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ميد، ا عبد ومحمد بوطري، املصطفيأيديا وسيف 
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نورك سمعشنا بن د وز داء وش 
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فوزي ي ف املرت،محمد نور 
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YARSI

وري جم راوان وسوتامانو ميد ا عبد ومحمد 
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بحرالدين وأرل ي مز معزوأحمد محسن 
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الرفيق وعون ورغاديناتا وولدانا واحد انا فطر سي 
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 : إعداد 
 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

 

ABSTRACT 

 

Keyword: Development Textbooks, Arabic Speaking Skill, Learning 

Arabic For Specific Purpose. 

 

 

This study was analyzed by two different techniques. First, 

analysis qualitative, especially for data 1) first survey, 2) data of expert 

consultation and expert testing, and 3) user test data. Second, analysis 

quantitative, in particular data field test result of the pretest and posttest 

and t-test were used to analytical technique for field test. Depending on 

the expense of the last result is that the application or use a textbook 

developer for students University of Health Sciences "Mitra" Bandar 

Lampung effective way to overcome the difficulty of learning among 

students and helps them to improve speech’s skill. As a result of the 

questionnaire the students after using textbook developer "408" as a 

percentage 80.63% (good level). This book is suitable to solve the 

problems faced by students when learning the Arabic language. 
 

 

 

 

  

ن اللغة العربية يف تطور إ
فقط  ال تدرساحلضارة وتقدمها 

ألغراض االتصاال  اليومية لكن 
وبالتالي أيضا ألغراض خاصة،  تدرس

ويف . سمى بالعربية ألغراض خاصةت
تطورها، ظهر  العديد من الربامج 
تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، 
مثل تعليم اللغة العربية لألغراض 
األكادميية، واملهةية، واألطباء، 
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 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

 كربيامج التعليم.اواملمرضا ، وغريه
هدف إىل خلق العاملني يف اجملال الذيي

 الطيب خصوصا يف قسم التمريض
امعة علوم الصةة لديهما عدد من جب

مع . املواد التعليمية اليت تدعم ملهةته
اإلشارة إىل املبادئ التوجيهية املةاهج 

 من. الدراسية صدر عن وزارة الصةة
جايب جمهزة التمريض، وقد مت جتهيز 
  الطالب أيضا مبهارة الكالم، 

أعمال شتى ويف ترر  يف ليستعد امل
 7.أمكةة شتى

يف قسم  العربية تعليم اللغة
 التعليم بريامج منجزء  لتمريضلالطلبة 
يف  خاصة،حبيث ألغراض العربية
وتصميم املواد التعليمية املةاسب  اختيار

 أعضاء هيئة املدرس باحتياجا 
 املواد التعليمية يتم اختيارو. والطالب

األهداف اليت يتعني  على أساس
حتياجا  والرغبة املةاسب باو، حتقيقها

 1.املتعلمنيمواهب و
بةاء على املالحظا  األولية، وجد  
الباحثة أن تعلم اللغة العربية يف الربامج 
التعليمية للتمريض لديهم مواد التعليمية 

 .غري مةاسبة باملعايري املذكورة أعاله
م احملاضر يف املمارسة العملية، يعّل

املواد التعليمية من املصادر املرتلفة، أو 
لرغبا  احملاضرين دون من وفقا  جتميع

وأهداف تعليم  خالل حتليل االحتياجا 
اللغة العربية سواء يف جمال التمريض أو 

مع أن الشروط يف مواد التعليم  .الصةة
يلزمها لتوفري وظائفها كمواد تعليمية، 
والكتاب املستردمة تكتةفه 
مشكال  حتول دون حتقيق 

اللغة العربية يف الربامج فتعليم .أهدافه
التعليمية للتمريض هو أقل فعالية، ألن 
عدم  توفري املواد التعليمية املةاسب 
باحتياجاتهم، وهي ملساعد تةفيذ املهةية 

واملشكلة األساسية يف .كقوة الطبية
هذا البةث هي عدم توفر الكتاب 
التعليمي املقرر على صورة كتاب، 
للمعلم أو الطالب يكون مرجعا لعملية 

ية وتعلمها ومستمدا من تعليم اللغة العرب
يتائج البةوث العلمية على أساس تعليم 
اللغة العربية ألغراض خاصة يف جامعة 

 .للتمريض" مرتا"علوم الصةة 
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 املواد التعليمية .7
 Learning) املواد التعليمية

materials)  هي جمموعة من الوسائل أو
أداة التعلم حيتوي على مواد التعلم، و 
األساليب، وحدود البةث، و كيفية 
تقويم الدراسي الذي صّمم بشكل 
مةهجي وجذابة من أجل حتقيق 
األهداف املرجوة وهي الكفاءة من 

وتشمل املواد . الطالب بكل تعقيداتهم
عن الكتاب املقرر ومواد قرائية 

د الطالب على اختبار مساعدة، تساع
مدى استيعابه للمادة هذا يوضح أن فهم 
املواد التعليمية يةبغي أن تكون مصممة 
و مكتوبة بالقواعد الصةيةة ملساعدة 

  .املعلم يف عملية التعلم
وميكن أن يركز أهمية املواد 

، مةها التعليمة إىل جمال وظائفها
وظائف املواد ، وظائف املواد التعليمة :

سرتاتيجية لإل، وة للتلميذالتعليم
عداد املواد مةإ دافاهلإن . التعليمية
وتةظيمها أن يكون معيار التعليمة 

إن فوائد .املدى والتتابع متوافرا فيها
إعداد املواد التعليمة هلا يوعان كما 

املعلم له املواد : الفوائد للمعلم( 7) :يلي
التعليمية املساعدة يف أداء العملية 

تكون : الفوائد للتلميذ( 1)، التعليمية
 .األيشطة الدراسية أجذاب وأفعال

جمموعة " ييكوالس" يذكر 
اختيار املواد التعليمية يف  من املعايري
، (Validity)معيار الصديق  :فيما يلي 

معيار ، (Significance)معيار األهمية 
معيار ، (Interests)امليول أو االهتماما  

املعيار ، (Learn Ability)القابلية للتعليم 
تةظيم املواد ، (Universality)العاملي

 .التعليمية

 املواد .1
دى تعدد مهارة الكالمممفهوم 

واتساع وظائف التعبري الشفهي 
وجماالته مما يكسبه أهمية خاصة بني 

على فمهارة الكالميشتمل .فةون اللغة
سهولة الةطق السليم، وإخرا  احلروف 
من خمارجها، والتةغيم الصوتي، 
ومتثيل املعةى، وتسلسل األفكار 
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وترابطها، والضبط الةةوي والصرف 
  .وغريها

الكالم وسيلة اإليسان يف الفهم 
هةاك أهداف عامة لتعليم واإلفهام،و

ديث ميكن أن يعرض ألهّمها فيما حلا
اللغة  أن يةطق املتعلم أصوا 1: يلي

العربية ، وأن يؤدي أيواع الةرب والتةغيم 
املرتلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبةاء 

أن يةطق األصوا  املتجاورة ، العربية
أن يتمكن من التفكري ، وواملتشابهة

باللغة العربية والتةدث بها بشكل 
 .متصل ومرتابط لفرتا  زمةية مقبولة

بعض اجلوايب املهمة يف تعليم 
 .القواعد، املفردا ، الةطق: الكالم

اختبار التعبري الشفوي  تفويم يفو
يكون بعّدة طرق، ( الكالم)

يطلب من الطالب أن يتةدث عن 1:مةها
توجه إىل الطالب ، موضوع مألوف لديه

أسئلة كـتابـية أو شفهـية تطلب إجابا  
من املمكن أن تكـون ، وشفهية قصرية

 األسئلـة مسجلة على شريــط ويـتـرك بني
كـل سؤال وآخر وقت كـاف 

 1.لـإلجابـة

 غراض خاصةتعليم اللغة العربية أل . 
تعليم اللغة العربية ألغراض 
خاصة مفهوم متعدد األبعاد مبثل 

تعليم اللغة العربية . ماتعدد  تعريفها
هو قصر ( حمددة) غراض خاصةأل

التعلم والتعلم علي املهارا  اللغوية اليت 
أغراض  حيتاجها الدارس فعال ألداء

 . 70حمددة أكادميية أكايت أم مهةية،
إن أهم خصائص مةاهج تعليم 

الرتكيز 77:العربية ألغراض خاصة هي 
على املتعلم وحاجاته اخلاصة، توظيف 
األهداف واحملتوى واملةهجيا  
التدريسية إلعاية الدارس على استردام 
العربية يف املواقف اليت يةوي استردام 

ى اللغويا  اللغة فيها، الرتكيز عل
واملهارا  وأساليب اخلطاب املةاسبة 
هلذه املواقف اليت سيستردم فيها املتعلم 

غراض ألويف تعليم العربية للةياة و .اللغة
 هةاكأوجه اتفاق واختالف خاصة

 املمرض والتمريض . 
املمرض هو الفرد الذي درس 
علوم التمريض األساسية، وتعطي له 
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يف  احلكومة اإلجازة ملساعدة اجملتمع
املمرض املهين هو . جمال الصةة

املمرض الذي يعرف حاجة الةاس 
ويفهمها، ويعلم كيفية 

تقديم  أيشطة هو التمريضو71.ييلها
، واألسر واجلماعا  لألفراد الرعاية

، خلدمة الفرد واجملتمع أواجملتمع
  ككلوهو مساعدة املصاب يف

  7.الترلص من إصابته والعال  مةها
التمريض يقدم خدما  

لألفراد واألسر واجملتمع ويتم  متريضية
تةسيق هذه اخلدما  مع اجملموعا  

، توفري الرعاية الصةية:  ذا  العالقة
 احملافظة على الصةة، احلماية

  7.الترفيف من معاياة املرضى
إن التقدم العلمي والتكةولوجي 

أدى إىل  الصةيالذي حدث يف اجملال 
امتداد وتشعب دور املمرضة فبعد أن 
كان دور املمرضة الرئيسي هو الرعاية 
اجلسمايية للمريض وتةفيذ إرشادا  

 .ومتطلبا  الطبيب
 

 

  

اعتمادا على مشكلة البةث 
وأسئلة البةث اليت كتبتها الباحثة يف 

ستردمت الباحثة يف الفصل األول، ا
هذا البةث مبةهج البةث والتطوير 

(Research & Development)  وهي
طريقة البةث املستردمة للةصول على 

مةهج إن   7.يتائج معني وجتربة فعالة
يف مفهومه البسيط البةث والتطوير

مةهج مةظم يهدف لكشف مةتجه أو 
منوذ  أو مةهج أو إسرتاتيجية أو طريقة 

مع تعييةها وإصالحها أو خطوة معيةة 
وتطويرها وإيتاجها وجتريب فعاليتها 

  7.لتكون جديدة وفعالة ومفيدة
وشكل ختطيط الوسيلة 
التعليمية املستردمة يف هذا البةث 
 هوالتطوير هو شكل الذي قام ب

وهو يكيف من  Sugiyonoسوكييايا 
، وهذا الشكل Borg and Gallشكل 

وجود ( 7: يتبع اخلطوا  التالية 
ا ، لبيايمجع ا( 1واملشكلة، حتمال اال
تصديق اإليتا ، (  تصميم اإليتا ، (  
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 سييت فطريايا واحد وولدايا ورغاديةاتا وعون الرفيق

ة صالحية، بجتر(  ، اإليتا  تعديل(  
ة بجتر( 1ة اإليتا ، بتعديل جتر( 1

اإليتا  ( 70تعديل اإليتا ، ( 1فعالية، 
ختار  الباحثة هذا شكل ا71.يةهائال

البةث والتطوير ألن هذا الشكل فيها 
يف إجراءا  تطوير  دقيقةخطوا  

 .اإليتا 
، جتربة املةتجالغرض من هذه و

ىل إفيما سبق  ةكما ذكر  الباحث
رفع فعالية مادة اللغة العربية يف كتاب 

يف مستوى التعليمي اللغة العربية 
علوم املستردمة يف جامعة  السادسة
ىل حصول إبةدر المبوجن" مرتا"الصةة 

قرتاحا ، با ، واالاستجعلى اال
 يوبالتال. ميا  على صالحية املادةوالتقو

تصميم التجربة، ( 7) :تعرض الباحثة 
البيايا  (  ة، بأفراد التجر( 1

أسلوب مجع البيايا ، (  واملعلوما ، 
 .حتليل البيايا (  

إن جتربة هذا املادة التعليمية 
املرحلة ( 7) :، مةها تنيجتري على مرحل

من  صالحية اإليتا هي جتربة  وىلاأل
 ييةاملرحلة الثا( 1)اللغة العربية،  معلم

أما البيايا  . فعالية اإليتا هي جتربة 
 :ومعلوما  يف هذا البةث كما يلي 

البيايا  الكيفية، وستشمل هذه ( 7)
قرتاحا  التعليقا  واال:البيايا  على 

املقابلة من  حاصلةو من ثالثة خرباء،
معلم اللغة العربية، وكيف رأيهم عن 

البيايا  ( 1) .الكتاب التعليمية املطورة
الكمية، وستشمل هذه البيايا  على 

متةان يتائج الطالب من اال:
 .متةان البعدااليوالقبل

ستردمت الباحثة أربعة ا
مالحظة  : مةها أسلوجبمع البيايا ،

(Observation )قابلة احلرة املو
(Interview)ستباية، واال (Angket)، 

ألن كالهم ، (Test)ختبار واال
يستردمون يف مجع البيايا  اليت تتعلق 
بإعداد املواد التعليمية لتةمية مهارة 

ةقسم التمريض يف جامعة كالم لطلب
 بةدر المبويج" مرتا"علوم الصةة 

لتةليل البيايا  تستردم و
 :الكيفي و الكمي الباحثة التةليل

قامت الباحثة :الكمي  حتليل (7)
بتةليل البيايا  املتوفرة من خالل 
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ستباية التةكيم من خبري تعليم اللغة اال
العربية وخبري عن املادة التعليمية، 

فيجامعة  ومعلم اللغة العربية والطالب
، بةدر المبويج" مرتا"علوم الصةة 

لتصوير آرائهم حنو هذه املادة التعليمية 
مهارة الكالم اللغة باستردام تعليم 

ستردمت وا .ألغراض خاصة العربية
الباحثة يف هذه اإلستباية مقاييس 
ليكر ، وهي أسلوب لقياس 

ال  مستعمل يف يفضتالسلوكيا  وال
ويف هذه املقياس أن . ختبار الةفسيةاال

ختيار األسئلة السلبية الطلبة اليلزم ال
ختيار األسئلة اولكن أيضا 

: الكمي حتليل( 1)71.اإلجيابية
استردمت الباحثة يف حتليل البيايا  
من يتيجة االختبار القبلي والبعدي 
للمجموعة الكفاءة، يعين أن تعني 

تعليم اللغة العربية ألغراض فعالية 
اللغة العربية  المملهارة الك خاصة

وعدمها تقاس حسب يتيجة الطلبة يف 
استردمت . االختبار القبلي والبعدي

أما إجراءاته كما ، t-testالباحثة الرمز 
عطاءاالمتةان قبل استردام إ( أ 71:يلي 

 (اختبار القبلي)الطريقة إىل الطلبة
( للمجموعة التجرييب والضابط، ب

للمجموعة إعطاء الطريقة اجلديدة 
اختبار )إعطاء االمتةان( التجرييب،  

بعد استردام الطريقة إىل ( البعدي
 .للمجموعة التجرييب والضابطالطلبة 

 

 

  

خطوا  تطوير مواد تعليم مهارة  .7
 .الكالم لطلبة قسم التمريض

حتليل احتياجا  ومشكال   (أ 
 الطلبة يف تعليم اللغة العربية

قامت الباحثة جبمع البيايا  
 :يف حتليل احتياجا  فيما يلي 

 : البيايا  من املالحظة (7
البيايا  ( 7): تتكون من

الحظت :  من مالحظة الطلبة
الباحثة استجابة الطلبة يف عملية 
التعليم واشرتاكهم، فوجد  
الباحثة أن بعض الطلبة هلم رغبة 
كبرية يف تعليم اللغة العربية، 
ولكن بعض الطلبة مل يهتموا 
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البيايا  ( 1. )وكثريا باللغة العربية
استردم :من مالحظة املدرس 

املدرس الطريقة االيتقائية، 
سائل التعليمية استردم احملاضر الو

بالسبورة والقلم وكل ما يوجد 
حول الطلبة تكون وسائل احملاضر 
يف عملية التعليم وال يستردم 

البيايا  من (  . )الطريقة املتةوعة
: مالحظة الكتاب املستردمة 

الكتاب املستردم يف عملية التعليم 
العربية بني يديك والعربية "هو 

، ويسري بها مدرس اللغة "للةاشئني
العربية يف عملية التعليم بأي طريقة 
وأسلوب كان دون من خالل حتليل 
االحتياجا  وأهداف تعليم اللغة 
العربية سواء يف جمال التمريض أو 

 .الصةة
 

 البيايا  من استباية الطلبة (1
كان املتعلمون هم الطلبة 

" مرتا"يف اجلامعة علوم الصةة 
الذين يتعلمون فيها بني املرحلة 

وقد مت جتهيز سابعة، السادسة وال

للعمل  الطالب مبهارة الكالم،
ممرضة يف اجملال الطيب يف ك

لدعم حنو سلس ، والعربية ةالدول
، الكالم واملهةية كممرضة

دعم السلس يف االتصال عةد ول
ولدعم السلس يف ، مراقبة احلجا 

االتصال واملهةية كممرضة، 
وخاصة يف التواصل مع املرضى من 

خيضع للعال  العربية و ةالدول
 .الطيب يف املستشفيا  بإيدوييسيا

 

 :  البيايا  من املقابلة ( 
البيايا  من ( 7) :وهي

: مقابلة حماضر اللغة العربية 
واملشكال  اليت يواجهها املدرس 
يف عملية التعليم هي أن دوافع بعض 
الطلبة يف تعلم اللغة العربية قليال، 
وذلك بسبب عدم استردام الوسائل 
التعليمية املتةوعة إال الكتاب 

وإن هذه املواد ال تراعى . التعليمي
واقع حياة الدارسني اليومية 
واالستيعاب املصطلةا  احملتجة 

( 1) .وال يطابق مبستوى قدرتهم
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بأن : البيايا  من مقابلة الطلبة 
بعضهم ال حيبون اللغة العربية ألن 
قد يعمق يف أذهايه بأن تعلم اللغة 

بد أن يفهم القواعد العربية ال
وحفظ املفردا  الكثرية، وبأن 
تعّلم اللغة العربية مملة ومتعبة، 

وبعضهم حيبون اللغة . وغري جذاب
العربية أليهم يعرفون بأن مصدر 
األول يف اإلسالم فهو القرآن 
الكريم فمن تريد أن يعمق القرآن 

 .فطبعا أن يفهم العربية
 

 مجع البيايا   (ب 
البيايا  حول آراء اخلبري ( 7)

ال بّد :يف حمتوى الكتاب التعليمي 
من تغيري الصور اليت ال تةاسب 
املفردا  واملوضوع، أن يكون 
الدليل بأسلوب سهل فهمه، أن ال 
يرتجم دليل التدريبا  إىل اللغة 
اإليدوييسية، أن تطابق أسئلة 
التدريبا  بأهداف التعليم، ميكن 

دريبا  والرتكيز زيادة األسئلة والت
يف بيئة الطالب وحياتهم، وأن 

ترتكز املوضوعا  واحملتويا  
واملفردا  أو التعبريا  وترتبط 
ارتباطا مباشرا على األيشطة العملية 

البيايا  حول ( 1.)يف املستشفيا 
آراء اخلرباء يف تصميم الكتاب 

أن يكون موضوع : التعليمي 
الكتاب يف الغالف مطابقا مبوضوع 

ث وأهداف، أن ترتتب أرقام البة
الصفةا ، أن تكون الصور يف 
كل موضع الوحدا  هلا معةى وتزيد 
جاذبية املةظر، حيسن مسح الصور 
اليت ال تضع أو ال تةاسب وال تليق أو 
تغيريها، أن تذكر املراجع يف يهاية 
الكتاب التعليمي، أن يهتم الباحث 
مبطابقة املفردا  واحملتويا  مبجال 

والصةة وتصميم تعليم التمريض 
(  . )اللغة العربية ألغراض خاصة

البيايا  حول آراء اخلرباء يف اللغة 
أن يضاف يف الكتاب :مادة التعليمية

فهرس احملتويا  وقائمة املراجع، أن 
يضاف يف أسئلة التدريبا  دليل 
وأمثلة يفهمها الطالب، راجع 
القواعد الةةوية يف األمثلة، أن 
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دريب بالعبارا  تضاف يف الكتاب ت
البسيطة والعملية اليت ميكن طالب 
من استردامها يف اجلامعة علوم 
الصةة أو يف أعماهلم مع األطباء يف 

 .خدمة املرضى
 

 تصميم اإليتا  (  
يف إعداد كتاب التعليمي 
عليةا أن يهتم خبطواته، واخلطوا  

 10:يف تصميم املواد التعليمية هي 
 فالدرس اللغة: حتليل املةهج ( 7)

العربية جيهز للدارسني حّصة واحدة 
يف األسبوع، يعين يوم االثةني يف 

ويوم الثالثاء يف املستوي   املستوي 
وأما . دقائق 10ولكل حصة . 1

املعيار الكفاءة والكفاءة األساسية 
 يتكون من مهارة االستماع ومهارة

تعيني موضوع ( 1. )الكالم
يتم اختياراملواد و: الكتاب

أساساألهداف اليت التعليميةعلى 
حتياجا  املةاسب باو، يتعني حتقيقها

وموضوع . املتعلمنيمواهب والرغبة و
العربية للعاملني يف "هذا الكتاب هو 

تصميم هيكل (  " )جمال الصّةة
يف أول الكتاب : الكتاب 

باألهداف التعليمية، تركيز 
ولكل . التعليمية، شروطه وخطواته

ءة وحدة املعايري األساسية والكفا
األساسية، ويتكون هذا الكتاب 
من مخسة الوحدا ، ولكل الوحدة 
يتكون من املفردا ، اإلرشادا ، 

ويف . احلوار، الرتكيب، والتدريبا 
أواخر الكتاب كتبت الباحثة قائمة 
املفردا  حبسب الوحدا  وقائمة 
املفردا  حبسب احلروف، املراجع، 

مجع (  .)والسرية الذاتية للمؤلفة
تةاسب املواد (  )واملراجع، 

 .باستفادته
 

 التعليميةاملواد  مواصفا  إيتا  .1
املطورة لرتقية مهارة الكالم لدى 

بةدر " مرتا"الطلبة جبامعة علوم 
 المبويج

 : وحيتوي هذا الكتاب على
الكتاب املطور بشكل الكتاب  (أ 

 B الورقي، أما حجمها 
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الكتاب املطور حتت العةوان  (ب 
العربية للعاملني يف جمال "

والغالف يتكون من اسم " الصةة
 ,Siti Fitriana Wahid"املؤلفة 

S.Pd.I"  العربية "واسم الكتاب
 "للعاملني يف جمال الصةة

والصورة عن املهةية واملصممة 
بسفراء اللون يف كتابة املوضوع 
العربية وبيضاء وخضراء اللون يف 

ع االيدوييسي واألحرف موضو
املستردمة بالشكل خط 

 Times New Romanالكويف و 

 .املرققة
دليل استردام الكتاب، كتبت  (  

الباحثة دليل استردام الكتاب 
باللغة االيدوييسية لتيسري الفهم 
عةد املعلم واملتعلم حتى تةفيذ 

 . الدراسة بأكمل وجه
صفةة االفتتاح، ويف هذه  (د 

معيار الصفةة كتبت الباحثة 
الكفاءة والكفاءة األساسية 
واملؤشرا  لكل درس والصورة 

 .اليت تتعلق مبوضوع الدرس

املفردا  اجلديدة اليت تظهر  (ه 
كثري يف الدرس ومعاييها غري 
مكتوبة معها ليستوعب الطلبة 
معايي هذه املفردا  ويذكرويها 
جيدا اليت حصل عليها الطلبة من 
شرح املدرس أو ما وجودها من 

الصور املوجودة خالل  مالحظة
احلوار أو من البةث عةها يف 
قائمة املفردا  املكتوبة يف آخر 
الكتاب املطور وهي اخلاصة 

 .للمفردا 
املواد التعليمية يفسها تبدأ بعرض  (و 

احلوار املكتوب ثم تليه األسئلة 
واألجوبة بني الطلبة، التدريبا  

وتكتب مجيع . والرتاكيب
عليمي األوامر يف هذا الكتاب الت

باللغة العربية، و استردام اللعبة 
يف تعليم مهارة الكالم يف بعض 

 .التقوميا 
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فعالية استردام املواد التعليمية  . 
املطورة لرتقية مهارة الكالم لدى 

بةدر " مرتا"الطلبة جبامعة علوم 
 المبويج

وهذه هي جدول فعالية استردام 
املواد التعليمية املطورة لرتقية مهارة 

" مرتا"الكالم لدى الطلبة جبامعة علوم 
اجلدول تتكون من ثالثة . بةدر المبويج

بةود اليت يكون أخذها من حتكيم 
اخلرباء والتجربة الصالحية للةصول 

 :وهو ما يلي. على اإليتا  املرجوة

 
" مرتا"مهارة الكالم لدى الطلبة جبامعة علوم جدول فعالية استردام املواد التعليمية املطورة لرتقية 

 بةدر المبويج

 مستوى الةسبة املئوية درجة البةود الرقم

7 
الةتيجة من خبري تصميم املواد 

 وحمتوى كتاب التعليم
 جيد جدا %  ،17   

1 
يتائج التصديق من اخلبري اللغة 

 وخبري املواد التعليمية 
 جيد جدا %  ،17 1 

  
 التجربة الصالحيةالةتيجة من 

   11، % 
موافق 
 جدا

 
ملعرفة فعالية استردام هذه املادة 
املطورة، أجر  الباحثة االختبار القبلي 

ويتائج هذا االختبار تدل على . والبعدي
. ارتقاء كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

وكذلك وزعت الباحثة استباية 

استجابا  الطلبة ملعرفة آرائهم عن هذه 
وقامت الباحثة . املادة املطورة

باالختبارين شفهيا لقياس كفاءة 
ثالثة لكل . الطلبة يف معارة الكالم

عةصر من عةاصر اللغة يف الكالم 
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الةطق السليم، الطالقة، : وهي 
 .واملفردا 

عرض يتائج االختبار القبلي  (أ 
 والبعدي

ثة يتكون هذا البةث من ثال
بيايا  يتائج اختبار : مباحث، األول 

القبلي للمجموعة التجريبية والضابط 
: يف مهارة الكالم وحتليلها، والثايي 

بيايا  يتائج اختبار البعدي للمجموعة 
مهارة الكالم  التجريبية والضابط يف

املقارية بني اختبار : وحتليلها، والثالث
 .الكالمالقبلي والبعدي يف مهارة 

الةتيجة االختبار القبلي حتليل  (ب 
والبعدي للمجموعة التجريبية 

 والضابط
املعدل  يتائج االختبار تظهر

فأخذ  الباحثة  to  : ،77 احلقيقي
 Degree  of)(df) احلرية ةدرج يتيجة

Freedom)= =(Nx+ Ny- 1) =7   +7  - 
معيتم احلصول ،  1=  1

ستوى اللوحةمب يف  1علىمدافعمن
و   1،0: (٪ )خبمسة يف املائة ةيالدالل

،وهذا يظهر أن يتيجة 1،11: 7٪

to(thitung) أكرب من قيمة يف
يسّمى   t.s0,05و t.s0,01(ttabel)اللوحة

:t.s0,01>t.s0,05>to :1،11 > 
1،0  >  ،77 

 

يتيجة االستباية للطلبة بعد  (  
 استردام الكتاب املطور

ومن االستباية الطلبة بعد 
استردام الكتاب املطور اليت تتضمن 
فيها البةود السابقة يأتي بها الةتيجة 

، من يتيجة السابقة، يتضح لةا "01 "
أن الباحثة حصلت الدرجة من 
االستباية الطلبة بعد استردام 

بالةسبة  "01 "الكتاب املطور بتقدير 
، وتدل على مستوى %  ،10املئوية 

 "جيد "
وعرفت الباحثة أن الطلبة 
حيتاجون ويرغبون يف تعلم اللغة 
العربية خصوصا ملهارة الكالم يف 
ضوء تعليم اللغة العربية ألغراض 

وتري الباحثة أن هذه املادة . خاصة
مةاسبة حلل املشكال  اليت يواجهها 

 .الطلبة عةد تعلم اللغة العربية
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وبعد أن حللت الباحثة البيايا  
 :احملصولة استرلصت ما يلي 

اعتمادا على حساب الةتيجة 
األخرية هةاك فرق ظاهر بني يتيجة 
االختبار القبلي واالختبار البعدي عن 
يتائج مهارة الكالم املغزى 

(Signification) . وبذالك  أن تطبيق أو
استردام الكتاب التعليمي املطور 

بةدر " مرتا"للطلبة جامعة علوم الصةة 
من طريقة فّعالة لتجاوز صعوبة  المبويج

التعلم لدى الطلبة ويساعدهم يف تةمية 
فأصبةت . وترقية مهارة الكالم

 Alternative)الفروض البديلة 

Hypothesis/ha) والفروض مقبول ،
 مردود (Null Hypothesis/ho)الصفرية 

هذا اإليتا  قد طور  على من 
يريد أن يستمر هذا البةث عليكم أن 

بكتاب العربية ألغراض خاصة يطور 
يف " 1العربية للعاملني يف جمال الصّةة "

مستوى السابعة جامعة علوم الصةة 
 .بةدر المبويج" مرتا"

 

 املراجع العربية
املهارا   أمحد فؤاد حممود عليان،

هميتها وطرائق أاللغوية و
دار املسلم : ، الرياضتدريسها

 هـ 7  7وزيع،تللةشر و ال
جابر عبد احلميد جابر 

مةاهج البةث يف خرون،آلوا
: ، القاهرة الرتبية وعلم الةفس
 7111دار الةهضة العربية، 

" البةث العلمي  رجاء وحيد دويدري،
رية وممارسته ظأساسياته الة

دار الفكر، : دمشق )،"العملية
1000) 

تعليم اللغة العربية  رشدي أمحد طعيمة،
مفاهمه، ألغراض خاصة، 

ورقة عمل  .أسسه، مةهجياته
مقدمة لةدوة تعليم اللغة العربية 

اخلرطوم ). ألغراض خاصة
يةاير   - يف الفرتة من : السدان 
 (م  100
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مةاهج عبد الرمحن أمحد عثمان،
البةث العلمي وطرق كتابة 

جامعة )، الرسائل اجلامعة
 (  711إفريقيا العاملية 

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 
الرتبية  دروس الدورا وآخرون، 

ملعلمي اللغة العربية لغري الةاطقني 
مؤسسة )، اجلايب الةظري: بها 

 (  1 7الوقف اإلسالمي، 
الطرائق العلمية على حسني الدليمي، 
: أردون -عمان)، يف تدريس اللغة
 100. ص( 1001دار السروق، 

يب تدريس أسالحممد علي اخلولي ، 
دار الفالح : األردن)، اللغة العربية

 ( م1000للةشر والتوزيع، 

ياصر عبد اهلل وعبد احلميد عبد اهلل، 
أسس إعداد الكتب التعليمية لغري 

دار : الرياض)، الةاطقني بها
 (الغالي
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