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 إهداء

 
النصائح فقد اعطاين بامبانج هروا عابدين وأمي احملبوبة إنداة مريا. احملبوب  إىل أيب

 املمتازة لكل خطويت

ة ليلة وأخيت الصغري حممد اهلام خري الرزق الصغري  ؤاد و أخيالكبري حممد خري الفوأخي 
 وناحملبوب مرأة الصاحلة

 هللا أن حيفظهم ويبقاهم يف سالمة الدين والدنيا واألخرة نسأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلمة الشكر والتقدير
على آله احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني و 

 و صحبه أمجعني، أما بعد.

مساعدة اآلخر، ال ميكن إمتامه دون انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي و قد 
 لذلك تقدم الباحثة شكرا كثريا إىل:

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم رهرجوالدكتور احلاج موجيااألستاذ فضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

لية علوم الرتبية عميد ك ،املاجستري نور علي احلاج الدكتور األستاذ فضيلة .2
 .التعليمو 

 ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية.املاجستري احلسنة ةمملوء األستاذةفضيلة  .3
، مشرف هذا البحث املاجستري منيالدكتور احلاج إمام مسل االستاذ فضيلة .4

 اجلامعي الذي أرشدين يف كل مراحل إعداد هذا البحث.
 .التعليمعلوم الرتبية و  ة العربية كليةيف قسم تعليم اللغحماضر مجيع  .5
 سوريا بوانا ماالنج.عبد اجلليل، مدير مؤسسة الرتبية  فضيلة األستاذ .6
سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية  درسةأمحد ريادي، رئيس مفضيلة األستاذ  .7

  ماالنج.
مدرسة سوريا بوانا  سبيت خباري، مدّرس اللغة العربية يففضيلة األستاذ  .8

 املتوسطة اإلسالمية ماالنج. 
مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية  يف واألستاذات ذاتيفضيلة األس .9

 ماالنج.
فضيلة األستاذة احلاجة أنيسة حمفوظ، مديرة مؤسسة الرتبية اإلسالمية  .11

 ماالنج -اإلصالحية سنجاساري



 

صديقي حممد ألفيا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  .11
 ماالنج.

 .2111اللغة العربية  قسم تعليممجيع أصدقائي يف  .12
 مجيع أصدقائي يف حركة الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية. .13

خرة. و احلمد هلل رب أسأل هللا إياهم أمجعني لفرح يف الدنيا و اآل
 صحبه أمجعني.العاملني وصلى هللا على سيدنا النىب حممد وعلى آله و 

 

 جزاهم هللا خري اجلزاء

 
 

 2114أبريل  15ماالنج،  
 الباحثة

  

 دوي نور ليال
 

 

 

 

 

 



 

 وزارة الرشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العفبية

 التعليملية علوم الرتبية و ك
ماالنجفاهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إب  

 تقفيف املرشف 
 إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:

 دوي نور ليالاالسم    : 
 11331124رقم القيد : 
يف  الكالم  لتعليم مهارة  ”Time Token Arends 1998“استخدام اسرتاتيجية  عنوان    :

 مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج
قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 

( يف S-1املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )
 م.2114-2113للعام الدراسي  التعليملية علوم الرتبية و كقسم تعليم اللغة العربية  

 
 2114أبريل  15 ماالنج، 

   املشرف

 

 املاجستري منيإمام مسلالدكتور احلاج 
 196613111994131117رقم التوظيف: 

 
 
 
 



 

 وزارة الرشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العفبية

 التعليمالرتبية و  علومكلية 
 ماالنجالك إبفاهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا م

 تقفيف جلنة املناقرشة 
  لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:

 دوي نور ليالاالسم     : 
 11331124رقم القيد  :
يف  الكالم لتعليم مهارة  ”Time Token Arends 1998“استخدام اسرتاتيجية : عنوان     

 مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج
يف قسم تعليم اللغة العربية   (-1sوقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا )

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. التعليمعلوم الرتبية و كلية 
 جملس املناقشة:

  (   )   الدكتور احلاج نور هادي املاجستري .1
 (   )  يد جوهاري املاجسترياحلاج قامع أك .2
 (   )  الدكتور احلاج إمام مسلمني املاجستري .3

         
 
 تقريرا مباالنج،     

 عميد كلية        
 
 

 نور علي املاجستري احلاجالدكتور 
 1965141319981311 رقم التوظيف:       



 

 وزارة الرشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العفبية

 التعليمالرتبية و  علومكلية 
 ماالنجفاهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إب

رئيسة قسم تعليم اللغة العفبيةتقفيف   
 فنقدم بني يديكم هذا البحث اجلامعي الذي كتبته الطالبة :

 االسم     : دوي نور ليال
 11331124رقم القيد  :
يف الكالم لتعليم مهارة   ”Time Token Arends 1998“استخدام اسرتاتيجية : املوضوع   

 مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج
اإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت و  قد

( يف -1sاحلصول على دراجة سرجانا )شروط املناقشة إلمتام الدراسة و  املطلوب الستيفاء
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  جامعة التعليمعلوم الرتبية و كلية قسم تعليم اللغة العربية  

 م. 2114 -2113ماالنج للعام الدراسي احلكومية 
 

 2114أبريل  15، تقرير مباالنج
 

 املعرفة
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 ة احلسنة املاجستريمملوء
 197412152111132111رقم التوظيف:  

 



 

 وزارة الرشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العفبية

 التعليمالرتبية و  علومكلية 
 فاهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إب

 الرتبية والتعليم علومكلية عميد  تقفيف 
 فنقدم بني يديكم هذا البحث اجلامعي الذي كتبته الطالبة :

 االسم     : دوي نور ليال
 11331124رقم القيد  :

يف الكالم لتعليم مهارة   ”Time Token Arends 1998“استخدام اسرتاتيجية املوضوع   : 
 مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج
اإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت و 

( يف -1sاحلصول على دراجة سرجانا )شروط املناقشة إلمتام الدراسة و  املطلوب الستيفاء
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  التعليمعلوم الرتبية و كلية قسم تعليم اللغة العربية  

 م. 2114 -2113ماالنج للعام الدراسي احلكومية 
 

 2114أبريل   15تقرير مباالنج،
 

 املعرف

 عميد كلية                

 
 
       نور علي املاجستري احلاجالدكتور 

 19651413199813111رقم التوظيف:                                           



 

 وزارة الرشؤون الدينية
 قسم تعليم اللغة العفبية

 الرتبية والتعليم علومكلية 
 ماالنجفاهيم اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إب
 استرشارة املرشف  حجة

 : دوي نور ليال  االسم
 11331124:  رقم التسجيل

 : تعليم اللغة العربية  الشعبة
 لتعليم مهارة  ”Time Token Arends 1998“استخدام اسرتاتيجية  : موضوع البحث

 يف مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج الكالم
 الدكتور احلاج إمام مسلمني املاجستري:   املشرف
 التوقيع الوصف التاريخ الفقم
  املوضوع 2113أكتوبر  11 1
  الباب األول 2113أكتوبر  11 2
  الباب الثاين 2114فربايري  19 3
  الباب الثالث 2114مارس  11 4
  الباب الرابع 2114مارس  27 5
  املالحق 2114أبريل  13 6

 ةاملعرف                                                                   
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية               

 
  

 ة احلسنة املاجستريمملوء
 197412152111132111رقم التوظيف:  



 

 إقفار الطالبة
 : أنا املوقعة أدناه

 : دوي نور ليال االسم
 11331124:  رقم القيد

 ماالنج -: بليمبينج العنوان
أقرر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  التعليمعلوم الرتبية و تعليم اللغة العربية كلية 
 عنوان:الاحلكومية ماالنج حتت 

يف مدرسة سوريا  الكالم لتعليم مهارة  ”Time Token Arends 1998“استخدام اسرتاتيجية 
 بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج

حضرته وكتبته بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 
استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 

على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا تكون املسؤولية على املشرف أو 
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 
 
 

 2114أبريل  15ماالنج،  
 توقيع صاحبة اإلقرار

 
 

 نور ليالدوي 
 



 

 مستخلص البحث باللغة العفبية 
" Time Token Arends 1998اسرتاتيجية  "استخدام  .امعيالبحث اجل. 2114.دوي نور ليال

كلية قسم تعليم اللغة العربية.   يف مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج. مهارة الكالم عليمتل
تور الدكشرف: امل اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.جامعة موالنا مالك إبر الرتبية والتعليم.  علوم

 احلاج إمام مسلمني املاجستري
مهارة  عليمت" و Time Token Arends 1998" الكلمة الفئيسية : استخدام اسرتاتيجية 

 الكالم.
التعبري عن ن ميلك مطالبة الستطاع التواصل و الكالم دور مهم يف حياة اإلنسان.كل اإلنسا

و مهارة األفكار واملشاعر وآخذ املعلومات اليت حصلت عليها والتعبري املعلومات اليت قبلت إليها. 
 ، وجدت الباحثة املشكالتيف عملية التعليم مهارة الكالم .الكالم دور مهم يف التعّلم أيضا

ناقص من الشجاعة وثقة النفس بعض الطالب يف التعبري عن  (1 املتنوعة يف تعليم مهارة الكالم
ظن الطالب أن تعليم اللغة  (3 ناقص من املتحمس بعض الطالب يف تعليم اللغة العربية (2آرائهم 

 عليمتل "Time Token Arends 1998" بتطبيق اسرتاتيجية   الباحثة . لذلك، تبحثالعربية صعبة
  .يف مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج مهارة الكالم

 Time Token Arendsاسرتاتيجية  "استخدام . كيف 1وأما أسئلة يف هذه البحث 

كيف فعالية . 2؟، يف مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج  مهارة الكالم عليمت" ل1998
يف مدرسة سوريا بوانا  مهارة الكالم عليمت" لTime Token Arends 1998اسرتاتيجية  "استخدام 

مبدخل الكمي استخدمت الباحثة يف هذا البحث التجرييب و. املتوسطة اإلسالمية ماالنج؟
( للمجموعة الضابطة بتطبيقه الفصل السابع )ج( للمجموعة التجربة والفصل السابع )د

أربع لقاءات، وأدوات مجع ، جرى هذا البحث سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج مبدرسة
 واإلختبار. والوثائق املقابلةالبيانات هي املالحضة و 

يف  " Time Token Arends 1998اسرتاتيجية  "أن استخدام لبحث هي نتائج ا
. وجدت الباحثة أن نتيجة و تستطيع تنمية قدرة الطالب مهارة الكالم فعالة تعليم

 يف املستوى املعنوي 2،467نتائج و  t-table   مث قامت الباحثة بتعني 6،5اإلحصائي = 
 Timeاسرتاتيجية  ". وخالصتها أن استخدام  5%يف املستوى املعنوي 1،711 و   %1

Token Arends 1998"  الكالم فعاال.  تعليم مهارةيف 



 

 مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
Dewi Nur Laila. 2014. Using Strategy “Time Token Arends 1998” in Learning 

Speaking Skills in MTs Surya Buana Malang. Arabic Education Majors. 

Education and Teaching Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University 

Malang. Guide : Dr. H. Imam Muslimin.  

 

Keywords : The Use of  Strategy “Time Token Arends 1998”  and Learning 

Speaking Skills 

 

Speaking skill the most important in life of many people. Every one being 

prosecuted communication skills, skillful convey his thoughts and feelings, 

skillfully captures the information obtained and also skillfully convey the 

information it receives. Speaking skills also have an important role in education. 

Researches found a variety of problems in learning speaking skills, particularly 

speaking in the learning process in MTs Surya Buana Malang, 1) the lack of 

courage of the students in expressing opinion 2) the lack of enthusiasm of some 

students in learning Arabic 3) assumption that learning Arabic was difficult. 

Therefore, the researcher conducts this research with teaching conversational 

skills to implement strategies to use “Time Token Arends 1998” in Learning 

Speaking Skills in MTs Surya Buana Malang. 

 

The Reseach questions of the problem in this study are 1) How Using 

Strategy “Time Token Arends 1998” in Learning Speaking Skills in MTs Surya 

Buana Malang 2) Effective use of Using Strategy “Time Token Arends 1998” in 

Learning Speaking Skills in MTs Surya Buana Malang. The research method used 

in this study is the experimental research method with quantitative approach. This 

research was conducted in MTs Surya Buana Malang in class as a class 

experiment 7C and 7D class as the control class. This study lasted for 4 meetings. 

The instruments used in data collection are interviews, observation, documents, 

and test. 

 

These results indicate that, speak using learning strategies effectively can 

enhance students skill. And, count the test results showed that t-test result is 6,5  t 

count is bigger than t-table (table of significance) 1%=  2,467 and 5%= 1,701 this 

means t-test results are acceptable. Or in other words that using strategy “ Time 

Token Arends 1998”  in Learning Speaking skills is affect learning. 

 

 



 

 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

Dewi Nur Laila. 2014. Penggunaan Strategi “Time Token Arends 1998” dalam 

Pembelajaran Maharah Kalam di MTs Surya Buana Malang. Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Imam Muslimin.  

Kata kunci : Penggunaan Strategi “Time Token Arends 1998” dan Pembelajaran 

Maharah Kalam. 

Keterampilan berbahasa memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia. Setiap manusia dituntut terampil berkomunikasi, terampil 

menyampaikan pikiran dan perasaannya, terampil menangkap informasi-informasi 

yang didapatkan serta terampil pula menyatakan informasi-informasi yang 

diterimanya. Keterampilan berbicara juga memiliki peranan penting dalam 

pendidikan. Dalam proses pembelajaran Maharah Kalam di Mts Surya Buana 

Malang, peneliti menemukan berbagai masalah dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara. 1) kurangnya keberanian serta rasa percaya diri sebagian siswa dalam 

mengungkapkan pendapatnya, 2) kurangnya antusias dari sebagian siswa dalam 

belajar bahasa Arab, 3) anggapan bahwa belajar bahasa Arab itu sulit.   Oleh 

karena itu agar siswa pandai dalam keterampilan berbicara khususnya dalam 

bahasa Arab, maka peneliti mencoba menerapkan strategi “Time Token Arends 

1998” dalam pembelajaran Maharah Kalam di MTs Surya Buana Malang. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  1) Bagaimana 

penggunaan strategi “Time Token Arends 1998” dalam pembelajaran Maharah 

Kalam?, 2) Bagaimana keefektifitasan strategi “Time Token Arends 1998” dalam 

pembelajaran Maharah Kalam?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif,  

penelitian ini dilaksanakan di MTs Surya Buana Malang pada siswa kelas 7C 

sebagai kelas eksperimen dan kelas 7D sebagai kelas kontrol. Penelitian ini 

berlangsung selama 4 pertemuan, adapun instrument penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pembelajaran Maharah Kalam 

menggunakan strategi “Time Token Arends 1998” efektif dan dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa.   Hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus 

“T” tes menunjukkan hasil “T” hitung = 6,5 lebih besar dari pada signifikasi 1% = 

2,467 dan pada signifikasi  5% = 1,701. Atau dengan kata lain bahwa penggunaan 

strategi “Time Token Arends 1998” dalam pembelajaran Maharah Kalam 

berpengaruh dalam pembelajaran Maharah Kalam. 
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 األول بابال

 اإلطار العام

 

 املبحث األول: أساسية البحث

 خلفية البحث -أ

الكالم دور مهم يف حياة اإلنسان. كل يوم تواجه اإلنسان عن األنشطة اليت 
 األمو حتتاج إىل مهارة الكالم. على سبيل املثال، قد حدثت حمادثة بني األب 

 الطالبو املدّرسة ثة بني املدّرس و يف املدرسة قد وجدت حمادو األبناء يف بيئة أسرية  .و 
موّظفة املدرسة. وكذلك يف بيئة جمتمع هناك الكالم والطالبات ورئيسة املدرسة و 

 للتواصل ما يراد. 

مهارة الكالم هي املهارة الثانية بعد االستماع وهي من املهارات األساسية 
وسيلة االتصال مع إن كان هو نفسه اية من غايات الدراسة اللغوية. و اليت متثل غ

األخرون. ولقد اشتدت احلاجة هلذه املهارات يف بداية النصف الثاين من هذا القرن 
التحرك الواسع من بلد تصال، و بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، و زادت وسائل اال

إىل بلد حىت لقد أدى إىل زيادة احلاجة لالتصال الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر 
 1تعليم اللغة العربية الثانية. يف طرق

و مهارة الكالم دور مهم يف التعّلم أيضا. عملية التعليم والتعّلم يستخدم 
ت االجتماعية والقيم واملعايري املعرفة مع الطالب. يف العاداو  الكالم ليوّصل العلوم

العادات السائدة يف اجملتمع يعّلمها بالشفوي أو الكالم. و هذا ميّثل دورا يف و 
اجملتمعات احلديثة. لذلك فالكالم مهم جدا يف حياة اإلنسان التقليدية و اجملتمعات 

 ألن معظم األنشطة احلياة البشرية حتتاج إىل الكالم.

                                                             
 .161م( ص:  1191، ) مصر تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي أحمد طعيمة،  1 
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هناك اسرتاتيجيات كثرية يف تعليم مهارة الكالم. و اسرتاتيجية التعليم هي 
 ح هي استعمال من ناحية اإلصطالم. و التعلّ يم و أسلوب العام لتطبيق عملية التعل

املدرس الطرائق للتسهيل التالميذ يف عملية التعليم باحلماسة لنيل أغراض التعليم. 
هي ترتكب على مخس متغريات و  ع واسرتاتيجية التعليم تدل على النظام املوسّ 

 2أهداف التعليم، املواد التعليمية، طرائق و أساليب التعلم، التالميذ، واملدرسون.
 الشجاعة للتعبري عن إذا كانت له نشيطا الطالبأن يكون  يف عملية التعلم،

 ثقة عالية الطالب الذين لديهم .الفرص تزويد املدرس عند واملشاعر األفكار،
الذين مييلون إىل  الطالب خبالف االستفادة من تلك الفرصة. قريبا وسوف يستغرق

 عند واملشاعر األفكار، ليس له الثقة للتعبري عن فطبعا هناك، سكوت و صمت
 .بعضهم على بعض لديهم آراء شخص كل ولكن يف الواقع الفرص. تزويد املدرس

مهارة الكالم، ينبغي على مدرس اللغة العربية أن  الطالب يف إمكاناتعرفة ذلك، ملل
 .مناسبة يف تعليم اللغة العربية يستخدم اسرتاتيجية

فوجدت الباحثة يف تعليم اللغة العربية لطالب مبدرسة سوريا بوانا املتوسطة   
 ويبدو من. تعلم يف اللغة العربيةاليف عملية التعليم و  محاسةاإلسالمية ماالنج هلم 

واضح عندما أعطيت الفرصة عندما هم يتعلمون اللغة العربية. هذا احلال،  نشاطهم
ولكن التعبري عن آرائهم. بالتناوب و  م يرفعون أيديهمفإهن، للتعبري عن آرائهم إليهم 

 املدرس دعا عندما صامتني خيتارون البقاء بعض الطالب ليس له ثقة النفس و
 Time“استخدام اسرتاتيجية بعنوان  الباحثة، اختذت فلذلك .للتعبري عن آرائهم

Token Arends 1998”  لتعليم مهارة الكالم يف مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية
مهارة الكالم للطالب  حتسني اليت هتدف إىل اسرتاتيجية التعلم حملاولة ،ماالنج

الكالم أو اإلبعاد الطالب عن الصمت يف تعليم مهارة  الطالب عن كثرةتجّنب ول
  .الكالم

 

                                                             
2  Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006)hal 162. 
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 أسئلة البحث  -ب
 يوجد مشكالت البحث كما يلي:مستندا بالبيان السابق، 

يف تعليم مهارة الكالم  "Time Token Arends 1998" كيف استخدام اسرتاتيجية .1
 للطالب مبدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج؟

يف تعليم مهارة  "Time Token Arends 1998" كيف فعالية استخدام اسرتاتيجية .2
 الكالم للطالب مبدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج؟

 
 أهداف البحث  -ج

يف تعليم مهارة الكالم  "Time Token Arends 1998" ملعرفة استخدام اسرتاتيجية .1
 للطالب مبدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج

يف تعليم مهارة  "Time Token Arends 1998" ملعرفة فعالية استخدام اسرتاتيجية  .2
 الكالم للطالب مبدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج

 
 فروض البحث -د

 يف هذا البحث تستند الباحثة إىل فروض البحث األتية:
يف تعليم مهارة الكالم  "Time Token Arends 1998" إن استخدام اسرتاتيجية .1

طة اإلسالمية ماالنج له تأثري يف ترقية كفاءة للطالب مبدرسة سوريا بوانا املتوس
 الطالب عند الكالم الواظفي يف العربية فعاليا.

هناك فرق بني كفاءة الطالب يف الكالم الذين يتعلمون اللغة الغربية باستخدام  .2
و الطالب الذين يتعلمون بدون "، Time Token Arends 1998" اسرتاتيجية

 ذلك.
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 أمهية البحث -هـ
يف هذا البحث أن يأيت بنتائج إجيابية من النواحى النظرية و التطبيقية كما يرجي  

 يأيت:
 الناحية النظرية، يرجى يف هذا البحث أن يكون اسهاما يف تنمية مهارة الكالم. (1
 ية التطبيقية، يرجى يف هذا البحث أن يكون مفيدا:حالنا (2

 للطالب .1
 جاذبية. ة أكثر فعالية وارة الكالم بوسيلإعطاء الفرصة للطالب يف تنمية مه

 للمدرس  .2
 Time" أن يكون هذا البحث أساسا للمدرس يف تطبيق استخدام اسرتاتيجية

Token Arends 1998" تعليم مهارة الكالمل. 
 للباحثة .3

بإعطاء الباحثة املزيد من املعلومات يف تطبيق نظرية تدريس املهارات  -أ
 اللغوية و الوسائل املستخدمة فيه.

 الباحثة كمرشحة لتدريس اللغة العربية يف املدرسة.تدريب حواس  -ب
 للمدرسة .4

استخدام  أن يكون هذا البحث بعد إجنازه مرجعا من مراجع -أ
 .تعليم مهارة الكالمل”Time Token  Arends 1998”اسرتاتيجية

أن تعطي نتائج هذا البحث املعلومات اإليضافية لتطوير و تنمية قدرات   -ب
يف إجراء تدريس مهارة  اإلسالمية ماالنج سوريا بوانا املتوسطةمدرسة 
 الكالم.
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 حدود البحث -و
 حدود املوضوعية .1

استخدام تعليم مهارة الكالم بحتديد الباحثة موضوع هذا البحث " 
يف مدرسة سوريا بوانا  البللط"Time Token Arends 1998"اسرتاتيجية 

املتوسطة اإلسالمية ماالنج" لكن تركز الباحثة يف تعليم مهارة الكالم من 
ناحية نطق األصوات العربية نطقا صحيحا و استخدام املفردات املناسبة عند 

 الكالم و طالقتها يف أداء الكالم الواظيفي.
 حدود املكانية .2

يف مدرسة  الفصل السابع دو  ج حتّدد الباحثة مكان البحث يف الفصل السابع
 سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج.

 حدود الزمانية  .3
 .2211 فرباير – ينايريف الشهر  ثاينالبحث يف الصف ال حتّدد الباحثة وقت

   
 حتديد املصطلحات -ز

 اسرتاتيجية -1
من ناحية اإلصطال ح هي والتعلم. و م يأسلوب العام لتطبيق عملية التعل

املدرس الطرائق للسهولة التالميذ يف عملية التعليم باحلماسة لنيل استعمال 
 األغراض التعليم.

 "Time Token Arends 1998" اسرتاتيجية -2
 االسرتاتيجياتأنواع  من هذه االسرتاتيجية نوع ، أرندس عرضها اسرتاتيجية

 اسرتاتيجية التعلم حملاولة، يف عملية التعليم و التعلم اليت ميكن تطبيقها الفعالية
الكالم  الطالب عن كثرةجتّنب مهارة الكالم للطالب و  حتسني اليت هتدف إىل

   .أو  اإلبعاد الطالب عن الصمت يف تعليم مهارة الكالم
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 تعليم مهارة الكالم  -3
هي ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له داللة يف ذهن 
املتكلم و السامع أو على األقل يف ذهن املتكلم. و تقصد الباحثة بتعلم مهارة 

   "Time Token Arends 1998" استخدام اسرتاتيجيةبالكالم 
 

 الدراسات السابقة -ح
 اسرتاتيجية كما يلي:من الدراسات السابقة اليت تركز على تطبيق 

اسرتاتيجية بالصور  استخدام املوضوعم ب2222، عائدة ايو عمليةدراسة  -1
رفاعي الدينية كوندانج مهارة الكالم )حبث جترييب يف مدرسة ال عليميف ت املتسلسلة

  .(الجي ماالنج
يف  اسرتاتيجية بالصور املتسلسلةيهدف هذا البحث هي ملعرفة كيفية استخدام 

 عليميف ت اسرتاتيجية بالصور املتسلسلة استخداموملعرفة تأثري  ة الكالممهار  عليمت
. أما منهج رفاعي الدينية كوندانج الجي ماالنجيف مدرسة ال مهارة الكالم

البحث هو التجرييب باستخدام االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية 
 الكمي.واجملموعة الضابطة. واملدخل املستخدم هو املدخل 

 يتخلص هذا البحث فيما يلي:
أن  استخدام اسرتاتيجية بالصور املتسلسلة يف تعليم مهارة الكالم فعالية بنتيجة 

=  %5أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  13,359األحصائي=  tاالختبار 
، ومجلة معدلة من االختبار القبلي إىل االختبار البعدي ارتفع، هو 2,045

 ملستوى فعالية. تقع يف ا 21=20,8
 "Time Token Arends"اسرتاتيجية  م باملوضوع2211نويف ياين فتماوايت، دراسة  -2

ونوساري  1لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة االستماع مبدرسة املتوسطة احلكومية 
 غونونق كيدول يوغياكرتا.
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لرتقية   "Time Token Arends"اسرتاتيجية يهدف هذا البحث هي ملعرفة كيفية 
 Time Token"اسرتاتيجية ملعرفة فعالية و  كفاءة الطالب يف مهارة االستماع

Arends" 1مبدرسة املتوسطة احلكومية  لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة االستماع 
أما منهج البحث هو التجرييب باستخدام  ونوساري غونونق كيدول يوغياكرتا.

موعة الضابطة. واملدخل االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية واجمل
 املستخدم هو املدخل الكمي.

  يتخلص هذا البحث فيما يلي:
لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة  "Time Token Arends"أن  استخدام اسرتاتيجية 

أكرب من نتيجة  4,669األحصائي=  tفعالية بنتيجة االختبار  االستماع
، ومجلة معدلة من االختبار القبلي إىل 2,010=  %5املستوى املعنوى 

 تقع يف املستوى فعالية. 25,20 االختبار البعدي ارتفع، هو 

اعتمادا على مالحظة الدراسات السابقة، فإن البحث الذي تقوم الباحثة خيتلف 
 عليميف ت اسرتاتيجية بالصور املتسلسلة استخدام أنالبحث األول  بالدراسات السابقة.

يف    "Time Token Arends 1998أما حبثت الباحثة استخدام اسرتاتيجية " ،مهارة الكالم
لرتقية   "Time Token Arends 1998" اسرتاتيجيةتعليم مهارة الكالم. والبحث الثاين  

، أما حبثت الباحثة استخدام اسرتاسيجية يف تعليم كفاءة الطالب يف مهارة االستماع
 مهارة الكالم.

 
 منهجية البحثاملبحث الثاين: 

 مدخل البحث و منهجه -أ
اعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبتها الباحثة يف املبحث األول، تتبع 

 الباحثة يف كتابة هذا البحث باملدخل الكمي. 
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تستخدم الباحثة هنا البحث التجرييب باستخدام اختبار قبلي و بعدي 
3posttest)-pretest(أن ثبات فروض معينة، و . إن التجربة هي حماولة مضبوظة إل

البحث التجرييب هو إثبات الفروض عن طريق التجريب، اليت تريد الباحثة أن 
يبحث فروضها عن طريق التجريب هي تصميم جتربتها عن طريق اختاذ اجراءات 

 1متكاملة لعملية التجريب.
 

 جمموعة البحث و عينته و أسلوب اختبارها  -ب
 يف الفصل ى هو مجيع الطالبأما جمموعة البحث هلذا البحث اجلامع

مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج، وأما عينته الطالب  من السابع
 وعددهم ثالثون يفوالفصل السابع د  و عددهم ثالثون السابع ج  يف الفصل

مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج عن طريقة غارض املعينة 
(purposive sampling) . ألن بعد ما قامت املقابلة مع مدرس اللغة العربية، يبني

سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج أن طالب  مدرسة مدرس اللغة العربية يف
 ذلك ختتار الباحثة تلك املدرسة.. و يف الفصل السابع ال فرق يف درجة ماهرهم

 
 متغريات البحث -ج

مناهج البحوث حلل املشاكل وقال أمحد بدر يعترب املنهج التجرييب أقرب 
بالطريقة العلمية. هو حماولة للتحكم يف مجيع املتغريات و العوامل األساسية 
باستثناء متغري واحد. حيث تقوم الباحثة بتطويعه أو تغيريه هبدف حمدد و قياس 

 5تأثريه يف العلمية.
 (independent variable)يتكون املنهج التجرييب من املتغري املستقل 

فاملتغري املستقل هو املتغري الذي يريد  أن  (dependent variable)ملتغري التابع او 

                                                             
3 Sukardi, 2010, Metodologi Penelitian pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: Bumi 

Aksara, Hal: 185. 

 .282(. ص: 1119. )الرياض، درأسمة: البحث العالمى مفهومه و أدواته و أساليبهذوقان عبيدات و زمالؤه.  4 

 .295( ص: 1182، )كويت، عبد هللا حرسي: أصل البحث العلمى و مناهجهأحمد بدر.  5 
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تقيس أثره على يقيس مدى تأثريه على املوقف. أو املتغري الذي تريد الباحثة أن 
أما املتغري التابع هو املتغري الذي ينتج عن تأثري املتغري املستقل و املتغري التابع، و 

 6أيضا املتغري الناتج.يسمى املتغري التابع 
 Time Token Arends"أما املتغري املستقل يف هذا البحث وهو اسرتاتيجية 

 . و أما املتغري التابع يف هذا البحث وهو تعليم مهارة الكالم."1998
و حتتاج الباحثة يف هذا البحث التجرييب إىل اجملموعتني، جمموعة التجربة 

ة هي اجملموعة اليت تستخدم اسرتاتيجية و جمموعة الضابطة، و جمموعة التجرب
"Time Token Arends 1998" أما جمموعة الضابطة فهي الم، و يف تعليم مهارة الك

يف تعليم " Time Token Arends 1998" اجملموعة اليت ال تستخدم اسرتاتيجية
 مهارة الكالم.

 

 أدوات البحث -د
 دليل املالحظة -1

هبذا البحث و الظواهر اليت تتعلق قامت الباحثة مبالحظة األحداث و 
السلوك أمناط هر و املالحظة تستخدم عادة لفهم الظواتسجيليها تنظيما. و 

عملية وقوع اول الباحثة حبث السلوك الفردي و اتصال الفرقة طبيعيا و حتو 
 احلوادث اليت تستطيع مالحظتها يف املواقف الواقعية أو املواقف الوضعية.

نات اليت تتعلق بنشاطات املعلم للحصول على البياو تقوم هبا الباحثة 
املشكالت أو الصعوبات اليت توجد م، و الطالب يف عملية تعليم مهارة الكالو 

 يف تعليم مهارة الكالم.
 
 

                                                             
 .29(. ص: 1119. )الرياض، درأسمة: العالمى مفهومه و أدواته و أساليبهالبحث ذوقان عبيدات و زمالؤه.  6 
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 دليل املقابلة -2
تستخدم الباحثة املقابلة جلمع البيانات املتعلقة حبالة تعليم اللغة العربية 

، ومقف مدرس اللغة العربية اإلسالمية ماالنج مدرسة سوريا بوانا املتوسطة يف
. "Time Token Arends 1998" عن تعليم مهارة الكالم باستخدام اسرتاتيجية

الباحثة باملقابلة مع مدرس اللغة العربية الذي يقوم بتطبيق التعليم يف هذا  يقوم
 البحث. وأداة املقابلة املستخدمة هي منط املقابلة.

 الوثائق -3
موجود يف جميب و يف  يأنواع مصادر املكتوب أو وثائق الذإخبار من 

الباحثة تنال الوثائق من  7حمل. الذي اجمليب حمل فيه و يعمل أعمال اليومية فيه.
 حملة عن مدرسة و صور عملية التعليمة. يهذا املدرسة ه

 االختبار -4
هذا االختبار يعين اختبار قبلي و بعدي، أما االختبار القبلي هو 

 "Time Token Arends 1998"اسرتاتيجية االختبار اليت ستقوم الباحثة قبل تطبيق 

هو االختبار اليت ستقوم الباحثة بعد تطبيق للمجموعتني، أما االختبار البعدي 
إلجابة مشكلة البحث للمجموعتني. و هذه االختبارات تستخدم التعليم 

 الثاين.
 2أما معيار جنا ح الطالب يف االختبار و مؤشراته هي كما الرسم البياين األيت:

 (111اجلدول )
 :يف اإلختبار وجد يف هذا اجلدول التالميذمعيار جناح 

 جفئة النتائ التقدير الرقم
 122-02 ممتاز 1
 20-22 جيد جدا 2

                                                             
7http://www.onlinesyariah.com/2012/12/teknik-observasi-wawancara-dan.html 
8 M.Suernardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996) Hal : 30. 
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 70-72 جيد 3
 60-62 مقبول 1
 50-2 ناقص 5

 
 

 (112اجلدول )
 مؤشرات اختبار الكالم

 النطق
 القيمة مؤشرات الرقم
 32-25 الصحيح يف نطق األصوات واملد والقصر 1
 21-10 اخلطاء القليل يف نطق األصوات واملد والقصر 2

 املفردات
 القيمة مؤشرات الرقم
 32-25 تناسب املفردات يف األجوبة 1
 21-10 يف األجوبة تناسب بعض املفردات 2

 الطالقة
 12-21 يتحدث بطالقة بال فرتة 1
 25-16 يتحدث بفرتة قصرية 2

 
 مصادر البيانات -هـ

تتكون مصادر البيانات يف هذا البحث من املصادر الرئيسية والفرعية. 
 Time Token Arends"  فاملصادر الرئيسية هي البيانات عن استخدام اسرتاتيجية

بني النظرية والتطبيقية,  يف تعليم مهارة الكالمللطالب يف مدرسة "1998
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واملصادر الفرعية هي الكتب واملراجع اليت تتعلق بالبحث وحتليل املصادر 
 الرئيسية.

 يف هذا البحث تستخدم الباحثة البيانات األساسية و البيانات الثانوية.

ر القبلي االختباالبيانات األساسية يف هذا البحث باستخدام  وأما
ذلك بإجراء االختبار القبلي للمجموعتني. مث . و االختبار البعدي شفوياو 

يضا. إن الغرض من نتيجة هذا االختبار هي أاالختبار البعدي للمجموعتني 
و يف مدرسة  سوريا بوانا املتوسطة الفصل السابع ملعرفة تأثري الوسيلة للطالب 

 Time"مهارة الكالم باستخدام اسرتاتيجية  اإلسالمية ماالنج بعد تطبيق تعليم

Token Arends 1998 " .مما قبلها 
و أما البيانات الثانوية يف هذا البحث هي باستخدام املالحظة لفهم    

الظواهر و أمناط السلوك و اتصال الفرقة طبيعيا. إن الغرض من نتيجة هذه املالحظة 
و الطالب يف عملية تعليم مهارة  معلّ هي احلصول على البيانات اليت تتعلق بنشاط امل

 الكالم، و املشكالت أو الصعوبات اليت توجد يف تعليم مهارة الكالم.

 

 أسلوب حتليل البيانات -و
لتحصيل الباحثة على البيانات الصادقة، لذلك حيتاج البحث إىل 
أسلوب حتليل البيانات. فاألسلوب األنسب لتحليل البيانات من البحث التجرىب 

  0.اإلحصائي tهو الرمز 

                                                             
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002)hal: 280-281. 
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 وهو ما يلي :

 املقياس املعديل من اجملموعة التجربة  = 

 املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة  = 

 كل النتائج من اجملموعة التجربة ي  العدد التنوعي فى = 

 كل النتائج من اجملموعة الضابطة   العدد التنوعي يف = 

 اجملموعة التجربة يف طالبعدد ال = 

 اجملموعة الضابطة   عدد الطالب يف = 
 

 مراحل تنفيذ الدراسة  -ز
 املرحلة ما قبل التجربة: -أ

 حتديد جمتمع البحث و عينته -1
 اجملموعة التجربة و اجملموعة الضابطة حتديد -2
 حتديد التجربة، و هي التجربة لتأثري املستقل يف املتغري التابع -3
 حتديد مادة البحث -1
 حتديد مكان التجربة للمجموعة التجربية و اجملموعة الضابطة -5

 
 املرحلة التجربية االتية: -ب

 إجراء االختبار للمجموعة التجربية و اجملموعة الضابطة -1
 لتجربة للمجموعة التجربيةإجراء ا -2
 إجراء االختبار البعدي للمجموعة التجربية و اجملموعة الضابطة -3
 صياغة نتائج من اجملموعتني -1
الوصف عن تنمية مهارم من االختبار القبلي و البعدي للمجموعتني و  -5

 مقدار الذي بدل على الداللة
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 هيكل البحث -ح
 هذا البحث تتكون من أربعة فصول وهي :

 األول : بابال
 )املبحث األّول(

مقدمة و أسئلة البحث و أهداف البحث و أمهية أساسية البحث حتتوى على  
البحث و فروض البحث و حدود البحث و حتديد املصطلحات و الدراسة 

 السابقة.
 )املبحث الثاين(

البحث و منهج هو جممع البحث وعينته و منهجية البحث حتتوي على مدخل  
ومتغريات البحث و أدوات البحث و مصادر البيانات وأسلوب أسلوب اختياره 

 .حتليل البيانات ومراحل تنفيذ الدراسة وهيكل البحث
 الثاين:  بابال

يف  "Time Token Arends 1998"إطار النظرى حيتوى على استخدام اسرتاتيجية 
 .تعليم مهارة الكالم

 الثالث: بابال
حتليلها كون على عرض البيانات املقابلة و يت مناقشتها اليتعرض البيانات وحتليلها و 

 مناقشتها.ناقشتها وعرض البيانات اختبار البعدي وحتليلها و وم
 الرابع: بابال

 اإلختتام، وهو حيتوي على اخلالصة و اإلقرتاحات.
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 الثاين بابال

  اإلطار النظري

 

 املبحث األول: اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم

 مفهوم اسرتاتيجية  -أ

، مّتسق مبدخل و يف الفصل هاتتطبيق اليت يتم األنشطة احملددة اسرتاتيجية هي
 1طريقة املستخدمة.

احلاالت  يف جمموعة متنوعة من وقد استخدم اسرتاتيجيةمفهوم  ،يف تطورها
 بعض أجنبت،  و والتعلم التعليماحلاالت الوضع و  االسرتاتيجية يف مفهوم تطبيق .التعليمية

 :على النحو التايل التعلم اسرتاتيجيات مفهوم

 املتاحةالتعليمية  املهارات واملوارد على استخدام املعلم لقرار فعل يه اسرتاتيجية
 2.واألحوال مالءمة بني البيئة عالقة فعالة األهداف من خالل لتحقيق

األهداف  لتحقيق التعلم إلدارة عمليةالعمل  سارملاخلطوات  يه اسرتاتيجية
 3.بكفاءة وفعالية التعليمية

اسرتاتيجية التدريس هي جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم  
 4لتحقيق أهداف التدريس.

                                                             
1  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009)hal: 8. 
2 Mulyani Sumantri dan Johari Permana, Strategi Belajar Mengajar, (Depdikbud.Dirjend: PT 

proyek Pendidikan Guru SD, 1999)hal:40. 
3 Ibid, hal:41. 

ص:  )maliki press-inu، 1122ماالنج:  (مهارة التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل بحرالدين،  4 

241. 
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سلسلة من  )اليت حتتوي على خطة التعلم هيالتعليم و  يف عملية اسرتاتيجية
 5.التعلم لتحقيق أهداف حبرصقد أعدت  ( واألنشطة

اسرتاتيجية هي استعمال الطريقة. لذالك، اسرتاتيجية يف تعليم بصفة اخلطة  
والنظام واخلطوة والوسيلة معا الذي يف اجراء عمليات أن مثل يف التعليم والتعلم ليبلغ و 

والنظم واخلطوة من الواجب معلق باألطار العام وهو حيزا حلقيقة األهداف تعليم فخطة 
 الطرق.

ألن اسرتاتيجية هي على استعداد للعمل يف طرق فإن حيتوى منوال استعمل  
مدرس يف رتب الدرس، دقيق قدم يف تعليم وسيلة معا يف أنواع استعمل للمدرس يف 

   6عملية تعليمية.

اللبودي على أهنا "أدوات خاصة  يقصد باسرتاتيجية التعلم كما قال مىن إبراهيم
يقوم هبا املتعلم ليجعل عملية التعلم أسهل وأسرع وأكثر إقناعا وأكثر ذاتية يف توجية، 

و قال رحيم و فاردى "إن  7وأكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق يف موقف جديدة".
   8".اسرتاجية هي الطرق املستخدمة لنيل اهلدف املقرر يف عملية التعليم والتعلم

وحيتاج املعلم إىل االسرتاتيجية اجليدة يف عملية تعليم اللغة األجنبية من اإلبتدائية 
واملتوسطة حىت اجلامعة، فأحيانا ال ينجح معلم اللغة يف عملية تدريسها بسبب اختيار 

  9اسرتاتيجية التعلم خاطئة.

احة بطريقة يقصد باسرتاتيجية بصفة عامة، فن استخدام اإلمكانات والوسائل املن
مثلى، حتقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه. ويف التدريس يقصد باسرتاتيجية 
التدريس هي جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم لتحقيق األهداف 
                                                             
5 Mansyur, Materi Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta:Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam dan Universitas Terbuka, 1996)hal:3. 
6 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)hal:4. 
 .71( ص: 1112)القاهرة، مكتبة الوهبة،  الحوار و فنياته و إستراتيجية و تعليمهمنى إبراهيم اللبودي،  7 

8 Rahim dan farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar,( Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal:36. 
9 Iskandar wassid dan Danang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008) hal: 168. 
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التدريس، و تشتمل هذه االسرتاتيجية على متهيد للدرس يثري دافعية الطالب للتعلم، 
التعليمية التعلمية اليت تتيح حتقيق األهداف املرجوة، مبا تتضمنه وحتديد تتابع األنشطة 

تلك األنشطة من حتديد ألدوار املشاركني فيها )املعلم، الدارسني( والوسائل واملواد 
التعليمية، والطرائق واألساليب التدريسية، وأنواع التعزيز املتبعة، والوقت املخصص لكل 

 واخلتامي. منها ، وأساليب التقومي التكويين

ويرى البعض أن االسرتاتيجية التدريس تعين جمموعة حتركات املعلم اليت حتدث 
بشكل منتظم و متسلسل داخل الصف، يهدف حتقيق األهداف التعليمية للموقف 
التدريس. ومما يوضح هذا التحديد السرتاتيجية التدريس النظر إليها على أهنا تتابع معني 

 10تكامل و تنسجم معا لتحقيق أهداف املوقف التدريسي.من طرائق التدريس، اليت ت

وفقا السرتاتيجية كبرية قاموس اإلندونيسية هو علم أو فن استخدام مجيع املوارد 
من الدول لتنفيذ سياسات معينة يف احلرب و السلم  اليت ميكن أن تكون متصلة مباشرة 

هي خطة دقيقة لألنشطة إىل فهم اسرتاتيجيات يف تدريس اللغة هو أن االسرتاتيجية 
 الرامية إىل حتقيق أهداف حمددة.

أساليب التدريس أو أسلوب التنفيذية السرتاتيجيات التدريس. وبالتايل تدريس 
التقنيات يف شكل خطط والقواعد واإلجراءات والوسائل من الناحية العملية أن تؤديه 

يق الغرض من التعلم. واحد يف عملية التعليم و التعلم يف الصف األول لتحقيق وحتق
 ولذلك جيب أن القواعد واإلجراءات املتعلقة بشكل وثيق إىل اإلطار العام للطريقة.

اسرتاتيجية التعلم هو وسيلة الستخدامها من قبل التعليمية لتحديد أنشطة التعلم 
اليت سيتم استخدامها أثناء عملية التعلم، ويتم اختيار من خالل النظر يف الظروف 

وتعليم املوارد و االحتياجات وخصائص الطالب و اجهتها يف سبيل حتقيق  احلالية،
 أهداف التعليم.

                                                             
ص:  )maliki press-uin، 1122ماالنج:  (مهارة التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل بحرالدين،  21 

241. 
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جيب أن التعليم اسرتاتيجية حتتوي على شرح لألساليب أو إجراءات و التقنيات 
املستخدمة أثناء عملية التعليم حيدث. تعليم اسرتاتيجية ينطوي على جمموعة واسعة من 

 ساليب والتقنيات هي جزء من اسرتاتيجية التعلم. األساليب والتقنيات أن األ

 مكونات اسرتاتيجية -ب

 يف حني أن مكونات اسرتاتيجية التعلم تشمل مخسة عناصر هي:

 أنشطة التعلم األويل -1

أو إذا كان يف  (RPP)جاء هذا النشاط عادة يف تصميم عملية التعليم 
. يف هذا النشاط (SAP)الكلية األحداث اليت تنظم يف شكل وحدات التعليم 

االستهاليل من املتوقع أن املعلم جلذب الطالب إىل املواد ليتم تسليمها يف غضوه 
 فرتة زمنية معينة يف مقدمة هذا الدور مهم ألنه يوضح  العملية التعليمية ككل.

 تقدمي املعلومات -2

ويتم هذا النشاط يف الفصول الدراسية أو خارج الفصول الدراسية يف 
عليم والتعلم. يف هذه املعلومات اخلربة تسليم الشخص يف حاجة سلسلة من الت

إىل معلمني لتختلط أن يكون النشاط مثرية وممتعة، حبيث نقل املعرفة خللق وضع 
 مواتية. ميكن يتم عرض األنشطة مع الطالب جذابة زيادة احلافز. 

 طالب مشاركة -3

على التعليم  استنادا إىل مبادئ تعلم الكبار وضعت أساسا النهج القائم
السياقية، الطالب هو مركز لنشاط التعلم. ولذلك، ينبغي أن تدار أنشطة التعلم 
من قبل املعلم باستخدام املرح و االسرتاتيجيات املألوفة جلذب الطالب للوصول 
إىل طاقتها الكاملة، إذا كان ميكن اجتذاب تعلم الطالب، ميكن أن يكون 

ية على النحو األمثل على أي حال. وهذا التأكد من أن التعلم وتطوير موات
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ميكن أن يتخذ شكل مشاركة الطالب يف تقدمي الشخص أو ممارسة التمارين اليت 
 تؤدي إىل تشكيل اجتاهات الطلبة والعقلية.

 تقييم -4

التقييم جيب القيام به لقياس مدى جناح عملية التعليم الذي مت إجنازه و 
قييم من قبل املعلم يف هناية التعلم اليت ميكن أن تكون على شكل ردود الفعل الت

 جتري، أو كذلك يف شكل أسئلة حول تقدمي االختبار.

 املتقدمة األحداث )متابعة(  -5

أنشطة املتابعة حتتاج إىل أن يقوم هبا املعلمون من أجل خلق التعلم 
املستمر. ميكن هذا النموذج متقدمة من النشاط ميكن إعطاء واجب منزيل، و 

هي إجيابية، وهي مهمة مشرتكة )فريق العمل(، وغريها. ومع ذلك،  أنشطة اليت
ال ينبغي متابعة أنشطة ميكن فرضها، و ينبغي إيالء اهتمام املعلمني إىل احلالة 

 11املادية والنفسية للطالب وكذلك املواد، وذلك لتجنب التعليم نتائج عكسية.

 

 اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم -ب

 تعليم مهارة الكالم مفهوم اسرتاتيجية -1

تتحدث بلغة أجنبية هي مهارة أساسية وهذا هو اهلدف من بعض األهداف 
 تعليم اللغة. كما يتحدث هو وسيلة للتصال مع اآلخرين.

 12اخلطوات املستخدمة للمدرسة يف عملية تعليم الكالم كما يلي: 

                                                             
11 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Press, 2011) hal: 

7. 
12 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008)hal:42-43. 
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 للمتعلمني املبتدئني -1

 جيب للطالببدأ املعلم بتدريب إلعطاء األسئلة الذي  -

يف وقت نفسه طلب من الطالب على تعلم ليقول كلمات، ضبط كلمات ويعرب  -
 فكر

 رتبت مدرسة األسئلة الذي جتب للطالب حىت تشكل اجلملة الكاملة -

طلبت املدرسة الطالب إلجابة التدربات الشفوية، حيفظ احلوار، أو إلجابة  -
 األسئلة اليت تتعلق بالنص املقرأ

 سطةللمتعلمني املتو  -2

 تعلم الكالم بالتمثيل -

 مناقسة عن بعض املوضوع -

 قصة عن اخلربات -

 قصة عن البيان املستمع من التلفزيون واملدياع وغري ذلك -

  للمتعلم املتقدم -3

 خيتار املدرس املوضوع لتعلم الكالم -

 املوضوع الذي خيتار يعجب الطالب -

 املوضوع واضح وحمدود -

 لطالب حر خيتار املوضوع الذي يعرف.الطالب خيتار املوضوعني أو أكثر حىت ا -

 أقسام االسرتاتيجية مهارة الكالم -2
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 13اسرتاتيجية اليت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة الكالم، بني أمور أخىرى:

 اسرتاتيجية مباشرة -أ

اسرتاتيجة يهدف إىل تدريب الطالب على معرفة ما ينظر إليه يف اللغة 
اإلعالم أن تكون إما استخدام صورة العربية نطقا و كتابة. ميكن الوسائل 

 يتوقع أن تعلم أو ال يتوقع.

 (jigsaw)اسرتاتيجية جغسو  -ب

وعادة ما يستخدم اسرتاتيجية من أجل فهم مضمون  قىراءة  ككل عن 
طريقة توزيع بضعة ألجراء صغرية. كل طالب لديه واجب لفهم بعض 

قة من من حمتوى النص، و اندجمت بعد ذلك يف واحد. و هبذه الطري
املتوقع أن تكون هذه األعمال لفرتة كافية  لفهم بسرعة باإلضافة إىل 

 فهم أكثر عمقا لعملية ليتم تكرار ذلك عدة مرات.

 اسرتاتيجية جمموعة صغرية -ج

وغلبا ما تسمى اسرتاتيجية عرض جمموعة صغرية. يف هذا تقسيم الصف 
ها املعلم، إىل جمموعات صغرية. كل جمموعة سوف أداء املهام اليت يؤدي

مث مت عرض النتائج يف الفصول الدراسية. وعادة ما يستخدم لتمكني 
 مزيد من الطالب، لذلك كل طالب سوف تشهد جتربة التعلم نفسه.

 اسرتاتيجية مشاهدة الصور -د

ويسمى معرض اسرتاتيجية الدورة/ جلسة امللصقات. استخدام هذا 
فهم احملتوى من اسرتاتيجية هلم هتدف إىل تدريب قدرة الطالب على 

قراءة ومن مث قادرة على تصور أنه يف شكل صور. من صور ومن املتوقع 
                                                             
13 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Press, 2011) 

hal:142. 
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أن مجيع الطالب ميكن بسهولة حفظ و االحتفاظ هبا الطالب ملظمون 
 النص ميكن أن تستمر لفرتة أطول.

 

  ”Time Token Arends 1998“املبحث الثاين: اسرتاتيجية 

  ”Time Token Arends 1998“مفهوم اسرتاتيجية  -أ

يف  للتعلم عند ختطيط لالسرتشاد هبا يستخدم النمط الذي هو اسرتاتيجية
املدخل  يشري إىل اسرتاتيجيةرندس، وفقا أل. الربنامج التعليميو  الفصول الدراسية

اإلدارة و بيئة التعلم التعلم، و  يف أنشطة، واملراحل األهداف التعليمية، و املستخدمة
 لتنظيم منهجي إجراء الذي يصف اإلطار املفاهيمي يعرف بأنه اسرتاتيجية .الصفية

 14.التعلم لتحقيق أهداف خربات التعلم

 االسرتاتيجياتأنواع  من هذه االسرتاتيجية نوع ، أرندس عرضها اسرتاتيجية
اليت هتدف  اسرتاتيجية التعلم حملاولة، التعلميف عملية التعليم و  اليت ميكن تطبيقها الفعالية

الكالم أو  اإلبعاد الطالب  الطالب عن كثرةجتّنب مهارة الكالم للطالب و  حتسني إىل
جيعل حالة ممتعة  يف الفصل ال بد أن التعلم النشط .عن الصمت يف تعليم مهارة الكالم

 هو عملية التعلم النشط، Agus Suprijonoالطالب. وفقا  حتفز نشاط و يستطيع أن
 واقع ومواجهة عامله للتعبري عن للطالب. ديناميات الديناميكي التعلم تعزز التعلم اليت

 15.اليت يواجهها العامل الفكرة

 

 

 

                                                             
14 Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2012) hal:46. 
15 Ibid, hal:47. 
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 اإلجراءات التعليمية -ب

 كما يلي: ”Time Token Arends 1998“اسرتاتيجية وأما اإلجراءات التعليمية باستخدام 

 جراء مناقشاتإل الطالب تكييف -1

 .ثانية 30 أقل أكثر أو للتحدث مع على قسيمة كل طالب أعطيت -2
 الوقت الذي يقضيه املوافق قيمة كل طالب يتم إعطاء

 اليت ستقدم إىل القسيمة، ويقام يتحدث قد أهنى عندما يكون الطالب -3
 .حتدث قسيمة واحدة كل .املعلم

 ولكن .بعد اآلن التحدث ال ينبغي القسائم الذين استنفدوا الطالب -4
 .تنفد قسيمتهحىت  يتحدثأن  قسيمة حيملالذي  جيب على الطالب

 وهلم جرا -5

 

 املبحث الثالث: مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم -1

اللغة يف األساس، هي الكالم، وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي 
للصغار والكبار، لذلك كان الناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة، أي أهنم 
يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي 

االت احليات اليت ميارس اإلنسان فيها لالتصال بالنسبة لإلنسان. ولقد تعددت جم
الكالم أو التعبري الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع ونشرتي، نسأل عن 

 األحداث واألزمنة واألمكنة وغري ذلك كلها بوسيلة الكالم.  
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وبناء على ما تقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد أهم 
 ربية.األهداف يف تعليم اللغة الع

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن: األصوات املفيدة، و عند املتكلمني هو: املعىن 
القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم، و يف اصطالح النحاة: 

 16اجلملة املراكبة املفيدة حنو: جاء الشتاء.

يعرب به أما التعريف  اإلصطالحي للكالم فهو: ذلك الكالم املنطوق الذي 
املتكلم عما يف نفسه من: هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر و 
إحساسات، وما يزخر به علقه من: رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من 

 17معلومات أو حنو ذلك، يف طالقة و انسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.

عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء و ميكن تعريف الكالم بأنه: ما يصدر 
 له داللة يف ذهن املتكلم و السامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم.

وبناء على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، ال 
 18بعد كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا.

 19ولعل من أبرز مهارة الكالم مايلي:

خمارجها األصلية، و وضوحها عند املستمع: وتلك مهارة نطق احلروف من  -1
هامة، ألن احلرف إذا مل ينطق نطقا سليما، فقد يفهم املعىن على غري وجهه 
الصحيح، فمثال كلمة: ذهاب، وكلمة: األوىل مبعىن التحرك من مكان قريب إىل 

إال بإخراج  مكان بعيد، والثانية مبعىن محل املتاع، وال ميكن التمييز بني املعنيني
اللسان مع حرف الذال يف الكلمة األوىل ومثلهما كلمتا )حرث و حرس(، 

 )الثمن و السمن(.
                                                             

 .611( ص: 691، مادة )كلم(، )المغرب: المكتبة العلمية، 1، جالمعجم الوسيطمعجم اللغة العربية:  21 

 .122(ص: 2977، )الكويت: دار القلم، اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائيةتدريس محمد صالح الدين علي مجاور،  27 

 .67-61(ص: 2991،)الرياض: دار المسلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فوأد محمود عليان،  26 

 .96-91(ص: 2991،)الرياض: دار المسلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فوأد محمود عليان،  29 
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ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف أليه املتكلم واملستمع على السواء   -2
كتوضيح لفكرة، أو إقناع هبا، فاملتكلم إذا مل يكن ماهرا يف عرض فكرة بطريقة 

سيط إىل املركب، ومن اجململ إىل املفصل، ومن املبهم إىل مرتبة تنتقل من الب
املوضع، ومع االستشهاد باألمثلة و الشواهد، إذا مل يفعل املتكلم هذا مل ميكنه 

 أن يفهم السامعني أو يوصل ما يريد توصيله إليهم.

تسلسل األفكار وترابطها بطريقة جتعل املوضوع متدرجا يف فهمه، فال خيرج من  -3
ألصلي إىل موضوعات فرعية تبعد السامعني عن املوضوع األصلي، وال املوضوع ا

 تكون هناك فواصل يف الكالم تقطعه عن البعض.

السيطرة التامة على كل ما يقوله خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن، حبيث ال ينسى  -4
مثال: اخلرب إذا بعد عن املبتدأ، أو جواب الشرط إذا بعد عن بقية أجراء اجلملة 

 طية، كما ال ينسى ترابط األفكار و تتابعها.الشر 

الضبط النحوي والصريف: وتلك مهارة متعلقة باألداء اللغوي، ألن ضبط بنية  -5
الكلمة مهم جدا، فتغيري حركة واحدة من حركات الكلمة قد يغري معناها، مثل 
ة؛ و ) َعررض، ُعررض، ِعررض، َعَرض(.فكل كلمة هلا معىن، ة و َعربر  كلميت: )ِعربر

وهذا املعىن مرتبط بضبطها الصريف، كما أن الضبط النحوي ألواخر الكلمات له 
تأثري على املعىن. لذلك فإن الضبط النحوي و الصريف مهارة ال بد منها لتوضيح 
املعىن و صحته، فرياعى التدريب عليها عن طريق تسجيل املتكلم لكالمه مث 

و حياول تصويبها بنفسه، مع  إعادة التسجيل؛ ليعرف األخطاء اليت وقع فيها،
 مناقشته فيها.

اإلقناع و قوة التأثري: وتلك مهارة مهمة تتعلق بعرض األفكار وتنسيقها، و  -6
عرض األدلة، و إدراك مواطن االتفاق و االختالف يف املوضوع مع اآلخرين، و 

يتمثل املتكلم يف ذلك بقول هللا تعاىل:              ،النحل(
فرياعى التدريب على هذه املهارة مبعرفة عناصر املوضوع قبل التكلم  (،125آية:
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فيه، و التخطيط له، و تنسيق األفكار، و تقدمي األهم على املهم، و استعراض  
كل جوانب املوضوع، مع التمهيد املشوق، و العرض الواضح املقنع، و اخلامتة 

   املؤثرة. 

اللغوية: تعد األلفاظ قوالب للمعاين، و اللفظ الواحد قد استخدام املفردات  -7
يؤدي معاين خمتلفة مثل: )العني: حلاسة البصر، والعني: لنبع املاء، والعني: 
للجاسوس، والعني: اسم مدينة. فعلى املتكلم أن حيسن استخدام املفردات 

ذا فهم املعىن إ  اللغوية، و يضع كل لفظ يف مكانه الصحيح، حىت ال يساء
أسيء اختيار اللفظ، و ميكن التدريب على هذه املهارة: باستخدام الكلمات 
اليت تعطي معاين متعددة يف مجل خمتلفة توضح كل معىن من معانيها من خالل 

 سياق اجلمل.

القدرة على إثارة السامعني وشد انتبهاهم، مبراعاة حالتهم، والتالؤم معهم من  -8
و مساواة، وغري ذلك مما يناسب املستمعني: سرعة أو بطء، و إجياز أو إطناب أ

 كالسهولة، و الصعوبة، و االستطراد.

إجادة فن اإللقاء: مبا فيه من تغنيم للصوت، و تنويعه، و الضعط على ما يراد  -9
الضعط عليه، و تنبيه السامع على مواقف: التعجب، و االستفهام، و اجلمل 

  بالصوت و اإلشارة.االعرتاضية، و الدعائية. فيمثل املتكلم املعىن

استقاب املستمع، و التأثري فيه مبا ال يرتك جماال للعزوف عنه، أو امللل منه، و  -11
يتأتى ذلك باستخدام: حسن العرض، و أسلوب التشويق، و قوة األداء، و الثقة 

 20فيما يقول، و االقتناع به.

الوسائل القدرة على استخدام الوقفة املناسبة، واحلركات اجلسمية املعربة، و  -11
فكل هذه مهارات هلا تأثريها يف تقبل السامعني و استجابتهم ملا  21املساعدة.
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يقوله املتكلم، فاملتكلم املتكرب يف جلسته، ال يستجيب له السامعون، و املتكلم 
الذي ال يعرف كيف يواجه اجلماهري املستمعة بطالوة صوته، ودقة تعبريه، 

 تمكنا من مهارات الكالم.وتوضيح أفكاره، وشد انتباهم ال يعد م

    

 أمهية تعليم مهارة الكالم -2

الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهتا يف اللغات 
األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت أمهية 

م اللغة العربية، االهتمام االتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعلي
باجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن 
جيعل مهه األول، متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها 

ايب، ماليني الناس يف العامل، وال حّجة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم باجلانب الكت
   22مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكلمها.

 23وأما عليان يقول أن أمهية مهارة الكالم:

من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم قبل  -أ
 أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة.

لطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة على التدريب على الكالم يعود اإلنسان ا -ب
 املبادأة و مواجهة اجلماهري.

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة، و إبداء  -ج
الرأي، و الإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحديث، 

 الذي يؤدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس.
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الكالم خصوصا يف هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل واملواصالت، ليس  -د
وسيلة لطمأنة الناس املتنقلن فقط، بل طمأنة أهليهم وذيهم، ألن يف انقطاع 
اإلتصال بداية اخلطر، فاملغرتب واملسافر عندما يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم، و 

 عليه.يكلم و فاقه و أصدقاءه فيطمئن عليهم و يطمئنون 

والكالم مؤشر صادق إىل حدما، للحكم على املتكلم، و معرفة مستواه الثقايف،  -ه
و طبيقه اإلجتماعية، و مهمته، أو حرفته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف 
أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنيبء عن عملهم، ومن هنا فإن 

 اإلنسان حيوان ناطق. الكالم هو اإلنسان، ولذلك بعض علماء املنطق: إن

والكالم وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، و بيبدو ذلك  -و
واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املشكالت 

 اخلاصة والعامة اليت تكون حمال للخالف.

نفسه، ولو كان والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن  -ز
حيدث نفسه، عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املوافق اليت 

 ينعرض هلا.

والكالم نشاط أنساين يقوم به الصغري و الكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  -ح
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلاة، و التعبري عن مطالبة 

 الضرورية.

م وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحها، ال ميكن أن يسنغين والكال -ط
 عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح و التوضح.  
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 أهداف تعليم مهارة الكالم -3

 24من أهم ما هندف إليه من تعليم مهارة الكالم كما يلي:

 املعاين.تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل  -أ

 تعويد التالميذ على التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، و رطب بعضها ببعض. -ب

تنمية الثقة بالنفس لدى التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل أو خارج  -ج
 املدرسة.

متكني التالميذ من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل حبياهتم  -د
 املدرسة و خارجها يف عبارة سليمة. و جتارهبم و أعماهلم داخل

التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وهو صغري كاخلجل أو  -ه
 اللجلجة يف الكالم أو االنطواء.

زيادة منو املهارات والقدرات بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبري الوظيفي من  -و
 خلطب.مناقشة و عرض لألفكار واآلراء وإلقاء الكلمات وا

الكشف عن املوهوبني من التالميذ يف جمال اخلطابة و االرجتال و سرعة البيان يف  -ز
 القول و السداد يف اآلراء.

تعزيز اجلانب اآلخر من التعبري وهو التعبري التحريري مما يكتسبه التلميذ من ثروة  -ح
 لغوية، و تركيبات بالغية، ة مأثورات أدبية.

 تعلم ليصبح فردا يف مجاعته اإلنسانية.هتذيب الوجدان والشعور لدى امل -ط

 دفع املتعلم إىل ممارسة التخيل و االبتكار. -ي

  25حممود كامل الناقة، وهي كما يلي:أما أهداف عامة لتعليم مهارة الكالم عند د.
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أن ينطق املعتلم أصوات اللغة العربية، و أن يؤدي أنواع النرب و التنغيم املختلفة و  -أ
 أنباء العربية.ذلك بطريقة مقبولة من 

 أن ينطق األصوات املتجاورة و املتشاهبة.  -ب

 أن يدرك الفرق يف النقط بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة.  -ج

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. -د

أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة  -ه
 يف لغة الكالم.

يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري و التأنيث و أن  -و
 متييز العدد واحلال ونظام الفعل و أزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجه و قدراته، و أن  -ز
 يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة و املناسبة لعمره و مستواه  -ح
االجتماعي و طبيعة عمله، و أن يكتسب بعض املعلومات األساس عن الرتاث 

 العريب واإلسالمي.

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. -ط

لتحدث هبا بشكل متصل و مرتابط أن يتمكن من التفكري باللغة العربية و ا -ي
  لفرتات زمنية مقبولة.
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 أنواع مهارة الكالم -4

 26. الكالم اإلبداعي.2. الكالم الوظيفي، 1ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسني: 

 الكالم الوظيفي -أ

هو ما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، الكالم الوظيفي هو الذي 
لناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياهتم، وقضاء حاجاهتم، مثل: يكون الغرض منه اتصال ا

احملادثة، واملناقشة، وأحاديث اإلجتماعات، والبيع والشراء، و أحاديث املتطلبات 
اإلدرية، و إلقاء التعليميات، واإلرشادات، واألخبار، واملناظرات والندوات، واخلطب 

 السياسية واإلجتماعية و أحاديث السمر.

ظيفي ضروري فيه احلياة، ال يستغين عنه إنسان، وال ميكن أن تقوم والكالم الوا
احلياة بدونه، فهو حيقق املطالب املادية و اإلجتماعية، وال حيتاج هذا النوع الستعداد 
خاص، وال يتطلب أسلوب خاصا، و مواقف احلياة العملية يف الوقت احلاضر تتطلب 

رسه املتكلم يف حياته يف العمل، ويف التدريب على هذا النوع من التعبري الذي ميا
 األسواق، ويف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية.

 الكالم اإلبداعي -ب

يقصد به: إظهار املشاعر، و اإلفضاع عن العواطف و خلجات النفس، و ترمجة 
اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة مبايتضمن 

وحنوها، حبيث تنقلها إىل األخرين بطريقة مشوقة مثرية هي األديب، و حبيث صحتها لغوية 
تنقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قائلها، كي يعيش معه يف جوه، و 
ينفعل بانفعاالته، و حيس مبا أحس هو به مثل، التكلم عن مجال الطبيعية، أو املشاعر 

 و النثر القصصي، أو التكلم عن حب الوطن.العاطفية، أو التدوق الشعري، أ
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وهذا النوع ضروري يف احلياة، فعن طريقة ميكن التأثري يف احلياة العامة بإثارة 
املشاعر، و حتريك العواطف حنو اجتاه معني، فأسلوبه األديب من خصائصه إثارة 

 األحاسيس، و حتريك العواطف، وكم من كلمات هلا فعل السحر يف نفوس الناس.

وينبغي مالحضة أن كال النوعني من التعبري الوظيفي و اإلبداعي، ال ينفصل  
أحدمها عن اآلخر انفصاال كليا، بل قد يلتقيان، فكل موقف تعبريي هو موقف للتعبري 

 الواظيفي، و اإلبداعية صفة تلحق بالتعبري الوظيفي بدرجات متفاوتة.

ضروري لكل إنسان يف اجملتمع وكال التعبريين الوظيفي و اإلبداعي، كما قلنا،  
احلديث، فالتعبري الواظيفي حيقق لإلنسان حاجته من املطالب املادية و االجتماعية، 

 والتعبري اإلبداعي ميكنه من أن يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره و شخصيته. 

 

 توجيهات عامة لتدريس الكالم -5

يف تطوير تدريس مهارة  وفيها يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم
 27الكالم يف اللغة العربية كلغة ثانية.

 تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم -أ

يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل مواقف يتكلم فيها بنفسه ال 
أن يتكلم فيها بنفسه ال يتكلم غري عنه، إن لكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن 

ن هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم تكلم املعلم وظل هو مستمعا، م
مبقدار صمته و قدرته على توجيه احلديث و ليس بكثرة كالمه و استأثاره 

 باحلديث.
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 أن يعرب الطالب عن خربة -ب

يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن شيئ ليس لديهم علم به، 
أن ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيئ يتحدث عنه، ومن العبث 

يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غري مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه، وقد ال 
 جيد يف رصيده اللغوي ما يسعفه.

 التدريب على توجية اإلنتباه -ج

ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات معينة وقتما يراد منه 
ألصرات الكالم، إن الكالم نشاط عقلي مركب، إنه يستلزم القدرة على متييز ا

عند مساعها و عند نطقها. و القدرة على تعرف الرتاكيب وكيف أن اختالفها 
يؤدي إىل اختالف املعىن، إن الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد أن 
يكون واعيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما يالم عليه، و قدميا قيل إن 

 عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان.

 قاطعة و كثرة التصحيحعدم امل  -د

من أكثر األشياء حرجا للمتحدث و إحباطا له أن يقاطعة اآلخلرين، 
وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغاهتم األوىل فهو أكثر صدقا بالنسبة 
للمتحدثني يف لغات ثانية، إن لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن 

مل، ولعل مما يزيد يف إحساسه االسرتسالفي احلديث أو إخراجه بشكل متكا
 هبذا العجز أن يقاطعه املعلم.

 ويرتبط هبذا أيضا أال يلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب
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 مستوى التوقيعات -ه

من املعلمني من تزيد توقيعاته ملا سبق القول عن اإلمكانات احلقيقية 
إن مل  للطالب، فيظل يراجع الطالب، و يستحثه على استيفاء القول مث يلومه

يكن عند مستوى التوقيعات. إن احلقيقة اليت ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة 
ثانية أن األجنيب، خاصة إن تعليم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى 
العرب عند ممارسة مهارة الكالم، و هذه ظاهرة ال ختتص بتعلم العربية وحدها، 

 ت الثانية.و إمنا نشمل كافة الدارسني للغا

إىل املعلم إذن أن يقدر ذلك، و أن يكون واقعيا. و أن مييز بني مستوى 
الكالم الذي يصدر عن الناطقني بالعربية و ذلك الذي يصدر عن الناطقني 

 بلغات أخرى.

 التدرج  -و

ينطق مبتدأ التدرج هنا أيضا، إن الكالم مهارة مركبة و نشاط عقلي 
دث بني يوم و ليلة، وال بني عشية أو متكامل. و تعلم هذه املهارة ال حي

وقتا و تطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي ضحاها. إهنا عملية تستغرق 
األن ميكله املعلم. و عليه أن يهيء من مواقف الكالم ما يتناسب مع كل 

 مستوى من مستويات الدارسني كالتاىل:

 بالنسبة للمستوى اإلبدائ (1
حول أسئلة يطرحها املعلم و جييب  ميكن أن تدور مواقف الكالم

عليها الطالب. ومن خالل هذه اإلجابة بتعلم الطالب كيفية إنتقاء 
الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار. و يفضل أن يرتب املعلم هذه 
األسئلة بالشكل الذي ينتهي  بالطالب إلة بناء موضوع متكامل. ومن 

دريبات الشفهية، و حفظ املواقف أيضا تكليف الطالب باإلجابة عن الت
 شفوية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه.بعض احلوارات واإلجابة ال
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 املستوى املتوسط (2
يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة الكالم. 

إدارة اإلجتماعات. و املناقشة   role playingمن هذه املواقف لعب الدور 
عت للطالب، و إعادة رواية األخبار اليت الثنائية، و وصف األهداف اليت وق

مسعوها يف التلفاز و اإلذاعة و األخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو إلقاء 
 تقرير مبسط و غريها.

 املستوى املتقدم (3
هنا قد حيكي الطالب قصة اعجبتهم، أو يصفون مظهرا من مظاهر 

يف موضوع  أو يتكلمون debateالطبيعية. أو يلقون خطبة أو بديرون مناظرة 
مقرتح. أو يلقون سسحوارا يف متثيلية، أو غري ذلك من مواقف. املهم يف هذا  
كله أن يراعي املعلم الرصيد اللغوي عند الدارسني و كذلك اهتماماهتم 

 ومدى ما لديهم من خربةعن موضوع احلديث.
 قيمة املوضوع (4

عندهم، تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه ذا معىن 
وذا قيمة يف حياهتم. و ينبغي أن حيسن املعلم اختيار املوضوعات اليت 
يتحدث الطالب فيها خاصة يف املستوى املتقدم، حيث الفرصة متاحة 
للتعبري احلر. فينبغي أن يكون املوضوع ذا قيمة، وأن يكون واضحا و حمددا. 

تكون  ويفضل أن يطرح على الطالب يف كل مرة موضوعات أو أكثر حىت
 حرية االختيار متاحة هلم، فيتكلمون عما يعرفون.

 التخطيط لعملية الكالم (5
طبق ملا سبق أن أوضحناه من أمهية عملية الكالم و طبيعتها و 
مفهومها، فإن من الضروري أن نعلم التالميذ و ندريهم على مهارات 
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ما التخطيط لعملية الكالم أو التحديث. و التخطيط لعملية الكالم يتطلب 
 28يأيت:

ان يتعرف املتحدث أوال على نوعيه املستمعني واهتمامهم، و مستويات  -أ
تفكريهم وما حيبون مساعة، وأال يرغبون يف االستماع إليه. أي أن جييب 

 على سؤال: ملن أحتدث؟

أن حيدد أهداف كالمة، فقدميا قال العرب: إن البالغة هي مراعاة   -ب
حال مقتضاه، وعلى هذا  مقتضي احلال، وإن لكل مقام مقال ولكل

فتحديد أهداف الكالم طبقا لنوعية املستمع أو املستمعني و نوعية مادة 
الكالم نفسها، وظروف الزمان واملكان، كل هذا يعد أمرا ضروريا، و 
يساعد املتكلم على حتقيق أهداف كالمه. وكل هذا يعنىي أن املتكلم أو 

 سأتكلم؟ املتحدث عليه أن جييب أوال على سؤال: ملاذا

أن يكون املتكلم قادرا على حتديد حمتوى كال مه، أي أن حيدد األفكار  -ج
واملعاين واملشكالت اليت يريد احلديث عنها، وأن تكون هذه األفكار 
متفقة مع األهداف اليت سبق حتديدها. وهنا يستلزم األمر تعليم التلميذ 

مصادرها و تدريبه على كيفية احلصول على املعلومات واملفاهم من 
املختلفة. وهذا بدورة يعلمه و يدربه على مهارات البحث والتعلم الذايت، 
واإلعتماد على النفس، فالكالم أو التحدث هنا ليس لغوا، وإمنا هو فن 
ذو مهارات شىت، و يعتمد على البحث و اإلستكشف، واالستماع 

ذي اجليد، والقراءة الواعية. ومعىن هذه اخلطوة، أن على املتحدث ال
 خيطط حلديثه أن جييب على سؤال: مباذا سأتكلم؟

أن يتم اختيار أنسب األساليب أو الطرق للكالم أو احلديث. و اختيار  -د
األسلوب املناسب للكالم يتعمد على عدة عوامل منها نوعية املستمع و 

                                                             
 .215-214(ص: 2991،)الرياض: دار المسلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فوأد محمود عليان،  16 
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نوعية الكالم، أي موضوعه و مادته، و نوعية األهداف املراد حتقيقها. و 
التالميذ و تدريبهم على أساليب الكالم أو التحدث، هنا جيب تعليم 

 أي التعبري الشفوي اآلتية:

 

 احملاضرة -1

 املناقشة و احملادثة -2

 الندوة -3

 املناظرة -4

 اخلطابة و إلقاء الكلمات -5

 قص القصص و احلكايات -6

 إعطاء التعليمات و اإلرشادات -7

 عرض التقارير -8

 التعليقات و املدخالت -9

 

 طرائق تعليم مهارة الكالم -6

وهو من األساليب الشائعة اإلستخدام يف تعليم و التعلم اللغات األجنبية، ولعل  -أ
هذا األسلوب هو ما شاع تسميته بالطريقة املباشرة. و الفكرة األساسية اليت 
يقوم عليها هذا األسلوب هي ربط الكلمات باألشياء الدالة عليها، مث ربط 

ومبا أن السياق قد يكون فكرة أو  األشياء بالسياق بالتعبري يف اللغة املتعلمة،
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حديثا حيويا كامال، فإنه يأيت بعد ذلك ربط السياق هبذا املعىن باخلربة احلقيقة 
  29اليت اعطت الفكرة نبضه احلقيقي.

 سلسلة األعمال و احلركات التمثيلية -ب

ومن مميزات هذا النمط أنه يقود الدارسني ملمارسة لغوية على درجة كبرية  -1
خطاء عادة ما تكون قليلة ألن تسلسل األحداث حيكم من الصحة فاأل

التعبري ويوجهه، فكل مجلة تؤدي للجملة التالية، وهذا املنطق و 
التسلسل جيعل الطالب قادرين على إدراك اخلطاء و التصحيح لبعضهم 

 البعض.

وكذلك إنه ميكن الدارس من السيطرة على معاين الكلمات بسهولة و  -2
عناها مباشرة إما يف شكل الشيء الدالة عليه، وضوح الرتباط الكلمة مب

وهذا يساعد الدارس أيضا على أن يتذكر اللغة يف مواقف الكالم 
اجلديدة بشكل أسهل مما لو قدمت له معاين الكلمات يف مجل منفصلة 

 أو يف مفردات منعزلة.

 األسئلة و األجوبة -ج

فعالية يف تعترب هذه الطريقة من انسب الطرق و أسهلها و أكثرها  -1
تدريس احملادثة باللغة العربية، و عادة ما يبدأ املعلم استخدام هذا 
األسلوب بأسئلة و إجابة قصرية ومع منو قدرة الدارسني على اإلستجابة 
للموقف الشفوية ينتقل املعلم إىل مراحل أكثر تقدما، فينقدم من السهل 

ستغرق عدة إىل املعقد، ومن املواقف الصغرية إىل مواقف جوهرية ت
 30دقائق.

                                                             
، )المملكة العربية طرق تدريسه -مدخله -العربية للناطقين بلغات أخرى، أسسهتعليم اللغة محمود كامل الناقة،  19 

 .22( ص: 2965السعودية:جامعة أم القرى، 

 . 241-229المرجع نفسه، ص:  21 
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وسوى تلك األساليب السابقة، هناك بعض االسرتاجتيات أو جمموعة  -2
الطرائق و أساليب التدريس ميارس هبا الطالب يف وحدات األنشطة 
تدريس، وهي: متثيل األدوار، و املناقشة، و املقابلة، ة القصة عن خربة 

قرير شفهية، و نفسية أو اخلربة حيوية أو خربة قرائية، و احملاضرة، و ت
 31قراءة جهرية، ودرامى.

 

 اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم -7

 32بعض اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم كما يلي:

 النطق -أ

من أهم هذه اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى 
ة صعوبة يف لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغ

 تغريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ.

وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس 
بشكل كامل و تام، أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة متحدثيها، 
ولكن السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم 

م مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم و من الكال
 نرباهتم و تنغيهم.

إن كثريا من الدارسني يتعمدون يف تعلمهم النطق الصحيح على تقليد 
املعلم، ومع التسليم بسالمة نطق املعلم و دقته إال أهنم حمتاجون للتدريب املنظم 
على تقليد األصوات و إخراجها، ولذلك ينبغي على املعلم أال يرتك فرصة 
                                                             
31 Iskandarwassid, Dadang Sumendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009) hal: 250. 

، )المملكة العربية طرق تدريسه -مدخله -تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، أسسهمحمود كامل الناقة،  21 

 .224-222( ص: 2965السعودية:جامعة أم القرى، 
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ة عليهم، و عليه أن يساعد فيها طالبه على إصدار األصوات اجلديدة و الغربي
يستعني يف ذلك بكل السبل كوصف حركات اللسان والشفاه، و تكرار بعض 
املقاطع و تدريبهم فيها على متييز األصوات، و تدريبهم على االستماع الواعي 

 للعبارات و اجلمل اليت دخلت يف حصيلتهم اللغوية.

ع إن األذن ينبغي أن تدرب كما ذكرنا يف االستماع عاى أن تسم
األصوات اجلديدة بشكل دقيق. و كثري من الدارسني الذين يظنون أهنم يسمعون 
األصوات اجلدجية بشكل جيد، هم ال يسمعون يف احلقيقة سوى تلك األصوات 
يف لغتهم األم القريبة من أصوات اللغة اليت يتعلموهنا، فعادة ما يستمع الدارس 

و تعود عقله على استقباهلا و  فقط إىل األصوات اليت تعودت أذناه على مساعها
االستجابة هلا.أما معظم األصوات فتظل خمتلفة عن أصوات اللغة األم وهي تلك 

 األصوات اليت مل يسمعها عل اإلطالق.

ومن هنا فعلى معلم العربية أن يقوم بعملية تقومي لنطق الدارسني 
طقوهنا لألصوات، و حيدد األصوات العربية اليت يصعب نطقها عليهم، أو ين

بشكل بعيد جدا عن نطقها الصحيح مث يقوم بتوضيح الفرق بني نطقهم 
للصوت و النطق الصحيح له و األسباب اليت أدت إىل ذلك، مث يكشف هلم 
عن اخلطأ الذي يرتكبونه يف حتريك اللسان و الشفاه، مث يدرهبم مرة ثانية على 

 النطق الصحيح.

 املفردات  -ب

فا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، تعد تنمية الثروة اللفظية هد
ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أهنا يف ذات الوقت و سائل 
للتفكري، فاملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما 
يراد، وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل  مهارات 

االستماع والقراءة، مث تأيت مهارتا الكالم و الكتابة فتفسحان االستقبال وهي 
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اجملال لتنميتهما و التدريب على استخدامهما، معىن هذا أن الكلمات ال تعلم 
إال من خالل السياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو يف 
موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل 

ات يتكلمون فيها. حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من موضوع
 حياهتم.

وهناك كثري من اخلربات والطرق اليت ميكن استخدامها يف تنمية املفردات 
لتطوير القدرة على الكالم لدى الدارسني، من ذلك طرح جمموعة من األسئلة و 

اقف من حياة األجوبة، و تقدمي مواقف حوارية و قصصية تدور كلها حول مو 
الدارسني، وخربات اجتماعية داخل الفصول و داخل املدرسة مثل املناقشات 
العامة، و استقبال الضيوف، و اجملامالت، و استخدام األدوات املدرسية، وميكن 
أيضا استخدام بعض قوائم املفردات الشائعة، و عندما يلم الدارس مبجموعة  

ه على إعادة توظيفها مرة أخرى يف كبرية من الكلمات على املعلم أن يساعد
 مواقف شفهية مشاهبة لتلك اليت جاءت فيها.

ويالحظ أن هناك كلمات يصعب تقدميها عن طريق السياق أو الطرق 
األخرى اليت قدمناها، ويف هذه احلالة ميكن تقدميها عن طريق تعريف الكلمات 

يق متثيل املعىن أو أو تعريف العبارات اليت جاءت هبا، كما ميكن تقدميها عن طر 
النعبري عنه باحلركة واإلشارة، و بتقدم عملية تعلم اللغة تتسع قدرة الدارس على 

 حتديد معىن الكلمات اجلديدة.

وبالرغم من إشارتنا إىل استخدام بعض القوائم املفردات الشائعة إال أنه 
نفصلة، ال ينبغي الرتكيز يف تزويد الدارسني بثروة لفظية على قوائم مفردات م

فالكلمات يف هذه القوائم دون سياق ليس هلا معىن، كما أهنا لو حفظت مبعىن 
معني. فرمبا يكون هلا معىن آخر يف السياق، مث أن هذه الكلمات قد ال تكون 

 أنسب الكلمات حلاجة الدارس و للوفاء بأهدافه من تعلم احلديث باللغة.
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ء املفردات، ذلك أن إن حتصيل الكلمات ليس املشكلة الوحيدة يف بنا
املتعلم يقع حتت عبء ضرورة تذكر الكلمات السابقة اليت تعلمها، ويف نفس 
الوقت إضافة كلمات جديدة، ولذلك فالوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب 

 أن يتم من خالل:

 تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم. (1

 ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال.إتاحة الفرصة  (2

 حماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فرتات منتظمة حىت ال تنسى. (3

وال بد أن نشري هنا إىل جمموعة أخرى من الطرق يستحسن أن ِيؤخر 
استخدامها يف تنمية املفردات إىل مرحلة تعليم القراءة مثل القراءة الواسعة و 

يق حتليلها الرتكييب و الصويت و استخدام السياق و دراسة الكلمة عن طر 
 املعاجم.

 القواعد -ج

كثريا ما يهمل املهتمعون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل 
نرى بعضهم ينكرها متاما. أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن 

ضرورية للتحدث  القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام اللغة، أي ليست
باللغة. و مهما يكن األمر فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حتكمها 
جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها جيدا املتكلم هبا، واليت جيب أيضا أن 
يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، و سواء 

ن إذ نقرر هذا إمنا نقرره وحنن واعون متاما بأن مت بوعي أو بغري وعي، و حن
صعوبات تدريس القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، 

 فالقواعد شيء ضروري لتعلم مهارات اللغة.
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إذا ما نظرنا إىل كتب تعليم اللغة األجنبية جند أن القواعد عادة ما تقدم 
 بإحدى طريقتني:

القاعدة اجلديدة من خالل حوار أو موقف قصصي، مث تستنبط و األوىل: تقدمي 
 تستخدم يف مواقف حوارية جديدة.

الثانية: تقدمي القاعدة اجلديدة يف أمثلة على شكل مجل يف أول الدرس، مث 
 تستخرج القاعدة و يتم التدريس عليها.

خالل و حسبما يرى املدرس إما أن يقدم تدريبات، و إما أن يقدم املفاهيم من 
 الشرح يدعمعا بأمثلة سهلة مث بتمرينات.

 

 جماالت مهارة الكالم -8

  33جماالت مهارة النطق و الكالم، وهي:

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. -1

 التمييز عند النطق، بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا )مثل: ذ، ز، ظ، اخل(. -2

 التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة. -3

 تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية. -4

 نطق األصوات املتجاوة نطقا صحيحا )مثل: ب، م، و، اخل(. -5

 التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة. -6

 اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. -7

                                                             
سسة ، ) مؤدروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان و زمالؤه،  22 

 . 21-25هـ( ص:  2414الوقف اإلسالمي: 
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سليما يف ضوء فهمه للثقافة استخدام عبارات اجملاملة و التحية استخداما  -8
 العربية.

 استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم. -9

 التعبري عند احلديث، عن توافر ثروة لفطية، متكنه من االختيار الدقيق للكلمة. -11

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع. -11

هو بالطويل اململ، وال هو التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة، فال  -12
 بالقصري املخل.

التحدث بشكل متصل، و مرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقة بالنفس  -13
 و قدرة على مواجهة اآلخرين.

 نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر. -14

اما معربا عما يريد استخدام اإلشارات و اإلمياءات و احلركة غري اللفظية استخد -15
 توصيله من أفكار.

التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عندما يريد إعادة ترتيب أفكار. أو  -16
 توضيح شيء منها، أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه.

االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبري و  -17
 من القوالب التقليدية يف الكالم.أمناط الرتكيب، مما ميبئ عن حترر 

الرتكيز عند الكالم على املعىن و ليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه هذا  -18
 املعىن.

 تغيري جمرى احلديث بكفاءة عندما يتطلب املوقف ذلك. -19

 حكاية اخلربات الشخصية بطريقة حذابة و مناسبة. -21



45 
 

 إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر. -21

و حتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها و  -ضوع معنيإدارة مناقشة يف مو  -22
 استخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء.

 إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقني بالعربية.  -23

 

 مشكالت مهارة الكالم -9

عندما يتعلم غري العريب اللغة العربية، فمن احملتميل أن تواجه بعض الصعوبات املتعلقة 
  34بالنطق. و يقول اخلويل إن هناك مشكالت يف مهارة الكالم، وهي:

قد يصعب على املتعلم أن ينطق بعض األصوات العربية غري املوجودة يف اللغة  -أ
 األم.

قد يسمع املتعلم بعض األصوات العربية ظانا إياها أصواتا تشبه أصواتا يف لغته  -ب
 األم، مع املعلم أهنا يف الواقع خالل ذلك. 

خيطئ املعلم يف إدراك ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع، فيؤدي خطأ قد  -ج
 السمع إىل خطأ النطق.

قد خيطئ املتعلم يف إدراك الفروق اهلامة بني بعض األصوات العربية و يظنها  -د
ليست هامة قياسا على ما يف لغته األم. فإذا كانت لغته ال تفرق بني/ س، ز/ 

مييل إىل إمهال هذه الفروق حني يسمعها  أو بني س/ث،ظ أو بني / ت،ط/فإنه
 يف لغته األم.

                                                             
 .47-41( ص: 2976، )عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخولي،  24 
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قد يضيف املتعلم إىل اللغة العربية أصواتا غربية عنها يستعريها من لغته األم. فقد  -ه
مييل األمركي إىل نطق/ ت/ العربية على أهنا لثوية بدال من كوهنا أسنانية.قد 

 حيصل ذلك بالنسبة إىل /د/ العربية أيضا.

علم الصوت العريب كما هو منطوق يف لغته األم، ال كما ينطيقه وقد ينطق املت -و
العريب. مثال، قد مييل األمريكي إىل نطق /ت/ العربية على أهنا لثوية بدال من  

 كوهنا أسنانية.قد حيصل ذلك بالنسبة إىل /د/ العربية أيضا.

قد يصعب على املتعلم نطق صوت عريب ما العتبارات اجتماعيا. فبعض  -ز
تعترب إخراج اللسان من الفم سلوكيا معينا. و هلذا يصعب على مثل الشعوب 

 هؤالء نطق/ ث/أو/ذ/.

قد جتد صوتا مشرتكا بني العربية و اللغة األم ملتعلم ما، ولكن هذا الصوت  -ح
يشكل صعوبة لدى املتعلم يف البعض املواقع. فاإلجنليزي ال ينطق /ه/ يف آخر 

ا يف أول وسطها. وهلذا فإن /ه/ عندما الكلمة يف لغته األم، رغم أنه ينطقه
 تكون يف آخر الكلمة العربية تشكل صعوبة يف النطق.

ومن األصوات الصعبة على غري العريب/ ط،ض،ص،ظ/. فهي أصوات مفخمة  -ط
أو مطبقة أو حملقة، تعرضت لتفخيم، أي إطباق أو حتليق. وقد يصعب على 

يز/ ص/عن/ س/، و متييز املتعلم متييز /ط/عن/ت/، و متييز/ض/عن/د/، و متي
 /ذ/عن/ظ/.

ومن األصوات الصعبة على غري العريب/ خ/و/غ/. بل إن التمييز بينهما يصعب  -ي
 أحيانا على الطفل العريب.

كذلك قد يصعب على غري العريب التمييز بني/ه/و/ح/ و التمييز بني اهلمزة  -ك
 و/ع/و بني /ك/و/ق/.

 الفتحة القصرية.قد يصعب على غري العريب التمييز بني اهلمزة و  -ل
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قد يصعب على املتعلم أن يدرك الفرق بني الفتحة القصرية و الفتحة الطويلة،  -م
 مثل )مسر، سامر(

 قد يصعب عليه التمييز بني الكسرة القصرية و الكسرة الطويلة، مثل )زر، زير( -ن

قد يصعب عليه نطق /ر/ العربية التكرارية أو املرددة. فقد ينطقها انعكاسية،   -س
 األمريكيون أو ال ينكقها إذا جاءت هنائية كما يفعل بعض اإلجنليزي.  كما يفعل 

أما اخلالصة من هذا النظري، أن اسرتاتيجية يف عملية التعليم و التعلم اللغة 
 Time Token Arends“العربية، خاصة يف تعليم مهارة الكالم مثال: اسرتاتيجية 

تجّنب الكالم للطالب ولمهارة  حتسني هتدف إىل أنألنه يستطيع  ”1998
الكالم أو اإلبعاد الطالب عن الصمت يف تعليم مهارة  الطالب عن كثرة

 .الكالم
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 الباب الثالث

 عرض البيانات و حتليلها

 املتوسطة اإلسالمية ماالنجاملبحث األول: حملة موجزة عن مدرسة سوريا بوانا 

 ذاتية املدرسة -أ

 املتوسطة اإلسالمية ماالنج: املدرسة سوريا بوانا   إسم املدرسة

 دينويو لووك وارو ماالنج IV /136: شارع غاجايانا    العنوان

 330032032666:  املدرسةرقم إحصاء 

 12633:   رمز بريدي

 (2336) 283672:    رقم اجلوال

 malang.com-http://www.suryabuana:    موقع

 mtssuryabuanamalang@yahoo.com:    ميناء

 : اعتماد "أ" حالة الثابتة اإلعتماد

 6111جونيو  62:   سنة القيامة

 : أمحد ريادي اسم مدير املدرسة

 النظرة، و البعثة، و أهداف املدرسة  -ب

 النظرية -1

 براعة اإلجناز و طليعة التجديد و تقدم األبتكار مع فكرة البيئة.

 

http://www.suryabuana-malang.com/
mailto:mtssuryabuanamalang@yahoo.com
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 البعثة -2

لدى لتشكيل سلوك اإلجناز، و التفكري الناقد و اإلبداعي  (أ
 الطالب.

لتطوير أمناط التعلم املبتكرة و تقليد التفكري العلمي على أساس   (ب
 اإلستقرار التقدير واخلربة للقيم الدينية اإلسالمية.

لتطوير موقف اإلبداعية، و منضبطة و مسؤؤلة مع التقدير و  (ج
 اخلربة للقيم الدينية اإلسالمية لتشكيل الطالب بأخالق الكرمية.

 فكرة البيئة.لتشكيل الطالب ال (د

 أهداف املدرسة -3

 أسست املدرسة سوريا بوانا لألهداف اآلتية:

 لنيل أحسن الوجاهة. (أ

نطيع الطلبة املثقف املسلم، وهم يتسلطون املعارف و تكنولوجيا  (ب
 و فنون و يتخلفون بأخالق كرمية.

 لتصميم أمناط التدريس فعالة و بورط فيها الطلبة. (ج

 الطلبة. لتصميم النشاطات اليت ترقي ابتكار (د

 لقيام البيئة اإلسالمية اهلادئة. (ه

 لقيام االختصاص و الفكر العلمي. (و

 لتصميم البية اإلسالمية و الفكرة العلمية. (ز
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 تاريخ نشأة املدرسة -ج

حتت رعاية املأسسة باهانا  املتوسطة اإلسالمية ماالنجاملدرسة سوريا بوانا 
مارس  2هاندوكو وجيايا . أسسها إيكو (Bahana Cita Bersada)جيتا برسادا 

. و حضر فيه املشاهدون، هم احلاج عبد اجلليل ظهري املاجستري، و 6111
 احلاجة سري أستويت ماميك املاجستري، و احلاج سوباجني، و الفني فجرول.

اسم سوريا بوانا مأخوذ من سوريا: مشس، اليت تستخدم يف إشارة 
رة هنضة العلماء. املدرسة سوريا احملمدية، و بوانا: األرض، اليت تستخدم يف إشا

، بعنوان 6111جونيو  62رسم القيامة سنة  املتوسطة اإلسالمية ماالنجبوانا 
 دينويو لووك وارو ماالنج. IV /136شارع غاجايانا 

 سنوات قبل األخر 3عدد الطالب  -د

 (2اجلدول )

 0263/0263 0260/0263 0266/0260 السنة الدراسة
 273 062 670 عدد الطالب

 

 عدد الدراسة  مجع

 مجع الدراسة 3فصل السابع:  (أ

 مجع الدراسة 3فصل الثامن:  (ب

 مجع الدراسة 0فصل التاسع:  (ج
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 حالة املعلمني و موّظفي املدرسة -ه

 61:  عدد املدارس

 1:  عدد الوظفي

 (2.1اجلدول )

 شهادة األعلى

 عدد

املدرس 
 احلكومة

املدرس 
 املؤسسة

املدرس ال 
نشف 
 املؤسسة

 موظف

S2/S3 6 6 - - 
S1 - 62 2 - 
D3 - - - - 

D2/D1/SLTA - - - 1 

 

 املنهج الدراسي -و

املناهج على  املتوسطة اإلسالمية ماالنجتستخدم مدرسة سوريا بوانا 
، و يسري هبا مدرس 0227مدخل " املناهج الوحدة للمستوى املدرسية" سنة 

اللغة العربية يف عملية التعليم بأي طريقة و أسلوب. وأما عملية التعليم والتفوق 
( املدرسة ملدة يوم  6من مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج، وهي: 

  9,5لم الطالب يف املدرسة كل يوم ما دام . تع (Full day School)كامل 
 32-03( النظام فصل صغري. مبعين حيّد من عدد الطالب حواىل 0ساعة. 
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( نظام تقرير الشهرية. ويهدف هذا النظام لرصد التقدم 3طالبا يف فصل واحد. 
( نظام املعلم 2( نظام نقاط االنضباط. 3احملرز يف اإلجناز الطالب كل شهر. 

( نظام الدروس 7( نظام الدراسات العملية. Try out .8  نظام (1الزمالء. 
 . ”Triple R“( مفهوم 1اخلصوصية. 

  

 Time Token Arends" استخدام اسرتاتيجيةاملبحث الثاين: عرض البيانات عن 

 لطالبدى ايف تعليم مهارة الكالم ل "1998

يف ديوان  0263يناير  1 مدّرس اللغة العربية يف التاريخقامت الباحثة املقابلة مع 
، و  62.62 – 21.22يف الساعة  املتوسطة اإلسالمية ماالنجاملدرسة سوريا بوانا 

أن الطالب يشاركون عملية التعليم والتعلم يف درس  ثة من هذه املقابلةحصلت الباح
اللغة العربية ولديهم الفضول عالية عن ما ال عرفهم. حىت للطالب الذين لديهم ارتفاع 

بالنفس، ال ترددوا أن يسألوا إىل املدرس. وعندما يكون الطالب الفرصة من املدرس  الثقة
إلظهار قدرهتم، يستفيد الطالب من الفرصة. ولكن بعض الطالب ليس له ثقة النفس، 
فإهنم حيتاجون إىل التحفيز والتشجيع وأعطى الفرصة إلظهار قدرهتم. ألن لديهم ارآء 

 Time Token Arends“استخدام اسرتاتيجية الباحثة ت جرّب، فلذلكبعضهم من بعض. 

 حملاولة ،لتعليم مهارة الكالم يف مدرسة سوريا بوانا املتوسطة اإلسالمية ماالنج ”1998
الطالب عن  تجّنب مهارة الكالم للطالب ول حتسني اليت هتدف إىل اسرتاتيجية التعلم

 أن رأي مدّرسو  .ة الكالمالكالم أو اإلبعاد الطالب عن الصمت يف تعليم مهار  كثرة
يف تعليم مهارة  "Time Token Arends 1998" استخدام اسرتاتيجيةاللغة العربية عن 

احثة من هذه اليت ستضع الباحثة يف اجملموعة التجربة، عرفت الب لطالبدى االكالم ل
  6.مهارة الكالماتيجية األخرى يف تعليم سرت استخدم ياملقابلة أن املدّرس 

                                                             
 .11.11 – 10.11في الساعة  4112يناير  6مقابلة مع مدرس اللغة العربية في التاريخ  1 
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حثة، و أن اللغة العربية على هذا البحث فرصة واسعة للبا مدّرسعطت و أ
الفصل الذي سوف يكون مَوّضع البحث، واتفقنا على ما  تبحث الباحثة مع مدّرس

( على اجملموعة التجرية، وعدد الطالب يف ج) ابعالس صل اختيار طالب الففيها عن مت
( على اجملموعة الضابطة، د) بعاالس صلفال طالبا. وطالب 32هذه اجملموعة تكون على 

طالبا. واتفقنا كذلك أن جنري االختبار  32وعدد الطالب يف هذه اجملموعة تكون على 
القبلي واالختبار البعدي هلذا البحث، و تفعل الباحثة االختبار القبلي يف أول اللقاء. و  

 اللقاء.هذا اإلختبار مباشرة بفصلني، وتفعل الباحثة االختبار البعدي يف أخر 

 يف اجملموعة التجربة ختبار القبليإلملالحظة و يف اللقاء األّول قامت الباحثة با
 (0263ينايري  8)يوم الثالثاء،  ةو اجملموعة الضابط (0263ينايري  66)يوم السبت، 

 32فهو  اجملموعةيف ذلك  الطالبو أما عدد  مهارة الكالم.ملعرفة قدرة الطالب يف 
  .طالبا يف اجملموعة الضابطة 32طالبا يف اجملموعة التجربة و 

حالة للطالب و حتقق كشف  بدأت الباحثة بالسالم و سألت  الباحثة عن
 الباحثة عن شرحت احلضور مث سألت  الباحثة عن الدراسة السابقة. و بعد ذلك

 على سؤال للطالب الباحثة اليت تعّلمها. املوضوع " يف البيت". أعطيت الدروس موضوع
وىل إىل احلصة الثانية. هذه اإلختبار يف احلصة األ الباحثة و تفعلاالختبار القبلي. 

قسمت الباحثة السؤال و أمر الباحثة الطالب أن يفعلوا ذلك اإلختبار. و انتظر الباحثة 
عندما يعمل الطالب السؤال، هم يسئلون عن املفردات يف ذلك  حىت إنتهاء الوقت. 

ل. ولو كانوا ال يعرفون بعض املفردات ألجوبة ذلك السؤال، هم يعرفون  املقصود السؤا
و ختمت اللقاء األول بالسالم و قراءة احلمدلة. و جرى هذا من االختبار القبلي. 
 االختبار القبلي مرتبا.

بدأت الباحثة بالسالم و  (0263ينايري  67يف اللقاء الثاين )يوم السبت، 
حالة للطالب و حتقق كشف احلضور مث سألت  الباحثة عن  سألت  الباحثة عن

 Ayo ”. بعد ذلك بدأ الدرس بقراءة احلوار يف كتاب اللغة العربيةالدراسة السابقة
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Memahami Bahasa Arab”   .إعداد . مث أدخلو حبثت الباحثة عن املفردات السعوبة 
  خطة رسم الطالب على ةالباحث توجه ، ”Time Token Arends 1998“ اسرتاتيجية

هذه األنشطة ، يستطيع الطالب أن يعرفوا بعض الغرف  البيت من كل الطالب. وهتدف
  يف البيت.

بدأت الباحثة بالسالم و  (0263ينايري  02)يوم السبت،  لثيف اللقاء الثا
حالة للطالب و حتقق كشف احلضور مث سألت  الباحثة عن  سألت  الباحثة عن

 بعدها، حبثت الباحثة عن الواجبة رسم اخلطة يف اللقاء السابق.  مث  .الدراسة السابقة
إن اخلطوات  .للطالب ”Time Token Arends 1998“  اسرتاتيجية الباحثة بتطبيق عملت

للمجموعة  "Time Token Arends 1998" اسرتاتيجيةيف عملية تعليم مهارة الكالم ب
 التجربية فتبني كما تلي:

 جراء مناقشاتإل الطالب تكييف -6
يتم  .ثانية 32 أقل أكثر أو للتحدث مع على قسيمة كل طالب أعطيت -0

 الوقت الذي يقضيه املوافق قيمة كل طالب إعطاء
 اليت ستقدم إىل القسيمة، ويقام يتحدث قد أهنى عندما يكون الطالب -3

 .حتدث قسيمة واحدة كل .املعلم
جيب  ولكن .بعد اآلن التحدث ال ينبغي القسائم الذين استنفدوا الطالب -3

 .تنفد قسيمتهحىت  أن يتحدث قسيمة حيملالذي  على الطالب
 وهلم جرا -2

 .اللغة العربيةروح عند تعليم اجتاه و  حبماس الطالب يتبع هذه العملية، يف

و جملموعة  0263فرباير  6يف اللقاء الرابع جملموعة التجربة يف يوم السبت، 
 . أعطيت الباحثة االختبار البعدي للطالب.0263 ينايري 07الضابطة يف يوم الثالثاء، 
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يف تعليم مهارة الكالم  "Time Token Arends 1998" استخدام اسرتاتيجيةفعالية  -ا
 لطالبدى ال

وفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث، وعرضت  
الباحثة يف هذا البحث نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

 . t-testوالتجربة مث حللتها باستخدام الرموز اإلحصائي 
 (3اجلدول )

 0معيار الدرجة يف نتيجة االختبارين االيت 
 فئة النتائج التقدير الرقم

 622-12 ممتاز 6
 71-72 جيد جدا 0
 81-82 جيد 3
 11-12 مقبول 3
 21-2 ناقص 2

 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربة -6

 (1.1اجلدول )
 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجربة

 الرقم
 اجملموعة التجربة

 املستوى
 القبلياالختبار  اسم الطالب

6 Achmad Pradananto Putra 12 مقبول 
0 Aifa Syauqy Salsabila El 

Alam 
 ناقص 22

                                                             
2M. Soernardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996) Hal : 30. 
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3 Alyssa Sabrina 22 ناقص 
3 Ananda Bella Oktaviani 82 جيد 
2 Auria Nurul Hikmah 

Purnomo 
 ناقص 22

1 D Adninda Amalia 12 مقبول 
8 Daffa Kemal Kautsar 12 مقبول 
7 Dela Mey Lutfica 22 ناقص 
1 Farah Fauziah  Budiman 22 ناقص 
62 Firman Nur cahyaNingjati 12 مقبول 
66 Imanullah Akbar Ihza 12 مقبول 
60 M Akbar Sirojuddin Al Rifqy 22 ناقص 
63 M Audris Daniswara S 22 ناقص 
63 Maya Firda Azzahra 22 ناقص 
62 Mochammad Ainur Yaqqin 12 مقبول 
61 Muhammad Aly Azka 

Baihaqy 
 مقبول 12

68 Muhammad Fashihul Amin 12 مقبول 
67 Muhammad Yusuf Saladin 

Sheehan 
 مقبول 12

61 Muhammad Zidan Dholifun 
Nafsi 

 مقبول 12
02 Nabila Kamilia 82 جيد 
06 Qonita Bahalwan 22 ناقص 
00 Raihanandra Lazuardy 

Barus 
 ناقص 22

03 Rayhan Ananda Sukma 12 مقبول 
03 Rifda Abdul Salam 12 مقبول 
02 Salsa Zahra Parameita 22 ناقص 
01 Syafiq Anbiya 12 مقبول 
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08 Violita Amara Hidayat 12 مقبول 
07 Yahya Savero 22 ناقص 
01 Awalina Ridha Nabila 22 ناقص 
32 Zelda Ocarina K 22 ناقص 

 6862 اجملموع
 ناقص

 28 املعدل
وهذا  28 ظهرت نتائج هذه االختبار القبلي، أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة

 يعين أن نتائج الطالب يف املستوى ناقص.
 

 (1.2جدول )
 النسبة املؤية االختبار القبلى يف جمموعة التجربة

 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 - - ممتاز 12-622 6
 - - جيد جدا 72-71 0
 %1،1 0 جيد 82-81 3
 %31،8 63 مقبول 12-11 3
 %31،8 63 ناقص 2-21 2

 %622 32 اجملموع
يف جمموعة التجربة قبل تستخدم  يف اجلدول السابق أن بعض الطالبوجند 

،   لطالبدى ايف تعليم مهارة الكالم ل "Time Token Arends 1998" اسرتاتيجية الباحثة 
( منهم يف درجة مقبول، و %31،8، و )( من عدد الطالب جيد%1،1)كما يلي 

 ( منهم يف درجة ناقص.31،8%)
 
 



58 
 

 
 (1.3جدول )

 وأما نتائج االختبار البعدي جملموعة التجربة فيما يلي وهو :

 الرقم
 اجملموعة التجربة

 املستوى
 االختبار البعدي اسم الطالب

6 Achmad Pradananto Putra 12 ممتاز 
0 Aifa Syauqy Salsabila El 

Alam 
 جيد 82

3 Alyssa Sabrina 82 جيد 
3 Ananda Bella Oktaviani 12 ممتاز 
2 Auria Nurul Hikmah 

Purnomo 
 جيد 82

1 D Adninda Amalia 12 ممتاز 
8 Daffa Kemal Kautsar 12 ممتاز 
7 Dela Mey Lutfica 82 جيد 
1 Farah Fauziah  Budiman 82 جيد 
62 Firman Nur cahyaNingjati 12 ممتاز 
66 Imanullah Akbar Ihza 72 جيد جدا 
60 M Akbar Sirojuddin Al Rifqy 82 جيد 
63 M Audris Daniswara S 72 جيد جدا 
63 Maya Firda Azzahra 72 جيد جدا 
62 Mochammad Ainur Yaqqin 12 ممتاز 
61 Muhammad Aly Azka 

Baihaqy 
 ممتاز 12

68 Muhammad Fashihul Amin 12 ممتاز 
67 Muhammad Yusuf Saladin 

Sheehan 
 ممتاز 12

61 Muhammad Zidan Dholifun 
Nafsi 

 جيد جدا 72
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02 Nabila Kamilia 12 ممتاز 
06 Qonita Bahalwan 82 جيد 
00 Raihanandra Lazuardy 

Barus 
 ممتاز 622

03 Rayhan Ananda Sukma 12 ممتاز 
03 Rifda Abdul Salam 12 ممتاز 
02 Salsa Zahra Parameita 82 جيد 
01 Syafiq Anbiya 12 ممتاز 
08 Violita Amara Hidayat 12 ممتاز 
07 Yahya Savero 72 جيد جدا 
01 Awalina Ridha Nabila 12 ممتاز 
32 Zelda Ocarina K 12 ممتاز 

 0232 اجملموع
 جدا جيد

 73،8 املعدل
 73،8 ظهرت نتائج هذه االختبار البعدي، أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة

 وهذا يعين أن نتائج الطالب يف املستوى جيد جدا.
 (1.1جدول )

 النسبة املؤية االختبار البعدي يف جمموعة التجربة
 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 %21،8 68 ممتاز 12-622 6
 %61،8 2 جيد جدا 72-71 0
 %01،1 7 جيد 82-81 3
 - - مقبول 12-11 3
 - - ناقص 2-21 2

 %622 32 اجملموع
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تستخدم  يف اجلدول السابق أن بعض الطالب يف جمموعة التجربة بعدوجند 
،   لطالبدى ايف تعليم مهارة الكالم ل "Time Token Arends 1998" اسرتاتيجية الباحثة 

، جيد جدا( منهم يف درجة %61،8، و )( من عدد الطالب ممتاز%21،8)كما يلي 
 .جيد ( منهم يف درجة%01،1و )

 
 نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة -2

 (5اجلدول )
 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة

 الرقم
 اجملموعة الضابطة

 املستوى
 االختبار القبلي اسم الطالب

6 Akhmad Abdan Syakur 22 ناقص 
0 Aldo Surya 32 ناقص 
3 Amar Fahrezky Yahya 22 ناقص 
3 Ammarchdya Achmad Ma 

arif 
 ناقص 32

2 Annisa Noor Khofifah 12 مقبول 
1 Ardhika Krisna Sambodo 22 ناقص 
8 Aura Aulia Insyirah 32 ناقص 
7 Chintya I'zaz As shiddiqi 12 مقبول 
1 fadrijal Harits 32 ناقص 
62 Gadis Septi Sumaryono 22 ناقص 
66 Haikal Abdul Kadir 22 ناقص 
60 Haiqal Jago Panjalu 22 ناقص 
63 Hanif Arroisi Mukhlis 32 ناقص 
63 Hazima Rakha Nabila 22 ناقص 
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62 Mayzeda Firdausi 12 مقبول 
61 Moza Salsabil Yasmin 22 ناقص 
68 Muhammad Farhan 

Ramadhan 
 ناقص 32

67 Muhammad Irsyad Mauludi 12 مقبول 
61 Muhammad Naufaldi Assidiq 

Soesilo 
 ناقص 22

02 Nada Samira 12 مقبول 
06 Nanda Millatul Rosida 22 ناقص 
00 Novalina oktavia Risti 32 ناقص 
03 Rio Agung Pangestu 32 ناقص 
03 Rizaldy Rafi 32 ناقص 
02 Rohmatul Amalia Maghfiroh 22 ناقص 
01 Sabilly Rusda 22 ناقص 
08 Salsabila Fawwaz Rizqullah 22 ناقص 
07 Titi Nur Syiam 12 مقبول 
01 Umi Sholehah 12 مقبول 
32 Wachdan Zhevan El Hijri 22 ناقص 

 6232 اجملموع
 ناقص

 26 املعدل
وهذا  26 ظهرت نتائج هذه االختبار القبلي، أن الطالب نالوا الدرجة املعدلة

 يعين أن نتائج الطالب يف املستوى ناقص.
 (5.1جدول )

 النسبة املؤية االختبار القبلى يف جمموعة الضابطة
 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 - - ممتاز 12-622 6
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 - - جيد جدا 72-71 0
 - - جيد 82-81 3
 %03،3 8 مقبول 12-11 3
 %81،8 03 ناقص 2-21 2

 %622 32 اجملموع
قبل تستخدم الضابطة يف جمموعة  يف اجلدول السابق أن بعض الطالبوجند 

،   لطالبدى ايف تعليم مهارة الكالم ل "Time Token Arends 1998" اسرتاتيجية الباحثة 
 ( منهم يف درجة ناقص.%81،8، و )مقبول( من عدد الطالب %03،3)كما يلي 
 

 فيما يلي وهو : ضابطةوأما نتائج االختبار البعدي جملموعة ال
 (5.2اجلدول )

 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة

 الرقم
 اجملموعة الضابطة

 املستوى
 االختبار البعدي اسم الطالب

6 Akhmad Abdan Syakur 12 مقبول 
0 Aldo Surya 12 مقبول 
3 Amar Fahrezky Yahya 82 جيد 
3 Ammarchdya Achmad Ma 

arif 
 مقبول 12

2 Annisa Noor Khofifah 82 جيد 
1 Ardhika Krisna Sambodo 12 مقبول 
8 Aura Aulia Insyirah 22 ناقص 
7 Chintya I'zaz As shiddiqi 72 جيد جدا 
1 fadrijal Harits 22 ناقص 
62 Gadis Septi Sumaryono 82 جيد 
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66 Haikal Abdul Kadir 82 جيد 
60 Haiqal Jago Panjalu 82 جيد 
63 Hanif Arroisi Mukhlis 22 ناقص 
63 Hazima Rakha Nabila 82 جيد 
62 Mayzeda Firdausi 12 مقبول 
61 Moza Salsabil Yasmin 82 جيد 
68 Muhammad Farhan 

Ramadhan 
 جيد 82

67 Muhammad Irsyad Mauludi 12 مقبول 
61 Muhammad Naufaldi Assidiq 

Soesilo 
 جيد 82

02 Nada Samira 12 مقبول 
06 Nanda Millatul Rosida 82 جيد 
00 Novalina oktavia Risti 22 ناقص 
03 Rio Agung Pangestu 12 مقبول 
03 Rizaldy Rafi 12 مقبول 
02 Rohmatul Amalia Maghfiroh 82 جيد 
01 Sabilly Rusda 12 مقبول 
08 Salsabila Fawwaz Rizqullah 72 جيد جدا 
07 Titi Nur Syiam 82 جيد 
01 Umi Sholehah 72 جيد جدا 
32 Wachdan Zhevan El Hijri 12 مقبول 

 0222 اجملموع
 مقبول

 11،7 املعدل
وهذا  11،7 نالوا الدرجة املعدلةظهرت نتائج هذه االختبار القبلي، أن الطالب 

 يعين أن نتائج الطالب يف املستوى مقبول.
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 (5.3جدول )
 النسبة املؤية االختبار البعدي يف جمموعة الضابطة

 النسبة املؤية عدد التقدير فئة النتائج الرقم
 - - ممتاز 12-622 6
 %62 3 جيد جدا 72-71 0
 %32 60 جيد 82-81 3
 %31،8 66 مقبول 12-11 3
 %63،3 3 ناقص 2-21 2

 %622 32 اجملموع
يف تعليم مهارة الضابطة يف جمموعة  يف اجلدول السابق أن بعض الطالبوجند 

، كما يلي  "Time Token Arends 1998" اسرتاتيجية بدون لطالبدى االكالم ل
( %31،8، و )جيد منهم يف درجة( %32جيد جدا، و)( من عدد الطالب 62%)

 ( منهم يف درجة ناقص.%63،3)مقبول، و درجةمنهم يف 
 

 مقارنة نتائج بني االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربة -3
وبعد شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي جملموعة التجربة، فقدمت 

 الباحثة املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي، كما يلي وهو : 
 (6جدول )

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

 %21،8 68 - - ممتاز 12-622 6
 %61،8 2 - - جيد جدا 72-71 0
 %01،1 7 %1،1 0 جيد 82-81 3
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 - - %31،8 63 مقبول 12-11 3
 - - %31،8 63 ناقص 2-21 2

 %622 32 %622 32 اجملموع
 

وبالنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي من جمموعة التجربة فظهر 
طالبا،  63بعدد  %31،8أن نتيجة الطالب يف االختبار القبلي على مستوى ناقص 

 0بعدد  %1،1طالبا ، ويف مستوى جيد  63بعدد  %31،8ويف مستوى مقبول 
 7بعدد  %01،1الختبار البعدي يف مستوى جيد طالبان، ويف مستوى. وأما يف ا
 %21،8طالب، ويف مستوى ممتاز  2بعدد  %61،8طالب، ويف مستوى جيد جدا 

 طالبا. وهذا البيان أن نتيجة االختبار البعدي أكثر من نتيجة االختبار القبلي. 68بعدد
 

 مقارنة نتائج بني االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة -1
وبعد أن شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، 

 فقدمت الباحثة املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي، كما يلي وهو : 
 (7جدول )

 مقارنة بني االختبار الثبلي والبعدي يف اجملموعة الضابطة

 التقدير النتجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

 - - - - ممتاز 12-622 6
  %62 3 - - جيد جدا 72-71 0
 %32 60 - - جيد 82-81 3
 %31،8 66 %03،3 8 مقبول 12-11 3
 %63،3 3 %81،8 03 ناقص 2-21 2
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 %622 32 %622 32 اجملموع
 

وبالنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة 
طالبا، ويف مستوى  03بعدد  %81،8فظهر أن االختبار القبلي يف مستوى ناقص 

 63،3%طالب. وأما يف االختبار البعدي يف مستوى ناقص  8بعدد  %03،3مقبول 
طالبا، ويف مستوى جيد  66بعدد  %31،8طالب، و يف مستوى مقبول  3بعدد 

طالب. وهذا البيان أن  3بعدد  %62طالبا، ويف مستوى جيد جدا  60بعدد  32%
 نتيجة االختبار البعدي أكثر من نتيجة االختبار القبلي.

 
 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة التجربة والضابطة -5

من اجملموعتني فينبغي للباحثة أن وبعد بيان نتائج االختبارين القبلي والبعدي 
تعرض بيان مقارنة نتائج االختبار البعدي بني جمموعة التجربة والضابطة، واملقارنة كما 

 يلي وهو :
 (8جدول )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربة والضابطة

 الرقم
نتائج االختبار البعدي 

 للمجموعة التجربة
نتائج االختبار البعدي 

 الضابطة للمجموعة
6 12 12 
0 82 12 
3 82 82 
3 12 12 
2 82 82 
1 12 12 
8 12 22 
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7 82 72 
1 82 22 
62 12 82 
66 72 82 
60 82 82 
63 72 22 
63 72 82 
62 12 12 
61 12 82 
68 12 82 
67 12 12 
61 72 82 
02 12 12 
06 82 82 
00 622 22 
03 12 12 
03 12 12 
02 82 82 
01 12 12 
08 12 72 
07 72 82 
01 12 72 
32 12 12 

 0222 0232 اجملموع
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 11،7 73،8 متوسط
= 73،8ظهر من اجلدول السابق أن نتائج االختبار البعدي جملوعة التجربة 

 .0222=  11،7أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  0232
 

 املربع من اجملموعتنينتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف  -6
قدمت الباحثة عن االختبارين االختبار القبلي واالختبار البعدي، إما من اجملموعة 

 .t-testالتجربة واجملموعة الضابطة باالختبار 
 (9جدول )

 الفرق بني االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة

 الضابطةاجملموعة  اجملموعة التجربة الرقم
𝑥1 𝑥2 𝑥 𝑥2 𝑦1 𝑦2 𝑦 𝑦2 

6 60 90 30 900 55 65 10 100 
0 55 75 20 400 40 60 20 400 
3 50 70 20 400 50 70 20 400 
3 70 95 25 625 45 60 15 225 
2 50 70 20 400 60 70 10 100 
1 65 95 30 900 50 65 15 225 
8 60 90 30 900 40 50 10 100 
7 55 75 20 400 65 80 15 225 
1 55 75 20 400 40 55 15 225 
62 60 90 30 900 50 70 20 400 
66 60 85 25 625 55 75 20 400 
60 50 70 20 400 50 75 25 625 
63 50 80 30 900 40 50 10 100 
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63 55 80 25 625 55 75 20 400 
62 60 90 30 900 60 60 0 0 
61 60 90 30 900 50 75 25 625 
68 60 90 30 900 45 70 25 625 
67 60 90 30 900 60 60 0 0 
61 60 80 20 400 50 70 20 400 
02 70 95 25 625 60 65 5 25 
06 50 70 20 400 50 70 20 400 
00 50 100 50 2500 45 55 10 100 
03 60 90 30 900 40 65 25 625 
03 60 95 35 1225 40 60 20 400 
02 50 70 20 400 55 70 15 225 
01 60 90 30 900 50 65 15 225 
08 60 90 30 900 55 85 30 900 
07 50 80 30 900 65 70 5 25 
01 55 90 35 1225 60 80 20 400 
32 50 90 40 1600 50 65 15 225 

 9125 475  24350 830 اجملموع
𝑥 ∑𝑥2 𝑦 𝑦2∑ 

و بعد توضيح اجلدول السابق، ختلص الباحثة بعض النتائج االتية عدد 
اإلحنراف، و جمموعة عدد اإلحنراف مربع من اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجربة، و 

 هي كما يلي: 
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 (11اجلدول )
 جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني    

 الضابطة اجملموعة اجملموعة التجريبية 

جمموع عدد 
 (ΧΣاالحنراف )

جمموع عدد 
 االحنراف املربع

(2ΧΣ ) 

جمموع عدد 
 ( ΥΣاالحنراف )

جمموع عدد 
االحنراف املربع  

(2ΥΣ) 

830 24350 475 9125 

 
أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو االحصايل االستداليل، وتقوم الباحثة 

 .test)-(t3بااالختبار 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
} {

1
𝑛1

+
1

𝑛2
}

 

 املعاين :
𝑀𝑥  املقياس املعديل من اجملموعة التجربة : 
𝑀𝑦  املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة : 

∑ 𝑥2  عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجربة : 
∑ 𝑦2 عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة الضابطة : 

𝑁𝑥  عدد التالميذ يف جمموعة التجربة : 

𝑁𝑦  عدد التالميذ يف جمموعة الضابطة : 

 حيث :

𝑥1 نتائج االختبار القبلي من جمموعة التجربة : 

                                                             
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Jakarta:Rineka 

Cipta,2002)hal:280-281. 
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𝑥2 نتائج االختبار البعدي من جمموعة التجربة : 

𝑥 االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية من جمموعة التجربة : 

𝑦1 تبار القبلي من اجملموعة الضابطة: نتائج االخ 

𝑦2 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة : 

𝑦 االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية من جمموعة الضابطة : 

𝑁 عدد التالميذ لكل الفصل: 

 فنظرنا :
𝑀

𝑥  = 
∑ 𝑥
𝑁

 

=  
830

30
  

= 27,6 

 

                ∑ 𝑥2 =  ∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2

𝑁
 

        =  24350 −
(830)2

30
   

        = 24350 −
688900

30
 

        = 24350 − 22963,3 

     ∑ 𝑥2  = 1386,7 

 

                      𝑀
𝑦  = 

∑ 𝑦
𝑁

 

          =  
475

30
 

          = 15,8 
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               ∑ 𝑦2 =  ∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2

𝑁
 

   = 9125 -  
(475)2

30
 

         = 9125 -  
225625

30
 

         = 9125 – 7520,8 

        ∑ 𝑦2= 1604,2 

 

 

                            𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
} {

1
𝑛1

+
1

𝑛2 
}

 

 

                          𝑡 =
27,6 − 15,8

√{
1386,7 + 1604,2

30 + 30 − 2
} {

1
30 +

1
30

}

 

    

                           𝑡 =
11,8

√2990,9
58 x

2
30

 

                          𝑡 =
11,8

√5981,8
1740

 

                        𝑡  =   
11,8

√3,4
 

                        𝑡 =
11,8

1,8
 

             t =6,5 

              

                ts0,05= 1,701 

                ts0,01=2,467 
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مث قامت الباحثة  ،6,5االحصائي =   tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 
-tمن  (degree of freedom)مث حبثت الباحثة نتيجته يف القائمة احلرية  t-tableبتعيني 

table  = يف املستوى املعنوي  1,701، ٪6يف املستوى املعنوي 2,467 فوجد أن نتيجته
   2,467= ٪1 أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 6,5حصائي = اإل t. وألن نتيجة 2٪

مقبول أي أن   aH وذلك مبعىن أن 1,701=  ٪2كذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
 Time Token Arends“اسرتاتيجية   استخدام فروض هذا البحث مقبولة، وخالصتها أن

 .مهارة الكالمفعالية يف تعليم  ”1998
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 اخلالصة -أ
وبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تدريس تعليم مهارة الكالم باستخدام 

للطالب يف الفصل السابع )ج( يف مدرسة  ”Time Token Arends 1998“اسرتاتيجية 
 سوريا بوانا  املتوسطة اإلسالمية ماالنج وصلت الباحثة إىل النتائج التالية:

 Time Token Arends" اسرتاتيجيةيف عملية تعليم مهارة الكالم بالباحثة بدأت  -1

 على شسيمة كل طالب أعطيت.مث جراء مناشااتإل الطالب تكييفب"1998
الوشت  املوافق شيمة كل طالب يتم إعطاء .ثانية 03 أشل أكثر أو للتحدث مع
اليت  القسيمة، ويقام يتحدث شد أهنى عندما يكون الطالب. بعدها،الذي يقضيه
 القسائم الذين استنفدوا الطالبو  .حتدث شسيمة واحدة كل .املعلم ستقدم إىل

أن  شسيمة حيملالذي  جيب على الطالب ولكن .بعد اآلن التحدث ال ينبغي
 .وهلم جرا .تنفد شسيمتهحىت  يتحدث

يف تعليم مهارة الكالم  "Time Token Arends 1998" أن استخدام اسرتاتيجية  -2
  tة نطق األصوات و استخدام املفردات املناسبة و طالشفعالية من الناحية 

وذلك  2,467= %5أكرب من نتيجة املستوى املعنوى   6,5اإلحصائي= 
مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبولة. وعدد  a Hمردود، و  o Hمبعن أن 

. وبعد اجراء  57باملعدل=  1710نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربة= 
. ومجلة 84,7باملعدل=  2454االختبار البعدي كانت للمجموعة التجربة= 

تقع يف  27,7معدلة من االختبار القبلي إىل االختبار البعدي ارتفع، هو 
 املستوي فعالية.
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 قرتحاتاإل -ب

البحث من البيانات عن النتايج البخث السابق، شدم الباحثة بعض املقرتحات 
  االتية:

واستخدامها يف عملية  سرتاتيجيةيرجى ملدرس اللغة العربية أن ينتفع من هذه اال -1
 التعليم و التعّلم.

خرين أن يطّوروا هذا البحث يف املدرسة األخرى أو يف مراحل ثني األحيرجى للبا -2
 األخرى.



 قائمة املراجع

 مراجع العربية -أ

إبراهيم حممد عطا، طرق تدريس اللغة العربية، )القاهرة: مكتبة النهضة 

 (م 0991املصرية،

)القاهرة: مكتبة النهضة  ،إبراهيم عطا، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الديبية

 ( م 0991 املصرية،

 م(0991هللا حرسي، أمحد بدر، أصل البحث العلمى و مناهجه، )كويت:عبد 

)الرياض: دار  أمحد فوأد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،

 (م 0991 املسلم،

 ، أوريل حبرالدين، مهارة التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء

  )uin-maliki press ،1100ماالنج: (

البحث العاملى مفهومه و أدواته و أساليبه،  ،ذوقان عبيدات و زمالؤه

 م(0991)الرياض:درأمسة، 

) مصر: دار األرقام،  رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،

 م( 0919



عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و زمالؤه، دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة 

 هـ(  0111العربية لغري الناطقني هبا، ) مؤسسة الوقف اإلسالمي: 

فتحي علي يونس، أساسيات يف تعليم اللغة العربية، ) القاهرة: دار الثقافة 

 (م0990 للطباعة والنثر، 

، تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية، حممد صالح الدين علي جماور

 (م 0911)الكويت: دار القلم، 

حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، ) عمان: دار الفالح، 

 ( م0919

حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري 

 (م 1112الناطقني هبا، )مصر: إيسيسكو، 

 -مدخله -كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسهحممود  

 (م 0991طرق تدريسه، )اململكة العربية السعودية:جامعة أم القرى، 

، مادة )كلم(، )املغرب: املكتبة 1معجم اللغة العربية: املعجم الوسيط، ج

 ( 991العلمية، 

تيجية و تعليمه، )القاهرة، مكتبة مىن إبراهيم اللبودي، احلوار و فنياته و إسرتا

 (1112الوهبة، 
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