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 ص البحثخلم

كاملواد التعليمية الىت  .إف تطوير املواد التعليمية حماكلة مهمة كهلا درك يف إذماح عملية التعلم كالتعليم
كجدىا الباحث يف الكتاب املقرر لتعليم مهارة الكالـ لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلـو ابنيوأنيار 

تكيف حاجات الطالب على التديب الشفوم كفقا ملواقهم االتصالية  اإلسالمي ابميكاساف حمدكدة كال
صر الكتاب على اوحورات فسبب كعرض املفردات املنتشرة حىت تؤدم إذل تنمية قدرهتم على الكالـ. ارم

يهدؼ ىذا البسث  الطالب يف تعليم مهارة الكالـ.يف كل الصسيفة. قد يؤدم ىذا اجملاؿ إذل عدـ ذماج 
إذل تطوير املواد التعليمية ملهارة الكالـ كإنتاجها كقياسها لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلـو ابنيو 

 إلسالمي ابميكاساف مدكرا جول الشرقية لًتقية مهارة الكالـ كاالتصاؿ كفقا ملواقفهم اليومية.أنيار ا
 .(R & D)كمدخل ىذا البسث ىو املدخل الكمي ك الكيفي على منهج البسث كالتطوير 

( إف إجراءات تطوير   املواد التعليمية ملهارة 1أما نتائج البسث فيمكن أف تلخص فيما أييت: )
لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلـو ابنيوأنيار ابميكاساف    ىي: حتليل االحتياجات،  الكالـ

كالتخطيط كالتطوير، كتطوير   املواد، كحتكيم اخلرباء، كالتعديل كالتصسيح، كالتجربة امليدانية، التعديالت 
 الطالب قدرة ترقية يف فعاليتها هلا الباحث طورىا اليت اجلديدة التعليمية املواد( 1كالتصسيسات  األخَتة. )

 املفردات استخداـ على قدرهتم كيف كالطالقة العربية األصوات نطقهم حيث من الشفهي تعبَتىم أداء عند
أف درجة  كذلك البعدم، كاالختبار القبلي االختبار يف النتائج بُت الباحث قارف عندما ذلك يبدك اللغوية،

 (.2883% )99( أكرب من درجة اتء جدكؿ على مبتول 93،3البسث )( يف ىذا t0اتء حباب )

املواقف أساس الكالـ، مهارة،  التعليمية املواد تطوير: الكلمات املفتاحية
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 دقدمةاملأ.

كانت كظيفة اللغة األساسية ىي التعبَت عن األحاسيس كتبليغ األفكار من املتكلم إذل 
للتفاىم بُت البشر، كأداة ال غٌت عنها للتعامل هبا يف املخاطب. فاللغة هبذا االعتبار كسيلة 

كمن مث ينبغي للمتكلم على أف يبتوعب ابملهارات اللغوية الىت يبلغ هبا إذل ذماح التعامل  1حياهتم.
 كاالتصاؿ بينو كبُت اآلخرين يف حياهتم اليومية.

 الشفوم يتكلم م  كلقد تعددت جماالت اوحياة اليت ظمارس اإلنباف فيها الكالـ أك التعبَت
كال شك أف الكالـ من أىم ألواف النشاط اللغوم للصغار كالكبار،  2األصدقاء ىف كل األمكنة.

لذلك كاف الناس يبتخدموف الكالـ أكثر من الكتابة، أم أهنم يتكلموف أكثر دما يكتبوف. مث 
ملمارسة هبا يف نبتطي  أف نعترب أف الكالـ ىو الشكل الرئيبي لالتصاؿ ابلنببة لإلنباف كا

 3جماالت حياهتم اليومية للشراء كللبؤاؿ عن األحداث كاألمكنة كغَت ذلك كلو بوسيلة الكالـ.
كاف الكالـ ىف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت دتثل غاية من الغاايت الدراسية 

كيعترب الكالـ الفن الثاين من فنوف اللغة  4اللغوية. كإف كاف ىو نفبو كسيلة لالتصاؿ م  اآلخرين.
األربعة بعد االستماع، كىو ترمجة اللباف عما تعلمو االنباف عن طريق االستماع كالقراءة، من 
العالمات املميزة لإلنباف فليس كل صوت كالما، ألف الكالـ ىو اللفظ كاإلفادة، ىو الصوت 

دلت على معٌت من املعاين، على األقل ىف املشتمل على بعض اوحركؼ، كما أف اإلفادة ىي: ما
 .5ذىن املتكلم
 مطابقة أشمية إذل كاملعلمُت الباحثُت أنظار للفت البسث ىذا يف البعي الباحث يود

 تصلح الىت املوضوعات أنواع على فيو الباحث يركز كسوؼ الطلبة، لدل اليومية ابملواقف الكالـ

                                                             
 .132(، ص. 2006حامت صاحل الضامن، علم اللغة )بغداد: مركز مجعة املاجد للثقافة كالًتاث،   1
دكف البنة(،  فتسى على يونس كاآلخركف، أساسيات تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينية )القاىرة: دار الثقافة كالنشر، 2

 .144ص.
مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اوحكومية،  :لناطقُت هبا )ماالنجنور ىادم، املوج  لتعليم املهارات اللغوية لغَت ا  3
 .47(، ص. 2011
انصر عبد هللا الغاذل كعبد اوحميد عبد هللا، أسس إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغَت الناطقُت هبا )الرايض: دار   4
 .7(، ص. 1991الغارل، 
 .85(، ص. 1992أمحد فؤاد علياف، املهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريبها )الرايض: دار البلم،   5
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 كترتيبها، اختيارىا يف تتسكم الىت املواقف أساس على الكالـ مهارة عن متسداث الصدد ىذا يف
 .هبا املناسبة التعليمية املواد الباحث كيبتخدـ

 على الكالـ دراسة أف ىو العنواف، ىذا لبسث أيضا الباحث عليها ضمث الىت الدكاف 
 كترقيتها العربية اللغة تعليم مواد فيو كانت الىت العربية اللغة مركز يف خاصة قليلة، املواقف أساس

 مضموف يف املوجودة الكالـ موضوعات يالحظ كأكثرىم. اليومية الطالب حياة يف كتطبيقتها
 .املركز أىل كمتطلبات حباجات كفقا كترتيبها اختيارىا إذل يهتموا أف دكف املقرر الكتاب

رة يف ىذا البسث، يقصد الباحث ابستخداـ املواد املطورة يف تعليم اللغة العربية لًتقية مها
الكالـ كفقا مبواقف الطالب. يف ىذه الكتاب مواد تشمل على املفردات املصورة كالتعبَتات 
القصَتة كاوحوارات كالتدريبات كالتقومي كاأللعاب اللغوية كقاموس الدرس. تدريس الكالـ يعٍت 

 حبياهتم تتصل مالئمة، مواقف من حوهلم يدكر ما الطالب يعرب أفدمارسة الكالـ: يقصد بذلك 
 بصورة شفيها تعبَتا الطالب يعرب أف ىو. سليمة عبارة يف خارجو أك املركز داخل كأعماهلم كجتارهبم
 Situasional مبعٌت . كأساس املواقف:(للكالـ موقفا 25" )الكالـ مواقف" عن البياف أك اوحوار

Based،  ىو أحواؿ الطالب من حياهتم اليومية يتسدث فيها م  اآلخرين. من ىذه املواقف لعب
ىو يقدـ املواد ىف شكل املواقف الذم ظمارسها الطالب ىف الفصل  الدكر كإدارة االجتماعات.

 كأحواهلم كىف بيئتهم اليومية كمناسبة حاجاهتم. 
 6ي:من أىم اجلوانب املهمة ىف تعليم مهارة الكالـ كماتل

النطق : من أىم ىذه اجلوانب الصوتيات، إذ يرل الًتبويوف األشمية الكربل لتعليم النطق  .1
منذ البداية تعليما صسيسا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة ىف تغَته أك تصسيسو بعد 

كليكن كاضسا ىف األذىاف أنو ليس املطلوب ىف النطق أف ينطق  تعلمو بشكل خاطئ.
ـ، أم يبيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة متسدييها، كلكن الدرس بشكل كامل كات

البيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج األصوات ابلشكل الذم ظمكن املتعلم من الكالـ م  
أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة ىف إخراج أصواهتم كترباهتم كتنغيمهم. كلذلك 

                                                             
-131(، ص. 2003حممود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )مصر: إيبيبكو،   6

134. 
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يها طالبو على إصدار األصوات اجلديدة كالغربية ينبغي على املعلم أاليًتؾ فرصة يباعد ف
 عليهم.

تعد تنمية الثركة اللفظية ىدفا من أىداؼ أم خط لتعليم لغة أجنبية، ذلك :  املفردات .2
املفردات ىي أدكات محل املعٌت، كما أهنا ىف ذات الوقت كسائل للتفكَت، فباملفردات 

حتمل مايريد، أتتى مهارة الكالـ يبتطي  املتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إذل كلمات 
فتفبح اجملاؿ لتنميتة كالتدريب على استخداـ، معٌت ىذا أف الكلمات التعلم إال من 
خالؿ البياؽ، أف من خالؿ استخدامو ىف مواقف شفوية. كىناؾ كثَت من اخلربات 
كالطرؽ اليت ظمكن استخدامها ىف تنمية املفردات لتطوير القدرة على الكالـ لدل 

ارسُت، من ذلك طرح جمموعة من األسئلة كاألجوبة، كتقدمي مواقف حوارية كقصصية الد
دكر كلها حوؿ مواقف من حياة الدارسُت. كلذلك فالوصوؿ إذل تنمية مفردات الدارس 

 صمب أف يتم من خالؿ:
 تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا ابملواقف اليت يتسديوف فيها عن أنفبهم. -أ 

 ملمارسة استخداـ ىذه الكلمات ىف مواقف اتصاؿ.إاتحة الفرصة  -ب 
 

 البحثب.
 مفهوم التطوير  . أ

، الًتقية 7تطويرا على كزف تفعيل. كمعناه عدلو كحبنو-يطور-التطوير من طور
. كالتطوير لو معاين كثَتة، منها : التغيَت، كالتجديد، كالتوس ، كىلم جرا. كاملفهـو 8كتنمية

النشاط الذم ينتج بطريقة جديدة بعد تقييم الصقل كالتسبُت املبتخدـ للتطوير يشَت إذل 
 9حبب الضركرة. كأكضح سورمحة أف التنمية ىي إعداد كتنفيذ كتقييم كحتبُت.

                                                             
 .1420(، ص. 2008)القاىرة: عالـ الكتب،  2أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ج    7

8 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Third Edition (Ithaca, New 
York: Spoken Language Servis, Inc., 1976), hlm. 572. 
9 Winarno Surakhmad, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta : Proyek 
Pengadaan Buku Sekolah Pendidikan Guru, t.t.),   hlm. 15. 
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التطوير ىو حماكلة لتسبُت املهارات التقنية كالنظرية كاملفاىيمية، كالركح املعنوية 
يب. التعليم يزيد من اخلربة النظرية للموظفُت كفقا الحتياجات العمل من خالؿ التعليم كالتدر 

كاملفاىيمية، كمعنوايت املوظفُت، يف حُت يهدؼ التمرين إذل حتبُت املهارات التقنية للتنفيذ 
 عمل املوظفُت ككرش العمل للموظفُت لتسبُت معرفتهم أكثر من ذلك خارج الشركة.

عرفة كالتفهم لبيئتنا  كأما التطوير عند إدكين فيلففو ىو يرتبط التعليم م  زايدة يف امل
ككل. كالتمرين ىو حماكلة لزايدة املعرفة كاملهارات للموظف للقياـ بعمل معُت. كنظر أندرك 
أف التطوير يشَت إذل املوظفُت كقضاايىم ىو العلملية التعليمية على املدل الطويل ابستخداـ 

 10لنظرية لألغراض العامة.إجراء منهجي كمنظم من قبل املدير اليت تعلم املعارؼ املفاىيمية كا
تعريف التطوير يرتبط ابألنشطة أك األشياء املطورة مثل تعريف تطوير كما ذكره أمحد 
أف تطوير املناىج ىي عملية ختطيط كإنتاج األداة الفضلى على أساس تقييم املناىج 

دراسية املبتخدمة. لذلك، ظمكن توفَت تعليم كظركفو اجليد. كبعبارة أخرل، تطوير املناىج ال
ىو إنتاج أنشطة املناىج اجلديدة من خالؿ خطوات إعداد املناىج على أساس نتائج 

 11التقييمات اليت نفذت على مدل فًتة من الزمن.
كأما املًتابط ابلتعليم، أف كظيفة التطوير تشمل النظرية كالتصميم كاإلنتاج كلتقييم، 

. 13ىو عملية تدؿ على إنتاج شيء. كعند نورغياف تورك اف التطوير 12كاملواد كاالستخداـ
كأما املراد بعملية التطوير فهي تصميم كتنفيذ كتكميل. كالعملية يف التطوير عند ابنبانغ 

( تعيُت األىداؼ التعليم )معايَت الكفاية(، 1كارسيطا ىو العديد من اوحيثيات اليت تشمل : 
( 5داؼ التعليم املخصوص، ( كتابة أى4( حتليل الدارسُت كالبياقات، 3( حتليل التعليم، 2

                                                             
(، يف تطوير لتعليم يف اجملاؿ املتعددة، كأخذ الباحث يف املوق  بعنواف : 2013ابرا سينتوـر )  10
1612/20/developmentcountry.blogspot.com/http:/ 

11 Ahmad, Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Pustaka Setia), 1998,  hlm. 13 
12 Yusuf Hadi Miarso,  Menyamai Benih Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 
77-78. 
13Burhan Nurgiantoro, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah 
(Yogyakarta : BPFE), 1988, hlm. 11. 

http://developmentcountry.blogspot.com/12/2016
http://developmentcountry.blogspot.com/12/2016
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( تطوير املواد التعليمية كانتقائها، 7( تطوير اسًتاتيجيات التعليم، 6تطوير أدكات التتقييم، 
 14( التصميم كإقامة تقومي تلخيصي.10( التنقيح، 9( تصميم تقومي تكويٍت كإقامتو، 8
 أسس التطوير  . ب

 كىي كما يلي: 15أما أسس التطوير يف املواد التعليمية كما ذكرىا معمور
كالطلبة سوؼ يكونوف أسهل : الصعب، من امللموسة لفهم اجملرد البدأ من البهل لفهم ( أ

للفهم مفهوما معينا عندما بدأكا من كصف ببيط أك شيء ملموس، ككاف الشيء 
امللموس يف بيئتهم. املثاؿ لشرح مفهـو البوؽ مث يبدأ دعي الطلبة للسديث عن البوؽ 

ذلك، ظمكن للمدرس يقدـ اوحديث عن أنواع خمتلفة من األسواؽ الذم يعيشوف فيو. بعد 
 األخرل. 

. من حيث املبدإ الذم مسعنا  : تكرار تعزيز التفاىم ( ب التكرار ضركرم للطلبة لفهم املفهـو
. كىذا ىو، على الرغم من أف املعٌت سواء، 5   2أفضل من  2   5كثَتا أف القوؿ 

الطلبة. كلكن التكرار يف كتابة املواد التعليمية كىو أمر يتكرر، كىو يثبت على ذاكرة 
 صمب أف تقدـ بدقة كمتوعة حىت ال يكوف دمال.

كاملدرس غالبا ما يقللو من الرد املتواضح : ردكد الفعل اإلصمايب توفَت التعزيز لفهم الطالب ( ج
من خالؿ إعطاء عمل الطلبة. يف الواق  مثل "أنت طيب" أك "كنت ذكي"، أك "ىذا 

كن سيكوف من األفضل إذا كاف مثل ىذا". كذلك سوؼ يببب الثقة يف صسيح، كل
الطلبة أنو قد أجابوا أك أقاموا أبم شيء صسيسز بدال من ذلك، رد سليب لثٍت الطلبة. 

 كحتقيقا هلذه الغاية، ال تنبى أف تعطي ردكد فعل إصمابية لعمل الطلبة.
الب الذم لديو الدكاف  العالية الط: تشجي  التعليم من العوامل اوحامسة لنجاح التعلم ( ح

للتعلم أصبح أكثر ذماحا فيو. لذلك، فإف من كاجبات املعلمُت يف تنفيذ التعليم ىو 
إعطاء دفعة )الدكاف ( لكي يكوف الطلبة نشاطُت يف التعلم. ىناؾ الطرؽ املتعددة لتوفَت 

                                                             
14 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya (Jakarta : 
Renika Cipta, 2008), hlm. 26. 
15 Makmur, Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Depdiknas, 2009), hlm.  
23. 
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يكونوا فارحُت  اوحافز، منها الثناءف كتوفَت األمل، شرح الغرض كالفوائد، أك القصة لكي
 يف التعلم. 

: يصل يف النهاية إذل ارتفاع معُت كصوؿ األىداؼ مثل تبلق البالـ، خطوة بعد خطوة، ( خ
التعلم ىو عملية تدرصمية كمبتمرة. لتسقيق الكفاءة العالية حتتاج إذل األىداؼ. مثل 
ثر الدرجن إف كاف الدرج كاسعا فأكثر صفوبة يف التبلق، كلكن الدرج أشد صغَتة فأك

سهلة ابملركر. كحتقيقا هلذه الغاية، فإف املعلم حباجة إذل تطوير أىداؼ التعلم املناسبة هلم، 
 ليمية صياغة بشكل مؤشرات الكفاءةكفقا خلصائص الطلبة. الدرج يف املواد التع

مثل رحلة طويلة، : معرفة النتائج املصسولة تشجي  الطلبة على استمرار حتقيق أىداؼ ( د
ينة موجهة، سمر عرب املدف األخرل. كسنكوف سعداء إذا قاؿ لدينا الدليل للوصوؿ إذل املد

البياحي كل مدينة اليت مرت، لذلك علينا أف نعرؼ أين كإذل أم مدل سنذىب. على 
سبيل املثل يف عملية التعلم، كاملعلم ىو مثل دليل البفر، مرشد سياحي جيد، كسوؼ 

ككيفية حتقيق ذلك ما ىي املدف اليت سيتم ختطر اهلدؼ النهائي بلدة املراد حتقيقها. 
دتريرىاف ككاف أيضا ملعرفة إذل أين ككيف رحلة بعدىا.فإف كاف طالب حتقيق ىذه 
األىداؼ يف كتَتهتا، لكنها سيكوف كل ما يصل إذل اهلدؼ كلكن م  أزمنة خمتفلة. ىذا 

 ىو جزء من مبادئ التعلم كاملة.
 التطوير يف املواد التعليمية . ج

خطوات التطوير اليت استخدمها املعلم كاألكادميُت ىو البسث كالتطوير، ىو عملية كمن 
أك خطوات لتطوير منتج جديد أك حتبُت املتجات اوحالية. تعريف املنتج يف ىذا البياؽ ليبت 
دائما يف شكل من األجهزة )كتب، كسماذج كأدكات التعلم يف الفصوؿ الدراسية كاملختربات(، كلكن 

الربجميات )سوؼ كير( مثل برانمج ملعاجلة البياانت، املواد التعليمية، كالفصوؿ الدراسية،  ظمكن أيضا
سماذج التعليم كالتدريب التعليمي، كالتوجيو، كالتقييم، كإدارة، إخل.  –املكتبة أك خمترب، أك سماذج 

اليت حتتاج  خصائص البسث كالتطوير ىو دراسة شكل "دكرة"، كاليت تبدأ م  االحتياجات كاملشاكل
إذل حل م  منتج معُت. يف قطاع التعليم، كمن املتوق  أف يزيد من إنتاجية التعليم املنتجات املتولدة 

 من خالؿ البسوث "البسث كالتطوير"، كىي خترج عددا كبَتا، كاجلودة، كمناسبة  الحتياجات.
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التعليميةف كطرؽ املنتجات لتعليمية مثل املناىج حمددة ألغراض تعليمية معينة، كاملواد 
التدريس، كالوسائل التعليميةف كالكتب املدرسية، كسمذج كالعاملُت يف جماؿ التعليم كالكفاءة، كتنظيم 
التقييم، كسماذج اختبار الكفاءة، كحتديد الفصوؿ الدراسية، على غرار كحدة إنتاج، كاملتخصصة يف 

ساليب البسث كالتطوير. ككاضعي جماؿ تطوير املناىج الدراسية، اندرا ما تبتخدـ للمطورين أ
املناىج الدراسية كغالبا ما تبتخدـ طريقة أك هنج الفلبفية كاألكادظمية كإيالء اىتماـ أقل إذل النتائج 

 16التجريبية.
بركؽ ك غاؿ، فوضح الباحث -ػكتصميم التطوير املبتخدـ من بعض الباحثُت كىو ل

 ابخلطوات التالية لكي يكوف املنهج أكضح: 
 كمج  البياانتالبسث  (1
 التخطيط (2
 تطوير املنتج املشركع )املواد التعليمية( (3
 التجارب امليدانية األكلية )املالحظة املبدئية( (4
 إعادة النظر يف نتائج االختبار التجرييب )التجربة احملدكدة( (5
 االختبار التجرييب امليداين )التجربة امليدانية( (6
 إكماؿ نتائج اختبار ميداين (7
 ر امليداينتنفيذ حقل االختبا (8
 إكماؿ النهائي من املنتج (9

 النشر كاالستخداـ  (10
قد قاـ بورغ كغاؿ، سويونو، مارديكا كمنَت بتكييف طريقة الطوير كتعديلها حيث يتم 

. دراسة ميدانية )دراسة استطالعية، الدراسة 1تقبيم أعاله إذل يالث مراحل رئيبية كما يلي : 

                                                             
16Dadang Hidayat, “Peran Penelitian Research and Development dalam 
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan”, 
http://alik35.5.blogspot.com/2016/11/model-addie.html, diakses tanggal 11 
Oktober 2016. 

http://alik35.5.blogspot.com/2016/11/model-addie.html
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)إعداد املواد التعليمية، تطوير املنتج، حتكيم اخلرباء،  . كالتطوير2املكتبية، دليل االحتياجات(، 
 . البسث )اختبار حمدكد، حتليل البياانت، التجربة امليدانية(.3تعديالت(، 

 معايري اختيار حمتوى املواد التعليميةد. 
 17:كلقد نقل رشدم أمحد طعيمة عن نكالس جمموعة من املعايَت ىي مايلي

يعترب احملتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصيال : (Validity)معيار الصدؽ  -1
 كصسيساعمليا فضال عن دتشيو م  األىداؼ املوضوعية.

: يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذاقيمة يف حياة الطالب (Significance)معيار األشمية  -2
رات م  تغطية اجلوانب املختلفة من جماؿ املعرفة كالقيم كاملهارت اليت هتمتم بتنمية املها

 العقلية كأساليب تنظيم املعرفة أكاالجتاىات االصمابية.
 : يعترب احملتول متماشيا م  إىتمامات الطالب.(Interest)معيار امليوؿ كاإلىتمامات  -3
: يكوف احملتول قابال للتعلم عندما يراعي قدرات  (Learn Ability)معيار قابلية للتعلم  -4

 .الطالب متماشيا م  الفركؽ الفردية بينهم
: يكوف احملتول جيدا عندما يشمل اسماطا من التعليم ال   (Universality)معيار العاملية -5

تعًتؼ ابوحدكد اجلغرافية بُت البشر.كبقدر ما يعكس احملتول الصيغة احمللية للمجتم  
 ينبغي أف يربط الطالب ابلعادل املعاصر من حولو.

 طرق اختيار احملتوى. ه
لواض  املنهج اتباعها عند إختيار مواد اللغة العربية للناطقُت بلغات ىناؾ عدة أساليب ظمكن 

 .18أخرل
املناىج األخرل : ظمكن للمعلم أف يبًتشد مبناىج تعليم اللغات الثانية كيف ىذه املناىج أف  .1

ينتقي احملتول اللغول يف منهجو م  األخذ يف اإلعتبار التفاكت بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ 
 الربامج.

                                                             
 .66(، ص. 2004طعيمة، املهارات اللغوية كمبتوايهتا، )القاىرة: دار الفكر العريب،  17
 .68-67ص. نفس املرج ،  طعيمة، 18
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خلبَت : ظمكن للمعلم أف يبًتشد آبراء اخلرباء سواء أكانوا خمتّصُت يف تعليم اللغة العربية رأم ا .2
للناطقُت بلغات أخرل أـ كانوا معلمُت لدركس للغة أك املربوف يف ميداف التعليم أك من كاف لو 

 صلة كييقة ابمليداف.
عرؼ مايناسبهم من املبح : كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت  كت .3

احملتول لغول كأف جترم دراسة حوؿ األخطاء اللغوية الشائعة يف املبتول اإلبتدائي مث زمتار 
 موضوعات النسو أك الًتكيب الىت تباعد على تاليف ىذه األخطاء أك عالجها.

 : كيقصد بذلك حتليل املواقف الىت ضمتاج الطالب فيها لإلتصاؿ ابلعربية.  التسليل .4
 

 مشكلة املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربيةو. 
سبق أف ذكران أنو على الرغم من األشمية املتزايدة لتعليم اللغة العربية للألجانب، إال أف ىذه 
اللغة دل تدرس دراسة تربوية كعملية دقيقة تتنأكؿ بصفة عامة أىدافها، كمواد تعليمها، كطرقها، 

إنصراؼ كثَت من الراغبُت يف تعليم اللغة العربية عنها، كشاع ظلما أك كأساليبها، كقد أدل ذلك إذل 
 .19سوء نية أف اللغة العربية صعبة التعليم

( 2، األىداؼ التعليمية( 1 كقد تناكلت ىذه الدراسة تلك املواد من عدة زكااي ىي:
( 6، ل التعليميةالوسائ( 5، املوضوعات أك احملتول( 4، طريقة التدرس( 3، استخداـ اللغة املصورة
 نوع اللغة العربية املقدمة للتعليم.( 7، استخداـ اللغة الوسيط

 

 اجلوانب املهمة ىف تعليم الكالمز. 

 20من أىم اجلوانب املهمة ىف تعليم مهارة الكالـ كماتلي:
البداية النطق : من أىم ىذه اجلوانب الصوتيات، إذ يرل الًتبويوف األشمية الكربل لتعليم النطق منذ  .1

 تعليما صسيسا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة ىف تغَته أك تصسيسو بعد تعلمو بشكل خاطئ.
                                                             

 .82(، ص. 2002القاىرة: املكتبة كىبة، (فتسى على يونس ك دمحم عبد الرؤكؼ الشيخ، املرج  يف تعليم اللغة العربية لألجانب   19
-131(، ص. 2003حممود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )مصر: إيبيبكو،   20

134. 
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كليكن كاضسا ىف األذىاف أنو ليس املطلوب ىف النطق أف ينطق الدرس بشكل كامل كاتـ، أم 
 يبيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة متسدييها، كلكن البيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج
األصوات ابلشكل الذم ظمكن املتعلم من الكالـ م  أبناء اللغة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة ىف 
إخراج أصواهتم كترباهتم كتنغيمهم. كلذلك ينبغي على املعلم أاليًتؾ فرصة يباعد فيها طالبو على 

 إصدار األصوات اجلديدة كالغربية عليهم.
فا من أىداؼ أم خط لتعليم لغة أجنبية، ذلك املفردات ىي تعد تنمية الثركة اللفظية ىد:  املفردات .2

أدكات محل املعٌت، كما أهنا ىف ذات الوقت كسائل للتفكَت، فباملفردات يبتطي  املتكلم أف يفكر مث 
يًتجم فكره إذل كلمات حتمل مايريد، أتتى مهارة الكالـ فتفبح اجملاؿ لتنميتة كالتدريب على 

مات التعلم إال من خالؿ البياؽ، أف من خالؿ استخدامو ىف مواقف استخداـ، معٌت ىذا أف الكل
شفوية. كىناؾ كثَت من اخلربات كالطرؽ اليت ظمكن استخدامها ىف تنمية املفردات لتطوير القدرة على 
الكالـ لدل الدارسُت، من ذلك طرح جمموعة من األسئلة كاألجوبة، كتقدمي مواقف حوارية كقصصية 

ف من حياة الدارسُت. كلذلك فالوصوؿ إذل تنمية مفردات الدارس صمب أف يتم دكر كلها حوؿ مواق
 من خالؿ:

 تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا ابملواقف اليت يتسديوف فيها عن أنفبهم. ( أ
 إاتحة الفرصة ملمارسة استخداـ ىذه الكلمات ىف مواقف اتصاؿ.  ( ب

 
 دور املعلم ىف تعليم مهارة الكالم . ح

 21كما يلي:كأما دكر املعلم  
أف يفبح صدره ألخطاء الدارسُت كيقـو بتبجيلها أكال فأكال حىت ظمكنو أف يفرد هلا كقتا للعالج  .1

 كالتدريب الصسيح كيصسيح األخطاء.
 االشًتاؾ الفعاؿ للدراسُت ىف املناشط اللغوية. .2

                                                             
طرؽ تدريبو )مكة املكرة، فوؽ الطب  كإعادتو -مداخلو-حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل أسبو  21

 .180-18ـ(، ص :  1985قرل، حمفوظة جلامعة أـ ال



 املواقف أساس على الكالـ ملهارة التعليمية املواد تطوير
 ابميكاساف ابنيوأنيار العلـو دار معهد العربية اللغة مركز لطالب

 Al-Irfan Volume 2, Nomor 2, September 2019                                  153 
 

يقا البد أف يدرؾ املعلم أف اوحماس ىف دراسة اللغة خاصة ىف تعلم الكالـ كيتصل اتصاال كي .3
 ابلنجاح.

 البد أف يدرؾ املعلم أف التتاب  كالتدرج شيئ مهم ىف تنمية مهارة الكالـ. .4

 طريدقة تعليم الكالم وتدقنياته. ط

إف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل يف عصران اوحاضر فمبتمد من أساسيات تعليم 
للغوية كالنفبية الىت ظهرت بعض معاملها يف اللغات األجنبية كطرائق تدريبها املنبثقة من نتائج الدراسات ا

النصف األكؿ من القرف العشرين. فتلك الطرائق ينبغي أف يعرفها معلم اللغة العربية للناطقُت بلغات 
 22أخرل، كطمتار منها ما يتفق م  طبيعة اللغة العربية، كيناسب طالبو، كضمقق أىدافهم كأىداؼ الربانمج.

 كما يلي:  كسنشرح بعض من تلك الطرائق،

 طريدقة الدقواعد والرتمجة .1

تعد ىذه الطريقة أقدـ طرائق تعليم اللغات املعركفة، بيد أنو ال يعرؼ اتريخ حمدد لنشأهتا 
كمراحل سموىا كتطورىا، ككل ما يعرؼ عنها أهنا طريقة تقليدية قدظمة، نشأت منذ ظهرت اوحاجة إذل 

الطريقة بطريقة القواعد كالًتمجة، ألهنا هتتم بتدريس تعلم اللغات األجنبية كتعليمها. كقد مسيت ىذه 
القواعد، أبسلوب نظرم مباشر، كتعتمد على الًتمجة من اللغة األـ كإليها، حيث يتم التدريس ابللغة 
األـ، كتًتجم إليها القواعد كالكلمات كاجلمل. كقد يكوف سبب التبمية ىو أف تدريس القواعد 

على أنو ىو اللغة، أك أنو كسيلة لتنمية ملكات العقل كطرائق غاية يف ذاتو، حيث ينظر إليو 
 23التفكَت، كما أف الًتمجة من اللغة اهلدؼ إذل اللغة األـ ىي اهلدؼ الرئيس من دراسة اللغة.

 الطريدقة املباشرة :  .2
فظهرت مداخل كمذاىب لتعليم اللغات األجنبية، هتتم ابجلانب الشفهي املبموع من اللغة؛  

 The Situationalأك املذىب املبٍت على املواقف  The Oral Approachفهي كاملذىب الش

                                                             
عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل )الرايض: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود   22

 .10-9 ـ(، ص.2002اإلسالمية، 
 .34-33ـ(، ص. 2002العصيلي، طرائق تدريس )الرايض: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية،   23
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Approach الذم تطور فيما بعد إذل املذىب البمعي الشفهي، كقد دتخضت عن ىذه املداخل ،
 24طرائق لتدريس اللغات، كاف من أبرزىا الطريقة البمعية الشفهية.

املتعلم استعماؿ اللغة اهلدؼ مباشرة دكف ىي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلـز املعلم ك 
استعماؿ اللغة األـ. كىدؼ التدريس ىو تعليم كيفية استعماؿ اللغة األجنبية لالتصااؿ كالتخاطب. 
كإذا كجدت املفردات صعوبة على املتعلم فعلي املعلم أ، يشرحها ابستعماؿ كسائل اإليضاح أكابجلركة 

 25أكابلصور أكما إذل ذلك.
استخدامها بنطق أمساء األشياء ىف حجرة الدراسة اك األشياء حوؿ املدرسة مث  يبدأ املعلم

يطلب من الدارسُت ترديدىا كبعد ذلك يربط ىذه األشياء ببعض ماضمدث ىف الفصل، فمثال: ينطق 
أمساء كتاب كدفًت ككرسي كسبورة كغَتىا من األشياء املوجودة ىف الفصل، كيربط ىذه األمساء بكلمة 

املزااي 26ىذا كرسي. نعم، كىل، مثل: ماىذا؟ ىذا كتاب،الببورة على اوحائط، ىل ىذا كرسي؟ما،أين،أ
عركف سهال ىف تعليم اللغة شىذه الطريقة كثَت ىف استخداـ الوسائل التعليمية حيت يدع دكافعهم كي

 27العربية.
أيناء التدريس بل بلغة الطريقة املباشرة ىي الطريقة اليت ال يذكر املعلم فيها الشئ بلغة التلميذ 

من اإلنتقادات املوجهة إذل ىذه الطريقة ما  28تبتعمل لغة التلميذ بصدد التدريس بتة. األىداؼ فال
  29يلي:

 هتتم ىذه الطريقة مبهارة الكالـ على حباب املهارات اللغوية األخرل. -أ 

                                                             
 .91-90ص.  نفس املرج ،، العصيلي  24
 .41-31(، ص. 1981صالح عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات اوحية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيق )بَتكت: مكتبة لبناف،  25

26 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 
2004), hlm. 36. 
27 Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode–metodenya, 
Cetakan I, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 68. 

دحية مبقاف، االجتاىات اوحديثة يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف إندكنيبيا، رسالة الدكتوراه، )دىلي اجلديدة اهلند:   28
 .397ص. ، (، غَت منشورة2000اجلامعة العاملية اإلسالمية، 

29  ،  .22(، ص. 1982دمحم على اخلوذل، دراسات لغوية )الرايض: دار العلـو
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ا من اجلهد عندما ال تبتخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ يف تعليم اللغة األجنبية، فإف كثَت  -ب 
يبذؿ كثَتا من الوقت يضي . كلو استخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ بشكل حمدكد لتوفر كثَت من 

 اجلهد ككثَت من الوقت.
إف استبعاد ىذه الطريقة لألحكاـ النسوية من التعليم ضمـر املتعلم من إدارؾ ماىية  -ج 

 القوالب النسوية اليت تنظم فيها كلمات اللغة لتكوين اجلمل.

 طريدقة السمعية الشفهية ال .3

ىذه الطريقة مثل الطريقة املباشرة طمتلف ىدفها دتاما عن طريقة النسو كالًتمجة، فقد بدأت 
الطريقة البمعية الشفهية ىف الوالايت املتسدة إابف اوحرب العاملية الثانية، كألسباب عبكرية احتاج 

 30غة األجنبية.الناس ىف ذلك الوقت إذل الوقت إذل اسلوب سري  لتعليم الل

 31إجراءات استخدام الطريدقة السمعية الشفهية هي:

 :يقدـ املعلم حوارا جديدا. أكال
:يبتعمل املعلم اللغة اهلدؼ أيناء الدرس كما يبتخدـ األداء اوحركي كالصور كالنموذج  اثنيا

 لشرح املعاين.
كذلك بتقدمي سموذج :يقدـ املعلم اللغة اوحوار مرتُت كنموذج، مث يبدأ التدريبات   اثلثا

 لإلجاابت الصسيسية، أكقات أخرل تصسح اخطاء النطق بتقدمي النطق البليم يف اللغة اهلدؼ.
 :يكرر اللطلبة اجلملة اوحوارية. ربعا
:عند تعثرالطلبة ىف أتدية احدل اجلمل اوحوارية يبتعمل املعلم تدريب بناء اجلملة من  خاما

 آخرىا.
 تبلبل.:يبدأ املعلم دترين ال سادسا
 :يبتعمل املعلم تدريبات التعويض املفرد املتعدد اخلاانت. سابعا

                                                             
 .46(، ص. 1981تعلم اللغات )بَتكت: مكتبة لبناف، العريب،  30
فرماف، أساليب كمبادئ ىف تدريس اللغة، سلبلة ألسالبب تدريس اللغة اإلذمليزية كلغة اثنية )الرايض: جامعة -دايف الدسوف  31

 .49-48(، ص. 1997امللك البعود، 
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 :يقدـ املفردات اجلديدة من خالؿ سطور اوحوار كىي حمدكدة. اثمنا
:يقـو املعلم بدراسة حتليلية مقارنة بُت اللغة األـ كاللغة اهلدؼ لتسديد النقاط اليت قد  اتسعا

 تببب بعض املشكالت.
 املعلم اوحوار على الببورة ىف هناية األسبوع، كيقـو الطلبة بعمل كتايب حمدكد.:يكتب  عاشرا

 طريدقة املناقشة .4

كاملناقشة ىف أحبن صورىا إمجاع عدد من العقوؿ حوؿ مشكلة من املشكالت أكقضية من 
 32القضااي، كدراستها دراسة منظمة.

 33إجراءات طريدقة املناقشة هي:
الب أف يناقشوا حوؿ حلها، مثاؿ: "اللغة العربية أىم من اللغة يعرض املعلم مشكلة كيطلب من الط

اإلذمليزية". كيوزع املعلم الطالب على جمموعتُت كىي اجملموعة املوافقة كجمموعة املعًتضة، كطمتار املعلم 
 الوسيط كرئيس اجللبة، كينبغي على الوسيط أف يوجو أصدقاءه كي يتبادلوا التعبَت عى آرائهم.

 طريدقة الدقصة .5

تعترب القصة إحدل طرؽ التدريس، فعن طريقها تقدـ األخبار كاخلربات كالتجارب ىف شكل 
حي معرب مشوؽ جذاب مؤير. كالقصة حكاية نثرية تبتمد أحدايها من اخلياؿ أك الواق  أك منهما 
معا. كتطبيق ىذه الطريقة لتشجي  الطالب على التعبَت ىف دركسو كإفادهتم من بشرط أف تكوف 

 34مالئمة لقدرة الطالب.القصص 

 وإجراءات طريدقة الدقصة هي:

                                                             
 .31(، ص. 1993الدار املصرية اللبانية، حبن شساتو، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق )املصر:   32

33 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi (Malang: Misykat, 2004), hlm. 177. 
 .52(، ص. 1993شساتو، تعليم اللغة العربية )املصر: الدار املصرية اللبانية،  34
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عرض املعلم املوضوع املعُت كأيمر الطالب أف يقصوا م  أصدقائهم أزكاجا كل شيئ يعجبهم فيما 
يتعلق ابملوضوع، مثل خربهتم أك ىوايتهم، مث ينتقلوف إذل جمموعة آخرل ليعربكا قصة صديقة، كينبغي 

 35على املعلم أف يباعدىم كيرشدىم.
 طريدقة املسرحية .6

املبرحية ىِت إحدل األنشطة املشوقة، كلكن ليس كل الطالب يقدركف أف ظمثلوهنا، لذلك 
فعلى املعلم أف طمتار الطالب القادرين أف ظمثلوهنا، كأما الطالب اآلخركف يشاىدكف كيبتمعوهنم. قبل 

لفرصة للطالب أف يدربوا من أف ظمثلوا املبرحية، ينبغي على املعلم أف يصمم املواد الببيطة كيقدـ ا
 36قبلها.

 الوسائل ىف تعليم الكالم . ي

ظمكن استخداـ املدخل البمعي البصرم ىف تعليم الكالـ، ففى ىذا ملدخل ظمكن استخداـ 
أساليب كثَتة منها الصورة كالتمثيل، كسالسل من األحداث. كالتعبَت ابملالمح ككلها أساليب يبتعاف هبا 

 37ابلصوت مث نطقو، كإف استخداـ ىذا املدخل يقـو على عدة أسباب:لتفبَت املعٌت كربطو 

أف ارتباط الببورة ابلصوت يقلل كثَتا من اإلحباس ابوحاجة إذل اللغة األـ. فاملعٌت كاللفظ ىنا  -1
 يرتبط مباشرا دكف حاجة لتدخل من اللغة األـ.

لتفكَت ىف اللغة األجنبية ابللغة أف ىذه األساليب تلفت االنتباه منذ البداية بتدريب الدراسُت على ا -2
 األجنبية ذاهتا.

 –أف اوحاجة للكتابة ىنا تقل ألف الكلمات املتكمة التًتابط فقط م  التتاب  الصسيح للنطق، بل  -3
 م  ماتثَته الصورة من معاف دمايباعد على حفظ النطق كاستدعائو جمرد رؤية الصورة. –أيضا 

رية م  التذكر البمعي م  االستخداـ الشفوم كال شك أف أف التعليم ىنا يعتمد على العرض البص -4
 البصر م  البم  م  اوحديث كاالستخداـ يؤكد القدرة على الكالـ.

                                                             
35 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi (Malang: Misykat, 2004), hlm. 177. 
36 Ahmad Fuad Efendi,  Ibid,  hlm. 120 

 .136-135ـ(، ص.  1985الناقة، تعليم اللغة العربية )مكة املكرة، فوؽ الطب  كإعادتو حمفوظة جلامعة أـ القرل،   37
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أف ىذا املدخل يتضمن دكاف  كمثَتات للمتعلم حيث تتاح لو الفرصة العملية الستخداـ ماحفظ  -5
يعاش الناس كالصور كسيشرؾ من عبارات ىف فًتة االستماع كللشعور أبنو تعلم شيئا مفيدا، فهو 

 نفبو ىف مواقف حقيقية حية متسركة.
أف ىذا املدخل يتب  ليشمل أساليب كإمكاانت كثَتة، فمن األساليب ذمد مايبمى ابألسلوب  -6

املباشر، كأسلوب سالسل الواقف التمثيلية، كأسلوب األسئلة كاألجوبة، كمن اإلمكانيات ذمد 
 املناقشات، كحفالت البمر، كمبابقات الكالـ...اخلاملعبكرات كالرحالت كاالجتماعات، ك 

 اختبارات الكالم . ك

كيف ىذه النقطة يذكر الباحث بعض منها اتصاال بنقاط مهارة الكالاـ ىف ىذا البسث كىي 
اختبار األسئلة املكتوبة كاإلعادة الشفهية كالتسويل كاألسئلة عن الصورة كاحملاكرة كالتعبَت اوحر. كالشرح من  

 38ما يلي:كل منها ك

 اختبار األسئلة املكتوبة .1
يف ىذا اإلختبار يرل الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منو فرداي أف صميب عنا شفهيا، مث يكتب ىف  

 كتبهم اإلجابة.
 اإلعادة الشفهية .2

ىنا يطلب من الطالب أف يقوؿ مايبم . كصموز أف يكوف املصدر البمعي املعلم نفبو أكشريط 
املادة املبموعة كلمات أكعبارات أك مجال. كما ظمكن أف يكوف الًتكيز تبجيل. كظمكن أف تكوف 

على النطق أك النرب أك التنغيم أك الصيغ النسوية. أف ىذا االختبار ينزؿ بُت االختبار ملهاريت 
االستماع كالكالـ، كىو فهم النصوص املبموعة، حيث أف الطالب يبم  النصوص العربية من 

 ا حبب على فهم مايلقي عليو.األشرطة كيعربكىا شفهي
 حتويل .3

ىف ىذا االختبار يطلب من الطالب أف ضموؿ اجلمل اليت يبمعا أكيقرؤىا من شكل إذل آخر. كىذا 
 االختبار يبتعملو الباحث ىف التدريبات من القواعد أك املعاجلة النسوية.

                                                             
 .109-106ـ(، ص. 2000دمحم علي اخلورل، االختبارات اللغوية، الطبعة األكذل )األردف: دارالفالح،  38
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 األسئلة عن الصورة .4
حر. كىذا االختبار جزء من األىداؼ تعرض على الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها حبديث 

األخَتة من مهارة الكالـ ىف ىذالبسث كىي استخداـ اإلشارات كاإلظماءات كاوحركات غَت اللفظية 
 استخداما معربا عما يريد توصيلو من أفكار.

 احملاكرة  .5
كالمي عن إذا أردان قياس قدرة الطالب على األداء الكالمي، ظمكن أف نشرؾ طالبُت أك أكثر ىف حوار  

موضوع معُت أك صمن موقف معُت. ىذا االختبار ابلنببة هلدؼ التعبَت عن األفكار ابستخداـ 
 الصيغ النسوية املناسبة.

 التعبَت اوحر .6
ىف ىذا اإلختبار يطلب املدّرس من الطالب أف يتكلم ملدة مخس دقائق )مثال( ىف موضوع ضمدده لو. ىذا 

ة الكالـ ىف ىذا البسث كىو الًتكيز عند الكالـ على املعٌت اإلختبار مناسبة أبحد األىداؼ ملهار 
 كليس على الشكل اللغوم.

 .دليل التدقومي لدقياس كفاءة الطالب ىف تعليم مهارة الكالم . ل

إف تقومي كفاء الطالب ىف تعليم مهارة الكالـ طمض  إذل حد كبَت إذل العوامل الذاتية، قد تكوف 
تصسيح األداء الكتايب. لذلك ينبغي أف نعد مببقا خطة تتضمن اجلوانب العوامل الذاتية أكضح فيها من 

اليت نود تقوظمها ىف األداء. ككلما كانت ىذه اخلطة دقيقة كحمكمة فإهنا تقربنا من املوضوعية ىف تقدير 
 40فاختار الباحث ىف التارل سموذجا خلطة قياس كفاء الطالب ىف تعليم مهارة الكالـ.39درجات الطالب.

 التدقومي لدقياس كفاءة الطالب ىف مهارة الكالم دليل

 :.................... املصسح  :.................... اسم الدارس
 :.................... الدرجة  :....................  التاريخ

                                                             
39 Moh. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Miskat: 
2006), hlm. 169. 

-184(، ص. 1410/1989دمحم عبد اخلالق دمحم، اختبارات اللغة، )الرايض: عمادة شؤكف املكتبات جامعة امللك سعود،  40
185. 
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 النطق نتيجة
5 
4 
3 
2 
1 

 طمالط أير قليل جدا من اللكنة األجنبية. -
 أجنبية كاضسة.مفهـو بوضوح كلكن ىنا لكنة  -
 مشكالت نطقية تبتدعي استماعا مركزا كأحياان تؤدم إذل سوء الفهم. -
 يصعب فهمو بببب مشكالت نطقية يطلب منو إعادة مايقولو ابستمرار. -
 لديو مشكالت نطقية عويصة جتعل حديثو غَت مفهـو دتاما. -

 املفردات نتيجة
5 
4 
 
3 
 
2 
1 

 كمتسديي اللغة دتاما.يبتعمل املفردات كالعبارات االصطالحية   -
يبتعمل مصطلسات غَت صسيسة أحياان أك صمد نفبو جمربا إلعادة صياغة  -

 أفكاره ألف مفرداتو التبعفو.
يبتعمل كلمات خاطة ابستمرار. كالمو حمدكد كقليل نببة ألف حصيلتو من  -

 املفردات غَت كافية.
 عب فهمو.استعمالو اخلاطئ للكلمات كقلة حصيلتو من املفردات جتعل من الص -
 حمدكدية ما عنده من مفردات جتعلو غَت قادر على اوحديث دتاما -

 الطالقة نتيجة
5 
4 
3 
2 
1 

 طلق اللباف مثلو مثل متسدث اللغة األصلي. -
 سرعة اوحديث تبدك أهنا تتأير أتيرا طفيفا مبشكالت لغوية. -
 البرعة كالطالقة متأيراف بشدة مبشكالت لغوية. -
 جمربا للبكوت بببب حمدكدية الللغة.دائم الًتدد. صمد نفبو  -
 اوحديث متعثر كمتقط  حبيث صمعل احملادية مبتسلية. -

 
 منهجية البحث . م

يقاـ ىذا البسث ابستخداـ املدخل التطوير، ذكر بورغ كغاؿ أف البسث كالتطوير ىو العملية 
املبتخدمة يف التطوير كالتسقق لصسة املنتج التعليمي، ىذا املنهج يبمى أحياان "التنمية القائمة على 
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هدؼ البسث . كي41األحباث"، الذم بزر بوصفو اسًتاتيجية كيهدؼ إذل حتبُت نوعية التعليم كالتعلم
كالتطوير يف اكتشاؼ معرفة جديدة من خالؿ البسث األساسي، أك لإلجابة على أسئلة حمدكدة حوؿ 
القضااي اليت كانت عمليا من خالؿ البسوث التطبيقية الذم يبتخدـ لتسبُت املمارسات التعليمية. كيف 

كالـ يف اللغة العربية على ىذا البسث، كاف البسث كالتطوير استغاللو إلنتاج سماذج جديدة لتدريس ال
  أساس املواقف حبيث يكوف أكثر تطورا للطالب يف مهارة الكالـ.

 إجراءات البحث والتطوير  .1
يقـو الباحث بعدد من اإلجراءات املنظمة هبدؼ الوصوؿ لتسقيق أىداؼ البسث. 

 مراحل: عشر يف البسث كالتطوير حتتوم علىBorg & Gall ككانت اإلجراءات الىت عرضها 
 

 
 
 

أف املنتجات يتم تطويرىا يف شكل املواد التعليمية، فكانت خطوات البسث حتتاج إذل التعديل، 
 (، كيرد كصف النموذج املقًتح مبثابة تطور الوسائط املتعددة ما يلي:2010فوزاف )

 
 

                                                             
41 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2014), hlm. 298. 

 حتليل االحتياجات

 تصميم املواد

 إنتاج املواد التعليمية

تسكيم من اخلَتاءتت  

 تعديل كتصسيح

 جتربة املنتاج

حتليل احلاجات 
 تعديل التصميم تصديق التصميم تصميم اإلنتاج مجع البياانت واملشكالت

 اإلنتاج النهائي تعديل االنتاج جتربة االستخدام تعديل اإلنتاج جتربة اإلنتاج



 املواقف أساس على الكالـ ملهارة التعليمية املواد تطوير
 ابميكاساف ابنيوأنيار العلـو دار معهد العربية اللغة مركز لطالب

 Al-Irfan Volume 2, Nomor 2, September 2019                                  162 
 

 جتربة اإلنتاج .2
الدرجة الفعالية كاملقصود من جتربة اإلنتاج ىنا ىي مج  املعلومات املبتخدمة ألساس تثبت 

 كنتيجة اإلنتاج. كىذه التجربة حتتوم على:

 ختطيط التجربة -أ 
بعد إدتاـ االنتاج املطور، فيقـو الباحث ابلبسث التجرييب ملعرفة مدل فعالية املادة 
املطورة لًتقية مهارة الكالـ،  كجرت ىذه التجربة إذل املرحلتُت التجربة الفردية كالتجربة امليدنية 

أنيار احملدكدة، كىي الطلبة يف غرفة "الشافعي" مبركز اللغة العربية معهد دار العلـو ابنيو 
 اإلسالمي ابميكاسن.  

 أفراد التجربة -ب 
كانت أفراد التجربة يف ىذا البسث ىو اخلرباء يف جماؿ احملتول كاخلبَت يف جماؿ 

الطلبة يف غرفة "الشافعي" مبركز اللغة العربية معهد دار التخطيط، مث مدرس اللغة العربية، ك 
  العلـو ابنيو أنيار اإلسالمي ابميكاسن.

 لوماتالبياانت واملع .3
 أما البياانت كاملعلومات يف ىذا البسث فيما يلي:

 البياانت الكيفية -1
 البياانت الكمية -2

 تشتمل ىذه البياانت على:
 االستبياف  - أ

 االختبار - ب
 أسلوب حتليل البياانت  .4

كاف حتليل البياانت دكرا مهما يف البسث العلمي، ابلتسليل تكوف البياانت ذات معاف  
 Descriptive Statistic) يبتخدـ الباحث التسليل اإلحصائي الوصفيلتسليل البياانت كبَتة. 

Analysis) . 
 حتليل البياانت .5
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ضملل الباحث بياانت االستبانة اليت حصلها من اخلبَتين شما خبَت يف ختصص فصاحة اللغة 
 كخبَت يف ختصص تصميم املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية. 

 املقابلة كاملالحظةحتليل البياانت من  -1
 حتليل البياانت من االستبانة -2

 حتليل البياانت من االختبار -3

  -t يبتخػػػػػػػػػدـ البػػػػػػاحث (level of significant)  كملعرفة مناسبة الداللة أك ذم معٌت

test 42:   
t

  1

2






N

d

N

x

Md  

 البياف:
 Md  = كالبعدم(متوسط االرمراؼ بُت االختبارين )القبلي 

Xd   =فركؽ االرمراؼ م  متوسط االرمراؼ 
N   =عدد أفراد العينة 

 
 املختتمةج. 

 تطوير املواد التعليمية لرتقية مهارة الكالم على أساس املواقف . أ
الػمواد  التعليمية، كينتج كتااب تعليميا على أساس الػمواقف  ملهارة حصل الباحث يف تطوير 

الكالـ لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلـو ابنيوأنيار اإلسالمي ابميكاساف. كيتضمن ىذا الكتاب 
على الدليل العاـ كاخلاص للمعلم الستخداـ كتاب "ذخَتة حية )كتاب ملهارة الكالـ على أساس 

تدريبات لكل  3ف (" كاألىداؼ العامة كاخلاصة كالػمفردات  اجلديدة كاوحوارات كالتدريبات )الػمواق
                                                             

42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), 
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),  hlm. 85-86. 
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موقف( على اوحوار كالتقومي األلعاب اللغوية للتبلية كقاـ الدرس لكل موقف كقائمة الػمفردات  يف آخر 
 صفسات الكتاب.

وقف األكؿ يتكلم عن كضمتول ىذا الكتاب على عشرة مواقف الكالـ لبنة دراسية كاحدة. امل
"التعارؼ م  الطالب اجلديد" املوقف الثاين "يف الغرفة" كالػموقف  الثالث "يف النهر" كالػموقف  الراب  "يف 
املدرسة" كالػموقف  اخلامس "يف املكتبة" كالػموقف  البادس "يف جملس التعليم" كالػموقف  الباب  "يف 

ة يف املبجد" كالػموقف  التاس  "اجلولة األسبوعية" كالػموقف  الدكاف" كالػموقف  الثامن "الصالة ابجلماع
(  2( صفسة الكتاب8 )1العاشر "إجازة املعهد اإلسالمي". كيشمل كل الدرس املوقفي احملتوايت اآلتية : )

( الػمواد 5( التعبَتات القصَتة، )4( الػمفردات اجلديدة، )3أىداؼ التعليم العامة كاخلاصة كمؤشراهتا8 )
( قائمة 10( مفردات الدرس، )9( األلعاب اللغوية، )8( التقومي، )7( التدريبات، )6عليمية، )الت

 ( املقتطفات.11املفردات، ك )

 فعالية استخدام املواد التعليمية لرتقية مهارة الكالم على أساس املواقف -ب
 اإلسالمي ابنيوأنيار العلـو دار مبعهد العربية اللغة مركز يف الباحث هبا قاـ الىت امليدانية الدراسة

 الباحث اخترب الػمواد جتربة كيف. التجربة جمموعة يف طورىا الىت  ابلػمواد الكالـ مهارة عّلم قد ابميكاساف،
فعالة الػمواد التعليمية ملهارة الكالـ الىت طورىا الباحث لطالب مركز اللغة العربية  أف كىي البسث، فرضية

 تصديقها استخدـ الباحث املعيار اآليت:يف ترقية مهارة الكالـ. كل
إذا كانت درجة اتء حباب أكرب من درجة اتء اجلدكؿ فالفرض مقبوؿ، كىذا يعٍت أف الػمواد  املطورة   -1

 فعاؿ. ابميكاساف اإلسالمي ابنيوأنيار العلـو دار مبعهد العربية اللغة مركزلتعليم مهارة الكالـ لطالب 

إذا كانت درجة اتء حباب أصغر من درجة اتء اجلدكؿ أك متباكيُت فالفرض مرفوض، كىذا يعٍت أف  -2
 اإلسالمي ابنيوأنيار العلـو دار مبعهد العربية اللغة مركزالػمواد  املطورة لتعليم مهارة الكالـ لطالب 

 غَت فعاؿ. ابميكاساف
فسصل الباحث على النتيجة  t test بعد أف انتهى الباحث من ىذه البياانت ابستعماؿ الرمز

قبل ما فبر  df = n-1ابستعماؿ الرمز  df (degree of freedom)كبعد ذلك حبث الباحث عن  93،3
يف  tيف اجلدكؿ  df  =21. كبعد ذلك اىتم الباحث بنتيجة df  =22-1=21الباحث ىذه النتيجة. فػ 
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)كيف  tيف اجلدكؿ  t( كنتيجة to3،93=) t. بعد ما قارف الباحث نتيجة 2883% ىي 99الدرجة 
 . ttأكرب من نتيجة  to( فعلم الباحث أف نتيجة 2،83% = 99الدرجة 

2883 >   3،93  

( يف ىذا البسث t0اعتمادا على النتائج احملصولة لالختبار البعدم كجد الباحث أف درجة اتء حباب )
نا أف الفرض البابق مقبوؿ، كىذا (. فعرف2883% )99( أكرب من درجة اتء جدكؿ على مبتول 3893)

 اإلسالمي ابنيوأنيار العلـو دار مبعهد العربية اللغة مركزيعٍت الػمواد  املطورة  ملهارة الكالـ لطالب 
 مبعهد العربية اللغة مركزفعالة يف ترقية مهارة الكالـ كتصلح ألف تكوف موادا تعليمية لطالب  ابميكاساف

 .ابميكاساف اإلسالمي ابنيوأنيار العلـو دار
 

 قائمة املصادر واملراجع
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