافية املادة ترتبط أن -13
 ومستواهم الدارسني عمر يناسب الذي ابملستوى الثقايف احملتوى يقدم أن -14
 الثقافة يف املقبولة األصيلة القيم إىل خاص وبشكل املادة تلتفت أن -15

 .واإلسالمية العربية
 عن خاطئة أفكار من الكثريين عقول يف ملا وتصحيحا تقوميا تقدم أن -1٦

 .واإلسالمية العربية الثقافة
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 14.العربية للثقافة متعصبة أحكام إصدار تتجنب أن -17
 الرتبوي اجلانب: اثلثا

 تراعى أن ينبغي الرتبوية واملبادىء الشروط من مبجموعة خيلص أن وميكن
 :وهي هبا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم أساسية تعليمية مادة وضع عند

 .الثقافية اللغوية األنشطة من متعددا مدى املواد تقدم أن -1
 .الثقافية واملعلومات اللغوية املهارات فيه تتكامل الذي ابلشكل تنظم أن -2
 النص لتقدمي يكفي الذي العدد تقدم حبيث املفردات عدد فيها يضبط أن -3

 .إكثار أو تقليل دون املطلوب
 .اجملرد إىل احلسي من تتحرك حبيث املفردات نوعية تضبط أن -4
 .واستخدامها وتثبيتها لتعرفها يكفي املرات من عددا مفردة كل  تكرر أن -5
 .تعرفها معناها يرافق حبيث املفردات تقدم أن -٦
 يكون حبيث الصويت للجانب معني جزء التعليمية املادة يف خيصص أن -7

 .األصوات لتعليم منظما برانجما
 .ومهاراهتا اللغة تعليم مادة عناصر بقية مع الصويت الربانمج يتكامل أن -8
 املألوفة الشائعة الرتاكيب من املادة يف اللغوية الرتاكيب تستمد أن -9

 .االستخدام
 يف تركيب من أكثر اليقدم حبيث املقدمة الرتاكيب عدد يضبط أن -10

 .واحد موضع
 .العقد إىل البسيط من الرتاكيب تتحرك أن -11
 مصطنعة اللغة تبدو ال حبيث طبيعي بشكل اللغوية األمناط تستخدم أن -12

 . ومتكلفة
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 الدارس نظر ويلفت املادة يف يربزها تربوي أبسلوب الرتاكيب تعاجل -13
 15.إليها

 
 اللغوي اجلانب: رابعا

 ينبغي اليت اللغوية والشروط واألسس املبادىء من مبجموعة اخلروج وميكن
 : هبا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم األساسية املواد إعداد يف تراعى أن
 .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمد أن -1
 .معتمدة شائعة مفردات قائمة يف ممثلةاألساسية اللغة على املادة تعتمد أن -2
 أثبتتها اليت واحلقائق ابملفاهيم املقدمة اللغوية املعلومات يف يلتزم أن -3

 .احلديثة اللغوية الدراسات
 مجع) لغوية معلومات من يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعى أن -4

 (.مثال الضمائر
 تقدم أي مصطنعة، لغة وليست طبيعية مألوفة لغة املقدمة اللغة تكون أن -5

 .وتراكيبها بنائها يف صحيحة اللغة
 .وتعلمها اللغة ملفهوم واضح تصور على املادة تبىن أن -٦
 .ذلك أمكن كلما  الوسيطة اللغة استخدام املادة تتجنب أن -7
 واجلمل الكلمات خالل من الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجل أن -8

 .املعىن ذات
 .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن -9

 .حرف لكل والصوت ابلرمز تعتين أن -10
 .ابحلروف وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأ أن -11
 .والتنغيم ابلنرب العناية تظهر أن -12
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 .بعانية االشتقاق ظاهرة تعاجل أن -13
 .االستعمال الشائعة الرتاكيب على املادة تعتمد أن -14
 1٦.االستخدام وقليلة الفهم وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنب أن -15

 لفيديوا  .ب
 الفيديو تعريف. 1

 ابستخدام عرضها ميكن اليت التعلُّمية النشاطات التعليمية ابألفالم يقصد
 تعلُّمية مواقف األفالم هذه وتقّدم التلفزيوين، التعليم الفيديو أو السينما جهاز
 من ويزيد التالميذ انتباه يثري مما الصوت؛ مع الصورة فيها تتكامل حية،

 17.تشوقهم
 تسجيل على فيديو يفسر ،(200٦) اإلندونيسي لغة الكبري ملعجم وفقا

 أخرى بعبارة أو. تلفزيوين برامج خالل من التلفزيون برانمج أو املعيشة الصور
 .ابألصوات املصحوبة املتحركة الصورة اظهار هو الفيديو

 التعليمية املواد واما. والبصرية السمعية التعليمية املواد على الفيديو دخل
. السمعية واملواد البصرية املواد هي املواد من اثنني بني جيمع والبصرية السمعية

 لتحفيز البصرية املواد أن و. السمع من احلواس حتفيز إىل هتدف السمعية املواد
 ابملزيّة، الدراسية عملية جعل قد املعّلم ميكن املادتني، هبذه. البصر من احلواس

 .فعالية أبكثر يبّشر اإلتصال ألنّ 
 للتذكر أسهل يكون أن إىل مييل الطالب أبن الرأي على احلال هذا يقوم

 حاسة إذا سيما وال فقط، الواحد احلس استخدام جملرد يكن مل إذا الدرس وفهم
 ما" ،(الصيين من العظيم الفيلسوف) كونفوشيوس  قال كما.  فقط السمع
 يقبل إذا ولذلك،". فهمت عملت، ما. ذكرت رئيت، ما. نسيت مسعت،
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 أقلّ  يكون أن املادة املمكن فمن وحدها السمعية ابملواد البيان الطالب
 قدرة من سيزيد فالطالب الصورة، مع الصوت جبمع البيان إذا خالفا،. مفهومة
 .التذكر

 نتائج يف قال قد الذي سيلربمان ميل مثل األخرى، اخلرباء من وأيضا
 إىل ٪14 من التذكري رفع ميكن املادة موضوع يف البصرية إضافة ان البحث

 املفردات ُدّرس إذا ٪200 إىل حتسينا يكون ان البحث هذا وظّهر. 38٪
 ٪40 حىت الدرس لفهم املدرس يستعمل الذي الوقت وتقليل. البصرية أبدوات

 18.البصري عرض لتزيد البصرية استخدام إذا
 19التدريس يف الفيديو استخدام خطوات. 2

 الفيلم أختيار: أوال
 الدرس أبهداف اتصاله مدى أمهها، شروط عدة الفيلم اختيار يف ويراعي

 ومناسبته املوضوع وعرض الفيلم اخراج وطريقة وصحتها العلمية املادة ودقة
 وقراءة األفالم وقوائم الكتالوجات اىل الرجوع وجيب. وخرباهتم التالميذ ألعمار

 ملستوى مناسبته من والتأكد الفيلم حمتوايت على للتعرف عنها كتب  ما
 اشراك ويفضل أهدافه، لتحقيق ومالءمته الدرس مبوضوع واتصاله التالميذ
 .العرض جهاز وتشغيل الغرفة واعداد املناسب الفيلم اختيار يف التالميذ

 الفيلم الستخدام التخطيط: ثنيا
 اهداف لتحقيق الفيلم الستخدام خطة برسم املدرس يقوم ذلك وبعد

 والتالميذ املدرس هبا يقوم اليت األنشطة على اخلطة هذه وتشتمل حمددة سلوكية
 هذه حتقيق مدى تقييم طريقة وكذلك منه االنتهاء وبعد العرض واثناء قبل

 .األهداف

                                                           
18 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2013), hlm. 300 
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 العرض قبل( : أ
 لتحقيق مناسبته مدى من للتأكد عرضه قبل الفيلم مشاهدة - 1

 أهداف
 .املوضوع لعناصر عرضه وطريقة الفيلم حملتوايت ملخص كتابة  - 2
 كنتيجة.  التالميذ يؤديها أن نتوقع اليت السلوكية األهداف حتديد - 3

 .الفيلم ملشاهدة
 وكذلك. الفيلم عنها جييب اليت واملشكالت ابألسئلة قائمة اعداد - 4

 أبس وال يوضحها اليت الغامضة املفاهيم وبعض اجلديدة املفردات
 .السبورة على كتابتها  من

 الفيلم يتناوهلا اليت للموضوعات اختبار اعداد اىل البعض يعمد - 5
 التالميذ مستوايت لتحديد انفصل تالميذ على العرض قبل وتوزيعه
 . الفيلم موضوع حول معلوماته مدى ومعرفة

 الفيلم موضوع مناقشة طريق عن للتعلم التالميذ استعداد تنمية - ٦
 بعد منهم نت ما وحتديد الدراسة موضوع وبني بينه العا وبيان

 . الفيلم مشاهدة
 مع الكهرابئي التيار توافق مالحظة حيث من للعرض املكان اعداد - 7

 .ذلك وغري املناسبة االعتام بوسائل املكان واعداد العرض جهاز
 وحتديد والصوت الصورة وضبط الفيلم وتركيب العرض الة اعداد - 8

 .التالميذ وجلوس العرض شاشة مكان
 العرض أثناء( : ب

 النقط حنو التلميذ انتباه توجيه على املدرس دور يقتصر أن جييب
 االجابة معرفة على التلميذ ملساعدة مالحظته جيب وما الفيلم يف الرئيسية

 دون الصورة بعرض أحياان املدرس يكتفي وقد. املطروحة األسئلة على
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 الفيلم موضوع فهم يتوقف اليت الغامضة النقط بعض بشرح أو الصوت
 .توضيحها على

. الفيلم على التعليق مسؤولية التالميذ بعض يتوىل أن ميكن كما
 قد مبا الفيلم على التعليق يف واالطالة االطناب املدرس يتحاشى أن املهم

 .العرض وقائع وتتبع املالحظة دقة عن التلميذ يصرف أو امللل جيلب
 العرض بعد( : ج

 املشكالت أو األسئلة على االجابة ضرورة هبا املسلم املبادئ من
 حتقق ما ملعرفة التالميذ حتصيل وتقييم ومناقشتها العرض قبل أثريت اليت
  الدرس اسرتاتيجية تعديل ذلك على يتوقف اذ الدرس، أهداف من

 ان مث. ذلك غري أو التوضيحية التجارب بعض اجراء او عرض كاعادة
 لديهم يرتك مباشرة التعليمي الفيلم مشاهدة بعد التالميذ انصراف
 االعتبار وتؤكد التعليمية لألغراض الفيلم استخدام جدية بعدم االنطباع
 .غالبا الرتفيهية لألغراض تستخدم االفالم أبن البعض عند السائد

 املتابعة( : د
 شاملة اسرتاتيجية من جزء أنه على الفيلم عرض اىل النظر جيب

 األهداف لتحقيق املختلفة اخلربة جماالت هتيئة اىل هتدف للتدريس
 األنشطة من ألواان الفيلم مشاهدة يعقب أن جيب ولذلك. التعليمية
  أو التجارب اجراء مثل ومنوها اخلربة هذه تكامل اىل تؤدي اليت التعليمية

 ذلك غري أو اللوحات عمل أو امليدانية ابلزايرات القيام أو التقارير كتابة
 اىل نشاط كل  يؤدي حبيث جمموعات يف أو فرادى التالميذ ؤدية مما

 بعض حتقيق أو املهارات بعض اكتساب أو املعرفة من االستزادة
 استخدام يف احملاذير بعض السليمة والعادات امليول تنمية أو االجتاهات

 .األفالم
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 لن اهنا اال. التعليم جمال يف املتحركة األفالم ملميزات تقديران مع
 مجيع ملعاجلة الوحيدة الوسيلة ليست اهنا كما  الدرس أهداف كل  حتقق

 .املدرس مشكالت
 الفيديو وعيوب مزااي. ٣

 التعليمية:مزااي استخدام األفالم 
. يتمكن الطالب من مشاهدة معلم موهل أو أكثر؛ ألن املعلمني املؤهلني 1

 هم الذين يكّلفون عادة إبعداد الفيلم الذي سيصري.
. ميتلك املعلم الذي يعّد الفيلم إمكاانت فنية ومادية غنية ال تتيّسر عادة 2

 للمعلمني العاديني بسهولة.
ومرّكزة يف وقت قصرية نسبيا، حيث يستطيع الفيلم . يقّدم الفيلم مواقف غنية 3

أن يعرض جمموعة من املعلومات احلديثة املرتبطة بواقعها احلي ومن 
 مصادرها املباشرة.

. ميكن أن يصّور الفيلم أحدااث عملية اندرة، كأن يسجل عملية جراحية، أو 4
أو غري يصّور جهازا جسميا داخليا أو فيضان هنر، أو انفجارات بركانية، 

 ذلك من األحداث اليت يستطيع الطالب مشاهدهتا مباشرة
. إن استخدام الصوت والصورة يف املوقف التعليمي يؤدي إىل تكامل حواس 5

 املتعلم، وجيعل عملية التعّلم أكثر يسريا وسهولة، وأكثر جذااب وتشويقا.
فع الطالب . إن غين املواقف التعليمية اليت يقدمها الفيلم ميكن أن يثري دوا٦

ملتابعة دراسة بعض هذه املواقف، والرجوع إىل مصادر عملية أخرى 
 للدرسة واملتابعة.

. إن استخدام األفالم التعليمية ميكن أن يسهم يف حل مشكالت نقص 7
املعلمني املؤهلني، حيث ميكن أن يتم تصوير املواقف اهلامة وتوزيعها على 

 خمتلف املدارس.
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ة ميكن أن تكون تسجيال حّيا ملواقف زمانية ومكانية . إن األفالم التعليمي8
بعيدة، ال يتمكن الطالب من مشاهدهتا، فقد يصّور الفيلم معركة حدثت 

 قبل فرتة زمانية طويلة، أو قد يعرض حداث يف مكان جغرايف بعيد.
. ميكن أن تسهم األفالم التعليمية يف حّل بعض املشكالت التعليمية 9

 20ألبنية املدرسة، وازدحام حجرة الدراسة ابلطالب.اإلدارية، مثل سوء ا

 ،(1978) األمريكية املستشفيات مجعية عمل قد الذي البحث من
 مفيدة هي املزااي واما. والعيوب املزااي لديها ابلفيديو التدريس مواد وجدت
 أن وميكن سيّدرسها اليت املوضوعات على وأتثريها واملعّلقة احلركة لوصف
 وضع وميكن ابلفيديو الفم حركات تسجيل وميكن. أخرى مرة يف يشاهد
 مع الثابتة الصور بني اجلمع وميكن املتحركة صور مثل الفيلم آخر تقنيات
 .مكان كل  يف  القياسية العرض أجهزة يوجد ان وميكن احلركة،

. الفيديو صيغ لبعض متوافقة وغري غالية اإلنتاج قيمة أن هي العيوب واما
 األن حنن ألن. يناسب ال ميكن احلاضر من نالحظ كنا  إذا العيبني هلذه ولكن
 املثال. الرخيص بثمن الفيديو تسجيل أجهزة من جمموعة جند أن ميكن

 مثل الرقمية األجهزة او( احملمول اهلاتف خصوصا) االتصاالت ألة ابستخدام
 أكثر الفيديو صيغ حيث من األن(. MP7و MP5 ،MP6) الوسائط مشغل
 وحنن. اإلنرتنت شبكة ويف السوق يف املتاحة والربجميات األجهزة مع توافقا
 بربانمج وكيفيتها. نريد كما  الفيديو صيغ من املختلفة أنواع إىل نغرّي  أن ميكن
، MPEG ،AVI الرقمية، الفيديو صيغ من األمثلة بعض. نريد اليت الفيديو حتويل

FLV ،GP3، 21.واألخرى 
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 الكالم مهارة .ج
 الكالم مهارة تعريف. 1

 واألحاسيس واملشاعر املعتقدات نقل فن هو اصطالحا والكالم
 يقع نقال أخرين إىل شخص من واألراء واألفكار واخلربات واملعارف واملعلومات

 والتفاعل والفهم القبول موقع املخاطب أو املستقبل أو املستمع من
 22.واالستجابة

اللغة  الذي يطالب مبادرة الكالم هو أنشطة الناطقة الفعالية ملستخدم 
حقيقية يف استخدام اللغة للتعبري عن أنفسهم شفهيا. املقصود يعين الكالم جزء 
من املهارات اللغوية النشطية املنتجية، والكالم يتطلب اإلتقان إىل بعض اجلوانب 

 23.وقواعد االستخدام اللغة
 األصوات التعبري على القدرة هي( Speaking Skill) الكالم مهارة

 املشاعر أو والرغبات، اآلراء، شكل يف األفكار لتعبري الكلمات عن أو املفاصلة
 أن ميكن اليت العالمات من نظام هو الكالم األوسع، مبعىن. احملادثة شريك إىل

 البشري للجسم العضلية واألنسجة العضالت من عددا ينتفع الذي وينظر يسمع
 الكالم( II :15/  1994) لتاريغن وفقا. احتياجاهتم تلبية أجل من العقل لنقل
 الواسع على واللغوية والداللة والعصبية والنفسية اجلسدية العوامل من جمموعة هو

 24.االجتماعية السيطرة أجل من أهم اإلنسان أبداة يتقّلد ان ميكن حيث
 الكالم مهارة أهداف. 2

 بني من أمور، عدة ويشمل( الكالم مهارة) الكالم دراسة من واألهداف
 :أخرى أمور

                                                           

 10 :ص ،(م2003 وهبة، مكتبة: القاهرة) ،تعليمية وأساليب واسرتاتيجياته فنياته - احلوار اللبودى، إبراهيم مىن22 
23 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2009), hlm. 65 
24 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011) hlm. 135 
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 احلديث سهولة ( أ
 من يتمكنوا حىت التحدث ملمارسة الفرصة لديهم الطالب أن جيب

 يف سواء واملرح، سلس، حنو على طبيعي، بشكل املهارات هذه تطوير
 الثقة تطوير إىل حباجة املتعلمني. العامة أكرب عدد وأمام صغرية جمموعات

 .املمارسة مع تزداد
 الوضوح(  ب

  وااللقاء والوضوح والدقة التعبري الطالب مع حتدث احلالة هذه يف
 الوضوح يكون أن. جيدة حالة يف الفكرة هذه حتدث قد. اجلمل من كل
 مستمرة من متنوعة جمموعة ممارسة من بد ال يتحقق، أن ميكن ال التعبري يف

. واملناظرات واخلطب، مناقشة، ممارسة خالل من يكون أن ميكن. ومتنوعة
 يف واحدة طريقة ترتيب على قادرة تكون سوف التدريب هذا بسبب
 .ومنطقية منهجية. يف التفكري

 املسؤولة( ج
 بشكل الكالم يف املتحدث املسؤولية التأكيد خلطاب جيدة ممارسة

 من الذي اهلدف حمادثة املوضوع، مناقشة يف جبدية والتفكري صحيح
 التدريبات وهذه. الوقت ذلك يف والوضع التحدث وكيفية معها التحدث

 .اللسان خدعة احلقيقة مسئول غري أنه أو يتحدث من شخص أي منع
 الّناقد السمع اجعل (د

 االستماع مهارات تطوير وكذلك اجليدة التدريبات من يتحدث
 الربانمج هذا من الرئيسي واهلدف أيضا حاسم وبشكل مناسب بشكل
 اليت الكلمات تقييم على قادرة لتكون لتعلم حباجة الطالب هنا. التعلم

 .احملاداثت من واهلدف قال، عندما والقصد قيلت،
 العادة اجعل (ه
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 من حقيقية وجودنية دون تتحقق أن العربية يتحدث عادة ميكن ال
 اثنني تفاعل خالل من العادة هذه تتحقق أن ميكن ال. أنفسهم الطالب

 يف. كبري  جمتمع يف يكون ال مسبقا، ابلفعل االتفاق مت الذين الناس أكثر من
 أنفسنا، من يبدأ أن ميكن االلتزام هذا وااللتزام، مطلوب العربية العرف خلق

 ابستمرار التحدث على اآلخرين مع اتفاقات يف االلتزام هذا نشأت مث
 25.العربية

 الكالم مهارة تعليم. ٣
 حول الكالم، مهارة تدريبات تدور اللغة، تعليم من األول املستوى يف

 الطالب ويقوم أنفسهم، الطالب أو املدرس، أو الكتاب، يطرحها اليت األسئلة
 وثنائيا، فرداي، الشفهية، ابلتدريبات الطالب قيام أيضا ذلك ومن. عنها ابإلجابة

 أبال املدرس وننصح. ومتثيلها احلوارات حفظ هناك مث( طالب 3/4) فرق ويف
 الكفاية لديهم ليس أو به، علم لديهم ليس شيء عن ابلكالم الطالب يكلف
 .عليهم تطرح اليت األفكار عن هبا يعرّبون اليت اللغوية

 يف االتصال جوانب لديها اللغة الدراسية الفصول يف الكالم أنشطة
 الكالم تدريب وهكذا. املتبادل أساس على واملستمع املتكلم بني يعين اجتاهني،

 الكالم، على القدرة( 2) االستماع، على القدرة( 1) أساس على أوال يتقّدم
 التحّدث للطالب ميكن اليت والتعبريات املفردات على( نسبيا) اإلتقان( 3)

 .أبفكارهم
 ويف االستماع تدريب من استمرار هو الكالم هذا ممارسة أن لذلك،

 2٦.أيضا الكالم بتدريب أنشطته

                                                           
25 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011) hlm. 138 
26 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) 

hlm. 113 
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  وملا األوىل، املرتبة يف أتيت احملادثة أن األحباث هذه نتائج خالل من ويتبنّي 
 البد كان  التعليمية العملية بناء يف األساس حجر هي االبتدائية املرحلة كانت

 حتقيق ينبغي احملادثة دروس خالل ومن عناية، أميا احملادثة بتعليم فيها يعىن أن من
 :مها غرضني

 عن يكفّ  أن هنا املدرس وعلى يتكلم، أن ميكنه ما أكثر التلميذ يتكلم أن -1
 هو الناجح واملدرس للطفل، اللغوي التعبري يزعج الذي السليب التدخل

 ومقاطعة التدخل عن وميسك وصرب، ابنتباه ويراقبه الوضع يالحظ الذي
 يرتكه بل خاطئا، تعبريا له يصحح كي  إيقافه أو الكالم، أثناء يف التلميذ

 وإذا األخطاائ، بعض ظاهراي ويقبل. وأرائه أفكاره عن كاملة  حرية يف ليعرب
 إجيايب معىن يف ورصانة بفطنة يتدخل فهي الكالم أثناء يف املدرس تدخل

 يستمر مث املعىن، ذلك عن والتعبري الشرح على وحثه التلميذ دفع بغية
 وتوجيه حبنكة، واحلض احلث املدرس عمل يكون حني يف كالمه؛  يف التلميذ

 .احلديث يعزز أنه أو أخر، اجتاه يف أحياان احلديث
 يف املدرس دور يتأتى وهنا ممكن، شكل أبحسن يتكلم أن للتلميذ ينبغي -2

 واألفكار الشائعة الصارخة األخطاء بتسجيل ذلك ويتم التصحيح، عملية
 ورصانة بفطنة املالحظات يسجل الذي هو الناجح واملدرس. املشوشة
 نقد ويستثري اخلاطئة، والرتاكيب التعبري عن النقاب ويكشف وحكنة،
 ويطلب قساة، ليسوا املنتقدين التالميذ أن نفسه الوقت يف مؤكدا التالميذ

 املتحدث التلميذ إىل عودة له تكون مث اجليدة، األمثلة يقدموا أن إليهم
 27.حتسنه وجوب مؤكدا مستمر بشكل انتباهه ليجذب

 

                                                           

 123-122: ص( م1989 املعاصر، الفكر دار: لبنان-بريوت) ،لغويّة شؤون السيد، أمحد حممود27 



 

 

 

الثالث الفصل  

البحث منهجية  

 

 

 



 

 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 
 ومنهجه البحث مدخل .أ

 والتطوير ثلبحا هو البحث هذا يف الباحث يستخدم الذي املنهج إن
(Research and Development .)نظامي أساس على يتم الذي اإلبداعي العمل ووه 

 واستخدام واجملتمع، الثقافة اإلنسان، معرفة ذلك يف مبا املعرفة، خمزون زايدة هبدف
 .جديدة تطبيقات إلجياد هذا املعرفة خمزون

( Sugiyono) سوغيونو به قام الذي الشكل يعين البحث هذا يف الشكل وأما
 اخلطوات يتبع الشكل وهذا( Borg and Gall) وغال بورغ الشكل من يكيف وهو
( 4 املادة تصميم( 3 البياانت مجع( 2 واملشكالت احلاجات حتليل( 1: اتيل كما

 جتربة( 7 اخلرباء من والتعديل التصحيح( ٦ اخلرباء حتكيم( 5 التعليمية املواد تطوير
 التصحيح( 10 امليدان جتربة( 9 التجربة بعد والتعديل التصحيح( 8 الصغري الفريق

 47.النهائي والتعديل
 واملواد التدريس خطّة مثل التعليم جهاز إلنتاج التطورية حبث ويهدف

 التقّدم القياس وأداة لطالب واإلختبار املمارسّية وموديول التعليمية ووسائل التعليمية
 التطويري للبحث حيتج اخللفية اما. ذلك وبغري التعلم نتائج القياس وأداة التعّلم يف

 يف املالحظات من الباحث وجد. املناسبة غري التعليمية بوسائل املعلقة املشاكل هي
 48.االحتياجات تقييم نتائج من أو التدريس أثناء

 
 والتطوير البحث إجراءات .ب

                                                           
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011) hlm. 297 
48 Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa, 

(Malang: UM Press, 2012) hlm. 107 
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 والتطوير البحث هذا إجراءات يف الباحث سيستخدمها الذي اخلطوات وأما
 :اتيل كما  كتابه  يف( Sugiyono) سوغيونو شرحها اليت اخلطوات يعين

 والتطوير البحث إجراءات: ٣.1 بياين رسم
 

 واملشكالت احلاجات حتليل

 البياانت مجع

 املادة تصميم

 التعليمية املواد تطوير

 اخلرباء حتكيم

 اخلرباء من والتعديل لتصحيحا

 الصغري الفريق جتربة

 التجربة بعد والتعديل التصحيح

 امليدان جتربة

 النهائي والتعديل التصحيح
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 : اتيل كما  والتطوير البحث إجراءات الباحث يشرح التعليمية املواد تطوير ويف
  واملشكالت احلاجات حتليل( 1

 واملادة الطلبة خصائص ملعرفة اللغة معلم مع مبقابلة الباحث يكون
 ووسيلة تعليمها طريقة وحول املستخدام التعليمي والكتاب املستخدمة التعليمية
 املعلم توجه اليت واملشكالت إختبارها وطريقة اللغة لتعليم املستخدمة التعليمية

 املعهد يف املستخدمة التعليمىية الوسيلة انحية من خاصة التعليم عملية يف
 .السلفي العلوم مفتاح

 املعلومات مجع( 2
 مفتاح املعهد يف اللغة املعلم مع املقابلة الباحث قدم الثاين اإلجراء واما

 يف املستخدامة التعليمية ووسيلة التعليمية طريقة عن ملعرفة السلفي العلوم
 عن املعلومات الباحث وجد اللغة املعلم مع املقابلة بعد. التعليمية أنشطة

 .املعهد ذلك يف التعليمية األنشطة
 وسيلة يستعمل مل ة اللغة معلم أن ُعرف يعين اإلجراء هذا يف واألخري

 بسبب املشكالت وهبذه. الكالم مهارة تعليم يف خاصة املتنوعة التعليمية
 ومن. فقط التعليم كتب  إال اللغة تعليم يف املستخدمة التعليمية وسيلة نقصان
 .املواد التعليمية ملهارة الكالم إىل حيتاج املعهد ذلك أن الباحث أتّكد هناك

 املنتج تصميم( ٣
املواد التعليمية ملهارة  إعداد ويف. املنتج تصميم هي الثالثة اخلطوة يف اما

 املواد التعليمية ملهارة الكالم إبنتاج املتعلقة املراجع الباحث إجتمع الكالم
 العليميت املادة تناسب  حىت فطورها املادة الباحث خيتار أن وبعد.  والفيديو

. املعهد ذلك يف الطلبة لد مشّوق لكي املواد التعليمية ملهارة الكالم على
 حيث التطوير، وحيتمل ملهارة الكالماملواد التعليمية  إبعداد الباحث فيطوير
 .تعليمه يف الطلبة على سهولة وطبعا الكامل الكتاب على حتتوي
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 يعين الباحث سيصّمم الذي الكالم ملهارة التعليمية املواد شكل ويف
 الباحث ويكّمل. 2013 وورد مايكروسوفت من أتلف الذي الكتاب بشكل
 .4 يب إم بشكل ابلفيديو الكالم ملهارة التعليمية املواد ذلك

 التصميم تصديق( ٤
املواد  إستخدامة صالحية معرفة يعين التصميم تصديق أهداف اما

 اخلبريين، إىل الباحث يقّدم ان التصميم تصديق واما. التعليمية ملهارة الكالم
 والتقومي ابلتحكيم يقوم لكي للفيديو التعليمية وسيلة وخبري التعليمية املواد خبري

 .واإلرشادات اإلقرتاحات وإعطاء
املواد التعليمية ملهارة  إعداد لتصحيح الباحث أخذها اليت اخلطوات واما

 تعيني على تكون حيث اخلبريين من والتصويبات التعليقات أبخذ يعين الكالم
ملواد التعليمية اب املتعلقة التعليمية ووسيلة ة اللغة تعليم جمال يف اخلبريين من

 .معهما واملناقشة للخبريين الباحث ويقدمه.  والفيديو الكالمملهارة 

 التصميم حتسني( ٥
 املوجودة والنقصان األخطاء عن املنتج بتصحيح وتكون اإلصالحات،

 .وإرشاداهتما اخلبريين من التحكيم حسب

 املنتج جتربة( 6
 الكالماملواد التعليمية ملهارة  خبري يعين اخلبريين من املنتج حتسني وبعد

 الفئوية التجربة الباحث يقوم. الفصل يف الطلبة إىل جتريبها مث ، الفيديو وخبري
 بتطبيق وهذه. مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح املعهد يف تالميذ ثالثة إىل

 .الفصل داخل التعليمية أنشطة يف  املواد التعليمية ملهارة الكالم

 املنتج حتسني( ٧
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 ات، لإلصالح والطلبة ة اللغة تعليم معلم إىل اإلستبانة الباحث يوزّع
املواد التعليمية  ونتيجة ة اللغة معلم إقرتاحات حسب اإلصالحات وتكون

 .ملهارة الكالم

 فعالية املنتج جتربة( ٨
 عملية يف  املواد التعليمية ملهارة الكالم بتطبيق هي الفعالية املنتج جتربة

 مفتاح املعهد يف الطلبة إىل ويقدمه بنفسه الباحث يقوم الذي الكالم يف التعليم
 .املواد التعليمية ملهارة الكالم فعالية ملعرفة مباالنج داو السلفي العلوم

 املنتج حتسني( ٩
 جتربة من األخرية نتيجة هي املواد التعليمية ملهارة الكالم فعالية نتيجة

املواد التعليمية  تعديل وهذا. الكالم لتعليم  املواد التعليمية ملهارة الكالم إعداد
 .وزايدته املواد التعليمية ملهارة الكالم معرفة بعد ملهارة الكالم

 النهائي املنتج( 10
املواد التعليمية ملهارة  إعداد من النهائي املنتج هي األخرية اخلطوة واما

املواد  تستخدم مث واملعلم اخلرباء اقرتاحت حبسب وهو. الكالم لتعليم  الكالم
 .الكالم تعليم يف التعليمية ملهارة الكالم

 :التايل كما  الفيديو، انتاج يف الباحث سيستعمل الذي املراحل وأما
 :واملسبق والتخطيط االعداد مرحلة أوال

 املادة حتويل العلمية، املادة مجع ، االنتاج ملرحلة الزمنية اخلطة وتتضمن
 لألستديو، التخطيطى الرسم أعداد الربانمج، سيناريو إعداد مصورة، لقصة العلمية

 االستديو حجز اخلارجية، اللقطات تسجيل التوضيحية، والرسومات اللوحات انتاج
 .النهائى والتسجيل للربوفات

 :الفعلى االنتاج مرحلة: اثنيا
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 الربانمج، ىف العمل لفريق اجتماع عقد وهى اخلطوات من جمموعة وتتضمن
 .املونتاج النهائى، التسجيل حية، جتربة اجراء مبسطة، جتربة اجراء

 : التنفيذ مرحلة
 وتوزيع العمل خطة وانتاج الربانمج لفريق عمل اجتماع عقد وتتضمن

 آراء إىل االستماع العمل، سري تعرتض الىت واملعوقات املشكالت استعراض االدوار،
 للتأكد االستديو ىف حية جتربة إجراء مث مبسطة، جتربة اجراء املشاركني، ومقرتحات

 من صاحلة فيديو شرائط على النهائى التسجيل مث للتسجيل، االستعداد متام من
 .الفنية الناحية

 :التقومي مرحلة اثلثا
 الداخلية كفاءته  حيث من الربانمج بتقومي اخلاصة االجراءات وتتضمن

 عمليات خيص فيما الربانمج تتضمنها الىت السلبيات أهم واستخالص واخلارجية
 .وابلشكل التطبيق إجراءات أو االنتاج

 
 املنتج جتربة .ج

  التجربة تصميم. 1
 ثالثة على تيجري املواد التعليمية ملهارة الكالم إعداد هذا جتربة إن

 الفيديو وخبري ة اللغة تعليم خبري من واإلقرتاح النظرة هي األوىل املرحلة مراحل،
 .ميدانية جتربة هي الثالثة واملرحلة فردية، جتربة هي الثانية واملرحلة ،

 أساسا الباحث جيعلها ة اللغة تعليم خبري من واإلقرتاحات التوجيهات
 وتالؤم تناسب انحية يف املواد التعليمية ملهارة الكالم وتصحيح إلصالح

 والتوجيهات .وبياهنا بشرحها الكالم تعليم يف املباحث أو املوضوعات
 إلصالح أساسا الباحث جيعلها التعليمية وسيلة خبري من واإلقرتاحات

 من الباحث حيّصل اليت اإلقرتاحات أو املعلومات واما . الفيديو وتصحيح
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 التعليمية وسيلة ومناسبة فعالية ملعرفة أساسا الباحث جيعلها امليدانية التجربة
 .ابلطلبة

  التجربة أفراد. 2
 :تلي كما  وهي التجربة، أفراد إىل حيتاج ابلتجربة القيام إن

 اخلرباء من واإلقرتاح النظرة -  أ
 يف ة اللغة التعليم من خبري هو واإلقرتاح النظرة هذه يف األفراد إن

 . الفيديو عن التعليمية وسيلة من وخبري الكالم مهارة
  الفردية التجربة - ب

 املعهد من طلبة ثالثة هو الفردية التجربة هذه يف األفراد إن
. بينهم املتفرقة الطلبة من الثالثة وهذه. مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح
. أصدقائه مع ابملقارنة اللغوية كفائة  يف مستواه متقّدم طالب من األّول
 . مستواه مبتدئ طالب من والثالث مستواه متوسط طالب من والثاين

 امليدانية التجربة -. ج
 عشر مخسة مع ة اللغة التعليم معلمة هو التجربة هذه يف واألفراد

 .مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد من طلبة
 واملعلومات البياانت. ٣

 :اييل كما  البحث هذا يف ومعلومات البياانت أما
 :الكيفية البياانت( 1

 :على البياانت هذه وتشتمل
 التعليمية املواد نوعية عن اخلرباء من واالقرتاحات التعليقات  -  أ

 املفتاح املعهد طالبات لدى الكالم التعليم معلم من املقابلة نتائج -ب
املواد التعليمية  إعداد عن رأيهم وكيف مباالنج داو السلفي العلوم

 . ملهارة الكالم
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 الكّمي البياانت( 2
 : على البياانت هذه وتشتمل

 ابإلستبانة املواد التعليمية ملهارة الكالم نوعية عن التحكيم نتائج  - أ
  املواد التعليمية ملهارة الكالم عن الطالبات إستجابة او أراء نتائج -ب

 .إستخدمه بعد
 الطلبة نتائج -ج

. اإلستبانة هي اخلبري من النتائج إلجياد املستخدمة أدوات وأما
 بنود كل  ويف. الطالبات نتيجة لتحصيل السلوك مقايس الباحث واستخدام

 .انقص مقبول، موافق، جدا، موافق:  منها مقايس أربعة إىل ينقسم
 البياانت مجع أسلوب. ٤

 :بياانهتا مجع يف البحث أدوات ربعةأب الباحث إستخدام
  املالحظة - 1

 اباملادة واملعلومات البياانت جلمع املالحظة الباحث إستخدام
  ووسائلها والطريقة الدرسية

 املقابلة - 2
 العلوم مفتاح عهدامل يف طالباتو  اللغة معلم مع الباحث مقابلة

 التعليمية والطريقة الدرسية املادة رغبتهم الناحية من مباالنج داو السلفي
 تكون أن قبل املكتوبة األسئلة الباحث  ستعدتاب التعليم يف يستخدم

  .املقابلة
 اإلستبانة - 3

 خبري من التحكيم: عن البياانت جلمع اإلستبانة الباحث إستخدم
 الفيديو، عن التعليمية وسيلة و التعليمية املواد عن العربية اللغة تعليم
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 التعليمية املواد عن الطالبات أراء ومعرفة العربية، اللغة معلمة رأي ومعرفة
 .الكالم ملهارة

 اإلختبارات - 4
 مهارة يف الطالبات كفاءة  ملعرفة القبلي إختبار الباحث إستخدم

 البعدي اإلختبار واما. املواد التعليمية ملهارة الكالم تقدمي قبل الكالم
 وبعد. املواد التعليمية ملهارة الكالم تقيدمي أن بعد الطالبات كفاءة  ملعرفة
 إجابة من إما منتجه فعالية مدى معرفة الباحث سيحصل اإلختبار هذا

 .واإلستبانة املقابلة
 البياانت حتليل. ٥

 :الوصفي اإلحصائي التحليل الباحث سيستخدم البياانت لتحليل
  البياانت حتليل أسلوب  - أ

 مقايس. ليكرت مقايس الباحث يستخدم اإلستبانة، هذه ويف
 يف مستعمل والتفضيالت السلوكيات لقياس أسلوب هي ليكرت

 األسئلة إلختبار يلزم ال الطلبة أن املقياس هذا ويف. النفسية اإلختبار
 49.اإلجيابية األسإلة إختيار أيضا ولكن السلبية

 يف املستخدمة والدرجة .الباحث فتحلل اإلستبانة أسئلة وبعد
 :هي اإلستبانة

 اإلستبانة يف املستخدمة الدرجة: ٣.2 جدول
 صفة درجة

 جدا موافق جدا، واضح جدا، مناسب جدا، جذاب جدا، جيد 4

 موافق واضح، مناسب، جذاب، جيد، 3
                                                           

49 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009) hlm. 159 
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 مقبول 2

 انقص 1
 اإلختبار من البينات حتليل أسلوب - ب

 القبلي اإلختبار نتيجة من البياانت حتليل يف الباحث يستخدم
املواد التعليمية  أثر أو فعالية تعني أن يعين املتكافئة، للمجموعة والبعدي

 القبلى اإلختبار يف الطالبات نتيجة حسب تقاس وعدمه  ملهارة الكالم
 .والبعدي

  test-t.50 الباحث يستخدم معني ذي أو الداللة مناسبة وملعرفة

𝑡 =  
𝑚𝑑

√
£𝑥2 𝑑

𝑁(𝑁−1)

 

 :البيان
md    :(والبعدي القبلي) اإلختبارين بني اإلخنراف متوسط 
xd    :اإلخنراف متوسط مع اإلخنراف فروق  
N    :العينية أفراد عدد 
 
 
 
 

  

                                                           
50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010) hlm. 85 
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الرابع الفصل  

 وحتليلها البيانات عرض

 ومناقشتها

 



 

 الرابع الفصل
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 
 مباالنج داو العلوم مفتاح ملعهد اترخية نبذة :األول املبحث

 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد أتسيس.   أ
 مبدينة اإلسالمية املعاهد أحد مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد إن

 جاوا مباالنج داو مبنطقة اغونج موليو قرية ب 55 رقم جيتيس بشارع املوافق ماالنج
 .إندونيسيا الشرقية

 عاريف الدين قمار الشيخ احلاج كياهي  له املغفور وأقامه أّسسه املعهد هذا
 على. هــ 1403 سنة رجب من 11 املوافق. م 1983 سنة إبريل 24 اتريخ يف

 كان  إنشاءه أّول ويف املؤسس، ملكها األرض بعض ومن للمعهد أوقفها اليت األرض
 حول املشايخ حضر قد الذي اجليالين القدير عبد الشيخ مناقب قراءة مبجلس بدأ

 .رعايته حتت وكلهمفقليال  قليال األولني السابقني الطلبة وجمموع. ماالنج مدينة
 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح ملعهد فكرالو  رؤيةال. ب

 أتمل قد الذي مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح ملعهد والفكر الرؤية اما
 :يلي كما  يعين املؤسس

 :مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح ملعهد الرؤية
 اإلسالمية فكر ترقية  
 خلق حبسن االبتداع 
 ،الدوام على تعاىل هللا إىل العبادة ترقية االميان 
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 :مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح ملعهد الفكر
 اخلريية األعمال يف اإلخالص 
 السلوك يف صادق 
 احلياة يف بسيطة 
 الفعل يف مؤدب 
 الكسب حماولة يف مستقل 
 مجاعية حماربة 

 
 الدراسي منهج. ج

 هو يعين مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف املستخدم املنهج فأّما
 مواد من املواد بعض فيه املتضمن املنهج وهو نفسه، املعهد وضع الذي املنهج

 وأما.  ذلك وغري والفقه العربية واللغة واحلديث والتفسري كالعقيدة  الدينية الدروس
 الدينية الشؤون وزارة من منهج هو التكميلية الدينية الدرسة يف املستخدم املنهج

  (.التكملية الدينية اتصال منتدى) FKDT بواسطة
 والطلبة املدرسني احوال. د

 سيف كوس  مؤسس حتت اليت السلفي العلوم مفتاح معهد العصر هذا اما
 فيه الطالب يتلقى تعليمية مستوايت فيه و( املؤسس من الولد) عاريف الدين

 .الدينية الدراسة هي املستوايت تلك ومن دروسهم،
  يعين مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف يعلمون قد املدرسني اما

 :يلي كما
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 ٤.1 جدول
 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف املدرسني

 املادة الوظيفة املدرس إسم الرقم
 املعهد، مدير عاريف الدين سيف كوس 1

 املعلم
  املتعلم، تعليم املعني، فتح

 العربية اللغة ،الصرف
 املدرسة، رئيس الدين حسن احلاج 2

 املعلم
 بلوغ اجلاللني، تفسري
  السالك، عمدة املرام،
 النحو املواعيظ، كتاب

 العباد نصائح املعلم املاجستري مسرور أمحد احلاج 3
 السنية جمالس املعلم أمسوي 4
 العصفورية املعلم رشدي حممد 5
 الطغيان قامع املعلم احلليم عبد ٦
  القرآن تالوة املعلمة النعمة مفيدة 7
 العوام عقيدة العربية، اللغة املعلمة حسنة أسوة 8

 
 املعهد، يف ويتعلمون يسكنون الذين الطالب قسمني على الطالب ينقسمو 

 .املعهد التعليم يتبعون ولكن يسكنون ال الذين الطالب و
 يف املفروضة كالصالة  املعهد أنشطة من نشاط الطلبة كل  ويشرتك ويتبع

 واخلطابة الرتاث كتب  تعليم وبرامج والرايضة األسبوعي والتنظيف املسجد،
 .الصلوة وقراءة والتهليل يس   سورة وقراءة واالستغاثة

 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح مبعهد واملواصالت وسائل. ه
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. جيد شيء من هبا املعلقة واملواصالت الوسائل كل  والتعليم، الرتبية ولطالقة
 مفتاح معهد يف واملواصالت الوسائل اما. الرتبية اداء يف اساسية وسيلة هو واملبين
 :يلى كما  العلوم

 ٤.2 جدول
 العلوم مفتاح معهد يف واملوصالت الوسيلة

 احلال اجلملة اجلنس الرقم
 جيد 2 اإلدارة 1
 جيد 2 اإلجتماعية قاعة 2
 جيد 4 الفصل 3
 جيد 1 املكتبة 4
 جيد 4 احلجرة 5
 جيد 22 احلمام ٦

 
 على ابلتطبيق والفيديو الكالم ملهارة التعليمية املواد تطوير إجراءات :الثانية املبحث

 مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد
 يف ومشكالهتم العربية اللغة عن الطللبة موقف العمليات لكشف الباحث قام

 معهد يف الكالم تعليم بعملية املتعلقة املعلومات الباحث ومجع العربية، ابللغة الكالم تعلم
 املستخدمة والوسائل واملدروس والكتاب التعليم كإسرتاتيجية  مباالنج داو العلوم مفتاح
 من يلزم ما على للوقوف املشكلة وجود يتسبب ما كل  عن حبث مث ذلك وغري فيها

 .حلها
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 ملهارة التعليمية املواد تطوير أهداف ولتثبيت الطلبة حاجة ملعرفة اخلطوة وهذه
 :اآلتية اخلطوات الباحث يقوم العملية هذه ويف. البياانت جبمع الباحث فقام. الكالم

 البياانت مجع: األوىل اخلطوة  . أ
 اخلطوة، هذه يف املعلومات و البياان جلمع طرائق بعض الباحث يستخدم

 :يلي كما  عنها الشرح اما و. واإلستبانة واملقابلة املالحظة منها
 املدرسني مع املقابلة .أ

 احدى ومن .201555 أكتوبر 8 حىت 5 التاريخ منذ املقابلة هذه تقع
 الكالم مهارة تعليم يف وجدها اليت املشكالت الباحث سأل قد الذي األسئلة

 الباحث يالحظ األوىل املقابلة ومن .مباالنج داو العلوم مفتاح املعهد لطلبة
 :وهي العربية، اللغة تعليم يف الطلبة يوجهها اليت املشكالت

 ٤.٣ جدول
 املدرسني مع املقابلة نتائج 

 املشكالت البياانت الرقم

1. 
 .األخرى مواد من أكثر والقراءة االستماع مادة التعليمية املادة

 القدرة تنمية على اللغوية التدريبات تساعد ال
 االتصاالت يف

 املهارات جلميع الرتمجة طريقة املدرس استخدم التعليمية طريقة .2
 .األربع اللغة

 مل وتدريبها اآلن املستخدمة التعليمية املادة أن الطلبة .3
 الطلبة تشعر حىت الكالم مهارة لرتقية تركز

                                                           

 .2015أكتوبر  8حىت  5مقابلة مع مدرس اللغة العربية، كوس سيف الدين عارف، يف التاريخ 55  
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 .دراستها يف امللل
 

 املباشرة املالحظة  .ب
 املبدئية ابملالحظة التطوير عملية يف الباحث هبا قام اليت املالحظة إن

 12 التاريخ منذ مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف العربية اللغة ملادة
 اليت املشكالت الباحث يالحظ املالحظة ومن 2015،5٦ أكتوبر 14 حىت

 :وهي العربية اللغة تعليم يف الطلبة يواجهها
 ٤.٤ جدول

 املالحظة نتائج 
 توضيح البياانت البياانت الرقم

 أكثر عملية التعليم أبنشطة القراءة والكتابة عملية التعليم .1

 فقط
 مل ترتفع قدرة الطلبة كثريا بعد اشرتاك التعليم قدرة الطلبة .2
املواد مأخوذة من املصادر املتنوعة. دون كتاب  املادة املستخدمة .3

 .الطلبة يستعمله الذي خاص

4. 
والكتابة  على األكثر لرتقية مهارة القراءة الكفاءة املعلمة

 يف جدا قليلة الكالم مهارة يف واما .واالستماع
 .اجلّيدة الوسائل يوجد ومل ممارستها

 

 كفاءة  لرتقية العربية اللغة تعليم يف األمور أفضل من ذلك، إىل فإضافة
 وهي مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف الكالم مهارة يف خاصة الطلبة
 .التعليمية املواد تطوير

                                                           

 .2015أكتوبر  14حىت  12العلوم يف التاريخ مالحظة يف معهد مفتاح 56 
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 الطلبة من االحتياجات حتليل استبانة  .ج
 19 مباالنج داو العلوم مفتاح عهدامل لطالبات االستبانة الباحث قام

. العربية اللغة تعلم إىل احتياجاهتم عن املعلومات على للحصول 2015 أكتوبر
 فحصل 57.طالبة 15 من وهم. التعليمية املواد تطوير يف اهلدف ولتعيني
 .الّتالية املعلومات على الباحث

 ٤.٥ جدول
 الطلبة احتياجات عن االستبانة نتائج

 االختيارات األسئلة الرقم
نتائج 
الطل
 بة

 النسبة املئوية
(٪) 

1. 
مادة اللغة العربية هي املادة 

 املمتعة
 8٦،7 13 موافق

 13،3 2 غري موافق

2. 
أكثر تعليم اللغة العربية 

 والكتابة القرائةأبنشطة 
 93،3 14 موافق

 ٦،7 1 غري موافق

3. 
يستخدم املعلم الطريقة 

 املتنوعة يف عملية التعليم
 13،3 2 موافق

 8٦،7 13 غري موافق

4. 
أحب تعلم اللغة العربية 

 الكالم مهارةلرتقية 
 80 12 موافق

 20 3 غري موافق

5. 
أحب تعلم اللغة العربية إذا  
 كانت أنشطة املتنوعة يف املادة

 8٦،7 13 موافق
 13،3 2 غري موافق

                                                           

 .2015أكتوبر  19االستبانة لطالبات املعهد مفتاح العلوم يف التاريخ 57 
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٦. 
يستخدم املعلم املادة املمتعة 

 يف تعليم اللغة العربية 
 33،3 5 موافق

 ٦٦،7 10 غري موافق

7. 
أتكلم اللغة العربية يف س

 عملية التعليم
 ٦٦،7 10 موافق

 33،3 5 غري موافق

8. 
املادة املستخدم يف عملية 

 التعليم متنوعة
 ٦٦،7 10 موافق

 33،3 5 غري موافق

9. 
 اللغة العربيةاملادة املعلَّمة يف 

 صعبة
 ٦0 9 موافق

 40 ٦ غري موافق

10. 
العربية مل أفهم مادة اللغة 

اليت تستخدم يف عملية 
 التعليم

 73،3 11 موافق

 2٦،7 4 غري موافق

11. 
 93،3 14 موافق متنّوعة املعطى التدريبات

 ٦،7 1 غري موافق

12. 
تعليم اللغة العربية مرتكز 

 املدرسعلى 
 

 8 موافق
53،3 

 4٦،7 7 غري موافق

13. 
أان متشجَّع يف تعلم اللغة 

 احملادثة يفالعربية وفقا 
 اليومّية

 73،3 11 موافق

 2٦،7 4 غري موافق

14. 
أحب تعلم اللغة العربية 

 حول احلوار اليت تتعلق على
 اليومية احملادثة

 100 15 موافق

 - - غري موافق
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 العربية اللغة مادة حينبطالبة  13 أن البياانت هذه إىل ابلنسبة
 طالبة 14 و. (٪13،3) العربية اللغة مادة حتّبان الطالبتني  و (7٪،8٦)

.  (٪93،3) والكتابة القرائة أبنشطة العربية اللغة تعليم أكثر أن قلن
 التعليم عملية يف املتنوعة الطريقة ستخدمي ال املعلم أن طالبة 13 قالتو 
 لرتقية العربية اللغة تعلم حينب نّ أهن (٪80) طالبة 12 قالتو . (7٪،8٦)

 أنشطة كانت  إذا العربية اللغة تعلم حينب طالبة 13 و. الكالم مهارة
 ال املعلم أن طالبة 15 قالتو . (٪8٦،7) املادة يف املتنوعة املهارات
طالبات  10 فـــ. (٪٦٦،7) العربية اللغة تعلم يف املمتعة املادة يستخدم

 طالبات 5 و (٪٦٦،7) التعليم عملية يف العربية اللغة يتكلمنس نّ أهن قلن
 قلن طالبات 10 و. (٪33،3) التعليم عملية يف العربية اللغة يتكلمن ال
 طالبات 9 فــ  (.٪٦٦،7) متنوعة التعليم عملية يف ةاملستخدم املادة أن

 أن قلن طالبات ٦ و( ٪٦0) صعبة العربية اللغة يف املعّلمة املادة أن قلن
 مل نّ أهن قلن طالبة 11 فــ (.٪40) صعبة غري العربية اللغة يف املعّلمة املادة

 4 و( ٪73،3) التعليم عملية يف تستخدم اليت العربية اللغة مادة يفهمن
 التعليم عملية يف تستخدم اليت العربية اللغة مادة يفهمن نّ أهن قلن طالبات

 العربية اللغة مادة يف املعطى التدريبات أن قلن طالبة 14 و(. 7٪،2٦)
 املعلم على مركز العربية اللغة تعليم أن قلن طالبا 8 فــ(. ٪93،3) متنوع

 املعلم على مركز ليس العربية اللغة تعليم أن قلن طالبات 8 و( 53،3٪)
 يف وفقا العربية اللغة تعلم يف ةمتشجَّع نّ أهن قلن طالبة 11 و(. 53،3٪)
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 اليت العربية اللغة تعلم حينب نّ أهن قلن طالبة 15 و(. ٪73،3) احملادثة
  (.٪100) اليومية احملادثة حول احلوار على تتعلق

 يف العربية اللغة تعليم مشكلة أن الباحث عرف السابقة النتائج من
 اللغة ملادة التعليمي الكتاب عدم هي مبالنج داو العلوم مفتاح املعهد طلبة

 كتاب  هلا ليس املدرسة ولكن. العربية اللغة تعلم حينب أهننّ  مع العربية
 ملهارة التعليمية املواد تطوير إىل الباحث وحيتاج. إرادهتم لتشجيع خاص
 داو السلفي العلوم مفتاح معهد على ابلتطبيق الفيديو إبستخدام الكالم
 .الكالم مهارة يف الطلبة كفاءة  لرتقية مباالنج

 املادة تصميم: الثانية اخلطوة. ب
  لرتقية الكالم ملهارة التعليمية املواد الباحث فصمم الطالب حاجات إىل نظرا

  .مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف كفائتهم
 املواد يف سيكتبها اليت املواضع بتعيني الباحث يقوم اخلطوة هذه يفو 
. العربية اللغة ملادة الطلبة حاجات إىل نسبةالفيديو ب و الكالم ملهارة التعليمية
 عشر أي اتموضوع عشر على الفيديو و الكالم ملهارة التعليمية املواد هذ وحيتوي
 :التايل كما وهي. وحدات

 والّتعارف الّتحّيات( 1
 االسرة( 2
 الّسكن( 3
 اإلنسان( 4
 املواصالت وسائل( 5
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 الفصل يف( ٦
 املهنة( 7
 الّساعة( 8
 االاّيم( 9

 الّلون انواع( 10
 .والتدريبات واحلوار ابملفردات مكملة الوحدة أو املوضوع ولكل

 
 التعليمية املواد تطوير: الثالثة اخلطوة. ج

 أكتوبر 2٦ التاريخ من الكالم ملهارة التعليمية املواد بتطوير الباحث قام
 وصفحة األمامي الغالف: من يرتكب الكالم ملهارة التعليمية املواد وهذه ،2015
 والدرس التعليمية واألهداف الكتاب استخدام ودليل الكتاب وفهرس الوحدة

 .والتدريبات
   األمامي ف الغال. 1

 تتعلق اليت والصوار واملادة احملتوى فيها تكتب األمامي الغالف صفحة
 .الوحدة ابملوضوع

 الوحدة صفحة. 2
 تتعلق اليت والصوار الوحدة موضوع فيها تكتب الوحدة الغالف صفحة

 .الوحدة ابملوضوع
  الكتاب فهرس. 3
 الكتاب استخدام دليل. 4
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 وأهداف واملستوى الدرس وزمن والوسائل واألسلوب والطريقة املادة فيها تكتب
 .الدرس تقدمي واجراءات الدرس

 التعليمية األهداف. 5
 الدرس لكل اخلاص وأهداف العام اهلدف فيها تكتب

 الدرس تقدمي اجراءات. ٦
 االختتام ومرحلة التعليمية األنشطة ومرحلة واملقدمة التمهيد مرحلة فيها تكتب
 .الدرس مبوضوع مطابقا

 .الدرس لكل الفرعية والكفاءة األساسية الكفاءة. 7
 سيعلم الذي الدرس لكل الفرعية والكفاءة األساسية الكفاءة على حيتوي
 .الطلبة مجع إىل املدرس

 الدرس. 8
 الكالم ملهارة خاصة فيها تكتب

 التدريبات. 9
 .الدروس ومراجعة وتثبيت الدارسني فهم لتوثيق التمرينات فيها تكتب

 الّشائعة العبارات. 10
 الكتاب حمتوي ليكمل

 
 ومن. التعليم يف وشأهنم وسلوكهم الطلبة كفاءة  على اخلطوة هذه وتشتمل

 كما  والسياق الدارس حتليل نتائج على الباحث فحصل املدرسني مع املقابلة خالل
 :يلي
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 ٤.6 جدول
 والسياق الدارس حتليل نتائج

 الكفاءة األساسية معيار الكفاءة الوحدة

 الوحدة األوىل
 والّتعارف الّتحّيات

  يستطيع الطلبة على ذكر
 املفردات 

  يســــــــــــتطيع الطلبــــــــــــة علــــــــــــى
إســــــــــــــــــــــــــتماع احلــــــــــــــــــــــــــروف 
والكلمــــــــــــــــــات العربيــــــــــــــــــة و 

 الّتحيّـــــــــــاتالكـــــــــــالم عـــــــــــن 
  والّتعارف

 عن حفظ املفردات على الطلبة يقدر (1
 والّتعارف الّتحّيات

 يستمع و يكّرر وفقا مبا ينطقها املدرس (2
إيصال احلروف العربية يستطيع الطلبة  (3

 إىل أن يكون مجلة مفيدة.
 الّتحّيات عن يطبق الطلبة احلوار (4

 والّتعارف

 الوحدة الثانية
 االسرة

  يستطيع الطلبة على ذكر
 املفردات 

  يستطيع الطلبة على
إستماع احلروف 
والكلمات العربية و 

 االسرةالكالم عن 
 

  حفظ املفردات على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

 .مفيدة مجلة يكون
 االسرةعن  الطلبة احلوار يطبق (4

 الوحدة الثالثة
 الّسكن

  يستطيع الطلبة على ذكر
 املفردات

  يستطيع الطلبة على
إستماع احلروف 
والكلمات العربية و 

 الّسكنالكالم عن 

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

 .مفيدة مجلة يكون
 الّسكن عن احلوار الطلبة يطبق (4
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 الوحدة الرابعة
 اإلنسان

 بة على ذكر يستطيع الطل
 املفردات

  يستطيع الطلبة على
إستماع الكلمات العربية و 

 اإلنسانالكالم عن 

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

 .مفيدة مجلة يكون
 اإلنسان عن احلوار الطلبة يطبق (4

 الوحدة اخلامسة
 املواصالت وسائل

  يستطيع الطلبة على ذكر
 املفردات

 يستطيع الطلبة على 
إستماع الكلمات العربية 

والكالم عن  وتكررها
 املواصالت وسائل

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

 .مفيدة مجلة يكون
 وسائل عن احلوار الطلبة يطبق (4

 املواصالت

 الوحدة السادسة
 الفصل يف

  يستطيع الطلبة على ذكر
 املفردات

  يستطيع الطلبة على
إستماع الكلمات العربية 

 يفوتكررها و الكالم عن 
 الفصل

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

 مفيدة مجلة يكون
 الفصل يف عن احلوار الطلبة يطبق (4



51 

 

 الوحدة السابعة
 املهنة

  يستطيع الطلبة على ذكر
 املفردات

  يستطيع الطلبة على
إستماع الكلمات العربية 
وتكررها و الكالم عن 

 املهنة

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

 مفيدة مجلة يكون
 املهنة عن احلوار الطلبة يطبق (4

 
 الوحدة الثامنة

 الّساعة

 ذكـــر علـــى الطلبـــة يســـتطيع 
 املفردات

 علــــــــــــى الطلبــــــــــــة يســــــــــــتطيع 
 العربيـــــة الكلمـــــات إســـــتماع

 عــــــــن الكــــــــالم و وتكررهــــــــا
 الّساعة

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

  .مفيدة مجلة يكون
 الّساعة عن احلوار الطلبة يطبق (4

 الوحدة التاسعة
 االاّيم

 ذكـــر علـــى الطلبـــة يســـتطيع 
 املفردات

 علــــــــــــى الطلبــــــــــــة يســــــــــــتطيع 
 العربيـــــة الكلمـــــات إســـــتماع

 عــــــــن الكــــــــالم و وتكررهــــــــا
 االاّيم

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلــــــــروف الطلبــــــــة يكــــــــّرر و يســــــــتمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمـــات ترمجـــة الطلبـــة يســـتطيع (3

  .مفيدة مجلة يكون
 االاّيم عن احلوار الطلبة يطبق (4



52 

 

 الوحدة العاشرة
 الّلون انواع

 ذكـــر علـــى الطلبـــة يســـتطيع 
 املفردات

 علــــــــــــى الطلبــــــــــــة يســــــــــــتطيع 
 العربيـــــة الكلمـــــات إســـــتماع

 عــــــــن الكــــــــالم و وتكررهــــــــا
 الّلون انواع
 

 املفردات حفظ على الطلبة يقدر (1
 أو احلروف الطلبة يكّرر و يستمع (2

 املدرس ينطقها مبا وفقا الكلمات
 أن إىل الكلمات ترمجة الطلبة يستطيع (3

  .مفيدة مجلة يكون
 الّلون انواع عن احلوار الطلبة يطبق (4

 
 أهداف يشرح يعين. التعليم أهداف الباحث يلخص اخلطوة هذه يفو 

 التعليم معيار الباحث يثبت آخر بقول. اخلاصة األهداف كون  إىل العامة التعليم
 املواد بتطوير للقيام املعلومات اخلطوة هذه وتعطي. واملؤشرات األساسية والكفاءة
 :اآلتية املعلومات على الباحث فحصل. الكالم ملهارة التعليمية

 ٤.٧ جدول
 التعليم أهداف

 املؤشرات الكفاءة األساسية الوحدة

 األوىل الوحدة
 الّتحّيات
 والّتعارف

بسياق  صطالحاتاإليستخدم الطلبة  (1
 والّتعارف الّتحّيات

يلقي ويطلب الطلبة املفردات وفقا  (2
 والّتعارف الّتحّياتبسياق 

 احلوارحيفظ ويفهم الطلبة بعض  (3

سلوب األاستخدام  (1
 الّتحّياتواإلهداء بسياق 

 والّتعارف
تطبيق أسلوب اإلجابة مع  (2

املخاطب يف سياق 
 والّتعارف الّتحّيات
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 الثانية الوحدة
 رةاالس

اليومية  صطالحاتاإل الطلبة يستخدم (1
 االْسرة بسياق

عن  املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
 رةاالس

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

 بسياق املفردات استخدام (1
 رةاالس

 مع اإلجابة أسلوب تطبيق (2
 رةاالس سياق يف املخاطب

 الثالثة الوحدة
 الّسكن

 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1
 الّسكن بسياق

 عن املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
 الّسكن

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

استخدام املفردات يف  (1
 وما فيها الّسكنسياق 

 مع اإلجابة أسلوب تطبيق (2
 سياق يف املخاطب

 الّسكن

 الرابعة الوحدة
 اإلنسان

 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1
 اإلنسان بسياق

 عن املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
 اإلنسان

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

استخدام املفردات يف  (1
 كالميا  اإلنسانسياق 

 مع اإلجابة أسلوب تطبيق (2
 سياق يف املخاطب
 اإلنسان

 
 

 اخلامسة الوحدة
 املواصالت وسائل

 
 
 

 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1
 املواصالت وسائل بسياق

 عن املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
 املواصالت وسائل

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

 يف املفـــــــــــــــردات اســـــــــــــــتخدام (1
 املواصـــــالت وســـــائل ســـــياق

  فيها وما
 مــع اإلجابــة أســلوب تطبيــق (2

 وســائل ســياق يف املخاطــب
 املواصالت

 يف اســـــــــــــــتخدام املفـــــــــــــــردات (1 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1 السادسة الوحدة
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 الفصل يف بسياق الفصل يف
 يف عن املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2

 الفصل
 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

 الفصل
 مــع اإلجابــة أســلوب تطبيــق (2

 يف ســـــــــــــياق يف املخاطـــــــــــــب
 الفصل

 السابعة الوحدة
 املهنة

 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1
 املهنةيف  سياق

 عن املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
 املهنة

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

استخدام املفردات يف  (1
 املهنةسياق 

تطبيق أسلوب اإلجابة مع  (2
  املهنةاملخاطب يف سياق 

 الثامنة الوحدة
  الّساعة

 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1
 الّساعة يف سياق

عن  املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
  الّساعة

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

 يف املفردات استخدام (1
 الّساعة سياق

 مع اإلجابة أسلوب تطبيق (2
 الّساعة سياق يف املخاطب

 التاسعة الوحدة
 االاّيم

 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1
 االاّيم سياق

 عن املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
  االاّيم

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

 يف املفردات استخدام (1
 االاّيم سياق

 مع اإلجابة أسلوب تطبيق (2
 االاّيم سياق يف املخاطب
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 العاشرة الوحدة
 الّلون انواع

 اليومية إصطالحات الطلبة يستخدم (1
 الّلون انواع سياق

 عن املفردات الطلبة ويطلب يلقي (2
 الّلون انواع

 احلوار بعض الطلبة ويفهم حيفظ (3

 يف املفردات استخدام (1
 الّلون انواع سياق

 اإلجابة أسلوب تطبيق (2
 سياق يف املخاطب مع

 الّلون انواع
 
 اخلرباء حتكيم: الرابعة اخلطوة. د

 إىل لتصميم الباحث فيعرض الكالم ملهارة التعليمية املواد بتطوير القيام بعد
 اخلرباء حتكيم مراحل الباحث وتقوم. املطورة املادة هذه بتحكيم للقيام اخلبريين
 .عاريف الدين سيف استاذ( 2 الرمحن، توفيق الدكتور( 1 ومها خبربين،

 يف احملتاجة األمور من املناسبة التعليمي الكتاب استخدام أن اخلرباء رأى
: الكتاب وجه حيث من كوهنا  مث ومن. العربية اللغة تعليم يف الطالب كفاءة  تنمية

 يف و. وغريمها واخلط الغالف حيث من ونوعه الكتاب كمية  الصورة، تناسب
 :كاآليت  هي و. للدارس املعلم الدليل كوهنا  على البد إعدادها

 ديسمرب 7 التاريخ يف التعليمية املواد تصميم استباانت الباحث تقدم
 :يلي كما  الدراسية، املواد تقومي يف املستخدمة الدرجات معيار وأما. 2015

٤.6 رقم جدول  
ديووالفي التعليمية املوادستبانة عن رراء اخلرباء يف االنتيجة  بيان  

 تقدير اجلودة تقدير النتيجة
 ممتاز 5
 جيد جدا 4
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 جيد 3
 مقبول 2
 راسب 1

 
 ٤.٩ رقم جدول

 الرمحن توفيق. د من االستبانة
 

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 ٥ ٤ ٣ 2 1 األسئلة

1 
مالئمة 
الكتاب 
 التعليمي

      الوضوح يف اهلدف املعريف
      الوضوح يف اهلدف الوجداين

      الوضوح يف اهلدف احلركي
      املعاملة بني الطلبة
      السهولة يف التعليم

      الصلة بني املواد والواقع
      التدرج

      سعة املواد ودقتها
      مالئمة حباجة الطلبة
      صدق املواد التعليمية

      التناسب ابملهارات اللغوية
      عدد املفردات

      التناسب نص احلوار أبحوال الطلبة
      التناسب ثنائية الصغرى املعاجلة الصوتية
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      املعاجلة النحوية
      أشكال التدريبات
      أشكال النشاطات

      األسئلة لقياس قدرة الطلبة

عرض  2
 املادة

      الوضوح يف دليل املعلم
      الرتتيب يف التقدمي
      الوسيلة املستخدمة
      الطريقة املستخدمة

الرسم  3
 البياين

      استخدام احلروف ونوعها ومقياسها
      الصورة
      التزيني

 
 :األول للخبري املقدمة االستبانة من النتيجة رأينا
 وليس وجيد، جدا وجيد ممتاز: درجة إىل األول اخلبري من التقريرات أن

 .وراسب مقبول درجة
  :ابلتفصيل

 أسئلة 10=   ممتاز
  أسئلة 8=   جدا جيد
 أسئلة 7=   جيد

 صمم قد اليت التعليمية املواد إلستعمال فعالية هلا األول اخلبري من نتيجة لذلك،
 .الباحث
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 عارف الدين سيف أستاذ من االستبانة ٤.10 رقم جدول

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 ٥ ٤ ٣ 2 1 األسئلة

1 
مالئمة 
الكتاب 
 التعليمي

      الوضوح يف اهلدف املعريف
      الوضوح يف اهلدف الوجداين

      الوضوح يف اهلدف احلركي
      املعاملة بني الطلبة
      السهولة يف التعليم

      الصلة بني املواد والواقع
      التدرج

      سعة املواد ودقتها
      مالئمة حباجة الطلبة
      صدق املواد التعليمية

      التناسب ابملهارات اللغوية
      عدد املفردات

      التناسب نص احلوار أبحوال الطلبة
      التناسب ثنائية الصغرى املعاجلة الصوتية

      املعاجلة النحوية
      أشكال التدريبات
      أشكال النشاطات

      األسئلة لقياس قدرة الطلبة

عرض  2
 املادة

      الوضوح يف دليل املعلم
      التقدميالرتتيب يف 
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      الوسيلة املستخدمة
      الطريقة املستخدمة

الرسم  3
 البياين

      استخدام احلروف ونوعها ومقياسها
      الصورة
      التزيني

 :الثاين اخلبري من املقدمة االستبانة من النتيجة رأينا
 وليس وجيد، جدا وجيد ممتاز: درجة إىل األول اخلبري من التقريرات أن

 .أيضا وراسب مقبول درجة
  :ابلتفصيل

 أسئلة 9=   ممتاز
  أسئلة 13=   جدا جيد
 أسئلة 3=   جيد

 صمم قد اليت التعليمية املواد إلستعمال فعالية هلا األول اخلبري من نتيجة لذلك،
 .الباحث

 ٤.11 رقم جدول
 اخلرباء مجيع من االستبانة

سب السؤال الرقم
را

ول 
مقب

 

 جيد

 جّيد
 جّدا

 ممتاز

 نسبة
 املئوية
)٪( 

1 2 ٥ ٤ ٣ 

1 
1   1 1  70 
2   1 1  70 
3   1 1  70 
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4    2  80 
5     2 100 
٦    1 1 90 
7     2 100 
8    2  80 
9    2  80 
10    1 1 90 
11     2 100 
12    2  80 
13   1  1 80 
14   2   ٦0 
15    2  80 
1٦      2 100 
17   1 1  70 
18    1 1 90 

2 

1   2   ٦0 
2   1 1  70 
3     2 100 
4    2  80 

3 
1     2 100 
2     2 100 
3    1 1 90 

 2090 مجلة
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 ٪ 83،٦=  25:  2090 هو األسئلة هذه قيم معدل و
 (التصديق) اخلرباء من االستبانة بياانت مناقشة

 :اتيل كما  4.٦ و 4.5 اجلدول يف للخرباء املقدمة االستبانة من النتيجة رأينا
 جيد درجة إىل تصل التقريرات مجيع أن - 1
 التعليمية املواد أن البياانت هذه من نستنبط أن نستطيع ولذلك، - 2

 تعليم عملية يف لالستخدام صاحلة هي و جيد مستوى يف هي والفيديو
 .مباالنج داو العلوم مفتاح املعهد لطلبة العربية اللغة

 اخلرباء من والتعديل التصحيح: اخلامسة اخلطوة. ه
 على التعليمية املواد وتعديل. 2015 ديسمرب 7 التاريخ يف التصحيح يبدأ

 اليت واالقرتاحات التعليقات مبالحظة أتخذ اليت التحكيمات نفذت تقييم أساس
 .الصغري للفريق التعليمية املواد بتجربة ستقوم ويليها. قدمت

 يف احملتاجة األمور من املناسبة التعليمي الكتاب استخدام أن اخلرباء رأى
: الكتاب وجه حيث من كوهنا  مث ومن. العربية اللغة تعليم يف الطالب كفاءة  تنمية

 يف و. وغريمها واخلط الغالف حيث من ونوعه الكتاب كمية  الصورة، تناسب
 . للدارس املعلم الدليل كوهنا  على البد إعدادها

 الصغري الفريق جتربة: السادسة اخلطوة. و
 داو السلفي العلوم مفتاح معهد يف الصغري الفريق بتجربة الباحث قام

 جمموعة من جتربة على العمل ويف. 201٦ ينايري 18 التاريخ يف وذلك مباالنج،
 أسوة السيدة هي العلوم مفتاح املعهد مدرسة على جترب املطورة املواد أن الصغري،
 .مباالنج داو السلفي العلوم مفتاح معهد من الطالبات من الطالب 7 و حسنة،
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 التجربة من وفقا. التعارف وحدة من التدريس بعملية  التحربة هذه وقامت
 تتحمس الطالبات أن البياانت يتناول املطور الباحث ان الصغري التجربة جمموعة مع
 املواد تنفيذ يف والسرور ابلنشاط يشعرون الطالبات ألن التدريس عملية اتباع يف

 .املطورة
 املطورة املواد أن ذلك إىل الباحث ويضيف جيدة، قيمة التجربة تلك حتصل

 .املطورة املواد ابستخدام املؤشرات إىل للوصول الطالب إشراف يف املعهد تساعد
 جتربة بعد والتعديل التصحيح: السابعة اخلطوة. ز

 ملهارة التعليمية املواد تصميم بتكميل الباحث قام ريالصغ الفريق جتربة وبعد
 .املطورة املواد حنو واملعهد اخلبري من واالقرتاحات ابلتعليقات الكالم

 مت قد الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد استعمال ان واحلاصل،
 كل  يف اجلميلة الصورة يعطي ان البد: اخلبري رأي واما. النقصان هناك لكن

 .أحسن التزيني وكثرة موضوع،
 امليدان جتربة: الثامنة اخلطوة. ح

 ويف ،201٦ فربايري 15 حىت ينايري 25 التاريخ يف امليدانية التجربة تقوم
 الباحث عليها جيري املطورة املواد أن الكبرية، التجربة جمموعة من جتربة على العمل

 داو السلفي العلوم مفتاح معهد من طالبات 15 و العربية، اللغة تدريس عملية يف
 .مباالنج

 ابستخدام األول الفصل يف العربية اللغة بتعليم الباحث قام العملية هذه يف
 بعد الباحث صممه الذي الكتاب هلم ووزع الباحث صممه الذي التعليمي الكتاب
 الكتاب هذا إستخدام كيفية  الباحث أخرب البحث هذا جتربة وقبل القبلي االختبار
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 يلزم الكفاءة هو مهم شيء وأما. فيه التدريبات عن وكذلك. مضمونه وعن
 .التعليمية العملية بعد حلصوهلا للدارسني

 :اتيل كما  العربية، اللغة ملادة التعليمية األنشطة واما
 ٤.12 رقم اجلدول

  األول اللقاء العربية اللغة ملادة التعليمية األنشطة

 النقاط
 اللقاء األول 

 ) االختبار القبلي (

هيد
التم

 

 قام الباحث أو املدرس بتمهيد هذا اللقاء كما يلي :
 قام املدّرس ابلتحية والسالم .1
 بدأ الطلبة ابلدعاء بداية التعلم  .2
 سال املدّرس الطلبة أن أحواهلم .3
 قرأ املدّرس كشف احلضور .4
 قام هباأخرب املدرس الطلبة عن النشاطات اليت  .5
أخرب املدّرس الطلبة أبن يف هذا اللقاء عقد فيه ابالختبارا  .٦

 القبلي

شطة
األن

 

 بدأ املدّرس ابلدعاء قبل بداية االختبار .1
 بدأ املدّرس بتقسيم ورقة األسئلة إىل الطلبة .2
 أمر املدّرس الطلبة إبجابة األسئلة إجابة صحيحة .3

تتام
الخ

ا
 

 يتعلمون العربية جيداأعطى املدّرس التشجيع للطلبة لكي  .1
 مث ودع املدرس الطلبة بتحية السالم .2
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 ٤.1٣ رقم اجلدول
  الثاين اللقاء العربية اللغة ملادة التعليمية األنشطة

 اللقاء الثاين  النقاط
 (والتعارف التحيات)

هيد
التم

 

 قام الباحث أو املدرس بتمهيد هذا اللقاء كما يلي :
 والسالم ابلتحية املدّرس قام .1
  التعلم بداية ابلدعاء الطلبة بدأ .2
 أحواهلم أن الطلبة املدّرس سال .3
 احلضور كشف  املدّرس قرأ .4
 أمر املدرس الطلبة ابستعداد األدوات املدرسية على املكتب .5

شطة
األن

 
 إلقاء املاّدة الدراسية  -أ

 والتعارف موضوع التحياتقدم املدرس من  .1
 " والتعارف التحيات"  عن املفردات بقراءة املدرس واصل .2
" وأمرهم  والتعارف التحياتواصل املدرس احلوار "  .3

 ليتقدموا مع أصدقاءهم أمام الفصل
 "والتعارف التحيات" عن الشفهي إبختبار املدرس واصل .4
 واصل املدرس إبعطاء الواجبات املنزلية .5

تتام
الخ

ا
 

أعطى املدّرس التشجيع للطلبة من حفظ بعض   .٦
 احملفوظات

 ابلدعاء و حتية السالم مث ودع املدرس الطلبة .7
 

  ٤.1٤ رقم اجلدول
  الثالث اللقاء العربية اللغة ملادة التعليمية األنشطة
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  لثاللقاء الثا النقاط
 (االسرة)

هيد
التم

 

 قام الباحث أو املدرس بتمهيد هذا اللقاء كما يلي :
 والسالم ابلتحية املدّرس قام .1
  التعلم بداية ابلدعاء الطلبة بدأ .2
 أحواهلم أن الطلبة املدّرس سال .3
 احلضور كشف  املدّرس قرأ .4
 أمر املدرس الطلبة ابستعداد األدوات املدرسية على املكتب .5

شطة
األن

 

 إلقاء املاّدة الدراسية  -ب
 والتعارف موضوع التحياتقدم املدرس من  .1
 " االسرة " عن املفردات بقراءة املدرس واصل .2
" وأمرهم ليتقدموا مع  االسرةواصل املدرس احلوار "  .3

 أصدقاءهم أمام الفصل
 " االسرة " عن الشفهي إبختبار املدرس واصل .4
 واصل املدرس إبعطاء الواجبات املنزلية .5

تتام
الخ

ا
 

أعطى املدّرس التشجيع للطلبة من حفظ بعض   .1
 احملفوظات

 مث ودع املدرس الطلبة ابلدعاء و حتية السالم .2
 

  ٤.1٥ رقم اجلدول
  األخري اللقاء العربية اللغة ملادة التعليمية األنشطة

اط
النق

 

  األخرياللقاء 
 ) االختبار البعدي (
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هيد
التم

 

 قام الباحث أو املدرس بتمهيد هذا اللقاء كما يلي :
 قام املدّرس ابلتحية والسالم .1
 بدأ الطلبة ابلدعاء بداية التعلم  .2
 سال املدّرس الطلبة أن أحواهلم .3
 احلضورقرأ املدّرس كشف  .4
 أخرب املدرس الطلبة عن النشاطات اليت قام هبا .5
أخرب املدّرس الطلبة أبن يف هذا اللقاء عقد فيه ابالختبارا  .٦

 البعدي

شطة
األن

 

 بدأ املدّرس ابلدعاء قبل بداية االختبار .4
 بدأ املدّرس بتقسيم ورقة األسئلة إىل الطلبة .5
 أمر املدّرس الطلبة إبجابة األسئلة إجابة صحيحة .٦

تتام
الخ

ا
 

 أعطى املدّرس التشجيع للطلبة لكي يتعلمون العربية جيدا .3
 مث ودع املدرس الطلبة بتحية السالم .4

  النهائي والتعديل التصحيح: التاسعة اخلطوة. ط
 النهائي والتعديل التصحيح التعليمية، املواد تطوير يف األخرية اخلطوة هذه

 مفتاح ابملعهد طالبة 15 يف املطورة املادة هذه تطبيق حني يف املعهد مالحظة من
  الكتاب يكون حىت النقصان حذفت املميزات أخذ. مباالنج داو السلفي العلوم
 .والدارسني للقارئني وانفعة التصميم كامل

 مفتاح املعهد لطلبة والفيديو الكالم ملهارةالتعليمية  املواد فعالية :الثالثة املبحث
 الدراسي حتصيل حيث مباالنج داو السلفي العلوم

 االختبار بني املقارنة على للحصول االختبار نتيجة وحتليل الدراسة نتائج عرض
 سيحلل. األتية واالختبارالبعدي القبلي االختبار نتيجة إىل وابلنظر .والبعدي القبلي
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 املتغري أتثري يعرف ولكي البعدي واالختبار القبلي االختبار نتيجة بني ابملقارنة الباحث
 .االختبار نتائج لتحليل الباحث ولتسهيل.  التابع املتغري إىل  املستقل

 القبلي االختبار من عليها احلصول مت اليت البياانت   .أ
 وجّيد، جّدا، وجّيد ممتاز، وهي درجات مخس إىل البتيجة الباحث يقسم

 :األتيىة اللوحة الباحث فهيأ الطلبة كفاءة  عن وملعرفة. وضعيف ومقبول،
 ٤.16 رقم اجلدول

 يف االختبار القبلي الطلبةنتائج تقدير 

 التقدير الرقم
مسافة حتديد 

 النتيجة
 النسبة املئوية الطلبةعدد 

 - - 100-91 ممتاز 1
 - - 90-81 جيد جدا 2
 ٪ 20 3 80-71 جيد ٣
 ٪ ٦0 9 70-51 مقبول ٤
 ٪ 20 3 50-0 ضعيف ٥

 ٪ 100 15 اجلملة

 العلوم مفتاح املعهد لطلبة والبعدي القبلياالختبار  إىل الباحث وصل قدو 
 :يلي كما  التفصيل واما .مباالنج داو السلفي

 ٤.1٧ رقم اجلدول
 الكالم مهارة حيث من العربية اللغة مادة يف القبلي االختبار ننيجة

 التقدير القبلي نتائج االختبار امساء الطلبة الرقم
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طق
الن

عدة 
القا

ات 
فرد

امل
 

القة
الط

 

فهم
ال

موع 
اجمل

دل  
املع

 

 مقبول ٦0 300 55 50 70 ٦0 ٦5 أواتمي أوليا أيرينا 1
 ضعيف 45 225 40 40 45 50 50 الزهرة مملؤة 2
 جيد 75 375 ٦5 80 80 70 80 عائشة سييت 3
 مقبول ٦5 325 ٦0 70 55 70 70 إيراويت رسكا 4
 جيد 75 375 75 80 75 ٦5 80 مهرغيان رسكا 5
 كوسغيا  أيو فوتري ٦

 رمحة
 ضعيف 50 250 45 50 50 ٦0 45

 مقبول ٦0 300 ٦5 50 55 ٦0 70 خيدارة إإس 7
 مقبول ٦0 300 50 ٦5 55 70 ٦0 أولفا ماراي 8
 مقبول 70 350 ٦0 80 ٦0 75 75 فورواننروم الندى لطفية 9
 جيد 75 375 75 80 75 75 70 الكميلة فطرة 10
 مقبول 55 275 50 50 55 ٦0 ٦0 الناجية شريفة 11
 مقبول ٦0 300 50 ٦5 55 70 ٦0 ميسرة 12
 مقبول ٦5 325 ٦0 70 55 70 70 رستيانة 13
 مقبول ٦0 300 50 ٦5 55 70 ٦0 ساري هارداينيال فينكا 14
 إندرى سوسي 15

 موكيت
 ضعيف 50 250 45 45 50 50 ٦0

  925 4٦25 845 940 890 975 975 ∑اجلملة 

  ٦1،7 (M)املعدل 

 إىل دراجة أعلى من الرتتيب يف حصل قد القبلي االختبار نتائج أنّ  فرأينا
 مث( 940) الطالقة مث( 975) القاعدة و النطق: يف يعين الطلبة دراجة أسفل

 يبحث ان للباحث لزم النتيجة ذلك ومن(. 845) الفهم واألخري( 890) املفردات
 .الكالم ملهارة التعليمية املواد كتابة  يف تصمييم كيفية  ويصلح
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: املستوى يف يقوم الطلبة من ٪ 20 أو طالبة 3 أن اجلدول هذا من يعرف
: املستوى يف  ٪ 20 أو طالبة 3 و مقبول: املستوى يف ٪ ٦0 أو طالبة 9 و. جيد

  نتيجتهم معدل و. ممتاز و جدا جيد مستوى يف يقوم منهنّ  أحد وال .ضعيف

n

x
M


 .

15

  أن نعرف 2 جدول يف املوجودة ابلقيمة اعتمادا. ٦1،7= 925

 .مقبول مستوى يف كانتالطلبة   كفاءة
 

 البعدي االختبار من عليها احلصول مت اليت البياانت. ب
 الباحث جيري مث ،2015 نوفمرب 2 التاريخ يف القبلي اإلختبار إجراء وبعد

 هلذا البياانت مجع عملية إلمتام. 201٦ فربايري 22 التاريخ يف البعدي اإلختبار
 الباحث يلقيو . التجربة يف املشرتكني للطلبة البعدي االختبار الباحث قدم. البحث

 فعاليته و أتثريه ملعرفة العربية اللغة تعلم و تعليم عملية إجراء بعد للطلبة االختبار هذا
 الصعوبة درجة متلك االختبار هذا يف املطروحة واألسئلة. الطالب كفاءة  ترقية يف

 :يلي كما  النتائج وأما. القبلي االختبار يف املطروحة ابألسئلة املتساوية
 
 
 

  ٤.1٨ رقم اجلدول
 الكالم مهارة حيث من العربية اللغة مادة يف البعدي االختبار ننيجة

 امساء الطلبة الرقم
 البعدي نتائج االختبار

 التقدير

طق
الن

عدة 
القا

ات 
فرد

امل
 

القة
الط

 

فهم
ال

موع 
اجمل

دل  
املع
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 جيد 80 400 80 75 90 70 85 أواتمي أوليا أيرينا 1
 مقبول 75 375 85 70 70 70 80 الزهرة مملؤة 2
 جيد جدا 90 450 80 95 95 85 95 عائشة سييت 3
 جيد جدا 85 425 75 80 90 90 90 إيراويت رسكا 4
 ممتاز 95 475 90 100 90 100 95 مهرغيان رسكا 5
 جيد 80 400 70 75 90 85 80 رمحة كوسغيا  أيو فوتري ٦
 جيد 80 400 80 80 85 70 85 خيدارة إإس 7
 جيد 80 400 70 80 85 80 85 أولفا ماراي 8
 جيد جدا 90 450 85 90 90 90 95 فورواننروم الندى لطفية 9
 جيد 80 400 70 85 85 80 80 الكميلة فطرة 10
 جيد 80 400 80 75 85 75 85 الناجية شريفة 11
 جيد 75 375 80 70 70 75 80 ميسرة 12
 جيد جدا 85 425 80 85 90 85 85 رستيانة 13
 جيد 75 375 85 75 70 70 75 ساري هارداينيال فينكا 14
 مقبول 70 350 70 75 ٦5 75 ٦5 موكيت إندرى سوسي 15

  925 ٦100 1180 1210 1250 1200 12٦0 ∑اجلملة 

  ٦1،7 (M)املعدل 

 يف طلبة نتائج عن خمتلفة الطلبة نتائج فرأينا البعدي، اإلختبار يف واما
 دراجة أعلى من الرتتيب يف حصل وقد. الطلبة نتائج ارتفاع هناك. القبلي االختبار

 الطالقة مث( 1250) املفردات مث( 12٦0) النطق: يعين الطلبة دراجة أسفل إىل
 النتيجة ذلك ومن(. 1180) الفهم واألخري( 1200) القاعدة مث( 1210)

 .انقيص العربية اللغة يف الطلبة عند الفهم أن الباحث فيخلص
 ٤.1٩ رقم جدول

 البعدييف االختبار  الطلبةنتائج تقدير 



71 

 

 التقدير الرقم
مسافة حتديد 

 النتيجة
 النسبة املئوية الطلبةعدد 

 ٪ ٦،7 1 100-91 ممتاز 1
 ٪ 2٦،7  4 90-81 جيد جدا 2
 ٪ 53،4 8 80-71 جيد ٣
 ٪ 13،3 2 70-51 مقبول ٤
 - - 50-0 ضعيف ٥

 ٪ 100 15 اجلملة
 يف يقوم الطلبة من ٪ ٦،7 أو طالبة 1 أن اجلدول هذا من يعرف

 أو طالبة 8 و .جيد جدا: املستوى يف ٪ 2٦،7 أو طالبة 4 و. ممتاز: املستوى
 وال .مقبول مستوى يف ٪ 13،3 أو طالبتني 4 و .جيد: املستوى يف ٪ 53،4

  نتيجتهنّ  معدل و. ضعيف مستوى يف يقوم نّ منه أحد
n

x
M


 .

15

1220 =

 يف كانتالطلبة   كفاءة  أن نعرف 2 جدول يف املوجودة ابلقيمة اعتمادا. 81،4
 .جيد جدا مستوى

 الباحث فيقدم اإلختبارين، لنتائج   إختبار إلجراء منخال لتأكيد وميكن
 :يلي كما(  والبعدي القبلي) اإلختبارين عن التلخيص

 بني الباحث يقارن الكالم لرتقية امللصقات استخدام sفعالية مدى ملعرفة
 و القبلي االختبار يف الطلبة حصلها اليت الكالم مهارة عن األجوبة نتائج

 .العربية اللغة ملاّدة التعليمي الكتاب استخدام تطبيق بعد البعدي االختبار
 ٤.20 رقم جدول

 الطلبةاملقارنة بني نتائج 
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 يف االختبار القبلي و البعدي لفهم املقروء 
 1X 2X D dX 2 )d(X االسم الرقم

02 80 ٦0 أواتمي أوليا أيرينا 1  0،3 0،03 
 10٦،3 10،3 30 75 45 الزهرة مملؤة 2
 22،09 4،7 - 15 90 75 عائشة سييت 3

02 85 ٦5 إيراويت رسكا 4  0،3 0،03 
02 95 75 مهرغيان رسكا 5  0،3 0،03 
 10٦،3 10،3 30 80 50 رمحة كوسغيا  أيو فوتري ٦
02 80 ٦0 خيدارة إإس 7  0،3 0،03 
02 80 ٦0 أولفا ماراي 8  0،3 0،03 
02 90 70 فورواننروم الندى لطفية 9  0،3 0،03 

 21٦،09 14،7 - 5 80 75 الكميلة فطرة 10
 28،09 5،3 25 80 55 الناجية شريفة 11
 22،09 4،7 - 15 75 ٦0 ميسرة 12
02 85 ٦5 رستيانة 13  0،3 0،03 
 22،09 4،7 - 15 75 ٦0 ساري هارداينيال فينكا 14

02 70 50 موكيت إندرى سوسي 15  0،3 0،03 

 523،29  295 1220 925 )مجلة( ∑

M )34،88  19،7 81،4 ٦1،7 )معدل 
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 البيان:
  :ويشري الباحث إىل النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي ابستخدام

1X

ابستخدام:  . والنتيجة يف االختبار البعدي
2X  

 d   الفرق بني النتيجة احملصولة يف االختبار القبلي و االختبار =
 2X – 1Xالبعدي = 

 dM  معدل مجلة =d . :والرموز املستخدمdM  =
N

d   

dM= 
15

295 =7،19 
 dX  =d - dM 
 N  =15=عدد الطلبة املشرتكني يف التجربة 
 Db  =N – املعىن. كان الباحث يقارن نتيجة ) 14= ا-15؛ اt. 

Test  من جدول درجة  عشرة اخلامسابلنتيجة املوجودة يف السطر
 ( Significance and Confidence Levelالصدق )

  ويطلب الباحثt :ابستخدام الرموز اآليت 
 

 
 
t =

1415

523,29

7,19

 
 
t  =

210

523,29

7,19

 

t = 

)1(

2




NN

X

M

d

d

 

 



74 

 

 
t  =

2,49

7,19

 
 
t  =

1,57

7,19

 
 
t  = 12,٥٤ 

 
ابلنتيجة املوجودة يف  ٥٤,t   =12و يقارن الباحث هذه النتيجة؛ 

 Significance and) من جدول درجة الصدق عشرة اخلامسالسطر 

Confidence Level وألّن هذا البحث هو كالبحث اإلجتماعي )
 t. table (t. وجدول %1-%5فكانت الدرجة املستخدمة هي 

 اجلدويل(.
 
 

 ٤.21 رقم جدول
 اجلدول يف املوجودة ت قيمة جدول

 قيمة انتقاد "ت" يف مستوى األمهية
1% 5% df او db 1% 5% df او db 

2,80 2,06 24 63,66 12,71 1 

2,79 2,06 25 9,92 4,30 2 

2,78 2,06 26 5,84 3,18 3 

2,77 2,05 27 4,60 2,78 4 

2,76 2,05 28 4,03 2,57 5 

2,76 2,04 29 3,71 2,45 6 

2,75 2,04 30 3,50 2,36 7 
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2,72 2,03 35 3,36 2,31 8 

2,71 2,02 40 3,25 2,26 9 

2,69 2,02 45 3,17 2,23 10 

2,68 2,01 50 3,11 2,20 11 

2,65 2,00 60 3,06 2,18 12 

2,65 2,00 70 3,01 2,16 13 

2,64 1,99 80 2,98 2,14 14 

2,63 1,99 90 2,95 2,13 15 

2,63 1,98 100 2,92 2,12 16 

2,62 1,98 125 2,90 2,11 17 

2,61 1,98 150 2,88 2,10 18 

2,60 1,97 200 2,86 2,09 19 

2,59 1,97 300 2,84 2,09 20 

2,59 1,97 400 2,83 2,08 21 

2,59 1,96 500 2,82 2,07 22 

2,58 1,96 1000 2,81 2,07 23 

 

 انتقاد قيمة يف هنا نقل الذي أنّ  إبشعار ،427: صحيفة غريت،. ه هنري: من ينقل*
 .٪1 و ٪5 األمهية مستوى يف" ت"
 
 

 ٪ ٥ و ٪ 1 الدرجة يف املوجودة النتيجة ٤.22 بياين رسم

 
 

وهناك القنون يف معرفة فعالية التجربة. إذا كانت النتيجة احملصولة من الرموز 
t. test  (t  أكثر من النتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق )احلسايب

(Significance and Confidence Level فكانت الطريقة املستخدمة يف التجربة هي .)
فعالية. والعكس منه يدل على فشيلة الطريقة. والنتيجة املوجودة يف جدول درجة 

 اجلدويلt. table (t  .)الصدق تسمى 

98،2=   ٪ 1والنتيجة املوجودة يف الدرجة   

14،2=  ٪ 5والنتيجة املوجودة يف الدرجة   
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 التجربة فعالية معرفة يف القنون ٤.2٣ بياين رسم

 
 2,٩٨<  12,٥٤هي:      % 1و النتيجة يف الدرجة 
 2,1٤<  12,٥٤هي:      % ٥و النتيجة يف الدرجة 

 ت" عدد كان  إذا ،"جدول ت" و" حساب ت" بني املقارنة بقي: أخريا
 أن للباحث ميكن أو متييز هناك أن فالنتيجة" جدول ت" عدد من أكرب" حساب

" جدول ت" عدد من أصغر" حساب ت" عدد كان  وإذا. فعالية هناك أن يقول
 .فعالية هناك ليس أنه مبعىن أو متييز هناك فليس

" = حساب ت" أن للباحث يبني السابقة العملية بنتائج إىل وابلنظر
 .فعالية يف واضحا او متييز هناك أبن 2،98" جدول ت" و 12،54

 .الطلبة إدراك حيث من والفيديو الكالم ملهارة التعليمية املواد فعالية. ج
 لطلبة والفيديو الكالم ملهارة التعليمية املواد على االستبانة بياانت حتليل - 1

 .مباالنج داو العلوم مفتاح املعهد
 ابعتبارها ابالستبانة قام. التجريب عملية من الباحث انتهى وبعدما

 ملعرفة ابالستبانة الباحث قام لقد. هبا املعلقة البياانت مجع أدوات إحدى
 لطلبة والفيديو الكالم ملهارة التعليمي الكتاب تطبيق على الطلبة استحابة

 .املرجوة املعلومات انل حىت. مباالنج داو العلوم مفتاح معهد
 على (Questionnaire) االستفتاء أو االستبانة الباحث استخدم

 داو العلوم مفتاح معهد لطلبة والفيديو الكالم ملهارة التعليمي الكتاب

t. test  (t   )احلسايب( < )أكثر منt. table (t  = )حصلت التجربةاجلدويل 

t. test  (t   )احلسايب( > )أقل منt. table (t فشلت التجربة = )اجلدويل 
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 وقيمتها االستجابة ودرجات. األسئلة عشر مخسة الباحث وقدمهم. مباالنج
 2":  مقبول (. "اثلث) 3": جيد(. "أربع) 4: وقيمته" جدا جيد: "هي

 (.واحد) 1": انقص (. "إثنني)
 ٤.2٤ رقم جدول

 ماالنج داو العلوم مفتاحمبعهد  االستبانة للطلبة عن الكتاب التعليمي
 

ص األسئلة الرقم
انق

 (1) 

ول
مقب

 (2) 

 (٣) جيد

 جيد
 (٤) جدا

 املستوى يف العربية اللغة لتعلم سهل الكتاب 1
 10 4 1 0 األساسي

 8 5 1 1 الدراسة يف الوقت يوفر هذا الكتاب 2
 7 ٦ 2 0 يوفر الطاقة هذا الكتاب 3
 14 1 0 0 هذا الكتاب واضح و عملي 4
 10 2 3 0 سهل وممتعهذا الكتاب  5
 8 3 4 0 والتكاليف الوقت هذا الكتاب يوفر ٦
 9 3 2 1 هذا الكتاب مناسب للتعّلم 7
 10 4 1 0 توفر املفردات 8
 8 7 0 0 توفر القواعد 9
 8 5 1 1 توفر املهارة اللغوية 10
 8 4 2 1 جذاب تصميم كتاب 11
 9 4 2 0 الكتاب سهل يف تركيز التفكري 12
 7 7 1 0 واالبتكار واإلبداع، النقدي الكتاب إىل التفكري شجع 13
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 للفهم سهل الكتاب هذا على امليزات 14
 9 4 1 1  تعلمالو 

 11 1 2 1 املشاركة قائمة على التفاعلية و التعلم أنشطة 15
 

 :هي (Questionnaire) االستبانة هذه والتحليل
 :هو 1 السؤال قيمة معدل - 1

(10×4( + )4×3 + )(1×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪ = 
54  :٦0  ×100٪ = 

0،9000  ×100٪ = 90٪ 
 لتعلم سهل الكتاب أن يعتربون( ٪90) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 األساسي املستوى يف العربية اللغة

 :هو 2 السؤال قيمة معدل - 2
(8×4( + )5×3( + )1×2( + )1×1 : )٦0  ×100٪  =  

50  :٦0  ×100٪  = 
0،8333  ×100٪  =83،33٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪83،33) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 الدراسة يف الوقت يوفر

 :هو 3 السؤال قيمة معدل - 3
(7×4( + )٦×3( + )2×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪ =  

50  :٦0  ×100٪  = 
0،8333  ×100٪  =83،33٪ 
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 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪83،33) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 الطاقة يوفر

 :هو 4 السؤال قيمة معدل - 4
(14×4( + )1×3( + )0×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪  = 

59  :٦0  ×100٪  = 
0،9833  ×100٪  =98،33٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪98،33) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 عملي و واضح

 :هو 5 السؤال قيمة معدل - 5
(10×4( + )2×3( + )3×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪  = 

52  :٦0  ×100٪  = 
0،8٦٦٦  ×100٪  =8٦،٦٦٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪8٦،٦٦) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 وممتع سهل

 :هو ٦ السؤال قيمة معدل - ٦
(8×4( + )3×3( + )4×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪  = 

49  :٦0  ×100٪  = 
0،81٦٦  ×100٪  =81،٦٦٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪81،٦٦) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 والتكاليف الوقت يوفر
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 :هو 7 السؤال قيمة معدل - 7
(9×4( + )3×3( + )2×2( + )1×1 : )٦0  ×100٪  = 

50  :٦0  ×100٪  = 
0،8333  ×100٪  =83،33٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪83،33) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 للتعّلم مناسب

 :هو 8 السؤال قيمة معدل - 8
(10×4( + )4×3( + )1×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪  = 

53  :٦0  ×100٪  = 
0،8833  ×100٪  =88،33٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪88،33) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 املفردات توفر

 :هو 9 السؤال قيمة معدل - 9
(8×4( + )7×3( + )0×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪  = 

53  :٦0  ×100٪  = 
0،8833  ×100٪  =88،33٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪88،33) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 احلوار توفر

 :هو 10 السؤال قيمة معدل - 10
(8×4( + )5×3( + )1×2( + )1×1 : )٦0  ×100٪  = 
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50  :٦0  ×100٪  = 
0،8333  ×100٪  =83،33٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪83،33) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 اللغوية املهارة توفر

 :هو 11 السؤال قيمة معدل - 11
(8×4( + )4×3( + )2×2( + )1×1 : )٦0  ×100٪  = 

49  :٦0  ×100٪  = 
0،81٦٦  ×100٪  =81،٦٦٪ 

 كتاب  هذا أن يعتربون( ٪81،٦٦) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 جذاب تصميم

 :هو 12 السؤال قيمة معدل - 12
(9×4( + )4×3( + )2×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪  = 

52  :٦0  ×100٪  = 
0،8٦٦٦  ×100٪  =8٦،٦٦٪ 

 الكتاب هذا أن يعتربون( ٪8٦،٦٦) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 التفكري تركيز يف سهل

 :هو 13 السؤال قيمة معدل - 13
(7×4( + )7×3( + )1×2( + )0×1 : )٦0  ×100٪  = 

51  :٦0  ×100٪  = 
0،8500  ×100٪  =85٪ 
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 الكتاب شجع أن يعتربون( ٪85) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 واالبتكار واإلبداع، النقدي التفكري إىل

 :هو 14 السؤال قيمة معدل - 14
(9×4( + )4×3( + )1×2( + )1×1 : )٦0  ×100٪  = 

51  :٦0  ×100٪  = 
0،8500  ×100٪  =85٪ 

 هذا على امليزات يعتربون( ٪85) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 والتعلم للفهم سهل الكتاب

 :هو 15 السؤال قيمة معدل - 15
(11×4( + )1×3( + )2×2( + )1×1 : )٦0  ×100٪  = 

52  :٦0  ×100٪  = 
0،8٦٦٦  ×100٪  =8٦،٦٦٪ 

 التعلم أنشطة يعتربون( ٪8٦،٦٦) الطلبة أكثر أن على يدل وهذا
 املشاركة و التفاعلية على قائمة
  هي األسئلة هذه قيم معدل إذان،

(90٪  +83،33٪ +83،33 ٪  +98،33٪  +8٦،٦٦٪  +
81،٦٦٪  +83،33٪  +88،33٪  +88،33٪  +83،33٪  +
81،٦٦٪  +8٦،٦٦٪  +85٪  +85٪  +8٦،٦٦٪  : )15  =
8٦،11 ٪ 
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 لطلبة والفيديو الكالم ملهارة التعليمية املواد يف الطلبة عند استبانة مناقشة - 2
 مباالنج داو العلوم مفتاح املعهد

 الطلبة أجاهبا اليت االستباانت من الباحث حصله ما على اعتمادا
 والفيديو الكالم ملهارةالتعليمية  املواد على يوافقون أهنم الباحث فيلخص

 مهارة يف كفائتهم  أن جيدون ألهنم مباالنج داو العلوم مفتاح املعهد لطلبة
 الباحث استنبط احلال فبهذا. الكتاب بذالك تعلمهم بعد تطورت قد الكالم

 مفتاح املعهد لطلبة والفيديو الكالم ملهارة التعليمي الكتاب استخدام أن
 .وفعالة الطالب لدى مقبول مباالنج داو العلوم

  



 

 

 

اخلامس الفصل  

والتوصيات البحث نتائج  

واالختتام واملقرتحات   
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 اخلامس الفصل
 واالختتام واملقرتحات والتوصيات البحث نتائج

 
. األخري الفصل الباحث يقدم ،الرابع الفصل يف البياانت الباحث حبث أن بعد

 واإلختتام واإلقرتاحات والتوصيات البحث نتائج على الفصل هذا يف الباحث وعرض
 :يلي كما  والبيان ،املوضوع هذا يف ابلبحث املرتبطة

 البحث نتائج.   أ
 حتليلها مث البياانت عرض عند البياانت من الباحث قدم ما على بناء

 :التالية النتائج يستخرج أن و الباحث
 :التالية اخلطوات على الفيديو إبستخدام الكالم ملهارة التعليمية املواد إمتام يتم . 1

 البياانت مجع( 1
 ووسيلة التعليمية طريقة عن ملعرفة اللغة املعلم مع املقابلة الباحث قدم

 .التعليمية أنشطة يف املستخدمة التعليمية
 املادة تصميم( 2

 أتلف الذي الكتاب بشكل الباحث صّمم الذي التعليمية املواد شكل ويف
 .4 يب إم بشكل وابلفيديو 2013 وورد مايكروسوفت من

 التعليمية املواد تطوير( 3
 ودليل الكتاب وفهرس الوحدة وصفحة األمامي الغالف: من ويرتكب

 .والتدريبات والدروس التعليمية واألهداف الكتاب استخدام
  اخلرباء حتكيم( 4

 املطورة املادة هذه بتحكيم للقيام اخلبريين إىل لتصميم الباحث عرض
 اخلرباء من والتعديل التصحيح( 5
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 أتخذ اليت التحكيمات نفذت تقييم أساس على التعليمية املواد تعديل
 واالقرتاحات التعليقات مبالحظة

 الصغري الفريق جتربة( ٦
 الطالب إشراف يف املعهد تساعد املطورة املواد أن الباحث يضيف

 .املطورة املواد ابستخدام املؤشرات إىل للوصول
 التجربة بعد والتعديل التصحيح( 7

 ابلتعليقات الكالم ملهارة التعليمية املواد تصميم بتكميل الباحث قام
 .املطورة املواد حنو واملعهد اخلبري من واالقرتاحات

 امليدان جتربة( 8
 جيري املطورة املواد أن الكبرية، التجربة جمموعة من جتربة على العمل ويف

 .العربية اللغة تدريس عملية يف الباحث عليها
 النهائي والتعديل التصحيح( 9

 .وانفعة التصميم كامل  الكتاب يكون حىت النقصان حذفت املميزات أخذ

 :هي خصائص له الفيديو إبستخدام التعليمية املواد من اإلنتاج اماو 
 .العلوم مفتاح معهد لطلبة" احملادثة يف العربية اللغة" إبسم الكتاب مسي( 1
 .والتدريبات واحلوار مفردات حتتوي وحدة وكل وحدات عشر من حتتوي( 2
 .والصوت املتحركة الصورة على يشتمل ابلفيديو التعليمية املواد ويكمل( 3

 والبعدي القبلي االختبار يف الطلبة عليها حصل اليت النتائج على اعتمادا.  2
 هلا الفيديوإبستخدام  الكالم ملهارة التعليمية املواد إستعمال أن الباحث يلخص
 من احملصولة نتيجة أن حيثمباالنج  داو العلوم مفتاح معهد طلبة لدىفعالية 
 الصدق درجة جدول يف املوجودة النتيجة من أكثر( احلسايب  t)  t. test الرموز
 Significance and Confidence) الصدق درجة جدول وكانت. 12،54 وهي

Level )2،14 = %5 الدرجة يف املوجودة والنتيجة 2،98=   %1 الدرجة يف. 
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 التوصيات. ب
 :التالية التوصيات قدم السابقة احلقائق من الباحث اكتشفه ما على استنادا

 ويطوروا العربية اللغة تعليم يف املعتمدة املراجع عدة يتعمدوا أن املدرسني على .1
 وقدراهتم الطلبة مبتطلبات مناسبة تعليمية مواد على حتتوي اليت الدراسية املواد

 .التعليمية والوسائل وأساليبها التدريس طريقة ابستخدام
 العربية ابللغة لالتصال كالوسيلة  العربية اللغة الستخدام طلبته املدرس يشجع أن. 2

 .حتريراي أو شفواي بينهم
 االقرتاحات . ج

 :منها املقرتحات بعض الباحث يقدم البحث، هذا يف جاء ما على بناء
 معايري حسب على التعليمية املواد يعدوا أن التعليمية للمواد املعدين من يرجي. 1

 التدريس طريقة مراعاة مع إعدادها وأسس تنظيمها ومعايري املواد اختيار
 .العربية اللغة لتعليم التعليمية والوسائل وأساليبها

 يف مباالنج داو العلوم مفتاح املعهد طلبة على يركز الذي البحث هلذا نظرا. 2
 فعالية يف البحث هذا يطوروا أن األخرين للباحثني فينبغي. املبتدئني مستوى

 القصور من يراه ما إكمال فعليه لذلك،. أعاله ملستوى الكتاب هذا حنو
 من ممكن قدر أكرب الدارس ليستفيد. دائما شعاران يكون وألن والنقصان

 .املنفعة
 االختتام.  د 

 املنفعة وأرجو. وتعاىل سبحانه هللا بعون البحث هذا كتابة  متت قد هلل احلمد
 ويزيد. العربية اللغة لتعليم وخاصة العربية اللغة تعليم نوعية لرتقية البحث هذا من

 اللغة تعليم يكون حىت النواحي مجيع من اللغوية الكفاءة لتطوير املدّرس لدى احلرص
.آمني. األخرى األجنبية اللغات تعليم يف ذلك يكون كما  تقدما العربية
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