
 الباب الثاني
 دراسة نظریة

 
یجب أن نفعل شيئا في األساسية النظریة والممارسة،   

وبدون نظریة ليست موجهة، خاصة في ممارسة البحث العلمي 
رئيسي في حصول على حيث أساسية النظریة یكون المعيار ال

لذلك، قبل . نتائج البحث الذي یعترف بها من جانب العلماء
الممارسات، یجب على الباحثة أن تقّدم رأي الخبراء عن 

 .المعارف المتعّلق بالمسألة التي ستبحث الباحثة
 وسائل التعليم . أ

 تعریف وسائل التعليم .1
هي ما یلجأ اليه المدّرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل 

وهي تعليمية ألن . والتعليم وتحسينها وتعزیزها/ عملية التعلم 
 المعلم یستخدمها في عمله وهي تعّلمية ألن التلميذ یتعلم بواسطتها
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 الوسائل      
 أهمية وسائل التعليم .2

تستعمل الوسائل التعليمية المعينة وبخاصة البصریة   
بها للحد من استخدام  منها في تعليم العربية لغير الناطقين

الترجمة، والتأآيد من استيعاب الطالب للمعاني، واضافة شيئ 
من المتعة واالثارة الى الدرس، واتخاذها منها یثير استجابات 

وتستخدم الوسائل البصریة المعينة في تعليم . الطالب ومساهمتهم
 31. المفردات، والتراآيب النحویة المختلفة على حد سواء

أن وسائل التعليم أهمية ) John M Lannon ( النون  وّصل جون م
 : آما یلي 

 تجاذب رغبة التالميذ •
 ترقية معرفة التالميذ •
 إعطاء البيانات القوة •
 صّلد المعلومات •
 تسهيل لتفسير البيانات •
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أن وسائل التعليم یستطيع أن یثير ) Mujiono(زاد موجيونو 
 32. دافع التعلم وإعطاء التحفيز لتطور التعلم

 نواع وتصنيف وسائل التعليمأ .3
أنواع والوسائل في عملية التعليم متنوعة جدا، من وسائل  

التعليم البسيطة الى الصعبة لتسهيل الدراسة عن أنواع وسائل 
 .التعليم، طبيعة وقدرتها یعني بالتصنيف

واحد من التصنيف السهل هو التصنيف الذي وضعته هينيج 
 33: تالي ال) Heinich dkk) (1996(وآخرون 

 أنواع الوسائل التصنيفالرقم

وسائل التعليم غير المتوقع  1
)non projected media( 

ونماذج والمواد  الواقع
، )graphical material(الرسومية
 ) display(وعرض 

وسائل التعليم المتوقع  2
)projected media( 

OHT والشرائح ،)slide( وآامد ،
)opaque( 

( سمعية وسائل التعليم ال 3
 )الصوت 

، )audio kaset(السمعية  الشریط 
، )audio vision(ورؤیة الصوت 

 active(الصوت رؤیة أحدث 

audio vision( 
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 )video(الفيدیو  )video(وسائل الفيدیو  4

وسائل التعليم المستندة  5
 computer(على الحاسوب 

based media( 

التعليمات بمساعدة الحاسوب 
)computer assisted instruction( 

مجموعة الوسائل المتعددة  6
)multimedia kit( 

 أدوات المختبر

 خصائص بعض أنواع وسائل التعليم .4
ثالثة خصائص وسائل ) Gerlach dan Elly(یقترح غرالخ وایلي 

التعليم استنادا الى إرشاد استخدام وسائل التعليم ليمنع ظروف 
الخصائص . أو أقل فعالية التعليم للمدرسين من خاللهم غير قادرة

) Azhar Arsyad ،2002(أو الصفات الوسائل التعليمية ثالثة أمثال 
 : هي 

خصائص المثبت، التي تصف وسائل التعليم في القدرة  )1
على التسجيل والتخزین والحفظ واإلعادة بناء حدثا أو 

 آائن ، 
خصائص المتالعبة، قدر وسائل التعليم هي لتحویل  )2

و العملية في حل المشكالت عن المكان الكائن، الحدث أ
 والزمان،

خصائص التوزیع، الذي یصف القدرة على نقل وسائل  )3
التعليم الى األحداث أو الكائن من قبل الفضاء، وإعطاء 
هذا األحداث في وقت واحد لعدد آبير من الطالب، في 



أماآن مختلفة مع تحفيز الخبرة بالمساوة النسبي 
 34. لألحداث
لمجموعات وسائل التعليم لها خصائص متميزة آل من هذه ا

خصائص من هذه المجموعات ستبحث الباحثة آل في . ومنفصلة
 . وصف الحقة

، في هذه المجموعة هو إیصال الرسالة من وسائل المقروءة
: الخصائص الذي یملكه هو . خالل رمز البصریة وتحفيز البصر

توضيح ملموسة، ویستطيع أن یحّل حدود المساحة والوقت، 
مسألة في أي مجال المشكلة وفي أي السن، ورخيصة وسهل 

في نوع وسائل (إلستخدامه، وأحيانا یملك الخصائص الموجز 
، هو ملخص عملية البصریة، وأحيانا بإستخدام رموز )التخطيطي

، وتحتوي على رسائل )في نوع وسائل الخطوط البيانية(اللفظية 
 .التفسيریة

وسائل التعليم السمعية العامة ، وسائل التعليم السمعية
إزالتها ( قادرة على حل حدود المكان والزمان : خصائص التالي 

/ ، والبرنامج  یمكن تسجيل الرسالة )بسهولة، ومّدها واسعة
ولعب مرة أخرى، یمكن تطویر خيالهم وتحفيز اإلشتراك العملي 
من المستمع، ویمكن على حل المشكالت نقص المعلم، طبيعة 

الت في اتجاه واحد، وهي مناسبة جدا لتعليم الموسيقي اإلتصا
المعلومات أو البرامج مرتبطة جدول البث / واللغة، والرسالة 

 ). على نوع من وسائل التعليم الرادیو(
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،الخصائص العامة لهذه وسائل التعليم توقعات الصمت
یمكن أن ینتشر نفس رسالة لجميع الطالب في : الوسائل هي 

( رضها تحت سيطرة المعلمين وتخزینه سهولية وقت واحد، وع
، ویمكن أن یحل حدود الزمان والمكان، والحواس، )عملية 

، وأحيانا )في وسائل التعليم البصریة( وعرض الكائنات الصمت 
في غرفة مظلمة، هي أغل من مجموعة وسائل التعليم المقروءة، 

و فردي وفقا لتعليم مهارات معينة، وفقا لدراسة في مجموعات أ
لجميع أحجام الفصول الدراسية، وقادرا على تقدیم نظریة 
وممارسة بطریقة متكاملة، وذلك بإستخدام وتقنيات اللون 

األحداث / والرسوم المتحرآة، وحرآة البطاء إلظهار الكائنات 
وسائل التعليم، ووسائل الفيلم ) وال سيما على نوع الفيلم(المعين 

 . لون، وما الى ذلك، وفقا لإلحتياجاتأوقع، ویمكن تكرار إنهاء ال
، خصائص من هذه الوسائل وسائل التعليم األلعاب والمحاآة

إشراك المتعلمين نشاطا في عملية التعلم، ودور المعلمين : هي 
غير مرئية ولكن الذي أبرز هو عملية التفاعل بين المتعلمين، 

وار في یمكن أن توفر ردود فعل فوریة، وتطبيق المفاهيم أو األد
الواقع الحقيقي في المجتمع، وملك اللطافة ألنها تستطيع أن 
تستخدم ألهداف التعليم بتغيير األدوات والمشكلة قليال، وقادرة 
على ترقية قدر توصل المتعلمين، وقادرة على حل صعب 

 . المتعلمين في التعلم باستخدام طریقة التقليدیة أو القدیمة
 
 



 ائف وسائل التعليموظ .5
وظائف ) sadiman dkk) (1990(دیمان وآخرون وّصل سا

 : وسائل التعليم عاما آما یلي 
 توضيح عرض الرسالة حتى ال تكون مرئية 
حل حدود الزمان والمكان والحواس، مثل الكائنات التي تكون  

آبيرة جدا، یمكن استبدال بالشرائح والصوار وغيرها، 
فوتا،  واألحداث الماضي یستطيع أن یري من خالل الفيلم ،

 . الفيدیو أو إطار الفيلم
زیادة اإلثارة في التعلم، یمكن التالميذ أن یتعلموا منفردا  

 وحل الموقف السلبي للطالب. بتأسيس على رغبة وقدرتهم
إعطاء التحفيز نفسه، وسّوى بين خبرات وتصورات التالميذ  

 35. الى محتوى الدرس
ية عند وظائف وسائل التعليم، خاصة وسائل التعليم المرئ

) Azhar Arsyad ،2002(آما نقلت عنهما ) Levie dan Lentz(ليفي ولينتز 
وظيفة  وظيفة اإلهتمام،: أن وسائل التعليم أربع وظائف 

في وظيفة . الوجدانية، وظيفة المعرفية، ووظيفة التعویضية
اإلهتمام، وسائل التعليم المرئية جذب اإلهتمام التالميذ للترآيز 

وظيفة الوجدانية من وسائل المرئية یمكن . سعلى محتوى الدرو
أن یري من مستوى تمتع التالميذ عندما تعلم القراءة صورة 

في هذه الحالة، صورة أو رمز البصریة یستطيع أن یثير . النص
تأسيسا على نتائج البحوث أن وظائف . عواطف ومواقف التالميذ
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و رمز المعرفية من وسائل التعليم المرئية من قبل الصورة أ
/ البصریة لتسریع تحقيق أهداف التعليم لفهم وتذآر الرسالة 

وظيفة التعویضية عن . المعلومات في الصورة أو رمز البصریة
الوسائل التعليمية هو إعطاء السياق للتالميذ الذین قدرتها ضعيفة 

وبعبارة أخرى أن . في تنظيم واسترجاع المعلومات في النص
ستيعاب التالميذ الضعيف والبطيئ في وسائل التعليم یعمل على ا

 36 . )لفظيا(قبول وتفهم الدروس في شكل نص 
 منافع وسائل التعليم .6

 : وسائل التعليم لها فوائد عدة التالي 
المفاهيم التي تعتبر مجردة . جعل ملموسة المفاهيم المجردة 

وصعبة لشرح مباشرة للتالميذ ویمكن محققة أو مبسطة من 
 ئل التعليمية  خالل استخدام الوسا

عرض الكائنات التي تشكل خطرا جدا أو صعبا الى بيئة  
 التعلم

 عرض الكائنات التي تكون آبيرة جدا أو صغيرة 
 37ویبين أن حرآة سریعة جدا أو بطيئة  

 دور وسائل التعليم .7
 : دور وسائل التعليم آما یلي 

 حل خالفات التجارب الشخصية من التالميذ 
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 حل حدود الفصول الدراسية 
 حل الصعوبات عندما الكائن صغير جدا 
 حل حرآة الكائن سریعة أو بطيئة  
 حل األحوال الذي التعقيد وال یمكن التفصيل 
 حل األصوات مسموعا لطيفة 
 حل األحداث الطبيعية 
 یمكن للتوصل المباشر مع المجتمع أو الطبيعة 
 ) 1997:6روحاني، (یمكن المساوة في المالحظات  

 وسائل التعليمالمعایير في إختيار  .8
 Dick dan(عند دیك وآري  المعایير في إختيار وسائل التعليم

Carey ( آما یلي : 
معّد للمنبع، أي اذا الوسائل المتعلقة ليست في المنابع فينبغي  

 أن یشتر أو یجعل نفسه
 هل في الشراء أو الحصول نفسه العطية والطاقة والسهولة 
 ي وقت طویلعامل لطيفة وعملية ومداومة الوسائل ف 
 38فعالية وآفایة المصروف في وقت طویل 

 وسائل التعليم بطاقة الذآاء .9
 تعریف بطاقة الذآاء . أ

بطاقة الذآاء هي واحد من اداة التعلم البسيطة، ولكنها 
بطاقة الذآاء هي اداة تعلم التالميذ إلیصال المادة . فعال جدا للتعلم

صميم جذاب حتى الدراسية من المعلم الى المتعلم آنائب الكتاب بت
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تم تصميم بطاقة . ال یشعر المستخدم السأم والملللل والمتشبع
 .الذآاء على المناهج الدراسية حتى یساعد التالميذ والمدرسين 

لماذا ما یقرب . حضرت بطاقة الذآاء لتحقيق سهولة التعلم
من متوسط منا ال یعرفون ویفهمون في آل شيئ؟ مع أن ینبغي 

ولكن في الحقيقة نبتعد وال . علم فهما جيداعلينا بطول فترة الت
الجواب هو ألن لدینا لم ندر . سخریة جدا. نفهم عن الدروس

 . آيفية لفهم وتعلم بسهولة وفعالية 
بطائفة واسعة . آانت بطاقة الذآاء فعالية جدا في التعلم

وفوائد بطاقة الذآاء، وینبغي علينا أن نساعد التالميذ بجلب هذه 
 39.  التالميذ المنتجات الى

 
 بطاقة الذآاء  المزایا . ب

 في تعلم التالميذ  اختصار الوقت 
 تسهيل المدرس في التدریس 
بطاقة الذآاء في أي مكان واستخدامها  نستطيع أن نحمل 

 سهلة
 جعل التالميذ إبكاریا جدا  
 ثمنها رخيص 
 40عملية التعلم أفرح 

 الخطوات في إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء. ج 
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بطاقة الذآاء التي تتكون من اإلسم والفعل آبيرا  جعل 
 والصق على السبورة

أن رقم متتابعة یناسب برقم متتابع إشرح الى التالميذ  
 المجموعة، آل مجموعة تحتوي على ثالثة تالميذ

 ضع الرقم في لفة من القرطاس وادخل الى الصندوق 
یأخذ التالميذ الرقم من الصندوق ألوقع فيه عالمة  

 وعةالمجم
 یجلس التالميذ مع مجموعتهم 
اجعل قطعة من القرطاس الذي یحتوي على معنى الكلمات  

 أو الفعل آخر من المفردات المختارة أو في بطاقة الذآاء
انتشر الى آل المجموعة وآل المجموعة ثماني قطع من  

 القرطاس 
واحد من آل المجموعة یتقدم الى األمام ویدّور بطاقة  

 عل ثم یقرأ أمام الفصل المفردات المختارةالذآاء اإلسم والف
إذا آان المساوة في المفردات، فيدّور بطاقة الذآاء مرة  

 أخرى
لمجموعة الذین یحملون معنى أو الفعل اآلخر من المفردات  

إذا آان هناك . المختارة لرفع اليد، ویقرأ بصوت عال
 .أخطاء، فيجب على المدرس أن یصحح باإلجابة الصحيحة

ى التالميذ أن آل المجموعة إلصناع الحوار من إشرح ال 
 المفردات في لفة من القرطاس



إذا انتهى التمرین من آل المجموعة، دعهم للتطبيق  
 حصولهم أمام الفصل متزاوجين

 وهكذا حتى ینتهي وظيفة من جميع المجموعة 
 فتش حصولهم وأعط هدیة لفرقة النجاحة 
 
  
 مهارة الكالم . ب

 التحدثتعریف مهارة الكالم أو  .1
یعّرف التحدث بأنه مهارة نقل المعتقدات األحاسيس 
واالتجاهات والمعاني واالفكار واألحداث من المتحدث الى 
اآلخرین في طالقة وانسياب مع صحة في التعبير وسالمة في 

 41.األداء
 أهداف تعليم الكالم .2

ألهمها هناك أهداف عامة لتعليم الحدیث یمكن أن نعرض 
 :فيما یلي 

 المتعلم أصوات اللغة العربية  أن ینطق . أ
 أن ینطق األصوات المتجاورة والمتشابهة . ب

أن یدرك الفرق في النطق بين الحرآات القصيرة . ج 
 والحرآات الطویلة

 أن یعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحویة المناسبة  . د

                                                 
المملكة العربية السعودیة ( ، المهارات اللغویة مدخل الى خصائص اللغة العربية وفنونهاالشنطي، الدآتور محمد صالح   41
 194، ص )1994دار األندلس ، : 



أن یعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لترآيب الكلمة . ه 
 ي لغة الكالمفي العربية خاصة ف

 أن یستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي  . و
أن یكتسب ثروة لفظية آالمية مناسبة لعمره ومستوى  . ز

نضجه وقدراته، وأن یستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات 
 42اتصال عصریة 

أن یستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة . ح 
بيعة عمله ، وأن یكتسب لعمره ومستواه االجتماعي وط

 عن التراث العربي واإلسالمي األساسيةبعض المعلومات 
أن یعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف . ط 

 الحدیث البسيطة 
أن یتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل . ي 

 43متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة
 أهمية مهارة الكالم .3

لحدیث الشفهي أول صورة من صور األداء لقد آان ا
اللغوي، وعلى الرغم من تعدد هذه الصور اآلن فما زال التحدث  

في ( هو الوسيلة األساسية للتوصيل، إذ یرى الباحثون اللغویون 
من النشاط اللغوي یكون نشاطا %  95أن حوالي ) معظمهم 

بين شفهيا ویشكل التحدث أداة اتصال سریعة بين األفراد، أو 
الفرد والمجتمع، واالنسان الذي یمسك بزمام التحدث ویكون 
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قادرا على ضبطه وإدارته غالبا ما یكون ذلك سببا في احرازه 
 44.للنجاح في حياته العامة والخاصة

 
 
 

 عناصر الكالم .4
عملية سهلة بل ) الكالم الشفهي ( ليست عملية التحدث 

 . البد لها من عناصر تتحقق وفق خطوات معروفة
، مع تقدیر أهمية هذا الدافع فإذا أسيئ وجود دافع للكالم: أولها 

الذین  من هنا آان األشخاص، بال قيمة یكون التحدثتقدیره 
یتشارون بسهولة فيندفعون في الكالم بدون ضابط أشخاصا 
فاشلين وغير محبوبين في مجتمعهم، بعكس أولئك الذین ال 

رد على اآلخرین، أو یتحدثون إال إذا آان هناك دافع قوي آال
 .تلبية االنفعال داخلي

، وقد یكون التفكير في حد ذاته دافع للحدیث، وقد  التفكير: ثانيا 
قبل أن یبدأ في اإلنسان  یكون المرحلة تالية لإلستشارة، إذ یفكر

التحدث، وینبغي أن یكون تلقائيا وسریعا وغير ملحوظ، وتكون 
 بعضها ببعض معانيوربط المهمته األساسية تقدیر الموقف 

مالئمتها للموقف قبل التدقق واإلقناع  واختبار مدى ومجموعتها
یسهم بإنجاح عملية التحدث بحيث تؤتي ثمارها المرجوة آما 

 .یراد لها
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، وليس الجمل والعبارات التي من شأنها نقل األفكار: ثالثا 
ألن  من الممكن الفصل بين مرحلة الصياغة اللغویة والتفكير

ر یتم باللغة زمن خاللها، وتكون مهمة التحدث تنقيح التفكي
قبل أن یتم التحدث بها بتعدیلها وتحسينها، ویتم المادة اللغویة 

من واجب من هنا آان . ذلك بسرعة فائقة وغير ملحوظة
أن یعّودوا  تالمذتهم على أّال یتحدثوا إال بعد أن  المربيين

 .ینّظموا أفكارهم ویحّسنوا صياغتهم
، وهو عنصر هام حيث یبدو الخطوة األداء الصوتي: رابعا 

األهم في عملية التحدث، من هنا آان البد من أن یكون الجهاز 
الصوتي سليما، وتكون المخارج الصوتية تؤدي عملها، 
ویكون النطق قادرا على إعطاء الحروف حقها أثناء عملية 

 .التحدث دون أخطاء
 طبيعة عملية الكالم .5

ابة طبيعة لموافق الحياة المختلفة، وهو استجالتحدث یأتي 
وسيلة لإلتصال باآلخرین، وهو المظهر البارز للشخصية ینم عن 

مهارات  وهو حصيلة وطریقة تفكيره وتربيتهسلوك الفرد وثقافته 
 :متعددة، ووسيلة التفاعل االجتماعي وبه تتحقق األمور التالية 

بأن له آيانا الوعي بالذات، فمن خالل التحدث یشعر االنسان  -1
 وأنه قادر على التأثير في اآلخرین والتواصل معهم

التدفُّق في الحدیث عامل من عوامل االرتياح النفسي  -2
 والطمأنينة واالنفراج الداخلي، 



التحدث من أآثر النشاطات اللغویة انتشارا في المياة العملية  -3
تنمية مهارة التحدث من الضرورات  والعلمية واالجتماعية

 45عترضها مستلزمات التعلمالتي ت
 دور المعلم في عملية الكالم .6

قلنا في مكان آخر إن مهارة الكالم من أآثر مهارات اللغة 
حاجة لمجهود المعّلم، ولذا فمسئولية المعلم عن تنمية مهارة 
الكالم عند الدارسين مسئولية آبيرة وتتطلب منه جهدا فائقا، 

ساليب وإجراءات ومهما ذآرنا من وسائل وطرق وعددنا من ا
فسيبقى المعلم بتعث الحياة في هذه الوسائل والطرق واألساليب 
وال ننسى أننا عندما نقول الطریقة فإننا ال نغفل المعلم، وعندما 

لهذا ولمساعدة المعلم على . نقول المعلم فنحن ال نغفل الطریقة
القيام بدوره والوفاء بمسئولياته نقدم له هنا بعض التوجيهات 

 . رشادات علها تنير له الطریقواإل
على المعلم أن یفسح صدره ألخطاء الدارسين ویقوم  –أوال 

بتسجيلها أوال فأوال حتى یمكنه أن یفرد لها وقتا للعالج والتدریب 
الصحيح وعليه أن یقاوم ميله للتدخل في أثناء الكالم وتصحيح 

تباك األخطاء، ذلك أن مثل هذا التدخل غالبا ما یؤّدي إلى االر
 .  والتلجلج والتهيب ثم الصمت

مجموعة من ) Chastain K, 6( قدم لنا آنيث تشاستين  –ثانيا 
 46.التوجيهات نرى أنها تقدم للمعلم مساعدات آبيرة في عمله 

 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكالم  .7
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 النطق . أ
من أهم هذه الجوانب الجانب الصوتي، إذ یرى 

عليم النطق منذ البدایة التربویون األهمية الكبرى لت
فالنطق أآثر عناصر اللغة صعوبة في . تعليما صحيحا

 . تغييره أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ
 المفردات . ب

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم 
لغة أجنبية، ذلك أن المفردات هي أدوات حمل المعنى 

فبالمفردات آما أنها في ذات الوقت وسائل للتفكير، 
یستطيع المتكلم أن یفكر ثم یترجم فكره الى آلمات 

 . تحمل ما یرید
 القواعد . ج

آثيرا ما یهمل المهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة 
أما . الى القواعد، بل نرى بعضهم ینكرها تماما

المتعلمون للغة أجنبية فكثيرا ما یصرحون بأن القواعد 
اللغة، أي ليست  ليست ضروریة في تعلم استخدام

 47.ضرورة للتحدث باللغة
 التخطيط لعملية الكالم .8

طبقا لما سبق أن أوضحناه من أهمية عملية الكالم 
وطبيعتها ومفهومها، فإن من الضروري أن نعلم التالميذ 
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. وندّربهم على مهارات التخطيط لعملية الكالم أو التحدث
 : والتخطيط لعملية الكالم یتطلب ما یأتي 

رف المتحدث أوال على نوعية المستمعين أن یتع . أ
واهتماماتهم، ومستویات تفكيرهم وما یحبون سماعه 
وما ال یرغبون في اإلستماع اليه أي أن یجيب على 

 لمن أتحدث ؟: سؤال 
 أن یحدد أهداف آالمه  . ب
أن یكون المتكلم قادرا على تحدید محتوى آالمه، أي . ج 

لتي یرید الحدیث أن یحدد االفكار والمعاني والمشكالت ا
 عنها

أن یتم إختيار أنسب األساليب أو الطرق للكالم أو . د 
 48الحدیث

 تأثير وسائل التعليم بطاقة الذآاء لترقية مهارة الكالم . ج 
بعد أن تناولت الباحثة وسائل التعليم ومهارة الكالم في تعليم 

. ينهما اللغة العربية فيما سبق، فتقدم التحليل عن العالقة والتأثير ب
ألن الوسائل منافع .وهذه الوسائل مهمة جدا في عملية التدریس

 :آثيرة، منها 
إفساح المجال للتلميذ آي یعبر عن ذاته دون حرج وبحریة  )1

 تامة وتعویده الجرأة األدبية والصراحة والصدق
تزوید التلميذ بالمعارف الضروریة سواء آانت علمية أو  )2

 ل االطالع لهاجتماعية أو لغویة و توفير وسائ
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تنمية أسلوب الحوار وذلك بإثارة القضایا وتعوید الفرد على  )3
 عدم االستسالم لما یقال له بل مناقشته وتحليله

البعد عن التلقين وااللقاء یجعل التلميذ محورا للعملية التعليمية  )4
 وليس متلقيا سلبيا واشراآه في المناقشة باستمرار

عد عن اإلرتجال الذي یكون العمل للتخطيط لعملية الكالم والب )5
 أقرب الى ردود الفعل المتسرعة

 تبصير المتحدث بفنون القول الشفویة وما یناسبها )6
تعوید المتحدث على البعد عن الثرثرة والحشو والموضوعات  )7

التافهة والحرص على التحدث في الموضوعات الجادة التي 
 تناسب ميول التحدث والمستمعين

المتحدثين المشهورین من الخطباء  تكليف الطلبة بتقليد بعض )8
والمحاضرین والمحاورین والعكوف على عقل الندوات التي 

 یشترك فيها التالميذ ویتولون إدارتها
تعوید الطالب على الشعور بالثقة واالرتياح أثناء الحدیث  )9

والكالم الهادئ غير المتشنج الخالي من الحدة والصراخ 
ء مقاطعتهم له والرد واحترام رأي اآلخرین والتسامح إزا

 عليهم بالحسنى
تنمية التلقائية عند التلميذ بتهيئة الفرصة له من خالل اختيار  )10

 49االنشطة الحرآية التي تدفعه الى التحدث

لذا، یجب على المدرس أن یستطيع إلستخدام الوسائل و
ال   لكيمهارة الكالم التالميذ  اقة الذآاء لترقية بط خاصةالجدیدة 

 .ميذ في الفصل السأم والمتشبع یشعر  التال
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 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
 

لمحة عن المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية : الفصل األول 
 آرجيك باداس آادیري

تاریخ تأسيس المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية آرجيك  . أ
 باداس آادیري

هو سنة إقامتها أي عرفنا أن آل المدرسة لها تاریخ إقامة، و
بني فيها ومن بناها، وأما تاریخ إقامت هذه المدرسة العالية 

على  1984اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس آادیري في سنة 
مبادرة هيئة المجتمع یعني آياهي حاج فاضل أفندي وحاج 
خاطب هدایت ویاسر حميد مصدوقي وحاج عبد الغفار وآياهي 

ي مزّین وآياهي عدنان وآياهي زرآاشي وآياهي صادق وآياه
 . إحسان

قد نجح رئيس من هذا هيئة المجتمع هو حاج خاطب هدایت 
أن أحضر جلسة مبدأ المدرسة العالية   1984یونيو  10في 

 مصالحية في قریة آرجيك بالمدرسين یعني حاج مصدوقي یاسر
وحاج خاطب هدایت وعبد القهار مصطفى ومحمد مزّین وسيف 

واتي وأحمد حاج عبد الغفار وآياهي زرآاشي الدین وسوسيلو 
 . وآياهي عدنان وآياهي صادق

 
 

 :في  تطورها 



وقفت على المدرسة تأسيسا على رسالة  1984یوليو  1 .1
اإلیضاح رئيس المكاتب اإلقليمية للوالیة جاوى الشرقية رقم 

أآتوبر  8تاریخ   Ket/c/   1986 – 3/ 358/ 02.06. ون
 . مع حالة مسجلة 1986

 الميثاق للمستوى المعتمد قد ّیعترف 1996أغسطس  5 .2
آانت هذه المدرسة العالية آرجيك  2004فبرایر  18 .3

 حكومية
زار سفيان رئيس مكتب وزارة الشؤون الدینية للوالیة جاوى 

 .الشرقية الى المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية فارى
مية فارى ووفقا له في فارى المدرسة العالية اإلسالمية الحكو

ولكن مؤسسة المجلس . فقط، وبالتالي حّضر اإلجتماع األول
حسن الدین إمام خازن وزیني وترمذي وسكرون وحاج نور 

 .هادي لم یوافقوا مع حالة حكومية
اإلجتماع الثاني مدیر المؤسسة الفتاح الذي حّضره هو حاج  

وهم . معروف وحاح إحسان وحاج طه معصوم وحاج إسكاندار
 . ا االقتراح مع حالة حكوميةلم یسفرو

االجتماع الثالث مدیر المؤسسة اإلجتماعية مصالحية الذي 
وّآله حاج خاطب هدایت وحاج مصدوقي یاسر وزرآاشي وحاج 

وهم یقترحون أن المدرسة العالية اإلسالمية . مزّین وغيرها
مصالحية مع حالة حكومية بسبب اإلتفاق بين المؤسسة 

وزارة الشؤون الدینية على التعاون الجيد والحكومية الذي وآله ل
 . والمنفعة المتبادلة دائما



وهكذا ولدت المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية آرجيك في 
وفتح رئيس المدیر آادیري سوتریسنو  2003دیسمبر  30تاریخ 

ورئيس اإلدارة لوزارة الشؤون الدینية للوالیة جاوى الشرقية في 
  .2004فبرایر  18تاریخ 

بعد ذلك زاد عدد الطالب یدرسون في المدرسة العالية 
. اإلسالمية الحكومية آرجيك حتى ینقص عدد الطالب آل عام

 . ولحل النقص زاد الفصل بمساعدة من الحكومة واللجنة
یستطيع أن شراء األرض بقدرة ذاتية لبناء  2005في عام 

، 2005م الفضائية ألنشطة التعلم من ميزانية مالية الدولية لعا
وشراء أرض رضوان من جاریة الطالب في  2007وفي 

للفضائين من  RKBالفصل العاشر والحادي عشر لزیادة بناء 
 DIPAمساعدة  2007وفي . مساعدة الحكومة الدائرة آادیري

أما في . 2007في   RKBلثالثة فضاء من ميزانية مالية الدولة  
اء ومعمل علم أربعة فض   RKBیعطي الحكومة المساعدة  2008

 .   الطبيعية والمكتبة
 الموقيع الجغرافي لهذه المدرسة . ب

إلجراء البحوث للحصول على صورة آاملة وواضحة حول 
الموقع، الشروط التالية الجغرافي المدرسة العالية اإلسالمية 

 : الحكومية آرجيك باداس آادیري آما یلي 
 قریة بالرو: من جهة الشمال  •
  جاعكو قریة: من جهة الجنوب  •
 قریة توعلور: من جهة الغرب  •



 قریة سيدودادي: من جهة الشرق  •

 النظرة والبعثة. ج
لوصول أهداف التربية فقد أعلنت المدرسة  العالية       

وأما . اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس آادیري النظرة والبعثة
نظرة المدرسة هي تشكيل الطالب الماهرون بأخالق آریمة 

 . التقوى والمسؤولةواإلیمان و
 : وهذه المؤشرات هي على النحو التالي 

 وجود شخصية مثل األسوة من النبي محمد: األخالق الكریمة  .1

لدینا دائما اإلیمان واإلخالص والتقوى : اإلیمان والتقوى  .2
 التمسك في الحياة اليومية

الراغبة والقادرة على اإلضطالع بالمهام الموآلة : المسؤولة  .3
 . ، أحداث ومبتكرة ومسؤولةاإلبداعية

 :وأما البعثة  لهذه المدرسة وهي آما یلي 
حّضر التربية التي توجيه الى جودة جودة المتخرج في العلم 
واألخالق واإلجتماعي حتى یستطيع إلعداد وتطویر موارد 

أما البعثة . البشریة الفائقة في العلم والتكنولوجيا واإلیمان والتقوى
والتربية في المدرسة العالية اإلسالمية من تنفيذ التدریس 

 :الحكومية آرجيك باداس آادیري آما یلي 
لتحقيق نظرة المدرس  ، والمتفوقة في اإلنجاز وقدرة االنياب  .1

 العالية في تطویر العلم والتكنولوجيا واإلیمان والتقوى

تنفيذ أنشطة التدریس والتوجيه بشكل فعال ،حتى یستطيع أن  .2
 قوةیطّور الطالب بال



تنمية روح الخبرة الباطنية والعمل التعاليم اإلسالمية في  .3
 الحياة اليومية

 تحقيق أهل المدرسة یملكون الجهد واإلهتمام والجمال العالية .4

 تشجيع ومساعدة جميع الطالب لتعریف جودة نفسهم .5

 أحوال المعلمين والموظفين. د
أما عدد المعلمين في المدرسة العالية اإلسالمية   
شخصا وأما عدد الموظفين  38مية آرجيك باداس آادیري الحكو

 :في هذه المدرسة ستة أشخاص فكما في هذه اللوحة التالي
 
 

 1اللوحة 
عن أحوال المعلمين في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

 آوجيك باداس آادیري
 موقف إسمرقم
مدرس ( رئيس المدرسة  سویاتنو الماجيستير 1

مشرف الریاضيات و ال
 )اإلجتماعي

 مدرس الریاضة  ساميران 2
جومياتي نيعسيه  3

 الماجيستير
 الریاضيات ةمدرس

العقيدة واألخالق  ةمدرس ليليك ألفة حسنة  4
 وتاریخ الحضارة اإلسالمية

 اللغة العربية وأدبها ةمدرس سيتي مرفوعة 5
 القران والحدیث مدرس وارنوسو 6



 التاریخ مدرس مهيمن محمد 7
 الریاضيات مدّرس محمد نور هدایت 8
اللغة اإلندونيسية   مدّرسة فوجي هارتي نيعسيه 9

 وأدبها والمشرفة اإلجتماعية
 ة الجغرافيامدرس نيني آوسوماواتي10
 ة الطبيعةمدرس سيتي زليحة11
محمد بصاري 12

 الماجيستير
 اإلنجليزیة اللغة مدرس

 وریاض الصالحين 
اللغة العربية وأدبها  رسمد مفتاح العارفين13

 والقران والحدیث
اإلقتصاد   مدرس فؤاد مزّآي 14

 والصوصيولوجيا 
 اإلنجليزیة اللغة مدرس دوامي15
 اللغة اإلندونيسية  مدّرسة بنتا محمودة16
 الحياة  مدّرسة نور العفيفة17
العقيدة واألخالق   مدرس دافد فؤادي 18

 واللغة العربية والفقه
 مدرس اإلقتصاد محمد راني توفيق19
 مدرس الجنسية سوفعات20
 مدرسة الكيمياء انيتا زليا21
 مدرس التفسير حاج خاطب هدایت22
مدرس التفسير والقران  آياهي جروحي23

والحدیث وریاض الصالحين
 مدرس الفقه حاج محمد مزین24
 مدرس الریاضيات رحمت صالح الدین25



 مدرسة الكيمياء انوفي اودیيان26
 مدرس الحاسوب أأن سوتنطو27
 مدرس اللغة اليابان اخوان مخلص28
 مدرس الریاضة یوسف ناصر الدین29
 مدرسة الریاضيات فطري ایندریاني30
مدرسة الصوصيولوجيا  انيسوة31

 واألنتروفولوجيا
مدرس الحرفة اليدویة والفن مستعين32
أحمد ناصحان 33

 الماجيستير
 رئيس التنظيم

 أعضاء التنظيم أحمد موجييونو34
 أعضاء التنظيم بدروس عارافي35
 أعضاء التنظيم محمد مهاجرین36
 أعضاء التنظيم اناع معروف37
 مدرسة اللغة اإلنجليزیة خاشية العابدة38
 أعضاء التنظيم ووریاني39
 فورسيكال محمد عبد الغفور40
 ندطبل الب صالح الدین 41
 الصليب األحمر للطالب اسمونو42
 مدرس المشرف اإلجتماعي احمد زینوري43
 مدرس القران والحدیث حاج محمد یاسين44

 احوال المتعلمين. ه
وفي سنة . عدد الطالب من السنة الى السنة قد إرتفاع  

المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية في  2011/  2010التعاليم 
وأما عدد الطالب في . أشخاص 509 دیريآوجيك باداس آا



والتفاضيل ستبين الباحثة في . أشخاص 208الفصل العاشر 
 :الجدول التالي 

قسم  الفصل الرقم
 الفصل

المبلغاألنثى الذآر

 x-1 4 22 26 العاشر 1
x-2 5 20 26 
x-3 18 14 32 
x-4 18 14 32 
x-5 18 14 32 
x-6 17 14 31 
x-7 17 13 30 

 208 111 97 المبلغ
الواحد  2

 عشر
 31 26 5 اللغة
 32 22 10 الطبيعة
 32 24 8 الطبيعة
 28 14 14اإلجتماعية
 29 13 16اإلجتماعية
 26 14 12اإلجتماعية

 178 113 65 المبلغ
الثاني  3

 عشر
 30 22 8 اللغة
 35 27 8 الطبيعة
 28 16 12اإلجتماعية

 30 18 12تماعيةاإلج
 123 83 40 المبلغ



 509 307 202 المبلغ األخير
 أحوال الوسائل واللوازم. و

 عاليةالمدرسة ال تملك التى وازملوال الوسائل احوال  
 فى المنضور وجائز  آرجيك باداس آادیري الحكومية اإلسالمية
 :التالى الجدول
 الحال الجملة الجنسالرقم

 دجي 1 خزانة التخزین 1
 جيد 2 االت الكاتبة اليدوي 2
 جيد 1 الة الكهربائية 3
 جيد 10 الخزائن من الخشب 4
 جيد 6 لوحة إسم الطالب 5
 جيد 1 اخونة العمل من الحدید 6
 جيد 147 اخونة العمل من الخشب 7
 جيد 4 الكراسي من الحدید 8
 جيد 225 الكراسي من الخشب 9
 جيد 1 المائدة من الخشب 10
 جيد 4 الكراسي الزجاج المغزول 11
 جيد 2 المروحة 12
 جيد 1 التلفزیون  13
14 Compactdisk Player 1 جيد 
 جيد 2 آراسي الدفع 15
 جيد 15 مكتب العمل لإلدارة 16
 وتحليلها البيانات عرض:  الّثاني الفصل

 عرض البيانات من المالحظات والمقابلة .1



لعربية في هذه المنهج المستخدم في تعليم اللغة ا . أ
 المدرسة

آان المنهج الدراسي المستخدم في هذه المدرسة من المنهج 
وأما المنهج على مستوى ) KTSP(على مستوى الوحدة التعليمية 

فهو آما ورد في سائر المدرسة العالية ) KTSP(الوحدة التعليمية 
 . العامة

 تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة . ب

ية في هذه المدرسة مرتين من آل آان تعليم اللغة العرب
آما قال أستاذ دافيد .دقيقة  45× 4الفصل في األسبوع بوقت 

فؤادي أنه ال یستخدم وسائل التعليم في الفصل قبله لتعليم الكالم  
أما . ولكنه یستخدم الكتب العربية وآراسة التمرینات الحكمة .

 .    تالميذتقویمه في آل نهایة الباب حتي ینتهي أن یعرف نجاح ال
 إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآية  . ج

إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء فعال جدا لعملية 
التدریس في هذه المدرسة الن آثير من الطالب لم یتعلموا 

بعد المقابلة مع معلم اللغة العربية في هذه  .بالوسائل قبله
بطاقة الذآاء المدرسة، نالت الباحثة أن إستخدام وسائل التعليم 

مهم جدا لترقية مهارة الكالم خاصة لحل مشكالت الطالب في 
 .  الفصل لكي ال یشعر الملل في التعلم

 في التدریسية عملية عن الباحثة اقامت التى المالحظة من
ليدّور بطاقة الذآاء  الطالب المدّرس یأمر هي العربية اللغة درس

عنى المفردات أو الطالب م یوجب كذل وبعدمن اإلسم والفعل 
 المدّرس یأمر ثم .الفعل اآلخر في لفة من لفة من القرطاس

. الحوار من المفردات في لفة من القرطاس علیج ان الطالب



إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء نحو  لتمارس الباحثة فترید
 . ترقية مهارة الكالم

بإستخدام وسائل  حوارال درس في التدریسية عملية واّما
 :  هي لتعليم بطاقة الذآاءا

 المقدمة •
 وبرآاته اهللا ورحمة عليكم السالم بقول تسليم .أ 

 "اليوم حالكم آيف" بقول الطالب حال عن یسأل .ب 
 یسأل عن الدرس في اللقاء الماضي  .ج 
 موضوع عن یخبرهم .د 

 الرئيسية أنشطة  •
إستخدام وسائل التعليم یشرح المدرس عن الخطوات في  .أ 

 . بطاقة الذآاء
 ة أربعة طالبآل المجموع .ب 
 لفة من القرطاس،  8یأخذ الوآيل من آل المجموعة  .ج 
 یأمر المدرس أن یفتح لفة من القرطاس أوال .د 
بعد ذلك الوآيل من آل المجموعة یتقدم الى األمام ليدّور هذه  .ه 

 البطاقة مرتين لإلسم ومرتين للفعل
ثم یقرأ جهریة وآل المجموعة یبحث عن جواب في لفة من  .و 

 القرطاس 
المدرسة األخطاء فالبد أن یصحح باألجوبة  إذا وجد .ز 

 الصحيحة
یأمر المدرس الطالب ليجعل الحوار من المفردات في لفة من  .ح 

 القرطاس ویطبق أمام الفصل مع مجموعتهم
 اإلختتام •
 المواد عن المدرس من تخليص و تأآيد . أ



  الطالب وظائف عن المدرس تقویم . ب
 االتي مواد ليفهموا الطالب على یأمر. ج 
 بالسالم الدراسة المدرس تتمخی. د

 طریقة جمع البيانات .2

نحو  إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاءتأثير  لمعرفة
ترقية مهارة الكالم في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

 بل واحدًة طریقًة الباحثة أخذت ال.  آرجيك باداس آادیري
 المالحظة, )Uji coba( التجربة: وهي المتنّوعة الطرائق

)Observasi(, المقابلة )Interview(, والكتاب والوثائق )Dokumentasi( ,
 البيانات الباحثة وعرضت) Tes( واإلختبار, )Angket( واإلستبيانات

 : یلي آما عليها حصل التي معلومات أو
 ) Uji coba(التجّربة  .1

 تجّربة خطوات تكون, األّول الباب في الباحثة تقّدم آما
 مدرسةالب العاشر الفصل لطالب الباحثة تستخدم التى الطریقة

 مناسبة  العالية اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس آادیري
 مایو 26 - 24 التاریخ في التجربة عملية تعمل. األّول لإلقتراح

 دقائق 45×2 ووقتها  2011
 )  Observasi(المالحظة  .2

إستخدام  عن البيانات الباحثة تتناول التجّربة عملّية بعد
 الفصل في الطّالب أحوال بمالحظة وسائل التعليم بطاقة الذآية

  الحوار تدریس الى الوصول آان, ذلك الى وباإلضافة, التجربّي
العالية اإلسالمية الحكومية  مدرسةالب العاشر الفصل لطّالب

   آرجيك باداس آادیري
  )Interview(المقابلة  .3



 اللغة أستاذ من ریحالتص الباحثة تتناول المنهج هذه في
العالية اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس  مدرسةال في العربية
إستخدام وسائل التعليم في تعليم الكالم والمنهج  عن آادیري

 حصلت المقابلة هذه ومن. المستخدم في تعليم اللغة العربية
إستخدام وسائل التعليم مهم جدا في تعليم اللغة  أّن على الباحثة
 .نتيجته و ورغبته الطّالب دوافعل العربية

 )Dokumentasi(والوثائق والكتاب  .4
العالية  المدرسة عن صفحٌة الباحثة تتناول المنهج هذا في

     اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس آادیري
 )  Angket( اإلستبيانات .5

 المستجيبين من والمعلومات البيانات المكتوبة األسئلة هي
  )Angket( واإلستبيانات. یعرفونه وأّما أنفسهم في عما التقریر وهي

 إختيارة هي, المغلقة اإلستبيانات هي البحث هذا في المستخدمة
 من یطلب الذي اإلجابة مجموعات من الصميمة اإلجابة

 األجوبة لتحليل الباحثة إستخدمت الذي الرمز أّما. المستجيبين
 :  وهو . المائویة رموز هو الطّالب
 

       
استنادا على النظریة السابقة، عرضت الباحثة البيانات           

واستفهمت الباحثة . الكمية من البيانات الكيفية من هذه المدرسة
اإلستبيانات المنتشرة على الطالب لنيل البيانات عن إستخدام 

 . وسائل التعليم بطاقة الذآاء نحو ترقية مهارة الكالم
انات عنها من اإلستبيانات الموجودة ولتسهيل تحليل البي           

 :فأعطتها الباحثة ثالثة بدال من األجوبة على تعين النتيجة التالية 
 3على النتيجة " نعم " بدیل اإلجابة  •

P = 100 %× 
 األجوبة تكریر

 )المستجبين عدد



 2على النتيجة " أحيانا " بدیل اإلجابة  •
 1على النتيجة " ال " بدیل اإلجابة  •
يم وسائل التعلتحليل البيانات من اإلستبيانات عن تأثير  . أ

 ترقية مهارة الكالمبطاقة الذآاء نحو 
وسائل  إستخدام تأثيرالجدول عن نتيجة اإلستبيانات عن 

 :  ترقية مهارة الكالمالتعليم بطاقة الذآاء نحو 
الجم10 9 8 7 6 5 4 3 2 1الرقم

 لة
1 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 24 
2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 25 
3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 27 
4 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 24 
5 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 25 
6 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 27 
7 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 24 
8 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 25 
9 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 26 

10 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 25 
11 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 26 
12 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 26 
13 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 26 
14 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 25 
15 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 25 
16 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 26 
17 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 24 



18 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 25 
19 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 25 
20 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 24 
21 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 27 
22 3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 24 
23 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 25 
24 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 26 
25 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 26 
26 3 3 1 3 2 3 1 2 3 3 24 
27 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 23 
28 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 23 
29 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 24 
30 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 25 
31 3 1 1 3 2 3 2 1 3 3 22 
32 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 25 
الجم
 لة

93693184797986828493773

 1اللوحة 
 قبل التدریس وّصلت المدرسة عن المادة اليوم  

% F المختارة األجوبة
لرقم

100
% 

 نغم  32

أحيانا - - ب
 ال - -



100
% 

 مجموع 32

 
، جميع التلميذ یجيبون أن  1من اللوحة نعلم أن في األسئلة 

 مادة اليوم قبل الدرسالمدرسة توّصل ال
 2اللوحة 

 في أول التدریس وّصلت المدرسة عن أهداف التعليم

% F المختارة األجوبة
لرقم

47%  نغم  15
25% أحيانا 8 ب
28%  ال 9

100
% 

 مجموع 32

تلميذا یجيبون أن في أول  15،  2من اللوحة نعلم أن في األسئلة 
تلميذا یجيبون  8لتعليم، والتدریس وّصلت المدرسة عن أهداف ا

أن في أول التدریس وّصلت المدرسة عن أهداف التعليم أحيانا، 
تلميذا یجيبون أن في أول التدریس ال توّصل المدرسة عن  9و

 أهداف التعليم
 3اللوحة 

 .لم تستخدم  مدرسهم هذه وسائل التعليم بطاقة الذآاء قبله

% F المختارة األجوبة
لرقم

 نغم  - -
أحيانا - - ب



100
% 

 ال 32

100
% 

 مجموع 32

 
یجيبون أن لم  ، جميع التلميذ 3من اللوحة نعلم أن في األسئلة 

 .تستخدم  مدرسهم هذه وسائل التعليم بطاقة الذآاء قبله
 4اللوحة 

وسائل التعليم بطاقة الذآاء مناسبة بأهداف التعليم في عملية 
 التدریس

% F المختارة األجوبة
ملرق

 نغم  23 72%
28% أحيانا 9 ب

 ال - -
100

% 
 مجموع 32

 
تلميذا  یجيبون أن وسائل  23،  4من اللوحة نعلم أن في األسئلة 

التعليم بطاقة الذآاء مناسبة بأهداف التعليم في عملية التدریس و 
تالميذ یجيبون أن وسائل التعليم بطاقة الذآاء أحيانا مناسبة  9

 .يم في عملية التدریسبأهداف التعل
 5    اللوحة

 وسائل التعليم بطاقة الذآاء تستطيع أن ترّقي رغبة التالميذ
% F المختارة األجوبة  الرقم



59%  أ نغم  19
38% أحيانا 12  ب
 ج ال 1 3%

100
% 

 مجموع 32

 
تلميذا یجيبون أن وسائل  19، 5 من اللوحة نعلم أن في األسئلة

تلميذا  12ء تستطيع أن ترّقي رغبة التالميذ، والتعليم بطاقة الذآا
یجيبون أن أحيانا وسائل التعليم بطاقة الذآاء تستطيع أن ترّقي 
رغبة التالميذ و التلميذ یجيب أن وسائل التعليم بطاقة الذآاء ال 

 تستطيع أن ترّقي رغبة التالميذ
 6اللوحة 

طاقة الذآاء تقدیم المادة اللغة العربية باستخدام وسائل التعليم ب
 جذاب

% F المختارة األجوبة  الرقم
78%  أ نغم  25
أحيانا - -  ب
22%  ج ال 7

100
% 

 مجموع 32

 
تلميذا یجيبون أن تقدیم  25، 6 من اللوحة نعلم أن في األسئلة

المادة اللغة العربية باستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء جذاب، 
دة اللغة العربية باستخدام وسائل تالميذ یجيبون أن تقدیم الما 7و 

 .التعليم بطاقة الذآاء غير جذاب



 7اللوحة 
یفرح وال یسأم التالميذ الى المادة باستخدام وسائل التعليم بطاقة 

 الذآاء
% F المختارة األجوبة الرقم

 أ نغم  22 69%
أحيانا 6 19%  ب
 ج ال 4 12%

100%  مجموع 32
تلميذا یجيبون أن یفرح  22،  7 لةمن اللوحة نعلم أن في األسئ

وال یسأم التالميذ الى المادة بایتخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء، 
تالميذ یجيبون أن یفرح وال یسأم التالميذ الى المادة بایتخدام  6

تالميذ یجيبون أن ال یفرح  4وسائل التعليم بطاقة الذآاء أحيانا، و
 ام وسائل التعليم بطاقة الذآاءو یسأم التالميذ الى المادة بایتخد

 8اللوحة 
 إستخدام وسائل بطاقة الذآاء تستطيع أن ترّقي مهارة الكالم

% F المختارة األجوبة ا
لرقما

أ نغم  22 69%
أحيانا 8 25% ب
ج ال 2 6%

 مجموع 32 100%
 
 

تلميذا یجيبون أن  22،  8 من اللوحة نعلم أن في األسئلة
ة الذآاء تستطيع أن ترّقي مهارة الكالم، إستخدام وسائل بطاق

تالميذ یجيبون أن إستخدام وسائل بطاقة الذآاء تستطيع أن  8و



ترّقي مهارة الكالم أحيانا، والتلميذان یجيبان أن إستخدام 
 .وسائل بطاقة الذآاء ال تستطيع أن ترّقي مهارة الكالم

 
 

 9اللوحة 
ستطيع التالميذ أن یتكلم ی بعد إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء 

 باللغة العربية جيدا

% F المختارة األجوبة
لرقم

78%  نغم  25
16% أحيانا 5 ب
 ال 2 6%

100
% 

 مجموع 32

 

تلميذا یجيبون أن بعد  25،  9 من اللوحة نعلم أن في األسئلة  
یستطيع التالميذ أن یتكلم  إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء 

یجيبون أن بعد إستخدام وسائل تالميذ  5غة العربية جيدا، وبالل
أحيانا یستطيع التالميذ أن یتكلم باللغة العربية  التعليم بطاقة الذآاء 

یجيبان أن بعد إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء جيدا،والتلميذان 
 .یستطيع التالميذ أن یتكلم باللغة العربية جيدا ال

 10اللوحة 
التدریس، تطلب المدرسة التالميذ ليتعلم المادة القادمة في  في نهایة

 البيت
% F المختارة األجوبة



لرقم
100

% 
 نغم  32

أحيانا - - ب
 ال - -

100
% 

 مجموع 32

 

، جميع التالميذ یجيبون أن 10 من اللوحة نعلم أن في األسئلة  
لمادة القادمة في نهایة التدریس، تطلب المدرسة التالميذ ليتعلم ا

 في البيت
 فتقّدم, السابقة اللوحات في اإلستبيانات عن الفهم لتصریح

 : التالية اللوحات في اإلستبيانات جميع عن التلخيص الباحثة
 11اللوحة 

المجم %الرقم
 وع

المتو
10 89 7 6 5 4 3 2 1 سط

10 أ
0 

4
7 

- 7
2 

5
9 

7
8 

6
9 

6
9

7
8 

10
0 

672 67،2 

2 - ب
5 

- 2
8 

3
8 

- 1
9 

2
5

1
6 

- 151 15،1 

2 - ج
8 

10
0 

- 3 2
2 

1
2 

66 - 177 17،7 

 



 تالميذال من%67،2  أّن السابقة اللوحات على بناًء
آما المعيار الذي قررتها . مقبول وسائلال هذه إستخدام أن یقولون

 : سوهارسيمي أریكونطا 
 جيد% : 100-76% •
 مقبول% : 75-56% •
 بسيط% : 55-40% •
 قبيح% : 40 -% 0 •

  باراإلخت .6
 :تفسير النتيجة 

 ممتاز:  10
 جيد جدا:     9
 جيد:     8
أآثر من الكفایة:     7  
الكفایة:     6  

 12اللوحة 
عن نتائج الطالب لفرقة التجربة باستخدام وسائل التعليم بطاقة 

 الذآاء
 في اإلختبار األول والنهائي  )xمتغير ( 

 نتيجة إسم الطالبالرقم

ن اإلمتحا اإلمتحان األول 
 النهائي

 8 7 عبد الغفار 1



انا افایة   2
 العفيفة

6 7 

 7 6 انا لطفية 3

 8 6اریكي سفتيانا ایفييانا 4

ازا نور ليلي ایفا  5
 اریستياني

6 8 

 8 6 بنت نور عزیزة  6

 7 6 دیسي نوفيا 7

 9 8 دوي نور رافدة  8

 9 8 ایلي یوليانا 9

 8 7 فقيه مصاوم 10

 7 6 فيكي انوار 11

 9 8 ایئيم مطاهرة 12

 7 6 ایكا ویدیة نعسيه 13

 7 6ایرا فتري اعكرائيني 14

 8 7 ليليك فطریة 15



 8 6 محمد بحر الصبح 16

 7 6 مایا یونيتا 17

 9 8 ميلينا یوویتا ساري 18

 7 6 محمد شریف 19

 8 6 ریرین رحمة األمة 20

 7 6 ریسا اریستا 21

 7 6 صاحبة المسؤولة 22

 8 6 تي ليلة النعمةسي 23

 9 8 سيتي مغفرة 24

 8 6 سووارني 25

زوليا سوفریهاتي  26
 نيعسيه 

6 7 

 8 7 احمد لطفي افندي  27

 8 7 الفية الكریمة 28

 8 7 عاقدة الربانية 29

 9 8 اوليا ماهاراني 30



 9 8امریزال برهان الدین 31

 244 206 المجموع

 7،8 6،64 المتوسط

 
للوحات السابقة، تدّل على وجود الفرق ذومعنى بناء على ا  

) 6،64(بين لفهم الكالم لفرقة التجربة في اإلمتحان األول 
 الكفایةأآثر من وتفسير النتيجة بمعنى ) 7،8(واإلمتحان النهائي 

فلذلك ، المتوسط من نتيجة في فرقة المراقبة أصغر من نتيجة  .
 . بالتجربةإذن، یستطيع أن یوّصل . في فرقة التجربة 

 
 
 13اللوحة 

بال استخدام وسائل التعليم  المراقبة لفرقةعن نتائج الطالب 
 ول والنهائيفي اإلختبار األ) yالمتغير (بطاقة الذآاء 

 نتيجة إسم الطالبالرقم

اإلمتحان اإلمتحان األول  
 النهائي

 7 7 أحمد شفاء القلوبي 1

 6 6 أنيك إستياني     2



 6 6 بنت نور عفيفة 3

 7 7دیفين آالوه ستيوریني 4

دوي محاصنة  5
 اإلسرائين

6 7 

 6 6 ایندرا سانطوسا  6

 6 6 فيال روضة الجنة 7

 7 6 فطري نور العفيفة  8

 7 6اسفياللة تري سوسان 9

 6 6 آني مسرورة 10

 7 7 ليا عمالية فراضا 11

 6 7 موليدة ليلة الصائمة 12

 7 7 محمد عفيف الدین 13

 7 6نيلي فيلهي لجل عفني 14

 7 7 نعمة الرحمة 15

 7 7 فوتري رتناساري 16



 6 6 رابعة العدویة 17

 7 7 سيال فتماال 18

 7 7 سيلييانا سافطري 19

 7 7سيتي نور ایفا اریسما 20

 6 6 سري ویجایانطي  21

سوجي ویدیا وحي  22
 نيعسيه

7 7 

 6 7 سومياتي  23

 6 7 زیني ایو رحمة واتي 24

 7 7 زدني نافع اآبر 25

 7 6 فطري ایمانيا  26

 6 6 فكرة األولين  27

 7 7 اآفينا رزآا اوالدینا 28

 6 7 اقبال اول الدین رحيم 29

 7 7 احسان ولدني 30



 6 7 خفيفة العليا 31

 198 203 المجموع

 6،38 6،54 المتوسط

 
ذومعنى بناء على اللوحات السابقة، تدّل على وجود الفرق 
) 6،54(بين لفهم الكالم لفرقة المراقبة في اإلمتحان األول 

إذن، . و تفسير النتيجة بمعنى الكفایة) 6،38(واإلمتحان النهائي 
المتوسط من نتيجة في فرقة المراقبة أصغر من نتيجة في فرقة 

 ..التجربة

هذا الحال یدل على النتيجة من فرقة التجربة  بإستخدام   
م بطاقة الذآاء أجيد من النتيجة من فرقة المراقبة وسائل التعلي

بال استخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء والمسافة بينهما آما 
 :یلي 

 16اللوحة 
 المسافة بينهما فرقة المراقبة فرقة التجربة

7،8 6،38 1،42 
من هذه اللوحة، نعرف أن وجود تأثير في إستخدام وسائل 

ألن النتيجة في فرقة التجربة أجيد من . التعليم بطاقة الذآاء  
 .  النتيجة في فرقة المراقبة

تأثير إستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء نحو ترقية مهارة  .3
 الكالم



 ترقية مهارة الكالمثير وسائل التعليم بطاقة الذآاء نحو لمعرفة تأ
 : برمز آما یلي 

to=  

 
 17اللوحة 

 ختبار النهائي في فرقة التجربة والمراقبةنتيجة التحليل من اإل
 XY x Y X2 Y2 الرقم

1 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

2 7 6 ‐0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

3 7 6 ‐0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

4 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

5 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

6 8 6 0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

7 7 6 ‐0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

8 9 7 1,2 0,62 1,44 0,3844

9 9 7 1,2 0,62 1,44 0,3844

10 8 6 0,2 ‐0,38 0,04 0,1444



11 7 7 ‐0,2 0,62 0,04 0,3844

12 9 6 1,2 ‐0,38 1,44 0,1444

13 7 7 ‐0,2 0,62 0,04 0,3844

14 7 7 ‐0,2 0,62 0,04 0,3844

15 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

16 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

17 7 6 ‐0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

18 9 7 1,2 0,62 1,44 0,3844

19 7 7 ‐0,2 0,62 0,04 0,3844

20 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

21 7 6 ‐0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

22 7 7 ‐0,2 0,62 0,04 0,3844

23 8 6 0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

24 9 6 1,2 ‐0,38 1,44 0,1444

25 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

26 7 7 ‐0,2 0,62 0,04 0,3844



27 8 6 0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

28 8 7 0,2 0,62 0,04 0,3844

29 8 6 0,2 ‐0,38 0,04 0,1444

30 9 7 1,2 0,62 1,44 0,3844

31 9 6 1,2 ‐0,38 1,44 0,1444

المجم
 وع

X=244
∑ 

Y=198
∑ 

x= 8,8∑ y=6,22
∑ 

X2=11,
04∑ 

Y2=5,0
42∑ 

 

 :البيان 
X  = النتيجة من المتغيرx 
Y= النتيجة من المتغيرy 
x= انحراف النتيجة من المتغيرx 

                                                                     x= X -  

Y=  انحراف النتيجة من المتغير y 
Y= Y ‐       

               

 : من اللوحة السابقة، نالت الباحثة  
X=244, ∑Y=198, ∑ x= 8,8, ∑ y=6,22, ∑ X2=11,04, 

∑ Y2=5,042, ∑ 
 

 : خطوات الحساب فكما یلي وأما  



) Mean Variabel X ( یبحث عن معّدل المتغّيرة المستقّلة  •

 : برموز 
Mx  =  
 

                         =  
 

     = 7,8 

 Mean Variabel ( یبحث عن معّدل المتغّيرة غير المستقّلة  •

Y( برموز : 
My  =  
 

                   =  
 
                               = 6,38 
 

لمستقّلة یبحث عن معایير االنحراف من المتغّيرة ا       •
 )Deviasi Standar Variabel X(  برموز : 

                    

 

                    =  
 
                 =      
 



                       = 0,59 
         

غير یبحث عن معایير االنحراف من المتغّيرة  •
 : برموز  )Deviasi Standar) Variabel Yالمستقّلة

                      

 

                  =  
 
                     =    

 
           = 0,4 
 

 Standar )یبحث عن معایير الخطاء من معّدل المستقّلة  •

Error Mean Variabel X  (  برموز: 
                                                   SEM1     =      

  

                 =  

 

                 =   
 

                 =   



 
                      =  0,107 
 

 )یبحث عن معایير الخطاء من معّدل غير المستقّلة  •

Standar Error Mean Variabel Y  (  برموز: 
     SEM2     =         

                                                             

              =  
 

            =  

 
            = 0,07 
 

یبحث عن معایير الخطاء من خالف معّدل المتغّيرة  •
 Standar(المستقّلة ومعّدل المتغّيرة غير المستقّلة 

Error Perbedaan antara Mean Variabel X dan Mean 

Variabel Y ( برموز : 
 

   

                                                                

                     =  

 
                     =  



 

                     =  
 
                     = 0,12 
 
 

 :برموز    toیبحث عن  •
to =  

           =    

              =  

               = 11,83 
   to  :ثم إعطاء الشرح على

            Df  = ( N1+ N2) – 2    

            = ( 31 + 31 ) – 2                              
            = 60     
                                                            

أو دانيا % 5 ، آان تقدیر عاليا  "t"نتصل تقدیر اللوحة  df 60ب
 : بيانها آما یلي %. 1
 tt    =2,00، اللوحة أو %5التقدیر  •

   tt   =2,65، اللوحة أو %1التقدیر  •



فكانت ) tt  )2.65>11.83  <2.00أآبر من  toوألن 
الفرضية العملية عن وجود تأثير في إستخدام وسائل التعليم 

 .بطاقة الذآاء لترقية مهارة الكالم مقبولة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




