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مستخلص البحث
يهدف هذا البحث إىل إعداد الوسيلة التعليمية ابستخدام لعبة  ular tanggaيف تعليم
مهارة الكالم لطالبات املرحلة الوسطى يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد
والتطوير ( Research and

اإلسالمي بيطان بروبولنجو .منهج البحث املستخدم البحث
 )Developmentعلى رموز  ADDIEعند عملية التصميم وهي مخسة خطوات التحليل
والتصميم والتطوير والتجربة والتقومي .واألدوات جلمع البياانت هي املالحظة واملقابلة
واالستبانة واالختبار .ونتائج البحث هي إنتاج لعبة  ular tanggaيف تعليم مهارة الكالم
لطالبات املرحلة الوسطى مبركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان
بروبولنجو .ومواصفات منتاج هذه اللعبة تتكون من لوحة اللعبة والبيذق ) (pionوالنرد
وجمموع بطاقة األسلوب والتعزير وبطاقة دليل استخدام اللعبة .اعتمادا على النتائج اليت
حصلت عليها الطالبات يف االختبار القبلى والبعدى أن استخدام لعبة  ular tanggaيف
تعليم مهارة الكالم فعالة ,ألن نتيجة االختبار ت  -احلسايب  9,605أكرب من قيمة ت
– اجلدول وهي  .1,725إذا  Haمقبول و HOمردود.
الكلمات املفتاحية  :الوسيلة التعليمية ,مهارة الكالم.
129

Vol. 04 No. 02 July - December 2020
ISSN :2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

أساسيات البحث
أ .املقدمة

التعليم هو عملية التواصل بني املعلم واملتعلم 1.والوسائل التعليمية هي كل
أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم وتوضيح معاين الكلمات وشرح
األفكار وتدريب الدارسني على املهارات واكتساهبم العادات وتنمية االجتاهات
وغرض القيم دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ
والرموز واألرقام 2.الوسيلة التعليمية هلا دور هام يف تعليم اللغة األجنبية وكذلك يف
تعليم اللغة العربية .وليست لطالبات صغار بل كبار .والواقعات دلت على أهنا
3
فعالة يف تعليم اللغة األجنبية (العربية).
الكالم من املهارات األساسية 4.مهارة الكالم مهارة إنتاجية ألهنا تتطلب
من املتعلم القدرة على استعمال أصوات اللغة والتمكن من الصيغ الصرفية ونظام
تركيب الكلمات ,ويف األخري القدرة على حسن صياغة اللغة يف إطارها
االجتماعي .تعليم مهارة الكالم هو سعي إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن
حصرها فيما يلي  )1( :أن ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة ,وأن يؤدي
مجيع أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة )2( ,التعبري على املعاين ابستعمال الرتاكيب
النحوية والصيغ الصرفية املناسبة )3( ,اكتساب ثروة لفظية موافقة ملستوى نضجه

 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان ،,ضائات ملعلمي اﻟلغة اﻟعﺮبﻴة ﻟغير اﻟناطقين (اﻟﺮﻳاض :ﻓﻬﺮﺳة ﻣﻜﺘﺒةامللك ﻓﻬﺪ اﻟﻮطنﻴة .أﺛناء اﻟﻨﺸﺮ,
 ,2011ص.)185.
 2ﻋمﺮ اﻟﻔاروق‘ ,أﳘﻴة اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻮﺳائﻞ اﻟﺘعلﻴمﻴة ﰲ ﺗعلﻴﻢ اﻟلغة اﻟعﺮبﻴة ﻟلناطقﲔ ﺑغﲑﻫا’ ,ﻟسان اﻟضاد ,)2014( 1, ,ص.81.
.><http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/pkpba/article/view/10160
3
Siti Mahmudah, ‘Media Pembelajaran Bahasa Arab’, An Nabighoh Jurnal Pendidikan
Dan Pembelajaran Bahasa Arab, 20.01 (2018), 129 (p. 135) <https://doi.org/10.32332/annabighoh.v20i01.1131>.

ص48.

 4مسري خلف جلوب ,الوسائل التعليم (مكة املكرمة :دار خالد اللحياين للنشر والتوزيع),2017 ,
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وقدراته )4( ,القدرة على استعمال أساليب اللغة املفيدة يف التواصل بني اآلخرين
5
يف معانيها ووظائفها.
والنتيجة من املالحظات يف ميدان البحث أن املرحلة الوسطى يف مركز
ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو أن الطالبات
يتكلمن اللغة العربية ابستخدام األسلوب اللغة األم اى تداخل اللغة .التداخل
اللغوي نقل املتعلم أمناط لغته األم وعادهتا إىل اللغة الثانية اليت يتعلمها أي تدخل
6
أنظمة اللغة األم وهاداهتا يف أنظمة اللغة اهلدف.
إن مركز ترقية اللغة األجنبية مركز كائن يف معهد النور اجلديد اإلسالمي
بيطان بروبولنجو .وعلى الطالبات ان يشرتكن كل الربامج املعهدية واملركزية فصارت
مشغوالت وضاغطات .وعندما يتعلمن اللغة العربية ال يهتمن الطالبات أبنشطة
تعليمية بكثري ألهنن من التاعبات والناعسات ويشتغلن أبنفسهن والينتعشن عند
التعلم واليستمعن إىل الدرس.
وبعد ما قامت الباحثة ابملقابلة مع معلم مهارة الكالم يف املرحلة الوسطى
مبركز ترقية اللغة األجنبية أن الوسائل التعليمية اليت استخدمها املعلم عند جراء
التعليم وهي الكتاب والسبورة والقلم وبعض األحيان الفيديو .والطريقة املستخدمة
عند التعليم طريقة تقليدية وهي قراءة الطالبات كتاب احملاورة مث كتب املعلم
املفردات الغريبة على السبورة وقرائتها مجاعة .أما الفيديو ,بعد املشاهدة عليه قامت
الطالبات بتلخيص ما فهمن منه .فعملية التعليم والتعلم حيتاج اىل الوسائل التعليمية

 5حممد يونس‘ ,أساليب تدريس اللغة العربية  :تعليم االستماع والكالم’ ,التعليم,)2017(,3 ,
ص.> <https://doi.org/10.36835/attalim.v3i2.302.93.
 6عبد العزيز بن إبرهيم العصيلي ,النظرية اللغوية والنقسية وتعليم الللغة العربية (الرايض :جامعة اإلمام بن
سعود اإلسالمية) ,1999 ,ص.101.
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ملساعدة الطالبات يف حل تداخل اللغة وزايدة رغبتهن يف تعليم اللغة العربية خاصة
7
يف تعليم مهارة الكالم.
ب.أسئلة البحث
بناء على ما تقدم فأرادت الباحثة أن تصف السؤال التالية :
 .1كيف يتم إعداد الوسيلة التعليمية يف تعليم مهارة الكالم لطالبات املرحلة
الوسطى مبركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد االسالمي بيطان
بروبولنجو ؟
 .2ما مدى فعالية اللعبة  ular tanggaيف تعليم مهارة الكالم لطالبات املرحلة
الوسطى مبركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد االسالمي بيطان
بروبولنجو ؟
اإلطار النظري
أ .الوسيلة التعليمية

 .1مفهوم الوسيلة التعليمية
الوسيلة لغة بنفس املعىن  Mediaابللغة اإلجنليزية مبعىن الوسيط 8.وأما
اصطالحا قد وفق ) NEA (National Education Associationأن الوسيلة
هي كل ما ميكن التالعب هبا ينظر ويسمع ويقرأ ويناقش هبا أي املستخدم
هلذا النشاط 9.الوسيلة التعليمية هي عنصر من عناصر النظام التعليمي الشامل
تسعى إىل حتقيق أهداف تعليمية حمددة 10.وذكر عبد احلافظ حممد سالمة يف

 7املقابلة مع معلم مهارة الكالم يف مرحلة الوسطى يف التاريخ  20يويل .2020
 8ﻣحمﺪ اﻣحمﺪ جمﻞ‘ ,أهمﻴة اﻟﻮﺳﻴلة اﻟﺘعلﻴمﻴة في تﺪريس اﻟترﺑﻴة اﻟﻔنﻴة وطﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣها’ ,ﻣجلة كلﻴة اﻟترﺑﻴة ,)2016( ,ص. 23 . 4 .
.><https://dspace.zu.edu.ly/bitstream/handle/1/78/2.pdf?sequence=1
9
)Aminudin, ‘Media Pembelajaran Bahasa Arab’, Al-Munzir, 7.2 (2014), 1692–93 (p. 6
<http://dx.doi.org/10.31332/am.v7i2.276>.
 10ﺳمير خلف جلﻮب ,اﻟﻮﺳائﻞ اﻟﺘعلﻴﻢ( ﻣﻜة املﻜﺮﻣة :دار خاﻟﺪ اﻟلحﻴاني ﻟلﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزيع ,)2017( ,ص.7 .
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كتابته أهنا جمموعة أجهزة وأدوات يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم
11
والتعلم يهدف توضيح املعاين وشرح األفكار يف نفوس التالميد.
الوسيلة التعليمية هي كل شيء يستخدمه املدرس ليساعد الطلبة يف
فهم واستنباط املواد الدراسية 12.أما انيف معروف فقد عرف الوسائل التعليمية
أهنا ما يلجأ اليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم
وحتسينها وتعزيزها 13 .ومن تعريفات املذكورة مجلة عن ذلك أن الوسيلة
التعليمية كل شيء يستخدمه املدرس ليساعد الطلبة يف فهم واستنباط املواد
الدراسية.
 .2أمهية الوسيلة التعليمية
تقوم الوسائل التعليمية بدور رئيسي يف مجيع عمليات التعليم والتعلم
اليت تتم يف املؤسسات التعليمية املعروفة ابلتعليم النظامي أو الرمسي كاملدارس
واملعاهد واجلامعات .وإهنا ال ميكن أن حتل حمل املدرس أو الدرس يف حد ذاته
بل هي وسائل مساعدة على بلوغ فهم جيد للدرس من قبل الطالب وعيه
فإن استخدامها يرتبط كثريا ابألهداف املتوخاة من الدرس .هذا ويكتسي
استخدام الوسائل التعليمية أمهية ابللغة تظهر يف مجلة وظائف اليت تؤديها أثناء
التدريس  )1( :تساعد الطالب على االنتقال من احملسوس إىل املنقول)2( ,
تثري اهتمام الطالب ابلدرس وتضفي عليه حيوية ابملقارنة مع احلالة اليت ال
تستخدم فيها هذه الوسائل )3( ,تساعد الطالب على دراسة اخلربات املاضية,
 11عبد احلافظ حممد سالمة ,تصميم الوساىل التعليمية لذوي االحتياجات اخلاص( اليازوري,)2008( ,
ص.18 .

12

سيت جبيدة‘ ,إعداد االوسائل التعليمية ملهارة االستماع على أساس برجمة أندوئيد

Konferensi Nasional Bahasa Arab, 2017, p. 350.

’, Prosiding

 13اوريل حبر الدين ,مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء( ماالج :جامعة موالان مالك
إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالج ,)2011( ,ص.154 .
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( )4تساعد الطالب على دراسة اخلربات غري مباشرة كالتغريات لالنفعال)5( ,
يؤدي استخدامها إىل اختصار كثري من الوقت أثناء شرح الدرس ,كما أهنا
تثبت مضمون الدرس أكثر )6( ,تعمل هذه الوسائل على تنمية القدر على
14
املالحظة واملقارنة والنقد.
 .3أنواع الوسيلة التعليمية
ويرى الفوزان أن الوسائل املستعملة يف تعليم اللغة العربية تنقسم على
ثالثة أنواع وهي كما يلى :
أ) الوسائل البصرية وهي اليت يستفد منها عن طريق انفذة العني ,وأمهها
الكتاب املدرسي وما أشبه ذلك ,والسبورة وملحقاهتا واللوحات اجلدارية
وما أشبه تلك ,والصور املفردة واملركبة واملسلسلة والبطاقات بكل أنواعها.
ب) الوسائل السمعية وهي اليت يستفد منها عن طريق األذن ,وأمهها املذايع
والتسجيالت الصوتية واألسطواانت إخل
ج) الوسائل البصرية وهي اليت يستفد منها عن طريق العني واألذن معا .وأمهها
التلفاز والصور املتحركة والدروس النموذجية املسجلة والتمثيليات املتلفزة
15
إخل.
 .4أسس اختيار الوسيلة التعليمية اجليدة
الرغم أن للوسيلة أمهية كبرية فإن سوء اختياراي أو الفشل يف استعماهلا
قد حيول دون حتقيق األهداف الرتبوية .ولكي تنجح هذه الوسيلة يف أتدية
وظيفتها الرتبوية ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية:

 14عبد الكرﯾم قرﯾشي ,أھمﯾة وضرورة الوسائل التعلﯾمﯾة يف التدرﯾس (اجلزائر ,)1999 ,ص.66 .
 15الدين ,ص.159 .
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أ) مطابقة الوسائل للموقف التعلمي :الصفة األوىل اليت لغب أن نراعيها يف
اختيار الوسيلة التعليمية هي مدى أتديتها للغرض ابلنسبة للموقف ومدى
اتفاقها معه.
ب) مالئمة الوسيلة للمتعلم :الصفة الثانية هي مدى مالئمة الوسيلة التعليمية
للمتعلم نفسه ،فالبد أن تتناسب الوسيلة مع قدرات واستعدادات الطالب
وحاجاهتم وميوهلم ،فال تكون فوق مستوايهتم فتشتيت أذهاهنم ،وال تقل
عن مستوايهتم فتقلل محاسهم وتدخل السأم وامللل إىل نفوسهم.
ج) دقة الوسيلة أو املصدر التعليمي :يقاس املصدر أيضا بدقة املعلومات اليت
حتصل عليها عن طريقة .وهذا املقياس لو أمهيته اخلاصة ابلنسبة للمصادر
املتبوعة وكذلك ابلنسبة لألفهام اليت قد تعطي معلومات واجتااىت خاطئة.
د) إمكانية احلصول عليها :من النواحي اهلامة ابلنسبة للوسيلة التعليمية
كذلك إمكانية احلصول عليها يف الوقت الذي حنتاج إليها فيه ،فقد يرى
املدرس أن أحد األفالم يؤدي الغرض كامال ابلنسبة لتعلم موضوع معني،
يف الوقت الذي يكون هذا الفيلم معارا ملدرسة أخرى أو قد اليكون هناك
16
مكان مناسب لعرضو يف املدرسة أو حنو ذلك.
ب.األسلوب
 .1تعريف األسلوب
كلمة األسلوب ( )styleمأخودة من الكلمة الالتينية ( )stylusفمعناه
السطر من النخيل أو كل طريق ممتد 17.األسلوب هو طريقة دمج العطاء

 16عمر منصور‘ ,أمهية الوسائل التعليمية وأثرها يف تعليم اللغة العربية’ ,اجمللة العربية للدولية للرتبية والعلوم,
( ,)2017ص.> <https://doi.org/10.33650/ijatl.v1i2.280.4 .
 17بيار غريو  :األسلوب واألسلوبية ,ترمجة منذر عياشي ,دار اإلمناء القومي ,بريوت ,ص .3
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الفردي يف عمل البناء اللغوي مهما كانت طبيعة األهداف 18.عند الغربيني
حيث قال جان كوهن ( )Jean Kohenأنه كل ما ليس شائعا وعاداي ومطابقا
للمعيار املألوف19.عند العربيني أنه طريقة التكلم يف ترتيب الكلمة واحتيار
األلفاظ وأتليفه للتعبري هبا عن املعاين قصد اإليضاح والتأثري 20.علم الذي
يدرس عن األسلوب اللغة يسمى بعلم األسلوب أو األسلوبية عند الغربيني
يسمئ ب.stilistika

21

فاألسلوب هو اختيار الكالم مبا يتناسب ومقاصد صاحبه ".ويعتمد
نظم الكالم أوال على اختيار الكلمات،ال من انحية معانيها فقط،بل من
انحيتها الفنية أيضا مبا توحيه من أفكار وترتبط هبا ومن انحية وقعها
املوسيقي،فقد أتتلف كلمة مع كلمة وال أتتلف مع أخرى ،وقد تفعل كلمة يف
إاثرة العواطف ،ما ال تفعله مرادفتها.
 .2أنواع األسلوب
يوجد يف اللغة العربية بعض األساليب وصيغ وردت عن أشكال
خاصة .وهذه األساليب هي أسلوب الشرط وأسلوب القسم وأسلوب املدح
والذم وأسلوب التعجب وأسلوب اإلغراء والتحذير وأسلوب االختصاص
وأسلوب اإلستغاثة وأسلوب االستفهام .أما بياهنا كما يلي :
 18جوزيف مشال شرمي ,دليل الدراسات األسلوبية ,املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ,لبنان,
ط  ,1984 ,1ص .37-38
 19جان كوهن  :بنية اللغة الشعرية تر  :حممد الوايل وحممد العمري دار توبقال للنشر  1986م ,ص
.15
Mohammad Makinuddin, ‘Mengenal Ushlub Dalam Struktur Kalimat Dan Makna’,
MIYAH, Jurnal Studi Islam, 14 (2018), 160–81 (p. 164).
21
Wahyu Hanafi, ‘Stilistika Al-Qur’an; (Ragam Gaya Bahasa Ayat-Ayat Ṭalab Dalam
Diskursus Stilistika)’, 2012, p. 4.
20
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( )1أسلوب الشرط أسلوب يتألف من أداة شرط تربط بني مجلتني
األوىل شرط للثانية .وتسمى األوىل مجلة الشرط والثاين جواب الشرط .مثل
إذا مرضت فاذهب إىل الطبيب )2( .أسلوب القسم من أساليب التوكيد.
وهو يتكون من أذاة القسم والقسم به وجواب القسم .مثل وهللا لن يضيع
حقنا )3( .أسلوب املدح والذم من االساليب املستعملة يف املدح والذم أسلوب
نعم وبئس .مثل نعم خلقا األمانة ,بئس ما تفعل السرقة )3( .أسلوب التعجب
أسلوب يستعمل للتصبري عن الدهشة أو استعظام صفة يف شيء ما .مثل ما
أعذب ماء النيل )4( .أسلوب اإلغراء حث املخاطب على أمر حممود ليفعله.
ويسمى األمر احملمود مغرى به .مثل الصدق الصدق )5( .سلوب التحذير
تنبيه املخاب إىل أمر مكروه ليتجنبه .ويسمى األمر املكروه حمذرا منه .مثل
إايك والغيبة )6( .أسلوب االختصاص أسلوب يذكر فيه اسم ظاهر يعد ضمري
املتكلم غالبا (مفردا أو مجعا) يوضح املقصود من الضمري مثل أان – الطالب
 أتلقى العلم )7( .أسلوب اإلستغاثة أسلوب من أساليب النداء يستعمللطلب اخلالص من شدة .اي لرجال اإلنقاذ للضالني )8( .أسلوب االستفهام
22
أسلوب يستعمل لالستفسار عن شيء ما .مثل مىت االمتحان؟.
ج .مهارة الكالم
 .1مفهوم مهارة الكالم
وتعين مبهارة الكالم هي قدرة على التعبري الشفوي عن املشاعر
اإلنسانية واملواقف االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية

 22ﻓؤاد نعمة ,ﻣلخص قﻮاﻋﺪ اﻟلغة اﻟعﺮبﻴة ,ط ,9 ,ﺳﻮراﺑايا :اﻟهﺪاية ,)2016( ,ص.176 .
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أو إبداعية مع سالمة النطق وحسن اإللقاء 23.الكالم هو شكل رئيسي
لالتصال اللغوىي ابلنسبة لإلنسان .وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف
املمارسة اللغوية واستخداماهتا 24.الكالم هو ما يصدر عن اإلنسان من
صوت يعرب به عن شيء له داللة يف دهن املتكلم والسامع أو على األقل يف
ذهن املتكلم 25.من التعريفات املذكورة نستنتج أن مهارة الكالم هو قدرة
التعبري الشفوي الذي يستمعه اإلنسان لتبليغ ما يف أفكاره من احلاجات.
مهارة الكالم هلا األمهية الكربى واملكانة العليا ابلنسبة لإلنسان ,ألهنا
لغة العقل املفكر املدبر والذهن الناطق واخليال اخلصب والنفس الفاعلة والقوة
القادرة على اخللق واإلبداع .وعلى أساس أن اهلدف األساسى الكتساب
املهارات اللغة هو الفهم واإلفهام فالتحدث يعد وسيلة املتعلم لإلفهام .وهو
26
غالبا ما ميثل اجلانب العملى والتطبيقى لتعلم اللغة.
 .2أهداف تعليم مهارة الكالم
من أهم ما هندف إليه من تعليم الكالم ما يلي:
أ) تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاين
ب) تعويد التالميذ على التفكري املنطقي ،وترتيب األفكار ،وربط بعضها
ببعض.

 23سلطان فردوس‘ ,تعليم مهارة الكالم يف مركز ترقية اللغة األجنبية بيطان ومعهد دار اللغة والدعوة’,
ص. 5.
(,)2019
03.02
والتعليم
للرتبية
الدولية
العربية
اجمللة
<https://doi.org/10.33650/ijatl.v3i2.1059>.
 24على أمحد مدكور ,تدريس فنون اللغة العربية (القاهرة :دار الفكر العريب) ,2003,ص.86.
 25نور عليمة السعيدة وعرفان غزايل ,فعالية طريقة العصف الذهين ) ( Brainstormingيف تعليم
مهارة الكالم( اإلبتكار ,)2014( ,ص.123.
 26مصطفى رسالن ,تعليم اللغة العربية .القاهرة  :دار الثقافة للنشر والتوزيع )2005( ,ص.117.
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ج) تنمية الثقة ابلنفس لدى التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل
أو خارج املدرسة.
د) متكني التالميذ من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل
حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة.
ه) التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل 0وهو صغري
كاخلجل أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء.
و) زايدة منو املهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبري
الوظيفي من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء وإلقاء الكلمات واخلطب.
ز) الكشف عن املوهوبني من التالميذ يف جمال اخلطابة واالرجتال وسرعة البيان
يف القول والسداد يف اآلراء.
ح) تعزيز اجلانب اآلخر من التعبري وهو التعبري التحريري مما يكتسبه التلميذ
من ثروة لغوية ،وتركيبات بالغية ،ومأثورات أدبية.
ط) هتذيب الوجدان والشعور لدى املتعلم ليصبح فردا يف مجاعته اإلنسانية.
28 27
ي) دفع املتعلم إىل ممارسة التخليل واإلبتكار.
 .3أسس تعليم مهارة الكالم
إن مهارة الكالم تعترب املهارة الثانية من مهارات اللغة األربعة بعد
االستماع ،وتكوف مهارة مهمة يف عملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
هبا ،ألن اهلدف الرئيسى اليوم يف تعليم اللغة لغري الناطقني هبا هي قدرة املتعلم
على التكلم أي التعبري عما يف فكرته شفواي .ولذلك جيب على املعلم ألن
يراعي األسس يف تعليم مهارة الكالم :
أ) أن يكون املعلم على كفاءة عالية يف هذه املهارة
 27نور عليمة السعيدة وعرفان غزالي " ,فعالية طريقة العصف الذهني (  )Brainstormingفي تعليم مهارة الكالم"
اإلبتكار( ,)1( ,5 ,يولي.124,)2016-
 28غزالي ,ص.124.
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ب) أن يبدأ ابألصوات املتشاهبة بني اللغتني (لغة الطالب واللغة العربية)
ج) أن يراعي املعلم مبدأ التدرج كأن يبدأ ابأللفاظ السهلة املكونة من كلمتني
أو ثالثة أو أكثر
د) أن يبدأ ابملفردات الشائعة.
ه) أن يبحث الكلمات اليت حيتوى حروف املد يف بداية األمر
و) أن يركز على املهارات الفرعية ملهارة النطق الرئيسية
ز) أن يعلم املعلم ابملواقف اإلتصالية اليت حيتاج إليها الطالب
29
ح) كثرة التدريبات املتنوعة متعددة األغراض.
منهجية البحث
ومنهج البحث املستخدم هو البحث والتطوير " Research and
 "Developmentوهو طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة
فعالة 30.واألسلوب املستخدم عند عملية التصميم هو رموز  ADDIEخبمسة
خطوات وهي ( )1التحليل ) )2( (Analyzeالتصميم ) )3( (Desainالتطوير
) )4( (Developmentالتجربة ) )5( (Implementationالتقومي
) 31.(Evaluationهيكل منوذج التصميم الوسيلة التعليمية ل 32ADDIEكما يلي
:

Mamluatul Rosyid, Abd. Wahabi dan Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran
Bahasa Arab, (UIN Maliki press, 2011), p. 150.
30
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2019), p. 297.
31
Rahmat Arofah Hari Cahyadi, ‘Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ADDIE Model’,
HALAQA:
Islamic
Education
Journal,
3.1
(2019),
35–43
(p.
)35
<https://doi.org/10.21070/halaqa.v3i1.2124>.
32
Dkk. Made, Tegeh, ‘Pengembangan Buku Ajar Model Penelitian Pengembangan
)Dengan Model Addie’, Seminar Nasional Riset Inovatif, 4 (2015), 208–16 (p. 209
<https://doi.org/10.24252/saa.v1i1.9375>.
29
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التقومي

التحليل

التجربة

التصميم
التطوير

الصورة ()1.1
دورات عملية البحث التطوير
إن منودج البحث التطويري الذي استخدمت الباحثة هو املدخل الكيفي
والكمي .أما أدوات مجع البياانت فهي املالحظة واملقابلة واالستيبانة واالختبار.
وحتلل الباحثة االستباانت من اخلبريين ابستخدام املعيار لتقومي الوسيلة التعليمية يف
هذا البحث.
عرض البياانت ومناقشتها
أ خطوات إعداد الوسيلة التعليمية يف تعليم مهارة الكالم لطالبات املرحلة الوسطى مبركز
ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو.
يف مرحلة التحليل قامت الباحثة مبالحظة عملية تعليم مهارة الكالم يف فصل
املرحلة الوسطى مبركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو
فوجدت أن الطالبات فيها يتكلمن اللغة العربية ابستخدام أسلوب لغة األم وهن ال يهتمن
بتعليم مهارة الكالم أكثر ابلنسبة للمهارات الباقية األخرى.
إن الوسائل التعليمية املستخدمة عند جراء التعليم وهي الكتاب والسبورة والقلم
والفيديو .والكتاب األساسي لتعليم والتعلم كتاب احملاورة احلديثة الذي ألفه السيد حسن
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بن أمحد هبارون .والطريقة التعليمية املستخدمة للمعلم هي طريقة تقليدية  :قراءة نص
احملاورة يف الكتاب مث تطبيقها وكتابة املفردات األجنبية .وما كان الدرس اخلاص الذي يعلم
عن األسلوب اللغة العربية مثل الناطقني هبا .أما أهداف تعليم مهارة الكالم يف املرحلة
الوسطى وهي أن يتكلمن ابللغة العربية الفصحة والسليمة وتعبريها ابستخدام الرتاكيب
النحوية والصيغ الصرفية املناسبة مثل الناطقني هبا 33.اعتمادا على ذلك ,لتشجيع وحل
املشكالت املوجودة أعددت الباحثة وسيلة تعليمية ابستخدام لعبة  ular tanggaيف تعليم
مهارة الكالم.
ويف مرحلة التصميم صممت الباحثة الوسيلة التعليمية ابستخدام لعبة ular tangga
لتعليم األسلوب العربية .اختارت الباحثة هذه اللعبة ألن خصائصها من انحية العامة هي
لعبة مشهور ومألوف فيما بيننا وأن متكن القيام هبذه اللعبة يف أي مكان ,سواء يف الفصل
او املسكن .تستطيع الطالبات ان يلعنب يف الفصل مع معلم اللغة العربية كوسيلة التعليم,
وأما يف ا ملسكن يستطعن ان يلعنب مع صاحباهتا .ويستطعن ان يلعنب يف جمموعة صغرية
تتكون من شخصني حىت على األكثر أربع أشخاص او فرقتني حىت على األكثر أربع
فريقة ,فصارت هذه اللعبة مرتفع تشجيعهن لتكوين حالة التعليم والتعلم ممتعة وحتفري
الطالبات على حل املشكالت البسيطة بدون شعورهم وإمكاهنا من مشاركة التالميذ يف
عملية التعلم مباشرة ومثري تطوير اللغة واالجتماعية .فلذلك صممت الباحثة هذه اللعبة
للعبة والتعلم .وهبا رجت الباحثة أن تكون الطالبات يتعلمن جيدا وعاطفة وفرحا وممتعا
وجذااب ,حىت تكون الطالبات انشطات ومهتمات بتعليم مهارة الكالم أثناء اللعبة.
وأما املادة املستخدمة يف تلك اللعبة مأخودة من كتاب uslub-uslub nahwu
اجلزء األول الذي مجعه ابرهيم عبد الصديق,الليسانيس .وأما املواد فيه من الدكتور نصر
الدين إدريس جوهر .أما صورته هي كما تلي :

 33املقاﺑلة ﻣع ﻣعلﻢ ﻣهارة اﻟﻜالﻡ في ﻣﺮحلة اﻟﻮﺳطى في اﻟﺘارﻳخ  20يﻮلي .2020
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الصورة ()2,1
كتاب uslub-uslub nahwu

اختارت الباحثة هذا الكتاب ألن فيها أساليب عربية يومية حسب األهداف
املرجوة واملكتوبة يف املنهج الدراسي لتعليم مهارة الكالم فيها .هذه اللعبة وسيلة إضافية
من املادة التعليمية املوجودة يف منهج الدراسي.
ويف مرحلة التطوير طورت الباحثة لعبة  ular tanggaتتكون من لوحة اللعبة والبيذق
) (pionوالنرد وجمموع بطاقة األسلوب والتعزير وبطاقة دليل استخدام اللعبة .لوحة لعبة
 ular tanggaبشكل املربع حول  21سم  29,5 xسم .صممتها الباحثة ابستخدام
 publisherمث طبعت بقرطاس  .artجمموعة بطاقات األسلوب بشكل املربع حول 7,5
سم  4 xسم .وبطاقة دليل استخدام اللعبة بشكل املربع حول  23,5سم  21,5 xسم.
وبطاقات التعزير بشكل املربع حول  7,5سم  4 xسم .بطاقة األسلوب مثانون بطاقة
وبطاقة التعزير عشر بطاقات .التعزير فيها يتعلق أبداء اللعبة ومطالعة املواد يف تعليم اللغة
العربية .الرجاء من التعزير ألن تكون الطالبات يذاكرن الدروس املتعلقة ابللغة العربية على
سبيل املثال شرح القواعدة الصرفية والنحوية وغريمها .وإن تصميم بطاقات األسلوب والتعزير
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ابستخدام  publisherمث طبعتها بقرطاس بوفالو .البيذق والنرد مصنوعان من بالستيك.
وصورهتا هي :

الصورة ()2.2
تصميم لوحة لعبة

ular tangga

الصورة ()2.3
بطاقت األسلوب العربية والتعزير
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الصورة ()2.4
لعبة ular tangga

أما طريقة لعبة  ular tanggaوهي كما يلي :
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

اهلدف من اللعبة هو أن تكوين أول العبة للوصول إىل املربع األخري ابالنتقال
إىل املربع الواحد على املربع اآلخر حىت تصلي إىل املربع األخري (رقم .)100
اللعبة تتكون من شخصني حىت على األكثر أربع أشخاص أو فرقتني حىت
على األكثر أربع فريقة
على كل الالعبات أن أيخدن البيذق لوصف نفسها عند اللعبة.
قررن من تبدأ اللعبة ألول مرة .على كل العبة هزة النرد ملعرفة الالعبات الآلئي
حيصلن على أكرب قيمة .من حتصل على أكرب قيمة فتكون أول العبة.
ألقي النرد واقرئي الرقم الذي ألقيته إن ألقيت اثنني مثال فحركي بيذقك إىل
املربع الثاين .ويف الدور املقبل إن ألقيت خبمسة فحركيه مبقدار مخس مربعات
حبيث تصل إىل املربع رقم سبعة.
إن هبطت مباشرة على املربع يظهر صورة أسفل السلم فحركيه اىل املربع أعلى
السلم.
وإن وقفت يف املربع وفيها ذيل الثعبان فحركيه إىل املربع أسفله.
اذا وقفت يف املربع وفيها صورة النجم فعليك أن أتخدي بطاقة األسلوب
وقرائته ابرتفاع الصوت مث كوين مجلة مفيدة ابستخدام األسلوب املكتوب يف
البطاقة وترمجتها.
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 .9وإذا ما كونتها ومعناها فعليك أن أتخدي بطاقة التعزيز وأدائه املعيني فيها.
 .10إن ألقيت برقم ستة العيب دورا إضافيا .قمي أوال بتحريكه لألمام مبقدار ستة
مربعات مث ألقي النرد اثنيا.
ويف تصديق اإلنتاج قدمت الباحثة االستبانة على خبريين يف تعليم اللغة
العربية .وأما اخلبري األول قام ابستنتاج االستبانة يف مضمون املادة ولغتها فهو
الدكتور عمر منصور املاجستري ,واخلبري الثاين يف عملية تصميم وتطوير الوسيلة
التعليمية وهو األستاذ عبد هللا ,املاجستري.
االستبانة خلبري تصميم الوسائل التعليم متعلقة بتصميم لوحة اللعبة وبطاقة
اللعبة والبيذق ) (pionوبطاقة دليل استخدام اللعبة .وأما االستبانة خلبري مضمون
املادة ولغتها متعلقة مبالئمة احملتوايت ومضمون املادة ودقة احملتوايت وجاذبية
احملتواايت.
بعد تصديق اإلنتاج حللت الباحثة االستباانت من اخلبريين ابستخدام
املعيار لتقومي الوسيلة التعليمية يف هذا البحث كما يلي :
% 100 x 𝑁𝐹 = P
البيان :
= درجة مثوية
P
= جمموعة القيمة احملصولة
F
= جمموعة األسئلة مضروب على القيمة األعلى
N
حصلت الباحثة البياانت عن النتيجة من خبري تصميم الوسيلة التعليمية وهي:
P

=

77

% 100x

= % 83,4

4 x 23
وأما البياانت عن النتيجة من خبري مضمون املادة ولغتها وهي كما يلي :
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P

=

77
19

X

% 100 x

=% 92,1

4

حصلت الباحثة البياانت عن النتيجة من خبري تصميم الوسيلة
التعليمية وهي  ,% 83,4وأما البياانت عن النتيجة من خبري حمتوى املادة
ولغتها وهي  . % 92,1ومن خالل نتائج تقييم اخلبريين أن الوسيلة
التعليمية املطورة حاصل مبعدل  .% 87,75وأما حتليل نتيجة البياانت
ابستخدام مقايس ليكرت ) (Likertيف اجلدول اآليت :
املئوية

التقدير

القيمة

% 100-75

جيد جدا

ميكن استخدامه يف التعليم بدون
التصحيح

% 74,99-50

جيد

ميكن استخدامه يف التعليم
ابلتصحيح البسيط

% 49,99-25

انقص

ال ميكن استخدمه يف التعليم

% 24,99-0

انقص
جدا

يصلح كل أو بيدل

(اجلدول )2.1
معايري اللياقة بناء على املقياس ليكريت skala likert
ويف تقدير نتائج التقييم ,استعملت الباحثة مقياس ليكرت ( .)likertومن خالل
نتائج تقييم اخلبريين أن نتيجة الوسيلة التعليمية املطورة على درجة جيد جدا مبعدل 87,75
 %وهذا دليل على أن هذه الوسيلة التعليمية متكن استخدامها يف التعليم بدون التصحيح.
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وتعديل اإلنتاج من خبري الوسيلة التعليمية حني تصديق اإلنتاج البد أن تكون
الكلمات يف دليل استخدام لعبة  ular tanggaخمتصرا وواضحا .وأما تعديل اإلنتاج من
خبري مضمون املادة ولغتها حني تصديق اإلنتاج البد أن تكون الكلمات يف األساليب
والتعزير مصواب من حيث الكتاابت واملعاين.
ويف مرحلة التجربة وهي يف اللقاء األول أعطت الباحثة االختبار القبلى .االختبار
يتعلق مبهارة الكالم وهو طريقة احملادثة إىل  20طالبة من طالبات يف فصل املرحلة الوسطى
يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو .ويف اللقاء
الثاين قبل إبداء التعليم شرحت الباحثة للطالبات عن اخلطوات لعبة ular tangga
واستخدامها .ويف تعليم مهارة الكالم استخدمت الباحثة لعبة  ular tanggaابخلطوات
كما يلي  )1( :شرحت الباحثة كيفية استخدامها )2( ,أكدت الباحثة أن الطالبات قد
فهمنها مث يستخدمنها للعب وتعلم اللغة العربية مث عينت الباحثة العباهتا .أما اليت ال
تشرتك اللعبة فعليها أن تشاهد أداء التعليم واللعب وتستمعه )3( ,ترافق الباحثة أداء التعليم
خاصة يف تصويب اجلملة اليت كونتها الطالبات عند اللعبة .وهكذا جربت الباحثة إىل
اللقاء السادس .أما يف اللقاء السابع قامت الباحثة اإلختبار البعدي بعد تطبيق تعليم مهارة
الكالم ابستخدام لعبة .ular tangga
أما يف مرحلة التقومي قدمت الباحثة االستبانة لطالبات املرحلة الوسطى يف مركز
ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو .االستبانة تتعلق بتصميم
اإلنتاج وعملية تعليم مهارة الكالم ابستخدام لعبة  .ular tanggaونتائج إستبانتها وهي
املعتدة ابالجابة "أ مبعىن ممتعة" هي  .% 70املعتدة ابالجابة "ب مبعىن أقل ممتعة" هي
 .% 28,125املعتدة ابالجابة "ج مبعىن غري ممتعة" هي  .% 0,625املعتدة ابالجابة
"د مبعىن غري ممتعة" هي  .% 1,25لذلك تشعر الطالبات ممتعة يف تعليم اللغة العربية
ابستخدام لعبة .ular tangga
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حسب ما الحظت الباحثة عند أن أداء تعليم مهارة الكالم ابستخدام لعبة
 ,tanggaفكانت منتعشات ومنجدات وفارحات ألن هذه اللعبة لعبة تقليدية املصممة
لتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم .ولكن يف بداية التعليم بعضهن مل يعرفن
املعىن من املفردات يف بطاقة دليل استخدام اللعبة فلذلك البد أن تكون كتابة املفردات
الغريبة ملعرفة معناه .وإضافة على ذلك ال بد أن يكون حتديد الوقت يف تكوين الكلمة
ular

املفيدة عند اللعبة.
ب .فعالية إعداد الوسيلة التعليمية يف تعليم مهارة الكالم لطالبات املرحلة الوسطى مبركز
ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو
ويف حتليل نتائج االختبارين القبلي والبعدي استخدمت الباحثة صيغة اختبار –
ت ( .)t-Testفعالية هذه الوسيلة التعليمية فتحصلت من نتائج االختبار القبلي واالختبار
البعدي .وبعد استخدام  SPSSعلى  ,Paired Samples Testتدل على أن املعتدل يف
االختبار القبلي  72,50واملعتدل يف االختبار البعدي  80,20ونسبتها هي  .7,70وأما
قيمة ت – اإلحصاء وهي  9,605أكرب من قيمة ت – اجلدول وهي  .1,725معىن
هذا أن هناك اختالفا ملحوظا بني معتدل نتيجة الطالبات يف االختبار القبلي واالختبار
البعدي .فتكون هذه الوسيلة التعليمية فعالة يف تعليم مهارة الكالم لطالبات املرحلة الوسطى

مبركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد اإلسالمي بيطان بروبولنجو .إذا  Haمقبول
و HOمردود.
االختتام
أ .اخلالصة
بعد عرض البياانت ومناقشتها ميكن تلخيص ما تقدم فيما يلي :
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 .1يتيسر إعداد الوسيلة التعليمية ابستخدام لعبة  ular tanggaيف تعليم مهارة الكالم على
النمودج عند رموز  ADDIEوهي مخسة خطوات منها ( )1التحليل ))2( (Analyze
التصميم ) )3( (Desainالتطوير ) )4( (Developmentالتجربة
) )5( (Implementationالتقومي ( .)Evaluationإنتاج لعبة  ular tanggaتتكون من
لوحة اللعبة والبيذق ( )pionوالنرد وجمموع بطاقة األسلوب والتعزير وبطاقة دليل
استخدامها.
 .2إن لعبة  ular tanggaفعالة لتعليم مهارة الكالم ,وذلك ابلنظر إىل نتيجة من التجريبة
امليدنية من عشرين طالبة من االختبار القبلى والبعدى تدل على أن نتيجة املعتدل يف
االختبار القبلي  72,50واملعتدل يف االختبار البعدي  80,20ونسبتها هي .7,70
وأما قيمة ت – اإلحصاء وهي  9,605أكرب من قيمة ت – اجلدول وهي .1,725
لذلك ,أن استخدام لعبة  ular tanggaلتعليم مهارة الكالم فعالة .إذا  Haمقبول
و HOمردود.
ب .التوصيات
بعد ما استخلصت الباحثة نتائج حبثها ترى ضرورة التوصيات ما يلي :
 .1بناء عن هذه اللعبة كالوسيلة التعليمية فعالة يف تعليم اللغة العربية ,ينبغىي على معلم اللغة
العربية يف هذه املؤسسة املقصودة تطبيقها يف عملية تعليم اللغة العربية.
 .2لتغيري أسلوب التعليم التقليدية اليت ترتكز على املدرس يف التعليم فعلى املعلم أن يعطي
الفرصة الكافية للطالبات .حبيث التعلم سيكون أكثر فعالية ومتععة.
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