
 املقدمة .أ

الشلك هو والالكم الالكم يه اللغة
اإلنسان، عند اإلجتمايع لإلتصال الرئييس
اللغة ممارسة يف جزء أهم يعترب وهلذا

واستخدامها يستخدم. اليت املواقف وتتعدد
تعليم جعل مما ايلومية، احلياة يف الالكم فيها

واملح أمراالالكم الشفوي، واإلتصال ادثة

املدرسة،  داخل به اإلهتمام ينبيغ أساسيا
املهارات اكتساب من اتللميذ تمكني بهدف
اخلاصةباحلديثواملناقشةابلناءةوالقدرةىلع
تقديم وإماكنية املعلومات، وعرض اتلعبري
وأرسته لزمالئه الفكري ونشاطه نفسه

اتص عند ذاته عن زاتلعبري اهلومدرسيه،
واالتصال الالكم مهارة ونعليم باآلخرين،

 يف مركز ترقية اللغة Tandurتطوير مادة مهارة الالكم ىلع أساس 

 جبامعة سلطان رشيف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

 
Khoirul Huda 

UIN Sultan Syarif Qasim Riau 

 

Abstract:  

Ideally, students of Arabic Education Program can speak Arabic fluently. In fact, there are some 

students of UIN Suska Riau lack speaking skill in Arabic that may caused by lack of practice in their 

daily communication. Therefore, in this study, the researcher wants to develop a new teaching 

method as a solution in improving students’ speaking skill. This study uses Research and 

Development method which focused on the development of a new teaching method called TANDUR. 

The development of this method is done by analyzing the needs of students, developing the 

components of the method, presenting it in front of experts, having a field testing, and revising it 

based on the advice given by the experts. The result of this study shows that Tandur method brings 

positive effect in improving students’ Arabic speaking skill.    
 

Keyword: Material Development, TANDUR, Speaking Skill 

 

Abstrak: 

Idealnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa arab mampu berbicara bahasa Arab dengan 

lancar. Namun, kenyataannya ada beberapa mahasiswa UIN Suska Riau yang kurang memiliki 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Hal ini disinyalir karena kurangnya latihan dalam komunikasi 

mereka sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan sebuah 

metode pengajaran baru sebagai solusi dalam meningkatkan keterampilan berbicara para mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development yang fokus pada pengembangan 

sebuah metode pengajaran baru yang disebut TANDUR. Pengembangan metode ini dilakukan 

dengan menganalisa kebutuhan mahasiswa, mengembangkan komponen metode tersebut, 

mempresentasikannya di depan para ahli, melakukan uji lapangan, dan merevisinya berdasarkan 

saran yang diberikan oleh para ahli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode TANDUR 

memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Materi, TANDUR, Kemahiran Berbicara  
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يتصل وهو اللغة، حيوييفتعلم الشفويأمر
9.بطبيعةعمليةالالكموكيفيةنموها

دادانج رشح كما الواقعة يف  ولكن
بعض" دلي صعبة لغة العربية اللغة إن

مهارة تعلم يف خاصة اإلندونيسيا الطالب
مهارة يف اتلعليمية املادة بسبب وهذا الالكم
اتلدريبات كراسة من تستمد ألنها الالكم
إعدادها يكن لم الكراسة وهذه فحسب،

".ألجلاألهدافاتلعليميةمهارةالالكم
أسبابأخرىيفصع وبةوهناكأيضا

جمال من الالكم مهارة يف الطلبة بعض تعلم
اتلعليمية املواد الحظ. املالحظة، نتيجة ومن

ابلاحثاملشالكتاليتيواجههاالطلبةيفتعلم
 :مهارةالالكميه

احلياة .9 عن بعيدة املوضواعت بعض
يف احلوار مثل الطلبة، دلي ايلومية
 مكتبالربقيات،يفاملصنع،يفاملناء،

داملوجودةيفكراسةاتلدريباتغرياملوا . 
وجد الصورة، نقصان بسبب جدبة

 ابلاحثيفمجيعالوحدات

                                                           

9 إبراهيم، احلوار فنياته واسرتاتيجياته مين
(003 دونماكنالطبعة،:القاهرة)،وأسايلبه تعليمية

 7:ص

اللغةلمقاب  املحارض أحد مع ابلاحث ة
 .092 دسمرب1 يفاملقابلة،العربية

كراسة .3 يف اتلعليمية املواد احنصار
مهاريت يف املوضواعت ىلع اتلدريبات

 .الكتابةوالقراءة
يكون السابقة، املالحظة هذه فعىل
أناملشالكتاملوجودةدليبعضالطلبةيفهذا

غةيؤديإىلعدماحلصولىلعأهدافاملركزالل
ومنأفضلاألمور.تعليممهارةالالكماملطلوب

الطلبةيف يفتعليماللغةالعربيةلرتقيةكفاءة
يه املشلكة هذه يف وجودتهم الالكم مهارة

ادلراسية املواد تطوير ادلراسية. املواد ألن
األهداف تلحقيق مستخدمة وسائال تكون

باإلضا اتلعليميةاتلعليمية اإلجراءات مع فة
 .ووسائلاإلعالم

ابلاحثاألساس Tandurواستخدام
األساس الالكمألنهذا مهارة املادة يفتطوير
يبنيعناخلطواتاألساسيةيفعمليةاتلعليم
توفري خالل من إبتاكريا مدرسا يلكون
مهارة تعلم عملية لتسهل املناسبة الطريقة
الالكمعنطريقتغيرياتلفاعالتاملختلفةيف
واملوهبة الطبيعية الطالب قدرة مثل اتلعلم

                                                           

املستخدممال3 الكتاب يف ابلاحث  حظة

يفمركزترقيةاللغةسةاتلدريباوكر
4
W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, 

(Yogyakarta: Media Abadi, 2007), hlm. 330 
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وءاذليسيستفيدونمنهبأنفسهميلكونالض
.2وكذلكاألخرين

ومنمراكزاللغةاليتقامتبتدريس
العربية اللغة ترقية مركز يه الالكم مهارة

رياو قاسم رشيف سلطان جبامعة خيتار.
ابلاحثهذااملاكنألنتوجداملشلكةيفاملركز
لكية فصال يف طالب بعض أن اللغة ترقية

العربيةالرتبيةاليستطيعون باللغة أنيتلكموا
إىل حيتاج وهذا الالكم يف يتعودون ال ألنهم
ادلراسية املواد يلطلب للمحارض كبري جهد

 .والطريقةاملناسبةتلعليممهارةالالكم

انطالقامنخلفيةابلحثاليتذكرها
:ابلاحثفيماسبق،فإنأسئلةابلحثكماييل

الالكمىلع مهارة أساسكيفيتمتطويرمادة
اللغة ترقية مركز لطالب جبامعةتاندور

احلكومية اإلسالمية قاسم رشيف سلطان
املطورةىلعأساسرياو املادة مدىفعايلة ما ؟

تاندورلرتقيةمهارةالالكملطالبمركزترقية
جبامعة اإلسالميةاللغة رشيفقاسم سلطان
؟احلكوميةرياو

رإنتاجتطوي:ويهدفهذاابلحثإىل
لطالب تاندور ىلعأساس الالكم مهارة مادة

جبامعةسلطانرشيفقاسممركزترقيةاللغة
رياو احلكومية اإلسالمية مدىفعايلة. ملعرفة

                                                           
5
Bobbi De Porter dkk, Quantum 

Teaching,alih bahasa Ari Nilandri, (Bandung: PT 

Mizan Pustaka, 2000) Hal 5 

مهارة لرتقية ىلعأساستاندور املطورة املادة
سلطانالالكملطالبمركزترقيةاللغةجبامعة
 .رشيفقاسماإلسالميةاحلكوميةرياو

 

 انلظري اإلطار . ب

 تطوير املواد  .1

طور من تطويرا-يطور-اتلطوير
تفعيل وزن ىلع وتنمية. الرتقية  ومعناه

كثرية معاين هل واتلطوير الغيري،: منها
جرا وهلم واتلوسع، واتلحديد، واملفهوم.

اذلي النشاط إىل يشري اتلطوير املستخدم
الصقل تقييم بعد جديدة بطريقة ينتج

واتلحسنيحسبالرضورة وأضحسورمحة.
وتقييم وتنفيذ إعداد يه اتلنمية أن

7.وحتسني
تلحسني حماولة هو اتلطوير

واملفاهيمية،املها وانلظرية اتلقنية رات
والروحاملعنويةللموظفنيوفقاالحتياجات

اتلعليم.العملمنخاللاتلعليمواتلدريب
واملفاهيمية، انلظرية اخلربة من يزيد
ومعنوياتاملوظفنييفحنييهدفاتلمرين
عمل للتنفيذ اتلقنية املهارات حتسني إىل

                                                           

  فري، معجم اللغة العربية املعارصة هانز
 917.ص،(مكتبةبلنان:بريوت)،اجنلزي-عريب

7
Winarno Surakhmad, Pembinaan dan 

Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Proyek 

Pengadaan Buku Sekolah Pendidikan Guru, 

1977),hlm.15 
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تل للموظفني العمل وورش حسنياملظفني
 .معرفتهمأكرثمنذلكخارجالرشكة

فليفون إدوين عند اتلطوير وأما
املعرفة يف زيادة مع اتلعليم يرتبط هو
واتلمرينهوحماولة كلك، للبيئتنا واتلفهم
للقيام للموظف واملهارات املعرفة لزيادة

معني بعمل يشري. اتلطرير أن أندرو ونظر
هو املوظفني وقضايا املوظفني العمليةإىل

بإستخدام الطويل املدى ىلع اتلعليمية
منقبلمديرياليت منهيجومنظم إجراء
تعلماملعارفاملفاهيميةوانلظريةلألغراض

1.العامة
 تعليم مهارة الالكم .2

 مفهوم مهارة الالكم ( أ

الالكمهومهارةأنتلجيةتتطلب
مناملعلمالقدرةىلعاستخداماألصوات

 من واتلمكن انلحويةبدقة الصيغ
حىت واللكمات اجلمل ترتيب ونظام
يف املتلكم يريده تساعدىلعاتلعبريعما

والالكميفاللغةاثلانية.90مواقفاحلديث

                                                           

  سينتورم، تلعليميفاملجالايفتطوير"بارا
املتعددة بعنوان 09 ،" املوقع يف ابلاحث وأخذ

http://developmentcountry.blogspot.com/25 02 16 
 ".يفتطوير"باراسينتورم،1

مذكرة تعليم الالكم أمحدعبداهللالبسري،90
سعود:جاكرتا)،(املحادثة) بن اإلمام جامعة

مناملهاراتاألساسيةاليتتمثلاغيةمن
اللفوية ادلراسة اغيات هو. اكن وإن

99.نفسهوسيلةلإلتصالمعاألخرين
الالكم طعيمة أمحد رشدي قال

Speakingىلع القدرة به ويقصد
 للغة الصحيح بينماUsageاإلستخدام

 باتلحدث ىلعTalkingيقصد القدرة
سياقها يف للغة املناسب االستعمال

 هنا الالكم–واتلحدث يشمل-خبالف
 9.اللغةاللفظيةواللغةاملصاحبة

أهداف تعليم الالكم لغري انلاطقني  ( ب
 بها

:مايىليهدفتعليمالالكمإىلحتقيق
يف (9 املبادأة ىلع القدرة تنمية

ودون ادلارسني عند اتلحدث
.انتظارمستمرملنيبدؤهمبذلك

.تنميةثروتهماللغوية ( 

 

والعربية اإلسالمية العلوم معهد اإلسالمية
9.،ص( 0 9بأندونيسيا،
99 طعيمة، أمحد لغري تعليم العربية رشدي

انلاطقني بها مناهجه وأسايلبه الرياض)، إيسيسكو،:
 0 9.،ص(90 9

رشديأمحدطعيمةوحمموداكملانلاقة، 9
،تعليم اللغة اتصايلا بني املناهج واإلسرتاجتيات

 3 :ص،( 00 ،إيسيسكو:اململكةاملغريبية)



Khoirul Huda 

 ألسنتنا

~ 9   ~ 

معرفتهم (3 توظيف من تمكينهم
يشبع مفرداتوتراكيبمما باللغة،
واحلاجة باثلقة، اإلحساس دليهم

.للتقدموالقدرةىلعاإلجناز
 )  ىلع ادلارسني قدرة اإلبتاكرتنمية

املختلفة، املواقف يف واتلرصف
واختيارأنسبالردودواتلميزيبني
موقف للك فيها الصاحلة ابلدائل

.ىلعحدة
للمواقف (2 ادلارسني تعريض

بها مرورهم حيتمل الىت املختلفة
ممارسة إىل فيها حيتاجون والىت

.اللغة
االتصالة (  ىلع الطالب تدريب

.الفعالمعانلاطقنيبالعربية
اخلاصة (7 انلفسية اجلوانب معاجلة

باحلديث،وتشجيعالطالبىلعأن
موقف ويف لغته غري بلغة يتلكم
زمالء وأمام ما حد إىل مضبوط

   هل

 الطالقة يف الالكم( ج

تتمثل لغوية قدرة يه الطالقة
من ممكن عدد أكرب إنتاج يف

                                                           

:،صتعليم العربية ، رشديأمحدطعيمة32
9 2-9   

،والعبارات،واجلمل،اللكمات
،واألفاكرذاتالصلةبموضوعمعني
أكرب استداعء ىلع املتعلم قدرة أو
أو العادات أو األفاكر من عدد

اللكمة اجلملأو استجابةملوقفما,
الطالقةيه 9.يفأرسعوقتممكن

أحد
،ونعنيبهارسعةنق عنارصالالكم أهم

منالملعل وذلك املستمع اىل ومة
عنارصجناحاتلواصلاللفظياذلي

وينبيغانتكون.هوهدفالالكم
جداا فاليهبطيئة مناسبة لطالقة

يه وال املعلومة برتابط فتخل
املستمع ىلعفهم فتؤثر جدا رسيعة

.ملايقوهلاملتلكم
قدرة يه الالكم يف طالقة وأما
احلديث يف االسرتسال ىلع الفرد
عند توقفإال دون متصلة بصورة
الرضورةكأنيتوقفإلتلقاطفخس

األفاك ،أوتلجميع اغبلار،،أوللراحة
والعبارات اجلمل بني اتلوقف يتم

بني لكمات :7الطويلةاليتتصلما
حسب الطول وينقص يزيد وقد

 .متطلباتاملوقف
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www.infpe.edu.dz/cours/Enseignants/.../p1.h. 

Download. Tgl 26 Mei 2016 Pukul: 21,32 

 

http://www.infpe.edu.dz/cours/Enseignants/.../p1.h
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 اختبارات الالكم( د
أكرث عن حديث ييل فيما
جمال يف شيواع تدريبات ثالثة

92.اتلدريبىلعانلطقوالالكم
 اثلنائياتالصغرى-(أ

يقصدباثلنائياتالصغرى
جمموعةمناللكماتاليتتتفقيف

حروفها اكفة حرف, بإستثناء
واحد من, تغيريه ىلع يرتتب
أوقلب.عمل/أمل:مثل.اللكمة

فلكلكمتني.طني/أوتني.لكب/
ما هو اثلالث واملجمواعت منها

حرفني يف تتفقان يف, وختتلفان
 .احلرفاثلالث

 كرارالصويتتدريباتاتل-(ب

منأكرثاتلدريباتشيواع
نطق ىلع ادلارسني تلنمية
اتلكرار العربية .األصوات
نلطق نموذج تقدم به ويقصد

ثمتكليف.األصواتاملستهدفة
مرات عدة بمحااكته الطالب

لكماطلباملعلمذلك إىليتأكد.
.علنطقهذهاألصوات

                                                           

طعيمة92 أمحد رشدي سابق, ,مرجع
31 - 3 :ص

من يتكون اتلكرار وهذا
 ويه أنواع مجايعثالثة تكرار

كورايل) فيه( ادلارسون يقوم
املعلم بتقليد فئوي. وتكرار

أوجمموعة,يقومبهنصفالفصل
وتكرارالفرديوفيهتتاج.منه

ما للكطالبليكحيايك الفرصة
 .قاهلاملعلمعدةمرات

 اتلدريباتالعالجية-(ج

يف ماكنها تأخذ اليت ويه
الطالب يكون اليت املستويات

خطأقدتدر بعليها يقوم. وهنا
الصويت انلظام بمراجعة املعلم
الطالبوكما درسه كما للعربية

ينبيغأنيدرسوه جيوزهليف. كما
املتقدمة املستويات يرشح, أن

ويوضح لدلارسنيأسباباملشلكة
انلظام من الصوت موقع هلم

.الصويتيفالعربية
 Tandurأساس  .3

يهإحدىعنارصTandurأساس
 ادلرايس ،Quantum Teachingاتلخطيط

واستكشاف الطالب ادلافعية ينمو اذلي
املعلومات تبادل عملية وحتسني .املعىن
أو الفصل مستوى ادلرس، يكن مهما
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املتعلم انتباه. جر يف تضمن اخلطة هذه
يفاتلعلم الطالبوتدفعه  . Tandurاللكمة

من باملخترص تنميةTتعترب أي ،Aأي
 Nاتلجربة، Dأيتسمية، أيUأيتبيني،

و احتفالRتكرير، أي املخترص. وهذا
 9.لتسهلاتلدكري

نالحظ أن جيب ذلك وتلوضيح
لكمة من السابقة العنارص عن ابليان

Tandur97:فيماييل
تنميةيهإرشاكالطالبوإغرااءهلم (أ

يهالفوائدىلعنفسهم ما .وإستجابة
 جتعل املشاركة واللكلكيةهذه نسيج

فإناملشاركةسزتيد اتلفاهم، أوقدرة
ىلع واحلصول الكشف ىلع خربتهم

 .املعلومات

جتربة (ب الطالب يهإعطاء اتلجربة
احلاجة نفوسهم يف حىتتنشأ .اتلعلم
الطالب اخلربة توفر العنارص هذه
دلي الطبيعية الرغبة من واإلستفادة
جتعل اتلجربة ادلماعيفاإلكتشاف،

منمعل باستفادة يعلم استطااعأن ما
 .املعرفةوالفصولدلىالطلبة
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التسميةيهالتسميةاليتيمكنأن (ج
إلعطاء ادلماع يغ طبيعية إرضاء

التشخيصوالرتتيبواتلعريف هذه.
يف الطلبة ىلعمعرفة تعتمد التسمية
الفرصة يه والتسمية الوقت، ذلك
ومهارات املفاهيم تلدريس املناسبة

 اتلفكري

ابلياناتاجلديدة (د اخلرباتمع تلعليق
يقدر أن يمكن أنها وجيعلهحبيث

أخرى بعبارة أو شخصية جتربة كما
معارفهم تلطبيق فرصة الطلبة يمنح

حياتهم يف اتلعلم يف النشط. بهذا
اخلربة عملية تعليق الطلبة يمكن
والتسميةاليتأعطيتمنقبلاملعلم،
النشطالطالبيمارس وذلكيفهذا

 .ويظهرمايعرفه

اتلواصل (ه يعزز اذلي هو تكرار
تاعصيبوينشئ أعرفأنين"الشعور

هذا يتم"أعرف أن ينبيغ وذللك ،
واذلاكءات متعددة بطريقة اتلكرار
أن جيب احلالة هذه يف املتعددة
أن اتلحقق ىلع قادرا املعلم يكون

 .الطلبةيستوعبةنمعلوماتمعينة

بانلجاح (و اإلحتفاالت هو اإلحتفال
تعلم عملية يف واجلهد واملثابرة
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جناحالطلبةويمكنأنيعزز.الطلبة
نضعيفإعتبارناأنيفهذا.يفاتلعلم

انلظر، األصلح من اكن إذا النشط
وهذا أيضا، اإلحتفال يستحق فإنه
ادلافع أيضا النشاطيمكنأنتزيد
وتكرارا، مرارا تلجربة للطلبة
والطلبةحيتاجونإىلتقويةنفوسهميف

 .اتلعلمإذااحتفلبهم

 

 منهج ابلحث . ج
اليتكتبهااعتماداىلعأسئلةابلحث

اتبعابلاحثيفكتابةهذاابلاحثيفالسابق ،
.ابلحثباملدخلاتلطويرياتلجرييب

يف اتلجرييب اتلطويري املدخل إن
لكشف يهدف منظم منهج البسيط مفهومه
أو اسرتاتيجية أو منهج أو نموذج أو منتجة
وإصالحها تعيينها مع معينة خطوة أو طريقة
تلكون فعايلتها وجتريب وإنتاجها وتطويرها

 9.جديدةوفعالةومفيدة
سوكيونو عند اتلطوير ابلحث وأما
املواد إلنتاج املستخدمة ابلحث طريقة فهو

 .91اخلاصةوجتريبفعايلتها
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 إجراء ابلحث اتلطوير .1
اتلطوير عملية إجراء وأما
رشحه اذلي بانلمزذج ابلاحث يستخدم

 تتكون منسوكيونو، املواد تطوير مراحل
يه مراحل )سبع :9 متطلبات( حتليل

  )ادلارسني، املبدئية( املادة مواصفات
(Prototipe) ،(3 ) املواد، ( )تطوير

( )تعديلاملواد،(2)اتلصديقمناخلرباء،
 امليدنية، 7)اتلجربة بعد( املواد تعديل

 0 .إنتاجاملوادانلهائية( )اتلجربة،

 وعينته جمتمع ابلحث .2
وأماجمتمعابلحثيفهذاابلحث
اللغةمن ترقية فهوطالبيففصالمركز
لكيةالرتبيةيفجامعةشلطانرشيفقاسم
اإلسالميةاحلكوميةرياويفالسنةادلراسية

 092- 09  يف. الطلبة مجيع ويكون
 ابلحثوعددهم هذا يف عينة 0 فصالن

.طابلا
 أدوات ابلحث   .3

ابلاحث ابلحثباستخداميقوم بهذا
:األدواتاتلايلة

 املالحظة (أ

املالحظةيستخدمابلاحث هذه
وعنارصه باملنهج املتعلقة ابليانات جلمع
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Sugiono, Metode Penelitian, hlm. 298 
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قبلتطويراملوادمهارةالالكمىلعأساس
Tandur. 

 املقابلة (ب

هذا يف املستخدمة واملقابلة
ابلحثجلمعابلياناتعناملعلوماتمن

 مهارة تعليم يف مركزحمارض يف الالكم
ترقيةاللغةجبامعةشلطانرشيفقاسم

رياو احلكومية املنهج،اإلسالمية من
الكتب أي اتلعليمية واملادة املستخدم
تعليمها وطريقة املستخدم اتلعلييم
تقويمها وطريقة والوسائالملستخدمة
يف املحارض تواجه اليت واملشالكت

اتلعليمية العملية جلمع. وكذلك
اتعنأثراستخداماملواداملطورةاملعلوم

.بعدعمليةاتلدريس
 اإلستبانة (ج

هذه ابلاحث يستخديم
االستبانةجلمعابلياناتعنتطويراملواد

مناتلصديق.Tandurىلعأساساملطورة
الفصالن يف الطالبة ورغبة اخلرباء
اتلعليمية املواد يف اللغة ترقية بمركز
مهارة تلعليم ومناسبتها وأثرها املطورة
 .الالكمبعداتلدريبعنطريقةتعليمها

 االختبار (د

يتمهذاابلحثبتقديماإلختبار
بعدإجراءابلحثملعرفةقدرةالطلبةيف

ادلرا باملواد الطالقة ىلع .Tandurسية
انلتائج ويدلعليه الالكم، مهارة تلعليم

الكمية اإلختبار. ابلاحث يقوم ولن
نتيجة ابلاحثمن يأخذ ولكن القبيل

.االمتحاناتاألخرية
 مناقشة ابلحث . د

أساس .9 ىلع الالكم مهارة مادة تطوير
تاندورلطالبمركزترقيةاللغةجبامعة
اإلسالمية قاسم رشيف سلطان

احلكوميةرياو
مننتائجاستبانةحتليلمتطلبات

الطلبة مهارة, مواد أن ابلاحث رأى
 متنوعة تكن لم املوجودة 9 )الالكم

)% األن, املوجودة الالكم مهارة ومواد
 %(22)صعبة الالكم, مهارة وتعليم

 ممارسته يف قليل ,%(  )املوجودة
مما ابتداء تعلم يف الطلبة ويرغب

 األهدافيعرفونه والفائدةعن
.%(  )املطلوبة

انلتائج هذه ىلع اعتمادا طور,
ابلاحثتلكاملوادباملوضواعتاملناسبة

الطلبة دلي املناسبة. واملوضواعت
اهلواية أنواع يه الطلبة ,خبربات

اهلواية يه الرياضة املهنة, ,أنواع
املدرس املوضواعت. هذه ومن طور,
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الالك مهارة اليتتكونابلاحثمواد م
 الالكم ممارسة يف يلتعودوا وأنتسهيال

بها يرفع حيث جذابة املادة تكون
.اهتمامالطالبورغبتهميفالالكم
املوضواعت هذه ومن صمم,
 مبدئية مواصفات (Prototype)ابلاحث

متطلبات حتليل نتائج ىلع اعتمادا
.إماحمتوياتاملوادأمتنظيمها,ادلارسني

واملواداملطورةيهملادةمهارةالالكمىلع
 يقسم.Tandurأساس املواد هذه ويف

خطوات ستة إىل املوضوع لك ابلاحث
 اخلطوة من خطوات,Tandurويه وهذه

يه اتلنمية: واخلربة, ,والتسمية,
.واإلحتفال,كرارواتل,عرضوال

ادلراسية املواد ابلاحث قدم
تصميم خلبرية وخبريمادةاملطورة املواد

مهارةالالكميلقومباتلقويمواإلقرتحات
املواد تلكون ابلناءة واإلرشادات

.ادلراسيةىلعصورتهااملرجوة
 اخلبريتني نتيجة يعرفومن
أساسابلاحثأنموادمهارةالالكمىلع

Tandurوكذلكأن.منافعدليالطلبةهلا
مهارة ممارسة يف املستخدمة األنشطة
الالكمجدابةوتسهللطالبيفاتلعويد

.الالكمباللغةالعربية

ىلعأساس .  املطورة املادة فعايلة مدى
لطالب الالكم مهارة لرتقية تاندور
مركزترقيةاللغةجبامعةسلطانرشيف

 قاسماإلسالميةاحلكوميةرياو

يعرفابلاحث,ننتائجاملقابلةوم
 الالكم يف الطلبة كفاءة (الطالقة)أن

 يتلكمواتطورت أن يستطيعون وهم
قبل من أكرث بطالقة نتائج. وتدل

 أن 3اإلختبار 99)طالب حصلوا%(
21)طالب 9و,"جيدجدا"ىلعنتيجة

"جيد"حصلواىلعنتيجة%( طالب ,
(30 )% نتيجة ىلع ,"مقبول"حصلوا

مهارة املواد استخدام أن انلتائج بهذه
 ىلعأساس املطورة تأثرTandurالالكم

الطالقةدليطلبةقسمإجابيايفحتسني
 .بمركزترقيةاللغةالرتبية

 أن ابلاحث يلخص أساسذللك
Tandurتساعدالطلبةىلعممارسةمهارة

الالكمتلحسنيالطالقة تتجههذه. كما
أيجع يفالطريقة الطالبيتعودون ل

 الالكم أثناء, اخلطاء من والخيافون
العربية باللغة الالكم من, ويكثريون

استماعالالكممنانلاطقاألصلباللغة
غريه أو احلاسوب من العربية وهذا.
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يؤديإىلاتلحدثبطالقةجمهودواضح
 .كأيمتحدثأصيل

 

 اخلالصة. ه
ىلع .9 الالكم مهارة تعليم مواد إنتطوير

 متطلباتTandurأساس بتحليل جاء
املواد ابلاحث كتب ثم أوال الطلب

 العنوان حتت نتلكم"املطورة بنا هيا
وقبلطبقابلاحثتلك"باللغةالعربية

املواد تصميم خلبري قدم املواد وخبري,
باتلقويم يلقوم الالكم مهارة مواد

وإل ابلناءةواإلقرتاحات رشادات بعد,
لطلبة املواد تلك ابلاحث طبق ذلك

الرتبية اللغةقسم ترقية بمركز ويف.
  من ابلاحث اعتمد نتائجإنتاجها

ابلحث إجراءات من, اتلصويبات إما
اخلرباء اللغة, مدرس مقابلة نتائج أو
العربية اإلستبانة, نتائج أو نتائج, أو
 .اإلختبار

 .  أن اإلختبار نتائج 3وتدل 99)طالب
 9و,"جيد جدا"حصلواىلعنتيجة%(

 21)طالب نتيجة%( ىلع حصلوا
"جيد" ,  30)طالب ىلع%( حصلوا

 أن,"مقبول"نتيجة انلتائج بهذه
استخداماملوادمهارةالالكماملطورةىلع

 Tandurأساس حتسنيتأثر يف إجابيا

الرتب طلبةقسم دلي بمركزيةالطالقة
 .ترقيةاللغة
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