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 قال سبحانو وتعاىل:

ا ٓ﴿ نَزلَۡنَٰهٓ ٓإِنَّ
َ
مَۡٓٓعَربِي ّٗآق ۡرَٰءنًآأ  ( ٢يوسف؛ )﴾٢َٓٓتۡعقِل ونَٓٓلََّعلَّك 

 

 قال الرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

 "طلب العلم فريضة على كل مسلم"

 

 قال اإلمام الشافعي رمحو اهلل تعاىل 

فعليه بالعلم ومن أراد هما فعليه  "من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد اآلخرة

 بالعلم"
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 إهداء

 ميلوالدي احملبوب الكر 

 لوالديت احملبوبة احملرتمةو 

 جلميع أسريت اليت أحبهم يف اهللو 

 جلميع أساتذيت الفضالءو 

 بندا أتشيوامعة الرانىر  جلبالدراسة العليا جلميع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية و 
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 مشكر وتقدي
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني وعلى آلو 

 بو أمجعني، عما بعد.اصحأو 
نقائص وعيوب   االيت فيه الرسالةكتابة ىذه   تبإذن اهلل تعاىل قد متو أحلمد هلل 

تصميم الطريقة "الفجائية" لترقية مهارة الكالم )دراسة حتت موضوع " الرسالةكثىرة. 
من ىذه الرسالة  ىرجي" البحث والتطوير بمعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه(

مبثل ىذا  الرسالة ىل كتابةإج ا ادلنفعة واخلىر جلميع الناس عموما وخصوصا دلن احت
ليكون ذلم مراجع لكتابة الرسالة العلمية أو لتنفيذ ما فيها من و ادلوضوع ويستفيد منها 

  العلوم ادلفيدة.
فقدم الباحث شراف ادلشرفني الكرميني، بإشراف كتابة ىذه الرسالة اإلوقد مت 

راف ما ومساعدهتما إلشههأوقاهتما الثمينة وتوجي للمشرفني الذين قد أنفقا الشكر جزلأ
 .ىاىر خآىذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوذلا إىل 

وأيضا كلمة الشكر إىل ادلعلمني والزمالء كلهم على مساعدهتم يف كتابة ىذه 
 الرسالة.

واألخىر تقدمي كلمة الشكر إىل الوالدين احملبوبان الذان يشجعاين من أول الدراسة 
 كثىرا.  لعّل اهلل أن يباركهم وجيزيهم خىرا إىل أخىرىا،
عز وجّل العون على و سئلاألخطاء كما يسئل اهلَل عز وجّل العفو  على كل يو 

 متسك بدين اإلسالم وخيتم حبسن اخلامتة.
 

 م٢2٢٢إبريل  ٢2بندا أتشيو، 
 ،لباحثا
 

 عفاس يوناس
 ٢20220222 .القيد الرقم
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 مصتخلص

البحثوالتطويرمبعهد "الفجائية"لًتقيةمهارةالكالم)دراسةالطريقةتصميم: ادلوضوع
دارالعلومالعصرىبنداأتشيو("

710110122اسمورقمالقيد:عفاسيوناس/  
،ادلاجستريزلمـدفجرالفالح.الدكتورادلشرفاألول:  
 ،ادلاجستريمـخلصةة.الدكتور    ادلشرفةالثانية:
:طريقةالتليم،فجائية،مهارةالكالم كلمةاألساسية

تمعمليةتنظيماجملالاخلارجيللطالبتطريقةالتدريسىيرلموعاتاألساليباليتبواسطتهاإن
وطريقةالتدريسذلادورمهميفتنميةمهارةاالتصال.ادلعينةيفالتدريسمنأجلحتقيقاألىداف

 ألن البحثفهي ىذا كتابة يف األساسية الدافع وأما أهنمالطالب. الطالبيشكون من كثري
ادلفيدةظحف يفاجلملة استخدامو على يقدروا ادلفرداتومل ،وا مسألة تا إ ىعالجها.حتوىذه

طريقة"الفجائية"لًتقيةالطالبعلىمهارةالعرفةكيفيةتطويرعمليةالتعليمبويهدفىذاالبحثدل
ليةاستخدامطريقة"الفجائية"لًتقيةالطالباومعرفةفعالكالممبعهددارالعلومالعصرىبنداأتشيو

أتشيو.منهجالبحثادلستخدميفىذاالبحث علىمهارةالكالممبعهددارالعلومالعصرىبندا
وادلشكلة.ىومنهجالبحثوالتطوير احلاجة الفجائيةمبالحظة الطريقة ىيضعفيكونتطوير

لتحقيقومبقابلةاخلرباءالطالبعلىتركيباجلملةوحيتا إ ىالطريقةاجليدةيفتعليماللغةالعربية
ئيةسبعخطواتيفطريقةالفجاالوادلنتا حىتصارتالطريقةاجلديدةأفضليفتعليماللغةالعربية

ببادلرحلةالثانويةمبعهد-يفالفصلاألولعمليةتعليماللغةالعربيةبطريقةالفجائيةإنوعمليتها.
تكونفعالةلًتقيةقدرةالطلبةيفمهارةالكالمدللرحلةادلبتدئني.فقددارالعلومالعصرىبنداأتشيو

( االختبارت نتيجة الباحث )تtحصل )- )تاحلساب( النتيجة من الصيغة-أكرب اجلدول(
(4،،4>0،21.) 
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Teaching method is the set of methods by the process of organizing the external 

sphere of students. It is carried out in order to achieve the goals set in teaching, 

and the method of teaching has an important role in the development of students' 

communication skill. As for the main motive in writing this research, it is because 

most of students have memorized many vocabularies but they still can not use the 

vocabularies in the complete sentences. This is an issue needs to be fixed. This 

research aims to find out how to develop the teaching method " Fujaiyah " to 

upgrade students' communication skill at the Modern Islamic Boarding School 

Darul Ulum in Banda Aceh, and actual knowledge of the use of the "Fujaiyah " 

method to upgrade students' communication skill at the Modern Islamic Boarding 

School Darul Ulum in Banda Aceh. The research method used in this research is 

the research and development method. The development of the “Fujaiyah” 

method is by observing the need and the problem and by interviewing experts, and 

the “Fujaiyah” method has seven steps in its process. And the process of Arabic 

teaching in a "Fujaiyah " method in the first degree (class1-B) stage of secondary 

school at the Modern Islamic Boarding School Darul Ulum in Banda Aceh proves 

that is effective in improving the students' communication skill for the beginner 

stage. The researcher obtained from the results of the tests (t) (t-calculation) is 

higher than the result of (t-table) formula (4.94>1.70). This indicates that the null 

hypothesis are rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
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Metode pembelajaran adalah seperangkat metode dimana proses pengorganisasian 

lingkungan eksternal siswa yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dan metode pengajaran memiliki peran penting dalam pengembangan 

keterampilan komunikasi siswa. Adapun tujuan utama dalam penulisan karya 

ilmiah ini adalah karena banyak dari siswa telah menghafal banyak kosakata 

dalam bahasa arab namun masih kesulitan dalam menggunakannya kedalam 

kalimat lengkap. Ini merupakan masalah yang mungkin berlanjut untuk waktu 

yang lama dan perlu ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan metode 

“Fujaiyyah” untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa di Pesantren 

Modern Darul Ulum Banda Aceh, dan apakah penggunaan metode “Fujaiyyah” 

efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa Pesantren Modern Darul 

Ulum Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian dan pengembangan (RnD). Pengembangan metode  

“Fujaiyyah” dilakukan dengan cara mengamati kebutuhan dan permasalahan dan 

juga dengan berkonsultasi dengan para pakar, dan metode ini memiliki tujuh 

langkah dalam pelaksanaannya. Dan proses pembelajaran bahasa Arab dengan 

metode  “Fujaiyyah” terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

siswa kelas 2-B di Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh. Peneliti 

memperoleh nilai hasil uji (t) (t-hitung) lebih besar dari nilai hasil (t-tabel) dengan 

angka (4,94>1,70). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis 

alternatif diterima. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 : أساسية البحث -أ
تفق عليه بعض الطناس التصاذلم وتفامههم يقميا إطنوقق وو ادلتوق  ادلشيء ال 

يسمى بااللغة. وعرف بعضهم وهنا األلفاظ تدل على معٌت معُت، قال ابن جٍت على 
 1الدقيق وهنا وصقات يسوخدمها الققم ليعرب هبا مرادهم.تعريف 
وول مرة على شتل الصيحات تعرب هبا  تئنشاللغة علماء اللغة احملدثقن ون قال  

صقات األزلاكة عن االنفعاالت الطنفسية ادلخولفة، مث توقرت على شتل اإلشارة و 
االمساء اليت تدل على خَت توقرت اللغة مبرور الزمان فظهرت الوبيعية واحليقان واأل

 2وصفاهتا مث على األحقال وغَتها. األشياء
عملية نقل واسوقبال  ايًتكز هذا البحث يف تطنمية مهارة االتصال وو التالم بأهن 

يوم بوريقة مطنويقية توحقل من خالذلا  اليت فتار اخآخريناألحاسي  و األواسويعا  
التوابة  موشتال ه وربع ولالتصالعان واححة الداللة. ادلفتار وو األاأللفاظ إىل 

 :تصال ثالثة ااجاهات سلولفةاللو القراءة والوحدث واالسوماع. و 
من القيادات إىل الققاعد. وهق عادة ما  ءتصال اذلابط وهق اتصال جاإ ذلاو و 

من  ءاالتصال الصاعد وهق االتصال الذي جا هايوضمن الوقجيهات واألوامر. ثاني
يومثل ااجاهات و عادة ما يوضمن الشتاوى وادلالحظات اجلماهَت إىل القيادات و 

الويار األفقي وهق االتصال الذي يسري بُت فئات اجلماهَت يف  ثهااجلماهَت. ثال
 على مهارة التالم الوال ترقية وعلى شتل عام وراد الباحث  3مسوقياهتا ادلخولفة.

                                                           

 
)عمان: دار أسالب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية، فؤاد حسن وبق اذليجاء،   1

 .17(، ص. 2007ادلطناهج للطنشر والوقزيع، 
 

 .18ص. أسالب وطرق ... فؤاد حسن وبق اذليجاء،   2
)التقيت، متوبة الفالح للطنشر والوقزيع، فن االتصال اللغوي ووسائل تنميته زلمـد الظفَتي،   3 
 .34-33(، ص. 1999
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 التالم حقل األنشوة اليقمية يف ادلعهد. قنيفهم وادلسوقى ادلبودئُت  على ويوتلمقن
ولوحقيق هذا اذلدف حيواج معلم اللغة إىل طريقة الوعليم اجليد، حيث يسوويع ادلعلم ون 

يطنبغي على معلم اللغة  4حيقل ادلعلقمات من ودمغة ادلعلمُت وإيداعها إىل ودمغة الوال .
فضل وال حيواج إىل األوقات إسوخدام الوريقة ادلطناسبة حىت يولققن الوال  ادلعلقمات و

 5يف الودري ، وال حيواج إىل اجلهد التبَت.
بقاسووها عملية تطنظيم اجملال  تومطريقة الودري  رلمقعات األساليب إن  

عيطنة يف الودري . والوريقة هبذ ادلفهقم ادلاخلارجي للوال  من وجل حتقيق األهداف 
ققم هبا تودريسية النشوة األجراءات و اإلقسيلة لوقصيل ادلعرفة وو الالتامل ليست رلرد 

شاملة. يسوطند هبا ادلعلم يف حتقيق األهداف الوة اخلادلعلم يف الفصل فقط وإمنا هي 
ادلطنشقد وتوولب عددا من اخلوقات واألساليب واالجراءات داخل الفصل  ةالًتبقي

 ااهتوخارجها. وترتبط بوريقة إعداد ادلطنهج وتأليف التوب ادلقرر، واخويار مقحقع
 وتطنظيمها، وتقطنيات الوعليم، ووسائل الوققمي، والوقجيهات اليت يشومل عليها دليل ادلعلم.

 The: طريقة الققاعد والًتمجة مومن الورق ادلعروفة يف تعليم اللغة األجطنبية ه 

Grammar-Translation Method السمعية الشفهية  ةقي، وطرThe Audiolingual 

Method وطريقة القراءة ،The Reading Method وطريقة الصاموة ،The Silent Way ،
، وتعليم The Natural Method، وطريقة الوبيعية The Direct Methodوطريقة ادلباشرة 

، وغَت The Community Language Learningلغة اجلماعة الماعة وو تعليم اجلاللغة يف 
 6ذلك.

                                                           

)الرياض: متوب الًتبية العريب  إستراتيجيات في تعليم اللغة الثانية،ومحد بن صاحل الصبيحي،   4 
 .32(، ص. 2013لدول اخلليج، 
 . 34ص. إستراتيجيات ... ومحد بن صاحل الصبيحي،   5 
جامعة )الرياض، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،   6 

 .23-22ص.   (،2002اإلمام زلمـد بن سعقد اإلسالمية، 
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سهل عملية تاتصال الوال  ألهنا: وطريقة الودري  ذلا دور مهم يف تطنمية مهارة  
، دراسةال ظ على الصلة بأهدافاحلف، و حتسن كفاءة الودري  والوعلم، و الودري  والوعلم

ادلتان والققت والواقة  الوغلب على قيقديف الدرس، و  مساعدة الوالب على الًتكيزو 
مع مقارد  الوال ادلزيد من الوفاعل ادلباشر بُت و بالوعلم تتقن سبب اذلماسة ، و واحلقاس
 يوهبصر ته وقدر  وهقهبمحسب  لوعلم بشتل مسوقلوال  على ايسمح لل، و الوعلم
 7قاد الدراسية.موالرءي على  إىل نف  الوصقر الوال  تؤديوه، و وحرك وهومسعي

ة ادلدرس على در ق ترقى. ألن القراءة اكثَت ء كوبا  قر يعلى مدرس اللغة ون  يطنبغيو   
ذالك اليقم وم ال ؟ وقد تدل  يةادلطنزل ةقاجباللوالب إىل افهم الوالب، مثال: هل حيواج 

مثال: ما هق األهداف يف تعليم اللغة ؟ ما  ةعميق ترقية ترقية ادلدرسالقراءة كذالك على 
يق على األهداف يف هي وحسن الورق يف تدري  اللغة ؟ وما هي وصلح الورق لوحق

  8فضل.األقرار ال لهونعوقد ون ادلدرس الذكي  للغة ؟تدري  ا
( 90إىل % 57من )% ايف حياته اليقمية الصقتية للغة ما نسبوه الطناسسوخدم ا 

 واحملادثة. ققد فطنان لغقيان مها: االسوماع بطنسبة إىلاسوخدام اللغقية كلها، وهذه ن م
 األوىل من حيث األمهية.رتبة ادلجار البحث ون اسوخدام الوعبَت الشفقي كان يف 

الوعبَت على   تفق كثَت من ادلربُت و ادلدرسُت على ون تطنمية قدرة الوالإ 
ة تعمل عليم اللغة، ألهنا الوريقة الطناجحبرز األغراض يف تالشفقي الصحيح تعورب من و

   9للقراءة والتوابة والوعبَت بعد الوهيئة الصقتية والطنفسية. اعلى هتيئوه

                                                           
 7 Ni Luh Putu Ekayani, Pentingnya Penggunaan Media Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa, (Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Pendidikan Ganesha, Karya Tulis Ilmiah). 

أساليب ومبادئ في تدريس اللغة ) سلسلة أساليب تدريس اللغة اإلنجلزية كلغة دايان االرسن،   8 
 .1(، ص. 1997جامعة ادللك سعقد: الطنشر العلمي وادلوابع، ثانية(، ) 
 

 دراسات في تنمية مهارات التحدث والكتببة لطلبة المرحلة األساسية،محد ابراهيم صقومان، و  9
 .35-34(، ص. 2009)عمان: دار جلي  الزمان، 



4 

 

قا ظالوال  يشتقن وهنم حف ونووما الدافع األساسي يف كوابة هذا البحث 
دة ادل إىللة قد تقاصل أسادلوهذه  .يف اجلملة ادلفيدة اادلفردات ومل يقدروا على اسوخدامه

وكانت اللغة العربية عطند الوال  معهد دار العلقم العصرى  الوقيلة وحيواج إىل عالجها.
 والوال العربية واالصلليزية  مهاهي اللغة الثانية بعد اللغة اإلندونيسية، ودرسقا لغوُت 

اخلاص ادلسمى بادلمارسة مرة يف  برنامج  وذلم مولقبقن على الوحدث هبما كل يقم.
األخواء اللغقية يف   توقد انوشر تالم.  المهارة الوال  على  تتن لًتقية وملاألسبقع 

ال قدمي نعم" وو "شترا نعم" وو "ونا مفي فلقس" وو "الذي كالم الوال  مثل العبارة "
األخواء بسبب قلة  تغَت ذلك" وغَت ذلك من األخواء ادلطنوشرة بُت الوال . وجاء

عربية فهم الوال  على ققاعد اللغة العربية الصحيحة وقلة مساعهم على اللغة ال
يدة وو مل يسوخدم وسائل اجلوقلة مراعة ادلعلم على طريقة تعليم اللغة العربية  الصحيحة
 .ةبالوعليم ادلطناس
غرض اللغة هق ادلفهقم، وجائت مشتلة بعدها وكثر وحتواج إىل عالجها إن 

 إىلبطنسبة  تاثَتا ققيالغة األم ؤثر وشد ألن الوال  ال يفهمقا اللغة العربية الصحيحة، وت
ضلراف اللغة العربية من فصحاهتا. وكما ذكرنا ون طريقة الوعليم ذلا دور مهم يف تسهيل إ

وهذه ادلسئلة حيواج إىل نقع البحث والووقير النواج  ،ف الوعليماهدوالوال  على حتقيق 
الوريقة اجلديدة السهلة والبسيوة يف عمليوها من جانب ادلعلم والسهل والسريع يف الفهم 

وال  حىت ال حيواج إىل األوقات يف توبيقها. فأراد الباحث تصميم من جانب ال
 بالوريقةسمى تالوريقة اجلديدة يف طريقة تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة كالم و 

الفجائية وكوب هذا البحث بعطنقان "تصميم الوريقة الفجائية لًتقية مهارة التالم  
 علقم العصرى بطندا وتشيه(".)دراسة البحث والووقير مبعهد دار ال

إن تصميم الوريقة الدراسية البد من مراعاة كيفية عملية الودري  ادلسرورة 
وادلموعة. ومن السمات ادلميزة لوعليم ادلسرورة هم: ووذلا الوفاعل بُت الوال  يف 
عمليات اليت ترقى قدرهتم وفهمهم ويوعمق الدرس من جانب فعل الوال ، ثانيها 
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م القسيلة الدراسية مثل اسوخدام البيئة كادلصدر للدراسة ويزيل ملل اسوخدم ادلعل
الوال ، ثالثها رتب ادلعلم الفصل بقحع التوب الدراسية وجعل ادلتان اخلاص للقراءة، 
رابعها اسوخدام طريقة الوعليم الوعاوين، خامسها: شجع ادلعلم الوال  يف حتليل 

 10وفتارهم. مشتالهتم وليعرب عن
علم الطنف  السلقكي اليت يًتكز  ةالفجائية طريقة تعومد على نظري الوريقةإن 

اليت  ميهق تعلو  PAIKEM وتعومد ويضا على نظرية  وكثر بادلثَتة واالسوجابة والوعزيز،
 يف ، مع الًتكيزالفهموطنقعة من وجل توقير ادلهارات و ة ادلللوال  قيام باألنشو ديتن
قسائل الو  دواتاألوطنقعة من ادلمقعة اجملدم ادلعلم ، بيطنما يسوخالعمل م الوال  وثطناءيتعل

وتسمى  وفعالية. وشلوعاا م وكثر تشقيقيالوعل اسوخدام البيئة( ، حبيثدخل فيه الوعليمية )
عرض ادلعلقمات من الصقرة إىل  علىبالوريقة الفجائية حيث وهنا تفاجئ الوال  

والوال  يقدرون عل صطنع  ،اجلملة ادلفيدة مث يتررها حىت تبقى ادلعلقمات بتثرة تترارها
واسوخدمت الوريقة الفجائية وسيلة الوعليم الصقرة الثابوة لوسّهل ادلعلم  اجلملة مثلها.

 عملية الوعليم وجيعل ادلعلم جقا جيدا يف الفصل. على
 : ثأسئلة البح -ب
مهارة التالم الوال  على لًتقية  الفجائية وريقةالتوقير عملية الوعليم بكيف يتقن   -1

 مبعهد دار العلقم العصرى بطندا وتشيه ؟
الوال  على مهارة التالم مبعهد لًتقية  ةفعال الفجائية وريقةالاسوخدام  تتقن هل -2

 دار العلقم العصرى بطندا وتشيه ؟
 : أهداف البحث -ج
لًتقية الوال  على مهارة التالم  الفجائيةوريقة التوقير عملية الوعليم بدلعرفة كيفية  -1

 .مبعهد دار العلقم العصرى بطندا وتشيه

                                                           
 10  Restu Wahyuni, Menciptakan Pembelajaran yang Menyenangkan dan Bermakna 

dengan  Metode Quantum Teaching, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta). 
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لًتقية الوال  على مهارة التالم مبعهد دار  الفجائية وريقةالدلعرفة فعلية اسوخدام - 2
 .العلقم العصرى بطندا وتشيه

 : أهمية البحث -د
 ،قام هبا ادلدرس من وجل تعزيز تعليمهم اليت وقاتاخلإسًتاتيجيات الوعلم هي  

 اسًتاتيجيات مهمة جدا يف تعليم اللغة، وقد ههرت ومهيوهاإلوعلى وجه اخلاص، تتقن 
حرورية لًتقية وتوقير كفاءة االتصال الذايت اليت تعد  اوالوقجيهه اليوهامن جانب الفع

زدياد يف الثقة االوقدم يف الرباعة و لومع ذلك اسوخدام إسًتاتيجيات تعلم اللغة  ،اللغقي
 11بالطنف .
مجيع  يف تسوخدم اوهن الوعلم. ديتن ون يقالعملية دور مهم يف  اذل الوريقة 

من وجل حتقيق وهداف  الوريقة هي وداة لعرض ادلادة وو ادلقحقع . ألنعملية الوعليم
 12.للوال  من ادلعلم الودري  اليت سيوم نقلها

وريقة ال صميمنوالقا من ومهياهتا السابقة قام الباحث يف كوابة هذه الرسالة لوإ 
ويتقن  مهارة التالم. طال  معهد دار العلقم العصرى بطندا وتشيه على الفجائية لًتقية

( مالءمة 1هذا الووقير على وساس الشروط وادلعايَت يف اخويار طريقة الوعليم مطنها: 
، خيوار ادلعلم الوريقة ادلطناسبة يف حقء وهداف الوعليمية احملددة يةهداف الدرسألطريقة 
ون طريقة الودري  مرتبوة باألهداف وي  احملوقى الدراسي، الوريقة تطناسب( 2للدرس. 
( 3دة الدراسية ووسلق  تطنظيمها. ماترتبط باحملوقى وطبيعة  اطنبغي وهنتيها، و ادلراد حتقيق

من حيث  لوالبهادلعلم الوريقة ادلطناسبة  خيوار وي، الوال مالءمة الوريقة مسوقى 
 13خرباهتم السابقة بعطنقان الدرس.

 : حدود البحث -ـه

                                                           

  .11(، ص. 1996)متوبة األصللق ادلصرية، ، إستراتيجيات تعليم اللغةربيتا وكسفقرد،  11 
 12 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN Malang Press, 2008). Hlm.3. 

  
الرياض: ثانوي(، )-متوسط-فصول في تدريس اللغة العربية )ابتدائيجعفر اخلليفة،  حسن  13
  .22(، ص. 2003متوبة الرشد، 
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 يف تعليم الفجائية  الوريقةاحلدود ادلقحقعي: حدد الباحث ادلقحقع "تصميم  -1
لًتقية الوال  على مهارة التالم )الوعبَت الشفقي( مبعهد دار العلقم اللغة العربية      

دراسة البحث والووقير مبعهد دار العلقم العصرى بطندا )العصرى بطندا وتشيه 
 (".وتشيه

 احلدود ادلتاين: جيري هذا البحث يف معهد دار العلقم العصرى بطندا وتشيه. -2
 م.2022-م2021احلدود الزماين: جيري هذا البحث يف عام الدراسي  -3

 : االفتراضات وفروض البحث -و
رقى قدرة ت ةاجليد الوريقةعومد عليها الباحث ون اسوخدام تاالفًتاحات اليت  
 مهارة التالم. علىالوال  

على لًتقية الوال   ةتن فعالتمل  الفجائيةالوريقة : اسوخدام الفروض الصفرى -1
 .مهارة التالم مبعهد دار العلقم العصرى بطندا وتشيه

لًتقية الوال  على مهارة  ةتقن فعالتالفجائية الوريقة الفروض البديل: اسوخدام  -2
 .التالم مبعهد دار العلقم العصرى بطندا وتشيه

 : معاني المصطلحات -ز
 : األسلق  الدراسية تصميم -1

طنهجية لوخويط عملية الوعليم من ادلعملية التعورب هذه ادلصولحات على      
وم تطنفيذها يف عملية الوعليم وتقدم عادة يف شتل وادلراحل اليت س خالل وصف
  14رسم بياين.

عملية العلمية يف  ويالدراسية الوريقة ويف هذا البحث وراد الباحث بوصميم      
 مهارة  الوال  على الدراسية اجلديدة يف مادة اللغة العربية لًتقيةالوريقة تصميم 

 تالم.ال
 : طريقة الفجائية -2

                                                           
 14 Purwaningrum Puji Lestari, Pengembangan Model dan Rancangan Pembelajaran 

Sebagai Sumber Belajar dalam Pendidikan Ekonomi, (Prosiding, Plurarisme dalam Ekonomi dan 

Pendidikan), hal. 97-98. 



8 

 

، ةادلعلم يف تشجيع الطنشاط الوعليمي هاي سلتذوسيلة ال هي ري دالو طرق      
: ، همطنقسم على ثالثة وقسامتإىل طالبه بأسهل ووسرع الورق. و  لقماتونقل ادلع
طريقة تعليم باخللط بُت  ثالثهاطريقة تعليم احلديثة و  هاثاني .طريقة تعليم القددية اووذل

  15طريقوُت.
عومد على نظريات علم الطنف  السلقكي ت اليت وريقة الفجائية هي الوريقةال
 Response Reinforcement Theory)ًتكز وكثر بادلثَتة واالسوجابة والوعزيز )تاليت 

Stimulus  ومن خصائص هذه الطنظرية ون يتقن ادلدرس وكثر نشاطا وفعاال وكان
صبح ادلدرس ادلثَت على مدخالت وعمليات أادلوعلم اليعرف ما فعله ادلدرس ف

 16سلقك اإلنسان.
 عملية هذه الوريقة على اخلوقات اخآتية: تودت 
ادلدرس يقفر الصقر عن األعمال اليقمية و متوق  فيها اجلملة العربية ادلعربة  (و

 صقر فأكثر(. 8لصقر ادلقجقدة )
ادلدرس يقزع تلك الصقر إىل مجيع الولبة ويولب مطنهم ون حيفظقا اجلملة  ( 

 ادلتوقبة حسب الصقر.

ون ادلدرس والولبة اجلملة يف الصقر بصقت مرتفع ويتررون إىل يقرؤون  (ج
 يوعقدوا الولبة يف قرائوها وفهم معطناها.

تقييم ادلدرس الولبة واحدا بعد واحد بوريقة السؤال، الولبة مولق  بوعبَت  (د
اجلملة عن الصقر دون ون يرا على اجلملة ادلتوقبة يف الصقر، ادلدرس يغيَت 

                                                           

 .46ص. أساليب تدريس اللغة العربية )التربية الصوتية وتقييم اليد، زلـمد سليم زلمـد،   15 
 

النظرية السلوكية في تعليم اللغة )دراسة وصف وتحليل فَتوز سقباكر ومحد ومهة احملمقدة،   16
، ديسيمرب 2رقم  ،3الة العلمية: لسان الـضاض، رللد مقالسلوكية في الطريقة المباشرة في تعليم اللغة(، )

 .118ص. (. 2016
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الصقر بسرعة حىت تثبت ادلعلقمات يف الذهن الولبة تثبيوا ققيا حيت لق روون 
 الولبة العملية يف الصقر لوتلم بًتكيب صحيح.

بعد ون دتت العملية السابقة بُت ادلدرس كيفية الصطناع اجلملة اجلديدة مثلها  (ه
 باسوخدام نف  الققاعد اليت وجد يف الصقر.

كان ويشرح ادلدرس ون كل فاعل يف اجلملة جاز تغيَته بفاعل اخآخر )سقاء  (و
 الفعل بفعل اخآخر.حمَتا وو امسا(، وجيقز تغيَت 

صطناع مجلة جديدة بغَت ما وعواهم ادلدرس عن  قناألخَت، الولبة مسؤولفإن  (ز
 سابقا.

 : تطنمية مهارة التالم -3
تقجد رلمقعة من األس  اليت ديتن ون يلوفت إليها معلمق اللغة عطند تعليم فن  
( على ون مقحقعات 44، 1998ومن هذه األس  ما وشار إليه )كرسقن ،  ،التالم

التالم اليت يثَتها ادلعلم جيب ون تبٍت على معرفوهم السابقة، وخرباهتم الشخصية، مع 
حروراة تشجيع ادلدرس لوالبه حىت يودربقا على عملية القصة وو احلتاية وو إعادة 

حالمهم، وزيادة على ذلك التالم عن القصة، كما جيب ون يوتلمقا عن سلاوفهم وو
وكثر ادلقحقعات احملبة إليهم، وكل ذلك يوم يف جق من الوشجيع والقد والوآلف، مبا 

 17وكفاء.يعُت الوال  على ون يتقنقا موتلمُت 
 : دراسة السابقةال -ح
 : دراسة األوىلال -1

 الباحثة: نَتمال فيلذا فخرناو( 
 2لوال  ادلوفقق يف ادلدرسة الثانقية احلتقمية "تعليم مهارة التالم  العطنقان: ( 

 ".2017-2016بطنجرنغرا يف السانة الدراسية 

                                                           
عمان: دار المسيرة للنشر )مهارات التحدث العملية واألداء، عبد الباري،  ماهر شعبان 17

 .256-255ص.  (.3122والتوزيع، 



10 

 

كان وهدف البحث هق دلعرفة كيفية عملية الوعليم مهارة التالم ف البحث:  اوهد ج(
-2016بطنجرنغرا يف السانة الدراسية  2اللغة العربية يف ادلدرسة الثانقية احلتقمية 

2017 . 
مطنهج البحث التيفي دلعرفة حقائق اليت تقجد  إسوخدمت الباحثة مطنهج البحث: د(

 .يف متان البحث
عملية تعليم مهارة التالم اللغة العربية يف  ونوكانت نويجة البحث  نويجة البحث: ه(

قد جرى مقافقا للطنظريات ادلقجقدة ولق كان بعض  بطنجرنغرا 2ادلدرسة الثانقية احلتقمية 
 وم توبيقها ألن الوال  تعدو من وصطناف ادلبودئُت يف اللغة العربية.ت مل األشياء اليت

خوالف بالدراسة احلالية: هذه الدراسة والدراسة احلالية موساويان واإلوجقه الوشبيه  و(
تسوخدم  ،ولفان من جانب مطنهج البحثختمهارة التالم و  هييف ادلهارة ادلبحقثة 
 رير ولي  مطنهج البحث التيفي.مطنهج البحث والوو الدراسة احلالية

 : دراسة الثانية -2
  يلالباحثة: دارويت نالق و( 
 2توبيق طريقة احملادثة لًتقية مهارة التالم يف ادلدرسة الثانقية احلتقمية "العطنقان:   (

 غرونولق" 
كان وهدف البحث هق لًتقية مهارة التالم الوال  ادلدرسة وهداف البحث:   ج(

 غرونولق. 2الثانقية احلتقمية 
 سوخدم الباحث مطنهج البحث الوجريبإمطنهج البحث:  د(
وكانت نويجة البحث ون طريقة احملادثة تتقن فعالة لًتقية مهارة  نويجة البحث: ه(

 علىرتفاع قدرة الوال  إ، تقجد غرونولق 2الوال  ادلدرسة الثانقية احلتقمية  التالم
 %. 100-%75مهارة التالم بالطنويجة 

خوالف بالدراسة احلالية: هذه الدراسة والدراسة احلالية موساويان واإلوجقه الوشبيه  و(
 ،ولفان من جانب مطنهج البحثختمهارة التالم وو احملادثة و  هييف ادلهارة ادلبحقثة 
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 مطنهج البحث والوورير ولي  مطنهج البحث الوجرييب فقد.تسوخدم الدراسة احلالية 
احملادثة ووما الدراسة احلالية تطنشئ الوريقة اجلديدة  وتسوخدم هذه الدراسة الوريقة

 الوريقة الفجائية.ب ادلسمى
  الدراسة الثالثة: -3
 :الباحثة: مترمة و( 
برب  عام  2توقير مهارة التالم بقاسوة البيئة اللغقية مبعهد احلتمة  العطنقان:  (

 .2017-2016الدراسي 
وهداف البحث: كان وهدف البحث هق دلعرفة كيفية توقير مهارة التالم اللغة  ج(

 .2017-2016برب  عام الدراسي  2العربية بقاسوة البيئة اللغقية مبعهد احلتمة 
 مطنهج البحث: اسوخدمت الباحث مطنهج البحث التيفي د(
غة العربية تعليم مهارة التالم الل عملية وننويجة البحث: وكانت نويجة البحث  ه(

برب  قد جرى مقافقا للطنظريات ادلقجقدة مثل  2بقاسوة البيئة اللغقية مبعهد احلتمة 
جعل البيئة اللغقية يف الفصل وو يف الستان ويف ادللعب وغَت ذلك من األماكن 

ختولفقن قدرهتم على مهارة  الوال وم توبيقها ألنتبعض األشياء مل  تادلخولفة، ولق كان
 .التالم
خوالف بالدراسة احلالية: هذه الدراسة والدراسة احلالية موساويان واإله الوشبيه وجق  (و

تسوخدم  ،ادلهارة التالم ولتن خيولفان من جانب مطنهج البحث هييف ادلهارة ادلبحقثة 
 .مطنهج البحث والوورير ولي  مطنهج البحث التيفيالدراسة احلالية 

 
 : طريقة كتابة الرسالة -ط

اعومد الباحث يف كوابة هذا البحث على دليل كوابة الرسالة العلمية اليت وحعوها  
 دار السالم بطندا وتشيه بعطنقان:بالدراسات العليا جلامعة الرانَتي اإلسالمية احلتقمية 

 Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2019-2020. 
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 الفصل الثاني
 طار النظرياإل

 : مالتعلمفهوم  -أ
 Guidance ofيف كتابو  W.H Burton فيقوؿ م،كالـ العلماء عن مفهـو التعل  ثػّمة 

Learning Activity (1984) تغيَت سلوؾ الشخص بسبب تفاعل بينو كبُت  وى ملتعلاف إ
 Emestغَته ببيئتو، حىت يستطيع الشخص التفاعل مع بيئتو تفاعال جيدا، كأما 

R.Hilgard  يف كتابوInstruction to Phsychology التغيَت يف عملية  وى ملتعليعرب أف اف
مالحضة  أنوعلى شكل عميق  ملتعلا Harold Spears يعرب اليومية أك التقابل بالبيئة.

 النظاـ.  يتبعكجتربة على نفسو كيسمع ك  قليدكقراءة كت
 كثانيهازيادة العلم،  أكذلا: من ستة أكجوه عملية كاملة تتضمن فيها مالتعلك  

 كخامسهامعرفة ادلعٌت،  كرابعهاتطبيق العلم،  كثالثهااالستطاعة يف احلفظ كاالنتاج، 
ىي  التعلمالتغَت يف الشخصية. كديكن القوؿ أف  سادسهاالتفسَت كيربطها بالظواىر، ك 

 1عملية النفسية تقع يف التفاعل مع بيئتة كحيصل من ذلك التغيَت الثابت.
 : مبادئ التعليم -ب

ىذه ادلبادئ  يتبٌتالبد من مراعات ادلبادئ يف التعليم،  لعملية التعليم الفعالية 
باب األكؿ نظريات التعليم كنتيجة البحث يف الكمن  ،على أسس ادلبادئ يف علم النفس

إذا طبق مبادئ التعليم يف عملية تطوير التعلم كتنفيذىا فنجد النتيجة عملية التعليم. 
مبادئ التعليم اليت يفعلو  Condition of Learning 9يف كتابو  Gagne يطرح قصى،األ

 ادلدرس يف عملية التعليم:
 ركب.مب، تناقض ك ( : بطرح شيء جديد، غريGaining Attentionلفت االنتباه ) أكذلا

( : االخبار عن Information Learning of Adjectivesطرح ىدؼ التعليم ) كثانيها
 اذلدؼ الذم كجب على الطالب إحاطتو بعد التعليم،

                                                           
 1 Yuberti, Teori (Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan), 

(Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013), hlm. 2-3. 
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( Stimulating Recall or Prior Learningالتكرار عن النظريات اليت مت دراستو ) كثالثها
الذاكرة عن العلم أك النظريات اليت مت دراستو كتكوف شرط لوصل الدراسة : حيفز 
 اجلديدة.
( : تقدمي مواد الدراسة اليت مت Presenting the Stimulusتقدمي مواد التعليم ) كرابعها

 ختطيتو سابقا.
: تقدمي االسئلة  ( Providing Learner Guidance) تقدمي إرشادات الدراسة كخامسها

 الطلبة حوؿ ادلواد حىت يقّوم ادلعلومات يف الذاكرة.عل 
( : تقدـ الطالب ما Exiting Performanceالفصل ) ـعرض الكالب أما كسادسها

 درسو من ادلواد كاحاطتو يف ادلواد ادلدركسة.
( : االعالف على دتاـ الفهم Providing Feedback) إعطاء ردكد الفعل كسابعها
 الطالب.
( : تقدمي كاجب ادلنزيل على Assesing Performance) تائج التعلمنتقييم  كثامنها

 الطالب يف احاطة ىدؼ التعليم. قدرةالطالب دلعرفة 
( : التقوية بشكل اعطاء Enhanching Retention and Transfer)التقوية  كتاسعها

 2اخلالصة كبرامج إعادة النظر أك العمل ادلباشر على ما قد درسو.
 : 3اكتساب اللغةنظريات  -ج

 : مفهوم التعلم من وجهة نظر علم النفس السلوكي -1
تتضمن يف علم سيكولوجيا  اليت النظرية السلوكية من إحدل النظريات إف 

ادلثَتات ادلقدمة إليو كما عنده شيء  بحث ىذا العلم عن سلوؾ االنساف كنوع الردكديك 
تأسيسها يف القرف التاسع عشر. كاشتهرت من العالقة باحلّس أك بناء اخللق اآلخر. كمت 
( Response Rainforcement Theory Stimulusىذه النظرية بادلثَتة كاالستجابة كالتعزيز )

                                                           
 2 Yuberti, Teori (Pembelajaran…, hlm. 18-19. 

، )دمشق: اذليئة العامة السورية للكتاب، اكتساب اللغة عند األطفالمعمر نواؼ اذلوازنة،   3 
 .99(، ص. 2212
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كمن خصائص ىذه النظرية أف يكوف ادلدرس أكثر نشاطا كفعاال ككاف ادلتعلم اليعرؼ 
 4إلنساف.ما فعلو ادلدرس فاصبح ادلدرس ادلثَت على ادلدخالت كعمليات سلوؾ ا

ؼ التعلم بأنو عملية تغيَت السلوؾ على عر ي ،كفقا لنظرية التعلم السلوكية للسلوؾ 
كفقا لعلم النفس السلوكي ىو عنصر  تعلماللتفاعل بُت التحفيز كاالستجابة. نتيجة اأنو 
 توفره يعتمد الشخص على العوامل التقليدية غَت التعلمتعلم أـ المفيدة من البيئة.  حتكم
 5البيئة.
التحفيز ك  كىو رد. سلرجاتعلى شكل حافز كسلرج أك ذلذه النظرية ادلدخالت  

يف حُت أف االستجابة ىي رد فعل ادلتعلم أك ك ،  ىو أم شيء يقدمو ادلعلموف للطالب
 ا من خالؿ التدفقا أيضخر يعترب مهمن اآلعامل القدمها ادلعلم.  استجابتو للمحفز

عند إضافة  ديكن أف يضخم االستجابة. التعزيز )التقوية(تعزيز الالسلوكي ىو عامل 
)التعزيز السليب( قّل التعزيز كبادلثل إذا  ستكوف االستجابة أقول،التعزيز(  التعزيز )إجيايب

 ،كاتسوفمثل  نظرية التعلم السلوكيةيف تشمل شخصيات . ستظل االستجابة معززة
 6.سكينر كثورندايك ،بافلوؼ، جوترم

 : John B. Watson (1878-1958)سوف جوف.ب. كاتنظرية  (أ
 للمالحظة قابال كوفيبُت التحفيز كاالستجابة جيب أف  التعلم كعملية تفاعل 

 يعترب عقليا أثناء عملية التعلم. شخص بالتغيَتات يعًتؼ كديكن قياسو. لذلك
كاف   .ال ديكن مالحظتو كشيء ال جيب أخذه يف االعتبار ألنو العاملأف شخص 
حوؿ التعلم يتماشى مع العلـو األخرل مثل الفيزياء  دراساتوك سلوكية خالصة  كاتسوف

كقياسو.  جترييب، أم بقدر ما ديكن مالحظتو خربة موجهة للغاية أك علم األحياء

                                                           

 
النظرية السلوكية في تعليم اللغة )دراسة وصف وتحليل فَتكز سوباكر أمحد كمهة احملمودة،   4

، ديسيمرب 2رقم  ،3الة العلمية: لساف الػضاض، رللد مقالمباشرة في تعليم اللغة(، )السلوكية في الطريقة 
 .118ص. (. 2216

 5 Yuberti, Teori (Pembelajaran…, hlm. 28. 

 6 Sri Hayati, Belajar & Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning, (Magelang: 

Graha Cendikia, 2017). Hlm. 26. 



22 
 

حيدث ك  التغيَتات اليت ديكن التنبؤ هبا فًتض كاتسوف هبذه الطريقة سوؼ تكوف قادرةإ
 7.تودراسبعد بعد أف يقـو شخص 

تسمى  االستجابة( -نظرية السلوكية بنظرية التعلم )التحفيز  تسمى كاتسوف 
، كلكن يف التطور (Thorndike) ظرية االرتباطية كفقنا لثورندايكنظرية السلوكية أك ن

جيب أف يكوف التحفيز  السلوكي. أيضنا بعلم النفسيعرؼ  ظيم لالرتباطيةالع
األشياء اليت  التغيَتات يف أف للمالحظة بالفعل، على الرغم ال( قابS-Rكاالستجابة )
إذا   شرح ، لكنو ال يعتقد ذلكمهمة كذالك  حظتها مثل التغَتات العقليةال ديكن مال

التغيَتات  ، ديكن توقعالسابق كانت عملية التعلم قد حدثت أـ ال. مع االفًتاض
لم( يف ىذه رلموعة السلوكية السلوؾ )التع اليت ستحدث عند األطفاؿ. نظرية التغيَت

يرجع إىل حد كبَت  اإلنسافبيئة. كل السلوؾ  على أهنم منتجات اإلنسافينظر إىل 
 ال يقصدي . إهنا البيئة اليت تشكل شخصية اإلنساف. السلوكية احمل إىل تأثَتات البيئية

تصنف على أهنا جيدة أك ليست  نسافاال ىلإىل التشكيك يف ادلعايَت اإلنسانية. 
 اإلنساف السلوؾ نا أفناقش ىجيدة أك عاطفية أك عقالنية أك غَت عقالنية. فق  

من  التفاعالت ديكن مالحظتو من  ىذ كجيب أف يكوف ،التفاعل مع البيئة من نتيجة
 .اخلارج
 تأيت مناليت  التحفيزباشرة بُت ادلعالقة ال لومث يقاؿ أف التعلم يف نظرية السلوكية  
، إذا أعطيت الفرد خلارج مع االستجابة اليت عرضها الفرد. ستظهر ردكد معينة منا

النظريات اليت  استجابة. بشكل عاـ، تعٍت R، ك التحفيزإىل  Sحافزنا خارجينا. يشَت 
سلبية  -على أهنم كائنات زلايدة  اإلنسافالسلوكية ينظر إىل  تنتمي إىل عائلة كبَتة

بيئة  البيئة. سوؼ يتفاعل الناس إذا مت حتفيزىم بواسطة مناحملفزات عن  تفاعلية –
، ستؤدم إىل ة، إذا مت تنفيذ التحفيز بشكل مستمر كلفًتة طويلاخلارجية. كبادلثل

من حيث معتقدات الناس حوؿ األدكية  تغيَتات يف سلوؾ الفردم. على سبيل ادلثاؿا
                                                           

7 Novi Irwan Nahar, Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses 

Pembelajaran, ( Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 1. Desember 2016) Hlm. 69. 
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علن 
ُ
ادلعلنة  ادكا على استخداـ بعض األدكيةالتلفاز. إهنم يعرفوف بالفعل كاعتمن ادل
، فإف الدكاء ىو من قرحة يف ادلعدة أصاب الناسكسائل اإلعالـ التلفزيونية. إذا  من

دكية أخرل يتم أك أ (Mylanta) أك مايالنتا (Waisan) كيساف ،(Promag) بركماج
و تستخدممل  ا على شاشات التلفزيوف. أنواع أخرل من األدكيةاإلعالف عنها غالب

ا دلرض القرحة يف كقت سابق  ال يتم عرضها ، على الرغم أنو قد يكوف األدكية اليتأبدن
ىو  S-Rالتعلم يف من  العالقة  ، على سبيل ادلثاؿ: شركط العمليةتكوف أكثر فاعلية

 8كاالستجابة كالتعزيز. ، التحفيزكجود عناصر: الدافع
عليم يكوف يف موقعُت : أكال، التطبيق لنظرية جوف.ب. كاتسوف يف عملية الت 

يطبق يف البياف عن ىدؼ التعليم كأمهية التعليم. ثانيا، يطبق يف جواب الطالب عن 
 9السؤاؿ اللساف بعد الدراسة.

 : Ivan P. Pavlov)) . بافلوؼؼإيفاف ب( نظرية 

( 1936-1849) . بافلوؼؼيفاف إل ىو حتفة منوذج التكييف الكالسيكي 
 جتربة على الكالب كلعابو. تطوير نظرية السلوؾ من خالؿقاـ ب العامل الركسي الذم

صرح بافلوؼ أف ادلنبو األصلي أك احملايد عادة ما يقًتف بشكل متكرر بعنصر تقوية 
بينما   (condotioned stimulus)طًت شادلنبو ادلباحملايد  بوسمى ادلني. يسبب رد فعل
 طبيعي أكالفعل الرد  .  (unconditioned stimulus)طةًت شادلنبهات غَت ادلادلعززات ىي 
أم شيء مثل الطعاـ  .طًت شادل فعلالسمى رد يتم دراستو يم مل ذرد الفعل ال

سيجعل الكلب يسيل لعابو كرد فعل للطعاـ كعندما يدؽ اجلرس يف نفس الوقت 
 .الذم يقدـ فيو الطعاـ فإف الكلب سيسيل لعابو أيضنا

ديكن تدريبو  الكلب أف الكالسيكي، يعرض بافلوؼ من خالؿ منوذج التكييف
كلكن لسماع ادلنبهات. ىذا  إعادة التحفيز )الغذاء(،من غَت على إفراز اللعاب 

متسويا  الذم يسبب سيالف اللعاب طعاـ للكالب كمحفز حيدث عند العرض االمر

                                                           
8 Sri Hayati, Belajar & Pembelajaran…. Hlm. 33-34. 
9 Sri Hayati, Belajar & Pembelajaran…. Hlm. 37. 
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صوت  الكلب عندما تسمع نهاية سوؼ يسيل لعابالبدؽ اجلرس مرات عديدة، يف 
 جلرس  بالرغم من الطعاـ.ا

 ألف يشَت إىل عدد من إجراءات التدريب نظرية التعلم التكييف الكالسيكي
 12ستجابة.االاآلخرين يف تطوير  يبدك ليحل زلل احلافز حافز كاحد كمثَت

 ة :التعلم المعرفينظرية  -2
ينظر إليها  ، التعلمكفقا لعلم النفس ادلعريف( 11-1996:12عمراف ) كصف 
عن شيء يقـو بو ادلتعلم بنشاط. ىذا  زلاكلة الفهما زلاكلة لفهم شيء ما. أهنعلى 

يف شكل البحث عن اخلربة، كالبحث عن ادلعلومات، كحل  النشاط ديكن
االستجابات األخرل من أجل حتقيق  يًتؾالبيئة كادلمارسة ك  ، كادلراقبةادلشكالت
يف  يتعلق علقة عميقة ،ابقةلنفس ادلعريف أف ادلعرفة السيعتقد علماء ا األىداؼ.
يسهل يف حفظو   ايكوف ناجحكالذم  بنجاح االتعليم الذم دتت دراسته حتصيل
 .نسيانو
يهتم  ادلعريف ختتلف نظرية التعلم ادلعريف عن نظرية التعلم السلوكية، نظرية التعلم 

م يإف التعل يقوؿ أتباع ادلدرسة ادلعرفية، ميم أكثر من اىتمامو بنتائج التعليبعملية التعل
السلوكي،  التعلم كما قاؿ يف نظريةفق    يتضمن العالقة بُت التحفيز كاالستجابة ال

. م يسمى بالنموذج اإلدراكييمنوذج التعلم ادلعريف ىو شكل من أشكاؿ نظرية التعل
يقوؿ منوذج التعلم ادلعريف أف سلوؾ الشخص يتحدد من خالؿ إدراكو كفهمو 

ال ديكن اعتباره سلوكنا ديكن  ميتعليف  ىداؼ التعلم. التغيَتادلتعلقة بأ للموقف احلايل
 11.ادائم مالحظتو
 عاجلةمإحدل نظريات التعلم اليت نشأت من علم النفس ادلعريف ىي نظرية  
 ، فإف التعلم ىو عملية معاجلة ادلعلومات يف الدماغكفقا ذلذه النظرية علومة.ادل

استشعار  ( ادلالحظة أك1بػ:  اإلنسافدأ ادلعاجلة بواسطة الدماغ . تباإلنساف
                                                           

10 Novi Irwan Nahar, Penerapan Teori Belajar Behavioristik  .... Hlm. 69. 
11 Nurhadi, Teori Kognitivisme serta Aplikasinya dala Pembelajaran, ( EDISI: Jurnal 

Edukasi dan Sains, Vol. 2, No. 1, Juni 2020) Hlm. 4-5. 
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 ( االستدالؿ3، )على ادلدل القصَت كالطويل( ( ختزين2 ،يف بيئة البشريةادلعلومات 
 ادلتعلم. إخراجها من قبلمث  ، كبعد تكوين الفهم،ترميز ادلعلومات ادلخزنة أك
مع صياغة  (Jean Piaget) بياجيو جافىم  نظرية النفسية ادلعرفيةك من علماء  

مع ادلنظم  Ausubel، ادلفهـو مع الفهم (Jerume Bruner) ، جَتـك بركنرمراحل التطور
مع التسلسل اذلرمي للتعلم، كغَتىا. بشكل  Gagne، (advance organizer) ادلتقدـ
، كالتغَتات اإلدراؾ كالفهم ( التعلم ىو التغيَت1أف: ديكن القوؿ ، حسب رأيهم عاـ

التغيَتات يف السلوؾ اليت يتم مالحظتها  ليست دائما يف شكل يف اإلدراؾ كالفهم
الناس لديهم اخلربة كادلعرفة داخل  ( نظرية ادلعرفية تفًتض أف كل2 ،بشكل شائع

إذا   اعملية التعلم جيد تكوف، ك يف شكل بنية معرفية يًتتب ادلعرفةأنفسهم. اخلربة ك 
ادلعريف ادلوجود. لذا فإف نظرية  اذليكل ا معجيد يتعلقضوع اجلديد ال يزاؿ كاف ادلو 
 12التعليم بدال من التعليم نفسو )نظرية السلوكية(. أكثر بعملية هتتمادلعرفية 

 : نفس اإلنسانيالعلم  نظرية -3
 االىتماـ بإضفاء جيب أف تبدأ عملية التعلم كتستهدؼ كفقا لنظرية اإلنسانية 

ىو أكثر جتريدية كأقرب  اإلنسانية، نظرية التعلم الطابع اإلنساين على نفسو. لذلك
رلاؿ علم  بدال من العالج النفسي، ؿ دراسة الفلسفة كنظرية الشخصية ااجملإىل 

ة لتشكيل اإلنساف فاىيم الًتبويميتحدث أكثر عن  نسانيةاإلنظرية  13نفس التعلم.
ديكن أف  ها. مثاؿ فيصورىا على أحسن، ككذلك عن عملية التعلم الذم يطمح إليو

الذم meaningful learning  للتعلم اذلادؼ Ausubelادلعرفية  تنفيذه من نظريةيؤخذ 
 ادلعٌت. يتم استيعاب ادلواد ادلكتسبة كربطها بادلعرفة يقوؿ أف التعلم ىو االستيعاب

، ألنو التعلم عمليةيف  جدا ا. العوامل التحفيزية كالتجارب العاطفية مهمملوكة سابقادل
، لن يكوف ىناؾ استيعاب للمعرفة اجلديدة يف ادلتعلم البالطمن بدكف دافع كرغبة 

 .ملوؾادلعريف ادل اذليكل
                                                           

 12 Sri Hayati, Belajar & Pembelajaran…. Hlm. 49-51. 
13 Ni Nyoman Perni, Penerapan Teori Belajar Humanistik dalam Pembelajaran, (Adi 

Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 3, No. 1, Oktober 2018) Hlm. 2 
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، ديكن أف كجهة النظر ىذه ة السلوكية. يفية اإلنسانية ىي نقيض نظر يىذه نظر  
 ادلتوقع أف يقـو الطالب بذلك دائم، كمن ايتم التعلم مبفرده من قبل الطالب

يف  ادلعلمُت دكركبالتايل  كبَت من ادلعلم.التدخل الفوف بأنفسهم شيئا ما دكف يكتش
 احلريةبإعطاء  مت التعلمك . كالعكس بنسبة الطالب التدريس كالتعلم منخفض نسبيا

 .لألفراد اكثر
من عملية التعلم ادلدركسة بدال تؤكد نظرية اإلنسانية على أمهية "احملتول"  

لتحقيق  تكانأم نظرية   تاستخدام انتقائية، أمتكوف نظرية اإلنسانية نفسها. 
قيق حتقيق الذات كفهم الذات كحت ، أم حتقيقوالطابع اإلنساين على البشراذلدؼ 

 14.متازادلشكل ال، على الذات لألشخاص الذين يتعلموف
 : نظرية التعلم السيبرني -4

. السيربين أحدث نظرية تعلم جلميع نظريات التعلم اليت نعرفها ىي نظرية التعلم 
، النظرية ا ذلذهعلومة. كفقادل ىذه النظرية يتماشى مع تطور التكنولوجيا كالعلـو تتطور 

لديهم أكجو تشابو مع نظرية ادلعرفية  التعلم ىو معاجلة ادلعلومات. يف حملة ىذه النظرية
نية أكثر نتائج التعلم. إذا كانت نظرية السيربا من اليت تؤكد على عملية التعلم بدال

الدماغ.  بنتيجة عمليةأكثر اىتماما  ، كلكن نظرية ادلعرفيةالدماغاىتماما بأعماؿ 
، فإف األمر األكثر أمهية ىو كمع ذلك مهمة يف النظرية السيربانية.تكوف العملية 

يتعلم الطالب. ىذه ادلعلومات ستحدد العملية.  "نظاـ ادلعلومات" ادلعاًف الذم س
من خالؿ نظاـ ادلعلومات الذم  التعلم، يتم حتديده إىل حد كبَت عملية تتم كيف

 تتم دراستو.
حىت ال  تحقق من صحة ادلعرفةالالسيربين  تطبيق التعلمينبغي للمدرس يف  

زيادة مهمة لكل عملية التعليم يف الفصل. الطالب  خربةإف ك  الطريقها،تنحرؼ عن 
 البللطالبيئة خارج الفصل ىو جزء من البناء الذايت حيث ديكن  مناخلربة كالتفاعل 

                                                           
 14 Sri Hayati, Belajar & Pembelajaran…. Hlm. 63. 
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اآلخرين. اخلربة ادلكتسبة من قبل الطالب خارج الفصل  خربةك  خربهتمأف يتعلم من 
 15ردكد.الفكار ك األشكل  تبقى علىس

 مناسبكىو  تعلم كاحدةالافًتاض آخر للنظرية السيربانية ىو أنو ال توجد عملية  
إىل حد   اىتم حتديدت التعلم ةجلميع ادلواقف كمناسب جلميع ادلتعلمُت. ألف الطريق

نوع باستخداـ للمتعلمُت  كبَت من خالؿ نظم ادلعلومات. ديكن تعلم ادلعلومات
تعلمها متعلموف آخركف من خالؿ عمليات  ، كنفس ادلعلوماتكاحد من عملية التعلم

 16ختلفة.ادلتعلم ال
 : مشكالت تعليم اللغة الثانية -د

شكالت تعًتض سبيل ادلصعوبات ك التعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا ال خيلو من  
كمن مصادر صعوبات تفكَت اللغوم الثنائي عند الطالب ىي ما القياـ بو بشكل كامل. 

يؤثر يف نقل خربات اللغوية من اللغة األـ إىل طالب اللغة العربية، كىذه احلوادث حتتاج 
على  إىل معاجلتها كصناع ادلناىج ادلناسبة كاختيار أسالب التعليم اللغة ادلناسبة للتغلب

  الصعوبات كادلشكالت.
 تعلم اللغة العربية كلغة ثانية: يواجههاكمن الصعوبات كادلشكالت اليت 

اختصاص اللغة العربية حبركؼ_فونيمات_ غَت موجودة يف بعض اللغات  -1
األخرل، مثل: ث، ض، ح، ط، خ، ظ، ذ، ح، ع، غ، ش، ص. فاللغة 

يف اللغة العربية، كىذا يعٍت  العربية لغة الضاد حيث ال يوجد حرؼ الضاد إال
 كجود الصعوبة يف سلارج ىذه احلركؼ.

 حركؼ ادلاد كاللُت، فاللغة العربية دتتاز باحلركات فوؽ احلركؼ. -2
التذكَت كالتأنيث يف اللغة العربية يشكالف صعوبة لدل متعلمي اللغة العربية لغة  -3

 ثانية دلا لذلك من تأثَت على تركيب اجلملة.

                                                           
15 M. Abdul Hamid dkk, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Teori 

Belajar Konstruktivisme untuk Mahasiswa (Arabi: Journal of Arabic Studies, Vol. 4, No. 1, 

2019)Hlm.4. 

 16 Sri Hayati, Belajar & Pembelajaran…. Hlm.70. 
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 قاؽ: تعدد االشتقاقات للفعل ديثل إحدل الصعوبات.االشت -4
 األساليب اللغوية مثل: االستفهاـ، الشرط، النهي، العطف، االختصاص ....  -5
 .نظم اجلملة كتركيبها -6
 ادلطابقة: ادلطابقة يف األمساء كاألفعاؿ كالضمائر من الصعوبات الشائعة. -7
ادلنطوقة بتوزيع ادلناسب بنظاـ اللغة  التزمُت: يعٍت زمن ادلتكلم يوزع على صوت -8

 كقوانُت الكالـ فيها.
التنغيم: يعٍت رفع الصوت كخفضها للتعبَت عن ادلقصود ادلختلف للجملة  -9

كحالتو النفسية كمشاعره من ىدكء  الواحدة، كقد يدؿ التنغيم على سلوؾ ادلتكلم
 كانفعاؿ.

 17.االعراب كارتباطو بضب  احلركات -12
 : (PAIKEMفعالة وممتعة )و نشط والمبتكر واإلبداعي ال ميالتعل -هـ 

متنوعة من  للطالب القياـ باألنشطة ديكنم ذال ميىو تعل PAIKEMم يتعلإف  
، بينما يستخدـ العمل م الطالب أثناءي، مع الًتكيز تعلالفهم أجل تطوير ادلهارات ك

 استخداـ البيئة( ، حبيثدخل فيو كسائل التعليمية )ك  تنوعة من أدكاتادلادلعلم رلموعة 
 كفعالية. كشلتعاا م أكثر تشويقيالتعل

دييل يفعلو ادلدرس م الذم كاف يأف منوذج التعل مدفوع بالواقع PAIKEMتطبيق ك 
إىل جعل الطالب يشعركف بالكسل كادللل، حيث جيلس الطالب كىم يستمعوف إىل 

. ادلدرسدلا قالو  كتاهبميف   ادلالحظات أهنم يكتبوفزلاضرة دكف إبداء أم رد غَت  ادلدرس
، كادلعاًف للمسئلة السابقة PAIKEM جاء .تعلم للطالب دلادة ة الفهملقينتج  ىذا االمر

 دلشاركة بنشاط يف أنشطةا يسمح للمعلمُت كالطالب على ىذه النموذاج ميالتعل ألف
 اإلبداعية معالمعلمُت كالطالب الخراج ركحهم ل م. ىذه االسًتاتيجية شلكنة أيضنايالتعل

                                                           

للنشر ، )عماف: دار رلدالكم اكتساب اللغة نظريات وتطبيقاتأمحد عبد الكرمي اخلويل،   17 
 .33-32(، ص. 2213كالتوزيع، 
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، الوقت م. كيف نفسييف أنشطة التعل ام. حياكؿ ادلعلم أف يكوف مبدعييف أنشطة التعل
 ىمالكتساب ادلعرفة كالتفاعل مع أصدقاء ا أف يكونوا مبدعُتعلى الطالب أيض الـز

 18.ادلتوفرة كادلعلمُت كادلواد التعليمية مع مجيع األدكات
نش  يعٍت المتعة. ادلفعالة ك البداعية ك كإل النش  كادلبتكرب PAIKEMتعٍت كلمة 
يسأؿ الطالب بنشاط كيسألوف جيدا ك جيب أف خيلق ادلعلم جونا  أف يف ىذه العملية
على خلق جو  ا. يف ىذه احلالة يُطلب من ادلعلم أف يكوف قادر ىمكيعربكف عن األفكار 

ء اليت نقلها حتفيز قوة التفكَت لدل الطالب على السؤاؿ بنشاط عن األشيا ديكن ذلك
 19ادلعلم.
 : طاالنش تعليم -1

 جيب أف ختلق جونا تنش  الطالب ط يعٍت أف ادلعلم يف عملية التعلماالنش 
شلارسة ادلفاىيم اليت مت ك التجربة ك  تعبَت عن األفكارك التساؤؿ ك السؤاؿ ك  التفكَتب

يف بناء ادلعرفة، كليس عملية من الطالب  نش التعلمها كمبدعا. التعلم ىو عملية 
إذا كاف التعلم ال يوفر الفرص  تلقوف فق  زلاضرات ادلعلم عن ادلعرفة.ت يتال سلبية

 22.مع جوىر التعلم نشاط  فإف التعلم متناقضالللتفكَت ب للطالب
 : تعلم ادلبتكر -2 

حترر ديكن أف  تعلم ادلمتعةالتكييف مناذج  ديكن أف يتم تعلم ادلبتكر من خالؿ: 
ختتلف عن منوذج  طبعام. ىذا النموذج التعليمي ادلبتكر يالتعليف  الطالب من ادللل

 غرس فكرة "التعلم متعة" ادلدرس حياكؿ، ميأصبح عادة يف التعل تعلم التقليدم الذم
 ،ادللل، كالكسل، جيب أف يتحرر الطالب من بتكرادل لطالهبم. من خالؿ منوذج تعلم

 لك.كغَت ذااخلوؼ من الفشل 

                                                           
18 Mu’awanah, Strategi Pembelajaran (Pedoman untuk Guru dan Calon Guru), 

(Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), Hlm. 136-137. 
19 Mohammad Adnan, Urgensi Penerapan Metode PAIKEM bagi Guru dalam 

Meningkatkan Mutu Pembalajaran Pendidikan Agama Islam, (CENDIKIA: Jurnal Studi 

Keislaman, Vol. 3, No. 1, Juni 2017) Hlm 137. 
20 Umi Hanifah, Penerapan Model PAIKEM …. Hlm..204-205. 
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ز القوة حتفي عتماد مناذج التعلم اليت ديكناال أحد األمثلة على تعلم ادلبتكر ىو 
يف التعلم الذم مت تطبيقو. على سبيل  كثَت من االبتكاراتاإلبداعية لدل الطالب.  

ادلعركؼ باسم تعلم القائم  التعلم باستخداـ جهاز كمبيوتر أك أكثرحاليا  جاء ادلثاؿ
ىذه مناذج التعلم يستخدـ الطالب  أك احملاكاة. Drill.tutorial (PBKعلى الكمبيوتر )

ا يف قدديها شفهيمواد الدرس اليت مت ت أجهزة الكمبيوتر كأدكات مساعدة للتعلم.
ة أجهز  ، ديكن قراءهتا من قبل الطالب من خالؿ الشاشةمن قبل ادلعلم السابق

مرارا كتكرارا.  التجاربا إجراء عمليات احملاكاة أك الكمبيوتر. ديكن للطالب أيض
من ادلواد التعليمية من خالؿ اختبار  همنيدتك ختبارإ، ديكن للطالب ى ذلكعلإضافة 
 .باشرةادلنتيجة يف الوقت العرض ك ، مت توفَته الذم

 : تعلم اإلبداعي -3
م ىو يشيء ما، كيعٍت مصطلح اإلبداع أف التعلالاإلبداع يعٍت القدرة على إنشاء 

طالب لديو خياؿ كأفكار خاصة بو إلنشاء العملية تطوير إبداع الطالب، ألف كل 
، اإلبداع م اإلبداعي يركز على تنميةيتعل 21وجود.ادلشيء الديدة أك تطوير اجلشياء األ

الفنوف  ارسةشل ،حق ادلؤلف )التأليف، صنع احلرؼ على حد سواء تنمية اخلياؿ كالقوة
. تطوير مهارات التفكَت اإلبداعي اإلبداعي مهارات التفكَتكغَتىا( ككذلك تنمية 

ادلدرسة  تعلم يفال العقالين. ة مع القدرة على تفكَت ادلنطقيمتوازن جيب أف يكوف
، منطقي السعي لتنمية مهارات تفكَت العقالين ، بشكل عاـ لديو الكثَتاالبتدائية

سابية احلل على حل مسائل العم على سبيل ادلثاؿ من خالؿ تعلم الرياضيات )دترين
 .ذات إجابة كاحدة(

 : تعلم الفعاؿ -4
جيب أف يضمن  الفعاؿ أنو أيا كاف منوذج التعلم الذم يتم اختيارهتعليم تعٍت  

 أقصى. ديكن إثبات ذلك من خالؿ اإلصلاز حتقيق أىداؼ التعلم بشكل فعاؿ

                                                           
21 Aswan, Strategi Pembelajaran Berbasis Paikem, ( Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2016), Hlm. 46. 
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هناية عملية التعلم كفاءات جديدة من قبل الطالب بعد عملية التدريس كالتعلم. يف 
 الطالب. لدل تغيَتات يف ادلعرفة كادلواقف كادلهارات جيب أف تكوف ىناؾ أنشطة

ذلذا  مدعومنا جبو كبيئة مناسبُت. التعلم لتحقيق ىذا تعلم الفعاؿ جيب أف يكوف 
ا إدارة الطالب ك  السبب جيب أف يكوف ادلعلم قادرنا على إدارة مكاف التعلم جيدن

 22.مواد التعلم كإدارة موارد التعلمأك  إدارة زلتولك  تعلمكإدارة أنشطة ال
 : اجلذاب تعلم -5

بادلرح،  مليئة االذم مت تصميمو بطريقة توفر جو  ىو التعلم اجلذاب التعلم 
ا على عل الطالب أكثر تركيز جي شللة للطالب. مثل ىذا اجلو سوؼ ، الكاألىم
على. ادلستول العايل من أ انتباىو، حبيث يكوف التدريس كالتعلم يف فصل األنشطة
 حتسُت نتائج التعلم. ، اإلرادةاالىتماـ
ادلواد التعليمية،  مالئمة، السالمة البيئية هافعجيب أف تد اجلذاب التعلم 

على  اإجيايب. عندما يكوف التعلم شلتع أف التعلم عاطفيا سيكوف لو تأثَت كالضمانات
، التعبَت كالتفكَت يف ادلستقبل يتحدل الطالباليمٌت كاليسرل،  دراية بأفكار الدماغ

 .أكثر اسًتخاء كقت اليتادلراجعة يف  دمج ادلواد اليت دتت دراستها مع ككذلك
لم عن طريق التعليمية )التع ادلرح ىو استخداـ اللعبة التعلم جلعلمن اجلهود  

 عرب عامل اللعب. ىو، عامل األطفاؿ ادلرحلة االبتدائية اللعب(. كما ىو معركؼ
رلموعة  م كالبدء يف فهم كضعهم كدكرىم يفأنفسه ادلشاركة يف اللعبة، ديكنهم تطوير

عند  اجملتمع  ا لػفهم كالوفاء بوضعهم كدكرىم يف، كاليت ستكوف مفيدة جدمأقراهن
كجهد البتكار التعلم  التعليمية مت حبثها كدراستهامن خالؿ األلعاب  . التعلمكبارىم

تعليمي يف التعلم. اجلانب  رئيسي كاحد يف اختيار اللعبة ىناؾ مبدأ يف ادلدارس.
 23.ادلمتع كجوانب حتقيق أىداؼ التعلم

 :  تراتيجياتهطرائق التدريس واس -و
                                                           

22 Umi Hanifah, Penerapan Model PAIKEM … Hlm.306. 

 23 Mu’awanah, Strategi Pembelajaran …..Hlm. 130-138. 
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 : مفهوم الطريقة في التدريس -1
بأهنا "ادلنهج أك األسلوب الذم  االطريقة يف التدريس بصورة إجرائية ديكن تعريفه 

درسو منفردا حىت جيرج من الفصل، كيكوف ىذا ادلنهج أك من أكؿ مادة قاـ بو ادلدرس 
األسلوب فرصة للمدرس لكي يسيطر على مادتو، كيتأكد من اإلجراءات اليت سيقـو 

فعالية يف عملية التعليم. أك النشاط ك الهبا، كيعطى الفرصة الكاملة للطالب حىت يشارؾ ب
األسلوب الذم يتبعو ادلدرس يف لطريقة يف التدريس يأخذ يف اعتباره اديكن نقوؿ أف 

التنظيم كإعداد ادلادة أك الدرس، كأيضا عن الفنيات ادلستخدمة يف التدريس، كما يأخذ 
 24يف اعتباره الوسائل ادلعينة بكل أشكاذلا.

 : طرق تدريس اللغة العربية -2
 : طريقة تعليم اللغة اجلماعي -أ

طريقة طورىا  Community Language Learning (CLL)تعلم اللغة اجلماعي  
علم النفس اإلرشادم يف جامعة لويوال  أستاذ Charles A. Curranتشارلز كوراف 

Loyola University  مبدينة شيكاغوا األمريكية، كىو مل يكن لغويا كال متخصصا ،
بتأكيدىا على  –بدأ عهد الطريقة السمعية الشفهية  يف فرع من فركع علم اللغة.

خيبو حُت أخذت ثورة  –ح كالتدريبات االستظهارية لألمناطأشكاؿ السط
تشومسكي يف علم اللغة تلفت معلمي اللغة إىل "البنية العميقة" للغة كحُت بدأ 
علماء النفس يدركوف الطبيعة الوجدانية يف تعلم كلو. ككانت مرحلة سبعينيات 

كيف استحداث  حافلة بالفوضى، لكنها كانت مثمرة يف أحباث تعلم اللغة الثانية
ه ذطرؽ جديدة يف تدريس اللغة تنهض أساسا على أمهية اجملاؿ الوجداين. كمن ى

 25الطرؽ ما أصبح معركفا بتعليم اللغة يف اجلماعة.

                                                           

االتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية زلػمد عبد العزيز الربعي كىدل زلػمد إماـ صاٌف،   24 
 .36(، ص. 2212، )الرياض: دار الزىراء، )األساس والتطبيقات(

 147(، ص. 1994)بَتكت: دار النهضة العربية،  ،تعليم اللغة وتعليمهاس اأسكف، دكجالس بر 25  
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 :طريقة النحو كالًتمجة  -ب
طريقة النحو كالًتمجة  ىي مزيج من طريقتُت رئيسيتُت ، كمها طريقة النحو  

ي طريقة تركز على حفظ القواعد النحوية أك القواعد كطريقة الًتمجة. طريقة النحو ى
النحوية كعدد من الكلمات ادلعينة. مث يتم ترتيب الكلمات حسب القواعد 
السائدة. بينما طريقة الًتمجة ىي طريقة تركز على أنشطة ترمجة القراءات األكىل من 

 26جنبية إىل لغة الطالب كالعكس.األلغة ال
م يأقدـ طرؽ تعل من دتع Grammar translation methodطريقة النحو كالًتمجة  
 نقلت اللغتاف إلالتيية، كاف عصر النهضة يف البالد األكركبية إىل ترجعالثانية ك  ةاللغ
عن تزايد العالقات بُت سلتلف  اث اإلنساين إىل عامل العرب فضالاليونانية للًت ك 

 يف اإلرادة تاللغتُت فاشتد عنالبالد األكربية شلا أشعر أىلها باحلاجة إىل تعلم 
الثانية يف العصور  ةاللغ تعليماليت كانت شائعة يف  األساليب جاء بعدىاتعلمها. ك 

 من ىذه القواعدك شرح قواعدىا بواسطة ىو  سطى. كلقد كاف ادلدخل يف تدريسوالو 
النحو  تعليمصار  ك ،لقراءةكا الًتمجةبإىل تعليم مهارات اللغة األخرل اخلاصة  ينطلق
 كطريقة التفكَت. يةاية يف ذاتو. حيث أنو كسيلة لتنمية ملكات العقلح
 : طريقة ادلباشرة -ج
ظهرت ىذه الطريقة يف الوقت الذم ظهرت فيو الدراسات اللغوية اجلديدة، اليت  

داعت إىل دراسة اللغة دراسة عملية ىجردة. ككاف ىذه الدراسات تأسس على أف 
 أك احلديث األصل فيها كجاء بعدىا الكتابة.اللغة ىي سلوؾ طبعي، كالكالـ 

انطالقا من ىذه النظرية، فإف الطريقة تنظر إىل تعلم اللغة الثانية بأهنا سلوؾ طبعي، 
يتم بطريقة طبعية مباشرة، مثلما الطفل تكتسب اللغة أمو، بعيدا عن  كجيب أف

 الًتمجة كشرح ادلباشر كغَت ذلك من األساليب النظرية.

                                                           
26 Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyiddin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta: 

BinaPublising, 2010), hlm. 40 
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ه الطريقة بالطريقة ادلباشرة ألهنا دينع كجود عالقة مباشرة بُت كقد مسيت ىذ 
 27كسيطة اللغة األـ.الكلمة كالشيء أك بُت العبارة كالفكرة، كمن غَت حاجة إىل 

 : طريقة السمعية الشفوية -د
قد أدل االىتماـ اجلديد ادلتزايد بأف يكوف اإلنساف قادران على االتصاؿ باللغة  

طريقة هتدؼ إىل إتقاف كىي  ،مصطلح )السمعي الشفوم( األجنبية إىل صياغة
دعا  كأساس إلتقاف مهارات القراءة ك الكتابة ثانيان.   مهارات االستماع كالكالـ أّكالن 

ىذا ادلذىب إىل أف يبدأ تعليم اللغة بتدريب الدارسُت على االستماع مّث تدريبهم 
 ك الكتابة.على النطق، مثّ يأيت بعد ذلك دكر الكالـ ك القراءة 

ية الشفوية طريقة أمريكية ىف نظر كثَت من الباحثُت يف ميداف عتعد الطريقة السم 
كيستدؿ على ذالك مبا حدث للجيش األمريكي إباف احلرب  التعليم اللغة األجنبية

لى حتدث أم لغة دععدـ قدرة كثَت من اجلنو باللعادلية كحيث فوجئ مسؤكلوف فيو 
احلكومة األمريكيةكشلثلة يف كزارة الدفاع معهدا أطلق عليو  تأجنبية بطالقة. فأنشأ

 Instituteطبق فيو برنامج  The Refense Language معهد كزارة الدفاع للغات 

Army Specialized Training Program (ASTP)  هبدؼ مساعدة الضباط كاجلنود
كبأساليب سريعة ك  ساب لغات الشعوب الذين كانو حياربوهنمكتاألمريكي على ا 

كأسندكا اإلشراؼ على ىذا ادلعهد حملموعة من اللغويُت البنيويُت أمثاؿ فريز  ،مثمرة
ككاف ىوالء يصفوف  ك غَتمها.Robert Lado كركبرل الدك  Pries  Charles تشارلز

مبجموعة من الناطقُت هبا الذم   ُتاللغات ادلراد تعليمها كصفا بنائيا شكليا، مستعين
( حيث يسمعوف إليو، كيصفوا اللغة Informant: على الواحدمنهم ) سلرب كاف يطلق

  28كيقننوهنا كفقا لكالمهثم يعلموهنا باألسلوب نفسو.
                                                           

جامعة ، )الرياض: طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىعبد العزيز إبراىيم العصيلي،   27 
 .66(، ص. 2222اإلماـ زلػمد بن سعود اإلسالمية، 

)رياض: جامعة  طرائق التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز ابراىيم العصيلي ،   28 
 .94( ص. 2222اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، ،
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 : طريقة الفجائية -ز
عتمد على نظريات علم النفس السلوكي اليت يًتكز أكثر تطريقة الفجائية طريقة إف ال

كمن  Response Reinforcement Theory Stimulus)بادلثَتة كاالستجابة كالتعزيز )
خصائص ىذه النظرية أف يكوف ادلدرس أكثر نشاطا كفعاال ككاف ادلتعلم اليعرؼ ما فعلو 

 29ادلدرس فاصبح ادلدرس ادلثَت على ادلدخالت كعمليات سلوؾ اإلنساف.
 تفاعل بُت التحفيز كاالستجابة،الالتعلم بأنو عملية  سابقا أف عرؼ كاتسوفكما 
تكوف ثابتا يف دماغ االنساف. كعلى ىذا  االستجابةفاحلاصل أف  التحفيزكإذا كثر 

ادلرجوة  االستجابةاألسس جعل الباحث الصور كالتحفيز على الطالب حىت حيصل على 
بشكل اجلملة ادلفيدة عن األعماؿ اليومية حىت إذا يركف الطالب يف الواقع إحدل 

 لكاف سهل لو أف يعربه بالعربية الصحيحة. العمليات اليت مت حتفيذه يف الفصل
 

 : تنظيم الطريقة الفجئية -1
طريقة الفجائية طريقة تركز على فهم اجلملة أك العبارة العربية السليمة، كتكز كال 

أيضا على فهم القواعد اللغة العربية الصحيحة. طريقة الفجائية تتعلق بطرؽ التدريس 
مجة ألهنا الطريقة تركز على حفظ القواعد النحوية ادلتعددة. منها طريقة النحو كالًت 

كعدد من الكلمات ادلعينة كتركز أيضا على األنشطة ترمجة القراءات من اللغة األجنبية 
بطريقة السمعية الشفهية حيث أهنا الطريقة  إىل لغة الطالب كالعكس. كتتعلق أيضا

 هارة القراءة كالكتابة.هتدؼ إىل إتقاف مهارة االستماع كالكالـ أكال قبل إتقاف م
طريقة الفجائية على إتقاف مهارة الكالـ  ألف الطالب مطلوب على حفظ التركز  

على تلّفظ أك تركيب اجلملة مثلها. مثال اجلملة  ةكفهم معٌت اجلملة باللغة العربية قدر 

                                                           

 
اللغة )دراسة وصف وتحليل النظرية السلوكية في تعليم فَتكز سوباكر أمحد كمهة احملمودة،   29

، ديسيمرب 2رقم  ،3الة العلمية: لساف الػضاض، رللد مقالسلوكية في الطريقة المباشرة في تعليم اللغة(، )
 .118ص. (. 2216
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"ىو يذىب إىل ادلدرسة" مجلة االمسية يًتكب من الفعل كالفعل كحرؼ اجلار كاسم 
اجملركر، الطالب البد أف يفهم ىذه اجلملة كحيفظها كقدير على صنع اجلملة مثلها 

أنا أدرس يف كمعناىا كقواعدىا، مثال "  بعد أف يشرح ذلم ادلدرس عن تلك اجلملة
 الفصل".

حتتاج طريقة الفجائية إىل الوسيلة التعليمية كىي الصورة. كما أف ىذه الطريقة  
عتمد على نظريات علم النفس السلوكي اليت يًتكز أكثر بادلثَتة كاالستجابة كالتعزيز ت

كيكوف الصورة كالتعزيز حىت حيصل على االستجابة ادلرجوة. كالصوة ادلستخدمة ىي 
تبُت عن األفعاؿ اإلنساف يوميا كصورة الشخص يذىب إىل ادلدرسة. الصورة 

يف عملية التدريس بدال من  ااالستخداـ الصورة أيضا ألهنا ال تأخذ كقتا كثَت 
عزيز )فيديو أك فعل اإلنساف مباشرة( اليت سيأخذ كقتا كثَتا يف استخداـ غَتىا كالت
 عملية التدريس.

ادلبتدئُت بنسبة اللغة العربية ألهنا طريقة سهلة  لطالبلطريقة الفجائية تناسب كال 
اجلملة "ىو ك يف فهم اجلملة العربية كيرشد الطالب على تركيب اجلملة مثلها. 

يذىب إىل ادلدرسة" ديكن أف يطورىا الطالب إىل اجلمل الكثَتة مثلها بتغيَت الفاعل 
اجلملة الكثَتة كمل  كالفعل كاجلار كاجملركر ادلناسب للحاجة كتبعيد الطالب على حفظ

كإذا فهم الطالب النظرية كالقواعد فيقدر على  يقدر على تطويرىا إىل اجلملة مثلها
 تركيب اجلملة ادلتعددة كمل حيتج إىل حفظها.

 : طريقة الوصوؿ إىل الطريقة الفجائية -2
خرج إىل مدرس اللغة العربية يف تعليم مهارة كادلطريقة الفجائية  الالباحث  نشأ 

طالهبم على حفظ ادلفردات من من ادلدرس يطلبوف  األف كثَت  ،الكالـ للمبتدئُت
لمفردات على تركيب ل تركيبهمكصار  االطالب على تركيبه ايقدرك  يف حُت ملك 

عن القواعد كالًتكيب  ذلم ألف ادلدرس مل يشرح ،كن مجلة صحيحةحبيث مل تلغتهم 
 منكثَتا يف كالمهم مث جاء   اخطاء خي ء الطالبحىت الصحيح باللغة العربية 
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تركيب  واقدمائهم يف ادلدرسة أك ادلعهد كيفية تكلمهم يوميا كمل يعرف ايقلدك ل مبعدى
 مجلة العربية الصحيحة.

طريقة الفجائية تكوف كادلخرج للعالج على األخطاء يف الكالـ ألهنا يرشد 
الطالب بعدىا الطالب على فهم اجلملة كادلعٌت كقواعدىا الصحيحة حىت يستطيع 

 تركيب اجلملة العربية الصحيحة خارج عن اخل ء.
 : ادلزايا كالعيوب لطريقة الفجائية -3

لكل طريقة التدريس ىناؾ ادلزايا كالعيوب ككذلك طريقة الفجائية ىناؾ ادلزايا ذلا 
 ككذالك مل ختلو طريقة الفجائية عن العيوب.

 : طريقة الفجائيةالمزايا  أ(
ة على تطبيقها يف تعليم ادلهارة الكالـ خاصة يف تعليم الطريقة السهل (1

 .اجلملة العربية
 .طريقة الفجائية مل تأخذ كقتا كثَتا يف عمليتهاال (2
الذم مت تصميمو  كالتعلم ،اطريقة الفجائية تكوف جذابالعملية التعليم ب (3

 .شللة للطالب ، البادلرح، كاألىم مليئة اطريقة توفر جو ذه هب
ادلعلومات تبقى قويا يف ذىن الطالب ألف الصورة كاجلملة يكررىا  (4

 .الطالب كثَتا
 : طريقة الفجائيةال( عيوب ب
 .كل مرحلة الطالب بل فقد للمبتدئُتلناسب تطريقة الفجائية مل ال (1
إىل  وادلدرس إىل الوسيلة التعليمية اليت البد لو أف يوفرىا قبل دخولحيتاج  (2

 .الفصل
 لتعليم ادلهارات األخرل إال دلهارة الكالـالطريقة الفجائية ناسب تمل  (3
 .فقد
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ناسب لغَتىا إىل تكمل فقد طريقة الفجائية تركز يف تعليم اجلملة العربية ال (4
 م ادلفردات.يتعل

 : خطوة تعليم الطريقة الفجائية -4
 كدتت عملية ىذه الطريقة على اخلطوات اآلتية:

ن األعماؿ اليومية ك مكتوب فيها اجلملة العربية ادلعربة ( ادلدرس يوفر الصور عأ
 صور فأكثر(. 8لصور ادلوجودة )

( ادلدرس يوزع تلك الصور إىل مجيع الطلبة كيطلب منهم أف حيفظوا اجلملة ب
 ادلكتوبة حسب الصور.

( ادلدرس كالطلبة يقرؤكف اجلملة يف الصور بصوت مرتفع كيكرركف إىل أف ج
 قرائتها كفهم معناىا. يتعودكا الطلبة يف

( تقييم ادلدرس الطلبة كاحدا بعد كاحد بطريقة السؤاؿ، الطلبة مطلوب بتعبَت د
اجلملة عن الصور دكف أف يرا على اجلملة ادلكتوبة يف الصور، ادلدرس يغيَت 
الصور بسرعة حىت تثبت ادلعلومات يف الذىن الطلبة تثبيتا قويا حيت لو رأكف 

 صور لتكلم بًتكيب صحيح.الطلبة العملية يف ال
( بعد أف دتت العملية السابقة بُت ادلدرس كيفية الصناع اجلملة اجلديدة مثلها ق

 باستخداـ نفس القواعد اليت كجد يف الصور.
( يشرح ادلدرس أف كل فاعل يف اجلملة جاز تغيَته بفاعل اآلخر )سواء كاف ك

 ضمَتا أك امسا(، كجيوز تغيَت الفعل بفعل اآلخر.
 كاألخَت، الطلبة مسؤكؿ بصناع مجلة جديدة بغَت ما أعطاىم ادلدرس سابقا.( ز
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 : منهج البحث -أ
 Steven) نظرا إىلو  ،ية جلمع البيانات وتقدمي الهنتائجهنج ادلالبحث هو طريقة   

Dukeshire & (Jennifer Thurlow ، هنشاط يف شكل مجع الطريقة البحث عملية  أن
مهنجج  تم تعريفتو ، (Creswell)بأهداف البحث  ةالبيانات وحتليلجا وتفسريها ادلتعلق

البيانات مع بعض األهداف  إىلعلمية للحصول الطريقة العلى أهنا  البحث
 1ادلعني. واالستخدامات

 : البحث والتطوير منهج مفهوم -ب
  والتطويريستخدم هذا الهنوع من طرق البحث والتطوير أو يُعرف باسم البحث 

، لذلك ستحدد يل االحتياجات ادلوجودة يف السوقشركة. تقوم الشركة بتحلال يف
هذا الهنوع  يف السوق. يستخدم الباحث اتم بيعجا جيدتات اليت ادلهنتاجالشركة بسجولة 

 ال ُتستخدم البحث والتطوير وابتكاره. نوع ادلهنتاجالبحث إىل حتسني جودة  من
ديكن  بل ،ات(ادلهنتاجمن خالل ابتكار  للشركات فقط )لتحسني جودة الشركة

التعلم  لوسائ شكل على اهنت ادلهنتج يديكن أن ، و البحث والتطوير يف التعليماستخدام 
 2.ادلواد التعليميأو 

البحث والتطوير أسلوب يستخدم للتحقق من ادلهنت ات  أنBorg & Gall قال 
ادلهنتج يف شكل أشياء فقط مثل الكتب واألفالم وبرامج وتطويرها حيث ال يكون 

 ا.أيض م والربامج التعليمية وبرامج تطوير ادلوظفنييالكمبيوتر ولكن يف شكل طرق التعل

                                                           
 1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 1. 

 2 Esti Dwi Martianingtiyas, Research and Development R&D: Inovasi Produk dalam 

Pembelajaran, (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019) hlm. 2.  
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 مافقط وأتجا وأن الباحث خيترب فعالي اأن ادلهنتج موجودأي التحقق من صحة ادلهنتج 
 3.ديداجلتج هنادلوجود أو إنشاء ادلحتديث مهنتج  فجيتطوير ادلهنتج 
طريقة للبحث أو لتصميم أو إلنتاج ادلهنتاج  البحث والتطويرأن  Sugiono قال

 4الذي مت تصميمه. ختبار صالحية ادلهنتجوال
 : تصميمات المنهج البحث والتطوير -1

بشكل عام، خطوات البحث ادلستخدمة إلنشاء مهنتج  أن Sugiono قال
 5جديد هي كما يلي:

 : اإلمكانات وادلشكالت أ(
االحتمال هو كل شيء  .تشكالادل و تحتماالاليبدأ البحث دائًما با     

، إذا تملةاحمل. ديكن أيضا حتويل ادلشكالت إىل ذو القيمة إذا مت استخدامه
عهند وجود  كالتادلش لك ادلشكلة. ستحدثت استغالل على استطاع الباحث

 ادلشكلة من خاللديكن حل هذه و بني وضع ادلتوقع والفعلي.  ،رحنرافاتاال
تكامل ادلعالج الأو منط  ، حبيث ديكن العثور على منوذج ونظامالبحث والتطوير

 كالتب أن تكون اإلمكانات وادلشجتادلشكلة.  تلك ديكن استخدامه حلل
ب أن تكون جتتظجر من خالل البيانات الت ريبية. ال و  أثريت يف الدراسة

بحث عن نفسك، ولكن ديكن هو الشكالت البيانات ادلتعلقة باإلمكانات وادل
تقارير المن توثيق  أو اأيض بحثية ألشخاص آخرينالتقارير الأن تستهند إىل 
 ة.ديداجل عيهنةادلوكاالت الفراد أو األ إىلاألنشطة الصادرة 

 : مجع ادلعلومات ب(
، فإن اخلطوة التالية هي مجع دثةاحملقعية و واال بعد أن تظجر احملتملة وادلشاكل  
 واد للتخطيطادلوالدراسات األدبية اليت ديكن استخدامجا ك تهنوعةادلعلومات ادل

                                                           
3 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 

Hlm. 28. 
4 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), Hlm. 

754. 
5 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan… Hlm. 778. 
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. هتدف هذه الدراسة كالتات اليت من ادلتوقع أن حتل هذه ادلشادلهنتاجبعض 
، خاصة ادلتعلقة ادلهنتاجتقوية  لعثور على ادلفاهيم وأسس الهنظرية اليت ديكنا إىل

 األدب دلعرفة أنسب اخلطوات يف إىل دراسات . وكذلك حيتاجمبهنت ات التعليمية
 .ادلهنتاجتطوير 
 

 : جا ادلهنت تصميم ج(
 ديد مكتملاجلج ا هنتادلشكل تصميم  علىعادة ما يكون هنتي ة الهنجائية ال إن     

وال ديكن  ، ألن فعاليته غري موجودات. ال يزال هذا التصميم افًتاضياادلواصف
صور أو التحقق يف شكل يأن جيب  ادلهنتاجمعرفته إال بعد االختبارات. تصميم 

كدليل لتقييمه وجعله أسجل على األطراف  هحبيث ديكن استخدامج خططاتادل
 فضل.األلفجمه بشكل و  األخرى

 : ادلهنتاجحتقق تصميم  د(
تقييم ما إذا كان تصميم  هنشاط هتدف إىلالهو عملية  ادلهنتاج حتقق تصميم  
 أكثر فعالية من القدمي أم ال.ة سيكون نظام العمل اجلديد يف هذه احلال ،ادلهنتاج

اء ذوي اخلربة من اخلرب  من خالل التقدمي ادلهنتاجديكن إجراء التحقق من صحة 
تقدمي قيمة التصميم  برياخليطلب من كل و ا. ج ادلصمم حديثا للمهنت اتقييم
 نقاط قوهتا وضعفجا. ، حبيث ديكن معرفة اخلطوة التاليةاجلديد

 : حتسني التصميم(  ه
 ، يتم التحقق من صحته من خالل مهناقشة مشًتكةادلهنتاجبعد تصميم        

هنقاط التم زلاولة تقليل تمث  اخلرباء وغريهم من اخلرباء. مث ستعرف نقاط الضعف.
 .ادلهنتاج ذلكلالباحث فعله الضعف عن طريق إصالحجا. حتسني التصميم 

 : ادلهنتاجبة يجتر  و(
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X O 

X O 

اختبارها  ات اليت مت إجراؤها مباشرةادلهنتاجال ديكن أن تكون تصميمات         
. ادلهنتاجيتم اختبار هذا  حىت . ومع ذلك، جيب أن يتم ذلك أواليف أول مرة

 كفاءة نظامالفعالية و ال، وهي مقارنة أجري من خالل الت ارب ديكن لالختبار
 .العمل القدمي مع نظام العمل اجلديد

 One-shot case  ستخدم الباحث طريقة تصميم اجملتمع الواحدة أو إ       

study : وأما صورة التصميمات التمجيدية كما يف اجلدول 
 

 

 = عملية طريقة التعليم اجلديد Xن : إحيث 
             O مالحظة احلصيل عملية طريقة التعليم اجلديد = 
 : ادلهنتاجمراجعة  ز(
يوضح أن أداء  ضد هذه العيهنات احملدودة ادلهنتاجديكن أن يكون اختبار         

القدمي. مثل هذا االختالف مقارنة بالهنظام  نظام العمل اجلديد أفضل عهندما
 .مستقبال ديكن تطبيق نظام العمل اجلديد ، لذلكالكبري

 
 
 : ادلهنتاجاستخدام  بةيجتر  ح(
هي  ة التالية، فاخلطو مراجعة غري مجمةههناك و ، ادلهنتاجاختبار  جنح بعد        

على  ةقيقياحل على الظروف اتم تطبيقجتيف شكل نظام عمل جديد  ادلهنتاج بةيجتر 
ال يزال يتعني تقييم العقبات أو  ،اسع. يف تشغيل نظام العمل اجلديدو الهنطاق ال

 .بعده تحسيهناتالأوجه القصور اليت تهنشأ من أجل إجراء 
 One-shot case  ستخدم الباحث طريقة تصميم اجملتمع الواحدة أو إ       

study : وأما صورة التصميمات التمجيدية كما يف اجلدول 
 



55 

 

 = عملية طريقة التعليم اجلديد Xن : إحيث 
             O مالحظة احلصيل عملية طريقة التعليم اجلديد = 
 : ادلهنتاجمراجعة  ط(
يف اختبار استخدام و . فيجا عيوبالو زايا ادل وجد الباحثإذا  ادلهنتاجمراجعة  تمت    

 يف هذه احلالة. ادلهنتاجتقييم أداء ات ادلهنتاجلى صانعي جيب ع ادلهنتاج
 : شامل للمهنت اتالتصهنيع  ي(
 ادلهنتاجأن  لىإذا مت اإلعالن ع نفذت تصهنيع الشامل للمهنت اتيف مرحلة     

، صهنع آلة بشكل مجاعي. على سبيل ادلثال إنتاجهكن ديو  الذي مت اختباره فعاال
تم إنتاججا بكميات كبرية إذا استهندت ت، سفيدةادلادة ادلتصبح  الزبالةديكهنجا حتويل 
، جيب نتاج مهنتجاجلدوى االقتصادية والتكهنولوجية والبيئية. وذلك إل إىل الدراسات

 6.ارواد األعمال والباحثني العمل مععلى 
 : مجتمع وعينة البحث -ج
هو العهنصر الكامل سيتم استخدامه  و  7،هو موضوع البحث بأكمله اجملتمع  

 بحث.لل قيدالوحدة  يضوع ادلراد قياسه وههو كامل ادلو  اجملتمعتعميم. ال كوالية
تعميم تتكون من أشياء أو ال واليةعبارة عن  اجملتمع، يكون يف هذه احلالة  

. جامعيهنة حيددها الباحث لدراستجا مث استخالص نتائ  مواضيع ذلا كميات وخصائص
ليسوا الرقم ادلوجود  اجملتمعخرى. األأشياء ليسوا رلرد أشخاص، ولكن  اجملتمعلذا فإن 

يف ادلوضوع أو موضوع قيد الدراسة ولكهنه يشمل مجيع اخلصائص اليت ديتلكجا ادلوضوع 
 61عددهم  األولة الفصل ويكون اجملتمع ذلذا البحث هو مجيع طلب 8أو الكائن.

 طالبا.

                                                           
 6 Hanafi, Konsep Penelitian R&D dalam Bidang Pendidikan, (Jurnal Kajian Keislaman, 

Vol. 4 No.2 Juli-Desember 2017) hlm. 139-141. 

 7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2014), hlm. 173. 

 8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif … hlm. 172. 
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زئية من رلتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معية اجلوالعيهنة هي عبارة عن رلموعة  
تلك الهنتائج وتعميمجا على كامل رلتمع الدراسة  توإجراء الدراسة عليجا واستخدم

 26عددهم ب -الفصل األولكون العيهنة ذلذا البحث هي مجيع طلبة تو  9.األصلي
 طالبا.

 : وأدواتها طريقة جمع البيانات -د
 ذو أدوات مجعجاطريقة و  لحصول على البيانات احملتاجة استخدم الباحثل  
 :امه عالقة بادلوضوع،ال

 : ادلالحظة (1
ادلالحظة آلة مجع البيانات بطريقة ادلباشرة، مثال اجراء ادلالحظات من خالل  

الصوتية. وحيتوي ادلالحظات دليل ادلراقبة االختبارات واالستبانات والتس يالت 
 على قائمة بأنواع األنشطة اليت قد تهنشأ وسيتم مالحظتجا.

وتقوم الباحث يف هذا البحث مبالحظة مباشرة على حوادث وأحوال الفصل وما 
مشى من أفعال وأعمال الطالب وادلعلم داخل الفصل، فيهنظر األثر من عملية 

 التعلم عهند ادلعلم والطالب.
 : االختبار (2

 تمريهنات ادلستخدمة دلعرفة ادلجارات أو الذكاءالاالختبار هو عبارة عن األسئلة أو 
أو اإلجابة والرد  االسائل قيام هب على هنبغييو موعات، اجملفراد أو األأو القدرات عهند 

  15.كتوب أو القول والعملادلشكل  على سواء اعلي

                                                           

 .84ص. ...  منهجية البحثزلمـد عبيدات وأصدقائه،  9  
رسالة الدكتورة غري مهنشورة ) جامعة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات، مجدي وحيين سالم،   15

 175حبث الرضا، سودان ( ص : 
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 الفصل الرابع

 بيانات ومناقشتهاالتحليل 

 : لمحة عن الميدان البحث -أ
 : أحوال معهد دار العلوم العصري -1

معاىد العصري يف بندا أتشيو، ُبٍت  ىحدامعهد دار العلوم العصري ىو من 
 5شارع شياه كَوال رقم اليف  m2 849984±األرض  علىم 1991منذ السنة 

9 يعمل ىذا ادلعهد ربت اإلشراف مؤسسة بناء بقرية كورامات كوتا آالم بندا أتشيو
 SMP Islam YPUIنوية و ادرسة ال ادل تتكون منوفيو أربع ادلدارس  األمة االسالمية

 درسة الدينية9ادلدرسة العالية و ادلو 
رحلة لم دل1991/1991مرة يف عام الدراسية جارت عملية التعليم أول 

الطالبات لقلة مرافق العامة9 وبعد ثالث  مع عدم القبول بالاط 18ال ناوية بـ 
فتح  معم بدأ ادلعهد بقبول الطالبات 1998/1998السنوات يف عام الدراسية 

م فتح معهد دار العلوم ادلدرسة 1999/0111درسة العالية9 ويف عام الدراسية ادل
ويف  Kemendikbudربت االشراف  SMP Islam Darul ‘Ulumديدة ادلسمى بـ اجل

بناء دبؤسسة  اقبلو مل يكن مشًتك تديدة بل كاناجلادلدرسة  ت ىياحلقيقة ليس
 أرض ادلؤسسة بناء األمة االسالمية9 على ابوحدى مستقلة هااألمة االسالمية لكن

 احلال اسم البناء رقم
 الفصول 1

 ال انويةادلدرسة  -
- SMP Islam Darul ‘Ulum 
 ادلدرسة العالية -

 جيد
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 ائلالوس -0
والمباني في 
معهد دار 

العلوم 
 : العصري

 1 اجلدول
جمع  -ب

البيانات 
 : ومناقشتها

مت مجع   
البيانات 

ومناقشتها ذلذا 
البحث 

باستخدام 
منهج البحث 

، والتطوير
ودلنهج البحث 

 ذلا والتطوير
عشر خطوات 

 وىي:
 : مشكالت الحتياجات البحثالمحتملة وال -1

 جيد قاعة االجتماعية 0
 جيد معمل احلاسوب ومعمل الطبيعية ومعمل اللغة 8
 سكن الطالب 8

 سكن توكو عمر -
 سكن الكندي -
 سكن ابن سينا -
 سكن آياه عيسى -
 سكن الفرغٍت -
 سكن اجلديد -

 جيد

 سكن الطالبات 5
 أوستَتالياسكن  -
 سكن اجلديد -
 سكن سَتي صفية الدين -
 سكن جوت موراه إنتان -

 جيد

 جيد ادلسجد 5
 جيد ادلكتبة 7
 جيد ادلطعم وادلطبخ 4
 جيد ملعب 9

 جيد سكن األساتذة 11
 جيد احلمام 11
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لة اليت أحث دبالحظة معهد دار العلوم بندا أتشيو لبحث عن ادلساقام الب 
ادلبتدئُت خاصة يف مهارة الكالم9 ومنها وجد الباحث أهنم مل  الطلبةنتشر بُت ت

وىذه ادلسألة زنتاج إىل نوع البحث  9فيدة جيداادلاجلملة  بًتكيب وايستطيع
يف تعليم مهارة  والتطوير حىت يطور الباحث الطريقة اجلديدة ادلناسبة للطالب

عد الصحيحة ألن الكالم وخاصة يف كيفية تركيب اجلملة ادلفيدة متابعة بالقوا
لديهم القدرة والكفائة يف حفظ ادلفردات9 وزنتاج أيضا عملية التطوير إلصالح 
بعض األخطاء الشائعة بُت الطالب يف تركيب اجلملة ألىم مازالوا أن يتكلموا 
باجلملة العربية ادلعربة )تركيب اجلملة بًتكيب قواعد اللغة االندونيسية( وطبعا قواعد 

 ة سنتلف بقواعد اللغة العربية9اللغة االندونيسي
 علىقلة طريقة التعليم اجليدة لتعليم ادلبتدئُت ل الضعف سبابأومن 

وا ادلفردات ومل يقدروا على ظأهنم حف الطلبةيطة ويشكون ستركيب اجلملة الب
وبعضهم الفعل على حسب الضمَت  تصريف صعوبة استخدامو يف اجلملة ادلفيدة

مَته" قال ضالفعل لكل  تصريف ةي"حنن مل نفهم كيف9 قبل من مل يدرسوا العربية
 ادلالحظة9 عندبعض الطالبات 

ذلم  ةأراد الباحث أن يبحث عن الطريقة ادلناسب سبابومن تلك األ 
 تعبَت الشفوي9الاصة يف ختعليم اللغة العربية  على لتسهيلهمو 

 : جمع المعلومات -0
نتشر فيما بُت الطلبة تشكالت اليت ادلادلالحضة عن األحوال و  تسب 

يف  تعبَت الشفويال أيدار العلوم بندا أتشيو، وركز الباحث يف مسئلة واحدة دبعهد 
ب9 وقام الباحث بادلالحظة مع الطالبات وطرح الباحث بعض -فصل األولال

 األسئلة منها:
 ؟ ىن( كيف تكون طريقة التعليم التعبَت الشفوي عندأ
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ًتمجة النحو و الب كان بالطريقة -عملية تعليم التعبَت الشفوي يف الفصل األول 
 حسب الكتاب دروس اللغة العربية9

الطالبات يف عملية تعليم التعبَت الشفوي بكتاب  ت( ما ىي الصعوبة اليت وجدب
 دروس اللغة العربية ؟

يف تعليم التعبَت الشفوي، اجلمال يف الكتاب مل  احتياهتنكل   نالكتاب مل يوفر ذل
الباب  يف يومية9 م ال، جاء يف الكتاب نيف حياهت ادلستخدمةيوفر كل اجلمال 

يف  نناسب بأحواذلتفقرة بعده جاءت بادلوضوع اليت ال العن اللون واألشكال و 
ن تغفلو  نتلك اجلمال يف حياهت نارسسبفظن اجلمال يف الكتاب ومل ربادلعهد9 

 بعد األيام وكذلك إىل هناية الكتاب9
 تعليم التعبَت الشفوي ؟المن خالل عملية  أن تستوعنب ن( ماذا تردج

يطة وأتكلم باللغة العربية عن األعمال اليومية اليت س"أريد أن أفهم اللغة العربية الب
 نستخدمها كل يوم"9

الطلبة  لة واحتياجاتأومن خالل ادلالحظة وادلقابلة وجد الباحث ادلس
لطريقة تعليم التعبَت الشفوي اجلديدة، بناء على ذلك قام الباحث بتصميم 

ب دبعهد دار -فصل األولاليف  اتبالالطريقة "الفجائية" لًتقية مهارة الكالم الط
 العلوم بندا أتشيو9

 
 : جا المنت تصميم-8

وجد الباحث  ةبعد  أن سبت ادلالحظة ومجع ادلعلومات من ادلدرسة والطلب
 بعض النقاط اليت زنتاج عالجها ضروريا منها: 

 طلبة ادلبتدئُت زنتاج إىل ادلمارسة أك ر يف تركيب اجلملة عن األعمال  (أ  
 9واللهن يف الكالمخطأ األاليومية حىت يبتعد الطلبة عن 

  مذلمرحلة ادلبتدئُت حىت يسهل لتصميم طريقة التعليم اللغة العربية ادلناسبة ل (ب  
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 9باللغة العربية واأن يتكلم
السابقة عمل الباحث بتصميم طريقة التعليم ادلسمى بـ ومن النقاط 

 "الفجائية" وسيأيت بيانـها فيما يلي:
السلوكية و مدخل  النظرية طريقة الفجائية ىي الطريقة يبٌت على مدخل

PAIKEM 9  سيكولوجيا النظرية السلوكية ىي من إحدى النظريات تتضمن يف علم
وتبحث ىذا العلم عن سلوك االنسان ونوع الردود ادل َتات ادلقدمة إليو وما عنده 
شيء من العالقة باحلّس أو بناء اخللق اآلخر9 ومت تأسيسها يف القرن التاسع عشر9 

 Response Rainforcementواشتهرت ىذه النظرية بادل َتة واالستجابة والتعزيز )

Theory Stimulusصائص ىذه النظرية أن يكون ادلدرس أك ر نشاطا ( ومن خ
وفعاال وكان ادلتعلم اليعرف ما فعلو ادلدرس فاصبح ادلدرس ادل َت على ادلدخالت 

للطالب القيام  شنكناليت  ميىو التعل PAIKEMم يتعل 1وعمليات سلوك اإلنسان9
 الطالب أثناءم ي، مع الًتكيز تعلالفهم متنوعة من أجل تطوير ادلهارات و باألنشطة

الوسائل التعليمية و  ، بينما يستخدم ادلعلم رلموعة متنوعة من األدواتالعمل
 0وفعالية9 وممتعاا التعلم أك ر تشويق استخدام البيئة( ، حبيثدخل فيو )

 ويتم فعلية طريقة الفجائية على خطوات التالية:
العربية ادلعربة  ادلدرس يوفر الصور عن األعمال اليومية و مكتوب فيها اجلملة (أ

 9صور فأك ر( 4لصور ادلوجودة )
ادلدرس يوزع تلك الصور إىل مجيع الطلبة ويطلب منهم أن زنفظوا اجلملة  (ب

 9ادلكتوبة حسب الصور

                                                           

 
السلوكية في تعليم اللغة )دراسة وصف وتحليل النظرية فَتوز سوباكر أمحد وذنة احملمودة،   1

، ديسيمرب 0رقم  ،8الة العلمية: لسان الـضاض، رللد مقالسلوكية في الطريقة المباشرة في تعليم اللغة(، )
 1149ص9 (. 0115

2 Mu’awanah, Strategi Pembelajaran (Pedoman untuk Guru dan Calon Guru), (Kediri: 

STAIN Kediri Press, 2011), Hlm. 130-138. 
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ادلدرس والطلبة يقرؤون اجلملة يف الصور بصوت مرتفع ويكررون إىل أن  (ج
 9يتعودوا الطلبة يف قرائتها وفهم معناىا

الطلبة واحدا بعد واحد بطريقة السؤال، الطلبة مطلوب بتعبَت  تقييم ادلدرس (د
اجلملة عن الصور دون أن يرا على اجلملة ادلكتوبة يف الصور، ادلدرس يغيَت 
الصور بسرعة حىت ت بت ادلعلومات يف الذىن الطلبة ت بيتا قويا حيت لو رأون 

 9الطلبة العملية يف الصور لتكلم بًتكيب صحيح
العملية السابقة بُت ادلدرس كيفية الصناع اجلملة اجلديدة م لها بعد أن سبت  (ه

 9باستخدام نفس القواعد اليت وجد يف الصور
يشرح ادلدرس أن كل فاعل يف اجلملة جاز تغيَته بفاعل اآلخر )سواء كان  (و

 9ضمَتا أو امسا(، ورنوز تغيَت الفعل بفعل اآلخر
 9ة بغَت ما أعطاىم ادلدرس سابقاواألخَت، الطلبة مسؤول بصناع مجلة جديد (ز
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 : ةطريقة الفجائياللصور ادلستخدمة يف عملية التعليم بادل ال 
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 : جا المنتتحقق تصميم  -8
بعد أن سبت عملية تصميم ادلنتج زنتاج ادلنتج إىل ربقيق من األساتذة  

تكون الطريقة فعالة من ناحية اخلبار يف مسئلة طريقة تعليم اللغة العربية حىت 
 النتيجة والسليمة من الناحية ادلدخل والنظرية9

ادلنتج من اخلربان يف مسئلة طريقة التعليم اللغة ربقق التصميم طلب الباحث 
أسئلة اليت يتظمن خبطوة التعليم وادلدخل ادلستخدمة  7العربية، وطرح الباحث 

 لكل خطوة، واحلاصل كما يلي:
 جستَتادلا بدر الزمان، 9الدكتوراخلبَت األول:  (أ

 ادلاجستَت حلمي، 9الدكتوراجلبَت ال اين:  (ب

 ج من اخلبَت األول:ا ربقيق ادلنت
 8 اجلدول

 نتيجة ادلدخل التعليم اتخطو  رقم
غَت  مناسب

 مناسب
الصور يوفر ادلدرس  1

عن األعمال اليومية 
فيها  مكتوبو 

 ةملة العربية ادلعرب اجل
 4) ةلصور ادلوجود

 صور فأك ر(

ىو  PAIKEMم يتعل
 شنكناليت  ميالتعل

للطالب القيام 
متنوعة من  باألنشطة

أجل تطوير ادلهارات 
، مع الًتكيز الفهم و

 م الطالب أثناءيتعل
، بينما يستخدم العمل

ادلعلم رلموعة متنوعة 

PAIKEM √  
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الوسائل و  من األدوات
 التعليمية

تلك  يوزع ادلدرس 0
الصور إىل مجيع 
الطلبة ويطلب منهم 

اجلملة  واأن زنفظ
ادلكتوبة حسب 

 الصور

ىو  PAIKEMم يتعل
يسمح الذي  ميالتعل

 للمعلمُت والطالب
للمشاركة بنشاط يف 

 ميالتعل األنشطة

PAIKEM √  

ادلدرس والطلبة  8
ون اجلملة يف ؤ يقر 

الصور بصوت 
إىل  ونمرتفع ويكرر 

الطلبة يف  واأن يتعود
 اوفهم معناى اقرائته

يعرف واتسون التعلم 
بأنو عملية تفاعل بُت 

 التحفيز واالستجابة،
رنب أن  ،ومع ذلك

يكون التحفيز 
واالستجابة يف شكل 

 سلوك شنكن
 مالحظتها وقياسها9

Behavioristik √  

م ادلدرس يقيت 8
الطلبة واحدا بعد 
واحد بطريقة 
السؤال، الطلبة 
مطلوب بتعبَت 
اجلملة عن الصور 
دون أن يرا على 

النظريات  م،بشكل عا
اليت تنتمي إىل عائلة  

السلوكية ينظر  كبَتة
إىل البشر على أهنم  

 -كائنات زلايدة 
عن  تفاعلية –سلبية 

البيئة9  مناحملفزات 

Behavioristik √  
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اجلملة ادلكتوبة يف 
الصور، ادلدرس 

غيَت الصور بسرعة ي
 بت تحىت 

ادلعلومات يف الذىن 
الطلبة ت بيتا قويا 

 رأونحيت لو 
الطلبة العملية يف 

لتكلم الصور 
 بًتكيب صحيح

سوف يتفاعل الناس 
 إذا مت ربفيزىم بواسطة

 البيئة اخلارجية9

عملية البعد أن سبت  5
السابقة بُت ادلدرس 
كيفية الصناع 
اجلملة اجلديدة 
م لها باستخدام 
نفس القواعد اليت 

 وجد يف الصور

أحد األم لة على 
 التعلم ادلبتكر ىو

اعتماد دناذج التعلم 
ز القوة ربفي اليت شنكن

اإلبداعية لدى 
ك َت من الطالب9  
يف التعلم  االبتكارات

الذي مت تطبيقو9 على 
حاليا  جاء سبيل ادل ال

التعلم باستخدام 
ر أو جهاز كمبيوت

ادلعروف باسم  أك ر
التعلم القائم على 

PAIKEM √  
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 (PBKالكمبيوتر )
Drill.tutorial  أو

 احملاكاة
يشرح ادلدرس أن   5

كل فاعل يف اجلملة 
تغيَته بفاعل  جاز

اآلخر )سواء كان 
(، اأو امس اضمَت 

ورنوز تغيَت الفعل 
 بفعل اآلخر

ىو  اجلذاب التعلم
الذي مت  التعلم

توفر تصميمو بطريقة 
بادلرح،  مليئة اجو 

مملة  ، الواألىم
للطالب9 م ل ىذا 

عل رن اجلو سوف
ا الطالب أك ر تركيز 
 على األنشطة

التدريس والتعلم يف 
، حبيث يكون فصل

على9 ادلستوى أ انتباىو
، العايل من االىتمام

ربسُت نتائج  اإلرادة
 التعلم

PAIKEM √  

واألخَت، الطلبة  7
صناع عن  ونمسؤول

مجلة جديدة بغَت ما 
أعطاىم ادلدرس 

 سابقا

شنكن أن يتم 
التعلم ادلبتكر من 

تكييف  خالل:
 دناذج التعلم ادلمتعة

شنكن أن ربرر 

PAIKEM √  
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 الطالب من ادللل
م9 ىذا يالتعليف 

النموذج التعليمي 
طبعا ادلبتكر 

زبتلف عن دنوذج 
التعلم التقليدي 

أصبح عادة  الذي
 زناول، مييف التعل
غرس فكرة  ادلدرس

 "التعلم متعة"
لطالهبم9 من 
 خالل دنوذج التعلم

، رنب أن مبتكر
يتحرر الطالب من 

 ،ادللل، والكسل
اخلوف من الفشل 

 وغَت ذالك9
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 ربقيق ادلنتج من اخلبَت ال اين:
 8 جدول

 نتيجة ادلدخل التعليم اتخطو  رقم
غَت  مناسب

 مناسب
ادلدرس يوفر  1

الصور عن 
األعمال اليومية و 
مكتوب فيها 
اجلملة العربية 
ادلعربة لصور 

صور  4ادلوجودة )
 فأك ر(

 PAIKEMم يتعل
اليت  ميىو التعل

للطالب  شنكن
 القيام باألنشطة

متنوعة من أجل 
 تطوير ادلهارات و

، مع الًتكيز الفهم
 م الطالب أثناءيتعل

، بينما العمل
يستخدم ادلعلم 
رلموعة متنوعة من 

الوسائل و  األدوات
 التعليمية

PAIKEM √  

ادلدرس يوزع تلك  0
الصور إىل مجيع 
الطلبة ويطلب 
منهم أن زنفظوا 
اجلملة ادلكتوبة 

 PAIKEMم يتعل
الذي  ميىو التعل

يسمح للمعلمُت 
للمشاركة  والطالب

 بنشاط يف األنشطة

PAIKEM √  
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 ميالتعل حسب الصور
ادلدرس والطلبة  8

يقرؤون اجلملة يف 
بصوت الصور 

مرتفع ويكررون 
إىل أن يتعودوا 
الطلبة يف قرائتها 

 وفهم معناىا

يعرف واتسون 
التعلم بأنو عملية 
تفاعل بُت التحفيز 

ومع  واالستجابة،
رنب أن  ،ذلك

يكون التحفيز 
واالستجابة يف 

 شكل سلوك شنكن
مالحظتها 

 وقياسها9

Behavioristik √  

تقييم ادلدرس  8
الطلبة واحدا بعد 
واحد بطريقة 
السؤال، الطلبة 
مطلوب بتعبَت 
اجلملة عن الصور 
دون أن يرا على 
اجلملة ادلكتوبة يف 
الصور، ادلدرس 
يغيَت الصور 
بسرعة حىت ت بت 
ادلعلومات يف 

ا لسكينر يف وفق
الفهم السلوكي، 
فإن االستجابة 
تنتج يف الواقع أيضا 
عددا من النتائج 
اليت ستؤثر الحقا 
على السلوك 

 البشري

Behavioristik  √ 
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الذىن الطلبة 
ت بيتا قويا حيت لو 
رأون الطلبة 
العملية يف الصور 
لتكلم بًتكيب 

 صحيح
بعد أن سبت  5

العملية السابقة 
بُت ادلدرس كيفية 
الصناع اجلملة 
اجلديدة م لها 
باستخدام نفس 
القواعد اليت وجد 

 يف الصور

أنو تعليم الفعال 
مهما كان دنوذج 
التعلم الذي يتم 
اختياره، رنب أن 
يضمن ربقيق 
أىداف التعلم 
دبمتاز كما يتضح 
من ربقيق 
الكفاءات احملددة 
 يف مؤشرات االجناز

PAIKEM  √ 

يشرح ادلدرس أن  5
كل فاعل يف 
اجلملة جاز تغيَته 
بفاعل اآلخر 
)سواء كان ضمَتا 
أو امسا(، ورنوز 
تغيَت الفعل بفعل 

ىو  اجلذاب التعلم
الذي مت  التعلم

تصميمو بطريقة 
 مليئة اتوفر جو 

 ، البادلرح، واألىم
مملة للطالب9 م ل 
 ىذا اجلو سوف

PAIKEM √  



71 
 

عل الطالب رن خراآل
ا على أك ر تركيز 

التدريس  األنشطة
، والتعلم يف فصل

 حبيث يكون انتباىو
على9 ادلستوى أ

العايل من 
 ، اإلرادةاالىتمام

 ربسُت نتائج التعلم
واألخَت، الطلبة  7

عن  ونمسؤول
صناع مجلة 
جديدة بغَت ما 
أعطاىم ادلدرس 

 سابقا

شنكن أن يتم 
التعلم ادلبتكر 
 من خالل:

تكييف دناذج 
 التعلم ادلمتعة

شنكن أن ربرر 
الطالب من 

م9 يالتعليف  ادللل
ىذا النموذج 
التعليمي ادلبتكر 

زبتلف عن طبعا 
دنوذج التعلم 

 الذيالتقليدي 
أصبح عادة يف 

PAIKEM √  
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 زناول، ميالتعل
غرس  ادلدرس

فكرة "التعلم 
لطالهبم9  متعة"

من خالل 
 دنوذج التعلم

، رنب أن مبتكر
يتحرر الطالب 

ادللل، من 
 ،والكسل

اخلوف من 
وغَت الفشل 

 ذالك9
 

 : تحسين التصميم -5
من خطوة السابقة وجد أن من اخلبَت األول حصل التصميم على  

 ةاألسئلة ادلناسب 5حصل التصميم على فالنتيجة الكاملة وأما من اخلبَت ال اين 
 :اجلدولكما يف   ربسُت التصميمناسب، ومت ادلعلى غَت  لتانؤ وس

 ربقيق ادلنتج من اخلبَت األول:
 5جدول 

 نتيجة ادلدخل التعليم اتخطو  رقم
غَت  مناسب

 مناسب
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ادلدرس يوفر الصور  1
عن األعمال 
اليومية و مكتوب 
فيها اجلملة العربية 
ادلعربة لصور 

صور  4ادلوجودة )
 فأك ر(

 PAIKEMم يتعل
اليت  ميىو التعل

للطالب  شنكن
 القيام باألنشطة

متنوعة من أجل 
 تطوير ادلهارات و

، مع الًتكيز الفهم
 م الطالب أثناءيتعل

بينما ، العمل
يستخدم ادلعلم 
رلموعة متنوعة من 

الوسائل و  األدوات
 التعليمية

PAIKEM √  

ادلدرس يوزع تلك  0
الصور إىل مجيع 
الطلبة ويطلب 
منهم أن زنفظوا 
اجلملة ادلكتوبة 

 حسب الصور

 PAIKEMم يتعل
الذي  ميىو التعل

يسمح للمعلمُت 
للمشاركة  والطالب

 بنشاط يف األنشطة
 ميالتعل

PAIKEM √  

ادلدرس والطلبة  8
يقرؤون اجلملة يف 
الصور بصوت 
مرتفع ويكررون إىل 

يعرف واتسون 
التعلم بأنو عملية 
تفاعل بُت التحفيز 

ومع  واالستجابة،

Behavioristik √  
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أن يتعودوا الطلبة 
يف قرائتها وفهم 

 معناىا

رنب أن  ،ذلك
يكون التحفيز 
واالستجابة يف 

 شكل سلوك شنكن
 مالحظتها وقياسها9

تقييم ادلدرس  8
الطلبة واحدا بعد 
واحد بطريقة 
السؤال، الطلبة 
مطلوب بتعبَت 
اجلملة عن الصور 
دون أن يرا على 
اجلملة ادلكتوبة يف 
الصور، ادلدرس 
يغيَت الصور بسرعة 
حىت ت بت 
ادلعلومات يف 
الذىن الطلبة ت بيتا 
قويا حيت لو رأون 
الطلبة العملية يف 
الصور لتكلم 

 صحيحبًتكيب 

 بشكل عام،
النظريات اليت 
تنتمي إىل عائلة  

السلوكية ينظر  كبَتة
إىل البشر على أهنم 

 -كائنات زلايدة 
 تفاعلية –سلبية 

 مناحملفزات عن 
البيئة9 سوف 
يتفاعل الناس إذا 
 مت ربفيزىم بواسطة

 البيئة اخلارجية9

Behavioristik √  

  √ PAIKEMأحد األم لة على بعد أن سبت  5
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العملية السابقة بُت 
ية ادلدرس كيف

الصناع اجلملة 
اجلديدة م لها 
باستخدام نفس 
القواعد اليت وجد 

 يف الصور

 التعلم ادلبتكر ىو
اعتماد دناذج التعلم 

ز ربفي اليت شنكن
القوة اإلبداعية لدى 

ك َت من الطالب9  
يف  االبتكارات

التعلم الذي مت 
تطبيقو9 على سبيل 

حاليا  جاء ادل ال
التعلم باستخدام 

هاز كمبيوتر أو ج
ادلعروف باسم  أك ر

التعلم القائم على 
 (PBKالكمبيوتر )
Drill.tutorial  أو

 احملاكاة
يشرح ادلدرس أن  5

كل فاعل يف 
اجلملة جاز تغيَته 
بفاعل اآلخر 
)سواء كان ضمَتا 
أو امسا(، ورنوز 
تغيَت الفعل بفعل 

ىو  اجلذاب التعلم
الذي مت  التعلم

بطريقة  تصميمو
 مليئة اتوفر جو 

 ، البادلرح، واألىم
مملة للطالب9 م ل 
 ىذا اجلو سوف

PAIKEM √  



75 
 

عل الطالب رن اآلخر
ا على أك ر تركيز 

التدريس  األنشطة
، والتعلم يف فصل

 حبيث يكون انتباىو
على9 ادلستوى أ

، العايل من االىتمام
ربسُت نتائج  اإلرادة
 التعلم

واألخَت، الطلبة  7
عن  ونمسؤول
مجلة جديدة صناع 

بغَت ما أعطاىم 
 ادلدرس سابقا

شنكن أن يتم 
التعلم ادلبتكر 
 من خالل:

تكييف دناذج 
 التعلم ادلمتعة

شنكن أن ربرر 
الطالب من 

م9 يالتعليف  ادللل
ىذا النموذج 
التعليمي ادلبتكر 

زبتلف عن طبعا 
دنوذج التعلم 
 التقليدي الذي

أصبح عادة يف 

PAIKEM √  
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 زناول، ميالتعل
غرس  ادلدرس

"التعلم  فكرة
لطالهبم9  متعة"

من خالل دنوذج 
، مبتكر التعلم

رنب أن يتحرر 
الطالب من 

 ،ادللل، والكسل
اخلوف من 

وغَت الفشل 
 ذالك9

 
 

 ربقيق ادلنتج من اخلبَت ال اين:
 5ل ادو اجل

 نتيجة ادلدخل التعليم اتخطو  رقم
غَت  مناسب

 مناسب
ادلدرس يوفر الصور  1

عن األعمال 
اليومية و مكتوب 
فيها اجلملة العربية 

 PAIKEMم يتعل
اليت  ميىو التعل

للطالب  شنكن
 القيام باألنشطة

PAIKEM √  
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ادلعربة لصور 
صور  4ادلوجودة )

 فأك ر(

متنوعة من أجل 
 تطوير ادلهارات و

، مع الًتكيز الفهم
 م الطالب أثناءيتعل

، بينما العمل
يستخدم ادلعلم 
رلموعة متنوعة من 

الوسائل و  األدوات
 التعليمية

ادلدرس والطلبة  0
يقرؤون اجلملة يف 
الصور بصوت 
مرتفع ويكررون إىل 
أن يتعودوا الطلبة 
يف قرائتها وفهم 

 معناىا

 PAIKEMم يتعل
الذي  ميىو التعل

يسمح للمعلمُت 
للمشاركة  والطالب

 بنشاط يف األنشطة
 ميالتعل

PAIKEM √  

ادلدرس والطلبة  8
يقرؤون اجلملة يف 
الصور بصوت 
مرتفع ويكررون إىل 
أن يتعودوا الطلبة 
يف قرائتها وفهم 

 معناىا

يعرف واتسون 
التعلم بأنو عملية 
تفاعل بُت التحفيز 

ومع  واالستجابة،
رنب أن  ،ذلك

يكون التحفيز 
واالستجابة يف 

Behavioristik √  
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 شكل سلوك شنكن
 مالحظتها وقياسها9

تقييم ادلدرس  8
الطلبة واحدا بعد 
واحد بطريقة 
السؤال، الطلبة 
مطلوب بتعبَت 
اجلملة عن الصور 
دون أن يرا على 
اجلملة ادلكتوبة يف 
الصور، ادلدرس 
يغيَت الصور بسرعة 
حىت ت بت 
ادلعلومات يف 
الذىن الطلبة ت بيتا 
قويا حيت لو رأون 
الطلبة العملية يف 
الصور لتكلم 

 بًتكيب صحيح

 شكل عام،ب
النظريات اليت 
تنتمي إىل عائلة  

السلوكية ينظر  كبَتة
إىل البشر على أهنم 

 -كائنات زلايدة 
 تفاعلية –سلبية 

 مناحملفزات عن 
البيئة9 سوف 
يتفاعل الناس إذا 
 مت ربفيزىم بواسطة

 البيئة اخلارجية9

Behavioristik √  

بعد أن سبت  5
العملية السابقة بُت 
ادلدرس كيفية 

ناع اجلملة الص

أحد األم لة على 
 التعلم ادلبتكر ىو

اعتماد دناذج التعلم 
ز ربفي اليت شنكن

PAIKEM √  
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اجلديدة م لها 
باستخدام نفس 
القواعد اليت وجد 

 يف الصور

القوة اإلبداعية لدى 
ك َت من الطالب9  
يف  االبتكارات

التعلم الذي مت 
تطبيقو9 على سبيل 

حاليا  جاء ادل ال
التعلم باستخدام 

بيوتر أو جهاز كم
ادلعروف باسم  أك ر

التعلم القائم على 
 (PBKالكمبيوتر )
Drill.tutorial  أو

 احملاكاة
يشرح ادلدرس أن  5

كل فاعل يف 
اجلملة جاز تغيَته 
بفاعل اآلخر 
)سواء كان ضمَتا 
أو امسا(، ورنوز 
تغيَت الفعل بفعل 

 اآلخر

ىو  اجلذاب التعلم
الذي مت  التعلم

بطريقة تصميمو 
 مليئة اتوفر جو 

 ، البادلرح، واألىم
مملة للطالب9 م ل 
 ىذا اجلو سوف

عل الطالب رن
ا على أك ر تركيز 

التدريس  األنشطة

PAIKEM √  
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، والتعلم يف فصل
 حبيث يكون انتباىو

على9 ادلستوى أ
، العايل من االىتمام

ربسُت نتائج  اإلرادة
 التعلم

واألخَت، الطلبة  7
عن  ونمسؤول
مجلة جديدة صناع 

بغَت ما أعطاىم 
 ادلدرس سابقا

شنكن أن يتم 
التعلم ادلبتكر 
 من خالل:

تكييف دناذج 
 التعلم ادلمتعة

شنكن أن ربرر 
الطالب من 

م9 يالتعليف  ادللل
ىذا النموذج 
التعليمي ادلبتكر 

زبتلف عن طبعا 
دنوذج التعلم 
 التقليدي الذي

أصبح عادة يف 
 زناول، ميالتعل

غرس  ادلدرس
"التعلم  فكرة

PAIKEM √  
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لطالهبم9  متعة"
من خالل دنوذج 

، مبتكر التعلم
رنب أن يتحرر 
الطالب من 

 ،ادللل، والكسل
اخلوف من 

وغَت الفشل 
 ذالك9

 
 

 
 
 
 

 ادلالحظة من اخلرباء:
 7 اجلدول

 الحظة من اخلبَت ال اينادل الحظة من اخلبَت األولادل رقم
ربقيق ة يف حقيبة ئطاربسُت الكتابة اخل 1

 التصميم
طئة يف حقيبة ربقيق اربسُت الكتابة اخل

 التصميم
البد ىناك الفرق بُت ىذه الطريقة  0

وطريقة التعليم باستخدام الصورة 
 ال ابتة

تغيَت ادلدخل غَت مناسب للخطوة إىل 
 مدخل مناسب ذلا
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 خلالصة على ربقيق تصميم ادلنتج:ا

 4 اجلدوال
ادلدخل غَت  اخلرباء رقم

 مناسب
 العداد ادلدخل ادلناسب

 7 7 - 1اخلبَت  1
 7 5 0 0اخلبَت  0

 18 10 0 العدد
 

 
 

مدخل  10دخل ادلناسب ىي ادلالسابق وجد أن  جلدولمن خالل ا 
وية يودلعرفة نسبة مئ، 18األسئلة كلها  عددمناسب ىي مدخالن و  وادلدخل غَت

 من نتيجة التحقيق فيستخدم الباحث صيغة اآلتية:
P =  

 
   ٪۰۰۱ 

 : النسبة ادلؤية  P الببانات :
Rرلموع القيمة احلصولة عليها : 
T النتيجة الكاملة : 

 4 جلدوالعلى نتيجة التحقيق ادلنتاج من االوربليل ادلسند 
 = ممتاز 111۱ – 41
 = جيد جدا ۱ 41 – 71
 = جيد ۱ 71 – 55
 = منقول ۱ 55 – 81
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 = ناقص ۱ 81- 1
 

P =  
 
      ۱ 

P =  
  
      ۱ 

P =   
  

 

P =85۱ 

على سبيل اإلمجال أخذ الباحث أن التقدير النهائي من نتيخة التحقيق  
حيث أن ىذه طريقة  ۱  111 – 41يف احلد  اخلرباء حصل على درجة "ممتاز"
 % 459ئيوية إىل التعليم "الفجائية" نالت نسبة م

 : جا بة المنتيتجر  -5
عدد قليل  ج وذُبرى علىا ذبربة ادلنتطوة تكون اخلطوة األوىل يف ىذه اخل 

نقصان وعيوب  افيه لو حصلتذُبرى على كل الطلبة، حىت أن من الطلبة قبل 
 يمكن للباحث أن يعاجلها قبل أن تدخل إىل كل الطلبة9ف

 عرضها شنكن طريقة الفجائيةالعملية تعليم اللغة العربية ب يف البحث توقيت
 :التالية اجلدول يف

 التجرييب توقيت
 9 اجلدول

 العملية التاريخ اليوم اللقاء

 طريقة الفجائيةالتعريف  0100\18\19 األربعاء اللقاء األول

تعليم اللغة العربية  0100\18\18 االثنُت اللقاء ال اين
طريقة الفجائية )ذبريبة الب

 ادلنتج احملدد(
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X O 

تعليم اللغة العربية  0100\18\15 ثاءال ال اللقاء ال الث
 الفجائيةطريقة الب

تعليم اللغة العربية  0100\18\15 األربعاء اللقاء الرابع
 طريقة الفجائيةالب

تعليم اللغة العربية  0100\18\01 االثنُت امساللقاء اخل
 طريقة الفجائيةالب

 
وتكون النتيجة   ،الطلبة يف ىذه اخلطوة ست علىذبريبات  ب الثالباحث  قام 

 كما يلي:
 11 اجلدول

 تجربة ال ال ةال تجربة ال انيةال تجربة األوىلال الطلبة رقم
 91 40 75 1الطالبة  1
 90 45 75 0الطالبة  0
 95 45 41 8الطالبة  8
 91 41 71 8الطالبة  8
 95 45 74 5الطالبة  5
5 الطالبة 5  75 48 98 

 515 840 855 العدد
 90،5 48،5 75،5 ادلعدل

  
 One-shot case study   الواحدة أوتصميم رلتمع طريقة ستخدم الباحث إ

 :جدول وأما صورة التصميمات التمهيدية كما يف
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 = عملية طريقة التعليم اجلديد Xن : إحيث 
    O مالحظة احلصيل عملية طريقة التعليم اجلديد = 

 اآليت: جلدولواحلاصل كما يف ا
 :SPSSبـ  تجريبة األوىل وال انيةالعملية حساب 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Uji Coba 1 75.50 6 3.391 1.384 

Uji Cob 2 83.50 6 2.074 .847 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Uji Coba 1 & Uji Cob 2 6 .839 .037 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mea

n 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Uji Coba 1 - Uji 

Cob 2 

-8.000 2.000 .816 -10.099 -5.901 -9.798 5 .000 

 

 
 :tعملية حساب التجريبة األوىل وال انية بالرمز 
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 :SPSSبـ  تجريبة ال انية وال ال ةالعملية حساب 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Uji Coba 2 83.50 6 2.074 .847 

Uji Coba 3 92.67 6 2.338 .955 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Uji Coba 2 & Uji Coba 3 6 .825 .043 

 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Uji Coba 2 - Uji 

Coba 3 

-9.167 1.329 .543 -10.562 -7.772 -16.893 5 .000 

 

 :tعملية حساب التجريبة ال انية وال ال ة بالرمز 

d

Md
t

x


2

 
   

∑ 
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 :SPSSبـ  تجريبة األوىل وال ال ةالعملية حساب 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Uji Coba 1 75.50 6 3.391 1.384 

Uji Coba 3 92.67 6 2.338 .955 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Uji Coba 1 & Uji Coba 3 6 .807 .052 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Uji Coba 1 - 

Uji Coba 3 

-17.167 2.041 .833 -19.309 -15.025 -20.600 5 .000 

 
 :tعملية حساب التجريبة األوىل وال ال ة بالرمز 
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 ج احملددا النتيجة لتجريبة ادلنت جدول

 11 اجلدول
-ت Stadar Devisiasi ادلعدل N العملية رقم

 احلساب
-ت

 اجلدوال
 0،11 0،14 8،89 75،5 5 1تجريبة ال 1
 0،17 48،5 5 0تجريبة ال 0
 0،11 0،01 8،89 48،5 5 0تجريبة ال 8
 0،88 90،5 5 8تجريبة ال 8
 0،11 0،00 8،89 75،5 5 1تجريبة ال 5
8تجريبة ال 5  5 90،5 0،88 
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وىو  (Signifikasi)5۱فتوجد النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة  
اجلدول( -)ت من احلساب( متساوية أو أكرب-9 إذا كانت النتيجة )ت0،11

-فيكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال9 وإذا كانت النتيجة )ت
اجلدول( فيكون الفرض الصفري مقبوال -احلساب( مل تبلغ إىل النتيجة )ت

 والفرض البديل مردودا9
أكرب من نتيجة  0تجريبة النتيجة فوجد الباحث يف ىذا البحث أن  

نتيجة أن ( و 0،11<0،15احلساب -تو  75،5<48،5)ادلعدل  1تجريبة ال
احلساب -تو  45،5<90،5)ادلعدل  0تجريبة الأكرب من نتيجة  8تجريبة ال

)ادلعدل  1تجريبة الأكرب من نتيجة  8تجريبة النتيجة أن ( و 0،11<0،01
 (0،11<0،00احلساب -تو  90،5<75،5

 : جا مراجعة المنت -7
قصان من ناحية الصور نوجد الباحث  ريبة األوىلجتالحث باالب قامبعد 

تغَت الصور فلم  نفقط وإ ادلوجودون اجلملة ظادلستخدمة ألن قد يكون الطلبة زنف
زاد الباحث الصور ادلختلفة بل مازال يدل على فيستطيعوا أن يعربوا ما فيها، 

 9سابقةاجلملة يف الصور ال
 : جا تجربة استخدام المنت -4

طريقة الفجائية وحصل الباحث نتيجة اللقد سبت عملية تعليم اللغة العربية ب
 :جدولالطلبة كما يف 

 جدول نتيجة الطلبة
 10 اجلدول

 تجربة ال ال ةال تجربة ال انيةال تجربة األوىلال الطلبة رقم
 95 48 70 1الطالبة  1
 95 45 75 0الطالبة  0
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 44 79 71 8الطالبة  8
 90 48 71 8الطالبة  8
 90 48 75 5الطالبة  5
5 الطالبة 5  71 41 91 
7الطالبة  7  71 79 91 
4الطالبة  4  55 75 44 
9 الطالبة  9  58 77 49 

11 الطالبة  11  71 74 91 
 44 75 55  11الطالبة  11
10الطالبة  10  55 79 47 
18الطالبة  18  70 45 95 
18الطالبة  18  55 70 40 
15الطالبة  15  71 45 91 
15 الطالبة 15  55 78 49 
17الطالبة  17  57 75 44 
14الطالبة  14  75 45 94 
19الطالبة  19  55 75 91 
01الطالبة  01  59 41 91 
 91 40 78  01 الطالبة 01
00 الطالبة 00  71 45 98 
08الطالبة  08  59 74 44 
08الطالبة  08  71 48 91 
05الطالبة  05  71 48 98 
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X O 

05الطالبة  05  55 75 91 
 0855 0141 1418 العدد
 91،57 41 59،88 ادلعدل

 
 One-shot case study   تصميم رلتمع الواحدة أوستخدم الباحث طريقة إ

 : جدولوأما صورة التصميمات التمهيدية كما يف 
 

 

 = عملية طريقة التعليم اجلديد Xن : إحيث 
     O مالحظة احلصيل عملية طريقة التعليم اجلديد = 

 اآليت: دولاجلواحلاصل كما يف 
 :SPSSبـ  تجريبة األوىل وال انيةالعملية حساب 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Uji Coba 1 69.35 26 3.622 .710 

Uji Coba 2 80.00 26 4.138 .811 

 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Uji Coba 1 & Uji Coba 2 26 .846 .000 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Pair 

1 

Uji Coba 1 - Uji 

Coba 2 

-10.654 2.208 .433 -11.546 -9.762 -24.603 25 .000 

 

 :tعملية حساب التجريبة األوىل وال انية بالرمز 
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 :SPSSبـ  تجريبة ال انية وال ال ةالعملية حساب 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Uji Coba 2 80.00 26 4.138 .811 

Uji Coba 3 90.58 26 3.264 .640 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Uji Coba 2 & Uji Coba 3 26 .812 .000 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Uji Coba 2 - Uji 

Coba 3 

-10.577 2.419 .474 -11.554 -9.600 -22.291 25 .000 

 

 :tعملية حساب التجريبة ال انية وال ال ة بالرمز 
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 :SPSSبـ  تجريبة األوىل وال ال ةالعملية حساب 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Uji Coba 1 69.35 26 3.622 .710 

Uji Coba 3 90.58 26 3.264 .640 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Uji Coba 1 69.35 26 3.622 .710 

Uji Coba 3 90.58 26 3.264 .640 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Uji Coba 1 - Uji 

Coba 3 

-21.231 2.405 .472 -22.202 -20.259 -45.011 25 .000 

 

 :tعملية حساب التجريبة األوىل وال ال ة بالرمز 
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 ج ا النتيجة لتجريبة ادلنت جدول
 18 اجلدوال

-ت Stadar Devisiasi ادلعدل N العملية رقم
 احلساب

-ت
 اجلدوال

 1،71 8،91 8،50 59،88 05 1تجريبة ال 1
 8،18 41 05 0تجريبة ال 0
 1،71 8،49 8،18 41 05 0تجريبة ال 8
 8،80 91،57 05 8تجريبة ال 8
 1،71 8،97 8،50 59،88 05 1تجريبة ال 5
8تجريبة ال 5  05 91،57 8،80 

  
وىو  (Signifikasi)5۱فوجد النتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة  

اجلدول( -)ت من احلساب( متساوية أو أكرب-9 إذا كانت النتيجة )ت1،71
-فيكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال9 وإذا كانت النتيجة )ت
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اجلدول( فيكون الفرض الصفري مقبوال -احلساب( مل تبلغ إىل النتيجة )ت
 والفرض البديل مردودا9

أكرب من نتيجة  0تجريبة النتيجة فوجد الباحث يف ىذا البحث أن  
نتيجة أن ( و 1،71<8،91احلساب -تو  59،88<41)ادلعدل  1تجريبة ال
احلساب -تو  41<91،57)ادلعدل  0تجريبة الأكرب من نتيجة  8تجريبة ال

)ادلعدل  1تجريبة الأكرب من نتيجة  8تجريبة النتيجة أن ( و 1،71<8،49
 (1،711<8،97احلساب -تو  59،88<91،57

 : جا مراجعة المنت -9
 خنطو إىل اخلطوة بعدىا9قد حصل الباحث على النتيجة ادلرجّوة، لذلك 

 : جاتاتصنيع الشامل للمنت -11
طريقة تعليم اللغة  كانتو  يف عملية البحث والتطوير كل اخلطوات  تلقد سب

تعبَت الخاصة يف  على مهارة الكالم العربية ادلسمى بـ "الفجائية" فعالة لًتقية الطلبة
ستخدمها دلدرس اللغة إ صحتمرحلة ادلبتدئُت9 وىذه الطريقة اجلديدة لالشفوي ل

 رة الكالم9امه طالهبم على األخرين لًتقية
 تحقيق الفروض -ج

 :الباحث يف ىذا البحث فهي كما يلي ووضع يتوأما الفروض ال
لًتقية الطالب على  ةكن فعالت"الفجائية" مل  الطريقةستخدام إالفروض الصفرى:  -1

 مهارة الكالم دبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيو9
لًتقية الطالب على  ةكون فعالت"الفجائية"  الطريقةستخدام إالفروض البديل:  -0

 مهارة الكالم دبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيو9
 بادلرحلة ال انوية ب-األولفصل اليف  طريقة الفجائيةالتعليم اللغة العربية بإن 

قد حصل و مهارة الكالم رقي قدرة الطلبة يف ت دار العلوم العصرى بندا أتشيودبعهد 
 اجلدول( الصيغة-نتيجة )تالاحلساب( أكرب من -)ت (t) ختبارتاالالباحث نتيجة 
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فرض البديل المردود و  أن الفرض الصفري على ىذا يدلو (9 1،71<8،98)
 مقبول9
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 : نتائج البحث -أ
تطوير الطريقة الفجائية على عشر خطوات، أوذلا حبث عن ادلشكالت  -1

على تركيب اجلملة وحيتاج إىل الطريقة اجليدة هي ضعف الطالب  واالحتياجات
 تصميم، ثانيها مجع ادلعلومات يف ميدان البحث، ثالثها العربيةيف تعليم اللغة 

لتحقيق ادلنتاج حىت صارت الطريقة  ادلنتاج مع اخلرباءحتقق تصميم ، رابعها جا ادلنت
بعد مقابلة  حتسني التصميم، خامسها اجلديدة أفضل يف تعليم اللغة العربية

أو تصويب للعيوب  ادلنتاجعة مراجاألوىل، سابعها  بة ادلنتاجيجتر اخلرباء، سادسها 
ادلنتاج الثانية، تاسعها استخدام  بةيجتر األوىل، ثامنها  بة ادلنتاجيجتر ادلوجودة يف 
 .شامل للمنتجاتالتصنيع وعاشرها  مراجعة ادلنتاج

بادلرحلة  ب-األوليف الفصل  عملية تعليم اللغة العربية بطريقة الفجائيةإن  -2
فعاال لرتقية قدرة الطلبة يف تكون  العصرى بندا أتشيهدار العلوم مبعهد  الثانوية

 1أكرب من التجريبة  2مهارة الكالم دللرحلة ادلبتدئني. بقيمة معدل التجريبة 
فقد (. 88<98،57) 2أكرب من التجريبة  3( والتجريبة 69،34<88)

-نتيجة )تالاحلساب( أكرب من -)ت (t) ختبارتاالحصل الباحث من نتيجة 
مردود  فرض الصفريالأن  على هذا يدلو (. 1،78<4،94) الصيغةاجلدول( 

 فرض البديل مقبول.الو 
 : اإلقتراحات -ب

ينبغي للمدرس اللغة العربية مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه بأن يستخدم  -1
 .الطريقة ادلناسبة حسب قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية

مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه بأن خيتار ينبغي للمدرس اللغة العربية  -2
 الكتاب ادلناسب حسب قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية.
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ينبغي للمدرس اللغة العربية مبعهد دار العلوم العصرى بندا أتشيه بأن يكثر  -3
 التكلم بالعربية مع الطالب حىت يتعودون الطالب بتكلم اللغة العربية اجليدة.
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