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  الباب الرابع

  تحليل البيانات

  

 ن سمارنجلحكمة" المتوسطة االسالمية فوالمن ميج"المحة عامة عن مدرسة   . أ

 الموقع الجغرافي .1

ن ميجيف منطقة  "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن مسارنجمدرسة  تقع
"احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن مدرسة وموقع  حمافظة جاوا الوسطى.

  70كما يلى: مسارنج
  والمنحتديد مسكن اتمع ف:     اجلانب املشرقي  
  والمنحتديد بالشارع ف:       اجلانب الغريب  

  والمن اجلنويب       : املسجد اجلامع  فاجلانب 
   املدرسة العالية االسالمية احلكمةاجلانب الشمايل      : 

 التأسيس تاريخ  .2

اىل استاذ امحد حبري  1961بنيت املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمة يف سنة 
. 1970يف سنة بامسها "املدرسة بوجب التعلم"، مث تغري اليها باسم "املدرسة االبتدائية" 

لقد بنيت املدرسة املتوسطة االسالمية احلكمة اىل مجيع اتمعني  1990ويف سنة 
  71والمن بغرض لتقدم السباب يف تربيتها.واالساتد يف قرية ب

 
 أحوال المتعلمين و المعلمين .3

 "احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميجن مسارنجمدرسة  يفيبلغ عدد الطلبة 
 69طالبا. ويتكون طلبة الصف األول  164 حوايل 2013-2012للسنة الدراسية 

 32طالبا، وطلبة الصف الثالث حوايل  63طالبا، ويبلغ طلبة الصف الثاىن حوايل 
  72طالبا. 

                                                
 رسة "احلكمة" املتوسطة اإلسالمية فوال من ميجن مسارنجالبيانات العامة والوثيقة ىف املد70

 البيانات العامة والوثيقة ىف املدرسة "احلكمة" املتوسطة اإلسالمية فوال من ميجن مسارنج 71
 البيانات العامة والوثيقة ىف املدرسة "احلكمة" املتوسطة اإلسالمية فوال من ميجن مسارنج 72
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1 جدوال   

ن مسارنجمية  فوالمن ميجاملتوسطة االسال "احلكمة" مدرسةعدد طلبة يف   

2013/2012للسنة الدراسية   

 اموع عدد الطالبات عدد الطلبة الصف الرقم

 69 31 38 الصف السابع 1

 63 38 25 منثاالصف ال 2

 32 16 16 تاسعلالصف ا 3

 164 85 79  اموع

  
 10مدرسا من الذكور  17ه املدرسة فيبلغ عددهم أما املدرسون يف هذ

استاذ  :و أما مدرس اللغة العربية هي73 مدرسة من اإلناث.  7 مدرسا و
  سوليمني تروبوس الليسانس

 المناهج الدراسية المستخدامة .4

 جن مسارنج"احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن ميمدرسة تعتمد املدرسة 
اليت قررا وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا. ويف  2004على املنهج الدراسي 

تنفيذ هذا املنهج صممت هذه املدرسة ما يسمى باملنهج الدراسي للمستوى املدرسي 
(KTSP)2006توى . هذه املناهج الدراسية حتتوي على املواد الدراسية على املس

  ها املقّررة لكل مادة من املواد الدراسية.خبصص املدرسة املتوسطة

  

  

                                                
  البيانات العامة والوثيقة ىف املدرسة "احلكمة" املتوسطة اإلسالمية فوال من ميجن مسارنج 73
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" في موضوع "المهنة" لدى  البصرية السمعيةتعليم مهارة الكالم باستخدام وسيلة "   . ب

الثامن بمدرسة "الحكمة" المتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن الفصل  تالميذ

 .سمارنج

لدى يف موضوع "املهنة"  البصرية "  السمعيةباستخدام وسيلة " تعليم مهارة الكالم  .1
 الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج.الفصل  تالميذ

 أهداف تعليم مهارة الكالم  )أ 

إن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يف حّصتني دراستني كل أسبوع، 
والكالم والقراءة ويتضمن فيها تعليم املهارات اللغوية األربع، وهي مهارة االستماع 

"احلكمة" املتوسطة االسالمية فوالمن والكتابة. وأهداف تعليم الكالم يف املدرسة 
تتمثل يف األهداف العامة لتعليم اللغة العربية اليت قررها املنهج  ميجن مسارنج

  . 74)2004(توسيع املنهج الدراسي  2006الدراسي 
 

ة كما ورد وأما أهداف تعليم مهارة الكالم يف درس اللغة العربية هلذه املدرس
  ما يلي: ، فمنهايف منظور هادي هداية يف كتاب اللغة العرابية فصل الثامن

 ااقدار التالميذ يف كالم اجلملة كالما صحيح )1
 استطاع التالميذ كالما يف استخدام املفردات املناسبة باجلملة )2
 استطاع التالميذ أن حيكي حكاية بدقيقة و صحيحة   )3
و مبعان و أفكار و تعويدهم ترتيب و ربط  أساليبتزويد التالميذ بألفاظ و  )4

 75االفكار بعضها ببعض

هي  املؤشرات لنجاح تدريس مهارة الكالم يف منظور هادي هداية
  مايلى :

o .االّتصال مع االخر باستخدام اداة اإلستفهام املناسبة 
  مثال :

  من هذا.؟ هذا مدرس
                                                

 ارا 12.30- 12.00يف الساعة مايو  23يف يوم اخلميس   )م اللغة العربيةمعل(سوليمن تروبوس األستاذ مقابلة ومواجهة مع   74
 ارا 12.30-12.00مايو يف الساعة  23يف يوم اخلميس   )غة العربيةمعلم اللاألستاذ سوليمن تروبوس (ومواجهة مع مقابلة  75
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  سةمن هذه.؟ هذه مدرّ 
  مدّرسةمن هي.؟ هي 

  و مدير املدرسةمن هو.؟ ه 
  من انَت.؟ انا طبيب
 من انِت.؟ انا طبيبة

o .االّتصال مع االخر باستخدام تركيب اجلمل املناسبة 
 مثال:

  .؟اّي خدمة يا فاطمة يوسوف :
  .أحّب ان اقرأ القّصة فاطمة :

  يوسوف : قّصة عربّية, تقصدين.؟
 فاطمة : أفّضل قّصة إندونيسية, يايوسوف.

o باستخدام العبارات املناسبة. االّتصال مع االخر 
  مثال :

  ماذا يعمل الفالح؟ الفالح يزرع النباتات واحلضر
  ماذا يعمل املهندس؟ املهندس يبين املدارس والّشوارع
 ماذا يعمل املذيع؟ املذيع يذيع األخبار يف التلفزيون.

o .االّتصال عن املوضوع واملفردات ان يدارس يف الّدرس املناسبة 
  مثال : 

 –مذيع  –شرطي  –مهندس  –تاجر  –فالح  –ظيم ع –خدمة  أيّ 
جيب  –ميكن  –أفّضل  –أحب ان اقرأ  -قّصة عربية, تقصد؟  –العب 
 تتكلم. –تتعلم  –أفهم  –عليك 

o .اجابة االسئلة املقّدمة 
 مثال :

  من هذا.؟ هذا فالح
  من هذا.؟ هذا مهندس

 من هذا.؟ هذا مذيع
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  ع النباتات واحلضر؟ الفالح يزر يعمل الفالحماذا 
  ماذا يعمل املهندس؟ املهندس يبين املدارس والّشوارع

 التلفزيون. ماذا يعمل املذيع؟ املذيع يذيع األخبار يف
o 76املناسبة. تعبري الصور باستخدام تركيب اجلمل 

  مثال :

  ماتلك الصور.؟ املدرس يدرس الطالب والطالبات

 ماذا يعمل تلك الصور.؟ الشرطي ينّظم املرور.

 االنشطة في تعليم مهارة الكالم  )ب 

الثامن الفصل يف مهارة الكالم لدى التالميذ  تعليماالنشطة التعليمية يف 
  ارنج.مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن مس

 دقيقة) 15املقدمة ( )1
علمية و يسأل املعلم عن حال يسلم املعلم على التالميذ كإفتتاح الت(أ)  

 ميذالتال
  كشف احلضور  املعلم(ب) يقرأ 

  (ج) يشرح املعلم االعالنات عن املادة املدروسة
(د) امر املعلم التالميذ لذكر املفرادات أو التعبريات الىت تتعلمه التالميذ يف 

 قاء السابقالل
 دقيقة) 60االساسية ( االنشطة )2

 االستكشاف    (أ)
 يستمع التالميذ على شرح املعلم شفويا )1(

 يكرر التالميذ على ما يتكلم املعلم يف عملية التعلمية )2(
 جييب التالميذ شفويا عن املادة املدروسة )3(
 حيكى التالميذ عن املوضوع املدروس )4(
 االعداد  ) ب(

                                                
 )2008ي, (مسارنج : طه فطر  كتاب الغة العرابية يف الفصل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالميةهداية هادى, 76 
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 التالميذ مصادر املواد عن ملهنة   يقراء )1(
 يقوم التالميذ باملسراحية )2(
 يعرب التالميذ القصة عن املهنة )3(
 التأكيد   ) ج(

 يستنبط التالميذ عن املوضوع املدروس )1(
 دقيقة) 15( ) االختتام3

 ينفد املعلم التقومي شفويا  ) أ(
 77اعطاء املعلم الوظيفة اىل التالميذ.  ) ب(

 المواد في تعليم مهارة الكالم  )ج 

يف الفصل الثامن املواد املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم لدى التالميذ 
  هي :مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج 

 وية"نص الكالم عن "اهل )1
 نص الكالم عن "املهنة" )2

واملصدر الرئيسي من املواد املستخدمة لتعليم مهارة الكالم هي : من 
  78من للمدرسة املتوسطة.الثاالكتاب "تعليم اللغة العربية"  لدى فصل 

 تعليم مهارة الكالم الطرق في  )د 

وجناح عملية التعليم يتعلق بنجاح الطريقة املستخدمة. وهي أسلوب الذي 
يستخدمه املعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه 
بأيسر السبل وأقل الألوقات والنفقات.و ان طريقة التدريس هي عملية يؤديها 

كيفه و مساعدته على التكامل  بشحصيته، الطالب دف تغيري سلوكه أو ت
وهي أيضا تعىن اعتماد اسرتاتيجية معينة باختاذ موقف تعليمي معني ضمن مادة 

  دراسية معينة كاللغة العربية و التاريخ و اجلغرفية و الرياضيات وغري ذالك.

                                                
 لعامة والوثيقة ىف املدرسة "احلكمة" املتوسطة اإلسالمية فوال من ميجن مسارنجالبيانات ا 77
 البيانات العامة والوثيقة ىف املدرسة "احلكمة" املتوسطة اإلسالمية فوال من ميجن مسارنج 78
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يف مدرسة "احلكمة" املتوسطة والطرق املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم 
  منها:فوالمان ميجن مسارنج اإلسالمية 

الىت تركز على تعليم اللغة بالطريقة الىت ا الطفل  الطريقة املباشرة : هى )1
لغته االصلية، و ذالك باختالف بيئة اللغة، و عدم استخدام اللغة االصلية 
للطالب أو اية لغة و سيطة و تستعني هذه الطريقة باحلركة و الصورة و 

 بط بني اللفظ و معناه.بالوسائل املختلفة للر 

طريقة تقوم يف جوهرها على احلوار. و فيها يعتمد  الطريقة املناقشة هى )2
املعلم على معارف التالميذ و خربام السابقة، فيوجه نشاطهم بغية فهم 
القضية اجلديدة مستخدما األسئلة املتنوعة و إجابات التالميذ لتحقيق 

لسابقة و تثبيت ملعارف جديدة و أهداف درسه. ففيها إثارة للمعارف ا
التأكد من فهم هذا و ذاك. وفيها استشارة للنشاط العقلى الفعال عند 

  التالميذ و تنمية انتبام و تأكيد تفكريهم املستقل.
صورها اجتماع عدد من العقول حول مشكلة من  أحسنواملناقشة يف 

صد الوصول املشكالت أو قضية من القضايا و دراستها دراسة منظمة، بق
إىل حل للمشكلة أو االهتداء إىل رأي يف موضوع القضية. و للمناقشة 
عادة رائد يعرض املوضوع  و يوجه اجلماعة إىل خط الفكري الذى تسري 

  79فيه املناقشة حىت تنتهى إىل احلل ملطلوب.
 

 م مهارة الكالمالوسائل في تعلي  )ه 

املعلم لتحسني عملية  يستخدمهاالوسائل التعليمية هي "كل أدوات 
التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على 
املهارات وإكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد 

  .واألرقام ستخدام األلفاظ والرموزاألساسي من جانب املعلم على ا
على الكالم بسرعة  الطلبةدف هذه الوسائل التعليمية إىل مستعدة 

وسهولة ويسر ودقة لفهم حمتوى املادة املقروءة. واألجهزة احلديثة الىت تساعد 

                                                
 5, ص.مشكالت تعليم اللغة العرابية لغري العرابعلى احلديد,  79
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على سرعة القراءة وفهم احملتوى منها : الكتاب "تعليم اللغة العربية، ، السبورة، 
وب، مسجل الشريط، مادة القراءة يف التلفاز، القاموس أو املعجم، احلاس

الظروف، القصة  من تكوين اجلمل، األفعال و الشرحية و كذلك األلعاب الغوية 
  80.القصرية، التعرف على معىن املفردات، الكلمة وتعريفها، و إطاعة األوامر

 مهارة الكالمالتقويم في تعليم   )و 

حيكم ا على مدى جناح العملية الرتبوية ىف  الىتإن التقومي هو العملية 
  حتقيق األهداف املنشودة.

الثامن مبدرسة عند مشاهدة الباحث، قام معلم اللغة العربية للفصل 
بالتقييم اجليد يعين  "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج

  . 81التمرينات والتدريبات
وبعد القيام بالتقييم التمرينات والتدريبات شفوية كانت أم حتريرية، يفتش 
املعلم األجوبة ويعطي النتائج أو حتصيل الدرس يف االختبار إىل الطالب. ويقوم 

صل بتحليل حتصيل االختبارات بسؤال الطالب، معلم اللغة العربية يف هذا الف
هل يف إجابة األسئلة مشكالت؟ وإذا كانت املشكالت أو الصعوبات، فيشارك 

  املعلم والطالب يف عالجها وحلها قبل بدء الدرس اجلديد.

 اإلختبارات في تعليم مهارة الكالم )ز 

مية فوالمان ميجن اما االختبارات املستخدمة مبدرسة " احلكمة " املتوسطة االسال
  مسارنج, وهي كما تلي :

  82االختبارات يف تعليم مهارة االكالم كثرية, منها :

 احملاكاة )1

                                                
 31, ص.تعليم اللغة العرابية بني النظرية والتطبيق حسن شحاته, 80
 "احلكمة" املتوسطة إلسالمية فوالمن ميجن مسارنج مبدرسة ة يف الصف الثامناملشاهد 81
 167- 171),ص.51417(سعود : جامعة امللك السعود,  احتبارات اللغةاحممد عبد اخلالق حممد,  82
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وفيها خيتار املدارس كلمات اومجال حتتوي علي الصوت 
تبار الدراس فيها, مث يقوم بتسجيلها أواالصوات الىت يواد اخ

ويطلب من الدراس االستماع مث حماكاة ما يسمع : أعد 
  سحل. –قاد, سحر  –الكلمات الىت تسمعها : قد 

 النرب والتنغيم )2

يستمع الدراس اىل بعض اجلمل, ويطلب اليه اعلدة ما يسمعه, 
من وهذا نوع من انواع احملاكاة. اوتقدم اليه اجلمل مكتوبة تتض

  نوع النرب اوالتنغم املراد اختباره.

! أمل جتد من يدلك  مثال : استمع وأعد : يااهلي ! حادث مؤمل
  ؟

مثال : اقراء اجلمل التالية, مث انطقها حصب التعلمية املوضحة. 
  صباح اخلري. –

 قرأة من الذاكرة )3

وفيها يطلب من الدراس قراة شئ مما قد حفظه من القاءة أو 
أوقصيدة أو حوار دراسة, واثناء ذالك يقوم  القطعة نشرية

  املدرس باختبارنطقه يف اصوات بعينها.

  الوقت كالسيف. –. مثال : اقرأ من املخفوظات التالية

 التكملة )4

ينبغى أن تكون البنود الىت خيتارها املدرس دقيقة حىت جيري 
  الدراس على التكملة الىت ا الصوت املراد اختباره.
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سافرات من اليبان اىل  –بنطق الكلمة املناسبة. مثال : أكمل 
  واشطن ب .... اجلواب (الطائرة).

 استحدام الرسوم التوضيحية )5

  =  50+20مثال : 

 التميز والنطق )6

  للدراسي بعض الكلمات وعليه أن يقوم خبطوتنيهو تعطي 

لباس,  الناسينام معظم  –مثال : عني الشمشية و ال القمرية. 
  القرأن.سر من اقرأ ما تي -

  

  83تقدير النتائج في تعليم مهارة الكالم كماتلى:   )ح 

 الفصيح يف القاء الكلمات �

 البيان يف النطق �

 تنغيمالسداد يف ال �

 السداد يف احتيار الكلمات �

 السداد يف تعبري االفكار �

  2جدول 

  درجة القدرة  ااالت املقدورة  الرقم
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1  2  3  4  

          الفصيح يف القاء الكلمات  1

          البيان يف النطق  2

          السداد يف التنغيم  3

          السداد يف اختيار الكلمات  4

          السداد يف تعبري االفكار  5

    العداد

  االيضاح :

 جيد جدا .1

 جيد .2

 كاف .3

 ناقص .4

  

  تشغيل الحسبة

  مقياس القيمة = قيمة  × حسبة طالبة

  عدد حسبة
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والبصرية " في موضوع "المهنة"  تعليم مهارة الكالم باستخدام وسيلة " السمعية .2

الثامن بمدرسة "الحكمة" المتوسطة االسالمية  فوالمن الفصل في لدى تالميذ 

 ميجن سمارنج.

بعد مجع البيانات، يريد الباحث أن يقوم بتحليل هذه البيانات. ولذلك 
مهارة الكالم باستخدام وسيلة " حتليل الباحث يف هذا الباب كيفية حتليل تعليم 

الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة"  " يف موضوع "املهنة" لدى تالميذ البصرية السمعية
 84يجن مسارنج.املتوسطة االسالمية  فوالمن م

إيصال املعلم هي  الكالميلخص الباحث أن تعليم مهارة من املعروف، 
هر التالميذ يف الكالم أو ميالتفكري حيتوي على  عمليةب العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ

  احملادثة. 
التالميذ من  تفهيمعلى  املعلم بههي كل ما يستعني  التعليميةوالوسائل 

، مهارة الكالمالوسائل التوضيحية والوسائل التعليمية هلا دور هام يف تسهيل تعليم 
م. من وأنواعها كثرية ولذلك على كل معلم أن خيتار أية الوسائل املناسبة بتعليم الكال

إليصال املعلومات إىل أذهان التالميذ  دورا هاماالتعليمية نعرف أن هلا مفهوم الوسائل 
  يف التعليم. 

 السمعيةمهارة الكالم باستخدام وسيلة " حلصول النجاح يف تعيلم 
الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة  " يف موضوع "املهنة" لدى تالميذ البصرية

، قد أدى املعلم اإلعداد كتنظيم الوقت، واختيار  ميجن مسارنجاالسالمية  فوالمن 
املواد املناسبة وقد تتبادل املواد باستخدام وسيلة، بل أحيانا ما زال بعض الطالب 

ألم يشعرون بالتعب يف سكن الطالب اليت فيه األنشطات يشعرون بامللل والسأم، 
الدراسات الكثرية منذ الساعة الكثرية طول اليوم. كما عرف الباحثة، لكل متعلم 

السابعة صباحا حىت الساعة الثالثة مسائا، مث جيب عليهم الذين يف سكن الطالب و 
يف املعهد االشرتاك يف تعليم اللغة أو الكتب السلفية من بعد صالة املغرب باجلماعة 

  حىت الساعة التاسعة ليال.
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 السمعيةبوسيلة  ، ينبغي ملعلم اللغة العربية االستخدامعلى هذا بنائ
وأن يهتموا األشياء تستطيع أن تنهض اهتمام  يف تعليم اللغة العربية كوسيلة والبصرية "

ومحاس املتعلمني من الكالم وتبادل املادة إىل املواد األخرى اذبة لدى املتعلمني 
س الدر  يقبلواوجتعل حالة التعليم والتعلم حاجة راحة ونظام حىت يستطيع املتعلمني أن 

  بسهولة.
  

 في تعليم  مهارة الكالم. البصرية السمعيةاستخدام وسيلة أهمية   )أ 

وسوف تكون  مهارة الكالم يف تعليم  والبصرية السمعيةاستخدام وسيلة 
أنشطة التعلم ومثرية لالهتمام للغاية يف نظر الطالب، وذلك ألن املعلم يف عرضه 

مضحك أو احلركات اليت جتذب  ميكن إدراج صوت معني أو حىت األغاين، والصور
وسيلة العديد من الطالب حىت تشعر بالسعادة وليس بامللل و السأم. مع أن 

  كانت ثورة طريقة تدريس املعلمني.  والبصرية السمعية

 وسيلة عرض تقدمي سيجعل عنداليت البد على املعلم أن يهتمها  األشياء 
  هي: السمعية والبصرية يف تعليم مهارة الكالم

  التعلم: جوانب )1
  .صحيحةفاهيم ونظريات وفقا مل أن يكون من املوادمادة ) يكون لل1
  منهج.وفقا لل هذا املوضوع اختيار جيب )2
  أهداف التعلم.املادة و  بني اتساق وهناك )3
  خر التطورات).(وفقا آلالواقع ) و 4
هذا  فهم الفهم وتوضيح تساعد على تبسيط الرسالة اليت إن وضوح )5

  .املفهوم
  .للمساعدة يف شرح إعطاء أمثلة )6

  الفنية أو التقنية: اجلوانب  )2
  .التوضيح توضيح وختطيط لون مثل العرض شاشة العروض جيب أن )1
  .نصلتحسني إمكانية الاللون اخلط واحلجم و  نوع النص تنظر يف ) جيب أن2
  .رسالة لتوضيح الصور والصور املتحركة )3
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  والتكلفة. والوقتاجلهد  فيما يتعلقكفاءة ) و 4
 

 البصرية في تعليم  مهارة الكالم.وسيلة السمعية أهداف استخدام   )ب 

أن وسيلة السمعية والبصرية إحدى من الوسائل التعليمية املستعملة 
ملساعدة املعلم على إلقاء الدروس. ولذا، أهداف من استخدام وسيلة السمعية 

  ي:والبصرية يف تعليم مهارة الكالم  وهي كما يل
 يسهل التالميذ يف فهم مادة مهارة الكالم )1
 تثري إىل درجة كبرية اهتمام الطالب. )2
  جتعل خربات الطالب باقية األثر. )3
 توفر خربات واقعية تثري النشاط الذايت للطالب. )4
 .جتعل عملية تعليم مهارة الكالم سرورا عند التالميذ   )5
ها عن طريق أدوات ووسائل أخري  توفر خربات متنوعة يصعب احلصول علي )6

 كما تعمل على زيادة التعليم وفاعليته.

يم مهارة الكالم بوسيلة السمعية اإلعداد الذي يستخدمه المعلم في تعل  )ج 

 البصرية

البصرية " لدى  السمعية"  وسيلة باستخدام مهارة الكالمأما تعليم 
 مية  فوالمن ميجن مسارنجالفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسال تالميذ

  التالية:فهو على اخلطوات  ،
 احلاسوب بوسيلة مهارة الكالماإلعداد الذي يستخدمه املعلم يف تعليم 

كامال، ألن املعلم يستعد مواد التعليم لطالبه ويساعدهم على   السمعية والبصرية
العلم اكتساب القدرة ىف حتصيل املعلومات. إن إعداد املواد هو شيء أساسي يف 

  .85بل اختيار األجهزة املستخدمة هو شيء مهّم أيضا
عملية التعليمية حيتوي على االستعداد إعداد املعلم اللغة العربية يف 

وهي حتديد األهداف التعليمية الىت  السمعية والبصريةسيلة باخلطوات استخدام و 

                                                
 مقابلة مواجهة مع االستاذ سوليمن تروبس (معلم اللغة العربة) ىف املدرسة "احلكمة" املتوسطة اإلسالمية فوال من ميجن مسارنج 85



  46 
 

(مادة  . مث حتديد املادة التعليمية املناسبةالسمعية والبصريةسيحققها وسيلة 
السمعية طريقة التعليمية املناسبة بوسيلة وسيلة "املهنة") ذه الوسيلة. وحتديد 

، وتوظيفها يف حتقيق التأكد من إمكانية احلصول عليها، واستخدامها والبصرية
قبل استخدامها ليبتعد عن  وسيلة السمعية والبصريةأهداف الدرس، جتربة 

  االرجتالية، اإلعداد باإلرشادات اخلاصة عن املشكلة ىف تطبيقها.
خاصة ميكن وضعها بسهولة مع هذا الربنامج.على  تعليم مهارة الكالم

. الكالميف مهارة  بالصوتالشرحية سبيل املثال طوير مهارات تعلم اللغات مع 
واد التعليمية مع املرفق يعرض النص يف تطبيق هذا الربنامج يقدر أن يصنع امل

وميكن صانعي الربنامج إدخال املفردات يف الشرحية  سهلة. مهارات الكالم
)slide( ا األوىلإدخال النص يف الشرحية مع صو ،)slide( الثانية.  

 كالم باستخدام وسيلة السمعية البصرية.الخطوات في تعليم مهارة ال  )د 

السمعية والبصرية، فيما وسيلة  باستخدام متعليم مهارة الكال خطوات يف
   : 86يلي

  قبل التدريس  أ 
   حلاسوب وشاشة العرض ملعلم اآلالت والوسائل التعليمية مثل: اا . أن يعد١

  يف شكل الشرحية املختارة. ومادة الكالم
  املعلم األسئلة للتلميذات. . أن يعد٢
 املعلم التلميذات للتعلم. يعد . أن٣
  
   طوات التدريسخب

  . أن يبني املعلم أهداف التدريس.١
  ات.. أن يوزع املعلم التلميذات إىل جمموع٢
  يف شكل الشرحية املختارة. أن تشاهد التلميذات مادة الكالم .٣
  . تشجيع الطالب على التفكري.4
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 للتالميذ. .إعطاء املعلم سؤال5 
 .ر املعلم التالميذ جلواب السؤل السابق. أم6
  مشاورة الفصل يقودها املعلم. . 7  
 التقومي.                 . 8

بأّن اخلطوات ىف  غراض، فيخّلص الباحثإذا نظر الباحث من ناحية األ
اّلىت  يستخدمها املعّلم  السمعية والبصريةوسيلة  باستخدام الكالمتعليم مهارة 
يف الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية  فوالمن  لدى تالميذ

وهي لنيل  الكالممناسبة بأهداف املنهج الدراسي يف تعليم مهارة   ميجن مسارنج
رة مثّقفة، بإعطاء التمرينات و التدريبات على الّتالميذ حىت يساعد التالميذ قد

  برتقية قدرة هم عن املعلومات و يزيدهم عن اللغة العربية.

 السمعية"  العوامل المؤثرة لنجاح تعليم مهارة الكالم باستخدام وسيلة  )ه 

االسالمية   الفصل الثامن بمدرسة "الحكمة" المتوسطة البصرية " لدى تالميذ

 فوالمن ميجن سمارنج

 السمعية"  أما العوامل املؤثرة لنجاح تعليم مهارة الكالم باستخدام وسيلة    
الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة االسالمية   البصرية " لدى تالميذ

  :87فهي كما يلي  فوالمن ميجن مسارنج
  المعلم    )1

الشروط الالزمة للمعلم هي ذو خربة تربوية، أن يكون متخصصا ىف 
اللغة العربية واملواد الدراسية األخرى، وأن يكون على خربة تامة لنجاح تعليم 

  بصرية.مهارة الكالم باستخدام وسيلة السمعية وال
 وسيلةباستخدام  تعليم الكالمكفاءة املعلم أحد من العوامل لنجاح 

سة املتوسطة االسالمية من مبدر البصرية" لدى تالميذ الفصل الثا السمعية"
. وظهرت هذه الكفاءة يف االستعداد (اختيار ن مسارنج"احلكمة" فوالمن ميج

خرى هي االبتكار أو اإلبداع املادة والتطبيق) الذي يستخدمها املعلم. والعوامل األ
، فتبديلها السمعية والبصريةمن املعلمني يف تطوير املادة بأنفسهم باستخدام وسيلة 
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حىت  مهارة الكالمونشرها بأحسن ما ميكن، لتثبت مناسبة هذه الوسيلة يف تعليم 
  تغرس ذكاء الطالب وشدم يف التعلم.

  المتعلم   )2
بالتعلم من احد العوامل لنجاح  احرتار الطالب ومحاسهم واهتمامهم

. وظهر هذا احلماس واالهتمام حينما جييب معا األسئلة مهارة الكالم تطبيق تعليم
 الكالميف الشريط. واخلالصة أن الطالب يشعرون بالسهولة يف استيعاب مادة 

 .السمعية والبصريةبوجود استخدام وسيلة 
  التعليمية الطريقة  )3 

يف إلقاء  التالميذيسري املعلم  وسيلةلطريقة هي ، االتعليميةالطريقة 
  املادة الدراسية. ويقصد بطريقة التعليم يف هذا البحث هو كيفية التعليم. 

  الوسائل واألدوات   )4
وىل الوسائل واألدوات يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األ

عة كربى، و سجد، وقااملبسمارانج كثرية منها الفصل و مافيها، املكتبة، و 
مسجل الشريط، و غرفة املذاكرة، و  مساكن الطالب،احلاسوب، وشاشة العرض، و 

  وغرفة املعلم وما أشبه ذلك لدفاع تطبيقية عملية تعليم اللغة العربية.
  

 السمعية" تعليم مهارة الكالم باستخدام وسيلةالعوامل المؤثرة لفشل   )و 

الحكمة" المتوسطة االسالمية  الفصل الثامن بمدرسة "" لدى تالميذ البصرية

 فوالمن ميجن سمارنج.

تعليم مهارة الكالم باستخدام وأما العوامل املؤثرة لفشل تعليم مهارة 
الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة  والبصرية" لدى تالميذ السمعية" وسيلة

  :88فهي كما يلي االسالمية  فوالمن ميجن مسارنج

ومستوى االجتماعي وغريمها. هذا  الذكاءخلفية تربية الطالب املتختلفة من حيث  )1
التلميذ الذي مل يستعد تاج إىل الطاقات واألفكار الكثافة حلل هذه املشكلة. حي
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سيوجه املشكالت فيها. وعدم استعدادات ميكن بتشاؤمه أو قلة حوافزه  للكالم
(دوافع) أو بسبب امللل أو التعب. واحلوافز من أهم األمور اليت حتقق جناحهم 

  وعدمها تسبب إىل املشكالت.
ميذ وقلة حوافزه قد تصدر من اعتبار أن اللغة العربية صعبة ومن إن تشاؤم التال )2

  خوفه وعدم ثقته النفسية يف تكلمها.
موضعة الوقت نتيجة نشأة الصعوبات أيضا. ألا تؤثر يف تيسري حال الوقت،   )3

األفكار واملفاهيم يف قراءة الكتب العربية. كما عرفت الباحثة أن املفردات أو 
اجليدة.  واألوضاعالعربية أو التعبريات العربية حتتاج إىل االهتمام  الكلمات واجلمل

يف هذه احلال إذا كانت مادة قراءة الكتب العربية تلقى يف أخري الصلة يؤدي إىل 
 ق عملية تعليم اللغة العربيةمملة واخنفاض تفكري التالميذ. ترى الباحثة أن تطبي

لعربية يعّلم أربعة مهارات من درس الّلغة حّصتني يف األسبوع، و أما معّلم الّلغة ا
 العربية.

 .من التالميذ أن اللغة العربية أصعب الدرس بنسبة من الدروس األخرى إن الضن )4
"  وسيلة باستخدام مهارة الكالمأن تطبيق عملية تعليم  يرى الباحث

سالمية  الفصل الثامن مبدرسة "احلكمة" املتوسطة اال البصرية " لدى تالميذ السمعية
فعال. والدليل الذي يدل عليه مرتفع حتصيل تعلم التالميذ أي  فوالمن ميجن مسارنج

يستطيع التالميذ على فهم املواد الدراسية. ويشعرون بسهولة فهم املادة حىت يشاركون 
  مع معلم اللغة العربية والقيام بنجاح تعلم وتعليم اللغة العربية.


