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عليم أبف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة اؼباجستَت ُب ت أقر
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، 
حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من إبداع غَتم أك أتليف األخر. كإذا ادعى أحد استقباال 

ن تكوف أهنا من أتليفو كتبيُت أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل اؼبسؤكلية على ذلك، كل
اؼبسئوكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 

 اغبكومية ماالنج.

  ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة كمل هبربين أحد على ذلك.

 

 َُِٕ ديسمرب ُٖابتو، 

 الطالبة القرة،

 

 ديوم عصرية
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 أىدم ىذه الرسالة إىل :
 

 (إىل والدي احملبوب )احلاج فتح الرمحن( ووالديت احملبوبة )احلاجة أفرح ليلي
تاج إليو من قد ربياين تربية منذ صغَت حىت اآلف ؽبا كأعطياين كل ما أحاللذاف 

اؼباؿ كالدعاء كالتشجيع كالرضبة حىت استطعت أف أًب دراسيت ُب الدراسات العليا 
 ُب ىذه اعبامعة.

 "اللهم ارضبهما كاغفر ذنبهما اي أرحم الراضبُت كأدخلهما جنة النعيم"
 

  أمحد خري األكملأخيت الصغرية فيت الوية وأخي الصغري 
 كتعليم اللغة العربيةاللذين شجعاين على اغبرص ُب التعلم 
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 مستخلص البحث

دبعهد  التمريض قسم لطلبة الكالـ ؼبهارة السياقي اؼبدخل أساس على التعليمية اؼبواد ـ، تطويرَُِٕديوم عصرية، 
 . رسالة اؼباجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعةبكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"

الدكتور ( ِاديناات ، اؼباجستَت ( الدكتور كلداان كركُج. اؼبشرؼ : موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالن
 .، اؼباجستَت دانياؿ حلمي

 ، تعليم اللغة العربية للعلـو الصحية.مهارة الكالـ السياقي، اؼبدخل اؼبواد التعليمية، الكلمات األساسية :
 

الذين  ، ليكونوا من اؼبوظفُت اؼبتأىلُت بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  اللغة العربيةالتمريض قسم  يتعلم الطلبة 
 العلـودبهارات ُب اللغة العربية. كلكن مضموف اؼبواد التعليمية ُب ؾباؿ  اؼبعهد العايل دىمييستعدكف للعمل ُب خارج البالد ك تزك 

للكتب اؼبدرسية اليت يتم استخدامها مل تتمكن إىل اغبد األقصى من أف تسهل على الطلبة  بكالوقباف العايل" دمحمية"دبعهد  الصحية
التمريض، ٍب نسخها عبميع الطلبة، حيث  طلبة قسممناسبة ابحتياجات  غَتتعلم اللغة العربية كما يتم أخذ مواد التعليم عشوائيا 

 ال تنمي اؼبهارات اللغوية األربعة ال سيما مهارة الكالـ. يكوف اؽبدؼ منو الفهم للنصوص القديبة فحسب. حبيث
دبعهد  التمريض قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد تطوير( ُأما أىداؼ ىذا البحث فهي: 

 قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد خصائص لوصف( ِ ، بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"
 اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة اؼبطورة التعليمية اؼبواد فعالية لقياس( ّ ك بكالوقباف، الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض
  .بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم لطلبة السياقي

( الدراسة التمهيدية كربليل ُه الدراسة منهج البحث كالتطويرم، كتتم عملية أبربعة مراحل، ىي : تستخدـ الباحثة ُب ىذ
( التحكيم من ّ، هارة الكالـ على أساس اؼبدخل السياقي لطلبة قسم التمريضؼبواد التعليمية اؼب( تصميم ِاالحتياجات كاؼبنهج، 

( كربليل البياانت بتعُت فعالية تعليم اللغة العربية حسب نتيجة الطلبة ُب ْلى طلبة، اػبرباء، كمعلم اللغة العربية، كالتجريب اؼبيداين ع
 .t-test االختبار القبلي كالبعدم ابلرمز

( إف إجراءات إعداد اؼبواد التعليمية ؼبهارة الكالـ لطلبة دبعهد "دمحمية" العايل للعلـو الصحية ُىي : ) البحث ىذا نتائجك 
اغباجات، كالتخطيط كالتطوير، كإعداد اإلنتاج، كتصديق اإلنتاج،  كاإلصالحات، كالتجربة اؼبيدانية، كاإلصالح بكالوقباف ىي: ربليل 

االستكشاؼ (، Engagement) ( أما خصائص اؼبواد التعليمية اؼبطورة ىي التشويق أك جذب االنتباهِاألخَت. )

(Exploration ،)التفسَت (Explanation ،)التوسع (Elaboration ،)كالتقومي (Evaluation ُب ىذه اؼبواد على )
( دلت نتيجة البحث على أف استخداـ اؼبواد اؼبعٌدة يساعدىم أكثر ُب أداء التعبَت الشفهي بلغة اؽبدؼ، ّأساس اؼبدخل السياقي، )

كنتيجة درجة  ُُ،ّ:  t0 اغبقيقيتظهر نتائج االختبار اؼبعدؿ  ككانت اؼبواد اؼبعٌدة جيدة كفعالة ُب ترقية قدرة الطلبة على الكالـ.
 كىذا ،ِ ،ٕٗ% =  ُ ك ِ ،َٔ%( =  ٓ)فياللوحة دبستول الداللية  ِٓ، مع يتم اغبصوؿ على مدافع من ِٓ( = df) اغبرية
.  ٖ، ٔٔ>  ٕ، ٙٓ>  ٕ ،ٜٚ =  t.s0,01   <t.s0,05  < t0( ttabel) اللوحة ُب قيمة من أكرب t0 (thitung)  نتيجة أف يظهر
 أف قالوا الطلبة من ُٕ،ٖٔ%  أف على تدؿ الطلبة لعينة الباحثة قدمتها اليت االستبانة كنتيجة. مقبولة (t) التائي االختبار يجةنت إذف،
مواد التعليمية مهارة الكالـ على أساس اؼبدخل السياقي لطلبة  استخداـ أف دبعٌت كىذا .العربية اللغة تعليم ُب تشجعهم اؼبطورة اؼبادة

  ض فعاؿ.قسم التمري
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ABSTRACT 
 

Asriyah, Dewi. 2017. Preparing of Teaching Materials for Arabic Speaking Skill for Nursing 

Academy Student in Institute of Health Science Muhammadiyah Pekalongan. Thesis. 

Post-Gradutae Program in Arabic Language Education, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : (I) Dr.H.Wildana Wargadinata, Lc, M.Ag 

and (II)  Dr.Danial Hilmi, M.Pd. 

 

Keywords : Teaching Materials, Speaking Skill, Contextual Approach, and Arabic for Health. 

 

Nursing students of the Academy of Institute of Health Science Muhammadiyah 

Pekalongan learn the Arabic language, to make the professional staff who are preparing to put 

them in and out of the country, equipped with skills in Arabic. But the content of educational 

materials in Academic Nursing of Institute of Health Science Muhammadiyah Pekalongan for 

text books that are used can not to a large extent to make it easier for students to learn Arabic as 

it is to take learning materials randomly not be appropriate for the needs of the student Academy, 

then copy them to all students, where the aim is to understanding of the ancient texts only. So as 

not to develop the four language skills, especially speaking skill. 

The purposes of this research are: 1) A handbook to improve Arabic speaking skill for 

students of the Nursing Academy Institute of Health Science Muhammadiyah Pekalongan 2) 

Describe the characteristic of handbook to improve Arabic speaking skill for students of the 

Nursing Academy Institute of Health Science Muhammadiyah Pekalongan, and 3) Test the 

effectiveness of handbook in improving student’s Arabic speaking skill of Nursing Academy 

Institute of Health Science Muhammadiyah Pekalongan. 

The methodology of this research is the research and development (R&D). Research 

instruments to collect data are : 1) Preliminary study by conducting needs assessment, 2) 

Developing and preparation of Arabic teaching materials based of contextual approach, 3) 

validation test, languange content experts, designers and instructional media, lecturers of Arabic, 

and student of Nursing Academy Institute of Health Science Muhammadiyah Pekalongan,and 4) 

Analysis phase of trial and validation data with percentage formula and t-test. 

The result of thi research are : (1) The process of preparing this resource is the need 

analysis, deign and develop, product preparation, product validation, product revision, product 

trial, and final product. (2) Characteristics of teaching materials that are developed is located in 

the Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration and Evaluation of teaching materials that 

are based on the principle of contextual approach, and (3) The experiment appointed that using 

product handbook could improve the ability of students to speak Arabic. Based on the result of 

pre-test and post-test that use the handbook was effective in learning Arabic for speaking skill to 

high level, is prove when the value t0 = 3,11 and freedom level (df) = 25, with the next known 

price t tabel at ts 5% = 2,06 and 1% = 2,79. And it shows that result for (tcount) is greater than 

value (ttable) that is = t.s0,01 > t.s0,05 > t0 = 2,79 > 2,06 > 3,11. It demonstrates instructional 

materials that have been developed effectively to overcome learning difficulties among students 

and help them to improve their speaking skills. Results of the student questionnaire data after 

using the teaching materials were 86, 17% of the students revealed that the developed book has 

improved their learning spirit in Arabic learning. 
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ABSTRAK 

Asriyah, Dewi. 2017. Pengembangan Bahan Ajar untuk Keterampilan Berbicara Berbasis 

Kontekstual untuk Mahasiswa Keperawatan di STIKES Muhammadiyah Pekalongan. 

Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : (I) Dr.H.Wildana Wargadinata, 

Lc, M.Ag (II)  Dr.Danial Hilmi, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Materi Ajar, Keterampilan Berbicara, Pendekatan Kontekstual, Bahasa Arab 

Kesehatan. 

 

Mahasiswa Keperawatan STIKES Muhammadiyah Pekalongan mempelajari bahasa 

Arab, untuk menciptakan staf profesional yang siap untuk menempatkan mereka di dalam dan 

luar negeri, dilengkapi dengan keterampilan dalam bahasa Arab. Tapi isi materi ajar di Program 

Studi Keperawatan STIKES Muhammadiyah Pekalongan untuk buku-buku teks yang digunakan 

sebagian besar belum bisa mewakili perannya sebagai bahan ajar yang membuat lebih mudah 

bagi mahasiswa untuk belajar bahasa Arab,  karena dengan mengambil bahan ajar secara acak 

tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Program Studi Keperawatan, dan kemudian mereka 

meng-copynya, di mana tujuannya adalah untuk memahami teks-teks kuno saja. Sehingga tidak 

mengembangkan kemampuan empat keterampilan dalam bahasa Arab, terutama keterampilan 

berbicara. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui proses penyusunan bahan ajar untuk 

keterampilan berbicara berbasis kontekstual untuk mahasiswa keperawatan, 2. Mendeskripsikan 

karakteristik dari bahan ajar untuk keterampilan berbicara berbasis kontekstual untuk mahasiswa 

keperawatan, dan 3) Mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaannya oleh mahasiswa 

keperawatan STIKES Muhammadiyah Pekalongan 

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain Research and 

Development (R&D) dengan prosedur pengembangan melalui empat tahap yaitu : 1) tahap studi 

pendahuluan dengan melakukan penilaian kebutuhan, analisis kurikulum, 2) tahap 

pengembangan dan penyusunan bahan ajar kemahiran berbahasa Arab berbasis kontekstual, 3) 

tahap uji coba pengembangan dan validasi produk, ahli isi bahasa, ahli desain dan media 

pembelajaran, dosen bahasa Arab, dan mahasiswa STIKES Muhammadiyah Pekalongan, dan 4) 

tahap analisis data hasil uji coba dan validasi dengan rumus presentase dan uji t-tes. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Proses penyusunan bahan ajar ini adalah analisis 

kebutuhan, mendesain dan mengembangkan, penyusunan produk, validasi produk, revisi produk, 

uji coba produk, dan produk akhir, (2) Karakteristik dari bahan ajar yang dikembangkan adalah 

terletak pada bagian Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration dan Evaluation bahan 

ajar yang disusun berdasarkan asas pendekatan kontekstual, (3) Penggunaan produk bahan ajar 

yang telah didesain memiliki efektifitas yang sangat baik di dalam peningkatan keterampilan 

berbicara para mahasiswa. Dari hasil pre tes dan post test menunjukkan nilai t0 = 3,11 dan tingkat 

kebebasan (df) = 25, dengan selanjutnya diketahui harga t tabel pada ts 5% = 2,06 dan 1% = 

2,79, dan itu menunjukkan bahwa hasil untuk (thitung) lebih besar dari nilai (ttabel) yaitu : t.s0,01 > 

t.s0,05 > t0 = 2,79 > 2,06 > 3,11. Ini menunjukkan bahan ajar yang telah dikembangkan efektif 

untuk mengatasi kesulitan belajar di kalangan mahasiswa dan membantu mereka untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara. Hasil dari data kuesioner mahasiswa setelah 

menggunakan bahan ajar adalah 86, 17 % dari mahasiswa mengungkapkan bahwa buku yang 

dikembangkan telah meningkatkan semangat belajar mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. 

 

 



 ؾ 
 

 

 وتقدير شكر
 كاؼبرسلُت األنبياء أشرؼ على كالسالـ كالصالة العاؼبُت رب هلل اغبمد الرحيم، الرضبن هللا بسم

 .كبعد أصبعُت، حابوكأص آلو كعلى
 صميم من قدـت أف ةالباحث ريدت كىنا للماجستَت، العلمية لرسالةا ىذه كتابة إنتهاء ةالباحث سرت

 :كىم الرسالة، ىذه كتابة على كساعده ساىم قد ؼبن التقدير كأشبن الشكر أجزؿ العميق قلبو
 اإلسالمية  إبراىيم الكم موالان جامعة مدير ،اؼباجستَت اغبارس عبد اغباج دكتورال األستاذ .ُ

 .النج دبا اغبكومية

 كلداان الدكتور ك العليا الدراسات كلية مدير ،اؼباجستَت الدين حبار اغباج دكتورال األستاذ .ِ
 مالك موالان جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس اؼباجستَت ،اتانيادكرك

 االرشادات أعطى قد الذم األكؿ اؼبشرؼ بصفتو ك دباالنج اغبكومية اإلسالمية  إبراىيم
 .الرسالة ىذه كتابة ُب اؼبفيدة كالتوجيهات
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 األول الفصل

العام اإلطار  

 مقدمة . أ

 برامج نوعُت، إىل عاـ شكلب هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم رامجب تنقسم
 تدرس اليت امةالع الربامج كىي ،(لالتصاؿ اللغة تعليم فيها دبا) للحياة العربية اللغة تعليم
 كُب .ُخاصة ألغراض العربية لتعليم برامج الثاين كالنوع. اليومية االتصاالت ألغراض فقط
 اللغة تعليم مثل خاصة، ألغراض العربية اللغة تعليم برامج من العديد ظهرت رىا،تطوٌ 

 كاؼبمرضات كاألطباء العمل كأرابب كللمحامي ةكاؼبهني األكاديبية غراضألل العربية
 . كغَتىا

 أساس على اؼببٌت اػباص الربانمج فهو التمريض قسم لطلبة العربية اللغة تعليم أٌما
 التعاليم كبُت بينو ـبتلف التعليم ىذا أف يعرفوا أف احملاضرين على فيلـز. الطلبة حاجات
 سيكونوف الذين التمريض قسم طلبة يى الربانمج ىذا من اؼبستهدفة كالفئة .األخرل

 إىل العربية اللغة تعليم برانمج يتجو أف من بد فال اؼبهن، من ىو ضكاؼبمرٌ . اؼبمرضُت
 من لالستفادة راتاؼبقرٌ  من ابلتمريض يرتبط ما يقدـ حيث التمريض طلبة حاجات
 أىداؼ فأب القوؿ يستطيع. التمريض ؾباالت كفق كتعبَتاهتا هتااكمصطلح اللغة مفردات

 سبكُت ىي التمريض قسم لطلبة يةطب لغة ابعتبارىا اػباصة لألغراض العربية اللغة تعليم
 ميؤىله بقدر ككتابة كقراءة كحديث استماع من العربية اللغة مهارات من الدارسُت
 .  ممهنته خالؿ من كالتفاعل للمشاركة
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 عملٌية ُب كجودىا من بدال اليت الًتبوية العناصر من عنصر ىي التعليمية اؼبوادٌ  إف
 ابألىداؼ تناسب اليت ىي ِالعريب اجمليد عبد صالح ذكره كما اعبٌيدة كاؼبواد. التعليم

 حسب على اختيارىا ُب احملاضركف يهتمٌ  أف فيجب. اؼبنشودة اؼبهارة ؽبذه اؼبطلوبة
 اغباجات الختالؼ كتبعا. كالوسيلة ابلطريقة اؼبادة لتناسب اعبيدة اؼبادة خصائص

 التعليم كطرؽ التعليمية اؼبواد زبتلف أف ينبغي فلذلك التمريض، قسم لطلبة األىداؼك 
 . غَتىم نم التمريض لطلبة

 الصحية للعلـو العايل" دمحمية"معهد  ُب، كاف ّابلنسبة مقابلة الباحثة مع احملاضر
 أيضا لبةالط ذبهيز ًب كقد. ؼبهنتهم تدعم اليت التعليمية اؼبواد من عدد لديها بكالوقباف

 العربية الدكؿ ُب سيما كال شىت أمكنتهم ك أعماؽبم ُب اؼبتخرجُت الستعداد الكالـ دبهارة
 كىبضع العرب اؼبرضى مع التواصل ُب كخاصة مهمٌ  أمر ىذا ْ.األكسط الشرؽ ُب أم

 اؼبوظٌفُت من غَتىم مع التواصل ُب السيما إبندكنيسيا، اؼبستشفيات ُب الطيب للعالج
 (. العربية ابللغة إال اليتحٌدثوف كمعظهم) اندكنيسيا ُب عاملُتال الطبٌيُت

 طبية ألغراض العربية اللغة تعليم ُب غامضة التزاؿ اليت اؼبشاكل إحدل كلكن
. طبية ألغراض العربية اللغة ُب جاىزة كتب أك برامج أك مناىج استخداـ عدـ ىي لطلبة
 العربية اللغة تدريس ُب العربية غةالل ميمعلٌ  صزبصٌ  ىو اغباؿ ىذا من األسباب كأحد

 .طبية أك خاصة ألغراض العربية اللغة تدريس ؾباؿ ُب صهمزبصٌ  كليس أكاديبية ألغراض
 قد اعبامعات ُب التمريض قسم لطلبة العربية اللغة موفيعلٌ  الذين احملاضرين من ككثَت
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 -سفلأل اكمازالو  – ككانوا طويال، زمنا األساسية الفركؽ ىذه من كثَتا أغفلوا
 موادٌ  تصبح أبف اإلسالمية اعبامعات ُب لطلبةا يستعملوهنا اليت التعليمية اؼبواد يستعملوف

 اؼبعٌلم يستخدـ ال ختلفة،اؼب اؼبصادر من التعليمية اؼبوادٌ  احملاضر ميعلٌ  .الطلبة ؽبؤالء
 بةالطل ابحتياجات اؼبناسب غَت اؼبستخدـ كالكتاب. السبورة إالٌ  التعليمية الوسائل
 استخداـ دبجٌرد الطلبة يدركها لن الكالـ مهارة ألفٌ . الكالـ مهارة ستيعابال السيما
 كىذا. الفصل ُب العربية اللغة تعٌلم على واكيصعب يبٌلوا حىت. الكتابة مهارة خالؼ السبورة

 .صحيح غَت شيئ طبعا
 مساعدة إىل هتدؼ تعليمية عملية أبنو السياقي التعليم ٓكنيت. ر ىوم عرؼ

 السياؽ أك اليومية اغبياة دبحتول اؼبواد ارتباط طريق عن التعليمية اؼبواد معٌت لنظر الطلبة
 ربويل ؾبٌرد ليس السياقي التعليم ُب أبف القوؿ كيستطيع. كالثقاُب كاالجتماعي الشخصي
. الواقعية اغبياة عن اؼبنفصلة النظرايت حفظ خالؿ من الطلبة إىل اؼبعٌلم من اؼبعلومات

 .اؼبدركسة اؼبعلومات من قدرهتم عن للبحث الطلبة تسهيل على الضغط ىو اكإمبٌ 

 اهبذ التعليمية اؼبواد تطوير ُب السياقي ساساأل الباحثة تاختار  ذلك، على بناء
 الطلبة مساعدة إىل يستهدؼ الذم التعليم مداخل من مدخل ألنو ةيالصح علـوال اؼبعهد

 كاجملتمعية الفردية انحية من اليومية الطلبة حبياة طاكارتبا عالقة التعليمية اؼبواد فهم ُب
 األساس ىذا تستخدـ أف الباحثة تريد. ٔالتعليم من يريدكنو ما على وبصلوا حىت كالثقافية

 كاؼبوضوعات اؼبفردات مفهـو ُب الطلبة سهولة إىل هبدؼ التعليمية اؼبواد تطوير ُب
. زبرجهم كبعد مالتعلٌ  عملية اثناء بالطال حاجات مع تناسب ك ترتبط اليت كاحملتوايت
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 اللغة لتعٌلم التعليمية اؼبواد تطوير ُب مراعتها تنبغي اليت األمور من الطلبة حاجات ألف
 . خاٌصة ألغراض العربية

 أم للتمريض، الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  تبدك اليت شكلةاؼب من انطالقا
 اؼبواد تطٌور أف ثةالباح أرادت كابلتايل ثابتة،ال التعليمية واداؼب أك كتاب كجود عدـ

 ما على بناء. سياقيال اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة العربية اللغة تعليم ُب التعليمية
 العربية غةللٌ  التعليمية واداؼب إعداد إىل هدؼي الذم البحث إجراء تريد حثةالبا فإف سبق،
 عنواف ربت البحث هبذا الباحثة قـوت كلذلك .اغبوار أك الكالـ مهارة تطوير ُب اؼبؤثرة

 التمريض قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد تطوير"

 ." بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد 

 البحث أسئلة . ب

 :يلي كما البحث أسئلة فإف الباحثة، قدمتها اليت للمشكالت ابلنسبة

 لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد يرتطو  يتم كيف  -ُ
 ؟ بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم

 قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد خصائص ما -ِ
 ؟ بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض

 السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة اؼبطورة التعليمية اؼبواد فعالية مدل ما -ّ
 ؟ بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم لطلبة

 البحث أىداف. ج
 :األتية األىداؼ ربصل أف الباحثة تريد ةالسابق البحث أسئلة كمن

 التمريض قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس ىعل الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد تطوير -ُ
 .بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد 
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 لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد خصائص لوصف -ِ
 .بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم

 لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة اؼبطورة التعليمية اؼبواد فعالية لقياس -ّ
 .بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم

 نتاجاال مواصفات. د
 على اؼبواد ىذه فتكوف الكالـ، مهارة لًتقية التعليمية اؼبواد تنتج اف الباحثة تريد

 :اآلتية مواصفات
  B5 كرقة شكل على( hard copy) الورقي الكتاب بشكل االنتاج يصبح .ُ

 األساسية الكفائة كمعيار الكتاب استخداـ دليل من التعليمية اؼبواد تتكوف .ِ
 .كاغبوارات كاؼبؤشرات

 مناسبة مادهتا أم السياقي اؼبدخل أساس على التعليمية اؼبواد ىذه كتبت .ّ
 ةسبع من التعليمية اؼبواد ىذه تتكوف. مادهتا ُب السياقي ام الطلبة بسياؽ

دبعهد  التمريض قسم لطلبة اػبامس للمستول الدراسية السنة نصفل كحدات
 الطب، ادكات التعارؼ، :منها ، بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"

 .العالجي اتصاالت ك التسجيل غرفة ُب األمراض، اظباء اعبسم، اجزاء

 تعليم مواد هناية كَب. كالتدريب كاغبوار، جديدة، اؼبفردات من الدرس يتكوف .ْ
 .كاؼبراجع اؼبفردات كقائمة الباحثة قدمت

 اؼبستول ُب للطلبة كاؼبلونة اؼبتنوعة الصور من يتكوف درس لكل الكتاب ىذا ك .ٓ
 .اػبامس

 البحث فروضى. 
 السياقي اؼبدخل أساس على التعليمية مواد أف التطوير ىذا من الباحثة افًتضت

دبعهد  التمريض قسم ُب اػبامس ولاؼبست طلبة لدل العربية اللغة تعلم لتيسَت مهم
 كفاءة ترقية على فعالة اؼبطورة اؼبواد ككانت. بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"
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 عند عليهم كتسهل تساعدىم بل الطلبة على تصعب ال حىت الكالـ مهارة ُب الطلبة
 .العربية اللغة تعلم
 البحث فوائد. و

 :األتية اعبوانب َب اكمنتفع مفيدا حبثا يكوف أف البحث ىذا يرجى
 النظرية فوائد -ُ

 التعليمية اؼبواد تطوير  كيفية ُب كاؼبعلومات اؼبعرفة إثراء ُب البحث ىذا يساىم 
دبعهد  التمريض قسم لطلبة الكالـ مهارة مادة ُب خاصة كتصميمها، اعبيدة

 .بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"

 التطبيقية فوائد -ِ

 .كالتعلم التعليم عملية ُب مساعدة البحث ىذا نتيجة تكوف فأ:   للباحثة
  عملية إرشاد ُب مفيدا كنتائجو دبعلوماتو البحث ىذا يكوف أف:   للمعٌلم

 .الصحية للعلـو العربية للغة تعليمية
  ؼبيوؽبم كدافعا مفيدا كنتائجو دبعلوماتو البحث ىذا يكوف أف:   للطلبة

 كمروبة بسهولة الصحية للعلـو بيةالعر  اللغة تعليم ُب كرغبتهم
 .اؼبلل دكف

 البحث حدود. ز
 كي يكوف ىذا البحث مركزا ُب موضوعو حددت الباحثة كما يلي:

 مهارة لًتقية التعليمية اؼبواد تطوير ىو البحث ىذا موضوع:  اؼبوضوعي اغبد  -ُ
 . السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ

 اؼبوضوعات على ربتول اليت اؼبواد لىع ِ احملادثة تعليم ُب البحث ىذا كتقتصر
 مهارة تركز الكالـ، مهارة ربديد. استيعاهبا الطلبة على سهل اليت كاؼبواد اغبالية
 النحوية الصيغ ابستخداـ األفكار عن التعبَت( ُ: )على البحث ىذا ُب الكالـ

 أبىداؼ مناسبا سليم ينطق اليت معُت موضوع عن التحدث( ِ) ك اؼبناسبة،
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 للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم اػبامسة للمرحلة الكالـ مهارة تعليم
 .بكالوقباف الصحية

 قسم لطلبة بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  : اؼبكاين اغبد -ِ
 ُب كاحدة حصة اػبامس اؼبستول ُب العربية اللغة تدريس فيها ألف التمريض
 .األسبوع

 شهر منذ ُٕ.ِ الدراسي لعاـا من ابلبحث الباحثة ـكستقو :  الزماين اغبد -ّ
 .نوفمرب – مربسبت

 السابقة الدراسات. ح
 :يلي كما ىي البحث هبذا تتعلق اليت السابقة الدراسات

 لطلبة العريب الكالـ مهارة تعليم كتاب تطوير: العنواف( ـُِ.ِ) فكري أمحد -ُ
 ُب ذبرييب يرمتطو  حبث) خاصة ألغراض اللغة تعليم ضوء ُب التمريض قسم

  ٕ(.إندكنيسيا كرينجي ُب للتمريض العايل" ساكيت إنساين بينا" معهد

 

 التطويرم البحث منهج البحث ىذا ُب الباحث استخداـ: البحث منهجية -
 (. Dick and Carey) ككارم ديك بشكل

 حيث كمعلميهم التمريض قسم لطالب كبَتة أنبية( ُ: البحث نتائج -
 ترقية ُب فعاؿ دكر( ِ. لو أف كما كجذابتو، ولفعاليت الكتاب يناسبهم
 كالنفس كالسلوؾ اؼبعرفة حيث للطالب الدراسي كالتحصيل التعليمية العملية
 .العربية ابللغة الكالـ تطبيق ُب حركية

 

                                                           
 خاصة ألغراض اللغة تعليم ضوء يف التمريض قسم لطلبة العريب الكالم مهارة تعليم كتاب تطوير فكرم، أضبد 7

 متعلي ُب الدككتورا درجة لنيل رسالة ،(إندونيسيا كرينجي يف للتمريض العايل" ساكيت إنساين بينا" معهد يف جترييب تطويري حبث)
 (.ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جبامعة العليا الدراسة كلية: ماالنج) العربية اللغة
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 التمريض قسم لطلبة الدراسي اؼبنهج تطوير: العنواف( ـََِّ) بوداينتو النغينج -ِ
 Developing the English Syllabus for the Students of) ماالنج دمحمية ابعبامعة

Nursing Academy in Muhammadiyah of Malang.)ٖ 

 عند التطويرم اؼبنهج الدراسة تلك ُب الباحث استخدـ: البحث منهجية -
 (.Yalden) ايلدين

 اؼبنهج من أنواع الثالثة إعداد ُب البحث ىذا نتائج( ُ: البحث نتائج -
 تطوير على ربتول كاليت التمريض قسم لطلبة ليزيةاإلقب اللغة ُب الدراسي
 اؼبنهج( ِ. الفصل ُب كالتقومي التعليم، كعملية التدريس، كأىداؼ احملتول،
 كاؼبنهج األكؿ، للمستول اإلقبليزية ابللغة الكالـ مهارة لتعليم األكؿ الدراسي
 .الثالث للمستول الثالث الدراسي كاؼبنهج الثاين، للمستول الثاين الدراسي

 

 على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبادة تطوير: العنواف( ـُّ.ِ) التقية بريرة أين -ّ
 اإلسالمية اؼبتوسطة يسفورم مدرسة على ابلتطبيق) السياقي اؼبدخل أساس
  ٗ.ماالنج

 دبدخل التطويرم البحث ابؼبنهج الباحثة اسخدمت: البحث منهجية -
 . الكمى

 على الكالـ ؼبهارة اؼبطورة التعليمية ةاؼباد اػبصائص أما( ُ: البحث نتائج -
 التعليمية اؼبادة( ِ ،"جدا جيدا" النتيجة على تدؿ السياقي اؼبدخل أساس

                                                           
8
 Developing the English) ماالنج دمحمية ابجلامعة التمريض قم لطلبة الدراسي ادلنهج تطوير ،بوداينتو النغينج 

Syllabus for the Students of Nursing Academy in Muhammadiyah of Malang)، اؼباجستَت درجة لنيل رسالة 
 (.ماالنج اغبكومية جبامعة العليا الدراسة كلية: ماالنج) اإلقبليزية اللغة تعليم ُب

 يسفوري مدرسة على ابلتطبيق) السياقي ادلدخل أساس على الكالم دلهارة التعليمية ادلادة تطوير التقية، بريرة أين 9
 مالك موالان جبامعة العليا الدراسة كلية: ماالنج) العربية اللغة تعليم ُب اؼباجستَت درجة لنيل رسالة االنج،م اإلسالمية ادلتوسطة

 (.ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم
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 ؽبا الباحثة طورهتا اليت اعبديدة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة
 .الكالـ ؼبهارة الطلبة قدرة ترقية ُب فعالية

 الباحثة كجدت جديد من الباحثة هاعرضت اليت السابقة الدراسات من انطالقا
 :يلي فيما كاالختالؼ الشبو أكجو

 ٔ.ٔ: جدول
 السابقة الدراسات

 البحث ابتكار االختالؼ كجو الشبو كجو البحث موضوع/ الباحث الرقم
( ـُِ.ِ) فكري أمحد ُ

 تعليم كتاب تطوير: العنواف
 لطلبة العريب الكالـ مهارة
 تعليم ضوء ُب التمريض قسم
 حبث) خاصة ألغراض اللغة

 بينا" معهد ُب ذبرييب تطويرم
 العايل" ساكيت إنساين

 كرينجي ُب للتمريض
 (إندكنيسيا

 اؼبواد طورت
 ؼبهارة التعليمية

 لطلبة الكالـ
 التمريض قسم

 كتاب تطوير
 مهارة تعليم

 لطلبة الكالـ
 ُب التمريض قسم
 اللغة تعليم ضوء

 خاصة ألغراض
 ديك بشكل
 Dick) ككارم

and Carey )
 الباحثة كأما

 بورغ بشكل
 Borg) كغاؿ

and Gall) 

"  الباحثة أما
 اؼبواد تطوير

 ؼبهارة التعليمية
 على الكالـ
 اؼبدخل أساس

 لطلبة السياقي
 "التمريض قسم

( ـََِّ) بوداينتو النغينج ِ
 اؼبنهج تطوير: العنواف

 التمريض قسم لطلبة الدراسي

 طلبة ُب طورت
 التمريض قسم

 اؼبنهج طورت -
 الدراسي

 قسم لطلبة

 الباحثة أما
 مواد تطوير"

 ؼبهارة التعليمية
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 ماالنج دمحمية ابعبامعة
(Developing the English 

Syllabus for the 

Students of Nursing 

Academy in 

Muhammadiyah of 

Malang.) 

 

 التمريض

 اؼبنهج -
 عند التطوير
 ايلدين

(Yalden) 

 على الكالـ
 اؼبدخل أساس

 بةلطل السياقي
 "التمريض قسم

( ـُّ.ِ) التقية بريرة أين ّ
 التعليمية اؼبادة تطوير: العنواف
 أساس على الكالـ ؼبهارة

 ابلتطبيق) السياقي اؼبدخل
 يسفورم مدرسة على

 ماالنج اإلسالمية اؼبتوسطة

 اؼبادة تطوير
 ؼبهارة التعليمية

 على الكالـ
 اؼبدخل أساس

 السياقي

 اؼبواد تطوير
 ةؼبهار  التعليمية

 على الكالـ
 اؼبدخل أساس

 ابؼبنهج السياقي
 التطويرم البحث
 الكمى دبدخل

 الباحثة كأما
 بورغ بشكل
 Borg) كغاؿ

and Gall) 

 الباحثة أما
 اؼبواد تطوير"

 ؼبهارة التعليمية
 على الكالـ
 اؼبدخل أساس

 لطلبة السياقي
 "التمريض قسم

 

 ألف السابقة، وثحب عن ىبتلف البحث ىذا أف عرفنا السابقة، البحوث من
 السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد تطوير على ركزت الباحثة

 إف. بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم طلبة على ابلتطبيق
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 اؼبستول التمريض قسم لطلبة العربية اللغة تعليم ُب التعليمية اؼبواد سينتج البحث ىذا
 . السابقة ابلبحوث كىبتلف ، بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  الثالث

 ادلصطالحات حتديد . ط

 ربقيق بغرض للطلبة تقديبو ُب نرغب الذم التعليمي احملتول ىي:  التعليمية اؼبواد .ُ
 ُب الطلبة يتعلمو الذم اؼبضموف كىي. كجدانية أك مهارية أك معرفية تعليمية أىداؼ

 عملية عند الطلبة أذىاف إىل اؼبعلومات إعطاء اؼبعلم يريد ما كل إذف ام علم
 َُ.التعليم

 خاطر ُب هبوؿ عما كاإلفصاح اإلابنة ىو اللغة أصل ُب الكالـ:  الكالـ مهارة .ِ
 فن ىو اصطالحا كالكالـ. األخركف يفهمو حيث من كمشاعره أفكاره من اإلنساف

 كاألراء كالفكار كاػبربات كاؼبعارؼ وماتكاؼبعل كاألحاسيس كمشاعر اؼبعتقدات نقل
 القبوؿ موقع اؼبخاطب أك اؼبستقبل أك اؼبستمع من يقع نقال آخرين إىل شخص من

 ُُ.كاإلستجابة كالتفاعل كالفهم

 التعليمية اؼبواد بُت اؼبدرس هبا يربط اليت التعلم ك التعليم فكرة ىو:  السياقي اؼبدخل .ّ
 قد اليت اؼبعرفة بُت يربطوا أف على يشجعهم هبا يتكال الطلبة، لدل الواقعية كاغبالة

 احملدد السياؽ من كمهارهتم معرفتهم الطلبة كيناؿ اليومية، حياهتم ُب كتطبيقها دركسها
 ُب اؼبشكالت ؼبعاعبة كمرجع كمصدر الذاٌب البناء عملية كمن فقليال، قليال تدرهبيا
 ُِ.اجملتمع أعضاء من كعضو حياهتم

                                                           
 اجلانب: هبا الناطقني لغري العربية اللغة دلعلمي الرتبية الدورات دروس كآخركف، الفوزاف إبراىيم بن الرضبن عبد 10

 .ُُُ. ص( ُّّْ اإلسالمي، الوقف مؤسسة) النظري

 ِ. ..ص ،(ِ..ّ السركؽ، دار: أردكف – عماف) اللغة تدري  يف العلمية الطرائق الدليمي، حسُت علي ُُ
12

Nur Hadi, Senduk, Agus Gerrad, hlm. 13. 
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 الثاىن الفصل

 النظري طاراإل

 ادلبحث األول: ادلواد التعليمية
 مفهوم ادلواد التعليمية . أ

مية ىي ؾبموعة اػبربات الًتبوية يقد رأل رشدم أضبد طعيمة أف اؼبواد التعل
يراد تنميتها  ذباىات كالقيم اليتكاغبقائق كاؼبعلومات الىت يرجع تزكيد الطالب هبا كاال

كساهبم إايىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل عندىم، أك اؼبهارات اغبركية اليت يراد إ
 .ِٓؽبم ُب ضوء األىداؼ اؼبقررة ُب اؼبنهج

-subject)كانت اؼبادة التعليمية مهمة ُب التعليم كالتعلم اليت تركز ُب مادة التعليم 

centered teaching) ،ىي: اؼبعرفة كاؼبهارة كاؼبوقف. حىت ماُب ذىن  ة التعليمدكتفرؽ ما
. كُب رأم اخر اف اؼبواد التعليمية ىي احملتول التعليمي الذم ِٔؼبعلومات كثَتةالطالب ا

نرغب َب تقديبو للطالب بغرض ربقيق أىداؼ تعليمية معرفية أك مهارية كجدانية. كىي 
 اؼبضموف الذم يتعلمو التلميذ ُب علم ما. 

ؼبقررات كتنوع صورة ىذا احملتول التعليمي، فقد يكوف مادة مطبوعة ُب الكتب كا
التعليمية أك على لوحات أك على سبورات أك ملصقات. كقد يكوف مادة مصورة كالصور 
الثابتة أك األفالـ، كقد يتخذ أشكاال أخرل من البسيط إىل اؼبعقد، كقد تكوف غَت مألوفة 

كاؼبواد ؽبا إسهاماهتا الفردية ُب التعلم، ليس فقط فيما  للطالب كاؼبعلمُت على حد سواء.

                                                           
 .َِِرشدم أضبد طعيمة، ص: ِٓ
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ؼبعلومات كلكن أيضا ُب إكتساب مبط التفكَت الذم يستخدـ فيها، كاؼبنطق ىبتص اب
ِٕاػباص هبا، ككل ىذا لو أتثَته على ذىن الدارس ؽبا.

 

كاؼبواد التعليمية ؽبا أنبية كبَتة لدل اؼبدرسُت ُب تعليم اللغة العربية، ألهنا 
لعربية، ألهنا تسهل ؽبم تساعدىم ُب تعليمهم، كؽبا أثر كبَت لدل الطلبة ُب تعليم اللغة ا

تموف إليها لتكوين االستعدادات ساعد الطلبة ُب ؾبتمعاهتم اليت يهتعلمهم ككذلك ت
كالقدرات للتعبَت عن أفعاؽبم احملدكدة كتعلم اؼبعلومات كتقديبها ابللغة العربية، دكف تفكَت 

الطلبة على ُب اللغة نفسها. لذلك، فينبغي على اؼبدرس أف هبعل البيئة اؼبروبة عبميع 
 حسب السن كالنوع كاؼبيوؿ كالرغبة.

ىي اؼبادة التعليمية  اؼبواد التعليميةاستنادا إىل التعريفات السابقة أف مفهـو 
اؼبًتكبة كاؼبنظمة اليت يعطيها اؼبعلم للطلبة ليفهموهنا من أجل إقباز األىداؼ اؼبرجوة. 

تعليمية للغة العربية ىي اؼبواد اليت كىي تتكوف عن معرفية أك مهارية كجدانية. أما اؼبواد ال
تتكوف من معرفة كجدانية كنفس حراكية اليت تتبع بنظاـ خاص حىت يستعملها اؼبعلم 
كالطالب ُب عملية التعليم. كتشمل اؼبواد عن الكتاب اؼبقرر كمواد قرائية مساعدة، 

يمية ينبغي تساعد الطالب على اختبار مدل استيعابو للمادة ىذا يوضح أف اؼبواد التعل
 أف تكوف مصممة كمكتوبة ابلقواعد الصحيحة ؼبساعدة اؼبعلم ُب عملية التعليم.

 
 أمهية ادلواد التعليمية . ب

تشكل اؼبواد التعليمية عنصورا أساسيا من مكوانت اؼبنهج، فهي إحدل ركائزه 
 األساسية ُب أم مرحلة التعليم. فمن خالؿ ؿبتواه اللغوم كالثقاُب تتحق األىداؼ اليت

                                                           
 َُٔ(، ص:ُُٗٗ، الطبعة الثالث، در اؼبعارؼ، )القاىرة،ادلنهج وعناصرهإبراىيم بسيوين عمَتة،  ِٕ
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نريد ربقيقها من العملية التعليمية، ابإلضافة إىل اؼبكوانت األخرل للمنهج من أنشطة 
 ِٖكطرؽ تدريس.

كُب اغباالت اليت اليتوافر فيها اؼبعلم الكفء، تزداد أنبية الكتاب ُب سد ىذا 
النقص، فبا هبعل حاجتنا إىل كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا حاجة 

ملحة، يقودان لتحقيقها تطلع إىل إقباز ىذه الكتب على أساس علمية ضركرية ك 
مدركسة، ذلك أف الكتاب ُب حالتنا ىذه )ليس ؾبرد كسيلة معينة على التدريس فقط، 
كإمبا ىو صلب التدريس كأساسو ألنو ىو الذم وبدد للتلميذ ما يدرسو من موضوعات، 

 نفسو، إىل أف يصل منها إىل ما يريد(. كىو الذم يبقى عملية التعليم مستمرة بينو كبُت
اؼبدارس  –ابلنسبة إىل أحواؿ تعليم اللغة العربية ُب اؼبؤسسات التعليمية 

ُب إندكنيسيا، أف الكتاب التعليمي يعد أىم مواد التعليم. كمن ىنا فإف  –كاعبامعات 
ة العربية لغَت اؼبربُت يوصوف ابلعناية إبعداده، كالسيما تلك اؼبواد اليت ىي بتعليم اللغ

 الناطقُت هبا.
 

 أس  إعداد ادلواد التعليمية ج.
يقصد أبسس إعداد  الكتاب ىنا، ؾبموعة من اؼبعلومات اليت يقـو هبا اؼبؤلف 
إلعداد كتابو قبل إخراجو ُب شكلو النهائي، كطرحو لالستخداـ ُب فصوؿ تعليم اللغة. 

غَت الناطقُت هبا يفًتض إجراء عدد لكالوضع األمثل ُب أتليف كتب تعليم اللغة العربية 
من الدراسات قبل أتليف أم كتب، فضال عن توفر عدد من األدكات كالقوائم 

                                                           
. ص ،(لغايلا دار: الرايض) هبا النطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أس  هللا، عبد اغبميد كعبد هللا عبد انصر 28
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كلقد إىتمت الًتبية اغبديثة ابؼبادة  ِٗف الكتاب.يكالنصوص اليت يعتمد عليها أتل
التعليمية كإقامتها على أسس تتفق ابلنظرايت الًتبوية اغبديثة. ككاف أشد ماحرصت عليو 

 أف وبدد ىذه األسس كتدعو إىل التزامها عند تصميم اؼبواد التعليمية.
 اؼبػػػػوادكرأل انصػػػػر عبػػػػد هللا الغػػػػايل كعبػػػػد اغبميػػػػد عبػػػػد هللا أنػػػػو يلػػػػـز عنػػػػد إعػػػػداد 

  َّ:غَتىا أف تراعي فيها األسس كما يليالتعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقُت ب

 األسس الثقافية كاالجتماعية -ُ
طػػػابع ب لتعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة لألجانػػػب فينبغػػػى أف يكػػػوف لػػػو عنػػػد إعػػػداد كتػػػا

 أنو ىبدـ لغتنا كثقافتنا ذلك من خالؿ مراعاة اآلتى:  اجتماعى كثقاَب إسالمي، ىو
تتنػػػاكؿ ىػػػذا   يا، كذلػػػك أبف تقػػػدـ اؼبوضػػػوعات الػػػيتأف يكػػػوف ؿبتػػػواه عربيػػػا إسػػػالم (أ 

س علػػػى فهػػػم اعبانػػػب بصػػػورة حقيقيػػػة غػػػَت مشػػػوىة، كبصػػػورة مبسػػػطة تعػػػُت الػػػدار 
 حقيقة الثقافة اإلسالمية.

اؼباديػػػػة كاؼبعنويػػػػة بصػػػػورة للكتػػػػاب عناصػػػػر الثقافػػػػة  أف يتضػػػػمن احملتػػػػول التعليمػػػػي  (ب 
 أغراض الدارسُت األجانب.تتناسب مع 

علػى رأسػها الطػابع اإلنسػاف كرفػع  تماـ ابلًتاث العرىب كخصائصو الػيتضركرة االى (ج 
 مكانو العلم كالعلماء.

الدارسػػػػُت كاىتمػػػػامهم مػػػػن تعلػػػػم اللغػػػػة  بيػػػػة ُب ضػػػػوء حاجػػػػاتلعر انتقػػػػاء الثقاقػػػػة ا (د 
 كالثقافة.

ىل اؼبعنػػول، كمػػن البسػػيط إىل اؼبركػػب كمػػن رج ُب تقػػدمي الثقافػػة مػػن احملسػػوس إالتػػد (ق 
 اعبزء إىل الكٌل.

                                                           
، مذكرة الدكرة التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية ُب الربانمج دراسات يف ادلناىج و أتصيلهاحسن عبد الرضبن اغبسن،  29

 ٕٓ -ْٕ ق( ص.ُِْْاػباص، )د.ف، مؤسسات الوقف اإلسالمى. 
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االىتماـ ابلثقافة اإلسالمية كتوظيفهػا ُب تصػحيح اؼبفػاىيم اػباطئػة عنػد الدارسػُت  (ك 
 اىات السلبية كبوىا.كتعديل االذب -إف كجدت -األجانب

تطػػػرأ علػػػى ثقافتنػػػا، كىػػػذا يتطلػػػب أف  تغػػػَتات الثقافيػػػة كاالجتماعيػػػة الػػػيتمراعػػػاة ال (ز 
تكييف اؼبوضوعات مع التغَتات اليت ربدث داخل يكوف اؼبنهج مرانن حبيث يبكن 

 . اجملتمع اإلسالمي

تقػػدمي صػػور مػػن عموميػػات الثقافػػة العربيػػة كخصوصػػياهتا، أل ال يشػػتمل الكتػػاب  (ح 
 نوع كاحد من الثقافة. على

مػػن أصػػحاب اللغػػة أيضػػا  اضػػا مػػن تعلػػم اللغػػة كالثقافػػة، ككػػذلكأف للدارسػػُت أغر  (ط 
لػذا فػاغبرص ُب اؼبػواد علػى ربقيػق جػانبُت اضا من تعليم لغتهم كنشر ثقػافتهم، أغر 

 أمر مهٌم.

 تزكيد الدارسُت ابالذباىات اإلسالمية كاالذباىات العلمية اؼبناسبة. (م 

 األخرل، كعدـ إصدار أحكاـ ضدىا.احًتاـ الثقافات  (ؾ 

مراعػػاة تقػػدمي اعبانػػب الثقػػاُب ُب الكتػػاب اؼبدرسػػى دبػػا يتناسػػب مػػع عمػػر الػػدارس  (ؿ 
 . كمستواه الفكرل كالثقاُب

يػػتم فيهػػا تكيػػف  مسػػاعدة الدارسػػُت علػػى عمليػػة التطبيػػع االجتمػػاعى، تلػػك الػػيت (ـ 
 األفراد مع ثقافتنا.

ى أف يكػوف ربيػة لألجانػب فينبغػعنػد إعػداد كتػاب لتعلػيم اللغػة العكعلى ىذا 
للكتػػػاب  . البػػػد فيهػػػا يتضػػػمن احملتػػػول التعليمػػػيإسػػػالمى لػػػو طػػػابع اجتمػػػاعى كثقػػػاُب

انتقػاء ، أغراض الدارسػُت األجانػباؼبادية كاؼبعنوية بصورة تتناسب مع عناصر الثقافة 
تقػػدمي ، الدارسػُت كاىتمػػامهم مػن تعلػػم اللغػة كالثقافػػة لعربيػػة ُب ضػوء حاجػػاتالثقاقػة ا

صػػور مػػن عموميػػات الثقافػػة العربيػػة كخصوصػػياهتا، أل ال يشػػتمل الكتػػاب علػػى نػػوع 
تزكيػػػػد الدارسػػػػُت ابالذباىػػػػات اإلسػػػػالمية كاالذباىػػػػات العلميػػػػة ، ك كاحػػػػد مػػػػن الثقافػػػػة
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يػػػتم فيهػػػػا  سػػػاعدة الدارسػػػُت علػػػى عمليػػػة التطبيػػػع االجتمػػػاعى، تلػػػك الػػػيتؼب اؼبناسػػػبة
 .تكيف األفراد مع ثقافتنا

 النفسية اؼبطلوبة ُب إعداد الكتاب اؼبدرسياألسس كالشركط  -ِ

تركػػػز  عمليػػػة التعليميػػػة، فهػػػو احملػػػور الػػػذماؼبػػػتعلم يشػػػكل عنصػػػرا أساسػػػيا ُب ال
عليو، كأنو ىو أكال كأخَتا ىػو اؽبػدؼ مػن العمليػة التعليميػة، فمػا قامػت ىػذه العمليػة 

تعلم إال مػن أجػل ربقيػق أىػداؼ معينػة لػدل اؼبػتعلم، كمػن ٍب فػإف معرفػة خصػائص اؼبػ
 النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركراي عند إعداد ؿبتول اؼبناىج الدراسية.

بػػػل إف  عمريػػػة خصائصػػػها النفسػػػية كالعقليػػػة، كمػػػن الواضػػػح أف لكػػػل مرحلػػػة
األفػػراد ىبتلفػػوف فيمػػا بيػػنهم مػػن قػػدرات عقليػػة كظبػػات نفسػػية داخػػل اؼبرحلػػة العمريػػة 

ينبغػػى  لة بنمػػو اؼبتعلمػػُت كالػػذمديػػة اؼبتصػػالواحػػدة، كمػػن ىنػػا ظهػػر مبػػدأ الفػػركؽ الفر 
 مراعاتو عند إعداد كاختيار اؼبواد التعليمية. 

كيؤكد علماء اللغة كالًتبية علػى كجػود عالقػة كثيقػة بػُت أمبػاط مبػو الفػرد كبػُت 
قدرتػػو علػػى تعلػػم اللغػػة األجنبيػػة، كمػػا أف ىنػػاؾ فرقػػا ؿبسػػواب بػػُت تعلػػم الصػػغَت كتعلػػم 

 ُّعػػػى ُب اؼبػػػواد اؼبقدمػػػة لكػػػل منهمػػػا.ينبغػػػى أف يراالكبػػػَت للغػػػة األجنبيػػػة ىػػػذا الفػػػرؽ 
 ِّالكتاب اؼبدرسي، كىي: فسية اليت هبب مراعاهتا عند إعدادكىناؾ شركط ن

اػبصائص النفسية ك الثقافية للدارسُت مفرقة ُب ذلك بػُت مػا  اؼبوادأف تناسب  (أ 
 يقدـ للصغار ك ما يقدـ للكبار.

ك أغػػراض الدارسػػُت مػػن تعلػػم  الفػػركؽ بػػُت ميػػوؿ ك اىتمامػػات اؼبػػوادأف تراعػػي  (ب 
 اللغة.
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ك مػا ينبغػي أف  اؼبػواد اؼبقدمػة،أف ربدد مكانة كػل مهػارة مػن مهػارات اللغػة ُب  (ج 
 .اؼبواديعطي لكل منها من ىذه 

أف ربػػدد بوضػػوح مسػػتوايت األداء اؼبطلوبػػة ُب كػػل مهػػارة مػػن مهػػارات اللغػػة ك  (د 
 .اؼبوادمراعاة ذلك ُب اؼبراحل اؼبختلفة من 

تناسػػب ك تػػدرج مراحػػل نضػػج دمي اؼبهػػارات كفػػق خطػػة كاضػػحة تأف يتتػػابع تقػػ (ق 
 يث ال تقدـ اؼبهارة إال ُب كقتها اؼبناسب.الدارسُت، حب

 إىل اؼبهارات بشكل تفصيلي: اؼبوادأف تلتفت  (ك 

 اؼبهارات اليت تتصل ابعبانب الصوٌب. (ُ)

 مهارات تعرؼ الكلمة ك ربليلها ك تركيبها. (ِ)

 بها.مهارات تعرؼ اعبملة ك ربليلها ك تركي (ّ)

 مهارات الفهم العاـ ك الفهم التفصيلي. (ْ)

 للدارسُت من تعلم اللغة.اؼبواد اؼبطالب األساسية أف ربقق  (ز 

أف تكوف مشوقة جامعػة بػُت الفكاىػة ك اغبكايػة ك النػادرة ك كػل مػا مػن شػأنو  (ح 
 اع للدارس.تأف وبقق االستم

 أف تراعػػػػى الفػػػػركؽ الفرديػػػػػة بػػػػُت الدارسػػػػُت ُب القػػػػػدرات عػػػػن طريػػػػق التنػػػػػوع ُب (ط 
 .اؼبوادمستول 

كأف تلجػػػػػأ إىل كسػػػػػائل متعػػػػػددة  اؼبػػػػػواد اسػػػػػتعداد الدارسػػػػػُت للػػػػػتعلم،أف تراعػػػػػى  (م 
 لتنشيط ىذا االستعداد ك هتيئتو الدارس للتعلم.

ريع مػػن إسبػػاـ ، أل سبكنػػو بشػػكل سػػللػػدارس نوعػػا مػػن االشػػباع اؼبػػوادأف ربقػػق  (ؾ 
 عملية االتصاؿ ابللغة ظباعا ك حديثا.

ة الدارسػػػػػُت ك اسػػػػػػتعداداهتم لتعػػػػػػرؼ اللغػػػػػػة ك زايدة إاثرة رغبػػػػػػ اؼبػػػػػػوادأف تراعػػػػػي  (ؿ 
معلوماهتم ك إشباع حػب اسػتطالعهم كبػو ثقافتهػا ك ذلػك عػن طريػق األنشػطة 

 ك اؼبمارسات.
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ك تنظيمها إىل ما انتهت إليو نظرايت التعلم من حقػائق  اؼبوادأف يستند إعداد  (ـ 
 ك مفاىيم.

 س اللغات.ك تنظم ُب ضوء الطرؽ الفعالة ُب تدري اؼبوادأف تصاغ  (ف 

دائما للدارس حل مشكلة وباكؿ التغلب عليهػا عػن طريػق تعلػم  اؼبوادأف هتيء  (س 
 اللغة ك فبارستها.

للدارس فرصا تشجعو على استخداـ مػا تعلػم ُب مواقػف اتصػاؿ  اؼبوادأف تتيح  (ع 
 حقيقية شفوية ك ربريرية.

 هبػػذا أف ىنػػاؾ شػػركط الػػيت هبػػب مراعاهتػػا عنػػد إعػػداد الكتػػاب اؼبدرسػػي كىػػي
اػبصػػػائص النفسػػػية ك الثقافيػػػة للدارسػػػُت مفرقػػػة ُب ذلػػػك بػػػُت مػػػا يقػػػدـ  اؼبػػػواداسػػػب تن

الفػػػركؽ بػػػُت ميػػػوؿ ك اىتمامػػػات ك أغػػػراض  اؼبػػػوادتراعػػػي ، للصػػػغار ك مػػػا يقػػػدـ للكبػػػار
اؼبػواد اؼبقدمػة، ٍب ربدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة ُب ، الدارسُت من تعلم اللغة

للػػػتعلم. كاعتقػػػدت الباحثػػػة أبف ىػػػذه الشػػػركط تشػػػجع  اؼبػػػواد اسػػػتعداد الدارسػػػُتتراعػػػى 
 . على استخداـ ما تعلم ُب مواقف اتصاؿ حقيقية شفوية ك ربريرية

 األسس اللغوية كالًتبوية اؼبطلوبة ُب كتب تعليم اللغة العربية -ّ

 نػة مػن أصػوات كمفػردات كتراكيػب الػيتاللغويػة اؼبكو  اؼبػوادكيقصد هبا جانب 
يػػػػػة لغػػػػػَت النػػػػػاطقُت هبػػػػػا كاألسػػػػػلوب اؼبناسػػػػػب ُب عرضػػػػػها تقػػػػػدـ ُب كتػػػػػب تعلػػػػػيم العرب

يقػوؿ رشػدل أضبػد طعيمػة اؼبػواد للدارسػُت. للدارسُت، كمػدل سػهولة أكصػعوبة تلػك 
التعليميػة  اؼبػوادناقة، األسس اللغوية اليت ينبغي أف تراعػى عنػد كضػع الك ؿبمود كامل 

 ّّاألساسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي:

 تمد اؼبواد اللغة العربية الفصحى لغة ؽبا. أف تع (أ 
 أف تعتمد اؼبواد على اللغة األساسية فبثلة ُب قائمة مفردات شائعة معتمدة. (ب 
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هػػػا الدراسػػػات مػػػة ابؼبفػػػاىيم كاغبقػػػائق الػػػيت أثبتأف يلتػػػـز ُب اؼبعلومػػػات اللغويػػػة اؼبقد (ج 
 اللغوية اغبديثة. 

ومػات لغويػة )صبػع الضػمائر أف تراعى الدقة كالسالمة كالصػحة فيمػا يقػدـ مػن معل (د 
 مثال(.

أف تكػػػوف اللغػػػػة اؼبقدمػػػػة لغػػػػة مألوفػػػػة طبيعيػػػػة كليسػػػػت مصػػػػطنعة، أم تقػػػػدـ اللغػػػػة  (ق 
 صحيحة ُب بنائها كتراكيبها.

 أف تبٌت اؼبواد على تصور كاضح ؼبفهـو اللغة كتعلمها. (ك 

 أف تتجنب اؼبواد استخداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. (ز 

يػػة اعبانػػب الصػػوٌب مػػن خػػالؿ الكلمػػات كاعبمػػل ذات أف تعػػاِب اؼبػػواد كمنػػذ البدا (ح 
 اؼبعٌت.

 أف تعاِب اؼبواد اؽبجاء كربليل الكلمة كتركيبها. (ط 

 أف تعتٍت ابلرمز كالصوت لكل حرؼ. (م 

 أف تبدأ اؼبواد ابلكلمات كاعبمل ليس ابغبركؼ. (ؾ 

 أف تظهر العناية ابلنرب كالتنغيم. (ؿ 

 أف تعاِب ظاىرة االشتقاؽ بعناية. (ـ 

 على الًتاكيب الشائعة االستعماؿ. أف تعتمد اؼبواد  (ف 

 أف تتجنب اؼبواد القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليلة االستخداـ. (س 

 أف يربز الًتكيب اؼبقصود كيتم التدريب عليو. (ع 

 أف أتخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبَتا. (ؼ 

 أف هتتم بعالمات الًتقيم من أجل إظهار التنغيم. (ص 

 نتائج الدراسات اللغوية التقابلية.أف يستعاف ُب إعداد مادة الكتاب ب (ؽ 

 أف تلتفت إىل اؼبشكالت اللغوية اليت تربزىا الدراسات كالبحوث.  (ر 
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 اسػػتنادا إىل األسػػس اللغويػػة الػػيت ينبغػػي أف تراعػػى عنػػد كضػػع اؼبػػواد التعليميػػة
 تعتمػد اؼبػواد اللغػة العربيػة الفصػحى األساسية لتعليم اللغة العربية لغَت النػاطقُت هبػا ىػي

تبػدأ ك  تعتػٍت ابلرمػز كالصػوت لكػل حػرؼ، واد على الًتاكيػب الشػائعة االسػتعماؿاؼبك 
يسػػػتعاف ُب إعػػػداد مػػػادة الكتػػػاب بنتػػػائج ٍب  اؼبػػػواد ابلكلمػػػات كاعبمػػػل لػػػيس ابغبػػػركؼ

 .الدراسات اللغوية التقابلية

 
 مراحل إعداد ادلواد التعليميةد. 
 ادلواد التعليميةاختيار  .ٔ

ضػػوئها ؿبتػول اؼبػػنهج. إال  يبكػن أف ىبتػار ُب يَت الػػيتاػبػرباء ؾبموعػػة مػن اؼبعػا قػدـ
األخػػذ دبعػػػايَت نػػيكالس الختيػػػار احملتػػول إذ أهنػػػا أكثػػر صػػػلة بػػربامج تعلػػػيم اللغػػػة  أننػػا نػػػؤثر

 الثانية. كمن ٍب أكثر إلتصاقا دبجاؿ التعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل. 
 ّْيَت ىي ما يلي:كلقد نقل رشدم أضبد طعيمة عن نيكالس ؾبموعة من اؼبعا

: احملتول صادؽ عندما يكوف كاقعيا كأصيال كصحيحا (validity)معيار الصدؽ  ( أ
 علميا فضال عن سبشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية. 

: يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذاقيمة ُب حياة (significance)معيار األنبية  ( ب
القيم كاؼبهارات مهتما الطالب، مع تغطية اعبوانب اؼبختلفة من ميادين اؼبعرفة ك 

بتنمية اؼبهارات العقلية، كأساليب تنظيم اؼبعرفة أكجعلها للمتعلم أك تنمية االذباىات 
 اإلهبابية لديو.

: يكوف احملتول متمشيا مع اىتمامات الطالب (interest)ج( معيار اؼبيوؿ كاالىتمامات 
ها األكلوية دكف عندما ىبتار على أسس من دراسة ىذه االىتمامات كاؼبيوؿ فيعطي

 التصحيح ابلطبع دبا يعترب مهما ؽبم.
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: يكوف احملتول قابال للتعليم عندما يراعي قدرات (learn ability)د( معيار القابلية للتعليم 
الطالب متوشيا مع الفركؽ الفردية بينهم مراعيا ؼببادئ التدرج ُب عرض اؼبادة 

 التعليمية.
يكوف احملتػول جيػدا عنػدما يشػمل أمباطػا مػن التعلػيم ال  :(universality)ق( معيار العاؼبية 

تعًتؼ ابغبدكد اعبغرافية بػُت البشػر كبقػدر مػا يعكػس احملتػول الصػيغة احملليػة للمجتمػع 
 ينبغي أف يربط الطالب ابلعامل اؼبعاصر من حولو.

الختيػػار احملتػػول دبجػػاؿ التعلػػيم العربيػػة للنػػاطقُت بلغػػات كعلػػى ىػػذا ىنػػاؾ معػػايَت 
، معيػػػػػار اؼبيػػػػػوؿ (significance)، معيػػػػػار األنبيػػػػػة (validity)معيػػػػػار الصػػػػػدؽ نهػػػػػا م أخػػػػػرل

معيػػػػػار العاؼبيػػػػػة  ٍب (learn ability)، ك معيػػػػػار القابليػػػػػة للتعلػػػػػيم (interest)كاالىتمامػػػػػات 
(universality) هبػػذه اؼبعػػايَت يكػػوف احملتػػول جيػػدا كلػػذلك اؼبػػواد التعليميػػة اؼبطػػورة تناسػػب .

 م.مع األىداؼ التعلي
 

 ختيار احملتوىطرق ا .ٕ
ىناؾ عدة أساسية اساليب يبكن لواضح اؼبنهج عند إختيار احملتوم أف هبدىا 

 ّٓ :قُت بلغات أخرلحملتوم مادة اللغة العربية للناطأكثر شيوعا ُب إختيار ا
أك   (second)يبكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية اؼبناىج األخرل :  . أ

ُب  ج يستطيع أف ينتقي احملتول اللغوم. كُب ىذه اؼبناى(foreign)كلغة أجنبية 
 .منهجو مع األخذ ُب االعتبار التفاكت بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج

رأم اػببَت : يبكن للمعلم أف يسًتشد آبراء اػبرباء سواء أكانوا ـبتٌصُت ُب تعليم  . ب
دركس للغة أك اؼبربوف ُب ميداف اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل أـ كانوا معلمُت ل

 التعليم أك من كاف لو صلة كثيقة ابؼبيداف.
                                                           

)مكة: جامعة أـ القرل، د.س(، ص. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مناىجو وأساليبو رشدم أضبد طعيمة ، ّٓ
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اسة ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت كتعرؼ اؼبسح : كيقصد بذلك إجراء در ج. 
 .مايناسبهم من احملتول لغوم

: كيقصد بذلك ربليل اؼبواقف اليت وبتاج الطالب فيها لإلتصاؿ ابلعربية.   د. التحليل
قف اغبديث الشفهي أك مواقف الكتابة ابلعربية أك مواقف الوظيفية كأف ندرس موا

 .(Arabic for special purposes) اؼبناسبة للربامج التخصصية
اؼبناىج هبذا أف ىناؾ طرؽ اختيار احملتول مهم ُب تطوير اؼبواد التعليمية ك

ٍب التحليل. كيقصد بذلك تناسب ابحتياجات  اؼبسح ك رأم اػببَت، األخرل
 لطلبة. ا

 
 تنظيم احملتوى دلواد التعليمية .ٖ

تنظيم احملتول ىو ترتيبها بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 
أىداؼ اؼبنهج. فرؽ اػبرباء ُب طريقة تقدمي اؼبعرفة بُت اؼبعارؼ اغبقائق كاؼبفاىيم 

عند تعلمو  كالتعميمات كاؼببادئ كالنظرايت. كرأكا ضركرة اتباع احملتول بتدرج ابلطالب
يقصد بتنظيم احملتول ترتيبو بطريقة توفر أحسن ىذه األشكاؿ اؼبختلفة من اؼبعرفة. 

الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من أىداؼ اؼبنهج. كيطرح اػبرباء تصورين لتنظيم مواد اؼبنهج 
 ّٔنبا:

، يقصد بذلك تقدمي احملتول مرتبا ُب ضوء (Logical Organization)التنظيم اؼبنطقي  -ُ
اؼبادة ذاهتا، أل مراعاة الًتتيب اؼبنطقي للمعلومات كاؼبفاىيم بصرؼ النظر  طبيعة

عن مدل قابلية الطالب. ُب ىذا التنظيم تراعى مبادئ التدرج من البسيط إىل 
 اؼبعقد، من السهل إىل الصعب، من القدمي إىل اغبديث...كىكذا.

لك تقدمي احملتول ، يقصد بذ(Psychological Organization)التنظيم السيكولوجي  -ِ
ُب ضوء حاجات الطالب كظركفهم اػباصة كليس ُب ضوء طبيعة اؼبادة كحدىا، كال 
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فقد يبدأ الطالب يتعلم اإلستفهاـ يلتـز ىذا التنظيم ابلًتتيب اؼبنطقي للمواد. 
يبركف هبا دكف التزاـ  ثال ذلك حسب اؼبواقف اللغوية اليتكالتعجب كاإلضافة. م

 .ة أك إظبية أكالبتقدمي اعبملة الفعلي
 كمازالت اؼبعايَت لتنظيم احملتول سائدة بُت خرباء إعداد اؼبنهج أك اؼبادة، منها:

: العالقة الرئيسية بُت خربات اؼبنهج حبيث تؤدل كل خربة (continuity)االستمرارية  -ُ
 أحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اػبربة التالية.

ة لغوية إال ُب بعضها البعض. فال تقدـ خرب  : بناء اػبربة فوؽ(sequence)التتابع  -ِ
خربة التالية. أل أف يكوف ليئ ىذه اػبربة الطالب بعد ذلك لضوء ماسبقها، ٍب هت

ىناؾ التسلسل ُب عرض اؼبهارات كأف تستفيد كل منها فبا سبقها كيؤدم ؼبا 
 يلحقها.

ها اآلخر. : العالقة األفقية بُت اػبربات حيث يكمل كل من(integration)التكامل  -ّ
 فتدريس النطق كالكالـ ال ينفصل عن تدريس مهارات االستماع كالقراءة.

كأما اؼبعايَت للتنظيم الفعاؿ احملتول اؼبادة الدراسية فهناؾ عدة معايَت رئيسية ينبغى 
إزباذ القرار بشأهنا عند التفكَت ُب تنظيم ؿبتول اؼبواد التعليمية جنبا إىل جنب عند 

ك  التنظيم السيكولوجي ، التنظيم اؼبنطقي ؼ ، كىذه اؼبعايَت ىي :التفكَت ُب األىدا
 .التتابعالتكامل، اإلستمرارية ٍب 
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 ادلبحث الثاين: مهارة الكالم
 مفهوم مهارة الكالم . أ

إف للكػػػالـ منزلػػػة كبػػػَتة ُب حيػػػاة اؼبػػػتعلم كغػػػَت اؼبػػػتعلم، فهػػػو ضػػػركرة مػػػن ضػػػركرات 
أم زمػن أك مكػاف، ألنػو كسػيلة االتصػاؿ بػُت النػاس  يبكػن االسػتغناء عنػو ُب اغبياة، إذ ال

 ّٕبعضهم ببعض لتنظيم حياهتم كقضاء حوائجهم.
يعترب الكالـ الفن الثاين من فنوف اللغة األربعػة بعػد االسػتماع، كىػو ترصبػة اللسػاف 
عمػػػا تعلمػػػو االنسػػػاف عػػػن طريػػػق االسػػػتماع كالقػػػراءة كالكتابػػػة، كىػػػو مػػػن العالمػػػات اؼبميػػػزة 

كػػل صػػوت كالمػػا، ألف الكػػالـ ىػػو اللفػػظ كاإلفػػادة، كاللفػػظ ىػػو الصػػوت لإلنسػػاف فلػػيس  
اؼبشػػتمل علػػى بعػػض اغبػػركؼ، كمػػا أف اإلفػػادة ىػػي: مادلػػت علػػى معػػٌت مػػن اؼبعػػاين، علػػى 

 .األقل ُب ذىن اؼبتكلم
الكػػالـ ُب أصػػل اللغػػة عبػػارة عػػن األصػػوات اؼبفيػػدة، كعنػػد اؼبتكلمػػُت ىػػو: اؼبعػػٌت 

الح النحػاة: اعبملػة اؼبركبػة يقاؿ ُب نفسي كالـ، كُب اصػط عنو، القائم ابلنفس الذم يعرب
الحي للكػػالـ فهػػو: ذلػػك الكػػالـ اؼبنطػػوؽ و: جػػاء الشػػتاء. أـ التعريػػف االصػػطاؼبفيػػدة كبػػ

الذم يعرب بو اؼبتكلم عما ُب نفسػو مػن: ىاجسػو، أكخػاطره، كمػاهبوؿ خبػاطره مػن مشػاعر 
مػػػػن د بػػػػو غػػػػَته ريػػػػد أف يػػػػزك كإحساسػػػػات، كمػػػػا يزخػػػػر بػػػػو عقلػػػػو مػػػػن: رأل أك فكػػػػر، كمػػػػا ي

 ّٖو ذلك، ُب طالقة كانسياب، مع صحة ُب التعبَت كسالمة ُب األداء.معلومات، أك كب
كالتعريػف اآلخػػر مػػن الكػػالـ ىػػو: مايصػػدر عػػن اإلنسػػاف مػػن صػػوت يعتػػرب بػػو عػػن 
شيء لو داللة ُب ذىن اؼبتكلم كالشامع، أك على األقل ُب ذىن اؼبتكلم. كبنػاء علػى ىػذا، 
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كالمػػػا، بػػػل ىػػػي   ة ُب ذىػػػن اؼبػػػتكلم أك السػػػامع، مل يػػػتمالػػػذم لػػػيس لػػػو داللػػػ فػػػإف الكػػػالـ
 ّٗأصوات المعٌت ؽبا.

اسػػتنادا إىل التعريػػف مهػػارة الكػػالـ ىػػي مهػػػارة انتاجيػػة تتطلػػب مػػن اؼبعلػػم القػػػدرة 
علػػى اسػػتخداـ األصػػوات بدقػػة كالػػتمكن مػػن الصػػيغ النحويػػة كنظػػاـ ترتيػػب الكلمػػات الػػيت 

ريػػد أف يقولػػو ُب مواقػػف اغبػػديث، أم أف الكػػالـ عبػػارة عػػن تسػػاعده علػػى التعبػػَت عمػػا ي
عملية إدراكية تتضمن دافعا، ٍب مضموان للحديث، ٍب نظاما لغواي بوساطتو يػًتجم الػدافع 

 كاؼبضموف َب شكل كالـ.
 
 أىداف تعليم الكالم . ب

ؼبهارة الكالـ أىداؼ عامة على مستول الربانمج التعليمي اؼبعُت، كما ؽبا 
رتبط عادة ابلصحة الدراسية، كلكل نوع من ىذين النوعُت صياغة لغوية أىداؼ خاصة ت

زبتلف عن األخرل كعلى اؼبعلم كىو يصوغ أىدافو عند تعليم مهارة الكالـ أف يبيز ُب 
الصياغة بُت ىذه األىداؼ. كفيما يلي األىداؼ العامة ؼبهارة الكالـ كما يشَت بذلك  

 َْكثَت من علماء اللغة التطبيقيُت:
ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم اؼبختلفة كذلك أف  .ُ

 بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطق األصوات اؼبتحاكرة كاؼبتشاهبة. .ِ
 أف يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة. .ّ
 ة.أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسب .ْ
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النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية خاصة ُب  عن أفكاره مستخدما أف يعرب .ٓ
 لغة الكالـ.

أف يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز  .ٔ
 العدد كاغباؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك فبا يلـز اؼبتكلم ابلعربية.

 يستخدـ مناسبة لعمره كمستول نضجة كقدراتو، كأفأف يكتسب ثركة لفظية كالمية  .ٕ
 ىذه الثركة ُب إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية.

بعض أشكاؿ الثقافة العربية اؼبقبولة كاؼبناسبة لعمره كمستواه اإلجتماعي  يستخدـأف  .ٖ
 كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض اؼبعلومات األساس عن الًتاث العريب كاإلسالمي.

 ا كاضحا كمفهوما ُب مواقف الكالـ البسيطة.نفسو تعبَت  أف يعرب عن .ٗ
أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط لفًتات  .َُ

 زمنية مقبولة.
مهمة يبكن االعتماد عليها ُب تعليم الكالـ كىي  هبذا أف ىناؾ عدة أىداؼ

هبة، يعرب عن أفكاره األصوات اؼبتحاكرة كاؼبتشا ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية ك
مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسبة ك يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم 

 حىت يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا.
 

 أمهية تعليم مهارة الكالم ج.
من اؼبعركؼ اف معظم الناس يتحدثوف اكثر فبا يكتبوف كسيطرة الكلمة اؼبكتوبة 

اس وببوف السماع اكثر من حبهم للقراءة تتطلب منهم انتباىا اكثر كالتتيح ككثَت من الن
 ؽبم فرصة سؤؿ اؼبتحدث كظباع اجابتو كاإلستفسار عن الغامض من كالمو. 
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لقد اشتدت اغباجة إىل مهارة الكالـ ُب الفًتة األخَتة، عندما زادت أنبية 
يم اللغة العربية االىتماـ االتصاؿ الشفهي بُت الناس. كمن الضركرة دبكاف عند تعل

ابعبانب الشفهي، كىذا ىو االذباه اؼبرغوب الذم يرجو أف يسلكو الباحثة ُب تدريس 
اللغة العربية كلغة االتصاؿ، يفهمها ماليُت الناس ُب العامل، كالحجة ؼبن يهمل اعبانب 

كجود ؽبا، الشفهي، أك يهتم ابعبانب الكتايب فقط، مدعيا، أف اللغة العربية الفصيحة ال 
كقد اتفقت اراء اؼبربُت على اف تنمية قدرة الطالب على التعبَت  كال أحد يتكلم هبا.

فاستطاعة اؼبعلم ُب تعبَت اما  ُْ. كاغبديث السليم كالصحيح ىي األغراض ُب تعليم اللغة
ُب نفسو اك مفاصده بعبارة صحيحة كسليمة من التمرة اؼبرجوة ُب تعلم اللغة، دبسؤلية  

 تتطلب منو جهدا فائقا لتحقيقها.كبَتة ك 
كأنبية مهارة الكالـ الشك من أىم ألواف النشاط اللغوم للصغار كالكبار، 
فالناس يستخدموف الكالـ أكثر من الكتابة أم أهنم يتكلموف أكثر فبا يكتبوف. كمن ٍب 
نستطيع أف نعترب أف الكالـ ىو الشكل الرئيس لالتصاؿ ابلنسبة لألنساف كمن ىنا فهو 

 ِْيعترب أىم جزء ُب فبارسة اللغة كاستخدامها.
بذلك تظهر أنبية تعليم الكالـ ُب اللغة العربية من أنبية الكالـ ذاتو ُب اللغة 
فالكالـ يعترب جزءا اساسيا ُب منهج تعليم الغة األجنبية كيعترب القائموف على ىذا اؼبيداف 

ن تعليم اللغة العربية ىو من اىم أىداؼ تعلم لغة أجنبية. اذا كاف اؽبدؼ األكؿ م
 التمكن من الكالـ كالتحدث ىذه اللغة.
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 توجيهات عامة لتدري  الكالم . د
كانت عملية التعليم للغة العربية كاللغة الثانية عندىا توجيهات. فيما يلي من 
ؾبموعة التوجيهات العامة اليت قد تسهم ُب تطوير تدريس مهارة الكالـ ُب العربية كاللغة 

 :ّْيالثانية ى
يقصد بذلك أف يعًتض الطالب ابلفعل إىل  :فبارسة الكالـ تدريس الكالـ ىو .ُ

 مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو. 
لكالـ عن شيء : يقصد بذلك أال يكلف الطالب ابأف يعرب الطالب عن خربة .ِ

ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء يتحدث عنو. كمن  ليس لديهم علم بو
عبث أف يكلف الطالب ابلكالـ ُب موضوع غَت مألوؼ إذ أف ىذا يعطل فهمو. ال

 كقد الهبد ُب رصيده اللغوم ما يسعفو.
: ليس الكالـ نشاط يردد فيو الطالب عبارات معينة يراد التدريب على توجيو االنتباه .ّ

 منو الكالـ.
ا لو أف : من أكثر األشياء حرجا للمتحدث كإحباطعدـ اؼبقاطعة ككثرة التصحيح .ْ

يقاطعو اآلخركف. كإذا كاف ىذا يصدؽ على اؼبتحدثُت ُب لغاهتم األكىل فهو أكثر 
إف لديهم من العجز ُب اللغة ما يعوقهم لنسبة للمتحدثُت ُب لغات اثنية. صدقا اب

زيد ُب احساسو ك إخراجو بشكل متكامل، كلعل فبا يعن االسًتساؿ ُب اغبديث أ
 هبذا العجز أف يقاطعو اؼبعلم.

: من اؼبعلمُت من تزيد توقعاتو سبق القوؿ عن اإلمكاانت اغبقيقية مستول التوقعات .ٓ
القوؿ ٍب يلومو إف مل يكن  اجع الطالب، كيستحثو على استيفاءللطالب، فيظل ير 

عند مستول التوقعات. إف اغبقيقة اليت ينبغي أف يعرفها معلم العربية كلغة اثنية أف 
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ة كىو كبَت، يندر أف يصل إىل مستول العرب عند األجنيب، خاصة إف تعليم العربي
فبارستو مهارة الكالـ. كىذه ظاىرة ال زبتص بتعلم العربية كحدىا، كإمبا تشمل كافة 

على اؼبعلم إذف أف يقدر ذلك، كأف يكوف كاقعيا. كأف يبيز  الدارسُت للغات الثانية.
م يصدر عن ذبُت مستول الكالـ الذم يصدر عن الناطقُت ابلعربية كذلك ال

 الناطقُت بلغات أخرل.
التدرج ىنا أيضا، إف الكالـ كما قلنا مهارة مركبة كنشاط عقلي ق مبدأ : ينطالتدرج .ٔ

كتعلم ىذه اؼبهارة ال وبدث بُت يـو كليلة، كال بُت عشية كضحاىا. إهنا  متكامل،
  عملية تستغرؽ كقتا كتطلب من الصرب كاعبهد كاغبكمة ما ينبغي أف يبلكو اؼبعلم.

 عندىم، معٌت ذا يتعلموف ما كاف كلما للتعلم الطالب دافعية تزداد:  اؼبوضوع قيمة .ٕ
 الطالب يتحدث اليت اؼبوضوعات اؼبعلم وبسن أف كينبغى. حياهتم ُب قيمة ذا ك

 يكوف أف فينبغى. اغبر للتعبَت متاحة الفرصة حيث اؼبتقدـ اؼبستول ُب خاصة فيها
 ُب الطالب على يطرح أف يفضل ك. ؿبددا ك اكاضح يكوف أف ك قيمة، ذا اؼبوضوع

 عما فيتكلموف. ؽبم متصلة اإلختبار حرية يكوف حىت أكثر أك موضوعات مرة كل
 .يعرفوف

الطالب  فيكوف اؼبذكورة الكالـ لتدريس العامة توجيهات عدة إىل استنادا
 ذا لموفيتع ما كاف كلما للتعلم الطالب دافعية تزداد مهارة الكالـ من خالؿ وفيتعلم
 يتحدث اليت اؼبوضوعات اؼبعلم وبسن أف كينبغى. حياهتم ُب قيمة ذا ك عندىم، معٌت

 أف فينبغى. اغبر للتعبَت متاحة الفرصة حيث اؼبتقدـ اؼبستول ُب خاصة فيها الطالب
 .ؿبددا ك اكاضح يكوف أف ك قيمة، ذا اؼبوضوع يكوف
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  الكالم تعليم يف ادلهمة اجلوانب بعض. ه
ف الكالـ أك التحدث أك التعبَت الشفوم من أىم ألواف النشاط اللغول ال شك أ

حيػػاهتم.  تخدموف الكػػالـ أكثػػر مػػن الكتابػػة ُبللصػػغار كالكبػػار علػػى السػػواء، فالنػػاس يسػػ
أم أهنػػم يتكلمػػوف أكثػػر فبػػا يكتبػػوف. كمػػن ىنػػا يبكػػن اعتبػػار الكػػالـ ىػػو الشػػكل الرئيسػػي 

 بػػد مػػن أف نراعػػي بعػػض األمػػور اؼبهمػػػة َب االتصػػاؿ اللغػػوم ابلنسػػبة لإلنسػػاف، لػػذلك ال
 ْْ كىي النطق، كاؼبفردات، كالقواعد. تعليم الكالـ. كتلك األمور عند ؿبمود كامل الناقة

 النطق: -ُ
من أىم اعبوانب، اعبانب الصوٌب، إذ يرل الًتبويػوف األنبيػة الكػربل لتعلػيم النطػق 

مليػة الكػالـ، فاؼبسػتمع اليػرل اػبػارجى لعتعليما صحيحا، كالنطق ىو اؼبظهر منذ البداية 
مػػن عمليػػة الكػػالـ إال ىػػذا اؼبظهػػر اػبػػارجى ؽبػػا. كمػػن ىنػػا هبػػب أف يكػػوف النطػػق سػػليما 

يػَته أك تصػحيحو نطق أكثر عناصػر اللغػة صػعوبة ُب تعفال ْٓ.ككاضحا خاليا من األخطاء
 بعد تعلمو بشكل خاطئ.                              

 اؼبفردات: -ِ
ة اللغويػة ىػدفا مػن أىػداؼ أم خطػة لتعلػيم لغػة أجنبيػة، ذلػػك أف تعػد تنميػة الثػرك 

اؼبفػػردات ىػػي أدكات ضبػػل اؼبعػػٌت ،كمػػا أهنػػا ُب ذات الوقػػت كسػػائل التفكػػَت، فبػػاؼبفردات 
يسػػتطيع اؼبػػتكلم أف يفكػػر ٍب يػػًتجم فكػػره إىل كلمػػات ربمػػل مػػا يريػػد، كعػػادة مػػا تكتسػػب 

ستقباؿ كىػي االسػتماع كالقػراءة، ٍب أتٌب رات االااؼبفردات ُب اللغة األجنبية من خالؿ مه
مهارات الكالـ كالكتابة فتفسحاف اجملاؿ لتنميتهمػا كالتػدريب علػى اسػتخدامها، معػٌت ىػذا 
أف الكلمات ال تعلم إال من خالؿ السياؽ، أم من خالؿ استخدامها ُب مواقف شفوية 
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موضػػوعات أك موضػػوعات للقػػراءة، كلػػذلك يفضػػل تقػػدمي الكلمػػات للدارسػػُت مػػن خػػالؿ 
         ْٔ.يتكلموف فيها، حبيث تتناكؿ ىذه اؼبوضوعات جوانب مهمة من حياهتم

 القواعد:  -ّ
كثَتا ما يهمل اؼبهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرل 
بعضهم ينكرىا سباما، أما اؼبتعلموف للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحوف أبف القواعد ليست 

تعلم استخداـ اللغة ، أم ليست ضركرية ُب التحدث ابللغة، كمهما يكن  أمرا ضركرية ُب
األمر فثمة حقيقة ال يبكن إنكارىا، كىي أف اللغة ربكمها ؾبموعة من القواعد اليت 

 ْٕ.ينبغي أف يعرفها اؼبتكلم جيدا، فالقواعد شيئ ضركرم لتعلم مهارات اللغة
 امو عندما تعليم الكالـ، كمابعض األمور اؼبتنوع ك مهم ُب استخدكهبذا ىناؾ 

. كأنبها كانت األمور البد أف تناسب ابؽبدؼ التعليمي النطق، كاؼبفردات، كالقواعد
 .ككفاءة الطالب
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 ادلبحث الثالث: ادلدخل السياقي
 مفهوم ادلدخل السياقي  . أ

 يعلق اليت التعلم عن الفكرةاؼبدخل السياقي كما كتبو أضبد فؤاد أفندم أنو  أف
 كتطبيقاهتا اؼبعارؼ بُت العالقة جعل إىل التالميذ كيدفع الواقعية ابؼبواقف التعليمية ؼبوادا

. أبنفسهم بنائها ُب جهودىم من كاؼبهارات العلـو الطالب كيتلقى ْٖ.اليومية حياهتم ُب
اؼبدخل السياقي ىو استَتاتيجية التعليم كالتعلم اليت سبكن  أف كاآلخركف ىادم نور كقاؿ

من تقويو كتوسيع كتطبيق اؼبعارؼ كمهاراهتم األكاديبية من ـبتلف خلفيات  الطالب
  ْٗاؼبدرسة أك خارج اؼبدرسة غبل صبيع اؼبشكالت اؼبوجودة ُب كاقع اغبياة.

انطلقا من تلك اآلراء فتخلص الباحثة أف حقيقة التعليم السياقي ىي أف يرتبط 
م اليومية كىدؼ منو ليدفع الطالب الطالب مادة دركسهم كمعلوماهتم ُب اؼبدارس حبياهت

 ُب التعليم بربط خربهتم ُب اؼبضية حىت يكوف التعليم فعاال.
يستخدـ ىذا اإلذباه ُب ؾباؿ التعليم اغبديث بوجو عاـ. يصدر من مفهـو 

( الذم يركز التعليم على ميوؿ التالميذ كخرباهتم. John Deweyالفلسفي جوف دكم )
نبا اإلذباه ُب عملية التعليم كالتعلم اليت تعلق اؼبواد الدراسية  التعليم كالتعلم السياقياف

ايلسياؽ اؼبتعلمُت كحياهتم حىت تكوف الدراسة ذات عالقة كثيقة أبحواؽبم كذات معٌت 
 َٓقوم ُب اذىاهنم.

كمن اؼبفاىيم عن اؼبدخل السياقي من حيث التعليم، تستخلص الباحثة إىل أف 
اللغة العربية ىو اؼبادة التعليمية اليت يعتمد على االرتباط  اؼبدخل السياقي ُب تطوير مادة
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بُت معلومات اؼبتعلمُت كحياهتم اليومية كحوائجهم مناسبة أبىداؼ التعليم كاتصالية 
 كتطبيقية كؾبذكبة كتعتمد أيضا على القومي الواقعي.  

 كأما الفرؽ بُت اؼبدخل السياقي كاؼبدخل التقليدم كما يلي:
 ٔ.ٕجدول: 

 فرق بني ادلدخل السياقي وادلدخل التقليديال
 ادلدخل التقليدي ادلدخل السياقي

 يًتكز التعليم على النظرم يًتكز التعليم على الواقع
 هبرب اؼبتعلم أف يعرفوا هبرب اؼبتعلم أف يتعلم

 هبد التعلم اؼبعرفة من اؼبعلم هبد التعلم اؼبعرفة أبنفسهم
 لم اؼبادةوبفظ اؼبتع يفهم اؼبتعلم اؼبواد

 اختبار اؼبادة على اؼبعلم اختبار اؼبادة على اؼبتعلم
 التعلم مركزم ُب اؼبعلم التعلم مركزم على اؼبتعلم

 اؼبتعلمُت أكثر سلبية اؼبتعلم أكثره نشاطا
 

تالحظ الباحثة أف ىذا االذباه فبتاز. كسيستخدمو ُب تطوير مواد التعليمية مهارة 
سياقي لطلبة قسم التمريض دبعهد العايل "دمحمية" للعلـو الكالـ على أساس اؼبدخل ال

الصحية بكالوقباف لتكوف اؼبواد التعليمية مناسبة كقريبة حبياة اؼبتعلمُت كحاجاهتم. كىذا 
االذباه مناسب للتعلم ُب كل ؾباؿ ألف اؼبتعلمُت وباكلوف ُب بناء اؼبعلومات أبنفسهم حىت 

 ُب أذىاهنم.يفهموا فهما عميقا كتثبت اؼبعلومات 
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 ادلبادئ السبعة دلدخل التعلم والتعليم السياقى وتطبيقها داخل الفصلب. 
إف مدخل السياقي لو سبعة مبادئ ىي: كالبنائية، كاالستعالـ، كاالستجواب، 
كاجملتمع اؼبتعلم، كربضَت النموذج أك اؼبثاؿ، كاالستجابة، كالتقومي األصيل. كبُت نور 

تلك اؼببادئ السبعة مع تطبيقها ُب حجرة الدراسة كما  ىادم ك أكوس كراد سيدكؾ
 : ُٓيلي
 (Constructivisme). البنائية ُ

اؼبدخل السياقي ىو حجر الزاكية ُب التفكَت، كاؼبعرفة اليت بناىا قليال رجل  
 ِٓكليس بشكل مفاجئ. )ضيقة(فشيئا، عززت النتيجة من خالؿ سياؽ ؿبدك

لسياقي، كاليت تؤكد أف التعلم ال وبفظوف البنائية ىو حجر الزاكية يعتقدكف ا
فقط، اسًتجاع اؼبعرفة كإمبا ىو عملية تعلم فيها الطالب أنفسهم عقليا يساعد 

 نشطة لبناء اؼبعرفة، كاليت تقـو على معرفة ىيكلها.
ترل النظرية البنائية أنو البد للمتعلم أف هبدكا كوبولوا األخبار اؼبعقدة  

بار اعبديدة ابألنظمة السابقة اؼبوجودة فيهم كأف أبنفسهم، كأف تفحصوا األخ
 يفحصوىا إذا كانت تلك األنظمة ال تناسب لألخبار اعبديدة. 

الـز على اؼبتعلم أف يسعي كيبذلوا جهودىم َب حل اؼبشكالت كاهباد األشياء 
ألنفسهم أبنفسهم حيت يفهم فهما جيدا كيستطيعوا تطبيق ما تعلموه َب اجملاالت 

( كفيوتسكي Piagetطورت ىذه النظرية من أعماؿ فيجوت )األخرل. كت
(Vyogotsky)   كنظرايت عملية األخبار كالنظرية النفسية الًتبوية، مثل نظرية بركنر

(Bruner).  كأىم اؼببادئ النفسية الًتبوية ىي أف اؼبدرس ليس معلما ؾبردا نفسو
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حىت يستطيعوا لبناء  ،لتالميذه بل ىو كالوسائل اؼبناسب لتوسيع أفكار التالميذ
 اؼبعارؼ أبنفسهم. 

يكوف ىذا اعبانب أساسا فلسفيا للمدخل السياقى الذم يؤكد على أف 
العلـو ليست ؾبموعة من الواقع أك األفكار أك القواعد اعباىزة غبفظها. بل الـز 
للمتعلم أف يبنيها من خالؿ اػبربات الواقعة. كىذا النوع من التعلم يعود على اؼبتعلم 

 غبل اؼبشكالت، كبناء اؼبفاىيم فعليا كابتكاراي. 
 (Questioning) . االستجوابِ

أف اؼبتعلم من خالؿ االستجواب وبث اؼبتعلم على معرفة األشياء كيوجههم 
التعلم القائم على إىل اغبصوؿ على اؼبفاىيم كيساعد اؼبعلم َب معرفة كفاءة اؼبتعلم. 

(صبع اؼبعلومات، ُ :آخر يسأؿ اؼبفيد .ياؽالتحقيق ىو اسًتاتيجية رئيسية ُب الس
( ربديد مدل فضوؿ ْ( توليد استجابة للطالب، ّ( استكشاؼ فهم الطالب، ِ

( يركز االىتماـ ٔ( معرفة األشياء اليت ىي معركفة ابلفعل للطالب، ٓالطالب، 
( اؼبزيد من األسئلة من الطالب، لتحديث ٕعلى شيء اؼبنشودة أاثر اؼبعلمُت، 

كبذا نعرؼ أبف تعليم ىذا اعبانب أف اؼبعرفة اليت لديها الطلبة  .طالبمعارؼ ال
 تبدأ دائما ابلسؤاؿ.

 (Inquiry). اإلستعالـ ّ
وبث ىذا اعبانب اؼبتعلمُت على التعلم من خالؿ األساليب العلمية، كبو 
يستطيع اؼبعلم أف يالحظ موضوعا ما يقدـ األسئلة لفهم ذلك اؼبوضوع، ٍب وباكؿ 

اإلجابة، كيبحث عن البياانت لتقومي اإلجابة ٍب يقـو بتحليلها كأيٌب أف يعطي 
 أخَتا ابػبالصة. 
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 (Learning Community). التعلم اعبماعي ْ
يقًتح ىذا اعبانب على أف تكوف اؼبفاىيم  مأخوذة من اؼبشاركة مع اآلخرين 

اؼبتعلمُت خارج الفصل أك داخلة. كظهر ىذا النشاط َب تعلم خالؿ اؼبناقشة بُت 
 مل.أك اجملموعة متنوعة األعضاء كاعب

  (Modelling). سبثيل ٓ
أف التعلم هبذا اعبانب يتجو إىل أف التعليم عن اؼبهارة أك معرفة معينة يتبعها 
النموذج الذم يقلده اؼبتعلموف. كليس اؼبعلم  مبوذجا كحيدا َب التعلم, بل يستطيع 

 آلخرين مثل اػبرباء أك اصدقاتو.اؼبدرس أف أيخذ النموذج أك اؼبثاؿ من ا
 (Reflection) اإلنعكاس. ٔ

كىو نشاط يقـو بو اؼبعلم كاؼبتعلموف َب هناية الدراسة. كالطالب يطالعوف 
كيستجيبوف عبميع الواقع أك األنشطة الواقعةحوؿ عملية التعليم بل يعطوف 

 اؼبقًتحات لتحسُت التعليم.
 (Evaluation).  التقومي ٕ

ع البياانت اليت تقدـ التصورات كاألخبار عن تطور تعلم كىو عملية صب
الطالب، كليس ؾبرد التقييم للنتيجة من التعلم. كيستطيع اؼبدرس استخداـ عدة 
كسائل للتقييم، منها اؼبقابلة كاؼبناقشة أك اجملادلة كاؼبسرحية كاإلنشاء أك التعبَت 

 ىا.كبورتوفوليو أك تقرير الوظيفة الشفهي أك التحريرم كغَت 
من التعاريف السابقة، نستطيع أف نالحظ أف اؼبدخل السياقي ىو اؼبدحل 
الذم يساعد التالميذ ُب البحث عن اؼبعٌت فبا تعلمو كتطبيفو ُب السياؽ الواقعي 

 كتطوير مهاراهتم ُب حياهتم اليومية.
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أساليب ادلدخل السياقي .ج  
تعليم السياقي موقع عند  عند نظرية الفهم، بُت أبف أساليب فعالية اسًتاذبية

 Center of( Cord) كفاءة اؼبعلم َب تطبيق اؼبدخل السياقي. ككما فسر

Occupational research and Development   أما أساليب تعليم مدخل السياقي
 ّٓفبا يلي:

 التعلم الذم يقـو على أساس اؼبشكالت .ُ
ل اؼبشكالت. إف التعلم الذم يقـو على أساس اؼبشكالت ىو تعليم يبدأ حب

 54فاؼبشكلة أتٌب أكال ٍب هبرم تعلم النظرية كاغبقائق، إذ أنو شبة حاجة إليها غبل اؼبشكلة.
كاؼبدرس قبل إجراء التدريس يطلب من التالميذ أف يالحظوا اؼبشكالت ٍب يسجلوهنا ُب 
اؼبذكرات. كوبث اؼبدرس بعد ذلك تالميذه للتفكَت كيوجههم إىل االستجواب كاستنتاج 

 ركض كاالستماع إىل اآلراء اؼبختلفة.الف
 االستفادة من البيئة للحصوؿ على اػبربة التعليمية .ِ

يعطي اؼبدرس الوظائف اليت يستطيع التالميذ أف ينفذكىا ُب ـبتلف السياؽ مثل 
اؼبدرسة كاألسرة كاجملتمع. كىذه العملية تعطي التالميذ اؼبناسبة ألف يتعلموا خارج 

صل التالميذ على اػبربات اؼبباشرة عما يتعلمونو عن طريق الفصل، كيرجى هبا أف وب
 التعامل اؼبباشر مع بيئتهم.

 تكوين األنشطة اعبماعية .ّ
تستطيع أنشطة التعلم اعبماعية توسيع األفكار أك اآلراء كالكفاءة الفردية للتعامل 

ؼ، ( طريقة ؽبا أىداLearning Community Language)مع اآلخرين. كتعلم لغة اعبماعة 
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منها: االىتماـ ابعبانب الشفهي من اللغة، كزبفيف التوتر لدل الدارسُت، كزرع 
الطمأنينة ُب قلوهبم كالثقة ُب نفوسهم، كمنحهم فرصا للتعبَت عن شعورىم، سبهيدا غبل 
مشكالهتم النفسية كاالجتماعية، كغَت ذلك فبا يعتقد أنو يشجع على التعلم، كيدفع 

 55اؽبدؼ. الطالب إىل استعماؿ اللغة
 تكوين أنشطة التعلم الذاٌب .ْ

يستطيع التالميذ أف يبحثوا كوبللوا األخبار كيستخدموهنا دبساعدة اؼبدرس أك 
بدكهنا. كأف يهتم التالميذ بكيفيتهم ُب إعماؿ األخبار كتطبيق إسًتاذبياهتم غبل 

رم اؼبشكالت كاستخداـ ما تعلموه كما حصلوا عليو من العلـو كاؼبعارؼ. كالبد أف هب
التعلم السياقي ُب أكؿ مرة مع التجارب: إعطاء الفرص الكافية، كتسجيل االنعكاسات. 
كأف يسعوا إىل حد ما ليتعلموا دكف مساعدة كثَتة من اؼبدرس حىت يستطيعوا أف يتعلموا 

 (.Independent Learningمستقلُت )
 تكوين أنشطة التعلم اؼبشًتكة مع اجملتمع .ٓ

مع اجملتمع لتطوير عملية التدريس. مثال تدعو  تستطيع اؼبدرسة أف تشًتؾ
اؼبدرسة كالد التلميذ أف يكوف مدرسا إضافيا، كىذا يعطي التالميذ اػبربات اؼبباشرة عن 

 طريق االستجواب أك التساؤؿ.
 تنفيذ التقييم الواقعي .ٔ

يساعد التقييم الواقعي التالميذ على تطبيق األخبار األكاديبية كالكفاءة احملصوؿ 
ا ُب اؼبواقف الواقعية. كيعطيهم اؼبناسبة الواسعة لعرض ما تعلموه طواؿ العملية عليه
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التعليمية. كىناؾ أشكاؿ عديدة من التقييم الواقعي كىي فورتوفوليو، أك تقرير الوظيفية 
 الشفهي أك التحريرم، كالوظيفة اعبماعية، كإلظهار أك اؼبظاىرة.

 سياقي. ادلواد التعليمية على أساس ادلدخل الد
اعتمادا فبا سبق ذكره، عند اإلشارة إىل اؼبدخل السياقي، ىو ُب اؼبواد التعليمية 
النامية هبب كضع أىداؼ ابلطبع، وبتول على اؼببادئ العامة للكتابة اؼبواد التعليمية، 
كالتكامل بُت مكوانت سبعة من التعلم السياقي )البنائية، كالتشكيل، كالتحقيق، كتعلم 

نمذجة، كالتفكَت، كالتقييم اغبقيقي( مع مكوانت اسًتاتيجيات التعلم، اجملتمع، كال
كمبادئ التصميم التعليمي الرسالة. كبناء على ىذا، اكتسب بعض مبادئ اؼبادة على 

 ٔٓأساس اؼبدخل السياقي عند كوكـو كوماالسارم، ما يلي:
 ، األسس التعليمية ُب كتابة اؼبواد التعليمية:أوال

داد( إلعداد اؼبتعلمُت للتعليم، من بُت أمور أخرل من خالؿ توفَت اعباىزية )االستع .ُ
 اؼبعرفة كاؼبهارات شرطا أساسيا

 الدافع، كتشجيع اؼبتعلمُت على التعلم. .ِ
استخداـ تركيز االنتباه، مثل الرسـو التوضيحية كالرسومات اؼبلونة، كاؼبادة اؼبتنوعة  .ّ

 اليت جذبت انتباه اؼبتعلمُت
اؼبتعلمُت، فبا يسمح للمتعلمُت للتفاعل بنشاط مع اؼبواد على  اؼبشاركة الفعالة من .ْ

 سبيل اؼبثاؿ مادة هبيب على األسئلة، كالقياـ أسئلة اؼبمارسة، كاؼبمارسة.
التكرار، كتوفَت استعراض أكيل سريع )اؼبعاينة( كاالستعراض لفًتة كجيزة ُب هناية  .ٓ

 )نظرة عامة(، ُب شكل ملخصات أك ملخصات.
كاؼبتعلمُت يعرفوف التقدـ ُب التعلم من خالؿ تصحيح إجاابت غَت ردكد الفعل،  .ٔ

 صحيحة كالتأكد من اإلجابة الصحيحة.
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الرؤية اؼبعرفية للتفاعل االجتماعي، ُب شكل سؤاؿ )االستجواب( التحقيق تشمل  .ٕ
استخداـ صبيع اغبواس اػبمس )الذاكرة اؼبكانية( العصف الذىٍت، كالنموذجة 

 تعلم.كالبنائية كاجملتمع ال
 التقييم الواقعي، كذلك ابستخداـ التقييم اغبقيقي لقياس فهم اؼبتعلم. .ٖ
التفكَت، كإعطاء اؼبتعلمُت فرصة الستكشاؼ أك الكشف عن مستول التمكن من  .ٗ

 مفهـو أك مبدأ من أجل غرس فهم متعمق على اؼبتعلمُت.
)مهارات  اؼبهارات اغبياتية، فبا يساعد اؼبتعلمُت على تطوير اؼبهارات اغبياتية .َُ

 التفكَت، مهارات الشخصية، مهارات األكاديبية، كاؼبهارات اؼبهنية(.
الًتابط )اؼبتعلقة( اؼبالءمة للسياؽ البيئة احمليطة هبا، مع اؼبعلم أبف ًب عقد  .ُُ

 كاالحتياجات التعليمية للمتعلمُت، سواء على ضركرة االستمرار ُب التعلم كالعمل.
ناشطُت أنفسهم العثور على اؼبعرفة اليت يبكن اػبربة اؼبباشرة من اؼبتعلمُت ال .ُِ

 تعلمها.
 التطبيق، يبكن للمتعلمُت تطبيق مفاىيم كمبادئ كيتم دراسة اإلجراءات. .ُّ
 التعاكف، التعاكف بُت اؼبتعلمُت زمالئو اؼبتعلمُت، كاؼبعلمُت، كغَتىا من اؼبصادر. .ُْ
ا اليت ًب دراستها غبل نقل اؼبعرفة كالتكنولوجيا، كاؼبتعلمُت نقل اؼبعرفة كالتكنولوجي .ُٓ

 مشاكل جديدة ُب سياقات ـبتلفة.
 ، كضع أىداؼ الدكرة، كىي القدرات:اثنيا
 اؼبعرفة، كىو هبب أف يكوف معرفا اعبوىر اؼبادم كفهمها من قبل اؼبتعلم. .ُ
قدرة اؼبهارات العملية اؼبتقدمة من العلم أمن اؼبعرفة اؼبكتسبة إىل شيئ لو معٌت، ألنو  .ِ

 ُب مشاكل اغبياة.يبكن استخدامها 
موقف اغبرؼ الذم هبب أف تكوف فبلوكة من قبل كل طالب لدعم فعالية اؼبشاركة  .ّ

 ُب اغبياة.
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 ، مبادئ إعداد مواد مادة:اثلثا
 دقيقة، هبب أف تكوف اؼبادة دقيقة كصحيحة من حيث العلم. .ُ
ة اليت ذات الصلة، ينبغي اؼبادة أم ارتباط أك اؼبعايَت ذات الصلة كالكفاءات األساسي .ِ

 ينبغي ربقيقها.
 االكتفاء الذاٌب، كاؼبواد ال تقل كال تزيد ُب مساعدة اؼبتعلمُت على ربقيق الكفاءة. .ّ
 اتساقا كنوع ككمية اؼبواد غَت اؼبناسبة أك يتفق مع الكفاءات اؼبراد ربقيقها. .ْ
 الفعلية، يهم كفقا لتطور العلم كالتكنولوجيا. .ٓ
 ا لبنية اؼبادة العلمية لكل موضوع.ىيكل العلم، من اجل العرض )تسلسل( كفق .ٔ

 ، كالغة كالقراءة:الرابعة
 يستخدـ عبارة كفقا للقواعد االندكنيسي نعم اػبرب كصحيح. .ُ
 تكوين اعبملة كينبغي أف تبُت أمباط التفكَت اؼبنطقي كمنهجية. .ِ
 ىيكل اغبكم كفقا للمستول إتقاف اؼبتعلم للغة. .ّ
 اعبمل اليت تستخدـ التواصل. .ْ

 ادة )اعبوانب التحطيطية(، ظهور مخامسا
 شكل )شكل اؼبظهر، كينبغي تصميم زبطيط كصف اؼبواد كالرسومات ُب نسبة(. .ُ
هبب أف يكوف توضيحات من األرقاـ كاعبداكؿ قادرة على دعم أك توضيح اؼبفاىيم  .ِ

 اؼبعركضة. 
استنادا إىل كتابة اؼبواد التعليمية على اؼبدخل السياقي هبب كضع أىداؼ 

على اؼببادئ العامة للكتابة اؼبواد التعليمية، كالتكامل بُت مكوانت سبعة ابلطبع، وبتول 
من التعلم السياقي )البنائية، كالتشكيل، كالتحقيق، كتعلم اجملتمع، كالنمذجة، كالتفكَت، 
كالتقييم اغبقيقي( مع مكوانت اسًتاتيجيات التعلم، كمبادئ التصميم التعليمي الرسالة. 

ذه اؼببادئ هتدؼ الوصوؿ إىل األىداؼ اؼبرجوة ُب تعليم اللغة كاعتقدت الباحثة أبف ى
 العربية.
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 ادلبحث الرابع: تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة
 مفهوم تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة . أ

عرفها عشارم أبنو ذلك اؼبنهج الذم حددت مواد مقرراتو بصفة رئيسة كفق 
فهو يرل أف حاجات اؼبتعلم كأغراضو ىي  ٕٓربليل مسبق للحاجات اإلبالغية للمتعلم.

 احملك الرئيس ُب تصميم مقرر اللغة اػباصة. 
كهبذا تنتفي عنده رسالة اؼبؤسسة التعليمية كميوؿ اؼبعلمُت. كإىل تعريف نفسو 

إذ يرايف أف التعريف األمثل للغة اإلقبليزية ألغراض خاصة  ٖٓذىب ىتشينسوف ككترز
آلٌب: ؼباذا وبتاج اؼبتعلم إىل تعلم لغة أجنبية؟ كاإلجابة يتمحور ُب اإلجابة عن السؤاؿ ا

عن ىذا السؤاؿ ترتبط ابؼبتعلم ُب اؼبقاـ األكؿ، كالنمط اللغوم اؼبطلوب تعلمو، كالبيئة 
اليت سيتم فيها تعلم اللغة، كاغباجات ربددىا األغراض اليت من أجلها يود اؼبتعلم تعلم 

فهم اؼبادة اليت يتعلمها بتلك اللغة، أك مهينا  لغة ما، فغرضو قد يكوف أكاديبيا أم ل
كالعمل ُب مؤسسة ذبارية. كىذا التحديد الذم يتضمنو تعريف مفهـو اللغة اػباصة 

 الباحثُت فيما يلي: ٗٓينطوم على مزااي حددىا بعض
 يوفر الوقت كاعبهد ألنو يركز على اؼبتعلم كحاجاتو. .ُ
 أكثر مالءمة للمتعلمُت لتناغمو مع حاجاهتم. .ِ
 يساعد ُب عملية التعلم. .ّ
 أقل تكفلو من تعليم اللغة ألغراض عامة.  .ْ
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متعدد األبعاد دبثل ما تعددت تعريفها.  مفهـو تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة
مدخل لتعليم اللغة تستند إىل كافة عناصره، من  العربية ألغراض خاصةفتعليم اللغة 

تعليم  َٔفعية للدارسُت إىل تعلم اللغة.أىداؼ كؿبتول كطريقة تدريس إىل األسباب الدا
)ؿبددة( ىو قصر التعليم كالتعلم على اؼبهارات اللغوية اليت  اللغة العربية ألغراض خاصة

مثل اللغة العربية  ُٔوبتاجها الدارس فعال ألداء أغراض ؿبددة أكاديبية أكانت أـ مهنية،
 اليت هتدؼ دراستها فبرضة ُب إندكنيسيا. 

تعلم كحاجاتو نبا ؿبور تعليم اللغة ألغراض خاصة. فأم منهج لبلص إىل أف اؼب
للغة خاصة هبب أف يسبقو ربليل كاستقصاء غباجات اؼبتعلم، فمتعلم اللغة اػباصة هبب 
أال يشغل بقواعد اللغة العامة، ألف تلك مرحلة يفًتض أف يكوف قد ىضمها من قبل، 

الذم يعمل، أك يود أف  نة اغبقلكىو اآلف يلهث كراء توظيف ىذه اؼبعرفة لتصب ُب خا
 يعمل فيو.
 

 خصائص تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة . ب
إلعداد اؼبقررات الدراسية بربامج تعليم العربية ألغراض خاصة، سواء من حيث 
مداخلها، أك أساليب ربديد اغباجات، أك اػبطة الدراسية، مع الًتكيز على اؼبدخل 

ة كليس حوؿ تعليم اللغػة. البد لنا اف اعرؼ التعلمي الذم يدكر حوؿ تعلم اللغ
تعليم اللغة العربية إف أىم خصائص مناىج . خصائص اليت يتصف هبا مقرر اللغة اػباصة

  ِٔىي: ألغراض خاصة
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 الًتكيز على اؼبتعلم كحاجتو اػباصة. .ُ
توظيف األىداؼ كاحملتول كاؼبنهجيات التدريسية إلعانة الدارس على استخداـ  .ِ

 ؼبواقف اليت ينوم استخداـ اللغة فيها.العربية ُب ا
الًتكيز على اللغوايت كاؼبهارات كأساليب اػبطاب اؼبناسبة ؽبذه اؼبواقف اليت   .ّ

 سيستخدـ فيها اؼبتعلم اللغة.
 كأما اػبصائص اؼبتغَتات خبصوص برانمج تعليم اللغة ألغراض خاصة فهي:

 اليتقيد بتعلم مهارة بعينها من مهارات اللغة. .ُ
 ناء على طرؽ كضعت مسبقا.اليعلم ب .ِ

كىذه اػبصائص ىي نفسها اليت سبق أف أشار إليها التعريفاف اللذاف تعرضنا ؽبما 
من قبل. كإذا كاف شبة إضافة فهي ضركرة تبٍت خط فاصل بُت اللغة العامة، كاللغة 
اػباصة، كينبغي التصديق أبف تدريس اللغة اػباصة يعتمد اعتمادا كليا على اؼبوقف 

ي، لذا فهو ُب حاجة إىل مدرسُت ذكم كفاية لغوية، كمهنية عالية، كىذا اؼبقرر التعليم
يتطلب أيضا كسائل كخططا كطرقا زبتلف عن تلك السائدة ُب اللغة العامة. كيغلب 
على ىذا اؼبفهـو ـباطبتو للكبار ُب صفوؼ متجانسة من حيث العمل كالتخصص، 

  م خلفية جيدة ابللغة العامة.كيتوقع كما سبق القوؿ أف يكونوا ملمُت أك ؽب
أنو مدخل خاص من  تعليم اللغة العربية ألغراض خاصةكما يبكن النظر إىل 

اللغة يركز على اؼبتعلم كحاجتو كاؼبواقف اليت سيتعرض ؽبا كيستخدـ  تعليم اللغةمداخل 
 ّٔفيها. كىو مدخل هبمع غالبا بُت اؼبداخل الثالثة اآلتية:  العربية
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(، حيث ؿبور االىتماـ ىو Learning Centered Approachي )اؼبدخل التعليم .ُ
 الدارس ذاتو.

(، حيث ؿبور االىتماـ ىو Language Centered Approachكاؼبدخل اللغوم ) .ِ
اؼبواقف اليت سيستخدـ اؼبتعلم فيها اللغة، كبناء األىداؼ كاحملتول كاؼبناشط كفقا 

 لذالك.
(، حيث الًتكيز على تصميم اؼبواقف Skill Centered Approachكاؼبدخل اؼبهارم )  .ّ

اللغوية اليت تعُت الدارس على السيطرة على مهارات لغوية معينة كعلى األداء اللغوم 
 اعبيد.

ال ينبغي أف يقدـ إال  تعليم اللغة العربية ألغراض خاصةكلكن ينبغي إدراؾ أف 
الوظيفة كاؼبهنية  على خلفية لغوية عامة تساعد الدارس على االتصاؿ اعبيد ُب اؼبواقف

اليت يتعلم اللغة من أجلها. كُب تعليم العربية للحياة كألغراض خاصة ىناؾ أكجو االتفاؽ 
 كاختالؼ.
 

 ج. تعليم العربية للحياة وألغراض خاصة: اتفاق واختالف
 أوجو االتفاق .ٔ

يشًتؾ ىذاف النوعاف من الربامج ُب أشياء كىبتلفاف ُب أخرل. كفبا يشًتؾ فيو 
 وعاف من الربامج ما يلي:ىذاف الن

 كال الربانؾبُت يعداف لغَت الناطقُت ابللغة العربية.أ(  
كال الربانؾبُت يشًتكاف ُب معيار أساسي من معايَت اعبودة كىو الدقة ُب ربديد  ( ب

ىدؼ تعليم اللغة اؽبدؼ العاـ لكال الربانؾبُت ىو سبكن الدارس من االتصاؿ اعبيد 
 ابلعربية مع الناطقُت هبا.
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كال الربانؾبُت يستلـز منهجية العمل سواء ُب ربديد اؼبهارات أك األىداؼ العامة   ج(
 كاػباصة أك إعداد اؼبواد التعليمية أك التقومي أك غَت ذلك من اجملاالت.

 
 . أوجو االختالفِ

كعلى الرغم من ما بُت ىذين النوعُت من الربامج من أكجو اتفاؽ فإف بينهما 
 ْٔذلك اعبدكؿ التايل:اختالفات كثَتة، كيوضح 

 ٕ.ٕجدول 
 الفرق بني تعليم اللغة العربية ألغراض عامة وتعليمها ألغراض خاصة

 العربية ألغراض خاصة العربية للحياة حمور ادلقارنة الرقم
 ؿبددة متعددة/عامة اغباجات ُ
 ـبطط كاسع احملتول ِ

 الغرض )اؽبدؼ( ّ
عاـ )غَت معركؼ( مؤسس 

 بشكل طويل
( ذك هناية ؿبدد )معركؼ

 كاضحة
 ال نعم االنتماء جملتمعة لغوم ْ
 متجانس غَت متجانس اعبمهور اؼبستهدؼ ٓ
ٔ 

 سياؽ االستعماؿ
 فورم كغَت مؤجل مؤجل غَت فورم

 ؿبدد الوقت فبتد ُب الوقت 
 حقيقي كملموس سياقي غَت مرئي/نظرم اؼبستمع/احملاكر ٕ
ٖ 

 اؼبنهج
 مهارات مهورية كافة مهارات مهورية

 سياؽ كاسع 
مؤسس على تقدير 

 اغباجات
أصلية/تليب حاجات التدرج البٍت  اؼبواد التعليمية ٗ
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ْٖ 
 

 

اللغوية/موضوعات/عامة/مؤل
 فة/متدرجة/لغواي

 ُب اؼبهاـ/الدارس ىبتار

 التعامل َُ
الًتكيز على اللغة/تعليم 

 اعبديد/األسئلة حوؿ النحو

الًتكيز على 
اؼبعلومات/اؼبعٌت من خالؿ 

 اؼببٌت
 مركزة سطحية مهارات الدراسية ُُ
 استشارة الدكافع التوجد/ترصبة مفردات األنشطة التمهيدية ُِ
 معلومات/تطبيقات لغة/فهم اؼبقركء التقومي ُّ

 اؼبعلم ردك  ُْ
فردم/مركز اغبركة/يسأؿ 
 فيجيب الطالب فيقومو

تعليم الذاٌب/تعاكف/الدرس 
 مركز اغبركة

 
أف ؿبتول العربية ألغراض عامة يهدؼ أساسا إىل  بينهما ُب يبكن الفرؽ األساس

تزكيد الدارس ابلكفاية األساسية أم دبهارات اللغة األساسية اليت سبكنو من استخداـ 
اللغة استخداما عاما، بينما يبيل ؿبتول العربية ألغراض خاصة إىل الًتكيز على حاجات 

 اؿ زبصصو.الدارس ُب ؾباؿ زبصصو أم ما الذم وبتاجو من اللغة ُب ؾب
 
 
 
 
 
 

 

 



ْٗ 

 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 ومنهجو البحث مدخل .أ 

 الفصل ُب الباحثة كتبتها اليت البحث كأسئلة البحث مشكلة على اعتمادا
 Research and) كالتطوير البحث نهجدب الدراسة ؽبذه الباحثة تستخدما األكؿ،

Development)،  ٌؼبستول الكالـ ؼبهارة تعليم وادم يتطٌور فأ يقصد البحث ىذا أبف 
 .بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية" دبعهد دبعهد التمريض قسم َب اعبامعة الطلبة

 أك منتجو لكشف يهدؼ منظم منهج البسيط مفهومو ُب كالتطوير البحث منهج إف
 كتطويرىا كإصالحها تعيينها مع معينة خطوة أك طريقة أك استَتاتيجية أك منهج أك مبوذج

 ََُ.كمفيدة كفعالة جديدة لتكوف فعاليتها كذبريب نتاجهاكإ

 كاؼبادة. فعالة كذبربة معينة نتائج على للحصوؿ الطريقة يستخدـ البحث ىذا
 اعبامعة الطلبة ؼبستول الكالـ ؼبهارة تعليم وادم ىي تطويرىا الباحثة أرادت اليت التعليمية

 على مؤسسا كذلك بكالوقباف يةالصح للعلـو العايل" دمحمية" دبعهد التمريض قسم َب
 التصميمية اؼبرحلة نبا مرحلتُت على البحث ىذا كهبرم. التعليمية اؼبواد مشكالت كجود

 فعالية ؼبعرفة) التجريبية كاؼبرحلة ،(التمريض قسم لطلبة الكالـ ؼبهارة تعليم مواد تطوير)
 (.اؼبطورة التعليمية اؼبواد استخداـ
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َٓ 

 

 

 والتطوير البحث إجراءات .ب 

 Borg and" مبوذج ىي التعليمية اؼبواد ىذه تطوير ُب اؼبستخدمة التنمية مبوذج

Gall"، التصميم مبوذج خطوات .التعليمي التصميم مبوذج منهجية من كاحدة تعد اليت 
 :101 مرحلة ىذه على ىي النموذج" -Borg and Gall "ؿ كفقا التعليمي

 

 

 

 

 

 ي:كالبياف عن شكل السابق ىو كما يل
 كاؼبشكالت اغباجات ربليل .ُ

 ُب دبا التعليمية اؼبادة تطوير ُب االحتياجات ربديد إىل اؼبرحلة ىذه إىل حاجة ىناؾ
 اؼبستهدفة، الفئة قبل من اؼبطلوبة كاؼبهارات كاؼبعرفة، إنشاؤىا، ًب الذم غرض ذلك

 ـبتلف الواقعي ُب ظواىر كاف إذا ىو كمشكالت. التعليم كأغراض كاؼبعدات
 العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم الطلبة اؼبشكالت أف الباحثة كنظرت. ئهابرجا
 مهارة العربية اللغة تعليم مواد بتطوير وبللها أف يستطيع بكالوقباف الصحية للعلـو

 . الكالـ
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 نتاجاال تصميم البياانت صبع كاؼبشكلة اغباجات ربليل

 صالحية ذبربة نتاجاال تعديل نتاجاال تصديق

 نتاجاال تعديل فعالية ذبربة نتاجاال ذبربة تعديل

 النهائي نتاجاال



ُٓ 

 

 

 البياانت صبع .ِ

 أك الطلبة قبل من اؼبشكالت ك اغباجات من اؼبعلومات الباحثة انلت أف بعد
 ىذه كَب. نتاجاال لتصميم امصدر  اؼبعلومات ىذه تصبح قابلة،اؼب قةبطري احملاضر
 ،الكالـ مهارة كبو الطلبة مشكالت غبل الكثَتة اؼبعلومات الباحثة عذبم اؼبرحلة،

 .البحوث ؽبذه اؼبتعلقة اؼبراجع دبساعدة
 االنتاج تصميم .ّ

 اؼبواد احثةالب صنعت التعليمية اؼبواد إعداد ُب. االنتاج تصميم ىي التالية فخطوة
التعليمة ؼبهارة الكالـ على أساس اؼبدخل السياقى كاجتمعت الباحثة اؼبراجع اليت 
تتعلق ابنتاج اؼبطورة من انحية مواد التعليم اؼبناسب دبستول اعبامعة. ٍب اختارت 
الباحثة اإلسًتاتيجية كالطريقة اؼبناسبة لسولتهم ُب التكلم. كُب إعداد كتاب التعليمي 

ربليل اؼبنهج،  102هنتم خبطواتو، كاػبطوات ُب تصميم اؼبواد التعليمية ىي :علينا أف 
تعيُت موضوع الكتاب، تصميم ىيكل الكتاب، صبع اؼبراجع، تناسب اؼبواد 

 ابستفادتو.
 االنتاج تصديق .ْ

 ؼبعرفة ىو ومن اؽبدؼ اما. ربكيمو أك اإلنتاج تقومي عملية ىو اإلنتاج تصديق
 ىذا يؤدم أف كيبكن. الكالـ هارةؼب اؼبطورة عليميةالت ةداؼبا استخداـ صالحية
 التقومي منهم الباحثة طلبت ٍب التعليم، مواد ؾباؿ ُب اػبرباء بعض إبحضار التصديق
 حالؿ من التصديق ربقيق أف أيضا يبكن أك االنتاج من كالعيوب اؼبزااي كإعطاء
 . كاػبرباء الباحثة بُت اؼبناقشة
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 االنتاج تعديل .ٓ

طوات تقـو الباحثة بتحليل صبيع النقاط من مالحظة ثالث اػبرباء من ُب ىذه اػب
حيث تناسب اؼبادة اؼبعدة بتعليم مادة الكالـ بضوء اؼبدخل السياقي ٍب تصحيح 

 األخطاء كتكملو النقائص فيها.
 ذبربة صالحية .ٔ

 إىل بتجربو الباحثة قامت األكىل، اإلنتاج بتجربة أيضا تسٌمى صالحية ذبربة أفٌ 
 عن احملاضر أراء ؼبعرفة يعٌت منو اؽبدؼ. اإلنتاج ىذا استخداـ جودة بتحكيم ضرؿبا

 .احملصوؿ اإلنتاج ابستخداـ التعليمية اؼبادة
 االنتاج تعديل  .ٕ

 أراء من اؼبوجودة تقصَتات على ربسن أف الباحثة على. التحسُت ىو التعديل
 .القبل من دبا أحسن يكوف أف حىت احملاضر،

 فعالية ذبربة .ٖ

 قدمت اؼبرحلة ىذه كَب. الثانية اإلنتاج بتجربة أيضان  تسٌمى فعالية نتاجاال ذبربة أفٌ 
 العايل" دمحمية"دبعهد امسةاػب مستول َب التمريض قسم طلبة إىل مباشرة الباحثة

 اؼبادة ىذه فعالية ؼبعرفة. اؼبطورة التعليمية اؼبواد لتطبيق بكالوقباف الصحية للعلـو
 .لكالـا مهارة عن التعليمية

  اإلنتاج تعديل .ٗ

 التحكيم حسب االنتاج ىذا ُب اؼبوجودة كالنقائص األخطاء يوجد ماداـ
 التعديل إىل وبتاج فإنو كإرشاداهتم، بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد

 .االنتاج أحسن إىل انتاجا الباحثة حصلت حىت التحسُت، أك

 



ّٓ 

 

 

  النهائي اإلنتاج .َُ

 ؼبهارة التعليمية اؼبواد تطوير من النهائي اإلنتاج حصيلة يى األخَتة كاػبطوات
 .التمريض قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ

 

 ادلنتج جتربة .ج 

 مادة فعالية رفع إىل سبق فيما الباحثة ذكرت كما التجربة، ىذه من الغرض
دبعهد  تخدمةاؼبس اػبامس اؼبستول ُب العربية اللغة التعليمي كتاب ُب العربية ةاللغ

 االستجاابت، على حصوؿ إىل بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"
 :الباحثة تعرض كابلتايل. اؼبادة صالحية على كالتقويبات كاالقًتاحات،

 التجربة تصميم .ٔ

 :ىي مراحل، بثالثة التجربة تصميم يتكوف
 خرباء ثالثة من كالتوجيهات التقومي (أ 

 للتطبيق الكتاب تقصَتات لتصحيح ؿباضر إىل احثةالب كتقٌدـ الفردية، التجربة (ب 

 لدل اإلنتاج فعالية ؼبعرفة التجرييب الفصل َب الباحثة ذبٌرب اؼبيدانية، التجربة (ج 
 الطلبة

 التجربة أفراد .ٕ

 :من يتكوف البحث، ىذا َب التجربة كاألفراد
 ؾباؿ َب كاػببَت التعليمية، اؼبواد اإلعداد ؾباؿ َب كاػببَت التصميم، ؾباؿ َب اػببَت (أ 

 اللغوم

 العربية اللغة ؿباضر  (ب 

 الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  ثالثال مستول َب التمريض قسم طلبة (ج 
 بكالوقباف

 



ْٓ 

 

 

 مجعها وأساليب ومصادرىا البياانت .ٖ

 البياانت( أ
 أحداث بشأف مستقبال تسجيلها سيتم أك تسجيلها، ٍب حقائق ىي البياانت

 العدد ؿبددة كغَت ببعضها مرتبطة كغَت مستقلة اغبقائق ىذه تكوف كقد معينة،
 إحصائي ؾبتمع من صبعها يتم اليت كاؼبشاىدات اغبقائق من ؾبموعة كذلك
 .النتائج كإخراج ؼبعاعبتها اغباسوب إىل إدخاؽبا كيتم معُت،

. الكمية كالبياانت الوصفية البياانت كنبا قسمُت على البياانت الباحثة قسمت
 اللغة تعليم ُب كتفاعلهم الطلبة مشاركة( ُ: )على ملتش الوصفية البياانت

 التعليم كعملية العربية اللغة تعليم لدكرة اترىبية نبذة عن البياانت( ِ) ك العربية
 ككسائلو فيها التعليم كطرؽ اؼبستخدمة التعليمية اؼبواد على تشمل اليت كالتعلم

  .فيو كمشكالت
 التعليمية اؼبواد إىل الطلبة تياجاتاح( ُ: )على تشمل الكمية البياانت كأما

 ابستخداـ القبلي االمتحاف من الطالب نتائج( ِ) اؼبطورة الكالـ ؼبهارة
 العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم للطلبة اػبامس مستول العربية اللغة الكتاب

 ابستخداـ البعد االمتحاف من الطالب نتائج( ّ) بكالوقباف الصحية للعلـو
دبعهد  التمريض قسم للطلبة اػبامس مستول العربية اللغة وراؼبط الكتاب

 ثالثة من كاالقًتاحات التعليقات( ّ) بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"
 ك التعليمية اؼبواد تصميم ُب كخبَت اللغة كخبَت التعليمية اؼبواد خبَت منها خرباء

 الكالـ ؼبهارة التعليمية واداؼب تنفيذ بعد كتعليقاهتم كاؼبعلم الطلبة آراء( ْ)
 .اؼبطورة

 
 
 

 



ٓٓ 

 

 

 البياانت مصادر( ب
 مصادر فعُت الشركع، كقبل. احملصولة البياانت من الفرد ىي البياانت مصادر

 الباحث وبصل حىت اؼبتناكؿ البياانت أم من الفاعل ىي األساسية البياانت
 َُّ.البحث ُب األساسية البياانت مصادر

 لتحقيقها البياانت مصادر إىل الباحثة ربتاج بحثال ىذا ُب البياانت لعرض
 .كاػبرباء كاؼبعلم الطلبة ىي البحث هبذا أتٌب اليت البياانت كمصادر

 البياانت صبع أسلوب( ج

 األربعة، األدكات على يشمل البحث ىذا َب البياانت صبع أسلوب كانت
 :ىي

 (Observation)اؼبالحظة ( ُ
دم ُب اكتسابو ػبرباتو كمعلوماتو، حيث ىي كسيلة يستخدمها األنساف العا

قبمع خربتنا من خالؿ ما نشاىده أك نسعمو عنو كلكن الباحثة حيث تالحظ 
فإنو يتبع منهجها معينا هبعل من مالحظتو أساسا ؼبعرفة كاعية أك فهم دقيق 

  َُْ.لظاىرة معينة
 ُب مكتفاعله الطلبة مشاركةعن  الباحثة ىذه اؼبالحظة عبمع البياانت تستخدما

 .العربية اللغة تعليم
 (Interview) اؼبقابلة( ِ

استخداـ اؼبقابلة عبمع اؼبعلومات اليت ال يبكن اغبصوؿ عليها عن  كيستطيع
كىي استبانة شفوية تقـو من خالؽبا الباحثة جبمع اؼبعلومات  َُٓ.طريق اؼبالحظة
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من كالبياانت الشفوية من اؼبفحوص. كىي أداة مهمة للحصوؿ على اؼبعلومات 
 خالؿ مصادرىا البشرية.

عبمع البياانت من مدرس اللغة العربية الذم يقود  اؼبقابلةاستخدمت الباحثة 
عملية التعليم كالتعلم ُب تلك األكاديبية من منهجها كطرؽ تعليمها كتقويبها 

 كاؼبشكالت اليت يواجهها اؼبدرس ُب العملية التعليمية.
 (Questionnaire) االستبانة( ّ

الستبانة أداة مالئمة للحصوؿ على اؼبعلومات كالبياانت كاغبقائق اؼبرتبطة تعترب ا
بواقع معُت، كتقدـ بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل عدد 

  َُٔاألفراد اؼبعنيُت دبوضوع االستبانة.
 اؼبواد إىل الطلبة احتياجاتكتستخدـ الباحثة االستبانة عبمع البياانت عن: 

التحكيم من ثالثة اػبرباء، كمعلم اللغة العربية  اؼبطورة، الكالـ هارةؼب التعليمية
 كمعرفة آراء الطلبة عن اؼبادة التعليمية اؼبطورة.

 (Test) االختبار( ْ
يكوف االختبار ُب ىذا البحث اختبارين، نبا االختبار القبلي ك االختبار 

انمج الدراسي، كأما البعدم. االختبار القبلي ىو االختبار الذم يعطي قبل الرب 
 َُٕاالختبار البعدم ىو االختبار الذم بعده.

قبل الباحثة الطلبة االختبار القبلي الكتشاؼ كفاءهتم ُب مهارة الكالـ  تعطيا
ة اؼبطور  ة، ٍب بعد أف قدمت إليهم اؼبادة التعليميةتقدمي اؼبادة التعليمية اؼبطور 

كفاءهتم فيها ك فعالية اؼبواد فتعطيهم الباحثة االختبار البعدم ؼبعرفة مستول  
 التعليمية.
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 ككضحت الباحثة البياانت كمصادرىا كأساليب صبعها ُب اعبدكؿ البيانية التالية:
 ٔ.ٖجدول: 

 البياانت الوصفية
أساليب مجع  مصادر البياانت البياانت الرقم

 البياانت
 اؼبالحظة الطلبة العربية اللغة تعليم ُب كتفاعلهم الطلبة مشاركة ُ
 تشمل اليت كالتعلم التعليم عملية عن البياانت ِ

 فيها التعليم كطرؽ اؼبستخدمة التعليمية اؼبواد على
 .فيو كمشكالت ككسائلو

اؼبالحظة  اؼبعلم
 كاؼبقابلة

 ٕ.ٖجدول: 
 البياانت الكمية

 البياانت الرقم
مصادر 
 البياانت

أساليب مجع 
 البياانت

ُ 
 الكالـ ؼبهارة ميةالتعلي اؼبواد إىل الطلبة احتياجات

 اؼبطورة
 االستبانة الطلبة

ِ 
 اؼبواد خبَت منها خرباء ثالثة من كاالقًتاحات التعليقات
 التعليمية اؼبواد تصميم ُب كخبَت اللغة كخبَت التعليمية

 االستبانة اػبرباء

ّ 
 البعدم كاالمتحاف القبلي االمتحاف من الطالب نتائج
 الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم

 بكالوقباف
 االختبار الطلبة

ْ 
 التعليمية اؼبواد تنفيذ بعد كتعليقاهتم كاؼبعلم الطلبة آراء

 .اؼبطورة الكالـ ؼبهارة
 االستبانة الطلبة ك اؼبعلم
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  البياانت حتليل. ٗ

 ىذا ُب احملللة البياانت ألف. البحث عملية ُب اؼبهمة األمور يعٍت البياانت ربليل
 فتحتاج كالكمية الوصفية ىي اؼبطلوبة البياانت ألف. عملية البحث ستكوف البحث
 تنظيم( ُ يعٍت البياانت ربليل خطوات أما. أيضا كالوصفية البياانت ربليل إىل الباحثة
 108.النتائج على حصوؿ( ّ البياانت تصنيف( ِ البينات

 : التالية كالكمية الوصفية البياانت كربليل 

 الوصفية البياانت ربليل( أ
 Analysis) الوصفي األسلوب الباحثة تستخدـ الوصفية البياانت ربليل ُب

Descriptive) التعليمية اؼبواد كبو كتفاعلهم الطلبة مشاركة عن اؼبالحظة نتائج لتحليل 
 على تشمل اليت كالتعلم التعليم عملية عن اؼبقابلة نتائج ربليل كذلك. الكالـ ؼبهارة
" دمحمية"معهد  ُب كمشكالت ككسائلو فيها التعليم كطرؽ ستخدمةاؼب التعليمية اؼبواد

 .بكالوقباف الصحية للعلـو العايل
 الكمية البياانت ربليل( ب

 التعليمية اؼبواد إىل الطلبة احتياجات عن ؼبعرفة االستبانة من البياانت الباحثة حللت
 اؼبواد خبَت منها اءخرب  ثالثة من كاالقًتاحات التعليقات ك اؼبطورة الكالـ ؼبهارة

 كتعليقاهتم كاؼبعلم الطلبة آراء ك التعليمية اؼبواد تصميم ُب كخبَت اللغة كخبَت التعليمية
 .اؼبطورة الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد تنفيذ بعد

 109:التصميم انتاج لتقومي الرموز كىذا
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P = 
∑   

∑  
 x 100 % 

 
 :البياف

       P  :الحيةالص اؼبؤية 
 احملصولة القيمة ؾبموعة:       ∑
 األعلى قيمة على ضرب األسئلة ؾبموعة:        ∑

 
 كخبَت احملتول خبَت من االستبانة طريقة عن التصديق بتحصيل الباحثة قامت

 استحدمت اؼبرجوة البياانت على كللحصوؿ. التعليمية اؼبواد تصميم ُب كخبَت اللغة
 أما. التقومي ُب درجات أبربع معلقة االستبانة ككانت. للخرباء التصديق االستبانة الباحثة
 :فهي درجة لكل اؼبعايَت

 ٖ.ٖ: جدول
 110اػبرباء تصديق من االستبانة لنتائج اؼبعايَت

 البيان ادلعيار ادلعدلة نتيجة الدرجة
 بدكف التدريس ُب استخدامها سبكن جدا جيدا ََُ % –َٖ % ْ

 التصحيح
 من بقليل التدريس ُب استخدامها سبكن جيد ٕٗ % -َٔ % ّ

 التصحيح
 التدريس ُب استخدامها سبكن مقبوؿ ٗٓ%  - َٓ % ِ

 ابلتصحيح
  التدريس ُب استخدامها سبكن ال  ضعيف ْٗ%  -َ % ُ
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 كالبعدم القبلي االختبار نتيجة من البياانت ربليل ُب الباحثة استخدمت
 السياقي اؼبدخل أساس على العربة اللغة تعليم ةفعالي تعُت أف ىو الكفاءة، للمجموعة

. كالبعجي القبلي االختبار ُب الطلبة نتيجة حسب تقاس كعدمها الكالـ ؼبهارة
 111: يلي كما إجراءاتو أما ،  الرمز الباحثة استخدمت

 التجرييب للمجموعة( القبلي اختبار) الطلبة إىل الطريقة استخداـ قبل االمتحاف إعطاء .ُ
 كالضابط

 التجرييب للمجموعة اعبديدة الطريقة اءإعط .ِ

 للمجموعة الطلبة إىل الطريقة استخداـ بعد(  البعدم اختبار) االمتحاف إعطاء .ّ
 كالضابط التجرييب

 الًتبوم البحث ُب ألف( Quasi Experiment) التجرييب شبو الباحثة اختارت
 (True Experiment) اغبقيقة التجربة الستخداـ صعوبة

 درجة كؼبعرفة. استخدامو كبعد الطريقة استخداـ قبل النتيجة نم اغباصل يقرر .ْ
 : التايل ابلرمز بد فال اؼبعدلة

 

S = 
 

 
 x 100 % 

 :البياف
S   :النتيجة اآلخرة 
B : عدد إجابة الصحيحة 
N عدد الطلبة : 
 

 مهم فرؽ لو كاف إذا( استخدامو كبعد الطريقة استخداـ قبل) الرمز استعماؿ .ٓ
(signifikan) 
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 سيحاسب متوسطتُت، ُب الفصلُت نتيجيت بُت فيقارف التجريبية عملية بعد
 : يلي كما T-test  ابلرمز متوسطتُت مقارنة ذبريب

 

t =
     

√(
∑    ∑  

        
)(

 

  
  

 

  
)

 

 : البياف

M  :التشعب من Mean  
x  :التابع لكل التشعب x1 ك x2 
y  :التابع لكل التشعب y1 ك y2 
N  :التابع من اعبملة 

 جاىزة البياين الرسم ت نتيجة كانت) التائي الختبار التصديق معيار يلي فيما
 ( :اؼبلحق ُب
 البحث فركض أف ذلك فتعٍت البياين، الـر ت من أكرب اغبسايب ت درجة كانت إذا (ُ

 .مقبولة
 أنفركض ذلك فتعٍت البياين، لرسما ت من أصغر اغبسايب ت درجة كانت كإذا (ِ

 .مردكدة البحث

 تنفيذ بعد كتعليقاهتم كاؼبعلم الطلبة آراء لنتائج كاؼبعتربة اؼبستخدمة كاؼبواصفات
 : يلي ما اؼبطورة التعليمية اؼبواد

 ٗ.ٖ: جدول
 اؼبطورة التعليمية اؼبواد عن كاؼبعلم الطلبة آراء من االستبانة لنتائج اؼبعايَت

 التقدير ادلئوية النسبة فئات
 جدا جيد ََُ % –َٖ %



ِٔ 

 

 

 جيد ٕٗ % -َٔ %
 مقبوؿ ٗٓ%  - َٓ %

 ضعيف ْٗ%  -َ %
 

 االستبانة أسئلة من َٔ% كاؼبعلم الطلبة أجاب إذا مقبولة االستبانة نتيجة كتعترب
 فتعترب مها أدف كما االستبانة أسئلة من ٗٓ% إال كاؼبعلم الطلبة هبب مل كإذا فوقها، كما
 .مردكدة انةباالست جةنتي
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 الفصل الرابع

 ناقشتهاموحتليلها و  عرض البياانت

  التعليمية ادلواد تطويرادلبحث األول: 
 وادلشكالت االحتياجات حتليل . أ

 التمهيدية ابلدراسة قامت ،التعليمية اؼبواد تطوير ُب الباحثة تشرع أف قبل
 للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  سُتكاؼبدر  الطلبة أحواؿ عن اؼبعلومات على للحصوؿ
. كتعلم تعليم أنشطة حوؿ اؼبعلومات كذلك التمريض قسم لطلبة بكالوقباف الصحية

 كتلك. الباحثة ستعدىا اليت التعليمية اؼبواد خطة لبناء مطلوبة كلها اؼبعلومات كىذه
 : على ربتول اؼبعلومات

 ةالعربي اللغة تعليم يف وتفاعلهم الطلبة مشاركة . ٔ
 ُّ التاريخ ُب فيها كاشًتاكهم التعليم يةعمل ُب الطلبة استجابة الباحثة الحظت

 فاستمعوا العربية، اللغة تعلم ُب كبَتة رغبة ؽبم الطلبة بعض أف فوجدت ،ُٕ.ِ فربايَت
 ُب اؼبطركحة األسئلة إجابة من اؼبدرس بو أمرىم دبا كعملوا بو كاىتموا درساؼب قالو ما إىل

 كثَتا  يهتموا مل الطلبة بعض كلكن،. ؽبم قدمت اليت اؼبنزلية جباتالوا عماؿكأ التدريبات
 اللغة ُب رغبتهم لقلة السبب كردبا. التعلم ُب كتكاسلوا زمالئهم مع فتحدثوا العربية، للغةاب

 اؼبدرسة من متخرجوف أكثرىم الطلبة ألف اؼبدركسة، اؼبادة فهم ُب لضعفهم أك العربية
 لديهم ليس ككذلك العايل اؼبعهد ىذا ُب إال العربية اللغة تعلم يبدأكا ملك  العامة الثانوية
 ٓٔ.التعليم كتاب

                                                           
 الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  العربية اللغة تعليم ُب كتفاعلهم الطلبة مشاركة نتيجة اؼبالحظةٓٔ

 .، ُب الساعة التاسعة صباحإَُِفربايَت  ُُّب التاريخ  بكالوقباف

ّٔ 



   ْٔ 
 

 

 أبف أذىانو ُب يعمق قد ألف العربية اللغة وببوف ال بعضهم أبف ذلك، جبانب
 اللغة تعليم كأبف الكثَتة، اؼبفردات كحفظ القواعد يفهم أف بد ال العربية اللغة تعليم

 مصدر أبف يعرفوف ألهنم العربية اللغة وببوف كبعضهم. جذاب كغَت ،كمتعبة فبلة العربية
 ٔٔ.العربية يفهم أف فطبعا القرآف يعمق أف تريد فمن الكرمي القرآف فهو اإلسالـ ُب األكؿ

أف يرتبط الطالب مادة دركسهم  ىو السياقي مدخل عند اعبيد التعليم أما ك
منو ليدفع الطالب ُب التعليم بربط خربهتم كمعلوماهتم ُب اؼبدارس حبياهتم اليومية كىدؼ 

 ُب اؼبضية حىت يكوف التعليم فعاال.

 مل كالطلبة اؼبعلمُت بُت كالتفاعل الطلبة مشاركة أف الباحثة رأت ذلك، أجل كمن
 الطلبة دكافع كالتزيد التعليم كتاب لديهم ليس ككذلك اؼبفردات فهم بصعوبة جيدا يكن

 .الصعوبة بتلك التعلم ُب

 العربية اللغة تعليم يف والتعلم التعليم عملية . ٕ
 لطلبة الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد تطوير قبل التمهيدية الدراسة من آخر جانب

 كربتول العربية، اللغة تعليم ُب كالتعلم التعليم عملية عن اؼبعلومات صبع ىو التمريض قسم
 يلي كفيما. فيها كمشكالت ككسائلو فيها التعليم كطرؽ اؼبستخدمة التعليمية اؼبواد على

 : اؼبعلومات تلك نتائج
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 ادلستخدمة التعليمية ادلواد (أ
 الصحية للعلـو" دمحمية" العايل عهدتعليم اللغة العربية دب إف الكتاب اؼبستخدـ ُب

ُب تعليم اللغة العربية.  معُت ألف ليس ىناؾ الكتاب الثابتغَت  بكالوقباف التمريض قسم
تاب اؼبستخدـ ُب عملية التعليم ىو "العربية بُت يديك"، كيسَت هبا مدرس اللغة اؼبثاؿ الك

العربية ُب عملية التعليم أبم طريقة كأسلوب كاف. كأحياان يعلم احملاضر اللغة العربية من 
اؼبصادر اؼبختلفة، أك ذبميع كفقا لرغبات احملاضر دكف من خالؿ ربليل االحتياجات 

 عربية ُب ؾباؿ التمريض أك الصحية.كأىداؼ تعليم اللغة ال
يتصف أبف مضموف اؼبواد التعليمية ُب الكتاب اؼبدركسة ال وبتول على 

تزاؿ متضمنة على اؼبوضوعات اليت التمريض بل إهنا ال  قسماؼبوضوعات اؼبناسب للطبة 
اعبامعة. اؼبثاؿ أف ؼبستول طلبة أك ل الثانوية أك اؼبتوسطتعلمها الطلبة ُب اؼبدرسة ي

يع ـبتلفة عن أدكات اؼبدرسة" كىى مواض"، ككانت موضوعات اؼبواد ُب الفصل، اػبامس
 التمريض. قسمطلبة اؼبوضوعات وبتاج إليها 

 اؼبدخل أساس على التعليمية اؼبواد ُب تتوفر أف ذبب اليت دبواصفات ككفقا
االرتباط  أف اؼبدخل السياقي ُب تطوير مادة اللغة العربية ىي اليت يعتمد على السياقي

بُت معلومات اؼبتعلمُت كحياهتم اليومية كحوائجهم مناسبة أبىداؼ التعليم كاتصالية 
 ٕٔكتطبيقية كؾبذكبة كتعتمد أيضا على القومي الواقعي.

من أجل ذلك، رأت الباحثة أف األبواب اؼبدركسة ُب ىذا اؼبعهد العايل قد كانت 
م حىت تكوف الدراسة ذات عالقة كثيقة تعلق اؼبواد الدراسية ابلسياؽ اؼبتعلمُت كحياهت
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   ٔٔ 
 

 

لتعليمية مناسبة أبىداؼ أبحواؽبم كذات معٌت قوم ُب اذىاهنم، من ىذا تكوف اؼبواد ا
 التعليم.

 ( طريقة التدري ب
، أحياان ُب تعليم اللغة العربية درس يستخدـ الطريقة االنتقائيةكلقد كاف اؼب

. واعد كالًتصبةكلكن غالبا بطريقة القلًتصبة ، واعد كاابلطريقة اؼبباشرة  كأحياان بطريقة الق
كأحياان ابللغة اإلندكنيسية، كُب إلقاء األمثلة،  اؼبواد التعليمية ابللغة العربية يشرح احملاضر

 كالتضاد اؼبرادؼيعطي اؼبدرس األمثلة ابللغة العربية أبسلوب الوصف كالتمثيل كإبعطاء 
 ك. جيدا فهما اؼبدرس يقصده ما فهم منها الطلبة يستطيع حىت الطلبة، لدل اؼبعركفة

 ما ككل كاؼبقلمة السبورة مثل العربية، اللغة تعليم ُب التعليمية الوسائل اؼبدرس يستخدـ
 ٖٔ.اؼبتنوعة الطريقة كاليستخدـ التعلييم عملية ُب احملاضر كسائل تكوف الطلبة حوؿ يوجد

علماء اللغة األىداؼ ؼبهارة الكالـ كما يشَت بذلك كثَت من  من أحد
أف ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم  ىو ٗٔالتطبيقيُت

 اؼبختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

هبذا كفقت الباحث بطريقة اليت استخدـ اؼبدرس ُب عملية التعليم. ألف ىدؼ 
. فلذلك، ابلطريقة اؼبباشرة لغة العربيةأف ينطق اؼبتعلم أصوات التعليم ؼبهارة الكالـ ىو 

ىي أحسن طريقة لطلبة ُب تنمية مهارة الكالـ ؽبم. جبانب ذلك، أحياان بطريقة القواعد 
 .واعد كالًتصبةكلكن غالبا بطريقة الق، كالًتصبة
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 ادلعلم يف تعليم اللغة العربية ها( ادلشكالت اليت يواجهج
" دمحمية" العايل دبعهد العربية اللغة تعليم نع الباحثة عليها ربصل اليت البياانت من

"العربية بُت  كتاب كىو اؼبستخدـ الكتاب أف بكالوقباف، التمريض قسم الصحية للعلـو
 التعليم طريقة كأفيديك" ىو كتاب تعليم اللغة العربية على مستول اؼبتوسطة كالثانوية. 

 اؼبتنوعة التعليمية الوسائل تستخدـ كال كالًتصبة كالقواعد اؼبباشرة الطريقة ىي اؼبستخدمة
 .كالقلم السبورة إال

 تعلم ُب الطلبة دكافع أف ىي التعليم عملية ُب اؼبدرس اههيواج اليت كاؼبشكالت
 التعليمية الوسائل استخداـ عدـ يسبب كذلك .كيبلوف يتكاسلوف فهم قليل لعربيةا اللغة

 أبيدم اؼبالئمة اؼبواد عدـ يميالتعل الكتاب ككذلك التعليمي، الكتاب إال اؼبتنوعة
 القواعد تطبيق ربفظ كال طالقة ُب الطلبة كفاءة تدافع ال اليت اؼبواد ىذه كإف. الدارسُت

 اؼبصطلحات كاالستيعاب اليومية الدارسُت حياة كاقع تراعي ال ككذلك الكالـ، ُب
 على قدركفي مل الطلبة بعض أف كذلك كجدان كؽبذا. قدرهتم دبستول يطابق كال احملتجة

 َٕ.جيدا القرآف قراءة

استنادا من البياانت اؼبذكورة، فرأت الباحثة أف اؼبشكالت اليت يواجها ُب تعليم 
اللغة العربية بذلك اؼبعهد العايل ىي عدـ اؼبواد التعليمية الثابتة كاؼبالئمة حباجات الطلبة. 

ا الكتاب أحسن استخدـ اؼبدرس الكتاب "العربية بُت يديك" الذم كما عرفنا أف ىذ
لتعليم اللغة العربية ألغراض العامة. كأما تعليم اللغة العربية لطلبة قسم التمريض ىو جزء 
من برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. كُب تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ؽبا 
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 .ُب الساعة التاسعة صباحا َُِٕفربايَت  َُحبر العلـو ُب التاريخ   كىو
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ارات الًتكيز على اؼبتعلم كحاجتو اػباصة، كالًتكيز على اللغوايت كاؼبه ُٕخصائص منهم
 كأساليب اػبطاب اؼبناسبة ؽبذه اؼبواقف اليت يستخدـ فيها اؼبتعلم اللغة.

من ىذا التعريف، رأت الباحثة أف الطلبة وبتاجوف إىل اؼبواد التعليمية اليت مناسبة 
حباجاهتم كُب ىذا اغباؿ ىو ؾباؿ الصحة. حىت تكوف ىذه اؼبواد مناسبة لدل الطلبة كال 

هلهم فيو كألف ال يعتمد الطلبة على إلقاء اؼبعلومات من اؼبعلم تصعبهم ُب التعلم لكن يس
 فحسب.

 احتياجات الطلبة إىل ادلواد التعليمية على أساس ادلدخل السياقي دلهارة الكالم .ٖ
 مستول الطلبة على ستبانةاال الباحثة كزعت اؼبادة، الباحثة طورت أف قبل

 ُّ التاريخ ُب بكالوقباف التمريض سمق الصحية للعلـو" دمحمية" العايل دبعهد اػبامس
 لطلبة العربية اللغة تعليم ُب مشكلة أف الباحثة عرفت االستبانة ىذه كمن.َُِٕ فربايَت
 التعليمية اؼبواد عدـ ىي بكالوقباف الصحية للعلـو" دمحمية" العايل دبعهد التمريض قسم
 ال اليت اؼبواد ىذه كإف. دارسُتال أبيدم اؼبالئمة اؼبواد عدـ. فعالة غَت التعليم عملية حىت

 كاقع تراعي ال ككذلك الكالـ، ُب القواعد تطبيق ربفظ كال طالقة ُب الطلبة كفاءة تدافع
 .قدرهتم دبستول يطابق كال احملتجة اؼبصطلحات كاالستيعاب اليومية الدارسُت حياة

ُب تطوير مواد التعليمية مهارة الكالـ على أساس اؼبدخل  الباحثة فتمكن
السياقي لطلبة قسم التمريض دبعهد العايل "دمحمية" للعلـو الصحية بكالوقباف لتكوف اؼبواد 
التعليمية مناسبة كقريبة حبياة اؼبتعلمُت كحاجاهتم. كىذا االذباه مناسب للتعلم ُب كل 
ؾباؿ ألف اؼبتعلمُت وباكلوف ُب بناء اؼبعلومات أبنفسهم حىت يفهموا فهما عميقا كتثبت 

 ت ُب أذىاهنم.اؼبعلوما
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 التعليمية ادلواد تصميم. ب
 كصبع العربية اللغة كؿباضر الطلبة مع اؼبقابلة ك اؼبالحظة عن الباحثة ربلل أف بعد

 السياقي اؼبدخل أساس على التعليمية اؼبواد بتطوير الباحثة بدأت اػبرباء، من اؼبعلومات
 هنتم أف علينا لتعليميا كتاب إعداد ُب. التمريض قسم لطلبة الكالـ مهارة لًتقية

 ِٕ: ىي التعليمية اؼبواد تصميم ُب كاػبطوات خبطواتو،

 ادلنهج حتليل. ٔ
 يعتمد بكالوقباف الصحية للعلـو" دمحمية" العايل اؼبعهد ُب الكالـ مهارة تعليم

 ُب اؼبستخدـ كالكتاب. بكالوقباف اغبكومية كاعبامعة الثانوية لطلبة التعليمية اؼبواد على
، حبر األستاذ نبا العربية اللغة كاؼبعلم". يديك بُت العربية" ىو تعليمال عملية  .Lcالعلـو

 .اؼباجستَت الدين، حليم نور دمحم كاألستاذ
 ُب االثنُت يـو ُب األسبوع، ُب كاحدة حصة للدارسُت هبهز العربية اللغة فالدرس

 (S1) بكالوريوس مجلربان السادس اؼبستول ُب ك (D3) ّ دبلومة لربانمج اػبامس اؼبستول

 كالكفاءة اؼبعيارية الكفاءة اؼبعيار كأما. دقائق ِ  xْٓ حصة كلكل. التمريض قسم 
 .الكالـ كمهارة االستماع مهارة من يتكوف األساسية
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 ٔ.ٗ: اجلدول
 األساسية والكفاءة ادلعيارية الكفاءة ادلعيار

 ادلعيارية الكفاءة

 االستماع
 لكل اؼبوضوع عن البسيط اغبوار من النص فهم على الطلبة قدرة

 الوحدة
 الكالم

 عن كاعبواب كالسؤاؿ اغبكاية أنشطة من تعبَت على الطلبة قدرة
 الوحدة لكل اؼبوضوع

 األساسية الكفاءة

 االستماع
 كاعبملة كالكلمات اؽبجائية األحرؼ ربديد على الطلبة قدرة .ُ

 الوحدة لكل اؼبوضوع عن اغبوار/النص ُب

 البسيط اغبوار/النص من اؼبعلومات توجد ىعل الطلبة قدرة .ِ
 الوحدة لكل اؼبوضوع عن

 عن البسيط اغبوار/النص ُب اآلراء تعبَت على الطلبة قدرة .ّ
  الوحدة لكل اؼبوضوع
 الكالم

 البسيط اغبوار/النص من اؼبعلومات توصيل على الطلبة قدرة .ُ
 الوحدة لكل اؼبوضوع عن

 الوحدة لكل وعاؼبوض كاعبواب السؤاؿ على الطلبة قدرة .ِ
  اعبملة كمبط اؼبفردات ابلوسائل،

 شفهيا العربية ابللغة االتصالية اؼبهارات استيعاب على الطلبة قدرة العام الغرض . أ
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 كتعبَت كحدة لكل ابؼبوضوع اغبوار إجراء على الطلبة قدرة .ُ اخلاص الغرض . ب
 .الرئيسة فكرتو

 ديدةاعب اؼبفردات من اؼبفيدة اعبملة تكوين على الطلبة قدرة .ِ
 .اغبوار ُب

 االستماع ادلؤشرات . ج
 اؼبسموعة اعبملة أك اؼبفردات لفظ على الطلبة قدرة .ُ

 اؼبسموعة اعبملة أك الكلمة ذكر على الطلبة قدرة .ِ

 الكالم
 السليم ابلنطق اعبملة أك اؼبفردات نطق على الطلبة قدرة .ُ

 ابعبملة جيد ابستخداـ اؼبفردات استخداـ على الطلبة قدرة .ِ
 اؼبتنوعة

 جيدا فهما اغبوار فهم على الطلبة ةقدر  .ّ
 مباشرة .ُ التدري  طريقة . د

 شفهية ظبعية .ِ

 التمثيلة .ّ
 وسائل . ه

 التعليمية
 السبورة .ُ

 القلم .ِ

 الشاشة .ّ

 اغباسوب .ْ
 

 تنظيم ادلواد وترتيبها. ٕ
 من جزء بكالوقباف الصحية للعلـو" دمحمية" العايل اؼبعهد ُب العربية اللغة تعليم

 اؼبناسب التعليمية اؼبواد كتصميم اختيار ُب حبيث خاصة، ألغراض العربية التعليم برانمج
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 أساس على التعليمية اؼبواد اختيار كيتم. كالطالب اؼبدرس ىيئة أعضاء ابحتياجات
. الطلبة عن اليومية حياة ك التعليمية اؼبواد عن احملتول بُت تناسب لكي السياقي اؼبدخل

 ىذا موضوع الباحثة قررت ذلك على ةكعالك . اؼبتعلمُت كالرغبة ابحتياجات مناسب حىت
 ".الصحة ؾباؿ ُب للعاملُت العربية" ىو الكتاب

قسمت الباحثة اؼبواد التعليمية اؼبصٌممة إىل سبعة كحدات، كاختارت الباحثة 
اؼبوضوعات لكل ًكٍحدىة من اؼبوضوعات من مناقشة عامة دبدٌرسة اللغة العربٌية قسم 

ة:التمرض. كفيما اييل توضيح للوحدا  ت كاؼبوضوعات لكل الوًٍحدى
 ٕ.ٗاجلدول: 

 ادلوضوعات للمواد التعليمّية
 الوضوع الوحدة

 التعارؼ الوحدة األكىل
 أدكات الطب الوحدة الثانية
 أجزاء اعبسم الوحدة الثالثة
 أظباء األمراض الوحدة الرابعة

 أنواع األدكية الوحدة اػبامسة
 ُب غرفة التسجيل الوحدة السادسة

 االتصاالت العالجي حدة السابعةالو 
 كوبتوم كل كحدة على طبسة أجزاء، ىي مااييل:

: فيو عنواف الوحدة، كالصورة اؼبوٌضحة للعنواف، كاؽبدؼ العاـ الغالف الداخلي (أ 
 كاألىداؼ اػباصة.
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 ، ىي تقٌدـ للطلبات احملاكرات اؼبتعلقة بعلـو التمريض.ادلقالة الرئيسة للدرس (ب 
أنواع من التدريبات ؼبعرفة مدل استيعاب الطلبة كبو فيو التدريب األول،  (ج 

 احملاكرات.
فيها أنواع اؼبفردات كاؼبصطلحات اعبديدة اؼبوجودة ُب الكلمات اجلديدة،  (د 

 اؼبوضوعات مع اؼبعاين اؼبوٌضحة ؽبا.
فيو نوعاف من التدريبات ؼبعرفة مدل استيعاب الطلبة كبو التدريب الثاين،  (ق 

 اؼبفردات.لتعريفات من اؼبصطلحات ك ا
 تصميم ادلواد التعليمية  .ٖ

 الباحثة كاستخدمت. اؼبتعددة ابػبطوات التعليمية اؼبواد بتطوير الباحثة قامت
 : اػبطوات كىذه. التعليمية للمواد األلواف كاختيار لتطبيقو الربامج

 اؼبستخدـ بربانمج إعداد مرحلة( أ
تنوعة لتساعد ُب تصميمو. ىي الربامج ابلربامج اؼب التعليمية اؼبواد بتطويرقامت الباحثة 

 اؼبستخدمة كما اييل:
 لكتابة اؼبقاالت كاؼبفردات كالتدريبات ك ََُِمايكركسوفت أكفس كرد  (ُ

 لتصميم الكتاب التعليمى.
" لتصميم غالؼ كصفحات من الكتاب Adobe Photoshopبرانمج " (ِ

 النتعليمى.

. كلكل الربامج ؽبا الفوائد ةالتعليمي اؼبوادكهبذا استخدمت الباحثة لتصميم ىذخ 
 اؼبختلفة ُب استخدامها ىي لتصميم مراتب الكتابة كالصور كاأللواف.
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 التدريباتب( 

تشتمل التدريبات ُب ىذه اؼبواد على ثالثة أنواع من التدريبات، ألف ىدؼ 
لتطوير ىذه اؼبواد ىي ترقية مهارة الكالـ، فتحتوم ىذه التدريبات على أنواع التدريبات 

تنمية مهارة الكالـ ىي تدريبات االستيعاب، كتدريبات اؼبفردات ككذلك تدريبات ل
 الًتكيب.

يقصد هبذه التدريبات اختبار فهم الطالبات عن التدريبات يف االستيعاب،  (ُ
احملاكرات. تبٌت األسئلة الطالبات على التفكَت اإلبداعي كالتحليلي. كأتٌب 

 رات اػبطأ كالصواب ٍب اصالحها.األسئلة على صورة إجابة األسئلة، كعبا
كتشمل ىذه التدريبات اإلتياف من اغبوار ابلكلمات  التدريبات يف ادلفردات، (ِ

 اليت تشَت إليها التعريفات اؼبطلوبة، كاإلتياف من اغبوار بضٌد الكلمات اؼبطلوبة.
تشمل ىذه التدريبات اإلتياف جبعل اعبمل التامة بضٌد  التدريبات يف الرتاكيب، (ّ

 ات اؼبطلوبة.الكلم

 األلوافج( 

 استخدمت الباحثة عدة األلواف ُب تصميم ىذا الكتاب، ىي فيما اييل:
اللوف األزرؽ: األزرؽ أعمق األلواف، كيسرح فيو إىل ما ال هناية. ىو لوف أثَتم،  (ُ

األكثر ذبريدا بُت األلواف. تقدمو الطبيعة بشكل عاـ كمظهر للشفافية، للفراغ 
ء، فراغ اؼباء، فراغ الكريستاؿ أك اؼباس، فراغ صحيح، صاؼ كابرد. اؼبًتاكم، فراغ اؽبوا
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ىو األبرد بُت األلواف، كاألنقى. من صفاتو األساسية ىذه، تصدر ؾبموعة استعماالتو 
 ّٕ.الرمزية

كاستخدمت الباحثة ىذا اللوف ُب تلوين الغالؼ للمواد التعليمية كلوف  
 كل الصفحات فيو.

بلوف فبزكج من األبيض كاألضبر. كاختار الشاعر جوف كيتس اللوف الوردم: كأنو ملوان  (ِ
اللوف الوردم لوان للحب كظهرت دراسة علمية حوؿ اللوف الوردم تناكؿ انعكاساتو 
على اإلنساف، أف بعض درجات ىذا اللوف ؽبا نفس مفعوؿ اؼبهدانت، كما أنو 

القلب، يساعد على اسًتخاء العضالت. فبا يساعد على هتدنة على عمل عضالت 
 ْٕكهتدنة األعصاب.

كاستخدمت الباحثة ىذا اللوف ُب تلوين األحرؼ اؼبوضوع كلوف كل 
 الصفحات فيو، اليت يتم اعبمع بُت اللوف األخضر.

كمع ذلك اؼبعاين كلها، يكوف اؽبدؼ ُب تلوين ىذه اؼبواد ىي تقوية نشاط 
 ُب تعليم ىذا اؼبواد.الطلبة ُب تعٌلم اللغة العربية ُب ؾباؿ الصحية، كجذب انتباىهم 

 ج. تصديق االنتاج
 للخرباء اؼبطورة التعليمية اؼبواد الباحثة سلمت التطوير، عملية انتهاء بعد

 ابلتقدمي ليقـو العربية اللغة تعليم ُب للخرباء التعليمية اؼبواد الباحثة قدمت. لتحكيمو
: اػبرباء ثالثة كىم. جوةاؼبر  صورهتا على التعليمية اؼبواد لتكوف كاإلرشادات كاالقًتاحات

 تصميم ُب اػببَت ،(اؼباجستَت الدين، حبر أكريل الدكتور) التعليم كتاب ؿبتول ُب اػببَت
                                                           

)دكرىا، تصنيفها، مصادرىا، رمزيتها، كداللتها(، الطبعة األكىل )بَتكت: ؾبد  األلوانكلود عبيد،    ّٕ
 ِٗ-ُٗ(، ص. َُِّاؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، 
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 ُِٔص. األلوان...، كلود عبيد،   
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 الدكتور) اؼبادة اللغة ُب كاػببَت ،(اؼباجستَت الرضبن، توفيق راض الدكتور) التعليم كتاب
  (.اؼباجستَت الدين، فتح عبيدم أضبد

 التعليمية دادلوا حمتوى خبري من النتيجة.ٔ
 حبر أكريل دكتور أستاذ كىو، رأل اػببَت األكؿ (اؼبالحقمن نتائج االستبانة )ُب 

مالئمة ، اؼبعاملة بُت الطلبة" من حيث جيدأف الكتاب التعليمي اؼبعد بتقدير " الدين
الطريقة ، أشكاؿ النشاطات، صدؽ اؼبواد التعليمية، سعة اؼبواد كدقة، حباجة الطلبة

تعليمات تدريبات ، الًتتيب ُب الكتابة، ستخداـ اغبركؼ كنوعها كمقياسهاا، اؼبستخدمة
. األسئلة لقياس قدرة الطلبة ؼبهارة الكالـ ، كإعطاء أمثلة لتأدية التدريبات، مناسبة

الصلة بُت ، السهولة ُب التعليم، الوضوح ُب األىداؼ" من حيث جيد جدا  كبتقدير "
، صحة اغبوار، الًتتيب ُب تقديبو، وضوح ُب دليل اؼبعلمال، عدد اؼبفردات، التدرج، اؼبواد

مناسبة التدريبات ، مناسبة عدد التدريبات، التزيُت، اختيار اؼبفردات بناء على الشيوع
مناسبة أشكاؿ  ، كال يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسو الطلبة، دبستول الطلبة

 .التدريب
" ٖٗ" ىي التعليم كتاب ؿبتول ُب ػببَتا من الباحثة أمباط أبف نرم اغبساب من

 : الرموز إىل فيدخلو
P = 

∑   

∑  
 x 100 % 

 %ٔٓٓ x ۹۸
ََُ = 
 %ٜٛ = 

 اؼبدخالت بَتاػب كتب قد:  يلي كما األكؿ اػببَت من اؼبدخالت كىناؾ
 األكامر كتغَت مناسبة، غَت اللغات تصلح ألف كىي االستبانة تلك ُب كاالضافات

 البسيطة ابللغة القواعدية اؼبعاعبة ُب اعبملة كربسن مفهومة، تكوف كي يباتللتدر 
 .للمبتدئُت



   ٕٕ 
 

 

 صارت حىت اؼبوجودة كمدخالت التعليمي الكتاب الباحثة صححت فلذلك
 .قبل من أحسن اؼبعد الكتاب
 التعليمية ادلواد تصميم خبري من النتيجة. ٕ

 توفيق راض دكتور أستاذ كىولثاين ، رأل اػببَت ا(اؼبالحقمن نتائج االستبانة )ُب 
طريقة ، صحة اللغة " من حيثجيدأف الكتاب التعليمي اؼبعد بتقدير " الرضبن

يقدـ اؼبواد ك  الًتكيب كاألساليب اللغوية ليس فيها لبس أك غموض، التزيُت، اؼبستخدمة
لشرح كضوح الصورة " من حيث جيد جدا  كبتقدير " اؼبطورة ابللغة اؼبتوفرة لدل الطلبة

يؤدم ، انتقاء األلواف اليت ستظهر هبا األشكاؿ أك النصوص كمدل مالئمتها، اؼبفردات
الصور ُب ، جذابة الغالؼ، كضوح الكتابة، اختيار شكل كمقدار اغبرؼ انحية اعبماؿ

استخداـ اغبركؼ كنوعها ، سهولة القراءة، ترتيب الكتابة، اؼبواد التعليمية جذابة
 .اد جذابةتصميم اؼبو  ، ككمقياسها

" ٓٓ" ىي التعليم كتاب ؿبتول ُب اػببَت من الباحثة أمباط أبف نرم اغبساب من
 : الرموز إىل فيدخلو

P = 
∑   

∑  
 x 100 % 

 %ٔٓٓ x ٓٓ
َٔ = 

 %ٜٔ.ٙٚ= 
يسرل ك  –مكاف الصفحة يبٌت :  يلي كما الثاين اػببَت من اؼبدخالت كىناؾ

ISBN .كمدخالت التعليمي الكتاب الباحثة صححت ذلكفل أحسن لو كاف موجودا 
 .قبل من أحسن اؼبعد الكتاب صارت حىت اؼبوجودة
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 التعليمية ادلواد اللغة خبري من النتيجة. ٖ
 أضبد دكتور أستاذ كىو، رأل اػببَت الثالث (اؼبالحقمن نتائج االستبانة )ُب 

تناسب ُب  حيث " منجيدأف الكتاب التعليمي اؼبعد بتقدير " الدين فتح عبيدم
، يشتمل اؼبتاب على قائمة ابلًتاكيب اللغوية اعبديدة، الًتتيب ُب تقديبو، األىداؼ

الًتكيب كاألساليب  ،ترتبط التدريبات ابؼبعلومات اعبديدة، مناسبة عدد التدريبات
. يقدـ اؼبواد اؼبطورة ابللغة اؼبتوفرة لدل الطلبة ، كضو اللغوية ليس فيها لبس أك غم

عدد الدركس مناسب للمادة ، الوضوح ُب الدليل اؼبعلم " من حيثجيد جدا  "كبتقدير 
احملاكرة مأخوذة  ،أشكاؿ النشاطات ،عدد اؼبفردات ،السهولة ُب التعليم، الزمنية اؼبقًتحة

 .تصميم اؼبواد جذابة ، كالتزيُت ،من االحتياجات لتتنفيذ اؼبهنية كوظيفة الطبية
" ّٓ" ىي التعليم كتاب ؿبتول ُب اػببَت من حثةالبا أمباط أبف نرم اغبساب من

 : الرموز إىل فيدخلو
P = 

∑   

∑  
 x 100 % 

 %ٔٓٓ x ّٓ
َٔ = 

 %ٛٛ.ٖٖ= 
( راجع القواعد النحوية ُب ُ):  يلي كما الثالث اػببَت من اؼبدخالت كىناؾ

خدـ أسلواب ( استِاألمثلة كالتعبَتات حسب القواعد الصحية ُب أكاخر الكلمات، )
 التعليمي الكتاب الباحثة صححت فلذلك عربيا ألنو قد ىبالف األسلوب االندكنيسي.

 .قبل من أحسن اؼبعد الكتاب صارت حىت اؼبوجودة كمدخالت
 من التعليمية، مواد ؿبتول ؾباؿ ُب اػببَت من النتيجة اػبرباء، تقومي نتائج ىي كىا

 :لتعليميةا اؼبواد اللغة خبَت ك اؼبواد تصميم خبَت
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 ٖ.ٗ: اجلدول
 الثالثة اخلرباء من االستبانة نتيجة

 البيان Xi X P البنود الرقم

 ََُ ٖٗ اؼباجستَت الدين، حبر أكريل الدكتور ُ
 جدا جيد ٖٗ% 

 اؼبعدؿ

 َٔ ٓٓ اؼباجستَت الرضبن، توفيق راض الدكتور ِ
 جدا جيد ٕٔ.ُٗ% 

 اؼبعدؿ

 َٔ ّٓ اؼباجستَت ن،الدي فتح اكبئدم أضبد الدكتور ّ
 جدا جيد ّّ.ٖٖ% 

 اؼبعدؿ

 ٜٕٙ%  اجملموع
 جدا جيد

 ٜٛ ،ٚٙ%  العام ادلعدل

%  ىي النتيجة أف الباحثة فوجدت اػبرباء، من النتائج الباحثة حسبت ما بعد
 سبكن ةاؼبطور  التعليمية ؼبوادا أف على يدؿ ،" جدا جيد"  درجة ُب كىي ٜٛ ،ٚٙ

 .التصحيح بدكف التدريس ُب استخدامها
 العربية اللغة حماضر من النتيجة. ٗ

 العايل اؼبعهد ُب العربية اللغة ؿباضر إىل اؼبطورة اؼبواد اؼبالئمة عن الباحثة قدمت
، أف مضموف اؼبواد )ُب اؼبالحق(يتضح من اعبدكؿ ك . الوقبافبك الصحية للعلـو" دمحمية"

( ذات الكتاب كقفا الحتياجات ُ" ىي : )موافق جدااؼبطورة اليت يصل إىل تقدير "
( ْ( شكل الصورة مالئمة، )ّ( الصورة كاضحة، )ِالطلبة ُب اغبياة اليومية، )

( السهولة ُب فهم إرشادات األسئلة. أما مضموف اؼبواد ٓالتدريبات اؼبتنوعات، ك )
( ذلك الكتاب بسيط حىت يسهل فهم ُ" ىي : )موافقاؼبطورة اليت يصل إىل تقدير "
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اللغة ُب ذلك الكتاب ( ّ، )( احملتول ُب الكتاب ذات الصلة لقدرة الطلبةِ)الطلبة، 
( ٓ، ك )ذلك الكتاب أدفع الطلبة ُب نطق العربية بطريقة جيدة( ْ، )أفهمها بسهولة

 .قدرة الطلبة على النطق العربية
 فيدخلو" ّْ" ىي مدرسة اللغة العربية من الباحثة أمباط أبف نرم اغبساب من

 : زالرمو  إىل
P = 

∑   

∑  
 x 100 % 

 %ٔٓٓ x ّْ
َْ = 
 %ٛ٘= 

 النتيجة من البياانت تفسَت دليل على كبلل بيانو، درجة معيار إىل نظرية كبعد
 : كىي اؼبعايَت أبربعة الدينية الشؤكف كزير قرره كما كالتثبيت التصديق

 ٗ.ٗ: اجلدول
 ٘ٚاخلرباء تصديق من االستبانة لنتائج ادلعايري

 البيان ادلعيار ادلعدلة نتيجة الدرجة
 بدكف التدريس ُب استخدامها سبكن جدا موافق ََُ % –َٖ % ْ

 التصحيح
 من بقليل التدريس ُب استخدامها سبكن موافق ٕٗ % -َٔ % ّ

 التصحيح
 إىل موافق ٗٓ%  - َٓ % ِ

 ما حد
 ابلتصحيح التدريس ُب استخدامها سبكن

  التدريس ُب استخدامها سبكن ال  موافق غَت ْٗ%  -َ % ُ
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مدرسة  من التعليمية مواد ؿبتول نتيجة الباحثة انلت أبف كاضح اعبدكؿ ذلك من

 موافق" مستول على كتدؿ ،% ٘ٛ اؼبئوية ابلنسبة" ٖٗ" درجة على اللغة العربية
 .التصحيح بدكف التدريس ُب استخدامها سبكن أبف كالبياف ،"جدا

 
 واد التعليمية على أساس مدخل السياقي دلهارة الكالمادلبحث الثاين :خصائص ادل

عينت الباحثة الضوابط اؼبهٌمة عند إعداد الكتاب التعليمى على أساس مدخل 
السياقي، فعندما إسباـ إعدادىا تقدمي الباحثة للتصديق الكتاب خبصائصو ُب الصورة: 

(، التفسَت Exploration(، االستكشاؼ )Engagementالتشويق أك جذب االنتباه )
(Explanation( التوسع ،)Elaboration( كالتقومي ،)Evaluation .) كستأٌب بياف كل

 عنصر فيما أيٌب:
 (Engagementالتشويق أك جذب االنتباه ) .ُ

 
 

 

 

 
 

 : دليل التشويقُالصورة 

ظهرت ىذه الصورة ُب الكتاب التعليمى. كىذا غالؼ الكتاب األمامي، كاستخدمت 
زرؽ دليل لقسم الصٌحة )التمريض(. كدليل مدخل النظرية السياقية ىي إف الباحثة لوف األ
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الغالؼ اؼبستخدـ ُب ىذا الكتاب ليتٌم فيو تشويقهم كشد انتباىهم، كإاثرة دافعتيهم 
للتفكَت ُب الدرس. كابؼبوضوع "العربٌية للعاملُت ُب ؾباؿ التمريض" دليل على ىذا الكتاب 

 التمريضية.ىو تعليم اللغة العربية فيو 
 (Explorationاالستكشاؼ ) .ِ
 
 
 

 
 

 : دليل االستكشاؼِالصورة 

ظهرت ىذه الصورة ُب الكتاب التعليمى. كىذا الباب ىو كفاءة اؼبعيارية ككفاءة 
األساسية. ىذه الصورة كباب بناء أفكار الطلبة على ما  لكل اؼبوضوع أبنفسهٌن. كدليل 

لطلبة مع اػبربات اؼبباشرة اليت تثَت تساؤالت مدخل النظرية السياقية ىي تفاعل فيها ا
مفتوحة النهاية يصعب عليهم اإلجابة عنها إال ابلبحث كاالطالع سواء بصورة فردية أك 

 صباعية.
 (Explanationالتفسَت ) .ّ

 
 
 
 

 
 : دليل التفسَتّالصورة 
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ظهرت ىذه الصورة ُب الكتاب التعليمى. كىذا الباب لتفسَت كلبياف التفصيلي عن 
ؼبوضوع. كدليل على النظرية السياقية ىي يبدأ اؼبعلم ُب كضع خربة اؼبتعلم اجملردة ُب ا

شكل قابل للنقل كتوفر اللغة االتصاؿ اعبيد بُت اؼبعلم كاجملموعات بعرض اغبلوؿ 
 كالتفسَتات.

 (Evaluationالتقومي ) .ْ
 

 
 
 

 
 

 
 

 : دليل التقوميْالصورة 

كىذا الباب فيو التدريبات. كدليل النظرية  ظهرت ىذه الصورة ُب الكتاب التعليمى.
 السياقية ُب نوع التدريبات ىي:

تعُت الصواب كاػبطأ من اعبملة اؼبوجودة ٍب اصالحها، ىذا دليل لبناء فهم الطلبة  (أ 
 ُب نفوسهٌن كبو القراءة الرئيسة.

كضع ضٌد الكلمة اؼبوجودة ٍب جعلها صبلة مفيدة حسب حقيقة األحواؿ، ىذا دليل  (ب 
  ناء نفوس الطلبة.على ب
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  ادلطورةادلواد التعليمية استخدام فعالية  ادلبحث الثالث:
 القبلي االختبار الباحثة أجرت اؼبطورة، اؼبادة ىذه استخداـ فعالية ؼبعرفة

 ككذلك. الكالـ مهارة ُب الطلبة كفاءة ارتقاء على تدؿ االختبار ىذا كنتائج. كالبعدم
 .اؼبطورة اؼبادة ىذه عن آرائهم ؼبعرفة الطلبة استجاابت استبانة الباحثة كزعت

 كيكوف. الكالـ مهارة ُب الطلبة كفاءة لقياس شفهيا ابالختبارين الباحثة كقامت
:  كىي الكالـ ُب اللغة عنصر من عنصر لكل ثالثة. أسئلة كعشرين طبسة من االختبار

 : يلي كما كاؼبفردات، الطالقة، السليم، النطق

 والبعدي القبلي باراالخت نتائج عرض .أ
 القبلي اختبار نتائج بياانت:  األكؿ مباحث، ثالثة من البحث ىذا يتكوف

 اختبار نتائج بياانت:  كالثاين كربليلها، الكالـ مهارة ُب كالضابط التجريبية للمجموعة
 بُت اؼبقارنة:  كالثالث كربليلها، الكالـ مهارة ُب كالضابط التجريبية للمجموعة البعدم

 كالبعدم القبلي االختبار الباحثة كقامت. الكالـ مهارة ُب كالبعدم القبلي اختبار ةنتيج
 – َُِٕ أكتوبر ُٔ ُب التجربة اتريخ. العربية اللغة تعليم لعملية لقاءات كستة لقاءاف،

 .ـَُِٕ نوفيمبَت ُّ
 ٘.ٗ: اجلدول

 التجريب والفصل الضابط فصل يف التجربة عملية
 العملية تاريخال الفصل اللقاء الرقم

ُ ُ 
 الضابط

 االختبار القبلي َُِٕأكتوبر  ُٔ 
 التجرييب

 ّك  ِ ِ
 الضابط

 تعليم اؼبواد التعليمية َُِٕأكتوبر  ِّ
 التجرييب
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 ٓك  ْ ّ
 الضابط

 َُِٕأكتوبر  َّ
 التجرييب

 ٕك  ٔ ْ
 الضابط

 َُِٕنوفيمبَت  ٔ
 التجرييب

ٓ ٖ 
 الضابط

 االختبار القبلي َُِٕ نوفيمبَت ُّ
 التجرييب

 القبلي االختبار. ٔ
 التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج( أ

 كنتيجتهم. الكالـ مهارة ُب الطلبة كفاءة ؼبعرفة القبلي ابالختبار الباحثة قامت
 :يلي فيما

 ٙ.ٗ: اجلدول
 التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتائج

 الرقم
جمموعة  ة يف مهارة الكالمكفاءة الطلب

 الدرجة
 التقدير ٕضرب 

 مفردات طالقة نطق السليم
 ضعيف ِٖ ُْ ْ ْ ٔ ُ
 ضعيف ِٖ ُْ ّ ٓ ٔ ِ
 مقبوؿ َّ ُٓ ْ ٓ ٔ ّ
 ضعيف ِْ ُِ ّ ّ ٔ ْ
 مقبوؿ ِٓ ِٔ َُ ٖ ٖ ٓ
 مقبوؿ ِّ ُٔ ٓ ٓ ٔ ٔ
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 لدرجةا انلوا الطلبة أف يبدكا التجريبة، اجملموعة ُب القبلي االختبار ىذا نتائج من
 اؼبستول ُب( كاحملادثة اغبوار) الكالـ مهارة ُب الطلبة قدرة أف ذلك معٍت ٖٗ،ٖٗ
 كأنشطتها اؼبطورة اؼبادة الباحثة جربت القبلي االختبار الباحثة قامت ما كبعد. مقبول

 : التايل اعبدكؿ ُب كما
 ٚ.ٗ: اجلدول

 ادلئوية ابلنسبة مومقو  التجريبية للمجموعة الكالم دلهارة القبلي االختبار نتائج
 ادلئوية النسبة الطلبة عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - جدا جيد ََُ – َٖ ُ
 - - جيد ٕٗ- َٓ ِ
  ْٔ ،ِٗ%  ٗ مقبوؿ ْٗ – َّ ّ

 ضعيف ِٖ ُْ ِ ْ ٖ ٕ
 مقبوؿ ّٔ ُٖ ْ ٔ ٖ ٖ
 مقبوؿ ْٖ ِْ ٔ َُ ٖ ٗ

 ضعيف ِٖ ُْ ْ ْ ٔ َُ
 مقبوؿ ّْ ُٕ ْ ٓ ٖ ُُ
 مقبوؿ ّٔ ُٖ ٓ ٕ ٔ ُِ
 مقبوؿ ّْ ُٕ ّ ٔ ٖ ُّ
 مقبوؿ ْْ ِِ ٔ ْ ْ ُْ
 ٕٛٗ ٕٔٗ ٜٓ ٓٛ ٜٛ اجملموع

 مقبول
 ٖٗ،ٖٗ ٚٔ،ٕٔ ٙ،ٖٗ ٘،ٔٚ ٚ ادلعدل
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 ّٓ ،ُٕ%  ٓ ضعيف ِٗ - َ ْ
 ََُ%  ُْ اجملموع

 موزابلر  الكمي البياانت إىل تبدؽبا أف البياانت على بد فال االنتاج صحة كؼبعرفة
 :التايل

S = 
 

 
 x 100 % 

 :البياف
S النتيجة اآلخرة  : 
B : عدد إجابة الصحيحة 
N عدد الطلبة : 

ُ .۸
ُْ x ََُ  = %ِٗ، ْٔ ( %مقبوؿ) 

ِ .ٓ
ُْ x ََُ  = %ُٕ، ّٓ ( %ضعيف) 

%(  ْٔ ،ِٗ) التجريبية اجملموعة ُب الطلبة بعض أف السابق اعبدكؿ ُب يتضح
 .ضعيف درجة ُب منهم%(  ّٓ ،ُٕ) ك مقبوؿ، الدرجة ُب الطلبة عدد من
 

 الضابطة للمجموعة القبلي ختباراال نتائج( ب
 كنتيجتهم. الكالـ مهارة ُب الطلبة كفاءة ؼبعرفة الضابط ابالختبار الباحثة قامت

 :يلي فيما
 ٛ.ٗ: اجلدول

 الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج

 الرقم
جمموعة  كالمكفاءة الطلبة يف مهارة ال

 الدرجة
 التقدير ٕضرب 

 مفردات طالقة نطق السليم
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 الدرجة انلوا الطلبة أف يبدكا ، الضابط اجملموعة ُب القبلي االختبار ىذا نتائج من
 اؼبستول ُب( كاحملادثة اغبوار) كالـال مهارة ُب الطلبة قدرة أف ذلك معٍت ٕٙ،ٖٓ
 كأنشطتها اؼبطورة اؼبادة الباحثة جربت القبلي االختبار الباحثة قامت ما كبعد. ضعيف

 : التايل اعبدكؿ ُب كما
 
 

 ضعيف ِٔ ُّ ّ ْ ٔ ُ
 ضعيف ِِ ُُ ّ ّ ٓ ِ
 ضعيف ِْ ُِ ْ ِ ٔ ّ
 ضعيف ِْ ُِ ِ ٔ ْ ْ
 ضعيف ِٖ ُْ ّ ٓ ٔ ٓ
 ضعيف ِٖ ُْ ْ ٔ ْ ٔ
 ضعيف ِْ ُِ ٓ ّ ْ ٕ
 مقبوؿ ِّ ُٔ ْ ٔ ٔ ٖ
 ضعيف َّ ُٓ ٕ ْ ْ ٗ

 ضعيف ِٖ ُْ ّ ٓ ٔ َُ
 ضعيف ِٔ ُّ ّ ْ ٔ ُُ
 ضعيف ِٖ ُْ ٓ ٓ ْ ُِ
 ضعيف ِِ ُُ ِ ٓ ْ ُّ
 ٕٖٗ ٔٚٔ ٛٗ ٛ٘ ٘ٙ اجملموع

 ضعيف
 ٕٙ،ٖٓ ٖٔ،٘ٔ ٖ،ٜٙ ٗ،ٙٗ ٘ ادلعدل
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 ٜ.ٗ: اجلدول
 ادلئوية ابلنسبة مقومو الضابط للمجموعة الكالم دلهارة القبلي االختبار نتائج
 ادلئوية النسبة بةالطل عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - جدا جيد ََُ – َٖ ُ
 - - جيد ٕٗ- َٓ ِ
 ٕ ،ٗٔ%  ُ مقبوؿ ْٗ – َّ ّ
 ِٗ ،ُّ% ُِ ضعيف ِٗ - َ ْ

 ََُ%  ُّ اجملموع
 ابلرموز الكمي البياانت إىل تبدؽبا أف البياانت على بد فال االنتاج صحة كؼبعرفة

 :التايل

S = 
 

 
 x 100 % 

 :البياف
S ة اآلخرة:  النتيج 
B : عدد إجابة الصحيحة 
N عدد الطلبة : 

ُ .ُ
ُّ x ََُ  = %ٔٗ، ٕ ( %مقبوؿ) 

ِ .ُِ
ُّ x ََُ  = %ُّ، ِٗ( %ضعيف) 

%(   ٕ ،ٗٔ) الضابط اجملموعة ُب الطلبة بعض أف السابق اعبدكؿ ُب يتضح
 .ضعيف درجة ُب منهم%( ِٗ ،ُّ) ك مقبوؿ، الدرجة ُب الطلبة عدد من
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 بعديال باراالخت. ٕ
 التجريبية للمجموعة بعديال االختبار نتائج (أ

 كنتيجتهم. الكالـ مهارة ُب الطلبة كفاءة ؼبعرفة البعدم ابالختبار الباحثة قامت
 :يلي فيما

 ٓٔ.ٗ: اجلدول
 التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتائج

 الرقم
جمموعة  كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

 الدرجة
 رالتقدي ٕضرب 

 مفردات طالقة نطق السليم
 جيد َٔ َّ ُِ َُ ٖ ُ
 جيد َٕ ّٓ َُ َُ ُٓ ِ
 جيد ٖٔ ّْ ُُ ُُ ُِ ّ
 جيد ٔٓ ِٖ ُُ ٗ ٖ ْ
 ضعيف ِِ ُُ ّ ّ ٓ ٓ
 جيد جدا ٖٖ ْْ ُِ ُِ َِ ٔ
 جيد ْٔ ِّ ٗ َُ ُّ ٕ
 جيد ٖٔ ّْ ُِ ٖ ُْ ٖ
 جيد ِٖ ُْ ُّ ُِ ُٔ ٗ

 جيد ٖٔ ّْ ُُ ُُ ُِ َُ
 جيد ٔٓ ِٖ َُ َُ ٖ ُُ
 جيد ٔٔ ّّ َُ ٗ ُْ ُِ
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 الدرجة انلوا الطلبة أف يبدكا التجريبة، اجملموعة ُب القبلي االختبار ىذا نتائج من

( كاحملادثة اغبوار) الكالـ مهارة ُب الطلبة قدرة أف ذلك عٍتم ٗٙ،ٗٔ( Mean) اؼبعدلة
 اؼبطورة اؼبادة الباحثة جربت القبلي االختبار الباحثة قامت ما كبعد. جيد اؼبستول ُب

 : التايل اعبدكؿ ُب كما كأنشطتها
 ٔٔ.ٗ: اجلدول

 ئويةادل ابلنسبة مقومو التجريبية للمجموعة الكالم دلهارة يالبعد االختبار نتائج
 ادلئوية النسبة الطلبة عدد التقدير النتيجة الرقم
  ٕ ،ُْ%  ُ جدا جيد ََُ – َٖ ُ
  ٖٓ ،ٕ%  ُِ جيد ٕٗ- َٓ ِ
  - - مقبوؿ ْٗ – َّ ّ
 ٕ ،ُْ%  ُ ضعيف ِٗ - َ ْ

 ََُ%  ُْ اجملموع
 ابلرموز الكمي البياانت إىل تبدؽبا أف البياانت على بد فال االنتاج صحة كؼبعرفة

 :ايلالت

S = 
 

 
 x 100 % 

 :البياف
S النتيجة اآلخرة  : 

 جيد ْٓ ِٕ ٗ ٖ َُ ُّ
 جيد ٕٔ ّٖ َُ َُ ُٖ ُْ
 ٜٓٓ ٜٗٗ ٖٗٔ ٖٗٔ ٕٚٔ اجملموع

 جيد
 ٗٙ،ٗٔ ٕٖ،ٚٓ ٓٔ،ٕٔ ٜ،ٚ٘ ٕٔ،ٜٕ ادلعدل
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B : عدد إجابة الصحيحة 
N عدد الطلبة : 

ُ .ُ
ُْ x ََُ  = %ُْ، ٕ ( %جدا جيد) 

ِ .ُِ
ُْ x ََُ  = %ٕ، ٖٓ  ( %جيد) 

ّ  .ُ
ُْ x ََُ  = %ُْ، ٕ ( %ضعيف) 

%(   ٕ ،ُْ) ةالتجريبي اجملموعة ُب الطلبة بعض أف السابق اعبدكؿ ُب يتضح
 ٕ ،ُْ) ك جيد درجة ُب منهم%(  ٖٓ ،ٕ) ك جدا، جيد الدرجة ُب الطلبة عدد من

 .ضعيف درجة ُب منهم%( 
 
 الضابطة للمجموعة البعدي ختباراال نتائج( ب

 كنتيجتهم. الكالـ مهارة ُب الطلبة كفاءة ؼبعرفة الضابط ابالختبار الباحثة قامت
 :يلي فيما

 ٕٔ.ٗ: اجلدول
 الضابطة للمجموعة يالبعد ختباراال نتائج

 الرقم
جمموعة  كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

 الدرجة
 التقدير ٕضرب 

 مفردات طالقة نطق السليم
 جيد َٓ ِٓ ٖ ٖ ٗ ُ
 مقبوؿ ْٔ ِّ ٕ ٖ ٖ ِ
 مقبوؿ ْٖ ِْ ٕ ٗ ٖ ّ
 مقبوؿ ّٖ ُٗ ٓ ٕ ٕ ْ
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 انلوا الطلبة أف يبدكا ، الضابط اجملموعة ُب البعدم االختبار ىذا نتائج من
 ُب( كاحملادثة اغبوار) الكالـ مهارة ُب الطلبة قدرة أف ذلك معٍت ٗٗ،٘ٔ الدرجة

 اؼبطورة اؼبادة الباحثة جربت البعدم االختبار الباحثة قامت ما كبعد. مقبول اؼبستول
 : التايل اعبدكؿ ُب كما كأنشطتها

 ٖٔ.ٗ: اجلدول
 ادلئوية ابلنسبة مقومو الضابط للمجموعة مالكال دلهارة القبلي االختبار نتائج
 ادلئوية النسبة الطلبة عدد التقدير النتيجة الرقم
 - - جدا جيد ََُ – َٖ ُ
 ّٖ ،ْٔ% ٓ جيد ٕٗ- َٓ ِ
 ّٓ،ٖٓ%  ٕ مقبوؿ ْٗ – َّ ّ

 جيد َٓ ِٓ ٔ َُ ٗ ٓ
 جيد ِٓ ِٔ ٕ ٗ َُ ٔ
 مقبوؿ ْٔ ِّ ٖ ٕ ٖ ٕ
 مقبوؿ َْ َِ ٓ ٖ ٕ ٖ
 جيد َٓ ِٓ ٖ ٗ ٖ ٗ

 مقبوؿ ِْ ُِ ٔ ٕ ٖ َُ
 مقبوؿ ّٔ ُٖ ٓ ٕ ٔ ُُ
 ضعيف ِٔ ُّ ّ ٓ ٓ ُِ
 جيد َٓ ِٓ ٖ ٕ َُ ُّ
 ٗٚ٘ ٕٚٛ ٗٛ ٔٓٔ ٖٓٔ اجملموع

 مقبول
 ٗٗ،٘ٔ ٕٕ،ٛٓ ٙ،ٙٗ ٚ،ٚٚ ٚ،ٕٜ ادلعدل
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 ٕ ،ٗٔ%  ُ ضعيف ِٗ - َ ْ
 ََُ%  ُّ اجملموع

 
 ابلرموز الكمي البياانت إىل اتبدؽب أف البياانت على بد فال االنتاج صحة كؼبعرفة

 :التايل

S = 
 

 
 x 100 % 

 :البياف
S النتيجة اآلخرة  : 
B : عدد إجابة الصحيحة 
N عدد الطلبة : 

ُ .ُ
ُّ x ََُ  = %ٔٗ، ٕ ( %ضعيف) 

ِ .ٓ
ُّ x ََُ  = %ْٔ، ّٖ( %جيد) 

ّ .ٕ
ُّ x ََُ  = %ٖٓ،ّٓ( %مقبوؿ) 

 من%(  ٕ ،ٗٔ) الضابط اجملموعة ُب الطلبة بعض أف السابق اعبدكؿ ُب يتضح
 ّٓ،ٖٓ) ك جيد درجة ُب منهم%(  ّٖ ،ْٔ) ك ، ضعيف الدرجة ُب الطلبة عدد
 .مقبوؿ درجة ُب منهم%( 

 
 
 

 
 والبعدي القبلي االختبار النتيجة حتليل .ب
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 SPSSبطريقة  النتيجة تلك الباحثة فحللت كالبعدم القبلي االختبار نتيجة كمن
 : التايل البياف كما

 ٗٔ.ٗ: اجلدول
 والضابط التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار النتيجة حتليل

 التجريبية للمجموعة    الضابط جمموعة

 الرقم
 االختبار
 القبلي

(Y 1) 

 االختبار
 البعدي

(Y 2) 

 الفرق

(D = Y2 – Y1) 
 الرقم

 االختبار
 القبلي

(X 1) 

 االختبار
 البعدي

(X 2) 

 الفرق

(D = X2 – X1) 

ُ ِٔ َٓ ِْ ُ ِٖ َٔ ِّ 
ِ ِِ ِٔ ِْ ِ ِٖ َٕ ِْ 
ّ ِْ ْٖ ِْ ّ َّ ٖٔ ّٖ 
ْ ِْ ّٖ ُْ ْ ِٖ ٓٔ ِٖ 
ٓ ِٖ َٓ ِِ ٓ ِْ ِِ -ِ 
ٔ ِٖ ِٓ ِْ ٔ ِٓ ٖٖ ّٔ 
ٕ ِْ ْٔ ِِ ٕ ِّ ْٔ ِّ 
ٖ ِّ َْ ٖ ٖ ّٔ ٖٔ ِّ 
ٗ َّ َٓ َِ ٗ ْٖ ِٖ ّْ 

َُ ِٖ ِْ ُْ َُ ِٖ ٖٔ َْ 
ُُ ِٔ ّٔ َُ ُُ ّْ ٓٔ ِِ 
ُِ ِٖ ِٔ -ِ ُِ ّٔ ٔٔ َّ 
ُّ ِِ َٓ ِٖ ُّ ّْ ْٓ َِ 
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 ٕٖٕ اجلملة
ُْ ْْ ٕٔ ِّ 

 ٙٔٗ اجلملة
 

 كما يلي:   SPSSٍب نقارهنا الباحية بطريقة 

 ٘ٔ.ٗ: اجلدول
Case Processing Summary 

 Kelompok Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

nilai pre-test ِْ ََُ0َ% َ َ0َ% ِْ ََُ0َ% 
post_test ِْ ََُ0َ% َ َ0َ% ِْ ََُ0َ% 

Descriptives 

 Kelompok Statistic Std. Error 

nilai pre-test 

Mean ٔٓ0ََََ ِ0ُُِْٖ 

 59 % Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound َٔ0ٕٓٗٔ  

Upper Bound ٔٗ0َِْْ  

 9 % Trimmed Mean ْٔ0ِِِٕ  

Median ِٔ0َََٓ  

Variance َُٖ0ِٔٗ  

Std. Deviation َُ0ِِْٕٓ  

Minimum َٓ0ََ  
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Maximum ٖٓ0ََ  

Range ّٓ0ََ  

Interquartile Range ُّ0ٕٓ  

Skewness 0ّْٓ ,ِْٕ 

Kurtosis -,ّٔٔ ,ُٖٗ 

post_test 

Mean ٕٓ,َِّٖ ُ,ِْٖٗٓ 

 59 % Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 
ُٕ,ََُّ  

Upper Bound ٕٗ,ُّّٔ  

 9 % Trimmed Mean ْٕ,ِِِٕ  

Median ٕٓ,ََََ  

Variance ْٗ,َِٓ  

Std. Deviation ٗ,ُِِْٕ  

Minimum َٔ,ََ  

Maximum ََُ,ََ  

Range َْ,ََ  

Interquartile Range َُ,ََ  

Skewness ,ّْٗ ,ِْٕ 
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Tests of Normality 

 Kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 

pre-test ,ُْٖ ِْ ,َّْ ,ّٗٓ ِْ ,ُِٖ 

post_test ,ُِٕ ِْ ,ََٓ ,َْٗ ِْ ,َِٔ 
 

a. Lilliefors Significance Correction 

، نطرا من جدكؿ العليا الذم أخذىا (t-testقبل أف كبسب ىذه الباايانت إىل )
كأما قيمة داللة إلختبار  ُِٖ،َأبف قيمة داللة لإلختبار القبلي    SPSSالباحثة من

 <. ألف قيمة من اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم أكرب قيمة من َِٔ،َالبعدم 

 كزعت بشكل طبيعي. . فنستخلص أبف البياانت 0,05

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

pre_test ٔٓ,ََ ِْ َُ,ِْٔ ِ,ُِٖ 

post_test ٕٓ,ُِ ِْ ٗ,ِِٕ ُ,ٖٗٓ 

كأما اؼبعدؿ من اإلختبار  ٓ،ٓٔككجدان ىنا اؼبعدؿ من اإلختبار القبلى بقيمة 
 .ِْلعينة من عدد ا ُِ،ٕٓالقبلي بقيمة 

Paired Samples Correlations 

Kurtosis ُ,َٕٓ ,ُٖٗ 
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 N Correlation Sig. 

Pair 1 
pre_test & 

post_test 
ِْ ,ٖٓٓ ,ََٓ 

تستخدـ ؼبعرفة عالقة من اإلختبار القبلي كاإلختبار اقًتاف عينات جدكؿ 
 ( rtabel. )أنظر إىل ٖٓٓ،َالبعدم. كاعبدكؿ تدؿ على عالقة 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

 59 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pre_test - 

post_test 

-
َُ,َِٖ 

ٗ,ْٗٔ ُ,ّٖٗ -
ُْ,ُِٖ 

-ٔ,ُٗٗ -ٓ,ِٕٔ ِّ ,َََ 

 

قيمة اؼبعدؿ الطالبات من ف أب ،اعبدكؿ  النتائج من (ُٓ.ْ)كفقا للجدكؿ 
ىناؾ تطوير اؼبواد التعليمية اؼبطورة ستخداـ اب ل بعد عملية التعليم كبعد ىقبل اختبار
يلحص أبف التعليم اللغة  كابلتايل .ُِ،ٕٓإىل  َ،ٓٔارتفعت من  اؼبعدؿقيمة  فرؽ.

 ية مهارة الكالـ.العربية إبستخداـ تطوير اؼبواد التعليمية اؼبطورة تؤثر أتثَتا تفاعليا لًتق

 أنبية اغبصوؿ على ؿأف  يظهر عينات تقرف"ت" كيستند على ربليل اختبار 
. ك قبلت H1ك   ُب تراجع Hθ ؼ  َٓ،َ أقل من. ألف نتيجة أنبمية َََ،َ

إبستخداـ ىذه  لكبعد يقبل لطالبات من اختباراستنتاج كجود اختالؼ ُب نتائج تعلم ا
 اؼبواد.
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 ادلطورة التعليمية ادلواد استخدام بعد لطلبةا من االستبانة نتائج .ج
 اؼبتعلقة األمور تتضمن اليت االستبانة الباحثة كزعت التدريس، عملية هناية كُب
 : يلي فيما الكالـ، ؼبهارة السياقي اؼبدخل أساس على العربية اللغة اؼبادة ابستخداـ

 ٙٔ.ٗ:  اجلدول
 الطلبة من االستبانة نتيجة

 األسئلة الرقم
 جةالدر 

 ادلؤية النسبة
ٔ ٕ ٖ ٗ 

ُ 
 اليومية اغبياة ُب كثَتا تفيد الكتاب ىذا أف
 التمريض ؾباؿ ُب

- - ٖ ُٗ  %ٓٗ، ِٗ 

ِ 
 تساعدىم الكتاب ىذا ُب التدريبات أبف

 الكالـ مهارة لتنمية
- - ُِ ُٓ  %ٖٗ، ٖٖ  

ّ 
 مهارة تنمية دركس لكل اؼبادة ترتيب أبف

 الكالـ
- - ُِ ُٓ  %ٖٗ، ٖٖ 

 ٖٓ ،ُٗ%  ُّ ُِ ِ - الكالـ مهارة لتنمية جدا مهم الكتام ىذا ْ

 ُٗ ،ٕٔ%  ُٗ ٕ ُ - الكتاب هبذا تعليم حُت ابلفرح يشعركا أهنم ٓ

ٔ 
 ؾباؿ ُب ابػبربة مناسب اعبديدة اؼبادة أف

 التمريض
- ّ ٕ ُٕ  %ٗٔ، ٖٕ 

 ٖٔ ،ُُ%  ُِ ُٓ - - الطلبة ابحتياجة مناسب اعبديدة اؼبادة أف ٕ

 ْٖ ،ِٔ%  ُّ ُُ ّ - الفهم سهولة اؼبادة ُب اؼبستخدمة اعبملة أف ٖ



   َُُ 
 

 

 ٖٔ ،ُُ%  ُْ ُُ ِ - اؼبادة فهم ُب تساعدىم الصور أف ٗ

 ٖٓ ،ُٗ%  ُِ ُْ ُ - اعبديدة اؼبادة هبذه تعلموا عندما ضباسة أهنم َُ

 
 البنود فيها تتضمن اليت اؼبطور الكتاب استخداـ بعد الطلبة االستبانة كمن

 : الرموز إىل فيدخلو ابقةالس

P = 
∑   

∑  
 x 100 % 

 
 : التايل ابؼبعيار الرمز ىذا من النتيجة تقدير تعيُت ٍب
 التقدير النتيجة الدرجة الرقم

 جدا موافق ََُ – َٖ ْ ُ
 موافق ٕٗ- َٓ ّ ِ
 ما حد إىل موافق ْٗ – َّ ِ ّ
 موافق غَت ِٗ - َ ُ ْ

 اؼبدخل أساس على اؼبطورة اؼبواد مضموف أف لنا حيتض السابقة، نتيجة من
 : كىي ،"جدا موافق" تقدير إىل يصل اليت السياقي

 ؾباؿ ُب اليومية اغبياة ُب كثَتا تفيد الكتاب ىذا أف قالوا الطلبة ِٗ ،ٗٓ%   -ُ
 التمريض

 مهارة لتنمية تساعدىم الكتاب ىذا ُب التدريبات أبف قالوا الطلبة ٖٖ ،ٖٗ%   -ِ
 الكالـ

 الكالـ مهارة تنمية دركس لكل اؼبادة ترتيب أبف قالوا الطلبة ٖٖ ،ٖٗ%   -ّ



   َُِ 
 

 

 الكالـ مهارة لتنمية جدا مهم الكتام ىذا قالوا الطلبة ٖٓ ،ُٗ%  -ْ

 الكتاب هبذا تعليم حُت ابلفرح يشعركا أهنم قالوا الطلبة ُٗ ،ٕٔ%  -ٓ

 يضالتمر  ؾباؿ ُب ابػبربة مناسب اعبديدة اؼبادة أف قالوا الطلبة ٕٖ ،ٔٗ%  -ٔ

 الطلبة ابحتياجة مناسب اعبديدة اؼبادة أف قالوا الطلبة ٖٔ ،ُُ%  -ٕ

 الفهم سهولة اؼبادة ُب اؼبستخدمة اعبملة أف قالوا الطلبة ْٖ ،ِٔ%  -ٖ

 اؼبادة فهم ُب تساعدىم الصور أف قالوا الطلبة ٖٔ ،ُُ%  -ٗ

 اعبديدة اؼبادة هبذه تعلموا عندما ضباسة أهنم قالوا الطلبة ٖٓ ،ُٗ%  -َُ

 اللغة تعليم ُب كيرغبوف وبتاجوف الطلبة أف الباحثة عرفت السابقة ئجالنتا من
 اؼبادة ىذه أف الباحثة كترل. السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة خصوصا العربية
 . العربية اللغة تعليم عند الطلبة يواجهها اليت اؼبشكالت غبل مناسبة

 ادلبحث الرابع : مناقشة نتائج البحث
بحث تريد الباحثة مناقشة البياانت كنتائج التحليل. كاألمور اليت تود كُب ىذا اؼب

الباحثة مناقشتها ُب ىذا اؼببحث ىي: خطوات تطوير اؼبواد التعليمية على أساس مدخل 
السياقي لًتقية مهارة الكالـ، كمدل صالحية الكتاب التعليمى على أساس مدخل 

كنتائج تطبيق الكتاب التعليمى على أساس السياقي من منظور اػبرباء كىيئة التدريس، 
 مدخل السياقي كأتثَته على كفاءة الطالبات ُب مادة اللغة العربٌية لًتقية مهارة الكالـ.

دلاّدة اللغة العربية  السياقيادلواد التعليمية على أساس مدخل تطوير مناقشة  .أ 
 لرتقية مهارة الكالم

عليمية على "أساس مدخل اؼبواد التإف أىم ما أيٌب من ىذا البحث ىو 
السياقي"، كىبتص استخدامها للمحاضر كالطلبة. كرجت الباحثة أف يكوف منتجها 



   َُّ 
 

 

مصدرا جيدا حملاضرم اللغة العربية كمساعدا ؽبم ُب الوصوؿ إىل االغراض التعليم كالتعٌلم 
ادة اللغة ؼبادة اللغة العربٌية. كأهنا رأت أنو ليس ىناؾ اؼبواد التعليمية اؼبقررة كاػباصة ؼب

العربية ُب ؾباؿ الصحية لطلبة قسم التمريض دبعهد "دمحمية" العايل للعلـو الصحية 
 بكالوقباف.

 Borgكاستعدادات الباحثة كاملة كاػبطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، ىي بشكل 

and Gall : كجود االحتماؿ كاؼبشكلة، ُ، كىذا الشكل يتبع اػبطوات التالية )ِ )
( ذبربة ٔ( تعديل اإلنتاج، ٓ( تصديق اإلنتاج، ْ( تصميم اإلنتاج، ّ، صبع البياانت

( اإلنتاج َُ( تعديل اإلنتاج، ٗ( ذبربة فعالية، ٖ( تعديل ذبربة اإلنتاج، ٕصالحية، 
كقد سبق البياف أف الباحثة ركزت ُب تصميم اؼبواد التعليمية لًتقية مهارة  ٕٔالنهائي.

ية من حيث اؼبفردات أك الًتاكيب أك احملتول العلمى الكالـ، فتشمل ىذه اؼبواد التعليم
أك الثقاُب أك األسلمية العلم. كيستهدؼ ىذا النوع من اؼبواد تدريب اؼبتخرجُت ُب 
برامج تعليم اللغة العربية على االستمرار ُب ترقية مهارهتم اللغوية كزايدة معلوماهتم عن 

 ٕٕالثقافة العربية كاإلسالمٌية.
ضوعات احملاكرات اعتمدت الباحثة على أربعة جوانب مهمة كُب اختيار اؼبو 

ينبغي أف تنطلق ُب ضوئها أية مادة تعليمية، ىي اعبانب النفسي، كاعبانب الثقاُب، 
كصبيع اؼبوضوعات ُب ىذا الكتاب التعليمى تشمل  ٖٕكاعبانب الًتبوم، كاعبانب اللغوم.

  اللغة العربية.اعبانب اللغوم، حيث ربتوم على الًتاكيب كاألساليب ُب
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كُب استخداـ اؼبفردات، اختارت الباحثة اؼبفردات الشائعة ُب علم الصحية 
لتعرٌفهم كبو ىذه اؼبصطلحات. ابعتبار أف تكوف الكتاب التعليمى مصدرا جيدا 

 ٕٗللكلمات كالًتاكيب الصاغبة ألف يتناكؽبا الطلبة ابلدراسة كتابة كقراءة.
ات، اعتمدت الباحثة على أنواع التدريبات اليت كُب اختيار أنواع أمباط التدريب

هتدؼ إىل ترقية مهارة الكالـ، ىي : أسئلة االستيعاب. كعبارات اػبطأ كالصواب 
كذلك كفقا للهدؼ اػباص ُب  َٖكإصالحها، اختبارات اؼبفردات )الًتادؼ/التضاد(،

 تطوير ىذه اؼبواد التعليمية.
ىي ربتوم على كل من جوانب اؼبادة  كمن ىذه كلها، أف تطوير اؼبواد التعليمية

التعليمية اليت الـز أف تقـو فيو. كربتوم اؼبفردات على اؼبصطلحات الشائعة ُب علم 
الصحية. ابعتبار أف تكوف الكتاب التعليمى مصدرا جيدا للكلمات كالًتاكيب الصاغبة 

ع التدريبات اليت ألف يتناكؽبا الطلبة ابلدراسة كتابة كقراءة. كربتوم التدريبات على أنوا 
 هتدؼ إىل ترقية مهارة الكالـ.

مناقشة صالحية ادلواد التعليمية على أساس مدخل السياقي لرتقية مهارة الكالم  .ب 
 لطلبة قسم التمريض من منظور اخلرباء وىيئة التدري 

كقد سبق ذكره ُب الباب الثالث أف ىذا البحث قد ًب إجراؤه مبنهج البحث 
طوات منهج البحث كالتطوير جرل التقومي اؼبواد التعليمية من كالتطوير. كمن مراتب خ

قبل اػبرباء ُب اللغة العربية، كتصميم اؼبواد التعليمية ، كؾباؿ علم الصحية، ككذلك من 
منظور ىيئة التدريس من االستبانة احملاضر. كىذه اػبطوات ؼبعرفة صالحية اؼبواد التعليمية 
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ارة الكالـ لطلبة قسم التمريض من منظور اػبرباء على أساس مدخل السياقي لًتقية مه
 كىيئة التدريس.

كلذلك تقـو الباحثة ُب تطوير اؼبواد التعليمية على أساس مدخل السياقي، فيو 
التشويق، كاالستكشاؼ، كالتفسَت، كالتقومي بشكل جذاب تدعو رغبة الطالبات ُب تعٌلم 

 عة كاؼبتعلقة دبادة التعليمية.اللغة العربية ابستخداـ األلواف كالصورة اؼبتنو 
فمن ىنا يبكن القوؿ أبف استخداـ أساس السياقي ُب تطوير ىذه اؼبواد 
التعليمية تدعو نشاط كتبٌت اؼبعرفة اعبديد أبنفسهم كتقوم عزيبتهم للتعٌلم. حيث 
اعتمدت الباحثة ُب تطوير ىذه اؼبواد التعليمية على ربليل احتياجات الطلبة كاحملاضر 

كمن خالؿ تقييم ىذا الكتاب الذم تفضل بو اػبرباء، كجدت الباحثة أف اؼبواد فيها. 
 التعليمية اؼبصممة جذابة كمشجعة، كأيٌب توضيع تلك كما يلي:

 الرسم البياين لنتيجة اللغة العربية (ُ

 
 
 
 
 

 نتيجة التصديق اللغة العربية
 محتويات البحث

 مقدّمة الكتاب

 تعريف بالكتاب

 المواد التعليمية

 التدريبات

 المفردات

 أساس المدخل السياقي



   َُٔ 
 

 

 اؼبواد التعليميةالرسم البياين لنتيجة تصميم  (ِ

 
 لم الصحيةالرسم البياين لنتيجة مناسب اؼبواد دبجاؿ ع (ّ

 
مناقشة فعالية استخدام ادلواد التعليمية ادلطورة على أساس مدخل السياقي  .ج 

لرتقية مهارة الكالم لطلبة قسم التمريض مبعهد "دمحمية" العايل للعلوم الصحية 
 بكالوجنان 

بعد عقدت الباحثة اإلختبارين ُب اجملموعتُت، فًتل الباحثة أف اؼبواد التعليمية 
عربية قسم التمريض لًتقية مهارة الكالـ مٌهم جدا بينما كانت الطلبة ؼبادة اللغة ال

 يتحمسوف ُب اشًتاؾ التعٌلم. 

 نتيجة التصديق تصميم ادلواد التعليمية

 الغالف 

 مقدّمة الكتاب

 دليل استخدام الكتاب

 محتوى الكتاب

 األغراض الخاصة

 التوضيح المادة التعليمية

 التدريبات

 المفردات

 نتيجة التصديق جملال علم الصحية

 مواد التعليمية

 مصطلحات علم الصحية



   َُٕ 
 

 

كمن مراتب خطوات منهج البحث كالتطوير جرل تطبيق اؼبواد التعليمية من نوع 
اإلختبار ُب ؾبموعة الضابطة كؾبموعة التجربية من الطلبة. كمن خالؿ ىذه التجربة 

ُت كإصالح اؼبواد التعليمية. كتقصد من ىذه التجربة معرفة مدل قامت الباحثة بتحس
 مناسبتها للطالبات كفعاليتها لًتقية كفائتهم ُب التعبَت كالتحريرل.

كنتائج الطلبة ُب االختبارين نبا االختبار القبلي كالبعدم، فتوجد اؼبقارنة بُت 
اط الطلبة كسهولتهم ُب فهم النتائج فيهما. كتظهر من خالؿ استخداـ اؼبواد التعليمية نش

 درس اللغة العربية . كمقارنة ىذه النتائج كما يلي:
 

 
 

يتضح من خالؿ ىذه النتائج أف الطلبة يستطعوف فهم اؼبواد التعليمية بسهولة، 
كارتفعوا كفائتهم ُب فهم درس اللغة العربية، ألف ىناؾ االرتفاع من االختبار القبلي إىل 

ذلك أف اؼبواد التعليمية تقدر على إصالح عملية التعليم كالتعٌلم  االختبار البعدم. معٌت
 ُب مادة اللغة العربية.
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 الفصل اخلام 
 اخلامة

بعد أف تبحث الباحثة البياانت ُب الفصل الرابع، قدمت الباحثة الفصل األخَت. 
كوبتول الفصل األخَت على ملخص نتائج البحث، التوصيات كاالقًتاحات اؼبًتطبة 

  بحث ُب ىذا اؼبوضوع.ابل

 ملخص نتائج البحث -أ
 التعليمية اؼبوادػبصت الباحثة نتائج الباحثة ُب ىذا البحث ربت العنواف "تطوير 

 العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة
 : يلي كما البحث أسئلة على ابالعتماد" بكالوقباف الصحية للعلـو

 لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد تطوير الباحثة سبت .ُ
 :  التالية دبراحل بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض قسم

 اليت اؼبشكالت الباحثة حللت اؼبرحلة ىذه ُب كاؼبشكالت، اغباجات ربليل (أ 
إف الكتاب : منها بكالوقباف، الصحية ـللعلو  العايل" دمحمية"دبعهد  توجهها

الكتاب اؼبدركسة ال وبتول معُت ألف ليس ىناؾ الكتاب الثابت، غَت  اؼبستخدـ
 الوسائل، كال يستخدـ احملاضر التمريض قسمعلى اؼبوضوعات اؼبناسب للطبة 

 .العربية اللغة تعليم ُب كيصعبوف يبلوف حىت كالقلم السبورة إال اؼبتنوعة التعليمية
 ىي احملتاجة التعليمية اؼبواد الباحثة صممت اؼبرحلة ىذه ُب االنتاج، تصميم  (ب 

 كطرهتا التعليمية اؼبواد الباحثة فصممت. السياقي ابؼبدخل يالتعليم الكتاب
 مهارة لًتقية اؼبناسبة كاؼبوضوعات الكتاب تقدمي ُب السياقي اؼبدخل حسب

َُٖ 



   َُٗ 
 

 

 ادكات التعارؼ،:  منها أبواب، سبعو ىناؾ اؼبواد ىذه تطوير كُب. الكالـ
 العالجي اتصاالت ك التسجيل غرفة ُب األمراض، اظباء اعبسم، اجزاء الطب،

ىم  تصديق االنتاج، بعد أف صممت الباحثة الكتاب اؼبطور قدمتو إىل خرباء،  ( ج
خبَت عن احملتول مواد التعليمية كىو أستاذ دكتور أكريل حبر الدين، خبَت عن 

كىم أستاذ دكتور راض توفيق الرضبن ك خبَت اللغة اؼبواد تصميم اؼبواد التعليمية 
  التعليمية كىو أستاذ دكتور أضبد عبيدم فتح الدين.

ربسُت االنتاج، أصلحت الباحثة بعض اػبطاء اؼبوجودة ُب الكتاب اؼبطور من  ( د
 للتدريبات األكامر كتغَت مناسبة، غَت اللغات تصلحمنها :  اقًتاحات اػبرباء،

 البسيطة ابللغة القواعدية اؼبعاعبة ُب اعبملة كربسن مة،مفهو  تكوف كي
 .كغَتىا للمبتدئُت،

ذبربة صالحية االنتاج، بعد أف حسنت الباحثة الكتاب اؼبطور فقامت الباحثة    ( ق
االنتاج فقدمت الباحثة الكتاب اؼبطور إىل احملاضر ؼبعرفة بتجربة صالحية 

 استجابو.
حلة استخدمت الباحثة الكتاب اؼبطور لتعليم االنتاج، ُب ىذه اؼبر  فعالية ذبربة ( ك

دبراحل اآلتية : أخذ نتيجة اإلختبار القبلي، كالتطبيق اؼبيداين، الطلبة ُب الفصل، 
كأخذ نتيجة اإلختبار البعدم، كإعطاء االستبانة لدل الطلبة ؼبعرفة استجابتهم 

 عن الكتاب اؼبطور، كربليل فعالية االنتاج.
 كىذه اغبصيل األخَت بعد اػبطوات الطويلة. حصيلة االنتاج النهائي، ( ز

 قسم لطلبة السياقي اؼبدخل أساس على الكالـ ؼبهارة التعليمية اؼبواد ىذه كخصائص .ِ
التشويق أك :  اتيل كما بكالوقباف الصحية للعلـو العايل" دمحمية"دبعهد  التمريض



   َُُ 
 

 

(، التفسَت Exploration(، االستكشاؼ )Engagementجذب االنتباه )
(Explanation ،) ك( التقوميEvaluation.) 

أف نتيجة اإلختبار استخداـ كتاب دركس اللغة العربية اؼبطور فعالة لدل الطلبة مع  .ّ
مع نتيجة  ِٕٔ،ٓ  -الذم حصل إىل نتيجة  tالقبلي كالبعدم بوسيلة اختبار 

=df ِّ .كىذه النتيجة تدؿ على أف نتيجة "ت" أكرب من النتيجة ُب اعبدكؿ ،
% الداللة ُ، كعند مستول  َٖٔ،ِ% تدؿ على العدد ٓول الداللة عند مست

ؾبموعة نتيجة االستبانة احملتصلة من الطلبة بعد التطبيق . َٕٖ،ِتدؿ على العدد  
. كانلت أيضا الباحثة ؾبموعة نتيجة االستبانة احملتصلة من اؼبدرس ُ،ٖٖىي %

 ربية اؼبطور "جيد جدا".فتعٍت أف كتاب دركس اللغة الع ٓ،ِٖاللغة العربية ىي %
 التوصيات -ب

 : اؼبقًتحة اغبلوؿ ىذه الباحثة تقدـ البحث نتائج من انطالقا
 ابختيار كذلك للطلبة، اؼبناسبة اعبيدة التعليمية اؼبواد إبعداد اؼبدرس يقـو أف .ُ

 .الطلبة منها يبل ال حىت اليومية أبحواؽبم ارتباط ؽبا كما السهلة اؼبوضوعات

 كيستعُت اؼبتعددة التعليمية كالنشاطات التدريس أساليب رساؼبد يستخدـ أف .ِ
 غَت مروبة عملية التعليم يكوف حىت اؼبختلفة التقومي كأساليب اؼبتنوعة اؼبعينة ابلوسائل

 .فبلة

 كتوثيق خرباهتم كتنويع معرفتهم إلثراء التدريبات أبنواع الطلبة اؼبدرس يزكد أف .ّ
 .كفاءهتم

 هبعل ذلك ألف الكالـ، تدريس عند األـ لغة داـاستخ اؼبدرس هبتنب أف ينبغي .ْ
 كثَت استخداـ  عليو يلـز بل األـ، بلغة شرحو أك الدرس ترصبة على يعودكف الطلبة

 .تعليمها يريد اليت اؼبفردات معاين لفهم اؼبعينة الوسائل من



   ُُُ 
 

 

 ادلقرتحات -ج
ثل ىذا ترجو الباحثة أف تكوف نتيجة ىذا البحث مدخال ؼبن يريدكف أف يقوموا دب

 البحث لذلك قدمت الباحثة االقًتاحات اآلتية:
إف اؼبواد التعليمية ؼبهارة الكالـ للطلبة قسم التمريض أداة من األدكات اؼبهمة ُب  .ُ

" دمحمية" العايل دبعهدالعملية التعليمية اليت يبكن أف يستفيد منها مدرسو اللغة العربية 
تمريض األخرل اليت يتعلم طلبتها اللغة أكغَتىا من قسم ال بكالوقباف الصحية للعلـو

 العربية.
 اؼبواد إعداد على مرٌكزة البحث ىذا ُبإف اؼبواد التعليمية اليت أعدهتا الباحثة  .ِ

 الصحية للعلـو" دمحمية" العايل دبعهد اػبامسة اؼبستول لطلبة الكالـ هارةؼب التعليمية
 األخرل للمهارات ميةتعلي مواد إلعداد أخرل حبوث توجد أف فيحسن ،بكالوقباف

 .األخرل التمريض قسم ُب لطلبة
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 ادلراجع قائمة
 
 ادلراجع العربية . أ

 السياقي ادلدخل أساس على الكالم دلهارة التعليمية ادلادة تطوير. بريرة أين التقية،
 لنيل رسالة ماالنج، اإلسالمية ادلتوسطة يسفوري مدرسة على ابلتطبيق)

 جبامعة العليا الدراسة كلية: ماالنج. العربية اللغة تعليم ُب اؼباجستَت درجة
 .َُِّ. ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان

 
، مذكرة الدكرة التدريبية دراسات يف ادلناىج و أتصيلهااغبسن، حسن عبد الرضبن. 

ؼبعلمي اللغة العربية ُب الربانمج اػباص، مؤسسات الوقف اإلسالمى. 
 ق.ُِْْ

 
األردف: دار  االختبارا التحصيلية: اعدادىا وإجراءىا وحتليلها.، دمحم علي. اػبايل

 .ُٖٗٗالفالح، 
 

 دار: أردكف – عماف .اللغة تدري  يف العلمية الطرائق. حسُت علي الدليمي،
 .ِ..ّ. السركؽ

 
دروس دورات الرتبية دلعلمي اللغة العربية  ك آخركف.عبد الرضبن بن إبراىيم  ،الفوزاف

 .ُِّْ. مؤسسة الوقف اإلسالمي. الناطقني هبا: اجلانب النظري لغري
 

قاىرة: دار غريب،  عريب. -قاماس ادلصطالحات الرتبوية انكليزيبدكم، زكي. 
َُٖٗ. 



   ُُّ 
 

 

 
 القسم أخرى، بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف ادلرجع .أضبد رشدل طعيمة،

 .السنة دكف القرل، أـ جامعة: مكة .األول
 

: القاىرة .(أساليبو و مناىجة)هبا، الناطقني العربية تعليم ،-----------
 .۱ٗ۹ٗ .الثقافة للًتبية اإلسالمية ؼبنظةا منشورات

 
 .هبا النطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أس . اغبميد كعبد هللا عبد انصر هللا، عبد

 .الغايل دار: الرايض
 

. الرايض:  دار ُط.  وطرائق تدريسها، ادلهارات اللغوية ماىيتها .أضبد فؤاد علياف،
 .ُِٗٗ السلم.

 
 ضوء يف التمريض قسم لطلبة العريب الكالم مهارة تعليم كتاب تطوير. أضبد فكرم،

 إنساين بينا" معهد يف جترييب تطويري حبث) خاصة ألغراض اللغة تعليم
 االدككتور  درجة لنيل رسالة ،(إندونيسيا كرينجي يف للتمريض العايل" ساكيت

 إبراىيم مالك موالان جبامعة العليا الدراسة كلية: ماالنج. العربية اللغة تعليم ُب
 .َُِِ. ماالنج اغبكومية اإلسالمية

 
 للدراسات العربية اجمللة. حمددة ألغراض العربية اللغة تعليم. أضبد عشارم ؿبمود،

 .الثاين العد اللغوية،
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طرق -مدخلو-اطقني بلغات أخرى أسسوتعليم االغة العربية للن .ؿبمود كامل انقة،
 .ـُٖٓٗ كإعداتو ؿبفوظة عبامعة أـ القرل. مكة اؼبكرمة، فوؽ الطبع .تدريسو

 
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية كرشدل أضبد طعيمة،  -----------

. مكة مكرمة: جامعة أـ تقوميو –حتليلو  –للناطقني بلغات أخرى إعداده 
 .ـُّٖٗق/ َُّْ القرل.

 
ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب " من النظرية إىل فتحي علي كآخركف،  ،يونس

 .ـََِّق/ُِّْ . القاىرة: مكتبة كىبة.التطبيق"
 
 ادلراجع األجنبية . ب
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البيانات الرسوم  
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 الصور عن اجلامعة
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 الصور عن تعليم اللغة العربية ابلكتاب ادلطور
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 المالحق
 

 



   َُِ 
 

 

 
 
 
 
 

 (ٔملحق )

 

 

 لطلبة الكالم دلهارة السياقي ادلدخل أساس على التعليمية ادلواد

 بكالوجنان الصحية لعلومل العايل" دمحمية"مبعهد  التمريض قسم
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 (ٕملحق )

 

 

 ة يف االختبار القبلي و البعدياألسئل

 



 
 

 
 

 

 أْسِئَلة االختبار القبلي دلادة التعليم مهارة الكالم
  بكالوجنانللتمريض مبدينة للعلوم الصحية  "دمحمية" العايلمبعهد 

 
ٌرًسىًة كىالطَّلىبىًة !أ  . أىًجٍب )م( ًحوىار اآلٌبٍ بػىٍُتى اٍلميدى

اتيوي  : اىلسَّالىـي عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىةي  س   .ُ  هللًا كىبػىرىكى
 : ................................... ج

 : صىبىاحي اػبىٍَت ؟ س . ِ
 : ................................... ج

 : مىا اظبك ؟ س . ّ
 : ................................... ج

 : ًمٍن أىٍينى أىٍنت ؟ س . ْ
 : ................................... ج

 : مىا ًمٍهنػىتيك ؟ س . ٓ
 : ................................... ج

 : ُبٍ أيًَّة غيٍرفىةو أىٍنتى تػىٍعمىلي ؟ س  .ٔ
 ................................... : ج

 : مىاٍسمي أىبػيٍوؾ ؟ كىمىا ًمٍهنػىتيوي ؟ س .ٕ
 ................................... : ج

 ك ًمنى اأٍلىٍمرىاًض ؟: مىاذىا أىصىابى  س . ٖ
 ................................... : ج

 : ىىٍل تيرًٍيدي اٍلًعالىج ًعٍندى طىبًٍيًب ... ؟ س .ٗ
 ................................... : ج

 : أىٍىالن كىسىٍهالن  س .َُ



 
 

 
 

 

 : ................................... ج
ا كىالىًحظ الص  ِ يًٌدن  وىر اآلتًيىًة !. ًاظٍبىٍع جى

 ايى سىيًٌد ..............، ُبٍ أيًَّة غيٍرفىةو أىٍنتى تػىٍعمىلي ؟

 

  أىانى أىٍعمىلي ُبٍ ...............

 

 ىىٍل ىىًذًه حىٍبله ؟

 

ا ًقنىاعه ؟  ىىٍل ىىذى

 

 مىٍن ىيوى ؟ مىا ًمٍهنػىتيوي ؟

 

 ٍمرىاًض ؟أٍلى مىاذىا أىصىابىك ًمنى ا

 

 ايى طىًبٍيبه ؟ مىاذىا أىصىابىًٍتٍ 

 



 
 

 
 

 

 أىٍىالن كىسىٍهالن، أىم  ًخٍدمىةو ؟

 

 ًبكىٍم شىرىابي اغٍبيمَّى ؟

 . أيذٍكيٍر اٍلميٍفرىدىاتى كى مىٍعنىاىىا !ّ

  أيذٍكيٍر أىدىكىاتي الطًٌبًٌ !

 أيذٍكيٍر أىظٍبىاءي اأٍلىٍمرىاًض !

 أيذٍكيٍر أىنٍػوىاع ٍاأٍلىٍدًكيىة !

 أيذٍكيٍر أىٍجزىاءي اعبًٍٍسًم !

 . ربىىدَّث عىًن اٍلمىٍوضيٍوًع التَّالًيىة !ْ

 "ُبٍ غيٍرفىة التٍَّسًجٍيل"

 "ااًلتَّصىاالىت اٍلعالىًجٍي"

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 ي دلادة التعليم مهارة الكالمبعدأْسِئَلة االختبار ال
  بكالوجنانللتمريض مبدينة للعلوم الصحية  "دمحمية" العايلمبعهد 

 
ٌرًسىًة كىالطَّلىبىًة !. أىًجٍب )م( ًحوىار اآلٌبٍ بػىٍُتى أ   اٍلميدى

اتيوي  س   .ُ  : اىلسَّالىـي عىلىٍيكيٍم كىرىضٍبىةي هللًا كىبػىرىكى
 : ................................... ج

 : صىبىاحي اػبىٍَت ؟ س . ِ
 : ................................... ج

 : مىا اظبك ؟ س . ّ
 ......: ............................. ج

 : ًمٍن أىٍينى أىٍنت ؟ س . ْ
 : ................................... ج

 : مىا ًمٍهنػىتيك ؟ س . ٓ
 : ................................... ج

 : ُبٍ أيًَّة غيٍرفىةو أىٍنتى تػىٍعمىلي ؟ س  .ٔ
 ................................... : ج

 ًمٍهنػىتيوي ؟ : مىاٍسمي أىبػيٍوؾ ؟ كىمىا س .ٕ
 ................................... : ج

 : مىاذىا أىصىابىك ًمنى اأٍلىٍمرىاًض ؟ س . ٖ
 ................................... : ج

 : ىىٍل تيرًٍيدي اٍلًعالىج ًعٍندى طىبًٍيًب ... ؟ س .ٗ
 ................................... : ج

 : أىٍىالن كىسىٍهالن  س .َُ



 
 

 
 

 

 : ................................... ج
ا كىالىًحظ الص وىر اآلتًيىًة !ِ يًٌدن  . ًاظٍبىٍع جى

 ايى سىيًٌد ..............، ُبٍ أيًَّة غيٍرفىةو أىٍنتى تػىٍعمىلي ؟

 

  أىانى أىٍعمىلي ُبٍ ...............

 

 ىىٍل ىىًذًه حىٍبله ؟

 

ا ًقنىاعه ؟  ىىٍل ىىذى

 

 ؟ مىا ًمٍهنػىتيوي ؟مىٍن ىيوى 

 

 ٍمرىاًض ؟أٍلى مىاذىا أىصىابىك ًمنى ا

 

 مىاذىا أىصىابىًٍتٍ ايى طىًبٍيبه ؟

 



 
 

 
 

 

 أىٍىالن كىسىٍهالن، أىم  ًخٍدمىةو ؟

 

 ًبكىٍم شىرىابي اغٍبيمَّى ؟

 . أيذٍكيٍر اٍلميٍفرىدىاتى كى مىٍعنىاىىا !ّ

  أيذٍكيٍر أىدىكىاتي الطًٌبًٌ !

 ٍمرىاًض !أيذٍكيٍر أىظٍبىاءي اأٍلى 

 أيذٍكيٍر أىنٍػوىاع ٍاأٍلىٍدًكيىة !

 أيذٍكيٍر أىٍجزىاءي اعبًٍٍسًم !

 . ربىىدَّث عىًن اٍلمىٍوضيٍوًع التَّالًيىة !ْ

 "ُبٍ غيٍرفىة التٍَّسًجٍيل"

 "ااًلتَّصىاالىت اٍلعالىًجٍي"
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 (ٖملحق )

 

 

ادلدخل السياقي دلهارة ادلواد التعليمية على أساس دليل استبانة اخلرباء عن تقوًن 
 الكالم لطلبة قسم التمريض مبعهد "دمحمية" العايل للعلوم الصحية بكالوجنان
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 علم اللغة العربيةدليل ادلقابلة دل
 



 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DOSEN PEMBINA MATA 

KULIAH BAHASA ARAB 

Pertanyaan: 

A. Tujuan 

1. Bagaimanakah wujud tujuan pembelajaran bahasa Arab di STIKES 

Muhammadiyah Pekalongan? 

2. Kompetensi-kompetensi apa saja yang diharapkan dimiliki oleh 

mahasiswa setelah menempuh mata kuliah bahasa Arab? 

3. Apakah proses pembelajaran bahasa Arab di STIKES Muhammadiyah 

Pekalongan sudah mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan? 

4. Kalau tujuan dan kompetensi hasil belajar belum tercapai, apa saja yang 

menjadi kendala dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan tersebut? 

B. Materi 

1. Materi apa saja yang digunakan dosen dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Metode-metode apa saja yang digunakan dosen dalam pembelajaran? 

2. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dosen dalam menyiapkan dan 

menyampaikan materi? 

3. Kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi mahasiswa dalam menangkap 

materi kuliah yang disampaikan oleh dosen? 

C. Metode 

1. Metode-metode apa saja yang digunakan dosen dalam pembelajaran? 

2. Bagaimana dosen menerapkan metode dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana mahasiswa mengikuti metode yang diterapkan dosen? 

4. Masalah/kesulitan apa saja yang timbul dalam penerapan metode 

pembelajaran? 

D. Media 

1. Media apa saja yang biasa bapak gunakan dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab di STIKES Muhammadiyah Pekalongan? 

2. Masalah/kesulitan apa saja yang ada dalam penggunaan media 

pembelajaran bahasa Arab? 



 

 
 

 

3. Bagaimana cara dosen mengatasi masalah/kesulitan terkait dengan media? 

E. Penilaian 

1. Bagaimana proses penilaian dalam pembelajaran? 

2. Apa saja yang dinilai dalam pembelajaran? 

3. Bagaimana dosen menilai hasil belajar mahasiswa? 

F. Dosen 

1. Bagaimana penguasaan dosen terhadap materi pembelajaran? 

2. Masalah/kesulitan apa saja yang dihadapi dosen dalam pembelajaran? 

G. Mahasiswa 

1. Bagaimana kemampuan, minat, dan reaksi belajar mahasiswa? 

2. Masalah/kesulitan apa saja yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran? 

 

 
 

 



ُِْ 

 
 

 

 

 (٘ملحق )

 

 

 ادلواد التعليمية ادلطورة دليل االستبانة الطلبة بعد استخدام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ُِٓ 

 
 

 

ANGKET PENILAIAN BUKU AJAR 

MAHASISWA STIKES MUHAMMADIYAH PEKALONGAN 

 

Nama : 

Kelas : 

 

Berilah tanda checklist pada kolom kosong dengan keterangan sebagai berikut:  

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Cukup (1) Kurang Baik 

 

No Pernyataan Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1 Buku materi sangat perlu dalam pengajaran kemahiran berbicara 

bahasa Arab 

    

2 Saya merasa senang mempelajari bahasa Arab setelah mengikuti 

pembelajaran ini 

    

3 Materi yang diajarkan sesuai dengan pengalaman saya sebagai 

mahasiswa keperawatan 

    

4 Materi yang dipakai dalam pembelajaran kemahiran berbicara 

saat ini sesuai dengan yang dibutuhkan 

    

5 Kalimat yang dipakai dalam materi mudah saya pahami     

6 Gambar yang ada di dalam buku paket membantu saya untuk 

memahami materi dengan mudah  

    

7 Saya lebih aktif dan bersemangat dalam belajar bahasa Arab 

dengan materi yang baru 

    

8 Materi pelajaran maharah kalam (keterampilan berbicara) 

mempunyai manfaat langsung dalam kehidupan saya sebagai 

mahasiswa keperawatan 

    

9 Bentuk tugas-tugas dan latihan dalam buku ajar membantu 

kemahiran berbicara saya 

    

10 Urutan penyajian materi pada tiap-tiap pembelajaran buku materi 

ini untuk meningkatkan kemahiran berbicara 

    



ُِٓ 

 
 

 

 

 

 (ٙملحق )

 

 

مدير معهد "دمحمية" العايل للعلوم الصحية خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل 
 بكالوجنان

 

 

 

 

 

 

 

 



ُِٓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُِٓ 

 
 

 

 



ُِٔ 

 
 

 

 

 

 

 (ٚملحق )

 

 

 مدير معهد "دمحمية" العايل للعلوم الصحية بكالوجنانخطاب 

 إىل كلية الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 



ُِٔ 

 
 

 

 

 

 

 



ُِٕ  

 
 

 

 

 

 

 (ٛملحق )

 

 

 السرية الذاتية

 

 

 

 

 

 



ّٔ 

 السرية الذاتية

 ادلعلومات الشخصية . أ
 ديوم عصريةاالسم                  : 
 ُّٗٗسبتمبَت  ِٗوقباف، بكالاؼبكاف/ اتريخ الوالدة   : 

 اعبنس                 : مرأة
 اعبنسية               : إندكنيسية

 الوالد                : اغبج فتح الرضبن
 الوالدة               : اغبجة أفرح ليلي

 العنواف              : غوندانج، كاانفرينغا، بكالوقباف، جاكل الوسطى
 ََُُِّْْٕٖٗٓاؽباتف/ اعبواؿ     : 
  asricitra7@gmail.com   الربيد االليكًتكين   : 

 ادلراحل العملية . ب
 السنة ادلستوى الدراسي الرقم

 ََِٓ-ُٗٗٗ بكالوقباف ّخرهبة اؼبدرسة اإلبتدائية  ُ
  ََِٖ-ََِٓ بكالوقبانن  ُخرهبة مدرسة اؼبتوسطة  ِ
 َُُِ-ََِٖ بكالوقباف  ُخرهبة مدرسة الثانوية العامة  ّ
 جامعة اإلسالمية اغبكومية بكالوريوس ُبخرهبة اؼبرحلة  ْ

 بكالوقباف،بقسم تعليم اللغة العربية
َُُِ-َُِٓ 



  

 
 

 

 


