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 حبث جامعي
 (S-1)شركط اإلختبار للحصوؿ على درجة سرجانا مقدـ إلكماؿ 

 التعليمك  علـو الًٌتبية لكلية يف قسم تعليم اللغة العربية
 

 إعداد:
 ديفي زكليانيت حسنة

(ََُُِٓٔٓ) 
 :المشرف

 ادلاجستَت  سيف ادلصطفى احلاج الدكتور

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
   كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
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 استهالل
 تَ ْعِقُلْونَ  َلَعلَُّكمْ إنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا 

 (ّ)سورة الزخرؼ:
 
 

 مْ كُ نِ يْ دِ  نْ مِ  ءٌ زْ جُ  وُ نَّ إِ فَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ لغَ ال   مِ ل  عَ ى ت َ لَ ا عَ وْ صُ رِ حْ اَ 
 ( عمر ابن اخلطابقوؿ ) 

 
 

 وِ لِ ائِ سَ وَ بِ  رٌ مْ اء أَ يَ شْ اْلَ بِ  رُ مْ ْلَ اَ 
 (التعليمي دلادة اللغة العربية كتابتأليف اليف مقدمة نور شاـ )
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 إىداء

 
 أىدم ىذا البحث اجلامعي إذل:

 
 ٍت باإلخبلص كالرمحة يت ربتال ةكاحملبوب ةاحملًتم أمي

 زكليحة
 

 جدم كجديت
 توحيد احلاج كنوعمة احلاجة

 
 .للنجاح يف مجيع أمورم كخاصة يف احلياة كالتعليم مجيع أىلي األحباء على دعائهم ك 
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 تقديرشكر و 
 

احلمد هلل الذم أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت. ك الصبلة ك السبلـ على النيب 
العريب األمُت. كمن اىتدل بسٌنتو كدعا بدعوتو إذل يـو الدين. كعلى آلو كصحبة 

 أمجعُت، أما بعد
محدا هلل كشكرا با هلل كثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي دبوضوع 

معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف يق على بالتطب)ادة احملادثة للمرحلة اإلبتدائيةتطوير م"
كالعرفاف إذل الذين كانوا ذلم كالتقدير كتتقدـ الباحثة أمجل الشكر  ".(جاكل الشرقي

 فضل يف إسباـ ىذا البحث إذل حيز الوجود كدل يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، منهم:
مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية مساحة الدكتور موجيا رىارجا،  .ُ

 احلكومية دباالنج.
مساحة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم  .ِ

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

عة مساحة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جام .ّ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

علميا  مٍتأفادذم الالدكتور احلاجسيف ادلصطفى ادلاجستَت، ادلشرؼمساحة  .ْ
يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة  وكعمليا ككجو خطوات

بخل بعلمو يوما عن مساعدة البحث يالبحث حىت اإلنتهاء منو،فلم 
 خالص الشكر كالتقدير، كمن اهلل عظيم الثوات كاجلزاء. فلو مٍت .كتوجيهو

قدـ بكل الشكر كالتقدير إذل ادلدرسُت يف قسم تعليم اللغة العربية أكما  .ٓ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  كلية علـو الًتبية كالتعليم

ارؼ ادلعمن العلـو ك  اكل الشكر كالتقدير على ما قدمو   دباالنج. فلهم مٍت
 خَت اجلزاء. كالتشجيع كجزاىم اهلل عٍت
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 و
 

مساحة الدكتور   ،اخلرباء إذلكما يطيب رل أف أتوجو بكل الشكر كالتقدير  .ٔ
لكل ما دنياؿ حلمي ادلاجستَت ، مساحة الدكتور عبد احلميد ادلاجستَت

 من اإلرشادات كالتوجيهات كالتعليقات إلسباـ ىذا البحث. اقدمو 
الزمبلء يف قسم تعليم اللغة العربية  إذلا، فإنٍت أتقدـ بالشكر كالتقدير كختام .ٕ

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  كلية علـو الًتبية كالتعليم
دباالنج على إرشاداهتم كتوجيهاهتم كتعليقاهتم يف ادلناقشة، كعلى دعمهم 

 اـ النجاح كالتوفيق.كتشجيعهم لنا على إسباـ ىذا البحث كأسبٌت ذلم دك 
. أسعدكم اهلل يف َُِٔسنة  يونيومٌت ىذا البحث بعوف اهلل كتوفيقو يف شهر 

الدارين كأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم ككرمكم كاهلل كرل التوفيق 
 .كاذلداية

       
 
 
 
 

 ةالباحث
 
 
 
 
 

 



 ز
 

 ز
 

  



 ح
 

 ح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ط
 

 ط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي
 

 ي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ك
 

 ك
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ل
 

 ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م
 

 م
 

 مستخلص البحث
لطالبات  NICHOLASتطوير مادة احملادثة للمرحلة اإلبتدائية على ضوء . ٕٙٔٓديفي زوليانتي حسنة. 

العربية، كلية علـو الًتبية . حبث جامعي. قسم تعليم اللغة معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقية
كالتعليم، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج. ربت إشراؼ الدكتور احلاج سيف ادلصطفى 

 ادلاجستَت.
 الكتاب التعليمي،نشاط احملادثة.، : التطويرالكلمات اإلشارية

تاف إذل الكتاب التعليمي ادلناسب لقد دفعت الباحثة ىذا البحث حاجة معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشي
للمرحلة اإلبتدائية يف نشاط احملادثة. ألف األف ليس الكتاب التعليمي اخلاص يف معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف لذلك 
النشاط كتلك ادلرحلة. بناء على ىذا، يهدؼ ىذا البحث لتحصيل ادلنتج الكتاب التعليمي خاصا لنشاط احملادثة يف 

 بتدائية.ادلرحلة اإل
يهدؼ ىذا البحث إذل معرفة تطوير مادة احملادثة للمرحلة اإلبتدائية يف معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، 

كتطوير مادة احملادثة للمرحلة اإلبتدائية يف معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي، كمعرفة  ةجاكل الشرقي
البحث حبث تطويرم  مادة احملادثة.  ىذاكمعرفة صبلحية الكتاب التعليمي من  مواصفات مادة احملادثة يف التطوير

(R&D)  على ظلوذجADDIE كأدكاتو ادلقالبة كاالستبانة كالوثائق، كاستعملت الباحثة حسا بنموذج ليكرت .(Likert)  يف
 . ربليل البيانات

اليت جرت بعد اط احملادثة للمرحلة اإلبتدائية قامت الباحثة يف عملية التعليم يف نش، كمن نتائج البحث التطويرم
صبلة الصبح يف كل ادلسكن من مساكن الطالبات يف معهد الًتمسي، باتشيتاف، جاكل الشرقي. كالغرض من ىذا النشاط 

ت قدرة الطالبات على تطبيق اللغة العربية كبلما.كانت التعليم يف نشاط احملادثة يبدأ بعد صبلة الصبح مجاعة. كالطالبا
غلمعن حسب فصوذلن يف ادلسكن. ككليس الكتاب التعليمي خاصا ذلذا النشاط ألف ادلادة التعليمية تؤخذ من ادلعاجم 

)ربليل االحتياجات كادلشكبلت، كتصميم ADDIEمز ر على قامت الباحثة يف عملية التطوير  بغَت ترتيب كمناسب.
 تقدير من اخلرباء أف الكتاب التعليمي ادلطور حاصل على درجةكيف اإلنتاج، مت تطوير اإلنتاج، مث التجربة مث تقوًن. 

% من ٕٓ،ٖٕحاصل على درجة % من خبَت مادة التعليم )الكتاب التعليمي( كىي على مستول "جيد جدا"، ك ٔ،ُٖ
% من خبَت رئيس شؤكف معهدية ٕٔ،ُٗحاصل على درجة خبَت زلتول الكتاب كلغتو كىي على مستول "جيد جدا"، ك 

معلمات اللغة العربية  تائج% منِْ،َٖحاصل على درجة ًتمسي اإلسبلمي كىي على مستول "جيد جدا"، ك دبعهد ال
من عشرين طالبات يف ادلرحلة اإلبتدائية كىي على % ٖٓ،ٓٔحاصل على درجة كىي على مستول "جيد جدا"، ك 

، جذاب كزلب يف ادلرحلة اإلبتدائية طالباتكمعٌت ذلك أف الكتاب التعليمي ادلطور صاحلا للتطبيق على مستول "جيد". 
أف الكتاب يناسب للمرحلة كمن مواصفات الكتاب التعليمي للباحثة ىي:  كسهلة عندالطالبات يف فهم مواد اللغة العربية.

اإلبتدائية، أف الكتاب يناسب حبياة الطالبات اليومية، أف الكتاب ملونة، أف يف كل باب من الكتاب يوجد الصورة اليت 
 .الباب، أف الكتاب غلعل الطالبات شجاعات يف دراستو، أف الكتاب خاصا دلهارة الكبلـ تصور

اقًتاحا من الباحثة، أف تكوف ىنا كبحوث أخرل تكمل ماينقصها كتصلح أخطاءىا كما يقًتح أف ذبرم ك 
 التجربة بشكل أكسع يف ادلهاىد للمرحلة اإلبتدائية األخرل.
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ABSTRACT 

 

Khasanah, Devi Zuliyanti, 2016. Development  Education Conversation Book 

For Beginner from Nicholas In Boarding Islamic College 

Tremas Pacitan, East Java. Supervisor: Dr. H. Saiful Musthofa, 

M.Pd 

   

Keyword : Development Education Media, Learning Text Book, 

Conversation Activity 

This research based on necessary of Islamic Boarding School Termas 

Pacitan agains textbook for beginner in Muhaadatsah activity. Now days, there is 

no book for that activity at that level. The aim of this study is to make a special 

textbook for Muhadatsah at the beginner level. 

The purpose of this research is to know the procces of development Arabic 

language learning text book for education activity for beginner, and to know the 

characterictic from the text book and to know the advisability Arabic language 

learning text book 

This research is includes kinds of Research and Development (R&D) 

based on ADDIE model wich starts from the analysis of the urgention using 

Arabic language learning text book in beginner. To get the data,  researcher using 

interview method, questionnaire, and documentation. Likert scale is used to 

analysis the data. 

From this research, we know that: Researcher use Research and 

Development ADDIE method: Analysis, Design, Development, Aplication and 

Evaluation.  Education media wich development by researcher have the spesific 

characterirtic than the other education media. From the test of the education media 

supervisor, this education media reach 81,6%, from language supervisor and 

content of the boo reach 78,75%, from Ro’is Syu’un Ma’hadiyah Pondok Tremas 

reach 91,67%, from the tutor conversation activity reach 80,42% and from 20 

student reach 65,58%. In means that this education media is able to aplicated to 

beginner student. 

The suggestion for next research, it will be better if there are the other 

reseacher that will complete the mistake from this research to get the better result 

and also there will be positive progress in implementation. 
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ABSTRAK 

 

Khasanah, Devi Zuliyanti, 2016. Pengembangan Bahan Ajar Muhadatsah 

Tingkat di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. 

Pembimbing: Dr. H. Saiful Musthofa, M.Pd 

 

Kata Kunci : Pengembangan bahan ajar, Buku Ajar, Kegiatan Muhadatsah. 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh kebutuhan Perguruan Islam Pondok 

Tremas Pacitan terhadap buku ajar yang sesuai dengan tingkat pemula dalam 

kegiatan Muhadatsah. Karena di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan saat ini 

tidak ada buku khusus kegiatan tersebut dan tingkat tersebut. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa buku ajar khusus 

untuk kegiatan Muhadatsah pada tingkat pemula. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui langkah-langkah  

mengembangkan buku ajar untuk kegiatan Muhadatsah tingkat Pemula, 

disamping itu untuk mengetahui karakteristik buku ajar tersebut sera kelayakan 

dari para ahli tentang buku ajar tersebut. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Development (R&D) 

berdasarkan model Dick and Carry, yang didahului dengan analisis kebutuhan 

penggunaan buku ajar bahasa Arab tingkat dasar. Dalam pengumpulan data, 

peneliti menggunakan metode wawancara, angket dan dokumentasi. Skala Likert 

dipergunakan untuk analisis data. 

Dari hasil penelitian ini adalah, bahwa peneliti menggunakan model 

penelitian dan pengembangan rumus ADDIE: Analisis, Desain, Pengembangan, 

Penerapan, dan Evaluasi. Buku ajar yang dikembangkan peneliti mempunyai 

karakteristik dan keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh buku-buku ajar 

yang lain. Dari hasil uji ahli dari pakar bahan ajar mencapai nilai 81,6%, dari 

pakar bahasa dan isi buku mencapai nilai 78,75%, dari Ro’is Syu’un Ma’hadiyah 

Pondok Tremas mencapai nilai 91,67%, dari tutor kegiatan Muhadatsah mencapai 

nilai 80,42%, dan dari dua puluh murid mencapai nilai 65,58%  artinya bahan ajar 

ini sudah baik untuk diimplementasikan ke santri tingkat pemula.  

Saran ke depan, hendaknya ada penelitian lain yang akan melengkapi 

berbagai kekurangan dari penelitian ini agar semakin baik. Begitu pula dalam 

tataran implementasi dapat dikembangkan lebih luas lagi. 
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 الفصل الول
 العام اإلطار

 مقدمة .1
على كجو األرض، كعلى اختبلؼ بُت اللغة العربية أقدـ اللغات احليةتعد 

الباحثُت حلوؿ عمر ىذه اللغة؛ ال صلد شكا يف أف العربية اليت نستخدمها اليـو 
 -سبحانو كتعاذل-أمضت ما يزيد على ألف كست مائة سنة، كقد تكلف اهلل

حبفظ ىذه اللغات حىت يرث اهلل األرض كمن عليها، قاؿ تعاذل: )إنَّا ضلىٍني نػىزٍَّلنىا 
. كىذا عصور اإلسبلـ األكذل انتشرت العربية يف معظم ٍُكرى كىًإنَّا لىوي حلىىًفظيٍوفى(الذ  

أرجاء ادلعمورة كبلغت مل بلغو اإلسبلـ كارتبطت حبياة ادلسلمُت فأصبحت لغة 
 ِالعلم كاألدب كالسياسة كاحلضارة فضبل عن كوهنا لغة الدين كالعبادة.

 م الثبلثة:تأيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعلٌ 
 ٔرسم جدول 

 عناصر التعّلم
 متعل م  معل م

   

  ماٌدة تعلُّم 

كالكتاب ادلدرسي يعٌد أىٌم مواٌد التعليم؛ كمن ىنا فإٌف ادلرٌبُت يوصوف 
 بالعناية بإعداده ، كالسٌيما تلك ادلواٌد اليت تعٌت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت 

                                                           
 ٗ( األية: ُٓاحلجر)1
 https:uqu.edu.sa/page/ar/25093متعب عبد اهلل سعد اهلل الزىاين، "أعلية اللغة العربية"، ِ
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الكتاب ادلدرسي أمرا ال ػلػتاج إذل تقرير ، بػها، كيظٌل التسليم بأعلية 
فبالرغم شلا قيل كيقاؿ عن تكنولوجيا التعليم كأدكاتو كآالتو اجلديدة ، يبقى 
للكتاب ادلدرسي مكانتو ادلتفردة يف العملية التعليمية. فعملية التدريس أيان كاف 

كتاب ادلدرسي، نوعها أك ظلطها أك مادتػها كزلتواىا تعتمػد اعتمادان كبَتان على ال
فهو ؽلثل بالنسػبة للمتعٌلم أساسان باقيان لعملية تعٌلم منظمػة، كأساسان دائمػان لتعزيز 
ىذه العملية ، كمرافقان ال يغيب لبلطػبلع السابق كادلراجعػة التالية . كىو بػهذا 
ركػن مهم من أركاف عملية التعلم، كمصػدر تعليمي يلتقي عنده ادلعٌلم كادلتعٌلم ، 

رمجػة حية دلا يسمى باحملتول األكادؽلي للمنهػج ، كلذلك تعترب نوعية كجػودة كت
الكتاب ادلدرسٌي من أىم األمور اليت تشغل باؿ ادلهتمُت باحملتول كادلػادة 

 . ريقة التدريسالتعليمية كط
كالكتاب التعليمي ىو كعاء الذم ػلمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة 

نقدمها للطالب اجلائع، كادلعلم ىو الوسيلة كالواسطة اليت تقدـ  ادلرة ادلذاقة اليت
لوساطها ىذه اللقمة للطالب. كىذه الوسيلة أك الواسطة اليتوافر كجودىا دائما 

 ّبل كادت أف تكوف معدكمة أحيانا يف عدـ إعداده اإلعدادا اجليد.
كتاب يف كيف احلاالت اليت ال يتوافر فيها ادلعلم الكفء, تزداد أعلية ال

سػد ىذا النقص ، كضلن نفتقر يف ميػػداف تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا إذل ذلك 
ادلعلم الكفء ، شلا غلعػل حاجتنا إذل كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقُت 
بغَتىا حاجػة ضركرية كملحػة, يقودنا لتحقيقها تطػلع إذل إصلػػاز ىذه الكتب على 

، ذلك أف الكتاب يف حالتنا ىذه ) ليس رلرد كسيلة  أسس علمية مدركسػة
معينة على التدريس فقط ، كإظلا ىو صلب التدريس كأساسو؛ ألنو ىو الذم 
ػلٌدد للتلميذ ما يدرسػو من موضوعات ، كىو الذم يبقي عملية التعليم مستمػرة 

 .ل منػها إذل ما يػريدبينو كبُت نفسػو ، إذل أف يص

                                                           
 .ٕ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، )دكف موضع النشر: دار اإلعتصاـ، دكف السنة(، كغَته ناصر عبد اهلل الغارلّ
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الذم  ََِٕسنة  ٓٓنظاـ حكومة إندكنيسيا رقم  كبالتارل، انطبلقا من
يقر كيصحح الًتبية الدينية تربية عقدت يف مجيع مراحل الًتبية، كؽلنح ادلهاىد 

 ْالتعليمية حقوقا للقياـ بادلدرسة الدينية أك ادلتكاملة من أنواع الًتبية األخرل.
كفيو الًتبية  من ادلعاىد السلفي. ةفيكوف معهد الًتمسي باتشيتاف، جاكل الشرقي

الدينية تربية عقدت يف مجيع مراحل الًتبية. فكانت معهد الًتمسي حقوقا للقياـ 
 بادلدرسة الدينية أك ادلتكاملة من أنواع الًتبية. 

األنشطة يف معهد الًتمسي كثَتة. كاحملادثة إحدل نشاط من أنشطة 
عند الصباح لتعميق معهد الًتمسي الوارد دبعهد الطالبات يف يـو اإلثنُت كالثلثاء 

اللغة العربية يف مهارة الكبلـ. فيو ثبلث مراحل، ادلرحلة األكذل كادلتوسطة 
للفصل كالعالية. ادلرحلة األكذل لئلبتدائية لفصل اإلستعداد. كادلرحلة ادلتوسطة 

الثاين كالثالث من ادلدرسة ادلتوسطة. أما ادلرحلة العالية لفصل األكؿ ك  األكؿ
من ادلدرسة الثانوية. كالواقع، تشَت ادلعلمة يف ادلعهد اشخاصا كالثاين كالثالث 

ليكن مدرسات يف ذلك النشاط. من ادلدرسات يأخذف ادلفردات من ادلعاجم 
كيقدمنها أماـ الطالبات يف يـو اإلثنُت ليكتبنها الطالبات كيقرأهنا كيشرف حفظها 

 يف يـو الثلثاء. 
ادثة. كلكن ذلك الكتاب كيف نشاط احملادثة كتاب يسمى بكتاب احمل

يستخدـ على مجيع ادلراحل كيفتح يف الشهر أحيانا مرة كاحدة كأحيانا اليفتح 
كلو قليبل. كىا ىي مشكلة يف تدريس اللغة العربية لنشاط احملادثة. ألف ىذا 

 النشاط قليل فعالية يف ترقية قدرة الطالبات يف مهارة الكبلـ بنشاط احملادثة.
كمن ىنا ظهرت فكرة الباحثة يف تطوير ىذا الكتاب فقررت الباحثة أف 
تكتب ىذه الرسالة يراعي فيها رؤية علم اللغة التطبيقي كيركز فيها على األسس 

                                                           
 .ْ-ّ، باب األكؿ يف النظاـ العاـ، فصل األكؿ، األية: ََِٕسنة  ٓٓانظر نظاـ حكومة إندكنيسيا رقم :  ْ
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العلمية البلزمة إلعداد كتاب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا خاصا يف 
 نشاط احملادثة.

 أسئلة البحث .2
 أسئلة البحث ىي: الباحثة قدمتالبحث الىت سبق بياهنا، فاستنادا على خلفية 

يف معهد  للمرحلة اإلبتدائيةمادة احملادثة خطوات التطوير من كيف  .1
 ؟ةالًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي

يف معهد الًتمسي  للمرحلة اإلبتدائيةمواصفات مادة احملادثة ما  .2
 ؟ةاإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي

 للمرحلة اإلبتدائيةمادة احملادثة  صبلحية الكتاب التعليمي منما مدل  .3
 ؟ةيف معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي

 أىداف البحث .3
إهنا من أمر ضركرم أف لكل حبث أىداؼ كلكل تأليف أغراض، كاألىداؼ 

 الىت تقصدىا الباحثة عند كتابة حبثها ىذا فهي:
يف معهد  للمرحلة اإلبتدائيةمادة احملادثة خطوات التطوير من دلعرفة  .ُ

 ةالًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي
يف معهد الًتمسي  للمرحلة اإلبتدائيةدلعرفة مواصفات مادة احملادثة  .ِ

 ةاإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي
يف معهد  للمرحلة اإلبتدائيةمادة احملادثة  صبلحية الكتاب التعليمي من .ّ

 ةبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقيالًتمسي اإلس
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 البحث فروض .4
يف ىذا البحث فركض البحث الباحثة  كبعد أف نعرؼ أسئلة البحث اتصفت

يف معهد الًتمسي اإلسبلمي  للمرحلة اإلبتدائيةبأف استخداـ الكتاب يف مادة احملادثة 
كثَت فعالية كارتفعت نتائج الطالبات كصلاح فهم الطالبات يف يف   ةباتشيتاف، جاكل الشرقي

ىذا الكتاب  ألف يف تعليم احملادثة، ةمعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي
 يشمل على تعليم اللغة العربية بالتطبيق على ادلفاىيم اخلاصة فيو. 

 أىمية البحث .5
 من الناحية النظرية .ُ

أف تكوف نتائج تطوير الكتاب دلادة احملادثة  ادلقصود من ىذا البحث،
نظرية  ةللمستول اإلبتدائي يف معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي

جديدة كجيدة للمدرسات كالطالبات للمستول اإلبتدائي يف معهد الًتمسي 
كىذا شلٌا يساعد على ربقيق أىداؼ تعليم  ةاإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي

 العربية يف مهارة الكبلـ يف نشاط احملادثةاللغة 
 من الناحية التطبيقية .ِ

:إعطاء ادلعلومات عن كيفية إختيار الكتب التعليمية أك  للمدرسة
 إنتاج الكتب لتعليم اللغة العربية ادلناسبة

: إعطاء ادلعلومات للمدرسات أف يستخدمن الكتب  للمدرسات
تحسُت عملية ادلناسبة بأىداؼ التعليم، كدافعة ذلم ل

تعليم اللغة العربية كتصحيح أخطاء ادلضموف أك ادلواد يف 
الكتاب التعليمي ألف تطوير الكتاب التعليمي ىو  

 أساس عملية الًتبوية.
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: مساعدة يف إجادة كاختيار كتاب اللغة العربية ادلناسب  للطالبات
بالطالبات حيث يعتمد صلاحهن على عٌدة عوامل 

 التعليمية.
: دافعة كسهما ذلم الىتماـ ادلفاىيم يف تأليف كتاب  للمؤلفُت

يف معهد الًتمسي  للمرحلة اإلبتدائيةدلادة احملادثة 
 ةاإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي

:تقصد للباحثة أف تدرؾ كتزيد معلومات تطوير الكتاب   للباحثة
 الذم تستخدمها يف البحث كالتنظيم.

 حدود البحث .6

ادلسائل األساسية الىت  حددت الباحثة،  التيبينت من خبلؿ معرفة ادلشكبلت
 :ها الباحثة يف ىذا البحث فهيتحبث

: إف موضوع البحث ىو "تطوير مادة احملادثة للمرحلة  حدكد موضوعية
اإلبتدائية". ستعد الباحثة الكتاب التعليمي لنشاط 
احملادثة للمرحلة اإلبتدائية دبادة اليت ذلا كفاءة أكذل 
كاشتملت على ادلبادئ كالنظريات عن مهارة الكبلـ 
كتطبيقها يف عدة النصوص. كربتوم فيها اجلوانب اليت 

تعرؼ بات يف عملية التعليم، منها: تسلك الطال
استطاع  ، الطالبات بادلفردات أك اجلملة ادلسموعة بو

تعبَت  ، الطالبات دبعاين ادلفردات أك اجلملة ادلسموعة بو
فهم  الطالبات ، الطالبات دبضموف النص أك احلوار

قدرة  الطالبات أف يتكلمن ، بنصوص القراءة
 قركءة بوبالكلمات أك اجلملة ادلسموعة كادل
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: حددت الباحثة مكاف البحث يف نشاط احملادثة  حدكد مكانية
دبعهد الًتمسي باتشيتاف جاكل الشرقية للطالبات يف 
ادلرحلة اإلبتدائية كما أهنن يتعلمن يف ادلدرسة يف فصل 

 اإلستعداد.
: حددت الباحثة مدة البحث يف العاـ الدراسي  زمانيةحدكد

 مايو.ميبلدية، من شهر  َُِٔ-َُِٓ
 تحديد المصطلحات .7

 حددت الباحثة ادلصطلحات ادلستخدمة يف البحث كما يلي:

 الكتاب التعليمي .ُ

الكتاب التعليمي ىو الوعاء الذم ػلمل ادلعلومات كاالذباىات ادلراد 
غرسها يف التبلميذ ليس فقط للتبلميذ بل للمعلمُت كغَتىم أيضا، فهو ؽلدىم 

 ٓذلم. باخلربات كاحلقائق، كىو مصدر ثقايف
 مهارة الكبلـ .ِ

الكبلـ ىو كبلـ ادلنطوؽ الذم يعرب عن أحاسيس كمشاعر كخواطر الفرد. 
 كما يريد أف ػلصلو من معلومات كأفكار لؤلخرين بأسلوب سليم.

 احملادثة .ّ

إهنا ادلناقشة احلرة التلقائية اليت بُت فردين حوؿ موضوع معُت.  كيف ىذا 
الآلتية: ادلناقشة، احلرة، key word التعريف تستوقفنا النقاط احلاكمة 

 ٔالتلقائية، فردين، موضوع.
 
 
 

                                                           
5
5.أسساعدادالكتبالتعليميةلغيرالناطقينبالعربية.الرياض:دارالغالي.ص.1991اصرعبدهللاالغالي.ن
  َّٖ–َّٗرشدل أمحد طعيمة، مرجع نفسو، ص : 6
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 الدراسات السابقة .8
 كمن الدراسة السابقة اليت تتعلق عن تطوير الكتاب التعليمي ىي:

سيت زلذكرة، قسم تعليم اللغة العربية، كٌلية علـو الًتبية البحث العلمي،  .ُ
 َُِْكالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنق 

ربت ادلوضوع"تطوير الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل االندماجي 
لتعليم اللغة العربية"، أف ىذا البحث حبث التطويرم، تستخدـ الباحثة 

الذم يتكٌوف على عشر خطوات. موضوع ىذا Dick & careyظلوذج 
البحث ىو طبلب الفصل األٌكؿ دبدرسة هنجة الصاحلُت ادلتوسطة 
اإلسبلمية برنبانج جاكا الوسطى. أٌما األدكات اليت استخدمتها الباحثة 
جلمع البيانات ىي االستبانة ك ادلقابلة.  كالنتيجة من ذبربة اخلبَت يف ىذا 

% كىكذا تدرج يف مؤىل عاؿ ٕٖذبربة ادلواد بنتيجة  البحث يدٌؿ أفٌ 
% بتأىيل عاؿ ٕٕكالئق كغَت التنقيح. كذبربة تصميم التدريس بنتيجة 

% ك ِٕكبشرح الئق كغَت التنقيح. تواصل الباحثة ذبربة اللغة بنتيجة 
تأىيل كاؼ العاؿ دبعٌت أٌف اللغة ناقص البلئق ككاجب التنقيح مث الباحثة 

اصل الباحثة إذل ذبربة اذلدؼ. األٌكؿ،  ذبربة النموذج للتنقيح كتو 
% كتأىيل الئق كغَت التنقيح. كذبربة فرقة الصغَتة ٕٓالشخصٌيا بنتيجة 

% كيدٌؿ أٌف ىذا النتاج بتأىيل عاؿ جٌدا فادلواد الدراسية ٓٗبنتيجة 
% ِٗالئق جٌدا كغَت التنقيح. كاألخَت، ذبربة فرقة الكبَتة بنتيجة 

جٌدا فادلواد الدراسية الئق جٌدا كغَت التنقيح. فلذلك نتاج  كتأىيل عاؿ
تطوير ادلواد الدراسية بادلدخل االندماجيٌي لتعليم اللغة العربية للمستول 
ادلتوسط اليت يستطيع لتغلب على مشكبلت الطبلب، تطوير مهارات 
الطبلب يف رلاؿ اللغوية كالدينية حىت يستطيع الطبلب يدرس بسهولة 

موضوعات بالقرب حياة الطبلب كموضوعات اجملتمع. ك كموجود 
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االقًتاح، يستطيع ىذا النتاج  ؽلكن نشره ك استخدامو الطبلب يف 
مدرسة ادلتوسطة االسبلمية فصل األٌكؿ ككتاب ادلرجعي كلكن غلب 

 ٕدبٌدرس الذم يعرؼ كيفية تدريس ادلواد.
لعربية، كٌلية قسم تعليم اللغة ا َُِٓ،ثريا فاطن ىجريةالبحث العلمي، .ِ

اىيم اإلسبلمية احلكومية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبر 
تطوير الكتاب التعليمي على أساس  ربت ادلوضوع" َُِٓدباالنق

"، تستخدـ الباحثة ظلوذج ديك المدخل العلمي لتعليم اللغة العربية 
)ربليل االحتياجات كادلشكبلت، ADDIEبرمز(Dick & Carryككارم )

موضوع ىذا تقوًن. الكتصميم اإلنتاج، مت تطوير اإلنتاج، مث التجربة مث 
الفصل الرابع دبدرسة مجاعة االخواف االبتدائية  طبلبالبحث ىو على 

اإلسبلمية صولو جاكل الوسطى. أٌما األدكات اليت استخدمتها الباحثة 
ابلة.  كالنتيجة من ذبربة اخلبَت يف ىذا جلمع البيانات ىي االستبانة ك ادلق

البحث يدٌؿ تقدير صبلحية من اخلرباء أف الكتاب التعليمي ادلطور 
% من خبَت تصميم الوسائل التعليمية )الكتاب ٖٗ حاصل على درجة

حاصل على درجة التعليمي( كىي على مستول "جيد جدا"، ك 
جيد خبَت زلتول الكتاب كلغتو كىي على مستول "% من ٔ،ِٗ

% من خبَت تصميم تعليم اللغة العربية ٔٗحاصل على درجة جدا"، ك 
 نتائج% منٔ،ٖٗحاصل على درجة كىي على مستول "جيد جدا"، ك 

حاصل على درجة معلم اللغة العربية كىي على مستول "جيد جدا"، ك 
من مخسة طبلب الفصل الرابع كىي على مستول "جيد جدا". % ٔٗ

 طبلبيمي ادلطور صاحلا  للتطبيق على كمعٌت ذلك أف الكتاب التعل
الفصل الرابع من ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية، جذاب كزلب كسهلة عند 
                                                           

ُت ادلتوسطة اإلسبلمية برنبانج جاكا تطوير ادلواد الدراسية بادلدخل االندماجٌي لتعليم اللغة العربية )بالتطبيق يف مدرسة هنجة الصاحل. 2114. ستيمحذكرة7
 ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج.. الوسطى(
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الطبلب يف فهم مواد اللغة العربية.كاإلاقًتاح من الباحثة، أف تكوف ىنا  
كبحوث أخرل تكمل ما ينقصها كتصلح أخطاءىا كمايقًتح أف ذبرم 

 إلبتدائية أخرل.التجربة بشكل أكسع يف ادلدارس ا
قسم تعليم اللغة العربية بكلية  ،َُِْسيف ادلصطفى،رسالة الدكتوراه،  .ّ

الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج  
ربت ادلوضوع "تطوير مادة اللغة العربية من خبلؿ احملفوظات لتنمية 
سلوؾ التبلميذ )بالتطبيق على ادلدارس االبتدائية اإلسبلمية دباالنج(". إف 

ادة اللغة العربية ادلطورة من خبلؿ احملفوظات يف ىذا البحث، تطوير م
لتنمية سلوؾ التبلميذ، كمعرفة أثرىا يف ربصيل تنمية سلوكهم بعد 
تطبيقها. كفركضو أف تعليم احملفوظات سوؼ يؤثر كثَتا يف ظلو سلوؾ 
التبلميذ كقدرهتم يف اللغة العربية كتكوين شخصيتهم. ىذا البحث حبث 

. كأدكاتو ادلبلحظة Gallكغاؿ  Borgرؾ على ظلوذج بو  (R&D)تطويرم 
كادلقالبة كاالستبانة كالوثائق، كيف ربليل البيانات استعمل الباحث على 

تتكوف ىذه ادلواد ادلطورة من نصوص (. Likertحساب ظلوذج ليكرت )
احملفوظات كشرحها، ادلفردات كصورىا، التدريبات ادلتنوعة إلصبلح 

الكتشاؼ ميوذلم كتنمية سلوكهم،  أخطاء التبلميذ، الكلمات ادلشجعة
. كيف تقدير نتائج التقوًن من اخلرباء أف ادلواد Portfolioكالتقوًن اليومي

%، معٌت ذلك ٖٖالتعليمية ادلطورة حاصلة على درجة جيد جدا دبعدؿ 
أهنا صاحلة للتطبيق على تبلميذ الصف الرابع من االبتدائية اإلسبلمية. 

ف ادلواد ادلطورة جيدة كنصوص احملفوظات من أىم نتائج ىذه الدراسة أ
تستطيع أف تنمي دكافع التبلميذ كقدراهتم اللغوية كشخصيتهم السلوكية، 
كذلا أثر إغلايب يف ربصيل تنمية سلوكهم بوجود ارتفاع القيم السلوكية يف 

( عناصر اجملربة، كىي التواضع كاألمانة كالتسامح كاالنضباط ٗتسعة )
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العلم كالصرب كاالبداع كالنشاط. كباإلضافة إذل كاحلماسة كاحلرص يف 
ذلك، أف نتائج االستبانة تقول نتيجة البحث كتثبت أف ىذه ادلواد 
ادلطورة جذابة كػلبها الطبلب، فتساعدىم على فهم اللغة العربية كمعرفة 
مفرداهتا اجلديدة. كيقًتح الباحث أف تكوف ىناؾ حبوث أخرل مستقببل 

أخطاءىا كما يقًتح أف ذبرم التجربة بشكل  تكمل ما ينقصها كتصلح
 أكسع يف ادلدارس أك اجلامعات أخرل.

دراسة ادلاجستَت اليت كتبتها لطيفة اجلنة،طالبة قسم تعليم اللغة العربية  .ْ
بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية 

غة العربية على أساس ، ربت ادلوضوع تطوير مادة الل ََُِدباالنج سنة 
مهارات اإلتصاؿ اللغوم. أىداؼ البحث: كيفية إسباـ تطوير مادة اللغة 
العربية على أساس مهارات اإلتصاؿ اللغوم للفصل احلادم عشر 

شربوف جاكل الغربية، غلرم ىذا  ّبادلدرسة الثانوية الئلسبلمية احلكومية 
نتيجة البحث  البحث بادلدخل الكيفي على طريقة البحث كالتطوير.

ىي: أف مادةاللغة العربية ادلطورة على مهارات اإلتصاؿ اللغوم مناسبة 
 ّلطلبة الفصل احلادم عشر بادلدرسة الثانوية الئلسبلمية احلكومية 

شربوف جاكل الغربية مع أهنا تشجيعهم كتساعدىم إلتصاؿ باللغة العربية 
 بينهم شفهيا كربريريا.

 
 
 
 
 

 



12 
 

12 
 

 الفصل الثاني
 النظري اإلطار

 الكتاب التعليمي(أ
 تعريف الكتاب التعليمي (1

يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات ادلنهج، فهو 
إحدل ركائزه األساسية يف أم مرحلة تعليمية، فمن حبلؿ زلتواه اللغوم 
كالثقايف تتحقق األىداؼ اليت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة 

 ٖاألخرل للمنهج من أنشطة كطرؽ تدريس.إذل ادلكونات 
كالكتاب التعليمي ىو الوعاء الذم ػلمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة 
ادلرة ادلذاؽ  اليت نقدمها للطالب اجلائع، كادلعلم ىو الوسيلة أك الواسطة اليت 
تقدـ بواسطتها ىذه اللقمة للطالب، كىذه الوسيلة أك الواسطة اليتوافر 

يف عدـ إعداده اإلعدادل -ئما بل تكاد تكوف معدكمة أحياناكجودىا دا
كإذا كاف األمر كذلكى فنركز اىتماما على الوعاء أك احملتول أال كىو  -اجليد

 الكتاب التعليمي. 
كالكتاب التعليمي ادلبٍت على أصوؿ علمية ىو الوعاء الذم يزكد 

فيهم. كما يزكدىم الدارسُت باجلوانب الثقافية كاللغوية ادلطلوب ربقيقها 
باخلربات كادلعلومات كاحلقائًق اليت تنمي قدراهًتم على النقد البناء كالتفكَت 
ادلنطقي كجزء من عملية الفهم كاالستيعاب. كما ييعٌد الكتاب العلمي 
التعليمي السلطة األساسية يف فرض الفكرة ألنو يؤكد ادلعاين فيحقق غندئذ 

إذل ىذا ادلفهـو يشَت عبد احلميد عبد اهلل بالغ األثر يف نفوس ادلتعلمُت. ك 
( قائبل: "الكتاب التعليمي شديد التأثَت على الدارسُت لو ألنو ُُٗٗ)

                                                           
 7. ص.  داراالعتصاـ: الرياض. عدادالكتبالتعليميةلغَتالناطقينبالعربيةأساسإ.  دكنالسنة.كغَته ناصر عبد اهلل الغارل8ٖ
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يعرض كجهة نظر عن احلقيقة كصورة عن العادل ربمل يف نفسها إثبات 
 ٗصحتها.

كالكتاب التعليمي احدل مصادير التعليم كالتعلم الذم يساعد على 
ة. كسوؼ يساعد الكتاب التعليمي مساعدة كبَتة على صلاح العملية التعليمي

األساتيذ كالطلبة يف عملية التعليم كالتعلم خصوصا يف تعليم اللغة العربية. 
 ىناؾ التعاريف الكثَتة عن الكتاب التعليمي، كمن ىذه التعاريف ما يلي:

(: "ادلواد التعليمية اليت بنظاما دلركب اليت تستخدـ َُٗٗقاؿ فانُت ) .1
 َُكأساتيذ يف عملية التعليم" طلبة

قاؿ زلمد كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة: الكتاب الذم يشتمل على  .2
رلموعة من ادلعلومات األساسية اليت تتوخى ربقيق أىداؼ تربوية زلددة 

 ُُسلفا. )معرفية أك كجدانية أك ربركية(".
قاؿ الغارل: ىو الكتاب األساسي للطالب كما يصحبو من مواد تعليمية  .3

مساعدة، كاليت تؤلف من قبل ادلتخصصُت يف الًتبية كاللغة، كتقدـ 
للدارسُت لتحقيق أىداؼ معينة من مقرر معُت، يف مرحلة معينة بل يف 

 صف دراسي معُت كيف زمن زلدد".
قاؿ رشدم أمحد طعيمة: "ادلواد التعليمية ىي احملتول التعليمي اليت  .4

تعليمية معرفية أك مهارية  نرغب يف تقدؽلو للطبلب بغرض ربقيق أىداؼ
أك ىي  ُِأك كجدانية. كىي ادلضموف الذم يتعلمو التلميذ يف عاـ ما.

رلموعة اخلربات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات اليت يرجى تزيد الطبلب 
                                                           

 نفسادلرجع9

10
M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008). Hal 71. 
ق/  َُّْمة، رجب زلمد كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، الكتاب األساس لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، )جامعة أـ القرل: مكتبة ادلكر ُُ

 .َِـ( ص  ُّٖٗمايو 
وقف اإلسبلمي. دكنة عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كأخركف. دركس الدكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )اجلانب النظرم(. مؤسسة ال ُِ

 .ُُُسنة. ص 
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هبا، كاالذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، أك ادلهارات احلركية اليت 
مو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء يراد اكتساهبم إياىا، هبدؼ الن

 ُّاألىداؼ ادلقررة يف ادلنهج".
كمن بُت التعاريف ادلهمة، صلد تعريف كزايف ركجرز كالذم يقوؿ بأف 
الكتاب ادلدرسي"أداة مطبوعة بكيفية  ذبعلها مندرجة يف صَتكرة تعلم من أجل 

 ُْربسُت فعالية تلك الصَتكرة ".
الكتاب التعليمي ىو الباحثة تعريف إضافة إذل تعريفات متعددة، استفادت 

أداة مطبوعة اليت تقدـ فيو ادلفاىيم اجلوىرية كالتقنيات احملتاجة يف برامج التعليم 
 كالعناصر ادلنظمة للمواد ادلدركسة مناسبة باألىداؼ التعليمية ادلنشودة كمدخلها.

 أىمية الكتاب التعليمي (2
ة التعليمية فهو أحد كإذا كاف الكتاب التعليمي لو أعليتو يف العملي

مكوناهتا كلو فوائده للدارس كادلعلم، فهو من جانب آخر لو أضراره كمساكئو 
على الدارس كاذباىاتو كمن مث فهو سبلح ذك حدين، بقدر ما يفيد، فهو 
أحيانا قد يضر إذا دل يعد إعدادا جيدا كإذا دل يتم اختياره كفق مبادلء 

تمع كالدين اإلسبلمي، كمن ىنا كأسس منشودة، ككفق أىداؼ ينشدىا اجمل
 ُٓتظهر قيمة إعداد الكتب التعليمية، خاصة لتعليم العربية للناطقُت بغَتىا.

كتزداد أعلية الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ادلبٌت 
على أسس لغوية كتربوية سليمة، كتزداد معها حاجتنا إليو، عندما ننظر فيما 

اف من كتب سواء منها ما قدمتو أك أشرفت عليو جهات خارجية، قدـ للميد
أك جهات عربية إسبلمية، كتزداد عندما نسمع الشكول صارحة من بعض 

 ُٔىذه الكتب من الدراسات العملية ككتابات ادلتخصصُت يف ىذا ادليداف.
                                                           

 .َِّأخرل القسم الؤلكؿ. مكة: جامعة أـ القرل. دكف سنة. ص رشدم أمحد طعيمة. ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات ُّ
 ِ. ص. . ادلركز الًتبوم اجلهوم بطنجةعرض حوؿ النهج اجلغرايف. ََِٗ. عبد الغفور بوصايوف ك عادؿ أركداـُْ
 ٖ، ص. نفس ادلرجعُٓ
 .ِ:  دكف سنة. ص ُِْٕعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزانز إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.ُٔ
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 أسس إعداد الكتاب التعليمي (3
اليت يقـو بػها يقصػد بأسس إعداد الكتاب ىنا ، رلموع العمليات 

ادلؤلف إلعداد كتابو قبل إخراجو يف شكلو النػهائي ، كطرحػو لبلستخداـ يف 
فصػوؿ تعليم اللغػة . كالوضػع األمثل يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية 
يفًتض إجػراء عػدد من الدراسات قبل تأليف أم كتاب ، فضػبلن عن توفر 

يعتمد عليها تأليف الكتاب .  عػدد من األدكات كالقوائم كالنصوص اليت
كييقصػد بذلك أيضا ما يقـو بو ادلؤلف من عمليات الزمػة إلعداد الكتاب 
سػواء كانت حبوثا أجراىا، أك أدكات كقوائم أعدىا أك نصوصػان رجع إليها ، 

 أك ذبريبان قاـ بو . كمن ىذه األسس أيضا :
مية إسبلميا بطريقة االىتماـ بأف يكوف احملتول الفكرم دلادة الكتاب العل .1

 مباشرة أك غَت مباشرة باعتبار أف اللغة العربية لغة القرآف .
اختيار األلفاظ كالًتاكيب السهلة الشائعة دلادة الكتاب العلمية مع  .2

 احلرص على احملتول الفكرم اجلديد ادليسر .
اإلكثار من التدريبات كالتمرينات بأظلاطها ادلختلفة مع مراعاة التقوًن  .3

 ادلستمر .
االستعانة بالصور لكونػها تشكل عنصرا حسيان يوضح ادلادة ادلقدمة  .4

 كيقربػها ألذىاف الدارسُت .
العناية بالتدرج اللفظي كالتسلسل العلمي للمادة ادلقدمة فيكوف االنتقاؿ  .5

 من ادلفردات إذل اجلمل البسيطة إذل اجلمل ادلركبة.
 كالعلمية كالفكرية . سبلمة ادلادة ادلقدمة من األخطاء اللغوية .6
 الًتكيز على احلوارات القصَتة اليت تتطلبػها مواقف احلياة اليومية العامة . .7
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احلرص على أف تعاجل ادلادة ادلقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتُت  .8
 ُٕالعلمية كالوظيفية معان .

 هتتم الًتبية احلديثة بالكتب التعاليمية كإقامتها على أسس تتفق  .9
ادلهارات اللغوية إذل أربع مهارات رئيسية، ىي،  كتنقسم

االستماع، كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. كىذا يف ربليل الكتاب ػلتاج 
الًتكيز من ادلهارات اليت يتم بو. ىل ىو يف االستماع اك الكبلـ أك 

 القراءة أك الكتابة. إف الدالئل اليت توشر إذل ذلك كثَتة يف الكتاب.
إلضافة إذل أمور أخرل تشَت إذل زلور اىتماـ كل ىذه األمور با

ادلؤلف دبهارات اللغة كنظرتو إليها. كمن الطبيعي أف يصدر ىذا عن 
تصور لوظيفة اللغة كمعٌت تعليمها لغَت الناطقُت هبا. كاألسس النفسية 

 الكتساهبا كاألىداؼ اليت غلب على ادلقرر ربقيقها.
كإقامتها على أسس تتفق هتتم الًتبية احلديثة بالكتب التعليمية 

كالنظريات الًتبوية احلديثة، ككاف أشد ما حرصت عليو أف ربدد ىذه 
 األسس كتدعو إذل التزامها عند تأليف الكتب التعليمية كاستخدامها.

كالواقع  أف الفرؽ بُت الكتاب التعليمي يف النظر الًتبوم احلديث 
ليس فرقا يف مكانة كالكتاب التعليمي كفق ادلفهـو الًتبوم القدًن  

كأعليتو ككظيفتو فحسب، بل ىو فرؽ كذلك يف األسس اليت يقـو 
عليها، كيف درجة الوعى هبذه األسس كمدل االسًتشاد هبا عن كعى 

 كبصَتة يف أثناء تأليفو كاستخدامو(.
كمن ىذا ادلنطلق أصبح لزاما على ادلؤلفُت كمقررل الكتب 

 ُٖاعات األسس اآلتية:التعليمية لتعليم العربية لؤلجانب مر 
 

                                                           
 .ِٖ:  دكف سنة. ص ُِْٕعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزانز إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. َُ
18

 19.ص.دارالغالي:الرياض.أسساعدادالكتبالتعليميةلغيرالناطقينبالعربية.1991.ناصرعبداللهالغالي
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 األسس الثقافية كاالجتماعية (ُ
 األسس السيكولوجية (ِ
 األسس اللغوية كالًتبوية (ّ

كفيما على نتناكؿ كل أساس بالتفضيل ككيفية مراعاتو عند إعداد  
 كتب تعليم العربية للناطقُت بغَتىا:

 السس الثقافية واالجتماعية (ٔ
إعداد ادلواد عند حديثنا عن اجلانب الثقايف كأساس من أسس 

 ُٗالتعليمية لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا سوؼ نتناكؿ النقاط اآلتية:
 مفهـو الثقافة بوجو عاـ، كمفهـو الثقافة اإلسبلمية بوجو خاص. أ

 خصائص الثقافة . ب
 عبلقة الثقافة بتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا. ج

يف كتب تعليم  األمور اليت ينبغي  مراعاهتا عند إعداد احملتول الثقايف
 العربية لغَت الناطقُت هبا:

أف يكوف زلتواه عربيا إسبلميا، ك ذلك بأف تقدًن ادلوضوعات اليت (أ 
تتناكؿ ىذا اجلانب بصورةحقيقية غَت مشوىة، ك بصورة مبسطة 

 تعُت الدارس على فهم حقيقة الثقافة اإلسبلمية.
ك ادلعنوية  أف يتضمن احملتول التعليمي للكتاب عناصر الثقافة ادلادية(ب 

 بصورة تتناسب ك أغراض الدارسُت األجانب.
ضركرة اإلىتماـ بالًتاث العريب ك خصائصو اليت على رأسها الطابع (ج 

اإلنساين ك رفع مكانة العلم ك العلماء، ك ال يقصد بالًتاث ىنا 
اللغة العربية ك األسلوب اجلزؿ، ك إظلا نعٍت بو اجلوانب الثقافية اليت 

                                                           
19

 19.،صنفسالمرجع
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جنيب ك تعطيو فكرة عن حقيقة الثقافة العربية ك تفيد الدارس األ
 أصوذلا.

التدرج يف تقدًن الثقافة من احملسوس إذل ادلعنوم، ك من البسيط إذل (د 
 ادلركب، ك من اجلزء إذل الكل.

االىتماـ بالثقافة اإلسبلمية ك توظيفها يف تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة (ق 
السلبية.  عند الدارسُت األجانب إف كجدت ك تعديل االذباىات

تقدًن صور من عموميات الثقافة العربية ك خصوصياهتا، أم ال 
 يشتمل الكتاب على نوع كاحد من الثقافة.

 تزكيد الدارسُت باالذباىات اإلسبلمية ك االذباىات العلمية ادلناسبة.(ك 
 احًتاـ الثقافات األخرل، ك عدـ إصدار أحكاـ ضدىا.(ز 
تماعي، تلك اليت يتم مساعدة الدارسُت على عملية التطبيع االج(ح 

فيها تكيف األفراد مع ثقافتنا، ك ال سيما إذا كاف الدارسوف 
يعيشوف يف الوطن العريب، ك يتعلموف العربية بُت أىلها، ألف القدرة 
على التفاعل مع الناطقُت باللغة ال تعتمد فقط على إتقاف مهاراهتا 

قافة يعُت بل تعتمد على فهم ثقافة أىل اللغة، لذا فاالىتماـ بالث
 الدارس على تكيف مع أىلها.

 السس السيكولوجية (ٕ
عرؼ الغارل أف ادلتعلم يشكل عنصران أساسيان يف العملية التعليمية، فهو 
احملور الذم تركز عليو، أنو أكالن كأخَتان ىو اذلدؼ من العملية التعليمية، فما 

ادلتعلم، كمن مث فإف قامت ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل 
معرفة خصائص ادلتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبان ضركريان عند إعداد زلتول 

 َِادلناىج الدراسية.

                                                           
 ِٗػ ِٕص: . الرياض: دار الغارل. أسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية.  ُُٗٗناصر عبد اهلل الغارل.َِ
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كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل إف 
األفراد ؼلتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كمسات نفسية داخل ادلرحلة العمرية 

كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت كالذم ينبغي  الواحدة،
 مراعاتو عند إعداد كاختيار ادلواد التعليمية.

كيؤكد علماء اللغة كالًتبية على كجود عبلقة كثيقة بُت أظلاط الفرد كبُت 
علم قدرتو على تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقان زلسوبان بُت تعلم الصغَت كت

 الكبَت للغة األجنبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعيفي ادلواد ادلقدمة لكل منهما.
كإذا كانت معرفة اخلصائص النفسية لدارس اللغة  العربية من غَت 
الناطقُت هبا تعد أساسان من أسس إعداد كتبهم كاختيارىا فإف ادلقاـ ال يسمح 

لك بإطناب يف كتب ىنا باستعراض خصائص النمو لكل مرحلة، فلقد ذكر ذ
علم النفس، كلكن الذم يعنينا ىنا ىو: أف نعرؼ الدكافع الىت تدفع ادلتعلمُت 
لدراسة اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كما أننا سنتعرض باختصار للقدرة 

 كاالستعدادات لتعلم اللغة كالشركط البلزمة عند تصميم الكتاب.
وا كيف ينمو الطفل كالشاب، إف من ادلهم لدل كاضعي ادلناىج أف يعرف

كيتطوراف من الناحية اجلسمية كالعقلية كاخللقية، كأف يعرفوا كذلك ادلراحل اليت ؽلر 
هبا ىذا التطور ليضمنوا مناىجهم األىداؼ كادلواد التعليمية كاخلربات الًتبوية اليت 

 .  ُِبدكرىا تساعد على بلوغ األىداؼ
كلقد كانت ىناؾ أسس سيكولوجية يف ادلاض، كنظريات قدؽلة بنىعليها 
ادلنهج ككاف ذلا من األثر السيئ شلا أثرعلى ادلنهج، كبالتاليعلى ادلتعلم، فقد كانت 
النظرة إذل الشخصية اإلنسانية نظرة ضيقة للغاية، فكاف ينظر إذل العقل على أنو 

خصائصها ادلميزة مثل ملكة مكوف من رلموعة من ادللكات ككل ملكة ذلا 
التفكَت كملكة الذاكرة كالتخيل كغَتىا، كبالتارل انعكست ىذه النظرة الضيقة 

                                                           
 ِْ. عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع.ص. اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها. ََِٓطو علي حسُت الدليمي كآخركف، ُِ
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على التدريس بصفة خاصة، كأصبحت مهمة ادلنهج ىي تدريب ىذه ادللكات 
عن طريق ادلواد الدراسية اليت تناسب كل ملكة من ىذه ادللكات. ككاف ذلذا 

علم كأساليب التدريس ككسائل كأساليب انعكاساتو أيضا على كل من ادل
 . ِِالتقوًن

كإف معرفة األسس النفسية للًتبية كاالدلاـ هبا يكوف على درجة كبَتةمن 
األعلية عند التعامل مع اختيار احملتوىالتعليمي كربديده، ككضع اسًتاتيجيات 
التدريس كطرائقو، كؽلكن أف نلخص  من ىذا إذل أف األسس النفسية للمنهج 

 احلقائق النفسية كالنتائج العلمية اليت توصل إليها الفكر الًتبوم نتيجة تعٌت
ألحباث علم النفس، كخباصة علم النفس التعليمي، كأف ىذا األحباث تؤدم دكرا 
مهما يف بناء ادلناىج، كربديد زلتوياهتا كأساليب تنظيماهتا كاسًتاتيجيات 

 .  ِّتطبيقاهتا 
بدراسة شخصية اإلنساف )ادلتعلم( ىو  كىكذا ؽلكن القوؿ إف االىتماـ

زلور العملية التعليمية، كإف تقدًن اخلربات التعليمية لو غلب أف يسبق دبعرفة 
خصائصو كحاجاتو كميولو كمشكبلتو. فلدل ادلتعلم حاجات أساسية كحاجات 
عقلية كحاجات نفسية كإجتماعية، كمن ىذه احلاجات أيضا احلاجات إذل النمو 

ي كاإلجتماعي كالعاطفي كالركحي، كاحلاجة إذل االنتماء إذل اجلسمي كالعقل
مجاعة، فضبل عن احلاجات إذل احلناف كالشعور بالنجاح كاعًتاؼ األخرين 
كاالطمئناف كاألمن كحب االستطبلع كما إذل ذلك. كىناؾ أيضا ميوؿ التعلم، 

ئة، كأف كىي من ادلظاىر ادلهمة يف ظلو الفرد، كىي تعكس عامل النضج كأثر البي
معرفة ىذه ادليوؿ يف الواقع لو أعليتو يف اختيار ادلادة ادلتعلمة كتنظيمها 

 .  ِْتطبيقاهتا

                                                           
 ِٖ. اإلسكندرية: منشأة ادلعارؼ.ص.ادلناىج ادلعاصرة. َََِفوزم طو إبراىيم كآخركف. ِِ
  24 ، ص.ادلرجع السابق23
 24 ص.. عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع.اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها. ََِٓطو علي حسُت الدليمي كآخركف، 24
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 ِٓمن خبلؿ ما تقدـ نستطيع أف نستخلص الشركط اآلتية:
 أف يكوف الكتاب مناسبا دلستول الدارسُت فكريا.(أ 
 أف يراعي مبدأ الفركؽ الفردية.(ب 
تنمية دبا يساعده على أف يثَت يف الدارس التفكَت ك يساعد على (ج 

 اكتساب اللغة األجنيبة ) العربية (
أف يشبع دكافعهم ك يرضى رغباهتم ك يناسب ميوذلم، دبعٌت أف (د 

يدرس أك يعرؼ ادليوؿ ك الدكافع العامة للدارسُت الذين يؤلف ذلم 
 الكتاب.

أف يكوف ادلؤلف على علم خبصائص الدارسُت النفسية، ك أف يعطي (ق 
ائص، كما عليو أف يستفيد من نتائج دبا يناسب ىذه اخلص

 الدراسات النفسية يف ىذا ادليداف.
أف يراعي عند التأليف ادلرحلة العمرية اليت يؤلف ذلا، فالصغَت غَت (ك 

 الكبَت يف اكتسابو للغة األجنبية.
أف هتئ ادلادة ادلقدمة يف الكتاب ادلدرسي مشكلة ػللوؿ التغلب (ز 

 عليها عن طريق تعلم اللغة.
 ادلادة الدارس على استخداـ اللغة يف مواقفها الطبيعية.أف ربفز (ح 
 أف يراعي التكامل يف ادلادة بُت الكتاب األساسي ك مصاحباتو.(ط 
أف يقدـ مادة علمية من ادلواقف احلياتية اليت تساعد الدارس على (م 

 التكيف مع الناطق األصلى للغة.
لدم  أف يعُت الكتاب على تكوين االذباىات كالقيم ادلرغوب فيها(ؾ 

 الدارسُت.
 

                                                           
 35-34. ،صنفسادلرجع25
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 موقع الكتاب التعليمي في العملية التعليمية (4
كالكتاب ادلدرسي يعد أىم مواد التعليم؛ كمن ىنا فإف ادلربيوف يوصوف 
بالعناية بإعداده، كالسيما تلك ادلواد اليت تعٍت بتعليم اللغة العربية لغَت 

كما شرح بو   الناطقُت هبا. كمن موقع الكتاب التعليمي يف العملية التعليمية
كيظل التسليم بؤلعلية الكتاب ادلدرسي  ِٔعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف. 

أمرا الػلتاج إذل تقرير، فباارغم شلا قيل كيقاؿ عن تكنولوجيا التعليم كأدكاتو 
كأالتو اجلديدة، يبقى للكتاب ادلدرسي مكانتو ادلتفردة يف العملية التعليمية. 

عها أك ظلطها أك مادهتا تعتمد إعتمادا كبَتا على فعملية التدريس أيا كاف  نو 
الكتاب ادلدرسي، فهو ؽلثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، 
كأساسا دائما لتعزيز ىذه العملية، كمرافقا اليغيب لئلطبلع السابق كادلراجعة 

لتقي التالية. كىو هبذا ركن مهم من أركاف عملية التعليم، كمصدر تعليمي ي
عند ادلعلم كادلتعلم، كترمجة حية دلا يسمى باحملتول األكادؽلي للمنهج، 
كلذلك تعترب نوعية كجودة الكتاب ادلدرسي من أىم األمور اليت تشغل باؿ 

 ِٕادلهتمُت باحملتول كادلادة التعليمية كطريقة التدريس.
يف  كيف حاالت اليت ال يتوافر فيها ادلعلم الكفء، تزداد أعلية الكتاب

سد ىذا النقص، كضلن نفتقر من ميداف تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا إذل 
ذلك ادلعلم الكفئ،شلا غلعل حاجتنا إذل كتب أساسية لتعليم اللغة العربية 
للناطقُت بغَتىا حاجة ضركرية كملحة، يقودنا لتحقيقها تطلع إذل إنتجاز 

يف حالتنا ىذه ىذه الكتب على أسس عملية مدركسة، ذلك أف الكتاب 
)ليس رلرد كسيلة معينة على التدريس فقط، كإظلا ىوصلب التدريس 
كأساسو؛ ألنو ىو الذم ػلدد للتلميذ ما يدرسو من موضوعات، كىو الذم 

                                                           
(، ص ََِِالعربية لغَت الناطقُت هبا، )رياض: ادلكتبة ادللك الفهد الوطنية أثناء النشر، عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف، إضاءات دلعلمي اللغة 26

َْ-ّٗ. 
 .ِ:  دكف سنة. ص ُِْٕعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزانز إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.ِٕ
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يبقى عملية التعليم مستمرة بينو كبُت نفسو، إذل أف يصل منها إذل ما يريد 
 (.ّٕ، ِ)أبو الفتح رضواف 

 شكل الكتاب ومحتواه (5
الكتاب يف شكلو على اختبلؼ كثَت، إما يكوف  إختلف

الكتاب على األجزاء كإما يكوف على جزء كاحد، كقد يكوف على 
 شكل صغَت أك كبَت. 

يف تناكؿ زلتول الكتاب النصوص. النصوص عليو بالتحليل 
دلعرفة غاية األعلية. كالنصوص قد تكوف نصا قرأنيا أك حديثا نبويا، أك 

ة العربية، أك نصا الذم الف خاصا للدرس أك نصا سلتارا من ادلطبوع
 زلادثة باحلوار، أك مجبل أك أبياتا أك غَت ذلك.

 أساسيات مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (6
يقصد دبواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا رلموعة اخلربات الًتبوية 

هبا، ككذلك االذباىات كاحلقائق كادلعلومات اليت يرجى تزكيد الدارسُت 
كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم. كأخَت ادلهارات احلركية اليت يراد اكتساهبم 
إياىا، هبدؼ النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقررة يف ادلنهج. 
كاحلديث عن مواد تعليم اللغة العلربية يتطرؼ إذل أمرين أحدعلا اختياره 

 كاألخر تنظيمو.
تيار ادلواد التعليمية، كتب رشدم أمحد طعيمة ناقبل لقوؿ كيف إخ

نيكوالس أف اختيار ادلواد التعليمية رلموعة من ادلعايَت اليت ذبملها فيما 
 ِٖيلي:

: يكوف احملتول صادقا إذا كاف كاقعيا كأصيبل (validity)معيار الصدؽ  (ُ
 كصحيحا علميا فضبل عن سبسيو مع األىداؼ ادلوضوعية.

                                                           
 5-2. ص. ارادلعارؼد: قاىرة. ادلنهجوعناصره،الطبعةالثالثة. 1991 إبراىيميسونيعمَتة،28
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: يعترباحملتول مهما حينما يكوف لديو قيمة (significance)معيار األعلية  (ِ
يف حياة الطلبة مع تغطيو اجلوانب ادلختلفة من رلاؿ ادلعرفة كالقيم 

 كادلهارات العقلية كأساليب تنظيم ادلعرفة أك االذباىات اإلجابية.
: يكوف احملتول متمشيا مع (interest)معيار ادليوؿ كاالىتمامات  (ّ

اىتمامات الطلبة يف اختيار ادلواد التعليمية لو أنو يتناسب مع ميوؿ الطلبة 
 كستول عقوذلم كحاجاتتهم إليها.

: كيكوف احملتول قاببل للتعليم عندما (learnability)معيار قابلية التعليم  (ْ
يراعي قدرات الطلبة متمسيا مع الفركؽ الفردية بينهم دلبادئ التدرج يف 

 يمية.عرض ادلواد التعل
: يعترب احملتول جيدا إذا كاف يشتمل أظلاط من (university)ادلعيار العائلي  (ٓ

التعليم ال يعًتؼ باحلدكد اجلغرافية بُت البشر، كيقدر ما يعكس احملتول 
الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أف يربط الطلبة بالعادل ادلعاصر من حولو. 

قبل القياـ بإختبار –ج الدراسي كاما يف إعداد ادلواد اليت تعتمد على ادلنه
فبلبد من معرفة ادلعيار يف إختبارىا كىي الكفاءة الرئيسية  -ادلواد الدراسية

(majorcompetency)  كالكفاءة األساسية(basedcompetency) كتعٍت أف .
ادلواد التعليمية ادلختارة اليت البد تعليمها ادلدرس كيتعلمها الطلبة ربتول 

 يمية اليت ربقق الكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية.على ادلواد التعل
 مهارة الكالم  . ب

 مفهوم مهارة الكالم أ 
الكبلـ ىو كبلـ ادلنطوؽ الذم يعرب عن أحاسيس كمشاعر 
كخواطر الفرد. كما يريد أف ػلصلو من معلومات كأفكار لؤلخرين 
بأسلوب سليم. كؽلكن أيضا أف تفسر ادلهارات  ىي استعداد يف 
شيئ معُت، أك استعداد إلكتساب شيئ معُت، كبادلثاؿ يتضح ادلقاؿ 
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 ِٗمن القدرة العامة يف احلدادة فمثبل ادلهارة حلم قطعيت حديد جزء
الكبلـ من ادلهارة األساسية اليت يسعى  الطالب إذل إتقائها يف 
اللغات األجنبية. كلقد إشتدت احلاجة إذل ىذه ادلهارة يف الفًتة 
األخَتة، عندما زادت أعلية اإلتصاؿ الشفهي بُت الناس. كمن 

جلانب الشفهي، الضركرة دبكاف عند تعليم اللغة العربية اإلىتماـ با
كىذا ىو اإلذباه الذم أف يسلكو مدرس اللغة العربية، كأف غلعل علم 
األكؿ سبكُت التبلميذ من احلديث بالعربية، ألف العربية لغة إتصاؿ، 

 يفهمها مبلين الناس يف العادل. 
كألف اللغة ىي الكبلـ، فإنو يأخذ نصيبا كافرا يف برامج تعليم 

أف اذلدؼ األتصارل ىو اذلدؼ األقوم  اللغة لغَت أىلها، كالسيما
عند أغلب متعلمي اللغات، كإذا دل يكن ادلتعلم قادرا على الكبلـ، 
كتوظيف ما تعليمو يف بقية ادلهارات يف حديثو فبل تثبت معلوماتو 
كمهارتو اليت تعليمها من جهة، كال يشعر بثمرة ماتعليمو يف اجملتمع 

قابلة لئلستماع، فاإلنساف من جهة أخرل. كالتحدث ىو الوسيلة ادل
 .َّؽلضي ضلو نصف الوقت يف اإلستماع كأقل من ذلك يف الكبلـ

الكبلـ ىو لغة منطوقة للتعبَت عن أفكار ذىنية، كاللغة يف 
األساس ىي الكبلـ أما الكتابة فهي زلاكلة لتمثيل الكبلـ، كالدليل 

( عرؼ األنساف الكبلـ قبل أف يعرؼ الكتابة ُعلى ذلك ىو: )
زمن طويل، حيث ظهرت الكتابة يف فًتة متأخرة من تاريخ اإلنساف ب
(يتعلم الطفل الكبلـ قبل أف يأخذ يف تعليم الكتابة، اليت يبدأ يف ِ)

( مجيع الناس األسوياء يتحدثوف ّتعليمها عند دخوؿ ادلدرسة )
بلغاهتم األـ بطبلقة، كيوجد عدد كبَت من الناس اليعرفوف الكتابة يف 
                                                           

 ٕ،ق( ُُّْ: دار ادلسلم، ضها كطرائق تدرسها، )الرياتىيأمحد فؤد زلمود  علياف، ادلهارت اللغوية ماِٗ
.ُٖٓعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزف، مرجع سابق، َّ
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ىناؾ بعض اللغات مازالت منطوقة غيبل مكتوبة. كبناء  (ْلغاهتم )
على ما تقدـ من أسباب، ينبغي أف صلعل من تعليم الكبلـ أحد 

 .ُّأىم األىداؼ يف تعليم اللغةالعربية لغَت الناطقُت
ككذلك الكبلـ ىو النشاط اللغوم األكؿ الذم يعتمده الطفل 

ى إستخداـ قضاء حاجتو كتسَت أمور حياتو، ألنو غَت قادرا عل
الكتابة، كوسيلة من كسائل اإلتصاؿ اللغول " كىذه السنوات اليت 
يتكلم فيها الطفل قبل أف يكتب غلب أال نقلل من شأهنا يف تعليم 
اللغة كندرؾ أعليتها يف تقدـ الطفل كظلوه لغويا، ككثَت من ادلربيُت شلن 

 % من النشاط اللغومٓٗيشتغلوف بتعليم اللغة يريدكف أف حوارل 
يكوف تشاطا شفهيا، كاألنشاطة الشفهية سبثل مصدرا مهما لكثَت 

 .ِّ(َُٖٗ، َُٗمن ألواف التعبَت التحرير ")رلاكرا، 
ادلتكلم اجليدة ىو الذم يتكلم عن شيئ يعرفو سباـ ادلعرفة، بل 
كيهتم بو أيضا على ذلك "فادلفهـو اجلديد الذم نريد أف نلفت 
النظر إليو ىنا يقـو على أساس النظرية الوظيفية يف الًتبية، فأصوؿ 
ادلنهاج قد فرضت أف أىم ادليادين اليت يشتق منها أىداؼ التعليم، 

عيش فيو ادلتعلم، فحُت نعلم أك نريب البد هنتم جبعل اجملتمع الذم ي
ادلتعلم قادرا على القياـ بادلطالب أك الوظائف، أك ادلهاـ اليت يتطلبها 
منو اجملتمع الذم يعيش فيو، كمعٌت ىذا بالنسبة للتعبَت أف مراحل 
التعليم العاـ ينبغي أف يتجو تعليم التعبَت فيها إذل شلكُت التبلميذ من 

جبميع ألواف النشاط اللغوم اليت يتطلبها منهم اجملتمع، كبذلك  القياـ

                                                           
 .ُٖٓادلراجع نفسو، ُّ
َُِْ، ـ(ََِّ  –ق ُِْْزلمد إبراىيم اخلطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، )مكتبة التوبة ِّ
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ينبغي أف يكوف األساس الذم يقـو عليو التعبَت ىو ألواف النشاط 
 .ّّ(ُٖٗٗظو  ِْٓاللغوم زلادثة كمناقشة ككسائل )خاطر، 

 أىمية تعليم مهارة الكالمب. 
إف القدرة على إمتبلؽ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف 

ات اإلنساف. ففيو التعبَت عن نفسو، كقضاء حلجتو، كتدعيم حي
دلكانتو بُت الناس. كالكبلـ يف اللغة الثنائية من ادلهارات األساسية 
اليت سبثيل غاية من غاية الدرسة اللغوية، كإف كاف ىو نفسو كسيلة 
لئلتصاؿ مع االخرين. كلقد إشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية 

ن ىذا القرف بعد إنتهاء احلرب العادلية الثانية، كتزايد النصف الثاين م
كسائل االتصاؿ، كالتحرؾ الواسع من بلد إذل بلد حىت لقد أدل 
تزايد احلاجة لئلتصاؿ الشفهي بُت الناس إذل إعادة النظر يف طرؽ 

 تعليم اللغة الثانية.  
ككاف أف إنشرت الطريقة السمعية الشفوية كغَتىا من طرؽ توذل 

كمن أمثلة أىدؼ السلوكية لتعليم  ّْارات الصوتية إىتمامها.ادله
 الكبلـ مايلي :

 أف يطلب ادلتعلم شيئا( أ
 أف يتعلم عن األماكن كاألكقات كاألصخاص( ب
 أف يتطلب من األخرين عمل شيئ ما( ت
 أنيقيم عشغل القات ألفة مع أبناء اللغة( ث
 أف ػلكي قسة بسيطة، أك يقوؿ شيئا لؤلخرين ( ج
أك رفاقة باحلديث عن تعض األحداث  أف يشغل اجلالسُت( ح

 اليومية
                                                           

 ،ُّْادلراجع نفسو، ّّ
،َُٔرشدم أمحد طعهمة، مرجع سابق 34
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 أف يفهم االخرين كيوجهم كيرشدىم( خ
أف يقضي حوائجو اليومية كيؤٌدم ما يطلب منو من أعماؿ ( د

 ّٓ..... اخل
 أىداف تعليم مهارة الحديث ) الك الم ( : ج. 
أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية ، كأف يؤدم أنػواع النبػر -أ 

 بطريقة مقبولة من أبناء اللغة .  كالتنغيم ادلختلفػة
 أف ينطق األصوات ادلتجػاكرة كادلتشاهبة . -ب 
 أف يستخدـ احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة . -ج 
أف يعرب عن أفكاره مستخدمان النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمػة يف -د 

 العربية خاصة يف لغة الكبلـ الفصحى . 
أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كحاجتو كأدكاره -ق 

 كخرباتو كأف يستخدـ ىذه الثركة يف إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية . 
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية اإلسػبلمية ادلناسبة لعمره -ك 

كمستواه الثقايف كطبيعة عملو ، كأف يكتسب بعض ادلعلومات 
  اإلسبلمي .األساسية عن الًتاث العريب

أف يعرب عن نفسو تعبَتان كاضحػان كمفهومان يف مواقف -ز 
 احلديث البسيطة .

أف يفكػر باللغػة العربية كيتحدث بػها بشكل متصػل كمًتابط لفًتات -ح 
 زمػنية مقبولة . 

 . ترقية مهارة الكالمد
أك التحدث يأيت إستجابة طبيعية دلوقف احلياة ادلختلفة كىو  الكبلـ

كسيلة لئلتصبل باألخرين، كىو ادلظهر البارز لشخصية ينم عن سلوؾ الفرد 

                                                           
َُٖٗ–ُٖٗكقائع ندكات تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )اجلزء الثاين، مكتبة الًتبية العريب لدكؿ اخلاليج،( 35
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كثقافتو كتربيتو كطريقة تفكَته كىو حصيلة مهارة ادلتعددة ككسيلة التفاعل 
 اإلجتماعي كبو الوسائل لًتقية مهارة الكبلـ زىي:

تلميذ كي يعرب عن ذاتو دكف حرج كجرية تامة إفساح اجملاؿ لل .ٔ
كتعويده اجلرأة األدبية كالصراحة كالصدؽ، كىذه الصفات ذات 

 طابع سلوكي أخبلقي كلكنها من ضركرات ترقية  ملكة الكبلـ.
تزكيد الطفل دبعارؼ الضركرية سواء كانت علمية أك إجتماعية أك  .ٕ

 لغوية، كتوفَت كسائل األطبلع لو.
حلوار كذلك بإثارة القضايا كتعويد الفرد على عدـ ترفية أسلوب ا .ٖ

 األستسبلـ دلا يقاؿ لو بل مناقشتو كربليلو.
البعد عن التلقُت كاإللقاء غلعل التلميذ زلورا للعلمية التعليمية  .ٗ

 كليس متلقيا سلبيا كاشراكو يف ادلناقشة باستمرار.
وف العمل على زبطيط لعلمية الكبلـ كالبعد عن األرذباؿ الذم يك .٘

أترب إذل ردكد الفعل ادلتسرعة. كيكوف التخطيط بتنظيم األفكار 
 كتسلسلها كترابطها كإختيار األسلوب ادلناسب للتحدث.

تبصَت ادلتحدث بفنوف القوؿ الشفوية كما يناسبها من أساليب   .ٙ
كاحملاضرة اليت تعتمد على ادلقدمة مث العرض مث اإلستنتاج، كقومها 

ستدالؿ كالعرض، مث ادلناقشة أك التنظيم كالًتابط كحسن اإل
احملادثة، كذلا اداهبا اخلاصة كتعتمد على احلجج ادلتطيقية كاألدلة 
كالردكد اذلالة ادلعللة، كذلك ادلناظرة كاخلطابة السرد كالتقرير 

 كالتعليق.
تعويد ادلتحدث على البعد عن الثرثرة كاحلشو كادلوضوعات التافهة  .ٚ

ت اجلادة اليت تناسب ميوؿ كاحلرص عن التحدث يف ادلوضوعا
 ادلتحدث كادلستمعُت.
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تكليف الطلبة بتقليد بعض ادلتحدثُت ادلشهورين من اخلطباء  .ٛ
كاحملاضرين كاحملاكرين كالعكوؼ على عقد الندكات اليت يشًتؾ فيها 

 التبلميذ كيتولوف إدارهتا.
تكليف التبلميذ بقراءة الكتب كعرضها بإغلاز عرضا شفويا أماـ  .ٜ

نويع ىذه الكتب كتعويد التبلميذة على التعليق الفصل مع ت
 كالتحليل مع تربية  العادات اللغوية السليمة يف التعبَت.

تعويد الطالب عال الشعور بالثقة كاإلرتياح أثناء احلديث  .ٓٔ
كالكبلـ اذلادمء غَت ادلتشنج اخلارل من احلدة كالصراخ كإحًتاـ 

 د عليهم باحلسٌت.رأم األخرين كإلتسامح إزاء  مقاطعتهم لو كالر 
ترقية التلقئية عند التلميذ لتهيئة الفرصة لو من حبلؿ اإلختيار  .ٔٔ

 .ّٔاألنشطة احلركية اليت تدفيعو أذل التحدث
 مبادئ تعليم الكالم. ه

 غلب مراعاة األساس التالية يف تعليم مهارة الكبلـ :
اآلتية: أف لكى نعلم النطق اجليد للناطقُت بغَت اللغة العربية ينبغي مراعاة 

 يكوف ادلعلم على كفاءة عالية يف ىذه ادلهارة:
أف يبدأ باألصوات ادلتشاهبة بُت اللغتُت )لغة  .ُ

 الطالب كاللغة العربية(
أف يراعي ادلعلم مبدأ التدرج كأف يبدأ  .ِ

باأللفاظ السهلة ادلكونة من كلمتُت أك ثبلثة 
 أك أكثر.

 أف يبدأ بادلفردات الشائعة. .ّ

                                                           
 –ق ُُْْ، )دكف ادلطيع: دار األندلس الدكًت زلمد صاحل الشاطى، للمهارات اللغوية مدخل إذل خصائص اللغة العربية كفوئها36
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ليت ربول حركؼ ادلد أف يبحث الكلمات ا .ْ
 يف بداية األمر. 

أف يركز علي ادلهارات الفرعية دلهارة النطق  .ٓ
 الرئسية.

أف يلم ادلعلم بادلواقف اإلتصالية اليت ػلتاج  .ٔ
 إليها الطالب.

 كثرة التدريبات ادلتنوعة ادلتعددة األغراض  .ٕ
 ج. المحادثة

 مفهوم المحادثة ( أ
ؼلتلط مفهـو احملادثة يف أذىاف بعض مؤلفي كتب تعليم العربية. ففي  

ىذه الكتب يقتصر األمر أحيانا على عدد من األسئلة كاألجوبة ادلقدمة على 
يرد يف ىذه الكتب  على سبيل ادلثاؿ نص يقرؤه الطبلب كيلي ىذا -أهنا زلادثة

 الفهم.النص أسئلة تشكل أساسا للمحادثة كبُت أسئلة ترد لقياس 
من أجل ىذا أحس باحلاجة لتوضيح مفهـو احملادثة كتعريفها تعريفا  

اجرائيا ؽلنع دخوؿ التدريبات األخرل فيها. كيستطيع القارلء أف يشتق من ىذا 
 التعريف ادلواسع رلموعة من ادلعايَت للحكم على كتاب احملادثة. 

 تعريف احملادثة باغلاز فيما يلي:
تلقائية اليت بُت فردين حوؿ موضوع معُت.  كيف ىذا التعريف إهنا ادلناقشة احلرة ال

الآلتية: ادلناقشة، احلرة، التلقائية، فردين،  key word تستوقفنا النقاط احلاكمة
 ّٕموضوع.
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 مستويات المحادثة ( ب
للمحادثة يف برامج تعليم العربية ثبلثة مستويات رئسية تتفاكت مطالبها 

 ّٖللدرسُت: كخصائص يتفاكت ادلستول اللغول
ادلستول األكؿ: كىو خاص بالدراسُت اجلداد الذين يتتظموف يف برامج  (ُ

تعليم اللغة العربية، شأف أية لغة تدرس لغَت ال هبا سابق علم ذلم هبذه 
اللغة أك ألفة هبا. ك احملادثة على ىذا ادلستول تقتصر أك تكاد تقتصر، 

ية الصحيحة سواء يف على ربفيظ ىؤال الدارسُت ظلاذج من احملادثة العرب
طريقة احملادثة أك نعمة احلديث أك لغتو كموضوعات احملادثة على ىذا 
ادلستول تكوف زلددة عادة، ال يتطرؽ األمر فيها إذل تنوع ادلوقف بشكل 
يربك الدرس. أك تعدد كجهات النظر يف احلوار، أك تبادؿ التعبَتات على 

الطبيعي أف تكوف  غَت نظاـ )حيث أف من خصائص احملادثة بشكلها
تلقائية حرة كما سبق القوؿ(. يف ىذا ادلستول يلقي ادلعلم احملادثة مجلة 
أك سبثيلها أك تكليف بعضهم بذكر ما ػلفظونو منها. ادلهم ىنا أف يألف 
الدارس أصوات اللغة كمفرداهتا، كأف يتعرؼ على ظلط الكبلـ كالتعبَت 

رلتمع آلخر كمن مجاعة فيها. احملادثة ظلط ثقايف ؼلتلف ببلشك من 
 لغوية ألخرل. 

ادلستول الثاين: كىو أعلى درجة من سابقة. تدكر احملادثة يف ىذا  (ِ
ادلستول عادة حوؿ كضوعات أكسع كقضايا أعقد، كمواقف أكثر 
ذبريدا. كتدكر احملادثة يف ىذا ادلستول حوؿ موضوعات كأفكار قرأىا 
الدارسوف يف تصوص معينة يستخلصوف منها من ادلفردات 

. كيف ىذه احملادثة قد ػلفظ ككادلصطلحات ما يستطعوف توظيفو
الدارسوف تعبَتات معينة، أك اصطبلحات خاصة من خبلؿ اتصاذلم 
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دبوضوعات القراءة أال أف األمر ال يقتصر على حفظ ىذه التعبَتات 
كاستظهار ىذه ادلصطلحات كإظلا يتعدل ذلك إذل التوظيف احلقيقي 

 ُت. كادلستمر، كالذم من شأنو أف يريب الثقة يف نفوس الدارس
ادلستول الثالث: كىذا دبثل أعلى مستول من مستويات احملادثة يف تعليم  (ّ

اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. يف ىذا ادلستول يتوقع من الدارسُت 
شلارسة احملادثة بادلفهـو الذم تناكلناه للمحادثة من حيث أهنا مناقشة 

رس يف ىذا حرة تلقائية حوؿ موضوع معُت كبُت فردين متحادثاف. الدا
ادلستول عادة يكوف ذا خربة لغوية كاسعة كقدرة على استخداـ الًتاكيب 
النحوية استخداما صحيحا كفهم الصب ادلختلفة للتعبَت الواحد كاذلدؼ 
الرئيسي من تدريس احملادثة يف ىذا ادلستول ىو تنمية قدرة الدارسُت 

يف استخداـ البدائل على األصالة يف التفكَت كالتلقائية يف التعبَت كاحلرية 
 ككضع كل منها ادلوضع الصحيح.

احملادثة ىنا تتخطىى حدكد احلفظ كالتلقُت، أك تكليف الدارس بالتكرار 
ادلواد لعبارة أك جزء من احلوار مقصود. إف احملادثة ىنا تتم بينن دارسُت 
أك أكثر. قد تدكر حوؿ رلموعتُت من الدارسُت تتبٌت كل منهما كجهة 

دافع عنها كتتبادؿ بُت أفرادىا سلتلف اآلراء. ادلعلم يف ىذا نظر معينة ت
ادلستول يتعدل دكره إلقاء احلوار حىت يقلده الدارسوف أنو رلرد موجو 
للحديث. يرقب رلردا كيضبط حدكده كيصحح أخطاءه، كيوجو تيار 

 الفكر فيو.
 ( محتوى الكتاب وتنظيموج

ف ثبلثة أمور: أكذلا أال ( مراعاة ادلستول اللغوم للدارسُت تعٍت إذُ
تقدـ كتب احملادثة كتوظيفها. كثانيها مراعاة ىذا ادلستول، ادلفًتض، 
فبلتأيت احملادثة عالية ادلستول فتشعر الدارس باإلحباط كال دكف 
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ادلستول فتشجعو على االستهانة هبا. كثالثها أف تأيت احلوارات يف  
ذم يشتمل الكتاب كتاب احملادثة سبثيبل صادقا للمحتول اللغوم ال

ادلدرسي  عليو. كبذلك يدعم كتاب احملادثة ما جاء يف الكتاب 
 ادلدرسي.

( أف كتاب احملادثة اجليد ىو الذم يشتمل على حوارات ذبرم يف ِ
مواقف ظلطية ػلتمل أف يوجهها الطالب فعبل كليست مواقف 

 مصطعنة بعيدة عن الوقع أك ميتذلة يهزأ هبا الطالب.
غة كسيطة؟ كما مدل استخدامها؟ ؼلتلف موقف ( ىل نستخدـ لّ

اخلرباء من القضية. بعضهم يوصي با الًتمجة الكاملة ادلصاحبة 
للحوارات يف كتاب احملادثة، للمحادثة العربية كاآلخر للمحادثة 

 نفسها كلكن بلغة كسيطة كاإلصلليزية مثبل.
( كيف يتم توضيح معاين ادلفردات كالًتكيب الصعبة يف كتاب ْ
 ادثة؟ يفضل شرحا  بالعربية ادلبسطة يف ىامش الصفحة.احمل
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
على ظلوذج البحث التطويرم، إجراءات البحث التطويرم، كأنواع الفصلػلتول ىذا

 البيانات كأدكات مجع البيانات كأسلوب ربليل البيانات.
 نموذج البحث-أ 

البحث التطويرم يف التعليم ىو أحد أساليب التطوير باألساس الصناعي الذم  
يستخدـ اخًتاع البحث لتخطيط االنتاج باخلطوات اجلديدة، مت التجربة يف ميداف 
البحث كالتصحيح كاكماذلا حىت تشمل ادلواصفات اخلاصة لفعاليتها كجودهتا )قوؿ بورغ 

ّٗكغاؿ يف كتاب 
(Educational Research, 2003:570). 

إنتاج الكتاب التعليمي للمستول اإلبتدائي قامت الباحثة بكيف ىذا البحث، 
 لنشاط احملادثة يف تعليم اللغة العربيةتطويرا على كتاب "احملادثة"

 ,ADDIE (analyze, design ستخدمت الباحثة منهج البحث التطويرم علىا

develop, implement, evaluate).  ىذا النموذج ألف ىذه اخلطوات كفضلت الباحثة
لديها خطوة إجرائية بسيطة ككاضحة لتطوير الكتاب التعليمي، فوضحت الباحثة 

 : َْباخلطوات التالية لكي تكوف ادلنهج أكضح
 (analyze) ربليل االحتياجات .ُ
 (design)تصميم اإلنتاج  .ِ
 (developتطوير اإلنتاج ) .ّ
 (implement)ذبربة اإلنتاج  .ْ
 (evaluate)تقوؽلاإلنتاج  .ٓ
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 كاخلطوات اليت صورهتا الباحثة على الشكل التارل: 
 ٕرسم جدول 

 خطوات البحث التطويري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إجراءات البحث-ب 

خطوات كثَتة. كرتبت الباحثة خطوات  إجراءات البحث التطويرمقامت الباحثة يف 
. كىذه تطوير اإلنتاج، ذبربة، كتقوًن، ربليل االحتياجات، تصميم اإلنتاجالتطوير ىي 

 كالبياف كما يلي: ADDIEاخلطوات مناسبة على ظلوذج 
 حليل االحتياجات ت .ٔ

ادلرحلة األكذل يف البحث التطويرم ىي كجود احلاجات كادلشكبلت. 
األشياء لدم زيادة القيمة عند االنتشار، كادلشكلة ىي عدـ احلاجة ىي كل 

 .ُْمناسبة الشيء بُت الرجاء كالواقع يف ادليداف
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معلمة نشاط احملادثة لطلب ادلشكبلت قامت الباحثة مقابلة إذل    
 ادلوجودة يف الكتاب التعليمي يف نشاط احملادثة للمرحلة اإلبتدائية.

 تصميم اإلنتاج .ٕ
. ادلراد بو ىو مجع ادلعلومات تصميم اإلنتاجادلرحلة الثانية ىي 

ادلستخدمة لتخطيط كتصميم ادلنتج، الذم يرجى بو حبل دبشكبلت 
قامت الباحثة بالتخطيط عن األشياء احملتاجة يف تطوير  ِْادلوجودة.

نشاط احملادثة الكتاب. صممت الباحثة أجهزة التعليم ادلستخدـ يف 
ئي دبعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل للمستول اإلبتدا

كالتخطيط يف الدراسة كاخلطة الدراسية كطرؽ التدريس كأىداؼ ةالشرقي
التدريس كإسًتاتيجية التدريس كادلواد الدراسية حسب الكتب ادلرجعية 

 ادلساعدة يف تأليف الكتاب التعليمي كمجيع احلاجات احملتاجة قبل التطوير.
 تطوير اإلنتاج  .ٖ

ادلرحلة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. كىو إنتاج من التخطيط قبلو الذم 
ينتفع لآلخرين. كيف تصميم اإلنتاج، أف تشمل بالصور أك اجلداكؿ لبياف 

كيف ىذا البحث، قامت الباحثة تطوير  ّْزلتوياتو كمواصفاتو كحجمو.
 حملادثةلنشاط ا للمرحلة اإلبتدائيةالكتاب التعليمي "تعليم اللغة العربية" 

. صممت الباحثة ةيف معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي
 ىذا الكتاب حسب احتياجات الطالبات يف فهم اللغة العربية. 

 تجربة اإلنتاج .ٗ
ادلرحلة الرابعة ىي ذبربة اإلنتاج، كىي عملية ذبربة ادلنتج دلعرفة جودتو 

. قامت الباحثة بتجربة إذل ثبلثة اخلرباء يف رلاؿ زلتول الكتاب ْْكفعاليتو
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كلغتو، كيف رلاؿ تصميم تعليم اللغة العربية، كيف رلاؿ تصميم الوسائل 
معلمات نشاط طالبات كإذل  عشرينالتعليمية )الكتاب التعليمي(، مث إذل 

من معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف،  احملادثة كرئيس شؤكف معهدية
 يف إجراء التجربة. ةاكل الشرقيج

 تقويم اإلنتاج .٘
ادلرحلة اخلامسة ىي تقوًن اإلنتاج. كىو عملية تقوًن ادلنتج يف نظاـ 

كاف التقوًن يف ىذه ادلرحلة من نتيجة االستبانة ادلغلقة اليت كزعت   ْٓعملو.
للمرحلة اإلبتدائيةكمعلمات نشاط احملادثة للمرحلة إذل اخلرباء كطالبات 

. قامت الباحثة ةدبعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي يةاإلبتدائ
طالبات ىذه اخلطوة معرفة عن صورة جودة الكتاب التعليمي كجذابتو عند 

 .ةدبعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقيللمرحلة اإلبتدائية
 أنواع البيانات-ج 

كالبيانات الكيفية. تكوف بيانات أنواع البيانات تتكٌوف على البيانات الكٌمية 
الكٌمي على نتائج شخصية التجربة باالستبيانات. كتكوف بيانات كيفي باقًتاحات 

 كتعليقات شخصية التجربة يف صبلحية الكتاب التعليمي ادلطور.
 أدوات جمع البيانات-د 

أٌما األدكات اليت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات من تطوير الكتاب 
دبعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل يف ادلرحلة اإلبتدائيةلطالبات التعليمي ل

 كما يلي:  ةالشرقي
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 المالحظة.أ 
ادلراد هبا منهج حلصوؿ احلقائق كالبيانات دبشاىدة كتقييد إذل الظواىرادلوجودة 

استخدمت الباحثة بادلبلحظة للحصوؿ  ْٔيف مقاصد البحث نظاـ خاص.
على البيانات اليت تتعلق بأحاؿ الطالبات لتعيُت ادلشكبلت التعليمية 
الصحيحة. كللحصوؿ على البيانات حُت أداء التنفيد دببلحظة مجيع 

ة أيضا عن أحواؿ خطوات التعليم اليت قد خططتها الباحثة، كتبلحظ الباحث
تعلمن بفرح كبدكف ملل كبالدكافع ادلرتفعة يتعلمن، ىل ىن يالطالبات حينما 

أـ ال، كتبلحظ الباحثة ادلظاىر يف أداء التنفيد كلها كتكتبها كتستخدمها 
 أدكات ادلبلحظة كىي كراسات ادلبلحظة كادلذكرات ادليدانية.

 الوثائق.ب 
الوثائق ىي مصادر البحث الكيفية. ذلا خصائص عديدة بنسبة إذل ادلصادر 

البيانات الطبيعية كنيلها سهل نسبيا. ىذه األداة ليس األخرل. ىي مصادر 
من األدكات الرادة للفعل كاألدكات األخرل حىت الؽلكن أف طلفي شيئا. 
للوثائق أشكاؿ عديدة شخصية كانت أك رمسية. من الوثائق الشخصية مثل 
الصورة، كاليوميات، كالرسالة الشخصية، كالقصة من الغَت. أما الوثائق الرمسية 

ل نتائج الدركس، كالنتائج يف تقرير مدرسي، كنتائج اإلختبار القومي، مث
 ْٕكالرسالة الرمسية، كحصوؿ اإلخبار.

استخدمت الباحثة الوثائق لتعريف أحواؿ الكتاب ادلستخدـ بالنظر إذل 
 كطريقة التأليف. دلهارة الكبلـتوزيع 
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 االستبانة.ج 
للحصوؿ على احلقائق كمجع البيانات عن الظركؼ كاألساليب  أداةىي 

القائمة بالفعل. كيعتمد اإلستبانة على اعداد رلموعة من األسئلة ترسل لعدد  
كبَت نسبيا من أفراد اجملتمع )حيث ترسل ىذه األئلة عادة لعينة شلثلة جلميع 

 ْٖفئات جملتمع ادلراد فتش أرائها.
 الطالبات قبل ذبربة ادلواد ادلتطور، ىل ىم كتعطي الباحثة اإلستبانات إذل

 يتعلموف بفرح بدكف ملل كعند الدكافع ادلرتفعة أـ ال.
 بسؤاؿ على ادلستجيب. تقيما كتقوؽلا جبودة الكتاب التعليميمجع البيانات 

 المقابلة.د 
تعترب ادلقابلة استبيانا شفويا يقـو من خبللو الباحثة جبمع معلومات كبيانات 

فتش. كادلقابلة أداة ىامة للحصوؿ عل ادلعلومات من خبلؿ شفوية من ادل
مصادرىا البشرية، سبكنت الباحثة من دراسة كفهم التعبَتات النفسية للمفتش 
كاالطبلع على مدل انفعالو كتأثره بادلعلومات اليت تتلقاىا، كما أهنا سبكنت 

الكشف الباحثة من إقامة عبلقات ثقة كمودة مع ادلفتش شلا يساعدىا على 
عن ادلعلومات ادلطلوبة، كتستطيع الباحثة من خبلؿ ادلقابلة أيضا أف زبترب 
مدل صدؽ ادلفتش كمدل دقة إجابتو عن طريق توجيو أسئلة أخرل مرتبطة 

 ْٗباجملبلت اليت ال شكت الباحثة هبا.
ألجل احلصوؿ على البينات اليت تتعلق بأحواؿ الكتاب ادلستخدـ فتقابل 

سات )ادلعلمات( يف ىذا ادلعهد خصوصا دبعلمات اللغة الباحثة مع ادلدر 
العربية، كتناقش الباحثة مع ادلعلمة عن ادلشكبلت اليت توجد يف ىذا الكتاب 
كزلتوياتو لتعيُت ادلوقف ىل ربتاج الباحثة ذبديدىا أك ال. كيف أداء ادلقابلة 

 تستخدـ الباحثة رلموعة األسئلة اليت كضعتها الباحثة من قبل. 
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 البيانات تحليل وبأسل-ق 
بعد ما مجعت الباحثة البيانات من نتائج تطوير الكتاب التعليمي، 
استخدمت الباحثة أسلوباف لتحليل البيانات، علا التحليل الوصفي الكيفي كالتحليل 

 الكمي الوصفي:
 الكيفي التحليل الوصفي .ُ

استخدمت الباحثة ىذا التحليل لتقدًن البيانات على صورة كصفية من 
حيث ادلعلومات كاحلقائق ادلوجودة عن تطوير الكتاب التعليمي. كىذا 

 اللغة العربية معلمةك األسلوب استخدمتها الباحثة ربليبل من مقابلة إذل اخلرباء 
 .ةاكل الشرقيدبعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جادلرحلة اإلبتدائيةيف 

 تحليل الكمي الوصفيال .ِ
استخدمت الباحثة ىذا التحليل لتقدًن البيانات اليت حصلت عليها من 

تعليم نشاط احملادثة لنتائج االستبانة عن إنتاج تطوير الكتاب التعليمي يف 
اللغة العربية على التحليل الوصفي. أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات 

 َٓبرمز التارل:من االستبانة 
 مجلة مستجيبxنتيجة من كل بند       نسبة اجلواب =

 مجلة نتيجة احلٌد األعلى من كل بند
عن إنتاج تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم ادلعيار لنتيجة االستبانة كأما 

. ُٓ(Likertفئات باستخداـ مقياس ظلوذج ليكرت ) ربعاللغة العربية يدخل إذل 
استخدمت الباحثة ىذا النموذج ألف كل نقطة مت تقسيمها يف الفئات بعبارات 
ضعيف، مقبوؿ، جيد، جيد جدا،. كحلساهبا، كانت البيانات ربويلها إذل 

(، أربعة ّ(، ثبلثة )ِ(، إثناف )ُالبيانات الكمية كفقا للدرجة ادلرجحة: كاحد )

                                                           
50

Riduan. 2010. Dasar-dasar Statistika. Bandung: Alfabeta. Hal.39 
89

 نفسالمرجع

111X 



42 
 

42 
 

تصنيف كؽلكن أف يتم على (. بعد ما مت ربويل البيانات مث حساب مقياس الْ)
 ِٓحساب من قبل الصيغة التالية:

 ٔالجدول 
 النسبة المئوية لمعيار اإلستبانة 

 تقدير نتيجة
 ناقص جد ِٓ-َ

 ناقص َٓ-ِٔ
 جيد ٕٓ-ُٓ
 جيد جدا ََُ-ٕٔ
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 الفصل الرابع
 عرض بيانات البحث التطويري وتحليلها ومناقشتها

عن ػلتول ىذا الفصل على ثبلثة مباحث: ادلبحث األكؿ ىو عرض البيانات 
، كادلبحث  خطوات التطوير من مادة احملادثة للمرحلة اإلبتدائية يف الكتاب التعليمي

، الكتاب التعليمي )ادلنتج( للمرحلة اإلبتدائية يف الثاين ىو عن مواصفات مادة احملادثة
للمرحلة  مادة احملادثة صبلحية الكتاب التعليمي منعن عرض البيانات كادلبحث الثالث 

 الكتاب التعليمي )ادلنتج(، كالبياف كما يلي:  اإلبتدائية يف
 عرض بيانات البحث التطويري . أ

 خطوات التطويرعرض  .1
 لمحة قصيرة عن المعهد الترمسي اإلسالمي باتشيتان، جاوى الشرقية . أ

الشرقية معهد من ادلعاىد السلفية. معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف جاكل 
 بالشيخ احلاج عبد ادلناف اك رادين باكوس دارسو يف َُّٖقاـ يف سنة 

 قرية ترمس، أرجوسارم، باتشيتاف، جاكل الشرقية. ُِشارع فاتـر رقم 
 ٖرسم جدول 
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 كرأساء معهد الًتمسي اإلسبلمي منذ يؤسس حىت األف كما يلي:
 (ُِٖٔ-َُّٖ)الشيخ احلاج عبد ادلناف  .1
 (ُْٖٗ -ُِٖٔالشيخ احلاج عبد اهلل ) .2
 (ُّْٗ -ُْٖٗالشيخ احلاج دمياطي عبد اهلل ) .3
 (ُْٖٗ -ُّْٗالشيخ احلاج حامد دمياطي ) .4
 (ُٕٗٗ -ُْٖٗالشيخ احلاج حبيب دمياطي ) .5
 اآلف( -ُٕٗٗالشيخ احلاج فؤاد حبيب ) .6

كادلؤسسات يف معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف جاكل الشرقية من 
 ادلستول اإلبتدائي حىت العارل كما األيت:

 ركضة األطفاؿ الًتمسي .1
 بستاف تربية األطفاؿ الًتمسي .2
 مدرسة دينية الًتمسي .3
 مدرسة ثانوية سلفية الًتمسي .4
 مدرسة ثانوية معهد الًتمسي .5
 مدرسة عالية سلفية معادلة  .6
 مهعد العارل الًتمسي .7

بمعهد الترمسي تعليم المحادثة للمرحلة اإلبتدائية عن لمحة قصيرة  . ب
 اإلسالمي باتشيتان، جاوى الشرقية

زلادثة ىي عملية تعليم اللغة العربية عن مهارة الكبلـ اليت جرت بعد صبلة 
الصبح يف كل ادلسكن من مساكن الطالبات يف معهد الًتمسي، باتشيتاف، 

. كالغرض من ىذا النشاط قدرة الطالبات على تطبيق اللغة ةجاكل الشرقي
العربية كبلما.  تكوف احملادثة يف معهد الًتمسي باتشيتاف خاصة للطالبات. 
ألف من رئيس شئوف معهدية الشيخ احلاج احيد ترمذم يعُت على مجيع 
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األنشطة يف ادلعهد. للطبلب أنشطة خاصة، ككذلك للطالبات. كمن أنشطة 
 زلادثة.  للطالبات

زلادثة من احد األنشطة بعد صبلة الصبح. ألف األنشطة بعد صبلة الصبح 
 للطالبات متفرقة. منها: 

 زلادثة تعمل يف يـو السبت كاألحد .1
 قراءة القرأف تعمل يف يـو اإلثنُت كالثلثاء .2
 قراءة قصيدة بردة تعمل يف يـو األربعاء كاخلميس .3
 قراءة أمساء احلسٌت تعمل يف يـو اجلمعة .4

كانت احملادثة تنقسم إذل ثبلث مراحل، اإلبتدائية كادلتوسطة كالعليا. أما 
 األعضاء من كل ادلرحلة كما األيت:

 مرحلة اإلبتدائية للطالبات من فصل اإلستعداد  .1
الثالث من ادلدرسة ك  األكؿ كالثاين مرحلة ادلتوسطة للطالبات من فصل .2

 كادلمتاز األكؿ كالثاين توسطةادل
 جلميع الطالبات من ادلدرسة الثانوية مرحلة العليا .3

تكوف معلمات احملادثة من الطالبات ادلختارة عن األستاذات. كاألستاذات 
يعُت اثٍت عشر  ليعلمن احملادثة يف مسكنهن. كيف كل مسكن ثبلث طالبات 
لثبلث مراحل. ادلسكن للطالبات يف معهد الًتمسي أربعة، بيت خدغلة ك بيت 

 يت جويرية. عائشة كبيت مارية كب
كانت التعليم يف نشاط احملادثة يبدأ بعد صبلة الصبح مجاعة. كالطالبات 
غلمعن حسب فصوذلن يف ادلسكن. كعدد الطالبات يف كل الفصل موافقا على 

 عدد سكاف ادلسكن كما مرحلة الطالبات يف ادلدرسة. 
 

 أما عملية التعليم يف مرحلة اإلبتدائية كما يايت:
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 يـو السبت .1
 ادلعلمة التعليم بالسبلـ تبدأ -
 تدعو ادلعلمة الطالبات بقراءة البسملة معا -
 تقوؿ ادلعلمة بكلمة " صباح اخلَت" كالطالبات غلنب ب" صباح السركر" -
 تسأؿ ادلعلمة عن أحواؿ الطالبات -
 تطلب ادلعلمة أف تفتح الطالبات كتبهن -
 تتقدـ ادلعلمة مخس ادلفردات لتكتب الطالبات تلك ادلفردات مرتُت -
 تقرأ الطالبات ادلفردات معا -
تقرأ الطالبات كاحدا فواحدا حسب من تشار ادلعلمة قراءة ادلفردات  -

 عليها
 زبتتم ادلعلمة احملادثة بقراءة احلمدلة كالسبلـ -

 يـو األحد .2
 تبدأ ادلعلمة التعليم بالسبلـ -
 تدعو ادلعلمة الطالبات بقراءة البسملة معا -
 كالطالبات غلنب ب" صباح السركر"تقوؿ ادلعلمة بكلمة " صباح اخلَت"  -
 تسأؿ ادلعلمة عن أحواؿ الطالبات -
 تكرر ادلعلمة ادلفردات بالقراءة -
 تكرر الطالبات ادلفردات بالقراءة أيضا -
 تسأؿ ادلعلمة ادلفردات من اللغة العربية إذل اللغة اإلندكنسيا كعكسو -
 تطلب ادلعلمة عن طالبتُت لتجعبل ادلفردات إذل اجلملة ادلفيدة -
 تتم ادلعلمة احملادثة بقراءة احلمدلة كالسبلـزب -
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 عرض البيانات من عملية التطوير . ج
قامت الباحثة يف عملية التطوير اخلطوات  الكثَتة. كرتبت الباحثة خطوات 
التطوير ىي ربليل اإلحتياجات، تصميم اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، ذبريبة اإلنتاج 
كتقوًن اإلنتاج. كىذه اخلطوات مناسبة باخلطوات اليت قدمتها الباحثة بياهنا من 

ّٓخطواتخطوات 
ADDIE :كالبياف كما يلي . 

 تحليل اإلحتياجات  . أ
قبل تطوير الكتاب التعليمي، قامت الباحثة ربليل اإلحتياجات بعرض 
البيانات اليت حصلت عليها بادلقابلة ك ادلبلحظة ربليبل من اإلحتياجات 

رأت الباحثة أف نشاط احملادثة كادلشكبلت ادلوجودة يف الكتاب التعليمي. ك 
اإلبتدائية  ادلرحلةا يف كخصوصيف معهد الًتمسي باتشيتاف لو مشكلة، 

تطوير مادة خاصا. لذلك حاكلت الباحثة  الكتاب التعليميربتاج إذل 
 أما البياف كاآليت:احملادثة يف مستول اإلبتدائية يف معهد الًتمسي. 

 نتائج المقابلة  (1
قامت الباحثة ادلقابلة إذل معلمة نشاط احملادثة من مستول  اإلبتدائية 

باسم ناؿ اجملدة.  يـو  ، ةباتشيتاف، جاكل الشرقييف معهد الًتمسي 
 َّ.َُحىت الساعة  ََ.َُمن الساعة  َُِٔمايو  ِِاألحد، 

صباحا مكتب اإلدارم دبعهد الًتمسي للطالبات. قابلت الباحثة عن 
عن كتاب ادلستخدـ عند عملية نشاط احملادثة يف الفصل  ادلعلمةآراء 

 ادلعلمة(،ك مشكبلت اليت كجهتو للمرحلة اإلبتدائية )كتاب احملادثة
عند التعليم باستخداـ ذلك الكتاب، ألف ذلك الكتاب يستخدـ يف 
مجيع ادلرحلة سواء كانت يف مرحلة إبتدائية كمرحلة متوسطة كمرحلة 
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عليا كمادة التعليم يف ذلك النشاط ليس بًتتيب جيد. حصلت الباحثة 
 البيانات التالية: 

 خلفية ادلعلمة -
 ؿ اجملدة: نا  اإلسم
 : باتانق، جاكل الوسطى  عنواف

 : بيت خدغلة  مسكن
 : فصل األكؿ يف ادلدرسة الثانوية   فصل

 نشاط زلادثة -
زلادثة ىو نشاط يف مهارة الكبلـ اليت ذبرم على كل الطالبة يف معهد 

كانت األنشطة يف معهد الًتمسي   .ةالًتمسي باتشيتاف جاكل الشرقي
 للطبلب كالطالبات متفرقة ك جرت زلادثة خاصة للطالبات. 

 تعليم اللغة العربية يف مهارة الكبلـ باستخداـ نشاط احملادثة -
تعليم اللغة العربية يف معهد الًتمسي اإلسبلمي يرد يف ادلدرسة كادلسكن. 

غة العربية خاصا. كيف يف ادلدرسة كاف تعليم اللغة العربية يف درس الل
 ادلسكن كاف تعليم اللغة العربية بتقدًن الكتب الًتاث ك نشاط احملادثة. 

كاف تعليم اللغة العربية يف مهارة الكبلـ دبعهد الًتمسي باتشيتاف يف  -
نشاط احملادثة. استخدمت ادلعلمة كتاب احملادثة ألف ذلك الكتاب 

ادلعلمات األف تتبعن على ادلعلمات ادلختار من السنوات القدؽلة. ككانت 
 القدؽلة.

 آراء ادلعلمة يف استخداـ كتاب التعليمي -
كتاب احملادثة( دل يشمل علمة أف استخداـ كتاب التعليمي )رأت ادل

مضمونو على حاجات الطالبات. ألف الكتاب ادلستخدـ عاما ك زلتول 
الكتاب دبجموع احلوار كليس احملتول غَت ذلك كيسبب كوف التعليم 
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شلبل. كاحلقيقة، الكتاب التعليمي )كتاب احملادثة( دل يستخدـ كل 
 دة األخرل.النشاط. األنشطة من زلادثة غلرم بإعطاء ادلفردات اجلدي

 مادة التعليم -
كاف الكتاب اخلاص لنشاط احملادثة يف معهد الًتمسي لكن ليس لكل 
ادلرحلة. استخدمت ادلعلمة الكتاب نادرا جدا. أحيانا يف الشهر مرة 
كاحدة كأحيانا ال يستخدـ كلو قليبل. ككانت ادلادة حملادثة يؤخذ من 

 ادلعاجم بإعطاء ادلفردات اخلمسة لكل ادلرحلة.
 المالحظةتائج ن (2

الحظت الباحثة أف الكتاب التعليمي ادلسخدـ كادلنتشر يف ادلعهد 
الًتمسي لنشاط احملادثة اليشمل على ادلادة ادلناسبة للمرحلة اإلبتدائية 
ألف الكتاب جلميع ادلراحل. كادلادة التعليمية تؤخذ من ادلعاجم. ككاف 

ردات كقراءهتا كحفظها التعليم ادلعمل يف يـو نشاط احملادثة لكتابة ادلف
فقط. ىذه مشكبلت تعليم احملادثة يف معهد الًتمسي باتشيتاف، جاكل 

 .ةالشرقي
 تصميم اإلنتاج . ب

بعد عرفت الباحثة البيانات عن ادلشكبلت كاحلاجات ادلوجودة يف عملية 
تعليم اللغة العربية يف نشاط احملادثة من ادلبلحظة كادلقابلة، فأرادت الباحثة تطوير 
الكتاب التعليمي خاصا لنشاط احملادثة حىت تكوف عملية تعليم اللغة العربية يف 

فعاال كسهوال. مث اختارت الباحثة أف تطور اإلبتدائية  ادلرحلةيف نشاط احملادثة 
الكتاب التعليمي كىو زلادثة يف تعليم اللغة العربية دلرحلة اإلبتدائية، ألف ىذا 
الكتاب التعليمي يستطيع أف غلعل عملية تعليم اللغة العربية فعاال بوجود ادلادة 

 اخلاصة للمحادثة.
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قًتاحات لتطوير الكتاب كمن نتائج ادلبلحظة كادلقابلة السابقة، فهناؾ اإل
 التعليمي دلادة احملادثة يف مرحلة اإلبتدائية، كىي :

إعطاء الصورة يف غبلؼ الكتاب التعليمي لدفع رغبة الطالبات يف استعماؿ  .1
 الكتاب حىت صارت الطالبات ػلبوف نشاط احملادثة.

 إعطاء ارشادات استعماؿ الكتاب لتسهيل الطالبات يف تعليمو. .2
 ادلناسبة من كل الدرس.إعطاء الصورة  .3
 إعطاء الشكل يف مجيع الكامات ادلوجودة يف الكتاب التعليمي. .4

مجعت كصممت الباحثة األشياء احملتاجة قبل تطوير الكتاب التعليمي بتقدًن 
 كإعداد األجهزة كالبيانات التالية:

ادلنهج الدراسي دلادة احملادثة للمرحلة اإلبتدائية يف معهد الًتمسي  -
لداللة على منهج الدراسي كما . كمن البيانات ةجاكل الشرقي باتشيتاف،

 :يلي
 ٕالجدول 

 البيانات لداللة على المنهج الدراسي

 توضيح البيانات البيانات الرقم
 زلادثة يف تعليم اللغة العربية ادلادة .ُ
 اإلبتدائية الفصل/ادلرحلة .ِ
 ةالشرقيمعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف،جاكل  ادلعهد .ّ
 ناؿ اجملدة .1 اسم ادلعلمة .ْ
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احملادثة يف تعليم اللغة العربية اليت يدعم الطالبات أف  كصف ادلادة . ٓ
تكن بقدرة الكبلـ جيدا كيتيقن احلوار باللغة العربية 
حىت يفهمن ما يسمعن كيقلن دبا يدرسن يف ادلفردات 

 كالنص كاحلوار كالتدريبات. 
 التسليم كاالحًتاـ كاإلقامة بتعاليم الدينية .ُ الكفاءة الرئيسة .ٔ

التخلق بالصدؽ كاالنضباط كالتضامن كثقة  .ِ
النفس يف االتصاؿ إذل األسرة كاألصدقاء 

 كاجلَتاف
الفهم على العلـو الواقعية بطريقة ادلبلحظة  .ّ

)السمع كالنظر كالقراءة( كاألسئلة باالعًتاؼ 
على نفسو كادلخلوؽ كأعماذلم كاألشياء الذم 

 يو يف البيت كادلدرسة كادللعب.لق
التقدًن على العلـو الواقعية باللغة الواضحة  .ْ

كادلنٌظمة كادلنطقة، كبادلنتج اجليد كاحلركات 
اليت زبلق الشخص الصاحل كادلؤمن كلو 

 األخبلؽ احملمودة  

التعارؼ باألحرؼ اذلجائية كالكلمة كاجلملة  .ُ الكفاءة األساسية .ٔ
ارؼ كاألسرة كيف يف احلوار كالنص عن التع

البيت كيف ادلدرسة كادلهن كالساعات 
 كاألغنياء.

اإلجادة بادلعلومات العامة كالتفصيل عن   .ِ
احلوار كالنص عن التعارؼ كاألسرة كيف البيت 

 كيف ادلدرسة كادلهن كالساعات كاألغنياء.



52 
 

52 
 

االستجابة عن الفكرة اليت كقعت يف  احلوار  .ّ
البيت كيف كالنص عن التعارؼ كاألسرة كيف 
 ادلدرسة كادلهن كالساعات كاألغنياء.

 التعارؼ  .ُ زلتول ادلادة .ٕ
 ادلفردات من األمساء يف التعارؼ(أ 
 ادلفردات من األفعاؿ يف التعارؼ(ب 
 نص القراءة  يف التعارؼ (ج 
 نص احلوار  يف التعارؼ(د 
األسئلة مناسبة بالنص كاحلوار يف (ق 

 التعارؼ
األسئلة مناسبة بنفس الطالبات يف (ك 

 التعارؼ
 األسرة .ِ

 ادلفردات من األمساء يف األسرة( أ
 الضمائر من ضمَت منفصل كمتصل( ب
 تصريف الفعل ادلاضي كادلضارع( ت
 نص القراءة  يف األسرة  ( ث
 نص احلوار  يف األسرة( ج
 األسئلة مناسبة بالنص كاحلوار يف األسرة( ح
األسئلة مناسبة بنفس الطالبات يف  ( خ

 األسرة
 يف البيت .ّ

 يف "يف البيت"ادلفردات من األمساء (أ 



53 
 

53 
 

 ادلفردات من األفعاؿ يف "يف البيت"(ب 
 البياف من ادلرحلة(ج 
 نص القراءة  "يف البيت"(د 
 نص احلوار  "يف البيت"(ق 
األسئلة مناسبة بالنص كاحلوار "يف (ك 

 البيت"
األسئلة مناسبة بنفس الطالبات يف  (ز 

 "يف البيت"
 يف ادلدرسة .ْ

 ادلفردات من األمساء يف "يف ادلدرسة"(أ 
 فعاؿ يف "يف ادلدرسة"ادلفردات من األ(ب 
 نص القراءة  "يف ادلدرسة"(ج 
 نص احلوار  "يف ادلدرسة"(د 
 األسئلة مناسبة بالنص كاحلوار "يف ادلدرسة"(ه 
األسئلة مناسبة بنفس الطالبات يف  "يف (و 

 ادلدرسة"
 ادلهن .ٓ

 ادلفردات من األمساء يف ادلهن(أ 
 ادلفردات من األفعاؿ يف ادلهن (ب 
 نص القراءة يف ادلهن(ج 
 نص احلوار يف ادلهن (د 
 األسئلة مناسبة بالنص كاحلوار يف ادلهن (ه 
 األسئلة ادلتصلةباألجوبة يف ادلهن(و 
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 الساعات .ٔ
 ادلفردات يف الساعات(أ 
 األمثاؿ يف الساعات(ب 
 نص القراءة يف الساعات(ج 
 نص احلوار يف الساعات(د 
األسئلة مناسبة بالنص كاحلوار يف (ه 

 الساعات
 الساعاتاألسئلة ادلناسبة بالصورة يف (و 

 األغنياء .ٕ
 . رل يدافُ
 . استيقظن ادللكاتِ
 . إذل اللقاءّ
 . لو أنت سعيدْ
 . الصوت لتجربةٓ
 . انظر بستاينٔ
 . ىنا أفرحٕ

تعرؼ الطالبات بادلفردات أك اجلملة  .ُ األىداؼ التعليمية .ٖ
 ادلسموعة بو 

استطاع  الطالبات دبعاين ادلفردات أك اجلملة  .ِ
 ادلسموعة بو

 الطالبات دبضموف النص أك احلوارتعبَت   .ّ
 فهم  الطالبات بنصوص القراءة  .ْ
قدرة  الطالبات أف يتكلمن بالكلمات أك  .ٓ
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 كالذم زبلق أخبلؽ الطالباتحلة اإلبتدائية ر نصوص القراءة ادلطابق بادل -
أعدت الباحثة نصوص القراءة من الباب األكؿ حىت الباب السادس 
حسب مهارات اللغوية، كأعدت الباحثة النصوص البسيطة كالوضيحة 
كالسهلة لفهم مضموهنا عند الطالبات. كأعدت الباحثة النصوص اليت 

ئع يف مجل، ككاف النص يشمل على ادلظاىر كالوقا ُٓ-ٔتتكوف على 
 احلياة اليومية عند الطالبات.

 صحة كفصاحة اللغة ادلستخدـ يف الكتاب التعليمي -

 اجلملة ادلسموعة كادلقركءة بو

قدرة الطالبات على قراءة النص كفهمو  .ُ ادلؤشرات .ٗ
 حسب ادلوضوع

 قدرة الطالبات على احلوار حسب ادلوضوع .ِ
حسب قدرة الطالبات على إجابة األسئلة  .ّ

 ادلوضوع

 الوظيفة الفردية .ُ التقوًن .َُ
 الوظيفة اجلماعية .ِ
 الوظيفة ادلكتوبة .ّ
 الوظيفة ادلقركءة .ْ
 الوظيفة للكبلـ .ٓ

 دقيقة لكل اللقاء َّ الوقت .ُُ
 الكتاب التعليمي دلادة نشاط احملادثة .ُ الوسائل التعليمية .ُِ

 أدكات الكتابة .ِ
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استخدمت الباحثة اللغة يف تقدًن النص كالتدريبات باللغة الصحيحة  
كالفصيحة كالوضيحة، استخدمت الباحثة قاموس ادلنور كالبشرم لبحث 

 بعض ادلفردات يف تناكؿ النصوص.
بفهم مهارات اللغة كمستول الطالبات كمستول التدريبات ادلطابقة  -

 األسئلة من السهلة إذل الصعبة.
أعدت الباحثة التدريبات الفردية كاجلماعة كادلكتوبة كادلقركءة  لتقييم   

كفاءهتن يف اللغة العربية. كأعدت الباحثة بالتدريبات اخلاصة لكل 
هولتها األبواب لستة أبواب. رتبت الباحثة التدريبات حسب مستول س

إذل صعوبتها حىت تستطيع الطالبات أف غلنب مجيع التدريبات بالًتتيب. 
 تتكوف التدريبات يف الكتاب التعليمي من األسئلة اآلتية:

 أسئلة ادلقاؿ .ُ
 اسئلة ادليوؿ .ِ
 أسئلة الربط .ّ
 أسئلة الصواب كاخلطأ .ْ
 أسئلة استيعاب قرائي .ٓ

الكتاب  كلوضوح ىذه البيانات، قدمت الباحثة نوعية التدريبات يف
 التعليمي:

 ٖالجدول 
 نوعية التدريبات في الكتاب التعليمي

 نوعية المفردات جنس المفردات الرقم
التدريبات من تعليم  .ُ

 ادلفردات
 

 فهم ادلفردات اجلديدة كمعانيها 
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التدريبات من مهارة  .ِ
 االستماع

 فهم ادلسموع بتفريق اجلملة الصحيحة

التدريبات من مهارة  .ّ
 الكبلـ

 احملادثة بادلوضوع ادلعُت إذل األصدقاء

التدريبات من مهارة  .ْ
 القراءة

فهم ادلقركء بإجابة األسئلة حسب 
 نصوص القراءة

يف ىذا الكتاب التعليم تكوف ادلادة على ادلفردات كالنص كاحلوار 
الكبلـ. ألف كالتدريبات كاألغنياء. ىذه ادلادة يناسب إذل مادة من مهارة 

ىذه ادلادة لنشاط احملادثة. كيف كتابة ادلادة تستخدـ الباحثة لغة بسيطة 
 كسهلة كمبلئمة للطالبات كمناسبة بكفاءهتن يف نص اللغة العربية.

كزبتار الباحثة ست ادلوضوعات ذلذا الكتاب التعليمي ادلناسبة بكفاءة 
سرة كيف البيت كيف . كىي، التعارؼ كاألاإلبتدائية ادلرحلةيف الطالبات 

ادلدرسة كادلهن كالساعات. كزبتار ىذه ادلوضوعات ألف ىذه ادلوضوعات 
 كتدعم دراسة اللغة العربية يف ادلدرسة.اإلبتدائية  ادلرحلةيف احملتاجة 

 تطوير اإلنتاج . ج
قامت الباحثة بإنتاج الكتاب التعليمي لنشاط احملادثة من مرحلة اإلبتدائية يف 

باتشيتاف لتكوف نشاط احملادثة فعاال ك تنمو قدرة  بلمياإلس معهد الًتمسي
 الطالبات يف الكبلـ. 

كبعد أف مجعت الباحثة ادلادة كأف تكتبها يف الكتاب التعليمي، تطورت الباحثة  
، ككاف التحليل يف Microsoft wordكتطبيق  Corel Drawالكتاب التعليمي بتطبيق 

 تطوير الكتاب التعليمي كما يلي :
 تطوير غبلؼ الكتاب التعليميمن  (1
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 الغبلؼ اخللفي   الغبلؼ األمامي

يف تطوير غبلؼ ىذا الكتاب التعليمي، استخدمت الباحثة تطبيق احلاسوب  
 Corel Drawيسمى بالتطبيق 

 
 زلتول الكتاب: 

 ٗالجدول 
 زلتول الكتاب

 بياف صورة
ىذه الصفحة لكتابة مستحق الكتاب. ألف  كتابة مستحق الكتاب

ىذا الكتاب للطالبات، فالصورة صورة ادلرأة 
كالكتابة باإلسم كالعنواف كادلسكن كادلعهد. 
نوع كتابة "ادلستحقة ىذا الكتاب"  بشكل 

ك كتابة  ُٔدبقدار  Sakkal Majallaحرؼ 
باإلسم كالعنواف كادلسكن كادلعهد بشكل 
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Andalus  بلوف األزرؽ  . كاللوفُٖدبقدار
 كقرنفلي. 

 مقدمة

 

ىذه الصفحة دلقدمة الكاتبة من ىذا 
" KATA PENGANTARالكتاب. ككتابة "

باللغة اإلندكنيسيا مع زلتواه بلوف األسود 
 .ُُعلى مقدار  Calibri (body)كبشكل 

 ارشاد اإلستخداـ
 

كىذه الصفحة إلرشاد استخداـ الكتاب 
الذم يشمل على البياف فيمن يستخدمو. 

قدر  TimesNewRomanكالكتابة بنوع 
ُِ. 
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 مادة التعليم

 

ىذه الصفحة لبياف زلتول الكتاب من مادة 
الكتاب التعليمي من ادلفردات كالنص 

 كاحلوار كالتدريبات. كالبياف ؽلثل بالصورة.

 منهج التعليم

 

لصورة لبياف منهج التعليم الذم ىذه ا
يتكوف من الكفاءة األساسية كالكفاءة 
الرئيسية كأىداؼ التعليم.  كتب ىذا ادلنهج 
بلوف األسود على شكل 

TimesNewRoman  َُدبقدار . 

تشمل ىذه الصفحة على زلتويات الكتاب  احملتويات
كتكتب باللغة اإلندكنيسيا إال أنواع 
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 ادلوضوع.

 بزلتول الكتا
 ادلفردات -

 

من زلتول الكتاب كتابة عشرين ادلفردات 
من األمساء كاألفعاؿ كيًتجم باللغة 
اإلندكنيسيا. كالكتابة قبلها ادلوضوع بياف 

 الصورة اليت تتعلق بادلوضوع.

 النص -

 

من زلتول الكتاب كتابة نص القراءة الذم 
يتعلق بادلوضوع. كىذا النص يدعم 

 ادلفردات.الطالبات يف تطبيق 

من زلتول الكتاب كتابة احلوار بُت  احلوار -
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الشخصُت الذم يتعلق بادلوضوع ليدعم 
الطالبات يف الكبلـ كما يهدؼ نشاط 

 احملادثة.

 التدريبات -

 

من زلتول الكتاب التدريبات اليت تنقسم 
إذل قسمُت، الدريبات موافقة للنص كاحلوار 

 كالتدريبات موافقة عامة للموضوع.

 تجربة اإلنتاج . د
ذبربة اإلنتاج ىي عملية مجع البيانات لتقوًن اإلنتاج. قامت الباحثة ذبربة اإلنتاج 

 بنوعيتها، كأما البياف التارل:
 تصميم التجربة .ُ

 :خبطوات التقوًن كىي نتاجتكوف ذبربة اإل
 صبلحية اخلرباء . أ

 تتكٌوف على ذبربة إذل اخلرباء، كىم: 
 خبَت تصميم تعليم اللغة العربية (أ 
 خبَت اللغة كزلتول الكتاب(ب 
 خبَت تصميم الكتاب التعليمي. (ج 
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 التقوًن التكويٍت . ب
 ْٓيتكوف على ثبلث خطوات: 

، ىذه ذبربة (one-to-onetryingout)ذبربة على ظلوذج الشخصٌي (أ 
لتحصل اقًتاح األكؿ عن اإلنتاج أك ادلشركع ادلعُت. ذبربة 

 شخصٌي على ثبلثة أشخاص إذل مخسة أشخاص. 
، تتعٌلق ىذه التجربة (smallgrouptryout)ذبربة الفرقة الصغَتة (ب 

 على نصف عدد طبلب الفصل.
، تتعٌلق ىذه التجربة على مجيع (fieldtryout)ذبربة الفرقة الكبَتة (ج 

 الطبلب يف الفصل.
 كيف ىذا البحث، كفت الباحثة ذبربة اإلنتاج على ظلوذج فردية فقط.

 ج. ذبربة اإلنتاج إذل مستعمل الكتاب التعليمي 
 كىي إذل معلم اللغة العربية بدكره ادلرشد يف تعليم اللغة العربية يف الفصل.

ج الذم حصلتو فقامت الباحثة بإعطاء االستبانة إذل اخلرباء هبدؼ تقييم ادلنت
 الباحثة. أعطت الباحثة االستبانة إذل:

 اخلرباء (ُ
الدكتور احلاج عبد احلميد ادلاجستَت بدكر خبَت يف رلاؿ زلتول مادة . أ

 التعليم يف الكتاب.كلغتو من سبب الباحثة اختيار سيادتو ألنو:
 خبَت يف رلاؿ تعليم اللغة العربية (أ 
 خبَت يف اعداد الكتاب التعليمية يف اللغة العربية (ب 

الدكتور دنيل حلمي ادلاجستَت بدكر خبَت يف رلاؿ زلتول الكتاب . ب
 كلغتو. من سبب الباحثة اختيار سيادتو ألنو:

 خبَت يف رلاؿ تعليم اللغة العربية (أ 
                                                           
54

 Nusa Putra. 2013. Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar). 
Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hal: 120 
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 خبَت يف ربليل نصوص اللغة العربية (ب 
 ذبربة الفرقة الصغَتة  .ِ
جربة اإلنتاج يف معهد الًتمسي باتشيتاف على الطالبات يف قامت الباحثة بت

ـ. ذبرٌبت الباحثة تطبيق  َُِٔ -َُِٓادلرحلة اإلبتدائية للعاـ الدراسي 
ماٌدة نشاط احملادثة بالكتاب التعليمي "زلادثة يف تعليم اللغة العربية". يف 

من  اتطالبقامت الباحثة ذبربة الكتاب التعليمي إذل عشرين ىذه التجربة 
. اختارت الباحثة ةبيت خدغلة يف معهد الًتمسي باتشيتاف، جاكل الشرقي

طالبات عشوائيا دبساعدة معلمة نشاط احملادثة. كاألمساء من الطالبات كما 
 يلي:
 إنتاف زمي .ُ
 أنيسا رمحاكايت  .ِ
 نور رمحة فوترم صاحلة .ّ
 فيك قطر الندل  .ْ
 دافا حسٌت سلسبيبل  .ٓ
 لطفي اندرياين .ٔ
 داينسلفيا كوسوما كار  .ٕ
 نعمة العزة .ٖ
 أكوستينا عنده .ٗ

 مؤلفة الصادية .َُ
 سليمة األرـك .ُُ
 فطريانا ديوم سافوترم .ُِ
 حليمة الفضيلة .ُّ
 أتيكا عيٍت .ُْ
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 سيفيت سوكماكايت .ُٓ
 ارديا فراميسيت علفى جاىياين .ُٔ
 أكيس سورانتيٍت .ُٕ
 نور أنيسا .ُٖ
 لطيفة العليا .ُٗ
 كاليا مرشدا .َِ

 ذبربة اإلنتاج إذل مستعمل الكتاب التعليمي (ِ
ذبربة الكتاب التعليمي إذل رئيس شوؤف معهدية يف معهد قامت الباحثة 

 "الشيخ احيد ترمذم احلاج" ألنو رئيس ةالًتمسي باتشيتاف، جاكل الشرقي
 يف أنشطة ادلعهد كمعلم الطالبات.

تقصد ىذه التجربة دلعرفة نتيجة اإلنتاج اليت مستخدمة للتجريبة. ىذه ذبربة 
 اإلنتاج استمرارة إذل تقوًن اإلنتاج.

 ذبربة اإلنتاج إذل معلمات نشاط احملادثة (ّ
قامت الباحثة ذبربة الكتاب التعليمي إذل  اربع معلمات نشاط احملادثة ألهنن 
معلمات الطالبات يف نشاط احملادثة. تقصد ىذه التجربة دلعرفة نتيجة اإلنتاج 

تقوًن اليت استخدـ الكتاب التعليمي للتجريبة. ىذه ذبربة اإلنتاج استمرارة إذل 
 اإلنتاج(. كىن:

 سفينة ادلفاربة .ُ
 عناية .ِ
 ريتا ريفا سارم .ّ
 ناؿ اجملدة .ْ
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 تقويم اإلنتاج . ه
كبعد ربليل اإلحتياجات كتصميم اإلنتاج كتطوير اإلنتاج كذبريبة اإلنتاج 

تشَت يف عملية انطبلقا من البيانات ادلوجودة اليت ،فاآلخر ىو تقوًن اإلنتاج. 
اخلرباء )مساحة الدكتور احلاج عبد احلميد ادلاجستَت تصديق اإلنتاج األكؿ من 

 كمساحة الدكتور دنيل حلمي ادلاجستَت، أف الكتاب التعليمي الذم ألفتو الباحثة
ربتاج إذل التعديل كالتصحيح. فقامت الباحثة بتحسُت الكتاب التعليمي باىتماـ 

كأسهل ذب األشياء اليت قيم اخلرباء، حىت ذبعل الكتاب التعليمي أحسن كأج
 للتبلميذ يف الفهم. 

فقامت الباحثة بتعديل كتصحيح من نتائج مقابلة األكذل، فنالت الباحثة 
 تعليقات كاقًتاحات اخلرباء. كىي كما يلي:

 تعديل كتصحيح من اخلطيئات يف رلاؿ زلتول الكتاب كلغتو
 ٘ الجدول

 تعديل وتصحيح من الخطيئات في مجال محتوى الكتاب ولغتو
 التصحيح الخطأ الصفحة الرقم

 ميتىخىر جه يف  كتابة "ميتىخىر جهًفي" ُ ُ

ـى " ّ ِ  ايعَّر ؼى  كتابة "ايقىد 

اٍلكىاًملي؟" ْ ّ  امٍسيكى اٍلكىاًملي؟ كتابة "امٍسيكى

 اٍلكىاًملي ىىاريكف الرًَّشٍيد كتابة "اٍلكىاًمليهىاريكنالرًَّشٍيد " ْ ْ

 الرٍَّقًم السَّاًدسً  كتابة "رىٍقًم السَّاًدًس" ْ ٓ

 يىا إبٍػرىاًىٍيمي  "كتابة "يىاإبٍػرىاًىٍيمي  ْ ٔ
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 الرٍَّقًم الرَّاًبعً  كتابة "رىٍقًم الرَّاًبًع" ْ ٕ
 مىا اإلٍسمي اٍلكىاًملي  كتابة "مىا اٍسمي اٍلكىاًملي" ٓ ٖ
ٗ ٓ "  مىا عينػٍوىانيكى  كتابة "أىٍينى عينػٍوىانيكى

َُ ٓ "  عيٍمريؾى  مىا كتابة "كىٍم عيٍمريؾى
ُُ ٓ " بُّ بُّ  كتابة "مىا ربًي  مىاذا ربًي
 اٍبنه  كتابة "إٍبنه" ٔ ُِ
اًلك" ُُ ُّ  كىذىًلك كتابة "كىذى
 ًمٍن ًىٍندو  كتابة "ًمٍن ًىٍنده" ُِ ُْ
 ًستَّ  كتابة "ًستَّةى" ُٓ ُٓ
ُٔ ُٓ "  بًاجليليٍوسً  كتابة "جًبيليٍوسو
 األستاذة كتابة "استاذة" ُٓ ُٕ
 Pelajaran” Belajar“كتابة  ُٕ ُٖ
 اٍلًمهىني  كتابة "اٍلًمهىانىات ُِ ُٗ
 Pengajar” Guru“كتابة  ُِ َِ
ُِ ِّ "  كيلَّ يػىٍوـو  كتابة "كيلَّ اٍليػىٍوـً
ًلنىا" ِّ ِِ الينىا كتابة "عىمى  أىٍعمى
 ًمٍهنىةه  كتابة "ًىوىايىةه" ِّ ِّ
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 ًمٍهنىةي ايـ   كتابة "ًمٍهنىةي ايُـّ" ِّ ِْ
ُـّ زلىٍميٍودىةى  كتابة اشلُّىٍحميٍودىةى  ِْ ِٓ  ا
ِٔ ِٓ "  السَّاعىةي  كتابة "السَّاعىاتي
 صىبىاحه  كتابة "صىبىاحنا" ِٓ ِٕ
ِٖ ِٓ "  لىٍيله  كتابة "لىٍيبلن
 نػىهىاره  كتابة "نػىهىارنا" ِٓ ِٗ
 يف السَّاعىةً  كتابة "ًفيالسَّاعىًة" ِٕ َّ
 بػىٍعضيهىا كتابة "كىافى" ِّ ُّ
ِّ ِّ "  اىٍسًقيػٍهىا كتابة "سىقىٍيتي

 مواصفات الكتاب التعليمي لمادة المحادثة في المرحلة اإلبتدائية .ٕ
كمن مواصفات الكتاب التعليمي دلادة احملادثة يف ادلرحلة اإلبتدائية دبعهد الًتمسي، 

 باتشيتاف كما يلي:
 أف الكتاب يناسب للمرحلة اإلبتدائية. أ

 الطالبات اليوميةأف الكتاب يناسب حبياة . ب
 أف الكتاب ملونة. ت
 أف يف كل باب من الكتاب يوجد الصورة اليت تصور الباب. ث
 أف الكتاب غلعل الطالبات شجاعات يف دراستو. ج
 أف الكتاب خاصا دلهارة الكبلـ.. ح
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 الكتاب التعليمي لمادة المحادثة في المرحلة اإلبتدائية صالحية .ٖ
الكتاب التعليمي عن صبلحية الكتاب التعليمي نتائج اإلستبانة من اخلرباء كمستعملي 

 دلادة احملادثة يف ادلرحلة اإلبتدائية دبعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقية
 نتائج االستبانة من خبَت عن رلاؿ زلتول مادة التعليم يف الكتاب كلغتو .ُ

 )الدكتور احلاج عبد احلميد ادلاجستَت(
 ٙ الجدول

 خبير عن مجال محتوى مادة التعليم في الكتاب ولغتو نتائج االستبانة من
 نتيجة التقويم بنود التقويم الرقم

 ٔ ٕ ٖ ٗ 
موافق تقدًن ادلادة يف ادلادة التعليمية دبعارؼ  ُ

 الطالبات
 ِ   

  ّ   موافق ترتيب تقدًن ادلادة يف ادلادة التعليمية ِ
     موافق ادلوضوع بادلادة يف ادلادة التعليمية ّ
  ّ   كامل ادلادة يف تقدؽلها  ْ
  ّ   صبلحية الؤلمثاؿ يف ادلادة التعليمية ٓ
  ّ   موافق التدريبات بادلادة ادلقدمة   ٔ
موافق االسئلة دبعارؼ الطالبات يف ادلرحلة  ٕ

 اإلبتدائية
  ّ  

 ْ    اختار اللغة يف موضوع الكتاب ٖ
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  ّ   اختار الكلمات يف ادلادة التعليمية ٗ
  ّ   استخداـ اذلجاء ادلستخدـ يف الكتاب التعليمي َُ
موافق استخداـ اللغة بتطوير العرؼ على الطالبات  ُُ

 يف ادلرحلة اإلبتدائية
  ّ  

موافق البياف يف الكتاب التعليمي بكفاءة الطالبات  ُِ
 يف ادلرحلة اإلبتدائية

  ّ  

ادلرحلة جذب موضوع الكتاب على الطالبات يف  ُّ
 اإلبتدائية

  ّ  

  ّ   موافق ادلقياس كاللوف كادلوقع يف الغبلؼ ُْ
 ْ    موافق الصور دبوضوع الكتاب التعليمي ُٓ
 ْ    زلتول اللوف على الكتاب التعليمي ُٔ
 ْ    اختار نوع األحرؼ يف الكتاب التعليمي ُٕ
مقدار األحرؼ يف الكتاب التعليمي للمرحلة  ُٖ

 اإلبتدائية
   ْ 

 ْ    مقدار الكتاب التعليمي للمرحلة اإلبتدائية ُٗ
  ّ   كث الكتاب التعليمي للمرحل اإلبتدائية َِ

 ٕٗ ٖٙ ٕ ٓ نتيجة
 ٕٙ المجموع
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 كربليل البيانات السابقة ىو:
 ُٗ=ُ x ُٗالنتيجة األدىن = x مجلة السؤاؿ 
 ٕٔ=ْ x ُٗالنتيجة األعلى =x مجلة السؤاؿ 

 البيانات:
  P : النسبة ادلطلوبة 
 رلموعة إجابة اجملبُت يف حبة كاحدة  :     
 مجلة إجابة األعلى يف حبة كاحدة:      
 العدد الثابت : 100%  

  
  

   
        

  
  

  
        

          P = 81,57% 
          P = 81,6% 

 ٚالجدول 
 تقدير نتائج من خبير المواد واللغة

 تقدير نتيجة
 ناقص جد ِٓ-َ

 ناقص َٓ-ِٔ
 جيد ٕٓ-ُٓ
 جيد جدا ََُ-ٕٔ
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كمن اجلدكاؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي من خبَت عن رلاؿ 
زلتول مادة التعليم يف الكتاب كلغتو الدكتور احلاج عبد احلميد ادلاجستَت ، حصلت 

 "جيد جدا"على نتيجة 
 الكتاب كلغتونتائج االستبانة من خبَت عن رلاؿ زلتول  .ِ

 )الدكتور دنياؿ حلمي ادلاجستَت(
 ٛالجدول 

 نتائج االستبانة من خبير عن مجال محتوى الكتاب ولغتو
 نتيجة التقويم بنود التقويم الرقم

 ٔ ٕ ٖ ٗ 
موافق تقدًن ادلادة يف ادلادة التعليمية دبعارؼ  ُ

 الطالبات
  ّ  

  ّ   التعليميةموافق ترتيب تقدًن ادلادة يف ادلادة  ِ
  ّ   موافق ادلوضوع بادلادة يف ادلادة التعليمية ّ
  ّ   كامل ادلادة يف تقدؽلها  ْ

  ّ   صبلحية الؤلمثاؿ يف ادلادة التعليمية ٓ

  ّ   موافق التدريبات بادلادة ادلقدمة   ٔ
  ّ   موافق االسئلة دبعارؼ الطالبات يف ادلرحلة اإلبتدائية ٕ
  ّ   اللغة يف موضوع الكتاباختار  ٖ
  ّ   اختار الكلمات يف ادلادة التعليمية ٗ
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  ّ   استخداـ اذلجاء ادلستخدـ يف الكتاب التعليمي َُ
موافق استخداـ اللغة بتطوير العرؼ على الطالبات  ُُ

 يف ادلرحلة اإلبتدائية
  ّ  

موافق البياف يف الكتاب التعليمي بكفاءة الطالبات  ُِ
 ادلرحلة اإلبتدائية يف

  ّ  

جذب موضوع الكتاب على الطالبات يف ادلرحلة  ُّ
 اإلبتدائية

   ْ 

  ّ   موافق ادلقياس كاللوف كادلوقع يف الغبلؼ ُْ
  ّ   موافق الصور دبوضوع الكتاب التعليمي ُٓ
  ّ   زلتول اللوف على الكتاب التعليمي ُٔ
 ْ    التعليمياختار نوع األحرؼ يف الكتاب  ُٕ
مقدار األحرؼ يف الكتاب التعليمي للمرحلة  ُٖ

 اإلبتدائية
   ْ 

  ّ   مقدار الكتاب التعليمي للمرحلة اإلبتدائية ُٗ
  ّ   كث الكتاب التعليمي للمرحل اإلبتدائية َِ

 ٕٔ ٔ٘ ٓ ٓ نتيجة
 ٖٙ المجموع

 كربليل البيانات السابقة ىو:
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 َِ=ُ x َِاألدىن = النتيجة x مجلة السؤاؿ 
 َٖ=ْ x َِالنتيجة األعلى =x مجلة السؤاؿ 

 البيانات:
  P : النسبة ادلطلوبة 
 رلموعة إجابة اجملبُت يف حبة كاحدة  :     
 مجلة إجابة األعلى يف حبة كاحدة:      
 العدد الثابت : 100%  

  
  

   
        

  
  

  
        

          P = 78,75% 
 ٜالجدول 

 واللغة محتوى الكتابتقدير نتائج من خبير 
 تقدير نتيجة

 ناقص جد ِٓ-َ
 ناقص َٓ-ِٔ
 جيد ٕٓ-ُٓ
 جيد جدا ََُ-ٕٔ

كمن اجلدكاؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي من رلاؿ زلتول الكتاب 
 كلغتو

 "جيد جدا")الدكتور دنياؿ حلمي ادلاجستَت(، حصلت على نتيجة 
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 االستبانة من رئيس شؤكف معهدية الشيخ احلاج أحيد ترمذمنتائج  .ّ
 ٓٔالجدول 

 رئيس شؤون معهدية مننتائج االستبانة من 
 نتيجة التقوًن بنود التقوًن الرقم

 ُ ِ ّ ْ 
 ْ    نشاط احملادثة من أنشطة تعليم اللغة العربية ادلهمة ُ
نشاط احملادثة ػلتاج الكتاب التعليمي للمادة  ِ

 التعليمية
   ْ 

الكتاب التعليمي ادلتميز مناسبا للطالبات يف ادلرحلة  ّ
 اإلبتدائية

  ّ  

مقدار الكتاب التعليمي مناسبا للكتاب التعليمي  ْ
 يف نشاط احملادثة

   ْ 

  ّ   غبلؼ الكتاب التعليمي جيد كجذاب ٓ
 ْ    ادلراقبة من الكتاب التعليمي جذاب ٔ
مناسبا للطالبات يف ادلرحلة ادلواضع ادلأخوذة  ٕ

 اإلبتدائية
   ْ 

  ّ   الصور ادلتميزة مناسبة بادلواضع ٖ
شكل الكتابة يف الكتاب التعليمي كاضح كسهل  ٗ

 للقراءة
 

   ْ 
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 ْ    ترتيب التأليف يرتب الكتاب التعليمي ترتيبا جيدا َُ
  ّ   اللغة ادلستخدمة يف الكتاب التعليمي سهولة للفهم ُُ
التقوًن ادلتميز يف الكتاب التعليمي مناسبا بادلوضوع  ُِ

 كادلادة
   ْ 

كث الكتاب التعليمي مناسبا للطالبات يف ادلرحلة  ُّ
 اإلبتدائية

  ّ  

الكتاب التعليمي ادلتميز يشجع الطالبات يف نشاط  ُْ
 احملادثة

   ْ 

 ْ    نشاط احملادثة فعاليا بالكتاب التعليمي ادلتميز ُٓ
 ٓٗ ٘ٔ   نتيجة

 ٘٘ المجموع
 كربليل البيانات السابقة ىو:

 ُٓ=ُ x ُٓالنتيجة األدىن = x مجلة السؤاؿ 
 َٔ=ْ x ُٓالنتيجة األعلى =x مجلة السؤاؿ 

 البيانات:
  P : النسبة ادلطلوبة 
 رلموعة إجابة اجملبُت يف حبة كاحدة  :     
 مجلة إجابة األعلى يف حبة كاحدة:      
 العدد الثابت : 100%  
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          P = 91,67% 
 ٔٔالجدول 

 تقدير نتائج من خبير المواد واللغة
 تقدير نتيجة

 ناقص جد ِٓ-َ
 ناقص َٓ-ِٔ
 جيد ٕٓ-ُٓ
 جيد جدا ََُ-ٕٔ

كمن اجلدكاؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي من رئيس شؤكف 
 "الئق جد"معهدية الشيخ احلاج أحيد ترمذم، حصلت على نتيجة 

 نتائج االستبانة من معلمات نشاط احملادثة (ٗ
 ٕٔجدول ال

 اإلستبانة للمعلمات

 بنود التقويم نمرة
البتيجة  نتيجة أجوبة أجوبة المعلمات

 ٗ ٖ ٕ ٔ ٗ ٖ ٕ ٔ العلى
نشاط احملادثة من أنشطة  ُ

 تعليم اللغة العربية ادلهمة
   ْ    ُٔ ْ=ُٔ 

 نشاط احملادثة ػلتاج الكتاب ِ
 
 

   ْ    ُٔ ْ=ُٔ 
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 التعليمي للمادة التعليمية 
الكتاب التعليمي ادلتميز  ّ

مناسبا للطالبات يف ادلرحلة 
 اإلبتدائية

   ْ    ُٔ ْ=ُٔ 

الكتاب التعليمي مقدار  ْ
مناسبا للكتاب التعليمي يف 

 نشاط احملادثة

  ُ ّ   ّ ُِ ْ=ُِ 

غبلؼ الكتاب التعليمي  ٓ
 جيد كجذاب

  ْ    ُِ  ّ=ُِ 

ادلراقبة من الكتاب التعليمي  ٔ
 جذاب

  ّ ُ   ٗ ّ ّ=ٗ 

ادلواضع ادلأخوذة مناسبا  ٕ
 للطالبات يف ادلرحلة اإلبتدائية

  ُ ّ   ّ ُِ ْ=ُِ 

الصور ادلتميزة مناسبة  ٖ
 بادلواضع

  ُ ّ   ّ ُِ ْ=ُِ 

شكل الكتابة يف الكتاب  ٗ
التعليمي كاضح كسهل 

 للقراءة

  ُ ّ   ّ ُِ ْ=ُِ 

ترتيب التأليف يرتب الكتاب  َُ
 التعليمي ترتيبا جيدا

  ُ ّ   ّ ُِ ْ=ُِ 
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اللغة ادلستخدمة يف الكتاب  ُُ
 التعليمي سهولة للفهم

  ُ ّ   ّ ُِ ْ=ُِ 

التقوًن ادلتميز يف الكتاب  ُِ
التعليمي مناسبا بادلوضوع 

 كادلادة

  ُ ّ   ّ ُِ ْ=ُِ 

كث الكتاب التعليمي  ُّ
مناسبا للطالبات يف ادلرحلة 

 اإلبتدائية

  ِ ِ   ٔ ٖ ْ=ٖ 

الكتاب التعليمي ادلتميز  ُْ
يشجع الطالبات يف نشاط 

 احملادثة

   ْ    ُٔ ْ=ُٔ 

فعاليا بالكتاب نشاط احملادثة  ُٓ
 التعليمي ادلتميز

   ْ    ُٔ ْ=ُٔ 

 كربليل البيانات السابقة ىو:
 ُٓ=ُ x ُٓالنتيجة األدىن = x مجلة السؤاؿ 
 َٔ=ْ x ُٓالنتيجة األعلى =x مجلة السؤاؿ 

كربليل البيانات يف اجلدكؿ السابقة ىو النتيجة األعلى تنقسم إذل مجلة استجابة 
, ىي ما نتائج التجربة احملدكدة من اإلستبانة إذل ادلعلمات, كربصل الباحثة من ْىي 
 :يلى
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 ٖٔجدول ال
 اإلستبانة للمعلمات

 النتيجة العلى الرقم
 جملة استجابة

 النتيجة

ُ ُٔ/ْ ْ 
ِ ُٔ/ْ ْ 
ّ ُٔ/ْ ْ 
ْ ُِ/ْ ّ 
ٓ ُِ/ْ ّ 
ٔ ٗ/ْ ِ،ِٓ 
ٕ ُِ/ْ ّ 
ٖ ُِ/ْ ّ 
ٗ ُِ/ْ ّ 

َُ ُِ/ْ ّ 
ُُ ُِ/ْ ّ 
ُِ ُِ/ْ ّ 
ُّ ٖ/ْ ِ 
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ُْ ُٔ/ْ ْ 
ُٓ ُٔ/ْ ْ 

 ِٓ،ْٖ جملة
 البيانات:
  P :النسبة ادلطلوبة 
 رلموعة إجابة اجملبُت يف حبة كاحدة:      
 مجلة إجابة األعلى يف حبة كاحدة:      
 العدد الثابت : 100%  

  
  

   
        

  
     

  
        

          P = 80,42% 
 ٗٔالجدول 

 تقدير نتائج من الطلبة
 تقدير نتيجة

 ناقص جد ِٓ-َ
 ناقص َٓ-ِٔ
 جيد ٕٓ-ُٓ
 جيد جدا ََُ-ٕٔ
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كمن اجلدكاؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي من التجربة احملددة حصلت 
 "جيد جدا"على نتيجة 

 عشرين طالبات من نشاط احملادثة نتائج االستبانة من(. ٓ
 ٘ٔجدول 
 طالباتاإلستبانة لل

 بنود التقويم نمرة
البتيجة  نتيجة أجوبة الطالباتأجوبة 

 ٗ ٖ ٕ ٔ ٗ ٖ ٕ ٔ العلى
نشاط احملادثة من  ُ

أنشطة تعليم اللغة 
 العربية ادلهمة

  ّ ُٕ   ٗ ٖٔ ْ=ٖٔ 

نشاط احملادثة ػلتاج  ِ
الكتاب التعليمي 

 للمادة التعليمية

  ٖ ُِ   ِْ ْٖ ْ=ْٖ 

التعليمي ادلتميز  الكتاب ّ
مناسبا للطالبات يف 

 ادلرحلة اإلبتدائية

  ٔ ُْ   ُٖ ٓٔ ْ=ٓٔ 

مقدار الكتاب التعليمي  ْ
مناسبا للكتاب 
التعليمي يف نشاط 

 احملادثة

  ُٔ ْ   ْٖ ُٔ ّ=ْٖ 
 

 

 غبلؼ الكتاب ٓ
 
 

  ُٕ ّ   ُٓ ُِ ّ=ُٓ 
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 التعليمي جيد كجذاب 
ادلراقبة من الكتاب  ٔ

 التعليمي جذاب
  ُّ ٕ   ّٗ ِٖ ّ=ّٗ 

ادلواضع ادلأخوذة  ٕ
مناسبا للطالبات يف 

 ادلرحلة اإلبتدائية

 ُ ْ ُٓ  ِ ُِ َٔ ْ=َٔ 

الصور ادلتميزة مناسبة  ٖ
 بادلواضع

 ّ ٕ َُ  ٔ ُِ َْ ْ=َْ 

شكل الكتابة يف  ٗ
الكتاب التعليمي كاضح 

 كسهل للقراءة

  ُ ُٗ   ّ ٕٔ ْ=ٕٔ 

ترتيب التأليف يرتب  َُ
الكتاب التعليمي ترتيبا 

 جيدا

  َُ َُ   َّ َْ ْ=َْ 

اللغة ادلستخدمة يف  ُُ
الكتاب التعليمي 

 سهولة للفهم

 ُ ِ ُٔ  ِ ٔ ٖٔ ْ=ٖٔ 

التقوًن ادلتميز يف  ُِ
الكتاب التعليمي 

 مناسبا بادلوضوع كادلادة
 
 

 

  ٗ ُُ   ِٕ ْْ ْ=ْْ 
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كث الكتاب التعليمي  ُّ
مناسبا للطالبات يف 

 ادلرحلة اإلبتدائية

 ُ ُِ ٕ  ِ ّٔ ِٖ ّ=ّٔ 

الكتاب التعليمي ادلتميز  ُْ
يشجع الطالبات يف 

 نشاط احملادثة

  ٓ ُٓ   ُٓ َٔ ْ=َٔ 

نشاط احملادثة فعاليا  ُٓ
بالكتاب التعليمي 

 ادلتميز

 ُ ٓ ُْ  ِ ُٓ ٓٔ ْ=ٓٔ 

 كربليل البيانات السابقة ىو:
 ُٓ=ُ x ُٓالنتيجة األدىن = x مجلة السؤاؿ 
 َٔ=ْ x ُٓالنتيجة األعلى =x مجلة السؤاؿ 

كربليل البيانات يف اجلدكؿ السابقة ىو النتيجة األعلى تنقسم إذل مجلة استجابة 
ستبانة إذل ادلعلمات, ىي ما , كربصل الباحثة من نتائج التجربة احملدكدة من اإلْىي 
 :يلى

 ٙٔجدول 
 طالباتاإلستبانة لل

 النتيجة العلى الرقم
 جملة استجابة

 النتيجة

ُ ٖٔ/َِ ّ،ْ 
ِ ْٖ/َِ ِ،ْ 
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ّ ٓٔ/َِ ِ،ٖ 
ْ ْٖ/َِ ِ،ْ 
ٓ ْٖ/َِ ِ،ْ 
ٔ ّٗ/َِ ُ،ٗٓ 
ٕ َٔ/َِ ّ 
ٖ َْ/َِ ِ 
ٗ ٕٔ/َِ ّ،ٖ 

َُ َْ/َِ ِ 
ُُ ٖٔ/َِ ّ،ْ 
ُِ ْْ/َِ ِ،ِ 
ُّ ّٔ/َِ ُ،ٖ 
ُْ َٔ/َِ ّ 
ُٓ ٓٔ/َِ ِ،ٖ 

 ّٓ،ّٗ جملة
 البيانات:
  P :  ادلطلوبةالنسبة 
 رلموعة إجابة اجملبُت يف حبة كاحدة  :     
 مجلة إجابة األعلى يف حبة كاحدة:      
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 العدد الثابت : 100%  

  
  

   
        

  
     

  
        

          P = 65,58% 
 ٚٔالجدول 

 تقدير نتائج من الطلبة
 تقدير نتيجة

 ناقص جد ِٓ-َ
 ناقص َٓ-ِٔ
 جيد ٕٓ-ُٓ
 جيد جدا ََُ-ٕٔ

كمن اجلدكاؿ السابق عرفت الباحثة نتيجة الكتاب التعليمي من التجربة احملددة حصلت 
 "جيد"على نتيجة 

 مناقشة البحث ونتائجها ب. 

يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات ادلنهج، فهو إحدل 
ايف تتحقق ركائزه األساسية يف أم مرحلة تعليمية، فمن حبلؿ زلتواه اللغوم كالثق

األىداؼ اليت نريد ربقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إذل ادلكونات األخرل 
 ٓٓللمنهج من أنشطة كطرؽ تدريس.

 

                                                           
.  االعتصاـ دار: الرياض. بالعربية الناطقُت لغَت التعليمية الكتب عدادإ أساس.  دكنالسنة. عبداهلل احلميد كعبد الغارل اهلل ناصرعبد55

 7. ص
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كما ييعٌد الكتاب العلمي التعليمي السلطة األساسية يف فرض الفكرة ألنو 
ادلفهـو يشَت يؤكد ادلعاين فيحقق غندئذ بالغ األثر يف نفوس ادلتعلمُت. كإذل ىذا 

( قائبل: "الكتاب التعليمي شديد التأثَت على ُُٗٗعبد احلميد عبد اهلل )
الدارسُت لو ألنو يعرض كجهة نظر عن احلقيقة كصورة عن العادل ربمل يف نفسها 

 ٔٓإثبات صحتها.
كتزداد أعلية الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ادلبٌت 

كتربوية سليمة، كتزداد معها حاجتنا إليو، عندما ننظر فيما قدـ على أسس لغوية 
للميداف من كتب سواء منها ما قدمتو أك أشرفت عليو جهات خارجية، أك 
جهات عربية إسبلمية، كتزداد عندما نسمع الشكول صارحة من بعض ىذه 

 ٕٓالكتب من الدراسات العملية ككتابات ادلتخصصُت يف ىذا ادليداف.
عن يف تقدًن ادلواد بأسس إعداد الكتاب باحثة ادلفاىيم األساسية فأدخلت ال

رلموع العمليات اليت يقـو بػها ادلؤلف إلعداد كتابو قبل إخراجو يف شكلو 
. أدخلتها الباحثة بالعوامر النػهائي ، كطرحػو لبلستخداـ يف فصػوؿ تعليم اللغػة

 ىذه األسس : كمنالوضيحة يف كل مادة اليت سبكنها بالتعليم العلمي.
االىتماـ بأف يكوف احملتول الفكرم دلادة الكتاب العلمية إسبلميا بطريقة مباشرة (أ 

 أك غَت مباشرة باعتبار أف اللغة العربية لغة القرآف .
اختيار األلفاظ كالًتاكيب السهلة الشائعة دلادة الكتاب العلمية مع احلرص على (ب 

 احملتول الفكرم اجلديد ادليسر .
 التدريبات كالتمرينات بأظلاطها ادلختلفة مع مراعاة التقوًن ادلستمر . اإلكثار من(ج 
االستعانة بالصور لكونػها تشكل عنصرا حسيان يوضح ادلادة ادلقدمة كيقربػها (د 

 ألذىاف الدارسُت .

                                                           
 نفسادلرجع56
 .ِ:  دكف سنة. ص ُِْٕالناطقُت هبا.عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزانز إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت ٕٓ
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العناية بالتدرج اللفظي كالتسلسل العلمي للمادة ادلقدمة فيكوف االنتقاؿ من (ق 
 إذل اجلمل ادلركبة. ادلفردات إذل اجلمل البسيطة

 سبلمة ادلادة ادلقدمة من األخطاء اللغوية كالعلمية كالفكرية .(ك 
 الًتكيز على احلوارات القصَتة اليت تتطلبػها مواقف احلياة اليومية العامة .(ز 
احلرص على أف تعاجل ادلادة ادلقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتُت العلمية (ح 

 ٖٓكالوظيفية معان .

ـ ىو النشاط اللغوم األكؿ الذم يعتمده الطفل قضاء حاجتو كتسَت ككذلك الكبل
أمور حياتو، ألنو غَت قادرا على إستخداـ الكتابة، كوسيلة من كسائل اإلتصاؿ اللغول " 
كىذه السنوات اليت يتكلم فيها الطفل قبل أف يكتب غلب أال نقلل من شأهنا يف تعليم 

وه لغويا، ككثَت من ادلربيُت شلن يشتغلوف بتعليم اللغة كندرؾ أعليتها يف تقدـ الطفل كظل
% من النشاط اللغوم يكوف تشاطا شفهيا، كاألنشاطة ٓٗاللغة يريدكف أف حوارل 

 .ٗٓ(َُٖٗ، َُٗالشفهية سبثل مصدرا مهما لكثَت من ألواف التعبَت التحرير ")رلاكرا، 
مطالبها كخصائص  للمحادثة يف برامج تعليم العربية ثبلثة مستويات رئسية تتفاكت

كما ادلستول األكؿ مناسبا للكتاب ادلطور: كىو   َٔيتفاكت ادلستول اللغول للدرسُت
خاص بالدراسُت اجلداد الذين يتتظموف يف برامج تعليم اللغة العربية، شأف أية لغة تدرس 

ك لغَت ال هبا سابق علم ذلم هبذه اللغة أك ألفة هبا. ك احملادثة على ىذا ادلستول تقتصر أ
تكاد تقتصر، على ربفيظ ىؤال الدارسُت ظلاذج من احملادثة العربية الصحيحة سواء يف 
طريقة احملادثة أك نعمة احلديث أك لغتو كموضوعات احملادثة على ىذا ادلستول تكوف 
زلددة عادة، ال يتطرؽ األمر فيها إذل تنوع ادلوقف بشكل يربك الدرس. أك تعدد 

تبادؿ التعبَتات على غَت نظاـ )حيث أف من خصائص كجهات النظر يف احلوار، أك 
احملادثة بشكلها الطبيعي أف تكوف تلقائية حرة كما سبق القوؿ(. يف ىذا ادلستول يلقي 
                                                           

 .ِٖ:  دكف سنة. ص ُِْٕعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزانز إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. َُ
َُِْ، ـ(ََِّ  –ق ُِْْزلمد إبراىيم اخلطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، )مكتبة التوبة ٗٓ

َُِطعيمة، مرجع نفسو، ص : رشدل أمحد 60
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ادلعلم احملادثة مجلة أك سبثيلها أك تكليف بعضهم بذكر ما ػلفظونو منها. ادلهم ىنا أف 
ظلط الكبلـ كالتعبَت فيها. احملادثة  يألف الدارس أصوات اللغة كمفرداهتا، كأف يتعرؼ على

 ظلط ثقايف ؼلتلف ببلشك من رلتمع آلخر كمن مجاعة لغوية ألخرل.
احملادثة يف ادلرحلة اإلبتدائية للطالبات يف معهد طورت الباحثة الكتاب التعليمي دلادة 

ستخدمت الباحثة منهج البحث االًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقية. ك 
كفضلت الباحثة ىذا النموذج ألف . (Dick & Carryعلى ظلوذج ديك ككارم )التطويرم 

بسيطة ككاضحة لتطوير الكتاب التعليمي، فوضحت  ىذه اخلطوات لديها خطوة إجرائية
ربليل، كتصميم اإلنتاج، كتطوير :  61الباحثة باخلطوات التالية لكي يكوف ادلنهج أكضح

 اإلنتاج، ذبربة، كتقوًن.
ير الكتاب التعليمي، رتبت الباحثة خطوات التطوير ىي ربليل كمن عملية تطو 

االحتياجات كادلشكبلت، مث مجع البيانات عن األشياء احملتاجة يف تصميم الكتاب 
التعليمي إلجابة عن ادلشكبلت ادلطركحة، مت تطوير ادلنتح دبواصفات اخلاصة، مث التجربة 

طالباتفي ادلرحلة اإلبتدائية يف معهد عشرين كإذل  اتنشاط احملادثةإذل اخلرباء كمعلم
مث تقوًن جودة ادلنتج بوسيلة االستبانة  الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقية

إذل اخلرباء كمعلمات احملادثة كإذل عشرين طالبات من دلقابلة حىت تكوف ادلنتج األخَت كا
نتج بوسيلة ادلبلحظة معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي مث تقوًن جودة ادل

 كاإلستبانة كادلقابلة كالوثائق حىت تكوف ادلنتج األخَت. 
كمن حصوؿ التقوًن كصبلحية الكتاب التعليمي، البد أف هتتم الباحثة استخداـ 
اللغة ادلبلئمة دبرحلة الدارسُت، كالصور اإلسبلمية يف تقدؽلها، كاأللواف ادلطركحة جلذابة 

 الدارسُت. 
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كىو  Likertنتائج التقوًن، استعملت الباحثة مقياس ظلوذج ليكرتكيف تقدير 
أسلوب لقياس عوامل التقييم، كاعتمادا  بادلقياس تدؿ على درجة ادلوافقة أك االعًتاض 

 .على صيغة ما
% ٔ،ُٖ من اخلرباء أف الكتاب التعليمي ادلطور حاصل على درجة كاحلاصل

حاصل على كىي على مستول "جيد جدا"، ك من خبَت مادة التعليم )الكتاب التعليمي( 
خبَت زلتول الكتاب كلغتو كىي على مستول "جيد جدا"، % من ٕٓ،ٖٕدرجة 

% من خبَت رئيس شؤكف معهدية دبعهد الًتمسي اإلسبلمي ٕٔ،ُٗحاصل على درجة ك 
معلمات اللغة  تائج% منِْ،َٖحاصل على درجة كىي على مستول "جيد جدا"، ك 

من عشرين % ٖٓ،ٓٔحاصل على درجة ل "جيد جدا"، ك العربية كىي على مستو 
كمعٌت ذلك أف الكتاب التعليمي طالبات يف ادلرحلة اإلبتدائية كىي على مستول "جيد". 

، جذاب كزلب كسهلة طالبات يف ادلرحلة اإلبتدائيةادلطور صاحلا للتطبيق على 
 عندالطالبات يف فهم مواد اللغة العربية.

صائص ادلتميزة، فيو ادلزايا كادلعايب. ككذلك دبواصفات لكل الكتاب التعليمي اخل
احملادثة يف ادلرحلة الكتاب التعليمي الذم ألفتو الباحثة يف تطوير الكتاب التعليمي دلادة 
 ىي: اإلبتدائية للطالبات دبعهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقية

 أف الكتاب يناسب للمرحلة اإلبتدائية .ُ
 يناسب حبياة الطالبات اليوميةأف الكتاب  .ِ
 أف الكتاب ملونة .ّ
أف يف كل باب من الكتاب يوجد الصورة اليت تصور  .ْ

 الباب
 أف الكتاب غلعل الطالبات شجاعات يف دراستو .ٓ
 أف الكتاب خاصا دلهارة الكبلـ. .ٔ
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 الفصل الخامس

 ملخص البحث التطويري واالقتراحات
 

 ملخص البحث التطويري-أ 

الكتاب التعليمي لنشاط احملادثة يف ادلرحلة اإلبتدائية. كىذا قامت الباحثة بتطوير 
يعطي التوقعات لتحسُت نوعية التعليم يف ادلعاىد.ىذا النموذج مناسبا باحتياجات 
ادلعلمُت بعدـ مبادئ توجيهيتو على تعليم اللغة العربية يف مهارة الكبلـ خاصا للمحادثة 

 .وؿ هباحسب اىداؼ التعليم من مهارة الكبلـ ادلعم
 يف نشاط احملادثة للمرحلة اإلبتدائية عملية تطوير الكتاب التعليمي (ُ

اليت جرت بعد صبلة الصبح عملية التعليم يف نشاط احملادثة للمرحلة اإلبتدائية 
يف كل ادلسكن من مساكن الطالبات يف معهد الًتمسي، باتشيتاف، جاكل 

تطبيق اللغة العربية   . كالغرض من ىذا النشاط قدرة الطالبات علىةالشرقي
كبلما.كانت التعليم يف نشاط احملادثة يبدأ بعد صبلة الصبح مجاعة. 
كالطالبات غلمعن حسب فصوذلن يف ادلسكن. ككليس الكتاب التعليمي خاصا 

 ذلذا النشاط ألف ادلادة التعليمية تؤخذ من ادلعاجم بغَت ترتيب كمناسب.

ادثة للمرحلة اإلبتدائية. قامت الباحثة طورت الباحثة الكتاب التعليمي دلادة احمل
. كرتبت الباحثة (Dick & Carryعلى ظلوذج ديك ككارم )يف عملية التطوير 

خطوات التطوير ىي ربليل االحتياجات كادلشكبلت، مث مجع البيانات عن 
األشياء احملتاجة يف تصميم الكتاب التعليمي إلجابة عن ادلشكبلت ادلطركحة، 

دبواصفات اخلاصة، مث التجربة إذل اخلرباء كمعلماتاحملادثة كإذل  مت تطوير ادلنتح
عشرين طالبات من معهد الًتمسي اإلسبلمي باتشيتاف، جاكل الشرقي مث 
تقوًن جودة ادلنتج بوسيلة ادلبلحظة كاإلستبانة كادلقابلة كالوثائق حىت تكوف 

 ادلنتج األخَت. 
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كىو  Likertقياس ظلوذج ليكرتكيف تقدير نتائج التقوًن، استعملت الباحثة م
أسلوب لقياس عوامل التقييم، كاعتمادا  بادلقياس تدؿ على درجة ادلوافقة أك 

 .االعًتاض على صيغة ما

 صفات من الكتاب التعليمياادلو  (ِ

لكل الكتاب التعليمي اخلصائص ادلتميزة، فيو ادلزايا كادلعايب. ككذلك 
الباحثة يف تطوير الكتاب التعليمي دلادة دبواصفات الكتاب التعليمي الذم ألفو 

 احملادثة ىي:

 أف الكتاب يناسب للمرحلة اإلبتدائية(أ 
 أف الكتاب يناسب حبياة الطالبات اليومية(ب 
 أف الكتاب ملونة، أف يف كل باب من الكتاب يوجد الصورة اليت تصور الباب(ج 
 أف الكتاب غلعل الطالبات شجاعات يف دراستو(د 
 .الكبلـ أف الكتاب خاصا دلهارة(ق 

 يف نشاط احملادثة للمرحلة اإلبتدائية الكتاب التعليمي صبلحية( ّ
% ٔ،ُٖ كيف تقدير من اخلرباء أف الكتاب التعليمي ادلطور حاصل على درجة

من خبَت مادة التعليم )الكتاب التعليمي( كىي على مستول "جيد جدا"، 
على خبَت زلتول الكتاب كلغتو كىي % من ٕٓ،ٖٕحاصل على درجة ك 

% من خبَت رئيس شؤكف ٕٔ،ُٗحاصل على درجة مستول "جيد جدا"، ك 
حاصل معهدية دبعهد الًتمسي اإلسبلمي كىي على مستول "جيد جدا"، ك 

معلمات اللغة العربية كىي على مستول "جيد  تائج% منِْ،َٖعلى درجة 
من عشرين طالبات يف ادلرحلة % ٖٓ،ٓٔحاصل على درجة جدا"، ك 

كمعٌت ذلك أف الكتاب التعليمي ادلطور لى مستول "جيد". اإلبتدائية كىي ع
، جذاب كزلب كسهلة طالبات يف ادلرحلة اإلبتدائيةصاحلا للتطبيق على 

 عندالطالبات يف فهم مواد اللغة العربية.
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 االقتراحات-ب 

 بعد إجراء ىذا البحث، قدمت الباحثة ادلقًتحات اآلتية:

ث أخرل أف يطوركا الكتاب التعليمي ػلسن على الباحثُت اآلخرين مستقببل ببحو  .1
باالىتماـ إذل خصائص التعليم كل مهاراهتا كعناصرىا، ألف ليس كل ادلهارة ؽلكن 

 بتطبيق التعليم العلمي.

كبتطوير الكتاب التعليمي، من األحسن للمدرسُت أف يستخدموا طريقة التعليم  .2
األخرل حىت تكتمل ادلواد ادليسرة يف تطبيق التعليم العلمي. كأف يهتموا بادلراجع 

 كػلصل الطبلب على ادلعلومات الكاملة كفق ادلنهج الدراسي ادلقرر عليهم.

طورت الباحثة الكتاب التعليمي بتجربة إذل ادلدرسة الواحدة فقط، كأهنا مازالت  .3
ربتاج إذل مزيد من التجربة يف عدة أماكن أك مدارس أخرل، كما أهنا مازالت ربتاج 

لذا تقًتح الباحثة أف تكوف حبوث أخرل تكمل ما ينقصها  .اتإذل اإلصبلح
كتصلح أخطاءىا كما تقًتح أف ذبرم التجربة بشكل أكسع يف ادلدارس أخرل. كاهلل 

 أعلم بالصواب. 
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