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 ادلاجستري رسالة
 طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملةعلى أساس  ادلفرداتتعليم مواد تطوير 

 ()بالتطبيق على مدرسة دار الفالح الدينية باغيالران ماالنج
 

 إعداد

 بدر اػبَت

 ٖٕٖٗٓٓٚٔرقم التسجيل: 
 

 

 

 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 العليا اتكلية الدراس

 م اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىي

ٕٓٔٙ 



 ب
 

 طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملةعلى أساس  ادلفرداتتعليم مواد تطوير 
 ()بالتطبيق على مدرسة دار الفالح الدينية باغيالران ماالنج

 

 ادلاجستري رسالة
 

 ىذه الرسالة تقّدـ إىل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
 ء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَتالستيفا

 يف تعليم اللغة العربية
 

 إعداد
 بدر اػبَت

 ٖٕٖٗٓٓٚٔرقم التسجيل: 
 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ٕٓٔٙ 

 ادلشرف موافقة



 ج
 

 :ىا الطالبليت أعدع على رسالة اؼباجستَت ابعد االطبل
 بدر اػبَت:  اسم

 ٖٕٖٗٓٓٚٔ: رقم التسجيل

تطوير مواد تعليم اؼبفردات على أساس طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة :  العنواف
 اغيبلرف ماالنجبالتطبيق على مدرسة دار الفبلح الدينية ب

 _________ ،باتو
       األول ادلشرف

 
 ادلاجستري شهداء. احلاج. د

 ٕٕٜٔٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ : التوضيف رقم
 الثاىن ادلشرف

 
 
 البارى عبد حسن نور. د

 االعتماد
 العربية اللغة تعليم قسم رئيس

 

 ديناتا ورغا ولدان. د
 ٖٜٜٜٖٜٔٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔ:  التوضيف رقم

 و االعتماد من جلنة ادلناقسة وافقةادل



 د
 

لػػى أسػػاس طريقػػة اإلسػػتجابة تطػػوير مػػواد تعلػػيم اؼبفػػردات ع :إف رسػػالة اؼباجسػػتَت ربػػو العنػػواف
 ، الىت أعداىا الطالب:اغيبلرف ماالنجاعبسدية الكاملة بالتطبيق على مدرسة دار الفبلح الدينية ب

 بدر اػبَت:  اسم
 ٖٕٖٗٓٓٚٔ: رقم التسجيل

قد دافع الطالب عن ىذه الرسػالة أمػاـ ؾبلػمل اؼبناقسػة ك يقػر قبوؽبػا شػرط للىصػوؿ علػى درجػة  
 ـ.ٕٙٔٓيونيو  ٛاللغة العربية، ك ذلك يف يـو األربعاء، بتاريخ  اؼباجستَت يف تعليم

 ك يتكوف ؾبلمل اؼبناقسة من السادات: 
 )_______________(  رئيسا مناقشا     الدكتور فيصال

 -: التوضيف رقم
 )_______________(  مناقشا أساسيا   لدكتورة أمى حممودةا

 : التوضيف رقم
 )_______________(  فا مناقشامشر    ادلاجستري شهداء. احلاج. د

 ٕٕٜٔٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ : التوضيف رقم
 )_______________(  مشرفا مناقشا  البارى عبد حسن نور. د

 -: التوضيف رقم
 االعتماد

 الدراسات العليامدير 
 

 حبر الدينأألستاذ الدكتور 
 :  التوضيف رقم



 ه
 

 الطالب إقرار
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 :يت أدناه، ك بياناتى كاآلأنا اؼبوقع 
 بدراػبَت:  سماإل

 ٖٕٖٗٓٓٚٔ:  تسجيلال رقم
 الكاملة اعبسدية اإلستجابة طريقة أساس على اؼبفردات تعليم مواد تطوير:  البىث اؼبوضوع

 .ماالنج باغيبلرف الدينية الفبلح دار مدرسة على بالتطبيق
 قسم اؼباجستَت درجة على وؿىصلل النجاح شركط َتوفتل اهتحضر  يتال رسالةال هىذ بأف أقر 

 ماالنج، اغبكومية اإلسبلمية إبرىيم مالك ناموال جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم
 .اآلخر كتأليف غَتم إبداع منحفرهتا ك كتبتها بنفسى ك مازكرهتا 

 اؼبسؤكلية أربمل فأنا حبثى لسو من افعبل اأهن كتبُت تأليفو من اأهن استقباال أحد ادعى كإذا 
 كلية العربية اللغة تعليم قسم يف اؼبناقشة عبنة من ى اؼبشرؼعل اؼبسؤكلية كوفي لن ك ذلك على

 .ماالنج اغبكومية اإلسبلمية إبرىيم مالك ناموال جامعة العليا الدراسات
 .ذالك على أحد الهبَتىن ك اػباصة رغبىت على بناء اإلقرار ىذا حررتىذا، ك  

 

 ٕٙٔٓمايوٕٛالنج،ما        
 الكاتب

 
 

 بدراخلري

 ٖٖٖٗٓٓٚٔ: التسجيل رقم



 و
 

 

 ستهاللاال
ُر النَّاسِ "  "َأنْ َفُعُهْم ِللنَّاسِ  َخي ْ

 (رواه امام الًتميذي )احلديث

 

 ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ  ل َغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإن ََّهاِم الَاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعل  
 بن اخلطاب(ا)عمر 
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 ءاإلىدا

 :إىلرسالة ال ىذا أىدي

 مائدة احلجة الكرمية أّمي و مّكي مىاش اجاحل الكرًن أيب إىل

 رضامها ون أرجياللذ

 الصغري وأخي الصغرية أخيت إىل

 النساء رمحة أندانج احملبوبة زوجىت إىل

 األيويب الدين صالح حممد وابٌت

 مستمر مرزوقي احلاج الرشاد معهدسبيل يف الكرًن أستاذي إىل

 رضاه و بركتو رجوأ ذيال

 إخويت و إخواين مجيع إىل و

 اليهم مجيعا كل الرمحة و السعادة بكل ادلعونات الوافرة معنويا كان أم ماديا،

  لكم أحسن اجلزاء من هللا عز و جّل.

 أمني
 

 



 ح
 

 مستخلص البحث
ملة )بالتطبيق على مدرسة . تطوير مواد تعليم ادلفردات على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكإٙٔٓبدر اخلري. 

دار الفالح الدينية باغيالران ماالنج(، البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية كلية دراسات العليا جامعة موالنا 
: الثاين: األستاذ الدكتور احلاج شهداء ادلاجستري. ادلشرف األولمالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف 

 احلاج نور حسن عبد البارى.األستاذ الدكتور 
 ية : تطور مواد تعليم ادلفردات، االستجابة اجلسدية الكاملةحادلفتالكلمة ا

سيتم إضافة شخص ما إذا زادت أيضا مهارات يف إتقاف  .اؼبفردات اؼبادية ىي عنصر من عناصر اللغة العربية
لذلك، يريد الباحثوف على تطوير اؼبواد  .إدخاؿ اؼبواد اؼبقدمةكسائل اإلعبلـ التعلم ىو كسائل االعبلـ  .اللغة العربية مفرداتو

 .التعليمية للمبتدئُت اؼبفردات بشكل منتظم مع كتاب مصاحب لتسهيل الطبلب يف فهم كحفظ اؼبفردات

يهدؼ ىذا البىث إىل تطوير مواد اؼبفردات للصف كاحد العلى مدرسة دار الفبلح  الدينية بغيبلراف ماالنج.  
(كيف يتم تطوير مواد لتعليم اؼبفرداتعلى أساس طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة يف ٔراسة اإلجابة على األسئلة كىذه الد

على أساس طريقة اإلستجابة ما مدل فعالية مواد تعليم اؼبفردات  (ٕمدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج ، 
 .باغيبلراف ماالنج اعبسدية الكاملة يف اؼبدرسة دار الفبلح الدينية

تستخدـ ىذا البىث على منهج البىث ك التطوير، أم استخداـ األساليب البىثية إلنتاج منتج معُت كاختباره،  
 رائدىا ريزر ك موليندا. ()ربليل، تصميم، تطوير، تطبيق، تقوًن(، تقييم ADDIEيف حُت أف تصميم مبوذج باستخداـ مباذج 

.أعضاء اعبسم يرافقو األغاين، ٔل ىذا الكتاب يتكوف من ستة فصوؿ، كىي: ؿبتو  (ٔنتائج ىذا البىث ىي:  
.الرئيسية رافق األغاين، ٘.اؼبدارس مع األغاين، منطقة ٗ. ألنشطة اليومية، ٖ. أرقاـ ٕكاألغاين مصىوبة بسيطة 

فعالية يف مساعدة الطبلب يف  (بعد فبارسة أنشطة التعليم كالتعلم، كتعترب اؼبواد اؼبتقدمةٕ.اغبيوانات مصىوبة األغنية. ٙ
%، فبا يعٍت جيد جدا، يف حُت أف االستبياف طالب ٛٛكيتضح ذلك من خبلؿ استبياف اؼبعلم بقيمة  .مسألة اؼبفردات

كيبكن أيضا أف ينظر إليو من نتائج  .%، كىو ما يعٍت فبتازٖٛ،ٜٔبعد استخداـ اؼبواد التعليمية اليت مت تطويرىا بقيمة 
كىو ما يعٍت أف الطبلب قد حققو نتائج أفضل بعد  ٕٛة يف مقبل كبعد استخداـ اؼبواد اؼبستىداختبار الطبلب 

 استخداـ اؼبواد اؼبتقدمة اؼبفردات.
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ABSTRACT 

Badrul Khoir. 2016. The development of teaching materials vocabularybased method Total Physical 

Response (Applicated on school of religion Darul Falah Pagelaran Malang). Thesis. Graduate School, 

Master of Arabic Language Education. UIN Maulana Malik Ibrahim. Preceptor I : Dr. H. Syuhadak, 

MA, Ph.D.Preceptor II : Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, MA 

Keywords: The development of teaching materials vocabulary, Total Physical Response. 

  

The material vocabulary is an element of the Arabic language. someone will be added if the 

skills in Arabic language mastery also increased his vocabulary. Learning Media is a media introduction 

of the material presented. Therefore, the researchers want to develop teaching materials for 

beginners vocabulary systematically with a companion book to facilitate students in understanding 

and memorizing vocabulary. 

 This research aims to develop the vocabulary material for grade one ula Madrasah Darul Falah 

diniyah Pagelaran Malang. This study will answer questions 1) How is the development of teaching 

materials vocabulary based method Total Physical Response in Madrasah Darul Falah Diniyah 

Pagelaran Malang. 2) the extent to which the influence of vocabulary learning materials that have 

been developedbased method Total Physical Response in Madrasah Darul Falah Diniyah Pagelaran 

Malang. 

 This study uses R & D, namely the use of research methods to produce a particular product 

and test it, while the design models using the model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Iplement, 

Evaluate) pioneered by Reiser and Molenda 

 The results of this research are: 1) the content of this book consists of six chapters, namely 1. 

Members of the body accompanied by song, 2. Simple Numbers accompanied song, 3. The daily 

activities, 4. Schools with songs, 5. Home Area accompanied by songs, 6. animals accompanied by the 

song. 2) after practice in teaching and learning activities, the material developed is considered 

effective in helping students in a matter of vocabulary. This is evidenced by teacher questionnaire with 

a value of 88%, which means very good, while the student questionnaire after using teaching materials 

that have been developed with a value of 91.38%, which means excellent. It can also be seen from the 

test results of students before and after the use of materials developed reach 28 which means that 

students have achieved better results after using the materials developed vocabulary. 
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ABSTRAK 

Badrul Khoir. 2016. Pengembangan Bahan AjarKosakata berdasarkan Metode Total Respon Fisik. 

(Pelitian di Madrasah Diniyah Darul Falah Pagelaran Malang). Tesis. Program Pascasarjana, Megister 

Pendidikan Bahasa Arab. UIN Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing I : Dr. H. Syuhadak, MA, Ph.D. 

Pembimbing II : Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, MA. 

Kata Kunci: Pengembangan MateriKosakata, Total Respon Fisik. 

 Materi kosakata merupakan unsur dari bahasa arab. seseorang akan tambah keterampilannya 

dalam berbahasa arab jika bertambah pulapenguasaan kosakatanya. Media pembelajaran 

merupakanmedia pengantar dari materi yang disampaikan. Karenanya, peneliti ingin mengembangkan 

pengajaran materi kosakata untuk pemula secara sistematis dengan buku pendamping untuk 

memudahkan pelajar dalam memahami dan menghafal kosakata. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi kosakata untuk siswa kelas satu ula di 

madrasah diniyah darul falah pagelaran malang. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan 1) 

Bagaimana proses pengembangan materi bahan ajar kosakata berdasarkan metode Total Fisik Respon 

di Madrasah Diniyah Darul Falah Pagelaran Malang. 2) sejauh mana pengaruh pembelajaran materi 

bahan ajar kosakata berdasarkan metode Total Fisik Respon kosakata berdasarkan metode Total Fisik 

Respon yang telah dikembangkan di Madrasah Diniyah Darul Falah Pagelaran Malang. 

 Penelitian ini menggunakan metode R & D, yaitu penggunaan metode penelitian untuk 

menghasilkan sebuah produk tertentu dan mengujicobakannya, sedangkan model rancangannya 

menggunakan model ADDIE (Analyze, Desain, Develop, Iplement, Evaluate) yang dipelopori oleh Reiser 

dan Molenda. 

 Hasil penelitian ini adalah: 1) isi buku ini terdiri dari 6 bab, yaitu 1. Anggota tubuh disertai lagu, 

2. Bilangan sederhanadisertai lagu, 3. Kegiatan sehari-hari, 4. Di Sekolahdisertai lagu, 5. Rumah dan 

Sekitarnyadisertai lagu, 6. Hewan-hewandisertai lagu. 2) setelah dipraktekkan dalam kegiatan belajar 

mengajar maka materi yang dikembangkan dinilai efektif dalam membantu siswa dalam materi 

kosakata. Hal ini dibuktikan dengan angket guru dengan nilai 88% yang berarti sangat baik, sedangkan 

angket siswa setelah menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan dengan nilai 91,38% yang 

berarti baik sekali. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil tes siswa sesudah dan sebelum penggunaan materi 

yang dikembangkan mencapai 28 yang berarti siswa telah mencapai hasil yang lebih baik setelah 

menggunakan materi kosakata yang dikembangkan. 
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 التقدير و الشكر كلمة

 ك حبيبنا ك سيدنا علي كالسبلـ كالصبلة ،العامُت رب هلل اغبمدبسم هللا الرضبن الرحيم، 

 .ك بعد ،ك على ألو ك صىبو أصبعُت سلم ك عليو هللا صلى ؿبمد شفيعنا

يسر الباحث إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، ك ىنا يريد الباحث أف يتقدـ من 

 :تابة ىذه الرسالة ك ىمأجزؿ الشكر ك أشبن التقدير ؼبن قد ساىم ك ساعده على كبصمم قلبو العميق 

 اإلسلمية إبرىيم مالك موالنا جامعة مدير راىارجو، موجيا اغباج الدكتور الربكفيسور .حضرةٔ

 .ماالنج اغبكمية

 إبرىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات الكلية عميد كىو الدين، رحب اغباج الدكتور فضيلة. ٕ

 .ماالنج اغبكمية اإلسلمية

 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيملكىو  ديناتا، كارغا كلدانا غباجا الدكتور فضيلة .ٖ

 كىو اؽبدم، مفتاح الدكتور فضيلةك  .ماالنج اغبكمية اإلسلمية إبرىيم مالك موالنا جامعة

 اغبكمية ميةاإلسبل إبرىيم مالك موالنا جامعة العليا دراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم سكرتَت

 .ماالنج



 ل
 

د عبن حسر نو اغباج ر الدكتو ة فضيل. ك األكؿ بصفتو اؼبشرؼ داء،شه اغباج الدكتور فضيلة .ٗ

اللذاف كجها الباحث ك أرشداه ك أشرفا عليو بكل اىتماـ كصرب ك الثاىن  بصفتو اؼبشرؼل، البار 

 .حكمة يف كتابتو ىذه الرسالة

 فرصتهما الباحث أعطا قد اللذاف الرضبن توفيق الدكتور ك عبدالوىب الدكتور األستاذ فضيلة .٘

 .اؼبطورة اؼبواد لتصىيح

 أقدـ أف الأنسى ك فيو، األساتذة كصبيع ماالنج، اغيبلرفب الدينية دارالفبلح اؼبدرسة مليرائ ظباحة .ٙ

 صبيع اؼبشاىدة ك ةاؼبناقش ك للمقابلىة فرصتو فازغ ك البيانات يلطلب ساعدف من إيل شكرم

 .األكؿ فصل األكىل ماالنج اغيبلرفب لدينيةا الفبلح دار درسةدبة الطالب

 اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة" ج" فصل خاص العليا الدراسات كلية يف الزمبلء صبيع .ٚ

 .ماالنج اغبكومية

 ك التوفيق هللا نسأؿ ىل.اتع هللا إدعوؽبم أف فىسىب اعبزيل الشكر قوال إال بالتقدًن يل هبدر القوؿ

 .اعبزاء أحسن هللا جزاكم .السداد

 ٕٙٔٓمايو ٕٛماالنج، 

 

 الباحث



 م
 

 حمتويات البحث

 أ  ........................................................................... موافقة اؼبشرؼ

 ب  ....................................................... اؼبوافقة ك االعتماد من عبنة اؼبناقشة

 ج  ............................................................................. إقرار الطالب

 د  ............................................................................... االستهبلؿ

 ق  .................................................................................. اإلىداء

 ك  ................................................................ العربية مستخلص البىث

 ز  .............................................................. اإلقبلزية  مستخلص البىث

 ح  ........................................................... مستخلص البىث االندكنيسية

 ط  .................................................................. كلمة الشكر ك التقدرير

 س  ......................................................................... ؿبتويات البىث

 ع  ............................................................................ قائمة اعبداكؿ

 األول : مقدمة الفصل

 ٔ   .................................................................... . خلفية البىثٔ

 ٖ   .................................................................... . اسئلة البىثٕ

 ٖ   .................................................................. . اىداؼ البىثٖ



 ن
 

 ٗ   ................................................................ . مواصفات اإلنتاجٖ

 ٗ   ................................................................... . فركض البىثٖ

 ٘   ..................................................................... . أنبية البىثٗ

 ٙ   .................................................................. . الدراسة السابقة٘

 ٜ   ............................................................... ربديد اؼبصطلىات. ٙ

 الثاىن : اإلطار الّنظرى الفصل

 ث األكؿ: اؼبواد التعليميةبى. اؼبٔ

 ٔٔ  .................................................. مفهـو اؼبواد التعليمية  أ. 

 ٕٔ  ............................................. ب. أسمل إعداد اؼبواد التعليمية

 ٗٔ  ................ يف تعليم اللغة العربية لؤلجانبمقًتحات اؼبوضوعات الثقافة ج. 

 ٚٔ    ............................................. . مراحل إعداد اؼبواد التعلمية د

 بىث الثاين: تعليم اؼبفردات. اؼبٕ

 ٕٔ    ....................................................... تدريبات اإلجابة أ. 

 ٕٕ    ........................................................ قوائم مفردات ب. 
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 األول الفصل
 العام اإلطار

 البحث خلفية - أ
 من اؼبتوقع أف تكوف ك دينيةال اؼبؤسسات التعليمية من يف إندكنيسيا اؼبدرسة الدينية

معينة من  يف مدرسة مل يتم الوفاء الذين لتبلميذ الًتبية اإلسبلمية استمرار قادرة على تقدًن
 1.التعليم تنفيذ ك الكبلسيكي النظاـ خبلؿ

الًتبية  ال يتجزأ من ىو جزء اؼبدارس الدينية التنظيم كالتعليم ك  الًتبية ك وجب قانوفدب
 اؼبؤسسي التعليم تدرج يف اؼبدارس الدينية .على التعليم الديٍت اجملتمع من طلبلتلبية ال الوطنية

 2.معرفة اإلسبلـ التمكن من يف التبلميذإعداد  يهدؼ إىل ك
الدينية اليت توجد فيها عددا من الدركس العامة كدعا  ةرسيف خبلؿ تطورىا، اؼبد

لى كجو التىديد للدركس الديٍت. جنبا إىل اؼبدارس الدينية اإلبتدائية. يف حُت اؼبدارس الدينية ع
إصبلح اؼبدارس الدينية من الداخل.  جنب مع ظهور أفكار إصبلح التعليم الديٍت، أيضا، ك

 بعض اؼبنظمات تنظيم اؼبدارس الدينية تعديل اؼبناىج الدراسية الصادرة عن دائرة الدين، ك
الدينية منهجها اػباص كفقا  ة، يف حُت يستخدـ بعض اؼبدارسللظركؼ البيئلكن تكييفها 

شارع  ماالنج باغيبلرافيف اؼبدرسة الدينية درا الفبلح الىت تقع يف مثل  3.تصور كل لقدرة ك
 رادين أجنج كارتيٍت.

اػباصة  اؼبنهج الدراسية أيضا الدينية تستخدـ الفبلح اؼبدرسة دار لك منهج يفكذ  ك
اؼبدرسة  ىذه )كتب( تستخدـ اؼبواد تدريمل ، يف حُتعلى التوايل اإلدراؾ كقدرة كفقا بال هبا

                                                           
1
. Departemen Agama, Sejarah Perkembangan Madrasah, )Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam, 1998(, Hlm. 30. 
2
. Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, )Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999(, Hlm. 41. 
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في باسوركاف ك اؼبعهد سيدكغَتم السل مثل، يف جاكل الشرقية خاص كبَتةيتبع من اؼبعاىد ال
 .اؼبعد لَتبوم كيديرم السبليف

 ماالنج باغيبلراف  الفبلح دار يف اؼبدرسة الدينية العربية اؼبستخدمة الكتب تعترب
 كيبكن مبلحظة ذلك غَت مرضية،النتائج ال تزاؿ ك   اؼباضيُتالعامُت على مدل مستول األكىل

بشكل جيد  تستخدـ بالفعل ىوالكتاب  غَت مرضية، كك  التبلميذتعلم  نتائج من قيمة
 ليسو الكتب ىذه يف لكن اؼبشكلة ك، تعلم اللغة العربية األطفاؿ يف/للمبتدئُتمناسب ك 

 مث. أقصى قدر من النتائج من أجل ربقيق ميذلتبل اؼبواد تقدًن( )طريقة اإلجراء كيف اإلرشاد
 األغلبية ؾباؿ التبلميذ اؼبعلمُت ك عندما جاكملغة  ترصبتها إىل اؼبفردات كتاب أيضا يف ىذا

 فيما يتعلق صعوبات أيضا يف بعض األحياف اؼبعلمُت ىم، لذلك اغبية يةمادكر  باللغة الناطقة
 .اؼبفردات معٌت

 التعليمية داؼبوا تطويرك ي أف يبىث ن ىذه اؼبشكلةمبناء على ذالك، يريد الباحث 
من حيث  لتبلميذ مدرسة الدينية دار الفبلح أكىلكفقا  فبكن سيتم تصميماليت  العربية اللغة

 اؼبواد لتقدًن جيدة كيف إجراءات للمعلمُتتوفَت التوجيو  جتماعي كاإلك  اللغوم الثقايف ك
ستجابة اعبسدية الكاملة يف  مواد تعليم اؼبفردات لتبلميذ. الباحث يريد أف يطبق طريقة اإل

 العربية كمثل اللغة خاص لتعلم لغة أجنبية، بعض من الطريقة الذم سيطوره. ألف ىذه الطريقة 
اليت يتم ترتيبها يف ىذه الطريقة ىي طريقة التعليمة اللغوية ك غَت ذالك.  االقبليزية كاليابانية

لغة أجنبية هبذه الطريقة سيكوف من األفضل إذا كاف تعلم ترتيب التنسيق كالكبلـ كاغبركة. 
أّما موضوع البىث من ىذا البىث يعٌت . مثَت لبلىتماـ اؼبوادمدعوما من قبل اؼبعلم اؼببدع ك 

  تعليم اؼبفردات على أساس طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة".تطوير مواد "
 

 البحث أسئلة - ب
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 :البىث أسئلة تقدـ اؼبذكورة، اؼبقدمة من انطبلقا

 على أساس طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة كيف يتم تطوير مواد لتعليم اؼبفردات -ٔ
 ؟ماالنج باغيبلرافيف مدرسة دار الفبلح الدينية 

يف  اإلستجابة اعبسدية الكاملة على أساس طريقةما مدل فعالية مواد تعليم اؼبفردات  -ٕ
 ؟جماالن باغيبلرافالدينية  اؼبدرسة دار الفبلح

 

 البحث أىداف -ج
 :يأيت ما إىل البىث ىذا يهدؼ اؼبذكورة، البىث أسئلة إىل إضافة 

يف  على أساس طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة تطوير مواد تعليم اؼبفردات معرفة -ٔ
 .ماالنج باغيبلرافاؼبدرسة دار الفبلح الدينية 

 ستجابة اعبسدية الكاملةاإل على أساس طريقةمدل فعالية مواد تعليم اؼبفردات  معرفة -ٕ

 .ماالنج باغيبلرافالدينية  يف اؼبدرسة دار الفبلح

 اإلنتاج مواصفات -د
 اعبسدية اإلستجابة طريقة أساس على اؼبفردات تعليم للمواد اإلنتاج مواصفات أما

 ك اؼبعلم دليل على تولرب الدينية، الفبلح دار اؼبدرسة من (األكؿ فصل) للمبتدئُت الكاملة
 اىداؼ مث .اؼبواد من اؼبميزات ىو ىذا ؿبفوظات، ك اتسبرين ك نظامي بشكل اليومية اتاؼبفرد

 وبفظوا أف يستطيعوف التلميذ لكي نظامي بشكل ك اليومية اؼبفردات زبًت مواد ىذه من
 اؼبادة ىذه يف اؼبوضوعات ك .اؼبفردات من معٌت يذكركف ىم ك بسهولة الكثَتة اتداؼبفر 

( حسابية ٕأعضاء اعبسم ( ٔ :كىي الكاملة اعبسدية اإلستجابة لطريقةبا مناسبة التعليمية
 .اغبيوانات (ٙبيو ك أقسامو  (٘درسة ( يف اؼبٗيومية األنشطة ال (ٖبسيطة 
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 البحث فروض -ه
 اإلستجابة الطريقة أساس على الباحث طورىا الىت العربية الغة مادة أف الباحث تفسَت  

 التعليمية اؼبادة تطوير كأسمل تنظيمها معايَت ك اؼبادة ختيارا معايَت حسب الكاملة اعبسدية
 لتقدًن التقوًن ك اؼبناسبة التعليمية الوسائل ك أساليبها ك اؼبناسبة التدريمل طريقة مراعاة مع

 .تعليم اؼبفردات يف التبلميذ كفاءة يف أفضل فعاليةؽبا  ستكوف اؼبطورة اؼبادة ىذه
 

 البحث أمهية -و
 ية. أنبية النظر ٔ

أ( تأييد ك تعزيز للبىوث السابقة اليت ؽبا عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة هبذا 
 البىث.

أف يكوف ىذا البىث مرجعا ينطلق منو الطلبة مستقببل للبىوث التطويرية ب( 
 اؼبتعلقة بإعداد ماّدة اللغة العربية يف اؼبدارس.

 أنبية التطبيقية. ٕ
على اللغة العربية اؼبادة ا يف تطوير للباحث، أف يعطى نتيجة ىذا البىث توجيه (أ 

 .اإلستجابة اعبسدية الكاملة طريقةأساس 
تأليف الكتاب التعليمي جهة مسانبة ؽبم أف تكوف مساعدة لؼبعلم اللغة العربية،   (ب 

 للدارسُت. اجذاب ك كفعاال اصاغب حىت يكوف الكتاب الذم ألف
ذه النتيجة دافعة ئ ك تكوف ىاصبلح مباد ؼ البىث ىو لتىسُت كلتبلميذ، ىد (ج 

 ترقية مستول الطلبة. الرغبة فيو ك بالسهولة ك اللغة العربيةم ييف تعل للتبلميذ
 



 ت
 

 البحث حدود -ز
تطوير مواد لتعليم اؼبفردات على  على وبدد البىث ىذا: اؼبوضوعية اغبدكد -ٔ

أساس الطريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة يف مدرسة دار الفبلح الدينية 
نج. ك اؼبراد من اؼبفردات اؼبتعلقة ىي اؼبفردات اليومية. مث اؼبراد من باغيبلراف ماال

 ىذه الطريقة ىي بأف اؼبعلم يدرس اؼبفردات باغبركي مناسبا باؼبفردات.  

دار  دبدرسة األكؿ فصل اؼببتدئُت لتبلميذ بالبىث الباحث قاـ: اؼبكانية اغبدكد -ٕ
 سيتطلب جديدة، درسةاؼب ىذه نظرا ألؼ .الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج

 .التعليمية اؼبواد ذلك يف دبا .اعبوانب صبيع تطوير

 ايوم شهر حىت ينايَت شهر من البىث ىذا الباحث قتصرا: : الزمانية اغبدكد -ٖ
 . ق ٖٚٗٔ-ٖٙٗٔ / ـ ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ الدراسي العاـ يف

 

 السابقة الدراسات -ح
 اعبسدية االستجابة بطريقة ـالكبل ك االستماع مهارة تنمية. ـ ٕٛٓٓ ،بويامن إباف -1

 اغبكومية اإلسبلمية اؼبتوسطة اؼبدرسة من األكؿ الصف يف صفي إجرائي حبث) الكاملة
 الصف يف الكبلـ ك االستماع مهاريت تنمية: البىث ىذا ىدؼ ك( بوركاكرتا ببوحونج

ك منهج  بوركاكرتا، ببوحونج اغبكومية اإلسبلمية اؼبتوسطة اؼبدرسة من( ج) األكؿ
 بطريقة االستماع مهارة تنمية عملية سبو: البىث ىذا يف الكمى بىثو من نوعال

 االستماع مهارة عملية سبو ،%ٜ٘ ،٘ٙ إىل صلو ك الكاملة اعبسدية اإلستجابة
 4.%ٖٜ ،ٖٓ إىل كصلو الكاملة اعبسدية اإلستجابة بطريقة

                                                           
 اؼبدرسة من األكؿ الصف يف صفي إجرائي حبث) الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة الكالم و االستماع مهاريت تنمية. بويامن إباف  ٗ

 .ـٕٛٓٓ ،(بوركاكرتا وحونجبب اغبكومية اإلسبلمية اؼبتوسطة
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 ك. الكاملة اعبسدية اإلستجابة بطريقة االستماع مهارة تعليم. ـٕٔٔٓ. الدين ضياء -2
 الكاملة اعبسدية اإلستجابة بطريقة االستماع مهارة تعليم كيفية معرفة( أ: )أىدافو
 فعالية مدل معرفة( ب. )ماالنج اإلسبلمية اؼبتوسطة اؽبدل نور مدرسة يف لتبلميذ

 مدرسة يف للتبلميذ الكاملة اعبسدية اإلستجابة طريقة باستخداـ االستماع مهارة تعليم
 فهم ك العربية، األصوات سبيز حيث من ماالنج اإلسبلمية ؼبتوسطةا اؽبدل نور

 اإلستجابة طريقة باستخداـ االستماع مهارة تعليم فعالية مدل معرفة( ج. )اؼبسموع
 حيث من ماالنج اإلسبلمية اؼبتوسطة اؽبدل نور مدرسة يف للتبلميذ الكاملة اعبسدية

 سبيز يف التبلميذ نتائج( أ: )جونتائ ك ك منهج البىثو نوعى كصفي .اؼبسموع فهم
 أكرب نتائجهم ك جلي، فرؽ البعدم االختبار ك القبلي االختبار يف العربية األصوات

 معدؿ أف الباحث كجد احملصولة نتائج على اعتمادا. الطريقة بذه االستماع تعليم عند
 ىذه استخداـ عند نتائجهم معدؿ ك ٛ٘ ،ٛٔ الطريقة ىذه استخداـ قبل نتائجهم
 يف اؼبسمعوع فهم يف التبلميذ نتائج( ب%. )ٜٜ التصديق اؼبستول ك ٓٛ،ٕ الطريقة

 االستماع تعليم عند أكرب نتائجهم ك جلي، فرؽ البعدس االختبار ك القبلى االختبار
 الباحث كجد عليها احملصولة النتائج على اعتدمادا. الكاملة اعبسدية االستجابة بطريقة

 عند نتائجهم معدؿ ك ٘٘،ٕٜ الطريقة ىذه داـاستخ قبل نتائجهم معدؿ أف
 العربية األصوات التميز نتائج يف حساب تاء درجة ك ٘ٛ،ٓٚ الطريقة ىذه استخداـ

%. ٜٜ التصديق اؼبستول ك ٓٛ،ٕ مستول على جدكؿ تاء درجة من أكرب ٙٚ،ٖ
 األصوات سبيز حيث من الكاملة اعبسدية االستجابة بطريقة االستماع مهارة تعليم

 5.فعاؿ اؼبسمعوع مهم ك عربيةال

                                                           
5
جاوى  –جترييب يف مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج  )حبث تعليم مهارة االستماع بطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة، ضياء الدين 

 ـٕٔٔٓ، (الشرقية
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 مهارة لتنمية الكاملة اعبسدية االستجابة طريقة استخداـ فعالية. ـ ٜٕٓٓ قمرم، نور -3
 مهارة سبنية يف الكاملة اعبسدية استجابة فعالية مدل ليعرؼ: أىدافو ك. االستماع
ك منهج ىذا  .ماالنج كَتم سوناف االسبلمية االبتدائية اؼبدرسة لطبلب االستماع

 الطريقة ىذه باستخداـ: نتائجو ك (Classroom Actionالبىث اإلجرائي الصفي )
 كَتم سوناف ؼبدرسة الرابع الصف طلبة لدل االستماع مهارة تنمية يف فعاال يكوف

 األصوات سبييز اختبار يف تقديرىم ك التبلميذ ترفع حيث ماالنج، اإلسبلمية االبتدائية
 لنجاح األدىن معيار من أعلى كلها القصَتة ك لطويلةا اغبركات ك النطق يف اؼبتجاكرة

 ك االستماع، مهارة تقوًن يف ناجىوف كلهم الطلبة أف تدؿ ىذه( KKM) الطلبة
 حصلو التمييز على الطريقة تقية حيث نو الصفي، النجاح دبعيار بالقياس كذلك

 يزداد أيضا استخدامها ك جدا مؤثرة الطريقة أف تعٍت ىذه ك ،ٛٛ ىي ك تأثَتىا درجة
 تفسَتىا ك ٖٖ،ٖٜ ىي تنيجتها حيث االستماع مهارة تدريمل يف التبلميذ ربممل

 باستخداـ ربمسهم ك اشتياقهم يف يتأثر الطريقة ىذه استخداـ بأف تعٌت ىذه ك مرثرة
 6.االستماع مهارة تدريمل يف

 
 :السابقة الدراسات على اؼببلحظة -
 نور ك الدين ضياء ك يامنبو  إباف " حبث يف الباحث كجد: التشابو أكجو -ٔ

 لتنمية الكاملة اعبسدية االستجابة طريقة استخداـ ؾباؿ يف يعٌت"  قمرم
 .االستماع مهارة
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إجرئي بالتطبيق على مدرسة سونان كريي االبتدائية  )حبث عفعالية استخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة االستما ، نور القمرم 

 ـٜٕٓٓ، (االسالمية  ماالنج



 ذ
 

 ىم "قمرم نور ك الدين ضياء ك بويامن إباف " حبث يف أما: اػببلؼ أكجو -ٕ
 ليمل فقط الكبلـ مهارة لًتقية الكاملة اعبسدية االستجابة طريقة يستخدـ

 أف الباحث يستطيع لذالك ك .يامتساك  غَت البىث فمكا ك تطويرم حبث
 .الكاملة اعبسدية االستجابة طريقة أساسى على التطوير ىذه يستخدـ

 
 ادلصطلحات حتديد -ط

ربديد معاين بعض اؼبصطلىات الواردة يف ىذا  حتياجك رأل الباحث أنو من اإل
 البىث من أجل ذبنب سوء الفهم كالتفاىم، ك ىي كالتايل:

 العربية اللغة مواد يرتطو . ٔ
 أساس ك لتبلميذ توفَتىا سبو اليت التعليمية للمادة اؼبوضوعات من ؼبوضوع تقسيم 

 ك اؼببادئ ك اؼبفاىيم ك اغبقائق) اؼبعرفة من يتكوف التعليم مادة الدراسي، اؼبنهج
 7.األساسية الكفاءات ك اؼبعايَت لتىقيق كوسيلة أك اؼبواقف ك ،(اإلجراءات

 بة اعبسدية الكاملةاإلستجا. ٕ
 عن اللغة تدريمل رباكؿ ك الفعل، ك الكبلـ تنسيق على مبنية اللغة لتدريمل طريقة ىي 

 8(.اغبركي) اعبسدم النشاط طريق
 
 
 

                                                           
 ٜ. ص ،(ـٜٜٔٔ الغايل، دار: الرياض) ،بالعربية الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس هللا، عبد اغبميد عبد الغايل، هللا عبد ناصر  ٚ

، متزجزكف اظباعيل صيب كعبد الرضبن عبد العزيز العبداف كعمر الصديق عبد هللا عليم اللغاتمذاىب وطرائق يف ت، جاؾ رتشاردز ك ثيودكر ركجز ٛ
 ٘ٙٔ( ص. ٜٜٓٔ)الرياض: دار عامل الكتاب، 



 ض
 

 الثاين الفصل
 النظري اإلطار

 التعليمية ادلواد: األول ادلبحث -ٔ
 التعليمية ادلواد مفهوم( أ

 ك األدكات قبل األكؿ اؼبرتبة يف تأيت ك ألنبية،ا من كبَتة درجة على التعليمية اؼبواد إف
 ك الًتبوية اػبربات ؾبموعة ىي التعليمية باؼبواد اؼبراد أما ك 9.إليو اإلشارة ذبدر كفبا هزة،األج

 تنميتها يراد اليت القيم ك اإلذباىات ك هبا، التبلميذ تزكيد يرج اليت اؼبعلومات ك اغبقائق
 ؽبم اؼبتكامل الشامل النمو ربقق يهدؼ إياىم، اكتساهبا يراد اليت اغبركية مهارات أك عندىم،

 بغرض لتبلميذ تعليمية يف نرغب الذم التعليمي احملتو أك 10.اؼبنهج يف اؼبقرر األىداؼ ضوء يف
 يف التبلميذ يتعلمو الذم اؼبضموف ىي ك. كجدانية أك مهارية أك معرفية تعليمية أىداؼ ربقيق

 كاؼبقررات الكتاب يف مطبوعة مادة يكوف فقد التعليمي، حملتولا ىذا كسيلة كتنوع. ما علم
 كالصور مصورة مادة تكوف قد ك. ماصقات أك سبورات على أك لوحات على أك التعليمية

 مألوفة غَت تكوف قد ك اؼبقعد، إىل البسيط من أخرل أشكاال يتخذ قد ك األفبلـ، أك الثابتة
 11.سواء حد على اؼبعلمُت ك لتبلميذ
 

 
 التعليمية ادلواد إعداد أسس (ب

                                                           
 ٕٚ(، ص. ٕٔٓٓ، )القاىرة: دالر غريب، تكنولوجيا إنتاج ادلواد التعليميةعبد العظيم عبد السبلـ الفرجاين.  ٜ

 ٕٔٓ، )مصر: جامعة اؼبنصورة، دكف السنة(، ص. العربية لغري الناطقني هبا مناىجة وأساليبو تعليم اللغةرشدم أضبد طعيمة،  ٓٔ

 ٕٗٗٔ، )نؤسسة الوقف اإلسبلمى، دروس الدورات التدريبية دلعلمى اللغة لغري الناطقني هبا اجلانب النظريعبد الرضبن إبراىيم الفوزاف كأخركف،  ٔٔ
 ٔٔٔىػ(، ص. 



 غ
 

 الًتبوية النظرايات ك تتفق أساس على إقامتها ك التعليمة بالكتب اغبديثة الًتبية هتتم
 عند التزامها إىل تدعو ك األسمل ىذه ربدد أف عليو حرصو ما أشد كاف ك اغبديثة،

 ؾبموعة ىنا، الكتاب إعداد بأسمل يقصد 12.كاستخدامها التعليمية الكتب تأليف
 طرحة ك النهائ، شكلو يف إخراجو قبل كتابو إلعداد اؼبؤلف هبا قاـ اليت عملياتال

 لغَت العربية اللغة تعليم كتب تأليف يف األمثلة الوضع ك. اللغة تعليم فصوؿ يف لبلستخداـ
 عدد توفر عن فضبل كتب، أم تأليف قبل الدراسات من عدد إجراء يفًتض هبا الناطيقُت

 13.الكتاب تأليف عليها يعتمد الىت النصوص ك القوائم ك األدكات من
 العربية لتعليم التعليمية الكتب مقررم ك اؼبؤلفُت على لزاما أصبح اؼبنطلق ىذا من ك

 :الػآتية األساس مراعة لؤلجانب
 الثقافية األسس - ٔ

 ك العادات ك االذباىات ك اؼبنعقدات ك اؼبثاؿ ك األفكار ىي ىنا الثقافة من التعٍت
 ك بعقلو األنساف صعو ما كل الثقافة تعٍت أخرم بعبارة ك ؾبتمعات يف تسود اليت دالتقالي

 ك ميولو ك أىدافو لو ؾبتمع فكل أخر، دكف ؾبتعمع يف توجد ال اؼبعٌت هبذا ىي ك. يده
 باختبلؼ زبتلف الثقافة فإف مث من ـ أخر ؾبتمع يف توجد ال ما لو، اػباصة اذباىتو

 أمباط ك القيم ك اؼببادئ ك اؼبفاىيم ك اؼبعتقدات تعٍت اإلسبلمية الثقافة أما ك. اجملتمعات
 14.الشريفة النبوية السنة ك الكرًن القرأف يف متمثبل اإلسبلمي الدين يقرىا اليت السلوؾ

 الثقافة خصائص -ٕ
 :منها خصائص، للثقافة ك 

                                                           
 ٜٔص.  (، ٜٜٔٔ)القاىرة: دار االعتصاـ.  ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية،ميد، ناصر عبد الغايل كعبد اغب ٕٔ

 .ٖ٘ٔ، ص. تقوميو –حتليلو  –اخرى. إعداده الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،  ٖٔ

14
 ٕٓمرجع سابق، ص.  يل كعبد اغبميد،ناصر عبد الغا 



 ظ
 

 أف يستطيع فإنو تمعاتاجمل من ؾبتمع إىل يأيت عندما اإلنساف أف ىي ك. متعلمة ك مكتسبة أهنا. ٔ
 ك يكرب مث االذباه، عدًن التفكَت عدًن الثقافة، عدًن يولد فاإلنساف معها، يتفاعل ك يكتسبها
 ىو ك بل تقاليده، ك عادتو يقلد ك فيو يعيش الذم ؾبتمعو عادات يكتسب أف يستطيع
. عمره لمراح يف معها يتعايش عندما األخرل اجملتمعات عادات يكتسب أف ذلك بعد يستطيع

 الذم الًتاث ىي الثقافة إف(: Graham Wallas) كالس جرىاـ الربيطاين العامل قاؿ لذا ك
 15.التعليم طريق عن السابقة األجياؿ من الناس يكتسبو

 ىي اعبيدة اؼبادة فإف اعبانب، ىذا إىتماـ من بد ال التعليمية اؼبواد تطوير أك إعداد يف ك
 باإلضافة اإلسبلمية، الثقافة إىل اإلسبلمية غَت الثقافة من اإلنساف سلوؾ تغَت أف تستطيع

 .اؼبتبكرة اؼبعارؼ ك اعبديدة اؼبعلومات من الدارس تزكيد
 منتو ك عليو هللا بنعمة ك اؼبخلوقات، سائر دكف لئلنساف مزية الثقافة .نسانية خاصة أهنا. ٕ

 من يقدـ ك االتصاؿ، كسائل من كثَتا يبتكر ك الرموز يستخدـ ك اللغات ىبرج أف يستطيع
 ك ذباربو من االستفادة من مكانو لقد ك حياتو، تسهل اليت األدكات يصنع ك أخر إىل يـو

 .اغبياة ميادف سائر يف قبلو عاشوا أك معو عاشوا من غَتة ذبارب
 ىي اعبيدة اؼبادة أف دبعٌت اػباصة، ىذه تراعي أف ينبغي التعليمية اؼبواد تطوير أك إعداد يف ك

 على تساعده اليت الطرائق بتقدًن السلوكية، ك العقلية انساف قدرات تنمي أف ستطيعت اليت
 على ربثو اليت التدريبات ك القراءة، موضوعات اختيار خبلؿ من السليم، التفكَت تنمية

 .اؼبتجددة اغبياة ؼبشاكل اغبلوؿ إعداد على تدريبو ك سبرنو اليت النشاطات ك التفكَت،
 يكوف أف اجملتمعات من ؾبتمع ألس يبكن ال أنو اؼبعلـو من. باستمراره تفاعلةم ك متغَتة أهنا. ٖ

 ؾبتمعا فسيكوف إال ك بغَت، فيها وبدث أ دكف طويلة قركنا أبائو من يرثها اليت ثقافة حيث
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 ٕٛٚـ(، ص.  ٖٜٜٔ، )القاىرة: دار الفكر العريب، أصول الًتبية اإلسالمية سعيد إظباعيل على،  



أأ  
 

 كي يتطور ك يتغَت أف ينبغي لذا. متخلف ك متأخر ؾبتمع بأنو عليو كوبكم جامدا راكدا
 .بقاءه يضمن

 
 لألجانب العربية اللغة تعليم يف الثقافة ادلوضوعات اتمقًتح( ج

 مستندا لؤلجانب العربية اللغة تعليم يف اؼبقًتحة الثقافية اؼبوضوعات بغض ىي ىذه ك   
 16.طعيمة أضبد رشدم هبا قاـ اليت االستبانة نتائج إىل

 السفر،( ٘ الفرغ، كقو( ٗ العمل،( ٖ الناس، ربية – السكن( ٕ الشخصية، البيانات( ٔ
 ك الًتبية( ٜ اؼبرض، ك الصىة( ٛ اػباصة، ك العامة اؼبناسبات( ٚ األخرين، مع العبلقات( ٙ

 اللغة( ٗٔ األماكن، ك البداف( ٖٔ اػبدمات،( ٕٔ اؼبطعم، يف( ٔٔ السوؽ، يف( ٓٔ التعليم،
 الركحة، ك القيم ك الدين( ٛٔ االقتصادية، اغبية( ٚٔ اغبصارية، اؼبعامل( ٙٔ اعبو،( ٘ٔ األجنبية،

 .اؼبكانية ك الزمنية العبلقات( ٕٓ ك الدكلة العبلقة ك السياسة( ٜٔ
 يف تراعي أف ينبغي اليت اؼببادئ ك الشركط من ؾبموعة نضع أف يبكن تطوير أك اعداد يف ك 
 17:هبا الناطقُت لغَت الغربية اللغة لتعليم األساسية التعليمية للمادة الثقايف احملتول

 اإلسبلمية ك العربية الثقافة ؿبتول عن دةاؼبا تعرب أف( ٔ
 العربية األقطار يف اغبية  عن سليمة ك صادقة صورة اؼبادة تعطى أف( ٕ
 اختبلؼ على للدارسُت الفكرية ك الثقافية االىتمامات اؼبادة تعكمل أف( ٖ
 العربية الثقافة إطار يف متعددة فكرية ك ثقافية ؾباالت ك ميادين تغطى حبيث اؼبادة تتنوع أف( ٗ

 اإلسبلمية
 اللغة باصىاب الدارسُت خربات اؼبادة توسع أف( ٘
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 ٖٗ-ٕٗ، )مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل، دكف السنة(، ص األسس ادلعجمة و الثقافة لتعليم العربية لغري الناطقني هبارشدم اضبد طعيمة،   

17
 ٙٗ-ٗٗص تقوميو.  –حتليلو  –الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرى إعداده ك رشدم أضبد طعيمة، ؿبمود كامل الناقة  



بب  
 

 ثقافتهم يف السابقة الدارسُت خبربات الثقافة اؼبادة ترتبط أف( ٙ
 التعليمي مستواىم ك الدارسُت عمر يناسب الذم باؼبستول الثقايف احملتول يقدـ أف( ٚ
 العربية الثقافة عن خاطئة أفكار من َتينالكث عقوؿ يف ؼبا تصىيىا ك تقويبا اؼبادة تقدـ أف( ٛ

 اإلسبلمية
 العربية للثقافة متصعب أحكاـ إصدار ذبتنب أف( ٜ

 ك لغتهم تعليم من العرب أىداؼ أيضا لكن ك الدارسُت أغراض مع فقط ليمل اؼبادة تتسق أف( ٓٔ
 .نشرىا

 الثقافة بُت اؼبشًتؾ ك العامة اغبياة جوانب اؼبادة تغفل أال( ٔٔ
 .فيو يعيش الذم العصر إطار يف اؼبتىضر العريب اإلنساف حياة احملتول يعكمل أف( ٕٔ
 التعلم ىذا يف االستمرار ك اللغة تعلم إىل يدفعو ك اؼبتعلم احملتول يثَت أف( ٖٔ
 اؼبعنوم اؼبستوم كبو تتدرج مث الثقافة من اغبسي اؼبستول اؼبادة تقد أف( ٗٔ

 النفسية ساألس - ٕ
 ك عليو، تركز الذم احملور فهو التعليمية، العملية يف أساسيا عنصرا يشكل ماؼبتعل أف العلـو من

 ربقيق أجل من إال العملية ىذه قامو فما التعليمية، العملية من اؽبدؼ ىو أخَتا ك أكال ىو أنو
 ضركريا مطلبا تعد العقلية ك النفسية التعلم خصائص معرفة فإف مث من ـ اؼبتعلم، لدل معينة أىداؼ

 18.الدراسية اؼبناىج ؿبتول عدادإ عند
 ك االذباىات ك الدكافع. التعليمية اؼبواد إعداد يف تراعي أف هبب اليت النفسية األسمل من ك

 األستاذ ك الناقة كامل ؿبمود الدكتور األستاذ ربدث قد ك. الفردية الفركؽ ك الذكاء ك السن ك اعبنمل
 مع رأيها الباحث تلخيص يأيت فيما ك فيو أجادا ك اجملاؿ، ىذا يف طعيمة أضبد رشدس الدكتور

 .أخرل مراجع من قيمة إضافات
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 ٕٛ-ٕٚد الغايل ك عبد اغبميد، مرجع سابق، ص عبناصر   



جج  
 

 اللغوية األسس – ٖ
 من أكثر أهنا سنجد كبللها عندما بل نظاـ، كاللغة اللغة، لتعليم أساسان  التعليمية اؼبادة تعد

 األشكاؿ نظاـ منو يتكوف الذم األصوات، نظاـ قبد أكالن  فنىن النظم، نظاـ اغبقيقة يف إهنا نظاـ،
 ىو رابع نظاـ إىل تؤدم الثبلثة األنظمة كىذه. الًتكيب أك البنية نظاـ إىل بدكره يؤدم الذم ،(الكلمة)

 لتىليل كبتاج التعليمية اؼبادة منو لبتار أف نود ما ربديد يف نشرع عندما فنىن لذلك. اؼبعٌت نظاـ
 :يلي ما لنا يقدـ أف يبكن الذم التىليل ىذا اؼبتعددة، األنظمة ؽبذه كامل

 .اللغة أصوات. ٔ

 .الداللة ذات األصوات أىم. ٕ

 تًتابط عندما فيها ربدث اليت التغَتات ك الظهور، يف تقًتف عندما كاألصوات اؼبفردة، األصوات. ٖ
 .كتتبلحق

 (.الكلمات) األشكاؿ أىم. ٗ

 .الًتابط ىذا كيفية ك تبلحقها ك األشكاؿ ترابط. ٘

 (.الًتاكيب) األشكاؿ ىذه فيها تظهر اليت نظيمالت مستويات ك أمباط أىم. ٙ

 اؼبعٌت من كحدات يف خرباتنا ربمل حبيث السابقة كالتنظيمات العناصر ىذه كل ترابط كيفية. ٚ
 19(.الداللة)

 
 
 
 
 التعلميمة ادلواد إعداد مراحل. د
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دد  
 

 عليميةتال ادلادة إختيارمعايري  -ٔ
 اؼبعايَت تلك أما ك هبا، االىتماـ من البد َتمعاي التعليمية للمواد احملتول اختيار عند إف 
 20:يلي كما فهي اؼبقصودة

 (Validity) الصدؽ معيار( أ
 األىداؼ مع سبشيو عن فضبل علميا صىيىا ك أصيبل ك كاقعيا يكوف ما عند صادؽ احملتوم يكوف

 .اؼبوضوعية
 (Significance) األنبية معيار( ب

 اؼبعرفة ميادين من اؼبختلفة اعبوانب تغطيو مع الطالب حياة يف قيمة لديو حينما مهما احملتول يعترب
 االذباىات تنمية أك اؼبعرفة تنظيم أساليب ك العقلية، اؼبهارات بتنمية مهتما اؼبهارات ك القيم ك

 .لديو اإلهبابية
 (Interest) االسبامات ك اؼبيوؿ معيار( ج

 األىتمامات ىذه دراسة من أساس على رىبتا عندما التبلميذ اىتمامات مع متمشيا احملتول يكوف
 .ؽبم مهما يعترب دبا بالطبع التصىية األكلوية فيعطيها اؼبيوؿ ك

 (Learn Ability) للمتعلم قابلية معيار( د
 مراعيا بينهم الفردية الفركؽ على متمشيا التبلميذ قدرات يراعى عندما للتعلم قاببل احملتول يكوف
 .التعليمية اؼبادة عرض يف التدرج ؼببادئ

 (Universality) العاؼبي اؼبعيار( ق
 بقدر ك البشر بُت اعبغرافية باغبدكد تعًتؼ ال التعليم من أمباطا يشمل ما عند جيدا احملتول يعترب

 .حولو من اؼبعاصر بالعامل يربط أف ينبغى للمجتمع احمللية الصيغة احملتول يعكمل ما
 احملتوى اختيار طرق -ٕ
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هه  
 

 أثر ك احملتول، اختيار عند اؼبنهج لواضع يبكن أساليب عدة التعلمية ؼبوادا إعداد عملية يف  
 21:يلي فيما ىو ك. أخرل بلغات للناطقُت العربية اللغىة مادة ؿبتول اختيار يف شيوعا

 أك ثانية كلغة اإلقبليزية مثل الثانية اللغات تعليم دبناىج يسًتشد أف للمعلم يبكن: األخرل اؼبناىج( أ
 العتبار يف األخذ مع. هنجو يف اللغوم احملتول ينتقي أف يستطيع اؼبناىج ىذه ضوء يف ية،أجنب كلغة

 .اؼبناىج ظرؼ ك( اإلقبليزية ك العربية) اللغتُت طبيعة بُت التفاكت
 العربية تعلم يف ـبتصُت أكانوا سواء اػبرباء بآراء يسًتشد أف للمعلم فبكن( Expert) اػببَت رأل( ب

 .باؼبيداف ثيقة ك صلة لو كاف من أك تربويُت أك لغويُت أك معلمُت كانوا أك أخرل بلغات للناطقُت
 يناسبهم تعرؼ ك الدارسُت خصائص حوؿ ميدانية دراسة إجراء بذلك يقصد ك( Survey) اؼبسح( ج

 .لغوم ـبتول من
 .بالعربية االتصاؿ يف الطالب وبتاج اليت اؼبواقف ربليل يعٍت( Analysis) التىليل( د
 التعليمية ادلواد حمتوى تنظيم -ٖ

 مت ام ترتبيب أك التعليمية، اؼبواد تلك تنظيم ىو ك بعدىا عملية تأيت اؼبواد، اختيار بعد ك 
 تقديبو يبكن استمرارية ك معٌت لو يكوف حىت معُت، مركز حوؿ قيم ك مهارات ك معارؼ من اختياره

 ك للتعليم مبلئمة أكثر يكوف ال لكي ك فبكنة، ةكفاي ك فعالية بأكرب الًتبية أىداؼ وبقق ك للمتعلم،
 22.متوازنا متاسسقا متماسكا تربويا برناؾبا يكوف ك التعلم،

 التعليمية اؼبواد ؿبتول تنظيم يف التفكَت عند بشأهنا القرار ازباذ ينبغي رئيسية معايَت عدة فهناه 
 :يلي كما اؼبعايَت ىذه ك األىداؼ، يف التفكَت عند جنب إىل حنبا

 أثر أحداث خربة كل تؤدل حبيث اؼبنهج خربات بُت الرئيسية العبلقة(: Continuity) االستمرارية -ٔ
 .التالية اػبربة تدعمو الطالب عند معُت
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وو  
 

 سبقها، ما ضوء ىف إال لغوية خربة تقدـ فبل. البعض بعضها فوؽ اػبربة بناء(: Sequence) التتابع -ٕ
 .التالية اػبربة ذلك بعد الطالب اػبربة ىذه هبيئ مث
 التدريمل. اآلخر منها كل يكمل حيث اػبربات بُت األفقية العبلقة(: Integration) التكامل -ٖ

 .القراءة ك االستماع مهارات تدريمل عن ينفصل ال كالكبلـ النطق

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 الثاين ادلبحث -ٕ



زز  
 

 تعليم ادلفردات -ٔ
 من تعليم اللغة، كما يستىسن عدـ قصر استعماؿ تدريبات اإلعادة على اؼبرحلة األكىل

اإلكثار من استخداـ ىذا األسلوب مع الراشدين، ألهنم ال يبيلوف إىل األعماؿ اآللية اليت تعتمد 
على مهارة اغبفظ. أما بالنسبة لؤلطفاؿ، فإف ىذا األسلوب يناسبهم، كعن طريقو يستظهركف قدرا  

  23كبَتا من أمباط اللغة.

 ت اإلعادة تسعى إىل ربقيق ثبلثة أمور ىي:يبكن القوؿ، بأف تدريبا

 بناء ذاكرة نشطة. -1
 تقوية اؼبقدرة السمعية. -2
 تقوًن اللساف كسبرينو. -3

 
 تدريبات اإلجابة -أ 

 طبلبو بأف دائما، يتأكد أف اؼبدرس كعلى اؼبختلفة، اغبوار أشكاؿ التدريب، ىذا ربو تنضوم

 مستقببل الدارس، اإلجابو تدريبات كتساعد اء.األخط لكثرة تفاديا عليها، دربوا اليت باألمباط يلتزموف

 احملادثة أسلوب على الدارس سبرف أهنا كما االتصالية، التدريبات إطار إىل اآللية، إطار من اػبركج على

 24اآلخرين. مع
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 اؼبرجع نفسو ٕٗ



حح  
 

 قوائم مفردات -ب 

 ؾبموعة تضم قائمة التبلميذ حفظ لو ببساطة ثانية كلغة العربية تعلم يبكن أنو البعض يتصور

 كسيطة لغة إىل أك األكىل للغاهتم مًتصبة التكرار، عالية االستخداـ، شائعة العربية اؼبفردات من

 ذا الطالب يكوف أف اللغة تعلم من النهائي اؽبدؼ أف إذ اؼبنطق. من شيء البعض كؽبؤالء يعرفوهنا.

 التصور ؽبذا أف إال باللغة. االتصاؿ يريد كقتما استعماؽبا يستطيع اليت كالًتاكيب اؼبفردات من حصيلة

 يلي: فيما اػبطورة ىذه كتكمن خطورتو.

  اؼبفردات. من ؾبموعة ؾبرد من أكثر اللغة إف كعناصرىا. للغة خاطئة نظرة من التصور ىذا ينطلق -أ 

 ثقايف. سياؽ مث كتراكيب. كمفردات أصوات إهنا
 يف أخرل تبلغا للناطقُت العربية تعليم مناىج بعض تعسف إىل التصور ىذا مثل يؤدم قد -ب 

 .لو فائدة ذا ليسوك  إليها باغباجة الطالب وبمل ال مفردات اختيار
 االذباه ضد كىذا ،معجمية أك قاموسية عملية ىلإ التعليمية العملية وبيل أف التصور ىذا شأف من-ج 

 اللغات. تعليم يف اغبديث
 قاصرة قضيةال ليسو الشفهي. االتصاؿ عند اؼبعٌت توصيل أساليب أىم أيضا التصور ىذا يغفل -د 

 اغبديث عند غالبا يستخدـ اؼبتىدث إف بعض، إىل بعضها اؼبفردات من ؾبموعة ضم على

 عن فضبل باليد كاإلشارة الوجو حركات مثل األلفاظ. حدكد تتعدل اليت األساليب من ؾبموعة

 ليةعم االتصاؿ كهبعل استعماؽبا عند اؼبفردات يثرم األساليب ىذه ككل كالتنغيم. كالنرب اإليقاع

 اؼبفردات من موعةؾب بتىفيظ نكتفي أف نستطيع ال ىنا من ميتة. معجمية كليسو حية

 ذلك. بعد االتصاؿ مواقف يف استعماؽبا على قدرهتم اضاقًت  على لتبلميذ
 ذات صبل يف الواردة الكلمات يتعلم أف يستطيع الطالب أف الًتبوم النفمل علم حبوث أثبتو -ق 

 من كثَت عجز كلقد اعبيد. للىفظ شرط اؼبعٌت إف سياقها. نع اجملردة الكلمات كليسو معٌت،



طط  
 

 ال أكحركؼ مستقلة كلمات حفظ عن اجملاؿ ىذا يف نفسية ذبارب إجراء عند اؼبفىوصُت
 بينها. رابط

 زعم الدارسُت للغة مًتصبة كانو إذا العربية الكلمات وبفظ سوؼ الطالب بأف الزعم إف مث -ك 

 تؤدم فقد الدارسُت. لغة يف عربية كلمة لكل مقاببل لمعاؼب هبد أف البلـز من فليمل خاطىء.

 حديثا كاف إذا خاصة صىيح كالعكمل الدارس. بلغة كاملة صبلة معٌت كاحدة عربية كلمة

 كاؼبفاىيم. اؼبصطلىات حوؿ
 معناىا يتعدد قد الواحدة الكلمة أف العربية للكلمات اغبرفية الًتصبة صعوبة أسباب من لعل -ز 

 مستقلة. كىي ؼبعناىا سباما ـبالف معٌت ؽبا يكوف قد بل فيو ترد الذم السياؽ بتعدد
 الدارسُت. لغة يف بو خاص لفظ يف مقابل معٌت كلكل "ضرب" لكلمة معٌت ٕٕ الكاتب أحصى كلقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يي  
 

 الثالث ادلبحث -ٖ
 اإلستجابة اجلسدية الكاملة  -ٔ

 اإلستجابة اجلسدية الكاملة مفهوم (أ
 رباكؿ قبدىا لذالك. كالفعل الكبلـ تنسيق على مبنية العربية اللغة لتدريمل طريقة ىي   

 25(.اغبركي) اعبسدم النشاط طريق عن اللغة تدريمل
 الكاملة اجلسدية اإلستجابة طريقة نشأة( ب

 نادل فقد العصر ىذا كليد األجنبية اللغات تدريمل يف اعبسدية باغبركات اإلىتماـ يكن مل
 ىار من كل الحظ العشرين القرأف اكائل يف ك. اؼبيبلدم عشر تاسعال القرف يف Gouin غواف بو

 لدم اللفظية للمثَتات اعبسدية اإلستجابة أف Harold and Dorothre Plamer كدكرثي باؼبر كلد
 26.اؼببكرة اؼبراحل يف كخباصة األـ، اللغة اكتساب يف كأيسرىا األساليب أكثر من األطفاؿ

 ساف جامعة يف النفمل علم أستاذ ،James Asher أشرل ملصبي دعا السبعينات أكئل يف ك
 يف اؼببادئ ىذه تطبيق إىل األمركية، كاليفرنيا بواليةSan Jose State University اغبكومية خوزية
 قوانُت إىل الطريقة هبذه األجنبية اللغة تعليم إىل دعوتو يف أشر استند قد ك. األجنبية اللغات تعليم
 من غَتىا ك الذاكرة، قوانُت ك االستيعاب، قانوف ك األثر، كقانوف النفمل، معل يف اللغوم النمو

 العصي بالنظاـ ارتبط إذا أطواؿ مدة الذاكرة يف يبقى التعلم أثر أف ترل الىت اؼببادئ ك القوانُت
 اؼبوجة الكبلـ معظم أف من النفمل علمال من غَته ك ىو الحظو ما إىل باإلضافة للمتعلم، اغبركي
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كك  
 

 أف ك اللفظية، االستجابات مرحلة قبل جسدية استجابات اليت األكامر من يتكوف ألطفاؿا إىل
 27.لؤلطفاؿ احملبة االستجابات ىذه خبلؿ من تنمو االستيعاب مهارات

 الكاملة اعبسدية االستجابة طريقة أىداؼ( ج
 يف هيةالشف الكفاسة تدريمل ىي الكاملة اعبسدية االستجابة لطريقة العامة األىداؼ إف  

 طريقة يف يوجد ال لكن ك. ةغاي إىل كسيلة فهو االستيعاب أما. اللغة لتعلم اؼببتدئ اؼبستول
 على تعتمد األاىداؼ ىذه ألف نظرا التدريسية األىداؼ تفصيل الكاملة اعبسدية االستجابة
 تستخدـ أف يبمكنها الكاملة اعبسدية اإلستجابة طريقة ؽبذا كفقا ك 28.للدارسُت اؼبعينة اغباجات

 .لغوية مهارة أية تعليم يف
 الكاملة اعبسدية االستجابة طريقة مدخل ك نظرية( د

 الباحث سيذكر ك التعلم نظرية ك اللغة نظرية نبا ك األقل على نظريتاف الطريقة ؽبذه إف
 :النظريتُت ىاتُت

 اللغة كمدخل نظرية -أ
 لكن معركؼ، لغوم اذباه أك درسةم إىل منتميا ال ك لغويا يكن مل الطريقة ىذه كاضع أشر إف

 األشياء بُت التفريق ك التدريب، أساليب ك اعبسدية، اغبركات ك اللغوية، اؼبهارات حوؿ أشر أراء
 اللغوم السلوؾ تفسَت يف البنيوية اؼبدرسة أراء من استفاد بأف توحي اجملردة اؼبفاىيم ك احملسوسة

 29.كالكبار األطفاؿ لدم
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لل  
 

 مالتعل كمدخل نظرية -ب
 باؼبثَت يتعلق فيما النفسية النظريات من استفاد أشر أف ببلحظ كتعليمها اللغة تعليم ؾباؿ يف ك

 ال أراء ىي ك أخرل، إىل مهارة من التدريب أثر انتقاؿ ك االستيعاب، ك الذاكرة ك االستجابة، ك
 .اللغة الكتساب السلوكيُت تفسَت عن كثَتا زبتلف
 

 الكاملة اجلسدية االستجابة يقةبطر  والتعلم التعليم وظائف( ه
 30:أقساـ ثبلثة إىل الكاملة اعبسدية االستجابة بطريقة التعلم ك التعليم كظائف تنقسم

 اؼبعلم كظائف -أ
 حيث مقدمها، ك ـبرجها ك اؼبرحية مؤلف فهو الطريقة، ىذه يف الطوىل كاليد األكؿ الكاملة للمعلم

 أف البد ك. جسدية استجابات تتطلب الىت اللفظية األكامر طاكإع ترتيبها ك اللغوية اؼبواد بإعداد يقـو
 ينبغي اليت األخطاء بُت يبيز ك ،التبلميذ سلوؾ يبلحظ أف ك بدقة، ينفذىا ك اؼبهمات هبذه يقـو

 األطفاؿ مع التعامل يف الوالدين بدكر يقـو بذلك ىو ك تأجيلها، يبكن اليت ك اغباؿ يف تصويبها
 .الصغار

 لماؼبتع كظائف -ب
 تنفيذ إال عليو ما ك الطريقىة، ؽبذه كفقا التدريمل عمليىة يف يذكر دكر لو ليمل اؼبتعلم أف
 عملية يف مباشرة غَت مهمة للمتعلمُت أف ك. الواعي االستماع ك اعبيد االنتباه بعد األكامر،

 لغويةال العناصر اختيار يف تؤثر التعلم من أىدافهم ك رغباهتم ك مستوياهتم إف حيث التدريمل،
 .مستوياهتا كربديد اؼبقدمة

 التعليمة اؼبواد كظائف -ج

                                                           
 .ٖٚٔنفمل اؼبرجع، ص:  ٖٓ



مم  
 

 جسدية حبركات ؽبا فيستجيبوف لطبلبو اؼبعلم يصدرىا اليت األكامر على تعتمد الطريقة ىذه ألف
 غَت التعلم، من األكىل اؼبراحل يف خباصة ك كاحد، دراسي مقرر يوجد أال الطبيعي فمن ألية، شبو
 حاجتهم ك التبلميذ مستويات حسب بنفسو اؼبعلم يعدىا عبارهتا ك األكامر ىذه مفردات أف

 ك الوصور اغبقيقة ألشياءا ك كالوسائل اؼبساعدة، اؼبواد بعض إىل اؼبعلم وبتاج قد ك. كأىافهم
 .ذلك كبو ك عليها التعليق

 
 الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة إجراءات( و

 اؼبرحلة يف الفصل داخل تؤمدم اليت اؼبتشاهبة كاغبركات األنشطة من ؾبموعة الطريقة ىذه إف
 ثبلثة إىل تقسيمها يبكن األنشطة ىذه أف بيد معقدة، فلسفة طريقة كليسو التعّلم، من األكىل
 31.مراحل أك أقساـ

 للخطوات كفقا فيها الدرس يسَت اليت االستماع، على التدريب مرحلة ىي ك األكىل اؼبرحلة -أ
 :التالية

 حولو، يتىلقوا أف منهم كيطلب اؽبدؼ باللغة التبلميذ على فيسلم الصف اؼبعلم يدخل -ٔ
 .صامتوف ىم ك ذلك فيفعلوف

 قف، أمش، مثل بدقة، كيقلهوهنا بأكامره اؼبقركنة جسمو حركات إىل ينظركا أف منهم يطلب -ٕ
 .ذالك غَت ك اعتداؿ

 منهم كيطلب يتىرؾ، أف دكر من لنفسو، يوجهها كاف اليت لؤلكامر مشاهبة أكامر ؽبم يوجو -ٖ
 يتأكد حىت أخر نشط إىل يتعداىا كال األنشطة ىذه يكرر. كدقة بسرعة األكامر ؽبذه االستجابة

 .ألكامره كفهمهم ؽبا طبلبو إتقاف من
 .ذالك غَت ك الطاكلة إىل امش الباب، إىل امش مثل األكىل، اعبمل بتوسيع يقـو -ٗ

                                                           
 ٓٗٔ-ٖٛٔسابق، ص. عبد العزيز بن إبراىيم العصلي، مرجع   ٖٔ



نن  
 

 االستماع على التدريب من ساعات عشر مركر بعد تبدػأ اليت اإلنتاج، مرحلة كىي الثانية اؼبرحلة -ب
 :التايل النىو على كتسَت كاالستجابة،

 بيتىرؾ ؽبم، يستجيب ك اؽبدؼ، باللغة األكامر بعض إليو يوجهوا أف طبلبو من اؼبعلم يطلب -ٔ
 .األكىل اؼبرحلة يف يفعلوف كانوا مثلما

 كأساليب مقًتحات يقدموا أف منهم اؼبعلم يطلب الدكر، ىذا أداء يف التبلميذ ينجح بعدما -ٕ
 يتدربوف ك معينة، دبشكلة تقًتف أف يفضل مسرحية يؤلفوا أك أكفكاىة نكتو يقدموا أك معينة،

 .تنفيذىا ك فهمها إىل باإلضافة اللفظية، األكامر إصدار على خبلؽبا من
 ك حريق كإشعاؿ فجأة، تلقوىب مأزؽ أك مشكلة يف التبلميذ بوضع اؼبرحلة ىذه اؼبعلم ىبتتم -ٖ

 .لزمبلئهم معية أكامر إصدار بعضهم من يطلب الفصل، يف ىي
 كالكتابة القراة لةحمر  ىي ك الثالثة اؼبرحلة -ج

 ىذه أنشطة معظم ألف كالكتابة، القراءة مهارتى يف نشاطا ىذه طريقة أشر يضّمن مل
 مرحلة من جزء ك الفهم ك ستماعاال ؿبلة يف أل التعلم، من األكىل اؼبراحل يف تقدـ الطريقة
 الكلمات بعض ك األكامر كتابة إىل اؼبعلم حاجة إىل أشار أنو بيد الشفهي، الكبلـ ىو ك اإلنتاج

 تستغرؽ العملية ىذه ك. عليها إلصاقها ك مقوم كرؽ يف إعدادىا أك السبورة على كاؼبصطلىات
 إىل التبلميذ وبتاج قد ك. واتاػبط اؼبصطلىات بعض شرح ك التعليق أك للكتابة دقائق بضع
 إىل الجاجة إذ فقط، اؽبدؼ باللغة كراستهم يف األكامر ك اؼبصطلىات ك العبارات ىذه كتابة

 ذلك كل حركيا، ؽبا االستجابة ك استعماؽبا ك ظباعها إف سيطة، ك لغة أك األـ اللغة استعماؿ
 .معناىا فهم ك حبفظها كفيل

 نفسو أشر قدمها الطريقة هبذه األجنبية اللغة عليمت يف دركس لتقدًن أخر أمبوذج شبة
 الؤلكؿ الدرس خّصص. أمبوذجية دركس أربعة يف التدريمل خطوات فيها كصف حيث كتاباتو،

 ك. التوضيىية األمثلة بعض مع حصة، كل يف الدرس خبطوات تعريفهم ك ،التبلميذ حوافر إلثارة



سس  
 

 عبارات ك كلمات ربوم اليت األكامر بعض إعطاء ك األكؿ الدرس ؼبراجعة الثاين الدرس خّصص
 ك جديدة عباراتو ك كلماتو فجميع الرابع الدرس أما الثالث، الدرس يف كىكذا كقصَتة، جديدة
 .موسعة

 
 عيوهبا و الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة مزايا -ز

 :مزاياىا -أ
 الكلمات أك العبارات لتذكر لتبلميذ مروبة الطريقة ىذه -ٔ
 الكلمات أك العبارات لتذكر التبلميذ كتساعد للتذكر لةسه ىي -ٕ
 اغبركة وببوف لطبلب مناسبة ىي -ٖ
 الصغَت ك الكبَت الفصل يف استخدامها يبكن -ٗ
 ـبتلفة كفاءات لديهم طبلبو الذل للصف جيدة ىي -٘
 الكثَتة الدراسية اؼبواد أك االستعداد إىل ربتاج ال -ٙ
 اإلبتدائي اؼبستول على التبلميذك  ألطفاؿ فعالة ىي -ٚ

 :عيوهبا -ب
 قبل من خبلؽبا اللغة يتعلموف مل لتبلميذ ـبصوصة الطريقة ىذه -ٔ
 فىسب اؼببتدئ اؼبستول يف لتبلميذ مناسبة ىي -ٕ
 .تكراريا التعليم فيكوف ذلك مثل كاف إف ك الطريقة، هبذه اللغة تعليم استمرار يبكمن ال -ٖ

 

 



عع  
 

 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 ج البحثمنه -أ 

 نتائج على للىصوؿ الطريقة يستخدـ ألنو(R&D) التطويرم البىث نوع من البىث ىذا
موليندا  ك(Reiser)الذم قاما ريسَت (ADDIE) اتبع الباحث مبط أددم 32.فعالة ذبربة ك معينة

(Molenda)، مور كشتمل على طبسة أكمراحلهت، يتكوف على اؼبراحل اؼبتدرجةىو أحد األمباط الذم  ك 
   كما يف الصورة اآلتية:ًٖٖن،و التق التطبيق ك التطوير ك التصميم ك ىو: التىليل ك

 

 

  

  

 

 كفيما يلي بياف لكل خطوة من اػبطوات اػبمسة:

( ىو اؼبرحلة األكىل الذم يلـز على اؼبصمم القياـ بو، كىو التىليل Analyzeالتىليل ) -ٔ
 ة.التمهيدم أك ربليل متطلبات كحاجات الطلب
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 التطبيق
 

لتقوًنا  
 

تىليلال  التصميم 
 

تىليلال التطوير  التصميم 
 

 التطوير



فف  
 

( كىو ربديد اؼبشكلة على حسب ربليل متطلبات الطلبة مثل أىداؼ designالتصميم ) -ٕ
التدريمل كالكفايات األساسية كاسًتاتيجيات التدريمل كأنواع التقوًن. مث يصمم مبوذج اؼبادة 
الدراسية اعتمادا على نتائج ربليل متطلبات الطلبة كيتم يف ىذه اؼبرحلة الطراز اؼببدئي 

(prototype). 
( كىو عملية ربقيق الطراز اؼببدئي من اؼبادة الدراسية إما بشكل الكتاب أك developالتطوير ) -ٖ

 الورؽ أك القرص.
( كىو اجراءات تنفيذ أك ذبربة اؼبادة اؼبطورة يف عملية التعليم كالتعلم بعد Implementالتطبيق ) -ٗ

 أف ربكم اػبرباء اؼبادة اؼبطورة.
تقوًن سبكن أف ربدث يف كل اؼبراحل األربع اؼبذكور أعبله، يسمى (، عملية الEvaluateالتقوًن ) -٘

 ىذا التقوًن بالتقوًن التكوينيؤلف الغرض منو ربتاج اىل اؼبراجعة.
اتبع الباحث ىذا النمط، ألف كل اػبطوات اؼبوجودة فيو بسيطة كتشتمل على صبيع أنظمة عمليىة 

دة، ألهنا تستطيع أف تستخدـ لكل اؼبواد التعليم كالتعلم. كىذه يسهل الباحث يف تطوير اؼبا
التعليمية. أما ىنا سيطور الباحث تعليم مواد تعليم اؼبفردات على أساس طريقة اإلستجابة اعبسدية 

 الكاملة.

 

 والتطوير البحث إجراءات -ب 

اتباعا  طبمل خطوات كىي حسب كالتطوير على  البىث ية يف ىذاتنفيذال طواتكانو اػب
( ربليل ٔكأما خطوات تطوير اؼبادة فهي كما تلي:). (Molenda)كموليندا (Reiser)ريسَت إىل ما شرحو 



صص  
 

( ٘( تطوير اؼبادة، )ٗ( الطراز اؼببدئي، )ٖ( البىث النظرم كاؼببلحظة، )ٕمتطلبات الدارسُت، )
 (انتاج اؼبادة.ٜ( التصىيح، )ٛ( التجربة اؼبيدانية، )ٚ( التصىيح، )ٙربكيم اػبرباء، )

 ؼبادة عند الباحثىيكل تطوير ا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 كفيما يلي بياف كل مراحل إجراءات التطوير

 اإلحتياجات ربليل -ٔ
يف اؼبرحلة األكىل الحظ الباحث اؼبواد الدراسية اؼبدركسة كاؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذه 

مدرس الغة دار الفبلح الدينية ك  تكوف ىذه اإلجراءات باؼبقابلة مع رئيمل اؼبدرسةاؼبدرسة. 

 تحتياجاربليل اإل

 البىث النظرم اؼببلحظة ادةتصميم اؼب

 تطوير اؼبادة

 التجربة

 ربكيم اػبرباء

 التصىيح

 اؼبنتج التصىيح



قق  
 

يتهم كاحتياجاهتم يف  ، مث كزع الباحث اإلستبانة على الطلبة ؼبعرفة ميوؽبم كخلفالعربية
 .تعليم اؼبفردات

 تصميم اؼبادة -ٕ
على صورهتا اؼبنشودة. لذلك،  اؼبادة ألف تكوف تلك اؼبواد كىو النموذج األكؿ قبل تطوير

أـ يف  واد، إما يف ؿبتويات اؼباعتمادا على نتائج ربليل اإلحتياجات وادصمم الباحث اؼب
 تنظيمها.

 ربكيم اػبرباء -ٖ
قدـ الباحث تصميم اؼبادة للخبَت يف ؾباؿ اللغة كاحملتول كتصميم اؼبادة ليقـو بالتقوًن 
كاإلقًتاحات كاإلرشادات كاؼببلحظات كاإلضافات البناءة لتكوف اؼبادة على صورهتا 

 اؼبرجوة.
 التصىيح -ٗ

 اؼبادة اؼبصممة حسب ما حّكم اػبرباء فيهايف ىذه اؼبرحلة، صىح الباحث 
 تطوير اؼبادة -٘

على اساس طريقة اإلستجابة  تعتمد واد اؼبطوريف ىذه اؼبرحلة تكوف اؼبادة اؼبصممة اؼب
 ، إما أىداؼ التدريمل أك الكفايات األساسية كاؼبوضوع كغَتىا.اعبسدية الكاملة

 التجربة اؼبيدانية -ٙ
يف عملية التعليم كالتعلم. كسبو ىذه التجربة  اؼبطور واديف ىذه اؼبرحلة طبق الباحث اؼب

طريقة على أساس  واد اؼبطوربتقدًن اإلختبار بعد اجراء البىث ؼبعرفة قدرة الطلبة باؼب
مث كزع الباحث  كيدؿ عليو النتائج الكمية. فرداتلتعليم اؼب اإلستجابة اعبسدية الكاملة

باؼبناقشة  استخداـ اؼبادة اؼبطورة، كقاـ الباحثاإلستبانة اليت تتضمن على األمور اؼبتعلقة ب
 ليكمل النقصاف فيها. واد اؼبطورعن اؼب لغة العربيةمع مدرس ال



رر  
 

 وادانتاج اؼب -ٚ
 الدراسية حسب نتائج اجراءات البىث كالتطوير. وادعد الباحث اؼب

 
 مجع البياناتسلوب ا -ج

 :ها الباحث يف ىذا البىث ىي ستخدمىت يأدكات البىث ال
 حظةادلال -ٔ

ستخدـ الباحث أداة اؼببلحظة عبمع  اؼبعلومات عن عملية التعليم ك التعّلم اليت ا
 تشتمل على اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة يعٌت على اساس طريقة االستجابة اعبسدية الكاملة.

  ادلقابلة -ٕ
 ك اؼبراد هبا اؼبناىج لتجمع البيانات لطريقة السؤاؿ ك اعبواب بُت النفرين أك أكثر يف

 34ؾبلمل كاحد متوجهُت.
 عما األكؿ الفصل يف لتبلميذا بعضك  العربية اللغة مدرس مع اؼبقابلة الباحث ستخدـا

 إما ،ماالنج بغيبلراف الدينية الفبلح دار  مدرسة يف العربية اللغة تعليم بداية من كاجهوا الذين
. التعليم أثناء يف رساؼبد يستخدمها الذم التعليم طرؽ ك اؼبدركسة كاؼبواد رغبتهم ناحية من

 أف قبل اؼبكتوبة باألسئلة الباحث استعدىا يعٍت اؼبربؾبة أك اؼبقننة اؼبقابلة الباحث كاستخدـ
 .اؼبقابلة يقـو

 بعض ك اللغة اؼبدرس من اؼبعلومات فهي مقابلة من الباحث كجدىا الىت أشياء أما
 .اؼبدرسة ىذه يف تستخدـ الىت التعبلًن الطر ك اؼبواد ك العربية اللغة تعليم عن التبلميذ

 االستبانة -ٖ
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شش  
 

 عدد شكل على اؼبطورة واداؼب الباحث قاـ أف بعد التبلميذ نتيجة ؼبعرفة الباحث تخدمهاسا
يهدؼ استخداـ االستبانة يف ىذا البىث للىصوؿ على معلومات كبيانات  .األسئلة من

غبصوؽبا. كىذه االستبانة  كحقائق مرتبطة باؼبادة اؼبطّورة، فلذلك ىبتار الباحث االستبانة
 للمبىوثُت.

 االختبار -ٗ
قبل ذبربة اجملموعة التجريبية اؼبيدانية االختبار القبلي لقياس قدرة أفراد  ستخدـ الباحثا (أ 

 اؼبواد التعليمية اؼبعّدة.
 الباحث االختبار البعدم ؼبعرفة مدل فعالية اؼبواد التعليمية اؼبعّدة. ستخدـا ك (ب 

 

 البيانات و مصادرىا -د

 مصادر البيانات يف ىذا البىث تتكوف من:

مدرس اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة. كالبيانات اؼبرجوة منهم ىي درسة مبدئية ك آراؤىم عن  -ٔ
 اؼبادة التعليمية على اساس الطريقة االستجابة اعبسدية الكاملة الىت طورىا الباحث.

 الوثائق اؼبوجودة الىت تتعلق بالبىث. -ٕ

يف الفصل األكؿ يف ىذه اؼبدرسة. ك البيانات احملتصلة عليها من الطلبة ىي آراؤىم التبلميذ  -ٖ
 عن اؼبادة التعليمية اؼبطورة ك نتيجة االختبار.

اػبرباء يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية، ك البيانات احملتصلة عليها ىي التقدير عن اؼبادة التعليمية  -ٗ
 اؼبطورة.

 



تت  
 

 اسلوب حتليل البيانات -ه
 تىليل البيانات يستخدـ الباحث التىليل اإلحصائى:ل 

 من ادلقابلة اناتحتليل البي -ٔ
يقوًن الباحث حبل البيانات من خبلؿ اؼبقابلة بيانا كصفيا لتصوير اؼبعلومات ك  

 االرشادات من اؼبدرس.
 من االستبانة اناتحتليل البي -ٕ

تكوف  ادة اؼبطورةتىصل عليها الباحث من ذبربة ىذه اؼبسإف ربليل البيانات اليت 
كاؼبئوية كالًتدد  صفات األكلوية من البيانات كاعبدكؿربليبل كصفيا يعٍت ربليل الذم يصور اؼبوا

كيتكوف ىذا التىليل من نوعُت كنبا ربليل البيانات الكيفية كربليل البيانات  35كغَتىا.
اللغة العربية يف ىذه  بلحظة كآراء اػبرباء كمدرسالكمية. تتضمن البيانات الكيفية من نتائج اؼب

، إما اإلرشادات أك طريقة اإلستاجابة اعبسدية الكاملةباؼبادة اؼبطورة على أساس  اؼبدرسة
 التعليقات.

باؼبادة اؼبطورة كىي نتائج اإلستبانة من اػبرباء  كأما نوع البيانات الثانية ىي البيانات الكمية،
باؼبادة اؼبطورة  التبلميذائج اإلستبانة من ، كنتطريقة اإلستاجابة اعبسدية الكاملةعلى أساس 
يف تعليم النىو  التبلميذيف التعليم، كنتيجة  طريقة اإلستاجابة اعبسدية الكاملةعلى أساس 

 .طريقة اإلستاجابة اعبسدية الكاملةباؼبادة اؼبطورة على أساس 

 كحلل الباحث ربليلُت يف ىذا البىث، منها:
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ثث  
 

( كىو أسلوب لقياس Likertباحث مقياس ليكرت )ربليل اإلستبانة الذم استخدـ ال - أ
إجابة األسئلة السلبية  التبلميذالسلوكيات يف اإلختبار النفسية. كيف ىذا اؼبقياس يلـز 

 كاإلجابية، كيف كل البنود ينقسم إىل طبمل درجات كىي كما تلي:
 

 التقدير درجة
 فبتاز ٗ
 جيد جدا ٖ
 جيد ٕ
 مقبوؿ ٔ
 ضعيف/راسب ٓ

 

 Descriptiveا )كصفي  إحصائياربليبل دـ الباحثستخالبيانات الكمية ي يف ربليل

Analysis Statistic:كىذا الرموز لتقوًن إنتاج التصميم .) 

 
 36البياف:

P = القيمة اؼبئوية لكل رقم 
f = ؾبموعة إجابة اؼبعنيُت لكل على سؤاؿ من األسئلة 
n = ؾبموع اإلجابة على السؤاؿ 

 ات من نتيجة تصديق اػبرباءكدليل لتفسَت البيان
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خخ  
 

 معيار النجاح نتيجة اؼبعدلة درجة التقوًن
 فبتاز %ٓٓٔ-%٘ٛ ٗ
 جيد جدا %ٗٛ-%ٓٚ ٖ
 جيد %ٜٙ-%ٓ٘ ٕ
 مقبوؿ %ٜٗ-%ٓ ٔ

 

الوصفية  لل الباحث بيانات االختبار من النتائج احملصولة ذات الداللة اإلحصائيةكوب - ب
(Descriptive Analysis Statistic.) ؼبعرفة  ائج الطلبة من االختبار القبلي كالبعدمىي نت ك

 (T-Testت )–. كىبتار الباحث اختبار ميذ كاستيعاهبم يف فهم مواد اؼبفرداتقباح التبل
 ٖٚ:(t-test)ت  -كفيما يلي شكل الرمز اؼبستخدـ الختبار 

 

 :البياف

Md= كالبعدم القبلي اإلختبار نتيجة من اؼبتوسط 

xd=وعاإلكبراؼ من كل اؼبوض 

N= اؼبوضوع يف العينة  

 : يلي كما البىث ىذا يف التطوير إنتاج لتقوًن اؼبعترب اؼبعيار الباحث استخدـ
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ذذ  
 

 تقدير التحصيل مستوى
 فبتاز ٓٓ،٘ -ٓ٘،ٗ
 جيد جدا ٓٓ،ٗ -ٔ٘،ٖ
 جيد ٓٙ،ٕ-ٓ٘،ٖ
 مقبوؿ ٜ٘،ٕ -ٓٚ،ٔ
 ضعيف/راسب ٜٙ،ٔ -ٓٓ،ٔ

 
 مراحل تنفيذ الدراسة -و

 ذالتنفي مرحلة الرقم
 مايو أبريل أفربيري ينايري

ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ 
ربليل عملية التعّلم كالتعليم يف  ٔ

 اؼبيداف )باؼببلحظة(

                

ربليل احتياجات الطلبة  ٕ
 كاؼبدرسُت )باؼبقالة كاالستبانة(

                

                  الكتاب تصميم ك تطوير ٖ

                 تصديق اػبرباء ٗ

                 تصىيح اؼبواد التعليمية اؼبعدة ٘

            تطبيق اؼبواد التعليمية اؼبعدة ٚ
 

     

                 االختبار البعدم ٛ

                 إعطاء االستبانة ٜ



ضض  
 

                 ربليل البيانات ٓٔ

                 بة تقرير البىثكتا ٔٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



غغ  
 

 الرابع الفصل

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 نبذة تعريفية عن ميدان البحثادلبحث األول : 

 ٖٛادلدرسة تأسيس تاريخ .ٔ

ماالنج الذين يرغبوف سومرب غمبوؿ باغيبلراف الشخصيات العامة  فكرة االنتقاؿ من

يف . ة يف ؾباؿ التعليم الديٍت يتم إنشاء أساس التعليم غَت اغبكومييف ربسُت اجملتمعات احمللي

اؼبصلىة العامة يف من أجل . كللمجتمع اإلسبلـ الدينية تنمو كتتطور من ةرسدالتاريخ كاقع، اؼب

الذين ساعدكا الطبلب كاؼبتطوعُت كاؼبؤيدين معا لتشكيل  كالزعماء الدينيُت ؾباؿ التعليم،

ا على ربمل اسم مؤسسة دار الفبلح، يف السنة األكىل من تأسيمل األساس الذم كافق أخَت 

 التعليم القرآف ستافالب .ٔي: كى دار الفبلح قادرا على تشكيل ثبلث مؤسسات تعليمية أيضا،

(TPQدار الفبلح ) ٕ. دار  الدينية . اؼبدرسة كسطىٖدار الفبلح ك  الدينية اؼبدرسة األكىل

 الفبلح.
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ظظ  
 

تطبق بالتناكب من منزؿ اىل منزؿ  الدينية درسة دار الفبلحتطور التعليم م أكؿ يف

اهنا كلها مدفوعة اغبماسة الدينية كالدعاية، كبالتايل فإف النتيجة . ؿبلي صلىكبعض من م

 .ليسو ـبيبة لآلماؿ

تطوير التعليم أصبىو على كبو متزايد التفكَت اؼبتقدـ يثَت اجملتمع احمللي لبناء مدرسة 

ىاشم مكي، اغباج ، الغفورعبد اغباج . كأربعة أشقاء ٖٕٔٓأكائل عاـ  جديدة، كانتهو يف

قرية سوبر غمبوؿ كرتيٍت  رادين أجيع.شارعاألراضي الواقعة يف كقفوا أضبد مكي  مكي كعلي 

 دار الفبلح ةرساؼبدالستخدامها يف البناء  مًت مربع ٖٓٛمع أرض مساحتها  بغيبلرافمنطقة 

 .الدينية

ارتفاع مدفوعة ركح االستقبلؿ من اعبالية اإلسبلمية يف التعليم  يدؿ على اغباؿ ىذا

. اؼبدارس الدينية أكثر من اغبماسة الدينية كالدعاية، كذلك الستيعاب عدد كبَت من اؼبشاركُت

 يكن مقركنا كمع ذلك، اغبماسة الدينية كالدعاية عن طريق االحًتاؼ يف إدارة اؼبدارس مل

اسع من قبل اؼبوارد الداخلية، سواء يف تطوير الربامج التعليمية الدينية، كمل ربظى بتأييد ك 

كنظم التعليم، كاؼبوارد البشرية، كمصادر التمويل كالبنية التىتية كاؼبرافق الكافية، لذلك ( اؼبناىج)

 .معظم العملية التعليمية كالنتائج ال تزاؿ حباجة إىل ربسُت

" الكلمات الرئيسية" كار، كالتجديد ىومث التغيَتات، كاالبت. ىذا الوضع يشكل ربديا

لتىديد هبب أف التغيَتات . اليت ربتاج إىل استخدامها كنقطة انطبلؽ يف تطوير اؼبدارس الدينية



أأأ  
 

، (القدرة)يف البعثة، كيدعمو مهارات ( تفسَت)تبدأ من رؤية كاضىة، كىو ما يتم ترصبتو 

تتجسد من اآلف فصاعدا يف (، اؼبوارد البشرية ؼبادية كغَت اؼبادية، دبا يف ذلك)كاغبوافز، كاؼبوارد 

إذا يقم أم جانب كاحد من أصل، . كىكذا، فإنو سيتم سبرير التغيَتات. خطة عمل كاضىة

على سبيل اؼبثاؿ، إذا مت التخلي عن الرؤل أك قيد التطوير . فإنو سيكوف من غَت اجملدم

 .ىقواؼبدارس الدينية ال نبدأ من رؤية كاضىة، فإنو سيؤدم يف س

فصوؿ دراسية  ٜ أما بالنسبة لعدد من الفصوؿ الدراسية يف بداية افتتاح يتكوف من

مستول  صفاف الدينية ك األكىل اؼبدارس صفوؼ ٙ، (TPQ) التعليم القرآف ستافالب ٔالصف

 ابتداء من الساعة( KBM)يف حُت أف أنشطة التعليم كالتعلم  .الدينية ة الوسطىرساؼبد

األنشطة الفعالة التعليم كالتعلم يـو االثنُت إىل السبو،  .ٓٗ:ٚٔاعة الس حىتمساء  ٕٓ:٘ٔ

ٜٖدار الفبلح الدينية(. ةرساؼبديف حُت عطلة األحد. )اؼبصدر: كثيقة 
 

الشرقية اػبصوص  ليف جاك صبيع اؼبدارس الدينية اغبكومة الدينية أمر  ٕ٘ٔٓيف عاـ 

الدينية  ة األكىلرسذم يف البداية اؼبدربولو ال .ىو مطلوب لتغيَت الصوت من اؼبدارس الدينية

اؼبدرسة الوسطى  الوسطى يكوفالدينية  ةرسكاؼبد اؼبدرسة األكىل التكميلية الدينيةيكوف 

 .كىذا ىو االسم الذم يستخدـ اليـو التكميلية الدينية
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ببب  
 

 ماالنجالرن ياغدار الفالح الدينية ب ادلدرسةبعثة و صرية ب .ٕ

 الرؤية: -

 كريبة"ك أخبلؽ ال  اعبودة، الدينية، اإليباف، اؼبكرسة"إعداد جيل من اؼبسلمُت

 :اؼبهمة -

االستقبلؿ كاالجتماعية قطار اؼبواقف يف األطفاؿ من أجل احًتاـ كبار السن كاحملبة  .ٔ

 جاره

 كضع االستعداد كاالىتماـ لدل األطفاؿ يف كقو مبكر .ٕ

 إعادة ىيكلة بيئة صىية جدا، نظيفة، نظيفة كصبيلة .ٖ

 النضباطغرس ركح التعلم كا .ٗ

 تطبيق التعلم النشط كخبلقة كفعالة كاؼبرح .٘

 غرس حب للعبادة يف كقو مبكر .ٙ

 تدريب الطفل ىي اؼبسؤكلة يف اؼبدرسة كاؼبنزؿ .ٚ

 تطوير اؼبواقف كالسلوكيات تستند على الدين اإلسبلـ العمادية .ٛ

 

 ٓٗادلوظفني حالة ادلعلمني و .ٖ
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ججج  
 

ية اؼبدرسة الدينية ؼبعلمُت يف اؼبدارس الدينا، ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ يف العاـ الدراسي

(. TU) اؼبوظف ٔاؼبدرسة ك رئيمل  ٔمعلمُت،  ٓٔشخصا، تتكوف من  ٕٔ التكميلية األكلية

 .أعضاء اؽبيئة التدريسية كفقا للمواصفات العلمية اػباصة بكل منها

منهجي كاؼبعلمُت كالكادر التعليمي يف أداء اؼبدرسة الدينية التكميلية األكلية دار 

كيظهر يف اعبدكؿ ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ ماالنج يف العاـ الدراسيؿ بغيبلراف سوبر غمبو  الفبلح

  :التايل

 

 (ٔ.ٗ) اجلدولقائمة 

 منزلة اؼبدرس مبرة
 مستوم تربية

 ٕس  ٔس  س ؿ ت أ س ؿ ت ؼ
 - ٗ ٘ ٕ مدرس الثابو ٔ
 - - - - مدرس غَت الثابو ٕ
 - ٔ - - مدرس اؼبساعد ٖ

 - ٘ ٘ ٕ صبلة






 



ددد  
 

 حالة التالميذ .ٗ

 دار الفبلح يف العاـ الدراسي بلميذ الشاملة باؼبدرسة الدينية التكميلية األكليةالت

الصف  تلميذا ٕٔ شخصا، مع تفاصيل من ٕٜاليت يبلغ عددىا حاليا ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ

تبلميذ  ٔٔتبلميذ الصف الرابع ك  ٜ، التلميذا ٛٔ ، راستاالتلميذأٜ األكؿ، الصف الثاين

 .التبلميذ ٗٔالسادس  الصف اػباممل، الصف

سومرب من قرية  دار الفبلح اؼبدرسة الدينية التكميلية األكليةستمد معظم التبلميذ اك 

ىي الوحيدة اؼبوجودة  دار الفبلح اؼبدرسة الدينية التكميلية األكلية تبلميذألف الغمبوؿ بغيبلراف 

ؤكا من كلكن ىناؾ أيضا بعض التبلميذ الذين جا .ماالنجسومرب غمبوؿ بغيبلراف يف قرية 

اؼبدرسة التبلميذ الذين زبرجوا من  باسوركاف.ىت بعض جاء من قرية بركقبقاغبالقرل اجملاكرة مثل 

إىل اؼبدرسة على نفمل األساس،  يلتىقبالتأكيد تقريبا  دار الفبلح الدينية التكميلية األكلية

 الفبلح. الدينية دار ة الوسطى التكميليةكبالتىديد يف اؼبدرس

 

 ية التحتيةادلرافق والبن .٘

بيوت الناس كحوؿ  ال تزاؿ يف دار الفبلح اؼبدرسة الدينية التكميلية األكليةحىت اآلف       

 كاف لتنفيذ عملية التدريمل، على الرغم من أف ىناؾ مت التربع قطعة من األرضا  كم  صلىاؼب

ليمل لديها  بلحدار الف اؼبدرسة الدينية التكميلية األكليةالنهائية القيود منجة ، كلكن )الوقف(



ههه  
 

كلكن حىت ذلك اغبُت ال يعٍت مل ناظر ال تسعى إىل استكماؿ البنية . حىت اآلف بناء كاؼ

كما قدمو مقًتحات إىل اغبكومة كطلب  .التعلم التىتية البلزمة لدعم عملية سلسة للتعليم ك

 .اؼبساعدة من اآلباء كاألمهات، ككذلك اؼبتعاطفُت

 

 و نتائجهاعرض البيانات ادلبحث الثاىن : 

يعرض الباحث يف ىذا البىث عن تطوير اؼبواد تعليم اؼبفردات اللغة العربية على أساس   

. لقد صبع الباحث البيانات الىت الفبلح دار باؼبدرسة الدينية التكميلية األكليةطريقة اعبسدية الكاملة 

. ك لسهولة توجو عرض النتائج حصل عليها يف ىذه اؼبدرسة باؼبقابة ك األختبار مث ربليلها ك مناقستها

 فيقـو الباحث بعرضو مناسبا بأسئلة البىث.

كيفية يتم تطوير ادلود لتعليم ادلفردات على أساس طريقة األستجابة اجلسدية الكاملة يف  - أ

 مدرسة دار الفالح الدينية باغيالران ماالنج

على اليومية"  قد قاـ الباحث باػبطوات يف تطوير اؼبود لتعليم اؼبفردات "اؼبفردات 

متعمدة على خطوات تطوير اؼبود الذل قدمو بور ك  ستجابة اعبسدية الكاملةأساس طريقة اإل

غاؿ يف كتاب سوغيونو يعٌت: ربليل اغباجات ك اؼبشكبلت، صبع البيانات، تصميم األنتاج، 



ووو  
 

ربسُت  ،ٕ، ربسُت اإلنتاج، ذبربة اإلنتاج ٔتصديق األنتاج، ربسُت اإلنتاج، ذبريبة اإلنتاج 

 اإلنتاج، اؼبنتجات النهائية.

نظرا إىل اػبطوات السابقة، فإنو اكتف الباحث بإجراء اؼبناقشة احملدكدة مع اػبرباء ؼبادة  

تعليم اللغة العربية من جهة ؿبتول اؼبواد ك لغة اؼبواد  ك تعليم اللغة ك تصميم اؼبواد ك مع الطلبة 

يف ذالك اؼبدرسة. ك فيما يلي اػبطوات اليت قاـ  يف ؾبموعة صغَتة ك مع مدرسة اللغة العربية

لتعليم اؼبفردات على أساس طريقة األستجابة اعبسدية هبا الباحث يف تطوير مواد اؼبفردات 

 :الكاملة

 ربليل حاجات ك مشكبلت الطلبة يف تعليم اؼبفردات العربية -ٔ

 قاـ الباحث جبمع البيانات يف ربليل حاجات فيما يلي:

 الحظةالبيانات من ادل ( أ

يف قبل تطوير مواد تعليم اؼبفردات، قاـ الباحث دببلحظة عملة تعليم اؼبفردات  

ك  ٕٙٔٓيناير  ٖٓك  ٖٕيف تاريخ  مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج

الحظ الباحث اؼبدرسة اللغة العربية ك الطلبة ك اؼبواد اؼبستخدمة ك كسائلها. ك  

ا الختيار اؼبواد التعليمة ك طرؽ التدريمل ك كانو نتائج ىذه اؼببلحظة أساس

الوسائل اؼبعينة ك أسالب التقوًن اؼبناسبة بأحواؿ الطلبة، حيث يبكن هبا تقدًن 

 اؼبواد التعليمية اؼبعدة بطريقة فعلة تستطيع أف ترقي كفاة الطلبة يف تعليم اؼبفردات.



ززز  
 

رسة دار الفبلح مدمن البيانات الذل وبصل عليو الباحث من تعليم اؼبفردات يف 

أف الكتاب اؼبستخدـ ىو "رأس سَتاه" من اؼبعهد الفبلح  الدينية باغيبلراف ماالنج

 بلوصو كدريرم.

 البيانات من مبلحظة الطلبة -

الحظ الباحث استجابة الطلبة يف عملية تعليم اؼبفردات ك اشًتاكهم فيها، فوجد الباحث أف 

بعض الطلبة ؽبم رغبة كثَتة يف تعليم اللغة العربية، فاستمعوا إىل ما قالو اؼبدرسة كاىتموا بو 

باللغة  كعملوا دبا أمرىم بو اؼبدرسة إجابة األسئلة اؼبطركحة، كلكن بعض الطلبة مل يهتموا كثَتا

العربية، فتىدث مع أصدقائهم كتكاسلوا يف عملية تعليم ك تعلم، ك ردبا السبب لقلة رغبتهم 

يف اللغة العربية أك لضعفهم يف فهم اؼبواد اؼبدركسة، ألف الطلبة ليمل ؽبم اؼبواد اػباصة لتعليم 

 اؼبفردات ك ال وبملوف الكتاب التعليمية لتعليم اؼبفردات.

 اؼبدرس البيانات من مبلحظة -

ك لقد كاف اؼبدرس يستخدـ الطريقة القواعد ك الًتصبة ك طريقة السمعية شفهية يف  

تعليم اللغة العربية، فيشرح اؼبدرس باللغة اإلندكنيسية، ك ال يستخدـ اؼبدرس الوسائل التعليمية 

 اؼبتنوعة إال السبورة ك الكتاب ك بعض الذم كاف يف الفصل.



ححح  
 

دار الفبلح حث أثناء تنفيذ تعليم اؼبفردات يف اؼبدرسة إف القضايا اليت الحظ البا 

أنو ال يطمئن اؼبدرس يف تعليم مواد اؼبفردات كذالك لعدـ اؼبواد  الدينية باغيبلراف ماالنج

 ٔٗاؼببلئمة الىت بُت أيدم الطلبة ك اؼبدرس أيضا. ك إف اؼبواد مهمة يف عملية التعليم ك التعلم.

 قابلةالبيانات من ادل ( ب

يف مدرسة دار الفبلح باحث باؼبقابلة مع إستاذ ؿبمد نشورم رئيمل اؼبدرسة قاـ ال 

ؼبعرفة أىداؼ تعليم اؼبفردات يف ىذا اؼبكاف. ك من نتيجة تلك  الدينية باغيبلراف ماالنج

اؼبقابلة كجد الباحث أف أىداؼ تعليم اؼبفردات يف ىذا اؼبكاف ىي حفظ اؼبفردات باسهولة 

لبلمبتدئُت ال يبكن أف يأمر التبلميذ بفهم أستخدامها يف اعبملة،  ألف ىذه اؼبرحلة ك كثَتة

إذا حفظ اؼبفردات جيدا من العربية إىل اإلندكنيسية ك من اإلندكنيسية إىل العربية، أما بفهم 

 ٕٗأستخدامها يف اعبملة بعد يف اؼبرحلة بعده يعٌت يف فصل الثلث.

يف مدرسة دار مدرسة اللغة العربية  قاـ الباحث باؼبقابلة مع إستاذة حجة مائدة كىي 

. سأؽبا الباحث عن حالة تعليم اؼبفردات فيو. فوجد الباحث الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج

 اؼبعلومات حوؿ تعليم اؼبفردات يف ىذا اؼبكاف كما بياف التايل:

                                                           
 .نتيجة اؼببلحظة يف مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج  ٔٗ
 يف مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج درسةرئيمل اؼبك  ؿبمد نشورم . نتيجة اؼبقابلة مع أستاذ ٕٗ



ططط  
 

ال أف تعليم اللغة العربية يف ىذا اؼبكاف يواجو عدة مشكبلت، منها كثَت من الطبلب  

يتىسنوا يف التعلم ألهنم يستغلوف باألعماؿ أك األنشطة اؼبدرسية يف الصباح مث يتعلموف 

 ٖٗالعلـو الدينية يف اؼبساء بعد العصر يف ىذه اؼبدرسة ك ىم متعبوف ك نعاسوف.

دار الفبلح الدينية باغيبلراف ك من نتيجة ىذه اؼبقابلة، اتفق الباحث ك األستاذة  

تخدـ غبفظ اؼبفردات. درس اللغة العربية ليمل يوميا، بل من األحساف إىل كتاب اؼبس ماالنج

حفظ اؼبفردات يوميا. لذالك البد على الباحث أف هبعل كتابا مستخدـ خاص غبفظ 

اؼبفردات يوميا. فمن األحسن تستطيع الطلبة أف تتعلمو تستخدمو بنفسو يف خارج الفصل 

 دبساعدة صاحبتها لتفتيش حفظها.

 

 اإلستبانة إىل الطلبة من البيانات ج(

يعد الباحث اؼبواد الدراسية، كزع الباحث اإلستبانة على طلبة الفصل قبل أف  

ستبانة أيضا الواحد ؼبعرفة حاجتهم ك مشكبلهتم ك ميوؽبم يف تعليم اؼبفردات. ك ىذه اإل

ليعرؼ ما ىي احتياجات يف تعليم اؼبفردات. ك للىصوؿ على نتائج البىث استخداـ 

 حث الرموز:البا
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قابلة مع أستاذة حجة مائدة كمدرسة اللغة العربية يف مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنجنتيجة اؼب. 



ييي  
 

 
 44البياف:

P = القيمة اؼبئوية لكل رقم 
f         = ؾبموعة إجابة اؼبعنيُت لكل على سؤاؿ األسئلة 

n =       ؾبموع اإلجابة على السؤاؿ 

 البنود االستبانة الطالبة التالية

 ىل ربب تعلم اؼبفردات؟ (ٔ

 عند رأيك، ىل تعلم اؼبفردات سهل؟ (ٕ

 ؼبتنوعة، خاص يف تعلم اؼبفردات؟ىل يستخدـ اؼبدرس طرؽ التدريمل ا (ٖ

 ىل تستطيع أف ربفيظ اؼبفردات سهبل ك سريعا؟ (ٗ

 ؟جذاب اؼبستخدـ تصميم الكتابىل  (٘

 ؟التمرينات كثَتة ك متنوعةاؼبستخدـ  الكتابىل يف  (ٙ

 اؼبستخدـ؟حفظ اؼبفردات بالكتاب  يف صعوبةىل تشعر  (ٚ

 ك نتيجة من ىذه اإلستبانة كما يلي:

 (ٕ.ٗاجلدول )
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 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 133 



ككك  
 

 ناصرالع الرقم
 التقدير

 اؼبئوية
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

ٔ 
ىل ربب تعلم 

 اؼبفردات؟
ٖ ٔٓ - - - ٖٔ 

ٕٖ% ٚٚ% - - - ٔٓٓ% 

ٕ 
عند رأيك، ىل 
تعلم اؼبفردات 

 سهل؟

- - - ٜ ٗ ٖٔ 
- - - ٜٙ،ٕ% ٖٓ،ٛ% ٔٓٓ% 

ٖ 

ىل يستخدـ 
اؼبدرس طرؽ 

التدريمل 
اؼبتنوعة، خاص 
يف تعلم 

 اؼبفردات؟

- - ٖ ٔٓ - ٖٔ 
- - ٕٖ% ٚٚ% - ٔٓٓ% 

ٗ 

ىل تستطيع 
أف ربفيظ 
اؼبفردات سهبل 

 ك سريعا؟

- - ٔ ٚ ٘ ٖٔ 
- - ٚ،ٚ% ٖ٘،ٛ% ٖٛ،٘ ٔٓٓ% 

٘ 
تصميم ىل 
 الكتاب

 اؼبستخدـ

- - ٚ ٙ - ٖٔ 
- - ٙٔ،ٙ% ٖ٘،ٜ% - ٔٓٓ% 



للل  
 

 ؟جذاب

ٙ 

 الكتابىل يف 
اؼبستخدـ 

التمرينات كثَتة 
 ؟ك متنوعة

- - ٕ ٙ ٘ ٖٔ 
- - ٔ٘،ٖ% ٗٙ،ٕ% ٖٛ،٘% ٔٓٓ% 

ٚ 

ىل تشعر 
 يف صعوبة

حفظ اؼبفردات 
بالكتاب 

 اؼبستخدـ؟

- - ٘ ٛ - ٖٔ 
- - ٖٛ،٘% ٙٔ،٘% - ٔٓٓ% 

 

تعليم اؼبفردات أحيانا قالوا أف  %ٚٚمن الطالبة قالوا أهنم وببوف تعلم اؼبفردات ك  %ٖٕ (ٔ

 فبتعا ك أحيانا غَت فبتعا. 

قالوا أف تعلم اؼبفردات  %ٛ،ٖٓك  صعبمن الطالبة قالوا أف تعلم اؼبفردات  %ٕ،ٜٙ (ٕ

 .صعب جدا

من الطالبة قالوا أف يستخدـ اؼبدرس طرؽ التدريمل عادية، خاص يف تعلم اؼبفردات ك  %ٖٕ (ٖ

 من الطلبة قالوا يستخدـ اؼبدرس طرؽ التدريمل غَت اؼبتنوعة، خاص يف تعلم اؼبفردات. %ٚٚ



ممم  
 

من الطالبة   %ٛ،ٖ٘عادية ك  من الطالبة قالوا أف يستطيعوف أف وبفيظوا اؼبفردات %ٚ،ٚ (ٗ

قالوا أف يستطيعوف  ٘،ٖٛقالوا أف يستطيعوف أف وبفيظوا اؼبفردات ليمل سهبل ك ليمل سريعا ك 

 أف وبفيظوا اؼبفردات باصعوبة جدا ك ليمل سهبل جدا.

تصميم قالوا   %ٜ،ٖ٘عادية ك  اؼبستخدـ تصميم الكتابمن الطالبة قالوا أف  %ٙ،ٔٙ (٘

 اب.اؼبستخدـ غَت جذ الكتاب

من الطالبة قالوا أف التمرينات  %ٕ،ٙٗمن الطالبة قالوا أف التمرينات عادية ك  %ٖ،٘ٔ (ٙ

من الطالبة قالوا أف التمرينات ليسو كثَتة ك ليسو % ٘،ٖٛليسو كثَتة ك ليسو متنوعة ك 

 متنوعة جدا. 

اؼبستخدـ ك حفظ اؼبفردات بالكتاب  من الطالبة قالوا أهنم تشعركف عادية يف %٘،ٖٛ (ٚ

 اؼبستخدـ.حفظ اؼبفردات بالكتاب  يف صعوبةقالوا أهنم تشعركف  %٘،ٔٙ

مدرسة دار الفبلح الدينية ك من البيانات السابقة حصل الباحث أف تعليم اؼبفردات يف   

وبتاج إىل التنمية خاصة من ناحية الكتاب اؼبستخدـ ألف الكتاب غَت  باغيبلراف ماالنج

 عند الطلبة ك ليمل فيو التمرينات خاصة للمفردات. جذاب حينما يستخدـ يف مود اؼبفردات

ك من نتيجة ىذه االستبانة من الطالبات يف فصل الواحد، كجد الباحث أف اؼبشكلة   

يف تعليم اؼبفردات ىي ناحية الكتاب اؼبستخدـ ألف غَت جذاب عند كاجهتو الطلبة  األساسية

ة ك متنوعة خاصة للمفردات. فالكتاب الطلبة غبفظ اؼبفردات ك ألف ليمل لو التمرينات الكثَت 



ننن  
 

األساسي وبتاج إىل الكتاب اؼبساعد ؼبود اؼبفردات. كاتفق الباحث هبذه النتيجة، كما قاؿ 

طعيمة أف الكتاب اؼبصاحب ىو الكتاب الذم يشتمل على نص أك ؾبموعة من النصوص 

لمي ك الثقفي ك اؼبتدرجة يف صعوبتها، سواء من حيث اؼبفردات أك الًتكيب أك احملتول الع

يستهدؼ ىذا الكتاب إىل تثبيب اؼبفردات ك الًتكيب اليت مّت تعليمها عند الدارسُت، باإلضافة 

إىل تنمية قدراهتن على االستقبلؿ يف التىصيل ألنو يعطي الدكافع الستمرار التعلم الذايت ك 

 45التثقيف العاـ.

   

 تصميم مواد تعليم ادلفردات - ب

يف مدرسة دار يف تعليم اؼبفردات شكبلت ك االحتياجات بعد أف عرؼ الباحث اؼب  

كما يف البيانات السابقة، فقاـ الباحث بتصميم مواد تعليم   الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج

على  مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنجاؼبفردات بالقوائم لطلبة فصل الواحد أكلية 

ضمن على طبمل خطوات ك ىي التىليل ك التصميم ك اؼبستوم اؼببتدئ. ك ىذا مبوذاج يت

 التطوير ك التطبيق ك التقوًن. ك ربتوم ىذه الواد اؼبصممة كما التالية:

 أعضاء اعبسم ) فيو أغنية ك التمرين( -ٔ

 حسابية بسيطة ) فيو أغنية ك التمرين( -ٕ
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ٜٕٗ، ص. ٜٜٗٔجامعة أـ القرل، 



سسس  
 

 األنشطة اليومية ) فيو التمرين( -ٖ

 يف اؼبدرسة ) فيو أغنية ك التمرين( -ٗ

 مو ) فيو أغنية ك التمرين(بيو ك أقس -٘

 اغبيوانات )فيو أغنية ك التمرين( -ٙ

ك بعد إكماؿ ىذه اؼبواد اؼبصممة، قدمها الباحث إىل اػببَتين ك ىنا خبَت يف   

ؾباؿ احملتول ك اللغة ك خبَت يف ؾباؿ التصميم. ك اختار الباحث يف ؾباؿ احملتول ك 

لعربية يف اعبامعة اإلسبلمية موالنا اللغة د. عبد الوىب كىو ؿباضر قسم تعليم اللغة ا

مالك إبراىيم اغبكومية دباالنج. ك عرض الباحث اؼبواد اؼبطورة مع استبانة لتىكيمها. 

 ك تلك االستبانة ربتوم على البنود األتية:

 كضوح البيانات. .ٔ

 لغة الكتاب مناسبة دبستول الطلبة. .ٕ

 .غرض ؿبدد التعلمالتمرينات بالمتثاؿ ا .ٖ

 .لنظر عن احملتول مناقشةنات لالتمري االمتثاؿ .ٗ

 .عدد من التدريبات كفقا ؼبستول الطبلب .٘

 االمتثاؿ تعليمات بأسئلة التمريبنات. .ٙ

 كضوح األمثاؿ كل التمرينات. .ٚ



ععع  
 

 .االختبلفات يف أنواع التمرينات .ٛ

 سعوبة.ال سهولة كالاستعراض من مستول  التمرينات االمتثاؿ تسلسل ترتيب .ٜ

 .مواليت استخداؼبراجع الكتاب دقة  .ٓٔ

ك من االستبانة السابقة يأتى هبا اػببَت نتيجة ك مبلحظة ك إضافة فيو، ك ىي    

 كما البيانات ك اعبدكؿ األتية:

 (ٖ.ٗ) اجلدولقائمة 

 عناصر التىكيم الرقم
 النتيجة

٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
    √  كضوح البيانات ٔ
     √ لغة الكتاب مناسبة دبستول الطلبة ٕ
    √  رض ؿبدد التعلمغالتمرينات بالمتثاؿ ا ٖ

لنظر عن احملتول التمرينات ل االمتثاؿ ٗ
 مناقشة

√     

   √   عدد من التدريبات كفقا ؼبستول الطبلب ٘
    √  االمتثاؿ تعليمات بأسئلة التمريبنات ٙ
    √  كضوح األمثاؿ كل التمرينات ٚ
   √   االختبلفات يف أنواع التمرينات ٛ

 التمرينات تيباالمتثاؿ تسلسل تر  ٜ
 سعوبةال سهولة كالاستعراض من مستول 

 √    

   √   اليت استخدمواؼبراجع الكتاب دقة  ٓٔ



ففف  
 

 ٜٖ ؾبموعة نتيجة احملصوؿ
 %ٛٚ اؼبئوية الصبلحة

 جيد التقدير
 

 دليل لتفسَت البيانات من نتيجة ربليل البيانات ىي:ك 

 معيار النجاح نتيجة اؼبعدلة
 جيد جدا %ٓٓٔ-%ٔٛ

 جيد %ٔٙ-%ٓٛ
 مقبوؿ %ٔٗ-%ٓٙ
 ناقص %ٕٔ-%ٓٗ
 ناقص جدا %ٕٓ-%ٓ

 

ك ىذه النتيجة %، ٛٚبعد أف حسب الباحث نتيجة من االستبانة فىصل الباحث نتيجة   -ٔ

 "جيدتدؿ على أف الكتاب اؼبطور يف درجة "

اػببَت اؼبداخبلت ك اإلضافات يف تلك االستبانة ك ىي أف ىذا الكتاب جيد، لو قد كتب   -ٕ

ويات جيد يف تعليم اؼبفردات للمبتدئُت من حفظ اؼبفردات يوميا بالغناء مناسبا ؿبت

بفصولو، بل ال بد للباحث أف يصىح الف ليمل لو ارشادات استعماؿ الكتاب ك اؽبداؼ 

 تعليم اؼبفردات. 



صصص  
 

ك بعد أف صىح الباحث اؼبواد اؼبطورة من خبَت يف ؾباؿ احملتول ك اللغة فعرض    

اد اؼبطورة إىل اػببَت الثاىن ك ىو اػببَت يف ؾباؿ تصميم اؼبواد. ك يف ىذه اػبطة، الباحث تلك اؼبو 

اختار الباحث د. توفيق الرضبن ك ىو ؿباضر قسم التعليم اللغة العربية يف اعبامعة اإلسبلمية موالنا 

ربتوم  مالك إبراىيم اغبكومية ماالنج، مث عرض الباحث اؼبواد اؼبصممة مع استباهنة التىكيم اليت

 على البنود التالية:

 الغطاء األمامي واجلزء اخللفي من الكتاب، حول: .1

 كضوح الكتابة( ٔ

 جاذبية من ىذه اؼبادة( ٕ

 الكتابة دقة( ٖ

 أحركؼاالمتثاؿ حجم ( ٗ

 أحركؼحجم ( دقة ٘

 األحركؼدقة ( ٙ

 تركيبة اللوفالوئاـ ( ٚ

 دقة كرقة ظبيكة غطاء( ٛ

 نوعية الورؽ الغطاء ( ٜ

 ودة قاعدة بيانات اعب( ٓٔ



ققق  
 

 صباؿ خط العرض( ٔٔ

 صباؿ عرض الصور( ٕٔ

 . التخطيط للتغطية، حول:ٕ  

 التنسيب كظائف من حافة كرقة كتاب( ٔ

 كضع صورة صفىة من الورؽ( ٕ

 التنسيب من الصور على الغطاء األمامي( ٖ

 صفحة العنوان، حول:. ٖ  

 كضوح الكتابة( ٔ

  األحركؼدقة حجم ( ٕ

  ةكتابدقة ال( ٖ

 دقة ؿبرؼ( ٗ

 مبلءمة التباعد( ٘

 نوعية الورؽ اؼبستخدـ( ٙ

 زبطيط كرقة كبو موجو اغبافة( ٚ

 جاذبية من العرض( ٛ

 



ررر  
 

 :مقدمة، حول. ٗ  

 وضع الدقة ( ٔ

 جاذبية من العرض( ٕ

 األحركؼدقة حجم ( ٖ

 دقة ؿبرؼ( ٗ

 مبلءمة التباعد( ٘

 النظاميات من كتابة( ٙ

 :حول ات،. مترين٘  

 وضع دقة ال( ٔ

 جاذبية من العرض( ٕ

 االمتثاؿ الصور( ٖ

 النظاميات من كتابة( ٗ

 ، حولادلراجع  /. ادلصدر القراءةٙ  

 الوضع  دقة( ٔ

 النظاميات من كتابة( ٕ



ششش  
 

ك من االستبانة السابقة يأيت هبا اػببَت نتيجة ك مداخلة ك إضافة فيها، ك ىي كالبيانات ك   

 اعبدكؿ األتية:

 (ٗ.ٗ) اجلدولقائمة 

 عناصر التىكيم الرقم
 النتيجة

٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
      :الغطاء األمامي واجلزء اخللفي من الكتاب، حول

    √  كضوح الكتابة ٔ
    √  جاذبية من ىذه اؼبادة ٕ
    √  الكتابة دقة ٖ
    √  أحركؼاالمتثاؿ حجم  ٗ
   √   أحركؼحجم دقة  ٘
   √   األحركؼدقة  ٙ
    √  لوفالوئاـ تركيبة ال ٚ
     √ دقة كرقة ظبيكة غطاء ٛ
   √   نوعية الورؽ الغطاء ٜ

   √   اعبودة قاعدة بيانات ٓٔ
    √  صباؿ خط العرض ٔٔ
    √  صباؿ عرض الصور ٕٔ

      التخطيط للتغطية، حول:
    √  التنسيب كظائف من حافة كرقة كتاب ٔ
    √  كضع صورة صفىة من الورؽ ٕ



تتت  
 

   √   ب من الصور على الغطاء األماميالتنسي ٖ
      :صفحة العنوان، حول

   √   كضوح الكتابة ٔ
    √  األحركؼدقة حجم  ٕ
   √   كتابةدقة ال ٖ
    √  دقة ؿبرؼ ٗ
    √  مبلءمة التباعد ٘
     √ نوعية الورؽ اؼبستخدـ ٙ
    √  زبطيط كرقة كبو موجو اغبافة ٚ
    √  جاذبية من العرض ٛ

      :مقدمة، حول
    √  وضعالدقة  ٔ
    √  جاذبية من العرض ٕ
    √  األحركؼدقة حجم  ٖ
    √  دقة ؿبرؼ ٗ
    √  مبلءمة التباعد ٘
    √  النظاميات من كتابة ٙ

      :حول ات،مترين
     √ دقة الوضع ٔ
     √ جاذبية من العرض ٕ
    √  االمتثاؿ الصور ٖ
     √ نظاميات من كتابةال ٗ

      :، حولادلراجع  /ادلصدر القراءة



ثثث  
 

     √ الوضع دقة ٔ
     √ النظاميات من كتابة ٕ

 ٓٗٔ ؾبموعة نتيجة احملصوؿ
 %ٓٛ اؼبئوية الصبلحة

 جيد التقدير
 

 ك دليل لتفسَت البيانات من نتيجة ربليل البيانات ىي :

 معيار النجاح نتيجة اؼبعدلة
 جيد جدا %ٓٓٔ-%ٔٛ

 جيد %ٔٙ-%ٓٛ
 مقبوؿ %ٔٗ-%ٓٙ
 ناقص %ٕٔ-%ٓٗ
 ناقص جدا %ٕٓ-%ٓ

 

% ك ىذه تدؿ أف ٓٛبعد أف حسب الباحث نتيجة من اإلستبانة فىصل الباحث نتيجة   -ٔ

 الكتاب اؼبطور يف درجة "جيد".

قد كتب اػببَت اؼبداخبلت ك اإلضافات يف تلك اإلستبانة ك ىي أف ىذا الكتاب جيد، لو   -ٕ

وايات اعبيدة يف تعليم اؼبفردات للمبتدئُت من حفظ اؼبفردات يوميا ك التمرينات لكل ؿبت



خخخ  
 

الفصوؿ متنوعة ك صوار تكفي جذابة. بل ال بد للباحث أف يكتب من اليمٌت إىل اليسرل 

 ألف شكل الكتاب مناسبا بو ك يكتب اإلسم كتاب يصغر قليبل.

لباحث ؼبعرفة ما مدل فعليتو يف ك بعد أف صىح الباحث باكتاب اؼبطور، فتطبقو ا 

 .مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنجتعليم اؼبفردات لطلبة فصل الواحد 

 

 تطبيق الكتاب ادلطور –ب 

مدرسة قد قاـ الباحث بتطبيق ىذا الكتاب يف تعليم اؼبفردات لطالبات فصل الواحد    

بق الباحث ىذا الكتاب اؼبطور، الباحث . ك قبل أف يطدار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج

الذم قد فعل اؼبدرسة اإلختبار الفصل الدراسي األكؿ يأخذ نتيجة اإلختبار القبلي من اإلختبار 

. ك ىذه العملية هتدؼ ؼبعرفة ما مدل كفاءهتم يف حفظ ٕٙٔٓاللغة العربية يف شهر ينايَت 

خذ الباحث من نتيجة الفصل الدراسي األكؿ  اؼبفردات قبل تطبيق اؼبواد اؼبطورة. نتيجة الطلبة يأ

 كما يف اعبدكؿ التالية:

 

 

 



ذذذ  
 

 (٘.ٗقائمة اجلوال )

 الفصل الدراسي األول )قبلي(نتيجة اإلختبار 

 البياف النتيجة اإلسم الرقم
 ضعيف ٓ٘ سوجي عُت نذيفة ٔ
 مقبوؿ ٘٘ ليلة الفضيلة ٕ
 ضعيف ٓ٘ ؿبمد أريك موالنا ٖ
 ضعيف ٘ٗ ليلة النساء ٗ
 جيد ٘ٙ إمرأة الصليىة ٘
 مقبوؿ ٘٘ كيويك مريبة ٙ
 جيد ٓٚ سيف العلـو ٚ
 ضعيف ٓٗ سييت قمرية ٛ
 ضعيف ٖٓ سعادة ٜ

 مقبوؿ ٘٘ مستقيم ٓٔ
 ضعيف ٓ٘ شفاء اعبنة ٔٔ
 جيد ٘ٙ نعيمة الصليىة ٕٔ
 ضعيف ٕ٘ مفيدة الرضبة ٖٔ

  

 التايل:ك تلك النتائج تعتمد على تفاكت النتيجة كما يف البياف  

 



ضضض  
 

 معيار النجاح نتيجة اؼبعدلة درجة التقوًن
 فبتاز ٜٔ-ٓٓٔ ٔ
 جيد جدا ٔٚ-ٜٓ ٕ
 جيد ٔٙ-ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٔ٘-ٓٙ ٗ
 ضعيف ٓ-ٓ٘ ٘

 

ك من جدكاؿ السابق فعرؼ الباحث كفاءة مهارهتم عن مواد اؼبفردات. ك بذالك فقاـ  

أبريل  ٙٔاألكؿ يف يـو السبو تاريخ  بدأ القاءلقاءات.  سبعةالباحث بتجربة ىذا الكتاب اؼبطور 

على سبهيد الكتب اؼبطورة ككيفية استخدامها، كذلك اليـو أيضا ذبربة من الباب األكؿ عن  ٕٙٔٓ

أبريل  ٖٕيف القاء الثاين يف التاريخ  مع األغاين عن األعضاء اعبسم.  ٗ-ٔاألعضاء اعبسم. بيو 

الذل قد حبث يف األسبوع اؼباض مث يعطى  ٗ-ٔالطلبة يعطى ؿبافظتهم إىل األستاذ بيو  ٕٙٔٓ

 ٕٙٔٓأبريل  ٖٓيف القاء الثالث يف التاريخ . ٛ-٘األستاذ سؤالُت لكل طلبة مث انتقل إىل بيو 

الذل قد حبث يف األسبوع اؼباض مث يعطى األستاذ  ٛ-٘الطلبة يعطى ؿبافظتهم إىل األستاذ بيو 

 .ٔٔ-ٔيب ك دمج ب ٔٔ-ٜسؤالُت لكل طلبة مث انتقل إىل بيو 

الذل  ٔٔ-ٔيعطى ؿبافظتهم إىل األستاذ بيو  ٕٙٔٓمايو  ٚيف القاء الرابع يف التاريخ  

قد حبث يف األسبوع اؼباض مث يعطى األستاذ سؤالُت لكل طلبة، يف ساعة متأخرة يعطي اؼبدرس 

ة كبعد ذلك طلبة صبع الواجبات اؼبنزلي ٕٙٔٓمايو  ٘ٔيف القاء اػباممل يف التاريخ . الواجب اؼبنزيلي



غغغ  
 

 ٕٔمع أغنية. يف القاء السادس يف تاريخ  ٘-ٔذىب على الباب الثاىن من خط حسابية بسيطة بيو

الذل قد حبث يف األسبوع اؼباض مث  ٗ-ٔالطلبة يعطى ؿبافظتهم إىل األستاذ بيو  ٕٙٔٓمايو 

 إلرساؿ اؼبواد يف ىذا اليـو ىو االجتماع األخَت يعطى األستاذ سؤالُت لكل طلبة كاستمرت التدريبا.

امتىاف هناية الفصل الدراسي الثاين. يف القاء السابع يف  ٕٙٔٓمايو   ٕٛ-ٖٕألف يف التاريخ 

 .ة لقائاتبعامتىاف قيمة العربية ليعرؼ من نتائج تعلم الطبلب لس ٕٙٔٓمايو  ٕٛالتاريخ 

 (ٙ.ٗقائمة اجلدول )
 نتيجة اإلختبار الفصل الدراسي الثاين )بعدي(

 البياف النتيجة ماإلس الرقم
 جيد ٘ٙ سوجي عُت نذيفة ٔ
 جيد ٓٚ ليلة الفضيلة ٕ
 جيد ٘ٙ ؿبمد أريك موالنا ٖ
 مقبوؿ ٓٙ ليلة النساء ٗ
 جيد ٘ٙ إمرأة الصليىة ٘
 جيد ٓٚ كيويك مريبة ٙ
 جيد جدا ٘ٛ سيف العلـو ٚ
 مقبوؿ ٘٘ سييت قمرية ٛ
 ضعيف ٓ٘ سعادة ٜ

 جيد ٓٚ مستقيم ٓٔ
 جيد ٘ٙ نةشفاء اعب ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ نعيمة الصليىة ٕٔ



ظظظ  
 

 ضعيف ٓٗ مفيدة الرضبة ٖٔ
 

 ك تلك النتائج تعتمد على تفاكت النتيجة كما يف البياف  التايل:

 معيار النجاح نتيجة اؼبعدلة درجة التقوًن
 فبتاز ٜٔ-ٓٓٔ ٔ
 جيد جدا ٔٚ-ٜٓ ٕ
 جيد ٔٙ-ٓٚ ٖ
 مقبوؿ ٔ٘-ٓٙ ٗ
 ضعيف ٓ-ٓ٘ ٘

 

 لكتاب ادلطوراختبار ا –ج 
ك بعد أف قاـ الباحث تلك اؼبراحل فجاءت اؼبرحلة األخَتة كىي االختبار. ىذه 
اؼبراحل هتدؼ ؼبعرفة ما مدرل فعالية اؼبواد اؼبطورة لتسهيل فهم اؼبواد، ك ىذه اؼبرحلة تعتمد 

ؼبعرفة فرؽ   tعلى جدكاؿ االختبار القبلي ك البعدم، فىلل تلك النتائج باستخداـ اختبار
النتيجة بُت االختبار القلي ك االختبار البعدم ك بعبارة اخرل ؼبعرفة كجود الفرؽ قبل إلقاء 

 كم بياف التايل:  tاؼبواد اؼبطورة ك بعد إلقاءىا. ك حصل الباحث نتيجة اإلختبار 
 (ٚ.ٗ) اجلدولقائمة 

 نتائج اإلختبار القبلي ك البعدم

 (Nأظباء الطلبة ) الرقم
XY

D=Y-X D2
  اختبار بعدم ار قبلياختب

 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٙ ٓ٘ سوجي عُت نذيفة ٔ



أأأأ  
 

 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٚ ٘٘ ليلة الفضيلة ٕ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٙ ٓ٘ ؿبمد أريك موالنا ٖ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٙ ٘ٗ ليلة النساء ٗ
 ٓ ٓ ٘ٙ ٘ٙ إمرأة الصليىة ٘
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٚ ٘٘ كيويك مريبة ٙ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ سيف العلـو ٚ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘٘ ٓٗ سييت قمرية ٛ
 ٓٓٗ ٕٓ ٓ٘ ٖٓ عادةس ٜ

 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٚ ٘٘ مستقيم ٓٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٙ ٓ٘ شفاء اعبنة ٔٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٛ ٘ٙ نعيمة الصليىة ٕٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٗ ٕ٘ مفيدة الرضبة ٖٔ

 ٘ٛٔ∑=D ٓٗٛ ٘٘ٙ اجملموعة
D

2
=∑

ٕٛٚ٘ 
 ٕ،ٕٕٔ ٕ،ٗٔ ٔٙ،ٗٙ ٖٛ،ٓ٘ معدؿ الدرجة

 
Dك  ٘ٛٔ∑=Dمن اعبدكؿ السابق اتضح الباحث أف   

2
، مث أدخل الباحث ٕ٘ٚٛ∑=

 ىذه النتيجة غبساب اإلكبراؼ اؼبعيارم من الفرؽ بالرمز األيت:
 

 

 



بببب  
 

 

 

 

 

 

 
اعتماد على حساب النتيجة األخَتة فيها اإلختبلؼ بُت نتيجة االختبار القبلي ك 

يف االختبار البعدم. ك بعبارة أخرل أف التعليم بغَت استخداـ اؼبواد اؼبطورة تؤثر تأثَتا تفاعليا 
 .يف مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنجتعليم اؼبفردات 

ك بعد أف قاـ الباحث بتجربة اؼبواد اؼبطورة ككزع الباحث أيضا االستبانة لطلبة فصل   
 الىت ربتول على: مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنجالواحد 
 !السهولة يف فهم اؼبواد اؼبوجودة .ٔ
 ب لقراءتو!ىذا الكتاب جذا .ٕ
 الطريقة اؼبستخدمة جذابة ك مناسبة باغباجة! .ٖ
 ىذا الكتاب يشجعٌت يف تعلم اللغة العربية خاصة يف تعلم اللغة العربية! .ٗ
 تصميم ىذا الكتاب جذاب ك تسهيل غبفظ اؼبفردات! .٘
 تقدًن اؼبفردات اعبذاب حىت تسهيل غبفظ اؼبفردات! .ٙ
 الغناء يساعدىن غبفظ اؼبفردات سهبل ك سريعا! .ٚ
 الغناء يساعدىن لثبوت اؼبفردات الىت قد حفظ! .ٛ



جججج  
 

 التمرينات كل أبواب يساعدىن أف يفهم اؼبفدرات جيدا! .ٜ
 ىذا الكتاب يساعدىن لتعلم الذايت يف مواد اؼبفردات! .ٓٔ

 
 ك من نتيجة بنود االستبانة حسب الباحث بالرموز:

 
 
 

 ك من نتيجة االستبانة احملصولة، حصل الباحث كما تلي :
 (ٛ.ٗول )قائمة اجلد

 عناصر التىكيم الرقم
 النتيجة

 اؼبئوية
٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

ٔ 
السهولة يف فهم 

 !اؼبواد اؼبوجودة
ٔٓ ٖ - - - ٖٔ 
ٚٚ% ٕٖ% - - - ٔٓٓ% 

ٕ 
ىذا الكتاب جذاب 

 لقراءتو!
ٛ ٘ - - - ٖٔ 

ٙٔ،٘% ٖٛ،٘% - - - ٔٓٓ% 

ٖ 
الطريقة اؼبستخدمة 
جذابة ك مناسبة 

 باغباجة!

ٗ ٜ - - - ٖٔ 

ٖٓ،ٛ% ٜٙ،ٕ% - - - ٔٓٓ% 

ٗ 

ىذا الكتاب 
يشجعٌت يف تعلم 
اللغة العربية خاصة 
يف تعلم اللغة 

ٔٓ ٖ - - - ٖٔ 

ٚٚ% ٕٖ% - - - ٔٓٓ% 

P =  x 100 % 



دددد  
 

 العربية!

٘ 

تصميم ىذا 
الكتاب جذاب ك 
تسهيل غبفظ 

 اؼبفردات!

ٕ ٔٔ - - - ٖٔ 

ٔ٘،ٗ% ٛٗ،ٙ% - - - ٔٓٓ% 

ٙ 

تقدًن اؼبفردات 
اعبذاب حىت 

فظ تسهيل غب
 اؼبفردات!

ٛ ٘ - - - ٖٔ 

ٙٔ،٘% ٖٛ،٘% - - - ٔٓٓ% 

ٚ 
الغناء يساعدىن 
غبفظ اؼبفردات 

 سهبل ك سريعا!

ٖ ٔٓ - - - ٖٔ 

ٕٖ% ٚٚ% - - - ٔٓٓ% 

ٛ 
الغناء يساعدىن 
لثبوت اؼبفردات 

 الىت قد حفظ!

ٚ ٙ - - - ٖٔ 

ٖ٘،ٜ% ٗٙ،ٔ% - - - ٔٓٓ% 

ٜ 

التمرينات كل 
أبواب يساعدىن أف 

م اؼبفدرات يفه
 جيدا!

ٚ ٙ - - - ٖٔ 

ٖ٘،ٜ% ٗٙ،ٔ% - - - ٔٓٓ% 

ٔٓ 

ىذا الكتاب 
يساعدىن لتعلم 
الذايت يف مواد 

 اؼبفردات!

ٛ ٘ - - - ٖٔ 

ٙٔ،٘% ٖٛ،٘% - - - ٔٓٓ% 



هههه  
 

 
قالوا أف سهولة  %ٖٕمن الطلبة قالوا سهولة يف فهم اؼبواد اؼبطورة بدرجة جيد جدا ك  %ٚٚ (ٔ

 بدرجة جيد.يف فهم اؼبواد اؼبطورة 
قالوا أف  %٘،ٖٛمن الطلبة قالوا أف ىذا الكتاب جذاب لقراتو بدرجة جيد جدا ك  %٘،ٔٙ (ٕ

 ىذا الكتاب جذاب لقراءتو بدرجة جيد.
من الطلبة قالوا أف الطريقة اؼبستخدمة جذابة ك مناسبة باغباجة بدرجة جيد جدا ك  %ٛ،ٖٓ (ٖ

 اجة بدرجة جيد.قالوا أف طريقة اؼبستخدمة جذابة ك مناسبة باغب %ٕ،ٜٙ
من الطلبة قالوا أف ىذا الكتاب يشجعٌت يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم  %ٚٚ (ٗ

قالوا أف ىذا الكتاب يشجعٍت يف تعلم اللغة العربية خاصة  %ٖٕاؼبفردات بدرجة جيد جدا ك 
 جيد. يف تعليم اؼبفردات بدرجة

سهيل غبفظ اؼبفردات بدرجة من الطلبة قالوا أف تصميم ىذا الكتاب جذاب ك ت %ٗ،٘ٔ (٘
أف تصميم ىذا الكتاب جذاب ك تسهيل غبفظ اؼبفردات بدرجة % ٙ،ٗٛجيد جدا ك قالوا 

 جيد.
من الطلبة قالوا أف تقدًن اؼبفردات اعبذاب حىت تسهيل غبفظ اؼبفردات بدرجة جيد  %٘،ٔٙ (ٙ

 جة جيد.قالوا أف تقدًن اؼبفردات اعبذاب حىت تسهيل غبفظ اؼبفردات بدر  %٘،ٖٛجدا ك 
 %ٚٚمن الطلبة قالوا أف سهولة غبفظ ك لفهم اؼبفردات بالغناء بدرجة جيد جدا ك  %ٖٕ (ٚ

 قالوا أف سهولة غبفظ ك لفهم اؼبفردات بالغناء بدجة جيد.
من الطلبة قالوا أف التدريبات اليومية تساعد لثبوت حفظ اؼبفردات بدرجة جيد  %ٜ،ٖ٘  (ٛ

 ة تساعد لثبوت حفظ اؼبفردات بدرجة جيد.قالوا أف التدريباب اليومي %ٔ،ٙٗجدا ك 



وووو  
 

من الطلبة قالوا أف التمرينات كل أبواب يساعدكف أف يفهموا اؼبفدرات جيدا بدرجة  %ٜ،ٖ٘ (ٜ
قالو أف ىذا أف التمرينات كل أبواب يساعدكف أف يفهموا اؼبفدرات  %ٔ،ٙٗجيد جدا ك 

  جيدا بدرجة جيد.
م لتعلم الذايت يف مواد اؼبفردات بدرجة من الطلبة قالوا أف ىذا الكتاب يساعدى %٘،ٔٙ (ٓٔ

قالوا أف ىذا الكتاب يساعدىم لتعلم الذايت يف مواد اؼبفردات بدرجة  %٘،ٖٛجيد جدا ك 
 جيد.

ك بعد أف قاـ الباحث بتجربة اؼبواد اؼبطوراة ككزع الباحث االستبانة لطلبة فصل الواحد 

حث االستبانة أيضا ؼبدرسة اللغة العربية ، كزع البامدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج

 يف ىذا اؼبكاف كىي األستاذة مائدة الىت ربتول على :

 !السهولة يف فهم اؼبواد اؼبوجودة .ٔ

 ىذا الكتاب جذاب لقراءتو! .ٕ

 الطريقة اؼبستخدمة جذابة ك مناسبة باغباجة! .ٖ

 ىذا الكتاب يشجعٌت يف تعلم اللغة العربية خاصة يف تعلم اللغة العربية! .ٗ

 تصميم ىذا الكتاب جذاب ك تسهيل غبفظ اؼبفردات! .٘

 تقدًن اؼبفردات اعبذاب حىت تسهيل غبفظ اؼبفردات! .ٙ

 الغناء يساعدىن غبفظ اؼبفردات سهبل ك سريعا! .ٚ

 الغناء يساعدىن لثبوت اؼبفردات الىت قد حفظ! .ٛ



زززز  
 

 التمرينات كل أبواب يساعدىن أف يفهم اؼبفدرات جيدا! .ٜ

 ذايت يف مواد اؼبفردات!ىذا الكتاب يساعدىن لتعلم ال  .ٓٔ

 ك من ىذه بنود االستبانة حسب الباحث بالرموز :
  

 
 

ك من االستبانة السابقة يأتى هبا اؼبدرسة نتيجة ك مداخلة ك إضافة فيها، ك ىي  
 كالبيانات ك اعبدكؿ األتية :

 
 (ٜ.ٗ) اجلدولقائمة 

 عناصر التىكيم الرقم
 النتيجة

٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 
    √  !واد اؼبوجودةالسهولة يف فهم اؼب ٔ
    √  ىذا الكتاب جذاب لقراءتو! ٕ
    √  الطريقة اؼبستخدمة جذابة ك مناسبة باغباجة! ٖ

ىذا الكتاب يشجعٌت يف تعلم اللغة العربية  ٗ
 خاصة يف تعلم اللغة العربية!

 √    

تصميم ىذا الكتاب جذاب ك تسهيل غبفظ  ٘
 اؼبفردات!

√     

عبذاب حىت تسهيل غبفظ تقدًن اؼبفردات ا ٙ
 اؼبفردات!

√     

P =  x 100 % 



حححح  
 

الغناء يساعدىن غبفظ اؼبفردات سهبل ك  ٚ
 سريعا!

√     

الغناء يساعدىن لثبوت اؼبفردات الىت قد  ٛ
 حفظ!

√     

التمرينات كل أبواب يساعدىن أف يفهم  ٜ
 اؼبفدرات جيدا!

 √    

ىذا الكتاب يساعدىن لتعلم الذايت يف مواد  ٓٔ
 اؼبفردات!

 √    

 ٗٗ ؾبموعة نتيجة احملصوؿ
 %ٛٛ اؼبئوية الصبلحة

 جيد جدا التقدير
 ك دليل لتفسَت البيانات من النتائج كما يف البياف التايل:

 معيار النجاح نتيجة اؼبعدلة
 جيد جدا %ٓٓٔ-%ٔٛ

 جيد %ٔٙ-%ٓٛ
 مقبوؿ %ٔٗ-%ٓٙ
 ناقص %ٕٔ-%ٓٗ
 ناقص جدا %ٓ -%ٕٓ

 
% ك ىذه تدؿ أف ٛٛن االستبانة فىصل الباحث نتيجة بعد أف حسب الباحث نتائج م .ٔ

 الكتاب اؼبطور يف درجة جيد جدا.



طططط  
 

قد أتو األساذة اؼبداخبلت ك اإلضافات يف تلك االستبانة ك ىي أف ىذا الكتاب جيد جدا،  .ٕ
لو ؿبتويات اعبيدة يف تعليم اؼبفردات للمبتدئُت ك السيما بالغناء ك اغبركة يف تعليمو، طريقة 

ة جيدة ك فبطيعة ك لكن التمرينات ناقيص ألف الطلبة وببوف التمرينات أيضا ليسو اؼبستخدم
 البتعد ملل طلبة يف تعلم اللغة العربية. احملافظة فقط

 الفصل اخلامس
 نتائج البحث و التوصيات و االقًتاحات

 نتائج البحث . أ
ردات ك إعتماد على البيانات الذل حصل عليو الباحث بعد أف طور الباحث مواد اؼبف

 حكمها اػبرباء ك جرهبا الطلبة فاستطيع أف يستنتج كما يلي:
( التىليل : ىو عملية لتىليل ٔيتم تطوير تعليم مواد اؼبفردات على طبسة اؼبراحل:  -

( ٕ، مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنجاؼبشكبلت ك االحتياجات اؼبوجودة يف 
( ٖويات ليىلل اؼبشكبلت اؼبوجودة يف ىذا اؼبكاف، التصميم : صمم الباحث الكتاب أك احملت

التطوير : يعٌت طلب الباحث ربكيم اػببَت يف مرحلة التصميم عُت الباحث الكتاب اؼبطور إىل 
( التطبيق : يطبق الباحث الكتاب ٗخبَتين ) خبَت احملتول ك اػببَت التصميم الكتاب اؼبطور(، 

لقاءات،  سبعة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنج مدرسةاؼبطور إىل الطلبة فصل الواحد يف 
 ( التقوًن : وبسب الباحث نتيجة الطلبة بعد استخداـ الكتاب اؼبطور.٘

 قد مت تطوير مواد اؼبفردات يف شكل الكتاب اؼبصاحب، ك يتكوف ىذا الكتاب كما التالية: -
 اسم الكتاب اؼبطور ىو : - أ

Belajar Bahasa Arab 

 ؼبفردات اليومية"الكتاب األساسي "ا
 اإلرشادات للمدرس يف استخداـ الكتاب - ب



يييي  
 

 ؿبتويات الكتاب اليت تتكوف على : - ج
اؼبواد بشكل نظامي ك تتكوف على ستة ابواب : باب األكؿ أعضاء اعبسم،  -

باب الثاىن حسابية بسيطة، باب الثالث األنشطة اليومية، باب الرابع يف 
 سادس اغبيوانات.اؼبدرسة، باب اػباممل بيو ك أقسامو، باب ال

 لكل ابواب التمرينات  -
 بالغناء يف الشريطة اؼبتعلمة. مدرسيف تطبيقو الكتاب اؼبطور ُسْوَعَد  -

اعتمادا على نتيجة االستبانة من خبَتين ك ىو اػببَت ؾباؿ اللغة ك احملتول ك اػببَت يف ؾباؿ  -
ك ىي يف  %ٛٚاؼبطورة تصميم الكتاب. اػببَت يف ؾباؿ اللغة العربية قد أعطى نتيجة للمواد 

ك ىي  %ٓٛ، أما اػببَت يف ؾباؿ تصميم الكتاب قد أعطى نتيجة للمواد الطورة  جيددرجة 
 .جيددرجة 

مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف اعتمادا على نتيجة االستبانة من مدرسة اللغة العربية  -
 .جيد جداك ىي يف درجة  %ٛٛحصل الباحث أف اؼبواد اؼبطورة بنتيجة  ماالنج

% قالوا أف الكتاب اؼبطور ٖٛ،ٜٔالباحث اعتمادا على نتيجة االستبانة من الطلبة حصل  -
جذابة ك سهولة لفهم ك غبفظ اؼبفردات ك يشجعهم يف تعلم الغة العربية خاصة يف تعلم 

 اؼبفردات.
 ك ىذه تدؿ على أف ٕٛ tاعتمادا على نتيجة امتىاف القبلى ك البعدم فوجد الباحث نتيجة  -

 استخداـ مواد اؼبطور. الطلبة وبصلوف النتيجة أحسن ك أعلى بعد
 

 التوصيات  . ب
مدرسة دار الفبلح الدينية بعض التوصيات الذل يقدمو الباحث ؼبدرسة الغة العربية 

 فيما يلي: باغيبلراف ماالنج



كككك  
 

الكتاب اؼبطور لو ؿبتويات اعبيدة يف تعليم اؼبفردات للمبتدئُت ك السيما بالغناء ك  -
 غبركة يف تعليمو.ا

 طريقة اؼبستخدمة جيدة ك فبطيعة. -
التمرينات ناقيص ألف الطلبة وببوف التمرينات أيضا ليسو احملافظة فقط البتعد ملل  -

 طلبة يف تعلم اللغة العربية.
 

 ج. اإلقًتاحات
 مناسب على نتيجة من ىذا البىث، يقدـ الباحث اإلقًتاحات منها:  

ت على أساس طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة لطلبة فصل إف اؼبواد تعليم اؼبفردا -
مناسب حباجة الطلبة اؼببتدئُت  مدرسة دار الفبلح الدينية باغيبلراف ماالنجاألكؿ 

 ألهنم وببوف إىل التعلم اؼبفردات باغبركة ك بالغناء.
 يرجو الباحث الكتاب اؼبطور يستخدـ يف ىذه اؼبدرسة -
صبلح ك النقد على ىذه الرسالة الهنا بعيدة من يرجوا الباحث اىل القراء اإل -

 الكماؿ.
تأمل الباحث ىذا الباحث أساسا للمبىوث اؼبستقبلة لتطويره يف اجملاؿ األكسع  -

ألف ىذا البىث ؿبدكد يف تعليم اؼبفردات على اؼبستوم اؼببتدئُت، كاقًتاح الباحث 
دـ. عسى ىذا البىث على الباحثُت البلحقُت أف يطور يف اؼبستوم اؼبتوسط ك اؼبتق

 يستطيمع أف يستنفيد اىل اؼبدرسوف اللغة العربية ك الباحثوف األخركف. أمُت.
 

 



لللل  
 

 قائمة ادلصادر و ادلراجع
 

 ـ( ٜٜٔٔ، )القاىرة: دار اؼبعارؼ، نهج و عناصرهادلإبراىيم بيسويت عمَتة، 
سدية الكاملة )حبث تنمية مهارة االستماع و الكالم بطريقة االستجابة اجل .ـٕٛٓٓ إباف بويامن.

إجرائي صفي يف الصف األول من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ببوحونج 
رسالة اؼباجستَت، غَت منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك مالك ، بورواكرتا(

 إبراىيم اإلسبلمية اغبكموية دباالنج.

، متزجزكف اظباعيل صيب كعبد تعليم اللغاتمذاىب وطرائق يف جاؾ رتشاردز ك ثيودكر ركجز، 
 ( ٜٜٓٔالرضبن عبد العزيز العبداف كعمر الصديق عبد هللا )الرياض: دار عامل الكتاب، 

 .ٕٔٔٓ، الدار العلمية للنشر كالتوزيع، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباـبتار الطهر حسُت، 

، )مكة اؼبكرمة: ليم العربية لغري الناطقني هبااألسس ادلعجمة و الثقافة لتعرشدم اضبد طعيمة، 
 جامعة أـ القرل، دكف السنة(

، )مصر: جامعة اؼبنصورة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناىجة وأساليبورشدم أضبد طعيمة، 
 دكف السنة(

اطيقني بلغات دليل عمل إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية للن رشدم أضبد طعيمة،
 (ٜٜٗٔمعهد تعليم اللغة العربية، جامعة أـ القرل،  :مكة مكرمة) أخري

 ـ( ٖٜٜٔ، )القاىرة: دار الفكر العريب، أصول الًتبية اإلسالمية سعيد إظباعيل على،



مممم  
 

تعليم مهارة االستماع بطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة )حبث جترييب يف  .ـٕٔٔٓضياء الدين،
، رسالة اؼباجستَت، غَت جاوى الشرقية( –دى ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج مدرسة نور اذل

 منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكموية دباالنج.

دروس الدورات التدريبية دلعلمى اللغة لغري الناطقني هبا اجلانب عبد الرضبن إبراىيم الفوزاف كأخركف، 
 ىػ( ٕٗٗٔ، )نؤسسة الوقف اإلسبلمى، ريالنظ

، )الرياض: جامعة طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصلي، 
 (ٕٔٓٓـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، اإلما

 (ٕٔٓٓ، )القاىرة: دالر غريب، تكنولوجيا إنتاج ادلواد التعليميةعبد العظيم عبد السبلـ الفرجاين. 

)عماف: دار كائل للنشر، منهجية البحث العلمي، ؿبمد عبيدات، كؿبمد أبو نصار، كعقلة مبيضُت، 
ٜٜٜٔ ) 

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 
 تقوميو –حتليلو  –اخرى. إعداده 

، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ناصر عبد هللا الغايل، عبد اغبميد عبد هللا،
 ـ(ٜٜٔٔ)الرياض: دار الغايل، 

فعالية استخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة االستماع  .ـٜٕٓٓنور القمرم،
رسالة ، )حبث إجرئي بالتطبيق على مدرسة سونان كريي االبتدائية االسالمية  ماالنج(

َت منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك مالك إبراىيم اإلسبلمية اؼباجستَت، غ
 اغبكموية دباالنج.
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سسسس  
 

 قبل البىث
مدرسا درس اللغة العربية  ةاؼبائدة اغباج مع استاذة مباشرة ك منظم ةالباحثومقابليف ىذه الدراسة، قاـ 

كهتدؼ ىذه اؼبقابلة عبمع اؼبعلومات عن حالة . االنجم األكىل بغيبلرافدار الفبلح الدينية  ةرساؼبديف 
دار الفبلح  ةرساؼبدكقد أجريو ىذه اؼبقابلة يف منزلو الواقع يف حي . تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة

 :ىوؿطلب الباحثماالنج كيف ىذه اغبالة  األكىل بغيبلرافالدينية 

 لعربية، كخاصة تعلم اؼبفردات؟ما ىي الكتب اليت يتم استخدامها يف تعلم اللغة ا .ٔ

 يف رأيك ما مدل أنبية تعلم اؼبفردات العربية؟ .ٕ

 ما ىي األساليب اؼبستخدمة ؽبذا يف تعلم اؼبفردات؟ .ٖ

ماالنج يف تعلم  األكىل بغيبلرافدار الفبلح الدينية  ةرساؼبدما ىي األىداؼ اؼبرجوة من  .ٗ

 اؼبفردات؟

 العربية؟ىل ىناؾ كتاب خاص غبفظ اؼبفردات تعلم اللغة  .٘

 ىل أنو يف تعلم اؼبفردات باستخداـ الوسائل التعليمية؟ .ٙ

 ما ىي اللغة اليت تستخدمها يف عملية التعلم خبلؿ ىذه اؼبفردات؟ .ٚ

 ماذا عن قدرة الطبلب على فهم اؼبفردات اؼبادية القائمة بشكل عاـ؟ .ٛ

 ما ىي الصعوبات اليت تواجو اؼبعلمُت عند تدريمل اؼبفردات؟ .ٜ

 لتعلم اؼبفردات؟ الطبلب كيف متىممل .ٓٔ

PEDOMAN WAWANCARA 



عععع  
 

Pra Peneletian 

 Dalam penelitian ini, Peneliti mengadakan wawancara secara langsung dan terstruktur 

dengan ustadzah Hj Maidah sebagai guru matapelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Ula 

Darul Falah Pagelaran Malang. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

tentang keadaan pendidikan bahasa arab di sekolah ini. Wawancara ini dilaksanakan di rumah 

beliau yang berada di lingkungan Madrasah Diniyah Ula Darul Falah Pagelaran Malang dan 

dalam hal ini peneliti bertanya tentang: 

1. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab, khususnya pembelajaran 

kosakata? 

2. Menurut anda seberapa pentingkah pembelajaran kosakata bahasa arab? 

3. Metode apa saja yang digunakan selama ini dalam pembelajaran kosakata? 

4. Apa tujuan yang diharapkan oleh Madrasah Diniyah Ula Darul Falah Pagelaran Malang 

dalam pembelajaran kosakata? 

5. Apakah ada buku khusus untuk pembelajaran menghafal kosakata bahasa arab? 

6. Apakah dalam pembelajaran kosakata anda menggunakan media pembelajaran? 

7. Bahasa apa yang anda gunakan dalam proses pembelajaran kosakata selama ini? 

8. Bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi kosakata yang ada secara 

umum? 

9. Apa saja kesulitan yang dihadapi guru ketika mengajarkan kosakata? 

10. Bagaimana antusias siswa dalam belajar kosakata? 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 



فففف  
 

ANALISIS KEBUTUHAN SANTRI DALAM PEMBELAJARAN KOSAKATA 

DI MADRASAH DINIYAH ULA DARUL FALAH 

PAGELARAN MALANG 
KUESIONER UNTUK SANTRI 

 

Nama   :  

Kelas   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkarilah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi pembelajaran bahasa arab di 

Madrasah Diniyah Ula Darul Falah! 

1. Apakah anda suka pembelajaran kosakata bahasa arab? 

a. Sangat suka   d. Tidak suka 

b. Suka    e. Sangat tidak suka 

c. Biasa saja 

 

2. Menurut pendapat anda, Apakah pembelajaran kosakata bahasa arab itu mudah? 

a. Sangat mudah   d. Tidak mudah 

b. Mudah    e. Sangat tidak mudah 

c. Biasa saja 

 

3. Apakah metode yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa arab selama ini 

bermacam-macam, khususnya dalam pembelajaran kosakata? 

a. Sangat bermacam-macam d. Tidak bermacam-macam 

b. Bermacam-macam  e. Sangat tidak bermacam-macam 

c. Setengah-setengah 

 

PETUNJUK: 

1. Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penelitian semata dan sama 

sekali bukan untuk menilai kinerja santri, guru, atau kepala sekolah. 

Oleh karena itu, informasi yang benar dan akurat sangat diperlukan 

untuk keberhasilan proses penelitian ini. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari kolom yang 

sesuai dengan kondisi pembelajaran yang sebenarnya. 

3. Atas perhatian dan kerjasama Anda, saya mengucapkan terima kasih. 

4. Keterangan nilai dalam setiap butir adalah:  a. 5  d. 2 

   b. 4  e. 1 

      c. 3 



صصصص  
 

4. Apakah Anda bisa menghafal kosakata bahasa arab dengan mudah dan cepat? 

a. Sangat mudah dan cepat d. Tidak mudah dan tidak cepat 

b. Mudah dan cepat  e. Sangat tidak mudah dan sangat tidak cepat 

c. Biasa saja  

 

5. Apakah desain buku ini menarik? 

a. Sangat menarik  d. Tidak menarik 

b. Menarik   e. Sangat tidak menarik 

c. Biasa saja 

 

6. Apakah kitab yang dipakai selama ini banyak soal-soal latihan banyak dan bermacam-

macam? 

a. Iya, Sangat bermacam-macam d. Tidak bermacam-macam 

b. Iya, bermacam-macam  e. Sangat tidak bermacam-macam 

c. Setengah-setengah 

 

7. Apakah anda merasa kesulitan dalam menghafal kosakata dengan menggunakan buku yang 

selama ini dipakai! 

a. Sangat kesulitan   d. Tidak kesulitan 

b. Kesulitan    e. Sangat tidak kesulitan 

c. Setengah-setengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yth. Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 



قققق  
 

Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Tarbiyah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Di Tempat 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir studi, dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk 

menjadi pakar ahli dibidang isi buku pembelajaran yang kami kembangkan untuk tesis yang 

sedang kami tulis dengan judul: 

 " تطوير مواد تعليم اؼبفردات على أساسى طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة

 ى مدرسة دار الفبلح الدينية باغبلراف ماالنج"بالتطبيق عل

Demikian permohonan ini, atas kesediaan dan perhatian Bapak kami sampaikan banyak terima 

kasih. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh 

        Malang, 4 April 2016 

        Mengetahui 

Direktur Pascasarjana      Mahasiswa Pemohon 

Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

 

 

Prof. Dr H. Baharuddin, M.Pd    Badrul Khoir 

NIP 19561231 198303 1 032     Nim 13730043 

 

Kepada 



رررر  
 

Yth.Dr.HR. Taufiqurrochman, M.A 

Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Tarbiyah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Di Tempat 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir studi, dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk 

menjadi pakar Ahli Rancangan Pengembangan Paket Pembelajaran yang kami kembangkan 

untuk tesis yang sedang kami tulis dengan judul: 

 " تطوير مواد تعليم اؼبفردات على أساسى طريقة اإلستجابة اعبسدية الكاملة

 بالتطبيق على مدرسة دار الفبلح الدينية باغبلراف ماالنج"

Demikian permohonan ini, atas kesediaan dan perhatian Bapak kami sampaikan banyak terima 

kasih. 

WassalamualaikumWarahmatullahiwabarakatuh 

        Malang, 4 April 2016 

        Mengetahui 

Direktur Pascasarjana      Mahasiswa Pemohon 

Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

 

 

Prof. Dr H. Baharuddin, M.Pd    Badrul Khoir 

NIP 19561231 198303 1 032     Nim 13730043 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI ISI PEMBELAJARAN 



شششش  
 

UNTUK BUKU BELAJAR BAHASA ARAB "اَْلُمْفَرَداُت اْليَ ْوِميَّةُ “الِكَتاُب اأَلَساِسي    

MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH DARUL FALAH 

 

Kepada Yth: Ust. Dr.H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

Ahli Isi Pembelajaran buku “Belajar Bahasa Arab   اَْلُمْف   َرَداُت اْليَ ْوِميَّ   ةُ “الِكتَ   اُب اأَلَساِس   ي ” untuk 

pembelajaran mufradat di Madrasah Diniyah Awwaliyah/Sederajat. 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Magister pada Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Malang, saya mengembangkan bahan ajar untuk 

santri kelas IMadrasah Diniyah Awwaliyah Darul Falah berupa buku “Belajar Bahasa Arab الِكتَاُب

"دَاُت اْليَْوِميَّةاَْلُمْفرَ “األََساِسيُّ  ”untuk pembelajaran mufradat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk memberikan penilaian 

dan tanggapan yang berkaitan dengan rancangan buku “Belajar Bahasa Arab  الِكتَ  اُب اأَلَساِس  ي

"اَْلُمْف َرَداُت اْليَ ْوِميَّ ةُ “ ” untuk pembelajaran mufradatini, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang 

diajukan dalam angket ini serta menuliskan komentar maupun saran. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 

 

 SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

5 4 3 2 1 

Sangat sesuai Sesuai Cukup Kurang sesuai Sangat kurang sesuai 

Sangat jelas Jelas Cukup Kurang jelas Sangat kurang jelas 

Sangat menarik Menarik Cukup Kurang menarik Sangat kurang menarik 

Sangat mudah Mudah Cukup Kurang mudah Sangat kurang mudah 

Sangat tepat Tepat Cukup Kurang tepat Sangat kurang tepat 

 

Jawaban, komentar, maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi saya untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk buku “Belajar 

Bahasa Arab   ِميَّ  ةُ اَْلُمْف  َرَداُت اْليَ وْ “الِكتَ  اُب اأَلَساِس  ي" ” untuk pembelajaran mufradat yang akan saya 

kembangkan ini. 

Atas perhatian dan bantuan Bapak saya mengucapkan terima kasih. 

 

 



تتتت  
 

 

 

Malang, 4 April 2016 

Peneliti, 

 

 

Badrul Khoir 

NIM: 13720043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI ISI PEMBELAJARAN 



ثثثث  
 

UNTUK BUKU “BELAJAR BAHASA ARAB اَْلُمْفَرَداُت اْليَ ْوِميَُّة"“الِكَتاُب اأَلَساِسي   ” 

MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH DARUL FALAH 

 

I. BUKU “BELAJAR BAHASA ARAB   اَْلُمْف    َرَداُت اْليَ ْوِميَّ    ةُ “الِكتَ    اُب اأَلَساِس    ي" ” UNTUK 

PEMBELAJARAN MUFRADAT 

 

A. PETUNJUK       5   4     3       2          1 

1. Kejelasan isi  

2.  Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen petunjuk 

adalah: 

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….… 

B.  KESESUAIAN MATERI 

3.  Kesesuaian materi dengan kebutuhan 

 tingkatan Santri. 

4.  Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen tujuan 

khusus pembelajaran adalah: 

……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….… 

C. TADRIIBAT 

5. Kesesuaian tadriibat dengan tujuan khusus  

 pembelajaran. 

6. Kesesuaian soal tadriibat dengan isi  

pembahasan 

7. Jumlah soal latihan sesuai dengan tingkatan 

santri. 

8. Kesesuaian ta’limat/ kata perintah 

dengan soal latihan. 

9. Kejelasan contoh dalam setiap latihan 

10. Variasi jenis- jenis tadribat. 

11. Kesesuaian tata urut susunan tadribat 



خخخخ  
 

ditinjau dari aspek tingkat kemudahan 

dan kesukaran. 

 

 

12. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen soal 

tamrinaat adalah: 

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….……… 

D. DAFTAR RUJUKAN/MARAJI’ 

14. Ketepatan buku maraji’ yang digunakan. 

 15. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang maraji’ yang 

digunakan adalah: 

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….……… 

16. Saran-saran secara umum terhadap produk pengembangan. 

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….……… 

 

Malang,  

 

 

Dr.H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

 

 



ذذذذ  
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI RANCANGAN PENGEMBANGAN 

PAKET PEMBELAJARAN 

UNTUK BUKU “BELAJAR BAHASA ARAB   اَْلُمْفَرَداُت اْليَ ْوِميَُّة"“الِكَتاُب اأَلَساِسي ” 

MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH DARUL FALAH 

 

Kepada Yth: Ustad DR. HR. Taufiqurrochman, M.A 

Ahli Rancangan Pengembangan Paket Pembelajaran (Belajar Bahasa Arab   اَْلُمْفػَرَداُت “الِكتَػاُب اأَلَساِسػي
 (Untuk Pembelajaran mufradat اْليَػْوِميَُّة"

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Magister pada Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Malang, saya mengembangkan bahan ajar untuk 

santri kelas Imadrasah diniyah awwaliyah darul falah berupa buku Belajar Bahasa Arab  الِكتَاُب

اَْلُمْفَردَاُت اْليَْوِميَّةُ"“األََساِسيُّ   untuk pembelajaran mufradat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk memberikan penilaian 

dan tanggapan yang berkaitan dengan rancangan bukuBelajar Bahasa Arab   اَْلُمْفػَرَداُت “الِكتَػاُب اأَلَساِسػي

 UntukPembelajaran mufradat ini, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan اْليَػْوِميَّػُة"

dalam angket ini serta menuliskan komentar maupun saran. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 

 SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

5 4 3 2 1 

Sangat sesuai  Sesuai  Cukup Kurang sesuai Sangat kurang sesuai 

Sangat jelas  Jelas  Cukup Kurang jelas Sangat kurang jelas 

Sangat menarik Menarik  Cukup Kurang menarik Sangat kurang menarik 

Sangat mudah Mudah   Cukup Kurang mudah Sangat kurang mudah 

Sangat tepat  Tepat  Cukup Kurang tepat Sangat kurang tepat 

 

Jawaban, komentar, maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi saya untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk buku Belajar 

Bahasa Arab   اَْلُمْفػػػَرَداُت اْليَػْوِميَّػػػُة"“الِكتَػػػاُب اأَلَساِسػػػي  Untuk Pembelajaran mufradat yang akan saya 

kembangkan ini. 



ضضضض  
 

Atas perhatian dan bantuan Bapak saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

Malang, 04 April 2016 

Peneliti, 

 

Badrul Khoir 

NIM: 13720043 



غغغغ  
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI DESAIN PEMBELAJARAN 

UNTUK BUKU“BELAJAR BAHASA ARAB "اَْلُمْفَرَداُت اْليَ ْوِميَّةُ “الِكَتاُب اأَلَساِسي   ” 
MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH DARUL FALAH 

 

A. PERWAJAHAN 

1. Sampul depan dan belakang buku, Tentang: 

       5   4     3       2         1 

1. Kejelasan tulisan  

2. Kemenarikan tulisan 

3. Ketepatan tulisan  

4. Kesesuaian ukuran buku 

5. Ketepatan ukuran huruf 

6. Ketepatan jenis huruf 

7. Keserasian paduan warna 

8. Ketepatan tebal kertas cover 

9. Kualitas kertas cover 

10. Kualitas penjilidan  

11. Keindahan tampilan huruf 

12. Keindahan tampilan gambar 

 

2.  Tata letak sampul, Tentang: 

1. Penempatan tulisan dari tepi kertas buku 

ajar 

2. Penempatan gambar dalam halaman kertas 

3. Penempatan gambar pada sampul depan 

4. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen 

perwajahan adalah: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........ 

 



ظظظظ  
 

B.  HALAMAN JUDUL, Tentang: 

1. Kejelasan tulisan  

2. Ketepatan ukuran huruf  

3. Ketepatan tulisan  

4. Ketepatan jenis huruf  

5. Ketepatan jarak spasi 

6. Kualitas kertas yang digunakan 

7. Tata letak tulisan terhadap tepi buku 

8. Kemenarikan tampilan 

9. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen 

halaman judul adalah: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

C.  KATA PENGANTAR, Tentang: 

1. Ketepatan penempatan  

2. Kemenarikan tampilan  

3. Ketepatan ukuran huruf 

4. Ketepatan jenis huruf 

5. Ketepatan jarak spasi 

6. Sistematika penulisan 

7. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen 

kata pengantar adalah: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

D.  LATIHAN / TAMRINAAT, Tentang: 

1. Ketepatan penempatan  

2. Kemenarikan tampilan  



أأأأأ  
 

3. Kesesuaian gambar 

4. Sistematika penulisan 

5. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen 

latihan dan kunci jawaban adalah: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

I.  SUMBER BACAAN/MARAJI’, Tentang: 

1. Ketepatan penempatan  

2. Sistematika penulisan 

3. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, saran/komentar tentang komponen 

sumber bacaan adalah: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Malang,  

 

 

DR. HR. Taufiqurrochman, M.A  

 

 

 

 

 

 

 



ببببب  
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS TANGGAPAN DAN RESPON SANTRI  

TERHADAP BUKU BELAJAR BAHASA ARAB "الكتاب األساسي "المفردات اليومية 

DI MADRASAH DINIYAH ULA DARUL FALAH 

PAGELARAN MALANG 
Nama   :  

Kelas   :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkarilah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi pembelajaran bahasa arab di 

Madrasah Diniyah Ula Darul Falah! 

1. Materi buku ini mudah difahami! 

a. Sangat mudah difahami  d. Tidak mudah difahami 

b. Mudah difahami   e. Sangat tidak mudah difahami 

c. Biasa saja 

 

2. Buku ini menarik untuk dibaca! 

a. Sangat menarik  d. Tidak menarik 

b. Menarik   e. Sangat tidak menarik 

c. Biasa saja 

 

3. Metode yang diajarkan menarik dan sesuai dengan kebutuhan! 

a. Sangat menarik  d. Tidak menarik 

b. Menarik   e. Sangat tidak menarik 

c. Biasa saja 

PETUNJUK: 

1. Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penelitian semata dan sama sekali 

bukan untuk menilai kinerja anda serta tidak berpengaruh terhadap nilai 

ujian anda. Oleh karena itu, informasi yang benar dan akurat sangat 

diperlukan untuk keberhasilan proses penelitian ini. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari kolom yang 

sesuai dengan kondisi pembelajaran yang sebenarnya. 

3. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. 

4. Keterangan nilai dalam setiap butir soal adalah:  a. 5  d. 2 

   b. 4  e. 1 

      c. 3 



ججججج  
 

 

4. Buku ini meningkatkan semangat saya dalam belajar bahasa arab, khususnya menghafal 

kosakata! 

a. Sangat meningkatkan  d. Tidak meningkatkan 

b. meningkatkan   e. Sangat tidak meningkatkan 

c. Biasa saja  

5. Desain buku ini menarik dan memudahkan saya dalam memahami materi! 

a. Sangat menarik dan memudahkan  d. Tidak menarik dan memudahkan 

b. Menarik dan memudahkan   e. Sangat tidak menarik dan tidak  

c. Biasa saja memudahkan 

 

6. Penyajian kosakata yang menarik sehingga memudahkan untuk memahami dan 

menghafalkannya! 

a. Sangat memudahkan   d. Tidak memudahkan 

b. memudahkan    e. Sangat tidak memudahkan 

c. Biasa saja 

 

7. Lagu-lagu membantu saya untuk menghafal mufradat dengan mudah dan cepat! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 

 

8. Lagu-lagu membantu saya untuk menjaga kosakata yang sudah dihafalakan! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Cukup membantu   e. Sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 

 

9. Latihan-latihan soal setiap bab membantu saya untuk lebih bisa memahami kosakata! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Cukup membantu   e. Sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 

 

10. Kitab ini membantu saya untuk belajar mandiri! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Cukup membantu   e. sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 

 

 

 



ددددد  
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS TANGGAPAN DAN RESPON GURU MATAPELAJARAN  

TERHADAP BUKU BELAJAR BAHASA ARAB "الكتاب األساسي "المفردات اليومية 

DI MADRASAH DINIYAH ULA DARUL FALAH 

PAGELARAN MALANG 
 

Kepada : Ustadzah Hj Maidah 

  Guru Bahasa Arab 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Megister pada 

Program Studi Pembelajaran Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Saya mengembangkan paket pembelajaran kosakata Bahasa Arab 

untuk santri kelas 1 Ula Madrasah Diniyah Darul Falah. 

Sehubungan dangan hal tersebut, mohon kesedian Ustadzah untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan kesesuaian, keterpakaian dengan santri kelas 1 

Ula Madrasah Diniyah Darul Falah dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 

angket ini serta menuliskan komentar maupun saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkarilah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi pembelajaran bahasa arab di 

Madrasah Diniyah Ula Darul Falah! 

1. Materi buku ini mudah difahami! 

a. Sangat mudah difahami  d. Tidak mudah difahami 

PETUNJUK: 

1.  Kuesioner ini dibuat untuk kepentingan penelitian semata dan sama 

sekali bukan untuk menilai kinerja guru. Oleh karena itu, informasi yang 

benar dan akurat sangat diperlukan untuk keberhasilan proses penelitian 

ini. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari kolom yang 

sesuai dengan kondisi pembelajaran yang sebenarnya. 

3. Atas perhatian dan kerjasama Anda, kami mengucapkan terima kasih. 

4. Keterangan nilai dalam setiap butir adalah:  a. 5  d. 2 

   b. 4  e. 1 

      c. 3 



ههههه  
 

b. Mudah difahami   e. Sangat tidak mudah difahami 

c. Biasa saja 

 

2. Buku ini menarik untuk dibaca! 

a. Sangat menarik  d. Tidak menarik 

b. Menarik   e. Sangat tidak menarik 

c. Biasa saja 

3. Metode yang diajarkan menarik dan sesuai dengan kebutuhan! 

a. Sangat menarik  d. Tidak menarik 

b. Menarik   e. Sangat tidak menarik 

c. Biasa saja 

 

4. Buku ini meningkatkan semangat saya dalam belajar bahasa arab, khususnya menghafal 

kosakata! 

a. Sangat meningkatkan  d. Tidak meningkatkan 

b. meningkatkan   e. Sangat tidak meningkatkan 

c. Biasa saja 

 

5. Desain buku ini menarik dan memudahkan saya dalam memahami materi! 

a. Sangat menarik dan memudahkan  d. Tidak menarik dan memudahkan 

b. Menarik dan memudahkan   e. Sangat tidak menarik dan tidak  

c. Biasa saja memudahkan 

 

6. Penyajian kosakata yang menarik sehingga memudahkan untuk memahami dan 

menghafalkannya! 

a. Sangat memudahkan   d. Tidak memudahkan 

b. memudahkan    e. Sangat tidak memudahkan 

c. Biasa saja 

 

7. Lagu-lagu membantu saya untuk menghafal mufradat dengan mudah dan cepat! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Membantu    e. Sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 

 

8. Lagu-lagu membantu saya untuk menjaga kosakata yang sudah dihafalakan! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Cukup membantu   e. Sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 

 

9. Latihan-latihan soal setiap bab membantu saya untuk lebih bisa memahami kosakata! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Cukup membantu   e. Sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 



ووووو  
 

 

10. Kitab ini membantu saya untuk belajar mandiri! 

a. Sangat membantu   d. Tidak membantu 

b. Cukup membantu   e. sangat tidak membantu 

c. Biasa saja 

 

11. Berikan saran kritik Anda tentang materi buku ajar ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ززززز  
 

NAMA  : 

KELAS  : 

KERJAKAN SOAL-SOAL BERIKUT DENGAN BENAR! 

I. Tariklah Garis Mufradat Sesuai dengan Gambar! 

    

    

    

    

    

 

II. Lingkarilah jawaban benar! 

 ٙ َواِحدٌ  ِستَّةٌ  ََخَْسةٌ 

 ٓٔ نِ َيةَ ثَ َما ِتْسَعةٌ  َعَشَرةٌ 

 ٗ َأْربَ َعةٌ  َعَشَرةٌ  ثَ  اَلثَةَ 

َعةٌ  ثَ َمانِ َيةَ   ٛ ِإثْ َنانِ  َسب ْ

 ُأُذنٌ 

 

 َثاَلثَةٌ 

 د    يَ 

 

 َحاِجبٌ 

 

 ََخَْسةٌ 

 



ححححح  
 

 

III. Terjemahkan kalimat berikut kedalam bahasa indonesia! 

 = ........... َشْعٌر    = ............  رَْأٌس 

 ..........=  ِس      ن       = ............  َخ        د  

 = ...........  ةٌ     ثَ   اَلثَ   = ............   ةٌ  يَ انِ   ثََ 

 

IV. Terjemahkan Kalimat Berikut Kedalam Bahasa Arab! 

o  انْ ڤَ داَل     .................... = 

o    ِي  ْ َكا ت   .................... = 

o  ْتَاَعان  .................... = 

o ڠِىْيُدو .................... = 

o َماتَا  .................... = 

 

 

 

 

 

 

Nilai: 



ططططط  
 

 البحث اجراءات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ييييي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ككككك  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



للللل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ممممم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ننننن  
 

 لسرية الذاتيةا
 : بدر اػبَت   االسم 

 ٜٛٛٔينايرب  ٕٓ: ماالنج،  مكاف تاريخ اؼبيبلد 

 وربر غمبوؿ بغيبلراف ماالنج: شاريع ر.أ كارتيٍت س   العنواف

 : اغباج ىاشم مكي   الوالد 

 : اغبجة مائدة   الوالدة 

 ٖٜٗٗٓٚٙٗٙ٘ٛٓ:   رقم احملوؿ

 eybard_bergem@yahoo.co.id:  الربيد اإللكًتكين 

 ادلراحل العلمية

حصل على شهادة التعليم من اؼبدرسة ركضة األطفاؿ فببع العلـو سوربر غمبوؿ بغيبلراف  .ٔ
 ـ. ٜٜ٘ٔنة ماالنج س

حصل على شهادة التعليم من اؼبدرسة اإلبتدائية باب السبلـ باقبرجو بغيبلراف ماالنج سنة  .ٕ
 ـ. ٕٔٓٓ

حصل على شهادة التعليم من اؼبدرسة الثانوية باب السبلـ باقبرجو بغيبلراف ماالنج سنة  .ٖ
 ـ ٕٗٓٓ

ورجو باسوركاف سنة حصل على شهادة التعليم من اؼبدرسة العالية مفتاح العلـو الياسيٍت ككن .ٗ
 ـ. ٕٚٓٓ

حصل على شهادة التعليم من اعبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج سنة  .٘
 ـ. ٕٔٔٓ


