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 مستلخص البحث

 كرنياكاف، 1721يورل ابدلدخل الطبيعي لدورة األزىار يف تعليم اللغة العربية ببار  تطوير كتاب احملادثة .
،رسالةا١تاجستَت،قسمتعليماللغةالعربية،كليةالدراساتالعلياجامعةموالانمالكإبراىيماإلسالميةكديري

ماالنج.اٟتكومية
(الدكتورنورحسنعبدالبارما١تاجستَت.1تا١تاجستَت،ي(الدكتورسالم2ا١تشرؼ:

.:تطوير،كتاباادثة،ا١تدخلالطبيعي،الدكرةالعربيةاألزىارالكماتاألساسية

يعٍتاستطاعالطالبأفيتصلوامنهامهارةالكالـىيمهارةاألكذليفتعّلماللغةالعربية.إفا٢تدؼ
 ا١تدركسةأميكشفهيا ىياللغة إذلواصلواجيدكما الرسالة مقبولة، بطريقة قدرةشخصآخر كلنيلمرحلة

يفٖتقيقيفشلوفع،كثَتمنالطالبباتالكافيةكا١تساعدة.يفالواقاالتصاؿفيحتاجوفإذلاألنشطةأكالتدري
.اٞتيدةىاعدـا١توادالتعليميةتنوعةأحدا١تعواملالمنىذاالفشلكأىدافهم،

الباحث تعليممهارةالكالـيفضوءمدخلأهنامنالضركرةإبعدادا١توادالتعليميةخاصةلكمنمثرأ
أف كيستطعوف حياهتم يف مفيدة أكثر ا١تواد تكوف لكي اليومية ْتايتهم ا١تتعلقة ا١تواد ٭تتاجوف ألهنم الطبيعي

بشحصآخر.يطبقوىا
األزىارببارماب١تدخلالطبيعييفدكرةا١تطّورةكتاباادثةإنتاج١تعرفة(2)يهدؼىذاالبحثإذل:

الشرقي جاكل كديرم .(1 كتاباادثةكصف( ببارما١تطّورةمواصفات األزىار يفدكرة الطبيعي اب١تدخل
اب١تدخلالطبيعييفدكرة"األزىار"ببارمكديرما١تطّورةاليةكتاباادثةفعّلقياس(3).جاكلالشرقيكديرم

جاكلالشرقي.
البحثتتكوفمنتطويركتاباادثةابستخداـعشرخطواتمنبركجكغاؿ:ٖتليل كنتائجىذا

ا٠ترباء تصديق اإلنتاج، تصميم تطوير التخطيط، تعديلاالحتياجات، األكذل، اإلنتاج ٕتربة اإلنتاج، تعديل ،
نتيجةاإل تصورىا اليت الكتاب بصالحية النهائي. اإلنتاج النهائي، اإلنتاج تعديل الثانية، اإلنتاج ٕتربة نتاج،

%كمعلماادثة17،12%كخبَتاتول"جيدجدا"ب43،81االستبانةمنخبَتالتصميم"مقبوؿ"ب
طورالكتابا١توصفاتالتالية:%منالطالب٭تبونوك٢تذا83،11%كىييفدرجة"جيدجدا".ك14،51

الكتاباعتماداعلىمكوانتا١توادالتعليميةاٞتيدة،كيدؿىذاالكتاباب١تدخلالطبيعيمنانحيةا١توضوع،
الطالبيف الكتابا١تطورفعاؿلًتقيةكفئة الطالبكيتعلقهبا.كىذا للموضوع،كاٟتوارمتعلقةْتياة كالصورة

 = df.فػdf= n-1الرمزكبعدذلكْتثالباحثابستخداـ1،47تعٍتtلىأفنتيجةتعليماادثةبناءع
"ا١توجودةيفtا١توجودةيفاٞتدكؿا١تعترب.كقداتضحأفقيمة" tيرجعإذلقيمة23.كالعدد23=37-2

 الداللة مستول عند 4اٞتدكؿ العدد على تدؿ %1،247 الداللة مستول 2كعند على تدؿ العدد%
"ا١توجودةيفاٞتدكؿ.t"اٟتسابأكربمنقيمة"t.فعرؼالباحثأفقيمة"3،721
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ABSTRACT 

Kurniawan, Yuli. 2017. Development of book speaking: with Natural Approach 

in Arabic Language Course (Development Study on the “ Al- Azhar” Course 

Pare- Kediri). Thesis. Arabic Language Education Study Post Graduate of the 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, supervisor: (1) Dr. 

Slamet Daroini, M.A, (2) Dr. Nur Hasan Abdul Bari, M.A 

Speaking skills is the main purpose of Arabic language learning. In most case, the 

main purpose of speaking skill is how to make student speak and communicate 

correctly as the language they have learned, the convey message to others that 

socially acceptable. And to achieve the communication capability level, related 

activity and practice is needed. In fact, most student is fail to achieve that purpose, 

and this failure is caused by some different factors , such as no learning textbook 

and or teaching materials as the researcher found in Al- Azhar pare Kediri. 

Therefore, researcher found the importance of composing specific learning 

textbook for speaking skills based on functional approach because they need 

materials related with their daily activities and functional expressions by speaking 

so that the teaching materials more usefull for their daily activities and they are 

able to practice in communication. 

The research has a purpose to: (1) to know the process of developing book 

conversation of the natural Approach in Arabic Language courses “ Al- Azhar” 

Pare Kediri (2) to know the characteristic of developing book conversation of the 

natural Approach in Arabic Language courses “ Al- Azhar” Pare Kediri (3) to 

know the effectiveness of developing book conversation of the natural Approach 

in Arabic Language courses “ Al- Azhar” Pare Kediri. 

The research consists of the development of the book through the steps Borg & 

Gall: requirements analysis, design, product design, the validity of the expert, 

revision, the first experiment, the second trial, the final revision, the final product 

and the product is worthy of being used based on the now design experts from 

53,87% (good), expert on the content matter 90,21% (very good), teacher 

speaking 96,42% (very good), and 83,92% love of learning with this book. This 

book has the following characteristics the book was developed based on the 

components of a good teaching material. While the feasibility of this book also 

gives a positive effect in improving the understanding of the students to the 

materials speaking as evidenced by the results of the test t, where t count greater 

than 0.05% table t and 0.01% ,3.012< 2.160. 
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ABSTRAK 

Kurnaiawan, Yuli. 2017. Pengembangan kitab Muhadatsah dengan menggunakan 

pendekatan Natural di kursusan Bahasa Arab “Al- Azhar” Pare Kediri, Tesis, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Slamet daroini, M.A, (2) 

Dr. Nur hasan Abdul bari, M.A 

Kata kunci: pengembangan, kitab muhadatsah, pendekatan natural, kursus bahasa 

Arab “ Al- Azhar”  
Keterampilan berbicara merupakan keterampilan utama dalam 

pembelajaran Bahasa Arab yang bertujuan agar pelajar mampu berkomunikasi 

secara lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajar. Dalam 

kenyataannya banyak siswa yang gagal dalam mencapai tujuan mereka, dan 

kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang beragam diantaranya tidak 

adanya buku atau materi ajar sebagaimana yang ditemukan oleh peneliti di 

kursusan bahasa Arab “ Al- Alzhar” pare Kediri. Maka dari itu, peneliti melihat 

pentingnya menyusun buku ajar khusus untuk keterampilan berbicara berbasis 

pendekatan natural karena mereka membutuhkan materi yang berhubungan 

dengan kehidupan mereka sehari- hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui proses 

pengembangan kitab muhadatsah yang dikembangkan dengan menggunakan 

pendekatan natural dikursus bahasa arab “ Al- Azhar” pare Kediri, (2) untuk 

mengetahu karakteristik kitab muhadatsah yang dikembangkan dengan 

menggunakan pendekatan natural di kursus bahasa Arab “ Al- Azhar” Pare Kediri, 

(3) untuk mengetahui efektifitas kitab muhadatsah yang dikembangkan dengan 

menggunkan pendekatan natural di kursus bahasa Arab “ Al- Azhar” Pare Kediri. 

Dan hasil penelitian terdiri dari pengembangan kitab melalui 10 langkah 

Borg & Gall: Analisis kebutuhan, rancangan, desain produk, validitas pakar, 

revisi, percobaan pertama, revisi, percobaan kedua, revisi akhir, produk akhir dan 

produk ini layak digunakan berdasarkan angket dari pakar desain 53,87% ( 

diterima), pakar isi 90,21% (sangat baik), guru bidang muhadatsah 96,42% 

(sangat baik), dan 83,92% menyukai pembelajaran dengan buku ini. Buku ini 

memiliki karakteristik berikut: kitab ini dikembangkan berdasarkan komponen- 

komponen sebuah materi ajar yang baik, dan kenaturalan buku ini ditunjukkan 

dari judul materi, gambar judul, dan percakapan yang diambil dari kehidupan 

yang dialami oleh siswa atau yang berkaitan di dalamnya. Buku muhadatsah yang 

dikembangkan memberikan efek positif dalam meningkatkan kemampuan murid 

dalam pembelajaran muhadatsah yang dibuktikan dengan hasil uji t, dimana t 

hitung lebih besar dari t table 0,05% dan 0,01% 3,012< 2,160. 
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 الشكر والتقدير 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اٟتمدربالعا١تُتكالصالةكالّسالـعلىأشرؼاألنبياءكا١ترسلُتكعلىآلو
 كأصحابوأٚتعُت،كبعد.

يسّرالباحثإنتهاءكتابةىذهالرسالةالعلميةللماجستَت،كىنايريدالباحثأف
 ساىم قد ١تن التقدير كأٙتن الشكر أجزؿ العميق قلبها صميم من علىتقدـ كسعاده

كتابةىذهالرسالة،كىم:

الربفيسورالدكتوراٟتاجعبداٟتارسمديرجامعةموالانمالكإبراىيماإلسالمية .2
 اٟتكوميةٔتاالنج

موالانمالك .1 ّتامعة الدراساتالعليا الدينمدير اٟتاجْتار الدكتور الربفيسور
 إبراىيماإلسالميةاٟتكوميةٔتاالنج

كلدا .3 اٟتاج موالانالدكتور ّتامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس ديناات كرغا ان
 مالكإبراىيماإلسالميةاٟتكوميةٔتاالنج

كالدكتوراٟتاجنورحسنعبد .5 ا١تشرؼاألكؿ. الدكتوراٟتاجسالميتبصفتو
بكل عليو كأشرفا كأرشداه الباحث اللذافكجها ا١تشرؼالثاين، بصفتو البارم

 يفكتابةىذهالرسالة.اىتماـكصربكحكمة

الدكتوراٟتاجعبدالوىاببصفتوخبَتتصميماإلنتاجالذمأعطىا١تالحظات .4
 .كاإلقًتاحاتالستكماؿكتصحيحالكتابالتعليميالذمقاـالباحثبتطويره

الذمأعطىتعليقات .4 كا١تواد خبَتاللغة الدينبصفتو الدكتوراٟتاجأكريلْتر
 .تصحيحالكتابالتعليميالذمقاـالباحثبتطويرهكاإلقًتاحاتالستكماؿك
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1. " االزىار " العربية دكرة مدير مصلحُتبصفتهما رٛتنالدينكأستاذ األستاذ
األساتيذكاألستاذاتكالطالبكالطالباتيفتلكالدكرة ببارمكديرمكسائر

 الذينساعدكاالباحثيفكتابةرسالةا١تاجستَتحىتإنتهائو.

قاءابوبةيفالدراساتالعلياالذماليستطيعالباحثأفيذكرىمٚتيعاألصد .8
 كالّىنا.

هبذ،كهللاأسأؿأفيكوفأعما٢تممقبولة،كتكوفالرسالةا١تاجستَتانفعةكمفيدة
للعبادكالبالد،آمُت





1721منديسمرب27ماالنج،

الباحث،




 يويل كرنياوان
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة . أ

ألفالتعليممصدرأكؿلتحديد،الًتبيةمنالعواملا١تؤثرةيفتقدـالشعب
اٞتودةالعاليةكمنخفضةا١توادالبشرية.كقدتطورالتعليمتطوراكبَتاكدائما،سواءمن

تعليماللغات حيثا١تناىجالتعليميةكطرؽالتدريسكالوسائلالتعليميةكغَتذلك.
اللغةالعربيةاألجنبية٢تاموقفمهميفاجملتمعاٟتديث،منهااللغةالعربية.أصبحت

ٖتقيق يف أ٫تية من ٢تا ١تا إندكنسيا، يف ىامة مكانة ٖتتل الىت الدراسية مواد من
الذين التعليمية ا٠تدمات مقدمي مؤسسات من ننظر أف ٯتكن كىذا االتصاؿ.

 2يعلموفاللغةالعربيةمكافئةمنا١توادالدراسيةاألخرل.
هالغةالقرآفالكرًنكالسنةالنبويةاللغةالعربيةىيلغةالديناإلسالميبوصف

كهبا كا١تسنونة، ا١تفركضة صالهتم أداء عند رهبم إذل ا١تسلموف يتوجو هبا الشريفة
يزاكلوفسائرالعبادةكا١تناسكديناٟتنيف،فالتتمالعبادةإالبفهمالعرابيةكاليفهم

ككذلكتدريسها.العربيةإالبدراستهاكلذلكتعتربدراسةاللغةالعربيةعبادة
مهم األخرل كاللغات العربية اللغة أف قبل من ا١تذكور التوضيح على بناء
بلىيركن كا١تشاعر كاآلراء كتبادؿاألفكار كالتخاطب التفاىم كسيلة ألهنا جدا

نظرا 1أكؿيفتقدًنالفكركارتقاءاٟتضارةكاتساعالتأليفيفميادينالعلمكا١تعرفة.
علىماسبقأفالًتبيةكالتعليمأمرافمهّمافمنذالزمافا١تاضيإذلاآلف.كىفعصران
اآلفتبدكاا١تؤسسةالًتبويةالكثَتةإّمامناٟتكومةأكاألىليةإّماعلىصورةا١تدارس
الدكرة أف اٟتاؿ هبذا التدريبية. أك التلعليمية الدكرة ككذلك الرٝتية غَت أك الرٝتية

                                                           
1
 M.Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hal. 

158. 
.23(،ص.2181)مكتوبةالتوبة:الرايض،طرائقتعليماللغةالعربية،دمحمإبراىيما٠تطيب،1
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ببارمال اللغة دائرة يف العربية اللغة مراكز من إحدل ىي "األزىار" العربية تدريبية
مشاركة يف الرغبة ابعتباره "األزىار" الدكرة ىذه نشأت الشرقية. جاكل كديرم
مدة كانت الىت كسهولة بسرعة كإتقاهنا األجنبية اللغة لفهم كمساعدهتم الطالب

تعليمهاشهراكامالتقريبا.
بدا تطبيقيف أك الكالـ مهارة لتعليم "األزىار" دكرة ٮتتّص التأسيس ية

الدكرة ىذه مؤسس قا٢تا األساسية الفكرة كىذه االتصاؿ، ألة اللغة ألف اادثة
"أستاذرٛتنالدين".كبعدمركرالزماف،ٮتططا١تؤسسالكتابا٠تاصللمحادثةأك

دثةاىتماماكبَتا،ألهناجزءمنمهارةالقواعدأكا١تفردات.كيهتّما١تؤسسمادةاا
الكالـ،كىيإحدلمنالتعلمالفعاؿيفتدريساللغةالعربية.كأماىدؼمناعداد

 3الكتابليسّهلا١تعلمكالتالميذعندالتعليم.
ليس غرسها ا١تراد كاالٕتاىات ا١تعلومات ٭تمل الذم كعاء ىو كالكتاب

 كغَتىم للمعلمُت بل فحسب قاؿللتالميذ كاٟتقائق. اب٠تربة ٯتدىم فهو أيضا،
كال أخضع، معلما كال أطوع رفيقا أعلم كال علما، ملئ كعاء "الكتاب اٞتاحظ:
فإف التعليمية دكريفالعملية لو كافا١تعلم كإذا منكتاب". صاحبأظهركفاية
الكتابالتعليميىوالذم٬تعلىذهالعمليةمستمرةبُتالتالميذكبُتنفسوحىت

5٭تصلمايريدعندعمليةالتعليم.
ك٦تاسبقٮتلصأفالكتابالتعليمياٞتيدلومقاـمهميفالتعليمٯتثلدكرا
يصمم أف ينبغي عالية، تربوية قيمة يصبح فإنو الًتبوم، اجملاؿ يف أساسيا تعليميا

انٔتابعنايةمنحيثاختيارمكوانتوكتنظيمخرباتوالتعليميةكإنتاجوشكالكمضمو
يتالءـمعاألسسا١تعرفيةكالتفسيةكالًتبويةكالفنيةكالطبيعيةكا١تعلوماتيةليكوفأداة
تعليميةفاعلةتيّسرعلىالدارسُتيفعمليةالتعلمكتسهميفٖتقيقاألىداؼالًتبوية
                                                           

إثنُت،3  ،فارم1721يورل32نتيجةا١تقابلةمعأستاذرٛتنالدين،يـو
4
،)الرايض:دارالغارل،دكفالسنة(،أسسإعدادالكتبالتعليميةلغَتالناطقُتابلعربيةانصرعبدهللاالغارلكعبداٟتميدعبدهللا، 
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بدكراجتماعيمتميز، ا١توجهةلبناءاإلنسافا١تتكيفمعا١تستجداتكالذميقـو
اٟتضاراتاإلنسانية.يسهميف  بناءالوطن،كيتفاعلمعاآلخرين،ك٭تًـت

بػػا"اادثةكأماالكتابا١تستخدـيفتعليماادثةيفدكرةاألزىاريسمى
من2 يتكوف الكتاب كىذا الكالـ(". مهارة تنمية يف كالتسهيل التسريع )طريقة

كااكر كالتحيات، التعارؼ، كىي موضوعا، عشر كاالفتتاحٙتانية التعارؼ، عن ة
كالعدد، األشهر، ج كالشهر األايـ، ج كاليـو كالقصة، التقدًن كإلقاء كاالختتاـ،
كالقصة الرأم، كإعطاء كالسؤاؿ كا١تراـ، كالشعور، اليومية، كاألعماؿ كالساعة،
ىذا كيبدأ كا٠تطابة. كالندكة كاجملادلة، اادثة، كتنمية مشكلة، كحل النفسية،

العربية،مثالغناء،كبعدذلكمباشرةالكتاب ْتديثرسوؿهللاالذميتعلقابللغة
إذلا١توضوعات،كىذاالكتاببسيطألفبعدا١توضوعيتبعوا١تفردات،كلكنيقدـ
العربية.إذف،ليس بغَتالطبيعيالذميساعدا١تعلمكالتالميذيفتعليمكتعلماللغة

4ىذاالكتاب.ىناؾاالبتكاريفتعليما١تواديف
دليل ا١تقدمة، فيو ليس ألف عادة جيدا الكتاب ليس الكتاب ىذا كلكن
استخداـالكتابكاتوايتك٘تريناتكنقصافمنا١تواضعكليسفيواأللوافسول

ٔتعلمُت٥تتلفُتلكلخصةأسواد.كّتانبذلك أفتعليماادثةاربعمراتيوما
ليعلماادثةكتاابكاحدحىتيشعرا١تعلمصعوبةيفاختياراادثة،كيستخدـا١تعلم

ا١توادالتعليميةا١تدركسةألفيفىذاالكتابمواضعقليلة.
يفتعليماللغةالعربيةا١تداخلالكثَتةتكوفأمرمهممنهاا١تدخلالطبيعي

 أحدانو الطريقة ستيفن كضعها اليت اللغة Krashenتدريس تَتيل الذافكتريسي
الغرضتؤكدانإذلتشجيعاكتساباللغةطبيعيافيهدف يفالفصوؿالدراسية،ك٢تذا

                                                           
اللغة"األزىار"ببارم،كيديرم،جاكلالشرقيةدكرةيف2كصفكتاباادثة4



5 
 

 
 

الطالبإرل كصر٭تة كاعية اٟتكم الدراسات أ٫تية يف ا٩تفاضا كيضع االتصاالت،
4لغة.الاءمنطألختصحيحا

النطق الطالبعلىفهم قدرة اادثةىيتنمية إحدلمنأىداؼتعليم
التحدثمعالناطقُتحديثامعربايفا١تعٌتسليمايفاألداء.كيفىذاالصحيحللغةك

كهبذا البحث. عملية يف أساسا لتكوف الطبيعي مدخل الباحث يستخدـ البحث
اللغة تكوف الطالب عند ا١تدركسة الثانية اللغة كانت كيف نعرؼ سوؼ ا١تدخل

ابستخدا ا١تدخلاليهتمكثَتا اللغةاإلتصاليةعندىم،ككافىذا القواعديفتكلم ـ
العربية.ألفىذاا١تدخللوأىداؼمنهاالتأكيدعلىأفتعلماللغةالثانيةالٮتتلف
عنتعليماللغةاألـكالتأكيدعلىاٞتوانبالشفهيةيفاللغة،كاالىتماـٔتهاريتفهم

كالكالـ. لتطوير1ا١تسموع يناسب الطبيعي مدخل أف األىداؼ ىذه على بناء
على يؤكد األزىار بدكرة العربية اللغة تعليم األساسي ىدؼ ألف اادثة كتاب
اادثة كتاب تطوير ٭تتاج فلذلك األـ. اللغة كاستخداـ الثانية اللغة استخداـ

مناسبةعلىىذاا٢تدؼاب١تدخلالطبيعي.
أفالدكرةبنظرإذلا١تشكالت العربية اللغة الباحثيفتعليم الىتيواجهها

"األزىار"٭تتاجإذلتطويرا١توادلتحقيقتعليماللغةالعربيةاٞتيد.هبذااألساسأراد
يف  األزىار دورةل الطبيعياحملادثة ابدلدخل  كتاب"تطوير  الباحثلبحثعميتعلق

 ." كديريبباري   تعليم اللغة العربية
 
 
 
 

                                                           
6
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 
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7
م دمحم بن سعود اإلسالمية، عبد العزيز بن إبراهيم العصيالي، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى )جامعة اإلما 

 .52م(، ص. 2002
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 لة البحثأسئ  . ب

بناءعلىماسبقمنخلفيةالبحث،كضعالباحثأسئلةالبحثكمايلي:
كيفيتّمتطويركتاباادثةاب١تدخلالطبيعييفدكرة"األزىار"ببارمكديرم .2

 جاكلالشرقية؟
ببارمكديرم .1 "األزىار" اب١تدخلالطبيعييفدكرة مواصفاتكتاباادثة ما

 جاكلالشرقية؟
مدل .3 ببارمكديرمما "األزىار" اب١تدخلالطبيعيللدكرة كتاباادثة فعالية

 جاكلالشرقية؟

 ج. أىداف البحث

اعتمادعلىأسئلةالبحثفيعتربالباحثأىداؼالبحثكمايلي:
كديرم .2 ببارم األزىار دكرة يف الطبيعي اب١تدخل اادثة كتاب تطوير ١تعرفة

جاكلالشرقية.
اادثةاب١تدخلالطبيعييفدكرةاألزىارببارمكديرم١تعرفةمواصفاتكتاب .1

 جاكلالشرقية.
كديرم .3 ببارم "األزىار" دكرة يف الطبيعي اب١تدخل اادثة كتاب فعالية ١تعرفة

 جاكلالشرقية

 د. مواصفات اإلنتاج

يريدالباحثأفينتجالكتابالتعليميةيف٣تاؿاادثة،فيكوفىذالكتاب
اتاآلتية:علىا١تواصف

على(hard copy)ا١تنتجعلىكجوالعاـ:يصبحاإلنتاجبشكلالكتابالورقي .2
 4Bشكلكرقة
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ا١تنتجمنانحيةا١تستخدـ:يصبحاإلنتاجخاصاللتعليماادثةاب١تدخلالطبيعي .1
 ككافىدفهالتسهيلا١تعلمكالطالبيفعمليةالتعليم.

ٔتوضوعاتدرسا١تنتجمنانحية٤تتولالكتاب:يصبح .3 ٤تتولاإلنتاجمناسبا
 اادثةيفىذهالدكرة١ترحلةا١تبتدئُتلتسهيلهميفالتطبيق.

 البحث ه. فرضية

دكرة يف بتطبيق العربية لدكرة الطبيعي اب١تدخل ا١تطّورة اادثة كتاب إف
"األزىار"ببارمكديرمتكوففعالةعندالطلبةيفدكرةاألزىار.

 أمهية البحثو. 

ترجىأفيكوفىذاالبحثمفيدا،فتشتملأ٫تيةىذاالبحثعلىجانبُت
كمايلي:

نظراي:يرجىافيكوفىذاالبحثاسهامايفعمليةتطويرمواداادثةيفدكرة-2
اللغة تعليم يف خاصة التعليمية عملية يف كخربة معلومات زايدة ككذلك األزىار

العربية.

تطبيقيا-1

أفيكوفىذاالبحثمراجعايفتطويرمواداادثة:للمؤسسة
تعليمللمعلم لدلالطالبيفعملية يفإيصاؿمواداادثة :يكوفمساعدا

اادثة
موادللطالب تعليم يف خاصة التعليمية عملية يف للطالب تشجيعا يكوف :

اادثة
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خالؿمقدارمواد:سوؼيكوفىذاالبحثللباحثزايدةا١تعرفةمنللباحث
لدل مناسبا اادثة مواد تطوير يف للباحث زايدة ككذلك اادثة

الطالبكا١تعلم.
 حدود البحث ز.

األزىاراٟتدا١توضوعي-2 دكرة لطلبة اادثة مواد تطوير على الباحث حدد :
نوعمنالبحثكالتطوير،كالتطويريقصده ببارمكديرمجاكلالشرقية.كىذا

ثىيتصميمالكتابالتعليميللمحادثة١ترحلةا١تبتدئُت.الباح
:قاـالباحثمكافالبحثيفدكرةاألزىارببارمكديرم.اٟتدا١تكاين-1
.ـ٬:1721ترمىذاالبحثيفالسنةاٟتدالزماين-3

 حتديد ادلصطلحات . ح
يهدؼالباحثتوضيحا١تصطلحاتا١تستخدمةيفموضوعىذاالبحثكىي

يلي:كما
عمليةمستخدمةلتصديقكتطويراإلنتاجسواءكافكتاابأفمقرراالتطويرىو .2

 8كأفالـالتعليميكطرئقالتعليمككثَتامن٪تاذجالًتبومكغَتىا.
 كتاباادثة .1

بسيطة لغة الكتاب ىذا كيستعمل اادثة، تعليم ٣تاؿ يف يركز الكتاب كىذا
 ىذا ك موضوعا. عشر اللعةكيشملٙتانية ا١تبتدئوفيفتعليم الكتابيستعمل

العربيةخاصةلدرساادثة.
 الطبيعيا١تدخل .3

اللغة تعليم فهم يف الطالب يساعد الذم ا١تداخل من احد ىو ا١تدخل كىذا
 اادثة. مادة يف خاصة أحدالعربية ستيفنالطريقة كضعها اليت اللغة تدريس

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Reseach and Development (Cet. 2; Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 28.  
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Krashen تَتيل كتريسي إذلالذم طبيعييهدؼ اللغة اكتساب يفانتشجيع
.االتصاالتإرلالفصوؿالدراسية،ك٢تذاالغرضتؤكد

 دكرةاألزىار .5
ببارمكديرمالذميهتمعلىترقيةكفاءة الدكرةىيإحدلمنا١تراكز كىذه
مثل ا١تمتعة الوسائل أك الطريقة ابستعماؿ العربية اللغة الطالبيف٣تاؿتعليم

كغَت٫تا.الغناءأكاللعبة

 . الدراسات السابقةط
ا١تاجستَت. .2 علىرسالة أندركيد ابستخداـ اادثة مواد تطوير ٤تفوظ، حنيف

مالك موالان جامعة ٔتعهد الطالبات غلى ابلتطبيق ( اليومية ا١تواقف أساس
 ماالنج(، اٟتكومية اإلسالمية مواد1724إبراىيم تطوير عن الباحث .كْتث

ٮتتلفىذاالبحثركيدعلىأساسا١توقفاليومية.فلذلكاادثةابستخداـأند
علىكىيمنانحيةاألساسالذميستخدمهاحنيف٤تفوظببحثالباحث

.انحيةجنسالكتابكمكافْتثوأساسا١تواقفاليوميةككذلكمن
الطبيعي .1 اب١تدخل العربية اللغة تعليم جحياين، إندارل فضيلة ا١تاجستَت. رسالة

 )ابلتطبيق ،) بليتار ا١توّدة ا١تعهد طلبة ىذاك.1724على يف الباحثة ْتثت
ببحث البحث ىذا كٮتتلف الطبيعي، اب١تدخل العربية اللغة تعليم عن البحث

 الباحثمنانحيةجنسالكتابكمكافْتثو.
كالتعلم .3 التعليم ٔتدخل التعليمية ا١تواد تطوير اٟتسنية، فر٭تة . ا١تاجستَت رسالة

الثانويةاإلسالميةاٟتكوميةتر٧تاليكالسياقي) ابلتطبيقعلىالطلبةيفا١تدرسة
موادتطويركْتثتالباحثةيفىذاالبحثعنكيف.1724جاكلالشرقية(،

الباحث البحثببحث كٮتتلفىذا السياقي، كالتعلم التعليم ٔتدخل التعليمية
 منانحيةجنسالكتابا١تطوركأساستطويرهكمكافْتثو.
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رسالةا١تاجستَت.موعظةاٟتسنة،تطويرمادةاادثةعلىأساسا١تدخلالعلمي .5
ابتو(، الثانوية ا١تدرسة يف الطلبة على ابلتطبيق ( الكالـ مهارة .1724لتعليم

تطويرمادةاادثةعلىأساسا١تدخلالعلميلتعليممهارةكْتثتالباحثةعن
الكالـ فلذلك ببحث. البحث ىذا مٮتتلف تطويرهالباحث أساس انحية ن

 كمكافْتثو.
للحجاج .4 العربية اللغة اادثة مواد تطوير درجات، طوفاف ا١تاجستَت. رسالة

كا١تعتمريناإلندكنيسيُتبشركةاألقصىٔتاالنج)ابلتطبيقعلىاٟتجاجكا١تعتمرين
الشرقية(، جاكل 1724ٔتاالنج اادثة مواد تطوير عن الباحث اللغة.كْتث

العربيةللحجاجكا١تعتمريناإلندكنيسيُتبشركةاألقصىٔتاالنج.ككذلكٮتتلف
ك اادثة مواد تطوير يف ا١تدخل ىناؾ ليس ىو الباحث ببحث البحث ىذا

 مكافْتثو.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 ادلواد التعليميةادلبحث األول : 

تكوفالتعليممنعواملكثَتة،ىي:معلمكمتعلم)طالب(،ك٣تتمعكدكلةكقدي
التعليمكطريقةكمادةدراسيةكتقوًنككسائلتعليميةكغَتىا.الدراسيكأىداؼكمنهج

ادةفم2كىذهالعواملتدؿعلىأفالتعليمعملٚتاعىالفردلفشاركتالعواملفيو.
علىأغراضالتعليمكأنشطة جمواددراسيةمنأىمالعوامليفعمليةالتعليمللحصوؿ

الكفائيةكاإلقتصادية.
 تعريف ادلواد التعليمية .أ 

ءالًتبوم،منهامهيمُتيفتطويرا١توادالتعليميةأفكقدعرؼكثَتمنخربا
كقاؿابنُت عندعمليةالتعليم.ا١توادالتعليميةكلا١تادةا١تستخدمة١تساعدةا١تعلم

أهناا١توادأكا١توادالتعليميةا١تًتتبةمنظمااليتيستخدمهاا١تعلمكالتالميذيفعملية
الفريد1التعليم. التعليميةفريدك٥تصص. كيففرصةأخرلقاؿساجايتأفا١تواد

تستخدـا١توادالتعليميةطلبةخاصةيفعمليةالتعليميةا٠تاصة.كا١تخصصيصمم
التصميم كبنظاـ منالتالميذا٠تاصة يناسبأبىداؼمعينة التعليمية ٤تتولا١تواد

ك كقاؿ كالتالميذ. التعليم ٓتصائص منا١تناسب ٚتع التعليمية ا١تواد أف يمب
كا١تهارات)ا٠تطواتكاالجراءاتكاألحواؿ ا١تعارؼ)الوقائعكا١تعلوماتالتفصيلية(

3كالشركط(كالوجداين.

                                                           
2مػ(،ص.1774)ابتوسنكار:مطبعةجامعةاإلسالميةاٟتكوميةبباتوسنكار،طرؽتعليماللغةالعربيةعبداٟتليمحنفي، 2

2
 Hartono, Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Pembelajaran Tematik 

(Cet I; Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 11.  
3
 M. Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.71.   
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أكاأل اإلعالـ كاف سواء األشياء كل ىي التعليمية أكالنصوصدكاتا١تواد
التالميذقدرىاتبطريقةخاصةكتنظرالشيءالكاملمنالكفاايتاليتاليتتًتتب

بناءعلىا١تفاىيمالسابقةفتخلصالكاتبةأفا١تواد 5يفعمليةالتعليم.خدمهاكتست
 اليت ا١تواد من خالصة ىي ا١تعلمالتعليمية األىداؼعلىيعلمها لبلوغ التالميذ

ك٥تصصا كفريدا منظما أدكاتكتتكوا١تخصوصة أـ كاف إعالما ا١تادة كل من ف
تست اليت التعليمخكنصوصا عملية يف دمها أتثر التالميذحىت أنشطات على

ها.كأخالق
كهتتمالًتبيةابلكتبالتعليميةكإقامتهاعلىأساستتفقكالنظرايتالًتبوية
اٟتديثة،ككافأشدماحرصتعليوأفٖتددىذهاألساسكتدعوإذلالتزامهاعند

دالتعليميةثالثةأسس،األسسأتليفالكتبالتعليميةكاستخدامها.كيفإعدادا١توا
4الثقافيةكاالجتماعيةكاألسسالسيكولوجيةكاألسساللغويةكالًتبوية.

 األسسالثقافيةكاالجتماعية .2
كاالٕتاىات كا١تفاىيم كا١تعتقدات كا١تثل األفكار أبهنا  الثقافية كتعرؼ

٣تموعةكالعاداتكالتقاليداليتتسوديف٣تتمعمناجملتمعات.كٯتكنأفنضع
التعليمية للمادة الثقايف اتول يف تراعي أف ينبغي اليت كا١تبادئ الشركط من

األساسيةلتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهبا:
 أفتعربا١تاددعن٤تتولالثقافةالعربيةكاإلسالمية. (أ
 أفتعطيصورةصادقةكسليمةعناٟتياةيفاألقطارالعربية. (ب
 االىتماماتالثقافيةككالفكريةللدارسُتعلىاختالفهم.أفتعكسا١تادة (ج

                                                           
4
Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovati, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 

hlm. 17. 
)القاىرة:داراالغعتصاـ،بدكفأسسإعدادالكتبالتعليميةلغَتالناطقُتابلعربيةانصرعبدهللاالغارل،عبداٟتميدعبدهللا، 4

15السنة(،ص.
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أفتتنوعا١تادةْتيثتغطيميادينك٣تاالتثقافيةكفكريةمتعددةيفإطار (د
 منالثقافةالعربيةاإلسالمية.

أفتتنوعا١تادةْتيثتقابلقطاعاتعريضةمنالدارسُتمن٥تتلفاللغات (ق
 كالثقافاتكاألغراض.

 (ك ا١تادة تتسق أىداؼأف مع أيضا كلكن  الدارسُت أغراض مع فقط ليس
 العربمنتعليملغتهمكنشرىا.

 أالتغفلا١تادةجوانباٟتياةالعامةكا١تسًتؾبُتالثقافات. (ز
أفيعكساتولحياةاإلنسافالعريبا١تتحضريفإطارالعصرالذميعيش (ح

 فيو.
تعلماللغةكاالستمراريفىذاأفيثَتاتولالثقايفللمادةا١تتعلمكيدفعوإذل (ط

البعيد إذل القريب )من ا١تستقبل-التعلم، إذل اٟتاضر إذل-من األان من
 مناألسرةإذلاجملتمعاألكسع(-اآلخرين

 أفتقدـا١تادةا١تستولاٟتيسمنالثقافةمثتتدرج٨توا١تستولا١تعنوم. (م
 أفتوسعا١تادةخرباتا١تتعلمأبصحاباللغة (ؾ
 ١تادةالثقافيةٓترباتالدارسُتالسابقةيفثقافتهم.أفترتبطا (ؿ
كمستواىم (ـ الدارسُت عمر يناسب الذم اب١تستول الثقايف اتول يقدـ أف

 التعليمي.
العربية (ف يفالثقافة ا١تقبولة األصيلة كبشكلخاصإذلالقيم تلتفتا١تادة أف

 كاإلسالمية.
نأفكارخاطئةعنالثقافةأفتقدـتقوٯتاكتصحيحا١تايفعقوؿالكثَتينم (س

 العربيةكاإلسالمية.
 أفتتجنبإصدارأحكاـمتعصبةللثقافةالعربية. (ع
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 4أفتتجنبإصدارأحكاـضدالثقافاتاإلخرل. (ؼ
 

 األسسالسيكولوجية .1
العقليةتعدمطلباضركرايعندإعداد إفمعرفةخصائصا١تتعلمالنفسية

 أف الواضح كمن التعليمية. ا١تواد النفسية٤تتول خصائصها عمرية مرحلة لكل
كالعقلية،بلإفاألفرادٮتتلفوففيمابينهممنقدراتعقليةكٝتاتنفسيةداخل
ا١ترحلةالعمريةالواحدة.فلذلكالشركطالنفسيةاليت٬تبمراعتهاعندتصميم

الكتابا١تدرسي،منها:
 أفيكوفالكتابمناسبا١تستولالدارسُتفكراي. (أ
 مبدأاالفراؽالفرديةأفيراعي (ب
أفيثَتيفالدارسالتفكَتكيساعدعلىتنميةٔتايساعدهعلاكتساباللغة (ج

 االجنبية.
 أفتبٌتا١تادةالعلميةكفقاستعداداتالدارسُتكقدراهتم. (د
 أفيشبعدكافعهمكيرضىرغباهتمكيناسبميو٢تم. (ق
 أفيكوفا١تؤلفعلىعلمٓتصائصالدارسُتالنفسية. (ك
 راعيعندالتأليفا١ترحلةالعمريةاليتيؤلف٢تا.أفي (ز
 أفتؤلفكتبللموىويُتيفالذكاء. (ح
أفهتىءا١تادةا١تقدمةيفالكتابا١تدرسيمشكلة٭تلوؿالتغلبعليهاعن (ط

 طريقتعلماللغة.
 أفٖتفزا١تادةالدارسعلىاستخداـاللغةيفمواقفهاالطبيعة. (م
 بُتالكتاباالساسيكمصاحباهتا.أفيراعيالتكامليفا١تادة (ؾ

                                                           
4  رشدمأٛتدطعيمة، الناقة، للناطقُتبلغاتأخرلدمحمكامل العربية اللغة أـالكتاباألساسيلتعليم جامعة ا١تكرمة: )مكة

.54(،ص.2183القرل،
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أفيقدـمادةعلميةمنا١تواقفاٟتياتيةاليتتساعدالدارسعلىالتكيفمع (ؿ
 الناطقاألصليللغة.

 1أفيعُتالكتابعلىتكويناالٕتاىاتكالقيما١ترغوبفيهالدمالدارسُت. (ـ
 األسساللغويةكالًتبوية .3

منأصواتكمفردات ا١تكونة اللغوية كتراكيباليتتقدـيفكتبا١تادة
التعليمالعربيةلغَتالناطقُتهباكاألسلوبا١تناسبيفعرضهاللدارسُت،كمدل
سهولةأكصعوبةتلكا١تادةللدارسُت.كعندنتاكؿ٢تذااٞتانبسوؼنركزعلى

اآليت:
خال٢تا (أ من يستطيع اليت اللغة تكوف قد كىي تعلم. أف ينبغي اليت اللغة

كا العربيةالتعامل اللغة كتسمى األصليُت. العربية اللغة ٔتتحدثي التصاؿ
 ا١تعاصرة)لغةاٟتديثكاللغةاٟتياتيةالفصيحة(.

الصويت (ب النظاـ ىي النظم من من٣تموعة  كتتكوفاللغة . مكوانتاللغة
 كالنظاـالًتاكييبكالنظاـا١تعجمي.

8كالقراءةكالكتابة.مهاراتاللغة،سواءكانتمهارةاالستماعكالكالـ (ج
 أقسام ادلواد التعليمية .ب 

كتنقسما١توادالتعليميةإذلثالثةأقساـ،فهي:
السمعية .2 كا١تواد ككتاب الطبعية ا١تواد مثلها شكلها، حيث من التعليمية ا١تواد

 كراديوكا١توادالسمعيةالبصريةكاألفالـ.
بدكفبركيكتوركصوركا١توادا١توادالتعليميةمنحيثكيفيةأعما٢تا،مثلهاا١تواد .1

 بربكيكتوركاألفالـكا١توادالسمعيةكالشريطكا١توادفيدييوكا١تواداٟتسوبية.

                                                           
.35ص.أسسإعدادالكتبالتعليمية.داٟتميدعبدهللا،انصرعبدهللاالغارل،عب 1
8
 .34.ص.أسسإعدادالكتبالتعليميةانصرعبدهللاالغارل،عبداٟتميدعبدهللا، 



24 
 

 
 

ا١توادالتعليميةمنحيثصفتها،مثلهاا١توادالطبعيةككتابكا١توادالتكنولوجية .3
 1كتلفيزيوفكا١توادالتطبيقيةكا١تواداليتلإلتصاؿبُتالناسكاٟتتيف.

 ادلواد التعليميةخصائص  .ج 
عندمانطورا١توادالتعليميةأكنعددىالتعليماللغةالعربيةبلغاتأخرل،فال

بدللمطورأفيهتما٠تصائصاآلتية:
 لغةالكتاب .2

اللغةكبقواعدالنحوكالصرؼكاإلمالءكسالمة أكالالبدمنالتزاـبصحة
لغات شأفمعظم العربية فاللغة اللغوية. يفالصياغة ذاتمستوايت٥تتلفة العادل

فيو ٬تد الزماين ا١تستول فعلى ا١تكاين. أك الزماين ا١تستول جانب من استعما٢تا
نوعُتمناللغة:أك٢تمالغةالًتاثكتتمثليفكوهنالغة٤تافظةمثلهااألعلىقائميف

مئاتا١تاضي،كمرتبطابالستعماؿاللغومالذمكافسائدايفاجملتمعالعريبمنذ
السنُت.كاثنيهمالغةاٟتياةا١تعاصرةكاليتماتواكبما٭تدثيفاجملتمعمنتغيَت
سواءإبضافةمصطلحاتجديدةأكبشيوعاستعماالت٥تتلفةللمفرداتذاهتاأك

27بتنوعأساليبالتعبَت.
التماسكبُت2كيفتطويرا١توادالتعليمية،ىناؾاألشياءا١تهمة،منها:) )

(األتساؽعلىنظمخاصةابلوقائعكالبياانت1اٞتمليفا١توادالتعليمية.)معاين
( يف3كا١تعلوماتالصحيحة. ا١تطور اليتيستخدمها أساسية فكرة كالعقليأم )

(ا١تنطقي4(الشمورلٔتعٌتا١توادالتعليميةالكاملةكالتفصيلةكالتامة.)5التجريد.)
(1(اٟترةكبعضمنعناصرالًتبوم.)4ق.)أمخطواتيفارتباطاللغةكا١تنط

 22التماسكبُتشكلاٞتمل.

                                                           
9
Andi Prastowo, Panduan Kreatif,  h. 40-43. 

27  كغَت٫تا، رشدمأٛتدطعيمة للناطقُتبلغاتأخرلعليأٛتدمدكور، العربية اللغة األكذل؛ا١ترجعيفمناىجتعليم )الطبعة
.475(،ص.1727القاىرة:دارالفكرالعريب،

11
Wahyu Wibowo, Penulisan Buku Ajar Perguruan Tinggi (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 

38.  
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 اللغةالوسيطة .1
استعماؿلغةأخرلكعنصر(Intermediate Language)يقصدابللغةالوسيطة

عند األـ اللغات من  اللغة ىذه أكانت سواء العربية، اللغة لتدريس مساعد
 مع يفهموهنا مشًتكة لغة كانت أف األـ.الدارسُت لغاهتم عند اختالؼ كلكن

٤تتواه يصبح حىت  كسيطة لغة استعماؿ رفض العربية اللغة لتعليم كتاب أتليف
21صاٟتالدارسُت٥تتلفياللغاتمتبايٍتاٞتنسيات.

 مراعاةخربةالدارسُتابللغة .3
أك٢تما أمرين: على العربية لتعليم كتب بتأليف ا١تشتغلُت بُت خالؼ ال

ا١تستول ىؤالءمراعاة اكتسبو ما مع يتناسب كتاب كأتليف للدارسُت اللغوم
الدارسُتمنمهاراتيفتعلمالعربيةيفمرحلةسابقة.كاثنيهمامراعاةالصلةبُت
العربية بُت ما فيو ا١تؤلف يستثمر كتاب كأتليف الدارسُت عند كاللغات العربية

 23كلغاتالدارسُتمنكشائع.
 ُتمواجهةالفركؽبُتالدارس .5

الوحدة افًتاض إف أم ٕتنبها، ٯتكن ال حقيقة الدارسُت بُت فالفركؽ
الكاملةبُتالدارسُتيفا٠تصائصكاالىتماماتكا١تيوؿكالقدراتكاللغاتالقومية
كغَتىا.كا١تؤلفاٞتيدىوذلكالذم٬تعلمادتوالتعليميةصاٟتةألكربعددمن

خ مع تتناسب حىت فيها ينوع كما ٢تمالدارسُت ألف الذين الدارسُت صائص
25الكتاب.



 

                                                           
.474ص.ا١ترجعيفمناىجتعليماللغةالعربية.عليأٛتدمدكور،رشدمأٛتدطعيمةكغَت٫تا، 21
.474نفسا١ترجع،ص. 23
.474فسا١ترجع،ص. 25
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 مستولاٟتوار .4
أك فردين بُت ٤تادثة خالؿ من اللغوية ا١تادة تقدًن ىنا ابٟتوار كيقصد
حيوية أكثر ك٬تعلو اللغوم النص على حيوية يفضى شك بال كاٟتوار أكثر.

24كجاذبيةكقابليةألفيعلم.
 تدرجا١تادةالتعليمية .4

 أف ا١تعقوؿ من منليس البد كإ٪تا كاحدة دفعة التعليمية ا١تادة تقدـ
تقدٯتهابتدرجيتناسبمعخصائصالدارسُتالذينألفالكتاب٢تمككذلكمع
طبيعةا١تادةاللغويةا١تقدمة.كالتدرجيعٌتأفالكتابخلومنالطفراتاليتمربر

 24ةاللغوية.٢تاسواءيفعددا١تفرداتأكالًتاكيبأكغَتذلكمنعناصرا١تاد
الذم التعليم ستكيفإختيارمواد ،٬تبللمدرسأفيهتمالتالميذتعلمها

(3(يناسبٓتصائصالدائرة)1)التالميذ(القوةكقدرةا2ىذهالنواحىاألتية:)
(تعطى5كعلمهمكعاطفيهمكاحتماعهمكدينهم.)التالميذيناسببتطويرجسم

)4الفوائدللتالميذ) (يناسب1(كاسعا١توادالدراسية)4(يناسببنظاـالعلـو
 21(يناسببتحديداألكقات8كبيئتهم)التالميذابحتاج

الكاتبةعنخصائص تقرأ ا١تبعدما الواد فتخلصالكاتبةاٞتتعليمية يدة،
يففهمهاكتًتتبمنطلبةاٞتيدة٬تبفيهاا١تواداليتيسهلللأفللموادالتعليمية

صعوبة مادة إذل سهولة ا١تناسبةمادة كاٞتمل كالكلمات ا١تفردات ابستعماؿ
تناسبا١توادالتعليميةاب٠تصائصأكالفركؽبُتالتالميذ.مثكا١تتصلة




                                                           
.474فسا١ترجع،ص. 24
.471فسا١ترجع،ص. 24

17
Abdul Halim Hanafi, Amrina, Desain Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta : Diadit Media, 

2013), hlm. 118 
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 خطوات إعداد ادلواد التعليمية .د 
دا١توادالتعليميةنفساألفدليفهمواكيفيةكثَتمنا١تعلمُتيصعبوفإلعدا

،فلذلكيستعملا١تدرسا١توادالتعليميةاليتالتالميذإلعدادىااليتتناسبإبحتاج
أكالكتب.كيفإعداد تلكا١تواد كيتبعكلا٠تطواتاليتتوجديف تعطيا١تدرسة

لا١توادالتعليميةا١توادالتعليميةخطواتخاصةاليت٬تبعليناأفنفهمهاحيت٨تص
اٞتيدةكالكاملة،منها:

 ٖتليلاحتاجالتعليم،كتتكوفىذها٠تطوةإذلثالثةأجزاء،كماتلي: .2
 ٖتليلمنهجالتعليم (أ

كهتدؼىذها٠تطوةلثبوتالكفاايتاليت٬تبللتالميذأفيقدركىا.
كالكفائة النواة الكفائة التالية: األقساـ ٜتسة نفهم أف ٧تب فلذلك،
األساسية كا١تواد النتائج على اٟتصوؿ كالكفائة ا١ترغوبة كا١تشَتات األساسية

 كاجملاربالتعليمية.
 ٖتليلمصادرالتعلم (ب

نستطيعأف٨تللمصادرالتعلمبناءعلىالتوفركا١تالعمةكالسهولةيف
العملية التعلم مصادر نستعمل أف لنا ٬تب التوفر، أكال استعما٢تا.

نسهللنوفرىا.كاثنياا١تالعمةبُتمصادرالتعلمابألىداؼكاإلقتصاديةحىت
التعليميةاليتقدثبنتعنهايفأكؿالتعليم.كاثلثاالسهولةلناإلستعما٢تاحىت

 صارتمصادرالتعلمكا١توادالتعليميةاٞتيدةكالفعالة.
 إختاركثبوتا١توادالتعليمية (ج

 كنعدد نثبت أف ٧تبلنا ا٠تطوة اليتتناسبيفىذه التعليمية ا١تواد
ابلكفائةاألساسيةاليت٬تبللتالميذأفيقدركىا،مثنثبتاألنواعكاألشكاؿ
منا١توادالتعليميةبناءعلىٖتليلمنهجالتعليمكمصادرالتعلمعندما٩تتار
عالقة يعٍت: نتبعها، أف علينا ٬تب اليت ا١تبادء ثالثة كجد التعليمية. ا١تواد
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ابلكفائةابلكفائ التعليمية ا١تواد بُت اإلتساؽ مث األساسية كالكفائة النواة ة
28االساسيةمثالكفايةللتالميذعندمايتعلموف.

أف .1 نستطيع التعلم مصادر ٩تتار ما حُت التعلم مصادر إلختيار ا١تعايَت فهم
 نستعملطريقتُت،يعٍت:

تتكوفمناإلقتصادمكالعمليةكا١تبسطةكسهلا١تدخلطريقةعامة،كىذه (أ
 ٟتصو٢تاكمرنة.

 طريقةخاصة،كعندىاٜتسةأقساـ،يعٍت: (ب
 عندالتعليم.التالميذتستطيعمصادرالتعلمإلرتفاعحافز (2
 تدعممصادرالتعلمالعماليةالتعليمية (1
 تستطيعمصادرالتعلما١تختارا١تالحظةكالتحليليةكغَت٫تا. (3
 مٟتلا١تشكالتعندالعماليةالتعليميةمصادرالتعل (5
 21مصادرالتعلمكأالتإتصاؿرسالةالتعليم. (4

 إعدادحريطةاحتاجا١توادالتعليمية .3
ك٢تذها٠تطوةمنافعكثَتة،منهاليعرؼعددا١توادالتعليميةاليت٬تبلناأف

التعليمية.نكتبهامثليعرؼتسلسلا١توادالتعليميةمثلثبوتطبيعةا١تواد
 فهمىيكلا١توادالتعليمية .5

كلكلا١توادالتعليميةىيكلخاصكلكنعندىاىيكلعاـ،يعٍت:ا١توضوع
كتوجيوالتعليمكالكفائةاألساسيةأكا١تواداألساسيةكمعلوماتاإلضايفكالتمرينات

17كخطواتالعملكالتقييم.

 

                                                           
18

Andi Prastowo, Panduan Kreatif, h. 50-60. 
19

Andi Prastowo, Panduan Kreatif. h. 60-61. 
20

Andi Prastowo, Panduan Kreatif, h. 65. 
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 تعليم احملادثة الثاين :ادلبحث 
 مفهوم احملادثة . أ

اادثةٔتعٌتا١تكا١تةكىيعمليةالتحدثبيتشخصُتأكأكثر.أماتعريف
اادثةلعليافالكالـعمليةتتمبُتمتحدثكمستمعأكأكثر،متحدثىومرسل
للفكرة،كمستمعىومستقبلللفكرة.ككلمنهمالودكرهيفعمليةاالتصاؿ،كدكر

معبعضيفا١تتحدثيلتخصيفتوضيحأفكارهعنطريقنظ مالكلماتبعضها
من كالمو توضيح على تساعده الىت التوضيحات كاستخدـ فكرة، ٖتمل كحدات
ا١تستمعابإلصغاء،كاإلنصاتٟتديث تعبَتاتالوجو،كإشارةاليدكغَتىا،بينمايقـو

 12ا١تتكلم،كفهمرموزه،كإدراؾمعانيو(كاإلستفسارعنا١تعٌتالغامضيفاٟتديث.

الكلمة حادثأف كلمة من أصلو فاعل-٭تادث-اادثة بوزف -٤تادثة
.فاادثةىيكسيلةا١ترءإلشباعحاجتوكتنفيذمتطلبتويفاجملتمع11مفاعلة-يفاعل

الذم٭تيافيو،كىياألداةاألكثرتكرارك٦تارسةكاستعمااليفحياةالناسكأكثرقيمة
13يفاالتصاؿاالجتماعيمنالكتابة.

 تعليم احملادثةأىداف  . ب

15يهدؼتدريساادثةإذلٖتقيقمايلي:
١تن .2 مستمر انتظار كدكف الدارسُت عند التحدث يف ا١تبادأة على القدرة تنمية

 يبدؤىمبذلك.
 تنميةثركهتماللغوية. .1

                                                           
271(،ص.2111،)الرايض:دارا١تسلم،ا١تهاراتاللغويةماىيتهاكطرائقتدريسهاأٛتدفؤادعلياف، 21

22 Taufiq Hakim, shorfiyah Metode Praktis Memahami Shorof dan I’lal, (Alfalah off Siet, 2005), 

hal. 38 
.114(،ص.2521)دمشق،جامعةدمشق:يفطرائقتدريساللغةالعربية،٤تمودأٛتدالسيد، 13

 477رشدمأٛتدطعيمة،مرجعسابق،ص. 15
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لديهم .3 يشبع ٦تا كتراكيب مفردات ابللغة، معرفتهم توظيف من ٘تكينهم
 كالقدرةعلىاإل٧تاز.اإلحساسابلثقةكاٟتاجةللتقدـ

تنميةقدرةالدارسُتعلىاإلبتكاركالتصرؼيفا١تواقفا١تختلفةكاختيارأنسب .5
 الردكدكالتمييزبُتالبدائلالصاٟتةفيهالكلموقفعلىحدة.

تعريضالدارسُتللمواقفا١تختلفةالىت٭تتملمركرىمهباكالىت٭تتاجوففيهاإذل .4
 ٦تارسةاللغة.

االتصارلللغةكتدريبالطالبعلىاالتصاؿالفعاؿمعالناطقُتترٚتةا١تفه .4 ـو
 ابلعربية.

معاٞتةاٞتوانبالنفسيةا٠تاصةابٟتديثكتشجيعالطالبعلىأفيتكلمبلغة .1
غَتلغتوكيفموقفمضبوطإذلحدماكأماـزمالءلو.إفأخطاءتقلبواا٠تطاء

علييفحجرةالدراسةكالتدريبكإفأجادشجوعو.إفالتدريبعلىاٟتوارالف
علىالسباحةيفمسبحصغَتيهيئالفردبعدذلكللخوضيفعبابالبحار

 خطوةخطوة.

 ج. طرائق تعليم احملادثة

أماطرائقالتدريسا١تناسبةيفتعليماادثةفيمايلي:
 ا١تدخلا١تباشرة .2

 سنة منذ ا١تدخل ىذه 2847ظهرت اللغات تعليم ليجعل حيةـ األجنبية
كمهارةالكالـا١تهارةاألكذليفتعليمهبذها١تدخل،ابلرغممن14مشوقةفعالة.

األبع، ا١تهارات تعليم يف ا١تدخل نفس استخداـ يف النقائص ٬تدكف اللغويُت
ا١تدخل ىذه ك٘تتاز الكالـ. من جزء ألهنا اادثة تعليم يف مناسبة لكنها

14ٔتايلي:
                                                           

25
.211رشدلأٛتدطعيمة،تعليمالعربيةلغَتالناطقُتهبا..،ص. 

11ـ(،ص.2184،)الرايض:ا١تملكةالعربيةالسعودية،يدريساللغةالعربيةأساليبدمحمعليا٠تورل، 14
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ةاألكلوية١تهارةالكالـبدالمنمهاراتالقراءةكالكتابةتعطىا١تدخلا١تباشر (أ
 كالًتٚتة،علىأساسأفاللغةىيالكالـبشكلأساسي.

تتجنبىذها١تدخلاستخداـالًتٚتةيفتعليماللغةاألجنبيةكتعتربىاعدٯتة (ب
 اٞتدكل،بلشديدةالضررعلىتعليماللغةا١تنشودةكتعلمها.

 إفاللغةاألـالمكاف٢تايفتعليماللغةاألجنبية.ٔتوجبىذها١تدخلف (ج
 تستخدـىذها١تدخلاالقًتافا١تباشربُتالكلمةكماتدؿعليو. (د
التستخدـىذها١تدخلاألحكاـالنحوية،ألفمؤيدمىذها١تدخليركف (ق

 أفىذهاألحكاـالتفيديفاكسابا١تهارةاللغويةا١تطلوبة.
التقليدكاٟتفظ،حيثيستظهرالطالبٚتالتستخدـىذها١تدخلأسلوب (ك

 ابللغةاألجنبيةكأعاينك٤تاكراتتساعدىمعلىإتقافاللغةا١تنشودة.
 (Metode Audio Lingual)ا١تدخلالسمعيةالشفهية .1

ليستالتصاؿ اللغة ككظيفة. ا١تدخلمنالنظرإذلاللغةمفهوما ظهرتىذه
االتصاؿالشفهي أيضكىوبتعليممهاريتاالستماعالكتايبفقدكلكنكسيلة

كالكالـفسميىذها١تدخلٝتعيةشفهيةألهناركزتإذلمهاراتفسابقاف.كمن
11أبرزافًتاصاتىذها١تدخلمايلي:

أف (أ ٬تب لذلك للكالـ. جزئي ٘تثيل فهي الكتابة أما كالـ، أساسا اللغة
كليس علىالكالـ اللغاتاألجنبية يفتعليم علىالقراءةينصباالىتماـ

 كالكتابة.
مث (ب استماع ىو معُت تسلسل ٔتوجب األجنبية اللغة تعليم يسَت أف ٬تب

كالـمثقراءةمثكتابة.كىذايعٍتأفيستمعا١تتعلمأكالمثيقوؿمااستمع
 إليومثماقاؿمثيكتبماقرأأكعماقرأ.

                                                           
 .13ا١ترجعنفسو،ص. 27
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للغة (ج الطفل اكتساب طريقة ٘تلثل األجنبية اللغة تكلم فهيطريقة األـ.
ليتعلم ا١تدرسة إذل يذىب مث إليو. استمع ما ٭تاكي يبدأ مث أكال يستمع

 القراءةمثالكتابة.
أفضلطريقةالكتساباللغةاألجنبيةىيتكوينالعاداتاللغويةعنطريق (د

 ا١ترافعلىالقوالب.
يع (ق ٍتإفا١تتعلمْتاجةإذلتعلماللغةاألجنبية،كليسإذلالتعلمعنها.كىذا

كٖتليالهتا قوانينها يعرؼ أف ينفعو كال نطقها على التمرف إذل ْتتجة أنو
 اللغوية.

 كللغةفريدةيفنظامهااللغوم،كالفائدةمنا١تقارانتكالتقابالت. (ك
 الًتٚتةتضرتعلماللغةاألجنبيةكالداعيالستخدامها. (ز
 أفضلمدّرسللغةاألجنبيةىوالناطقاألصليا١تدّرب. (ح

 (Metode Komunikatif)لالتواصليةاالتصايةا١تدخ .3
ىدؼىذها١تدخلالنهائياكتسابالدارسالقدرةعلىاستخداـاللغةاألجنبية
كسيلةاتصاؿلتحقيقأغراضوا١تختلفة.كالتنظرىذها١تدخلإذلاللغةعلىأهنا

َتعن٣تموعةمنالًتاكيبكالقواليب،مقصودةلذاهتا،كإ٪تاتعدىاكسيلةللتعب
ىذه يف كا١تادة كالتقرير. زالوصف كاألمر كالطلب ا٠تتلفة اللغوية الوظائف
ا١تدخلالعلىأساسالتدرجاللغومبلعلىأساسالتدرجالوظيفيالتواصلي.

كيتمالعملفيهاعرباألنشطةا١تتعمدة،داخلالوحدةالتعليمية.
 (Metode Eklektik) ا١تدخلاإلنقائيةأكالتوليفية .5

علىالطرائقالسابقة.كاالتراضاتالكامنةكراءىذه اتيتا١تدخلاإلنتقائيةردا
18ا١تدخلىي:

                                                           
28

 14مرجعسابق،ص.أساليبتدريساللغةالعربية،دمحمعليا٠تورل،  
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يفتدريساللغة (أ منها كٯتكناالستفادة ٤تاسنها كلطريقةيفالتدريس٢تا
 األجنبية.

التوجدطريقةمثالية٘تاماأكخاطئة٘تاماكلكلطريقةمزاايكعيوبكحجج (ب
 ٢تاكحججعليها.

١تمكنالنظرإذلالطرؽالثالثالسابقةعلىأساسأفبعضهايكملمنا (ج
متناقضة. أك متعارضة أساسأهنا على إليها النظر بدالمن البعضاآلخر
كبعبارةأخرل،منا١تمكنالنظرإذلالطرؽالثالثعلىأهنامتكاكلةبدال

 منكوهنامتعارضةأكمتنافسة.
ٚتيعاألىداؼكٚتيعالطالبكٚتيعالتوجدطريقةتدريسكاحدةتناسب (د

 ا١تعلمُتكٚتيعأنواعبرامجتدريساللغاتاألجنبية.
لطريقة (ق الوالء كليس كحاجتو، ا١تتعلم على الًتكيز ىو التدريس يف ا١تهم

 تدريسمعينةعلىحسابحاجاتا١تتعلم.
علىا١تعلمأفيشعرأنوحريفاستخداـاالساليباليتتناسبطالبوبعض (ك

منا١تمكنأفٮتتار إذ ٥تتلفة. تدريسو األساليبلطرؽ انتماء عن النظر
طالبو حاجات تناسب الىت األساليب أك األسلوب طريقة كل من ا١تعلم

كتناسبا١تواقفالتعليميالذم٬تدا١تعلمنفسوفيو.

د. مستوايت تعليم احملادثة
ثالثةمستوايتللمحادثةيفبرامجتعليمالعربيةللناطقُتبلغاتأخرل

رئيسيةتتفاكتمطالبهاكخصائصهابتفاكتا١تستولاللغولللدارسُت:

ا١تستولاألكؿ:كىوخاصابلدارسُتاٞتددالذينينتظموفيفبرامجتعليم .2
 اللغةالعربية



14 
 

 
 

ا١تستولالثاين:كىوأعلىدرجةمنسابقة.تدكراادثةيفىذاا١تستول .1
 ضاايأعقد،كمواقفأكثرٕتريداعادةحوؿموضوعاتأكسعكق

ا١تستولالثالث:كىذاٯتثلأعلىمستولمنمستوايتاادثةيفتعليماللغة .3
العربيةلغَتالناطقُتهبا.يفىذاا١تستوليتوقعمنالدارسُت٦تارسةاادثة

الذمتناكلوللمحادثةمنحيثأهنامناقشةحرةتلقائيةحوؿموضوع اب١تفهـو
 11بُتفردين٤تاداثف.معُتك

 ه. خطوات تعليم احملادثة
قاؿأٛتدعزفعنخطواتتقدًنطريقةتعليماادثةىي:

 أفيستعدمادةاادثةاستعدادكامالكيعُتموضوعهاا١تبلوغإذلالتالميذ. .2
اإلىتماـٔتناسبللمادةعلىالًتقيةالتالميذكقدرتويعٍتيستطيعا١تعلمأفيبدأ .1

 بتعريفاالٝتاءالسهولةحىتاٞتملةا١تفيدة.تعليمو
 استخداـالوسيلةاإلضاحا١توجودةيفالفصلللمحادثةحُتجرلالتعليم. .3
أفيوضحا١تعلملكلماتا١توجودةيفاادثةكيكتبهاعلىالسبورةمثأيمرىماف .5

 ٯتثلواىااماـالفصل.

 : ادلدخل الطبيعي ثالثادلبحث ال
 هتانشأو تعريف مدخل الطبيعي  . أ

الطبيعي  أحدوىا١تدخل ستيفن كضعها اليت اللغة تدريس Krashenطريقة
.كيهدؼإذلتشجيعاكتساب2187كأكائلعاـ2117كتريسيتَتيليفأكاخر

االتصاالت،كيضعا٩تفاضاإرليفالفصوؿالدراسية،ك٢تذاالغرضتؤكداناللغةطبيعي

                                                           
29

 .434-435رشدمأٛتدطعيمة،ا١ترجعيفتعليماللغةالعربيةللناطقُت)جامعةأـالقرل(. 
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الدراسا لغة.كماالاءمنطألختاٟتكمكاعيةكصر٭تةالطالبتصحيحايفأ٫تية
،إخراجاتعليميةقدراإلمكافخاليةمناإلجهاد.طبيعيالبيئةاللصنعبذلتجهود

طالبعددالضرٖتغَت٣ترب،كلكنٝتحلوأف٭تدثبشكلعفومبعدأفلغةال
مناستمراردليلعليكىذهالنظريةاللغة.عليفهمالسهولةلكبَتمنا١تدخالت

السلوباأل تشبيو اللغاتاألجنبية لتعلم العادل معركؼيفٚتيعأ٨تاء تعلمللفظي.
اللغة تعلم ألف اليتاللغةاألـ. اليومية العادات أك السلوؾ على عادة يستند األـ

العديدمناألساليبا١تميزةيفٚتيعأ٨تاءفيوىذهاٟتجة،بناائعلي.طبيعياٖتدث
:هاعادلمعأساليبأخرليفآاثرىا.منال
التعلم .2 اللغةتعلمكثانية)ا٠تارجية(ابستخداـنظريةعلىعاداتاألطفاؿاللغة

 األـ.

إدخاؿ .1 مث كتاب(، )بدكف الصوت خالؿ من التدريس، يف األكذل ا٠تطوة
 الكلماتكاٞتمل٣تهزةشفوايمعإدخاؿاألشياءأكالصور.

 تعلمتسابقا.الشّدةالكلماتكا١تصطلحاتتدرسمنخالؿالكلمات .3

 يفاٞتملة.اءخطاألفقطلتصحيحاللغويةقواعدال .5

ا١تفردات.فمنا١تستحسنيفعنالطالبتنسىحُتاستخداـالقاموسفقط .4
37ىذااألسلوب،يتلقىالطالبالدركسمنعددمنا١تعلمُت.

 

التا .4 التسلسل متابعة مواد االستماعتقدًن الكالـمثرل. كالكتابة مثكالقراءة
32القاعدةاللغة.

 
 

،كا١تدخلالطبيعيىو٦تاثللنهجالتواصلكضعتTerrelكKrashenكقاؿ
رفضاستخداـأساليبمثلطريقةتعلماللغةقبلTerrelكKarshenمؤخرا.لكن

                                                           
30

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosdakarya, 

2011), hlm. 180 

 
31

 Muljanto Sumardi, Pelajaran Bahasa Asing sebuah Tinjauan dari segi metodologi, 

(Jakarta, Bulan Bintang, 1975), hlm. 34  
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audiolingualاألساسيللغة.بعدذلكالتأكيد أفينظرإذلاٟتكمابعتبارىاا١تقـو
القاموس عن تعبَت ىي اللغة أساسا ا١تثاؿ سبيل كتبها اليت ا١تفردات أ٫تية على

غَتمباشرة.  58كسيادةيقتصرعلىمفهـو
 

نصارىذااألسلوبيرتبطعلىاألاالفًتاضاتاليتيعتقدّتانبذلك،أييت
:33،منهاٯتكنتفسَتىامنخالؿٜتسةاالفًتاضاتاألساسيةتعلماللغة

(Acquisition-Learning hypothesisاللغة)تعلمالكتسابكاالفرضية (2
كتشَتىذهالفرضيةأفعمليةاكتساباللغةلدلالبالغُت٭تدثمنخالؿ

 اللغةتعلمالكتسابكاالعمليتُت٥تتلفتُت،ك٫تا عملية.اٟتصوؿعلىتعريفوأبنو
اكتساباللغةكمشلتقصدتطويرا١تهاراتاللغويةبشكلطبيعيمنخالؿفهم

خالؿاستخداـاللغةيفالتواصلاجملدم.اكتساباللغة اللغةنفسهاكذلكمن
ىو الشعوريةيفحُتالتعلم كعملية اللغوية الكفاءة الطريقالطبيعيلتطوير ىو

.دراسةقواعداللغةكاعية
الط العملية اليت عمليةتبيعية ىي األـ اللغة إتقاف يف األطفاؿ هبا قـو

االستحواذ،يفحُتأفعمليةاتقافلغةاثنيةىوالتعلم.ألنويتماكتسابدكف
من بدال الضمنية. دائما ىي العملية ىذه ٘تتلكها اليت اللغوية ا١تعرفة مث كعي،

ضوحا.ذلك،يتمعمليةالتعلمبوعيإنتاجا١تعرفةاللغويةك

(The natural order hypothesis)تسلسلالطبيعيةالفرضية (1
تعلمقواعداللغةمكافكفقالًتتيبكٯتكنتوقعأفأيخذىذااالفًتاض

أمرمقدما.كىذايعٍتأيضاأفبعضالقواعدالنحوية٬تبأفيتقنقبلدرس
 التنميةالطبيعية.عمليةااللغةاعتبارا٠تطاءعنداستخداـعليقواعدأخرل.

                                                           
32

 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Madani, 2015), 

hlm. 120. 
33

 Stephen D. Krashen and Tracy D. Terrel, The Natural Approach: Language Acquisition 

in the Classroom, (California: Pretice Hall Europe, 1995), hlm. 59 
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لغةاليتعلمالذمطفلكجودالنظاـالطبيعيٯتكنافيثبتماحدثل
(قددرستDardjowidjojoثانية.يفْتثوحوؿىذاا١توضوع،دكالمكبركت)ال

ك الصينيُت كاألطفاؿ سفنيوؿ ٤تاكلة ذاتو حد يف ىو الذم تعلمنيويورؾ علي
اللغةالثانية.

 (The monitor hypothesis)ةراقبا١تفرضية (3
أفنتائجالتعلمبوعيٯتكنأفتستخدـإالألغراضيقاؿىذااالفًتاض

فائدة٤تدكدةأكالثانوية.الطالقة،٢تا.عمليةالتعلميفالفصوؿالدراسيةا١تراقبة
جنبيةالأتيتمنا١تعرفةالرٝتيةللغة،كليسمنقواعدعلميفالصفاأللغةاليف

،٤تررعليا١تراقبتشكللوإالعلممنالكتابا١تدرسي.نتائجكالمنقواعد
تكوف أف شأهنا من اليت األحكاـ لدراسة ببساطة ىي كظيفتها )٤ترر(،

قبلصدكراٟتكممثىذهالعمليةيفشكلا١تراقبة.إذاأجريتعمليةصنعتأك
ؿالقياـبو"األدكاتالعقلية"اليتتنتجيفهنايةا١تطاؼاٞتملةا١تطلوب.يفحا

.بعدذلك،كمراقبةذلكيفشكلتصحيحالنتائج
منأجلىذاالنظاـمراقبةتنفيذبنجاحكاجباهتمبشكلصحيح،ىناؾ
الختيار الكايف الوقت كتوافر أكال، كىي: هبا، الوفاء ٬تب اليت شركط ثالثة

رفةكاستخداـماتبقىمنالقواعداليتمتتعلمها.اثنيا،٬تبعلىالطالبمع
قواعد مع تقدًن يتم عندما أفضل بشكل تعمل مراقب كظيفة اللغة. قواعد
توجيو كينبغي اللغة، كاستخداـ الثالث، ا١تعقدة. القواعد أم كيتطلب بسيطة

.الطالبإذلدقةاللغةأكشكلمنأشكاؿاللغة
The monitor hypothesis))فرضيةا١تدخالت (5

 الفرضية، ٢تذه ككفقا القأف اكتساب على الكالـدرة كالكتابةمهارة
ٖتدثبعداكتسابالفهمالشفومكالكتايب.الفهمالشفومكالكتايبىوالشيء
من التقدـ ا١تتعلمُت أف أيضا الفرضية ىذه كيؤكد أكال. أييت أف ٬تب الذم
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علىا١تدخالتاليتٖتتومعلىموادغَت مستولإذلآخريففهم٬تبأفتقـو
.هامنا١تواداليتمتيتقنصعبأمستولكاحد

  (The Affective Filter Hypothesis)فرضيةتصفيةالعاطفية (4
 الكتساب ا١تبذكلة اٞتهود اليف الطالباٞتلغة متغَتات كا١توقف ديدة،

مرشح ٔتثابة ا١توقف ىذا كصف مت إذا اٞتديدة. اللغة اكتساب يف جدا مهم
توحةٔتافيوالكفايةللحصوؿالعاطفي،كا١توقفالسليبجعلالطالبليستمف

ٯتكنتنفيذىاكحسنا٠تلقإذاكافا١تعلم،ابلعكسعلىمدخالتمنالبيئة،
ٯتكنأفٗتلقأجواءالفصوؿالدراسيةاليتىيخاليةمنالقلقكاجملهدة،كاليت

يستعداستعدادانوأفتتكلمارلأٯتكنأفتشمل:)أ(اليطلبمنالطالب
ماات )ب( علي. تعبَتىمالطالبجاز حد على ٬تيب أف يتم، ال ك)ج(

 عمليةقطعاالتصاالت.يفاءخطلواألتكنإالأفتصحيحالطالب،
نشأك ىذه إا١تدخلة نتيجةأذل ا١تيالدم، عشر التاسع القرف كائل

االىتماـابلتفكَتالعلميالذمظهريفاكراب،كنتيجةالبحثعنطرائقطبيعة،
طبيعتواإلنسانية،كتكوفبديلةعنالطرائقاليتتعتمدعلىهتتمابلفردكتراعي

عليالًتٚتة. النظراتالفلسفيةا١تنطقيةكتقـو

انطالقامنىذاا١تبدأ،بدأالتفكَتيفتعليماللغةالثانيةعليأساسمن
أفالشيءالطبعيأفضلمنالشيءا١تتكلف.بناءعليذلك،فإفاللغةالثانية

يملألجنيبابألسلوبالذميكتسببوالطفللغتواألـ،كأفهتيأينبغيأفتعل
اللغوية ا١تواد لو ترتب كأف الطفل، هبا ٯتر اليت للظركؼ ا١تشاهبة الظركؼ لو
كالعلميةكغَتىاترتيبايشابوا١تراحلاليتٯترهباالطفليفأثناءاكتسابولغتواألـ.

يفهم أف ينبغي األمور، ىذا تتحقق مثكلكي أكال، ا١تنطوؽ ا١تتعلم
ىوالًتتيبالطبعي يتحدثاثنيا،كبعدفًتةيبدأيفالقراءةفالكتابة،ألفىذا

لنمولغةالطفل.
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تعرضو نتيجة يتعلمها بل إطالقا، للمتعلم القواعد تدرس أال كينبغي
ؿاليوميللغةا١تنطوقة،كقراءاتوا١تكثفة،فيتوصلإرلىذهالقواعدبنفسومنخال

مواقفطبعية،كسياقاتغَتمصنوعة.أماا١تفرداتفينبغيأفيكتسبهاا١تتعلم،
كيفهممعانيها،كيعرؼاستعماالهتا،عنطريقا٠تربةكمنخالؿالتعرضللغةيف

مواقفكسياقاتطبعيةسليمة،بعيداعناٟتفظكالًتٚتة.

دخل الطبيعيدل النظرية وادلدخل  . ب
ا١تعركفة،التستنداذلا١تدخلىذه نظريةمنالنظرايتاللغويةاكالنفسية

نذاؾ،ترلافاللغةسلوؾانساينأكا٪تاتنطلقمننظرةعامةاذلاللغةكانتسائدة
اذلتعلماللغةالثانيةا١تدخلكتنظرىذه طبعي،يكتسبيفظركؼكمواقفطبعية.

النظرةٯتكنافعلىانوسلوؾطبعي،الٮتتلفعنتعلمالطفللغتواألـ.كىذه
 يطلقعليها:ا١تذىبالطبيعي،الذمدليعرؼهبذااالسماالبعدفًتةمنالزمن.

 ا١تذىبيفىذه اك النظرية كضوح بدأتيفا١تدخلكلعلعدـ اهنا ىو ،
شكلنظراتخاصة،كاجتهاداتشخصية،نتيجةخرباتكٕتاربلبعضمعلمي

اٟتديثةدلتكنمعركفةبصورةكاضحةيفاللغاتاألجنبية،كاألفالنظرايتكا١تداخل
35ذلكالوقت.

 51ومالزلها ادلدخل أىداف ج. 

االىتماـابلنواحيالعلميةالطبعية،كالتأكيدعلياٞتوانباإلنسانية١تتعلماللغة -2
 الثانية،بعيداعنالنظراتالفلسفيةكا١تنطقية.

 تعلماللغةاألـ.ةكفتعلماللغةالثانيأبالتأكيد -1
 كالكالـ.االستماعةالتأكيدعلياٞتوانبالشفهيةيفاللغة،كاالىتماـٔتهار -3

                                                           
45-43،ص.مرجع السابق 35
 43-41 ،ص.السابقمرجع   34
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يف -5 الطفل هبا ٯتر اليت ا١تراحل ٯتاثل تدرجا اللغوية، ا١تهارات تقدًن يف التدرج
 اكتسابولغتواألـ،حيثيبدأابلفهمفالكالـ،مثالقراءةفالكتابة.

كتباكالموادلغويةمقررة،كٓتاصةيفا١تراحلاألكذلمنا١تدخلالتتطلبىذه -4
 التعلم.

أف -4 ينبغي ا١تواقف ألف للمواقف، االستعداد كال للدركس، التحضَت يشًتط ال
فيخاطبهم طالبو، مستول يراعي أف ا١تعلم علي أف غَت عفوية، طبعية تكوف

 ابللغةاليتتناسبمستواىم،كماٮتاطبالوالدافطفلهما.
األسبابال -1 كانت مهما الدراسة، حجرة يف التستعمل للمتعلم األـ لغة

كا١تسوغات،كعليا١تعلمأفيشرحالكلماتابللغةا٢تدؼفقد،كٯتكنأفيلجأ
 كالرسم،عندمااليفهمالطالب.إرلالتمثيلكاإلشارة

 عدـتدريسالقواعدإطالقا،كٖتاشياٟتديثعنالقواعدبطريقةنظريةمباشرة. -8

 56وظائف كل من ادلعلم وادلتعلم وادلواد التعليميةد. 
٢تذه كفقأ للطفل، تقدـ للمتعلمكما ا٢تدؼينبغيافتقدـ نظرانألفاللغة

،فمنالواضحانوالتوجدمناىجكالكتبمقررة،كافا١تعلمىوصاحبا١تدخل
لطالبو مناسبأ يره حسبما كعرضها كترتيبها اللغوية القراراألكؿيفاختيارمادتو

ذاكافىذايتمبطريقةعفويةطبعية،فمنا١تؤكدافللطالبإك كللمواقفالتعليمي.
 يفاختيارا١تادةاللغوية.كظائفالتقلا٫تيةعنكظيفةا١تعلم

 طرؽالتدريستدخليفىذاكظائفعنبعدعرفنا منها مدخلالطبيعي،
 النوع.ىي:

 طريقةا١تباشرة (2

                                                           
 45،ص.مرجع السابق  34
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ا١تباشرةىيكسيلةلتقدًنالدركسا١تاديةاللغةا١تدخلا١تباشرةأكا١تدخل
داـاألجنبيةحيثا١تعلممباشرةابستخداـلغةأجنبيةكلغةللتعليم،كدكفاستخ

لغةالطالبيفأدىنيف٣تاؿالتدريس.إذاكافىناؾصعوبةيففهمالكلمات
ابستخداـ تفسَت للمدرسُت ٯتكن الطالب، كمن لتظاىر اإليضاح كسائل

مبدئيا الكلمة. اللغاتلتصّور تدريس يف جدا رئيسي ىو ا١تباشر األسلوب
 ىذه خالؿ من ألنو ا١تدخلاألجنبية، الطالب تدريب الكفاءةٯتكن مباشرة

31دكفاستخداـلغتهماألـ)بيئةاللغة(.
 

 طريقةالقواعدكالًتٚتة (1

ىذااألسلوبمنطريقتُت،ك٫تاأسلوبك٨تومطريقةالًتٚتة.كغالباما
اليعٍتأفاألسلوبىو "الطرؽالتقليدية".ىذا أيضا "الًتٚتة" تسمىطريقة

ٯتكنأف األسلوبىوأكربسنا.مصطلح"التقليدية" ٔتعٌتأفىذا تستخدـ
انعكاساألنسبمنكسيلةلغاتيتمتعليماللغةاليواننيةالقدٯتةكالالتينيةلعدة

قركف.
 طريقةالقراءة (3

منفكرةتدريسخرباءأجانبيفنظريةأكائلالقرفا١تدخلكلدتىذه
منقبلالعديدمنا٠ترباءالًتبويُتالربيطانيُتكاألمريكيُت.أهنا17 كافرائدا

أفتعلمالقراءةبطالقةأكثرأ٫تيةللناسلتعلماللغةمنالتحدث.ألهنايقولوف
اللغة،كلكنأيضاألفاعتربهتامهاراتمفيدةللغايةاليت٬تباٟتصوؿعليهايف

 .ىذاىوأسهل
طالبدراسةالنصأكالقراءةخارجالفصوؿالدراسيةبناءعلىمشورة

الدراسية الفصوؿ يف عقلو من الرئيسية النقاط مناقشة مث أستاذه، عميقلتمن
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يتممنحالطالب،كجاءتا١تبادرةمنا١توسعة،قرائةلاالتفاىم.منحيثا١تبدأ،
38االىتماـ.اختياركتابأكالعربيةنصوصك٭تلوطالبحريةكىذايعٍت

 العيوبو ادلزااي ه. 
  ادلزااي. 0

كارل (2 اللغة اذل كتعّلمهاالنظرة ىذه اساس ىي طبيعة، نظرة ،ا١تدخلتعليمها
احسن اذا ا١تتعلم، لدل معٌت ذم حقيقي تعلم اذل ماتقود غالبا ميزة كتلك

 استخدامها.
مهملفهماللغةفهمأحقيقيأ،كىذا٦تاا١تدخلاالىتماـابٞتانبا١تنطوؽيفىذه (1

 يشجعا١تتعلمُتعلىمواصلةالتعلم،كيقوداذلاإلىتماـاب١تهاراتاألخرل.
التسلسل:فهما١تسموعفالكالـ،مثالقراءةفالكتابة،مع (3 ترتيبا١تهاراتهبذا

للغويةا١تناسبة١تستولا١تتعلمُت،يساعداٟترصعلىاختيارا١تواقفكالعناصرا
منالداخلاللغومبشكلجيدكيقوداذلاالكتساباٟتقيقي علىاالستفادة

 للغة.
5)  ٢تذه كفقأ ، الدراسة حجرة يف الًتٚتة منا١تدخلٖتاشي ا١تتعلمُت يقي قد ،

 بعضا١تشكالتالنإتةعنتدخلانظمةاللغةاألـيفاللغةالثانية.
4)  ىذه عليها تسَت اليت معانيها،ا١تدخلاألساليب كشرح ، ا١تفردات تقدًن يف

 31،كٓتاصةلدلاألطفاؿ.اطبعينتدريسالقواعد،تفيديفاكتساابكاإلبتعادع
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Januari 2006, hlm. 9 
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 العيوب. 7

2)  ٢تذه كفقأ األـ، اللغة ابكتساب الثانية اللغة تعلم غَتا١تدخلمقارنة مقارنة ،
اف منها اخرلعادلةألسبابكثَتة لغة األـكليسلديو تعلملغتو الطفليبدأ

 غَتالقدرةالفطريةالعامةعلىاكتساباللغة.
توافرمعلمكفءمتعددا١تواىبلديوكفايةعاليةيفا١تدخليتطلبتطبيقىذه (1

ليكوفقادراعلىاٟتديثمعالطالبأبسلوب،اللغةا٢تدؼكطالقةيفاللساف
ا التأىيل مع ، كمفهـو اختيارسهل على قادرا ليكوف اٞتيدة، كا٠تربة لًتبوم

كقد الفصل. داخل طبعي جو يف اٟتوار كادارة لطالبو، ا١تناسبة ا١توضوعات
 ا١تناؿيفكثَتمناٟتاالت.يكوفىذاا١تطلبصعب

كفقأ٢تذهالطرية،فإفا١تعلميتحملالعبءاالكربيفاختيارا١توضوعاتا١تناسبة (3
اٟت كادارة عنكتنويعها انصرافو اذل تؤدم قد اليت االعباء من  ذلك كغَت وار

 التدريسكافكافقادراعلىذلك.
نظرنالعدـكجودكتبمدرسيةكموادلغويةمقررة،كاالعتمادعلىقدراتا١تعلم (5

ا١تعلمُتكاجتهادات قدرات لتفاكت كنظرنا الطالب،،و، أداء تقوًن يصعب فإنو
 كضمافتقدمهميفالتعلم.

رٔتاتكوفمفيدةيفالفصوؿالصغَتةاكا١تتوسطةٟتجماليتاليزيدا١تدخلىذه (4
ت ال اهنا غَت طالبا عشر ٜتسة على طالهبا الكبَتةمنعدد االعداد مع صلح

البيفاٟتديثداخلحجرةالدراسةحيثال٣تاؿ١تشاركةٚتيعالطالطالب
كحينئذتفقدىذهفيحتاجوفاذلكتابمقررككراساتلتدكينا١تلحوظات،

 خصائصها.ا١تدخل
هنائيا (4 الًتٚتة استبعاد قديكلفالطالبكقتيفىذه ا١تدخل، يففهمطويالا

 كلمات٤تدكدةكٓتاصةاذاكانتتدؿعلىمفاىيم٣تردة.
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،قديصلحمعالطالبالصغار،غَتانوا١تدخلعدـتدريسالقواعديفىده (1
ت،ألنوٯتنعهممنفهملقوالبالنحويةاليتاليصلحمعالكباريفكثَتمناٟتاال

 تنظمبناءاٞتمل.
8)  هبذه اللغة قديصلاذلسنوات٦تاا١تدخلتعليم ا، ٭تتاجاذلكقتطويلجدن

 يتطلبانفاؽامواؿطائلةلعدـ٤تدكدمنا١تتعلمُت.
ا١تتعلم (1 اليها يصل اف ينبغي اليت الكفاية -درجة ا١تدخل ٢تذه غَت–كفقأ

 57ساليبالتقوًنفيهاغَتكاضحة.أفأ٤تدكدة،كما
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث . أ

خلالكيفيكالكمي.يستخدـىذاالبحثىوا١تدكأماا١تدخلا١تستخدـيف
مدخالالباحث ا١تواد تطوير خطوات لوصفكيف الطبيعي.كيفيا اب١تدخل اادثة

.١تدخلالطبيعيمدخالكميالقياسفعاليةا١توادالتعليميةا١تطورةابكيستخدـالباحث
 Reseach andنظراإذلا١توضوعمنىذاالبحثفيكوفنوعالبحثلوْتثاتطويراي)

Development(على٪توذجبركجكغاؿ)Borg and Gall.)

(أفالبحثالتطويرمىوBorg and Gallكالبحثالتطويرمعندبركجكغاؿ)
أك التعليمي أفالـ أك مقررا أك كاف كتااب اإلنتاج كتطوير لتصديق مستخدمة عملية

(أفالبحثSugiyonoكقاؿسوغيونو)2طرائقالتعليمككثَتامن٪تاذجالًتبومكغَتىا.
مستخدمةيفالبحثإلنتاجا١تنتجا١تعينةكلقيمةفعاليةمنذلكالتطويرمىوطريقة

 1ا١تنتج.

 رلتمع البحث وعينتو . ب

الطالب ٚتيع ىو البحث ىذا يف البحث ٣تتمع إف كامال يوميا 2من
(Fulltime 1) دكرةاألزىارللمستولا١تبتدئ،كأماعينتوفصلٯتنكمصرأميف

 كالفصل الضابطة كاجملموعة ٯتن الباحثفصل كيستخدـ التجربة. كاجملموعة مصر
طريقةاٗتاذالعينةابستخداـالعشوائي.


                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Reseach and Development), (Bandung: 

Alfabeta, 2016), cet. 2, hlm. 28. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, 

hlm. 297.  
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 إجراءات البحثج. 

 Borgيستخدـالباحثخطواتالبحثالتطويرمالذمقدمهابركجكغاؿ)

and Gall عشرة، على ا٠تطوات ىذه كتتكوف .)2 االحتياجات، ٖتليل )1)
 3التخطيط، تصميم تطوير ) 5اإلنتاج، تصديقا٠ترباء، )4 تعديلاإلنتاج، )4)

(تعديلالنهائي،1(ٕتربةاإلنتاجالثانية،8(تعديلاإلنتاج،1ٕتربةاإلنتاجاألكذل،
3(اإلنتاجالنهائي.27

 الصورة األوىل: إجراءات تطوير ادلواد التعليمية لعلم لبيان

















 
 
 

                                                           
3
Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. 

4, hlm. 292.  

اإلنتاجتطويرتصميم التخطيط ٖتليلاإلحتياجات  

 تصديقا٠ترباء تعديلاإلنتاج ٕتربةاإلنتاجاألكذل

 تعديلاإلنتاجالنهائي ٕتربةاإلنتاجالثانية تعديلاإلنتاج

 اإلنتاجالنهائي
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كتعليموككلشيءاادثةٖتليلاإلحتياجات:يتكوفمنالدراسةا١تكتبيةعن .2
يتعلق عنكقائع كا١تالحظة األكؿبو التقرير كاستعداد اادثة، تعليم يفعملية

 كاالستنباطاألكؿيفعمليةالبحثكالتطوير.
التخطيط:تتكوفمناألنشطاتكىيإثباتاألىداؼيفتطويرا١توادالتعليمية .1

مناسبا كترتيبها ا١تواد تطوير يف الباحث لتسهيل النشاط كىذا اادثة، يف
 ابحتياجعينةالبحث.

تطويرتصميماإلنتاج:كىذها٠تطوةتػهدؼلتصميمإنتاجاألكؿاليتيتكوفمن .3
 استعدادأدكاتالتعليماتاجةكأدكاتالتقوًنا١تناسبةبذلكاإلنتاج.

أفيطلبالتصديق .5 تصديقا٠ترباء:كيفىذها٠تطوةأفيكوفالباحثٯتكنها
ا١تواد تطوير يف كا٠ترباء اادثة يف ا٠ترباء حيثمن من اإلنتاج عن التعليمية

 عيوبوكمزاايهكيطلبأيضاالتعليقاتكا١تدخالتكالزايدات.
كمدخالت .4 علىاقًتاحات اإلنتاجأساسا الباحثىذا كيعدؿ تعديلاإلنتاج:

 منقبل.
ٕتربةاإلنتاجاألكذل:بعدأفيعدؿالباحثىذااإلنتاجفسيجربوعلىالطالب .4

 باالقًتاحاتكا١تدخالتمنا١تعلم.يفمكافتطبيقالبحثكيطل
تعديلاإلنتاج:كيعدؿالباحثىذااإلنتاجأبساسعلىاالقًتاحاتكا١تدخالت .1

ككقائع الطالب ابحتياج مناسبا اإلنتاج ٧تاح لًتقية ا٠تطوة كىذه ا١تعلم. من
 عمليةالتعليم.

عنوإلىىٕتربةاإلنتاجالثانية:كبعدأفيعدؿالباحثمرتُتفسيجربالباحث .8
عينتوالبحثيفاجملموعةالتجريبيةمنأفيقابلالباحثعلىبعضمنعينات

 البحثكتطلبمنهمأف٬تيباألسئلةيفاالستبانة.
على .1 بناء أخَتا تعديال اإلنتاج ىذا الباحث كيعدؿ النهائي: اإلنتاج تعديل

 احصائالكيفكالكميمنحصوؿا١تالحظةكا١تقابلةكاالستبانة.
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نتاجالنهائي.اإل .27

د. أسلوب مجع البياانت

كما كىي ا١تطلوبة البياانت ٚتع أسلوب الباحث يستخدـ البحث ىذا كيف
يلي:

 ا١تالحظة .2
بغية األمور أك اٟتدكث أك للظاىرات كمضبوط كمنظم مقصود انتباه كىي

كقوانينها. كسيالحظالباحثعنا١تيدفالذميتعلقبتعليم5انتشاؼأسبابػها
اللغةالعربيةخاصةتعليماادثة.

 ا١تقابلة .1
كىي٤تادثةموجهةبُتالباحثأكأشخاصآخرينبػهدؼالوصوؿإذلحقيقة

كيفىذا4أكموقفمعُت،يسعىللتعرؼعليومنأجلٖتقيقأىداؼالدراسة.
الباحثا١تقابلةاب١تعل  مة١تواداادثةيفدكرةاألزىارببارم.البحثسيقـو

 االستبانة .3
كىيأداةمفيدةمنأدكاتالبحثالعلميللحصوؿعلىاٟتقائقكالتواصلإذل
كاآلراء كاالٕتاىات ا١توقف كدراسة كاألحواؿ الظركؼ على كالتعرؼ الوقائع

الباحثبتوزيعاالستبانةمباشرةإذل4يساعدا١تالحظةكيكلمها. العينة.كيقـو
( ليكَتت سكاال ىو االستبانة ىذه ٪توذج بوSkala Likertكأما يقـو الذم )

( لكَتت كىي (Ransis Likertرنسيس اختبارات، ٜتس من تتكوف الذم

                                                           
 .321(،ص.1777)دمشق:دارالفكر،البحثالعلميأساسياتوالنظريةك٦تارسةالعملية،رجاءكحيددكيدرم،5
.313البحثالعلمي،ص.رجاءكحيددكيدرم،4
.311ص.البحثالعلمي،رجاءكحيددكيدرم،4
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كجيد قبلالبحث( )لالستبانة كموفقكغَتموفقكغَتموفقجدا موافقجدا
 1جداكجيدكمقبوؿكانقصجدا)لالستبانةبعدالبحث(.

 االختبار .5
 Pre test-Post test Control Groupكيستخدـالباحثيفتصميمالتجربةكىي

Design .الطالب كفاءة ٔتعرفة تتعلق اليت البياانت ٚتع ىي االختبار ككظيفة
كيكوفيفبدايةالفًتةاإلجرائيةكيفآخركلدكر.

ه. مصادر البياانت

 الباحثيفىذا البياانتاليت٬تمعها تعليمكأما كاثئقلعملية البحثىي
كمصادر كنتائجها. كتقوٯتها التعليم كعملية الدراسية ا٠تطة كبياانت اادثة،

البياانتمنىذاالبحثىيا١تعلمكالطالبككلمايتعلقبعمليةتعليماادثة.

 و. حتليل البياانت

البحث الباحثيفٖتليلالبياانتمنىذا األسلوبالذميستخدمو أما
اادثة ا١تواد تطوير ٪توذج ٭تصل أف يريد الذم ٖتليل يعٌت الوصفي التحليل ىو
بكيفيةا١تالحظةكا١تقابلةكنتائجمنٖتليلاإلحتياجات.كالتحليلالكمييعٍتٖتليل

ا١توادالتعليميةا١تطورةمنا٠ترباءبورقةالذميريدأفيصورنتائجأخَتةمنتطوير
الصدؽكمنالطالبابستخداـأسئلةاالمتحافكاالستبانة.ك٬تمعالباحثكلهايف

اٞتدكاؿمث٭تللهاالباحثبرمز:
  

∑             

         
 x      





                                                           
7
Puji Setyosari, Metode Pendidikan, hlm. 232.  
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8التارل:كاٟتاصلمنهايستطيعأفيفسرىاابستعماؿاٞتدكاؿ

 : معيار نتائج االستبانة0اجلدول 

 البيان التقدير الدرجة الرقم

ٯتكناستخداموكال٭تتاجإذلتعديلجيدجدأ17-277 2

معقليلمنالتعديل ٯتكناستخداموجيد114-81
كالتصحيح

الٯتكناستخداموك٭تتاجمقبوؿ344-15

إذلتعديل

استخداموك٭تتاجإذلتعديلالٯتكنانقص544-45

الٯتكناستخداموك٭تتاجإذلتعديلانقصجدا45>4

 ٖتليلالبياانتاالختبار .2
بعدماْتثالباحث T testكيفإهناءبياانتاالختبارسيستخدـالباحثرمزا

 (Uji Homogenitas(كامتحافالتجانس)Uji Normalitasعنامتحافالتطبع)
 ابلرمزاآليت:

   
  

    



كأماخطواتإحصائيتهافهيمايلي:

 D=X-Yيبحثالباحثعنالفرؽبُتالنتيجتُتابستعماؿالرمز: (أ
  ∑حىتٖتصلعلى Dيبحثالباحثعننتيجة (ب
 يبحثالباحثعنمعدؿالتفريقابستعماؿالرمز: (ج

   
∑ 

 

  

                                                           
8
 Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 41. 
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   ∑مثيبلغهاحىتٖتصلنتيجةDيضاعفالباحثنتيجةالتفريق (د
 ابستعماؿDefiasi Standar dari Diference (SDD)عنيبحثالباحث (ق

√     الرمز:
∑  

 
  

 ∑   

 
  

(ك عن الباحث Standar eror dari mean of diference (SEMD)يبحث
    ابستعماؿالرمز:

  
   

√   
  

    ابستعماؿالرمز:toيبحثالباحثعنز(
  

    


إعطاءالتفسَتللنتيجةح(

 ز. مراحل تنفيذ الدراسة

بػهاالباحثاب٠تطواتاآلتية: كىذهاإلجراءاتيقـو

مراحلتنفيذالبحثالتطويرم: .2
 ٖتديدا١تشكالت (أ
 ٚتعالبياانت (ب
 (ج اب١تدخل اادثة مواد ببارمدكرةللالطبيعيتطوير األزىار العربية اللغة

 كاديرمجاكلالشرقية.
 تصديقا٠ترباء (د
 تعديلا١توادا١تطورةالسابقة (ق
 تطبيقا١توادا١تطورةاألكذلإذلاجملموعةالتجربية (ك
 تعديلا١توادا١تطورة (ز
 تطبيقا١توادا١تطورةالثانيةإذلاجملموعةالتجربية (ح
 تعديلا١توادا١تطورة (ط
بعدقابلةلالستخداـٞتميعالطالبالطبيعيطباعةا١تواداادثةاب١تدخل (م

 األزىار.دكرةللمستولا١تبتدئلل
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مراحلتنفيذالبحثالتجرييب: .1
 مراحلاإلعداد: (أ

الباحثابلدراسةاألكذل١تعرفةخصائصمعرفةالطالبكاحتياجهم (2  يقـو
 ربيةيبحثهماالباحثٖتديدكتعيُتاجملموعةالضابطةكاجملموعةالتج (1
التعليم (3 عملية يبدأ أف قبل الدراسة كخطة التحضَت الباحث يصمم

 التجرييبللموجهةيفإجراءاتالتعليم
 ةإجراءاتالتعليميةيصممالباحث (5
 يصممالباحثاالستبانةكاالختبار (4

 مرحلةالتجربة: (ب
 التعليميةا١تطورةأيخذالباحثاختباراقبلياقبلتعليماادثةاب١تواد (2
 تعليماادثةابستخداـا١توادا١تطورةللمجتمعالتجربية (1
الباحثاب١تالحظةمنخالؿتطبيقا١توادالتعليميةا١تطورة (3  يقـو
الباحثاختبارابعدايللمجموعةالتجربيةكاجملموعةالضابطة (5  يقـو

 التصحيحكتقديرالدرجةج(

البياانتا١تعدةك٬تمعالباحثلطالبمنإجابةاألسئلةبعدانتهاءا
تلكاإلجابة.ككلبندبتقديرالدرجةيفأكراؽاإلجابة،فيصححهاالباحث

حسباجملموعةحىتتكوفالطالبا١تختربةقادرينعلىإجابةاألسئلةكلها
إبجابة الدرجة فيكوفتقدير الباحث277صحيحة الدرجةكيفسر تقدير

تقد أساس على مقررة نتيجة )إذل ا١تعيارية الدرجة يفPAPير ذكر كما )
كتابالدليلالدارسيا١تقرركتعرضيفاٞتدكؿاآليت:

 : معيار نتائج الطالب7اجلدول 

 الدرجات التقدير الرقم



55 
 

 
 

277-87جيدجدا.2
11-17جيد.1
41-47مقبوؿ.3
41-47انقص.5
51-77ضعيف.4
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 
 حملة الّدورة العربية "األزىار" بباري كديري ادلبحث األول:

 2أ( الدورة العربية "األزىار" بباري كديري
1723منيناير2أسستالدكرةالعربية"األزىار"ببارمكديرميفالتاريخ

"األزىار"يفشارع العربية تيغاؿسارمتولوعرجا،11ٚتباؾرقم.كقعتالدكرة
 كديرم ابرم45121ابرم يف العربية اللغة دكرة عدة من كاحدة ىي األزىار .

كديرم.
كمساعدة ا١تشاركة يف رغبة انو على "األزىار" العربية الدكرة أتسيس بدئ

العربية.الطالبكا١تمارسُتلفهماللغةأجنبيةكإتقاهنابسرعةكسهولة،خصوصااللغة
علىأفاٟتصوؿعلىاادثةكقراءةكتبالًتاثأيخذفًتةطويلةجداكمتعبة،ككثَت
منالطالباليصلوفإذلا٢تدؼ.كىذااألساسمايعطيالدافعإلقامةدكرةاللغة

العربيةاألزىارابرمسهلةك٦تتعةطريقتها.
ببارم االزىار العربية الدكرة تستخدمها اليت طريقةكالطريقة ىي كديرم

ا١تزدكجيةكىياألسلوبالذم٬تمعبُتطريقةالسلف)القدًن(كا٠تلف)اٟتديث(
كذلكإلنتاج ببارم. التطور من عالية انلتدرجة اليت اإل٧تلزية اللغة تعلم كطريقة

.بيةالرائعةكسهلةكسريعةك٦تتعةتنوعمنأساليبتعلمالعر
 
 

                                                           
1
“kursus Bahasa Arab Al Azhar Pare”, http://www.visitpare.com/profil-lembaga/kursus-bahasa-

arab-al-azhar-kampung-inggris-pare-kediri/, diakses tanggal 5 November 2017 
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 ب( أساس الفكر
لعلكم األساساألكؿىوكماقاؿهللاتعاذليفأيتو:"إانأنزلنوقرآانعربيا

(.كاألساسالثاينكماقاؿالنيبملسو هيلع هللا ىلصيفحديثو:"تعّلمواالعربية1تعقلوف")يوسف:
كعّلموىاالناس"

ع كلغة العبادة كلغة القرآف الديناإلسالميكلغة ىيلغة العربية ا١تية،اللغة
الكتب من كغَتىا كاٟتديث القرآف كاتقاهنا. تعلمها للمسلمُت ا١تناسب من فإنو
لذلكمنأجلالتوصلإذل العربية. ابللغة مكتوبة لإلسالـ العلمية للمعرفة مصدرا

اإلسالمي٬تبأفيكوفعلىداريةابللغةالعربيةكا١تفتاح. فهمكاملللعلـو
ج( اذلدف

ا اللغة كفائة منترقية كل مع التواصل من يتمكنوا حىت للمسلمُت لعربية
الكامنةأكالفاعلةكفهمالقرآفكاٟتديثكفهماألدبياتالعلميةكغَتىا.

 د( الرؤية
اإلنسافذكعلمكالعملالصاحلكاألخالؽالكرٯتة

 ه( البعثة
ذكي،نشراللغةالعربيةكسيلةلتشكيلإنسافاإلسالميةالقرآنيةاٟتماسية،

 كذكاألخالؽالكرٯتة.
 و( برامج الدورة العربية " األرىار"

كافبرامجالدكرةالعربية"األزىار"يتكوفمنثالثةأنواع:
 (Program Asrama)برامجا١تسكن (2

43 



51 
 

 
 

يتكوفمنالربامجاللغوميفالصباحكىوبعدصالةالصبحإذلالساعة
ا١تغربإذلالساعةالسابعة،كالبيئةا٠تامسةكالنصف،كالربامجاللغومبعدصالة

اللغويةحوؿا١تسكن.
 (kelas Reguler)برامجقياسّي (1

يتكوفىذاالربامجإذلٜتسةأنواع:
 فصلالتمييز (أ)
 الفصليومياكامالاألكؿ (ب)
 الفصليومياكامالالثاين (ج)
 الفصليومياكامالالثالث (د)

 برامجأايـالعطلة (3

العطلة،فإف يوجدا١تدارسأكا٢تيئاتأفترسلىذاالربامجخاصةليـو
طالبوإذلىذهالدكرةتستطيعأفٗتتارالفصل،كيصبحفصالخاصاالٮتتلط

ابلطالباألخرل.

 ز( برامج قياسيّ 

(فصلالتمييز2

كقدتلقيبرانمجالتمييزيفالدكرةاألزىارإذفرٝتيكمشركعيةمنمركز
 رٝتيا الذمبدأ التمييزيفاندرامايو. الدكرةيفيناير برامج1724هبذه أّما .

القرآفكىي ترٚتة كطريقة القواعداألساسية علىتعليم ىييرّكز فصلالتمييز
تتكوفمنأربعةمراحل.كيفىذهالدكرةقدعّلمتالتمييزللمرحلةاألكذلقط

كىيترّكزعلىتعليمالقواعداألساسية.كأّمابرامجالفصلىيكمايلي:
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 التدفئة)تالكةمعاألغاين( (أ)
 إعطاءا١تواد (ب)

)ج(التطبيق
)د(كلحصة١تدةتسعُتدقيقة

كاإلختبار اليومي اإلختبار كىي مرات بثالث أقيم الدراسة تقوًن أف )ق(
األسبوعيكاإلختبارالنهائي

(الفصليومياكامالاألكؿللمبتدئُت1
كالربامجأكا١توادالّدراسةتتكوفمن:
 ادثة)ثالثحصص(ا (أ)
 ا١تفردات)حصةكاحدة( (ب)

قواعدللمحادثة)حصةكاحدة()ج(

(الفصليومياكامالالثاينللمتوسطُت3

اادثة)ثالثحصص()أ(

ا١تفردات)حصةكاحدة()ب(

)ج(قواعدللمحادثة)حصةكاحدة(

(الفصليومياكامالالثالث5

كامال كالطريقةىوبرانمجخاص3برانمجبيوميا لقراءةكتبالًتاث،
الوحيدةلقراءةكتبالًتاثمعثالثةمفاتحكعشركفصيغة.بينماكتبالًتاث

ا١تعركؼأبصعبالدركسسيكوفسهالك٦تتعا.
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زائدثالثةالصيغالرئيسيةكىونتيجةللبحث37يتمترقيمالصيغىناؾ
 الذم الكتاب لقراءة طريقة على للحصوؿ عمق يف كسريعكالتأمل سهل ىو

تدريسالقواعديفابرمبسرعةألفالطالب القلقمنكيفية يسبقو كا١تريح.
ا١تتوسطةإذلابرماقتصرعلىشهركاحدإذلستةأشهر.

 ادلبحث الثاين: عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 تطوير كتاب احملادثة ابدلدخل الطبيعي . أ

كلتطويركتاب اب١تدخلالطبيعي، الباحثاادثة أكخطواتاستخدـ النظرية
( منها: خطوات، عشر النظرية ىذه كيف كغاؿ. بركج من ٖتليل2التطوير )

( )1االحتياجات التخطيط )3( اإلنتاج تصميم تطوير )5( ا٠ترباء تصديق )4)
(ٕتربةاإلنتاجالثانية8(تعديلاإلنتاج)1(ٕتربةاإلنتاجاألكذل)4تعديلاإلنتاج)

(اإلنتاجالنهائي.27هائي)(تعديلاإلنتاجالن1)

 حتليل االحتياجات .0
األزىار" " العربية دكرة احتياجات عن البياانت ٚتع عملية الباحث كقاـ
ٚتع من أدااتف الباحث يستخدـ العملية ىذه كقاـ فيها، كالطالب كا١تعلم

البياانت،تعٍتا١تالحظةكا١تقابلة.
 نتائجا١تالحظة (أ

عن الباحثا١تالحظة كالطالبكقاـ األزىار" " العربية دكرة احتياجات
كْتثعنسبب1721نوفمرب11كا١تعلميفعمليةتعليماادثةيفالتاريخ

1ا١تشكالتعنهاابستخداـدليلا١تالحظةكحصلالباحثالبياانتاآلتية:


                                                           
2
مننوفمبَتببارمكديرم17التاريخا١تالحظةيف  
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 : نتائج  ادلالحظة قبل البحث7،0اجلدول 

 نتائج ادلالحظة النقط ادللحوظة رقم

دكرةالعربيةاالزىارببارمكديرمىيتستخدـمنهجالتعليم.2
طريقةا١تزدكجيةكىياألسلوبالذم٬تمعبُت

طريقةالسلف)القدًن(كا٠تلف)اٟتديث(كطريقة
تعلماللغةاإل٧تلزيةاليتانلتدرجةعاليةمنالتطور
ببارم.كذلكإلنتاجتنوعمنأساليبتعلمالعربية

كسريعةك٦تتعةالرائعةكسهلة

كجدالباحثأفأىداؼتعليماادثةأفيقدرأىداؼتعليماادثة.1
الطالبلتكلممعزمالئوكتبادؿالفكرةكفهمما
أكصلا١تتكلم.فينبغيالطالبأفيتكلمعلىما

شاءدكفاإلىتماـابلقواعد.فمنا١تمكنأف٭تصل
أفيتكلموالطالبيفكفائةالكالـأميستطيعوف
.اللغةالعربيةصحيحاكفصيحة

ا١توادالتعليميةلتعليم.3
اادثة

كيتعلمالطالبكلمادةاادثةاليتتشملعلى
ا١تفرداتكمباشرةالتطبيقكلكلالفصلكتاب

٥تتلفكلودرجةصعوبة٥تتلفة.

الكتاباألساسي.5
للمعلميف كاإلضايف

تعليماادثة

رةالعربية"األزىار"كتبأساسييفكتستخدـدك
تعليماادثةمتنوعة.كلكلالكتاب٥تتلفكلو

درجةصعوبة٥تتلفة.
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كيستخدـا١تعلمسبورةكالوسائلالتعليميةاألساسيةالوسائلالتعليمية.4
كا١تعلمةكالطالسة.كدليستخدـا١تعلمكسائل

إلكًتكنيةكاٟتاسوبألفماعندىوفرصة
الستعدادىا.

الطرائقكأساليبالتعليم.1
اادثة

يستخدـا١تعلمطريقةا١تباشرة،يبُتا١تعلممادة
كأيمرلكلاجملموعةأفاادثةكمث٬تعلاجملموعة.

يتّحدثعنا١توضوعا١تدركسيفالفصل.كإفكاف
سؤاؿمنالطالبفاألستاذيكتباإلجابةيف

السبورة.

كيعطىا١تعلمالتقوًنلتعليماادثةمراتكلكنليستقوًنتعليماادثة.8
لكلحصةتقوًنعادةيعطيوا١تعلميفآخرالدرس

كامتحافالنهائي.

 
 نتائجا١تقابلة (ب

كقاـالباحثا١تقابلةمعمديردكرةالعربية"األزىار"كمعلمتعليماادثةيف
 11التاريخ البياانت1721نوفمرب الباحث كحصل ا١تقابلة دليل ابستخداـ

3اآلتية:

 : نتائج ادلقابلة مع مدير دورة األزىار7.7اجلدول

 توضيح البياانت البياانت رقم

                                                           
مننوفمبَتببارمكديرم17ا١تقابلةمعأستاذرٛتنالدينيفالتاريخ 3
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الطالبعلىرغبة.2
تعليماادثة

أفتعليماادثةىيإحدلمنالدرسابوبيف
ىذهالدكرة،كيفبدايةالدكرةتركزيفاادثةدكف

إىتماـالقواعدكثَتا،ا١تهمللطالبأفيتكالـعلى
ماشاءكعندمااليعرؼا١تفرداتمباشرةاألستاذ

يساعدهيفاإلجابة.

ك27قبوؿالطالبيفالتاريخكيفىذهالدكرةلكل
يفالشهرأكثرمنالطالبدخوؿإذلفصل14

اادثةأكيسمىيومياكامال.كىذاالفصليتكوف
منثالثةمستوايت.



األىداؼا٠تاصةلتعليم.1
اادثة

فأىداؼتعليماادثةأفيقدرالطالبلتكلممعإ
خاصةا١تتكلمزمالئوكتبادؿالفكرةكفهمماأكصل

.فينبغيالطالبأفيتكلمعلىمامعصاحبالعريب
شاءدكفاإلىتماـابلقواعد.فمنا١تمكنأف٭تصل
الطالبيفكفائةالكالـأميستطيعوفأفيتكلمو

.اللغةالعربيةصحيحاكفصيحة

(قلةا١تفردات2لتعليمعلمالنحوصعوابت،منها:)صعوابتتعليماادثة.3
(ما1يسببصعوبةيفتكلماللغةالعربية،)حىت

ليسلوأساسيفعلمالقواعد،ألفكماعرفناأف
(خوؼ3اادثة٭تتاجإذلالقواعدكلوقليال،)
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التكلمألفيهتمكثَتايفعلمالقواعد.كىذاحدث
منطالبا١تعهدالسابق.

 

 7: نتائج ادلقابلة مع معلم درس احملادثة 7،5اجلدول 

 توضيح البياانت البياانت رقم

ا١تدخلكطرائقتعليم.2
اادثة

يستخدـا١تعلمطريقةا١تباشرة،يبُتا١تعلممادة
اادثةكمث٬تعلاجملموعة.كأيمرلكلاجملموعةأف
يتّحدثعنا١توضوعا١تدركسيفالفصل.كإفكاف

سؤاؿمنالطالبفاألستاذيكتباإلجابةيف
السبورة.

إفالوسائلالتعليميةيفىذهالدكرةبسيطةكىيالوسائلالتليمية.1
شاشةكلكن السبورة،الطالسة،كا١تعلمة.حقيقة٢تا 

ليست٢تافرصةيفاستخدمها.

ا١تعلمعلميةالتقوًنيفهنايةالدرس.تقوًنتعليماادثة.3 كيقـو

كفائةالطالبيف.5
تعليماادثة

لكلالطالب٢تمكفائة٥تتلفة،كانوامنا١تعهدفطبعا
يفهمالقواعدكلوقليالكلكناليقدرالكالـ

كبعضهمماعندىمأساسيفتعليماادثةخاصة
لتكلممعزمالءاباللغةالعربية.

                                                           

مننوفمبَتببارمكديرم12ا١تقابلةمعأستاذسوانردميفالتاريخ 5
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صعوابتتعليماادثة.4
للمعلم

كللمعلمصعوابتيفتعليماادثة،منها:يصعب
أفيعددالطرائقكالوسائلالتعليميةاٞتذابةا١تعلم

ألداءعمليةالتعليم.

 
 التخطيط .7

بعدأفعرؼالباحثا١تشكالتكاالحتياجاتيفتعليماادثةيفدكرة
العربية"األزىار"ببارمكديرم،فقاـالباحثبتخطيطكتاباادثةاب١تدخل

العربية"األزىار"ببارمكديرم،كماايرل:الطبيعيللمرحلةا١تبتدئُتيفدكرة
 أىداؼتطويركتاباادثة (أ

اادثة تعليم أبىداؼ مناسبة اادثة كتاب من األىداؼ الباحث كثبت
ككذلكاحتياجاتالطالب.كتطّورالباحثكتاباادثةاب١تدخلالطبيعي

ك٦ت سهلة تكوف اادثة درس الباحث ٬تعل الطريقة من ألفإحدل تعة.
تعليم يف األزىار" " العربية دكرة بيئة إذل دخوؿ الطالب يدعو الباحث

 اادثةفيهاالصورمنا١توضوعكاٟتوار٫تابرىافمنا١تدخلالطبيعي.
 أىداؼتعليماادثة (ب

كتاباادثةأىداؼالتعليماادثة،كىيكماايرل:
 يقدرالطالبأفيفهما١تادةجيدة (2
 لطالبأفيتكلماللغةالعربيةٔتساعدةا١تفرداتكاٟتوارا١تعديقدرا (1
 يتعّودالطالبيفتكلماللغةالعربيةٔتساعدةالتدريباتا١تعدة (3

موضوعاتكتاباادثة (ج
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كيفتطويركتاباادثة،أخذالباحثا١توضوعاتمنكتاباادثةالسابقة
كىيكما موضوعا، عشر تتكوفمنٜتسة ك ا١توضوعات. يعطيزايدة ك

يلي:

 : ادلوضوعات احملادثة 7،7اجلدول 

 ادلوضوع الرقم

التعارؼ2

األعماؿاليومية1

يفالفصل3

ا٢تواايت5

السكن4

أمي4

إلقاءالتقدًنكالقصة1

يفالفصل8

األايـ1

الشهور27

الوظيفة22

ا١تراـ21
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الطعاـ23

يفا١تقصف25

يفاإلدارة24

 

تطوير تصميم اإلنتاج  .5

كتطويركتاباادثةأيسسعلىالتصميم،كمايلي:

 الغالؼ .2
 بيافالكتاب .1
 ا١تقدمةمنالباحث .3
 دليلاستخداـالكتاب .5
 الكتاب٤تتوايت .4
 أىداؼالدرسالذميكتبالباحثٖتتا١توضوعيفالكتاب .4
 (اٟتوار)التدريبات(1(ا١تفردات)2ا١توادالتعليميةاليتتتكوفمن) .1
 ا١تراجع .8

تصديق اخلرباء   .7

ك٫تا ا٠تبَتين إذل الباحث يصدؽ الطبيعي، اب١تدخل الكتاب ىذا تطّور كبعد
 يف خبَت ك كاتول اللغة ٣تاؿ يف الباحثخبَت كاختار ا١تواد. تصميم ٣تاؿ

الوىاب عبد الدكتور ك كاتول اللغة ٣تاؿ كخبَت الدين ْتر أكريل الدكتور
كخبَتتصميمالكتاب.
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1الكتاب احملادثةنتائج التصحيح من اخلبري يف رلال زلتوى : 7.1اجلدول 

كمايلي:(يفالفراغاتا١تعدة،منكلاألرقاـ√ٟتضرةا٠تبَتأفيكتبعالمة)
 ( غري مقبول0)  ( مقبول7)  ( جيد5)  ( جيد جدا7)

 البنود الرقم
 درجة التقومي

5312

 دليل استخدام الكتاب

 √كضوحدليلاستخداـالكتاب2

 زلتوى التعليم

 √مناسبة٤تتولالتعليمأبىداؼالتعليما٠تاصة2

 √مناسبةا١تادةاب١تدخلالطبيعي1

 √انضباطترتيب٤تتولالتعليم3

 √سهولةفهم٤تتولالتعليم5

4
لتسهيل ا١تستخدمة اللغة ( ا١تستخدمة اللغة صحة

الطالبيفالتعلم(
√ 

4
كيتموا١ت الدكرة يف اليومية الطالب ْتياة مناسبة ضوعات

اختيارىاعلىحسبأ٫تيتهاكعالقتهآترباتالطالبيف
ببامكيديرم.دكرةاألزىار

√ 

                                                           
1721مننوفمبَت17تصديقا٠ترباء،التاريخ 4
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1
نفسيةككظيفة يكوفاتوليفالكتابلودكرأكقيمة

مباشرةمنأجلإعدادالفردإعداداسليمان.
√ 

 √الًتتيبيفتقدٯتو8

 √كضوح٤تتولالتعليم1

 √سهولة٤تتولالتعليملفهمالطالب27

 √مناسبةا١تفرداتٔتستولالطالب22

 √استخداـمفرداتمشهورةأكشائعة21

للطالب23  √اللغةا١تستخدمةيفبيافالًتاكيبمفهـو

25
اٟتوار يف ا١تستخدمة اٞتمل أك الكلمات ترتيب مناسبة

كالنصابالًتاكيبا١تعينة
√ 

 √سهولةفهممعايناٟتواركتطبيقو24

 التدريبات

 √مناسبةعددالتدريبات2

 √مناسبةالتدريباتأبىداؼالتعليما٠تاصة1

 √مناسبةالتدريباتٔتحتولالتعليم3

 √كضوحأسئلةالتدريبات5

 √صحةلغةاألسئلة4
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 قائمة ادلفردات

 √مناسبةا١تفرداتٔتحتولالتعليم2

 √كضوحشرحا١تفردات)اللغةكا١تعٌت(1


 : عدد نتائج تصديق ادلنتج من خبري زلتوى الكتاب احملادثة  7.6 اجلدول
 رلموعة الدرجة التكرار تقدير

2544جيدجدا

111جيد

--مقبوؿ

--غَتمقبوؿ

 35 رلموعة


مث١تعرفةا١تئويةمننتائجاالستبانةالسابقة،استخدـالباحثالرمزاآليت:

  
∑             

         
 x       

p = 83  x 100% 

23x4 

p = 83    x 100% = 90.21% 

     92 

 انتمننتيجةٖتليلالبياانتىي:كدليللتفسَتالبيا
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دليل تفسري البياانت من اإلستبانة :7.2اجلدول    

 البيان معيار النجاح ادلئوية

جيدجدا277%-84،72% يف استخدامو التعليمٯتكن
دكفالتصحيح

التعليمجيد84%–17،72 يف استخدامو ٯتكن
ابلتصحيحالبسيط

يفمقبوؿ47،72-17% استخدامو ٯتكن ال
التعليم

يصلحكلوأكيبدؿانقص47%-72%

كالنتيجةىي:

%17.12بعدأفحسبالباحثنتيجةمناالستبانةفحصلالباحثنتيجة .2
ا١تطّوريفدرجة"جيدجدا"،يعٍتأفالكتابا١تطّور،كىذهتدؿأفالكتاب

 ٯتكناستخدامويفالتعليمدكفالتصحيح.
قدكتبا٠تبَتا١تدخالتيفتلكاالستبانةكىيعنإسمالكتاب،كعندا٠تبَت .1

األحسندكف"يومياكامال"كعلىا١تؤلفابإعطاءالزايدةيفالكتابا١تطّور
دخلالطبيعي"."لدكرةاألزىاراب١ت

 6نتيجة االستبانة من خبري تصميم ادلواد: 7،3اجلدول 

 التقدير البنودعناصر  رقم

                                                           
1721مننوفمبَت21تصديقا٠ترباء،التاريخ 4
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5312 التحكيم

2











الغالؼ
األمامي

 √كضوحالكتابة (2

 √جذابةالكتابة (1

 √دّقةالكتابة (3

 √دّقةمقياسالكتاب (5

 √دّقةمقياساألحرؼ (4

 √نوعاألحرؼدّقة (4

 √مناسبةاأللواف (1

 √دّقةغليظكرقةالغالؼ (8

 √مناسبةالغالؼٔتوادالكتاب (1

 √ٚتاؿمظهرالكتاب (27

 √ٚتاؿمظهرالصور (22

شاطئ (21 من الكتابة كضع
الورقة

√ 

 √كضوحا١تضموف (2

 √كضوحتركيباٞتملة (1

 √جّذابةا١تظهر (3
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 √صّحةاستخداـاللغة (5

 √اللغةالبسيطة (4

 √دّقةنوعاالحرؼ (4

 √دّقةنوعاالحرؼ (1

 √دّقةمدلالفسحة (8

 √كيفيةالكتابة (1





3







اإلرشادللمعّلم

 √دّقةالوضع (2

 √كضوحا١تضموف (1

 √السهلةيفالفهم (3

 √جّذابةا١تظهر (5

 √صّحةاستخداـاللغة (4

 √اللغةالبسيطة (4

 √دّقةمقياساالحرؼ (1

 √دّقةنوعاالحرؼ (8

 √دّقةمدلالفسحة (1

 √كيفيةالكتابة (27

 √دّقةالوضع (2
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5



فهرسالكتاب

 √السهلةيفالفهم (1

 √جّذابةا١تظهر (3

 √دّقةمقياساالحرؼ (5

 √دقةنوعاالحرؼ (4

 √كيفيةالكتابة (4

 √كضوحا١تضموف (2

 √كضوحتركيباٞتملة (1

 √السهلةيفالفهم (3

 √جّذابةا١تظهر (5

 √صّحةاستخداـالكتاب (4

 √اللغةالبسيطة (4

 √دّقةمقياساالحرؼ (1

 √دّقةنوعاالحرؼ (8

 √دّقةمدلالفسحة (1

 √كيفيةالكتابة (27

 √ماسبةاستخداـاأللواف (22

 √دّقةالوضع (42
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التدريبات

 √كضوحا١تضموف (1

 √كضوحاٞتملة (3

 √صّحةاللغة (5

 √اللغةالبسيطة (4

 √جّذابةا١تظهر (4

 √السهلةيفالفهم (1

 √كيفيةالكتابة (8

 نتائج تصديق ادلنتج من خبري تصميم كتاب احملادثةعدد : 7.4اجلدول 

 رلموعة الدرجة التكرار تقدير

--جيدجدا

3311جيد

1414مقبوؿ

22غَتمقبوؿ

214 رلموعة

مث١تعرفةا١تئويةمننتائجاالستبانةالسابقة،استخدـالباحثالرمزاآليت:

  
∑             

         
 x       

   p = 125  x 100% 

            58x4 
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       p = 125   x 100% = 53,87 % 

              232 

 كدليللتفسَتالبياانتمننتيجةٖتليلالبياانتىي:

 دليل تفسري البياانت من اإلستبانة:  7.01 اجلدول

 البيان معيار النجاح ادلئوية

التعليمجيدجدا277%-84،72% يف استخدامو ٯتكن
دكفالتصحيح

التعليمجيد84%–17،72 يف استخدامو ٯتكن
ابلتصحيحالبسيط

يفمقبوؿ47،72-17% استخدامو ٯتكن ال
التعليم

يصلحكلوأكيبدؿانقص47%-72%

كالنتيجةىي:

 (أ نتيجة الباحث فحصل االستبانة من نتيجة الباحث حسب أف 43،81بعد
.ك٭تتاجاذلالتصليح"،مقبوؿريفدرجة"%،كىذهتدؿأفالكتابا١تطوّ

تصلحالغالؼاألمامي (ب كىيأف تلكاالستبانة ا١تدخالتيف قدكتبا٠تبَت
تابتكوفللكتابكٖتسينهاخاصةيفاستخداـاللوف،كألفٖتسنمظهرالك

جذابةللطالب.
عنإختيارا١تفردات،فينبغيا١تؤلفأفٮتتارمنا١تفرداتالشائعةا١تستخدمة (ج

لدلالطالب.
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تعديل اإلنتاج  .1

بعدأفعرضالباحثالكتابا١تطّورإذلا٠تربينلتصديقاإلنتاجككجد
 اإلنتاج بتحسُت الباحث قاـ ا٠تربين، من كاإلقًتاحات النتيجة كماالباحث

مدخالتمنا٠تربينالسابقاف.

 جتربة اإلنتاج األوىل .6

اإلنتاجاألكذليفالتاريخ الباحثٕتربة على1721نوفمبَت13كقاـ
الطالبمستولا١تبتدئيفدكرةالعربية"األزىار"،فقاـالباحثفيوأنشطات

آتية:

 قاـالباحثاالمتحافالقبلىعلىالضابطةكالتجربة (أ
وضوعيفتعليماادثةموضوعاكاحدعناألعماؿاليوميةإذلعلمالباحثم (ب

 اجملموعتُت.
كىو اادثة منمعلم ا١تطّورة كطلبالباحثالتصديقعلىكتاباادثة

أستاذسوانردم.كمننتائجاإلستبانةمنتصديقمعلماادثةكمااترل:


 2الكتاب التطويرينتيجة استبانة استيجابة ادلعّلم عن : 7،00اجلدول 

(يفالفراغاتا١تعدة،منكلاألرقاـكمايلي:√ٟتضرةا١تدّرسأفيكتبعالمة)
 ( غري مقبول0)  ( مقبول7)  ( جيد5)  ( جيد جدا7)

 التقدير البنودعناصر  رقم

                                                           
1721مننوفمبَت13تصديقمعمعّلمدرساادثة،التاريخ 1
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 0 7 5 7 التحكيم

0  يفدليل
استخداـ

الكتاب

    √دّقةكضعاإلشارة (2

مضموف (1 كضوح
اإلشارة

 √   

    √السهلةيفالفهم (3

فهرس 7
الكتاب

    √دّقةالوضع (2

    √كضوحا١تضموف (1

    √السهلةيفالفهم (3

مادةكضوح 5
التعليمية

ا١تضموف (2 مناسبة
اب٢تدؼ

√    

    √السهلةيفالفهم (1

لفهم (3 ا١تادة سهولة
الطالب

√    

   √ دّقةاللغةا١تستخدمة (5

    √ا١تادةجّذابةمظهر (4

التدريب (2التدريبات 7 مناسبة
اب٢تدؼ

√    

يف (1 األمر سهولة
الفهم

√    
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    √جّذابةالتدريبات (3

 
 عدد نتائج تصديق ادلنتج من معلم احملادثة: 7،07اجلدول 

 رلموعة الدرجة التكرار تقدير

2158جيدجدا

14جيد

--مقبوؿ

--غَتمقبوؿ

45 رلموعة

١تعرفةا١تئويةمننتائجاالستبانةالسابقة،استخدـالباحثالرمزاآليت:مث

  
∑             

         
 x       

   p = 54  x 100% 

              14x4 

        p = 54   x 100% = 96.42 % 

     56 

البياانتىي:كدليللتفسَتالبياانتمننتيجةٖتليل

 دليل تفسري البياانت من اإلستبانة: 7،05 اجلدول
 البيان معيار النجاح ادلئوية

التعليمجيدجدا277%-84،72% يف استخدامو ٯتكن
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دكفالتصحيح

التعليمجيدا84%-17،72% يف استخدامو ٯتكن
ابلتصحيحالبسيط

الٯتكناستخدامويفالتعليممقبوؿ17%-47،72%

يصلحكلوأكيبدؿانقص47%-72%

 
كالنتيجةىي:

نتيجة (أ الباحث فحصل االستبانة من نتيجة الباحث حسب أف بعد
14،51،" %،كىذهتدؿأفالكتابا١تطّوريفدرجة"جيدجدا

 يعٍتأفالكتابا١تطّورٯتكناستخدامويفالتعليمدكفالتصحيح.
اليكوفجذاابمنانحيةالغالؼكقداقًتحاألستاذأفالكتابا١تطّور (ب

الطبيعي اب١تدخل ا١تطّور الكتاب أف أيضا كيقوؿ التصليح، إذل ك٭تتاج
 جيدجدالتسهيلالطالبيفتعليماادثةيفمرحلةا١تبتدئُت.

 تعديل اإلنتاج   .2
بعدأفعرضالباحثالكتابا١تطّورإذلا٠تربينلتصديقاإلنتاجككجد

كاإلقًتاحاتمنا٠تربين،قاـالباحثبتحسُتاإلنتاج.كماقاؿالباحثالنتيجة
ا٠تبَتينفعدؿالباحثالنقطةمنمدخالتا١تعلم.


 جتربة اإلنتاج الثانية  .3

مكوانت من بعض عدؿ بعدما الثانية اإلنتاج ٕتربة الباحث كقاـ
 التاريخ عن اجملموعتُت إذل الباحث علم ا٠تطوة ىذه كيف ا١تطّور. 11الكتاب
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.كيفآخراٟتصةقاـالباحثاالمتحافالبعدمككزعاالستبانة1721نوفمبَت
علىالطالب.

كبعدماقاـاالمتحافالبعدممثطلبالباحثا١تقابلةمعبعضالطالب
يف٣تموعةالتجربة.كأماالنتيجةمنا١تقابلةمعمهمسيشرحالباحثفيماايرل:

 3بعض من الطالب يف رلموعة التجربة: نتائج ادلقابلة مع 7،07اجلدول 

 توضيح البياانت البياانت رقم

كيفرأيكمعنىذا.2
الكتاب؟

كتاباادثةا١تطّورجذابجدا،كىذاالكتاب
أسهلالطالبيفتعليماادثةخاصة١ترحلةا١تبتدئُت

ألفا١تادةمأخوذةمندكرةالعربية"األزىار"من
دةالصورمنالطالبأكانحيةحياةالطالبكزاي

األساتيذ،ىذهتكوف٦تتعةقيتعّلمو.

ىلتسهلوفأفتفهموا.1
دليلاستخداـ

الكتاب؟

نستطيعأفنفهمدليلاستخداـالكتابجيداحىت
يسهللناأفنستخدـىذاالكتاب.

ىلتفهموفمواد.3
اادثةابستخداـىذا

الكتاب؟

اادثةيفىذاالكتابألفنستطيعأفنفهممواد
يوجدفيوا١تفرداتلفهماٟتوارجيدا.

نسرأفنطبقاٟتواريفىذاالكتابابلسهولةألفىلتستطيعوفأف.5

                                                           
1721مننوفمبَت11ا١تقابلةمعبعضالطالب،التاريخ 8
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فيويوجدا١تفرداتلتسهيلالطالبيفاٟتوار.تطبقوااٟتوار؟

ىلتساعدالتدريبات.4
علىترقيةفهمكمعلى

تعليماادثة؟

البابالتدريباتيفىذاالكتاب،ككيساعدالط
ىذهالتدريباتترّكزيفتدريبالطالبعلىاادثة.

ىلتفرحوفأفتتعلموا.4
درساادثةهبذا

الكتاب؟

نسرأفنتعلمكتاباادثةابستخداـىذاالكتاب
ا١تطورألنوجذابةكسهولةللفهم،كفيوالتدريبات

ادثة.لًتقيةقدرةالطالبيفا

 4عن استيجابة الطالب على الكتاب ادلطوراستبانة  نتيجة: 7،01اجلدول 
 ادلئوية التقدير العناصر الرقم

2



تظهر اادثة غالؼ

جذابة


2135
--844،

85% --15%17%

1


استخداـ دليل كضوح
 الكتاب



--144،11%
--11%17%

اتوايت3 ٔتساعدة
لبحث أسهل الكتاب

ا١توادا١ترغوبة

--3221،88%
--1%55%

                                                           
1721مننوفمبَت11نتيجةاإلستبانةمعالطالبيفالتاريخ 1
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يساعدين5 الكتاب ىذا
 لفهممواداادثةجيدة



--481،55%
--28%31%

الكثَتة4 األلواف استخداـ
 تكوفمتحَتا



512-3،11%
5%28%3%-

اادثة4 لتطبيق أقدر
الكتاب ىذا يف ا١توجودة

 معزمالئيجيدة

 

--481،55%
--28%31%

بعدماتعلمتاادثةهبذا1
أف استطيع الكتاب،

اتكلماللغةالعربيةجيدة

-2411،25%
-1%28%18%

لفهماإلشارة8 أشعرصعبة
 لبعضالتدريبات



--111،11%
--12%18%

1 التدريباتبعدما فعلت
الكتاب، ا١توجودةيفىذا
اادثة درس أفهم

ا١تدركسةجيدة

--111،11%
--12%18%
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ىذا27 من ا١تعدة التدريبات
التعّود ٬تعلٍت الكتاب
العربية اللغة أتكلم عندما

معزمالئي

--481،55%
--28%31%

أتعلم22 أف جدا أحب
 الكتاباادثةهبذا



--84

--15%17%4،45%

 ىذاالكتابجذابجدا21



-2511،55%
-1%21%34%

الئق عن الطالب آراء الباحث عرؼ السابقة، الطالب استبانة نتائج على كبناء
استخداـكتاباادثةا١تطورة،كىاىذاتفصيلكلمنهاكمايلي:

 غالؼالكتابا١تطور%منالطالب٭تبوفتصميم4،85 (أ
 %منالطالبيستطيعوفأفيستخدموادليلاستخداـالكتاب4،11 (ب
 %منالطالبيفهموفاستخداـ٤تتولالكتابا١تطور1،88 (ج
 %منالطالبيفهموفموادالكتابا١تطور1،55 (د
 %منالطالبيوافقوفأفاأللوافالكثَتةتسببمتحَتا3،11 (ق
 يفالكتابجيدا%يستطيعوفلتطبيقاادثة1،55 (ك
 %يستطيعوفالستخداـاللغةالعربيةبعدتعليماادثةهبذاالكتاب1،25 (ز
 %منالطالبيشعركفصعبةلفهمدليليفبعضالتدريبات1،11 (ح
 %منالطالبيفهموفدرساادثةبعدتطبيقالتدريبات1،11 (ط
 التدريبات%منالطالبيشعركفتعّوديفتكلماللغةالعربيةبعدتطبيق1،55 (م



15 
 

 
 

 %٭تبوفاادثةابستخداـىذاالكتاب1،45 (ؾ
 %يشعركفىذاالكتابجذااب1،55 (ؿ

مث١تعرفةنسبةا١تئويةمننتائجاالستبانةالسابقة،استخدـالباحثالرمزاآليت:

  
∑             

         
 x       

           p =  564x 100% 

      14x12x4 

           P = 564 100% = 83, 92% 

       672 

%يعٌت83،11فحصلالباحثأفنسبةا١تئويةمننتائجاستبانةالطالب
يفالدرجة"جيد".



 مواصفات كتاب احملادثة ادلطّورة ابدلدخل الطبيعي  . ب

اادثة بكتاب ٗتتلفو اليت مواصفات لو الطبيعي اب١تدخل اادثة ككتاب
منها:السابقة،

         : غالف الكتاب0الصورة 
 : بيان الكتاب7الصورة 
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 : دليل استخدام الكتاب7الصورة     : مقدمة5لصورة ا



 
 
 







 : أىداف الدرس6الصورة    : زلتوايت الكتاب1الصورة 















14 
 

 
 

 : التدريب األول3الصورة    : ادلواد التعليمية2الصورة 

 



 







 

 : ادلراجع01الصورة         7،5: التدريب 4الصورة 








 

 فعالية كتاب احملادثة ابدلدخل الطبيعي . ج
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التعليم عملية الباحث قاـ الطبيعي، اب١تدخل اادثة كتاب فعالية ك١تعرفة
 للمجموعةالضابطةكالتجربةّتداكؿالتعليماآلتية:

 ةر ادلطوّ  احملادثة: جدول تطبيق كتاب 7،06اجلدول 

 األنشطة اللقاءات التاريخ

االمتحافالقبلي17212نوفمبَت13

عمليةالتعليمعناألعماؿاليومية17211نوفبَت13

عمليةالتعليمعناألعماؿاليومية17213نوفمبَت13

عمليةالتعليمعنالسكن17215نوفمبَت15

عمليةالتعليمعنالسكن17214نوفمبَت15

توزيعاالستبانةكا١تقابلةمعبعض17214نوفمبَت11
الطالبكا١تعلم

االمتحافالبعدم17211نوفمبَت11
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 7102من نوفمرب  75/ ميسيوم اخل
:األعماؿاليوميةا١توضوع

"األىداؼالتعليمية ٔتوضوع يتعلق اادثة كيفية عن ١تعرفة :
األعماؿاليومية"

ا١تؤشرات األعماؿ: " آداء على الطالب يقدر أف
اليومية"معزمالئويفا١تواقفا١تتنوعةابستخداـ

اللغةالفصحى

اٟتصةالوقتخطواتالتعليما١تادةالرقم

2



األعماؿ
اليومية

مقدمةالتعليم
 إلقاءالسالـ -
 افتتاحالتعليم -
 الغناءاإلفتتاح -
 قراءةكشفاٟتضور -
الدرس - عن ا١تعّلم سأؿ

ا١تاضيابللعبة

17
دقيقة







األكذل

عرضالتعليم1
ا١تفردات - ا١تعّلم كتب

اليومية األعماؿ اب متعلقة
يف الباحث كتب كما

37
دقيقة
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 الكتابا١تطّور
اجملموعة - ا١تعّلم جّعل

كمناقسةتتعلقاباألعماؿ
 اليومية

دقائق - عشر ا١تعّلم أعطى
 للمناقسةيفاجملموعة

اجملموعةكأمرا١تعّلملكل -
اليومية األعماؿ لتطبيق

 أماـالفصل
صّلحا١تعّلما٠تطيئاتمن -

اللغة عن كشرّح اادثة
 الصحيحة

من - السؤاؿ يوجد إف
يكتب كا١تعّلم الطالب

 اإلجابةعلىالسبورة


اختتاـالتعليم3
 أكّدا١تعّلمعنا١تبحث -
إلقاءالسالـ -

27
دقائق
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 7102من نوفمرب  77 /يوم اجلمعة
:السكنا١توضوع

"األىداؼالتعليمية ٔتوضوع يتعلق اادثة كيفية عن ١تعرفة :
األعماؿالسكن"

معا١تؤشرات  السكن" " الطالبعلىآداء أفيقدر :
اللغة ابستخداـ ا١تتنوعة ا١تواقف يف زمالئو

الفصحى
اٟتصةالوقتخطواتالتعليما١تادةالرقم

2




السكن

مقدمةالتعليم
 إلقاءالسالـ -
 افتتاحالتعليم -
 قراءةكشفاٟتضور -
ا١تاضي - الدرس إعادة

ابألسئلة


24

دقيقة



عرضالتعليم
ا١تفردات - ا١تعّلم كتب

كما السكن اب متعلقة
يف الباحث كتب

34
دقيقة
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 الكتابا١تطّور
اجملموعة - ا١تعّلم جّعل

 كمناقسةتتعلقابالسكن
دقائقأعطىا١تعّلمعشر -

 للمناقسةيفاجملموعة
لكل - ا١تعّلم أمر ك

" لتطبيق اجملموعة
 السكن"أماـالفصل

ا٠تطيئات - ا١تعّلم صّلح
عن كشرّح اادثة من

 اللغةالصحيحة
من - السؤاؿ يوجد إف

يكتب كا١تعّلم الطالب
اإلجابةعلىالسبورة

اختتاـالتعليم
 أّكدا١تعّلمعنا١تبحث -
السالـإلقاء -

27
دقائق





كالتجربة الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي االمتحاف الباحث قاـ كبعدما
فحصلالباحثةالنتائجمنهماكماتلي:
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 : نتائج االمتحان من اجملموعة الضابطة 7،05اجلدول 

البعدماالختباراالختبارالقبلياالسم

التقديرالدرجةالتقديرالدرجة

جيد44جيد44الديندمحم٤تي2

جيد17جيد44عيديلعمر1

جيد44جيد17الفُتنورشهاـ3

جيدجدا87جيدجدا14نبيلةفكراي5

جيد44مقبوؿ47جولييافرتيكا4

جيدجدا14جيد17جرداة4

جيدجدا84جيدجدا87كرنيا1

مقبوؿ47مقبوؿ47نورىيدا8

جيد17جيد44أكربجوىاؿفخريل1

جيد44جيد44دمحمأكلوؿأزمي27

جيدجدا14جيد17فوزافكماؿنوررٛتن22

جيد44مقبوؿ47طميرحيم21

مقبوؿ47مقبوؿ47رجاؿتوفيق23

جيد44مقبوؿ47نورالعفيفة25
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 461  471 رلموعة النتيجة

 63،47  66،12 ادلعدل العام



النتائجتعتمدعلىتفاكتالنتيجةكمايفالبيافالتارل:كتلك

 : ادلواصفات للنظم ادلعياري 7،02اجلدول  

 الدرجة تفاوت النتيجة الرقم

٦تتاز212-277

جيدجدا112-17

جيد342-17

مقبوؿ542-47

ضعيف427-47

١تعرفةالنتيجةا١تعدلةاستخدـالباحثالرمزكمايلي:

 x  011النتيجة ادلعدلة = الدرجة اجملموعة 

 الطالب اجملموع           

مننتائجاالختبارالقبليكالبعدميفاجملموعةالضابطة،يبدكاأفالطالبنلن
كتدؿىذها١تعدلةأفقدرةالطالبيفتعليم44،71الدرجةا١تعدلةيفاالختبارالقبلي
يفا١تستولمقبوؿ.48،11االختبارالبعدىياادثةيفا١تستولمقبوؿ.كا١تعدلة
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الطالب ١تعرفةكفائة التجربة الباحثابالختبارالقبليكالبعدمللمجموعة قاـ
       يفتعليماادثة،كنتيجتهمافيمايلي:

 ائج االمتحان من اجملموعة التجربة: نت 7،03اجلدول 
االختبارالبعدماالختبارالقبلياالسمالرقم

التقديرالدرجةالتقديرالدرجة

٦تتاز14جيدجدا14لطفي٤تمحعزّاـ2

جيد17مقبوؿ47إحساففرااتما1

جيد17مقبوؿ47دمحمفرحاففؤدم3

٦تتاز17جيدجدا87دمحمشهابالدين5

جيدجدا87مقبوؿ47مؤمر4

جيدجدا87مقبوؿ47أشعارم4

جيدجدا84مقبوؿ47ليلةا١توىن1

٦تتاز17جيدجدا87يوسيسعادة8

جيدجدا87مقبوؿ47رفدا1

جيدجدا14جيد44ديومخزايت27

جيدجدا14جيد17قنيتاعفَتة22

٦تتاز17جيدجدا14عاطرةإمانية21
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أفالطالبنلنا يبدكا التجربة، القبليكالبعدميفاجملموعة مننتائجاالختبار
كتدؿىذها١تعدلةأفقدرةالطالبيفتعليم41،25الدرجةا١تعدلةيفاالختبارالقبلي

يفا١تستول٦تتاز.82،51اادثةيفا١تستولجيد.كا١تعدلةاالختبارالبعدىي

كالتجربة الضابطة للمجموعة كالبعدم القبلي االمتحاف الباحث قاـ كبعدما
فحصلالباحثالنتائجمنهماكمايلي:

 t: نتائج االمتحان  7،04 اجلدول

٦تتاز87جيد44٘تثَت23

٦تتاز87جيد17عطُتفريهاتيٍت25

 0071  471 النتيجةرلموعة 

 30،77  62،07 ادلعدل العام

X1 X2 Dاالسمالرقم
= 

( x1-x2)
 

D
2= 

( x1-x2)
2

 

144437177أ2

171777ب1

1744414ج3

178727277د5

874424114ق4

8714414ك4

848477ز1
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عرؼالباحثالنتيجةاألخَتةاب٠تطوةفيميلي: (tرموزاالختبار)كابستخداـ
    

  

    
 

كأماخطواتإحصائيتهافهيمايلي:

 :الرمزخداـعنمعدؿالتفريقابستْتثالباحث (أ
   

∑ 

 

 
 

   
∑ 
 

 

 11,78=   

  
= 

 :الرمزخداـابستDefiasi Standar dari Diference (SDD)عنْتثالباحث (ب

     √
∑  

 
  

 ∑   

 
           

174717577ح8

871727277طا1

144427277م27

1414414ؾ22

174417577ؿ21

874717577ـ23

874424114ف25

 7471 061 461 0071 رلموعة النتيجة
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     √
    

  
   

      

  
  

     √               

         =   √             

 Standar eror dari me an of diference (SEMD)عنْتثالباحث (ج

    الرمز:
  

   

√   
        

    
  

     

√    
       

    
  

     

√  
       

    
  

     

    
       

           
       

    ابستعماؿالرمز:toعنْتثالباحث (د
  

    

  

    
     

     
 

        

كبعدذلكْتث1،47 تعٍتtأفنتيجةكمناٟتسابالسابق،كجدالباحث
.df= n-1ابستخداـالرمزdf (degree of freedom)عنالباحث .df = 37-2=23فػ
 23كالعدد قيمة إذل اتضحا١توج tيرجع كقد ا١تعترب. اٞتدكؿ يف ودة قيمة "t"أف

كعندمستول1،247%تدؿعلىالعدد4ا١توجودةيفاٞتدكؿعندمستولالداللة
اٟتسابأكربمن"t"أفقيمة.فعرؼالباحث3،721العدد%تدؿعلى2الداللة

ا١توجودةيفاٞتدكؿ."t"قيمة
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اعتماداعلىحسابالنتيجةاألخَتةفيهااختالؼبُتنتائجاالمتحافالبعدم
أخرلأفكتاب كبعبارة كالتجربة الضابطة اب١تدخلالطبيعيمناجملموعة فعالةاادثة

تعليماادثة.الطالبيفًتقيةكفائةل

ادلبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث

ماداـ البياانتاليتحصلعليها الباحثٔتناقشة ا١تبحثيقـو يفىذا
كموصفات اادثة تطوير عملية مكوانت: ثالث من تتكوف كىي البحث.

كتاباادثةكفعاليةكتاباادثة.

 تطوير كتاب احملادثة . أ
 مدخل الباحث استخدـكاستخدـ أيضا اادثة، كتاب لتطوير الطبيعي

خطوات عشر من يتكوف الذم اادثة كتاب لتطوير غاؿ بركج ٪توذج الباحث
كلكناستخصلالباحثعلىٜتسخطواتفحسب،كىيكمايلي:

اادثة تعليم عملية عن ا١تعلومات ٚتع كىو االحتياجات ٖتليل أكال،
كٞتم منمصادرمتنوعة. الباحثأدااتفالبحثكمشكالهتا عالبياانتاستخدـ

ك٫تاا١تالحظةعنعمليةتعليماادثةكمايتعلقهباكا١تقابلةمعمديردكرةالعربية
ا١تشكالت استنبط عند للباحث أساسا ستكوف ا١تعلومات كىذه . األزىار" "

التعليميةاألساسيةيفتعليماادثةسواءكافمنانحيةطريقةتعليموأكالوسائل
ا١تستخدمةفيها.

كىذهدكرةالعربية"األزىار"إحدلمنعدةالدكرةاللغةالعربيةالىتتقع
يفالتاريخ كلالشهر للطالب التسجيل يفتح ك 27ببارم، ككثَتمن14ك .

الفصلالذميركزيفاادثة.ككل الطالبيدخلوفيففصليومياكامالىذا
تلفةيفقدرةاللغةالعربيةخاصةللمحادثة،كانوامنا١تعهدكالطالب٢تمكفائة٥ت
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يف ضعيف أهنم ا١تذكوراف العامالف من كلكن فقط، الرٝتية ا١تدرسة من بعضهم
الطبيعي ا١تدخل اختيار يف الباحث من حجة ىي كىذا العربية. اللغة تكلم

الطبي مدخل ابستخداـ اادثة، كتاب تطوير يف األساسي يرجوكا١تدخل عي
حياة انحية من مأخوذة ا١تواد ألف ك٦تتعة، سهلة تكوف اادثة تعليم الباحث

الطالبيفالدكرةاألزىارككذلكالصورة.
كبعدعرؼالباحثعنا١تشكالتاألساسيةيف اإلنتاج. اثنيا،ٗتطيطكتصميم

ين،منهاتعليماادثةكأىداؼتعليموفبحثالباحثعنا١تراجعا١تناسبةابلعناك
العربية إٝتاعيل، ٤تمود األزىار" " العربية دكرة يف ا١تستخدمة اادثة كتاب
دكف السعودية، العربية ا١تملكة ابلعربية: الناطقُت لغَت متكامل منهج للناشئُت،

السنة.
اثلثا،تطويراإلنتاجاعتماداعلىالتصميماآليت.كلكلا١توضوعثالثةأقساـمنها

كاٟت كمايلي:ا١تفردات التعليمية ا١تواد مقومات الباحث صمم ك كالتدريبات. وار
الغالؼ،بيافالكتاب،ا١تقدمة،دليلاستخداـالكتاب،٤تتوايتالكتاب،ا١تراجع

كٜتسةعشرموضوعافيها.
التعليمية جملا٢تما ا١تطابقُت ا٠تبَتين بتحكيم الباحث قاـ ا٠ترباء. تصديق رابعا،

اب عنها الباحثكاتصلهبماكخرباهتما كا٠تبَتافالذافطلبهما ستخداـاالستبانة.
كانقستهما،٫تاالدكتورأكريلْترالدينجملاؿ٤تتولا١توادالتعليميةكالدكتورعبد

( كمايلي: كىي منهما كا١تدخالت التعليمية. ا١تواد تصميم جملاؿ من2الوىاب )
استع كىي: ا١تدخالت يعطِت الكتاب تصميم ٔتوادخبَت ا١تناسبة غَت اللوف ماؿ

(منخبَت٤تتولالكتابىو1الكتاب،كنقصافمنالصوارمنالًتيبالثالث.)
يفإعطاءاإلسممنموضوعالكتاب،فينبغيالباحثعنإصالحهاتكوفكتاب

 األكؿ )الكتاب الطبيعي اب١تدخل األكىار لدكرة من2اادثة تصحيح ك ،)
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التصديق،حصلالباحثنتيجةاالستبانةمنا١تفرداتالشائعة.كمن خالؿىذا
%كىييفدرجةمقبوؿكنتيجةاالستبانةمنخبَت43،81خبَتتصميما١تواد

%كىييفدرجةجيدجدا.٤17،12تنولا١تواد
يف ابلتطبيق الباحث قاـ ا١تنتج الكتاب على حصوؿ بعد التطبيق. خامسا،

فص على الباحث عُت كقد بددالفصل. الضابطة كاجملموعة ٯتن الفصل لُت.
طالبا.كقاـ25طالباكالفصلمصركاجملموعةالتجربةبعددالطالب25الطالب

كالتجربة،االمتحافالقبلي التعليميففصلالضابطة الباحثأربعمراتلعملية
بعضمنكالبعدمكتوزيعاالستبانةكا١تقابلةمعمعّلماادثةيعٌتأستاذسوانردمك

الطالب.
ا١تدخالتىيإفاللوفمنالغالؼ اادثة كيعطىأستاذسوانردكمعّلم
مفرداتلكلا١توضوع. ا١تفرداتتكوفعشر زايدة ينبغي ك غَتا١تناسباب١تواد
أف الباحث حصل الطالب، على االستبانة كتوزيع ا١تعلم كتصديق ا١تقابلة كبعد

%،كىذهالنتائجتدؿعلىأف14،51ادثةنتيجةتصديقالكتابمنمعّلما
الكتابا١تطّوريكوفيفدرجةجيدجدا.

 صفات كتاب احملادثة ادلطّورةامو   . ب
أك مواصفات لو الكتاب كىذا اادثة، كتاب الباحث طّور ما كبعد

لو،منها:) ا١تناسبةبو،2خصائصخاصة (لكلا١توضوعيضعالباحثالصورة
 مأخوذة الصورة ا١تطّوركىذه الكتاب أف يدؿ كىذا األزىار" " العربية دكرة يف

(اٟتوارمأخوذعنحياةالطالبيفدكرةاألزىار1ابستخداـا١تدخلالطبيعي،)
(استخدـالباحثاأللوافلكيتكوفجذابةيفمظهر3أككلمايتعلقفيها،)

( ا١تطّور، تدريباتا١تختلف5الكتاب بثالثة الكتاب ىذا كيتم التعليم( أبىداؼ ة
ا١تعينة.
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 ج. فعالية كتاب احملادثة

يفالدراسةا١تيدانيةالىتقاـهباالباحثيفمستوليومياكامالللمرحلة
ا١تبتدئُتيفدكرةالعربية"األزىار"ببارمكديرم،قدعلمالباحثتعليماادثة

 أف التجربة اجملموعة يف ا١تطّورة اادثة الكتاب ا١تطّورابستخداـ الكتاب ىذا
الباحثعل استخدـ كلتصديقها اادثة. الطالبيفتعليم كفائة لًتقية فعالة

البيافاآليت:

 df (degree ofعنكبعدذلكْتثالباحث1،47 تعٍتtفنتيجةإ

freedom)ابستخداـالرمزdf= n-1.فػdf = 37-2=23يرجعإذل23.كالعدد
ا١توجودةيفاٞتدكؿ"t"أفقيمةاٞتدكؿا١تعترب.كقداتضحودةيفا١توج tقيمة

 2كعندمستولالداللة1،247%تدؿعلىالعدد4عندمستولالداللة
 تدؿعلىالعدد الباحث%3،721 فعرؼ . قيمة اٟتسابأكربمن"t"أف

ا١توجودةيفاٞتدكؿ."t"قيمة

 ا١تطّور الكتاب أف الباحث عرؼ النتيجة، ىذه علىكمن أساسا
ألفتكوفعملية التعليم، عندعملية علىكفائتهم إحتياجاتالطالبسيأثر
قاؿعبداٟتليمحنفييف التعليمجذابةابستخداـالكتابا١تطوراٞتديد.كما
كتابةتصميمتعليماللغةالعربيةأفالكتاباٞتيدّتودةمرتفعةسيأثرعلىترقية

(يناسب1(القوةكقدرةالطالب)2ءاآلتية:)كفائةالطالبإذاتتكوفاألشيا
( الدائرة كعاطفيهم3ٓتصائص كعملهم الطالب جسم بتطوير يناسب )
)4(تعطىالفوائدللطالب)5كاحتماعهمكدينهم) (4(يناسببنظاـالعلـو
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(يناسببتحديد8(يناسبابحتياجالطالبكبيئتهم)1كاسعا١توادالدراسية)
27االكقات

                                                           
10

 Abdul Halim Hanafi, Amrina, Desain Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: Diadit Media, 

2013), hlm. 118 



 
 

 الفصل اخلامس

 اخلامتة

اٟتمدربالعا١تُت،قدكصلالباحثيفالفصلا٠تامسكفيوا٠تالصةمن
نتائجالبحثكالتوصياتكاالقًتاحات.

 نتائج البحث . أ

نتائجالبحث ىذه بتحليلها، قاـ الباحثمث علىالبياانتالذمحصلها اعتمادا
يلي:ٯتكنأفيلخصهاكما

 تطويركتاباادثةاب١تدخلالطبيعي .2
ا١تطور، الكتاب كىذا الطبيعي. اب١تدخل اادثة كتاب الباحث كطور
طبقوالباحثللطالبيففصلمصريفدكرةاألزىارببارمكديرم.كلتطويره
استخدـالباحث٪توذجتطويرا١توادالتعليميةمنبركجكغاؿالذميتكوفمن

(تطويرتصميم3(التخطيط)1(ٖتليلاالحتياجات)2يعٍت:)عشرخطوات،
( )5اإلنتاج تصديقا٠ترباء تعديلاإلنتاج)4( )4( اإلنتاجاألكذل ٕتربة )1)

(اإلنتاج27(تعديلاإلنتاجالنهائي)1(ٕتربةاإلنتاجالثانية)8تعديلاإلنتاج)
النهائي.

الؿتصديقا٠تبَتين،كعرؼالباحثالالئقمنالكتابا١تطورمنخ
خبَتتصميمالكتابكخبَت٤تتولالكتابكمنتصديقمعلماادثةيفدكرة
الكتابكمنذلك ىذا األزىارببارمكديرم.كالطالبيسركفأفيستخدموا
عملية عند الئقالستخدامو ا١تطور الكتاب عرؼالباحثأفىذا التصديق،

تعليماادثة.
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 اادثةاب١تدخلالطبيعيمواصفاتكتاب .1
اادثة كمعلم ا٠تربين من كتصديق اادثة كتاب تطوير ما كبعد
كالطالب،فلهذاالكتابمواصفاتاليتٗتتلفوبكتاباادثةالسابقة،تعٍتمن
انحيةتقدًنالكتاباٞتذابة،كا١توادمتعلقةْتياةالطالبيفدكرةاألزىاركما

ير كىذا هبا، مستوليتعلق يف اادثة تعليم يف الطالب لتسهيل الباحث يد
ا١تبتدئُت.

 فعاليةكتاباادثةاب١تدخلالطبيعي .3

بناءعلىمقارنةبُتنتائجاالمتحافالقبليكالبعدممناجملموعةالضابطة
كالتجربة،عرؼالباحثأفكتاباادثةا١تطورةفعالةلًتقيةكفائةالطالبيف

ااد ٣تاؿتعليم يف اٞتدكؿ ت من أكرب اٟتساب ت نتيجة عليو كدؿ ثة.
%.72،77%ك74،77

 التوصيات . ب

اعتمادعلىنتائجالبحثكالتطوير،فيهاالتوصياتمنالباحثعلىالقراء
ىذاالبحثعامةكمعلماادثةخاصة،منها:

2)  للطالب ا١تناسبة اٞتيدة التعليمية ا١تادة إبعداد ا١تعّلم يقـو كابلطريقةأف
 ا١تتنوعةكياليسأموفيفعمليةالتعّلم

أفيستخدـا١تعّلمأساليبالتدريسكالنشاطاتالتعليميةا١تتعددةكيستعمل (1
 الوسائلا١تعينةحىتيكوفالتعليمعمليةمر٭تة

أفيزيدا١تعّلمالطالبأبنواعالتدريباتإلثراءمعرفتهمكتنويعخرباهتمكتوثيق (3
 كفائتهم.
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 اإلقرتاحاتج. 

ا١تفردات (2 إختيار مثل الناحية كل من التعليمي الكتاب ىذا يكّمل أف
 الشائعةاليومية.

وكعلىالباحثُتيفا١تستقبلالذينيكتبوفالبحثا١تشب (1 أفيقـو مثلىذا
بتطويرىاكإصالحوأحسنماٯتكن.
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 ادلراجع العربية
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مػ1774،عماف:دارالشركؽ،تدريسها
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 كأصحابو، طعيمة أٛتد ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات رشدم
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Pedoman wawancara dengan Direktur Kursus Bahasa Arab Al- Azhar & 

Tutor pelajaran Muhadatsah 

Pertanyaan wawancara: 

1. Apa tujuan Pembelajaran di Kursus Bahasa Arab Al- Azhar Pare Kediri? 

2. Apa standart kompetensi yang ingin dicapai di Kursus Bahasa Arab AL- 

Azhar Pare Kediri? 

3. Apa harapan yang diharapkan siswa setelah mengikuti kursus di kursus 

Bahasa Arab Al- Azhar Pare Kediri? 

4. Materi apa saja yang di ajarkan di kursus Bahasa Arab Al- Azhar Pare 

Kediri? 

5. Ada berapa tingkatan kelas di Kursus Bahasa Arab Al- Azhar Pare 

Kediri? 

6. Ada berapa kelas Muhadatsah yang terdapat di kursus Bahasa Arab Al- 

Azhar Pare Kediri? 

7. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran muhadatsah di kursus 

bahasa Arab Al- Azhar Pare Kediri? 

8. Media apa yang digunakan untuk pembelajaran Muhadatsah? 

9. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran Muhadatsah? 

10. Berapa kali pelajaran Muhadatsah di kursus Al Azhar Pare Kediri? 

11. Apa kesulitan yang dialami pengajar dalam Pembelajaran Muhadatsah? 

12. Apa kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran Muhadatsah? 

13. Bagaimana pendapat anda tentang buku panduan Muhadatsah yang baik? 

14. Bagaimana pendapat anda tentang pengajaran Muhadatsah yang baik? 

15. Bagaimana pendapat anda tentang media muhadatsah yang baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber : Ust. Rohmanuddin, S.Pd & Ust. Muslihin, S.Pd. I 

Jabatan  : Direktur Kursus Bahasa Arab “ Al- Azhar “ Pare Kediri  

Tanggal  : 25 November 2017 

Waktu  : 09.00- 10.00 dan 15.30- 17.00 

Tempat  : kantor Kursus Bahasa Arab “Al- Azhar Pare Kediri 

 

N0 Speaker Materi Wawancara 

1 Peneliti Apa tujuan Pembelajaran di Kursus Bahasa  

Arab Al- Azhar Pare Kediri? 

Narasumber (Ust. 

Rohmanuddin) 

Tujuan pembelajaran secara umum di kursus 

Bahasa Arab Al- Azhar Pare adalah berfokus 

pada pembelajaran muhadatsah atau kalam 

walaupun disamping itu di selingi 

pembelajaran qawaid dan juga kitabah 

2 Peneliti Apa standart kompetensi yang ingin dicapai 

di Kursus Bahasa Arab Al Azhar Pare 

Kediri? 

Narasumber  Untuk kompetensi yang ingin dicapai dibagi 

menjadi 4 yaitu sesuai dengan tingkat 

pembelajaran yang ada kursus di Bahasa 

Arab Al- Azhar. Untuk  jenjang pertama 

tamyiz, diaharapkan para siswa mengenal 

bahasa arab secara dasar, jenjang kedua yaitu 

fulltime 1 yaitu menguasai muhadatsah dasar 

seperti percakapan sehari- hari, jenjang ketiga 

yaitu kelas fulltime 2 yaitu menguasai 

muhadatsah lanjutan seperti halnya diskusi 

bahasa Arab, debat, dan berbahasa Arab 

lancer, jenjang keempat yaitu kelas fulltime 3 

yaitu menguasai qowaid untuk membaca 

kitab. 

3 Peneliti Apa harapan yang di diharapkan dari siswa 

setelah mengikuti kursus bahasa Arab Al- 

Azhar Pare Kediri? 

Narasumber Harapannya, siswa dapat mencapai target 

belajar sesuai kompetensi yang ada. Lebih 

dari itu, semoga siswa dapat mengembangkan 



 
 

 
 

ilmu nya dengan mengajarkannya kepada 

yang lain, syukur- syukur dapat 

mengembangkannya di tempat lainatau 

didaerah masing masing 

4 Peneliti Materi apa saja yang diajarkan di Kursus 

Bahasa Arab Al- Azhar Pare Kediri? 

Narasumber  a. Untuk materi kelas Tamyiz yaitu 

materi tamyiz 1&2 langsung dari baitu 

tamyiz indramayu mencakup 

pengenalan bahasa Arab dasar dengan 

metode lagu- lagu. 

b. Materi fulltime 1&2 karena berfokus 

pada muhadatsah, ada 3 materi dasar 

yaitu mufrodat, qowaid, dan 

muhadatsah. Yang mana pembelajaran 

muhadatsah memiliki porsi yang lebih 

banyak, yaitu 3 kali dalam sehari. Dan 

pembelajaran muhadatsah masih 

terdapat pembagian materinya. Untuk 

fulltime 1 yaitu pembelajaran 

menerjemah, ibarah, dan hiwar. 

Sedangkan fulltime 2 yaitu 

munaqashah, nadwah ash shaghiroh, 

tarjamatu nash dan kalam. 

c. Untuk fulltime 3 yaitu teori qawaid dan 

praktek baca kitab. 

5 Peneliti Ada berapa tingkatan kelas di Al-Azhar pare 

Kediri?  

Narasumber  Ada 4, seperti yang saya sebutkan tadi yaitu 

tamyiz, fulltime 1, fulltime 2, dan fulltime 3 

6 Peneliti  Ada berapa kelas muhadatsah yang terdapat 

di kursus bahasa Arab Al- Azhar Pare Kediri? 

Narasumber  Di semua jenjang kelas fulltime terdapat 

pembelajaran Muhadatsah 

7 Peneliti  Buku apa yang digunakan dalam 

pembelajaran muhadatsah di kursus bahasa 

Arab Al- Azhar Pare Kediri? 

Narasumber  Buku muhadatsah yang disusun langsung 



 
 

 
 

oleh pendiri kursus Al- Azhar Pare Kediri 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber  : Ust. Sunardi 

Jabatan : Pengajar Muhadatsah fulltime 1 kursus Bahasa Arab “    

Al- Azhar 

Tanggal  : 26 November 2017 

Waktu  : 15.30-17.30 

Tempat  : Kantor Kursus Bahasa Arab “ Al- Azhar” Pare Kediri 

 

NO Speaker Materi wawancara  

8 Peneliti Bagaimana pelaksanaan pembelajarn muhadatsah 

di kelas Fulltime 1 di kursus Bahasa Arab Al- 

Azhar pare Kediri 

Narasumber  Muhadatsah diajarkan 3 kali dalam sehari, dan 

materinya diambil dari buku pedoman 

Muhadatsah yang disusun oleh saya sendiri (Ust. 

Rohmanuddin).  

9 Peneliti  Media apa yang digunakan untuk pembelajaran 

Muhadatsah? 

Narasumber  Buku, dan papan tulis 

10 Peneliti  Metode apa yang digunakan dalam mengajarkan 

muhadatsah? 

Narasumber  Metode langsung  

11 Peneliti  Apa kesulitan yang dialami pengajar dalam 

mengajar muhadatsah? 

Narasumber  Karena latar belakang siswa berbeda, ada yang 

sudah pernah belajar di pondok atau bersekolah 

di madrasah dan sebagiannya ada yang belum 

pernah sama sekali belajar, maka pengajar 

kesulitan untuk memilih metode yang sesuai 

dalam pembelajaran muhadatsah. 

12 Peneliti  Apa kesulitan yang dialami siswa saat belajar 

muhadatsah untuk pemula? 

Narasumber  Seperti yang sudah saya sampaikan diatas, jadi 



 
 

 
 

mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. 

Dan kesulitan mereka adalah kurangnya kosa 

kata, karena kosakata adalah kunci untuk 

berbicara bahasa arab 

13 Peneliti  Bagaimana pendapat anda tentang buku 

muhadatsah yang baik? 

Narasumber  Buku muhadatsah yang baik menurut saya, 

pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan  

sesuai dengan tingak kemampuan siswa. 

14 Peneliti  Bagaimana pendapat anda tentang pengajaran 

muhadatsah yang baik? 

Narasumber  Pengajaran muhadatsah yang baik yaitu ketika 

bisa menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran 

terutama dalam berbicara bahasa arab. 

15 Peneliti Bagaimana pendapat anda tentang media 

pembelajaran muhadatsah yang baik? 

Narasumber  Media yang baik adalah media ayang bervariasi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

2.2الصورة

 الدكرةاألزىار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.1الصورة

عمليةتطبيقاادثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2,3الصورة

 تطبيقاادثةعن"ا٢تواية"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2،3الصورة

تطبيقكتاباادثةاب١تدخلالطبيعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2،5الصورة
بعدانتهاءتطبيقكتاباادثةاب١تدخلالطبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2،4الصورة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

  السرية الذاتية

:يورلكرنياكافاسم

2113منيولييو28:عاكم،مكافا١تيالدكاترٮتو

:عاكم،جاكلالشرقيعنواف

781145214354:رقماٞتواؿ

:سوايانالوالد

:أـالعبوديةالوالدة

 ادلراحل التعليمية

 ـ1774كدكعكارككاتيكافعاـحصلعلىشهادةالتعليماالبتدائييفا١تدرسةاالبتدائية .2
 ـ1778ٚتربجاكلالشرقيعاـ1حصلعلىشهادةالتعليما١تتوسطيفا١تدرسةاٟتكومية .1
 ـ1722حصلعلىشهادةالتعليمالثانوميفا١تدرسةالعاليةيونسماكنجوعٚتربعاـ .3
 ـ1724حصلعلىشهادةالتعليماٞتامعيمناٞتامعةاٟتكوميةسوانفأمبيلسورابايعاـ .5

 

 
 

 




