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ABSTRAK 

Jamhuri, Wirawan. 2016. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Kesehatan Berbasis 

Kontekstual di SMK Yarsi Mataram. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab Pascasarjana Uinevrsitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing: (I) Dr. H. M. Abdul Hamid, MA. (II) Dr. H. Sutaman, MA. 

Kata Kunci : Pengembangan Bahan Ajar, Metode Kontekstual, Bahasa Arab Kesehatan. 

Dalam sebuah pembelajaran, bahan ajar itu sangat penting. Hal ini dibutikan oleh 

Allah SWT, selain mengutus Rasul, Allah pula menurunkan al-Qur’an sebagai bahan ajar 

yang sesuai untuk digunakan oleh Nabi Muhammad dalam mengajar/berdakwah kepada 

ummat manusia. Namun pada prakteknya, tidak semua orang berpegang pada apa yang 

dicontohkan oleh Allah SWT dan mengambil ibrah dari-Nya. Hal ini terpaksa 

dilakukannya dengan berbagai macam problematika. Walaupun demikian, sebaik-baik 

orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Dengan demikian, maka penting bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan cara menelisik 

problematika yang terjadi dan kebutuhan yang diingiinkan agar dapat menyusun bahan 

ajar yang sesuai untuk para siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi bahasa Arab dengan 

menghasilkan produk bahan ajar bahasa Arab Kesehatan untuk SMK serta  mengetahui 

sejauh mana efektifitas bahan ajar bahasa Arab Kesehatan tersebut untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa Arab siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yarsi Mataram. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti juga 

menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh 

Sugiono yang dikembangkan dari Borg Gall and Gall, berupa: analisis kebutuhan, desain 

produk, validasi produk, ujicoba pemakaian, revisi produk, ujicoba produk, revisi produk, 

dan produk masal. Adapun subjek uji coba dari penelitian ini terdiri atas 26 siswa dan 

guru bahasa Arab. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 

dokumentasi dan angket. Sedangkan pengolahan datanya menggunakan teknik analisis 

isi, analisis deskriptif, dan analisis statistik deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah adanya sebuah buku ajar bahasa Arab Kesehatan yang 

baru untuk SMK Kesehatan yang materinya disusun dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual yang terdiri atas delapan tema yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perawat maupun bidan. Adapun setiap judulnya mencakup: standar 

kompetensi, kompetensi dasar, kosakata, hiwar, qira’ah, latihan-latihan, evaluasi. Selain 

itu juga, buku ini dilengkapi dengan pedoman penggunaan buku, daftar mufradat dan 

daftar rujukan. Hasil dari validasi yang telah dilakukan oleh validator ahli isi dan bahasa 

terhadap bahan ajar ini bernilai sesuai, sedangkan dari validator ahli desain buku teks , 

hasilnya sangat sesuai. Selain itu juga, hasil analisis data yang didapat melalui angket 

guru bahasa Arab menunjukkan bahwa adanya kecocokan bahan ajar ini untuk diterapkan 

di SMK Yarsi Mataram. Pendapat tersebut senada dengan pendapat para siswa terhadap 

buku tersebut. Begitu pula penggunaan produk bahan ajar yang telah dikembangkan 

memiliki efektifitas yang signifikan dalam peningkatan kemampuan bahasa Arab siswa. 

Ini dibuktikan dengan nilai thitung (16,16) > ttabel (1,708). 
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ABSTRACT 

Jamhuri, Wirawan. 2016. Developing Contextual Based Health Arabic Teaching 

Material at Vocational High School of Yarsi Mataram. Thesis, Arabic Language 

Study Program Postgraduate University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Advisors: (I) Dr. H. M. Abdul Hamid, MA. (II) Dr. H. Sutaman, MA.  

Keyword: Teaching Material, Contextual Method, and Health Arabic   

 In a teaching and learning process, teaching material is very crucial since it has 

been postulated by God by delegating apostle and revealing the Holly Book, functioned 

as an appropriate teaching material, and used by the Prophet Muhammad in the teaching / 

preaching to all mankind. However, a lot of people do not stick to what is exemplified by 

God and take the lesson learnt from that Holly Book. Therefore, it had to be done 

variously; moreover, the best of sinners are those who repent. Thus, it is prominent for 

the researcher to conduct research and development by observing the occurring problems 

and conduct need survey as the basic consideration to design the appropriate teaching 

materials for the students. 

This research aimed at developing health Arabic Language teaching material for 

vocational high school and determining the extent of the effectiveness of those teaching 

materials to improve the Arabic language skills of Vocational High School students of 

Yarsi Mataram. 

Research and Development (R & D) is the method applied in this study with 

qualitative and quantitative approaches. Researchers are also applied the steps of research 

development, proposed by Sugiono, and developed from Borg Gall and Gall, include: 

needs analysis, product design, product validation, user testing, product revision, tried 

out, product revision, and a mass product. The tested subjects of this study consisted of 

26 students and a teacher of Arabic. The technique of collecting data using interviews, 

observation, documentation and questionnaires while the technique of data gathering 

using content analysis, descriptive analysis, and descriptive statistical analysis. 

The results of this study is the existence of the new health Arabic teaching 

material for Vocational High School of Yarsi Mataram prepared by using a contextual 

approach which consists of eight themes related to the activities carried out by nurses and 

midwives. Every title includes: Standard competence, basic competence, vocabulary, 

conversation, reading text, exercises, and evaluation. In addition, the book comes with the 

guidelines for the users and both of vocabularies and references list. The results of the 

validation have been carried out by the expert in term of content and language of the 

teaching material is valued reached the need of the students whereas the experts of text 

books design also judge that the results are very appropriate with the students need. 

Furthermore, the results of data gathering analysis through questionnaires for Arabic 

teacher indicated that these materials are crucial to be applied in Vocational High School 

of Yarsi Mataram as it is in line with the opinion of the students of that book. Similarly, 

the use of the developed product teaching has significant effectiveness in improving 

Arabic language skills of students. This is evidenced by t-count (16.16)> t table (1.708). 
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مبدرساااة السااياقيادلااادخلأساااسعلااىالصاااحيةللعلااومالعربيااةاللغااةماااادةتطااوير.م0761،،ويااراوانمجهااوري

كليااااةالعربيااااة،اللغااااةتعلاااايمقساااامادلاجسااااتر،رسااااالة.متاااااراميفادلهنيااااةالثانويااااة"(YARSI)يرسااااي"
دحممالدكتور(6:ادلشرف.ماالنجةاحلكومياإلسبلميةإبراىيممالكموالانجامعةالعلياالدراسات
 .ادلاجستر،سومتانالدكتور(0.ادلاجستر،عبداحلميد

 تطويرادلادة،ادلدخلالسياقي،اللغةالعربيةللصحة:ادلفتاحية الكلمات

إنادلادةمهميفعمليةالتعليم.ىذهكمافعلهللاتعاىل،كانيرسلرسوالوينزلالقرآن.نزلهللاالقارآن
اليفعالكماافعالهللاالشاص الاذيليكونادلادةيفدعوةالرسوللئلنساان.ولكان،يفادلرحلاةالتطبيقياة،ىنااك

ولكاان،خااراخلطااائن،ابلضاارورةعلااىادلشااكبلتادلتعااددةماانىااذااحلااالالشااص وأخااذمنااوالعااربة.فعلااوتعاااىل
وماانحياا ادلشااكبلتواالحتياجاااتأنيبحثاارأىالباحاا ماانادلشااكبلتالسااابقة.ولااذلك،التوابااونعاانذنبااو

لطلبة.طويرادلادةادلطورةادلناسبةابلت
ةالعربيةللعلومللغاادةالعربيةوانتاجىذهادلادةىيمتطويرادلادةادلناسبةللغةوأماأىدافىذاالبح ف

كفااااءةطلباااةفعاليتهااااومااادىمتاااارامللفصااالالعاشاااريفادلهنياااةالثانوياااة"(YARSI)يرساااي"مدرساااةالصاااحيةلطلباااة
.اللغةالعربيةتعليميفمتارامللفصلالعاشريفادلهنيةالثانوية"(YARSI)يرسي"مدرسة

ابدلدخلالكيفيوالكمي.واستصدمادلنهجادلستصدميفىذاالبح ىومنهجالبح التطويريوأما
تصميمادلادةوبياانتوادلعلوماتمجعالوحتياجاتال:حتليلاخطواتالبح التطويريلسوغيونو،وىيالباح 
ىذاأفرادأما.النهائيواالنتاجحتسنو0جتربةادلادةوحتسنادلادةو6جتربةادلادةوتعديلادلادةوحتكيماخلبرو

ا.واألساليبادلستصدمةجلمعالبياانتىيادلبلحظةوادلقابلةوالتوثيقواالستبانة.وأممدرسوواطالب01البح 
والتحليلاإلحصائيالوصفي.تابستصدامأسلوبحتليلادلضمونوالوصفيالتحليليحتليلالبياان
نتائجىذاالبح ىيتوفرادلادةادلطورةللغةالعربيةللعلومالصاحيةعلاىأسااسادلادخلالساياقيالايتو

وكالدرسيشاتملللفصالالعاشار.متااراميفادلهنياةالثانوياة"(YARSI)يرساي"للمدرساةحتتويعلاىاانياةدروس
وادلفااارداتواحلاااواروالقاااراءةوالقواعااادوالكتاباااةودليااالاساااتصدامالكتاااابمعياااارالكفااااءةوالكفااااءةاألساسااايةعلاااى

ىااذهادلااادةادلطااورةىااينتيجااةوماادىفعاليااةمااةادلفاارداتوادلراجااع.ئوقاواالنعكاااسوالرتوبوليااووالتمريناااتادلتنوعااة
،وأمااماانخبارتصااميممناساابماانخباراللغااةواإتاوىإىلتقادير،وتصالجااودةىاذهادلاوادالتحكايمماناخلاارباء

اللغاةالعربياةتصالإىلتقاديردرسماعماوأمانتيجةحتليلالبيااانتمانخابللاالساتبانة.مناسبجداادلادة،أهنا
وىاذايادلعلاىنتيجاةجادا.مناسابورةونتيجةاالستبانةمنآراءادلعلمن،أهنميرواأنادلاادةادلطا.جدامناسب

ىااذامضاابوطبنتيجااة.يفاللغااةالعربيااةالطلبااةكفاااءةالبحاا أبناسااتصدامادلااوادادلطااورةيساااعدىمكثاارايفترقيااة
.6،273)أكرب(<61،61وىيجدولأكربمنقيمةتحسابأنتاختبارت
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أشااارفعلاااىوالسااابلموالصااابلةنالعاااادلربهللاحلمااادالااارحيم،الااار نهللابسااام
 .وبعدأمجعن،وأصحابوآلووعلىوادلرسلناألنبياء
أنالباح يريدوىناللماجستر،العلميةالرسالةىذهكتابةنتهاءاالباح يسر
علااىوساااعدهساااىمقااددلاانالتقااديرأااانوالشااكرأجاازلالعميااققلبااوصااميمماانيقاادم
 :ىموالرسالة،ىذهكتابة
إباراىيممالاكماوالانجامعاةماديرادلاجساترراىرجاو،موجياااحلااجالدكتورلربفيسورا .6

 .مباالنجاحلوميةاإلسبلمية
احلاااجوالاادكتورالعلياااالدراسااةمااديرادلاجسااتر،حبااارالااديناحلاااجالاادكتورالربفيسااور .0

إباراىيممالكموالانجامعةالعربيةاللغةتعليمقسمرئيسادلاجسترورغاديناات،ولداان
 .مباالنجاحلوميةاإلسبلمية

احلاااجوالاادكتور.األولادلشاارفبصاافتوادلاجسااتراحلميااد،عباادحممددداحلاااجالاادكتور .0
علياووأشارفاوأرشاداهالباحا وجهاااللذانالثاين،ادلشرفبصفتوادلاجستر،سومتان
 .الرسالةىذهكتابةيفوحكمةوصرباىتمامبكل
ادلبلحظااااتأعطاااىالاااذيواإتاااوىاللغاااةخباااربصااافتوالاااديندياااديوحااايالااادكتور .8

 .بتطويرهالباح قامالذيادلطورةادةادلوتصحيحالستكمالواالقرتاحات
التعليقااتأعطاىالاذيتعليمياةاادلاوادتصاميمخبارأيفرشيدي،ادلاجسترالدكتور .0

 .ويرهبتطالباح قامالذيادلادةادلطورةوتصحيحإلصبلحواالقرتاحات
اإلسااابلميةإباااراىيممالاااكماااوالانجامعاااةالعربياااةاللغاااةلتعلااايماخلاااا الاااربانمجرئااايس .1

الاربانمجذلاكيفوالطالبااتوالطابلبواألساتاذاتاألسااتذةومجياعمباالنجاحلكومية
 .ىذهادلاجستررسالةكتابةيفالباح ساعدواالذين
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أنالباحا يساتطيعالومانألصادقاءوااإرتمان،العلياالدراساتيفاألساتذةمجيع .2
 .ىنامجيعايذكرىم

 
انفعاةىاذهادلاجساتررساالةوتكونومثابة،مقبولةأعماذلمتكونأنهللاوأسنلىذا،
 .آمنوالببلد،للعبادومفيدة
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ 

والطريقة. يف تعليم اللغة  ادةوادل طلبةوال درسعملية التعليم أن تتكون من ادلالبد يف 
 درستقةةوو وادلةةالو  ةطريقةةالو  ةادادلةةلةةو مكةةوهت وىةةف أىةةدام التعلةةيم و  والتعلةةيم عامةةا العربيةةة
ونة التعليم األويل ىف األىدام يف ادلكوهت ادلذكورة ترتبط بينها ارتباطا. ومك 1.طالبوال

التعلةةةيم. لنيةةةا األىةةةدام يف التعلةةةيم ايةتةةةاج مي ادلةةةادة التعليميةةةة والطريقةةةة ادلنا ةةةبة لتكةةةون 
 التعليم اعاليا وهاعا.

 ىةةةذا األمةةةر. جةةةدا يف عمليةةةة التعلةةةيم كانةةةط للمةةةدرس والطلبةةةةادلةةةادة التعليميةةةة مهمةةةة 
 دعوة يف ادلادة ليكون القرآن هللا نزل. القرآن وينزل ر وال ير ا كان تعاي، هللا اعا كما

وذىةةب  ةبةن. اأي ير ةةا هللا ر ةوال دادلةدرسن وينةةزل القةرآن دادلةةادة ادلن .لإلنسةان الر ةول
اهةةف  مةةدرس. أمةةا للدرس والطلبةةةتةةدور مي ادلةة الةةي ادلةةادة التعليميةةة دورمي  2تيةةان بةة واي

 عمليةةةة ميسةةةرا وترقيةةةة يصةةةب  معلمةةةا درسادلةة دور التعلةةةيم وتغيةةةر يف الوقةةةط   اقتصةةاد ادلةةةدرس
 ادلدرس وجود دون الطلبة يتعلم اهف ميكن وأما الطلبة. وتفاعلية اعالية أكثر يصب  التعلم
حسب  الطلبة يتعلم أن ميكنن و مطلواب مكان وأي وقط أي وا يفعلمأن يت طلبةلل وميكن
 طلبةةةةة يصةةةةبةوا أن الطلبةةةةة مسةةةةاعدةو  اختيةةةةارىم ترتيةةةةب يف الطلبةةةةة يةةةةتعلم أن ميكةةةةنقةةةةو م و 

 .مستق ت
، متارام يف ادلهنية الثانوية نYARSIدير ف مبدر ةيف حني أن ادلواد التعليمية 

 طلبة من أن تسها على األقصىد احلي مالي يتم ا تخدامها مل تتمكن  واد التعليميةدلوا
 : ذل ، مبا يفطلبةمي  الجل هاعشوائيا، مث نسخ عليممواد الت أخذاللغة العربية كما يتم 

                                                           
1
Fathur Rohman, “Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab,” Arabiyāt Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. I, No. 1 (Juni, 2014), hlm. 66. 
2
Tian Belawati, dkk. Pengembangan Bahan Ajar  (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 1.4 – 

1.9. 
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اللغة العربية و الذي ألفو منن العزيز  ماىر ابللغة العربية للمدارس الثانوية اإل  مية
 نيباالكت انىذ يف كونوال ت 3،الذي ألفو أمحد أدب لطيف للمدارس الثانوية اإل  مية

 مدر ةيف  طلبةخصوصا لل واتصالية ورلذوبة منا بةة وظيفية و عليميواد التمن ادل
 يلزمها لتوار عليممن مواد الت م  أن الشروط متارام يف ادلهنية لثانويةا نYARSIدير ف
يق  ىذه الواقعات ألن تل  ادلواد تؤلف للمدر ة الثانوية  ية.مواد تعليمك هافائوظ

ليسط للمدر ة ادلهنية الثانوية احملصوصة للمرضني وادلولدات م  أن  عامة اإل  مية
 ىو ادلدر ة الثانوية ادلهنية للمرضني وادلولدات. يةادلهن الثانوية نYARSIدير فمدر ة 

مستق  يف عملية التعليم وادلواد  طالبا تخدامها ال فى واد التعليميةأن خصائص ادل
مادة أخرى والتكيف بتكنولوجيا اجلديد وتسهيا  طلبةمتكاملة وال حتتاج ىذه ادلواد مي 

 4وظائفها وا تخدامها.و ا م هبيكا مجيا ومنظم يف عرضهيف عملية التعل طلبةال
ادلواد ادلنا بة ابألىدام  تطويرعد ، امن اجلهود لتناول ادلشك ت السابقة

ادلواد التعليمية دلهارة الك م لطلبة  طورت 5خراين أ تينا،التعليمية. ىذه كما اعلط 
ي أكادميية التمريض حتط العنوان تعليم اللغة العربية ددروس يف تعليم مهارة الك م لذو 

ادلنا بة ادلواد التعليمية  ا ىذا ادلثال، يريد الباحث أن يطورادلهن الطبيبةن. وعلى  بي
تعليمية اعاليا لرتقية كفاءات لتكون ال بطريقة منا بة طلبةابألىدام التعليمية وابحتياج ال

 الطلبة.
ابحتياجات ابدلواد ادلعدة و أن يستخدم ادلدخا ادلنا ب  مدرس، البد للهوبعد

األىدام  و القدرة على ا تيفاء األىدام ادلرجوة من تل  ادلدر ة. طلبةليكون ال طلبةال
القدرة على خدمة ضيوم ادلستشفى  أن الطلبة ةادلدر  ةادلرجوة كما قالط رئيس

                                                           
  ن.2115أكتوبر  11دمتارام  درا ة مبدئيةيف  جوهئدي، ادلقابلة3

4
Ika Lestari. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi: Sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan )Padang: Akademia Permata. 2013(, hlm. 2. 
م نة:: اامعةة مةواله مالة  دمعداد ادلواد التعليمية دلهارة الك م لطلبةة أكادمييةة التمةريض،" ر ةالة ادلاجسةتر “" ،خراين أ تيناانظر 5
 ن2112اىيم اإل  مية احلكومية، مبر 
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 أن مدرسلل أ اس ادلدخا السياقف البدألن من  ،خيتار الباحث ىذا ادلدخا 6ابلعربية.
ويدااعو يف ارتباط ادلعراة  طلبةال ابحتياجات أو يوميةال ابحلياة ادلتعلمة ادلواد يرتبط

 طلبةال احتياجاتوأما  7.ادلواطنني وادلوظفنيو وتطبيقها يف احلياة اليومية كأعضاء األ رة 
 الطبابة غراة ويف الطبيب عند كان ادلستقِبا يف ادلستشفى ضيوم خدمة على القدرةا

 .جرا وىلم

ليسةةةط يف اجلامعةةةات  علةةةيم اللغةةةة العربيةةةةى أن تعلةةة دل ،الواقعةةةات السةةةابقاتمةةةن 
كادلدر ة االبتدائية اإل  مية وادلدر ة ادلتو ةطة اإل ة مية اإل  مية وادلدارس اإل  مية  
بةةةةا يف ادلةةةةدارس غةةةةر اإل ةةةة مية أيضةةةةا كادلدر ةةةةة  اةسةةةةبوادلدر ةةةةة الثانويةةةةة اإل ةةةة مية 

 أىلية.لمهنية حكومية كانط أم االبتدائية وادلدر ة ادلتو طة وادلدر ة الثانوية للعامة أو ل
أن تعلةةةةيم اللغةةةةة العربيةةةةة ال يوجةةةةد يف ادلدر ةةةةة اإل ةةةة مية  ،الشةةةةرحقةةةةد  ةةةةب  كمةةةةا 

التعلةةيم  دلهنيةةة.غةةر اإل ةة مية كادلدر ةةة الثانويةةة ا اةسةةب ولكةةن يوجةةد أيضةةا يف ادلدر ةةة
 لطلبةةا قةدرة تطةوير علةى طشةعع الةي الثةانوي التعلةيم مرحلةة يف ىةو التعلةيم ادلهين الثانوي
 لةةدخول الطلبةةة إلعةةداد أولةةوي ادلهةةين التعلةةيم الثةةانوي. العمةةا مةةن معينةةة أبنةةواع القيةةام علةةى
 الةةمام: تةةنظم ادلهنيةةة الثانويةةة وادلةةدارس للشةةكا واقةةا. ادلهنيةةة موقةةف وتطةةوير العمةةا  ةةو 

 8الوظائف. ألنواع خصيصا صممط الي التعليمية
 يةةةنظم الةةةذي الرمسةةةف التعلةةةيم حةةةدىم مةةةن واحةةةد منةةةوذج ادلدر ةةةة الثانويةةةة ادلهنيةةةة ىةةةو

 أي أو اإل ةةة مية أم غرىةةةا للمدر ةةةة ادلتو ةةةطة ا ةةةتمرارا الثةةةانوي التعلةةةيم يف ادلهةةةين التعلةةةيم
 ةادلهنيةةابدلدر ةةة الثانويةةة  تسةةميتو ميكةةن ادلهةةين وأنةةواع ادلدر ةةف التعلةةيم. مماثةةا آخةةر شةةكا

(SMK) اإل  مية ادلدر ة الثانوية ادلهنية أو  (MAK)، 9.مماثا آخر كاش أي أو 
 يف تنفيةذىا مت الةي الةمام:. الةمهم: اخلةمة مةن كثةر لةديها ادلدر ة الثانوية ادلهنية

 مسةةتوى أيضةةا يعةةدل. احلاليةةة العمةةا  ةةو  احتياجةةات مةة  للتكيةةف ادلهنيةةة ادلهةةارات رلةةال
                                                           

 .ن2115أكتوبر  11، دمتارام درا ة مبدئية ادلقابلة ، اري  وتنرتي6
7
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8
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9
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 يالةة الثةةانوي التعلةةيم ىةةو ادلهةةين التعلةةيم. والسةةو  اجلمهةةور طلةةب للةةمهم: ادلهنيةةة ادلهةةارات
 .معني رلال يف للعما ا تعداد على تكون أن أجا من األول ادلقام يف الطلبة تعد

 حىت ادلهين ادلنه: جعا. ادلهنية ادلهارات يف االىتمام رلاالت اختيار طلبةلل ميكن
 التعلةيم يف تعليميةةال ادلنةاى: ترتيب. العما عامل يف الفوري للعما مستعدون طلبةال يتمكن
 تواجةةةو ال طلبةةةةال حبيةةةث ذلةةة  يةةةتم. احلاليةةةة العمةةةا  ةةةو  الحتياجةةةات اواقةةة بطريقةةةة ادلهةةةين

 خرجيةف ، ةنوات أربة  أو ثة ث حةوايل تعليميةة ارتة م . العما عامل دخول عند صعوابت
 .احملتلة مت الي للخمة واقا العما على قادرة تكون أن ادلتوق  ادلهين

 وينقسةم 2113،11 لسةنة 21 رقةم للقةانون واقةا ادلهنية الثانوية التعليمية غرا األ
 زايدةن أ: دىةف ادلهةين الثةانوي للتعليم العام اذلدم. اصةاخل غرا األو  العامة غرا األ مي

 ليصةةةةبةوا طلبةةةةةال قةةةةدرات تطةةةةويرن بد وجةةةةا عةةةةز هللا مي طلبةةةةةال مةةةةن واالخةةةة   االميةةةةان
 تطةةويرن ج. دومسةؤولة دميقراطيةةو  مسةتقلةو  وخ قةة وقةادرة وادلعراةة وصةةية نبيلةة مةواطنني
 و. مندونيسةيا الثقةايف التنةوع واحةرتام والتفةاىم الوعف وطين على احلصول يف طلبةال قدرات

 يف ادلسةاةة بنشةاط كتبهةا الي ابلبيئة االىتمام على احلصول يف طلبةال قدرات تطويرن دد
 .واعالية بكفاءة الطبيعية ادلوارد وا تخدام عليها واحلفاظ البيئة على احلفاظ

 يف ادلهنيةةة الثانويةةة" (YARSI)ير ةةف" مدر ةةةيف  لبةةةثحةةث يف حبثةةو لالبا مقةةاو  
حدى ادلدارس الثانوية ادلهنية يف مدينة متارام. ىناك ادلدر ة الثانوية . ىذه ادلدر ة ممتارام

اخلامسةةة حكوميةةة يف  متةةارام وىنةةاك أيضةةا ادلدر ةةة الثانويةةة ادلهنيةةة مي  دةيةةحالو ادلهنيةةة مةةن 
انويةةة ادلهنيةةة وىلةةم يةةة الثانويةةة ادلهنيةةة ومدر ةةة اضةةة الةةوطن الثغةةر احلكوميةةة كمدر ةةة د

 ،متةةةارام يف ادلهنيةةةة الثانويةةةة" (YARSI)ير ةةةف" مدر ةةةةتةةةار الباحةةةث مي خي ،جةةةرا. ولةةةذل 
واحدة ادلدارس الي تقوم بتعليم اللغة العربية. ذلةذه ادلدر ةة قسةمان ذلمةا على  واحدة ألاا

وحعةة اخةرى، أن يف منطة  نو ةا  ريض وقسم للتوليد.قسم للعلوم الصةية وةا قسم للتم
تنعةةارا الغربيةةة لةةو  ةةياحف شةةرعف وىةةو يعتمةةد علةةى السةةياحف اإل ةة مف. ومةةن ىنةةا، جييةة  
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الضةةةيوم العربيةةةة للسةةةياحف مي تلةةة  ادلنطقةةةة. مث يف ادلستشةةةفى أيضةةةا  تةةةاج مي ادلولةةةدين 
أيضا يف أكثر ممر  وادلمرضني الذين يقدرون أن خيدم الضيوم عربية. ومن شرط خا  

ادلستشفى ومولده بتل  ادلنطقة أن يكون ماىرا بلغتني وةا عربية ومجنليزية. وىذه ادلدر ةة 
قةةد نظةةرت مي االحتياجةةات خلدمةةة احلعةةاج يف العربيةةة وكثةةر بةة د العربيةةة  تةةاج مي  أيضةةا 

 كثر ادلمرضني وادلولدات.
ية وغر ادلهنية نهدر ة ادلاألغرا  متفرقة بني ادل انط قا مما شرح من قبا أن

م  مية كانط أم غر م  مية. ولذل   تاج أيضا مي ادلواد التعليمية اخلاصة ومي 
وادلادة التعليمية ىف الوعاء الذي  ما  .اعالياو  عليم هاعاليكون الت ةطريقة التعليم اخلاص

ىو  درسوادل ،نياجلائع بةطل تقدمها للة  ادلرة ادلذا  الياللقمة الشائعة الطيبة أو اللقم
وىذه الو يلة ال يتوار وجودىا دائما  ،طالبالو يلة الي تقدم بوا طتها ىذه اللقمة لل

ولذا كان األمر  –يف حالة عدم معداده االعداد اجليد  –با تكاد تكون معدومة أحياه 
  11أال وىو الكتاب التعليمف. ،كذل  اإننا نركز اىتمامنا ابلوعاء أو احملتوى

اإلجراء و  ادلفهومو  احلقيقة :نمي أربعة أنواع ادلواد التعليميةمريا  احملتوى دار  
ميكن تصنيف ادلادة أو ادلوضوع مي أربعة أبن  ينا  نعااييف وِ ىيلدا طااب  ورأت ادلبدأ.و 

 يف ىيلدا طاابعند ادلفهوم وىذا  ،األاكار الرئيسيةو  اخلاصة احلقيقة وىف: ،مستوايت
يشع  أي اهم الشفء حىت  تعريديالفهم مفهوم يلى من الفكرة الرئيسية. عاألدلستوى ا

 اا ادلشكلة رجريبيا ومنهعيحللقدرة ابنظام التفكر ادلرتبط  ،عمي األطفال على تفكر 
 12لتفكر العلمف.ابعليها وىو ما يسمى  ةسيطر الو 

 يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف" مدر ةالي تبدو يف  ظهر من مشكلة
 أنالباحث  دأراوابلتايل  ،اثبتةو  منا بة تعليمية وادم  عدم وجود كتب أو م ،متارام
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در ة "اير ف" مب للعلوم الصةية ابدلدخا السياقف التعليمة للغة العربية طور ادلادةي
 وميكن أيضا حتقي  اذلدم النهائف ،طلبةالعلى النةو ادلطلوب من قبا  الثانوية ادلهنية

بناء على  ابللغة العربية. خدمة ضيوم ادلستشفى على قدرةالوىو عربية تعلم اللغة ال من
اللغة  عليمت ادةم معدادمي ايو هدم ي ذيمجراء البةث ال أراد باحثاإن ال ،ما  ب 
 مادة تطوير "عنوان الحتط  بةثالهبذا  الباحث قام ،. ولذل للعلوم الصةية العربية
" (YARSI)ير ف" مبدر ة السياقف ادلدخا أ اس على الصةية للعلوم العربية اللغة

 .متارام يف ادلهنية الثانوية
 

 أسئلة البحث .ب 
 :كما يلفأ ئلة البةث   دد الباحثح ،ةاعتمادا على خلفية البةث السابق

 أ اس على الصةية للعلوم العربية اللغة مادة آراء اخلبرين وادلدرس والطلبة عن كيف .1
 ؟متارام يف ادلهنية الثانوية "(YARSI)ير ف" مبدر ة السياقف ادلدخا

لرتقيةة   السةياقف ادلةدخا أ ةاس علةى الصةةية للعلةوم العربيةة اللغةة مةادة اعاليةة مدى ما .2
 ؟يف اللغة العربية متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف" مدر ة كفاءات طلبة

 
 والتطوير أهداف البحث .ج 

اتنقسةةةم مي  البةةةةث ىةةذا يف  صةةةلها الباحةةث أن أراد الةةةي األىةةةدام ادلرجةةوة أمةةا
 : قسمني وةا

 ادلةةدخا أ ةةاس علةةى الصةةةية للعلةةوم العربيةةة اللغةةة مةةادة تطةةوير ىةةف العامةةة ىةةداماأل .1
 .متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف" مبدر ة السياقف

 :ىف اخلاصة ىداماأل .2
 ادلةةةةدخا أ ةةةةاس علةةةةى الصةةةةةية للعلةةةةوم العربيةةةةة اللغةةةةة لوصةةةةف كيفيةةةةة تطةةةةوير مةةةةادة نأ 

 .متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف" مبدر ة السياقف
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 السةياقف ادلةدخا أ ةاس علةى الصةةية للعلةوم العربية اللغة مادة خصائص وصفل نب 
  متارام. يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف" مبدر ة

 أ ةةةةاس علةةةةى الصةةةةةية للعلةةةةوم العربيةةةةة اللغةةةةة مةةةةادة اعاليةةةةة عةةةةن لوصةةةةفوا لتةليةةةةال نج 
 .متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف" مبدر ة السياقف ادلدخا

 
 املنتجمواصفات  .د 

 للعلةةةوم التعليميةةةة ادلةةةواد وىةةةف ،التعليميةةةة ادلةةةواد نتةةةاجم يف البةةةةث ىةةةذا  ةةةتهدماو 
 :التالية اخلصائص م  السياقف ادلدخا أ اس على الصةية

ي مادتةةو متنا ةةبة بسةةيا  أىةةذه ادلةةادة التعليميةةة علةةى أ ةةاس ادلةةدخا السةةياقف  طكتبةة .1
 أي السياقف يف ماد ا. طلبةال
  ةم 18،2: العةر     هةاحتط حعم B5عم الور  كتبط ىذه ادلادة ادلطورة يف ح .2

  م. 25،7واالرتفاع   
" (YARSI)مبدر ةةة "ير ةةف طلبةةةمةةن حاجةةات ال طنطلقةةامن ادلةةادة التعليميةةة ادلطةةورة  .3

 الثانوية ادلهنية يف متارام
للتفاعةةةا  طلبةةةةسةةةم  للتشةةةاركا اعاليةةةا، ممةةةا طلبةةةة من ادلةةةادة ادلطةةةورة اتصةةةاال لتكةةةون الم .4

 : مجابة األ ئلة والقيام وتطبيقها.بنشاط م  ادلواد على  بيا ادلثال
 من األنشطة اليومية للمرضني وادلولدات يف ادلستشفى طتضمنادلواد ادلتعلمة  .5
 ريناتومت منا تخدام ىذه ادلادة التعليمية التقوو الواقعف  .6
 ا بة بصور أصلية متن بعضها فيضأ .7
 األنشطة اليومية للممرضني وادلولداتوادلواد من نصو  الك م والقراءة تدل على  .8
 تضمن على القواعد الغلبة ابلرموز السهلةلكا ابب  .9
 ىذه ادلادة التعليمية للغة العربية ليسط دلهارة خاصة طلفأ .11
 ستخدممىذه ادلادة التعليمية رلهَّزة بدليا عام يف بدايتو لل .11
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 مائتان و تة ومخسون مفردة. أكثر يف ىذه ادلواد التعليمية  مضمون ادلفردات .12
 وكانط التدريبات متنوعة. ابلتدرج من السهلة مي الصعبة طكتبالتدريبات   .13
ن للعربيةة KFGQPC Uthman Taha Naskhكتب ىذه ادلةادة ابخلةط عثمةان د .14

 ن لإلندونيسية.Times New Romanوتيمإ نيو رومان د
 اللغوي وادلعريف وادلهين. طلبةتعاد حبسب مستوى ال من مضمون ادلادة ولغتها .15
دالكفةةةاء  وبصةةةفة خاصةةةة معيةةةار الكفةةةاءند ة العربيةةةة بصةةةفة عامةةةةغةةةأىةةةدام تعلةةةيم الل .16

 األ ا يةن
 واختار الباحث لون صفةة الغ م خضراء، ألنو لون العلوم. .17
ادلةةادة علةةى ةانيةةة موضةةوعات وىةةف وصةةا احلةةروم ويف ا ةةتقبال ادلستشةةفى  كانةةط .18

اجلسةةم وادلعةةدات الطبيةةة وادلرااةة  العامةةة وأنةةواع األمةةرا  ومةة  ادلمرضةةة ومةة   وأعضةةاء
 اثنان وث ثون مفردة. أقا من درسالطبيب ويف الصيدلية. ويف كا 

 أضيفط ىذه ادلادة ابالنعكاس والمتوبوليو. .19
 
 فروض البحث .ه 

 ىةةةاطور  الةةةي للعلةةةوم الصةةةةية علةةةى أ ةةةاس ادلةةةدخا السةةةياقف العربيةةةة مةةةادة اللغةةةة من
 مةة  تعليميةةةال وادادلةة معةةداد وأ ةةإ تنظيمهةةا ومعةةاير ادلةةواد اختيةةار معةةاير حسةةب باحةةثال

 تقةةدو يف والتقةةوو والنشةةاطات ادلوجةةودة ةتعليميةةال والو ةةائا ادلنا ةةبة تعلةةيمال طريقةةة مراعةةاة
 يف ادلهنيةة الثانويةة" (YARSI)ير ف" مدر ة طلبةلرتقية كفاءات  ةاعال ادلطورة ةادادل ىذه
 .اللغة العربية يف متارام
 
 فوائد البحث .و 

 : لفيكما  اائداتن نظرية وتطبيقية. والشرح ىذا البةث لو من
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قصةد ىةةذا البةةث يف مثةةراء ادلعراةة وادلعلومةةات واخلةمات يف كيفيةةة  النظريةةة: الفائةدة .1
 در ةةةةالسةةةياقف مب ادلةةةدخا أ ةةةاس علةةةى الصةةةةية للعلةةةوم العربيةةةة اللغةةةة مةةةادة تطةةةوير

 .متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف"
 التطبيقية: الفوائد .2

 .والتعلم أن تكون نتيعة ىذا البةث مساعدة يف عملية التعليم: للباحث نأ 
يف  مرشاده دا يفن يكون ىذا البةث مبعلوماتو ونتائعو مفيأ: مدرسلل نب 

 .الصةية للعلوم العربية للغةعملية تعليمية 
يوذلم دلدا ودااعا أن يكون ىذا البةث مبعلوماتو ونتائعو مفي :طلبةلل  نج 

 دون ادللا. ةلة ومر و سهب الصةية للعلوم العربية اللغةتعلم  يفرغبتهم و 
 

 حدود البحث .ز 
 ذلذا البةث ث ثة حدود وىف كما يلف :

 للعلوم العربية اللغة مادة : حدد الباحث موضوع حبثو يف تطويراحلد ادلوضوعف .1
لك م والقراءة اال تماع وامن حيث  السياقف ادلدخا أ اس على الصةية
وىو  ،متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)ير ف" مبدر ة لعاشرللفصا ا والكتابة

 حبث تطويري ورجرييب يف تل  ادلدر ة.
" (YARSI)ير ف" مبدر ة لعاشرللفصا ا البةث ىذا رجربة : جرتاحلد ادلكاين .2

تان لتعليم اللغة اختار الباحث ىذا ادلكان ألن ايها حص ،متارام يف ادلهنية الثانوية
 العربية يف األ بوع.

من  2116 نة  مارسحىت  ينايرجرى ىذا البةث يف شهر : احلد الزماين .3
 .2115/2116 العام الدرا فادلستوى الثاين 
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 السابقة الدراسات .ح 
 :يلف كما الباحث عليها طل الي  مبوضوع البةث تتعل  الي السابقة الدرا ات

حتط العنوان : تطوير ادلواد التعليمية على م ايع مستقيالبةث الذي قام بو  .1
األ اس السياقف لرتقية مهارة القراءة للطلبة اجلد مبركز اللغة العربية وىيئة 

ني دحبث تطويري رجرييب اامعة الرانري اإل  مية احلكومية در أتىيا ادل
بندا أنشيون. در الة ادلاجستر اامعة مواله مال  مبراىيم اإل  مية 

 ن2113كومية ماالن: كلية الدرا ات العليا قسم تعليم اللغة العربية احل
البةث الي قامط بو خراين أ تينا معداد ادلواد التعليمية دلهارة الك م لطلبة  .2

أكادميية التمريضدر الة ادلاجستر اامعة مواله مال  مبراىيم اإل  مية 
 ن2112اللغة العربية  احلكومية ماالن: كلية الدرا ات العليا قسم تعليم

البةث الذي قام بو  وغرما : معداد ادلواد التعليمية على أ اس ادلدخا  .3
السياقف لرتقية مهارة الك م يف اجلامعة اإل  مية احلكومية ابري ابري 
 والويسف اجلنوبية. در الة ادلاجستر اامعة مواله مال  مبراىيم اإل  مية 

 ن2113ات العليا قسم تعليم اللغة العربية احلكومية ماالن: كلية الدرا 
تطوير منه: تدريإ مهارة الك م على أ اس ارجاه التعليم والتعلم اطر زكية  .4

على السيا  العام يف مركز اللغات والثقااات والدين وجامعة  ونن كاليعاكا 
در الة ادلاجستر اامعة مواله مال   اال  مية احلكومية اوكعاكرات.

إل  مية احلكومية ماالن: كلية الدرا ات العليا قسم تعليم اللغة مبراىيم ا
 .ن2111العربية 

د مشإ العلوم يوم حتط العنوان تطوير الكتاب التعليمف دلادة قراءة الكتب  .5
على ضوء مدخا التعلم والتعليم السياقف ابلتطبي  طلبة العلوم الرتبية  

مية احلكومية مباالن:. در الة والتعليم جامعة مواله مال  مبراىيم اإل  
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اامعة مواله مال  مبراىيم اإل  مية احلكومية ماالن: كلية الدكتورة 
 ن.2111الدرا ات العليا قسم تعليم اللغة العربية 

م قةةةا لنيةةةا ادلفةةةاىيم األ ا ةةةف للفةةةر  والتشةةةبيو بةةةني الدرا ةةةة السةةةابقة والبةةةةث الةةةذي
 ةب  ذكةره وىةف  مةا لبةةث اعتمةادا علةىىتم الباحةث حلضةور جةدول أصةالة ااةا ،الباحث
 مايلف :

 سدة الباحث االختالف وجه الشبه الباحث م
ايع  1

 مستقيم
 ادلواد التعليمية -
 ادلدخا السياقف -

دلهارة وحدة وىف  -
 القراءة

يف مركز اللغة العربية  -
 نيدر وىيئة أتىيا ادل

 موضوعو عام -

ادلواد التعليمية 
 ةاصاخل لألغرا 

وىو العلوم 
ى الصةية عل

ادلدخا السياقف 
ابدلدر ة الثانوية 

 ادلهنية
خراين  2

 أ تينا
 ادلواد التعليمية -
 ةخاص أغرا  -

وىو العلوم 
 الصةية

ليإ ذلا أ اس لتطوير  -
 ادلادة

دلهارة وحدة وىف  -
 الك م

 يف ادلرحلة اجلامعية -

لو أ اس التطوير 
دلهارة أربعة يف  
ادلدر ة الثانوية 

 ادلهنية

 ليميةادلواد التع -  وغرما 3
 ادلدخا السياقف -

دلهارة وحدة وىف  -
 الك م

اجلامعة اإل  مية  -
احلكومية ابري ابري 

  والويسف اجلنوبية

ادلواد التعليمية 
 ةاصاخل ألغرا ل

وىو العلوم 
الصةية على 
ادلدخا السياقف 
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ابدلدر ة الثانوية  موضوعو عام  -
 ادلهنية

اطر  4
 زكية

دلهارة وحدة وىف  - ادلدخا السياقف -
 الك م

 منه: التدريإ -
مركز اللغات  -

والثقااات والدين 
وجامعة  ونن  
كاليعاكا اال  مية 
 احلكومية اوكعاكرات

يطور الباحث 
ادلادة دون ادلنه: 
على أ اس 
ادلدخا السياقف 
ابدلدر ة الثانوية 

 ادلهنية 

د  5
مشإ 
 العلوم

 ادلواد التعليمية -
 ادلدخا السياقف -

دلهارة وحدة وىف  -
 الك م

ألغرا   أنو ليسط -
 خاصة

يطور الباحث لكا 
مهارة لغر  
خا  وىو العلوم 
الصةية للممرضني 

 للمولدات
 ةث السةةةةابقو ومةةةن اجلةةةةدول السةةةةاب ، ظهةةةةر أن ىةةةةذا البةةةةةث ال يسةةةةاوي مةةةة  البةةةةة

 . وزمانو ومكانووأىدااو وزلوره حسب موضوعو 
 

 حتديد املصطلحات .ط 
مفهوما وهاعا   تخدم الباحث ادلصطلةات اخلاصة ذلذا البةث ليكون البةثا

 للباحث والقارئ. أما ادلصطلةات ادلقصودة اكما تلف :
يف اصةط ح  تعةرم أن ميكةن الكلمةة ىةذه. معةان عةدة ذلةا التطةوير تطوير : كلمة .1

 ويف. ذلةةةة  وغةةةةر والتو ةةةةي  والتعديةةةةد التغيةةةةراتإلعةةةةداد و اب البةةةةةث العلمةةةةف أنةةةةو
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 حسةب البةث بعد ةمطور  مادة تنت: وةا نشاطان التطوير أن األ ا ف التعريف
 .وحتليا اعالية ادلادة ادلطورة احلاجات

بغةر  حتقية   طلبةة: ىف احملتوى التعليمف الذي ترغب يف تقدميةو لل التعليمة ادلواد .2
 طلبةةالأىدام تعليمية معراية أو مهارية أو وجدانية. وىف ادلضمون الةذي يتعلمةو 

عنةد  طلبةةالمي أذىةان معطةاء ادلعلومةات  درسيف علم ما. مذن ىف كا ما يريد ادلة
 عملية التعليم.

بيةةةة لألغةةةرا  اخلاصةةةة الةةةي تتعلةةة   دمةةةة : ىةةةف اللغةةةة العر  العربيةةةة للعلةةةوم الصةةةةية .3
 دلمرضني وادلولدات يف ادلستشفى أو دار الصةة. ا



ٔٗ 

 الفصل الثاين
 النظرياإلطار 

 
 املواد التعليميةاملبحث األول : 

 مفهوم املواد التعليمية .أ 
املػػداالاعليميةيػػ لمػػةلاةداػػ لابػػةاتلاعائد ػػ لكاماػػاليتلكامليمدزػػاتلاعػػ ل   ػػ ل  ك ػػ ل

أكلامل ػػػا اتلام  يػػػ لاعػػػ ل ػػػ االل،كاالذبامػػػاتلكاعاػػػييلاعػػػ ل ػػػ اال  ةيل ػػػالا ػػػ ميل،اعطمبػػػ ل ػػػا
  ػػ ؼلربايػػيتلاع ةػػدلاعملػػازللاملليفازػػللألػػيل لملػػدةلا مػػ اؼلاملاػػ  ةل لل،إايمػػيا سػػا ال
لٔ.امل  ج
ؿلحسػػعلابػػ لاعػػ ضبعلامسػػعل فلاملػػداالاعليميةيػػ لمػػةلاالػػدللاعليميةػػةلاعػػ ملاكقػػل

ن غبل ل ا شنهلعمطمب لئغ ضلرباييتلأم اؼل يميةي لزي في لأكلز ا   لأكلك  انيػ .لكمػةل
فاػ ل يفػدفلل،ةي ل لاميلزا.لك  دعلصد ةلمػ الاالػدللاعليميةػةاملضةدفلاع مل ليمةهلاعلم

زػػااةلزطبداػػ ل لاعيفلػػبلكاملاػػ  اتلاعليميةيػػ لأكلامػػ لعدحػػاتلأكلامػػ ل ػػبد اتلأكلامػػ ل
كقػ ل لذػ لأاػيفااللأ ػ للل،زمصاات.لكق ل يفدفلزػااةلزصػد ةل اعصػد لاعتائلػ لأكلا فػ ـ

لٕ.كامليمةٌنلام لح ل داةلةٌنةليمكق ل يفدفلغًنلزأعدف لعمل،زعلاعبسيطلإىللامليا 
 هنػال سػاا ميلل، ل يمػييلاعمغػ لاعي ئيػ ليمةػٌنكاملداالاعليميةي لألالأذني ل بًنةلع للامل

 هنػػال سػػ للألػػيل يمة ػػيلل،كألػػالأ ػػ ل بػػًنلعػػ للاعطمبػػ ل ل يمػػييلاعمغػػ لاعي ئيػػ ل، ل يمػػية ي
 ػػلي اااتلكاعاػػػ  اتلك ػػ عتل سػػػاا لاعطمبػػ ل لالةيػػػاميلاعػػ ل  لةػػػدفلإعي ػػالعليفػػػد علاال
اكفل فيفػًنل لاعمغػ لل،عمليبًنلاػعلأفيػاأليلااػ كاةلك يمػيلامليمدزػاتلك اػ شن الاعمغػ لاعي ئيػ 

                                                           
ص.لل،ا.س(ل،)زيفػ  ل ازيػ لأـلاعاػ للامل  عل ل يمييلاعمغ لاعي ئي لعم اطاٌنلئمغػاتلأ ػ لل، ا ملأضب لطيية ٔ

ل.ٕٕٓ
عػةمزجلز   ةلاع ك ةلاعل   بي لمليمةػةلاعمغػ لاعي ئيػ ل لال،ا ا اتل لامل امجلكأتصيم ال،حسعلاب لاع ضبعلامسعٕ

للٔٔٔص.لل،ق(ٕٗٗٔل،زؤ ساتلاعدقفلاإل  زةل،اباصل)ا.ف



ٔ٘ 

امػػػ لحسػػػبللليمةػػػٌنأفلرنيػػػللاعبياػػػ لامل زنػػػ ل ةيػػػعلاملليمػػػي  بغػػػةلامػػػ لاملل،نفسػػػ ا.لعػػػ عت
لاعسعلكاع دعلكامليدؿلكاع غب .ل

 
 أمهية املواد التعليمية يف التعليم .ب 

لٖعليػافلئػي كايلكفاػالاك .لمازػالاك الاعػليميلاةميػ ل لاعليميةيػ لاملػداالزػعلةاال ػلفاا
لأ ػػػللزػػػع.لاةداػػػ لأكل،فػػػ ال،اعيف  ػػػييفي لكاعػػػليميل،كاملليمةػػػٌنلعمةيمةػػػٌنلا اكا ل ملػػػةل
ل:اعلايللاع حدلام لكصف الز  ةال للع ك لأكملحلف يلام لامصدؿ

ل:كمةل،اك لألالعييفدفلعمةيمةٌنلاعليمييلزداا.لعمةيمةٌن
لاعليمييل لاعدقتلامليمةٌنلحفظ .ٔ
لزػػػعلأكؿلاملذصصػػػ لاملػػػداالأكلزدملػػػدعل يمػػػيلعمةليمةػػػٌنلكشنيفػػػعل،اعليميةيػػػ لاملػػػداالك ػػػدا .ٕ

ل.أ  للز ةلاعلفصيللا حلإىللامليميلزنلاجلاللحبيثل، يمة ا
لمػػةلاعػػ لا نملػػط ل لاعليمػػييلزػػداالك ػػدا.لزيسػػ ال صػػبحلامليمةػػٌنلزػػعلامليمػػيلاك ل غيػػًن .ٖ

ل.عمةدملدعلاال  اؿلزعلاملليمةٌنل س يلل يميلامليمةٌنلأ ت 
ل يفػػدفلكاعػػليميل،اعليمػػييلزػػداالك ػػدا.لك فااميػػ لفياعيػػ لأ تػػ ل صػػبحلاعػػليميلاةميػػ لربسػػٌن .ٗ

لف ػػػيل لاملليمةػػػٌنلعلد يػػػهلاعدقػػػتلزػػػعلز  ػػػ لامػػػ لامصػػػدؿلامليمةػػػٌنل فلفياعيػػػ لأ تػػػ 
لاللامليمةػٌنل فلك فااميػ ل  داػالأ تػ ل سلذ ـلاع لا  اعيبلك  عتل،اعليميلزدملدع
ل.اعيف ـلإىللشنيمدف

ل:مدلكم الاك لأليلعمةليمةٌنلاعليميةي لاملداا.لعمةليمةٌن
لامليميل يفدفلأفل  بغة/للك دالاكفلاملليمةٌنل ليميلشنيفع .ٔ
لاملطمدبلزيفافلكأملكقتلأمل يميلةليمةٌنعملشنيفع .ٕ
ل.ك ًنمال لاملليمةٌنل ليميلأفلشنيفع .ٖ
ل.ا ليا ميل   يبل لاملليمةٌنل ليميلأفلشنيفع .ٗ

                                                           
3
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ل.زسلامٌنلزليمةٌنل صبحدالأفلشنيفعلزساا ة .٘
ل:كمةلاك لألالاعليميةي لاملداا.لاعيف  ييفي لاعليميل 

لاع ليسي لاعيفلبل لا هلغىنلالل ي ص لا لذ از الشنيفع .ٔ
ل.اع ليسةلاملااةل يفةم /لل ةيفةللا لذ از الشنيفع .ٕ
ل.املليمةٌنلاافيي لع اياةلا لذ از الشنيفع .ٖ
ل،كاعي قػػػ ل،اعلطبيػػػيتلاػػعلاعبحػػػثل يفيػػ لاػػػ حلامػػ لزنلػػػدمل ةػػااةلا ػػػلذ از الشنيفػػع .ٗ

ل.أ  للزدامليعلزعلاملدملدعلئٌنلكاعي ق 
ل:كمةلاك لألالاعليميةي لاملداالاعف ام؛لاعليميل 

لاعليميلاةمي ل لاع ليسي لاإلا ـلك اللل ةا .ٔ
ل.املليميلزيمدزاتلاةمي لام لكاإلا اؼلعلطد  لاملسلذ ز لا اكات .ٕ
ل.ا   للاإلا ـلللك ال يميلاعف الااي .ٖ

ل:كمةلاك لألالاعليميةي لاملداا.لاعليميلف  يتل 
ل.عمةجةدا لاعليميلاةمي لزعلزليفازم ل ةااة .ٔ
 زؤ  لاعليميةي لاملداال ةلل ةا .ٕ

 
 التعليمية أسس بناء املواد .ج 

ل ػػػالاةداػػ لزػػػعلامليمدزػػاتلال،م ػػالاملػػداالاعليميةيػػػ ل طػػػد   اصػػ ل  ػػ ل عػػػ ل اػػـد
ع  ػلذ اـل لفصػدؿل يمػييللاكط ح ػل،اع  ػالةلا لاػيفم ل  ا  ػااملؤعفلإلا اامالقبللإ

 يمػػييلاعمغػ لاعي ئيػػ لعغػًنلاع ػاطاٌنل ػػال فػاضلإ ػػ اةللزػااةاعمغػ .لكاعدملػعلا زتػػلل لأتعيػفل
فضػػػ لاػػػعل ػػػدف لاػػػ الزػػػعلا اكاتلكاعاػػػداليلل،اػػػ الزػػػعلاع  ا ػػػاتلقبػػػللأتعيػػػفلأملزػػػااة

لئػػهلاملؤعػػفلزػػعل.لك اصػػدصلاعػػ ل يلةػػ لامي ػػالأتعيػػفلاملػػااةكاع صػػ  لئػػ عتلأ ضػػالزػػال اػػـد
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 ػػػػداةلأ انػػػػتلحبػػػػدثلأ  امػػػػالأـلأاكاتلكقػػػػداليلأاػػػػ مالأـللاملػػػػااةاةميػػػاتلال زػػػػ ل اػػػػ اال
لٗ.اأـلذب  بالقاـل نصدصل  علإعي ال

لا ػػػػ ل املػػػػداالل طػػػػد  ك أللمصػػػػ لابػػػػ لولاعغػػػػايللكابػػػػ لامةيػػػػ لابػػػػ لولأنػػػػهل مػػػػـ 
ل ٘ئغًنمالأفل  ااةلفي الا   لاآل ي اعليميةي لعليمييلاعمغ لاعي ئي لعم اطاٌنل

لا   لاعتاافي لكاال لةااي  .ٔ
عليمػػػييلاعمغػػػ لاعي ئيػػػ لعب انػػػبلفي بغػػػةلأفل يفػػػدفلعػػػهلطػػػائعللاملػػػااةل طػػػد  ا ػػػ ل

ل يىنلأنهلسن ـلعغل الك اافل الذعتلزعل  ؿلز اااةلاآلي لل،ك اا لةا لةاا
 ل ػػػاكؿلمػػػ الللتلاعػػػ كذعػػػتل فل اػػػ ـلاملدملػػػداال،ياأفل يفػػػدفلالػػػداالا ئيػػػالإ ػػػ ز (أل

كئصػػػد ةلزبسػػػط ل يػػػٌنلاعػػػ ا سلامػػػ لف ػػػيلل،ا انػػػبلئصػػػد ةلحايايػػػ لغػػػًنلزملػػػدم 
 حايا لاعتااف لاإل  زي .

ا اصػػػػػ لاعتاافػػػػػ لاملاا ػػػػػ لكاملي د ػػػػػ لئصػػػػػد ةللةػػػػػااةأفل لضػػػػػةعلاالػػػػػدللاعليميةػػػػػةلعمل (بل
 ا  انب.لامليمةٌن ل ا بلزعلأغ اضل

امػ ل أ ػ الاعطػائعلاإلنسػافلك فػعللمل ك ةلاالملةاـلاعااثلاعي يبلك صالصهلاع  (جل
 زيفانهلاعيميلكاعيمةاة.

 كاملةاز يلزعل يميلاعمغ لكاعتااف .لامليمةٌنانلااةل ااف لاعي ئي ل لملدةلحا اتل (ال

كزػػعلاعبسػػيطلإىللامل  ػػبلكزػػعلل،اعلػػ  جل ل اػػ ثلاعتاافػػ لزػػعلااسػػدسلإىللاملي ػػدم (قل
 ا  ةلإىللاعيفّل.

لامليمةػػٌن ػػال ل صػػحيحلاملفػػامييلاباطاػػ لا ػػ لاالملةػػاـلاعتاافػػ لاإل ػػ زي لك د يف (كل
 ا  انبلإفلك  تلك ي  للاالذباماتلاعسمبي لحندما.

                                                           
لاعػةمزجلز   ةلاع ك ةلاعل   بي لمليمةةلاعمغ لاعي ئي ل ل،ا ا اتل لامل امجلكلأتصيم ال،حسعلاب لاع ضبعلامسع4

 .٘ٚل-ٗٚل.ق(لصٕٗٗٔ.لةزؤ ساتلاعدقفلاإل  زل،اباصل)ا.ف

)اعػ ايض لاا لاعغػايل،للأ  لإا االاعيفلبلاعليميةي لعغًنلاع اطاٌنل امص لاب لولاعغايللكاب لامةي لاب لو،ل5
 .ٕٚ-ٕٙ.لصل،(ٜٜٔٔ
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كمػػػ ال لطمػػػبلأفلل،ز ااػػػاةلاعلغػػػًناتلاعتاافيػػػ لكاال لةاايػػػ لاعػػػ ل طػػػ ألامػػػ ل اافل ػػػا ( ل
لحبيثلشنيفعل يفييفلاملدملدااتلزعلاعلغًناتلاع لرب ثلاا لل  يفدفلامل  جلز من

 اجمللةعلاإل  زة.ل

امػ للاملػااةأملالل ملػلةللل، ثلصد لزعلاةدزياتلاعتااف لاعي ئي لك صدصياما ا (حل
 ندعلكاح لزعلاعتااف .

ك ػػ عتلزػػعلأصػػحابلاعمغػػ لأ ضػػالل،أغ املػػالزػػعل يمػػيلاعمغػػ لكاعتاافػػ لأفلعمةيمةػػٌن (طل
عػ الفػام صل لاملػداالامػ لربايػيتل ػانبٌنلل،أغ املالزعل يمييلعغل يلكنمل ل اػافل ي

 أز لز ّي.

 االذباماتلاإل  زي لكاالذباماتلاعيمةي لامل ا ب .لٌنامليمة  ك  ل (مل

 كا ـلإص ا لأحيفاـلمل ما.ل،احااـلاعتاافاتلا   ل (ؾل

امل   ػػػةلدبػػػال ل ا ػػػبلزػػػعلاةػػػ لاعػػػ ا سللاملػػػااةز ااػػػاةل اػػػ ثلا انػػػبلاعتاػػػا ل ل (ؿل
 كزسلداالاعفيف ملكاعتاا .ل

ي ػػػال يفيػػػفل مػػػتلاعػػػ ل ػػػليلفل،امػػػ لاةميػػػ لاعلطبيػػػعلاال لةػػػااةلامليمةػػػٌنزسػػػاا ةل (ـل
لا ف االزعل اافل ا.

لاملداالاعليميةي ا   لكاعمل كطلاع فسي لاملطمدئ ل لإا اال .ٕ
ف ػػػدلااػػػد لاعػػػ لل   ػػػ لل،املػػػليميلا صػػػ الأ ا ػػػيال لاعيةميػػػ لاعليميةيػػػ  ملػػػيفلل

فةػالقازػتلمػ الاعيةميػ لل،كأنهلمدلأكاللكأ ًنالمػدلاألػ ؼلزػعلاعيةميػ لاعليميةيػ ل،اميه
كزػعل لفػ فلزي فػ ل صػالتلاملػليميلل،زيي ػ لعػ للاملػليميإاللزػعلأ ػللربايػيتلأمػ اؼل

ل.اعليميةي اع فسي لكاعيامي ل ي لزطمبالمل ك ايلا  لإا االالدللامل امجل
ئػػػللإفلل،كزػػػعلاعداملػػػحلأفلعيفػػػللز حمػػػ لاة  ػػػ ل صالصػػػ الاع فسػػػي لكاعياميػػػ 

ا فػػ االسنلمفػػدفلفيةػػالئيػػ  يلزػػعلقػػ  اتلااميػػ لك ػػاتلنفسػػي لاا ػػللامل حمػػ لاعية  ػػ ل
للصػػم لئ ةػػدلاملليمةػػٌنلكاعػػ لل  بغػػةكزػػعلم ػػال  ػػ لزبػػ ألاعفػػ كؽلاعف ا ػػ لاملل،اعداحػػ ة

لز ااا هلا  لإا االكا ليا لاملداالاعليميةي .ل
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ك ؤ  لامةاةلاعمغ لكاعائي لامػ لك ػدالا قػ لك ياػ لئػٌنلأدنػاطلدنػدلاعفػ الكئػٌنل
يلاعصػػغًنلك يمػػيل ةػػالأفلم ػػاؾلف قػػالاسػػدالئػػٌنل يمػػلل،ق   ػػهلامػػ ل يمػػيلاعمغػػ لا   بيػػ 

للٙاعيفبًنلعمغ لا   بي لم الاعف ؽل  بغةلأفل  اا ل لاملداالاملا ز لعيفللز  ةا.
لٚكمة ل،امل   ةلاملااةلإا ااكم اؾلا كطلنفسي لاع لرنبلز ااامالا  ل

أفل  ا بلاملداالابصالتلاع فسي لكلاعتاافي لعم ا  ٌنلزف ق ل لذعتلئػٌنلزػال (أل
 با . ا ـلعمصغا لكلزال ا ـلعميف

زػػػعل يمػػػيللامليمةػػػٌنأفل  ااػػػةلاملػػػداالاعفػػػ كؽلئػػػٌنلزيػػػدؿلكلاملةازػػػاتلكلأغػػػ اضل (بل
 اعمغ .

كلزػال  بغػةلأفلل،أفلرب الزيفان ل ػللز ػا ةلزػعلز ػا اتلاعمغػ ل لاملػداالاملا زػ  (جل
  يطةلعيفللز  الزعلم الاملداا.

أفلربػػ الئدملػػدحلزسػػلدايتلا ااةلاملطمدئػػ ل ل ػػللز ػػا ةلزػػعلز ػػا اتلاعمغػػ لكل (ال
 ذعتل لامل احللاملذلمف لزعلاملداا.ز اااةل

أفل للػػائعل اػػ ثلامل ػػا اتلكفػػيتل طػػ لكاملػػح ل ل ا ػػبلكل ػػ  جلز احػػللنضػػجل (قل
 حبيثلالل ا ـلامل ا ةلإالل لكقل الامل ا ب.ل،امليمةٌن

 أفل ملفتلاملداالإىللامل ا اتلئمليفلل فصيمة  (كل

 امل ا اتلاع ل لصللا انبلاعصدي. (ٔ)

 كل   يب ا.لز ا اتل ي ؼلاعيفمة لكلربميم ا (ٕ)

 ز ا اتل ي ؼلا ةم لكلربميم الكل   يب ا. (ٖ)

 ز ا اتلاعف يلاعياـلكلاعف يلاعلفصيمة. (ٗ)

 أفلربايتلاملداالاملطاعبلا  ا ي لعم ا  ٌنلزعل يميلاعمغ . ( ل

                                                           
6
 ٕٛ-ٕٚ. صل،امل  علنفسهل،مص لاب لولاعغايللكاب لامةي لاب لو 

7
ل–اعيفلابلا  ا ةلعليمييلاعمغػ لاعي ئيػ لعم ػاطاٌنلئمغػاتلأ ػ للإاػ ااالل،اةدال ازللمق لك ا ملأضب لطيية  

 .ٜٖل–لٖٛص.لل،ـ(ٖٜٛٔق/لٖٓٗٔل،)زيف لامليف ز  ل ازي لأـلاعا لل ادشنهل–ربميمهل
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أفل يفدفلزملدق ل ازيػ لئػٌنلاعفيفامػ لكلاميفا ػ لكلاع ػاا ةلكل ػللزػالزػعلاػأنهل (حل
 أفلزنايتلاال لةلاعلعم ا س.

 لاعا  اتلاعلط  يتلاعل ػدعل لزسػلدلللامليمةٌنعف ا  لئٌنلأفل  اا لاعف كؽلا (طل
 املداا.

كأفل مجألإىللك ػالللزليػ اةلعل ملػيطلل،عمليميلامليمةٌنأفل  اا لاملداالا لي اال (مل
 م الاال لي االكلميالهلاع ا سلعمليمي.

أملسبيف ػػهلئملػػيفلل ػػ  علزػػعلإسبػػاـلل،أفلرباػػيتلاملػػداالعمػػ ا سلنداػػالزػػعلاالاػػباع (ؾل
 اعمغ ل ااالكلح  تا.اةمي لاال صاؿل

كلا ػػػػػػلي اااميلعليػػػػػػ ؼلاعمغػػػػػػ لكل اياةللامليمةػػػػػػٌنأفل  ااػػػػػػةلاملػػػػػػداالإ  ةل غبػػػػػػ ل (ؿل
زيمدزاميلكلإاباعلحػبلا ػلط ا يلحنػدل اافل ػالكلذعػتلاػعلط  ػيتلا نملػط ل

 كلاملةا  ات.

أفل سل  لإا االاملداالكل  ظية الإىللزالانل تلإعيهلنظ ايتلاعليميلزعلحاػاليتل (ـل
 كلزفاميي.

  صاغلاملداالكل  ظيل لملدةلاعط ؽلاعفياع ل ل     لاعمغات.أفل (فل

أفلمةةلاملداالاالةالعم ا سلحللزمليفم لزناكؿلاعلغمبلامي ػالاػعلط  ػيتل يمػيل (سل
 اعمغ لكلمما  ل ا.

أفل ليحلاملداالعم ا سلف صال ملجيهلام لا لذ اـلزػال يمػيل لزداقػفلا صػاؿل (عل
لحاياي لافد  لكلرب     .

ل يمييلاعمغ لاعي ئي لزااةد  لاملطمدئ ل لا   لاعمغد  لكاعائ .ٖ
لك اص ل ال انبلاملػداالاعمغد ػ لامليفدنػ لزػعلأصػداتلكزفػ ااتلك  ا يػبلاعػ 
 اػػػػػ ـل ل لػػػػػبل يمػػػػػييلاعي ئيػػػػػ لعغػػػػػًنلاع ػػػػػاطاٌنل ػػػػػالكا  ػػػػػمدبلامل ا ػػػػػبل لا ملػػػػػ ال

لكز لل  دع لأكلصيدئ ل متلاملداالعم ا  ٌن.لل،عم ا  ٌن
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ا  ػ لاعمغد ػ لاعػ ل  بغػةلل،ةػدال ازػللاع اقػ  ادؿل ا ملأضبػ لطييةػ لكلا
أفل  ااػػ لا ػػ لكملػػعلاملػػداالاعليميةيػػ لا  ا ػػي لعليمػػييلاعمغػػ لاعي ئيػػ لعغػػًنلاع ػػاطاٌنل ػػال

لٛمة 
لأفل يلة لاملداالاعمغ لاعي ئي لاعفصح لعغ لألا.ل (أل
 أفل يلة لاملداالام لاعمغ لا  ا ي لممتم ل لقالة لزف ااتلاالي لزيلة ة. (بل

ل (جل  لامليمدزػػاتلاعمغد ػػ لاملا زػػ لاملفػامييلكاماػػاليتلاعػػ لأ بلل ػػالاع  ا ػػاتلأفل ملػـ 
 اعمغد  لام  ت .ل

أفل  ااػػػػ لاع قػػػػػ لكاعسػػػػػ ز لكاعصػػػػح لفيةػػػػػال اػػػػػ ـلزػػػػعلزيمدزػػػػػاتلعغد ػػػػػ ل)صبػػػػػعل (ال
 اعضةال لزت (.

أمل اػػػ ـلاعمغػػػ لل،أفل يفػػػدفلاعمغػػػ لاملا زػػػ لعغػػػ لزأعدفػػػ لطبيييػػػ لكعيسػػػتلزصػػػط ي  (قل
 ب ا.صحيح ل لئ ال الك  ا ي

لاعمغ لك يمة ا. (كل  أفل بىنلاملداالام ل صد لكاملحلملف ـد

 أفل لج بلاملداالا لذ اـلاعمغ لاعد يط ل مةالأزيفعلذعت. ( ل

أفل يػا لاملػداالكز ػ لاعب ا ػ لا انػبلاعصػديلزػعل ػ ؿلاعيفمةػاتلكا ةػللذاتل (حل
 امليىن.

 أفل يا لاملداالاألجاةلكربميللاعيفمة لك   يب ا. (طل

 عيفللح ؼ.لأفل يلينلاع ز لكاعصدت (مل

 أفل ب ألاملداالاعيفمةاتلكا ةللعي لام كؼ. (ؾل

 أفل ظ  لاعي ا  لاع ةلكاعل غيي. (ؿل

 أفل يا ل ام ةلاالالااؽلئي ا  . (ـل

 أفل يلة لاملداالام لاعاا يبلاعملالي لاال ليةاؿ.ل (فل

 أفل لج بلاملداالاعاداا لاعغازض لكصيب لاعف يلكقميم لاال لذ اـ. (سل

                                                           
ل.٘ٙ-ٗٙص.لل،ل...اعيفلابلا  ا ةلعليمييل،اةدال ازللاع اق لك ا ملأضب لطيية  ٛ
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 ليلاعل   بلاميه.أفل ة لاعا يبلاملاصدالك  (عل

 أفلأت  لاعيفمةاتلاعد يفي لاملةازال بًنا. (ؼل

 أفلمليلئي زاتلاعاقييلزعلأ للإ  ا لاعل غيي. (صل

 ئ لالجلاع  ا اتلاعمغد  لاعلاائمي .لاملااةأفل سليافل لإا االزااةل (ؽل

 أفل ملفتلإىللاململيف تلاعمغد  لاع ل ة مالاع  ا اتلكاعبحدث.ل ( ل

 

 ميةاملواد التعلي تطويرمراحل  .د 
 اختيار املواد التعليمية .1

ل ٜز  ال، لا ليا لالدللاملداالاعليميةي لزيا ًنلالئ لزعلاالملةاـل ا
 زييا لاعص ؽل (لأ

 يفدفلاالدللصااقالإذال افلكاقييالكأصي لكصحيحالامةيالفض لاعلسبمليهلزعل
 ا م اؼلاملدملداي .

  زييا لا ذني  (لب
لقية ل  ل يفدفلع  ه لحي ةا لا دانبل يلةلاالدللز ةا لزعلإاطاة لاعطمب  لحياة

ل لاملي ف  لااؿ لزع لئل املذلمف  لملي لاع  لكامل ا ات لاعيامي ليةكاعايي لامل ا ات  
 كأ اعيبل  ظييلاملي ف لأكلاالذباماتلاإلرنائي .

 ملةازاتالزييا لامليدؿلكا (لج
لزعلاملةازاتل لأنهللاملليمةٌن يفدفلاالدللزلةمليا لعد لاعليميةي  لاملداا  لا ليا 

  ا بلزعلزيدؿلاعطمب لكزسلدللاادأليلكحا اميلإعي ا. ل
 زييا لقائمي لاعليميي (لا

لاعف كؽل لزع لزلةمليا لاعطمب  لق  ات ل  ااة لا  زا لعمليميي لقائ  لاالدل ك يفدف
 اعف ا  لئي  يلملباائلاعل  جل لا ضلاملداالاعليميةي 

                                                           
لل.٘-ٕص.لل،ـ(ٜٜٔٔل،)اعاام ة لاا لامليا ؼلاعطبي لاعتاعت ل،امل  جلكا اص ال،مييلئسدفلاةًنةإئ ا ٜ
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 املييا لاعياملة (لق
ييلالل ياؼلام كالا غ افي ل يلةلاالدلل ي الإذال افل ملةللأدناطالزعلاعليم

لاعبمل  ل  ئطلل،ئٌن لأف ل  بغة لعمةجلةع لاامي  لاعصيغ  ل ييف لاالدل لزا كئا  
لاع لالئ لزعل اعطمب لاعيامللاملياص لزعلحدعه.لك يينلأفلاملداالاعليميةي لاملذلا ة
لزسلدلل لاع لربايت لاعليميةي  لاملداا لربلدملام  لاعطمب  لامل  سلك ليمة ا  يمة ا

لفاةةلكاعيففاةةلا  ا ي .اعيف
  بغةلام ل للزعل لص لللٓٔكا  لمص لاب لولاعغايللكاب لامةي لاب لول

لإلا االاملداالاعليميةي لأفل ضعلنصبلاي يهلاآليل 
 ملاذال يفلب؟ (ٔ

ك  بغةلأفل يفدفلم الاأل ؼلكاملحال لذم هلل،يفلائ اعك اص لئهلرب   لاأل ؼلزعل
ل للزف اة.للئ  لا للصبم لئللا  لللل لائ ا  لل

 ؟ملعل يفلب (ٕ
لاعمغدمل لزسلدامي لكزي ف  لألي ل يفلبدف لاع  ع لاملليمةٌن ل ات لرب    لئه ك اص 

لكاعيامي  لاع فسي  لك صالص ي لاعتاافي  لاكافي يلل،ك مفيامي لزي ف  لإىل اإلملاف 
لاعليميةي .

 زاذال يفلب؟ (ٖ
ل  ٌن.ك اص لئهلندعلاملااةلاعتاافي لكاعمغد  لكاعيمةي لاع ل    ل ا شن العم ا

 ؟ يفل يفلب (ٗ
ل ل  لاملؤعف ل لبي ا لاع  لكاإل  اةات لاعط  ا  لئه لعم  ؼلليفلائ اعك اص  كصدال

ل.امل ملدا
ل
 

                                                           
ل.ٛٚ-ٚٚ،لص.لأ  لإا اامص لاب لولاعغايللكاب لامةي لاب لو،لٓٔ
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 تنظيم احملتوى للمواد التعليمية .2
أكلل،  ظييل متلاملداالاعليميةي كمدلأتيلاةمي لئي مالل،كئي لاالنل اةلزعلا ليا 

ل،حىتل يفدفلعهلزيىنل،زيٌن   يبلزالمتلا ليا الزعلزيا ؼلكز ا اتلكقييلحدؿلز   ل
كعيفةلل،كزنايتلأم اؼلاعائي ل  ةلفياعي لك فا  لمميف  ل،كا لة ا   لكشنيفعل ا شنهلعمةليمي

ل يفدفلأ ت لز لة لعمةليميلكاعليميلك يفدفلئ مزجل  ئدايلزلةا يفالزل ا بالزلدا م.
يلالدللهنالا  لاعلفيفًنل ل  ظيأكم اؾلا ةلزيا ًنل ليسي ل  بغةلازباذلاعا ا لئمل

لاملداالاعليميةي ل  بالإىلل  بلا  لاعلفيفًنل لا م اؼ.لكم الامليا ًنلمة 
لنيمي (ٔ لاع مل ليميتلدباذا ل يينلاملييا  لاع طاؽ  لأك لاملداال،اجملاؿ ل لملةمه لمةلل،كزا زا

لكاةاه ل ل اكؿلا سااه لنطاؽلاملداا لاملداا؟ لاع ل ضة ل ا لاع ليس  كاجملاالتلل،ا فيفا 
ل،كزال  بغةلام ل للاعل زي ل يمةهل،للاعليةيتل لم الاجملاالتكز ل،اع ل لضة  ا

لاعبيضلاآل   ل ليمةه لكال لئيضلاعل زي  ل ليمةه لأف لشنيفع لأفلل،كزا لرنب لال كزا
  لضةعلز  جلامل    .

 لكمدلاملييا لاع مل بحثل لاعي ق لا فاي لئٌنل ةاتلامل امجلأكلأ  اةللاعليفازلل (ٕ
اا ةلاملليميلام لئ اةلنظ ةلأ ت ل دح ال ل د هل مد هلاالدللعمةداالاعليميةي لملس

 ك يازمهلئفاامي لزعلزمليف تلامياة.
ل (ٖ لزف ـد ل اف لف ذا لامل  ج. ل  لاع ليسي  لعمةفاميي لاع أ ة لاعليف ا  لكمة ل  اال لة ا   

لفي بغةل  اكعهلز اتلكز اتل لز  جلاعيمـد كإذال افلاألجاةلل،اعطاق لز ةال لاعيمـد
لفة لز ةا لئهاعسميي لام لازل االل،كاعلأ ي لاميهل،علاعطبييةلاالملةاـ لز ا  ه ك  ةي 

 اع زع.
لاع زعلاعللائع (ٗ لازل اا لام  لاالدل ل ي ضلئه لاع م لاعا يب لكمد لاعللائعلل،  ك   بط

لئي  ةال،اال لة ا    لاعللائعل،ف  اؾل  ا ل ل  مبلإعيهللكعيفع لمما   مبلإىللأئي 
لأكلاعي ص ل، لة ا   الا ل،شنيفعلأفل يا لئ ف لاملسلدللز اتلكز اتلف ف لاملف ـد

 أكل لامل ا اتلأكلاالذباماتلامل  بطلئه.ل،ف لزن ثلدندل لف ةه



ٕ٘ 

 املبحث الثاين : العربية لألغراض اخلاصة
 تعريف مفهوم اللغة العربية ألغراض خاصة .أ 

 لكفيتلربميػلل نهلذعتلامل  جلاع ملحّ اتلزداالزا  ا هلئصف ل ليسلاملا ملاا ّف 
كأغ املػهلمػةلااػتللليميف ػدل ػ للأفلحا ػاتلاملػلٔٔ.ئ غيػ لعمةػليميإلالَبيتلعمحا اتُزسْل

املؤ سػ لاعليميةيػ لكزيػدؿلاع لي ل ل صةييلزا  لاعمغػ لاباصػ .لك ػ ال  لفػةلا ػ ال  ػاع ل
إذل  ايفلأّفلاعلي  ػفلا زتػللعمغػ لٕٔ كك   .لكإىللاعلي  فلنفسهلذمبلململي سدفليمةٌنامل

إىلللليميعسػػؤاؿلاآليل لملػػاذالزنلػػاجلاملػػ اصػػ ل لةحػػد ل لاإل ائػػ لاػػعلااإلجنمي  ػػ ل غػػ اضل
كاعػ ةطلاعمغػدملل، لاملاػاـلا كؿلليمي ائ لاعلم الاعسؤاؿل   بطلامل يميلعغ لأ  بي ؟لكاإل

كاما ػػاتلربػػ امالا غػػ اضلاعػػ لزػػعلل،كاعبياػػ لاعػػ ل ػػيليلفي ػػال يمػػيلاعمغػػ ل،املطمػدبل يمةػػه
 ػػالليمةااشنينػػالأملعف ػػيلاملػػااةلاعػػ ل فغ ملػػهلقػػ ل يفػػدفلأ ل،عغػػ لزػػال يمػػيلليميّالاملػػأ م ػػال ػػدل
 أكلز  ينال اعيةلل لزؤ س لذبا   .ل،ئلمتلاعمغ 

الاػػد ل يمػػييلاعمغػػ ل غػػ اضل اصػػ .لفػػأملزػػ  جلذنػػلكحا ا ػػهلليميخنمّػػتلإىللأفلاملػػ
لاعمغػ لاباصػ لرنػبلةػليميفل،ليميعمغ ل اص لرنبلأفل سباهلربميللكا لاصاةلما اتلاملػ

ل، مػػتلز حمػػ ل فػػاضلأفل يفػػدفلقػػ لمضػػَة الزػػعلقبػػلل فل،أاللُ ملػػغللئادااػػ لاعمغػػ لاعيازػػ 
ل ل انػ لاماػللاعػ مل يةػللكمدلاآلفل م ثلك اةل د يفلم الاملي ف  أكل ػدالأفلل،علصبَّ

لاعمغػ لاباصػ ل  طػػدملامػ لزػػ اايل  يةػُلللفيػه.لكمػػ الاعلح  ػ لاعػ مل لضػػة هل ي  ػفلزف ػػـد
لاعباحتٌنلفيةال مةل لٖٔحّ امالئيض

لكحا ا ِهل.لليمي دف لاعدقَتلكا   ل نهل   ُ لام لامل .ٔ
لعل اغةهلزعلحا امي.لةليمةٌنأ ت لز ةز لعم .ٕ
ليميل. ساا ل لاةمي لاعل .ٖ

                                                           
لاعػػ َّكيلل،امل ظةػػ لاعي ئيػػ ل، يمػػييلاعي ئيػػ ل غػػ اضلاػػ اةل.املػػا مل،أضبػػ ٔ اتلاجملمػػ لاعي ئيػػ لعم  ا ػػ(لزي ػػ لاب طػػـد

ل.لٙٔٔ .ص ،)ـٖٜٛٔفةا  لل،ٕاعي الل،اجملم لالل،اعمغد  
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Hutchinson,T. and Waters,. English For Specific Purposes )Cambridge: University Press,1987(, 

hlm. 16-19. 
لاع كيلل:)اب طـدل يمييلاعمغ لاإلجنمي   لعبغ اضلاباص دمحملاعبدصًنم.لٖٔ  .ل٘ص.لل،ـ(لٖٕٓٓل،زي  لاب طـد



ٕٙ 

 فهلزعل يمييلاعمغ ل غ اضلااز .أقلل يفم .ٗ

 

 اخلاصةلألغراض  العربية اللغة خصائص .ب 

ل اف   للٗٔأاا  لم ا لعلي  ف ل  اكعه لاع لاملف دل  ؿ لابصالت لئيض لإىل ـ
ك صالتلل،ة الئ ك الإىللقسةٌن ل صالتل ئل كقسل،صفل الزا  لاعمغ لاباص  ل

 زلغًّنة.لكذنالزال مةل 

 ثابتةالصائص اخل
ل مبي لحا اتلاع ا سلاباص . .ٔ
لال.أكلنملاطلا ل،الدللاملااةلذكلصم لك يا لئيمٍيلأكلز    .ٕ
لأكلامياةلزعلمحي لاعاا يبلكاملف ااتلاةلعف علزعلف كعلاملي ف   ك لحدؿلعغ لا  .ٖ

ل.كاالع لا عفاظ
لاعمغ لاعياز ل.ليمييسنلمفلاعل  .ٗ

ة  اخلصائص املتغّير
لز ا ةلئيي  الزعلز ا اتلاعمغ .لييمالل لاّي لئل .ٔ
لئ اةلام لطُ ؽلكمليتلُزْسبَػانا.ليميالل  .ٕ

ألةالكم الابصالتلمةلنفس الاع ل بيتلأفلأاا لإعي الاعلي  فافلاعم افل ي مل ال
ل ا لكإذا لقبل. ل طزع ل بينِّ لمل ك ة لف ة لإملاف  لشب  لاعياّز لف لاعمغ  لئٌن كاعمغ لل،فاصل

لل،اباص  ل ف لاعلص  يت ل ميك  بغة لاالةااا ل يلة  لاباص  لاعمغ  لاملدقفل      لام  ا
لف دل لحا  لإىللز   ٌنلذكمل فا  لعغد  ل،اعليميةة لاملا  لل،كز  ي لااعي ل،ع ا كم ا

لك اللَل ل لكطُ قالطمبلأ ضا لك غمبللكُ ططا لاعياز . ل لاعمغ  زبلمفلاعل متلاعسال ة
لكاعلذّصت لحيثلاعيةل لزع ل لصفدؼلزلجانس  لعميفبا  لخماطبله لاملف ـد لم ا ل،ام 

ل ةال بيتلاعادؿلأفل يفدندالزمّةٌنلأكلأليل مفي ل ّي ةلاعمغ لاعياّز .لك لدقع
ل
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 الفروق بني العربية ألغراض عامة والعربية ألغراض خاصة .ج 

يفةعلاعف ؽلا  اسلئي  ةال لأفلالدللاعي ئي ل غ اضلااز ل   ؼلأ ا انلإىلل 
لزعلا لذ اـل لاع لسبيف ه لا  ا ي  لأملدب ا اتلاعمغ  لا  ا ي  لاع ا سلاعيففا     ك  

ئي ةالشنيللالدللاعي ئي ل غ اضل اص لإىللاعا ي لام لحا اتلل،اعمغ لا لذ ازانلااّزانل
ملزالاع ملزنلا هلزعلاعمغ ل لااؿلزبصصه.للكق ل دصللاع ا سل لااؿلزبصصهلأ

ل ٘ٔكزعلأذن ال،ئيضلاعباحتٌنلإىللقالة لذبةعلم الاعف كؽ

لٔ.ٕا  كؿ ل
 اعف ؽلئٌنلاعي ئي لعبغ اضلاعياز لكاباص 

 ةمفهوم العربية ألغراض خاص ةمفهوم العربية ألغراض عام

لكاال ساع - لاعيةـد لز  جه كق لل، َػّلسي
لا ف االأكلاملؤ سات.زن الئدا ط ل

لزلجانس  - لغًن لاةداات ل،سُناطب
كاعلبا علل،ال ل ؼلااالتلاعلذصت

ل لا اةا .
لئض ك ال - لاعمغد   لاعا  ة لام      

 املذلمف .

لاع زعل - لحيث لزع لاعطُّدؿ لاميه  غمب
 عليازمهلزعلاعمغ ل يفل.

ل - ل)ائل الة لاملسلدايت ل ةيع ل–ُ صةي
 زلا ـ(.ل–زلد طل

الاملسلدللاعمغدملاملؤ س لمةلاع لرب  -

لكاا كا  ل - لابصدصي   َػّلسي
لحا اتلك بل،كاعلَّذطيط لام  لئ اةن ىن

لاعّ ا سلكأغ امله.
لرنةي يل - لزلجانس  لاةداات سُناطب

لاعلذصت لامي يلل،ااؿ ك غمب
لاعلاا بلزعلحيثلاعُية .

لاع َّةطل - لام  ل     لإذ لاع َّ ا  انلاالّة
 اعمغدملاع مل بلغيهلاع ا س.

ل  لي ل - لام  لعا ي ا لاعِاَص   غمبلاميه
 أكل  لياتلا اةلزعلاعمغ .

 امللا ـ.ُ صةيلعمةلد طلكل -

لاملااةلاملسلدللاعمغدملاع مل  - يفلبلئه
                                                           

ل.لٖ-ٔص.لل،ـ(ٜٜٓٔ)لزاعي اي لن كةل طد  ل يمييلاعمغ لاعي ئي .للحندلعغ لا ئي لزبصصي ام لأضب لاب و.ل٘
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 اع مل يفلبلئهلاملااة.

 ُ صةيلعم ااا لكاع اا  ع. -

لعب الهلام ل -  صةييلامل  جلأ ت لصيدئ 
لكا ي  لام لل،حا ات كالحلداله
 امل ا اتلا  ئع.

ل - لل–امل  س لاعيةمي لل–غاعبان لاد  مد
 اعليميةي .

 الل يلة لام لئ مزجل ائيت. -

لئغ ضلاملليميلكم فه.  ايفـد

 عم اا  ع.ل–غاعبانلل– صةيل -

ل يفمف لل، صةييلامل  جلأ ت لُ س انل - كأقلَّ
لحا اتلا اة لام  كز ا اتلل،عب اله

 كصب د لزلجان .ل،زيي  

 اع َّا سلاد لاعيةمي لاعلَّيميةّي . -

  يلة لام لئ مزجلاعمغ لاعياـ. -

 
 املدخل السياقي:  املبحث الثالث

 اللغة العربيةيف تطوير مادة  السياقي املدخلمفهوم  .أ 
لليمي ليمة ػػالاملػػل ئػػطلاملػػااةلاعػػ ل اعسػػياقةلمػػدلاعػػليميلملسػػاا ةلاملػػ  سلل  لأفلاملػػ

كقػاؿلأضبػ ل ٙٔ. ئطلئٌنلزيمدزاميلكلحيػاميلاعيدزيػ ل  حداؿلحياميلاماياي لكعي افي يل
ليمػػػييللاعسػػػياقةلمػػػدلاةميػػػ لاعائد ػػػ لاعل  رنيػػػ لعػػػ فعلاعطػػػ بللاػػػعلف ػػػيلاعل، ػػػ    لأ ضػػػا

أكللةاجمللةيػلةاعسػياقلأكلةاع فسػلةيػاميلاعيدزيػ )لاعسػياقمةلك   بطػدفلازياىنلزعل مػتلاملػا
(لكصػػػػا لاعطػػػػ بلشنميفػػػػدفلامليمدزػػػػاتلكلامل ػػػػا اتلامل كنػػػػ لك طبيا ػػػػالزػػػػعليباا لةاعسػػػػياق

نظ  ػ للةلمػداعليمػييللاعسػياقلكعػ اعتلأف ٚٔ.ا  ػ للةاىللاملسػالللاعسػياقلةزسػالللاعسػياق
 ئػػػطل لفعلاعطػػػ بلاكعيػػػ ليػػػ امايالةيػػػاامحػػػداؿل ةلا ئػػػطلاملػػػا لاعػػػليميلملسػػػاا ةلاملػػػ  سل

ل.اجمللةعل ا   ةللةيدزي ل أاضااعميلئلذطيطلحياميلازيمدز
لمييلاعسياقةلمةلأفل   بطيلاع اةلفيذمتلاعباحثلأفلحايا لآلالزعل متلاانطما

ل لز ه لم ؼ لك لاعيدزي  لحبيامي لامل ا س ل  لزيمدزامي لك لا ك  ي لزااة ي فعلعاعل زي 
لال.ليمييلفيااعل يفدفحىتللي ةميل لاملض اعل زي ل لاعليميلئ ئطل
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Penerapannya Dalam KBK (Malang: UM, 2004), hlm. 33. 
17
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ٕٜ 

ل سلذمتلاعباحثلإىللأفل كزعلاملفامييلاعلامل  للاعسياقةلزعلحيثلاعليميي،
لاملااةلاعليميةي لاع ل يلة لام لاال  باطاعي ئي لمدللاعمغ لزااةل طد  ل لاعسياقةلامل  ل

لزيمدزات لاعيدزي لاملليمةٌنلئٌن لكا صاعي للكحيامي لاعليميي ل م اؼ لز ا ب  كحدالج ي
لأ ضالام لاعادثلاعداقية.لك طبياي لكا كئ لك يلة 

لامل سػػػػلذ ـلمػػػػ الاالذبػػػػاال لاػػػػاؿلاعليمػػػػييلامػػػػ  ثل د ػػػػهلاػػػػاـ.ل صػػػػ  لزػػػػعل ف ػػػػـد
   ػػػ لاعليمػػػييلامػػػ لزيػػػدؿلاعل زيػػػ لك ػػػةامي.لاعليمػػػييلكاعػػػليميللاعفمسػػػفةل ػػػدفلاكملاعػػػ م

اعسػياقةلمػدلاالذبػاال لاةميػ لاعليمػييلكاعػػليميلاعػ ل ليمػيتللاملػداالاعليميةيػ لئسػياؽلاملليمةػػٌنل
لٛٔحػػػػػػىتل يفػػػػػػدفلاعليمةيػػػػػػ لذاتلا قػػػػػػ لك ياػػػػػػ ل حػػػػػػداأليلكذاتلزيػػػػػػىنلقػػػػػػدمل لأذمػػػػػػاهني.

ك ػػػ عتلعمةيمػػػيل لاةميػػػ لاعليمػػػييلكاعػػػليمي.للكا ػػػلذ اـلمػػػ الاالذبػػػاالزفيػػػ ل ـلعمةليمةػػػٌن
ل لٜٔكم اؾل صالتلاعليمييلامل  للاعسياقةلز  ا

لاملداالاعليميةي لاملسلذ ز لز ا ب لئسياؽلاعليمةٌنلكحيامي .ٔ
ل يميتلك د  ل ةاتلاملليمةٌنلدبسالللأ  ملأك ع .ٕ
ل  اا لزيدؿلاملليمةٌن .ٖ
ل غًنلاذصي لاملليمةٌنلئط ؽلممللي  .ٗ
لاملليمةٌن تبتلاعلياكفلئٌنل .٘
ل يفدفلاةدا ل يميةي ل .ٙ

ل  للاعسياقةلكامل  للاعلامي مل ةال مةل املكأزالاعف ؽلئٌنل
لٕ.ٕ كؿلا 

لاعف ؽلئٌنلامل  للاعسياقةلكاعلامي م
لامل  لل امي ملامل  للاعسياقةلـ
ل   يف لاعليميلام لاع ظ مل   يف لاعليمييلام لاعداقعل
ل ي فدارن بلاملليميلأفللرن بلاملليميلأفل ليميل
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لرن لاملليميلاملي ف لزعلامليميلرن لاعليميلاملي ف ل نفس يل
لزنفظلاملليميلاملااةل ف يلاملليميلاملداال
لا لبا لاملااةلام لامليميلا لبا لاملااةلام لاملليميل
لاعليميلز   مل لامليميلاعليميلز   ملام لاملليميل
لاملليمةٌنلأ ت ل مبي لاملليميلأ ت النملاطال

لاعي ئيػػ لاعمغػػ لزػػااةل حػػظلاعباحػػثلأفلمػػ الاالذبػػاالمملػػا .لك يسػػلذ زهل ل طػػد   
ل لامل  يػ لاعتاند  "ل(YARSI)   ة"لاعسياقةلدب    لامل  للأ اسلام لاعصحي لعميمـد

حبيػػػاةلاملليمةػػػػٌنلكحا ػػػاميل.لكمػػػػ الاالذبػػػػااللق  بػػػػ نلزلػػػا اـلعليفػػػػدفلاملػػػداالاعليميةيػػػػ لز ا ػػػب نلكل
اػػػػاؿل فلاملليمةػػػػٌنلزنػػػػاكعدفل لئ ػػػػاةلامليمدزػػػػاتل نفسػػػػ يلحػػػػىتلز ا ػػػػبلعمػػػػليميل ل ػػػػلل

ل ف ةدالف ةالاةياالك تبتلامليمدزاتل لأذماهني.
 

 السياقي أساس املدخلعلى املادة التعليمية  .ب 
املػػداالاعليميةيػػ لل لمػػدل،اعسػػياقةل  لاملػػلإىللاإلاػػا ةلا ػػ ل،ااالةػػااالممػػال ػػبيتلذ ػػ ل

ل،اعليميةيػػ لاملػػداال يفلائػػعملاعيازػػ لاملبػػاائلامػػ لمزنلػػدلل،اعطبػػعلأمػػ اؼلكملػػعلرنػػبلاع ازيػػ 
لك يمػيل،كاعلحايػيتل،كاعلملػيفيتل،اعب اليػ )لاعسػياقةلاعػليميلزػعل ػبي لزيفػدمتلئٌنلكاعليفازل
ل،اعػػػػػليميلا ػػػػاا يجياتلزيفػػػػدمتلزػػػػع(لاماياػػػػةلكاعلايػػػػييل،كاعلفيفػػػػًنل،كاع ة  ػػػػ ل،اجمللةػػػػع
ل.اع  اع لاعليميةةلاعلصةييلكزباائ

امػػ لأ ػػاسلاملػػ  للاعسػػياقةلا ػػ لللاملػػااةلزبػػاائلئيػػضلبا لسػػل،مػػ الامػػ لكئ ػػاة
ل دزاال ا م ل ٕٓزال مةل، د ـد

ل:اعليميةي لداااملل لائ ل ل ةياعليملا   ل،أوال
ل ػدفًنل ػ ؿلزػعلأ ػ للأزػد لئػٌنلزػعل،ليمػييعملاملليمةػٌنلإلاػ اا(لاال لي اا)لا ام    .ٔ

لأ ا يالا طالكامل ا اتلاملي ف 
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ٖٔ 

ل.اعليميلم الاملليمةٌنلك ملجيعل،اع افع .ٕ
لاع لاملل دا لاملااةكلل،املمدن لكاع  دزاتلاعلدمليحي لاع  ـدلزتلل،االنلباال   ي لا لذ اـ .ٖ

ل،املليمةٌنلانلباال  ئت
لامػػ لاملػػداالزػػعلئ ملػػاطلعملفااػػللةليمةػػٌنعمل سػػةحلممػػال،املليمةػػٌنلزػػعلاعفياعػػ لاململػػا    .ٗ

ل.كاملةا   ل،املةا   لأ ام لكاعاياـل،ا  ام لام لرنيبلزااةلاملتاؿل بيل
لنظ ة)لهنا  ل لك ي ةلعفاةلكاال لي اض(لامليا   )ل   علأكيللا لي اضلك دفًنل،اعليف ا  .٘

ل.زمذصاتلأكلزمذصاتلايفلل ل،(ااز 
لغػػػًنلإ ػػػااتل صػػػحيحل ػػػ ؿلزػػػعلاعػػػليميل لاعلاػػػ ـل ي فػػػدفلاملليمةػػػٌنكلل،اعفيػػػلل اكا .ٙ

لاعصحيح لاإل ائ لزعلكاعلأ  لصحيح 
ل ملػػةللاعلحايػػيت(لاال ػػلجداب)ل ػػؤاؿلاػػيفلل ل،اال لةػػااةلعملفااػػللاملي فيػػ لاع ؤ ػػ  .ٚ

لذ ػػػػػ دلكاع ةل،اعػػػػػ مينلاعيصػػػػػف(لامليفانيػػػػػ لاعػػػػػ ا  ة)لابةػػػػػ لامػػػػػداسلصبيػػػػػعلا ػػػػػلذ اـ
ل(.اعليميلالةع)لاعليميلكاجمللةعلاعب الي كل(ل  اع ةدذ)

ل.املليميلف يلعاياسلاماياةلاعلايييلا لذ اـلكذعتل،اعداقيةللاييياع .ٛ
لزػػعلاعػػلةيفعلزسػػلدللاػػعلاعيفملػػفلأكلال ليفملػػاؼلف صػػ ليمةػػٌناملللكإاطػػاةل،اعلفيفػػًن .ٜ

لاملليمةٌنلام لزليةيتلف يلغ سلأ للزعلزب ألأكلزف ـد
لز ػػػػا ات)لاميا يػػػػ لامل ػػػػا اتل طػػػػد  لامػػػػ لاملليمةػػػػٌنل سػػػػاا لممػػػػال،اميا يػػػػ لامل ػػػػا ات .ٓٔ

ل(.امل  ي لكامل ا اتل،ا  ااشني لكامل ا اتل،اعملذصي لز ا اتلاعلفيفًن
لااػػػػػػ لمتل فلاعيمػػػػػيلزػػػػػعل، ػػػػػالاايطػػػػػ لاعبياػػػػػػ لعمسػػػػػياؽلامل ةزػػػػػ ل(املليماػػػػػ )لاعػػػػػاائط .ٔٔ

ل.كاعيةللاعليميل لاال لة ا لمل ك ةلام ل داةل،ةليمةٌنعملاعليميةي لكاالحليا ات
ل. يمة الشنيفعلاع لاملي ف لام لاعيتد لأنفس يلاع ااطٌنلاملليمةٌنلزعلاملباا ةلابةة .ٕٔ
ل.اإل  اةاتلا ا  لك ليلائكزبالزفامييل طبييتلةليمةٌنعملشنيفعل،اعلطبييت .ٖٔ
ل.املصاا لزعلكغًنمال،كامليمةٌنل،املليمةٌنل ز لهلاملليمةٌنلئٌنلاعلياكفل،اعلياكف .ٗٔ



ٖٕ 

لمػػللا ا ػػل المتلاعػػ لكاعليف دعد يػػالاملي فػػ لناػػللاملليمةػػٌنكلل،كاعليف دعد يػػالاملي فػػ لناػػل .٘ٔ
ل.خملمف ل ياقاتل ل    ةلزملا ل

ل:اعا  اتلكمةل،اع ك ةلأم اؼلكملعل،اثنيا
ل.ليميامللقبللزعلكف ة الاملااملا دم لزي كفال يفدفلأفلرنبلكمدل،ي ف امل .ٔ
ل نػهل،زيػىنلعػهلاػةةلإىللامليفلسػب لاملي فػ لأفلاعيمػيلزػعلامللا زػ لاعيةميػ لامل ػا اتلق  ة .ٕ

ل.امياةلزملا لل لا لذ از الشنيفع
لاململػا   لفياعيػ لعػ ايلطاعػبل ػللقبػللزػعلمممد ػ ل يفػدفلأفلرنبلاع ملام ؼلزدقف .ٖ

ل.مياةال 
ل:زااةلزداالإا االزباائل،اثلثا
ل،اعيميلحيثلزعلكصحيح لاقيا لاملااةل يفدفلأفلرنبل،اقيا  .ٔ
لاعػ لا  ا ػي لكاعيففػاةاتلاعصم لذاتلامليا ًنلأكلا  باطلأملاملااةل  بغةل،اعصم لذات .ٕ

ل.ربايا ال  بغة
ل.اعيففاةةلرباييتلام لاملليمةٌنلزساا ةل ل    لكالل اللاللكاملداال،اع ايلاال لفاة .ٖ
ل.ربايا الامل االاعيففاةاتلزعل لفيتلأكلامل ا ب لغًنلاملداالك ةي لكندعلا ساقا .ٗ
ل.كاعليف دعد يالاعيميلعلطد لكفاال  يل،اعفيمي  .٘
ل.زدملدعلعيفللاعيمةي لاملااةلعب ي لكفاا(ل سمسل)لاعي ضلا للزعل،اعيميلمييفل .ٙ

ل:كاعا اةةلكاعمغ ل،الرابعة
ل.كصحيحلابًنلنييليسةاالن كنلعماداا لكفاالابا ةل سلذ ـ .ٔ
ل.كز  جي لامل طاةلاعلفيفًنلأدناطل بٌنلأفلك  بغةلا ةم ل يفد ع .ٕ
ل.عمغ لاملليميلإ اافلعمةسلدللكفاالاميفيلمييفل .ٖ
ل.اعلداصلل سلذ ـلاع لا ةل .ٗ

ل(اعلذطيطي لا دانب)لزااةل  د ل،خامسا
ل(نسب ل لكاع  دزاتلاملداالكصفلزبطيطل صةييلك  بغةل،املظ  لايفل)لايفل .ٔ



ٖٖ 

لاملفػػامييل دملػيحلأكلااػيلامػ لقػاا ةلكا ػػ اكؿلا  قػاـلزػعل دملػيحاتل يفػدفلأفلبرنػ .ٕ
 املي كمل 

 
 السياقي املدخلعلى أساس  اللغة العربيةالتقومي يف مادة  .ج 

ل.ة ةػػالذ ػػ لاعباحػػثل ل صػػالتلاملػػ  للاعسػػياقةلأنػػهل ل ادشنػػهلاعلاػػدثلاعػػػداقي
ط  اػػ ل لضػػةعلفيػػهلاعلحايػػيتلاعػػ ملك ػػ مل اعسػػدفل لنػػد غي ط لأفلاعلاػػدثلاعػػداقيةل اػػدثلاع

عملادثلل صالتم اؾللٕٔ ييف لاملليمةٌنلكاع كافعلكاعملذصي لاع ل   بطلئيةمي لاعليميي.
ل لٕٕاعداقعلكمة

 اعلادثلمدلقسيلزعلاةمي لاعليميي. .ٔ
 اعلادثل  ؿلام لحصدؿلاةمي لاعليمييل لامياةلامايا . .ٕ
 لتل ةةلاعليميلكزضةدهنا.ا لذ اـلا اكاتلكاعاياسلكاعط  ا لامل ا ب لخبصا .ٖ
 اعلادثلاازللكزليفازللأمل لضةعلام ل للا اص لأم اؼلاعليمي. .ٗ

لاالالةػاا دئدعيػدلكاعلاػدثلمػ الاعلاػدثلز  ػالئد لعهلا ػاا يجياتل اصػ ل لل،كع عت
لااةلكامل حظ .لأزالاعبيافلز  الاةياالفةال مة ام لا 

 ئد  دئدعيد .ٔ
ملػػػ ظيلكاألػػػااؼل اةػػػاؿلاعطاعػػػبل ػػػ ؿلفػػػاةلكمػػػةلا ػػػاا يجي لمػػػ ؼلإىللاعلجةيػػػعلا

 زانيػ لزيي ػ ل لزداملػعلزيي ػ لزػعل ػ ؿلاال ػل االإىللاجملةداػ لزػعلامليػا ًنلكااا ػاتل
 لاةمي للاع ل لفيتلاميهلأكلزعلممي اتلم الاال اا يجياتلأهنالذبيللاعطاعبلزملا  ا

حدألػػالكاعلأزػػللاعػػ ايللفػػتلكاعليميػػيتلامػػ لأاةاعػػهلكإئػػ اعلاعػػ أملاعلاػػدثلفليطيػػهلف صػػ لاع
ألالكاميفيلام ل داما.لم ال ةػال سػ يلمػ الاال ػاا يجي لئل ةيػ لاػاااتلا لةاايػ ل
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ٖٗ 

 يػ ةل ػػامدا لكاعيةػػللاعليػػاكفلزػػعل ػػ ؿلاملاػػائ تلكامل اقملػػاتلئػػٌنلاعطاعػػبلكاضػػدل
 للٖٕ.اعليمييميمل ل

 ااةامليلة لام لا اعلادثل .ٕ
عايػػػػاـلئلدملػػػػيحل يمةػػػػهلزػػػػعل ػػػػ ؿل لئاػػػػ  ةلاعطاعػػػػبلامػػػػ لايجا يك لةتػػػػللمػػػػ الاال ػػػػال

ل د يػػفلز ا ا ػػهل لزداقػػفلحيا ػػهلحايايػػ لأكلزػػعلزداقػػفلربػػا  لاملداقػػفلامايايػػ لأك
قيازهلئي كضلاةمي ل ظ ػ لزػعل  ألػالزػ للا اانػهلملػالا لسػبلزػعلز ػا اتل لملػدةل

 صالتلمػ الاع ػدعلفلاعلاػدثلأفل ػ كالاعطمبػ لاع لا اتلاعليميةي لامل االربايا ا.لكزعل
 لٕٗكذعتل نهل ليلأ  اةلاةمي لاعليمييلكئي ما.ل،ي لزسلة ةلأ  اةلامل ة   ل ا ئلغ 

 امل حظ  .ٖ
كحدا ػهلاملذلمفػ لحنػدلاعطاعػبلئاصػ للاعليمػيي ل لد ػهلفي ػالاضػدلمياػ ليكمةلا ػاا يج

ز اقبلػػهل لزدقػػفلنملػػػط.لكذعػػتلزػػػعلأ ػػللامصػػػدؿلامػػ لزيمدزػػػاتل فيػػ لؼلاميفػػػيل
عمة حظػػ لزيػػا ًنللٕ٘ هلكأ  قػػهلكط  اػػ ل فيفػػًنا. اػػدثلز ا ا ػػهلكقيةػػهلك ػػمدلل اميػػهلكل

ا اةلحبيثل صبحلز حظ لزدملداي ل ا ـل ا   ل ا ي لنداي لك بلي ل للاعبي لاػعل
ظلػػػهلكأفل سػػػجلليليلز ح ةػػػالرنػػػبلامػػػ لامليمػػػيلأفلزنػػػ الزسػػػباالزػػػال ػػػلل،اعيملػػػدالي 

  لا لذ اـلأااةلاع ص لامل ا بل) سميلاعلا اعسمدؾلاملسل  ؼلكقتلح ك هلز اايال
لكقالة لاع ص (لكاعدقتلاملسلغ ؽل لاةمي لامل حظ .ل
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ل.لٛٚص.ل
ل.ٛٗلص.ل،(ٕٗٓٓ)اةاف لا  اف.للكا هاا اا يجياتلاعليمييلكأل،ك ا ةلاعائي لكاعليمييٕٗ
ص.لل،)اةػػاف لاا لاعيفػػ لعم ملػػ لكاعلد  ػػع(لاعطبيػػ لا كىلل،اعايػػاسلكاعلاػػدثلاعائػػدملاميػػثل،ع ك ػػ مضبػػاال ااػػ لإ٘

ل.ٚٗٔ



  35 

 لفصل الثالثا
 منهجية البحث

 
م هبا الباحث يف ىذا الفصل ىي اخلطوات اليت قامبنهجية البحث  قصد الباحث

على  1كشللة وجااتهها. وشكشهلل ىذا الفصلللحصول على أغراض البحث وحتليل ادل
 اليت تهلون من تصليم ادلنهج والهطوشر وجترتة البحث وجاراءات   مدخل البحث ومنهجو

البياانت. وأما  البياانت وحتليل مجع وادلعلومات وأسلوب والبياانت الهجرتة ادالهجرتة وأفر 
 ابلعليق فللا تلي : منها البيان

 
 مدخل البحث ومنهجه .أ 

اسممهخدم الباحممث  لبحممث النمموعي والللممي.اىممو البحممث  ذلممذا خدمادلسممه دخلادلمم
األول :   ،ا وممهنيوىي أن أسئلة البحث تلون ممن أسمئل 2احلجة الهاليةىذا ادلدخل حتت 

 مبدرسممة السمياقي ادلممدخل أسماس علمى الصممحية للعلموم العرتيممة اللغمة ممادة تطمموشر كيم  شمهم
مهممارام. اعهلممد الباحممث يف مجممع البيمماانت وحتليلهمما  يف ادلهنيممة الثانوشممة" (YARSI)شرسممي"

 العرتيممة اللغممة مممادة فعاليممة ابالعهلمماد علممى ادلممدخل النمموعي. واألسممئلة الثانيممة ىممي ممما مممد 
 مدرسمممممممممةالسمممممممممياقي لاقيمممممممممة كفممممممممماءات  لبمممممممممة  ادلمممممممممدخل أسممممممممماس علمممممممممى الصمممممممممحية ومللعلممممممممم

خهممممار الباحممممث ادلممممدخل ا. يف اللغممممة العرتيممممة مهممممارام يف ادلهنيممممة الثانوشممممة" (YARSI)شرسممممي"
الللمممي يف األسمممئلة الثانيمممة، ألن البيممماانت ايهاامممة ىمممي البيممماانت اللليمممة وحتليلهممما ال تمممد 

 ن ادلممممدخ ن يف مجممممع البيمممماانت وحتليلهمممما.وأممممما أىممممداه تركيمممم  ىممممذا ابلهحليممممل الللممممي.
حيممث تعامممل الباحممث مممع رلهلممع وجتلممع منممو البيمماانت تطرش ممة ادل ح ممة  يالليفمموادلممدخل 

                                                           
1
Lihat: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah Pascasarjana UIN 

Maliki Malang (Malang:  UIN Maliki Malang, 2014), hlm. 37-38. 
2
Lihat : Jonathan Sarwono, Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kulitatif 

Secara Benar (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 7-10 
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 4اهلمماعيالبحممث الع قممة ولبيممان أسممباب الهغمم ات يف واقممع  يلللمماادلممدخل و  3.وادل اتلممة
المممذ   مممده  البحمممث والهطممموشر و ىمممومنهجممموأمممما  والبعمممد . ابالسمممهبانة واالخهبمممار ال بلمممي

 الصممحية للعلموم العرتيمة اللغممة ممادة تطموشر شعممي 5.ةيمنهماج معممني وجترتمة فعالاللحصمول علمى 
وحتليمل  مهمارام يف ادلهنيمة الثانوشمة" (YARSI)شرسمي" مبدرسمة السمياقي ادلمدخل أسماس على

 فعاليهها يف تعليم اللغة العرتية
 

 إجراءات البحث والتطوير .ب 

غمممممرل جىل أن البحمممممث والهطممممموشر ىمممممو البحممممممث جىل ن رشمممممة تمممممور  و  الباحمممممث راامممممع
 لبحمثل اآلتيمة امراءاتإلا الباحمث امر . ولمذل،، 6للحصول على االنهاج وحتيمل فعاليهمو

 كلا شلى:  ،ةيللحصول على جنهاج معني وجترتة فعال هطوشرلوا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 7. 

4
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), 

hlm. 12. 
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 

297. 
6
Borg Gall and Gall, Educational Research (USA: Allyn And Bacon. 2003), hlm. 772. 

 طوشرت
 االنهاج

 تصدشق 
 نهاجاال

 جترتة االنهاج
جىل الفرقة 
 ايدودة

 حتسني
 االنهاج

 حتسني
 االنهاج

حتسني 
 االنهاج

حتليل  
 االحهيااات

مجع 
 ادلعلومات

 االنهاج جترتة
 ادليدانية

 االنهاج النهائي
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 3.1 : صورةال
 جاراءات البحث والهطوشر 

 
 للا شلي :فوأما البيان من ىذه اخلطة علي ا 

 اللغة العرتيةابدل ح ة دلعرفة أحوال عللية تعليم  الباحث ماوق ،ليل االحهياااتحت .1
وادل ح ة  السياقي ادلدخل أساس على الصحية للعلوم العرتية اللغة مادةابسهخدام 

اللغة العرتية دلعرفة  مدرسادلدرسة و  ةرئيساتلة مع  وابدل ،يةالهعليل وادادللل نواحى ل
 بارخههوزشع االمّث وت ،اللغة العرتيةلهعليم  ةادلسهخدم ادلوادأمية ومكشل ت تعليم 

 للعلوم العرتية اللغة مادةهم وميوذلم يف تعلم جئاو دلعرفة كفاء م وح طلبةعلى ال ال بلي
 .السياقي ادلدخل أساس على الصحية

وقراءة  يةالهعليل وادبدأىا جبلع ادلعلومات والواثئق ادلهعل ة ابدلف ،مجع ادلعلومات .2
 .طوشرااللهاب ختطيطا وت تصليمالله  ادلهعل ة تليفية 

تصليم صورة العامة  وىو ،نهاجهصليم اإلالباحث ت قبل تطوشر ادلادة ادلطورة، قام .3
ىذا  الباحث صلم ،السياقي ادلدخل أساس على الصحية للعلوم العرتية اللغة ادةدل
ادلناسبة  مع الصور دشدةوالصور وادلفردات اجل درسدليل ادلايهو  و  من انحية وادادل

وتعدىا، قام الباحث  .أو األلعاب اللغوشة بات وادلعاجلة النحوشة والنكشا اتشوالهدر 
 ادلدخل أساس على الصحية للعلوم العرتية اللغة مادةتطوشر شعي  ،هطوشر اإلنهاجت

جن   ادلناسبة مع الصور والصور وادلفردات اجلدشدة درسدليل ادل من انحية السياقي
مث  ،بات وادلعاجلة النحوشة والنكشا اتشوالهدر  ت زلهااة ورلهو  ادلادة ادلطورةكان

 السهولة اخلرباء يف م ح هه ةادلطور  ادلادة تطوشر عرض البيان عن جنهاج تصليم
 .اوحتليله
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 ادلادة اللغة يفو  وايهو  حس هو  اإلنهاج زلاخلب  يف رلال  .الهحليم من اخلرباء .4
 ةادلطور  لللادة رسل الباحث .ةادلطور  للادةل االنهاجتصليم ال رل وخب  يف. ةادلطور 
 ضافات واإلرشادات.إلتهحليم وت ومي وجعطاء االقااحات وا الي وم اجليهل

وتلون تهصحيح األخطاء والن صان ادلواودة حس    ،الهصحيحات والهعدش ت .5
 .رشادات من اخلرباءاإلالهحليم و 

 دة وىي جىل ادلدرس وتعض الطلبة يف الفصل العاشرجىل الفرقة ايدو  جترتة اإلنهاج .6
 .مهارام يف ادلهنية الثانوشة" (YARSI)شرسي" مبدرسة

 جىل تلون إبعطاء االسهبانة واإلضافات وادلداخ ت الهصحيحات والهعدش ت .7
 ادلهنية الثانوشة" (YARSI)شرسي" مبدرسة ادلدرس وتعض الطلبة يف الفصل العاشر

 .مهارام يف
وتعدىا  ،داخل الفصلاجلدشدة  ةادلطور  ادلادةوىذه تهطبيق ادليدانية.  نهاججترتة اإل  .8

 ادلادةمد  فعالية ىذ  لوص   والبعد ي  ال بلال ياس ابدل ارنة تني االخهبار  
  .ل اءات أرتعة ار  ىذ البحث دلدة. و ةادلطور 

 من آراء الطلبة عن ادلادة ادلطورة الهصحيحات والهعدش ت .9
 طلبةالو  ادلدرس قااحات واله دشرات من اخلرباء وآراءاال ،اإلنهاج النهائي .11

مسهخدم  اهيهتفعال ةادلطور  ادةادلن تلون أ راو الباحثش .خهبارشناال ونهيجههم يف
 مبدرسة السياقي ادلدخل أساس على الصحية للعلوميف عللية تعليم اللغة العرتية 

 .مهارام يف ادلهنية الثانوشة" (YARSI)شرسي"
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 بة املنتج جتر  .ج 

 تصميم التجربة .1

وىي الهجرتة الفردشة والهجرتمة املوعمة  طورىناك ث ث مراحل يف جترتة اإلنهاج ادل
خبمممم ان لممممة الهجرتممممة الفردشممممة خهممممار الباحممممث يف مرحا 7الصممممغ ة والهجرتممممة ادليدانيممممة.

يف ادلرحلمة املوعمة . وأمما طموروحيللهما عمن ن صمان االنهماج ادل اللغة العرتية مدرسو 
. شممهر واحممد يف وتنفيممذ الهجرتممة ادليدانيممة جىل أرتعممة  لبممةلصممف ة فهلممون الهجرتممة ا

 مبدرسممممممممة عاشممممممممريف الفصممممممممل ال طلبممممممممةلهممممممممان األخمممممممم  ن جتممممممممرابن جىل الذلممممممممذان ادلرح
 ادلسمممممهو  الثمممممات السمممممنة الهعليليمممممة مهمممممارام يف ادلهنيمممممة الثانوشمممممة" (YARSI)شرسمممممي"

2115-2116 . 
قصمد الباحمث ابلهصمليم ابلهصليم الهجرشيب. سهخدم الباحث يف تصليم الهجرتة ا

حممممدة ابالخهبممممار ال بلممممي والبعممممد  ىممممو البحممممث الهجممممرشيب ابملوعممممة الو الهجممممرشيب و 
صمم  و  ،للوصمم  والهحليممل عممن البيمماانت ادلطلوتممة قبممل الهجرتممة وتعممدىا. ومممن ىنمما

واخل صمة ممن ىمذا الهصمليم كلما  .فعاليما أو غم  فعماي طمورالباحث أن اإلنهماج ادل
 : 8آليتيف ا

 

 
 

O1 = قيلة االخهبار ال بلي 
O2 =  قيلة االخهبار البعد 
X = الهجرتة 

لهنلية كفاءة  أساس ادلدخل السياقي( على )ادلادة الهعليلية طورةادل ةادأتث  ادل

                                                           
7
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah Pascasarjana UIN Maliki 

Malang (Malang:  UIN Maliki Malang, 2014) hlm. 38. 
8
Sugiyono, Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Bandung: ALFABETA. 2013), 

hlm. 163.  

 

O1 X O2 
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 اللغة العرتية
 

 أفراد التجربة  .2

د أفمممرا كانمممت 9األفمممراد ادلهدوفمممة المممذ  حثهممما الباحمممث يف حثمممو. أفمممراد البحمممث ىمممي
ممن ىمذا اخلبم ، حصمل  و واللغمة. زلهمو  ادلمادةالهجرتة من خب شن وما خبم  عمن 

 زلهواىماو  هاشمرحو  الهعلميم هاأىمدافادلمادة ادلطمورة و  رشماداتعمن ج الباحث عمن آرائمو
خبم  عمن  أمماو  هما.مرااعو  ادلفردات وقائلهها ادترشنا و  وقاعد ا ادلسهخدمة الهعليم
الباحمممث عمممن آرائمممو عمممن ادلمممادة ادلطمممورة يف زلهمممو  ، فحصمممل ادلمممادة ادلطمممورة تصمممليم

 زلهممممو تو  وادل دمممممة العنمممموان صممممفحةو  اللهمممماب صممممفحةتصممممليلها وىممممي تصممممليم 
 ج ممممارو  األساسممممية اللفمممماءةو  اللفمممماءة مئوشممممةاسممممهخدام اللهمممماب و  دليمممملو  اللهمممماب
 كانمممت. و ادلفمممردات قائلمممةو  ادلراامممعو  هلرشنممماتوال الهعليلمممي ايهمممو  شمممرحو  ال واعمممد

وحصمل  .. وكمان ادلمدرس فيهما واحمداللغة العرتية يف ىذه ادلدرسمة سدر أشضا من م
 ها وزلهواىمماشممرحو  الهعلميم هاأىممدافادلممادة ادلطمورة و  رشماداتالباحمث منممو آرائمو عممن ج

 الباحث هارخيو  ها.مرااعو  ادلفردات وقائلهها ادترشنا و  وقاعد ا ادلسهخدمة الهعليم
. يف ىممذا الفصمل تهلمون مممن عاشمرلفصمل اليف ا طلبمةال ادليدانيمة مجيممع الهجرتمة أفمراد
 يف الطلبممةأفمراد الهجرتممة مممن ىممذا البحمث ىممو مجيممع  ،ولممذل،.  لبممةوعكشممرشن  سمت

مهمارام ادلسمهو  الثممات  يف ادلهنيمة الثانوشمة" (YARSI)شرسمي" مبدرسمةالفصمل األول 
ألن ىمممذا البحمممث حثممما  ،خهمممار الباحمممث كلهممما. ا2116-2115 هعليليمممةالسمممنة ال
وحصممل الباحممث مممن تلمم، الطلبممة البيمماانت الهاليممة وىممي  11و قليممل.ورلهلعمم رلهلعمما

 نهيجة االخهبار ال بلي ونهيجة االخهبار البعد  وآرائو عن ادلادة ادلطورة.
 

                                                           
9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2010), hlm. 189. 
10

Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 174 
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 البياانت واملعلومات .3

تناول الباحث ىذه البياانت من جنسان وملان وورق. ىذه كلا قال سوحرسيلي 
ممممن اللغمممة اإل لي شمممة  Pخهصمممار ممممن يف زللمممود أن مصمممادر البيممماانت تن سمممم جىل اال

(person( جنسممممممممممان و )place( ملممممممممممان و )paper.ورق )قسممممممممممم الباحممممممممممث 11 
ادلسمهخدمة يف ىمذا البحمث لهحليلهما للحصمول علمى وايهااة و  ادل صودة البياانت

 شلي :جىل  أىداه البحث السات ة
 البياانت الليفية  (أ 

 العرتية.اللغة البياانت من نهائج ادل ح ة عن عللية تعليم  (1
عن ادلواد  طال وال درسادلدرسة وادل ةرئيس نهائج ادل اتلة مع البياانت من (2

 ايهااة.
البياانت ادلهعل ة ابلهعليلية من ادلواد ادلاضية وادلنهج الهعليلي يف ىذه  (3

 ادلدرسة.
 وادعن ما شهعلق ابدل من اخلرباء داخ ت واإلضافاتقااحات وادلاال (4

 .وتطوشراتصليلا  ةادلطور 
 البياانت الللية  (ب 

 .ة ابالسهبانةادلطور  ادلوادالبياانت من اخلرباء عن حتليم  (1
رغبههم و  آرائهمسهبانة عن اال من الفصل األول يف طلبةبياانت من الال (2

 .ةادلطور ادلواد سهخدام اتعد 
  البعدال بلي واالخهبار خهبار االه ومي من الحس   طلبةبياانت من الال (3

 .ةادلطور  ادلوادعن فعالية 
 أسلوب مجع البياانت .4

 . أما األسالي  ما شلي :سهخدم الباحث األسالي  اآلتية جللع البياانتا
                                                           

11
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 153. 
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سممممممهخدمها اإلنسممممممان العمممممماد  يف اكهسمممممماتو خلرباتممممممو ىممممممي وسمممممميلة اادل ح ممممممة  (أ 
يف ذلمم، منجهمما ومعينمما بعممل الباحممث مممن ومعلوماتممو علممى أن شهبممع الباحممث 

ظهممر أن  ،ومممن ىنمما  12عينممة.م ح اتممو أساسمما دلعرفممة أو فهممم دقيممق ل مماىرة م
البينات ادلطلوتة هبذا األسلوب ىي البينمات الميت تهعلمق ابحلالمة االاهلاعيمة يف 

ممممممن أنكشمممممطة الطلبمممممة  مهمممممارام يف ادلهنيمممممة الثانوشمممممة" (YARSI)شرسمممممي" مدرسمممممة
سممممهخدمها الباحممممث ىممممي فممممق العامممممة فيهمممما. وادل ح ممممة المممميت اوادلدرسممممني وادلرا

لباحمممث احلمممدث نفسمممو وشلمممون عضممموا يف ادل ح مممة ابدلكشممماركة حيمممث شعمممي  ا
حهاج الباحث جىل دليمل ادل ح مة لهلمون ا ،ولذل، 13اجللاعة اليت ش ح ها.
 ادل ح ة منه لا وانفعا.

وادلمادة  سهخدم الباحث ىذه األسلوب لنيل البيماانت عمن الهعليليمةا  اتلة:ادل  (ب 
هعلمق ابدلمواد مهمارام الميت ت يف ادلهنيمة الثانوشمة" (YARSI)شرسمي" درسمةمب ادلطورة

ادلدرسمممة  ةممممن رئيسممم الهعليليمممة والطرش مممة ادلسمممهخدمة يف الهعليليمممة وىللممما امممرا 
ا. ىممذه كلمما ذكممر يممفعال قبممل الهجرتممة لهلممون االنهمماج انفعمما و طلبممةوال درسممنيوادل

مممن ممم ا  ادل اتلممة ىممي ادلرونممة وقاتليممة توضمميح األسممئلة لللسممهجي  أن الباحممث 
   14وادلسؤول.

الهجرتمممة له مممومي االنهممماج. ألن البيممماانت  قبممملها الباحمممث سمممهخدماالسمممهبانة: ا  (ج 
   15املوعة هبذا األسلوب ىي الكشخصية والدوافع والولوع واله ومي.

 و ال بلممي االخهبممار ممما ،اخهبممارشن البحممث ىممذا يف االخهبممار شلممون االخهبممار : (د 
 هجرتمممةال قبمممل شعطمممي المممذ  االخهبمممار ىمممو ال بلمممي االخهبمممار. البعمممد  االخهبمممار

  16.تعده الذ  االخهبار ىو البعد  االخهبار وأما ،يليةهعلال
                                                           

12
 .149ص.  (.دون سنة)علان: دار الفلر.  : مفهومو وأدواتو وأساليبو البحث العلليذوقان عبيدات,  

13
 .321(. ص. 2118)دمكشق: دار الفلر,  البحث العللي أساسياتو الن رشة وممارسهو العلليةرااء وحيد دوشدر ,  

14
 .327ص.  ,البحث العلليرااء وحيد دوشدر ,  

15
Mohammad Ali dalam Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2011). hlm. 182. 
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ادلمواد الهعليليمة  يف كفماء م الكهكشماه ال بلمي االخهبمار طلبمةال الباحث عطيأ
 جلميهم  مدمش أن تعمد مث ،ةطمور ادل الهعليليمة ادلمادة ت مدمي قبمل ادلراوة من قسملهم

 مسمممهو  رفمممةدلع البعمممد  االخهبمممار الباحمممث عطيهمفممم  ةطمممور ادل الهعليليمممة ادلمممادة
 .الهعليلية ادلواد وفعالية فيها كفاء م

 حتليل البياانت .5

ذكر الباحث يف مصادر البيماانت  قد قدم الباحث جىل حتليلها. ،تعد مجع البينات
 : وما حلل الباحث تهلون من نوعنيأن البياانت اليت  ،وادلعلومات

 البياانت الليفية ( أ

أحممموال وسمممائل أساسمممية عمممن  البيممماانت الليفيمممة ممممن نهمممائج ادل ح مممة تتضممملن
وادل اتلمة  وعللية الهعليم داخل الفصل وخارامو. وجضافية يف تعليم اللغة العرتية

لهحليل األىداه العامة لهعلميم اللغمة العرتيمة يف ىمذه ادلدرشمة مع رئيس ادلدرسة 
 طلبمةالأراء و  لهحليل األىداه عاما وخاصا لهعليم العرتية اللغة العرتية مدرسو 

 طمممممورةادلمممممواد الهعليليمممممة ادل ادلمممممادة ال دديمممممة وحااممممما م و ألول عمممممنيف الفصمممممل ا
حللهمممما الباحممممث ابألسمممملوب واد ادلاضممممية وادلممممنهج الهعليلممممي. و والواثئممممق مممممن ادلمممم

 الوصفي الهحليلي. 

 البياانت الللية   ( ب

سهخدم الباحث للحصول على النهمائج النهائيمة ذلمذا البحمث  الرمموز لهحليمل ا
 ،الوصمفي ابدلعدلمة أو ادلئوشمة الهحليمل اإلحصمائي سمهخدامادلعلومات الللية اب

 وىو :
 نهائج االسهبانة: (1

 أعلى من دراات ادلعيار Xعناصر االسهبانة  قيلة أعلى :

 x111              حساب دراات : قيلة =
                                                                                                                                                               

16
 .19ص.  ,(1998)األردن: دار الف ح،  الهحصيلية: اعدادىا وجاراءىا وحتليلها تاالخهبارا ,ي اخلايعلدمحم  
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 3.1اجلدول 
 ادلعيار لوص  نهيجة االسهبانة

 م نتيجة املعدلة حمعيار النجا 
 1 111 – 86 مناس  ادا
 2 85 – 71 مناس 
 3 71 – 56 الضعي 
 4 55 ≤ الناقص

 

وأممما النهيجممة مممن اإلضممافات والهعممدش ت وادلممداخ ت اسممهخدمها الباحممث يف 
 تصحيح ادلادة ادلطورة.

 حتليل البياانت من نهيجة االخهبار  (2
سممهخدم الباحممث النسممبة ادلئوشممة لهحليممل البيمماانت مممن نهيجممة االخهبممار ممما ا

 شلى :
 x   111            دراة ادلعدلة =ال
 

 وأما ادلعيار لنهيجة االخهبار يف ىذا البحث فللا يف اجلدول اآليت :
 3.2اجلدول 

 االخهبارنهيجة  ر لوص ادلعيا
 حمعيار النجا  نهيجة ادلعدلة م
 ايد ادا 111 – 91 1
 ايد 89 – 81 2
 م بول 79 – 71 3
 ضعي  69 -61 4
 انقص 59 ≤ 5
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 دلعرفة فعالية اسهخدام ادلادة ادلطورة  ت اخهبار سهخدما (3
فعاليممة اسممهخدام مممادة دلعرفممة  tحلممل الباحممث البيمماانت املوعممة ابالخهبممار 

. اللغممة العرتيممة للعلمموم الصممحية علممى أسمماس ادلممدخل السممياقي هبممذه ادلدرسممة
علمممممى 17ر اإلحصمممممائي ابسمممممهخدام الرمممممم  اآليتحهممممماج جىل االخهبممممماولمممممذل، ا
 : Microsoft Exel 2010اسهعانة 

 
 

  
 
 
 
 

t = قيلة ادل ارنة 
 (ن ام العلل ال دمي) 1قيلة ادلهوسط للعينة  = 
 (ن ام العلل اجلدشد) 2قيلة ادلهوسط للعينة  = 

 )ن ام العلل ال دمي( 1االحنراه ادلعيار  للعينة  = 
 )ن ام العلل اجلدشد( 2االحنراه ادلعيار  للعينة  = 
 1ة تباشن العين = 
 2تباشن العينة  = 

r = االرتباط تني املوعهني 
صم  جىل نهيجهمو جىل و و حلل الباحث البيماانت ممن البحمث ادليمدات، خل و ده، وتعد

ن الباحمث جىل تمرانمج . وإلدخمال البيماانت ذلمذا الرمم  فاسمهعاأن ادلواد فعاليمة أم غم  فعاليمة
 جحصائي كلا سبق ذكره.

 

                                                           
17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2013), 

hlm. 307. 
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 ر و رش ة مجعها وحتليلها كلا يف اجلدول اآليت :صر الباحث عن ادلصادهقا
 3.3اجلدول : 

 حتليلها الي مجعها وأس البينات : مصادرىا وأسالي 
 

 البياانت احملتاجة مصادر البياانت جنس
أسلوب مجع البياانت 

 وأدواته
أسلوب حتليل 
 البياانت

/آلة تلة/دليل ادل اتلةم ا )كيفية( األىداه العامة وادلواد ايهااة رئيس ادلدرسة إنسان
 الهسجيل

 ةوصفي

األىداه العامة وادلواد ايهااة وعللية الهعليم وأحوال  مدرس 
 )كيفية(طال ال

م اتلة/ دليل ادل اتلة/ آلة 
 الهسجيل

 ةوصفي

م اتلة/ دليل ادل اتلة/ آلة  أراءه عن ادلواد ال ددية )كيفية(  ال  
 الهسجيل

 وصفية

 اسهبانة/ دليل االسهبانة طورة )كلية(دلآراءه عن ادلواد ا مدرس 
 ان ر يف الساتق

 اسهبانة/ دليل االسهبانة طورة )كلية(آراءه عن ادلواد ادل خرباء 
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  اسهبانة/ دليل االسهبانة )كلية( طورةآراءه عن ادلواد ادل  ال  
 تن ر ادلهوسط سئلة/ األال بلي اخهبار  (لهحليل فعالية ادلادة ادلطورة )كليةنهائج الهعليم   ال  
 tترم  اخهبار  / األسئلةالبعد  اخهبار  )كلية لهحليل فعالية ادلادة ادلطورة(نهائج الهعليم   ال  
  م ح ة/دليل ادل ح ة )كيفية( عللية الهعليم مدرس و ال  
 أحوال وسائل أساسية وجضافية يف تعليم اللغة العرتية معلل ووسائل مكان

 )كيفية(
 وصفية ل ادل ح ةم ح ة/دلي

ممنهج  ،مادة قددية ورق
 تعليلي

 مطالعة توثيق/ كام ا هعليلي )كيفية(مناسبة االنهاج ابدلنهج ال
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 رابعال الفصل
 وحتليلها ومناقشتها عرض البياانت

 
 يف ادلهنيثثثث  الثانويثثثث " (YARSI)يرسثثثث " مدرسثثثث عثثثث   نبثثثث ةادلبحثثثثو ا:و    

 .متارام
اظتهنية للصحة يف كون من نبذة عن مدرسة "يرسي" الثانوية ي ىذا اظتبحث

 حةللص اظتهنية الثانوية" يرسي" مدرسة نشأة ىذه النبذة تتكون من اتريخو  .متارام
 وأدواهتا. وشرحها ما يلي :  طلبةلالتعليم وأحواعتا ا يف وعمليتها اصتغرايف وموقعها

 متارام يف للصح  ادلهني  الثانوي " يرس " دلدرس  نشأة اتريخ .أ 
ىذه اظتدرسة من نشرة استالم لبياانت اليت تتعلق بتاريخ نشأة حصل الباحث ا

 يك يرس.ف.قبل س اظتدرسةاسم ىذه  ، أنٔوكتبت ىناك الطلبة اصتديدة للسنة اظتاضية.
ك .م.يغَت اشتها س ٕٛٓٓويف العام . اختصار من سكلاله فراوات كاصيحااتن يرسي

سفك يرسي تقع  يرسى متارام اختصار من سكواله منعاه كاجوروان يرسي متارام. كان
قريب من مستشفى سىت حجر اإلسالمية. ويف العام  ٖٕا رقم يف جالن جاتور ورغ

ر إيل اظتوقع اآلن كما يف اآليت. وبدأ تعليم اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة من ىاج ٜٕٓٓ
  ٕأول نشأهتا.
 

 متارام يف للصح  ادلهني  الثانوي " يرس " لمدرس ل اجلغرايف ادلوقع .ب 
 عاصمة ىيو  متارام مدينة وسط يف للصحة اظتهنية الثانوية" يرسي" مدرسة تقعو 
عنواهنةةةةا يف شةةةةارو تةةةةوان غةةةةورو حةةةةاج علةةةةي  تةةةةو لنكةةةةار و  .الغربيةةةةة نوسةةةةا تنجةةةةارا احملافظةةةةة

                                                           
 .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓنشرة استالم الطلبة اصتديدة للعام الدراسي  ٔ
2
 (ٕٙٔٓيناير  ٜٕ)متارام، قابلة وحيو سوتنًتي، م 
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العاليةةةةة للعلةةةةوم الصةةةةحية. وىةةةةذان  "يرسةةةةي" قريةةةةب مةةةةن مدرسةةةةة اظتدرسةةةةةوىةةةةذه  ٖسةةةةالاتن.
ىةةذه البيةةاانت كمةا نقلةةو الباحةةث  ان حتةةت إشةةراف ننسةان رومةةة سةةاكيت إسةالم.اظتدرسةت
   .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٓٓنشرة استالم الطلبة اصتديدة للعام الدراسي من 

 
 س  مدرس  "يرس " الثانوي  ادلهني  للصح  يف متاراممدر  عدد .ج 

خلفيةة متفارقةة ون. وىةم مةن ثالثةواحةد و  اظتدرسةىذه يف  واظتوظفُت عدد اظتدرسُت
سةةةبعة عشةةةر م نثةةةا  متفةةةرت وىلةةةم جةةةرا. ن متفةةةرت وتربيةةةة متفرقةةةة أي ةةةا وجةةةن وىةةةي مةةةن ديةةة

ومةدرس  ٗمسةلما. ، أربعةة مةنهم ىنةودا وسةبعة وعشةرونوالباقي مذكرا. أما مةن حيةث دينةو
وىةو مةدرس جديةد يف ىةذه  اللغة العربية فيها واحد فحسب. وىةو جواندةدي، اظتاجسةتَت.

وىو يدرس يف تلك اظتدرسة من ىذه السنة. ومدرس اللغة العربية فيةو قةد يتبةادل اظتدرسة. 
)انظةر  ٘واظتدرس القدمي قد صار موظف حومي يف اظتنطق اطتةارجي. يف كل نصف السنة.

 يف اظتالحق(
 

 درس  "يرس " الثانوي  ادلهني  للصح  يف متاراممب الفصل العاشر يف طلب ال أحوا  .د 
كةون مةن طلبةة الةيت توكما كتب الباحث يف الباب الثالةث، أن أفةراد التجربةة مةن ال

 اظتدرسةةةة ىةةةذه يف طلبةةةةالو  ا.طالبةةةوعشةةةرون  سةةةتة. وعةةةددىم هبةةةذه اظتدرسةةةة الفصةةةل العاشةةةر
 مةةةةن متخرجةةةةون بع ةةةةهم و اضتكوميةةةةة، العامةةةةة سةةةةطةاظتتو  اظتدرسةةةةة مةةةةن متخرجةةةةون بع ةةةةهم
ليسةةوا مةةن ديةةن واحةةد ولكةةن مةةن ثالثةةة أدنن وىةةي مةةن ديةةن  .اإلسةةالمية اظتتوسةةطة اظتدرسةةة

العربيةةة  م اللغةةةتعلةة ولكةةن كانةةت ىنةةاك طالبةةة ىنةةودا غتاىةةدة يفوالنصةةرا . اإلسةةالم واعتنةةود 

                                                           
3
 .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓنشرة استالم الطلبة اصتديدة للعام الدراسي  

4
 من فخر الرازي واثدقال  

5
 (ٕٙٔٓيناير  ٜٕ)متارام، وحيو سوتنًتي، مقابلة  
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 ىنةةةاك ولكةةةن سةةةبمتةةارام فح مدينةةةة مةةةن مةةنهم كةةةل ولةةةي   ٙأجهةةد مةةةن الطلبةةةة ا خةةرى.
  .ذلك وغَت بران ومبا وسلونج وبيان وسومباوي من اجاءو  بع هم موجودة
ذتةةان عشةةرة ا مةةذكرا، واظت نةةث طالبةةذتانيةة  مةةن حيةةث اصتنسةةية الطلبةةةضتة  الباحةةث و 

 طلبةةةنصةةرانية وثالثةةة  طالبةةةوعشةةرون إسةةالما وإحةةدى  اثنةةانمةةن حيةةث ديةةنهم، و . و طالبةةة
والبةةاقي مةةن  ة اظتتوسةةطة اإلسةةالميةاظتدرسةة مةةن طالةةب أربعةةةمتخرجاهتةةا ومةةن حيةةث  ىنةةودا.

متفرقةة. ىةذه  اظتدرسةةيف الفصةل العاشةر بتلةك  طلبةةولذلك، أن كفةاءة ال ٚ.اظتدرسة العامة
 ةعتةم كفةاءة متفرقةة بيةنهم، ولكةن عتةم جهةد طلبةةأن ال ٛهممدرسةالبياانت يناسب مع قةول 

فةاءة يف القةراءة والكتابةة العربيةة. أهنةم ولكةنهم أكثةرىم عتةم ك ة لنيل كفةاءة اللغةة العربيةة.يقو 
 ال يستطيع أن يتكلم عن اظتادة اليت تتلق   نشطة اليومية يف اظتستشفى.

 
 درس  "يرس " الثانوي  ادلهني  للصح  يف متاراميف م ادلدرسي  ا:دوات .ه 

اضتاسةوب  ؼتتةر: علةى تشةتمل اظتدرسةة ىةذه يف توجد اليت التحتية بٌتواظت اظتنشآت
 العربيةة اطتاصةة الكتةب الباحةث وجةد ومةا. واظتكتبةة الكيميةاء وؼتتر الصحية للعلوم وؼتتر
 الثانويةة للمدرسةة العةام العةري الكتاب ىي اظتوجودة الكتب ولكن اظتكتبة ىذه يف للصحة

 االجتماعةةةات وقاعةةة الدراسةةية الفصةةول أي ةةا وىنةةاك. العامةةة الثانويةةة ةدرسةةاظتو  اإلسةةالمية
 الناريةةة والدراجةةة السةةيارات وموقةةف الرنضةةة وجتهيةةتات درسةةُتاظتو  لبةةةطلل واضتمةةام واظتصةةلى
ومدرس اللغة العربية أحياان يسةتخدم معمةل اللغةة  ٜ.فصول لكل والشاشة درسُتاظت وغرفة

ويسةةتخدم الشاشةةة يف الفصةةل كةةل يةةوم. واسةةتخدم اظتةةدرس يف التعلةةيم الكتةةاب الةةذي ألفةةو 
نقلةو اظتةدرس مةن الكتةب ا خةرى اظتتعلقةة  من العتيت وأزتد أديب لطيف والصةفحات الةيت

واظتةةةادة الةةةيت أعةةةده اظتةةةدرس يف تعليمةةةو تكةةةون  ضتركةةةة الكاملةةةة. ولكةةةن  ٓٔ لعلةةةوم الصةةةحية.
                                                           

6
 (ٕٙٔٓيناير  ٜٕ، اظتقابلة )متارام، جوانددي 

7
 (ٕٙٔٓفراير  ٕٔ)متارام،   طلبةور واظتقابلة مع ال التوثيق من كشف اضت  

 (ٕٙٔٓيناير  ٜٕ، اظتقابلة )متارام، جوانددي ٛ
9
  (ٕٙٔٓفراير  ٘مالحظة يف مدرسة يرسي االنوية اظتهنية مبتارام ) 

10
 (ٕٙٔٓيناير  ٜٕ، اظتقابلة )متارام، جوانددي 
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 ىذان الكتابُت ال يتعلق مبهن الطلبة. ىذان الكتابُت يكوانن للمدرسة الثانوية اإلسالمية.
يف اظتستشةفى واظتعةدات الطبيةة  ولذلك، ؿتن ال نعرف العربيةة الةيت يتعلةق   نشةطة اليوميةة

ويف البداية، ؿتن نتعلم العربيةة الةيت  لقةراءة والكتابةة  وىلم جرا اليت تتعلق  لعلوم الصحية.
العربيةةة والةةذي يتعلةةةق جلع ةةاء اصتسةةةم كعةةُت وأذن وغَتتةةا. وؿتةةةن أي ةةا نةةةتعلم عةةن التحيةةةة  

 ٔٔكصباح اطتَت وصباح النور والكلمة التحية ا خرى.
 

 ادلدخل أساس على الصحي  للعلوم العربي  اللغ  مادة تطويراين   ادلبحو الث
 متارام يف ادلهني  الثانوي (" YARSI)يرس " مبدرس  السياق 

عملية أتليف اظتادة اظتطورة وجتربتها يف تلك حبث الباحث يف ىذا اظتبحث 
 ة. أما البيان منها فكما يلي :درساظت
  " الثانوي  ادلهني  للصح  يف متارامحتليل احلاجات وادلشكالت مبدرس  "يرس .أ 

لتعليمية على أساس اظتدخل السياقي لتلك أن يصمم الباحث اظتادة اقبل 
مدرسة "يرسي" الثانوية اظتهنية  حلل الباحث اضتاجات واظتشكالت اليت يواجو ،سةر اظتد

 للصحة يف متارام يف تعليم اللغة العربية، وىي كما البياانت التالية:
 مبدرس  "يرس " الثانوي  ادلهني  للصح  يف متارام اللغ  العري  مأهداف تعلي .1

 الثانويةةةة" يرسةةةي" وحيةةةو سةةةوتنًتي وىةةةي رديسةةةة مبدرسةةةةظتقابلةةةة مةةةع   قةةةام الباحةةةث
. ومةةن نتيجةةة اظتدرسةةةيف ىةةذا  اللغةةة العربيةةةظتعرفةةة أىةةداف تعلةةيم  متةةارام يف للصةةحة اظتهنيةةة

 يقةةدر أن ىةةو درسةةةاظتيف ىةةذا  لغةةة العربيةةةتعلةةيم ال أن أىةةداف وجةةد الباحةةث تلةةك اظتقابلةةة
علمهةةا ىةةذه اظتدرسةةة . شةةفون وكتابيةةا العربيةةة  للغةةة خدمةةة ضةةيوف اظتستشةةفى علةةى طلبةةةال

لغةة لحتةت اإلشةراف ننسةان رومةة سةاكيت إسةالم متةارم. االلغة العربية  ن ىةذه اظتدرسةة 
ة عتةةا التعةةاون مةةع العربيةةة يةةدل علةةى أن ىةةذه اظتدرسةةة حتةةت م سسةةة إسةةالمية. وذه اظتدرسةة

الةةةبالد العربيةةةة كةةةالعرب وا بةةةو داي والقةةةًت. و صتديةةةد أي ةةةا، يطةةةابق مةةةع بةةةرانمج حكوميةةةة 
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الرادعةةة كاريسةةا  ياتتشةةفسْ السةةياحة الشةةرعية. وأثرىةةا أن اظتمنطةةق نوسةةا تنجةةارا الغربيةةة يعةةٍت 
للغةةةة سةةةنتَتا ميةةةديكا وبيوميةةةديكا وىرفةةةان كلورغةةةا حتتةةةاج إك اظتمرضةةةُت الةةةذين عتةةةم كفةةةاءة ا

 يف عتةم كفةاءة طلبةةال يكةون وىةو أن العربيةة اللغةة تعلةيم مةن اطتاص اعتدف وأما ٕٔ العربية.
يسةتمع ولذلك، ال بةد عليةو أن  ٖٔجيدا. العربية  للغة والكتابة والقراءة والكالم االستماو

 ويتكلم ويقرأ ويكتب العربية اصتيدة. 
 ثانوي  ادلهني  للصح  يف متاراممبدرس  "يرس " ال اللغ  العربي  تعليمعملي  حال    .2

ية دي يف متةارام  يف للصحة اظتهنية الثانوية" يرسي" مبدرسة اللغة العربيةكان تعليم 
يُبةد   التعلةيموىذا ثامنة اك الساعة التاسعة والنصف. يف الساعة ال يف يوم اصتمعة الفصل

نويةةةة اإلسةةةالمية الكتةةةاب العامةةةة للمدرسةةةة الثايسةةةتخدم فيةةةو كةةةان ، و بتعلةةةيم أع ةةةاء اصتسةةةم
أمةا الطريقةة اظتسةتخدمة فيةو ىةي  .درسصفحات من اظت اىناك أي و  الذي ألفو منن العتيت

خصةةتان يف ا سةةبوو. واسةةتخدم  اظتدرسةةةأن تعلةةيم اللغةةة العربيةةة يف ىةةذه  .اإلنتقاديةةةطريقةةة 
 قلةو مةن الكتةب ا خةرى الةيت تعلةقيةوزو اظتةادة الةيت ن درسيف تعليمو  لشاشة. واظت درساظت

  ٗٔ ظتادة اظتتعلمة.
 مبدرسة اللغة العربية مدرسك  ددي، اظتاجستَتانجواظتقابلة مع   قام الباحث

، افيه اللغة العربيةعن حالة تعليم  . سئل الباحثمتارام يف للصحة اظتهنية الثانوية" يرسي"
أن " التايل: يف كما  ةدرساظت هيف ىذ اللغة العربيةاظتعلومات حول تعليم  فأوجد الباحث

ليست الكتب العربية شاكل، منها اظتيسَت بعدة  ةدرساظتيف ىذا  اللغة العربيةتعليم 
تعلموا خارج يبعد أن  ليت يتعبونا طلبة، ىذا ميكن بسبب حالة الطلبةاظتناسبة بقسم ال

فهم  سرعة يف ا سبوو ت ثر أي ا يف خصتانيعٌت . أما من حيث وقت تعليمو درسةاظت
اللغة ن بو حي طلبةلا توكانوأكل أكثر الوقت للكتابة.  يتحَتون هبا عن اظتادة حىت طلبةال
اظتادة  طلبةال تحتاج. ولذلك، ااظتادة غَت مناسبة بقسمهم ونتعلمي مع أهنم بيةر الع
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لية ويف ما مع الطبيب وكيف يف الصيد اظتناسبة بقسمهم ككيف يف استقبال اظتستشفى
اظتدرسة إك اظتدرس أن يكتب اظتادة  وف ل رديسة .ليكون الوقت فعاليا "وىلم جرا

بل قالت عندما كانت اظتادة العربية، قامت اظتدرسة بطبعها. ومن ىنا،  اظتناسبة بقسمهم.
 ٘ٔظهر أن تطوير اظتادة اظتناسبة ضرورية جدا.

وكثَتىم أهنم حيبون اللغة العربية،  طلبةوقام أي ا الباحث اظتقابلة مع بعض ال
هم. منصف السنة واظتادة اظتوجودة ال تعتمد أي ا على قسقد  دل يف  درسولكن اظت

اظتستقيم لتكون اظتادة التعليمية تدرجييا وؿتن  درس: ؿتن نريد اظتٙٔمنهم تقول ةحدواو 
ستطيع أن نتعلم اللغة العربية ليست يف فصل أي ا حيتاج إك الكتاب لنكون أن ن

 ا أي ا.فحسب ولكن ؿتن نستطيع أن نتعلم اللغة العربية يف بيتن
 
 االختبار القبل  لنيل كفاءات طلب  تلك ادلدرس  .ب 

 ٜٕفقام الباحث االختبار القبلي يف يوم اصتمعة يف التاريخ بعد حتليل اضتاجات، 
ن دقيقة، وكا ٘ٗمتارام حول  يف للصحة اظتهنية الثانوية" يرسي" يف مبدرسة ٕٙٔٓيناير 

ىذه العملية هتدف ظتعرفة ما مدى  و  ن بنود ا سئلة.االختبار يتكون على ثالثة وعشري
والطلبة اليت يشارك يف ىذا االختبار ستة وعشرون طالبا. ىذا  اللغة العربية. يفكفاءهتم 

" يرسي" مدرسةومن ىنا، عرف الباحث كفاءة طلبة  اضتال يدل على الطلبة شارك كلو.
 واظتناسبة عليهم.يف اللغة العربية واظتادة احملتاجة  متارام يف للصحة اظتهنية الثانوية

 الثانوية" يرسي" مدرسة ومن ىذا االختبار، وجد الباحث نتيجة كفاءة طلبة
 كما يف اصتدول التايل:  يف اللغة العربية  متارام يف للصحة اظتهنية
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 ٔ.ٗاصتدول : 
 ٚٔالقبلي ختباراال نتيجة

 درج  نتيج  االسم رقم

 انقص ٖٗ,ٖٓ أزتد زين اظتهاجرين ٔٓٓ٘ٔ
 انقص ٖٔ,ٜٖ اضتارس عبد ٕٓٓ٘ٔ
 انقص ٖٛ,ٚٗ أبو بكر ٖٓٓ٘ٔ
 انقص ٛٗ,ٖٗ  يو إندارا ٗٓٓ٘ٔ
 انقص ٗٓ,ٖٔ داساك ننجاه ٘ٓٓ٘ٔ
 انقص ٗٚ,ٕٔ إيفا فورسا فرسيت د. ٙٓٓ٘ٔ
 انقص ٜٓ,ٕٙ ىانع رشادي ٚٓٓ٘ٔ
 انقص ٖٗ,ٖٓ حلميايت ٛٓٓ٘ٔ
 انقص ٗٚ,ٕٔ إعتام غندا فوترا ف. ٜٓٓ٘ٔ
 انقص ٖٗ,ٖٓ ساري إنداه موستيكا ٓٔٓ٘ٔ
 انقص ٜٓ,ٕٙ جوركي غادي س. ٔٔٓ٘ٔ
 ضعيف ٕٓ,ٙٙ اللو خ ر أسودي ٕٔٓ٘ٔ
 انقص ٖٔ,ٜٖ ليلة النساء ٖٔٓ٘ٔ
 ضعيف ٚٓ,ٛٙ الان ميال  ديفينيت ٗٔٓ٘ٔ
 انقص ٗٓ,ٕٕ   مادي أيو ج. ف. ٘ٔٓ٘ٔ
 انقص ٜٓ,ٕٙ نور مينيت ٙٔٓ٘ٔ
 انقص ٗٚ,ٕٔ رتنو مرالعُت ٚٔٓ٘ٔ
 ضعيف ٔٓ,ٙٙ آنسا فوتري ريتا ٛٔٓ٘ٔ
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 انقص ٗٓ,ٖٔ سيت روحنا ٜٔٓ٘ٔ
 مقبول ٓٓ,ٖٚ ساري ولنداري ٕٓٓ٘ٔ
 انقص ٜٖ,ٚٔ سوكماندي ٕٔٓ٘ٔ
 انقص ٛٗ,ٖٗ شرح ف يلة اث  ٕٕٓ٘ٔ
 انقص ٜٓ,ٕٙ اتدي مهندرا إفندي ٖٕٓ٘ٔ
 مقبول ٗٓ,ٜٚ تينت شادات هللا ٕٗٓ٘ٔ
 انقص ٛٗ,ٖٗ يوس لينا ٕ٘ٓ٘ٔ
 انقص ٖٗ,ٖٓ نصارىلييب أ ٕٙٓ٘ٔ

 

مقياس الدرجات إك االختباري القبلي تلك النتادج على اعتمد الباحث و 
 التايل: الذي يكون يف الباب الثالث وىو كما يف البيان  والبعدي

 ٕ.ٗاصتدول : 
 اظتعيار لوصف نتيجة االختبار

 حمعيار النجا  نتيجة اظتعدلة م
 جيد جدا ٓٓٔ – ٜٓ ٔ
 جيد ٜٛ – ٓٛ ٕ
 مقبول ٜٚ – ٓٚ ٖ
 ضعيف ٜٙ -ٓٙ ٗ
 انقص ٜ٘ ≤ ٘

 

(" YARSI)يرسي" مدرسة السابق فعرف الباحث كفاءة طلبةومن اصتدول 
 ن نتيجة القيمة اظتتوسطة ىي  عاما ة العربيةغالل يف انقص متارام يف اظتهنية الثانوية

وىو  ٘. وعندما يراجع إك مقياس النتيجة السابق، فكانت نتيجتو يف رقم ٖٔ،ٖٚ
 الثانوية(" YARSI)يرسي" مدرسة . ولذلك، أن كفاءة طلبةٜ٘ساوي أو أقل من ي
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ومن ىنا، ظهر أن سبب ىذه اظتشكالت  عاما. ة العربيةغالل انقص يف متارام يف اظتهنية
ىذه كما  .واظتعريف واظتهٍت اللغوي طلبةال مستوىىي عدم اظتادة اظتناسبة عتم من حيث 

 اظتادة اظتناسبة الصحيحة ما يلي : أن أتية  ٛٔذىب تيان بيالوايت
 اظتعلم يكون أن ينبغي/  وجود دون اظتتعلمُت يتعلم ميكن .ٔ
 اظتطلوب مكان وأي وقت أي تعلم للمتعلمُت ميكن .ٕ
 .وتَتهتا يف اظتتعلمُت يتعلم أن ميكن .ٖ
 .اختيارىم ترتيب يف اظتتعلمُت يتعلم أن ميكن .ٗ
 .مستقلُت متعلمُت يصبحوا أن ميكن مساعدة .٘

 
  مبدرس  "يرس " الثانوي  ادلهني  للصح  يف متارام   العربي غاللمادة  تطوير .ج 

اللغة العربية مبدرسة "يرسي" حتياجات يف تعليم عرف الباحث اظتشكالت وااليبعد أن 
 لتعليميةادة ااظت طويربت فقام الباحثيف البياانت السابقة،  الثانوية اظتهنية للصحة يف متارام

 طلبةلدى  اظتدخل السياقي )أن السياقي ىنا يف اظتادة( على أساس للعلوم الصحية
اطتطوات  . واتبع الباحثمبدرسة "يرسي" الثانوية اظتهنية للصحة يف متارام الفصل العاشر

 وتلك .منهجية البحث يف كتب الباحث يف الباب الثالث يفسوغيونو كما قررىا  اليت
 اإلنتاج تطوير( ٖ)و اظتعلومات رتع( ٕ)و االحتياجات حتليل( ٔ: )يلي كما اطتطوات

 للفرقة اإلنتاج جتربة( ٙ)والتعديالت و التصحيحات( ٘) ،اطتبَتين من مالتحكي( ٗ)و
 اإلنتاج( ٜ)و والتعديالت التصحيحات( ٛ) اظتيدانية اإلنتاج جتربة( ٚ)و ةاحملدود
احل أي ا على النظرية كما يف الفصل الثا  اليت تتعلق مبر  الباحث واعتمد .النهادى

ينبغي  ٜٔوعند انصر عبد هللا الغايل وعبد اضتميد عبد هللاتطوير اظتادة التعليمية كم ذىب 
 على كل من يتصدى إلعداد اظتواد التعليمية أن ي ع نصب عينيو اآليت :

 ظتاذا يكتب؟ (ٔ
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وينبغي أن يكون ىذا اعتدف واضحا يف ذىنو  ،كتابةالويقصد بو حتديد اعتدف من 
 كل مفردة.  كتابةل عند  كل رتلة ب  كتابةعند  

 ظتن يكتب؟ (ٕ
ويقصد بو حتديد شتات اظتتعلمُت الذين يكتبون عتم ومعرفة مستواىم اللغوي 

 إلضافة إك معرفة دوافعهم  ،وخلفياهتم الثقافية وخصادصهم النفسية والعقلية
 التعليمية.

 ماذا يكتب؟ (ٖ
 ميها للدارسُت.ويقصد بو نوو اظتادة الثقافية واللغوية والعلمية اليت يريد تقد

 ؟كيف يكتب (ٗ
وصوال للهدف  كتابةالويقصد بو الطريقة واإلجراءات اليت يتبعها اظت لف يف 

 .اظتنشود
تطوير اظتادة اظتطورة على أربعة أسة  لبنةاء اظتةادة التعليميةة وىةي  واعتمد الباحث يف

 اللغةةةةة متعلةةةةي مةةةةادة يف اظتطلوبةةةةة والًتبويةةةةة اللغويةةةةة ا سةةةة واالجتماعيةةةةة و ا سةةةة  الثقافيةةةةة 
 خصةةادص اظتةةادة لضغةةراة اطتاصةةة وىةةي كمةةا ذىةةب. واعتمةةد أي ةةا الباحةةث علةةى العربيةةة

يةوفر الوقةتو واصتهةد  نةو  تعليم اللغة اإلؾتليتية لضغةراة اطتاصةة يف كتابو البوصَتي ٕٓدمحم
 وحاجاتِو . تعلميركُت على اظت

 لتناغمو مع حاجاهتم. متعلمُتأكثر مالءمة لل .ٔ
 لم .عيساعد يف عملية الت .ٕ
 فو من تعليم اللغة  غراة عامة.أقل تكل .ٖ

 كما البيان التايل:  طورةىذه اظتادة اظت تصفومن ىنا، و 
ي مادتةةو متناسةةبة بسةةيات أىةةذه اظتةةادة التعليميةةة علةةى أسةةاس اظتةةدخل السةةياقي  تكتبةة .ٔ

 أي السياقي يف مادهتا. طلبةال
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سةم  ٕ،ٛٔ حجمهةا : العةرة  حتت  B5كتبت ىذه اظتادة اظتطورة يف ججم الورت  .ٕ
 سم. ٚ،ٕ٘واالرتفاو   

" (YARSI)مبدرسةةة "يرسةةي طلبةةةمةةن حاجةةات ال تنطلقةةاإن اظتةةادة التعليميةةة اظتطةةورة  .ٖ
 الثانوية اظتهنية يف متارام

للتفاعةةةل  طلبةةةةسةةةمل للتطلبةةةة مشةةةاركا فعاليةةةا، ؽتةةةا ن اظتةةةادة اظتطةةةورة اتصةةةاال لتكةةةون الإ .ٗ
 قيام وتطبيقها.: إجابة ا سئلة والبنشاط مع اظتواد على سبيل اظتثال

 من ا نشطة اليومية للمرضُت واظتولدات يف اظتستشفى تت مناظتواد اظتتعلمة  .٘
 ريناتودت مناستخدام ىذه اظتادة التعليمية التقومي الواقعي  .ٙ
 بصور أصلية متناسبة  بع ها فيضأ .ٚ
 ا نشطة اليومية للممرضُت واظتولداتواظتواد من نصوص الكالم والقراءة تدل على  .ٛ
 ت من على القواعد الغلبة  لرموز السهلة لكل  ب .ٜ

 ىذه اظتادة التعليمية للغة العربية ليست ظتهارة خاصة تلفأ .ٓٔ
 ستخدممىذه اظتادة التعليمية غتهَّتة بدليل عام يف بدايتو لل .ٔٔ
 مادتان وستة وستسون مفردة. أكثر م مون اظتفردات يف ىذه اظتواد التعليمية  .ٕٔ
 وكانت التدريبات متنوعة. ة إك الصعبة لتدرج من السهل تكتبالتدريبات   .ٖٔ
( للعربيةة KFGQPC Uthman Taha Naskhكتب ىذه اظتةادة  طتةط عثمةان ) .ٗٔ

 ( لإلندونيسية.Times New Romanوتيم  نيو رومان )
 اللغوي واظتعريف واظتهٍت. طلبةإن م مون اظتادة ولغتها تعاد حبسب مستوى ال .٘ٔ
)الكفةةةاء  وبصةةةفة خاصةةةة يةةةار الكفةةةاء(مع) بصةةةفة عامةةةة ة العربيةةةةغةةةاللأىةةةداف تعلةةةيم  .ٙٔ

 ا ساسية(
 واختار الباحث لون صفحة الغالف خ راء،  نو لون العلوم. .ٚٔ
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وصةةل اضتةةروف ويف اسةةتقبال اظتستشةةفى موضةةوعات وىةةي  ذتانيةةةاظتةةادة علةةى  نةةتكا .ٛٔ
وأع ةةاء اصتسةةم واظتعةةدات الطبيةةة واظترافةةق العامةةة وأنةةواو ا مةةراة ومةةع اظتمرضةةة ومةةع 

 اثنان وثالثون مفردة. أقل من درسويف كل  .ةالطبيب ويف الصيدلي
 أضيفت ىذه اظتادة  النعكاس والرتوبوليو. .ٜٔ

 
 ي ي التحكيم م  اخلب .د 

اك خبَتين وتا خبَت يف غتال  الباحث ها، قدمطورةوبعد إكمال ىذه اظتادة اظت
ث ىذه اظترحلة كما كتب الباحث يف الفصل الثال يف غتال التصميم.احملتوى واللغة وخبَت 

 ديدي وحي الدين، اظتاجستَتد.  واختار الباحث لنيل النتيجة منهما عن اظتادة اظتطورة.
ػتاضر اللغة العربية جبامعة متارام اإلسالمية اضتكومية خبَتا يف غتال احملتوى واللغة وىو 
. بتلك اصتامعة اظتدرسيةبية و ًت عربية بكلية علوم اللا وىو أي ا ردي  قسم تعليم اللغة

ستبانة حتتوي على البنود رة مع إستبانة لتحكيمها. وتلك االاظتادة اظتطو  حثلباا عرةو 
 اآلتية:

 ٖ.ٗاصتدول : 
 ٕٔ واللغة احملتوى غتال خر استبانة من البياانت

 قيم  بنود م

 ٖ االرشادات أ
 ٛ (ٕأىداف التعليم ) ب
 ٕٛ (ٛشرح ػتتوى التعليم ) ج
 ٘ (ٕقاعدة ) د
 ٗٔ (ٗدترينات ) ىة
 ٗ (ٕقادمة اظتفردات ) و

                                                           
 (ٕٙٔٓ يناير ٖٓ)متارام،  ، استبانةديدي وحي الدين  ٕٔ
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 ٗ (ٔاظتراجع ) ز
 66 جمموع 

 

واعتمد الباحث مقيةاس الةدرجات إك نتيجةة كةل االسةتبانة كمةا يف البةاب الثالةث 
 وىي :

 ٗ.ٗاصتدول : 
 اظتعيار لوصف نتيجة االستبانة

 م نتيج  ادلعدل  حمعيار النجا  ادلعين
يف عملية التعليم  اميكن استخدامه

 بدون تصحيل
 ٔ ٓٓٔ – ٙٛ جدامناسب 

يف عملية التعليم  اميكن استخدامه
 بتصحيل 

 ٕ ٘ٛ – ٔٚ مناسب

يف عملية التعليم  اال ميكن استخدامه
 قبل التصحيل

 ٖ ٓٚ – ٙ٘ ال عيف

 ٗ ٘٘ ≤ الناقص أو يبدل ايصلل كله
 

هبةةا اطتبةةَت نتيجةةة وإضةةافة  فيهةةا البنةةود السةةابقة  يت تت ةةمن سةةتبانة الةةيتومةةن اال 
 كما البياانت اآلتية:  فيها، وىي

 .٘،ٕٛنتيجةةةة  السةةةتبانة فحصةةةل الباحةةةثنتيجةةةة مةةةن ا الباحةةةث حيسةةةببعةةةد أن  .ٔ
وىةذه النتيجةة كمةا  .مناسةبوىذه النتيجة تدل على أن الكتاب اظتطةور يف درجةة 

 يف اظتعيار السابق دل على أن اظتادة اظتطورة حتتاج إك التصحيل.
سةتبانة وىةي البةد للباحةث أن اال  تلةكقد كتب اطتبةَت اظتةداخالت واإلضةافات يف .ٕ

يف فهةةةم اظتةةةادة،  طلبةةةةتيةةةد التةةةدريبات يف كةةةل اظتوضةةةوو،  ن التةةةدريبات تسةةةاعد الي
 التةدريبات زاد الباحةث ،ريبات الكثةَتة. لةذلكحيتةاج التةد ة العربيةةغةاللوكان تعلةيم 
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يف كةةةةةل اظتوضةةةةةوو.  كثةةةةةَتة  تةةةةةدريبات ت اظتةةةةةادة اظتطةةةةةورة تت ةةةةةمن علةةةةةىحةةةةةىت صةةةةةار 
، غةَت موافقةة مةع اظتوضةوواإلضافات التالية ىي استخدام الصةورة واظتداخالت مع 
علةةى الصةةورة غةةَت اظتناسةةبة الصةةورة الةةيت تةةدل  اسةةتخدم الباحةةث ،و لنسةةبة ا خةةرى

ىةةةذه الصةةةورة الةةةيت  الباحةةةث صةةةحل ،. لةةةذلكوىةةةي صةةةورة يف اسةةةتقبال اظتستشةةةفى
سةةةبة " بصةةةورة مناتةةةدريب القةةةراء والكتابةةةةعةةةن اظتوضةةةوو " ا ولوقعةةةت يف الةةةدرس 

. واظتةةةةةداخالت مةةةةةع علةةةةةى اضتةةةةةروف اعتجاديةةةةةةتعةةةةةٌت  لصةةةةةورة الةةةةةيت تةةةةةدل   ظتوضةةةةةوو
. حيل اللغةةةةةة العربيةةةةةة اطتاطئةةةةةة، فصةةةةةححها الباحةةةةةثاإلضةةةةةافات التاليةةةةةة ىةةةةةي تصةةةةة

يف   "ا"ختةةذف حةةرف أن  اإلضةةافات ا خةةرى ىةةي البةةد للباحةةث واظتةةداخالت مةةع
التشديد.  اعت كانت اإلضافات أي ا تتعلق بكتابة حركة الكسرة اليت  .كلمة ذلك

ال بةةةد اضتركةةةة فةةةوت اضتةةةرف حتةةةت عالمةةةة التشةةةديد، ولكةةةن التشةةةديد فةةةوت اضتةةةرف 
ولكةةن والكسةةرة حتتهةةا. وىةةذه اظتشةةكلتان ا خةةَتاتن كثةةَتة يف ىةةذه اظتةةادة اظتطةةورة. 

، ولةةذلك، ٚاظتشةةكلة ا خةةَتة ال يسةةتطيع التصةةحيل إن كةةان اضتاسةةوب بونةةدوس 
نظةةةةر )اوكانةةةةت اظتشةةةةكلة آمنةةةةة.  ٛبةةةةدل الباحةةةةث الونةةةةدوس ضتاسةةةةوبو إك ونةةةةدوس 

 اصتدول يف اظتالحق(.
تلك اظتادة  ا يف غتال احملتوى واللغة فعرة الباحثخبَت  وبعد أن يقابل الباحث

، اختار . ويف ىذه اظترحلةاظتطورة يم اظتادةإك اطتبَت الثا  وىو اطتبَت يف غتال تصم
 التعليمية ليمية وتطوير اظتادةالوسادل التع وىو ػتاضرد. أيف رشيدي، اظتاجستَت  الباحث

اظتاجستَت اظتادة التعليمية  ،جامعة متارام اإلسالمية اضتكومية. قد كتب أيف رشيدييف 
منها طريقة تعليم اللغة العربية والعربية للصحة للمدرسة العالية للصحة.  العتماد على 

اظتادة  مث عرة الباحث. فاختاره الباحثولذلك كفاءة يف تصميم اظتادة التعليمية،   لو أنو
 ستبانة التحكيم اليت حتتوي على البنود التالية:ة مع ااظتطور 
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 ٘.ٗاصتدول : 
 ٕٕ تصميم اظتادة التعليمية غتال خر استبانة من البياانت

 قيم  بنود م

 ٕ٘ (ٙٔصفحة الكتاب ) أ
 ٖٓ (ٜصفحة العنوان ) ب
 ٗٗ (ٔٔكلمة شكر وتقدير ) ج
 ٔٗ (ٔٔػتتونت الكتاب ) د
 ٔٗ (ٔٔدليل) ىة
 ٖٔ (ٛمئوية الكفاءة ) و
 ٖٔ (ٛالكفاءة ا ساسية ) ز

 ٔٔ (ٗإطار القواعد ) 
 ٔٗ (ٔٔ) شرح احملتوى التعليمي 
 ٕٛ (ٛ) دترينات 
 ٕٖ (ٛ) اظتراجع 
 ٖٕ (ٛ) قادمة اظتفردات 
 ٕٔٗ غتموو 

 

 نتيجةة ومةداخالتاطتبةَت هبةا   تت ةمن فيهةا البنةود السةابقة  يتستبانة الةىتومن اال
 وإضافة فيها، وىي كما البياانت اآلتية:

 .٘ٔ،ٜٔنتيجةةة  نتيجةة مةةن االسةةتبانة فحصةل الباحةةثالسةةب الباحةةث حيبعةد أن  .ٔ
مناسةةبا جةةدا. ىةةذه يةةدل علةةى يف درجةةة  طةةورةوىةةذه النتيجةةة تةةدل علةةى أن اظتةةادة اظت

 ميكن استخدامها يف عملية التعليم بدون تصحيل كثَت.اظتادة اظتطورة 
                                                           

 (ٕٙٔٓيناير  ٖٓ)متارام،  أيف رشيدي، استبانة  ٕٕ



ٖٙ 

داخالت موجدة وىو يتعلق بصفحة الغالف. وىةو يف ةل أن تكةون الصةفحة واظت .ٕ
يف اظتوضةةوو وحتةةذف بعةةض الصةةورة  هنةةا  بسةةيطة. ويف ةةل أي ةةا أن يبةةادل اطتةةط

 .)انظر اصتدول الثالث يف اظتالحق(.متدزتة 
 الصورة اآلتية :وىذه الصفحة كما يف  .ٖ

 
 
 

 
 ٔ.ٗالصورة : 

 صفحة الغالف للمادة اظتطورة
يوافةق مبةا يف ةل اطتبةَت. ولةذلك،  اظتداخالت واإلضةافات كةان الباحةث ومن ىذه

 بدل الباحث كما يف اظتداخالت.
تصحيحا اتما  طورةاظتادة اظت ضافات السابقة فصحل الباحثظتداخالت واإلومن ا   

حسةةب آراء اطتبةةَتين الةةيت تناسةةب  لنظريةةة اظتوجةةودة حةةىت صةةارت اظتةةادة اظتةةة كمةةا البيةةاانت 
 التلي:
 البد للباحث أن يتيد التدريبات يف كل اظتوضوو .ٔ
 استخدام الصورة غَت موافقة مع اظتوضوو  .ٕ
تصةةةحيل اللغةةةة العربيةةةة اطتاطئةةةة ىةةةي البةةةد للباحةةةث أن ختةةةذف حةةةرف ا يف كلمةةةة   .ٖ

 ذلك.
 ف ل أي ا أن يبادل اطتط يف اظتوضوو  .ٗ
 ف ل الباحث أن حتذف بعض الصورة يف صفحة الغالف  هنا متدزتة  .٘
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قابل الباحث خبَتا يف غتال تصةميم اظتةادة اظتطةورة فعةرة الباحةث تلةك وبعد أن ي
ة. مث عةةرة الباحةةث اظتةةادة درسةةاظتاللغةةة العربيةةة يف ىةةذه  مةةدرساظتةةادة إك جواندةةدي وىةةو 

 اظتطورة مع االستبانة اليت حتتوي على البنود التالية:
 ٙ.ٗاصتدول : 

 ٖٕاللغة العربية مدرس استبانة من البياانت

 م قي بنود م

 ٛ (ٕ) رشاداتإ أ
 ٚ (ٕ) أىداف التعليم ب
 ٛٔ (٘) شرح احملتوى التعليمي ج
 ٙ (ٕ) ةدقاع د
 ٓٔ (ٖ) دترينات ىة
 ٚ (ٕ) قادمة الفردات و
 ٗ اظتراجع ز
 ٔٔ (ٖ) ا حوال ا خرى ح

 ٔٚ غتموو 
 درسةةاظتاللغةة العربيةة هبةذه  مدرسومن اصتدول السابق، استنبط الباحث أن رأي  

استنبط الباحث االستنباط السابق  العتماد علةى نتيجةة  .جدا مناسباظتادة اظتطورة  عن
اضتجة من ىذه النتجيةة أن القيمةة مةن االسةتبانة السةابقة  العربية حتتاستبانة مدرس اللغة 

ميكةةةن اسةةةتخدامها يف عمليةةةة التعلةةةيم بةةةدون  وىةةةذه يةةةدل علةةةي أن اظتةةةادة اظتطةةةورة .٘ٚ،ٛٛ
قةات واظتةداخالت واإلضةافة منةو، وىةي يتعلال وأمةا. ات مةن اظتةدرستصحيل ولوكان التعليق

 ما يلي :

                                                           
 (ٕٙٔٓفراير  ٔ)متارام،  جناددي، استبانة  ٖٕ
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 رشاداتال بد للباحث أن يتيد اإل .ٔ
 طلبةةةالبةةد للباحةةث أن يتيةةد التةةدريبات يف كةةل اظتوضةةوو،  ن التةةدريبات تسةةاعد ال .ٕ

 يف فهم اظتادة، وكان تعليم اللغة العربية حيتاج التدريبات الكثَتة.
وي مةةةةع ااتعليقةةةة مةةةةن د. ديةةةدي وحةةةةي الدين.ولةةةةذلك، زاد التعليقةةةات الثانيةةةةة يسةةةا

الباحةةةةث التةةةةدريبات حةةةةىت صةةةةارت اظتةةةةادة اظتطةةةةورة تت ةةةةمن علةةةةى تةةةةدريبات كثةةةةَتة يف كةةةةل 
 اظتوضوو.
 

 ةالتجرب  للفرق  احملدود  .ه 
وبعةةد قةةام الباحةةث بتحليةةل االحتياجةةات مث تطةةوير اظتةةادة اظتطةةورة وتصةةحيحها مةةن 

اطتبةةةَتين واظتةةةدرس ونتيجةةةة االختبةةةار القبلةةةي فقةةةام  التعليقةةةات واإلضةةةافات واظتةةةداخالت مةةةن
جةةرب الباحةةث إلةةيهم يف يةةوم  الباحةةث بتجربتهةةا إك الفرقةةة احملةةدودة وىةةي إك سةةتة طلبةةة.

التاسعة والنصةف عنةدما يكونةون يف االسةًتاحة يف الساعة  ٕٙٔٓفراير  ٘اصتمعة بتاريخ 
ون مةةةن اظتدرسةةةة اظتتوسةةةطة أربعةةةة طلبةةةة متخرجةةة ستةةة  وأربعةةةون دقيقةةةة. وجرهبةةةا الباحةةةث إك

 وليلةةةةة .د فرسةةةةيت فورسةةةةا وإيفةةةةا .ف. ج أيةةةةو مةةةةادي و  .س غةةةةادي العامةةةةة وىةةةةم جةةةةوركي
النساء. وطالبان من اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اشتهما عبد اضتارس و ريةتا آنسةا فةوتري. 
وىةةةم مةةةن ليسةةةوا مةةةن ديةةةٍت واحةةةد ولكةةةن مةةةن اإلسةةةالم والنصةةةرا  واعتنةةةود. وىةةةم أي ةةةا مةةةن 

وتةةا اظتةةذكر واظت نةةث. واختةار الباحةةث  العتمةةاد علةةى خلفيةتهم مةةن حيةةث الةةدين جنسةُت 
 واصتن  واظتدرسة.

وأهنةةم حيتةةاجون  عامةةا ومةةن ىةةذه التجربةةة، حصةةل الباحةةث أهنةةم حيبةةون اللغةةة العربيةةة
إك ىةةذه اظتةةادة. ويقةةول أحةةد مةةنهم إك الباحةةث، ؿتةةن ؿتتةةاج إك اظتةةادة كمةةادة اللغةةة العربيةةة 

ىذه الكتاب. ىذه ساعدان يف تعليم اللغة العربية إما يف الفصل ويف البيت. اليت تكون يف 
عفةةةوا، ؽتكةةةن أن ننسةةةخها ن أسةةةتاذ؟ وأحةةةد مةةةنهم أي ةةةا لةةةو اظتةةةداخالت إك أن اظتةةةادة الةةةيت 

 طورىا الباحث أن يًتجم ا مر للتمرينات. 
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 التجرب  ادليداني  .و 
للغةةة العربيةةة للصةةحة لةةةدى قةةد قةةام الباحةةث بتطبيةةق ىةةذه اظتةةةادة اظتطةةورة يف تعلةةيم ا

فقةام متةارام أربعةة أسةبوو.  يف للصةحة اظتهنيةة الثانويةة" يرسةي" الفصل العاشر مبدرسةة طلبة
وصةل ببثالثةة موضةوعات. اظتوضةوو ا ول الةذي يتعلةق  اظتةادة اظتطةورةالباحث بتجربة ىةذا 

فرايةةر  ٕٔاضتةةروف اعتجةةادي. قةةام الباحةةث بتجربةةة ىةةذا اظتوضةةوو يف يةةوم اصتمعةةة والتةةاريخ 
يف السةةةةةاعة الثامنةةةةةة صةةةةةباحا إك السةةةةةاعة التاسةةةةةعة والنصةةةةةف يف الفصةةةةةل مبدرسةةةةةة  ٕٙٔٓ

ؼتتصةةرا. وأعطةةى ويف التجربةةة  وك قةةام الباحةةث  لتعةةارف  "يرسةي" الثانويةةة اظتهنيةةة مبتةةارام.
الباحث اظتادة اظتتعلمة  لصفحات. ولكةن يف اللقةاءات اآلتيةة، يف ةل الباحةث أن ينسةخ 

 وطبعها. وقام أي ا الباحث يف عملية التعليم  ستعانة الشاشة. اظتادة اظتطورة
واظتوضوو الثا  الذي يتعلق  ستقبال اظتستشفى. وقام الباحث ىةذا اظتوضةوو يف  

وتكةون اظتةادة  كمةا يف وقةت جتربةة اظتوضةوو ا ول.  ٕٙٔٓفرايةر  ٜٔيوم اصتمعةة والتةاريخ 
وكةةذلك   نةةو ال يةةدخل يف اللقةةاء ا ول. اظتطةةورة قةةد اسةةتعدىا كةةل الطلبةةة إال اللةةو خي ةةر

أي ةةةا  ظتوضةةةوو الثالةةةث الةةةذي يتعلةةةق جلع ةةةاء اصتسةةةم الةةةذي قةةةام الباحةةةث يف نفةةة  اليةةةوم 
 ىةو الباحةث ذاتةوا خةَتة يف ىةذه التجربةة  الباحةث ماقة. و ٕٙٔٓمارس  ٔٔ-ٗوالتاريخ 

 .مع مدرس اللغة العربية خصة للباحث وخصة للمدرس يف اظتيدانية
عةةن اسةةتجابة الطلبةةة عةةن  ةاظتعلومةةات الكثةةَت اظتيدانيةةة، وجةةد الباحةةث  ومةةن التجربةةة

غتاىةدون اجون إك تةدريب القةراءة والكتابةة. وأهنةم تةاظتادة. ومن االستجابة وىي : وىةم حي
 العربية. م اللغةيف تعل
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 أسثاس على الصحي  للعلوم العربي  اللغ  مادة فعالي حتليل ادلبحو الثالو   
 الثانويثث " (YARSI)يرسثث " مبدرسثث  الطلبثث  كفثثاءات لرتقيثث  السثثياق  ادلثثدخل
 ومناقشتها متارام يف ادلهني 

 
 حتليل فعالي  ادلادة ادلطورة . أ

اإلختبار البعدي يف يوم ا ربعاء والتاريخ  وبعد انتهاء عملية التجربة فقام الباحث
عتم. وحصل  يةة العربغاللظتعرفة ما مدى فعالية اظتادة اظتطورة يف تعليم  ٕٙٔٓمارس  ٛٔ

 نتيجتهم كما يف اصتدول التايل.  الباحث

 ٚ.ٗاصتدول : 
 ٕٗالبعدي ختباراال نتيجة

 درج  نتيج  االسم رقم

 جيد ٜٙ,ٙٛ أزتد زين اظتهاجرين ٔٓٓ٘ٔ
 جيد ٔٓ,ٓٛ عبد اضتارس ٕٓٓ٘ٔ
 جيد ٕٙ,ٛٚ أبو بكر ٖٓٓ٘ٔ
 جيد ٕٙ,ٛٚ  يو إندارا ٗٓٓ٘ٔ
 انقص ٕ٘,ٙ٘ داساك ننجاه ٘ٓٓ٘ٔ
 مقبول ٜٔ,ٖٚ إيفا فورسا فرسيت د. ٙٓٓ٘ٔ
 مقبول ٕٙ,ٛٚ ىانع رشادي ٚٓٓ٘ٔ
 مقبول ٜٔ,ٖٚ حلميايت ٛٓٓ٘ٔ
 مقبول ٜٔ,ٖٚ إعتام غندا فوترا ف. ٜٓٓ٘ٔ
 ضعيف ٚٛ,ٓٙ إنداه موستيكا ساري ٓٔٓ٘ٔ

                                                           
 (ٕٙٔٓمارس  ٛٔ)متارام،  اظتعتلمُت، ا سئلة لإلختبار البعدي  ٕٗ
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 انقص ٖٔ,ٜٖ جوركي غادي س. ٔٔٓ٘ٔ
 جيد ٔٓ,ٓٛ اللو خ ر أسودي ٕٔٓ٘ٔ
 مقبول ٜٔ,ٖٚ ليلة النساء ٖٔٓ٘ٔ
 جيد ٓٓ,٘ٛ الان ميال  ديفينيت ٗٔٓ٘ٔ
 ضعيف ٚ٘,ٜٙ   مادي أيو ج. ف. ٘ٔٓ٘ٔ
 جيد ٔٙ,ٕٛ نور مينيت ٙٔٓ٘ٔ
 انقص ٕ٘,ٙ٘ رتنو مرالعُت ٚٔٓ٘ٔ
 جيد ٓٓ,ٕٛ ريتا آنسا فوتري ٛٔٓ٘ٔ
 مقبول ٜٔ,ٖٚ سيت روحنا ٜٔٓ٘ٔ
 جيد جدا ٓٓ,ٜٓ ساري ولنداري ٕٓٓ٘ٔ
 جيد ٜٙ,ٙٛ سوكماندي ٕٔٓ٘ٔ
 مقبول ٕٛ,ٛٚ شرح ف يلة اث  ٕٕٓ٘ٔ
 مقبول ٜٔ,ٖٚ اتدي مهندرا إفندي ٖٕٓ٘ٔ
 جيد جدا ٖٓ,ٜٓ تينت شادات هللا ٕٗٓ٘ٔ
 ضعيف ٚ٘,ٜٙ يوس لينا ٕ٘ٓ٘ٔ
 مقبول ٕٙ,ٛٚ ىلييب أنصار ٕٙٓ٘ٔ

 

حث ا. والبياانت اليت قام هبا البٚٛ،ٖٚ ومن اصتدول السابق، ظهر أنو لو ترقية
 ما يلي:إك متوسط النتيجة لالختبار القبلي والبعدي. إن مقارهنما  راجع الباحثعندما 

 ٛ.ٗاصتدول :  
 مقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي

 متوسط النتيج  االختبار م
 ٘ٚ البعدي ٔ
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 ٖٔ،ٖٚ القبلي ٕ
 ٚٛ،ٖٚ القبلي( –اضتاصل )البعدي  

 

لنيل آرادهم  طلبةاالستبانة إك ال توزيعوبعد االختبار البعدي، قام الباحث علي  
. ومن ىذه االستبانة، وجد اظتيدانية يبيةطورة اظتستخدمة يف اظترحلة التجر عن اظتادة اظت

 الباحث النتيجة ما يلي :
 ٜ.ٗاصتدول : 

 ٕ٘عن اظتادة اظتطورة طلبةآراء ال

 نتيج  االسم رقم
 ٜٛ أزتد زين اظتهاجرين ٔٓٓ٘ٔ
 ٜٗ عبد اضتارس ٕٓٓ٘ٔ
 ٜٔ أبو بكر ٖٓٓ٘ٔ
 ٖٜ  يو إندارا ٗٓٓ٘ٔ
 ٖٜ داساك ننجاه ٘ٓٓ٘ٔ
 ٜٔ إيفا فورسا فرسيت د. ٙٓٓ٘ٔ
 ٕٜ ىانع رشادي ٚٓٓ٘ٔ
 ٜٔ حلميايت ٛٓٓ٘ٔ
 ٖٜ إعتام غندا فوترا ف. ٜٓٓ٘ٔ
 ٕٜ إنداه موستيكا ساري ٓٔٓ٘ٔ
 ٕٜ جوركي غادي س. ٔٔٓ٘ٔ
 ٜٛ اللو خ ر أسودي ٕٔٓ٘ٔ
 ٖٜ ليلة النساء ٖٔٓ٘ٔ

                                                           
 (ٕٙٔٓمارس  ٛٔ، استبانة )طلبةال  ٕ٘
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 ٖٜ الان ميال  ديفينيت ٗٔٓ٘ٔ
 ٜٓ   مادي أيو ج. ف. ٘ٔٓ٘ٔ
 ٜٛ نور مينيت ٙٔٓ٘ٔ
 ٜٛ رتنو مرالعُت ٚٔٓ٘ٔ
 ٛٛ ريتا آنسا فوتري ٛٔٓ٘ٔ
 ٜٛ سيت روحنا ٜٔٓ٘ٔ
 ٜٛ ساري ولنداري ٕٓٓ٘ٔ
 ٛٛ سوكماندي ٕٔٓ٘ٔ
 ٜٓ شرح ف يلة اث  ٕٕٓ٘ٔ
 ٜٔ اتدي مهندرا إفندي ٖٕٓ٘ٔ
 ٚٛ ادات هللاتينت ش ٕٗٓ٘ٔ
 ٛٚ يوس لينا ٕ٘ٓ٘ٔ
 ٜٔ ىلييب أنصار ٕٙٓ٘ٔ
 2345 جمموع 

أهنم حيبون اظتادة اظتطورة.  طلبةومن اصتدول السابق، استنبط الباحث إك آراء ال
. دلت ىذه النتيجة إك أن اظتادة ٜٔ،ٜٓ  ٕٙ/ٖٕ٘ٗالنتيجة متوسط ىذا كما ىي 
 جدا.  مناسباظتطورة تكون 

اظترحلة ا خَتة وىي حتليل يف  الباحث احث تلك اظتراحل فجاءوبعد أن جيري الب
. ىذه اظترحلة هتتدف ظتعرفة ما مدى فعالية اظتادة اظتطورة على الفعالية للمادة اظتطورة

وىذه اظترحلة تعتمد  ،يف تعليم اللغة العربية ًتقية كفاءة الطلبةل اظتدخل السياقيأساس 
 ت ختبارتلك النتادج  ستخدام ا فحلل الباحث على جدول االختبار القبلي والبعدي،

ختبار البعدي وبعبارة أخرى ظتعرفة وجود الفرت النتيجة بُت االختبار القبلي واالظتعرفة فرت 
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يف كما   تختبار ادة اظتطورة وبعد إلقاءىا. وحصل الباحث نتيجة االقبل إلقاء اظت
 :اضتساب اآليت

 ٜ.ٗاصتدول : 
 اظتًتابطتُت بلي والبعديحتليل نتادج االختبار الق

 م
 االسم

(N) 
 (X2االجتبار البعدي ) (1Xاالختبار القبل  )

 ٜٙ,ٙٛ ٖٗ,ٖٓ أزتد زين اظتهاجرين ٔ
 ٔٓ,ٓٛ ٖٔ,ٜٖ عبد اضتارس ٕ
 ٕٙ,ٛٚ ٖٛ,ٚٗ أبو بكر ٖ
 ٕٙ,ٛٚ ٛٗ,ٖٗ  يو إندارا ٗ
 ٕ٘,ٙ٘ ٗٓ,ٖٔ داساك ننجاه ٘
 ٜٔ,ٖٚ ٗٚ,ٕٔ إيفا فورسا فرسيت د. ٙ
 ٕٙ,ٛٚ ٜٓ,ٕٙ ع رشاديىان ٚ
 ٜٔ,ٖٚ ٖٗ,ٖٓ حلميايت ٛ
 ٜٔ,ٖٚ ٗٚ,ٕٔ إعتام غندا فوترا ف. ٜ
 ٚٛ,ٓٙ ٖٗ,ٖٓ إنداه موستيكا ساري ٓٔ
 ٖٔ,ٜٖ ٜٓ,ٕٙ جوركي غادي س. ٔٔ
 ٔٓ,ٓٛ ٕٓ,ٙٙ اللو خ ر أسودي ٕٔ
 ٜٔ,ٖٚ ٖٔ,ٜٖ ليلة النساء ٖٔ
 ٓٓ,٘ٛ ٚٓ,ٛٙ الان ميال  ديفينيت ٗٔ
 ٚ٘,ٜٙ ٗٓ,ٕٕ ف.   مادي أيو ج. ٘ٔ
 ٔٙ,ٕٛ ٜٓ,ٕٙ نور مينيت ٙٔ
 ٕ٘,ٙ٘ ٗٚ,ٕٔ رتنو مرالعُت ٚٔ
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 ٓٓ,ٕٛ ٔٓ,ٙٙ ريتا آنسا فوتري ٛٔ
 ٜٔ,ٖٚ ٗٓ,ٖٔ سيت روحنا ٜٔ
 ٓٓ,ٜٓ ٓٓ,ٖٚ ساري ولنداري ٕٓ
 ٜٙ,ٙٛ ٜٖ,ٚٔ سوكماندي ٕٔ
 ٕٛ,ٛٚ ٛٗ,ٖٗ شرح ف يلة اث  ٕٕ
 ٜٔ,ٖٚ ٜٓ,ٕٙ اتدي مهندرا إفندي ٖٕ
 ٖٓ,ٜٓ ٗٓ,ٜٚ  شادات هللاتينت ٕٗ
 ٚ٘,ٜٙ ٛٗ,ٖٗ يوس لينا ٕ٘
 ٕٙ,ٛٚ ٖٗ,ٖٓ ىلييب أنصار ٕٙ

 
ٜٙ٘,ٗٔ ٜٔ٘ٓ,ٖ٘ 

 ٖٚ,ٖٔ ٚ٘,ٓٔ 
s ٜٔ,ٓٗ ٔٔ,ٗ٘ 

 ٖٕٙ,ٕ٘ ٖٔٔ,ٖٓ 
r ٓ,٘ٔ ٓ,٘ٔ   

 أحسب الباحث كما يف اآلتية :من اصتدول السابق 
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م البحث  ختبةار ت التقليةدي فحسةب. وأما النتيجة من اختبار ت السابق، فقا
 ولقةوة نتيجةةة اختبةةار  لرمةوز مةةع النتيجةةة السةابقة، فةةال بةةد للباحةث أن يقةةوم أي ةةا بةةرانمج

SPSS 21: وأما النتيجة عندما يقارهنا، كانت متساوية كما يف اآلتية . 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 SEBELUM 37,1312 26 19,04009 3,73407 

SESUDAH 75,0204 26 11,45895 2,24728 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 SEBELUM & SESUDAH 26 0,513 ,007 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 

Pair 1 SEBELUM - SESUDAH -37,88923 16,43506 3,22318 -44,52750 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 SEBELUM - SESUDAH -31,25097 -16,16 25 ,000 
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 ٔ.ٗ:  الصورة
 SPSS 21 نتيجة اختبار ت بة

( يف العدد ليست عالمة اضتساب، وإمنا ىي عالمة الفرت -إن عالمة النقص ) التنبيه 
 بُت العددين.

ومةةن البيةةاانت السةةابقة الةةيت حصةةلها الباحةةث مةةن ىةةذا الةةرانمج، ظهةةر أن النتيجةةة 
 ( متساوية.SPSS 21ي وغَت التقليدي )احملصولة من حيث االحصاء التقليد

"  حسابأن النتيجة لة "تبعد ترتيب الرموز  من اضتساب السابق قد وجد الباحث
 حساب . مث لنيل االستنباط لفعالية اظتادة اظتطورة، ال بد للباحث أن يقارن تٙٔ،ٙٔ-  

حسب الباحث  dfال بد للباحث أن يعرف قيمة  جدول. مث لنيل نتيجة تجدولو ت
  لرمت:

اظتوجودة يف اصتدول اظتعتر. وقد ات حت   جدولت يرجع اك قيمة  ٕ٘والعدد 
% تدل على العدد ٘اظتوجودة يف اصتدول عند مستوى الداللة  جدولتأن قيمة 
أقل   حسابعندما قيمة  ت . وبعدىا، راجع الباحث إك القاعدة يف اإلحصادي،ٛٓٚ،ٔ

 أن اظتادة اظتطورة غَت فعالية لتنمية  Hoمقبولة )فهو غَت  جدولأو متساوية من قيمة  ت
 جدولأكر من قيمة  ت حسابعند ما قيمة  ت وعكسها، يف اللغة العربية( طلبةكفاءة ال

يف اللغة العربية(. وىذه  طلبةءة الأن اظتادة اظتطورة فعالية لتنمية كفاHa=فهو مقبولة )
 < ٛٓٚ،ٔوىي جدول ة  تأكر من قيم حسابالبياانت احملصولة، تدل على أن ت

فعالية لتنمية كفاءة . ولذلك، استنبط الباحث إك أن اظتادة اظتطورة ٙٔ،ٙٔ-)أكر( 
 يف اللغة العربية للصحة. طلبةال

 
 مناقش  نتائج البياانت . ب

نتيجةةةةة  ا مةةةةنعليهةةةة البيةةةةاانت الةةةةيت حصةةةةل قةةةةام الباحةةةةث مبناقشةةةةةبحةةةةث يف ىةةةةذا اظت
اظتيدانيةةةة الةةةيت عرضةةةها  تجربةةةةاللطلبةةةة والنتيجةةةة مةةةن اطتبةةةَتين واظتةةةدرس وا االسةةةتبانة عةةةن آراء
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وكانةةت اظتناقشةةة تكلمةةت عةةن نتةةادج فعاليةةة اسةةتخدام اظتةةادة يف اظتبحةةث السةةابق.  الباحةةث
" (YARSI)يرسةي" مدرسةة طلبةةلًتقية كفةاءات  ةفعال اظتطورة ةاداظتونتيجتها، أن  .اظتطورة
علةى البيةاانت . اعتمد الباحث ىذه النتيجة  لعام اللغة العربية يف متارام يف اظتهنية الثانوية

مةةن نتيجةةة االختبةةار القبلةةي واالسةةتبانة مةةن اطتبةةَتين واظتةةدرس والطلبةةة واالختبةةار البعةةدي مث 
 حث برمت ت.احسبها الب

 لنظةةر إك تلةةك النتةةادج الةةيت قةةام الباحةةث بعرضةةها وحتليلهةةا وىةةي بيةةاانت عةةرة 
وبيةاانت النتةادج الدراسةية الةيت حصةل عليهةا   ظتطةورة ظتةادة اوتنفيةذ تعليمهةا  تعليميةاظتادة ال

اظتةادة كل أفراد من الطلبةة وكةذلك بيةان االسةتفتاء أو االسةتفتاء عةن آراءىةم يف أتيةة ىةذا 
ميكةن اسةتخدامها مةادة اللغةة العربيةة للعلةوم الصةحية ستخلص منها أن استخدام ا، اظتطورة

متارام  يف اظتهنية الثانوية" (YARSI)يرسي" مدرسة كفاءات طلبة ترقيةيف  -إك حد ّما-
  فًتاة أن استخدامها مراعيا على اظتواقف والظروف لدى أفراد الطلبة.اللغة العربية  يف

ومةةن انحيةةة تطةةوير اظتةةادة، أن الباحةةث عنةةدما يطةةور اظتةةادة اظتطةةورة يناسةةب بثالثةةة 
اظتةادة التعليميةةة ظتراحةل تطةةوير  ٕٙنظريةة وىةي نظريةةة تطةوير اظتةادة اظتطةةورة كمةا ذىةةب بسةو 

 وىي :
 اختيار اظتواد التعليمية .ٔ

 معيار الصدت  ( أ
يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا وأصيال وصحيحا علميا ف ال عن دتشيو مع 

 ا ىداف اظتوضوعية.
  معيار ا تية ( ب

يعتر احملتوى مهما حينما يكون لديو قيمة يف حياة الطلبة مع إعطاء اصتوانب 
ية اظتهارات العقلية معرفة والقيم واظتهارات اليت هتتم بتناظتختلفة من غتال اظت

 وأساليب تنظيم اظتعرفة أو االجتاىات اإلجيابية.

                                                           
  .٘-ٕص.  م(،ٜٜٔٔ)القاىرة: دار اظتعارف،  الطبعة الثالثة، اظتنهج وعناصرهبراىيم بسو  عمَتة، إ ٕٙ
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 ىتماماتالمعيار اظتيول وا ( ج
يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات اظتتعلمُت يف اختيار اظتواد التعليمية لو أنو 

 يتناسب مع ميول الطلبة ومستوى عقوعتم وحاجاهتم إليها.
 معيار قابلية التعليم ( د

ويكون احملتوى قابال للتعليم عندما يراعي قدرات الطلبة متمشيا مع الفروت 
 الفردية بينهم ظتباد  التدرج يف عرة اظتواد التعليمية

 اظتعيار العاظتي ( ه
يعتر احملتوى جيدا إذا كان يشمل أمناطا من التعليم ال تعًتف  ضتدود اصتغرافية 

يعك  احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط وبقدر ما  ،بُت البشر
الطلبة  لعامل اظتعاصر من حولو. وتعٍت أن اظتواد التعليمية اظتختارة اليت البد من 
يعلمها اظتدرس ويتعلمها الطلبة حتتوي على اظتواد التعليمية اليت حتقق مستوى 

 الكفاءة والكفاءة ا ساسية.
ينبغي على كل من يتصدى  ٕٚوعبد اضتميد عبد هللا وعند انصر عبد هللا الغايل 

 إلعداد اظتواد التعليمية أن ي ع نصب عينيو اآليت :
 ظتاذا يكتب؟ (٘

وينبغي أن يكون ىذا اعتدف واضحا يف ذىنو  ،كتابةالويقصد بو حتديد اعتدف من 
 كل مفردة.  كتابةكل رتلة بل عند    كتابةعند  

 ظتن يكتب؟ (ٙ
ُت الذين يكتبون عتم ومعرفة مستواىم اللغوي ويقصد بو حتديد شتات اظتتعلم

 إلضافة إك معرفة دوافعهم  ،وخلفياهتم الثقافية وخصادصهم النفسية والعقلية
 التعليمية.

 ماذا يكتب؟ (ٚ
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 ويقصد بو نوو اظتادة الثقافية واللغوية والعلمية اليت يريد تقدميها للدارسُت.
 ؟كيف يكتب (ٛ

وصوال للهدف  كتابةالتبعها اظت لف يف ويقصد بو الطريقة واإلجراءات اليت ي
 .اظتنشود

 تنظيم احملتوى للمواد التعليمية .ٕ
أو  ،تنظيم تلك اظتواد التعليميةوىو أتيت عملية بعدىا  وبعد االنتهاء من اختيار،

 ،حىت يكون لو معٌت ،ترتيب ما مت اختياره من معارف ومهارات وقيم حول مركت معُت
ولكي  ،وحيقق أىداف الًتبية جلكر فعالية وكفاية ؽتكنة ،علمواستمرارية وميكن تقدميو للمت

 يكون أكثر مالدمة للمتعلم والتعلم ويكون برانمج تربون متماسكا متناسبا متوازان.
هنا عند التفكَت يف تنظيم ػتتوى أوىناك عدة معايَت رديسية ينبغي اختاذ القرار بش

 ا ىداف. وىذه اظتعايَت ىي: اظتواد التعليمية جنبا إك جنب عند التفكَت يف
ما ىي  ،وما ستشملو اظتواد ،اجملال أو النطات: يعٍت اظتعيار الذي يتعلق مباذا نعلم (ٔ

واجملاالت  ،ا فكار الرديسة اليت ت منتها اظتواد؟ نطات اظتواد يتناول اتساعو وعمقو
 ،تعلمووما ينبغي على كل التالميذ  ،ومدى التعمق يف ىذه اجملاالت ،اليت يت منها

وما ال جيب أن  ،وما ميكن أن يتعلمو بعض التالميذ وال يتعلمو البعض اآلخر
 يت من منهج اظتدرسة.

: وىو اظتعيار الذي يبحث يف العالقة ا فقية بُت خرات اظتناىج أو أجتاء  التكامل  (ٕ
احملتوى للمواد التعليمية ظتساعدة اظتتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا يف توجو سلوكو 

 وتعاملو بفاعلية مع مشكالت اضتياة.
االستمرارية : وىي التكرار الرأسي للمفاىيم الرديسية يف اظتنهج. فإذا كان مفهوم  (ٖ

وإذا كان اعتجاء  ،الطاقة مهما يف العلوم فينبغي تناولو مرات ومرات يف منهج العلوم
على امتداد وتنمية مهارتو  ،والتأكيد عليو ،السليم مهما فمن الطبيعي االىتمام بو

 التمن.



ٚٛ 

ويرتبط التتابع  ،: وىو الًتتيب الذي يعرة بو احملتوى على امتداد التمن التتابع (ٗ
ولكن التتابع يذىب إك أبعد ؽتا تذىب إليو  ،فهناك تداخل بينهما ، الستمرارية

 ،فنف  اظتفهوم أو العنصر ميكن أن يعاجل بنف  اظتستوى مرات ومرات ،ستمراريةالا
 أو يف اظتهارات أو االجتاىات اظترتبط بو. ،يف فهمو فال حيدث منو

كما واعتمد أي ا الباحث يف تطويره  العتماد على نظرية العربية لضغراة اطتاصة  
إذ يةةةرنن أّن التعريةةةف ا مثةةةل للغةةةة اإلؾتليتيةةةة  غةةةراة خاصةةةة ٕٛ ووتةةةرزىتشينسةةةون قةةةدم 

جابةة إك تعلةم لغةة أجنبيةة؟ واإل متعللسة ال اآليت : ظتةاذا حيتةاج اظتةيتمحور يف اإلجابةة عةن ا
والبيئةةة  ،والةةنمط اللغةةوي اظتطلةةوب تعلمةةو ،يف اظتقةةام ا ول تعلمعةةن ىةةذا السةة ال تةةرتبط  ظتةة
تعلةةم  تعلمّد اظتةةواضتاجةةات حتةةددىا ا غةةراة الةةيت مةةن أجلهةةا يةةو  ،الةةيت سةةيتم فيهةةا تعلةةم اللغةةة

أو مهنيًةةةا   ،ا بتلةةةك اللغةةةةهةةةتعلمادمييًةةةا أي لفهةةةم اظتةةةادة الةةةيت يفغرضةةةو قةةةد يكةةةون أك ،لغةةةة مةةةا
 كالعمل يف م سسة جتارية.

وىةةي مةةن نتيجةةة اسةةتبانة اطتبةةَتين واظتةةدرس الطلبةةة  واعتمةةادا علةةى النتةةادج احملصةةولة
أن إجيةةةاد ىةةةذا البحةةةث العلمةةةي  واظتالحظةةةة يف عمليةةةة التجربةةةة الفصةةةلية ونتيجةةةة اختبةةةار ت

" (YARSI)يرسةةةي" درسةةةةم لًتقيةةةة كفةةةاءات طلبةةةة فعالةةةةأن اظتةةةادة اظتطةةةورة اصتةةةوىري وىةةةو 
اللغةة العربيةة ليسةةت بنفسةو فحسةب، ولكنةو العوامةل اإلضةةافية  متةارام يف يف اظتهنيةة الثانويةة

 التالية وىي :
عتةا  اللغةة العربيةة يف تعلةم متةارام يف اظتهنيةة الثانويةة" (YARSI)يرسةي" مدرسةة طلبةأن  .ٔ

 العربيةةةةة اللغةةةةة ؿتةةةةو اسةةةتجابتهم يف اختلفةةةةوالكةةةةنهم أي ةةةةا و  .عامةةةا جهةةةد قةةةةوي لتعلمهةةةةا
 ونشةةةاط جبةةد ويتعلموهنةةا تعلمهةةا يف يرغبةةون بع ةةهم وكةةان فيهةةا، همواشةةًتاك وتعليمهةةا
 ال  ظتلةل، يشعرون )قليل منهم( واآلخرون كثَتا كبَتا اىتماما درساظت بشرح ويهتمون
 .تعلمها على حيرصون وال هبا يهتمون فال فيها، يرغبون وال حيبوهنا
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، ىذه كما ذكر أن لكل فصل الشاشة ولكل طالب لةو أن الوسادط يف الفصل شاملة .ٕ
 اضتاسوب.

 درسعمليةةةةة التعلةةةةيم أن تتكةةةةون مةةةةن اظتةةةةالبةةةةد يف ىةةةةذه كمةةةةا يف خلفيةةةةة الباحةةةةث أن 
لةةو مكةةوانت وىةةي أىةةداف  والتعلةةيم عامةةا والطريقةةة. يف تعلةةيم اللغةةة العربيةةة ادةواظتةة طلبةةةوال

اظتكةةةةوانت اظتةةةةذكورة تةةةةرتبط بينهةةةةا  ٜٕ.طالةةةةبوال درستقةةةةومي واظتةةةةالو  ةطريقةةةةالو  ةاداظتةةةةالتعلةةةةيم و 
ارتباطا. ومكونة التعليم ا ويل ىي ا ىداف يف التعليم. لنيل ا ىداف يف التعليم فيحتاج 

 إك اظتادة التعليمية والطريقة اظتناسبة لتكون التعليم فعاليا وانفعا.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

يف ىذا الفصل، بٌن الباحث ملخص نتائج البياانت والتوصيات واالقرتاحات.  
 والبيان مها ما يلي :

 
 ملخص نتائج البحث .أ 

تطوير مادة اللغة نتائج البحث يف ىذا البحث حتت العنوان : خلص الباحث 
(" الثانوية YARSIالعربية للعلوم الصحية على أساس ادلدخل السياقي مبدرسة "يرسي)

 :،كما يلي ٌن ابالعتماد على أسئلة البحثملخصإىل  يف متارام ادلهنية
 أساس على الصحية للعلوم العربية اللغة مادة آراء اخلبًنين وادلدرس والطلبة عن .1

 متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)يرسي" مبدرسة السياقي ادلدخل
 Bahasa Arabة الثانوية للصحة)العربية للمدرسإمسو " ىذا البحثإنتاج  (أ 

Untuk SMK Kesehatanاآلتية  صائصاخلتوى على ة حتادلطور  ادلادة ("، وىذه
وادلواد اليت تتعلق ابألنشطة اليومية للممرضٌن  : دليل استخدام الكتاب الشامل

 ادة. وىذا ادلوادلمرضات واألطباء والتدريبات ادلنتوعة واالنعكاس والربتوبوليو
 .مدرسة "يرسي" الثانوية ادلهنية للصحة يف متارامطلبة لدى  ةكبًن   ةمهم

. وىمممذه 8،،0 اللغمممة واىتممموىممممن نتيامممة االسمممتبانة خلبمممًن   رلممما   ةادلطمممور  ادةادلممم (ب 
مع أن   التصحيح إىل تاجحت وادلعىن أهنا مناسب النتياة تد  على أن ادلادة ادلطورة

يل الصممور المميت ال يناسممب تبممدو  تكثممًن التممدريباتومهمما تصممحيح  ىنمماا االقرتاحممٌن
 . والتعديالت للكتابة اخلاطئة ابدلوضوع

نتيامممة ىمممي  تصمممميمل ادلمممادة ادلطمممورةرلممما   خبمممًن يفسمممتبانة اىصمممولة ممممن تيامممة االنو  (ج 
دلمت  .مناسب جمداوىذه النتياة تد  على أن ادلادة ادلطورة يف درجة  .51،18
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تصمممحيح ولمممو كانمممت ىمممذه النتيامممة إىل أن ادلمممادة ادلطمممورة اكمممن اسمممتخدامها بمممدون 
أن يبمماد  اخلمما يف ادلوضمموع و للباحممث البممد وىممي التعليقممات يف صممفحة الغال .

 أن حتذ  بعض الصورة يف صفحة الغال  ألهنا مزدمحة.
فتعين أن  00،88ىي  درسلة من ادلو صرلموعة نتياة االستبانة اى ان  الباحث (د 

دلطورة ال حيتاج إىل وىذه يد  على أن ىذه ادلادة ا .مناسب جدا ادلادة ادلطورة
 التحسٌن بكثًنة.

= 2،/438،أهنمل حيبون ادلادة ادلطورة. ىذا كما يف النتياة  طلبةآراء الو  (ه 
 جدا.  مناسب. دلت ىذه النتياة إىل أن ادلادة ادلطورة تكون 58،15

لرتقية كفاءات  السياقي ادلدخل أساس على الصحية للعلوم العربية اللغة مادة فعالية .،
 يف اللغة العربية متارام يف ادلهنية الثانوية" (YARSI)يرسي" مدرسة طلبة

قد وجد الباحث بعد ترتيب الرموز أن النتياة لم  يف الباب الرابعمن احلساب 
وىي جدو  أكرب من قيمة  ت حساب. تد  على أن ت12،12-" =  حساب"ت

 . 12،12-)أكرب(  < 1،880
ادلدرس والطلبة يقولون أن ادلادة و  اخلبًن رلا  اللغة واىتوى والتصميمل راءومن آ

يف  (" الثانوية ادلهنيةYARSIمبدرسة "يرسي)ادلطورة يناسب إىل استخدامها يف 
 طلبةفعالية لتنمية كفاءة الولذلك، استنبا الباحث إىل أن ادلادة ادلطورة  .متارام

 يف اللغة العربية للصحة.
 
 التوصيات .ب 

ق وما توصل إليها من النتائج اقرتح استنادا على ما اكتشفو الباحث من احلقائ
 الباحث االقرتاحات التالية وىي :



0، 

 

أن يفيد نتائج ىذا البحث يعىن ادلادة ادلطورة مفيدة يف التعليمل  مدرسينبغي لل .1
للفصل العاشر مبدرسة "يرسي" الثانوية ادلهنية للصحة يف متارام بصفة خاصة 

 وادلدارس الثانوية ادلهنية للصحة بصفة عامة.
بتحضًن الطرق ادلختلفة أو الوسائل التعليمية  طلبةبرغبة ال درسيهتمل ادلأن  .،

 ادلتنوعة.
 

 االقرتاحات .ج 
 :منها االقرتاحات، بعض الباحث قدم البحث، ىذا يف جاء ما على بناء

بعدة مرات، ألن عند ما يقع على سبيل ال يتباد   درسوللمدرسة، أن يكون ادل .1
  .ادلثا ، فيكون التعليمل ليس تدرجييا

 سة أيضا، أن تكون استعداد ادلادة التعليمية يف ادلكتبةوللمدر  .،
وعلى الباحثٌن بعده، يستطيعون أن يصبحوا ذلذا البحث مرجعا و مصدرا يف  .4

 حبوثهمل العلمية، و يتطّورون ىذا البحث تطورا أوسع.
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