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ملخص البحث
خدجية .ٕٓٔٛ .تطوير الكتاب العربية بني يديك مستوعبا البيئة احمللية (البحث
والتطوير مع التطبيق على طالبات الفصل احلادى عشر مبدرسة معارؼ الثانوية
بنكالن)
كلمات أساسية :الكتاب التعليمي ،دركس اللغة العربية
أىداؼ من ىذا البحث فهي )1( :معرفة تطوير الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا
البيئة احمللية )2(.معرفة تطبيق الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية)3(.
معرفة فعالية تطوير الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية .نوع البحث اليت
استخدـ الباحثة ُب ىذا البحث ىو البحث كالتطوير ،أما مدخل البحث اليت استخدـ
الباحثة ُب ىذا البحث فهو البحث الكيفي كالكمي .أما الرموز اليت استخدمها الباحثة
لتحليل البياانت ىي رموز االختبار "ت" (.)tes-t
كأما نتائج ىذا البحثً )1( :ب تطوير الكتاب التعليمي العربية بُت يديك
مستوعبا البيئة احمللية لدل طالبات الفصل اغبادل عشر معارؼ الثناكية بنكبلف،
كاػبصائص من ىذا الكتاب ىي أف الكتاب يركز ُب تنمية مهارة اللغة ،كالنصوص تبٌت
على البيئة ؿبلية  ،كالتدريبات كلها تتعلق هبذه اؼبهارة .إضافة إٔب القواعد النحوية من
منهج اؼبستخداـ مع زايدة تدريباهتا على كجو بسيط )2( .استخداـ الكتاب التعليمي
الذم طوره الباحثة فعاؿ لتنمية دركس اللغة العربية لطالبات فصل اغبادل عشر معارؼ
الثانوية بنكبلف  ،كيدؿ على ذلك نتائج االختبار حيث أف درجة معدؿ الطالبات عند
االختبار القبلي ُب النسبة اؼبئوية  ،%71,76كعند االختبار البعدم ُب النسبة اؼبئوية
 ،% 80،82كالنتيجة من االختبار التائي ( )t-testحيث أف عدد "  tحساب"
 21،25أكرب من عدد "  tجدكؿ"  % 5أم 2،042س .كأكدت ذلك نتيجة
االستبانة كاؼبقابلة.
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ABSTRAK

Hotijah. 2018. Pengembangan Buku Bahasa Arab Baina Yadaik Berbasis
Lingkungan Sekitar (Pengembangan dan Ujicoba pada Siswi Kelas sebelas
SMA Ma’arif Bangkalan).
Kata Kunci : Buku Pembelajaran bahasa arab.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengembangan
dari buku pembelajaran bahasa arab baina yadaik yang berbasis lingkungan
sekitar. (2) untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan buku pembelajaran
baina yadaik yang berbasis lingkungan sekitar. (3) Untuk mengetahui sejauh
mana tingkat keefektifan penggunaan buku pembelajaran bahasa arab baina
yadaik yang berbasis lingkungan sekitar. Jenis penelitian yang digunakan pada
penelitian tesis ini adalah Research and Development (R&D), adapun
pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah pendekatan
secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun rumus yang digunakan peneliti dalam
menganalisis data adalah rumus tes-t.
Hasil penelitian ini: (1) Buku pembelajaran telah selesai dikembangkan
untuk meningkatkan keterampilan berbahasa pada mahasiswa kelas sebelas sma
ma”arif bangkalan. Keistimewaan dari buku pembelajaran ini adalah bahwa
buku ini difokuskan untuk keterampilan berbahasa, baik dari sisi teks maupun
latihan-latihannya. Kemudian, seluruh teks bacaan yang ada didalamnya
menceritakan tentang beberapa lingkungan sekitar yang ada di bangkalan,
tentunya dengan memperhatikan tingkat kemampuan siswa. Selain itu buku ini
juga dilengkapi dengan kaidah-kaidah nahwu yang diambil dari panduan
kurikulum yang di pakai dengan tambahan latihan-latihan yang sangat
sederhana. (2) Penggunaan buku pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti
efektif dalam meningkatkan keterampilan berbahasa mahasiswi kelas sebelas
sma ma’arif bangkalan. Hal ini didasarkan pada hasil tes yang mana terdapat
peningkatan dari 71,76% pada nilai pretest dan 80,21% pada nilai posttest, dan
pada hasil t-test yang mana t-hasil perhitungan 5 % yaitu 8,04% lebih besar dari
t-jadwal 5 % yaitu 2,042%, dan hasil ini dikuatkan dengan hasil angket dan
wawancara.
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الفصل األول
مقدمة

أ .خلفية البحث
التعليم ىو حاكية لبناء الركح الناس ،لتصحيح طبيعة كطرح الناس ألف العآب من
دكف تعليم مثل حياة دكف الشمس اليت تغطي دائما من ظبلـ ،اعبهل كالشهوة غَت
اؼبنضبط كُب التعليم أيضا ىو مطلوب مهارات لتجعل الطالبات أف يفهمن ُب التعلم،
فلذلك إذا كاف درس ٓب جذب الطالبات ٍب ذبب أف تكوف ىناؾ تطوير اؼبواد
التعليمية .لذلك ،قبل التطوير ذبب أف تكوف ىناؾ حبوث على اؼبواد التعليمية ،كذلك
ألف اؼبواد التعليمية جيدة اذا كاف كفقا ُب فهم الطالبات ككفقا للبيئة.
كىكذا تعليم اللغة العربية إذا كاف مشاكل صعوبة ُب تعليم اللغة العربية فتجب
معلمة أف تعرؼ عقبة ُب عدـ فهم الطالبات لتعليم اللغة العربية .بعد أف تبلحظ
الباحثة من اؼبدرسة معارؼ الثناكىة بنكبلف ،كحدت العوامل الذم تؤثر ،بينهم من
البيئة .البيئة مؤثرة جدا على فهم الطالبات للغة العربية ،ألهنا أينما كاف يعيش ٍب اللغة
اليت تعلق عليو كما لو كاف الشخص يعيش ُب جافا فأكثر من يستخدـ الغة ىو اللغة
جافا ،إذا كاف الشخص يعيش ُب مادكرا فيستخدمة اللغة مادكرا كإذا كاف الشخص
يعيش ُب إقبليز كأمريكا فيستخدـ ىي اللغة اإلقبليزية.
مثل قوؿ عبد الشاعر ( )۲60 :2009بيئة غَت رظبية طبيعية كليست
مصطنعة .كاليت تشمل البيئة غَت الرظبية ،بينهم الغة اليت يستخدمها أقراهنم ،أك معلم أك
لغة الوالدين ،أك اللغات اليت يتحدث هبا أفراد اعبماعات اؼبتعلمة ،أك ُب استخداـ
كسائط اإلعبلـ ،أك لغة اؼبعلمُت ،سواء ُب الصف أك خارج الصف .بشكل عم أف
ىذه البيئة مؤثرة جدا على نتائج التعليم اللغة الثانية من اؼبتعلمُت.
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كتشَت نتائج أحباث ميلوف ( )1977كببلف ( )1977إٔب أف اللغة األقراف
أكرب أتثَتىا من اؼبعلم .كلذلك ،كفقا لدكالم ( ،)1986كىو أىم جدا ُب تعليم اللغة
1
اثنية ىو توفَت مبوذج من أقراهنم ُب اللغة الثانية اليت علم.
ككذلك ،فإف النجاح ُب التدريس ال ىركب من اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة ،ألنو
إذا كانت اؼبادة ليست مثَتة للطالبات كانت الطالبات ال يفهمن إٔب اؼبواد التعليمي
اؼبوجودة ُب اؼبدرسية فتعلم ٓب توجد من النتائج االقصى.
فلما جاءت الباحثة من اؼببلحظة كجدت الباحثة عماال ال يفهمن ُب تعليم
اللغة العربية ،كبينهم الطالبات ال يفهمن الكثَتا ،من السهل أف ننسى ،صعب أف
تفهم ،كيصعب إعطاء تفسَت للكتاب اؼبدرسي .كغَت ذلك ،فإف اللغة اؼبستخدمة ُب
الكتب اؼبدرسة ال تتفق مع قدرات الطالبات ُب البيئة اؼبدرسة ،كتدرس الكتب اؼبدرسة
ال يتماشى مع اؼبناىج الدراسة اليت تطبقها اؼبدرسة .كبُت من مشكلة أيضا ىو من
معلمات اليت صعوبة َب عرض اؼبواد ألف اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة ال يناسب ابؼبناىج
الدراسى.
من اؼبشاكل ايضا ىو من منهج ،إف الكتاب اؼبوجود ٓب يناسب ابؼبناىج الذم
تستخدـ فيو ،فلذالك طالبات ٓب تفهمن عن الدراسة الذم تعلم معلمات.
اؼبشاكل األخرل اليت كجدهتا الباحثة ىي العوامل البيئة ،رغم أف اؼبدرسة قاـ
ربت رعاية مؤسسة اؼبعهد كلكن ليس ىناؾ جهد لتقدـ الطالبات لتكوف أكثر مهارة
ُب فهم اللغة العربية ك الطالبات اليت تعلم ىناؾ ليس فقط من داخل معهد لكن من
اجملتمع اػبارجي أيضا إرساؿ أطفاؽبم إٔب اؼبدرسة ىناؾ مع الثقة ُب اغبصوؿ على ابركة
من كيام سيخنا دمحم خليل.
فلذلك تريد الباحثة أف تطوير كتاب اؼبوجود بعنواف "تطوير الكتاب العربية بُت
يديك مستوعبا البيئة احمللية "

Abdul Chaer, Psikolinguistik(Jakarta:PT Rineka Cipta, 2015), 260.
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ب.أسئلة البحث
بناء على اؼبقدمة السابقة فتكوف األسئلة ؽبذا البحث ىي:
 .۱كيف تطوير الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية ؟
 .۲كيف تطبيق الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية؟
 .۳كيف مدل فعالية تطوير الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية ؟
ج .أىداؼ البحث

األىداؼ اليت تريد الباحثة الوصوؿ إليها ىي:
 .۱معرفة تطوير الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية.
 .۲معرفة تطبيق الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية
 .2معرفة فعالية تطوير الكتاب العربية بُت يديك مستوعبا البيئة احمللية.
د .أمهية البحث

لكتابة ىذا البحث أنبيتاف:
 .1من حيث النظرم :أف يكوف ىذا البحث ـبرجا لعبلج اؼبشكبلت اليت كاجهها
اؼبدرس أثناء تعليمو اللغة العربية خاصة ُب طبلب للفصل اغبادم عشر دبدرسة
معارؼ الثانوية بنكبلف كغَته بوجو عاـ.
 .2من حيث التطبيقي:
 :لزايدة علم ك ذبربة عن تطوير الكتاب.
للباحثة
 :ؼبساعدهتم ُب عملية كتاب بُت يديك.
للمدرسات
 :يساعدىم ُب فهم درسهم َب تعليم اللغة العربية.
الطالبات
ه .حدود البحث
كحددت الباحثة حبثها فيمايلى:
.1حدكد موضوعية :
مهارة االستماع:ىو لتعريف األصوات العربية كتتمييز ما بينهما من اختبلفة
الصوتية .كتعرؼ اغبركات القصَتة كالتمييز بينهما ،كالتمييز بُت
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اآلصوات اؼبتجاكرة ُب النطق ،كتعرؼ كل من التضعيف أك التشديد ك
التنوين كسبييزىا صوتيا
مهارة الكبلـ  :كمهارة الكبلـ أف ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية كاجملاكرة
كاؼبتشاهبة ،كأنواع النرب ك التغنيم اؼبختلفة ،يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت
اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة ،يعرب عن افكاره مستخدما الصيغ
النحوية اؼبناسب كالنظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية خاصة ُب
لغة الكبلـ.
مهارة القراءة :لتعريف عبلمة الًتقيم ككظيفة كل منها ،كيتمكن الدارس من ربط
الرموز اؼبكتوبة ابالصوات ،كيتمكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة
كادراؾ تغيَت اؼبعٌت بتغيَت الًتاكيب ,كيتمكن من قراءة النص قراءة جهرية
بنطق صحيح.
مهارة الكتابة :مهارة الكتابة ليقدر كتابة اغبركؼ العربية ,ككتابة الكلمات هبجاء
سليم كتكوين تراكيب كصبل العربية يفهمها القارئ.
البيئة :من بيئة اللغة ىو كل شيء ظبعت كيرل من قبل اؼبتعلم فيما يتعلق اللغة
الثانية اليت تدرس.
 .2حدكد مكانية  :أما اؼبكاف الذم ستستخذمها الباحثة ُب كتابة ىذا البحث مدرسة
معارؼ الثانوية بنكبلف مادكرا.
 .۳حدكد زمانية  :ستقوـ الباحثة بعملية ىذا البحث حبلؿ السنة الدراسية -2017
 2018ـ.
 .1الدراسات السابقة
 .1نونيك زىرية( .)2014رسالة ماجستَت بعنواف "تطوير اؼبواد التعليمية لتنمية مهارة
كبلـ ُب الصف"ب"بربانمج تعليم اللغة العربية ُب معهد اعبهاد سورااباي " فالنتيجة
من ىذه الرسالة أف اؼبواد اؼبطورة حصلت على درجة جيد دات جادبية تبلئهم
احتياج الدارسُت.
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 .2أضبد مصطفى ( .)2015رسالة ماجستَت بعنواف "تطوير مادة القراءة ابستخداـ
كسائل اإلعبلـ" فالنتيجة من ىذه الرسالة أف تطوير مادة القراءة ابستخداـ
النصوص اؼبأخوذة من كسائل اإلعبلـ مبلئمة بعملية إعداد اؼبواد التعليمية كيؤدم
إٔب تنمية مهارة القراءة عرب دارسي اللغة العربية ابالستفادة من معرفة الكلمات
كاألساليب اعبيدة.
.۳نور الفضيلة ( .)2009تفعيل البيئة العربية ابإللعاب اللغوية لًتقية مهارة الكبلـ.
فالنتيجة من ىذه الرسالة فيدؿ على أف تدريس مهارة الكبلـ ابأللعاب اللغوية
فعاؿ لًتقية مهارة الكبلـ.
.4دمحم حكم ؾبيد ( .)2016تطوير اللعبة اللغوية لتنمية مهارة القراءة ابستخداـ
الربانمج "فبلش" .فنتيجة ىذه الرسالة أف ىذا الربانمج لو فعالية ُب تنمية مهارة
القراءة.
 .5دمحم يونس ( .)2015رسالة ماجستَت بعنواف "تطوير اؼبواد التعليمية لًتقية مهارة
القراءة لتبلميذ اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية دبعهد اغبسٌت فربولينجا" فالنتيجة من
ىذه الرسالة أف اؼبواد التعليمية اؼبصممة فعالة أك ؽبا أثر كبَت لًتقية مهارة القراءة
للوصوؿ إٔب اؼبعاين اؼبتضمنة أك اليت بُت السطور كالدقة كإخراج اغبركؼ إخراجا
صحيحا مع مراعاة حركات اإلعراب عند القراءة اعبهرية.
من مبلحظة الباحثة أف الرساالت السابقة مًتكزة ُب تطوير اؼبواد التعليمية ُب
اؼبرحلة الثانوية ككانت اؼبواد اؼبصممة إما ابأللعاب اللغوية أك ابلوسائل اإلعبلـ أما
الرسالة اليت سيكتبها الباحثة مًتكزة ؼبهارة قراءة كالكبلـ كاالستماع كالكتابة للطالبات
ُب اؼبدرسة كاؼبواد متعلقة ابجملاؿ الًتبية .كذلك كجو اختبلؼ ىذه الرسالة عن الرساالت
السابقة.
و .طريقة البحث

قد عرفنا أبف طريقة البحث تنقسم إٔب قسمُت نبا طريقة الكيفية كطريقة
الكميةٌ .اما طريقة الكيفية ىي طريقة اليت تستخداـ ُب ربليل البياانت مثل ُب
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مبلحظة ،مقابلة .ك ٌاما طريقة الكمية ىي طريقة اليت تستخداـ ُب ربليل البياانت
مثل ُب االستبانة ك االختبار 2.كُب ىذا البحث استخدمت الباحثة "الطريقة
الكمية"ألف الطريقة الكمية ىي العملية ُب نيل اؼبعرفة ابستخداـ البياانت الرقمية اليت
كانت ُب إهباد البياانت عن الشيئ اؼبنشود .كالبحث للحصوؿ على انطباع الطالبات
أك ىو الذم نعتمد فيو بشكل أساس من الكلمات كالعبارات ُب صبيع عمليات
البحث :صبع اؼبادة العلمية كربليليها كعرض نتائج البحث .ألف البحث يتكرر ُب
اتصاؿ اؼبخربين مع العمليات الىت تقوموا هبا أثنا التعليم كاؼبتعلم .كالباحثة تصف من
أقواؿ اػبرباء كأفعاؽبم أثناء اؼبقابلة أك أثناء اؼببلحظة ،حيث يقيد كتكتب الباحثة صبيع
ما هبده من اؼبخرب ُب اؼبذكرات اؼبتعلقة.
ك ٌأما نوع البحث فهو البحث ك التطوير( Research and
)Developmentأم أرادت الباحثة ُب ىذا البحث أف تطور اؼبواد التعليمية
كىي مادة اللغة العربية كذبرب ٍب تطبيق فعاليتها ُب الطالبات الفصل اغبادم عشر
دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف مادكرا.
ز .خطوات البحث

ٌاما الطريقة اليت استخداـ ُب ىذا البحث ىي طريقة سوكيوف)( sugiyono
اػبطوات اليت سبرهبا الباحثة ُب إعداد الكتاب التعليمي كإنتاجو كىي كما يلي :
 .1الدراسة مبدئية أك اؼببلحظة
أكؿ اػبطة ىي أف تذىب الباحثة إٔب الفصل ليقوـ ابؼببلحظة اؼبباشرة على
الظاىرات أك اؼبشكبلت ُب عملية التعليم كالتعلم3.ك تًتكز الباحثة مبلحظتها ُب حصة
درس اللغة العربية ٍب ربليل األخطاء اللغوية فيها كتعُت حاجات الطالبات ُب عملية
التعليم كالتعلم.
 .2التخطيط
2

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2009) 414.
3
Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Pradigma Baru (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2011), 179.
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كبعد تعيُت حاجات التعليم كالتعلم بدأت الباحثة كتابة خطة ربتوم على
شكل اؼبواد التعليمية كىدفو كؿبتوايتو كتدريباتو.
 .3تصميم اؼبواد التعليمية
تصميم مواد تعليمية كاػبطة الثالثة ىي تصميم مواد تعليمية ُب شكل الكتاب
التعليمي ،ربدد لو الباحثة علي مهارة اللغوية لفصل اغبادم عشر دبدرسة معارؼ الثانوية
بنكبلف مادكرا ربت منهج الدرسة .أما من انحية احملتول اللغوية فيقدـ الكتاب اؼبفردات
كالًتاكب السهلة.ك كانت اؼبادة التعليمية تستمد من حياة الدارسُت اليومية .كيناسب
مع عمر الدارسُت كمستواىم التعليمي كَب كل هناية اؼبادة تدريبات.
كفقا علي ما سبق يكوف الكتاب علي جزء كاحد .كلكل درس يعاِب األمور
اآلتية:
أ .الصورة
ب .اؼبفردات اعبديدة
ت .النص أك اغبوار
ث .التدريبات استيعابية
ج .التدريبات من مهارات
ح .القواعد النحوية
خ .التدريبات من القواعد النحوية
د .اللعبة اللغوية
 .4التحكيم اػبرباء
كىو عملية يقوـ هبا اػبرباء لتقييم اؼبواد التعليمية حىت تعرؼ الباحثة بعد ذلك
4
اؼبزااي كالقصور منها.
تستخدـ الباحثة االستبانة للحصوؿ على البياانت كنتائج التحكيم ،كيكوف نوع
االستبانة مغلقة كمقيدة حيث يطلب من اػببَت اختيار اإلجابة من اإلجاابت اؼبوجودة
Sugiyono,op.cit.144.
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فيها لتقييم اؼبواد التعليمية .االستبانة يتم استخدامها على هنج مقياس ليكرت
( (Likertابلدرجات األربع.
 .5التصحيح كالتعديل
بعد أف حصل الباحثة على التقييم كالتصديق مع اإلشرافات من اػببَت فسارع
إٔب تصحيح كتعديل ما كجده من األخطاء كالنقصاف ُب تطوير الكتاب حىت تكوف
صاغبة لبلستخداـ ُب التدريس.
 .6التجربة اؼبيدانية
بعد أف قاـ الباحثة ابلتصحيح كالتعديل تذىب ابلكتاب التعليمي إٔب الفصل
ليجرم ذبربة ؼبعرفة مدل فعاليتو ،كذلك بعد أف قاـ ابالختبار القبلي على الطالبات
للكشف عن قدراهتم قبل التجربة .كبعد التجربة هبرم الباحث االختبار البعدم
للكشف عن قدراهتم بعد االختبار.
 .7التصحيح كالتعديل النهائي
ىذا التصحيح تقوـ بو الباحثة إذا كجد النقصاف من الكتاب التعليمي بعد
التجربة اؼبيدانية ،كإال فبل وبتاج إٔب التصحيح كالتعديلٍ ،ب يبكن بعد ذلك إنتاجو
كتعميمو.
ح .ادوات مجيع البياانت
كللحصوؿ إٔب البياانت اؼبختلفة اؼبتنوعة استخدامت الباحثة الطرائق اؼبتعددة
منها طريقة اؼبقابلة كاإلستباانت كطريقة اإلختبار.
 )1اؼبقابلة
اؼبقابلة ىي احملاكرة كاؼبوجهة بُت الباحثة كالطالبات اؼبعلم اؼبتعلقة دبوضوع البحث.
ىنا ستقوـ الباحثة ابؼبقابلة مع مدير مدرسة معارؼ الثانوىة كمدرس اللغة العربية ؼبعرفة
كيف يكوف تعلم اللغة العربية ُب ىذه مدرسة كما منهجها ُب تعليم اللغة العربية .كىذه
الطريقة استخداـ للمقابلة طالبات ماذا تكوف حاصل تعليم الكتاب االكؿ ك الكتاب
اؼبطور ،كلبلساتذة ماذا تكوف حاصل من علم الكتاب االكؿ كالكتاب اؼبطور .
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 )2االستباانت
أستخدمت االستبانة ؼبعرفة اآلراء ،كالشعور ،كالسلوؾ ،كاألفكار لدل فيئة
البحث .ففي ىذا البحث ستستخدـ الباحثة ىذه اآلدة ؼبعرفة إرادة طالبات الفصل
اغبادل عشر دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف ُب تعليم الكتاب اؼبطور.
 )3االختبار
االختبار أحد من األدكات اليت تستخدمها الباحثة ؼبعرفة كفاءة الطالبات.
ُب ىذا البحث ستقوـ الباحثة ابالختبارين نبا االختبار القبلي كاالختبار البعدم.
كاما اؽبدؼ من االختبار القبلي ؼبعرفة قدرة طالبات الفصل اغبادل عشر دبدرسة
معارؼ الثانوية بنكبلف ُب فهم تعليم نصوص العربية .أما االختبار البعدم يقاـ ؼبعرفة
مدل فعالية اؼبواد التعليمية اؼبطورة ُب فهم تعليم نصوص العربية.
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الفصل الثاين

اإلطار النظري
أ.ادلبحث االول:ادلهارات اللغوية
.1مهارة االستماع
أ ) مفهوم مهارة االستماع
يقصد اباالستماع االنتباه كحسن اإلصغاء إٔب شئ مسموع ،كىو يشمل إدراؾ
الرموز اللغوية اؼبنطوقة ،كفهم مدلوؽبا ،كربديد الوظيفية االتصالية اؼبتضمنة ُب الرموز أك
الكبلـ اؼبنطوؽ ،كتفاعل اػبربات احملمولة ُب ىذه الرموز مع خربات اؼبستمع كقيمو
كمعايَتة،كنقد ىذه اػبربات كتقويبها كؿباكمتها ،كاغبكم عليها ُب ضوء اؼبعايَت
اؼبوضوعية اؼبناسبة لذلك.
فااالستماع-إذف-إدراؾ ،كفهم ،كربليل ،كتفسَت ،كتطبيق ،كنقد كتقوًن كىبتلف
5
االستماع عن كل من السماع كاالنصات.
ب) أىداؼ تعليم مهارة االستماع

يهدؼ تعليم االستماع إٔب ربقيق مايلي:
 .1التعرؼ على األصوات العربية كسبييز ما بينها من اختبلفات صوتية ذات داللة
عندما تستخدـ ُب اغبديث العادم ،كبنطق صحيح.
 .2التعرؼ على اغبركاة الطويلة كاغبركاة القصَتة كالتمييز بينها.
 .3التمييز بُت االصوات اؼبتجاكرة ُب النطق.
 .4التعرؼ على كل من التضعيف أك التشديد كالتنوين كسبييزىا صوتيا.
 .5إدراؾ العبلقات بُت الرموز الصوتية كالرموز اؼبكتوبة.
 .6االستماع إٔب اللغة العربية دكف أف يعوؽ ذلك قوعد تنظيم اؼبعٌت.
 .7ظباع الكلمات كفهمها من خبلؿ سياؽ احملادثة العادية.
 1نور ىادم،اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا (،ماالغ:اكين مالك مبلغ28-27)2011،

11

 .8إدراؾ التغيَتات ُب اؼبعٌت الناذبة عن تعديل أك ربويل ُب بنية الكلمة(اؼبعٌت
االشتقاقي).
 .9فهم استخداـ الصيغ اؼبستعملة ُب اللغة العربية لًتتيب الكلمات تعبَتا عن اؼبعٌت.
 .10فهم استخداـ العربية للتذكَت كالتأنيث،كاألعداد كاألزمنة كاألفعاؿ كغَتىا من
اعبوانب اؼبستخدمة ُب اللغة من أجل توضيح اؼبعٌت.
 .11فهم اؼبعاين اؼبتصلة ابعبوانب اؼبختلفة للثقافة العربية.
 .12إدراؾ أف اؼبدل الدالٕب للكلمة العربية قد ىبتلف عن ذلك الذم تعطيو أقرب
كلمة ُب لغة اؼبتعلم الوطنية.
 .13فهم مايريد اؼبتحدث التعبَت عنو من خبلؿ كقع كإيقاع كتنغيم عادم.
 .14إدراؾ نوع االنفعاؿ الذم يسود احملادثة كاالستجابةلو.
 .15االستفادة من ربقيق كل ىذه اعبوانب ُب متابعة االستماع إٔب اللغة العربية ُب
6
اؼبواقف اليومية اغبياتية.
ج) طريقة تعليم مهارة االستماع

.1الطريقة اغبرفية
اؼبقص ػػود ابغبرفي ػػة ى ػػي اغب ػػركؼ اؽبجائي ػػة العربي ػػة ال ػػيت تًتت ػػب م ػػن أل ػػف إٔب ايء
كتنقسػػم إٔب األص ػوات الصػػامتة كالصػػائتة .كُب عمليػػة تدريسػػها يبػػدأ اؼبعلػػم ىنػػا بتسػػميع
أصوات اغبركؼ اؽبجائية كاحدا بعد اآلخر فيسمع كيتعلم اؼبػتعلم ألػف  ،ابء  ،ء ....
إٔب آخره.كيتعلم الطالب ىنا ما يسمعو من اؼبدرس.
.2الطريقة الصوتية
تشػػبو الطريقػػة الصػػوتية الطريقػػة اغبرفيػػة مػػن حيػػث االنتقػػاؿ مػػن تسػػميع اغبػػركؼ
إٔب تسميع اؼبقاطع إٔب الكلمات .دبوجػب الطريقػة الصػوتية تسػمع اغبػركؼ مفتوحػة أكال
تٍ ) .....ب تسػػمع مض ػػمومة ٍ ،ب تس ػػمع مكسػػورة ٍ ،ب تس ػػمع س ػػاكنة ٍب
ب ،ى
( اى  ،ى
تس ػػمع اغب ػػركؼ منون ػػة ابلف ػػتح ٍب كى ػػي منون ػػة ابلض ػػم ٍب كى ػػي منون ػػة ابلكس ػػر ٍب تس ػػمع
2

دمحم كامل الناقة ك رشدل اضبد طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا(منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة:ايسيسكو

.104-103)2003

12

اغبػػركؼ كىػػي مشػػددة ابلفػػتح ٍب ابلضػػم ٍب ابلكسػػرٍ ،ب تسػػمع كىػػي مشػػددة مػػع تنػػوين
ابلفتح ٍ ،ب مع تنوين ابلضم ٍب مع تنوين ابلكسر.
.3الطريقة اؼبقطعية
يستمع كيتعلم الطالب دبوجب ىػذه الطريقػة اؼبقػاطع أكال ٍ ،ب يسػتمع الكلمػات
اؼبؤلفة من مقاطع  .كلتعليم استماع اؼبقاطع ال بد من استماع حػركؼ اؼبػد أكال فيسػتمع
كيتعلم الطالب ا ،ك  ،م أكال ٍب يستمع كيتعلم مقاطع مثل  :سا ،سو ،سي  ،كمقػاطع
مثل  :را  ،رك  ،رم .
كقد تكػوف الطريقػة اؼبقطعيػة أفضػل مػن الطريقػة اغبرفيػة كالطريقػة الصػوتية  ،ألهنػا تبػدأ
بوحدات أكرب من اغبركؼ الواحد أك الصوت الواحد.
.4طريقة الكلمة
طريقة الكلمة احد الطرؽ الكلية  ،قد يستمع كيتعلم متعلم الكلمة أكال ٍب يتعلم
اغبػركؼ الػػيت تكػوف منهػػا الكلمػة .كىػػى معاكسػة سبامػػا للطريقػة اغبرفيػػة كالطريقػة الصػػوتية
السػػابقتُت  .كَب تنفيػػذ الطريقػػة يقػػوـ اؼبعلػػم ابسػػتماع الكلمػػة اؼبعينػػة كيكررىػػا عػػدة مػرات
حػػىت يتأكػػد الطػػبلب مػػن اسػػتماعهم لتلػػك الكلمػػةٍ .ب يبػػدأ اؼبعلػػم ُب ربليػػل الكلمػػة إٔب
اغبركؼ اليت تتكوف منها.
.5طريقة اعبملة
يتم تعليم االستماع بطريقة اعبملة أبف يسمع اؼبعلم صبلة قصَتة من الشريط أك
اؼبسجل ٍب يكرر اؼبعلم اعبملة لعدة مرات كيصغي هبا اؼبتعلم كيتأكد من استماعو ٍب
يسمع اؼبعلم صبلة تزيد عن اعبملة األكٔب كلمة كاحدة حىت يثبت ُب استماعو كيظهر
الطبلب مقارنة بُت صبلتُت ٍب ينتقل اؼبعلم إٔب ربليل استماع الكلمة إٔب حركفها.
د) تقوًن مهارة االستماع

 -1التكامل بُت اؼبهارات  :ينبغى اال يعزؿ اؼبعلم تدريبات االستماع عن غَتىا من
تدريبات خصة ابؼبهارات اللغاكية االخرل ككاف اللغة مقسمة أب مهارات
هبيدىا الفرد كاحدة بعد اخرل .
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 -2االستماع كالقراءة  :ترتبط ابلنقطة السابقة ضركرة الوعى بدكر القراءة َب تعليم
مهارات االستماع
 -3االمبلء كاالستماع  :يبكن لبلمبلء  Dictationاف تلعب دكرا َب تنمية
االستماع للغة..فا لطالب يستمع أب ؾبموعة من اؼبفردات كالًتاكيب الىت
يربطها خيط معُت كالىت ينتظمهاسياؽ هبعل لكل كاحدة فيها معٌت .
 -4تدريبات االستبداؿ  :من التدريبات الىت تثبت مهارت االستماع مصحوبة بفهم
مايقاؿ  ,تدريبات االستبداؿ  Drills Substitutionكالىت يسمع
الطالب فيها صبلة ٍب كلمة بديلة ليدخلهاَب مكاهنا فيغَت بذلك معٌت اعبملة .
 -5الوحدات اؼبنفصلة كالتكاملية  :ىناؾ فرؽ بُت نوعُت من االسئلة  :نوع يبكن
اف نسميو الوحدات اؼبنفصلة  Discrete Pointكنوع اخر يبكن اف
نسميو اباتكاملية  Integrativeكمن اشكاؿ الوحدات اؼبنفصلة االختيار
من بُت عدد من االجاابت اؼبكتوبة امامو اجابة تناسبو .
 -6االستماع كالذاكرة  :يقرر علماء النفس اف ىناؾ نوعُت من الذاكلرة .ذاكرة
قصَتة اؼبدل ( Short Term memory )STMكاخرل طويلة اؼبدل
 memory(LTM) Long termكتقرربعض التجارب اف الفرد
الكبَت العادل ,ال ذكاىلقدرة اؼبتوسطة يستطيع اسًتجاع نسبة ضئيلة فبا
يسمعو من اؼبذايع (حوأب  %20فبايسمعونو اذا ٓب لبربىم ابمتحاهنم فيها .
كحوأب  %28فبا يسمعونو لو كانوا سيمتحنوف فيو)
 -7االطفاؿ كتدريبات االستماع  :بدات اللغة العربية تدرس َب اؼبدارس االبتدائية
َب بعض البلداف االسبلمية  .بل كتدرس ايضا َب بعض اؼبدارس ابمريك تلبية
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غباعباة اؼبهاجرين العرب ىناؾ  .كينبغى عند اعداد تدريبات االستماع لبلطفاؿ
َب مثل ىذه اؼبدارس اف نراعى ميوؽبم كاحتماماهتم.
 -8اؼبصطلحات  :ينبغى عند احتيار اؼبادة اللغوية لتدريبات االستماع التاكد من
خلوىا من اؼبصطلحات كاؼبفاىيم اػباصة الشائعة َب ميداف بعيد عن اىتمامات
الدارسُت  .لذا ينبغى البعد عن اؼبوضوعات العلمية  .على االقل ابلنسبة
لطبلب اؼبستول االبتداء كالتدرج َب اظباعهم اايىا كلما ارتفع مستواىم
اللغول.

7

ه) وسيلة مهارة االستماع
ُب ىذه اؼبهارة استخداـ كسيلة كماتلي:
.1الوسائل السمعية البصرية
معا .كتضم األدكات كاؼبواد
كىي كل كسيلة تستخدـ الصوت أك الصورة أك االثنُت ن
اليت تعتمد على حاسيت السمع كالبصر معا كربتول كاآلٌب:
أ .األفبلـ اؼبتحركة كالناطقة.
ب .األفبلـ الثابتة ،كاؼبصحوبة بتسجيبلت صوتية.
ج .مسرح العرائس.
د .التلفاز.
ق .جهاز عرض األفبلـ " الفيديو "
كمنهػػا الفيػػديو كىػػو كسػػيلة مػػن الوسػػائل التكنولوجيػػة اغبديثػػة اؼبسػػتخدمة ُب ؾبػػاؿ
االتصاؿ قاـ بقفزة نوعية كبَتة ُب سلسلة التطور كالتقدـ التكنولوجي التواصلي.
بعػػض مػػن الوسػػائل يقتصػػر علػػى عػػرض اؼبث ػَتات أك تسػػجيل االسػػتجاابت أمػػا
الفيػديو فيجمػػع بػُت اؼبثػَتات كتسػػجيل كإعطػاء التغذيػػة الراجعػة كىػػذا مػػا جعػل مػػن ىػػذه
التقنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيلة تعليميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ؽبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مكانتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا اؼبتميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزة ُب العمليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الًتبويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
3

رشدم اضبد طعيمة اؼبراجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل(جامعة اـ القرم معهد اللغة العربية).446-442

15

كيتمتػع الفيػديو كوسػيلة اتصػاؿ كتعلػم ظبعيػة بصػرية دبػزااي ذبعػل منػو ثػورة حقيقيػة ُب عػػآب
االتصاالت كاؼبعلوماتية كنذكر منها:
 .1يعرض برانمج الفيديو مثَتات متنوعة ُب طبيعتها كذلك ُب آف كاحد.
.2حريػػة اؼبعلمػػُت كاؼبتعلمػػُت ابختيػػار مكػػاف عػػرض ب ػرانمج الفيػػديو ُب العمليػػة التعليميػػة
كزمانو.
 .3مك ػػاف تطبي ػػق طرائ ػػق متع ػػددة م ػػن طرائ ػػق التعل ػػيم م ػػن خ ػػبلؿ الفي ػػديو كاغباضػ ػرات
كالندكات كعمل التجارب.
.4امكػػاف التخ ػزين عػػدد كبػػَت مػػن الش ػرائح كالشػػفافيات كالصػػور كاػب ػرائط علػػى فيػػديو
كاسيت كاحد.
8
يبكن ربط الفيديو ابلعديد من األجهزة التعليمية األخر.
ٕ.مهارة الكالم
أ .مفهوم مهارة الكالم
مهارات الكبلـ ىو ُب األساس نظاـ اغبإب يستنسخ مهارة صياغة الصوت
الذم يهدؼ إٔب نقل اإلرادة ،وبتاج اؼبشاعر ،كالرغبات لآلخرينُ .ب ىذه اغبالة
الشخص اؼبذكور ىو أداة الكامل الذم تسمحاألنشطة اؼبتطلبات ُب صبيع أكباء العآب
إلنتاج تشكيلة كاسعة من التعبَت الصوت ،كالًتكيز ،ؽبجة ،كأغنية الصمت على الكبلـ.
كتستند ىذه اؼبهارات أيضا على الثقة ابلنفس للتحدث إٔب حد ما ،كبصراحة ،أليس
كذلك ،كمسؤكلة من خبلؿ القضاء على مشاكل نفسية مثل اػبجل ،كالبفاض تقدير
9
الذات كاإلجهاد ،كالوزف اللساف كغَتىا.
أما التعريف االصطبلحي للكبلـ فهو ذلك الكبلـ اؼبنطوؽ الذم يعرببو اؼبتكلم
عما ُب نفسو من ىاجسو ،أك خاطره ،كما هبوؿ خباطره من مشاعر كإحساسات ،كما

4

دمحم ؿبمود اغبيلة ،تكنولوجيا التعليم بُت النظرية كالتطبيق( ،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.65 )2000 ،

5ؿبمود كامل الناقة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا (مصر :ايسييكو130 ،)2003 ،
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يزخر بو علقو من رأم أك فكر ،كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات ،أك كبو ذلك،
10
ُب طبلقة كانسياب ،مع صحة ُب التعبَت كسبلمة ُب األداء.
ب) أىداؼ تعليم مهارة الكالم

أف ىناؾ أىداؼ عامة لتعليم الكبلـ يبكن اف نعرض ألنبها فيمايلي:
 )۱أف ينطق اؼبتكلم أصوات اللغة العربية .كأف يؤدم انواع النرب كالتنغيم اؼبختلفة
كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 )۲أف ينطق األصوات اؼبتجاكرة كاؼبتشاهبة.
 )۳أف يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة.
 )4أف يعرب عن افكاره مستخدـ الصيغ النحوية اؼبناسبة.
 )5أف يعرب عن افكاره النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العريبة خاصة ُب لغة
الكبلـ.
 )6أف يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز
العدد كاغباؿ زنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك فبا يلزـ اؼبتكلم ابلعربية.
 )7أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدرتو ،كأف
يستخدـ ىذه الثركة ُب إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية.
 )8أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية اؼبقبولة كاؼبناسبة لعمره كمستواه
االجتماعي كطبيعة عملو ،كأف يكتسب بعض اؼبعلومات األساسية عن الًتاث
العريب كاإلسبلمي.
 )9اف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما ُب مواقف اغبديث البسيطة.
 )10أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط
11
لفًتات زمنية مقبولة.
ج) طريق تعليم مهارة الكالم

 6دمحم صاّب الدين ،تدريس اللغوية العربية ابؼبرحلة اإلبتدائية( ،دار القلم.233 ) ،1980 ،

7

ؿبمود كامل الناقة ،تعليم اللعة العربية للناطقُت بلغة أخرل( ،جامعة أـ القرل :،مكة اؼبكرمة .158-1557 )1985
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أىم الطرائق
ىنا الطرائق العديدة ُب تعليم مهارة الكبلـ كمن اؼبمكن أف نوجز ٌ
فيما يلي:
.1طريقة اؼبباشرة
ىبتلف التدريس هبذه الطريقة حسب مستول اؼبتعلمُت كاؼبراحل اليت قطعوىا ُب
اللغة اؽبدؼ،بيد أهنا تتفق ُب أمر كاحد ىو تقدًن اؼبادة بشكل منظم كمتدرج،التنقدـ
فيو خطوة على خطوة،سواء أكانت شفهية أـ مكتوبة.كسوؼ نقدـ بعض األمثلة
اؼبختصرة لتدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا كفق ىذه الطريقة.
ففي اؼبرحلة الشفهية مثبل،يدخل اؼبعلم إٔب غرفة الصف ،كيسلم على الطبلب
كوبييهم ابللغة اؽبدؼٍ.ب يسأؽبم عن درس اليوـ كعن بعض أىدافو،فَتدكف عليو ابللغة
اؽبدؼ أيضا،مستعملُت كلمات معركفة،كعبارات كصبل قصَتة بسيطة.
يستمر اؼبعلم ُب طرح األسئلة على الطبلب كىم هبيبوف،كيقوـ أحياان إبصدار
بعض األكامر التطبيقية ؽبم،كبو :افتح النافذة ايصاّب ،امسح السبورة لو
ظبحت....كىكذا.
ىذه اػبطوات،اليت يقوـ هبا اؼبعلم،ال بد اف تكوف مدركسة كمعدة سلفا،كفق
خطوات اؼبنهج كالكتاب اؼبقرر،كاف يتأكد اؼبعلم أف طبلبو يستطيعوف اؼبشاركة فيها
كتنفيذىا،دبا يعرفو عن مستواىم كحصيلتهم ُب اللغة اؽبدؼ.كقد هبرم اؼبعلم ُب هناية
اغبصة تقويبا ألداء الطبلب كمدل استبعاىم ؼبا قدـ ؽبم.
كُب درس من الدركس اليت يكوف الطبلب فيها قادرين علي القراءة،ابإلضافة
إٔب اغبديث الشفهي،وبضر اؼبعلم درسو مبنيا على مبط ؿبدد أك قاعدة معينة يريد
تقديبها أب الطبلب،مستعينا بصورة يضعها على اغبائط أك يرظبها على السبورة ،حبيث
فكفي لشرح صبع الكلمات اؼبراد تقديبها َب ىذه الدرس،مع االستعانة ابغبركاة كالتمثيل
لتوضيح معاين الكلمات اجملردة .كُب أثناء ذلك ،يردد الطبلب بعض الكلمات
كالعبارات استعدادا لئلجابة عن الؤلسئلة اليت قد يلقيها عليهم اؼبعلم فيما بعد .يتم
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ذلك دكف تدخل مباشر من معلم ،كردبا ىبطئ الطالب ُب ىذه اؼبرحلة ،غَت أف اؼبعلم
ال يفرـ بتصحيح أخطائو إال ُب حاالت معينة.
بعد أف ينتهي اؼبعلم من تدريس الكلمات كالعبارات ،كيفهمها الطبلب فهمان
حقيقان ،يطلب منهم أف يقرؤكا النص من الكتاب اؼبقرر قراءة جيدة تتفق مع الطريقة
اليت تعلموا هبا ىذه اؼبفردات كالعبارات .كعادت ما يقرأ اؼبعلم النص بنفسو صبلة صبلة،
كىم يرددكف خلقو صباعيا أك زمارايٍ .ب يقرأ الطبلب النص بعده قراءة سليمة صحيحة،
مرعى فيها النطق السليم ،من نرب كتنغيم ككقف.
كُب هناية اغبصة يطرح اؼبعلم عددان من األسئلة الىت تدكر حوؿ النص ،كالطبلب
هبيبوف عنها ابللغة اؽبدؼ ،كعندما ترد صعوابت ُب فهم كلمات أك عبارات ،يقوـ
اؼبعلم بشرحها ككتابة الشرح على السبورة كالطبلب يدكنوف ذلك ُب كراسة اؼبلحوظات
أك على حواشي الكتاب اؼبقرر .كردبا ىبتم الدرس أبانشيد يرددىا الطبلب ،ربتوم على
الكلمات كالعبارات اؼبراد تعليمهاٍ ،ب يغادركف القاعة فرحُت مغتبطُت دبشاركتهم
12
كفهمهم ؼبادة الدرس.
.2طريقة السمعية الشفهية
زبتلف إجراءات التدريس ُب ىذه الطريقة حسب مستول الطبلب ُب اللغة
اؽبدؼ،كىباصة ُب اؼبرحلة السمعية الشفهية،اليت يبضي فيها الطبلب عدة
أسابيع،يستمعوف فيها إٔب حوارات سهلة،قد تكوف مقركنة ببعض الصور أك اؼبشاىد،
لكنها ال ربتوم على نصوص مكتوبة إطبلقان .كإلعطاء صورة ؼبا هبرم ُب حجرة
الدراسة ،بعد مرحلة االستماع ،نقدـ أمبوذجا لدرس من الدركس  ,كنوجز خطواتو َب
النقاط التالية :
 -1يدخل اؼبعلم أب الصف  ,كيسلم على الطبلب  ,حامبل معو الكتاب اؼبقرر كصورا
مكربة اك رسوما،تصور معٌت النص كمشاىده ،كتساعد الطبلب على الفهم.
8

عبد العزيز بن ابراىم العصيلى,طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل(جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية106-104)2002:
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يعلق اؼبعلم ىذه الصور أك يرظبها على السبورةٍ ،ب يطلب من الطبلب فتح
الصفحة للدرس اعبديد الذل يبدأ بنص قرائى ,عادة ما يكوف حوارا يبثل موقفا
من اؼبواقف َب بيئة اللغة اؽبدؼ ,كيدكر حوؿ مبط كاحد من امباط اللغة.
 -2يقرأ النص االساس صبلة صبلة ,كيشَت بيده اك بعصا أب الصور الىت تبُت معٌت كل
صبلة اك عبارت َب اثناء قراءهتاٍ .ب يعود كيقراء مرة اخرل ,كالطبلب يرددكف
خلفو بصورة صباعية ,صبلة صبلة  .كاذا كاف الطبلب غَت قادرين على القراءة من
الكتاب اك متابعة اؼبعلم بسهولة,فانو غالبا مايستعُت أبحد الطلب اؼبتميزين اك
احد اؼبعلمُت :ليقف معو َب مقدمة الفصل جبوار السبورة ,كيردد معو اك يقرء
بعده بقية اغبوار بصوة كاضح .
 -3بعد اف يتاكد اؼبعلم اف طبلبو قد استطاعوا يرديد النص صباعيا كبصورة جيدة
,يقسم الفصل أب ؾبموعتُت  :يبُت كيسار  ,اك اماـ كخلف ٍ ,ب يقرء النص
كيطلب من اجملموعة االكٔب اف تقرء اعبملة االكٔب  ,الىت عادة ماتكوف سؤاال ,
كتقوـ اجملموعة الثانية بقراءة اعبملةالثانية ,الىت ىي جواب اعبملة االكٔب .
 -4يقسم الفصل أب ؾبموعات اكزمر  ,حسب الصفوؼ اكاؼبمرات ,فًتدد كل ؾبموعة
عبارة اك صبلة اك جزء من اغبوار  ,كتكمل اجملموعة الىت بعدىا اعبزء الذل
يليو,ثتكمل اجملموعةالثالثة اعبزء التأب  ,...كىكذا حىت ينتهى اغبوار.
 -5يطلب من كل طالب اف يقرء النص اكجزء منو اماـ زمبلئو  ,بصوت كاضح .
كيصغى اؼبعلم الىنطق طبلبو ,خبلؿ ىذه االنشطة صبيعها  ,كوبرص على اف
ينطقوا اصوات اللغة نطقا سليما ,مع االىتماـ ابلنرب كالتنغيم كالوقف .
 -6ينتقل اؼبعلم بعد ذلك أب تذريبات االمباط  ,الىت تعد مرحلة مهمة ,بل ىي قواـ
ىذه الطريقة.
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 -7ينتقل اؼبعلم أٔب مبط اخر من التدريب يسمى لعب األدكار ،Role Playكىو
سلسلة من ألنشطة السريعة الىت يقوـ هبا الطبلب:هبدؼ تثبيت النمط الذم
تعلموه ،كيتم ذلك كفق اػبطوات التالية:
مثل:وبضر ؿبم هد إٔب اؼبدرسة
أ -يقرأ أحد لطبلب صبلة ،
ي

ً
لو:أمس
ب -يلتفة إٔب زميلة ُب اؼبقعد اجملاكر،فيقوؿ

ت -هبيب زميلة ،فيقوؿ :حضر ؿبم هد إٔب اؼبدرسة ً
أمس
ث -ينقل الدكر هبده الطريقة من طالب إٔب اخر حىت اخر طالب ُب الصف.
ُ -8ب هناية اغبصة يعطي اؼبعلم طبلبو كاجبامًتليا ،أك عمبل يؤدكنو ُب ـبترب اللغة ُب
كقت اخر  ،كسماع أشرط مرتبطة مادهتا بنصوص الكتاب كمبنية علي النمط
اؼبقدـ ؽبم ُب الدرس  .كقد ينحصر الواجب ُب ظباع كلمات معينة كردت ُب
الدرس ،وبتاج الطبلب إٔب ظباعها مرات عديدة ،مع التدرب على نطقها نطقا
سليما،أك كتبتها.
نشَت ىنا إٔب أف معلم يبقى طواؿ اغبصة حريصا على صحة اللغوية ،مراقبا ألداء
الطبلب ،كمتنبها ألخطائهم .فإذا ظبع خطأ من طالبُ ،ب أثناء الًتديد اعبماعي
أكالزترمُ ،ب نطق صوب أك كلمة أك عبارة ،أشار بيده إٔب اجملموعة اليت ينتمي إلينا ىذا
الطالب أف تعيد القراءة مرة أك مرتُت أك ثبلثة مرات ،كإذا اخطأ الطالب ُب أثناء
األنشطة الفردية ،طلب اؼبعلم من طالب اخر أف يصحح خطأهٍ ،ب يعود إٔب الطالب
األكؿ كيطلب منو تكرار النطق السليم.13
د) تقوًن مهارة الكالم
كيرل اػبوٕب أ ٌف اختبار التعبَت الشفوم (الكبلـ) يكوف بعدة طرؽ،منها:
9

اؼبراجع السابق.109-106،
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 .1يطلب من الطالب أف يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو .كيقيم علي أساس
الطبلقة كالصحة.
 .2توجو إٔب الطالب أسئلة كتابية أك شفهية تطلب إجاابت شفهية قصَتة.
 .3من اؼبمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على شريط كيًتؾ بُت كل سؤاؿ كاخر كقت
كاؼ لئلجابة .كتضمن ىذه الطريقة تساكم صبيع الطبلب َب عامل الوقت كطريقة
االستماع أب السؤاؿ.
 .4تقدـ أب الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها شفهيا َب كقت ؿبدد.
 .5يشًتؾ طالباف أك أكثر ُب ؿباكرة شفهية حوؿ موضوع معُت أك َب ؿبادثة حرة.

ه) وسيلة تعليم مهارة الكالم

إما كسيلة َب ىذه مهارة استخداـ ابلوسيلة الصورة،كتعريفها كمايلى:
فالصورة ىي ما سبثيل ببصرية كشكلها إثناىن األبعاد كتكوف كااإلجتهاد الشعور
14
كتفكَت الناس.
كالصورة تدؿ على اؼبعٌت عن اغباؿ كاغبوادث كاإلسم .كيبكن خفض ىذه
15
الصورة من اجملبلت كالصحف ،كملصقات.
كاف نطاؽ ؿبتوم الوسائل لغرض التعليم كاسعا جدا ،ككاف سبثيلو ُب شكل
رسومات كـبططات .كُب ىذه األشكاؿ ،فكانت األشياء اؼبلموسة كاألحداث اليت
ستكوف غالية شفواي كصعبا ،أك من اؼبستحيل أف تظهر ُب شكلها األصلي الذم يبكن
أف إلقائو للطبلب .لذلكُ ،ب اختيار فبلبد ؼبصم الوسائل أكال اختيار نوع كسائل اللغة
اليت تكوف قادرة على أداء صبيع اؼبهاـ البلزمة إلنشاء أحداث التعليم كألجل دعم
16
عملية التعليم.
كمن ذلك ،فإف الصورة أداة مرئية ىامة كسهلة اغبصوؿ عليها .كىي مهمة
ألهنا قد تعطي التصوير اؼبرئي الواضح حوؿ األمور اؼبصورة .كالصور ذبعل الناس قادرين
10

Suparno ،Media Pengajaran Bahasa(yokyakarta:IKIP,1988)45.
Tayar yusuf dan Saiful anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab،
(Jakarta:grafindo persada,1997)122 .
12
Abdul wahab Rasdi, Media Pembelajaran Bahasa Arab(Malang:UINMalang press,2009)4546.
11
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على فهم فكرة أك معلومات كاردة فيها بشكل كاضح ،كأكثر كضوحا ابلنسبة إٔب
تعبَتىا ابلكلمات ،سواء اؼبكتوب أك اؼبنطوؽ .كمنذ فًتة طويلة تستخدـ الصور كوسيلة
للتعليم كالتعليم ،كيبكن استخدامها مستمرا بشكل فعاؿ كسهولة .كابإلضافة إٔب ذلك،
يتم اغبصوؿ على الصور بسهولة .كيبكن للناس اغبصوؿ عليها بعدد كبَت إذا أرادكا
17
السعي إٔب ذلك.
أ .أنواع كسيلة الصورة
أ) الصورة اؼبتصلة
كاف الصورة اؼبتصلة ؾبمعة من الصورة اليت تظهر أحد اغبدث أبكملو .تلك
الصورة يبكن أف تكوف بطاقة منفصلة أك ُب كرقة كاملة .كأما كيفية استخدامها تكوف
كاحدا فواحدا أك ُب كقت كاحد.
ب) الصورة الساعة
كاف الصورة الساعة ىي اقبح الوسائل ُب تعليم اللغة العربية كخاصة ُب مهارة
لكبلـ .ىذه الوسيلة سهلة لصنعها كسهلة لنيلها اؼبدرس .كلكن قبل أف يستخدـ ىذه
الوسيلة على الطالب أف يعرؼ العدد من كاحدة إٔب ستُت .كخطة التالية للمعلم أف
تدكر اإلبرة ُب صورة تلك الساعة .بعد التحقق يتبُت مدار الساعة عدد رقم فيقدـ
18
اؼبدرس األسئلة.
ج) الصورة الثابنة
كمنها ما يستخدـ ُب التعليم دكف أجهزة عرض ،كمنها ما وبتاج إٔب أجهزة
عرض خاصة كالفانوس السحرل كجهاز عرض االفبلـ الثابتة .ربتل الصور الثابتة
مكاانن ملحوظان بُت كسائل االتصاؿ اؼبختلفة .فبل يكاد ىبلو كتاب أك جريدة أك ؾبلة
من صور بعضها ابأللواف كالبعض اآلخر ابللونُت األبيض كاألسود كيقع ربت دائرة
الصور الثابتة :الصور الفوتوغرافية كاؼبرسومة كالفيلم الثابت كالشرائح الفوتوغرافية ذات
اؼبقاسات اؼبختلفة كالشرائح اليدكية كاؼبيكركسكوبية.
13

Amir hamsah sulaiman, Media Audio-visual Untuk Pengajaran Penerangan dan
Penyuluhan(Jakarta:gramedia,1988) 27.
14
Abdul Wahab Rasdi,op. cit. 66.
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أما أنواع الصورة الثابتة:
 )1الصورة الفوتوغراقية ،ىي الصور اؼبأخوذة بكامَتا التصوير َب ضوء الشمس أك
ابستخداـ الفبلش كىى رخيصة التكاليف كسبتاز حبرية االختيار للمادة اؼبصورة.
كتستخدـ الصور الفوتوغرافية كوسيلة تعليمية يعرضها ابستخداـ جهاز عرض
الصور اؼبعتمة أك استخدامها َب ؾببلت اغبائط كاللوحات اإلخبارية  ،كما أهنا مادة
غنية للوحات الوبرية كذلك بلصق قطعة صغَتة من صنفرة أك قماش كيرل خلف
الصورة فيساعد ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات الوبرية.
 )2الفيلم الثابت ،كىو عبارة عن عدة صور متتالية مطبوعة على فيلممم كربتول عادة
على  50-30إطاران كتكتب أحياانن فوؽ الصورة عبارات لتشرح موضوع الصورة ،
كتعرض جبهاز عرض األفبلـ الثابتة كيصاحب العرض أحياانن شرح من اؼبعلم أك
شريط مسجل عليو الشرح .كيبتاز الفيلم الثابت بقلة تكاليف إنتاجو كسهولة زبزينو
لصغر حجمو كعرضو للنواحى اؼبختلفة ؼبوضوع معُت ،كلكن من عيوبو أف الصور
تنقصها اغبركة كما أف اؼبعلم مقيد بتتابع الصور حىت كلو ٓب يكن ؿبتاجان إٔب
عرضها.
 )3الشرائح ،كىى نوعاف منها ما ىو صورة موجبة على قاعدة شفافة كىى تشبو النوع
السابق شرحو كالنوع الثاىن ىى الشرائح اليدكية كفيها يبكن رسم أك كتابة ما
يتطلب عرضو على شاشة ،كالشرائح اليدكية سهلة اإلنتاج زىيدة التكاليف.
د) الصورة اعباىرة
إف مادة الدرس اليت ربتاج إٔب البياف اؼبرئي بشكل الرسوـ التوضيحية يبكن
اغبصوؿ عليها من اؼبصادر اؼبوجودة .كالصور من اجملبلت كالكتيبات ،كالنشرات كغَتىا
يبكن أف تكوف قادرة على سد احتياجاتنا .اذا بدأان ُب صبع الصور من ـبتلف
التخصصات العلمية .من ـبتلف اؼبصادر اؼبذكورة ،يرجى أف تتوفر الصور اؼبناسبة
احملتول الدرس .كدبجموعة قطعة من صورتُت أك أكثر ،فإف اغباجة إٔب الصور اليت
تتناسب مع أىداؼ التعليم سيتم استيفائها .كمن اؼبهم ينبغي دائما أف ينظر إٔب حق
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ابداع اؼبؤلف من الصور اؼبستخدـ .إذا كانت الصور الًت يراد استخدامها سبلك حقوؽ
الطبع كالنشر ،فنحن حباجة إٔب أف نسأؿ إذف من صاحب حقوؽ الطبع .كانت الصور
اجملموعة كاؼبختارة ال استخدامها ُب تقدًن اؼبواد الدراسية ينبغي تصويرىاٍ .ب صبع تلك
19
الصور مع اغبركؼ اؼبلصوقة مثل ركغاس.
ق) الصورة اػبطية
على الرغم من عدـ كجود اػبلفية التعليمية ُب ؾباؿ الفنوف أك الرسوـ ،يبكننا
أف نصنع صورة بسيطة كىي رسم أك صورة خطية .الصورة اػبطية ،على الرغم من أهنا
بسيطة جدا ،يبكنها الظهار عمل أك موقف مع أتثَت جيد جدا .كابلصورة اػبطية
يبكننا أف ربكي قصة أك معلومات ىامة .كابإلضافة إٔب أف الصورة اػبطية يبكن
إنشاءىا مباشرا على السبورة عندما تكوف ُب الفصل ،كيبكن أيضا اعداد الصور أكال
على أكراؽ الكرتوف أك الورؽ اؼبناسب .كيبكن كصف شكل شيء من أشياء بسيطة
عن طريق صورة خطية دكف اغباجة إٔب القلق حوؿ تفسَت خاطئ من التلميذ .كعلى
سبيل اؼبثاؿ :صورة مًتؿ أك حقيبة ،يبكن استخدامها لتعليم اللغة العربية أك اإلقبليزية.
ٖ.مهارة القراءة

أ) مفهوم مهارة القراءة
مع ػػٌت ق ػرأ ُب اللغ ػػة  :تق ػػوؿ ( ق ػرأ ) الكت ػػاب – ق ػرأة  ،كق ػرأان تتب ػػع كلمات ػػو نظ ػرا
كنطق هبا كتتبع كلماتو كٓب ينطق هبا كظبيت حديثا ابلقرأة الصامتة  ،كاؼبعرفة اللغوم مشل
القرأة اعبهرية كالقرأة الصامتة
اما تعريف اإلصطبلحي ففي نصف األخَت من القرف العشرين كثرت األحباث
كالدراسات حوؿ القرأة كنتيجة ؽبذه الدرسات تطور مفهوـ القرأة من مفهوـ يسَت يقوـ
على أف القرأة عملية ميكانية بسيطة أب مفهوـ معقد يقوـ على اهنا نشاط عقلي
يستلزـ تدخل شخصية اإلنساف بكل جوانيها.
ب) اىداؼ تعليم مهارة القراءة

Azhar Irsyad, Media pembelajaran (Jakarta:Rajawali press 20011)113-114.
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ؼبهارة القراءة أىداؼ عامة على مستوم اؼبقرار الدراسي كما أف ؽبا
أىدافا خاصة على مستوم الدرس اليومي,كلكل نوغ من ىذين اؽبدفُت صياغة لغوية
خاصة ,كفيما يلي قائمة ابألىداؼ العامة ؼبهارة القراءة كما أكردىا رشدم كالناقة:
 .1أف يتمكن الطالب من ربط الرموز اؼبكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها َب اللغة
العربية
.2أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.
.3أف يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة كإدراؾ تغَت اؼبعٌت
بتغَت الًتاكيب.
.4أف يتعرؼ معاين اؼبفردات من معاين السياؽ,كالفرؽ بُت مفردات اغبديث كمفردات
الكتابة.
.5أف يفهم معاين اعبمل َب الفقرات كإدراؾ عبلقات اؼبعٌت اليت تربطب بينها.
.6أف يقرأ بفهم كطبلقة دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها.
.7أف يفهم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العبلقات اؼبكونة للفكرة الرئيسية.
.8أف يتعرؼ عبلمات الًتقيم ككظيفة كل منها.
 .9أف يقرأ بطبلقة دكف االستعانة ابؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبة أب اللغتُت.
 .1أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة أب قراءة األدب كالتاريخ كالعلوـ
كاألحداث اعبارية مع إدراؾ األحداث كربديد النتائج كربليل اؼبعاين كنقدىا كربط
20
القراءة الواسعة ابلثقافة العربية كاإلسبلمية.
ج) طريقة تعليم مهارة القراءة

علػػى أف اؼببلحظػػة علػػى طرائػػق التػػدريس رغػػم ىػػذا التنػػوع أهنػػا تكػػاد ترجػػع أب ط ػريقتُت
رئيستُت نبا :
أ -الطريقة الًتكيبية ( اعبزئية )

 16عمر الصديق عبد اللة ,تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَته(،الدار العاؼبية.98-97 )2008،
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تب ػػدأ ى ػػذه الطريق ػػة ابألجػ ػزاء اؼبكون ػػة للكلم ػػة ( اغب ػػركؼ أك األصػ ػوات ) كتنته ػػي م ػػن
خبلؿ ىذه األجزاء أب الكل اؼبكوف ؽبا ( كلمات  -صباؿ – فقرات ) كتنطػوم ىػذه
الطريقة على طريقتُت فرعيتُت نبا:
 .1طريقة اغبركؼ
كىػػي الطريقػػة الػػيت تعلػػم هبػػا معظػػم األجيػػاؿ السػػأبقة كتػػرددت أصػػداؤىا ُب كػػل
بيت كمن ٍب ينحاز اليها األمور لطوؿ الفهم ؽبا كتعلمهم هبا كيستهجن الكثَت منهم كل
احملاكالت الرامية أب تعليم أبنائهم بطرؽ جديدة أكمبتكرة.
كيبكػػن أف يكػػوف تعلػػم الق ػراءة ُب ىػػذه الطريقػػة ابلبػػدء أبظبػػاء اغبػػركؼ اؽبجائيػػة
بًتتيبو
ا األلفبػػائي ( أ -ب – ت – ث – ج -ح -خ – إْب) ،اكترتيبهػػا األجبػػدم (
أ -ب -ج -د -ى ػ ػ ػ ػ -ك -ز إْب) ٍب تعل ػ ػ ػػيم ى ػ ػ ػػذه اغب ػ ػ ػػركؼ مفتوح ػ ػ ػػة ٍب مكس ػ ػ ػػورة ٍب
مض ػػمومة ٍب الش ػػدة كالس ػػكوف كالتن ػػوينٍ ،ب تض ػػم اغب ػػركؼ اؼبنفص ػػلة لتك ػػوف كلم ػػة (م ػػن
حػ ػرفُت ) ٍب ( م ػػن ثبلث ػػة ح ػػركؼ ) م ػػع تفض ػػيل الب ػػدء بكلم ػػات مكوت ػػة م ػػن ح ػػركؼ
التتصل دبا قبلها أكما بعدىا ٍب اغبركؼ اليت توصل بغَتىا كىكذا.
 .2طريقة الكلمة
كالبدء ُب ىذه الطريقة يكػوف ابغبػرؼ مػع صػوتو كاإلىتمػاـ ابسػم اغبػرؼ الػذم
ردبا يعوؽ اؼبتعلم عند تركيب الكلمة كالنطػق هبػا كبعػد معرفػة صػوت اغبػرؼ منفػردا هبمػع
الصػػوت أب صػػوت أخػػر ُب مقطػػع كاحػػد ٍب ثبلثػػة أصػوات حػػىت نصػػل مػػن ؾبمػػوع ىػػذه
األصوات إٔب الكلمة ٍب اعبملة كىكذا.
ب -الطريقة التحليلية ( الكلية)
تسػػَت ىػػذه الطريقػػة ُب اذبػػاه مع ػاكس للطريقػػة الًتكيبيػػة ( اعبزئيػػة ) حيػػث تبػػدأ
ابلكل كتنتهي أب اعبزاء الػيت يتكػوف منهػا .كىػي تتطلػق مػن مسػلمة مفادىػا كمؤادىػا أف
العقػػل البشػػرم يبيػػل أب إدراؾ األشػػياء ُب كحػػدة كتكامػػل كأف الكػػل سػػأبق عبزيئاتػػو كأنػػو
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أكػرب مػن ؾبػػرد ؾبمػوع األجػزاء كأف األجػزاء إمبػا تتضػػح كتتحػدد قيمتهػػا كمعناىػا ابتصػػاؽبا
ابلكل الذم تتنمى إليو.
كربت ىذه الطريقة الكلية تنطوم عدة طرائق ىي :
 -1طريقة الكلمة
تتجو ىػذه الكلمػة أب تعلػيم القػراءة مبتػدأة ابلكلمػة ( الكػل ) كمػن خػبلؿ تعلػم
ىذه الكلمة يتم تعلم اغبركؼ كاألصوات اؼبندرجة ربتها عػن طريػق جديػد ىػذه الكلمػة.
ككث ػَتا ماتقػػدـ الكلمػػة ُب ىػػذه الطريقػػة مصػػحوبة بصػػورة فوقهػػا تعػػرب عنهػػا كتػػدؿ عليهػػا
كيطالب اؼبتعلم بًتاددىا كتكرارىا كىنا يتم اختيار الكلمػات بعنايػة ابلغػة .حبيػث يتحقػق
التكػرار اؼبتعمػػد لػػبعض اغبػػركؼُ ،ب بدايػػة الكلمػػة كُب كسػػطها كُب هنايتهػػا ،كمػػع الوقػػت
يتم اإلقتصار على نطق الكلمة كحدىا بعد تعرؼ اؼبتعلم اليهػا دكف اإلسػتعانة ابلصػورة،
حيث يقوـ اؼبتعلم حبجبها بعد فًتة من القراءة .
إف اإلنتصػػار ؽبػػذه الطريقػػة يتأكػػد أكثػػر إذا علمنػػا أف الطفػػل يسػػتطيع أف يػػتعلم
الق ػ ػرأة دكف أف تك ػػوف لدي ػػو الق ػػدرة عل ػػى سبيي ػػز اغب ػػركؼ أبظبائها..كم ػػا أف الدراسػ ػػات
العلميػػة بينػػت أننػػا النق ػرأ ابغبػػركؼ أك ألص ػوات منفػػردة ٍب نضػػم بعضػػها أب بعػػض كإمبػػا
تقرأ كاحدات كلية أم كلمات كاملة.
كقػػد ظهػػرت عػػن صػػحة ذلػػك مػػن ذبػػارب العػػرض الس ػريع للحػػرؼ غػػَت اؼبرتبطػػة
كالكلمات ذات اؼبعٌت على نفس القارئ كلفًتة زمنية كاحػدة إذ لػو حػظ أف القػارئ يقػرأ
21
ُب اغبالة التالية أكثر فبا يقرأ ُب اغبالة األكٔب
 -2طريقة اعبملة
ُب ىػذه الطريقػة يبػدأ اؼبػتعلم القػراءة بنطػق اعبمػل كثيقػة الصػلة حبياتػو كالػيت تػػًتدد
عل ػػى لس ػػانو  ،كم ػػن خ ػػبلؿ اعبم ػػل ي ػػتم التع ػػرؼ أب الكلم ػػات ٍ ،ب اغب ػػرؼ أبظبائه ػػا أك
اصواهتا أم أننا ىنا نسَت ُب اذباه معاكس سباما ؼبايتم ُب الطريقة الًتكيبية.

17عتحي يونس ,تعليم اللغة العربية للمبتدئُت (الصغار كالكبار 68 ,)1996
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كيبكػػن اف تكػػوف بدايػػة ُب ىػػذه الطريقػػة بتسػػاؤؿ يطرحػػو اؼبعلػػم علػػى اؼبتعلمػػُت ٍب
ينتزع إجأبتهم دبا تتمحض عنو من صبل ٍب يقػوـ بكتابػة كػل صبلػة علػى السػبورة كيرددىػا
اماـ اؼبتعلمُت عدة مرات حىت يتسٌت ؽبم معرفة كل كلمة ٍب كل حرؼ ابظبو أك صوتو
 -3طريقة التوليفية ( اؼبزدكجة )
نظرا ألف الطريقتُت السبيقتُت تنطػوايف علػى العديػد مػن العيػوب ،علػى الػرغم فبػا
تتمي ػزاف بػػو مػػن م ػزااي متعػػددة لػػذا كػػاف اإلذبػػاه أب الطريقػػة التوليفيػػة الػػيت ذبمػػع ؿباسػػن
الطػريقتُت كتنحػػى اكجػػو القصػػور اؼبوجػػودة هبمػػا خاصػػة ك أف إحػػدل الط ػريقتُت التكفػػي
لتنميةصبع مهارات القراءة اؼبطلوب من اؼبتعلم أف يسيطر عليها.
ُب ىذه الطريقة قد يبدء اؼبعلم مستعينا بطريقة "انظر كقل" حيث يقوـ ابرض
إحدل الصور مناقشا التبلمذ فيما تعنيو ٍب يسجل ما تعرب عنو الصورة على السبورة
خبط كاضح مطالبا التبلمذ تكرار الكلمة أك اعبملة اليت تعرب عنها الصورة بطريقة فردية
أك صباعية حىت يتسٌت ؽبم الربط بُت نطق الكلمة كرمزىا ٍب تلي ذلك مرحلة ربليل
اعبملة أب كلمات ٍب الكلمات أب مقاطع كحركؼ ينطقها التبلميذ أبصواهتا ال
أبظبائها على أف يقوـ التبلميذ بتكرار تلك العملية ك من اغبركؼ اليت حللها التبلميذ
22
يقوموف بتكوين كلمات جديدة فجمل فقصص كىكذا
د)تقوًن مهارة القراءة
لقياس مهارة القراءة ك فهم نص القراءة،ىناؾ أشكاؿ من االختبارات اليت يبكن
23
استخدامها بينهم كما يلي:
.1القراءة اعبهرية
طلب من الطالب ليقراء النص لغة العربية الىت ًب اختيارىا كُب االختيار معدلة كفقا
ؼبستول قدرة الطالب.اذاكاف الطالب الذين اختبارىا من اؼبستول اؼبتقدـ ،فالنص
كجب أف يكوف كفقا ؼبستول القدرة
.2فهم اؼبقركء
18عبد اؼبعم سيد عبد العاؿ  ,طرؽ تدريس اللغة العربية  ,اؼبرجع السابق79 ,
Abdul hamid,mengukur kemampuan bahasa arab(Malang:UIN Maliki Press,2010)44-47.

19

29

لقياس القدرة على فهم قراءة النص العريب،ىناؾ عدة أشكاؿ من االختبارات الذل
يستخدـ بينهم كمايلي:
أ .االختيار من متعدد
ب .صواب كالقطاء
ج .ملئ الفرؽ
د .مزاكجة
ق) كسيلة
.4مهارة الكتابة

أ )مفهوم مهارة الكتابة
فالكتابة َب اللغة من مادة (ؾ ت ب) تعٌت اعبمع كالشد كالتنظيم.
كأما اؼبعٍت اإلصطبلحى ,فَتل علياف أف الكتابة ىي :أداء منظم كؿبكم يعرب بو
اإلنساف عن أفكاره كمشاعره احملبوسة من نفسو ,كتكوف دليبل كجهة نظره ,كسببا َب
24
حكم الناس عليو.
من التعريف السابق يظهر أف الكتابة ىى النتيجة كحصيلة العقل اإلنساىن,
خببلؼ االستماع كالقراءة ,كحيث إهنما انفذة من نوافذ اؼبعرفة كأداة من أدكات تثقيف
العقل .كيؤكد ىذا اؼبعٌت يونس كأخركف ,كما نقلو اكريل حيث قالوا" :إذاكانت القراءة
إحدل نوافذ اؼبعرفة ,كأداة من أىم أدكات التثقيف الىت يقف هبا اإلنساف على نتائج
الفكر البشرم ,فإف الكتابة تعترب َب الواقع مفخرة العقل اإلنساىن ,بل إهنا أعظم ما
أنتجو العقل .كقد ذكر علماء األنثركبولوجى أف اإلنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ رىبو
اغبقيقى" .فالكتابة أيضا تعترب كسيلة من كسائل االتصاؿ بُت الفرد كغَته ,فبن تفصلو
25
عنهم اؼبسافات الزمانية كاؼبكانية.
ب) أىداؼ تعليم مهارة الكتابة

وبدد رشدم أىداؼ مهارة الكتابة على النحو التأب:
21
21

أكريل حبرالدين ،تطوير منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقة علي مهارة الكتابة(ماالغ :عوين مالكى فريس.64-63)2010،
عمر الصديق عبد اللة,تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَته (الدار العاؼبية114 )2008،
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 .1نقل الكلمات الىت يشاىدىا على السبورة اك َب كراسات اػبط نقبل صحيحا
 .2تعرؼ طريقة كتابة اغبركؼ اؽبجائية َب أشكاؽبا اؼبختلفة كمواضع كجودىا َب
الكلمة(االكؿ,الوسط,االخر)
 .3تعود الكتابة من اليمُت أب اليسار بسهولة
 .4كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كحركؼ متصلة مع سبييز اشكاؿ اغبرؼ
 .5كضوح اػبط,كرسم اغبركؼ رظبا الهبعل للبس ؿببل
 .6الدقة فٍت كتابة الكلمات ذات اغبركؼ الىت تنطق كالتكتب مئل (ىذا) كتلك الىت
تكتب كالتنطق مئل (قالوا)
 .7مراعاة القواعد اإلمبلئية االساسية َب الكتابة
 .8مراعاة التناسق كالنظاـ فيما يكتبو ابلشكل الذل يضفي عليو مسحة من اعبماؿ
 .9اتقاف األنواع اؼبختلفة من اػبط العريب (رقعو ,نسخ)
 .10مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة (اؼبد,التنوين,التاء اؼبربوطة
كاؼبفتوحة...اْب)
 .11مراعاة عبلمات الًتقيم عند الكتابة
 .12تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوفيا
 .13استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب
 .14ترصبة افكاره َب فقرات مستعمبل اؼبفردات كالًتاكيب األساسية
 .15سرعة الكتابة سبلمتها معربا عن نفسو بيسر.
 .16صياغو برقية يرسلها َب مناسبة اجتماعية معنية.
 .17كصف منظر من مناظر الطبيعة اك مشهد معُت كصفا دقيقا كصحيحا لغواي
ككتابة ىذا الوصف خبط يقرأ
 .18كتابة تقرير مبسط حوؿ مشكلة أكقدية ما
 .19كتابة طلب يتقدـ بو لشغل كظيفة معينة
 .20ملء البياانت اؼبطلوبة َب بعض االستمارات اغبكومية.
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 .21كتابة طلب استقالة أك شكوم أك االعتذار عن القياـ بعمل معُت.
 .22اغبساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا َب ذالك األمباط الثقافية
العربية.
 .23مراعاة التناسب بُت اغبركؼ طوال كاتساعا,كتناسق الكلمات َب أكضاعها
26
كأبعادىا(.رشدم :1985ص .)172-172
ج) طريقة مهارة الكتابة

كمن طريقة تعليم كتابة اللغة العربية كما تلي:
 .1طريقة اإلمبلئية
كاإلمبلء فرع من فركع اللغة العربية ،كللغة عدة كظائف ،تدكر حوؿ الفهم كاإلفهاـ
كمن أىداؼ اإلمبلء أف يسهم ُب ىذا اعبانب أبف يزيد ُب معلومات التلميذ دبا
تتضمنو القطعة من ألواف اػبربة كفنوف الثقافة كاؼبعرفة كأبف يقدره على تصوير ما ُب
نفسو مكتواب كتابة سليمة سبكن القارئ من فهمو على كجهو الصحيح.

ٕٚ

د)تقوًن مهارة الكتابة
ينبغى عند تقوًن الكتابة االعتمد على اكثر من طريقة ,كما ينبغي التدرج
َب قياس ىذه اؼبهارة.كفيما يلى نذكر بعض الطرؽ الىت ينبغى اف يتناكؽبا
كل من اؼبؤلف كاؼبعلم عند تصديقها لعمليات الكتابة كتقويبها .
 -1التدريب على عبلمات الًتقيم  .كَب ىذه اػبطوة ايتى اؼبؤلف اك اؼبعلم بقطعة
مكتوبة ٍب يطلب من الدار سُت اعادة كتابتها مع مراعاة علىمات الًتقيم الىت ال
توجد َب القطعة
 -2ربديد الكلمة خطاء كتصويبها  .كَب ىذا التدريب ايتى اؼبؤلف ابربع كلمات
صحيحة منها كلمة كاحدة خطاء َب التهجى(كىو ما يسمى االختيار من متعدد
) كيطلب من الدارس ربديد الكلمة اػبطاء.
22عمر الصديق عبد اللة اؼبرجع السابق. 114-113

23عبد العليم إبراىيم ،اإلمبلء كالًتقيم ُب الكتابة العربية( ،مصر :مكتبة غريب.8 ) ،
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 -3التكملة بكلمة كفيها ايتى بكلمة كيطلب من الدارس االتياف بكلمة تتم اؼبعٌت.كقد
ايتى اؼبؤلف بقطعة ٍب وبدؼ كلمات يكملها الدارس من عنده .
 -4كلقياس قدرة الطالب على التعبَت الكتاىب يطلب منو موضوعا يكتب فيو كيفضل
عدـ تقييد حريتو َب موضوع معُت ,الف ىذا يرتبط ابلثقافة اكثر من الكتابة ,
كمن ٍب فاننا نرجع اف يكتب عن موضوع حر فمثل عن اىداؼ تعلمو اللغة
العربية  ,اؼبشكبلت الىت صادفتو ....ىواايتو ,اىدافو َب اؼبستقبل  ...اْب.
 -5يعطى الدارس ؾبموعة من اعبمل تتعلق دبوضوع كاحد َب غَت ترتيبها الصحيح
كيطلب منو اف يعيد كتابتها ابلسياؽ السليم الذل يبُت ترقيبها اؼبنطقى اك الزمٌت.
اك قد ايتى هبمل كيطلب من الدارس اعادة ترتيب اعبمل لتكوف فقرة كاحدة
مًتابطة .
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ه) وسيلة مهارة الكتابة
فالصورة ىي ما سبثيل ببصرية كشكلها إثناىن األبعاد كتكوف كااإلجتهاد الشعور
29
كتفكَت الناس.
كالصورة تدؿ على اؼبعٌت عن اغباؿ كاغبوادث كاإلسم .كيبكن خفض ىذه
30
الصورة من اجملبلت كالصحف ،كملصقات.
كاف نطاؽ ؿبتوم الوسائل لغرض التعليم كاسعا جدا ،ككاف سبثيلو ُب شكل
رسومات كـبططات .كُب ىذه األشكاؿ ،فكانت األشياء اؼبلموسة كاألحداث اليت
ستكوف غالية شفواي كصعبا ،أك من اؼبستحيل أف تظهر ُب شكلها األصلي الذم يبكن
أف إلقائو للطبلب .لذلكُ ،ب اختيار فبلبد ؼبصم الوسائل أكال اختيار نوع كسائل اللغة
اليت تكوف قادرة على أداء صبيع اؼبهاـ البلزمة إلنشاء أحداث التعليم كألجل دعم
31
عملية التعليم.
24

انصر عبد هللا الغأب ك عبد اغبميد عبدهللا،أسس اعداد الكتب لتعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية(دار االعتصاـ .71-69)1991
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Suparno, ,loc. Cit. 45.
Tayar yusuf dan Saiful anwar, ,loc. Cit.221.
27
Abdul Wahab Rasdi, ,loc. Cit.45-46.
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33

كمن ذلك ،فإف الصورة أداة مرئية ىامة كسهلة اغبصوؿ عليها .كىي مهمة
ألهنا قد تعطي التصوير اؼبرئي الواضح حوؿ األمور اؼبصورة .كالصورة ذبعل الناس قادرين
على فهم فكرة أك معلومات كاردة فيها بشكل كاضح ،كأكثر كضوحا ابلنسبة إٔب
تعبَتىا ابلكلمات ،سواء اؼبكتوب أك اؼبنطوؽ .كمنذ فًتة طويلة تستخدـ الصور كوسيلة
للتعليم كالتعليم ،كيبكن استخدامها مستمرا بشكل فعاؿ كسهولة .كابإلضافة إٔب ذلك،
يتم اغبصوؿ على الصورة بسهولة .كيبكن للناس اغبصوؿ عليها بعدد كبَت إذا أرادكا
32
السعي إٔب ذلك.
أ.أنواع كسيلة الصورة
أ) الصورة اؼبتصلة
كاف الصورة اؼبتصلة ؾبمعة من الصورة اليت تظهر أحد اغبدث أبكملو .تلك
الصورة يبكن أف تكوف بطاقة منفصلة أك ُب كرقة كاملة .كأما كيفية استخدامها
تكوف كاحدا فواحدا أك ُب كقت كاحد.
ب) الصورة الساعة
كاف الصورة الساعة ىي اقبح الوسائل ُب تعليم اللغة العربية كخاصة ُب مهارة
لكبلـ .ىذه الوسيلة سهلة لصنعها كسهلة لنيلها اؼبدرس .كلكن قبل أف يستخدـ ىذه
الوسيلة على الطالب أف يعرؼ العدد من كاحدة إٔب ستُت .كخطة التالية للمعلم أف
تدكر اإلبرة ُب صورة تلك الساعة .بعد التحقق يتبُت مدار الساعة عدد رقم فيقدـ
33
اؼبدرس األسئلة.
ج) الصورة الثابنة
كمنها ما يستخدـ ُب التعليم دكف أجهزة عرض ،كمنها ما وبتاج إٔب أجهزة
عرض خاصة كالفانوس السحرل كجهاز عرض االفبلـ الثابتة .ربتل الصور الثابتة
مكاانن ملحوظان بُت كسائل االتصاؿ اؼبختلفة .فبل يكاد ىبلو كتاب أك جريدة أك ؾبلة
من صور بعضها ابأللواف كالبعض اآلخر ابللونُت األبيض كاألسود كيقع ربت دائرة
Amir hamzah sulaiman, ,loc. Cit. 27.
Abdul Wahab Rasdi, ,loc. Cit. 66.
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الصورة الثابتة :الصورة الفوتوغرافية كاؼبرسومة كالفيلم الثابت كالشرائح الفوتوغرافية ذات
اؼبقاسات اؼبختلفة كالشرائح اليدكية كاؼبيكركسكوبية.
أما أنواع الصورة الثابتة:
 (1الصورة الفوتوغراقية ،ىي الصور اؼبأخوذة بكامَتا التصوير َب ضوء الشمس أك
ابستخداـ الفبلش كىى رخيصة التكاليف كسبتاز حبرية االختيار للمادة اؼبصورة.
كتستخدـ الصور الفوتوغرافية كوسيلة تعليمية يعرضها ابستخداـ جهاز عرض
الصور اؼبعتمة أك استخدامها َب ؾببلت اغبائط كاللوحات اإلخبارية  ،كما أهنا مادة
غنية للوحات الوبرية كذلك بلصق قطعة صغَتة من صنفرة أك قماش كيرل خلف
الصورة فيساعد ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات الوبرية.
 (2الفيلم الثابت ،كىو عبارة عن عدة صورة متتالية مطبوعة على فيلم كربتول عادة
على  05-30إطاران كتكتب أحياانن فوؽ الصورة عبارات لتشرح موضوع الصورة ،
كتعرض جبهاز عرض األفبلـ الثابتة كيصاحب العرض أحياانن شرح من اؼبعلم أك
شريط مسجل عليو الشرح .كيبتاز الفيلم الثابت بقلة تكاليف إنتاجو كسهولة زبزينو
لصغر حجمو كعرضو للنواحى اؼبختلفة ؼبوضوع معُت ،كلكن من عيوبو أف الصور
تنقصها اغبركة كما أف اؼبعلم مقيد بتتابع الصور حىت كلو ٓب يكن ؿبتاجان إٔب
عرضها.
 (3الشرائح ،كىى نوعاف منها ما ىو صورة موجبة على قاعدة شفافة كىى تشبو النوع
السابق شرحو كالنوع الثاىن ىى الشرائح اليدكية كفيها يبكن رسم أك كتابة ما
يتطلب عرضو على شاشة ،كالشرائح اليدكية سهلة اإلنتاج زىيدة التكاليف.
ح) الصورة اعباىرة
إف مادة الدرس اليت ربتاج إٔب البياف اؼبرئي بشكل الرسوـ التوضيحية يبكن
اغبصوؿ عليها من اؼبصادر اؼبوجودة .كالصورة من اجملبلت كالكتيبات ،كالنشرات
كغَتىا يبكن أف تكوف قادرة على سد احتياجاتنا .اذا بدأان ُب صبع الصورة من ـبتلف
التخصصات العلمية .من ـبتلف اؼبصادر اؼبذكورة ،يرجى أف تتوفر الصور اؼبناسبة
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احملتول الدرس .كدبجموعة قطعة من صورتُت أك أكثر ،فإف اغباجة إٔب الصور اليت
تتناسب مع أىداؼ التعليم سيتم استيفائها .كمن اؼبهم ينبغي دائما أف ينظر إٔب حق
ابداع اؼبؤلف من الصورة اؼبستخدـ .إذا كانت الصورة الًت يراد استخدامها سبلك حقوؽ
الطبع كالنشر ،فنحن حباجة إٔب أف نسأؿ إذف من صاحب حقوؽ الطبع .كانت الصور
اجملموعة كاؼبختارة ال استخدامها ُب تقدًن اؼبواد الدراسية ينبغي تصويرىاٍ .ب صبع تلك
34
الصور مع اغبركؼ اؼبلصوقة مثل ركغاس.
خ) الصور اػبطية
على الرغم من عدـ كجود اػبلفية التعليمية ُب ؾباؿ الفنوف أك الرسوـ ،يبكننا
أف نصنع صورة بسيطة كىي رسم أك صورة خطية .الصورة اػبطية ،على الرغم من أهنا
بسيطة جدا ،يبكنها الظهار عمل أك موقف مع أتثَت جيد جدا .كابلصورة اػبطية
يبكننا أف ربكي قصة أك معلومات ىامة .كابإلضافة إٔب أف الصورة اػبطية يبكن
إنشاءىا مباشرا على السبورة عندما تكوف ُب الفصل ،كيبكن أيضا اعداد الصور أكال
على أكراؽ الكرتوف أك الورؽ اؼبناسب .كيبكن كصف شكل شيء من أشياء بسيطة
عن طريق صورة خطية دكف اغباجة إٔب القلق حوؿ تفسَت خاطئ من التلميذ .كعلى
سبيل اؼبثاؿ :صورة مًتؿ أك حقيبة ،يبكن استخدامها لتعليم اللغة العربية أك اإلقبليزية
ب .ادلبحث الثاين:تطوير ادلواد التعليمية
أ.مفهوم ادلواد التعليمية
اؼبواد التعليمية ىي ؾبموعة اػبربات الًتبوية كاغبقائق كالعلومات الىت يرجي تزكيد
الطبلب هبا ,كاإلذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم،أك اؼبهارات اغبركية اليت يراد
اكتساهبا إايىم،يهدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء األىداؼ اؼبقررة ُب
35
اؼبنهج.

Azhar Irsyad, Media pembelajaran ,loc. Cit.113-114.
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اؼبراد من اؼبواد التعليمية ىي كل ما يستعُت بو اؼبدرس ُب عملية التعليم كالتعلم
ُب الفصل إما أف يكوف مكتواب أك غَته 36.كقاؿ صفوا أف يكوف ُب اؼبواد التعليمية
ثبلثة عناصر كىي اؼبعلومات كالوجداف كالتطبيق اؼبطورة على حسب معايَت النجاح
كاألىداؼ األساسية اؼبقررة لدل الطبلب 37.كىناؾ من يعرؼ اؼبواد اؼبدرسية ابلكتاب
اؼبدرسي كىو بذلك يشمل ـبتلف الكتب كاألدكات اؼبصاحبة اليت يتلقى الطالب منها
اؼبعرفة كاليت يواظها اؼبعلم ُب الربانمج التعليمي مثل شرائط التسجيل كاؼبذكرات
كاؼبطبوعات اليت توزع على الطبلب ُب بعض اغبصص (على االستنسل مثبل) ككراسة
التدريبات ،ككراسة االختبارات اؼبوضوعية..بل إف بعض التعريفات تتسع لتضع مرشد
38
اؼبعلم ضمن حدكد الكتاب اؼبدرسي.
تعد اؼبواد التدريسية عنصرا رئيسا ُب غالبية الربامج اللغوية ،كىي بصورة عامة
تشكل األساس لكثَت من اؼبدخبلت اللغوية اليت يستقبلها اؼبتعلموف ،كتشكل األساس
للممارسة اللغوية اليت ربدث ُب الفصل سواء كاف اؼبدرس يستخدـ كتااب دراسيا أـ
مواد تعليمية معدة بواسطة اؼبؤسسة التعليمية أـ كاف يستخدـ موادا تعليمية قاـ هبا
إبعدادىا .كتعد اؼبواد التعليمية أيضا نوعا من التدريب اؼبدرسُت اؼببتدئُت ،فهي تقدـ
أفكار تتعلق بكيفية زبطيط الدركس كتدريسها ،إضافة إٔب التصميم اليت يبكن
للمدرسُت استخدامها .كال يبكن لكثَت من تدريس اللغة اغباصل ُب العآب اليوـ أف يتم
دكف استخداـ اؼبواد التعليمية التجارية على كبو كاسع .كؽبذه اؼبواد التعليمية أشكاؿ
ـبتلفة ،فقد تكوف مواد تعليمية مطبوعة مثل ،الكتاب ،ككتب التدريبات ،كأكراؽ
اإلجاابت ،ككتب القراءة ،أك مواد تعليمية غَت مطبوعة مثل األشرطة ،أك اؼبواد التعليمية
السمعية ،أك األشرطة اؼبرئية ،أك اؼبواد التعليمية اغباسوبية أك مواد تعليمية ذبمع بُت
اؼبصادر اؼبطبوعة كغَت اؼبطبوعة مثل مواد التعلم اؼبفتوح ،أك اؼبواد التعليمية اؼبتوفرة على
شبكة اؼبعلومات الدكلية .إضافة إٔب ذلك فقد تؤدم اؼبواد التعليمية غَت اؼبصممة
Ali Mudhofir & masyudi Ahmad, ,loc. Cit. 142.
Sofan Amri, ,loc. Cit.82.
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رشدم أضبد طعيمة ،دليل عمل ُب إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية (مكة اؼبكرمة :جامعة أـ القرل).34،
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الستخدامات التدريسية مثل اجملاالت ،الصحف ،كاؼبواد التلفيزيونية كذلك كور ُب
39
اؼبنهج.
كالكتاب اؼبدرسي ،من بُت أنواع الكتب األخرل ،ذك مكانة خاصة ُب التنمية
الثقافية ؽبذه الشعوب .إنو كعاء اؼبعرفة كانقل الثقافة كؿبور العملية الًتبية كأداة التواصل
بُت األجياؿ ،كمصدر اؼبعلومات األساسي عند كثَت من اؼبعلمُت 40.كأضاؼ أندم
41
فرستوك إف اؼبواد التعليمية إما أف تكوف مكتوبة أك غَتىا.

ب .أسس إعداد ادلواد التعليمية اللغة العربية

من أراد أف يعد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية عليو أف يهتم األسس التالية :
 )1االىتماـ أبف يكوف احملتول الفكرم ؼبادة الكتاب العلمية إسبلميا بطريقة مباشرة
أك غَت مباشرة ابعتبار اف اللغة العربية لغة القرآف.
 )2اختيار األلفاظ كالًتاكيب السهلة الشائعة ؼبادة الكتاب العلمية مع اغبرص احملتول
الفكرم اعبديد اؼبيسر.
 )3اإلكثار من التدريبات أبمباطها اؼبختلفة مع مراعة التقوًن اؼبستمر.
 )4االستعانة ابلصور مع لكوهنا تشكل عنصر حسيا يوضح اؼبادة اؼبقدمة كيقرهبا
ألذىاف الدارسُت.
 )5العناية ابلتدرج اللفظي كالتسسل العلمي للمادة اؼبقدمة فيكوف االنتقاؿ من
اؼبفردات إٔب اعبمل البسيطة إٔب اعبمل اؼبركبة.
 )6سبلمة اؼبادة اؼبقدمة من األخطاء اللغوية كالعلمية كالفكرية.
 )7الًتكيز على اغبوارات القصَتة اليت تتطلبها اؼبواقف اغبياة اليومية العامة.
 )8اغبرص على أف تعاِب اؼبادة اؼبقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتُت العلمية كالوظيفة
42
معا.
ج .مراحل إعداد ادلواد التعليمية
35

جاؾ ريتشاردز ،تطوير مناىج تعليم اللغة(ؾبهوؿ السنة كالطبعة)281 ،
36
رشدم أضبد طعيمة ،اؼبرجع السابق .28 ،
Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik (Jogjakarta: Diva Press ), 298.
38

عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف ،اؼبرجع السابق .28 ،
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ُب إعداد اؼبواد التعليمية مراحل يبر عليها كل من أراد أف يعد اؼبادة الدراسية .لقد
43
ذكر علي مظفر ُب كتابو أف ىناؾ طبس مراحل ،كىي :
 )1مرحلة ربضَت الكفاءة اؼبرجوة كالكفاءة األساسية.
 )2ربليل اؼبواد اؼبوصلة إٔب الكفاءة اؼبرجوة.
 )3تقييد نتيجة التعلم
 )4تطوير طريقة التدريس.
 )5تركيب اؼبواد التعليمية كتطويرىا.
د .كظائف كتب تعليم العربية
من أسباب قباح التعليم ىو الكتاب اؼبدرسي اؼبناسب للطبلب ،فلذلك للكتاب
44
لو دكر كبَت ك كظيفة مهمة .فمن كظائف كتب تعليم العربية ،ىي:
 )1أف يبارس الطالب على فهم اللغة العربية ابلطريقة اليت يبارسها هبا متحدثوا ىذه
اللغة أك بصورة تقرب من ذلك كُب ضوء اؼبهارات اللغوية يبكن القوؿ أبف تعليم
ىذه اللغة الناطقُت بلغات أخرل يستهدؼ ما يلي:
 )2تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها.
 )3تنمية قجرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت ابلعربية
حديثا معربا ُب اؼبعٌت ،سليما ُب األداء.
 )4تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتاابت العربية بدقة كسرعة كفهم.
 )5تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة كطبلقة ككضوح كصباؿ.
 (6أف يتعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كمايبيزىا عن غَتىا من اللغات أصوا
كمفردات كتراكيب كمفاىيم.
 (7أف يتعرؼ الطالب الثقافة ااإلسبلمية العربية كأف يعلم خبصائص اإلنساف العريب،
الناطق هبذه اللغة ،كابلبيئة اليت يعيش فيها كابجملتمع الذم يتعامل معو.
ج.ادلبحث الثالث:حبث عن البيئة

Mudhofir & masyudi Ahmad, ,loc. Cit.,184.
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أ.مفهوم البيئة
عرض الباحث ىنا تعريفات متعددة للبيئة كىي كما يلي:
 .1كيرل بشَتم اف البيئة ىي الوسط أك اؼبكاف الذم تتوافر فيو العوامل اؼبناسبة ؼبعيشة
كائن حي أك ؾبموعة كائنات حية خاصة ،كؽبا عوامل كقول خارجية تؤثر َب
اإلنساف كسلوكو.
 .2مرزكقى يقوؿ اف البيئة ىي صبيع األشياء كالعوامل اؼبادية كاؼبعنوية الىت من شأهنا أف
تؤثر ُب عملية التعليم كترغب الطبلب ُب ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم
على تطبيقها ُب كاقع حياهتم اليومية.
 .3دمحم صباؿ يقوؿ اف البيئة ىي كل اؼبؤثرات كاالمكاانت كالقوم احمليطة ابلفرض،
كالىت يبكنها أف تؤثر على جهوده للحصوؿ على االستقرار النفسي كالبدين ُب
معيشتو.
 . 4البيئة ىي الطبيعة ،دبا فيها من أحياء كغَت أحياء أم العآب من حولنا فوؽ األرض.
كعلم البيئة ىو العلم الذم وباكؿ اإلجابة عن بعض التساؤالت عن كيف تعمل
الطبيعة ككيف تتعامل الكائنات اغبية مع األحياء األخرين أك مع الوسط احمليط هبا
سواء الكيماكم أك الطبيعي .كىذا الوسط يطلق عليو النظاـ البيئي .ؽبذا قبد النظاـ
البيئي يتكوف من مكوانت حية كأخرل ميتة أك جامدة .فعلم البيئة ىو دراسة
الكائنات اغبية كعبلقتها دبا حوؽباة أتثَتىا عبلقتنا ابألرض .كالنظاـ البيئي ىو كل
العوامل الغَت حية كاجملتمعات اغبية لؤلنواع ُب منطقة ما .كالطبيعة تقوـ تلقائيا
بعملية التدكير لؤلشياء الت إستعملت لتعيدىا ألشياء انفعة .كسلسلة الطعاـ فوؽ
األرض كىي صورة إلظهار تدفق الطاقة الغدائية ُب البيئة ،ففيها تتوجو الطعاـ من
كائن آلخر ليعطي طاقة للحيواف الذم يهضم الطعاـ ككل سلسلة طعاـ تبدأ
ابلشمس .كاغبيواانت دبا فيها اإلنساف ال يبكنها صنع غذائها .فلهذا ال بد أف
ربصل على طافاهتا من النبا ت أك اغبيواانت األخرل .ؽبذا تعترب اغبيواانت
مستهلكة .كُب هناية حياة اغبيواف ربللو بواسطة اؼبكركابت كالنبا ت ايضا ليصبحا
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جزءا من األرض ابلًتبة ليمتصها النبا ت من جديد لصتع غذاء جديد .كىذا ما
نسميو سلسلة الغذاء.
 .5البيئة التعلمية ىي كل العناصر اليت وبشدىا اؼبريب من الكتاب اؼبدرسي كطريقة
التعلم كأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي كقبلو كبعده .كاليت هتدؼ كلها إٔب
اسًتاذبية تربوية كاحدة تشكل استجابة اؼبتعلم ابلشكل الرغوب فيو.
 .6أف البيئىة ىي كل ما يتأخر ُب تنمية الفرد ال أهنا األحواؿ احمليطة اليت تؤثر ُب
تنمية الفرد كسلوكو.
 .7كأما البيئة اللغوية كما رأل ىيدم دكالم ىي كل ما يسمعو اؼبتعلم كما يشاىده فبا
يتعلق ابللغة الثانية الدركسة كأما ما تشتملو البيئة اللغوية ىي األحواؿ ُب اؼبقصوؼ
أك الدكاف ،احملاكرة مع األصدقاء كحُت مشاىدة التلفاز ،كحُت قراءة اعبريدة،
األحواؿ حُت عملية التعلم ُب الفصل ،كحُت قراءة الدركس كغَتىا.
كأما التعريفات اليت قد ذكران سابقا ـبلفة ُب الفاضها لكن تًتكز على ىدؼ
كاحد كىو أف البيئة ىي كل اؼبؤثرات كاإلمكاانت كالقوم احمليطة ابلفرد ،كالىت
يبكنها أف تؤثر على جهوده للحصوؿ على اإلستقرار النفسي كالبدين.
أما البيئة اليت قصبها الباحث ىنا ىي بيئة اللغة العربية إذف البيئة ىنا صبيع األشياء
كالعوامل اؼبادية كاؼبعنوية اليت من شأهنا أف تؤثر ُب عملية التعليم كترغب الطبلب
ُب ترقية اللغة العربية كتدفعهم كتشجعهم على تطبيقها ُب كاقع حياهتم اليومية أك
ىي كل ما يسمعو اؼبتعلم كما يشاىده من اؼبؤثرات اؼبهيئة كاإلمكاانت احمليطة بو
اؼبتعلقة ابللغة العربية اؼبدركسة ،كالىت يبكنها أف تؤثر ُب جهوده للحصوؿ على
45
النجاح ُب تعلم كتعليم اللغة العربية.
من بيئة اللغة ىو كل شيء ظبعت كيرل من قبل اؼبتعلم فيما يتعلق اللغة الثانية اليت
46
تدرس.
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كيوضح دكالم أف جودة بيئة اللغة أىم للمتعلم قدر اف قباح ُب تعلم لغة
جديدة (اللغة الثانية) .اؼبقصود من بيئة اللغة ىو كل شيء ظبعت كيرل من قبل اؼبتعلم
فيما يتعلق اللغة الثانية اليت تدرس تيوىجونوُ .،ب بيئة اللغة ىو الوضع ُب اؼبطعم أك ُب
الدكاف ،احملاداثت مع األصدقاء ،حُت تنظر التلفزيوف ،أثناء قراءة الصحيفةُ ،ب عملية
التعلم لتعليم ُب الفصل الدراسية ،قراءة الكتب اؼبدرسية،كغَت ىم .جودة بيئة اللغة
مهمة للمتعلم لكسب النجاح ُب تعلم لغة اثنية (دكالم).
عندو لنظرية التحفيز كاالستجابة اليت ذكر بيهافيوريسم ،كاللغة ىي نتيجة لسلوؾ
استجابة التحفيز .حىت إذا كاف اؼبتعلم يريد مضاعفة استخداـ الكبلـ ،ىو هبب
مضاعفة استجابة التحفيز .لذلك ،دكر البيئة حيث يصبح مصدر للتحفيز القادـ
مهيمنا كمهما جدا ُب مساعدة عملية اللغة الثانية .ك غَت ذلك،بيهافيوريسم يقولوف
أيضا أبف عملية اكتساب اللغة ىي عملية التعود .فلذلك أنو كلما اعتاد اؼبتعلم أف
47
يستجيب للحافز الذم أيٌب إليو ،كلما زاد احتماؿ اكتسابو لغتو (عبد اغبميد.
.ب سكينر ،شرح إف اكتساب اللغة ُب األطفاؿ مع مبادئ التعلم
النشطة( .)operant learningكيعتقد أف اكتساب من خبلؿ
تكييف( )conditioningىو نتيجة للتأثَتات البيئية .لذلك ىذا األيزـ مذىب فبيز
48
يؤكد على أنبية البيئة ُب عملية اكتساب على اللغة.
كما يذكر كينكل " ،التعلم ىو نشاط عقلي أك نفسي وبدث ُب تفاعل نشط مع البيئة
اليت تؤدم إٔب تغيَتات ُب فهم اؼبعرفة كاؼبهارات كالقيم اؼبواقفية .التغيَت ىو نسبيا ك
49
تتبعو.
كيوضح بيهافيوريسم أف اكتساب اللغة يتم التحكم من خارج الطفل عن طريق
التحفيز اؼبقدمة من خبلؿ البيئة ككفقا بيهافيوريسم ،كالقدرة على الكبلـ كفهم اللغة
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لؤلطفاؿ متوافر من خبلؿ البيئة .كىم هبادلوف أبف احملفزات ( )stimulusمن بيئات
50
معينة تعزز اؼبهارات اللغوية لؤلطفاؿ.
51
 .1قد ذكر ستيربغ خصائص بيئة تعلم اللغة ُب الفصل ىي اػبمسة كما لتالية.
 -)1تتأثر بيئة التعلم للغة ُب الفصل أتثرا بعلم النفس ُب الطبقة االجتماعية الذم
مشوٕب التعديبلت كالتخصصات كاإلجراءات اؼبستخدمة.
ُ -)2ب قرب لفصل الدراسية تنفيذ ؾبموعة ـبتارة من البياانت اللغوية ،على أساس
اؼبنهج الذم يستخدمو اؼبعلم.
ُ -)3ب بيئة الفصل الدراسية مقدـ مفردات صراحة لًتقية جودة اللغة طبلب الذين ٓب
يواجد ُب البيئة الطبيعية.
ُ -)4ب بيئة الفصل الدراسية خدـ البياانت كاغباالت لغة اصطناعية  ،ال مثل بيئة
اللغة الطبيعية.
ُ -)5ب بيئة الفصل الدراسية مقدمة أدكات التدريس مثل الكتب اؼبدرسية ،كالكتب
الداعمة ،كالسبورات ،كاؼبهاـ اليت حلها كغَت ىم.
اباػبصائص البيئية اػبمسة اؼبذكورة  ،قد االستنتاج أف البيئة الصفية ىي البيئة
اليت تركز على الوعي ُب اكتساب قواعد كأشكاؿ اللغة مدركس (دكالم،
.)17 :1982
52
.2أتثَت البيئة على قباح تعلم لغة اثنية ،كاليت يبكن تفصيلها ُب ما يلي.
 -1التأثَت على الكفاءة
البيئة الرظبية ُب الفصل الدراسية سبيل إٔب الًتكيز على إتقاف قواعد كأشكاؿ اللغة
بوعي ،اؼبثاؿُ ،ب تعلم الطبلب اإلقبليزية مدعوة إلتقاف كيفية استخداـ
اعبسيمات أ ،ك ،ككيفية استخداـ حركؼ اعبرُ ،ب ،كعلى ،أك كيفية استخداـ
بعض كأية ،كغَت ذلك .كلكن إتقاف ىذه الكفاءة يتأثر بشدة ابلدكر الذم يلعبو
اؼبتعلموف ُب بيئة التعلم الرظبية.
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 -2التأثَت على جودة األداء.
اف األداء ىو ربقيق الكفاءة اللغوية اليت يبتلكها شخص (إليس .،لتعلم اللغوم
الرظبي ُب الفصل الدراسية قدر ضماف جودة اؼبدخبلت اليت مقبوؿ للمتعلم
(إليسٍ .،ب ،إذا كاف اؼبدخبلت مقبوؿ ىي جودة عاليةٍ ،ب كفقا لفرضية كاحدة،
خرج (األداء) كلدت أيضا ذات جودة عالية ،على الرغم من أنو من اؼبسلم بو أف
ىناؾ اختبلفات الفردية .كىذا يتماشى مع بياانت دكالم كآخركف .اف تؤثر
جودة البيئة على نتائج تعلم اللغة الثانية.
 -3التأثَتات على تسلسل اكتساب
معٌت التسلسل اكتساب ىنا ىو اكتساب على مورفيم النحوية .كفقا لبعض
العلماء ،مثل إليس  ،ماكينو  ،فيليكس  ،أف التسلسل مورفيم النحوم للتعلم
النحوم تعلم اللغة الرظبية ال ىبتلف عن أكلئك الذين يدرسوف بشكل طبيعي.
-4أتثَت على سرعة اكتساب
سرعة اكتساب ىو سرعة قبض اؼبدخبلت كجعل اؼبدخبلت خزينة اللغوية.
سرعة اكتساب ىو ُب الواقع النسيب ،كالكثَت يعتمد على عوامل أخرل مثل
الذكاء ،كاؼبواقف ،كاؼبواىب ،كالتحفيز ،كالعوامل الداخلية األخرل (إليس.
البيئة اللغوية سبييز على (أ) البيئة الرظبية كما ىو اغباؿ ُب الفصل الدراسية ُب
عملية التعلم ،كذات أنبية مصطنعة .ك (ب) بيئة غَت رظبية أك طبيعية (كراشن.،
. 1أتثَت البيئة الرظبية
البيئة الرظبية ىي كاحدة من البيئات ُب تعلم اللغة اليت تركز على إكتساب قواعد
اللغة اليت تدرس كاعية (دكالم .،يشَت (كراسن) إٔب أف البيئة الرظبية ؽبذه اللغة
ؽبا خصائص )1( :اصطناعية )2( ،ىي جزء من كل تدريس اللغة ُب اؼبدرسة أك
ُب الصف ،ك (ُ)3ب تعلم موجو ألداء األنشطة اللغة الذم يعرض قواعد اللغة
اليت تعلمها ،كيكافأ من قبل اؼبعلم ُب شكل تصحيحات لؤلخطاء اليت فعل
اؼبتعلم.
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 -2أتثَت البيئة غَت الرظبية
كالبيئة غَت الرظبية ىو طبيعية كليست مصطنعة .كتشمل ىذه البيئات غَت الرظبية
اللغة اؼبستخدمة أقراهنم أك لغة مربية أك الوالدين ،كللغة اليت اؼبستخدمة اجملموعة
العرقية من اؼبتعلمُت ،ك اؼبستخدمة ُب كسائل اإلعبلـ ,لغة اؼبعلمُت ،سواء ُب
الصف أك خارج الفصل الدراسية .كبوجو عاـ ،كما يقوؿ إف ىذه البيئة مؤثرة
جدا على نتيجة تعلم اللغة الثانية للمتعلمُت .كىذا يبكن أف يعرؼ عدد من
البحث اليت ًب القياـ بو من قبل خرباء للبيئة من اؼبخربين األقراف ،الوالدين ،اللغة
معلمُت  ،كاؼبتحدثُت لغة أجنبية.

ب.دور البيئة يف اكتساب اللغة

53

.1دكر البيئة االصطناعية (االصطناعية) ُب اكتساب اللغة الثانية
يرل ىيدٌن دكالم اف البيئة اللغوية ؽبا دكر كبَت للطالب الذل يتعلم اللغة لنجاح
ابىر ُب تعلم اللغة اغبديث.تعليم اللغة الذل يقوـ بو اؼبعلم ُب الفصل يقرر عملية تعلم
اللغة للطالب.
اف البيئة عموما تنقسم أب قسمُت )1البيئة االصطناعية)2 ،البيئة كغَت
االصطناعية(الطبيعية) ،أما البيئة االصطناعية ؽبا دكر ىاـ الكتساب اللغة الثانية كىي:
 )1يكوف متعلم ـبتلفا ُب استخداـ لغتو على حسب الظركؼ،
 )2يكزف متعلم ؿبسنا ُب استخداـ اللغة ابعتبار القواعد،
 )3ىذا تعليم يشبع اؼبتعلم الذم يريد استيعاب القواعد اللغوية أك نظاـ اللغة عن قواعد
اللغة اؼبدركسةُ .ب انحية أخرل ،أف سيطرة قواعد اللغة اؽبدؼ التساعد كثَتا ُب
سيطرة اؼبهارات اللغوية للغة اؽبدؼ.
 .2دكر البيئة الطبيعية
أما مارينا برت كىايدم دكلية فًتايف أف البيئة الطبيعية الىت يعيش فيها الطفل
تقوـ بدكر مهم ُب تعلم اللغة:
49
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 ) 1اف البيئة الطبيعية للغة تكوف ذات انبية إضافية حينمايكوف تركيز اؼبتعلم على
التواصل اللغوم ال علي للغة نفسها.
 )2اف الكاتبتُت مصيبتاف فيما ذىبتا إليو ،كيؤكد بنجامُت ككرؼ()1956ذلك
بقوؽبما ":إف الًتاكيب كالعبلقة الىت نستعملها لكي نفهم العآب ،أتٌب من داخل
لغتنا اػباصة ،كىكذا فإف اؼبتكلمُت للغات ـبتلفة ،يفهموف بطرقة ـبتلفة ،كعليو
فإف اكتساب اللغة،التعلم كيف نفكر ،كليس كيف نتعلم.
د .اسًتاتيجية البيئة ُب ترقية تعليم اللغة العربية
من اؼبعلوـ أنو ليس لكل مدرسة من اؼبدارس اإلسبلمية كل عوامل البيئة اؼبادية
كاؼبعنوية كليس ُب قدرة اؼبدرس إهبادىا.فبل إمكاانت كالوسائل اغبديثة كاؼبعامل ككذلك
األبنية كالفصوؿ اؼبمتازة ال يبتلكها كل مدرسة من ىذه اؼبدارس.لذا البد على اؼبدرس
اف يستفيد من عوامل البيئة اؼبوجودة ُب مدرستو أحسن كأقصى مايكوف من االستفادة
مع احملاكلة الدائمة لزايدهتا كما كنوعا.
ج.بني إكتساب اللغة والبيئة اللغوية

أ .إكتساب اللغة
يتعلق إكتساب اللغة الثانية بدراسة الطريقة اليت يصبح فيها الفرد قادرا على تعلم
لغة أكأكثر ،غَت لغتة األكٔب .كيبكن اف وبصل ذلك دبخاطبة اىل اللغة .كما أف
التحصيل اللغوم أمر خاضع للنقاش ،قد يبدأ من الطفولة أك بعد سن البلوغ ،كالفرد
وبدث بسجية كتلقائية يبكن اعتباره ثنائي
اؼباىر ُب
تعلم لغتُت كيستطيع أف ى
اللغة((Bilingual
يبكن تعريف اكتساب اللغة الثانية Acquisition,SLA second
 languageابلطريقة اليت يتعلم هبا الناس لغة غَت لغتهم األـ,سواء كاف ىذالتعلم
بطريقة داخل الفصل الدراسي أـ خارجو .نشأ ىذا اغبل ُب النصفة الثاين من القرف
العشرين ,كيعترب احد فركع علم اللغوايت التطبيقية . Linguistics Applied
كيهدؼ ىذا اغبقل من اؼبعرفة إٔب دراسة طريقة اكتساب البشر للغات غَت لغتهم األـ
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ك البحث َب ىذه الطريقة لبلستفادة منها َب التعليم اللغات .كيعترب دارس اللغة العنصر
األساسي َب ىذا اغبقل ,حيث تسلط األضواء على صبيع اعبوانب اليت تكتنفو خبلؿ
مرحلة اكتسابو للغة .كما يهدؼ اغبقل إٔب كصف الطريقة اكتساب اللغة الثانية
كمقارنتها ابكتساب اللغة األكٔب أكاألـ.
ىناؾ مناتق ؿبددة َب دماغ تسيطر على اللغة اؼبتعلق ابكتساب اللغة ,كىذه
األجزاء يبكن انت تغَت كتتطور مع اػبربة اغبياتية.
 .1النظارايت البيئية Environmentalist Theories
يرل اتباع ىذه النظرية اف اللغة تنشأ كتتطور ضمن ؿبيطها كبيئتها
اإلجتماعية ,كحُت ذبد مؤثرات خارجية وبصل اتفاعل كيؤدم أب تشكيل سلوؾ لغوم
يدفع أب التعلم ,كابرز معيدم ىذه نظرية اصحاب اؼبدراسة السلوكية .كيرم اتباع ىذه
النظرية اف عملية اكتساب اللغة الزبتلف عن ام نوع من انواع التاعلم األخرل ,كما
اهنا زبدع للقوانُت كاؼببادئ ذاهتا اليت زبدع ؽبا انواع التعليم كافة ,كااحملاكاة كالثواب
كالعقاب كالتعزيز.
كقد انتقد ماكنيل( ) 1970اصحاب النظرية البيئية ,ألهنم من كجهة نظره
كجهة نظره فشلوا َب التفسَت ظهرة اإلبتكار اللغول اليت تتبدل عند طفل فيها بُت
الثانية ك اػبامسة من عمره,كاليت سبكنو من انتاج عبارة ٓب يسمعها َب بيئتة .كمن
استخداـ بعض القواعد اللغوية غَت متوافرة َب لغة الراشدين َب بيئتة .كما اف الفطريُت
يعجزكف عن تفسَت عملية اكتساب للغة من دكف عملية التقليد كالتعزيز,ألف ىاتُت
اؼبعلتُت تشكبلف اؼبفتاح األساسية اكتساب اللغة.
 .1النظرية السلوكية ()BehavioristTheory
بدأت نظرايت السلوكية تثورت على علم النفس التقليدم كذالك برفضها
ؼبنهج اإلستبطاف َب البحث ,معتمدة على اؼبنهج التجرييب اؼبخربم .كمن ركاد ىذه
اإلذباه ايفاف ابفلوؼ صاحب النظرية التعلم الشرطي الكبلسيكي ,كالسكنر صاحب
النظرية التعلم الشرطي اإلجرائي كنظرية التعليم الذاٌب اؼبعزز كفكرة التعليم اؼبرب ,كادكارد
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ثوردايك صاحب النظرية احملاكلة كاػبطأ ,كالذم اضاؼ قنوف انتقاؿ األثر كالتدريب,
كتوؼباف الذم قباح َب اؼبزج بُت افكار اجملاؿ كالسلوكية .كيعترب ابفلوؼ رئد اؼبدرسة
السلوكية كمنشئها فركسيا ,ككاطسوف منشئ السلوكية َب امريكا عاـ. 1912-1914
كانت كجهات نظر السلوكليُت حوؿ التعلم اللغة كتعليمها مسيطر ُب
العقدين التاليُت للحرب العلمية الثانية .كيرل (كاسم  )2000اف ىذه االفكار رظبت
النظرايت العامة للتعلم من قبل السيكولوجيُت مثل سكنر( )1957صاحب كتاب
"التعزيز ُب تكنولوجيا التعليم "كشهرتو اتسعت بعد اصدار كتابيو" التعديل السلوؾ"
" "Behavior Modivicationك"السلوؾ الغوم/اللفظي" " Behavior
54
 "verbalعنوانو " علم التعلم كفن التعليم".
ب.كيفية اكتساب ادلهارات

ككضع الباحث كيفية اكتساب اؼبهارات اللغوية اليت كتبها أضبد فؤاد ؿبمود
علياف .كرأيو أف طريقة اكتساب اؼبهارة تقوـ على:ضم حركة انفعة بعضها إٕب بعض
لتؤلف حركة كاحدة ،كالتكسب اؼبهارة من اؼبهارات ،إال عن الطريق احملاكلة كالنجاح،
كىي تقوـ على التكرار الذل يواصلو اؼبتعلم اؼبتطلع كبو النجاح.

ج.دور التعليم االصطناعى (الرمسي) يف اكتساب اللغة الثانية

اؼبدرسة كبيئة لغوية خاصة .يرل ىيدم دكالم بيئة اللغة ُب اؼبدرسة من البيئة
االصطناعية .ىذه البيئة صنعها األساتذة ُب تعليم الطلبةُ .ب تعليم اللغة ،كانت بيئة
اللغة اؼبصطنعة موجها لًتقية جودة لغة الطلبة .هتييئة ىذه البيئة اثرىا العوامل الكثَتة
منها  :اؽبدؼ ،كجودة اؼبعلمُت ،كاؼبدخل،كالطريقة اؼبستخدمة ،كحالة الطلبة
55
كغَتىا.تلك العوامل تؤثر إٔب عملية تعليم اللغة للطبلب.
كل العوامل الىت تؤثر ُب تعليم اللغة الثانية تؤيد بيئة اللغة الىت صنعها
األساتذة.كلذلك أف بيئة اللغة اؼبصطنعة ؽبا خصائص إف تقارف مع البيئة الطبيعية .أف
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بيئة اللغة ُب اؼبدرسة مصطنعة ؽبا خصائص إف تقارف مع البيئة الطبيعية.أف بيئة اللغة
56
ُب اؼبدرسة مصطنعة بعدة اؼبخططات كاألىداؼ اػباصة.
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الفصل الثالث

منهجية البحث
أ .مدخل البحث ونوعو
قد عرفنا أبف طريقة البحث تنقسم إٔب قسمُت نبا طريقة الكيفية ىي طريقة
اليت تستخداـ ُب ربليل البياانت مثل ُب مبلحظة ،مقابلة .ك طريقة الكمية ىي
طريقة اليت تستخداـ ُب ربليل البياانت مثل ُب االستبانة ك االختبار 57.كُب ىذا
البحث استخدمت الباحثة "الطريقة الكمية"ألف الطريقة الكمية ىي العملية ُب نيل
اؼبعرفة ابستخداـ البياانت الرقمية اليت كانت ُب إهباد البياانت عن الشيئ اؼبنشود.
كالبحث للحصوؿ على انطباع الطالبات أك ىو الذم نعتمد فيو بشكل أساس من
الكلمات كالعبارات ُب صبيع عمليات البحث :صبع اؼبادة العلمية كربليليها كعرض
نتائج البحث .ألف البحث يتكرر ُب اتصاؿ اؼبخربين مع العمليات الىت تقوموا هبا أثنا
التعليم كاؼبتعلم .كالباحثة تصف من أقواؿ اػبرباء كأفعاؽبم أثناء اؼبقابلة أك أثناء
اؼببلحظة ,حيث يقيد كتكتب الباحثة صبيع ما هبده من اؼبخرب ُب اؼبذكرات اؼبتعلقة.
كأما نوع البحث فهو البحث كالتطوير( Research and
)Developmentأم أرادت الباحثة ُب ىذا البحث أف تطور اؼبواد التعليمية
كىي مادة اللغة العربية كذبرب ٍب تطبيق فعاليتها ُب الطالبات اعبالسات ُب الفصل
اغبادم عشر دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف مادكرا.
ب .خطوات البحث

ٌاما الطريقة اليت استخداـ ُب ىذا البحث ىي طريقة سوكيوف)( sugiyonoىي
اػبطوات اليت يبر هبا الباحثة ُب اعداد اؼبواد التعليمية كإنتاجها كىي كمايلي:

1

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2009) 414.
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دراسة مبدئية

التجريبة اؼبيدانية

صبع البياانت

التصحيح كالتعديل
اإلنتاج

تصميم اؼبنهج

التجريبة احملددة

ربكيم اػبرباء

التصحيح كالتعديل
اػبطة

التصحيح
كالتعديل النهائي

االنتاج

اػبطوات اليت سبرهبا الباحثة ُب إعداد الكتاب التعليمي كإنتاجو كىي كما يلي :
 .2الدراسة مبدئية أك اؼببلحظة
أكؿ اػبطة ىي أف تذىب الباحثة إٔب الفصل ليقوـ ابؼببلحظة اؼبباشرة على
الظاىرات أك اؼبشكبلت ُب عملية التعليم كالتعلم58.ك تًتكز الباحثة مبلحظتها ُب
حصة درس اللغة العربية ٍب ربليل األخطاء اللغوية فيها كتعُت حاجات الطالبات ُب
عملية التعليم كالتعلم.
 .2التخطيط
كبعد تعيُت حاجات التعليم كالتعلم بدأت الباحثة كتابة خطة ربتوم على
شكل اؼبواد التعليمية كىدفو كؿبتوايتو كتدريباتو.
 .3تصميم اؼبواد التعليمية

2

Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Pradigma Baru (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2011), 179.
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تصميم مواد تعليمية كاػبطة الثالثة ىي تصميم مواد تعليمية ُب شكل الكتاب
التعليمي ،ربدد لو الباحثة علي مهارة اللغوية لفصل اغبادم عشر دبدرسة معارؼ الثانوية
بنكبلف مادكرا ربت منهج الدرسة .أما من انحية احملتول اللغوية فيقدـ الكتاب اؼبفردات
كالًتاكب السهلة.ك كانت اؼبادة التعليمية تستمد من حياة الدارسُت اليومية .كيناسب
مع عمر الدارسُت كمستواىم التعليمي كَب كل هناية اؼبادة تدريبات.
كفقا علي ما سبق يكوف الكتاب علي جزء كاحد .كلكل درس يعاِب األمور
اآلتية:
ذ .الصورة
ر .اؼبفردات اعبديدة
ز .النص أك اغبوار
س .التدريبات استيعابية
ش .التدريبات من مهارات
ص .القواعد النحوية
ض .التدريبات من القواعد النحوية
ط .اللعبة اللغوية
 .4التحكيم اػبرباء
كىو عملية يقوـ هبا اػبرباء لتقييم اؼبواد التعليمية حىت تعرؼ الباحثة بعد ذلك
59
اؼبزااي كالقصور منها.
تستخدـ الباحثة االستبانة للحصوؿ على البياانت كنتائج التحكيم ،كيكوف نوع
االستبانة مغلقة كمقيدة حيث يطلب من اػببَت اختيار اإلجابة من اإلجاابت اؼبوجودة
فيها لتقييم اؼبواد التعليمية .االستبانة يتم استخدامها على هنج مقياس ليكرت
( (Likertابلدرجات األربع .كمعيار الدرجات على النحو التإب:
 )1درجة  ،1إذا كاف احملكم يعطي النتيجة ضعيفا جدا.
Sugiyono,op.cit.144.
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 )2درجة  ،2إذا كاف احملكم يعطي النتيجة ضعيفا.
 )3درجة  ،3إذا كاف احملكم يعطي النتيجة جيدا.
 )4درجة  ،4إذا كاف احملكم يعطي النتيجة جيدا جدا.
كلتحليل البياانت من نتيجة تقييم كتصديق اػبرباء لكل بند ،فيستخدـ الباحث
اؼبعادلة التالية:
∑
∑

البياف :
 :مئوية قيمة لكل بند
∑  :ؾبموعة النتائج احملصولة
∑  :ؾبموعة النتائج الكاملة
كفيما يلي دليل لتفسَت البياانت من نتيجة التقييم كالتصديق من اػبرباء
60
كما قدمو أريكونطا.
جدول درجات النجاح لعملية التقييم
الرقم

ادلئوية

معيار النجاح

البيان

1

 % 100 - % 80جيد كصادؽ يبكن استخدامو ُب التدريس بدكف
التصحيح كالتعديل

2

% 79 - % 56

مقبوؿ

يبكن استخدامو ُب التدريس
ابلتصحيح كالتعديل البسيط

3

% 55 - % 40

انقص

ال يبكن استخدامو ُب التدريس

4

أقل من % 39

مردكد

يصحح كلو أك يبدؿ

 .5التصحيح كالتعديل
4

Suharsmi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), 246.
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بعد أف حصل الباحثة على التقييم كالتصديق مع اإلشرافات من اػببَت فسارع
إٔب تصحيح كتعديل ما كجده من األخطاء كالنقصاف ُب تطوير الكتاب حىت تكوف
صاغبة لبلستخداـ ُب التدريس.
 .6التجربة اؼبيدانية
بعد أف قاـ الباحثة ابلتصحيح كالتعديل تذىب ابلكتاب التعليمي إٔب الفصل
ليجرم ذبربة ؼبعرفة مدل فعاليتو ،كذلك بعد أف قاـ ابالختبار القبلي على الطالبات
للكشف عن قدراهتم قبل التجربة .كبعد التجربة هبرم الباحث االختبار البعدم
للكشف عن قدراهتم بعد االختبار.
 .7التصحيح كالتعديل النهائي
ىذا التصحيح تقوـ بو الباحثة إذا كجد النقصاف من الكتاب التعليمي بعد
التجربة اؼبيدانية ،كإال فبل وبتاج إٔب التصحيح كالتعديلٍ ،ب يبكن بعد ذلك إنتاجو
كتعميمو.
ج.إجراء تقدًن مادة التعليم

االنشطة

الوقت

النشاط األكؿ
 يلقي اؼبعلم السبلـ كالتحية حقق اؼبعلم حضور اؼبتعلمُت يوجو اؼبعلم مادة التعليم ستدرس -يلقي اؼبعلم أىداؼ الدرس

 15دقائق

النشاط الرئيسي
 يلقي اؼبعلماؼبفردات اعبديدة يشرح اؼبعلم اؼبوضوع الذم سيدرسو الدارسوف -يشرح اؼبعلم اإلرشادات ُب إجابة األسئلة

 60دقائق
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 يعطي اؼبعلم األمثلة ُب إجابة األسئلة يسمع اؼبعلم الطلبة الشريط كأيمرىم إبجابة األسئلة أيمر اؼبعلم الطلبة ابؼبشاكرة كاحملاضرة عن األسئلة يشرح اؼبعلم اإلجابة الصحيحة يعطي اؼبعلم نتائج تدريبات الطلبة يعطى اؼبعلم اللعبة اللغوية15دقائق

النشاط األخَت
 يقدـ اؼبعلم زبليص اؼبادة التعليمية اليوـ يعطي اؼبعلم التقوًن كاإلنعكاس ؽبذا الدرس يقدـ اؼبعلم ربطيط التعليم َب اللقاء األٌبد .رلتمع البحث وعينتو

ؾبتمع البحث ُب اللغة ىو عدد السكاف ،كأما ُب االصطبلح ىو ؾبتمع أك
فردم من كل موضوعات البحث تسمى أيضا كحدة التحليل مثل اإلنساف كالشركة
ككسائل اإلعبلـ كغَتىا 61.كقاؿ سوغييونو ؾبتمع البحث ىو التعميم الذم يتكوف من
الكائن أك اؼبوضوع الذم لديو بعض الصفات كاػبصائص اؼبعينة اليت حددىا الباحثوف
لتعليمها ٍب االستنتاج منها .كاجملتمع ليس من الناس فقط بل من الكائنات الطبعية
كاألشياء أخرل أيضا 62.كؾبتمع البحث ُب ىذا البحث ىو صبيع الطالبات ُب الفصل
اغبادل عشر دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف .كعددىم  39طالبات.
أما عينة البحث ىي جزء من ؾبتمع البحث أك تكوف انئبة عنو 63.كأخذت
الباحثة العينية العنقودية ( )cluster/area samplingفصل كاحد من بعض
Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 154.
Sugiyono, op.cit117.
Suharsimi Arikunto, loc.cit 131.
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الفصل اغبادل عشر "أ" عددىم  39كأما عينتو ُب ىذا البحث ىو  39طالبات.
أخذت الباحثة ُب ىذا البحث العينية العنقودية كالفصل اغبادل عشر "ب"بربانمج
تعليم اللغة العربية.
ه.مصادرالبياانت
كمصادر البياانت ُب ىذا البحث تتكوف من:
 )1مدرس اللغة العربية ُب مدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف.
 )2طالبات ُب الفصل اغبادل عشر دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف.
 )3منهج الدارسة اؼبستخدمة بو مدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف.
 )4البياانت الكيفية ،ربصلها الباحثة من االفًتاحات كاؼبداخبلت اؼببلحظة كاؼبقابلة
 )5البياانت الكمية ،ربصلها الباحثة من إستيباانت اػبرباء كمن نتيجة االختيار القبلي
كاالختيار البعدم.
و.ادوات مجيع البياانت
كللحصوؿ إٔب البياانت اؼبختلفة اؼبتنوعة استخدامت الباحثة الطرائق اؼبتعددة
منها طريقة اؼبقابلة كاإلستباانت كطريقة اإلختبار.
 )1اؼبقابلة
اؼبقابلة ىي احملاكرة كاؼبوجهة بُت الباحثة كالطالبات اؼبعلم اؼبتعلقة دبوضوع البحث.
ىنا ستقوـ الباحثة ابؼبقابلة مع مدير مدرسة معارؼ الثانوىة كمدرس اللغة العربية
ؼبعرفة كيف يكوف تعلم اللغة العربية ُب ىذه مدرسة كما منهجها ُب تعليم اللغة العربية.
كىذه الطريقة استخداـ للمقابلة طالبات ماذا تكوف حاصل تعليم الكتاب االكؿ ك
الكتاب اؼبطور ،كلبلساتذة ماذا تكوف حاصل من علم الكتاب االكؿ كالكتاب
اؼبطور.
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 )2االستباانت
أستخدمت االستبانة ؼبعرفة اآلراء ،كالشعور ،كالسلوؾ ،كاألفكار لدل فيئة
البحث .ففي ىذا البحث ستستخدـ الباحثة ىذه اآلدة ؼبعرفة إرادة طالبات الفصل
اغبادل عشر دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف ُب تعليم الكتاب اؼبطور.
 )3االختبار
االختبار أحد من األدكات اليت تستخدمها الباحثة ؼبعرفة كفاءة الطالبات.
ُب ىذا البحث ستقوـ الباحثة ابالختبارين نبا االختبار القبلي كاالختبار البعدم.
كاما اؽبدؼ من االختبار القبلي ؼبعرفة قدرة طالبات الفصل اغبادل عشر دبدرسة
معارؼ الثانوية بنكبلف ُب فهم تعليم نصوص العربية .أما االختبار البعدم يقاـ ؼبعرفة
مدل فعالية اؼبواد التعليمية اؼبطورة ُب فهم تعليم نصوص العربية.
و .حتليل البياانت
 )1البياانت الكيفية ربصلها الباحثة من االفًتاحات كاؼبداخبلت اؼبقابلة
 )2البياانت الكمية ربصلها الباحثة من إستبياانت اػبرباء كمن نتيجة االختيار القبلي
كاالختيار البعدم.
أما التفسَت كالتعيُت ُب ربليل البياانت اجملموعة كربقيق اإلفًتاض العلمي
فتستعمل الباحثة اؼبعابَت فيما يلي:
درجة األحصائية الوصفية
91% -100%

فبتاز
جيد

51%-75 %

مقبوؿ

75%-90%
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انقص
ضعيف

26% -50%
5 %-25 %
ز.أساليب حتليل البياانت

بناء على أف ىذا البحث تستخدـ االختبار القبلي كالبعدم جملموعة كاحدة
ستستخدـ الباحثة  T testلتحليل البياانت اليت حصل عليها الباحثة خبلؿ
االختبار القبلي كالبعدم .كيتم إجراء االختبار من خبلؿ اػبطوات اإلحصائية التالية:
 )1جدكؿ نتائج االختبارين كتفاكهتما على النحو التإب:
التفاكت )(d
النتيجة
y-x
االختبار القبلي -االختبار البعدم
y
x

العينة

D2

 )2تعيُت معدؿ التفاكت بُت االختبارين .كرموزه كما يلى:
∑

= Md

البياانت:
: Mdالوسط اغبساىب أك اؼبعدؿ من التفاكت بُت االختبار البعدل
كاالختبار القبلى
∑  :ؾبموع تفاكت النتائج

 : nعدد العينة

 .)3تعيُت " tحساب" كرمزه كما يلى:

∑

∑√
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البياانت:
 t : tحساب
∑  :ؾبموع من مربعات التفاكت
.)4تعيُت  tجدكؿ .كرمزه كما يلى:
)t=1-1/2𝛼)(n-1
البياانت:
 t : tجدكؿ
 : αمقياس التمييز األدىن = 1
 .)5التحليل األخَت ىو إذا كاف عدد " tحساب "أكرب من عدد " tجدكؿ" فهناؾ
فعالية ،كإذا كاف عدد " tحساب "أصغر من عدد " tجدكؿ" فليس فهناؾ فعالية
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الفصل الرابع

عرض البياانت وحتليلها
ىذا البحث وبتوم على مبحثُت ،اؼببحث األكؿ يعرض فيو نتائج البحث من
مراحل تصميم اؼبواد التعليمية ،كاؼببحث الثاين يعرض فيو نتائج البحث من ذبربة اؼبواد
التعليمية.
أ .ادلبحث األول :تصميم ادلواد التعليمية ادلطورة
ٔ.دراسة مبدئية أو ادلالحظة
بدات الباحثة َب ىذا البحث ابؼببلحظة اؼبباشرة على الظواىرات كاؼبشكبلت َب
عملية التعليم ك التعلٌم ؼبهارات لغوية َب مدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف مادكرا خاصة
لفصل اغبادل عشر .كنتيجة اؼببلحظة ىي ذبد الباحثة اؼبشكبلت الكثَت لتعليم اللغة
العربية.
كمن اؼبشكبلت الىت ذبد الباحثة َب تعليم اللغة العربية َب مدرسة معارؼ
الثانوية بنكبلف مادكرا أكثر ىم كما يلى :من طالبات ال يفهمن إٔب اؼبواد التعليم
اؼبوجودة ُب اؼبدرسة فتعلم ٓب توجد من النتائج االقصى.
الطالبات ال يفهمن إٔب اؼبواد التعليم اؼبوجودة ُب اؼبدرسة .كغَت ذلك ،إف
الكتاب اللغة العربية يستخدـ ُب اؼبدرسة ال يناسنب مع قدرات الطالبات ُب البيئة
اؼبدرسة ،كتدرس الكتاب اؼبدرسة اليناسب مع اؼبناىج الدراسة الذم يوجد َب
اؼبدرسة .كبُت من مشكلة ايضا ىي من معلمات اليت صعوبة َب علم اؼبواد تعليم ألف
اؼبواد التعليمية يستخدـ ال يناسب ابؼبناىج الدراسى.
من اؼبشاكل ايضا ىو من منهج ،إف الكتاب اؼبوجود ٓب يناسب ابؼبناىج الذم
يستخدـ فيو ،فلذالك الطالبات ال يفهمن عن الدراسة الىت علمت من اؼبعلمات.
اؼبشاكل األخرل اليت كجدهتا الباحثة ىي العوامل البيئة ،رغم أف اؼبدرسة تقوـ
من رعاية مؤسسة اؼبعهد كلكن ليس ىناؾ جهد لتقدـ الطالبات لتكوف أكثر مهارة
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ُب فهم اللغة العربية ك الطالبات البلئي يعلمن ىناؾ ليس فقط من داخل معهد لكن
من اجملتمع اػبارجي أيضا إرساؿ أطفاؽبم إٔب اؼبدرسة ىناؾ مع الثقة ُب اغبصوؿ على
ابركة من كيام سيخنا دمحم خليل.
بناء على ىذا اغباؿ ،وبتاجن الطالبات الكتاب اؼبصمم وبتوم على اؼبواد
تعليم اللغة العربية اليت تناسب ابؼبناىج الىت يستخدـ فيها ،كالدركس اليت يفهمن
ٕ .ختطيط

اعتماد على حاجات الطالبات كبعد تفهم الباحثة اؼبشكبلت التعليم كالتعلم.
خطت الباحثة لتطوير اؼبواد التعليمية ؼبساعدة الدارسُت ك اؼبدرسُت ُب تعليم اللغة
العربية لتنمية اؼبهارات اللغوية .اف ىذه اؼبواد تتكوف من الرابع كحدة كىي التعارؼ
الرايضة .لكل الوحدة تتكوف من أربعة
كاؽبواية ،كاغبياة ٌ
الص ٌحيٌة ،كاؼبرافق العامة ،ك ٌ
دركس فحاصل اآلخر من صبيع الدرس ىي ست عشر .كَب كل الدرس تتكوف من
اؼبفردات اعبديدة كالنص أك اغبوار كأسئلة استيعابية كالتدريبات على اؼبهارات ،كالقواعد
النحوية كالتدريبات عن كالقواعد النحوية كاللعبة اللغوية.
نظر إٔب حاجات الطالبات تقدـ الباحثة لتطوير الكتاب التعليمي ؼبساعدة
الطالبات على تنمية مهارة اللغة ،كيكوف التخطيط كما يلى:
 .1مهارة االستماعُ :ب مهارة االستماع يكوف الصورة ،مفردات جديدة ،النص
عن الصورة ،أسئلة استيعابية عن مهارة االستماع ،تدريبات عن مهارة
االستماع  ،قواعد النحوية ،تدريبات عن قواعد النحوية ،اللعبة اللغوية.
 .2مهارة الكبلـُ :ب مهارة الكبلـ يكوف الصورة ،مفردات جديدة ،النص عن
الصورة ،أسئلة استيعابية عن مهارة الكبلـ ،تدريبات عن مهارة الكبلـ،
قواعد النحوية ،تدريبات عن قواعد النحوية ،اللعبة اللغوية.
 .3مهارة القراءةُ :ب مهارة القراءة يكوف الصورة ،مفردات اعبديدة ،النص عن
الصورة ،أسئلة استيعابية عن مهارة القراءة ،تدريبات عن مهارة القراءة،
قواعد النحوية ،تدريبات عن قواعد النحوية ،اللعبة اللغوية.
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 .4مهارة الكتابةُ :ب مهارة الكتابة يكوف الصورة ،مفردات جديدة ،النص عن
الصورة ،أسئلة استيعابية عن مهارة الكتابة  ،تدريبات عن مهارة الكتابة ،
قواعد النحوية ،تدريبات عن قواعد النحوية ،اللعبة اللغوية.
إف الكتاب اؼبطور يناسب ابالفهم الطالبات ،كيناسب ابالقدرة الطالبات،
كيناسب اباؼبنهج الذم يستخدـ ُب اؼبدرسة ،كيناسب ابالبيئة ؿبالية ك كيناسب ابالرغبة
مدرسة اليت تعلم الكتاب اللغة العربية أيضا.
كتتكوف خطة اؼبادة التعليمية ُب اعبدكؿ اآلٌب:
جدولٔ: ٗ.خطة ادلادة التعليمية

رقم

الوحدة

الدرس

ادلوضوع

ٔ

التعارؼ واذلواية

الدرس األول:مهارة

ركوب الدراجات

ٕ

الص ّحيّة
احلياة ّ

االستماع
الدرس الثاىن :مهارة

قرأة ىف ادلكتبة

الكالم
الدرس الثالث :مهارة

مطعم سينجاي

القراءة
الدرس الرابع :مهارة

طبخ يف ادلطبخ

الكتابة
الدرس األول:مهارة

فحص األسنان

االستماع
الدرس الثاىن :مهارة

فوائد جزر

الكالم
الدرس الثالث :مهارة

بورتقال للصحة

القراءة
الدرس الرابع :مهارة

فطور
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الكتابة
ٖ

ادلرافق العامة

ٗ

الرايضة

الدرس األول:مهارة

مكتبة

االستماع
الدرس الثاىن :مهارة

سلترب فورتوان

الكالم
الدرس الثالث :مهارة

مستشفى شارفة

القراءة

أمبامي راتو ايبو
بنكالن

الدرس الرابع :مهارة

مكتب الربيد

الكتابة
الدرس األول:مهارة

لعبة كرة القدم

االستماع
الدرس الثاىن :مهارة

لعبة الكرة الطائرة

الكالم
الدرس الثالث :مهارة

الرايضة ركوب

القراءة

دراجة

الدرس الرابع :مهارة

األلعاب اجلمبازية

الكتابة
ٖ .تصميم ادلواد التعليمية
كبعد تعيُت خطة على شكل اؼبواد التعليمية كىدفيها كؿبتوايهتا كمفرداهتا
كتدريباهتا ٍب تصميم اؼبواد التعليمية َب شكل الكتاب التعليمي على مهارات لغوية
لفصل اغبادل عشر ابؼبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف لتنمية مهارات اللغوية .إما
ؿبتوايهتا كما يلى:
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جدولٕ : ٗ.تصميم ادلادة التعليمية

أ) الوحدة األوىل :التعارؼ واذلواية
مهارة االستماع

مهارة الكالم

مهارة القراءة

مهارة الكتابة

ٔ) الصورة

ٔ) الصورة

ٔ) الصورة

ٔ) الصورة

)2اؼبفردات اعبديدة )2اؼبفردات اعبديدة )2اؼبفردات اعبديدة )2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع  )3اغبوار ابؼبوضوع  )3اغبوار ابؼبوضوع  )3اغبوار ابؼبوضوع
طبخ ُب اؼبطبخ
مطعم
قرأة َب اؼبكتبة
ركوب الدراجات
 )4أسئلة استعابية
سينجام
 )4أسئلة استعابية  )4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على  )5التدريبات على  )4أسئلة استعابية  )5التدريبات على
الكتابة
 )5التدريبات على
الكبلـ
االستماع
 )6القواعد النحوية
القراءة
 )6القواعد النحوية  )6القواعد النحوية
 )7التدريبات على  )7التدريبات على  )6القواعد النحوية  )7التدريبات على
القواعد
 )7التدريبات على
القواعد
القواعد
 )8اللعبة اللغوية
القواعد
 )8اللعبة اللغوية
 )8اللعبة اللغوية
 )8اللعبة اللغوية

الص ّحيّة
ب)الوحدة الثاين :احلياة ّ
مهارة الكالم
مهارة االستماع
 )1الصورة

 )1الصورة

مهارة القراءة

مهارة الكتابة

 )1الصورة

 )1الصورة

)2اؼبفردات اعبديدة )2اؼبفردات اعبديدة
)2اؼبفردات اعبديدة )2اؼبفردات
 )3اغبوار ابؼبوضوع  )3اغبوار ابؼبوضوع
 )3اغبوار ابؼبوضوع اعبديدة
فطور
اغبوار بورتقاؿ للصحة
فحص األسناف )3
 )4أسئلة استعابية  )4أسئلة استعابية
 )4أسئلة استعابية ابؼبوضوع
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 )5التدريبات على  )5التدريبات على
 )5التدريبات على فوائد جزر
الكتابة
القراءة
)4أسئلة استعابية
االستماع
 )6القواعد النحوية  )5التدريبات  )6القواعد النحوية  )6القواعد النحوية
 )7التدريبات على  )7التدريبات على
 )7التدريبات على على الكبلـ
القواعد
القواعد
)6القواعد
القواعد
 )8اللعبة اللغوية
 )8اللعبة اللغوية
 )8اللعبة اللغوية النحوية
)7التدريبات على
القواعد
 )8اللعبة اللغوية

ج) الوحدة الثالث :ادلرافق العامة
مهارة االستماع

مهارة الكالم

مهارة القراءة

مهارة الكتابة

 )1الصورة

 )1الصورة

 )1الصورة

 )1الصورة

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
مكتبة
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
االستماع
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على
القواعد
)8اللعبة اللغوية

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
ـبترب فورتوان
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
الكبلـ
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على
القواعد
)8اللعبة اللغوية

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
مستشفى
شارفة أمبامي
راتو ايبو بنكبلف
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
القراءة
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
الربيد
مكتب
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
الكتابة
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على
القواعد
)8اللعبة اللغوية
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القواعد
)8اللعبة اللغوية

د) الوحدة الرابع :الرايضة
مهارة االستماع

مهارة الكالم

مهارة القراءة

مهارة الكتابة

ٔ) الصورة

ٔ) الصورة

ٔ) الصورة

ٔ) الصورة

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
لعبة كرة القدـ
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
االستماع
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على
القواعد
)8اللعبة اللغوية

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
لعبة الكرة الطائرة
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
الكبلـ
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على
القواعد
)8اللعبة اللغوية

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
ركوب
الرايضة
دراجة
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
القراءة
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على
القواعد
)8اللعبة اللغوية

)2اؼبفردات اعبديدة
 )3اغبوار ابؼبوضوع
األلعاب اعبمبازية
)4أسئلة استعابية
 )5التدريبات على
الكتابة
)6القواعد النحوية
 )7التدريبات على
القواعد
)8اللعبة اللغوية
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ٗ.حتكيم اخلرباء
ٔ -احملكم
بعد انتهاء الباحثة عملية التصميم ،جرت الباحثة عملية التحكيم .تعطي الباحثة
اؼبواد التعليمية اؼبطورة إٕب احملكمُت ،كنبا من اػبرباء اللٌذين سيفتش اؼبواد التعليمية
اؼبطورة كىم متأىبلف كمتخصصاف ُب اللغة العربية كتعليمها .كنبا:
 )1األستاذ دكتور اغباج حسُت عزيز اؼباجستَت ،ىو مدرس اللغة العربية ُب كلية
الًتبية ُب مرحلة اؼباجستَت َب جامعة سوانف امبيل سورااباي.
 )2األستاذ دكتور مركاف أضبد توفيق ،ىو مدرس اللغة العربية َب كلية الًتبية ُب
مرحلة اؼباجستَت َب جامعة سوانف امبيل سورااباي.

ٕ -ادلالحظات واإلرشادات اإلضافية من احملكم

شبة اؼببلحظات كاإلرشادات اإلضافية عن الكتاب اؼبطور من ؿبكم ،كما
يلى:
أ) وبتاج الكتاب اؼبطور إٔب تصحيح األخطاء النحوية كالصرفية َب الكتاب.
ب) وبتاج الكتاب اؼبطور إٔب تصحيح األخطاء الكتابة كاإلمبلئية َب الكتاب.
ج) وبتاج الكتاب اؼبطور إٔب تصحيح األخطاء نقط كالفواصل اؼبوجود فية.
كَب كرقة التقيم للمحكم ىناؾ طبسة بنود َب الكتاب التعليمي كىي أحكاـ
عامة ك معاعبة اؼبفردات ك معاعبة مهارات األربعة اللغوية ك نصوص الكتاب ك
األنشطة كالتدريبات .كُب هناية االستبانة طلبت الباحثة االرشادات كاالقًتاحات أبنو
يقوؿ الكتاب بشكل عاـ جيد لكنو وبتاج إٔب بعض التعديبلت َب اجراءات تقدًن
الدرس كبعد ذلك تصحيح الباحثة .كأما تقدير الدرجات احملصولة كماسبق ذكره ُب
الفصل الثالث ىو:
جدول رقم ٗ: ٖ.درجة النجاح لعملية التقييم

الرقم

ادلئوية

معيار النجاح

البيان
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1

 % 100 - % 80جيد كصادؽ يبكن استخدامو ُب التدريس بدكف
التصحيح كالتعديل

2

% 79 - % 56

مقبوؿ

يبكن استخدامو ُب التدريس
ابلتصحيح كالتعديل البسيط

3

% 55 - % 40

انقص

ال يبكن استخدامو ُب التدريس

4

أقل من % 39

مردكد

يصحح كلو أك يبدؿ

بعد أف تفوض الباحثة االستبانة كاؼبواد التعليم اؼبصمم فبدأت الباحثة التحليل
من تلك االستبانة .كنتائج ربكيم اػبربين للكتاب اؼبصمم لتنمية مهارات اللغوية كاما
تقيمها ىو من بُت  1إٔب  -1 . 4مردكد  -2انقص  -3مقبوؿ  -4جيد كما يلي:
جدول رقم ٗ : ٗ.نتائج التقوًن ( حتكيم اخلرباء)
البنود

الرقم

نتائج التقوًن من

اخلربين
األوىل

اجملموع

الثاىن

أ) أحكام عامة
1

اؼبادة التعليمية مناسبة ؼبستوم الدارسُت

4

3

7

2

اؼبادة التعليمية تناسب بكفائة الدارسُت

4

3

7

3

الدرس مناسب للزماف احملدد

3

3

6

4

لغة اؼبادة التعليمية ىي اللغة العربية الفصحي

3

4

7

5

تشتمل اؼبادة اللغة العربية البسيطة

3

4

7

6

زبلوا اؼبادة من األخطأ الطباعية

3

3

6

7

زبلوا اؼبادة من األخطأ اللغوية

3

3

6

8

زبلوا اؼبادة من األخطأ اللغوية

4

3

7
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9

تشتمل اؼبادة علي قائمة اؼبفردات اعبديدة

3

3

6

10

تستخدـ اؼبادة الوسائل التعليمية اؼبناسبة

3

3

6

11

الصور ُب اؼبادة مناسبة ؼبا كضعت لو

3

4

7

12

تصور الصورة ابلوضوخ كالبساطة

3

3

6

13

تصور الصورة ابعبمل

3

3

6

14

ىناؾ توازف بُت كحدات اؼبقرر

3

3

6

15

عدـ الشكل مناسبة للمرحلة

3

3

6

16

يشمل الكتاب علي فهارس تساعد علي
استخدامو

3

4

7

ب) معاجلة ادلفردات
1

تناسب عدد اؼبفردات اعبديدة ُب الدرس
الواحد

3

3

6

2

يتم التدريب علي اؼبفردات اعبديدة كتثبيت
ٌ
معناىا بصورة جيدة

3

3

6

3

بتدرج مقبوؿ
يتم عرض اؼبفردات ٌ
ٌ

3

3

6

4

3

7

4

يتم تعزيز اؼبفردات السابقة بدرجة كافية
ٌ

ج) معاجلة مهارات األربعة اللغوية
معاجلة مهارة االستماع
1

يهتم الكتاب دبهارة االستماع

4

3

7

2

تتم معاعبة االستماع بصورة متدرجة

3

3

6

3

يدرب الطالب علي فهم اؼبسموع من اؼبعلٌم
كالشريط

3

3

6

4

عدد النصوص كاؼبواد اؼبسموعة مناسبة

3

3

6

5

كل كحدة
طبيعة النصوص اؼبسموعة ُب ٌ

3

3

6
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مناسبة
6

عدد التمارين اؼبصاحبة لكل نص مسموع
كاؼ كمناسب

3

3

6

معاجلة مهارة الكالم
7

يهتم الكتاب دبهارة الكبلـ

4

3

7

8

تتم معاعبة الكبلـ بصورة متدرجة

3

3

6

9

يدرب الطالب علي فهم الكبلـ من اؼبعلٌم
كالشريط

3

3

6

10

عدد النصوص كمادة مهارة الكبلـ مناسبة

3

3

6

11

كل
طبيعة النصوص ؼبادة مهارة الكبلـ ُب ٌ
كحدة مناسبة

3

3

6

12

عدد التمارين اؼبصاحبة لكل نص مادة مهارة
الكبلـ كاؼ كمناسب

4

3

7

معاجلة مهارة القراءة
13

يهتم الكتاب دبهارة القراءة

4

3

7

14

تتم معاعبة القراءة بصورة متدرجة

3

3

6

15

يدرب الطالب علي فهم اؼبقركء من اؼبعلٌم
كالشريط

3

3

6

16

عدد النصوص كاؼبواد اؼبقركءة مناسبة

3

3

6

17

كل كحدة مناسبة
طبيعة النصوص اؼبقركءة ُب ٌ

3

3

6

3

3

6

18

عدد التمارين اؼبصاحبة لكل نص مقركء
كاؼ كمناسب

معاحلة مهارة الكتابة
19

يهتم الكتاب دبهارة الكتابة

4

3

7
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20

تتم معاعبة الكتابة بصورة متدرجة

3

3

6

21

يدرب الطالب علي فهم اؼبكتوب من اؼبعلٌم
كالشريط

3

3

6

22

عدد النصوص كاؼبواد اؼبكتوبة مناسبة

3

3

6

23

كل كحدة مناسبة
طبيعة النصوص اؼبكتوبة ُب ٌ

3

3

6

3

3

6

24

عدد التمارين اؼبصاحبة لكل نص مكتوب
كاؼ كمناسب

د) نصوص الكتاب
ٔ

يبدأ اؼبادة بعرش النصوص القرائية دبرحلة
مناسبة

4

3

7

ٕ

ترتبط النصوص ُب اؼبادة ابىتمامات اؼبتعلم
كخرباتو

4

3

7

ٖ

ربرص نصوص اؼبادة علي تربية اإلسبلمية

4

3

7

ٗ

اؼبعلومات اليت تضمنتها نصوص اؼبادة
صحيحة كدقيقة

3

3

6

ه) األنشطة والتدريبات
ٔ

عدد التدريبات ُب كل درس مناسب

3

3

6

ٕ

تناسب األنشطة كالتدريبات ؼبستول الطبلب

3

4

7

ٖ

تقدـ اؼبادة إرشادات كاضحة ككافية لتأدية
النشاط

3

4

7

ٗ
٘

يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات
ٌ

4

4

8

تتميز بُت إرشادات كاحدة كغَتىا

3

3

6

ٙ

تقدـ اؼبادة أساليب العربية

3

4

7

174

170

344

اجملموع
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األول:
التحكيم ّ

174
216

التحكيم الثاين :

170
216

%ٛٓ،٘٘ = ٔٓٓ x

٘٘%ٚٛ،ٚٓ + %ٛٓ،
%ٜٚ،ٕٙ٘ =ٕ:

%ٚٛ،ٚٓ=ٔٓٓ x

نظرا إٔب النتائج كلها فيكوف تقدير معاعبة الكتاب اؼبطور َب أعلى درجة
فاتقدير ؽبا مقبوؿ ابلدرجة اؼبؤية  %79،625كمعٌت ذلك أنو يبكن استخدامو
ابلتصحيح كالتعديل البسيط.
٘ .التصحيح و التعديل
بعد أف ربكيم الكتاب من اػبربين ،سارعت الباحثة إٔب التصحيح كتعديل
ماكجده األخطاء كالنقصاف ُب الكتاب حىت يكوف الكتاب ُب أكمل صورة .كقد
قامت الباحثة بتحصيح الكتاب كعدلو كما أشار اػبربين ،كمن األشياء اليت صححها
الباحثة ىي:
 .1تصحيح األخطاء النحوية كالصرفية اؼبوجودة فيو.
 .2تصحيح األخطاء الكتابة كاإلمبلئية اؼبوجودة فيو.
 .3تصحيح األخطاء ن ٌقط كالفواصل اؼبوجودة فيو.
ب .ادلبحث الثاين :فعالية ادلادة التعليمية ادلطورة
ٔ.عرض البياانت عن استخدام الكتاب التعليمي وحتليلها
ُب ىذا اؼببحث ،أجرت الباحثة سادسة لقاءات ُب ذبريب فعالية استخداـ
الكتاب التعليمي الذم طوره الباحثة ،فأكؿ اللقاء إلجراء اإلختبار القبلى ،كالرابعة
لقاءات بعده لتجربة الكتاب التعليمي ،أما آخر اللقاء أم اللقاء السادس فهو إلجراء
اإلختبار البعدم .قامت الباحثة بتجربة الكتاب من التاريخ  3ديسمرب 2018ـ إٔب
 8ديسمرب 2018ـ
أ .االختبار القبلى
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كما كردت الباحثة َب فصل اغبادل عشر أبف تصميم البحث ىو تصميم
ؾبموعة كاحدة ابالختبار القبلي كالبعدم( one group pretest and postes

 .)designكقد ًب إجراء االختبار القبلي  3ديسمرب .2018كىذه ىي نتائج االختبار
القبلي:
تستخلص الباحثة من البياانت اؼبعركضة ما يلي:
أعلى نتيجة الطالبات =80
كأخفضها =56
اجملموع =2799
معدؿ النتائج =.71,76=39:2799
النسبة اؼبئوية =%71,76 = %100x 2799
39

ٔ -اللقاء االول

بدأ الدرس ُب الساعة الواحد سباما هنارا كينتهي ُب الساعة الثانية هنارا ،أم 70
دقيقة  ،كىي ُب يوـ االثنُت ريخ  4ديسمرب 2018ـ.
الدرس االول
ركوب الدراجات
نوع اؼبهارة
الطريقة
األسلوب
الوسائل
التسجيل
زمن الدرس
الفصل

 :االستماع
 :االنتقائية (ظبعية شفوية كمباشرة)
 :النٌص كاغبوار
 :كتاب "دركس اللغة العربية" قلم السبورة ،السبورة كجهاز
 70 :دقيقة
 :اغبادم عشر
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اذلدؼ العام:
تعرؼ الصوت حركؼ ككلمة ابللغة العربية الذم تتعلق اب اؽبواية.

اذلدؼ اخلاص :

 .1تعرؼ الصوت حركؼ بُت حرؼ ؾ اباغبرؼ خ ك حرؼ أ ابغبرؼ ع ك حرؼ ت
ابغبرؼ ط ك حرؼ ؽ ابغبرؼ ؾ ؼبفردات الذم ظبعن.
 .2اإلجابة عن السؤاؿ كفقا للنص الذم تتعلق اب اؽبواية.
 .3فهم النص عن القواعد النحوية

جدول ٗ.ٙخطوات التدريس
خطوات التدريس

الزمن

ادلقدمة

ٓٔ

 -1قامت الباحثة ابلتحية كالسبلـ
 -2سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات
 -3قرأت الباحثة كشف اغبضور
 -4كزعت الباحثة الكتاب اؼبطور
 -5بُت الباحث حملة بسيطة عن الكتاب اؼبطور
 -6أخرب الباحثة الطالبات عن موضوع الدرس
 -7تشجعت الطالبات لتجتهد ُب تعلم اللغة العربية ابستخداـ كتاب اؼبقرر.

دقائق

العرض

ٓ٘

 -1تبدأ بتعليم اؼبفردات اعبديدة
ٍ -2ب تعليم النص
ٍ -3ب تعليم األسئلة االستيعابية
ٍ -4ب تعليم تدريبات

دقيقة

74

ٍ -5ب تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها
ٍ -6ب تعليم التدريبات عن القواعد النحوية
ٍ -7ب تعليم اللعبة اللغوية
االختتام
 -1تقوـ الباحثة كالطالبات بتلخيص مادة الدرس
 -2تعطي الباحثة الطالبات فرصة لؤلسئلة ما تتعلق ابؼبادة
 -3تسأؿ الباحثة بعض الطالبات أسئلة تتعلق ابؼبادة لتأكيد فهمهن
 -4أتمر الباحثة الطالبات أبداء كاجبات منزلية ُب بيوهتن
 -5تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم ابلدرس

ٓٔ
دقائق

 -6تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفارة اجمللس ٍب تسلم الباحثة عليهن
قبل خركجو من الفصل.
ٕ -اللقاء الثاين
بدأ الدرس ُب الساعة الواحدة سباما هنارا كينتهي ُب الساعة الثانية هنارا ،أم 70
دقيقة  ،كىي ُب يوـ ثبلاثء ريخ  5ديسمرب 2018ـ.
ال ّدرس الثاين

قراءة يف مكتبة
نوع اؼبهارة
الطريقة
األسلوب

 :الكبلـ
 :االنتقائية (ظبعية شفوية كمباشرة)
 :اغبوار

الوسائل
زمن الدرس
الفصل

 :كتاب "دركس اللغة العربية" جهاز التسجيل كالشاشة
 70x 2 :دقيقة
 :اغبادم عشر
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اذلدؼ العام:
فهم الصوت ككلمة اللغة العربية َب اػبطاابت الذم تتعلق اب اؽبواية.
اذلدؼ اخلاص :
ٔ .سبكن على القياـ حبوار بسيط عن اؽبواية.

ٕ .قادرة على التعبَت عن الكلمات استخداـ القواعد النحوية ضمَت كفعل اؼباضى.
جدول ٗ.ٙخطوات التدريس
خطوات التدريس

الزمن

ادلقدمة

ٓٔ

 -1قامت الباحثة ابلتحية كالسبلـ.
 -2سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات.
 -3قرأت الباحثة كشف اغبضور.
 -4تفتس الباحثة كتب الطالبات ،كاليت ٓب تعمل الواجب فعالية العقاب.
 -5أمر الباحثة الطالبات أف تقرؤكا إجابة كإجبتهم متبادال ،لكل كاحد
سؤاؿ كاحد ،كإذا أخطأ الطالبات ُب اإلجابة فا الباحثة يصححة مباشرة
 -6أخرب الباحثة الطالبات عن موضوع الدرس
 -7تشجعت الطالبات لتجتهد ُب تعلم اللغة العربية ابستخداـ كتاب اؼبقرر.

دقائق

العرض

ٓ٘

 -1تبدأ بتعليم اؼبفردات اعبديدة
ٍ -2ب تعليم النص
ٍ -3ب تعليم األسئلة االستيعابية
ٍ -4ب تعليم تدريبات
ٍ -5ب تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها

دقيقة
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ٍ -6ب تعليم التدريبات عن القواعد النحوية
ٍ -7ب تعليم اللعبة اللغوية
االختتام
 -1تقوـ الباحثة كالطالبات بتلخيص مادة الدرس
 -2تعطي الباحثة الطالبات فرصة لؤلسئلة ما تتعلق ابؼبادة
 -3تسأؿ الباحثة بعض الطالبات أسئلة تتعلق ابؼبادة لتأكيد فهمهن
 -4أتمر الباحثة الطالبات أبداء كاجبات منزلية ُب بيوهتن
 -5تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم ابلدرس

ٓٔ
دقائق

 -6تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفارة اجمللس ٍب تسلم الباحثة عليهن
قبل خركجو من الفصل.
ٖ -اللقاء الثالث
بدأ الدرس ُب الساعة الواحد سباما هنارا كينتهي ُب الساعة الثانية هنارا ،أم 70
دقيقة  ،كىي ُب يوـ ثبلاثء ريخ  6ديسمرب 2018ـ.
ال ّدرس الثالث

مطعم سينجاي
نوع اؼبهارة
الطريقة
األسلوب

 :القراءة
:االستقرائية
 :القراءة الصامتة

الوسائل
زمن الدرس
الفصل

:كتاب "دركس اللغة العربية" السبورة ،الصورة اؼبسلسة
 70x 2 :دقيقة
 :اغبادم عشر
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اذلدؼ العام:
اكتساب معلومات من التعبَت بسيط تتعلق ابؽبواية.

اذلدؼ اخلاص :

 .1فهم النص الذم كجد ُب القواعد النحوية اسم موصوؿ
 .2تعيُت صبلة من اسم موصوؿ الذم كقع ُب النص
جدول ٗ.ٙخطوات التدريس
خطوات التدريس

الزمن

ادلقدمة

ٓٔ

 -1قامت الباحثة ابلتحية كالسبلـ
 -2سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات
 -3قرأت الباحثة كشف اغبضور
 -4تفتس الباحثة كتب الطالبات ،كاليت ٓب تعمل الواجب فعالية العقاب.
 -5أمر الباحثة الطالبات أف تقرؤكا إجابة كإجبتهم متبادال ،لكل كاحد
سؤاؿ كاحد ،كإذا أخطأ الطالبات ُب اإلجابة فا الباحثة يصححة مباشرة
 -6أخرب الباحثة الطالبات عن موضوع الدرس
 -7تشجعت الطالبات لتجتهد ُب تعلم اللغة العربية ابستخداـ كتاب اؼبقرر.

دقائق

العرض

ٓ٘

 -1تبدأ بتعليم اؼبفردات اعبديدة
ٍ -2ب تعليم النص
ٍ -3ب تعليم األسئلة االستيعابية
ٍ -4ب تعليم تدريبات
ٍ -5ب تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها
ٍ -6ب تعليم التدريبات عن القواعد النحوية

دقيقة
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ٍ -7ب تعليم اللعبة اللغوية
االختتام
 -1تقوـ الباحثة كالطالبات بتلخيص مادة الدرس
 -2تعطي الباحثة الطالبات فرصة لؤلسئلة ما تتعلق ابؼبادة
 -3تسأؿ الباحثة بعض الطالبات أسئلة تتعلق ابؼبادة لتأكيد فهمهن
 -4أتمر الباحثة الطالبات أبداء كاجبات منزلية ُب بيوهتن
 -5تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم ابلدرس
 -6تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفارة اجمللس ٍب تسلم الباحثة عليهن
قبل خركجو من الفصل.

ٓٔ
دقائق

ٗ -اللقاء الرابع
بدأ الدرس ُب الساعة الواحد سباما هنارا كينتهي ُب الساعة الثانية هنارا ،أم 70
دقيقة  ،كىي ُب يوـ ثبلاثء ريخ  7ديسمرب 2018ـ.
الدرس الرابع
طبخ يف ادلطبخ
نوع اؼبهارة
الطريقة
األسلوب
الوسائل
زمن الدرس
الفصل

اذلدؼ العام:

:الكتابة
:اإلنشاء موجة
 :اإلمبلء اختبارم
الصورة
 :كتاب "دركس اللغة العربية" قلم السبورة ،السبورة ك ٌ
 70x 2 :دقيقة
 :اغبادم عشر

كشف معلومات ابلكتابة عن اؽبواية.
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اذلدؼ اخلاص :
 .1هبعل صبلة بسيط متعلق عن "اؽبواية"
.2ترتيب الفقرات بسيط متعلق عن "اؽبواية"
جدول ٗ.ٙخطوات التدريس
خطوات التدريس

الزمن

ادلقدمة

ٓٔ

 -1قامت الباحثة ابلتحية كالسبلـ
 -2سأؿ الباحثة عن أحواؿ الطالبات
 -3قرأت الباحثة كشف اغبضور
 -4كزعت الباحثة الكتاب اؼبطور
 -5بُت الباحث حملة بسيطة عن الكتاب اؼبطور
 -6أخرب الباحثة الطالبات عن موضوع الدرس
 -7تشجعت الطالبات لتجتهد ُب تعلم اللغة العربية ابستخداـ كتاب اؼبقرر.

دقائق

العرض

ٓ٘

 -1تبدأ بتعليم اؼبفردات اعبديدة
ٍ -2ب تعليم النص
ٍ -3ب تعليم األسئلة االستيعابية
ٍ -4ب تعليم تدريبات
ٍ -5ب تعليم القواعد النحوية مع أمثلتها
ٍ -6ب تعليم التدريبات عن القواعد النحوية
ٍ -7ب تعليم اللعبة اللغوية

دقيقة

االختتام

ٓٔ

 -1تقوـ الباحثة كالطالبات بتلخيص مادة الدرس

دقائق
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 -2تعطي الباحثة الطالبات فرصة لؤلسئلة ما تتعلق ابؼبادة
 -3تسأؿ الباحثة بعض الطالبات أسئلة تتعلق ابؼبادة لتأكيد فهمهن
 -4أتمر الباحثة الطالبات أبداء كاجبات منزلية ُب بيوهتن
 -5تشكر الباحثة الطالبات على حسن مشاراكتهم كاىتمامهم ابلدرس
 -6تقرأ الباحثة كالطالبات دعاء كفارة اجمللس ٍب تسلم الباحثة عليهن
قبل خركجو من الفصل.
ب .االختبار البعدي
كبعد إجراء االختبار القبلي ،بدأت الباحثة ذبربية الكتاب اؼبصمم َب الفصل،
ٍب ربر الباحثة االختبار البعدم لًتم أثر أك فعاؿ اؼبواد اؼبصممة .كقد ًب إجراء االختبار
البعدل َب  8ديسمرب  .2018ككاف ىذه االختبار البعدم بنفس النوع كالسؤاؿ
اؼبستخدـ ُب االختبار القبلي .كىذه ىي النتائج االختبار البعدم:
تستخلص الباحثة من البياانت اؼبعركضة ما يلي:
√ أعلى نتيجة الطالبات =95
√ كأخفضها =65
اجملموع = 3152
√ معدؿ النتائج =80،82=39:3152
3152

√ النسبة اؼبئوية = % 80،82= %100 39 x
كاػببلصة من النتائج اؼبذكورة بُت االختبار القبلي كالبعدم تنمية الطالبات ُب
اؼبهارت اللغوية حيث أف درجة معدؿ الطالبات عند االختبار القبلى  71,76كعند
االختبار البعدم .80،82
ج .إنتاج االختبار القبلي والبعدي

كتتم الباحثة ربليل نتائج االختبار القبلي كبعدم من خبلؿ العمليات التالية:
أكال:إدخاؿ نتائج االختبار القبلي كبعدم كتفاكهتا
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جدول ٔٔ: ٗ.نتائج االختبارين وتفاوهتا
أمساء العينة

الرقم

نتيجة االختبار
القبلي

البعدي

()x

()y

التفاوت
x) d( y

D2

1

انيت النورم

66

80

14

196

2

اان تشيا ايكا

70

78

8

64

3

اظباكاتيكا

75

80

5

25

4

فًتاي

68

80

12

144

5

حانفة

75

84

9

81

6

حزيزة حًتضبة

80

94

14

196

7

خدهبة

56

67

12

144

8

حوسنياة

78

86

8

64

9

انساة جنة

66

75

9

81

10

استقامة

78

85

7

49

11

جويرايت اؼبكمنة

80

85

5

25

12

كوتسة

72

81

9

81

13

لولوء كورنياكاٌب

58

67

9

81

14

مام مسرفة

66

74

8

64

15

كرمة

76

86

10

100

16

مسرفة

80

85

5

25

17

نور خالصة

78

90

12

144

18

نور عُت

78

90

12

144

19

نور فضيلة

68

80

12

144
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20

نوراي اكلفا

76

82

10

100

21

نوركالعائشة

78

87

9

81

22

نوراغبسنة

56

65

9

81

23

قرة العُت

66

72

6

36

24

راين فاحيوين

68

75

7

49

25

رانيا

68

75

7

49

26

ريفات اداكية

66

80

14

196

27

ريسماكاٌب

70

76

6

36

28

رافعة

70

78

8

64

29

ركضة اعبنة

76

87

11

121

30

رازيبة

80

94

14

196

31

سيت فضيلة

78

85

7

49

32

سيت فاطمة

74

85

11

121

33

سيت نوريدا

67

80

13

169

34

شريفة اعبنة

67

70

3

9

35

كردة خزيبة

78

85

7

49

36

كاانة

69

75

6

36

37

اينىت

68

78

10

100

38

زيلفيت زىرة

77

85

8

64

39

سيت فرحانة

79

87

8

64

2799

3152

356

3522

اجملموع

اثنيا :تعُت معدؿ التفاكت بُت االختبارين كيتم من خبلؿ اؼبعادلة التالية:
∑

= Md
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فمعدؿ التفاكت(.9،12=39:356 =)Md

اثلثا :تعيُت  tؿبسوبة" كيتم من خبلؿ العملية التالية:

∑

∑√

اؼبعركفة:
9،12 = Md
∑d

=356

3522= ∑d2
=39

9،12
356 2

3522
√

39

39 39

1

9،12
126736
39

3522
√

39 38
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9،12
3522 3 249
√
1482
9،12
273

√
1482
9،12
√٠ 1842
9،12
٠ ، 4291
21 25

رابعا " :جدكؿ " ابلنسبة إٔب  Dkأك رتبة حرية اليت قيمتها (

).

) أك ( = )39 - 1
مطلقا ابلبحث الذم جرت بو البحثة فقيمة ( )dkىي(
 .38كحينما ثبتت مرتبة اػبطيئة  ( %5معركفا ككثرة االستعماؿ ) كاما قاـ التجربة
بعملية االختبارين فقيمة " جدكؿ " ىي  .2،042ليكوف الواضح ستستعرض
الباحثة ىذا جدكؿ اإلحصائي:
خامسا :بقيت اؼبقارنة بُت" tحساب" ك " tجدكؿ" اذا كاف عدد "t
حساب"أكثر من عدد " tجدكؿ" فهناؾ سبيز ،اك سبكن للباحثة اف تقوؿ أف ىناؾ
فعالية فيما جربتو الباحثة من اؼبواد التعليمية .كاذا كاف عدد" tحساب" أصغر من عدد
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" tجدكؿ" فليس ىناؾ سبيز ،دبعٌت انو ليس ىناؾ فعالية فيما جربتو من اغباؿ اؼبذكور,
اك على سبيل اإلهباز.
" tحساب"< " tجدكؿ" = عدـ سبيز
" tحساب">" tجدكؿ"= سبيز
نظرا إٔب البياانت اليت حصلت عليها الباحثة َب عملية حبثها ثبتت الباحثة ابف
ىذا اؼبواد التعليمية ىي فعالية ,ابلنسبة أب عدد" tحساب" > " tجدكؿ".
" tحساب" => 21،25

" tجدكؿ"= 2،042

فلذلك كانت اؼبواد مطابقة كمناسبة َب تعليم اللغة العربية لتنمية اؼبهارات اللغوية
لدل الطالبات َب الفصل اغبادل عشر اؼبدرسة معارؼ الثانوم بنكبلف.
د .بياانت االستبانة
كأيٌب التحليل لبلستبانة ،ىنا تقدـ الباحثة البياانت ؼبعرفة أراء الطالبات حوؿ
ىذا اؼبواد التعليمية اك الكتاب الدرسى الذم اعدهتا الباحثة .ك الطريقة اؼبستخدمة ىى
بتوزيع االستبانة لديهم ,ىم طالبات َب الفصل اغبادل عشر اؼبدرسة معارؼ الثانوم
بنكبلف ,فيها طبس اسئلة تتعلق ابؼبواد التعليمية اؼبنظمة .تستخدـ الباحثة االستبانة
على منهج مقياس غومباف )(Guttmanاليت أنواع األجابة ينقسم إٔب قسمُت فهما:
"نعم"ك "ال".
كيبكن اف تقديبها فيما يلى:
جدول رقم ٖٔٓٗ اسئلة االستبانة
السؤال االول
السؤاؿ
ذبليد اؼبواد التعليمية كؿبتوايهتا

اجابة الطالبات
نعم

35

نسبة مئوية
%9,6
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ال

مشوقة
ؾبموع

4

%9،4

39

%100

من اعبدكؿ السابق ،عرفت الباحثة من اجابة الطالبات اف ذبليد اؼبواد التعليمية
كؿبتوايهتا مشوقة داللة %9,6من الطالبات هبيب "نعم " .ك %9،4منهن هبيب
"ال" .رأت الباحثة أف النتيجة من االستبانة ؽبذا التعبَت راجحة َب درجة اؼبوافقة.
السؤل الثاىن
اجابة الطالبات

السؤاؿ
تعزيز اؼبواد التعليمية انتباه الطالبات
َب التعليم اللغة العربية

نسبة مئوية

نعم

31

%80،6

ال

8

%19،3

39

%100

ؾبموع

من اعبدكؿ السابق ،عرفت الباحثة من اجابة الطالبات اف تعزيز اؼبواد التعليمية
انتباه الطالبات َب التعليم اللغة العربية داللة %80،6 ,من الطالبات هبيب "نعم".ك
%19،3منهن هبيب "ال" .رأت الباحثة أف النتيجة من االستبانة ؽبذا التعبَت راجحة َب
درجة اؼبوافقة.
السؤل الثالث
اجابة الطالبات

السؤال
اؼبواد التعليمية فعالية لتنمية مهارات
اللغوية
ؾبموع

نسبة مئوية

نعم

34

%87،6

ال

5

%12،9

39

%100

من اعبدكؿ السابق ,عرفت الباحث من اجابة الطالبات اف اؼبواد التعليمية
فعالية لتنمية مهارات اللغوية داللة%87،6 ,من الطالبات هبيب "نعم".ك %12،9
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منهن هبيب "ال" .رأت الباحثة أف النتيجة من االستبانة ؽبذا التعبَت راجحة َب درجة
اؼبوافقة.
السؤال الرابع
اجابة الطالبات

السؤال
اؼبواد التعليمية تساعد الطالبات
لفهم اللغة العربية سهبل

نسبة مئوية

نعم

37

%93،5

ال

2

%6،45

39

%100

ؾبموع

من اعبدكؿ السابق ،عرفت الباحث من اجابة الطالبات اف اؼبواد التعليمية
تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية سهبل داللة %93،5 ،من الطالبات هبيب
"نعم".ك %6،45منهن هبيب "ال" .رأت الباحثة أف النتيجة من االستبانة ؽبذا التعبَت
راجحة َب درجة اؼبوافقة.
السؤال اخلامس
اجابة الطالبات

السؤال
تعطى اؼبواد التعليمية التدريبات
البسيطة كفبتع َب التعليم اللغة
العربية
ؾبموع

نسبة مئوية

نعم

35

%87،6

ال

4

%12،9

39

%100

من اعبدكؿ السابق ,عرفت الباحث من اجابة الطالبات اف اؼبواد التعليمية
تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية سهبل داللة %93،5 ,من الطالبات هبيب
"نعم".ك %6،45منهن هبيب "ال" .رأت الباحثة أف النتيجة من االستبانة ؽبذا التعبَت
راجحة َب درجة اؼبوافقة.
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ه .بياانت ادلقابلة
قامت الباحثة دبقابلة مدرسة مادة اللغة العربية َب مدرسة معارؼ الثانوية
بنكبلف كىي األستادة سىت صبالية .كىذا الكتشاؼ أك معرفة آراء مدرسة مادة اللغة
العربية عن الكتاب التعليمي -اليت طوره الباحثة -كىذه األسئلة للمقابلة كإجاابهتا من
قبل مدرسة اؼبادة إضافة إٔب التعليقات من الباحثة:
جدول رقم ٗٔٓٗ اسئلة ادلقابلة
السؤال االول
السؤاؿ ىل ذبليد اؼبواد التعليمية كؿبتوايهتا مشوقة؟
اإلجابة نعم ،ذبليد اؼبواد التعليمية كؿبتوايهتا مشوقة.
التعليق يبدك من اإلجابة السابقة أف الكتاب التعليمي اؼبطور ذبليد اؼبواد التعليمية
كؿبتوايهتا مشوقة .
السؤال الثاىن
السؤاؿ
اإلجابة
التعليق

ىل تعزيز اؼبواد التعليمية انتباه الطالبات َب التعليم اللغة العربية؟
نعم ،تعزيز اؼبواد التعليمية انتباه الطالبات َب التعليم اللغة العربية.
يبدك من اإلجابة السابقة أف الكتاب التعليمي اؼبطور تعزيز اؼبواد التعليمية
انتباه الطالبات َب التعليم اللغة العربية.
السؤال الثالث

السؤاؿ
اإلجابة
التعليق

ىل اؼبواد التعليمية فعالية لتنمية مهارات اللغوية؟
نعم ،اؼبواد التعليمية فعالية لتنمية مهارات اللغوية.
يبدك من اإلجابة السابقة أف الكتاب التعليمي اؼبطور اؼبواد التعليمية فعالية
لتنمية مهارات اللغوية.
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السؤال الرابع
السؤاؿ
اإلجابة
التعليق

ىل اؼبواد التعليمية تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية سهبل؟
نعم ،اؼبواد التعليمية تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية سهبل.
يبدك من اإلجابة السابقة أف الكتاب التعليمي اؼبطور اؼبواد التعليمية
تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية.
السؤال اخلامس

السؤاؿ
اإلجابة
التعليق

ىل تعطى اؼبواد التعليمية التدريبات البسيطة كفبتع َب التعليم اللغة
العربية؟
نعم ،تعطى اؼبواد التعليمية التدريبات البسيطة كفبتع َب التعليم اللغة
العربية.
يبدك من اإلجابة السابقة أف الكتاب التعليمي اؼبطور تعطى اؼبواد التعليمية
التدريبات البسيطة كفبتع َب التعليم اللغة العربية.

عرفت الباحثة من خبلؿ ىذه اؼبقابلة ،أف الكتاب التعليمي  -الذم طوره
الباحثة -لتنمية مهاراة اللغة فعاؿ كقابل لبلستخداـ لطالبات الفصل اغبادم عشر
دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف.
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الفصل اخلامس
اخلادتة

وبتوم ىذا الفصل على نتائج البحث كالتوصيات كاالقًتاحات كاؼبراجع.

أ .نتائج البحث

لقد ًب تطوير الكتاب التعليمي بعنواف دركس اللغة العربية لطالبات فصل
اغبادل عشر دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف ،ككما ًب الباحثة بتجربتو كربليل البياانت
منها كمناقشاتو فيستنتج ما أيٌب:
 .1اػبصائص من الكتاب اؼبطور ىو أف الكتاب يركز ُب تنمية مهاراة اللغوية
مستوعبا على البيئة ؿبلية الذم موجود ُب بنكبلف مادكرا ،كالتدريبات كلها تتعلق
هبذه اؼبهاراة .كمناسب مع مناىج الذل استخداـ ُب اؼبدرسة.
 .2استخداـ الكتاب التعليمي دركس اللغة العربية لطالبات فصل اغبادل عشر
دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف فعاؿ ،حيث أف درجة معدؿ الطالبات عند
االختبار القبلي ُب النسبة اؼبئوية  ،%71،76كعند االختبار البعدم ُب النسبة
اؼبئوية  .%80،82إضافة إٔب النتيجة من االختبار التائي (  )t-tesحيث أف
عدد"t
حساب" 21،25أكرب من عدد " tجدكؿ"  % 5أم  .2،042كأكدت ذلك
نتيجة اإلستبانة كاؼبقابلة.
ب .التوصيات واالقرتاحات

كُب ختاـ ىذا البحث تود الباحثة أف يوصي كيقًتح األمور التالية:
 .1للمدرسة
تنبغي ؼبعلمة اللغة العربية دبدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف أف يعد كتااب تعليميا
مناسبا لطالباهتا ،كذلك مع مراعاة حاجة الطالبات كمستواىن كبيئتهن اليومية.
كإذا استخدمت اؼبعلمة الكتاب التعليمي اؼبطور الذم أعده الباحثة فعاليو
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ابلرجوع إٔب كتاب دليل اؼبعلم ك االستفادة منو ،حىت يعرؼ طريقة ككسائل
مناسبة عند إلقاء الدرس.
 .2للطالبات
تنبغي على طالبات مدرسة معارؼ الثانوية بنكبلف أف هبتهدف ُب تعلم اللغة
العربية ،إضافة إٔب التدريب دبهارة اللغة العربية.
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