أ

تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية
يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
رسالة ادلاجستري
إعداد:

ديه دين أمينة
رقم التسجيل05271155 :

إشراف:

د .ولداان وركاديناات
ٖٜٖٜٜٜٔٓٓٔٓٔٚٓٓٔٔٛ

د .حليمي زهدي
ٜٜٕٜٔٛٔٓٔٙٓٓٓٔٔٓٓٚ

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
7102

ب

تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية يف قسم
تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
رسالة ادلاجستري
تقدـ إىل جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج الستيفاء شرط من
شركط اٜنصوؿ على درجة اٞناجستًنيف تعليم اللغة العربية
إعداد:
ديو جٌن أمينة
رقم التسجيلٕٜٔ٘ٚٓٓ٘ :

قسم تعليم اللغة العربية
كلية الدراسات العليا
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
مايو 7102

ج

د

ادلوافقة واالعتماد من جلنة ادلناقشة
إف رسالة اٞناجستًن ٓنت العنواف :تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على
أساس الدراسة التقابلية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج ،اليت أعدهتا الطالبة:
 :ديو دين أمينة
االسم
رقم التسجيل ٕٜٔ٘ٚٓٓ٘ :
قد دافعت الطالبة عن ىذه الرسالة أماـ ٠نلس اٞنناقشة كيقر قبوٟنا شرطا
للحصوؿ على درجة اٞناجستًن يف تعليم اللغة العربية ،كذلك يف يوـ  ...بتاريخ ...
كيتكوف ٠نلس اٞنناقشة من السادات:
رئيسا مناقشا
الدكتور عبد الوىاب الراشدم
رقم التوظيف ٜٕٕٔٚٓٚٔ ٕٖٓٓٓٓ ٔ ٖٓٓ :
مناقشا أساسيا
الدكتور نور ىادم
رقم التوظيف ٜٖٔٙٗٓٔٓ ٕٖٕٓٓٔ ٔ ٓٓٔ :
مشرفا مناقشا
الدكتور كلداان كرغاديناات
رقم التوظيفٜٕٖٜٜٜٖٔٚٓٓٔٔٛٓٔٓٓٔ :
مشرفا مناقشا
الدكتور حليمي زىدم
رقم التوظيفٜٜٕٜٔٛٔٓٔٙٓٓٓٔٔٓٓٚ :
اعتمادا
مدير الدراسات العليا

األستاذ الدكتور موليادم اٞناجستًن
رقم التوظيفٜٜٕٖٔ٘٘ٓٚٔٚٔٛٓٔٓٓ٘:

ه

إقرار الطالبة
أان اٞنوقع أدانه ،كبياانيت كاآلتية:
 :ديو دين أمينة
االسم
رقم التسجيل ٕٜٔ٘ٚٓٓ٘ :
:تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة
العنواف
التقابلية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
اٜنكومية ماالنج
أقر أبف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفًن شرط للحصوؿ على درجة اٞناجستًن يف
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا َنامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية
ماالنج ،حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من إبداع غًنم أك أتليف اآلخر .كإذا ادعى
أحد استقباال أهنا من أتليفو كتبٌن أهنا فعال ليست من ُنثي فأان أٓنمل اٞنسؤكلية على
اٞنشرؼ أك على كلية الدراسات العليا َنامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية
ماالنج.
ىذا ،كجررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اٝناصة كمل ٩نربين أحد على ذلك.
ماالنجٕٔ ،مايو
الطالبة اٞنقررة،

ديو دين أمينة

و

استهالل

ِْ ك الَّ ِذم َخلَ َق (ٔ) َخلَ َق
ْاإلنْ َسا َف ِم ْن َعلَ ٍق (ٕ) اقْػَرأ
َ ِّاقْػَرأْ ِِب ْس ِم َرب
ِْ ك ْاألَ ْكرُـ (ٖ) الَّ ِذم َعلَّم ِِبلْ َقلَ ِم (ٗ) َعلَّم
)٘( اإلنْ َسا َف َما َملْ يػَ ْعلَ ْم
َ
َ
َ َ َُّكَرب
)٘-ٔ (العلق
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
menciptakan (1), Dia telah menciptakan manusia dari 'Alaq (2),
Bacalah dan Tuhanmulah yang paling Pemurah (3), Yang
mengajar manusia dengan pena (4), Dia mengajarkan kepada
manusia apa yang belum diketahuinya (5) (QS: Al-alaq 1-5)

ز

إهداء
أىدم ىذه الرسالة إىل:

أمي الكرمية "لطفية" وأيب الكرمي "أاننج أفندي"

حّت رزقين هللا حلوة علما.
كعرفين إسالما ّ
اللذاف ربياين خلقا كراقبين عبادة كعلّماف خًنا ّ
متّع هللا حياهتما يف طاعتو كىدايتو كأكرمهما هللا َناه حبيبو.
أخاي احملبوابن
"عفيف ال ّدين" و "دمحم إمام غزايل"
الذين شجعوين كدعوينّ ،نور هللا قلوهبم ِبلعلم كاٟندل ،كمأل عقوٟنم ِبلفتوح لنيل اٞنىن،
كاٗنعهم يف دار العلى

ح

شكر وتقدير
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اٜنمد هلل رب العاٞنٌن كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاٞنرسلٌن كعلى آلو
كأصحابو أٗنعٌن ،كبعد.
يسر الباحثة انتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستًن ،كىنا تريد الباحثة أف
تقدـ من صميم قلبها العميق أجزؿ الشكر كأٖنن التقدير ٞنن قد ساىم كساعدىا على
كتابة ىذه الرسالة ،كىم:
ٔ .األستاذ الدكتور اٜناج موجيا راىرجو اٞناجستًن ،مدير جامعة موالان مالك إبرىيم
اإلسالمية اٜنكومية ّناالنج.
ٕ .األستاذ الدكتور اٜناج ُنر الدين اٞناجستًن ،مدير الدراسة العليا ،كالدكتور اٜناج
كلداان كرغاديناات اٞناجستًن ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك
إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ّناالنج
األكؿ ،كالدكتور حليمي
ٖ .الدكتور اٜناج كلداان كرغاديناات اٞناجستًن بصفتو اٞنشرؼ ّ
زىدم اٞناجستًن ،بصفتو اٞنشرؼ الثاين ،الّلذاف كجها الباحثة كأرشداىا كأشرفتا
عليها بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.
ٗ .رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية
ماالنج كٗنيع األساتذة كالطلبة اٞنرحلة الرابعة الذين ساعدكا الباحثة يف إكماؿ كتابة
ىذه الرسالة.
٘ٗ .نيع األساتذة يف الدراسات العليا ،كاألصدقاء خاصة فصل ق يف الدراسات العليا
الذين يشجعوف الباحثة ،كمن ال يستطيع الباحث أف يذكرىم ٗنيعا.

ط

ىذا ،كأسأؿ هللا العظيم أف تكوف أعماٟنم مقبولة كمثابة ،كتكوف رسالة اٞناجستًن ىذه
انفعة كمفيدة ٞنتعلم اللغة كمعلمها يف ىذا العامل ،أمٌن.
ماالنج ،مايو ٕٓٔٚ
الباحثة،

ديو دين أمينة

ي

مستخلص البحث
أمينة ،ديو دين ،ٕٓٔٚ .تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية قسم تعليم اللغة العربية جامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج .رسالة اٞناجستًن ،قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الدراسات العليا
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج.
األكؿ :الدكتور كلداان كركاديناات ،اٞنشرؼ الثاين :الدكتور حليمي زىدم.
اٞنشرؼ ّ
الكلمات األساسية :مهارة الكتابة ،الدراسة التقابلية
كتعود الطالب على مفهوـ اللغة اإلندكنيسيا عند كتابة اٛنملة
إ ّف تركيب اللغة اإلندكنيسيا كالعربية مشاهبة كاختالؼّ .
هتم ّنشاهبة كاختالؼ بٌن اللغة
العربيةّ .
حّت صارت اٛنملة غًن صحيحة .كاعتمد الطلبة على الكتاب التعليمي اٞنستخدـ مع أنّو مل ي ّ
حل للمشكلة اللغوية
األصلية كاللغة اٞندركسة .فالدراسة التقابلية ىي أنشطة التقابلية بٌن اٛنملتٌن أك أكثر ٞنعرفة الفرؽ بينهم .كىي ّ
التدخل اللغوم .فأرادت الباحثة أف تقوـ بتطوير الكتاب التعليمي يف مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية قسم تعليم اللغة
مثل ّ
العربة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج.
كيهدؼ ىذا البحث إىل معرفة توضيح الدراسة التقابلية بٌن اللغة اإلندكنيسيا كالعربية يف تعليم مهارة الكتابة .كمعرفة إٕناـ
عملية تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية .كمعرفة فعالية الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة
الكتابة على أساس الدراسة التقابلية .كمعرفة مواصفات الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية
كأما مدخل ىذا البحث فهو اٞندخل الكمي كالكيفي .كأما منهج البحث اٞنستخدـ يف ىذا البحث ىو اٞننهج
التطوير ( )Research and Developmentعند بولد ككوؿ ) .(Bold & Gallكأما طريقة ٓنليل البياانت اٞنستخدمة ىي
التحليل إحصائي االستداليل (ِ )Analysis Statistic Inferensialبستخداـ اختبار )T-test( T
ّأما نتائج ىذا البحث ىي )ٔ:أ ّف النتيجة على مطابقة التنبّؤ يف الرتاكيب اٞنشاهبة كتشًن اإلجابة الصحيحة إىل ٖ%ٛ
كيدؿ اختبار التوضيح على غًن مطابقة التنبّؤ يف الرتاكيب اٞنختلفة كتشًن اإلجابة الصحيحة إىل
كاإلجابة اٝنطيئة تشًن إىل ّ .%ٕٚ
٘ %ٚكاإلجابة اٝنطيئة تشًن إىل ٕ٘ %رأت الباحثة سبب غًن مطابقة التنبّؤ يف ع ّدة األجزاء متعلّق ِبلعوامل اٞنختلفة مثل خربة
التعلّم ،كاستيعاب اٞنفردات ،طريقة التعليم كاسرتاتيجيتو )ٕ .فوضحت الباحثة خطوات التطوير ) (Bold & Gallكىيٓ :نليل
اٜناجات كاٞنشكالت من نتيجة توضيح التنبّؤٗ ،نع البياانت ،تصميم اٞننتاج على أساس الدراسة التقابليّة ،تصديق اٝنرباء،
اإلصالحات األكىل ،التجربة األكىل ِبٞنقيا الصغًن كالكبًن ،اإلصالحات الثانية ،التجربة اٞنيدانية ِبٞنوضوعٌن من الكتاب،
اإلصالحات الثالثة ،كاإلنتاج اٛنماعي )ٖ .أقامت الباحثة ْنربة موضوعٌن من الكتاب التعليمي ِبٞننهج ( intact group
 )comparisonكىي انقساـ الفصل إىل ٠نموعتٌن التجريبية كالضابطة .كأقامت الباحثة يف الفصل ب بعشرين طالبا كاستخدمت
الباحثة ت -االختبار يف ٓنليلي البياانت .كحصلت الباحثة على نتيجة ت اٜنساب  ٙ،ٕٙكىي أكرب من نتيجة ت اٛندكؿ
فعاؿ .كيف اٞنوضوع الثاين أقامت الباحثة عمليّة التجربة بنفس اٞننهج
ٔ .ٕٚ،كىذه النتيجة ّ
اٞنطور ّ
تدؿ على أ ّف الكتاب التعليمي ّ
تدؿ على أ ّف الكتاب التعليمي
كحصلت على نتيجة ت اٜنساب  ٘،ٔٙكىي أكرب من نتيجة ت اٛندكؿ ٔ ٕٚ،كىذه النتيجة ّ
فعاؿ كاثبتّ )ٗ .أما مواصفات من الكتاب التعليمي
فعاؿّ .
كدلت نتيجة االختبار من اٞنوضوعٌن على أ ّف الكتاب التعليمي ّ
اٞنطور ّ
ّ
ىي تصميم الكتاب التعليمي على اٞندخل اٞنضموف ( )forward Designكيف ىذا اٜناؿ نظّمت الباحثة اٞنضموف على أساس
اٞنادة اٞنختلفة بٌن اللغتٌن ،ك ترتيب اٞنوضوع يف الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة
حّت إىل ّ
الدراسة التقابلية من ّ
اٞنادة اٞنشاهبة ّ
مرة أخرل يف اٛندكؿ
على حسب أىداؼ الكتابة ،ك إعطاء اللوف ّ
اٞنعٌن حسب نوع اٛنملة كالكلمة ،ك اٛنملة اٞنشًنة ِبلّلوف مكتوبة ّ
كل
النموذجي .كقارنتها الباحثة ِبٞنعىن يف اٛندكؿ اآلخر ،ك إعطاء القاعدة اٞنتعلّقة ِبلدرس كشرحها ،ك إعطاء الباحثة اٝنالصة بعد ّ
أربعة دركس لتسهيل الطلبة على مراجعة ال ّدركس ،ك إعطاء اٟنيكل البياين ٞنساعدة يف تكوين اٛنملة.
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ABSTRACT
Aminata, Diah Dina. 2017, The Development Of Lesson Book On Writing Skill By
Using Contrastive Analysis Perspective Of Arabic Education Of State Islamic
University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis, Arabic Education Program,
Masterr’s Degree Program Of State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Supervisor: 1) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag 2) Dr. Halimi Zuhdi, M.Pd, M.A.
Keywords: Writing Skill, Contrastive Analysis.
As we know that Arabic and Indonesian language structure are different. But,
most of university students use Indonesian language structure in Arabic language writing.
So, those sentences become false. The university student just obey to the lesson book that
used in learning process as the common, whereas that lesson book still doesn’t pay
attention of the differences and the similar from the structure of the main languages and
the language that they are studied. Contrastive analysis is an activity to find both of the
differences and similar of two languages and also as the solution of the languages’
problem. So, the researcher want to develop the lesson book of writing skill by using
contrastive analysis theory in Arabic teaching department of State Islamic University of
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Based on that thinking, this research’s purposes are to know about 1) Prediction
test of contrastive analysis between Arabic language and Indonesian language in learning
of writing skill. 2) The development procces of developing the lesson bookl of writing
skill by using Contrastive Analysis theory. 3) The effectivity of lesson book on writing
skill by using Contrastive Analysis. 4) The characters of lesson book of writing skill by
using Contrastive Analysis.
This research uses qualitative and quantitative approach. And this research’s kind
of method is Research and Development by Bold and Gall model. For the analysis of this
research’s data, are used inferential statistic analysis by using t test.
The results of this research are: 1. The score of prediction test are showing the
appropriate prediction of similar structure by score 83% true answers and 27% false
answers. Whereas, the structure differences predictions are showing disappropriating with
the score 75% true answers and 25% false answers. The researcher see there are other
factor that influence it beside language factors such as learning experience, learning
method etc. 2. Development process of Bold and Gall is a need analysis and problem
analysis by using prediction test of contrastive analysis, data collecting, product design
based on contrastive analysis, expert validation, first revision, first testing in the micro
and macro class, the second revision, product usage test by two chapters, the third
revision, massive production. 3. The researcher use test of two chapters using from the
teaching material with intact group comparison method, that is by dividing the class
become two groups, control group and experiment group. In the test of the first chapter,
the score is 26,6 (t-arithmetic) > 1,27 (t-table), it means that this teaching material is
effective. In the test of the second chapter, the researcher gets the score 16,5 (t-arithmetic)
> 1,27 (t-table), it means that this this teaching material is effective. 4. The character of
this teaching material is using forward design approach, that is the arranged of the
materials are from the material based on similar and differences structure on contrastive
analysis, the tittle of the materials are arranged by the purpose of writing skill, the
coloring is based of the type of the words and the sentences, the coloring sentences are
put on the example table and the meaning will be equaled on the other table, the resumes,
semantic mapping are also given to help the sentences writing.
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ABSTRAK
Aminata, Diah Dina. 2017, Pengembangan Buku Ajar Keterampilan Menulis dengan
Prespektif Analisa Kontrastif Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab,
Program Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: 1) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag 2) Dr. Halimi Zuhdi, M.Pd,
M.A.
Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Analisis Kontrastif
Struktur kalimat Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia adalah berbeda. Namun
mahasiswa masih terbiasa menggunakan struktur kalimat Bahasa Indonesia dalam
penulisan kalimat Bahasa Arab. Sehingga kalimat tersebut menjadi salah. Mahasiswa
hanya berpegang pada buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran yang mana buku
ajar tersebut belum memperhatikan perbedaan dan persamaan struktur bahasa asli dan
bahasa yang sedang dipelajari. Analisa Konstrastif adalah kegiatan untuk menemukan
struktur yang sama ataupun berbeda dari dua bahasa serta merupakan solusi bagi
permasalahan bahasa. Oleh karenanya peniliti ingin mengembangkan buku ajar dalam
keterampilan menulis dengan teori analisa Konstrastif. di Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1) Uji
prediksi analisa konstrastif antara Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia dalam
pembelajaran penulisan kalimat. 2) Proses Pengembangan mengembangkan buku ajar
dalam keterampilan menulis dengan teori analisa Konstrastif. 3) Efektifitas buku ajar
dalam pembelajaran keterampilan menulis dengan teori analisa Konstrastif. 4)
Karakteristik buku ajar dalam keterampilan menulis dengan teori analisa Konstrastif.
Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualtitatif dan kuantitatif. Sedangkan
jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (Research and
Development) dengan Model (Bold & Gall). Adapun Untuk menganlisa data peneliti
menggunakan analisa statistic inferensial dengan menggunakan uji t.
Adapun hasil penelitian ini adalah 1. Nilai uji prediksi menunjukkan kesesuaian
prediksi persamaan struktur dengan nilai 83% jawaban benar dan 27% jawaban salah.
Sedangkan prediksi perbedaan struktur menunjukkan ketidak sesuaian dengan nilai 75%
jawaban benar dan 25% jawaban salah. Peneliti melihat adanya factor lain yang
mempengaruhi selain faktor bahasa seperti pengalaman belajar, metode pembelajaran dll.
2. Proses pengembangan Model (Bold & Gall) yaitu analisa kebutuhan dan masalah
dengan menggunakan uji prediksi analisa konstrastif, pengumpulan data, desain produk
dengan basis teori analisa kontrastif, validasi ahli, revisi pertama,uji coba pertama dengan
kelas mikro dan makro, revisi kedua, uji coba pemakaian dua materi produk, revisi ketiga,
produksi masal. 3) Uji pemakaian yaitu dua bab dari buku ajar dengan metode intact
group comparison yaitu dengan membagi satu kelas menjadi dua kelompok. Kelompok
control dan kelompok eksperimen. Pada uji bab pertama peneliti mendapatkan nilai 26,6
(t-hitung) > 1,27 (t-tabel) yang berarti buku ajar yang telah dikembangkan efektif. Pada
uji bab kedua, peneliti mendapatkan nilai 16,5 (t-hitung) > 1,27 (t-tabel) yang berarti
buku ajar yang telah dikembangkan efektif. 4) Karakteristik buku ajar yaitu desain produk
menggunakan pendekatan (forward design) dengan berdasarkan materi persamaan
struktur dan perbedaaan struktur dalam analisa kontrastif, judul materi disusun
berdasarkan tujuan keterampilan menulis, pemberian warna sesuai jenis kata dan kalimat,
kalimat yang ditandai dengan warna akan diletakkan di dalam tabel contoh dan
dibandingkan dengan maknanya pada tabel lainnya,pemberian ringkasan, pemberian
smantic mapping unruk membantu dalam penulisan kalimat.
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األول
الفصل ّ

اإلطار العام والدراسات السابقة
أ .مقدمة
إف تعليم اللغة العربية يستهدؼ إىل تنمية مهارة الطلبة يف اللغة العربية بصورة
شاملة كمتكاملة اليت تتضمن اٞنهارات األربع كالعناصر الثالثة ،كىي مهارة االستماع
كالكالـ كالقراءة كالكتابة ككذلك اٞنفردات كاألصوات كالرتاكيب.
أتيت مهارة الكتابة متأخرة ُنسب ترتيبها بٌن بقية اٞنهارات؛ فهي أتيت بعد
مهارة القراءة .كنشًن ىنا إىل أف الكتابة عملية ذات شقٌن؛ أحد٨نا آيل ،كاآلخر
(اٜنركية) اٝناصة برسم حركؼ اللغة
عقلي .كالشق اآليل ٪نتوم على اٞنهارات اآللية ّ
العربية ،كمعرفة التهجئة ،كالرتقيم يف العربية .أما اٛنانب العقلي ،فيتطلب اٞنعرفة اٛنيدة
ِبلنحو ،كاٞنفردات ،كاستخداـ اللغة.
كما عرفنا أف الكتابة ىي إحدل من كسائل االتصاؿ لإلنساف سول الكالـ
كأراد اإلنساف أف ٫نرب غًنه ّنا خطر يف ِبلو ِبلكتابة .فالكتابة ٟنا عدة األىداؼ منها
لإلخبار ،كللتحقيق ،كللرتكيح ،كللتعبًن ٔ.لذلك عندما أراد الشخص أف ٫نرب شيئا
ِبلكتابة الزـ عليو أف يرّكب الكلمة فالكلمة حّت تصًن اٛنملة اٞنفهومة .كمن األخطاء
الشائعة استخدـ الطلبة تراكيب كأساليب اللغة األـ لتعبًن أفكارىم يف اللغة الثانية أم
اللغة العربية كصارت الكتابة غًن مفهومة ،مع أف اللغة اإلندكنيسية ٟنا نظاـ النحو
كالرتكيب كاألسلوب ٔنتلف ِبللغة العربية حّت تكوف ىذه الفركؽ سبب أخطائهم يف
الكتابة.
1
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فتتعود الطلبة ّنفهوـ اللغة األصلية يف ٗنيع العناصر اللغوية مثل األصوات
ّ
كالنحو كالصرؼ كالداللة .كىذا ٩نعل الطلبة متحًنين عند فهم اللغة األجنبية ،كبدت
اٜنًنة عندما جرت عملية التعليم مثل حٌن علّم اٞندرس أصوات األحرؼ اٟنجائية.
فاألحرؼ اليت كجدىا الطلبة يف اللغة األـ سيفهم أسهل من األحرؼ اليت ما كجدىا
يف اللغة األصلية كيقاس ىذا األمر يف عناصر اللغوية األخرل كتسمى ىذه اٜنالة
ٕ
التدخل اللغوم ينقسم إىل
ِبلتدخل
اللغوم .كبناءن على قوؿ خًن كليوين أغسطنا أف ّ
ّ
ّ
التدخل يف النحو
التدخل يف الصرؼ ك ّ
التدخل يف األصوات ك ّ
أربعة أقساـ أال كىي ّ
التدخل يف اٞنعىن أم الداللةٖ.فال عجب إف كجدت الصعوِبت عند الطلبة كاٞندرس
ك ّ
يف عملية تعليم اللغة األجنبية.
ٗ
الدراسة التقابلية ىي أنشطة التقابلية بٌن اٛنملتٌن أك أكثر ٞنعرفة الفرؽ بينهم.
أم هبذا اٜناؿ يقصد عن اٛنملة العربية كاإلندكنيسية حّت يظهر اٞنشاهبة كاالختالؼ
بٌن ىاتٌن اللغتٌن حّت ٬نكن استخدامها يف تعليم مهارة الكتابة .كما أ ّكده
٘
حل للمشكلة اللغوية ألهنا ستقابل فيها بٌن
التقابلية
اسة
ر
الد
ف
أ
بوركتو(ٓ)ٜٔٛ
ّ
ّ
اللغة اٞندركسة كاللغة الألـ .فأسلوب اللغة اٞنختلفة ٟنا اىتماـ أكثر من األسلوب
اٞنشابو .كمن كظائف الدراسة التقابلية ىي التنبؤ ،كالتوضيح ،كالتكاملي ،كالوقائي،
كالعالجي .نظرا إىل تلك الوظائف فهمنا أف الدراسة التقابلية ىي أحد حلوؿ
اٞنشكالت اللغوية يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكتابة.

 2أتثًن اللغة األكىل عند الطلبة يف تعليم اللغة الثانية
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سيسهل
من ىذا اٜناؿ فهمنا أف الرتكيب كاألسلوب اٞنشابو بٌن ىاتٌن اللغتٌن
ّ
الطلبة لتعبًن أفكارىم ِبلكتابة أما الرتكيب كاألسلوب اٞنختلف الذم أشكل عند الطلبة
فعندىم أكثر تركيزا ٥نو اٞندرس .فاالختالفات بٌن اللغة األصلية كاللغة اٞندركسة ٩نعل
الصعوبة يف تعليم مهارة الكتابة كِبلعكس أف اٞنشابو ٩نعل السهولة .كمن األىداؼ
اٞندرس على مالحظة أخطاء الطالب كصعوِبهتم عند تعليم مهارات
األخرل أف يقدر ّ
الكتابة كإ٩ناد حل ىذه اٞنشكلة .كىذا مؤثّر على إعداد اٞنو ّاد يف مهارة الكتابة كهبذا
سيستفيد الطلبة استفادا كثًنا لتعلم مهاة الكتابة.
فعملية التعليم أاي كاف نوعها أك ٧نطها أك مادهتا ك١نتواىا تعتمد كبًنا على
الكتاب التعليمي ،فهو ٬نثّل ِبلنسبة للمتعلّم أساسا ِبقيا لعملية التعليم كأساسا دائما
لرتقية عملية التعليم نفسها .كىو هبذا ركن مهم من أركاف عملية التعلم ،كمصدر تعليمي
يلتقي عنده اٞنعلّم كاٞنتعلّم ،كترٗنة حية ٞنا يسمى ِبحملتول األكاد٬ني للمنهج ،كلذلك
نوعية كجودة الكتاب اٞندرسي من أىم األمور اليت تشغل ِبؿ اٞنهتمٌن ِبحملتول كاٞنادة
ٙ
التعليمية كطريقة التدريس.
كتزداد أ٨نية اٞنواد التعليمية لتعليم الكتابة اٞنبىن على أسس لغوية كنفسية
متطورة تفي
كثقافية .كيواجو اٞنعلّم دائما ِبٜناجة إىل إعداد كتب دراسية كمواد تعليمية ّ
اٞنادة التعليمية ىي مقارنة
أىم اٝنطوات يف إعداد ّ
ُناجة نوعيات خاصة من الطالّب .ك ّ
اللغتٌن كالثقافتٌن (األصيلة كاألجنبية) من أجل الوقوؼ على العقبات اليت ٩نب أف
تذلّل يف عملية التعليم ٚ.كمن اآلسف إذا الحظنا عن اٞنواد التعليمية الواقعة كالسيما
الكتاب التعليمي حولنا اآلف ،كجدان معظمها أ٨نلت عن أساس اللغة فيها .مع أ ّف
 ٙعبد الر٘نن إبراىيم فوزاف ،إعداد اٞنواد تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا( ،رايض :ملك سعود العريب ٕٔٗٛ ،ىػ) ،ص.ٖ-ٕ .
 ٚإٚناعيل صيين كإسحاؽ دمحم األمٌن ،القابل اللغوم كٓنليل األخطاء( ،رايض :عمادة شؤكف اٞنكتبة – جامعة ملك سعودٜٕٔٛ ،ـ)،
ص.ٙ .
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معظم مشكالت يف تعليم اللغة العربية ىي اٞنشكلة اللغويّة أم اٞنشكالت ما تتعلق يف
ٛ
طبيعة اللغة من نظاـ صويت كصريف ك٥نوم كداليل ككتايب.
ٜنل اٞنشكلة
كمن أ٨نية إقامة ىذا البحث يف تعليم اللغة العربية ىي ّأكال١ ،ناكلة ّ
أك للعالج يف صعوِبت تعليم مهارة الكتابة اليت كجدت الفركؽ يف األساليب كالرتاكيب
يف كليت اللغتٌن عند الطلبة كاٞندرس .اثنيان ،لثركة خزانة العلم اللغة العربية كاالكتشافات
العلمية كما دامت ىذه اللغة تدرس يف ىذا البلد فالفركؽ كاٞنشاهبات اليت حصلنا من
ىذا البحث ستزيد ثركة العلم لكل من يريد أف يتعلم ىاتٌن اللغتٌن على شكل اٞنواد
الدراسية .لقضاء حاجة الطالب كاٞنعلّم عن الكتاب التعلمي اٛنيد الذم ٪نتوم على
اٞنادة اٞننظّمة عرب اختالفات كاٞنتشاهبات بٌن اللغة
اٞنادة اٛنيدة ىي ّ
اٞنادة اٛنيّدة .ف ّ
ّ
ٜ
السليقة كاللغة اٞندركسة.
التدخل
التدخل اللغوم يف تعليم مهارة الكتابة فبالطبع أف ّ
اثلثا ،لتقليل آاثر ّ
اللغوم سيحصل لكل من يتعلم اللغة األجنبية ألف أغلب الناس مطبوع من ثنائي اللغة
التدخل قط .بل
حّت أثّرت اللغة األكىل على اللغة التالية .لذلك صعبة علينا أف نزيل ّ
التدخل بطريقة عديدة منها ِبلدراسة التقابلية .اعتمادا على ما
نقل ىذا ّ
نستطيع أف ّ
تقدـ أرادت الباحثة أف تقيم البحث ٓنت اٞنوضوع تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم
مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية.
ب .أسئلة البحث
ٔ .ما توضيح الدراسة التقابلية بٌن اللغة اإلندكنيسيا كالعربية يف تعليم مهارة الكتابة؟
 ٛدمحم فهد الدخيل ،اٞنشكالت اللغوية يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا _ اٞنوسوعة الشاملة (مصر :دار النشر مطبعة اٜنليب،
 ،)ٕٜٓٓص.ٗ٘ٓ:
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 5.
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ٕ .كيف تتم عملية تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس
الدراسة التقابلية؟
ٖ .ما مدل فعالية الكتاب التعليمي يف تعليم الكتابة على أساس الدراسة التقابلية؟
ٗ .ما مواصفات الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة
التقابلية؟
أهداف البحث

ج.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

ٞنعرفة توضيح الدراسة التقابلية بٌن اللغة اإلندكنيسيا كالعربية يف تعليم مهار الكتابة
ٞنعرفة إٕناـ عملية تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس
الدراسة التقابلية
ٞنعرفة فعالية الكتاب التعليمي يف تعليم الكتابة على أساس الدراسة التقابلية
ٞنعرفة مواصفات الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة
التقابلية

د .فوائد البحث
ٔ .الفائدة النظرية
ِبالعتبار النظرم يرجى من ىذا البحث أف يزيد كيغين ثركة اٞنعلومات عن
نظرية الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة خاصة على أساس الدراسة
التقابلية.
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ٕ .الفائدة التطبيقية
حل اٞنشكلة للطالّب كتقليلها
عرب ىذا البحث ستحصل الباحثة على ّ
التدخل اللغوم يف تعليم مهارة الكتابة كنتيجة ىذا البحث ىي الكتاب
بسبب ّ
التعليمي على أساس الدراسة التقابلية يف تعليم مهارة كصارت إسهاـ خزانة العلم
اٞندرس ككذلك احملاضر.
كثركتو للطالب ك ّ
ه .حدود البحث
ٔ .اٜندكد اٞنوضوعية
يبحث ىذا البحث ٓنت اٞنوضوع تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم
مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية .فالكتاب التعليمي يف تعليم مهارة
الكتابة ٫نتصر على اٞنواد اٞنتعلّقة ِبٛنملة االٚنية اليت تشتمل على اٞنبتدأ كاٝنرب

كاٛنملة الفعلية اليت تشتمل على الفعل كالفاعل كاٞنفعوؿ يف صيغة معلومة .كأما
اٞنقصود من أساس الدراسة التقابلية ىو أف تطوير الكتاب التعليمي سيقاـ على
أساس نتيجة ٓنليل الدراسة التقابلية عن اٛنملة العربية كاالندكنيسية كفركضها.
ٕ .اٜندكد اٞنكانية
اختارت الباحثة اٞنرحلة الرابعة لقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان
مالك إبراىيم ماالنج .ألف الطالّب فيها قد ّأدكا السنة الكاملة يف الربانمج
اٝناص لتعليم اللغة العربية كمكتسبوف اٞنفردات كاٝنربة اللغوية يف أربعة اٞنهارات.
مادة مهارة الكتابة األكىل كيبحث فيها عن اٛنملة
كيف ىذه اٞنرحلة ستبدأ ّ
الفعلية.
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ٖ .اٜندكد الزمانية
حّت أبريل سنة ٕٓٔٚـ .تفهيما
سيقاـ ىذا البحث من شهر فرباير ّ
كأتكيدا هبذا اٜندكد كضعتها الباحثة يف ىذا اٛندكؿ اآليت:

رقم

أنشطة

مارس

أبريل

مايو

ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ

ٔ

ٓنديد اٞنشكلة √

ٕ

تشاكر اٞنوضوع

ٖ

أخذ االذف

ٗ

ٗنع البياانت

٘

فرز البياانت

ٙ

ٓنليل البياانت

ٚ

إجراء الباحث

ٛ

مناقشة البحث

√
√
√ √ √
√ √
√ √
√
√
اٛندكؿ ٔٔ،
اٜندكد الزمانية

8

و .الدراسات السابقة
ٔ .ركانلد شٌن ()ٜٜٔٙ
قاـ الباحث ّنوضوع " فضل استخداـ الدراسة التقابلية يف تعليم كتعلّم اللغة

األجنيب"

(the advantage of exploiting contrastive analysis in teaching and

)ُ learning a foreign languageنث يف ٠نلّة علمية ،يستهدؼ ىذا البحث ٞنعرفة
الفرؽ إمكانية األخطاء بٌن تعليم الطالّب ِبستخداـ اٞندخل االستقرائي كاٞندخل
االستنتاجيّ .أما نتيجة ىذا البحث ىي أف استخداـ اٞندخل االستنتاجي أكثر

فعالية يف تقليل إمكانية أخطاء.

ّأما منهج البحث اٞنستخدـ يف ىذا البحث ىو اٞندخل الكمي اإلحصائي.
ٕ .مصباح السركر (ٕٔٔٓ)
قاـ الباحث ّنوضوع "تطوير األ٧ناط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة" رسالة
ماجستًن قسم تعليم اللغة العربية بكلّية الرتبية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
اٜنكومية ماالنج ،يستهدؼ ىذا البحث لتطوير إنتاج األ٧ناط اللغوية يف تدريس
مهارة الكتابة كمعرفة أاثره يف تنمية مهارة الكتابة .كأما نتائج ىذا البحث أكال،
يعتمد تطوير إنتاج األ٧ناط اللغوية ِنصائص اٞنواد الدراسية كاٞننهج الدراسي .اثنيا،
تنمو كفاءة الطالب يف كتابة اٛنملة القصًنة اٞنوجزة كتؤثّر ٣نارسة القراءة كاستيعاب
هبا كتدريبات الكتابة من األ٧ناط اللغوية اٞندركسة يف ملكة األ٧ناط اللغوية عند
الطالب.
ّأما منهج البحث اٞنستخدـ يف ىذا البحث ىو اٞندخل الكيفي اإلحصائي
كّننهج التطويرم كاألدكات اٞنستخدمة ىي اٞنالحظة كاٞنقابلة كاالستبانة.
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ٖ .دمحم فارح (ٕٕٔٓ)
قاـ الباحث ّنوضوع "تطوير مادة تعليم مهارة الكتابة اٜنرة على أساس
الثقافة اإلندكنيسية اإلسالمية" رسالة اٞناجستًن يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج ،يستهدؼ ىذا البحث ٞنعرفة إعداد
مادة مهارة الكتابة اٜنرة اٞنطورة على أساس الثقافة اإلندكنيسية اإلسالمية كمعرفة
مدل فعالية اٞنادة يف تعليم مهارة الكتابة.
ّأما نتيجة ىذا البحث ىي أف عملية تطوير اٞنادة ْنرم على ٓنليل االستبانة
اٞندرس عن مشكالت تعليم اللغة
عن مشكالت الطلبة كحاجاهتم مث اٞنقابلة مع ّ
العربية مث إعداد اٞنواد اٞنناسبة مث ٓنكيم اٝنرباء.
الكيفي
ّأما اٞننهج اٞنستخدـ يف ىذا البحث ىو اٞننهج التطويرم كاٞندخل
ّ
الكمي .أما أدكات البحث اٞنستخدمة ىي اٞنالحظة كاالختبار كاالستبانة كاٞنقابلة.
ٗ .زكالفينا (ٕٗٔٓ)
قامت الباحثة ّنوضوع " تطوير مادة الصرؼ على أساس الدراسة التقابلية
ّنعهد دار الفالح اإلسالمية ِبتو جاكل الشرقية" رسالة اٞناجستًن يف قسم تعليم
اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج ،يستهدؼ ىذا
البحث ٞنعرفة تطوير مادة مهارة الصرؼ على أساس الدراسة التقابلية كمعرفة مدل
فعالية مادة الصرؼ على أساس الدراسة التقابلية يف فهم اٞنادة.
ّأما نتيجة ىذا البحث ىي أف اٞنادة تتكوف من سبعة موضوعات كىي اسم
اٞنذكر ،كاسم اٞنؤنث ،كاسم اٞنفرد كاٞنثىن كاٛنمع ،كاسم الضمًن ،كاألفعاؿ ،كفعل
اٞناضي ،كفعل اٞنضارع ،كفعل األمر .كأف مادة الصرؼ على أساس الدراسة التقابلية
فعاؿ إلفهاـ اٞنادة.
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ّأما اٞننهج اٞنستخدـ يف ىذا البحث ىو اٞننهج التطويرم كاستخدـ الباحث
شكل (ADDIEالتحليل ،كالتصميم ،كالتطوير كالتطبيق ،كالتقومي) .أما أدكات البحث
اٞنستخدمة ىي اٞنالحظة كاالختبار كاالستبانة كاٞنقابلة.
٘ .إيكا أيو فراديسكا فوترم (ٕ٘ٔٓ)
قامت الباحثة ّنوضوع " تطوير اٞنواد التعليمية على أساس التحليل التقابلي
لرتقية كفاءة الطلبة يف مادة النحو ّنعهد القلم اٞندرسة الثانوية اإلسالمية اٜنكومية
الثالثة ماالنج" رسالة اٞناجستًن يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك
إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج ،يستهدؼ ىذا البحث لتوفًن اٞنواد التعليمية
كمعرفة مواصفات اٞننتج اٞنطور
ّأما نتيجة ىذا البحث ىي أف عملية تطوير اٞنادة ْنرم على الدراسة
التمهيدية ،كالتصميم ،كتصديق ثالث اٝنرباء ،كالتجربة يف اٞنيداف .كأما مواصفات
اٞننتج اٞنطور ىي اٞنقدمة ،كأىداؼ الدركس ،كمعيار الكفاءة ،كإرشاد طريقة
التدريس ،كساعة دراسية ،كأمثلة القواعد ،كبياف القواعد على أساس التحليل
التقبلي ،كالتمرينات ،كاأللعاب اللغوية.
ّأما اٞننهج اٞنستخدـ يف ىذا البحث ىو اٞننهج التطويرم كاستخدـ الباحث
شكل (ADDIEالتحليل ،كالتصميم ،كالتطوير كالتطبيق ،كالتقومي) .أما أدكات البحث
اٞنستخدمة ىي اٞنالحظة كاالختبار كاالستبانة كاٞنقابلة.
 .ٙديو دين أمينة (ٕ٘ٔٓ)
قامت الباحثة ّنوضوع "الدراسة التقابلية بٌن اٛنملة العربية كاإلندكنسية
كأتديتها يف تعليم مهارة الكتابة " رسالة بكالوريوس قسم تعليم اللغة العربية بكلّية
الرتبية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالميّة اٜنكوميّة ّناالنق ،يستهدؼ ىذا
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البحث لدراسة مستوايت اٛنملة العربيّة كاإلندكنيسيّة كاختالفاهتا من ىاتٌن اللغتٌن
مع أتديتها يف مهارة الكتابة.
ّأما نتيجة ىذا البحث كقعت التشبهات يف ع ّدة األجزاء من تركيب اٛنملة
أقل أركاف اٛنملة ،كيف تركيب
بٌن ىاتٌن اللغتٌن اليت اقتصرت الباحثة كما يليّ :
اٛنملة االٚنية ّإما يف موضع اٞنسند إليو كمفهوـ اٛنملة  ekatransitifكاٞنتعدم إىل
اٞنفعوؿ كاحد ،كمفهوـ اٛنملة  traktransitifكالالزـ ،كانقساـ اٞنسند ،كمفهوـ
اٞنسند مفرد ،مفهوـ اٞنسند غًن مفرد فيها .كأتدية الدراسة التقابلية يف تعليم مهارة
الكتابة كاألساس يف صياغ التقنيق التعليمي يف مهارة الكتابة اليت اقتصرت الباحثة.
ّأما منهج البحث اٞنستخدـ ىو اٞننهج الوصفي ِبٞندخل الكيفيّ .أما أدكات
البحث اٞنستخدمة ىي الواثئق ،كاٞنالحظة ،كاٞنقابلة.
نظرا إىل ما تق ّدمنا من الدراسات السابقة كجدان بعض الفركؽ كاٞنتساكايت
كما يلي:
الرقم الباحث
ٔ .ركانلد
شٌن

اٞنوضوع
فضل

السنة

استخداـ ٜٜٔٙ

الدراسة التقابلية يف

التشبو

الفرؽ

ٔ .الدراسة ٔ .منهج
البحث
التقابلية

تعليم كتعلّم اللغة
األجنيب
ٕ .مصباح
السركر

تطوير األ٧ناط اللغوية ٕٔٔٓ
لتنمية مهارة الكتابة

ٔ.تطوير

ٕ .البحث
التطويرم اٞنواد
ٖ .مهارة
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الكتابة

ٕ .اٞنواد على
أساس
الدراسة
التقابلية

مادة تعليم ٕٕٔٓ ٔ .البحث ٔ .اٞنواد
ٖ .دمحم فارح تطوير ّ
على
التطويرم
مهارة الكتابة اٜنرة
أساس
ٕ .مهارة
على أساس الثقافة
الدراسة
الكتابة
اإلندكنيسية اإلسالمية
التقابلية
ٗ .زكلفينا

مادة الصرؼ ٕٗٔٓ ٔ .البحث ٔ .مهارة
تطوير ّ
الكتابة
التطويرم
على أساس الدراسة
اٞنادة
التقابلية ّنعهد دار
ّٕ .
على
الفالح اإلسالمية ِبتو
أساس
جاكل الشرقية
الدراسة
التقابلية

٘ .إيكا أيو تطوير اٞنو ّاد التعليمية ٕ٘ٔٓ
فراديسكا على أساس التحليل
فوترم

التقابلي لرتقية كفاءة
الطلبة يف مادة النحو
ّنعهد القلم اٞندرسة

ٔ .البحث ٔ .مهارة
الكتابة
التطويرم
اٞنادة
ّٕ .
على
أساس
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اإلسالمية

الثانوية

اٜنكومية الثالثة
 .ٙديو دين الدراسة التقابلية بٌن ٕ٘ٔٓ
اٛنملة العربية كاٛنملة

أمينة

اإلندكنيسية كأتديتها
يف

تعليم

مهارة

الدراسة
التقابلية
ٔ .الدراسة
التقابلية
ٕ .مهارة
الكتابة

ٔ .تطوير
اٞنواد

الكتابة
اٛندكؿ ٕٔ،
اٞنستوايت كالفركؽ من الدراسات السابق
كموقف ىذا البحث ىو تطوير الكتاب التعليمي عن اٞنو ّاد التعليمية خاصة
يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية كاستخدمت الباحثة البحث
التطويرم.
ز .حتديد ادلصطلحات
ٔ .الكتاب التعليمي :ىو الكتاب األساسي للطالب كما يصحبو من مواد تعليمية
مساعدة ،كاليت تؤلف من قبل اٞنتخصصٌن يف الرتبية كاللغة ،كتقدـ للدارسٌن
لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معٌن ،يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معٌن كيف
ٓٔ
زمن ١ندد.

11انصر عبد الغايل كعبد اٜنميد،،

أسس إعداد الكتب ،ص .ٜ .
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ٔٔ

ٕ .مهارة الكتابة :نقل رمز اٞنسموع اٞننطوؽ إىل رمز اٞنرسوـ اٞنرئي.
ٕٔ
ٖ .الدراسة التقابلية :ىي أنشطة التقابلية بٌن اٛنملتٌن أك أكثر ٞنعرفة الفرؽ بينهم

ٔٔ
ٞندرسي اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا َنامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية
د .علي معيوؼ اٞنعيوؼ يف الدكرة التدريبية ّ
ماالنج يف التاريخ ٖٓ ٖٔ-يناير ٕٓٔٚـ

Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 4.
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الفصل الثاين
اإلطار النظري
أ .الكتاب التعليمي
ٔ .مفهوـ الكتاب التعليمي
يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكوانت اٞننهج ،فهو إحدل ركائزه
األساسية يف أم مرحلة تعليمية ،فمن خالؿ ١نتواه اللغوم كالثقايف تتحقق األىداؼ
اليت نريد ٓنقيقها من العملية التعليميةِ ،بإلضافة إىل اٞنكوانت األخرل للمنهج من
أنشطة كطرؽ تدريس.
كالكتاب التعليمي ىو الوعاء الذم ٪نمل اللقمة السائغة الطيبة أك اللقمة اٞنرة
اٞنذاؽ اليت نقدمها للطالب اٛنائع ،كاٞنعلم ىو الوسيلة أك الواسطة اليت تقدـ
بواسطتها ىذه اللقمة للطالب ،كىذه الوسيلة أك الواسطة ال يتوافر كجودىا دائما بل
تكاد تكوف معدكمة أحياان – يف عدـ اعداده اإلعداد اٛنيد – كإذا كاف األمر
ٖٔ
كذلك فنركز اىتمامنا على الوعاء أك احملتول أال كىو الكتاب التعليمي.
قاؿ رشد أ٘ند طعيمة إف الكتاب اٞندرسي يشمل ٢نتلف الكتب كاألدكات
اٞنصاحبة اليت يتلقى الطالب منها اٞنعرفة كاليت يوظفها اٞنعلم يف الربانمج التعليمي
مثل أشرطة التسجيل كاٞنذكرات كاٞنطبوعات اليت توزع على الطالب ككراسة
التدريبات ككراسة اإلختبارات اٞنوضوعية كمرشد اٞنعلم.
كيرل عبد اٜنميد عبدهللا كانصر عبدهللا الغايل أف الكتاب اٞندرسي ىو الكتاب
األساسي للطالب كما يصحبو من مواد تعليمية مساعدة ،كاليت تؤلف من قبل
ٖٔانصر عبد الغايل كعبد اٜنميد ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن ِبلعربية( ،دار االعتصاـ ،دكف السنة) ،ص.ٚ .
15
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اٞنتخصصٌن يف الرتبية كاللغة ،كتقدـ للدارسٌن لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معٌن،
ٗٔ
يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معٌن كيف زمن ١ندد.
الكتاب اٞندرسي اٛنيد ىو الذل يهتم مؤلفو بتوفًن فرص كافية كمتعددة للتالميذ
ينموف فيها ميوٟنم كاْناىاهتم كيشبعوف هبا حاجاهتم كرغباهتم كيتدربوف على بعض
اٞنهارات كالعادات األساسية اليت من شأهنا أف تساعدىم على التصرؼ ِبتزاف كتعقل
حياؿ مواقف اٜنياة اٞنختلفة.
كلكي ٪نقق الكتاب اٞندرسي أىدافو ينبغي أف ٔنتار مادتو العلمية كاللغوية كفق
معايًن كأسس علمية .كلن ٪نقق الكتاب اٞندرسي أىدافو مامل تكن مادتو اللغوية يف
٘ٔ
متناكؿ قدرات الدارسٌن العقلية كخلفياهتم الثقافية.
من التعاريف السابقة عن الكتاب التعليمي ،فاستخلصت الباحثة أف
الكتاب التعليمي ىو الكتاب الذم يشمل على اٞنواد التعليمية لتحقيق أىداؼ
معينة يف عملية التعليم
 .7حمتوى الكتاب التعليمي
يقصد ِبحملتول يعين ٠نموع اٝنربات الرتبوية كاٜنقائق كاٞنعلومات اليت يرجى
تزكيد الطالب هبا .ككذلك االْناىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم ،كأخربكا
اٞنهرات اٜنركية اليت يراد اكتساهبم إايىا هبدؼ ٓنقيق النمو الشامل اٞنتكامل ٟنم يف
ضوء األىداؼ اٞنقررة يف اٞننهج ٔٙ.كقاؿ دمحم ١نمود اٝنوالدة أف احملتول ىي ٗنلة

أسس إعداد الكتب ،ص .ٜ .

14انصر عبد الغايل كعبد اٜنميد،،
15
انصر عبد الغايل كعبد اٜنميد ،أسس إعداد الكتب ،ص .ٚ٘ .
ٔٙرشدم أ٘ند طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىجو كأساليبو (الرِبط :منشورات اٞننظمة اإلسالمية للرتبية كالعلوـ كالثقافة،
 ،)ٜٜٔٛص.ٙ٘ .
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اٜنقائق أكاٞنعلومات كاٞنفاىيم كاٞنبادئ كالتعميمات كاألفكار كاٞنهارات األدائية
ٔٚ
كالعقلية ،فضال عن االْناىات كالقيم اليت تنطوم عليها اٞنادة التعليمية للكتاب.
كقاؿ كيمب ( )Kempأبف ١نتول التعليم ىو ٠نموعات ٓنتوم على العوامل اٞنعرفية
من اٜنقائق كاٞنعلومات اٞنفصلة كالعوامل اٜنركية من اٝنطوات كالعمليات كاألحواؿ
ٔٛ
كالشركط كالعوامل الفعالية.
كيعرؼ أخركف أبهنا أحد من عناصر اٞننهج كأكٟنا أتثرا ِبألىداؼ اليت يرمي
اٞننهج إىل ٓنقيقها ،كيعرؼ احملتول أبنو نوعية اٞنعارؼ اليت يقع عليها اإلختبار كاليت
يتم تنظيمها على ٥نو معٌن ،سواء كانت ىذه اٞنعارؼ مفاىيم أك حقائق أك أفكار
أساسية ٜٔ.كيذكر بعض العلماء أف احملتول يف منهج تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن
هبا ٠نموعة اٞنواقف التعليمية ذات اٞنضموف اللغوم كالثقايف كاالتصايل اٞنقدمة
للطالب ،كأيضا األنشطة اللغوية كالثقافية كاالتصالية اليت تسهم يف تعليم اللغة العربية
عن طريق ٣نارسة الطالب ٟنا كمعايشتو ٞنضموهنا.
كاستخلصت الباحثة أف احملتول ىي ٠نموعة من اٞنواقف التعليمية مقدمة
للطالب لتحقيق األىداؼ اٞنرجوة.
كاٜنديث عن احملتول يتطرؽ إىل أمرين أحد٨نا إختياره كاألخر تنظيمو كستناكؿ كال
منهما إب٩نز.

17دمحم ١نمود اٝنوالدة ،أسس بناء اٞنناىج الرتبوية كتصميم الكتاب التعليمي
18عبد اٜنميد كآخركف .تعليم اللغة العربية (مناىجها كطريقتها ك اسرتاتيجياهتا كموادىا الدراسية ككسائلها التعليمية) (ماالنج :مكتبة جامعة
(عماف :دار اٞنسًنة للنشر كالتوزيع ،)ٕٓٓٗ ،ص .ٖٔ٘ .

موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج ،)ٕٓٓٛ ،ص.ٚٔ .
ٜٔصاحل ذايب ىندم كىشاـ عامر علياف ،دراسات يف اٞنناىج كاألساليب العامة (القاىرة :دار الفكر ،)ٜٔٛٚ ،ص.ٔٓٔ .
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 .3معايري اختيار احملتوى
قدـ اٝنرباء ٠نموعة من اٞنعايًن اليت ٬نكن أف ٫نتار يف ضوئها ١نتول اٞننهج.
إال أننا نؤثر األخذ ّنعايًن نوكوالس الختيار احملتول إذ أهنا أكثر صلة بربامج تعليم
اللغة الثانية .كمن مث أكثر التصاقا ّنجاؿ تعليم العربية للناطقٌن بلغات أخرل.
يذكر نوكوالس ٠نموعة من اٞنعايًن اليت ٩نملها فيما يلي:

ٕٓ

أ) معيار الصدؽ
يعترب احملتول صادقا عندما يكوف كاقعا كأصيال كصحيحا علميا ،فضال عن
ٕنشيو مع األىداؼ اٞنوضوعية.
ب)معيار األ٨نية
يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذا قيمة يف حياة الطالب ،مع تغطية اٛنوانب
اٞنختلفة من ميادين اٞنعرفة كالقيم كاٞنهارات .مهتما بتنمية اٞنهارات العقلية،
كأساليب تنظيم اٞنعرفة أك جعلها متاحة للتعلم أك تنمية االْناىات اإل٩نابية
لديو.
ج) معيار اٞنيوؿ ك االىتمامات
يكوف احملتول متمشيا مع اىتمامات الطالب عندما ٫نتار على أساس من
درراسة ىذه االىتمامات كاٞنيوؿ ،فيعطيها األكلوية دكف التضحية ِبلطبع ّنا
يعترب مهما ٟنم.
د) معيار القابلة للتعليم

ٕٓرشدم أ٘ند طعيمة ،تعليم اللغة العربية ،ص.ٙٙ .
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يكوف احملتول قابال للتعلم عندما يراعي قدرات الطالب ،متمشيا مع الفركؽ
الفردية بينهم ،مراعيا ٞنبادئ التدرج يف عرض اٞنادة التعليمية.
ىػ) معيار العاٞنية
يكوف احملتول جيدا عندما يشمل أ٧ناطا من التعليم ال تعرتؼ ِبٜندكد اٛنغرافية
بٌن البشر ،كبقدر ما يعكس احملتول الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أف يربط
الطالب ِبلعامل اٞنعاصر من حولو.
كيذكر رشدم أ٘ند طعيمة يف كتابو أف اٞنعايًن يف اختيار ١نتول اللغة
ٕٔ
العربية ىي:
أ) أف يكوف يف احملتول ما يساعد الطالب على ٔنطي حواجز االتصاؿ ِبللغة
العربية الفصحى مرتفقا بو يف عمليات التصحيح اللغوم ،مندرجا معو حّت
أيلف من اللغة مامل تتعود عليو أذنو أك٩نرم بو كالمو...كيتطلب ىذا ِبلطبع أف
يقدـ بو الطالب إىل اٞندرسة حّت
نتعرؼ على الرصيد اللغوم العريب الذم ُ
تعرؼ ٕناما كيف نبدأ.
ب)أف يكوف يف احملتول ما يساعد الطالب على أف يبدع اللغة كليس فقط أف
ينتجها كاستجابة آلية .إف على احملتول أف يوفر من الفرص ما يثرم رصيد
الطفل من اللغة .كما ٬نكنو من االستعماؿ الفعاؿ ٟنا.
ج)أف يكوف يف احملتول ما يعرؼ الطالب ِنصائص العربية...كإدراؾ مواطن
اٛنماؿ يف أساليبها كتنمية اإلحساس عنده ِبالعتزاز بتعليم العربية.
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من معايًن اختيار احملتول اٞنذكورة قبلها ،فاستخلصت الباحثة أف معايًن
اختيار احملتول ىي أف يكوف يف احملتول ما يساعد الطالب على ٔنطي حواجز
االتصاؿ ِبللغة العربية الفصحى ،كما يساعد الطالب على أف يبدع اللغة ليس فقط
انتاجها ،كما يعرؼ الطالب ِنصائص العربية.
 .4طرق اختيار احملتوى
يف عملية اعداد اٞنواد التعليمية عدة أساليب ٬نكن لواضع اٞننهج عند اختيار
احملتول .كفيما يلي أكثر األساليب شيوعا يف اختيار ١نتول مادة اللغة العربية
ٕٕ
للناطقٌن بلغات أخرل:
أ) اٞنناىج األخرل٬ :نكن للمعلم أف يسرتشد ّنناىج تعليم اللغات الثانية مثل
اال٤نليزية كلغة اثنية  ESLأك كلغة أجنبية  .EFLكيف ضوء ىذه اٞنناىج يستطيع
أف ينتقي احملتول اللغوم يف منهجو .مع األخذ يف االعتبار التفاكت بٌن طبيعة
اللغتٌن (العربية كاال٤نليزية) كظركؼ اٞنناىج.
ب) رأم اٝنبًن٬ experts :نكن للمعلم أف يسرتشد آبراء اٝنرباء سواء أكانو
متخصصٌن يف تعليم العربية للناطقٌن بلغات أخرل أك كانوا معلمٌن أك كانوا
لغويٌن أك تربويٌن أك من كانت لو صلة كثيقة ِبٞنيداف .كيف ىذه اٜنالة ٬نكن
للمعلم أف يقدـ تصورا للخربات اليت يريد تزكيد الطالب هبا أك اٞنوضوعات اليت
يريد تعلمهم إايىا مث يغرس ىذا التصور على اٝنرباء ألخذ آرائهم فيو كذلك من
خالؿ استبياف  questionnaireأك مقابلة  interviewأك حلقة ُنث  seminarأك
غًنىا.
ٕٕرشدم أ٘ند طعيمة .اٞنرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرل ،القسم األكؿ (مكة :جامعة أـ القرل ،دكف السنة) ،ص.
ٕ٘ٓ.ٕٓٚ-
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ك٣نا يتصل برأم اٝنبًن الوقوؼ على ما انتهت إليو مؤٕنرات كندكات
كحلقات البحث يف ٠ناؿ تعليم العربية للناطقٌن بلغات أخرل ككذلك ما
انتهت إليو الدراسات كاألُناث العلمية السابقة.
ج)اٞنسح survey :كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ خصائص الدارسٌن
كتعرؼ ما يناسبهم من ١نتول لغوم .كأف ٤نرم حوؿ األخطاء اللغوية الشائعة
يف اٞنستول االبتدائي مث ٦نتار موضوعات النحو أكالرتاكيب اليت تساعد على
تالقي ىذه األخطاء أك عالجها .ككأف ٤نرم دراسة حوؿ ميوؿ الطالب يف
القراءة كاىتمامتهم حوؿ الثقافة العربية مث نتخذ نتائج ىذه الدراسة أساسا
الختيار اٞنوضوعات اٞنناسبة ككأف ندرس دكافع الطالب أك اْناىاهتم أك
مشكالهتم يف تعلم اللغة العربية .ككأف ندرس العالقة بٌن العربية كلغات
contrastive
الدارسٌن متبعٌن يف ذلك منهج دراسات التقابل اللغوم
.linguistic

د) التحليل analysis :كيقصد بذلك ٓنليل اٞنواقف اليت ٪نتاج الطالب فيها
لالتصاؿ ِبلعربية .كأف ندرس مواقف اٜنديث الشفهي أك مواقف الكتابة
ِبلعربية أك ندرس اٞنواقف الوظيفية اٞنناسبة للربامج التخصصية (العربية ألغراض
خاصة  .)Arabic for special purpose ASPيف مثل ىذه الدراسات يقوـ اٞنعلم
أك الباحث ّنا يشبو بتحليل اٞنهمة  tast analysisأك ٓنليل العمل job
..analysis
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 .5تنظيم احملتوى
يشكل تنظيم اٞنادة التعليمية ،أحد اٞنبادئ األساسية يف تعلم اٞنادة كفهمها
كٕنثلهاٟ ،نذا يراعي يف تنظيم اٞنادة التعليمية يف الكتاب التعليمي ٕٖ.يقصد بتنظيم
احملتول ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من أىداؼ اٞننهج.
كيطرح اٝنرباء تصورين لتنظيم ١نتول اٞننهج٨ ،نا:

ٕٗ

أ) التنظيم اٞننطقي :كيقصد بذلك تقدمي احملتول مرتبا يف ضوء اٞنادة ذاهتا ،أم
مراعاة الرتتيب اٞننطقي للمعلومات كاٞنفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية
الطالب لذلك .ففي النحو مثال يبدأ اٞننهج ِبٞنوضوعات النحوية البسيطة
(اٛنملة اإلٚنية ،الفعلية) كينتهي ِبٞنوضوعات اٞنعقدة (االشتغاؿ ،التنازع يف
العمل) .كيف ىذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل اٞنعقد ،من
السهل إىل الصعب ،من القدمي إىل اٜنديث ...كىكذا.
ب)التنظيم السيكلوجي :كيقصد بذلك تقدمي احملتول يف ضوء حاجات الطالب،
كظركفهم اٝناصة .كليس يف ضوء طبيعة اٞنادة كحدىا .كال يلتزـ ىذا التنظيم
ِبلرتتيب اٞننطقي للمادة فقد يبدأ الطالب بتعلم االستفهاـ كالتعجب كاإلضافة
مثال كذلك حسب اٞنواقف اللغوية اليت ٬نركف هبا دكف التزاـ بتقدمي اٛنملة
الفعلية أك اإلٚنية أكال.

دمحم ١نمود اٝنوالدة ،أسس بناء اٞنناىج ،ص .ٖٔٚ .
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ٕٗرشدم أ٘ند طعيمة ،تعليم اللغة العربية ،ص.ٜٙ-ٙٛ .
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فتنظيم احملتول ينطوم على التنظيم اٞننطيقي يف صورة تقدمي احملتول ّنراعاة
الرتتيب اٞننطقي للمعلومات كاٞنفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية الطالب كالتنظيم
السيكولوجي يف صورة تقدمي احملتول يف ضوء حاجات الطالب.
ب.تعليم مهارة الكتابة
 .0مفهوم الكتابة
إ ّف اٜنديث عن اٞنهارات اللغوية يتطلّب منّا أف نتح ّدث ّأكال عن اٞنهارة ،قبل
حديثنا عن اللغة .كسنبدأ ِبلتعريف اٞنعجمي؛ ألف التعريف اٞنعجمي-غالبا-ما يكوف
أساسان لتعريف االصطالحي .يقوؿ ابن منظور يف لساف العرب "اٞناىر :السابح"ّ .أما
بكل عمل ،كالسابح اجمليد" .كيف
عند الفًنكزِبدم يف القاموس احمليط "اٞناىر :اٜناذؽ ّ
اٞنعجم الوسيط :مهر يف الشيء كبو مهارة ،أحكمو كصار بو حاذقا ،فهو ماىر ،كيقاؿ:
مهر يف العلم ،كيف الصناعة ،كغًنىا .كنالحظ من ىذه التعريفات أ ّف معىن اٞنهارة يف
ٕ٘
اللغة يدكر حوؿ :إحكاـ الشيء كإجادة كاٜنذؽ فيو.
عرفها بعض اللغوين كما ذكران فيما يلي:
أماّ اصطالحا ّ
يتم
أ) رجاء أبو عالّـ :سلوؾ يتّصف ِبلتكرار،
ّ
كيتكوف من سلسلة األعماؿ اليت ّ
أداؤىا بطريقة اثبتة نسبيّا
ب) أ٘ند زكي صاحل :السهولة كال ّدقّة يف إجراء عمل من األعماؿ
ج) فريد أبو زينة :القياـ ِبلعمل بسرعة كدقة كإتقاف أك قدرة من قدرات اإلنساف
على القياـ بعمل بسرعة كدقة ،كتكيّف مع تغًن الظركؼ.
ٕ٘ أ٘ند فؤاد علياف ،اٞنهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها( ،رايض :دار اٞنسلم٘ٔ ،الطبعة األكىلٖٔٗٔ ،ىػ) ،ص.ٚ .
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د) صالح عبد اجمليد :أهنا كسيلة اتصاؿ من جانب كاحد يف أكؿ األمر حّت يعلّق
ٕٙ
قارئ أك مدرس على أداء الكاتب بعد فرتة زمنية.
ق)أ٘ند منصور :أهنا اٛنانب الرابع من اٞنهارات اللغوية حسب ترتيبها الزمين كىي
كيتم عن طريقها التعرؼ على أفكار الغًن كالتعبًن عما
كسيلة االتصاؿ اإلنساينّ ،
ٕٚ
لدل الفرد من معاف كمفاىيم كمشاعر كتسجيل اٜنوادث كالوقائع.
كمن خالؿ ىذه التعريفات فهمنا أ ّف اٞنهارات اللغوية ىي أداء لغوم صوتيا كاف
ٕٛ
مثل القراءة كالتعبًن الشفهي أك غًن الصويت مثل الكتابة كاالستماع.
لكل اٞنهارات ٟنا مفهوـ كطبيعة .فمفهوـ مهارة الكتابة يف بعض الربامج
ك ّ
حّت
ليقتصر على النسخ  copyingأك التهجئة  .spellingكيتّسع يف بعضها اآلخر ّ
التصور األخًن
يشمل ٢نتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبًن عن النفس .إ ّهنا حسب ّ
نشاط ذىين يعتمد على االختيار الواعي ٞنا يريد الفرد التعبًن عنو .كالقدرة على تنظيم
ٕٜ
اٝنربات .كعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.
تصور األفكار
الكتابة ىي عملية معقدة ،يف ذاهتا كفاءة أك قدرة على ّ
متنوعة اٞندل
كتصويرىا يف حركؼ ككلمات كتراكيب صحيحة ٥نوا ،كيف أساليب ّ
العمق كالطالقة مع عرض تلك األفكار يف كضوح كمعاٛنتها يف تتابع كتتدفق مثّ تنقيح
ٖٓ
األفكار كالرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط كالتفكًن.

 ٕٙصالح الدين اجمليد العريب ،تعلم اللغات اٜنية كتعليمها بٌن النظرية كالتطبيق (بًنكت :مكتبة لبناف ،)ٜٔٛٔ ،ص.ٜٔٚ .
 ٕٚعبد اجمليد سيد أ٘ند منصور ،سيكولوجية الوسائل التدريسية ككسائل تدريس اللغة العربية( ،دار اٞنعارؼ ،)ٜٖٔٛ ،ص.ٜٔٓ .
28نفس اٞنرجع ،ص.ٛ .
ٕٜرشدم أ٘ند طعيمة ،تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىجو كأسالبو( ،رِبط :منشورات اٞننظمة اإلسالمية للرتبية كالعلوـ كالثقافة –
إيسيسكو ،)ٜٜٔٛ ،ص.ٔٛٚ .
ٖٓ إبراىيم علي رِببعة ،مهارة الكتابة ك٧ناذج تعليمها( ،األلوكة ،دكف السنة) ،ص.٘ .
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رأل ابن خلدكف يف مق ّدمتو أ ّف اٝنط ،كالكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية كىو

تدؿ الكلمات اٞنسموعة الدالة على ما يف النفس ،فهو اثين رتبة
رسوـ كأشكاؿ حرفية ّ
من الداللة اللغوية ،كىو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص اإلنساف اليت ٕنيّز هبا عن
تتأدل هبا األغراض إىل البلد البعيد،
اٜنيواف ،كأيضا فهي تطلع على ما يف الضمائر ك ّ
فتقضي اٜناجات ،كقد دفعت مؤكنة اٞنباشرة ٟنا كيطلع هبا على العلوـ كاٞنعارؼ
كصحف األكلٌن ،كما كتبوه من علومهم كأخبارىم ،فهي شريفة هبذه الوجوه كاٞننافع،
كخركجها من اإلنساف من القوة إىل الفعل إ٧نا يكوف ِبلتعليم.
 .7أهداف الكتابة

ٖٔ

هتدؼ عملية تعليم الكتابة ِبللغة العربية إىل ٕنكٌن الدارس من:
أ) كتابة اٜنركؼ العربية كإدراؾ العالقة بٌن شكل اٜنرؼ كصوتو.
ب) كتابة الكلمات العربية ُنركؼ منفصلة كُنركؼ متصلة مع ٕنييز شكل
اٜنرؼ يف ّأكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا
ط كاضح كسلي
ج) إتقاف طريقة كتابة اللغة ِن ّ
د) إتقاف الكتابة ِبٝنط النسخ أك الرقعة أيهما أسهل على الدار
ق) إتقاف الكتابة من اليمٌن إىل اليسار
ك) معرفة عالمة الرتقيم كداللتها ككيفية استخدامها
ز) معرفة مبادئ اإلمالء كإدراؾ ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات بٌن
النطق كالكتابة
ح) ترٗنة أفكار كتابة يف ٗنل مستخدما الرتتيب العريب اٞنناسب للكلمات.
ٖٔ١نمود كامل الناقة كرشدم طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا( ،رِبط :منشورات اٞننظمة اإلسالمية للرتبية كالعلوـ
كالثقافة – إيسيسكو ،)ٕٖٓٓ ،ص.ٕٖٓ .
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ط) ترٗنة أفكاره كتابة يف ٗنلة مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من
بتغًن اٞنعىن
حيث تغيًن شكل الكلمة كبنائها ّ
م) ترٗنة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية اٞنناسبة
ؾ) استخداـ األسلوب اٞنناسب للموضوع أك الفكرة اٞنعرب عنو
ؿ) سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة كاضحة معربة.
العامة إىل األىداؼ السلوكية ،فنننا نستطيع
كإذا أردان ترٗنة ىذه األىداؼ ّ
أف نستثين األىداؼ السبعة األكىل ألهنّا أىداؼ حركيّة كمن مثّ فهي سلوكية بذاهتا
٬نكن مالحظتها كٓنقيقها من خالؿ اٝنط كاإلمالء اٞننقوؿ كاٞننظور كاالختبارم
 .3مراحل الكتابة
تدرجا على ع ّدة مراحل .كما بيّنها أ٘ند
قامت عملية تعليم مهارة الكتاب ّ
رشدم طعيمة يف كتابو أف مراحل تعليم الكتابة كما يلي:
أ) البدء برسم أشكاؿ ىندسية كخطوط معيّنة تتناسب مع بعض اٜنركؼ
ب) نسخ بعض اٜنركؼ
ج) نسخ بعض الكلمات
د) كتابة ٗنل بسيطة
ق) كتابة بعض ٗنل ٧نطية كردت يف النصوص كاٜنوارات
ك) اإلجابة كتابة على بعض األسئلة
ز) إمالء (منظور ،منقوؿ ،اختبارم)
ح) تعبًن مقيّد
حر
ط) تعبًن ّ
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أ)
ب)
أ)
ب)
ج)
ق)
ك)
ز)
ح)
ط)
م)

كيقتصر دمحم علي اٝنويل يف تدريس الكتابة على ٙنسة مراحل كىي:
اٝنط
النسخ كالتقليد
ٖٖ
على اٞنعلّم أيضا العناية بظواىر الكتابة العربية كما يلي:
شكل اٜنركؼ
ْنريد اٜنركؼ
الش ّدة
أؿ الشمسية كالقمرية
التاء اٞنفتوحة كاٞنربوطة
التنوين
اٞن ّد
أصوات تكتب كال تنطق
اإلمالء

ٕٖ

الغرض من مرحلة اإلمالء ىو تدريس كتابة الكلمات بصورة صحيحة.
ٖٗ
كتدريس الطالب استخداـ عالمات الرتقيم كنظافة الكراسة كتنظيم ما يكتب.
أ) الكتابة اٞنقيّد

ٕٖ دمحم علي اٝنويل ،أساليب تدريس اللغة العربية ،ط( ،ٕ .الرايض :اٞنملكة العربية السعودية ،)ٜٕٔٛ ،ص.ٔٗٓ-ٕٜٔ .
ٖٖ رشدم أ٘ند طعيمة ،اٞنرجع السابق ،ص.ٜٜ٘- ٜ٘٘ :
ٖٗ فتحي علي يونس ك١نمود كامل الناقة ،اٞنرجع السابق ،ص.ٕ٘ٙ :
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بعد أف يتعلّم الطالب كتابة اٜنركؼ كالنسخ كاإلمالء٬ ،نكن أف تبدأ
اٞنوجهة .كىي مرحلة تسبق التعبًن
تسمى أيضا الكتابة ّ
الكتابة اٞنقيّدة اليت ّ
اٜنر.
اٜنرة
ب)الكتابة ّ
٧نو مهارة الكتابة .كال ب ّد
اٜنرة يف اٞنرحلة األخًنة من ّ
أتيت الكتابة ّ
اٜنرة .كمن ىذه
من تدريس التالميذ بعض اٞنهارات اآللية اٞنتعلّقة ِبلكتابة ّ
ٖ٘
كمؤشر الفقرة كمكاف الكتابة.
اٞنهارات كىي اٟنامش كالتاريخ كالعنواف ّ

 .4مشكالت الكتابة

عامة،
إ ّف مشكالت تعليم الكتابة متساكايف ّنشكالت تعليم اللغة العربية ّ
فيمكن اختصارىا إىل قسمٌنّ :أكال ،اٞنشكالت اللغوية .اثنيا ،اٞنشكالت غًن
اللغوية .كاٞنشكالت اللغوية ىي اٞنشكالت اليت تربز من خصائص اللغة العربية اليت
ال توجد عند لغة الطلبة األصلية أم اللغة اإلندكنيسية .ك ّأما اٞنشكالت غًن اللغوية
فهي اٞنشكالت األخرل من العوامل اليت ال تتعلٌّ ِنصائص اللغة العربية.
ٖٙ
كاٞنشكالت اللغوية لغًنىا الناطقٌن هبا تشتمل على األصوات كاٞنفردات كالداللة.
ِبٛنو اللغوم العاـ
كرأل كماؿ بشر أ ّف مشكالت تعليم اللغة العربية تتعلّق ّ
اٞنادة كاٞنعلّم ٖٚ.كىكذا مشكالت تعليم الكتابة على كجو اٝنصوص ،أف مشكالت
ك ّ
تعليم الكتابة ّنا قاؿ عنها ٣ندكح نور ال ّدين تنقسم قسمٌنّ :أكال ،مشكالت النسخ

ٖ٘ دمحم علي اٝنويل ،اٞنرجع السابق ،ص.ٔٗٓ .
 ٖٙعلي اٜنديدم ،مشكالت تعليم اللغة العربية لغًن العرب (القاىرة :دار الكاتب العريب ،دكف السنة) ،ص.ٛ .
 ٖٚكماؿ بشر ،اللغة العربية بٌن الوىم كسوء الفهم (القاىرة :دار غريب ،)ٜٜٜٔ ،ص.ٕٜٖ-ٕٕٚ.
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كاإلمالء .اثنيا ،مشكالت التعبًن الكتايب ٖٛ.كاٞنراد ّنشكالت النسخ كاإلمالء ىو قدرة
اليد على رسم اٜنركؼ العربية ،كالتمييز بٌن اٜنرؼ كاٜنرؼ األخر اليت تشبو يف
تلفظها .ك ّأما مشكالت التعبًن الكتايب فهي:
يؤدم إىل ضعف الكتابة
أ) ا٦نفاض قدرة النحو ّ
يؤدم إىل ضعف ترتيب اٞنفردات كاختيارىا يف اٛنملة
ب) ا٦نفاض اٞنفردات ّ
يؤدم إىل ضعف ترتيبها
ج) ا٦نفاض مستول الدارسٌن يف إٗناع األفكار ّ
التدخل اللغوم عند استخداـ اٞنفردات كتراكيب اللغة العربية
د)  ّ

 .5معيار الكتابة

يقوس فتحي علي يونس كدمحم عبد الرؤكؼ اٞنستوايت يف تقدير درجات التعبًن
ٖٜ
كما يلي:
اٞنستول

الدرجات

مقبوؿ

٘ٙ-

جيد

ٛ-ٚ

البياف
 اٛنمل بسيطة
 األخطاء بسيطة
 اٞنفردات قليلة
 الرتاكيب اللغوية جيدة
 تناسب اٞنفردات

 األخطاء ال تؤثّر على الفهم

ٖٛ
رب النيب ،تعليم مهارة الكتابة ،يف اٞنوجّو يف تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا ،جاكرات ،معهد العلوـ
٣ندكح نور الدين بن عبد ّ
اإلسالمية كالعربية يف إندكنيسيا ،العدد الثالث ٔٗٔٔ ،ىػ ،ص.ٕٗ :
 ٖٜفتحي علي يونس ،كدمحم عبد الرؤكؼ الشيخ ،اٞنرجع( ،قاىرة :مكتبة كىبة ،)ٕٖٓٓ ،ص.ٖٔٗ-ٖٖٔ .
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جيد جدا

ٜ

٣نتاز

ٓٔ

 اٞنفردات ليست قليلة
 كجود بعض األخطاء
 قادر على ٓنقيق اٞنعىن
 أف يكوف ٓنقيق اٞنعىن كامال
 ارتقاء درجة التعبًن
 ارتقاء درجة استخداـ القواعد
 كجود األخطاء البسيطة
 أف يكوف استخداـ اٞنفردات جيدا

ج .الدراسة التقابلية
 .0مفهوم وحقيقة الدراسة التقابلية
الدراسة التقابلية لغة مأخوذة من كلمة التقابل أم ( )contrastiveيف اللغة
اإل٤نليزية ّنعىن اختالؼ أم متعارض .أما عند االصطالح قد ق ّدـ بعض العلماء
آراءىم منها:
أ) أ٘ند بن عبد هللا البشًن
إجراء عملي للمقارنة بٌن أنظمة لغتٌن أك أكثر ٜنصر أكجو التشابو
لكل من النظامٌن موضع
كأكجو االختالؼ بينهما .كيعتمد ذالك على ٓنليل ّ
ٓٗ
اٞنقارنة يقوـ على أساس من اٞننهج الوصفي ال التارخي.
ب)جوس دنيل فريرا ()Jos Daniel Parera
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Ahmad bin Abdullah al-Basyir, At-Tahlil at-Taqobabuli bayna an-Nazhariyah wa at-Tathbiq, AlMuwajih fi Ta‟lim al-Lughah al-Arabiyah Lighairi an-Nathiqin Biha,II,(Jakarta: LIPIA,1988), hlm. 66.
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الدراسة التقابلية ىي أنشطة التقابل بٌن اللغة السليقة كاللغة الثانية يف
ٔٗ
تركيبهما كقواعد اللغة اٞنتفقة.
ج)منصور فتيدا ()Mansoer Pateda
الدراسة التقابلية ىي متقابل بٌن اللغتٍن أك أكثر ٜنصوؿ اٞنتشاهبات
ٕٗ
كاالختالفات يف األصوات كالنحو كالصرؼ كالداللة بينهم يف الوقت اٞنعٌن.
د) ىنرم غنتور اتركاف ()Henry Guntur Tarigan
الدراسة التقابلية ىي ١ناكلة للتقابل بٌن تركيب اللغة السليقة كاللغة الثانية
ٖٗ
ٞنعرفة االختالفات بينهما.
اعتمادا على ما ق ّدمو اللغويٌّن أف الدراسة التقابلية ىي أنشطة التقابل بٌن
اللغتٌن أك أكثر ٞنعرفة اٞنتشاهبات كاالختالفات بٌن ذات اللغات.
رأل فزايء أ ّف الدراسة التقابلية تنقسم إىل قسمٌن النظرية كالتطبيقية .الدراسة
التقابلية النظرية ىي البحث عن ٠ناؿ االختالفات كاٞنتشاهبات بٌن اللغتٌن أك أكثر.
ُنثان عن جزء معٌن الذم كجد يف لغة كغًن يف لغة أخرل.
ّأما الدراسة التقابلية التطبيقية ىي جزء من علم اللغة التطبيقي .أبخذ
اٜناصل من الدراسة التقابلية النظريةُ .نثان عن ىيكل أم أساس ٞنقارنة اللغات
كتركيز على اٞنعلومات اٞنعيّنة ألغراض خاصة مثل لتعليم اللغة ،كٓنليل ثنائي اللغة،
ٗٗ
كالرتٗنة ،كغًن ذالك.
فربكز الدراسة التقابلية يتعلّق بعلم اللغة البنائية .كما أ ّكده ركبًنت
اٞنؤسسة على ىذه الدراسة التقابلية أال كىي:
الدك( )ٜٔ٘ٚيف كتابو عن اٞنسلمات ّ
41

Jos Daniel Parera, Linguistik Eduksional,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hlm. 44.
Mansoer Pateda. Linguistic: sebuah pengantar (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 48.
43
Henry Guntur Tarigan. Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 4.
44
Fisiak, J. (ed.), Contrastive Linguistics and The Language Teacher, (Oxford: Pergaman Press,
1985), hlm. 1.
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اٞنؤسسة على كصف اللغة
أ) أف اٞنو ّاد الدراسية اليت أكثر فعالية ىي اٞنواد ّ
اٞندركسة مع اٞنقارنة الدقيقة بوصف اللغة األـ
ب) أف أجزاء اللغة اٞندركسة اٞنتشاهبة بلغة األـ تكوف سهلة عند الطلبة ككذا
ِبلعكس
ج) سيفهم معلّمو اللغة الثانية فهمان جيّدان عن اٞنشكالت اٞنوجودة عند عملية تعليم
اللغة الثانية
يتحوؿ اللغة اٞندركسة أم اللغة الثانية إىل لغة األـ أم اللغة األكىل
د) أغلب الطلبة ّ
إنتاجية أك استقبالية
فربزت الدراسة التقابلية كعلم اللغة التطبيقي الذم لو نظرية كتطبيق علمية .كبركز
الدراسة التقابلية يف ٠ناؿ تعليم اللغة العربية ١نتاج إىل اىتماـ كبًن نظران إىل ثنائي اللغة
الرد لو.
الذم ّ

 .7وظائف الدراسة التقابلية

بناء على قوؿ جنيد أف الدراسة التقابلية ٟنا كظائف ،كىي:
أ) التنبّأٞ :نعرفة األخطاء اللغوم الذم أمكن عند الطلبة
ب) التوضيح :إليضاح األخطاء الذم أمكن عند الطلبة
مرسخ اٞنعلّم لقلّة خربتو
ج) التكملي :إلكماؿ معلومات ّ
د) الوقائي  :لوقاية كلتقليل األخطاء اٞنوجودة
ق) العالجي :إلصالح األخطاء كدفاع صعوِبت تعليم اللغة
ىاـ يف تعليم ىاتٌن اللغتٌن كيعتمد ىذا الرأم على بعض
فالدراسة التقابلية ٟنا دكر ّ
اٞنسلّمات اآلتية:

أساسي للصعوِبت كاألخطاء يف تعليم
األـ عامل
أ) أ ّف ّ
تدخل اللغة السليقة أم لغة ّ
ّ
اللغة األجنبية.
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ب) لفركؽ بٌن اللغة السليقة كاللغة الثانية يسبّب إىل صعوِبت تعليم اللغة األجنبية.
يدؿ على كثرة الصعوِبت يف تعليم
ج) كثرة االختالؼ بٌن اللغة السليقة كاللغة الثانية ّ
اللغة األجنبية.
د) أكرب احتياج إىل نتيجة الدراسة التقابلية للتنبّؤ الصعوِبت كاألخطاء يف عمليّة تعليم.
اٞنادة اٞننظّمة عرب اختالفات كاٞنتشاهبات بٌن اللغة السليقة كاللغة
فاٞنادة اٛنيدة ىي ّ
ق)  ّ
٘ٗ
اٞندركسة.
كبعد ق ّدمت اٞنسلمات كاالفرتاضات عن الدراسة التقابلية فهمنا أف الغرض كاٟندؼ
حل ٞنشكلة تعليم اللغة األجنبية .كاعتمادا بقوؿ إلياس أ ّف
من الدراسة التقابلية ىو ّ
للدراسة التقابلية خطوات كما يلي:
أ) خطوة الوصف ىي أف يصف الباحث عن اللغات اٞنتاقبلة.
ب) خطوة االنتقاء ىي انتقاء أم اختيار العناصر اٞنعيّنة اٞنتقابلة.
ج) خطوة التحليل ىي تعيٌن االختالفات كاٞنتشاهبات بٌن اللغات اٞنتقابلة.
ٗٙ
د) خطوة التنبّؤ ىي تنبّؤ عوامل األخطاء كالصعوِبت يف تعليم اللغة األجنبية.

 .3الدراسة التقابلية بني اجلملة اإلندونيسية والعربية

كمن األىداؼ الدراسة التقابلية ىي ٞنعرفة التشبهات كاالختالفات بٌن اللغتٌن أك
أكثر .كعرفنا من الدراسة التقابلية التشبهات كاالختالفات بٌن اٛنملة اإلندكنيسي كالعربية
كما تلي:

ٗٚ

Henry Guntur Tarigan. Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 5.
http://alhakimiyyah.blogspot.com/2012/06/teori-tentang-kontrastif.html akses 21 Oktober 2012.

 ٗٚديو دين أمينة ،البحث العلمي ،الدراسة التقابلية بٌن اٛنملة اإلندكنيسية كالعربية كأتديتها يف تعليم مهارة الكتابة( .ماالنق)ٕٓٔ٘ ،
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الرقم

اللغة 0

البيان

اللغة 7
تتكوف من
أقل اٛنملة ّ
ّ

تتكوف من
أقل اٛنملة ّ
ّ

ٔ

كلمتٌن ك٨نا اٞنسند إليو
( )Subyekكاٞنسند
()Predikat

كلمتٌن ّإما من مبتدأ
(مسند إليو) كخرب

(مسند)  /من فعل

مرحلة
التنبّؤ
مرحلة
الصفر

أقل أركاف
ّ
اٛنملة

Transfer
0

(مسند) كفاعل (مسند
إليو)

ٕ

ٖ

ٗ

اٛنملة مبدكءة ِبالسم

مرحلة

قد تكوف اٛنملة مبدكءة
ِبالسم كتسمى اٛنملة تركيب اٛنملة

الصفر

دائما
ن

االٚنية

Transfer
0

كاف اٞنسند إليو

قد يكوف اٞنسند إليو من

مرحلة

( )Subyekيصوغ من
االسم دائما كعقب

كيسمى مبتدأ
االسم ّ
كعقب بعده اٝنرب

اٞنسند ( )Predikatبعده

(مسند)

يتق ّدـ اٞنسند إليو يف

موضع مسند إليو يف

اٛنملة

()Predikat

اٛنملة االٚنية ىو أف
يكوف مبتدأ مق ّدـ على

صياغ اٞنسند
إليو

Subyek

موضع اٞنسند
إليو

Subyek

الصفر
Transfer
0

مرحلة
الصفر
Transfer
0

35

اٝنرب كقد يكوف اٝنرب
مق ّدـ على اٞنبتدأ
(ـ-خ/خ-ـ)
ّأما فعل اٞنتع ّدم إىل

اٛنملة  ekatransitifىي
اٛنملة اليت ٟنا مفعوؿ
٘

يتكوف من
كاحد أم ّ

مسند إليو – مسند –
مفعوؿ

مرحلة

اٞنفعوؿ كاحد ىو الفعل
الذم ٪نتاج إىل مفعوؿ
بو كاحد،
يف اٛنملة االٚنية
فيتكو ّف من مبتدأ

الصفر
مفهوـ اٛنملة

Transfer
0

ekatransitif

كاٞنتعدم إىل
اٞنفعوؿ كاحد

(مسند إليو) – خرب
مسند  +مف)
ّأما فعل الالزـ ىو الفعل

اٛنملة  traktransitifىي
ٙ

اٛنملة اليت ال ٪نتاج إىل
تتكوف من
اٞنفعوؿ أم ّ
اٞنسند إليو – اٞنسند

مرحلة

الذم ال ٪نتاج اٞنفعوؿ
يف اٛنملة االٚنية
فيتكو ّف من مبتدأ

(اٞنسند إليو) – خرب
(اٞنسند)

الصفر
مفهوـ اٛنملة
traktransitif

كالالزـ

Transfer
0
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اٞنسند ينقسم إىل
ٚ

قسمٌن مفرد
( )monomorfemكغًن

غًن مفرد (يف اٛنملة

اٞنقصود ِبٞنسند مفرد

كاٞنقصود ِنرب (اٞنسند)

ىو إماّ أف يكوف من

مفرد ىو ما ليس ٗنلة

اٞنقصود ِبٞنسند غًن
مفرد ىو إماّ أف يكوف

Transfer
0

االٚنية)

اسم أك فعل أك صفة

ٜ

االمية) ينقسم إىل

الصفر

قسمٌن خرب مفرد كخرب انقساـ اٝنرب

مفرد ()Polimorfem

ٛ

اٞنسند (يف اٛنملة

مرحلة

أك شبو اٛنملة

خرب (اٞنسند) غًن مفرد
ىو إماّ أف يكوف ٗنلة

ٗنلة اٚنية أك فعلية أك

أك شبو اٛنملة

ظرفية أك كصفية

مرحلة
مفهوـ مسند
مفرد

الصفر
Transfer
0

مرحلة
مفهوـ اٞنسند
غًن مفرد

الصفر
Transfer
0

جدكؿ ٕٔ،
التشبّهات
الرقم اللغة ٔ
ّ
ٔ

ِبعتبار الرتكيب

اللغة ٕ

البياف

ِبعتبار الرتكيب

انقساـ

مرحلة التنبّؤ
اٞنرحلة األكىل
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كاٞنعىن
ٕ

اٛنملة

مبدكءة ِبالسم

قد تكوف مبدكءة

دائما

كتسمى
ِبالسم ّ

Perpaduan

تركيب اٛنملة اٞنرحلة اٝنامسة
Pembelahan

اٛنملة االٚنية أك

كتسمى اٛنملة
الفعل ّ

الفعلية
ٖ

يتق ّدـ اٞنسند إليو موضع اٞنسند إليو يف موضع اٞنسند اٞنرحلة الثالثة

يف اٛنملة

اٛنملة االٚنية ىو أف إليو

يكوف مبتدأ مق ّدـ

على اٝنرب كقد يكوف
اٝنرب مق ّدـ على

اٞنبتدأ

(ـ-خ/خ -ـ)
ّأما موضع اٞنسند إليو
يف اٛنملة الفعلية ىو

أف يكوف الفاعل بعد
الفعل كاٞنفعوؿ كقد
يكوف الفاعل مؤخػػّػر
عن الفعل كاٞنفعوؿ

Reinterpretasi
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(ؼ-فاعل -مف/
فعل -مف -فاعل)
ٗ

اٛنملة الفعلية ىي اٛنملة الفعلية ىي
كاف اٞنسند إليو

اٛنملة اٞنبدكءة

مفهوـ اٛنملة اٞنرحلة الثالثة
الفعلية

Reinterpretasi

فيها ٗنلة الفعلية ِبلفعل
توجد اٛنملة اٞنبدكء

5

-

6

-

7

ِبعتبار إىل

ِبعتبار إىل احتياج

كظيفة الفعل

الفعل إىل اٞنفعوؿ بو

الفعل
ِبعتبار معىن كقتو
ينقسم الفعل إىل

تركيب اٛنملة اٞنرحلة الرابعة
Overdiferensiasi

انقساـ الفعل اٞنرحلة الرابعة
Overdiferensiasi

ثالثة أقساـ كىي
الفعل اٞناضي كالفعل
اٞنضارع ،كاألمر

ينقسم الفعل إىل ينقسم الفعل إىل
أربعة كىي
eka transitif,
dwitransitif,
traktransitif,
semitransitif

قسمٌن الفعل الالزـ
كاٞنتع ّدم (مف

ٔ/مفٕ/مفٖ)

انقساـ الفعل اٞنرحلة الثالثة
Reinterpretasi
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ّأما فعل اٞنتع ّدم إىل مفهوـ اٛنملة اٞنرحلة الثالثة
  8اٛنملة
ekatransitif
ekatransitifىي اٞنفعوؿ كاحد ىو
Reinterpretasi
كاٞنتعدم إىل
الفعل الذم ٪نتاج
اٛنملة اليت ٟنا
اٞنفعوؿ كاحد
مفعوؿ كاحد أم إىل مفعوؿ بو كاحد،
يتكوف من اٞنسند
ّ

إليو – اٞنسند –
مفعوؿ



يف اٛنملة االٚنية
فتتكو ّف من مبتدأ

(اٞنسند إليو) – خرب

(اٞنسند  -مف)
يف اٛنملة الفعليّة
فتتكوف من فعل –
ّ

فاعل – مف
ٜ



ّأما فعل اٞنتع ّدم إىل مفهوـ اٛنملة اٞنرحلة الثالثة
اٛنملة
dwitransitif
dwitransitifىي مفعولٌن ىو الفعل
Reinterpretasi
كاٞنتعدم إىل
يتكوف من الذم ٪نتاج إىل
اٛنملة
ّ
اٞنفعولٌن 
مفعولٌن اثنٌن،
اٞنسند إليو –
اٞنسند –
مفعوؿ-
اإلضافة

يف اٛنملة االٚنية
فيتكو ّف من مبتدأ

(اٞنسند إليو) – خرب

(اٞنسند –مف ٔ-
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مف ٕ)
يف اٛنملة الفعليّة
فيتكوف من فعل –
ّ
فاعل – مف ٔ-

مف ٕ
ٓٔ



ّأما فعل اٞنتع ّدم إىل مفهوـ اٛنملة اٞنرحلة الثالثة
اٛنملة
semitransitifىي ثالث مفاعيل ىو
Reinterpretasi
تتكوف الفعل الذم ٪نتاج
اٛنملة اليت ّ
من اٞنسند إليو -إىل ثالث مفاعل
اٞنسند –
اإلضافة

يف اٛنملة االٚنية
فيتكو ّف من مبتدأ

(اٞنسند إليو) – خرب

(اٞنسند إليو –مف
ٔ-مف ٕ-مفٖ)
يف اٛنملة الفعليّة
فيتكوف من فعل –
ّ
فاعل – مف ٔ-

مف ٕ -مف ٖ



semitransitif

كاٞنتعدم إىل
ثالث مفاعل
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ٔٔ

اٛنملة

ّأما فعل الالزـ ىو

اٛنملة اليت ال

اٞنفعوؿ

مفهوـ اٛنملة اٞنرحلة الثالثة

traktransitifىي الفعل الذم ال ٪نتاج
٪نتاج إىل اٞنفعوؿ يف اٛنملة االٚنية
تتكوف من
أم ّ
فتتكو ّف من مبتدأ
اٞنسند إليو
(اٞنسند إليو) – خرب
(– )Subyek
(اٞنسند)
اٞنسند

()Predikat

ٕٔ

ٖٔ

traktransitif

كالالزـ



يف اٛنملة الفعليّة
فيتكوف من فعل –
ّ
فاعل

-

Reinterpretasi



ينقسم اٞنفعوؿ

انقساـ

ِبعتبار اٞنعىن (مفعوؿ اٞنفعوؿ

اٞنرحلة الرابعة
Overdiferensiasi

بو ،كمفعوؿ ألجلو،
مفعوؿ معو ،مفعوؿ
فيو ،مفعوؿ مطلق)
كقع اٞنفعوؿ بو

كقع اٞنفعوؿ بو إما

موضع

اٞنرحلة اٝنامسة

بعد اٞنسند

بعد اٞنسند إليو

اٞنفعوؿ بو

Pembelahan

()Predikat

كاٞنسندّ ،إما مق ّدـ

من اٞنسندّ ،إما مق ّدـ
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من اٞنسند كاٞنسند
إليو
ٔ) اٞنسند -اٞنسند
إليو-مفعوؿ
ٕ) اٞنسند -
مفعوؿ -اٞنسند
إليو
ٖ) مفعوؿ-اٞنسند-
اٞنسند إليو
ٗٔ

ينقسم اٞنفعوؿ إىل ال ينقسم اٞنفعوؿ
قسمٌن مفرد

ككاف مفردا

انقساـ

اٞنرحلة األكىل

اٞنفعوؿ

Perpaduan

ِبعتبار

()monomorfem

كغًن مفرد

الشكل أم

()polimorfem

الصياغ
٘ٔ

-

ينقسم اٞنفعوؿ إىل

انقساـ

اٞنرحلة الرابعة

قسمٌن صريح كغًن

اٞنفعوؿ

Overdiverensiasi

صريح

ِبعتبار
الشكل أم
الصياغ
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ٔٙ

إضافة ىي جزء

نوع الوظيفة

-

من اٛنملة الذم

اٞنرحلة الثانية
Subdiferensiasi

يكمل الفعل
ٔٚ

نوع الوظيفة

بياف ىو جزء من -
اٛنملة الذم

اٞنرحلة الثانية
Subdiferensiasi

يشرح جزء آخر
فاعل كاف أـ فعل
أـ مفعوؿ أـ
إضافة
جدكؿ ٕٕ،
االختالفات
ادلادة
ّ

التشبه/االختالف

تركيب اٛنملة

االختالؼ

اٞنبتدأ

التشبهات

موضع اٞنبتدأ

االختالؼ

انقساـ اٝنرب
خرب مفرد

التشبهات

التأدية
األجزاء اٞنتشبهة



 ال٪نتاج إىل شرح دقيق ألهنا قريب عنفهم الطالّب
األجزاء اٞنختلفة
٪ -نتاج إىل الرتكيز أكثر يف شرح ىذه
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خرب غًن مفرد
خرب اٛنملة

-

الفعلية اٞنتعدم
إىل اٞنفعوؿ كاحد
خرب اٛنملة

-

الفعلية اٞنتعدم
إىل اٞنفعولٌن
خرب اٛنملة

االختالؼ

-

الفعلية اٞنتعدم
إىل ثالث مفاعيل
خرب اٛنملة
الفعلية الالزـ

التشبهات
-

انقساـ اٞنفعوؿ
موضع اٞنفعوؿ
بو
مفهوـ اٛنملة
الفعلية

االختالؼ

كإما جديد عن
األجزاء ألهنا بعيد ّ
ذىن الطالّب
على اٞنعلّم أف يعطي الشرح ّإما
إبحضار عٌن االختالؼ بٌن جزء
اٛنملة يف اللغة اإلندكنيسية كالعربية
على اٞنعلم أف أييت التكرار يف عٌن
االختالؼ بٌن جزء اٛنملة يف اللغة
اإلندكنيسية كالعربية
على اٞنعلم أف أييت كثرة اٞنمارسة أك
التدريب يف عٌن االختالؼ بٌن جزء
اٛنملة يف اللغة اإلندكنيسية كالعربية
على اٞنعلم أف أييت ٧ناذج الكثًنة
اٞنتنوعة يف عٌن االختالؼ بٌن جزء
ّ
اٛنملة يف اللغة اإلندكنيسية كالعربية
كبعد ذلك طلب اٞنعلّم إىل الطالّب أف
يعطي مثاال أك ٧نوذجا يف اٛنملة
الصعوبة عندىم
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صياغ الفاعل
موضع الفاعل
انقساـ الفعل
نوع الوظيفة
جدكؿ ٖٕ،
التأدية التعليمي على أساس التقابل

الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ومنهجه
كما كتبت الباحثة يف أسئلة البحث فاٞندخل اٞنناسب ٟنذا البحث ىو اٞندخل
كمي كالكيفي .كأما منهج الذم انتجتو يف ىذا البحث ىو اٞننهج التطوير ( Research
 .)and Developmentكاٞننهج التطويرم ىو طريقة البحث تستخدـ الباحثة للحصوؿ
على نتائج معينة كْنربة فعالة ٗٛ.كيف ىذا البحث حاكلت الباحثة القياـ إبنتاج الكتاب
يف تعليم مهارة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية ِبستخداـ مراحل التطوير عند بولد
ٜٗ
ككوؿ ) (Bold & Gallكما يلي:
ٔ .إجراءات التطوير
تقاـ الباحثة يف عملية تطوير الكتاب التعليمي يف مهارة الكتابة على أساس
الدراسة التقابلية على اٝنطوات التالية:
أ) ٓنليل اٜناجات كاٞنشكالت
اٞنرحلة األكىل ىي عملية البحوث ٜنصوؿ على اإلخبار عن اٜناجات
كاٞنشكلة اليت ٓندث يف تعليم مهارة الكتابة مرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج
ب)ٗنع البياانت
اٞنرحلة الثانية ىي ٗنع البياانت اليت ٬نكن استخدمتها الباحثة كمواد
لتصميم اٞننتاج التطويرم ليتفوؽ على اٞنشكلة اٞنوجودة.
48

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta Cetakan-24.
2016), hlm. 297.
49
Ibid, hlm.298
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ج)تصميم اٞننتاج
اٞنرحلة الثالثة ىي تثبيت كتعيٌن التصميم ٞننتاج التطوير.
د)تصديق اٝنرباء
تصديق اٝنرباء ىو عملية النشاط لتقيم اٞنناسبة كالفعالية للمنتاج التطوير.
كىم :خبًن لغة الكتاب التعليمي :د .بكرم دمحم ِنيت.
خبًن ١نتول الكتاب التعليمي :د .دانيل حلمي
خبًن تصميم الكتاب التعليمي :د .توفيق الر٘نن
ق)اإلصالحات األكىل
تنقيح كإصالح منتاج التطوير بناء على مدخالت من اٝنرباء.
ك)التجربة األكىل
التجربة األكىل ىي ْنربة منتاج التطوير ّنقياس الصغًن.
ز)اإلصالحات الثانية
تنقيح كتصليح التطوير بناء على رأم كصعوبة كرغبة من اٞنستخدـ.
ح)التجربة اٞنيدانية
التجربة اٞنيدانية ىي ْنربة اٞننتاج ّنقياس الكبًن.
ط)اإلصالحات الثالثة
اإلصالحات الثالثة ىي اإلصالحات اٞننتاج النهائي ،بناء على اقرتاحات
التجربة اٞنيدانية.
م)اإلنتاج اٛنماعي
ىو إنتاج اٞننتاج كأعلن فعاليتو يف اٛنماعي.
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ٓنليل اٜناجات
كاٞنشكالت

التجربة األكىل

اإلصالحات الثانية

ٗنع البياانت

اإلصالحات األكؿ

التجربة اٞنيدانية

اٞنادة
تصميم ّ

تصديق اٝنرباء

اإلصالحات الثالثة

اإلنتاج اٛنامعي

الصورة ٖٔ.
مادة تعليم الكتابة
مراحل تطوير ّ

ب.جمتمع البحث وعينته
٠نتمع ىذا البحث ىو طالب اٞنرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية جامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنجّ .أما عينة البحث يف ىذا البحث ىو
الفصل أ من طالب اٞنرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية اٜنكومية ماالنج
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ج .أدوات مجع البينات
أدكات اليت استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث فيما يلي:
ٔ .الواثئق
الواثئق ىي تعرض تشكل البياانت من مكاف الباحثة عن األشياء يف صورة
اٞنالحظة الكتابية مثل الكتب كاجملالت ،ك٠نموعات األكراؽ كدرجة النتيجة ٘ٓ.كاٞنراد
ِبلواثئق ىنا البياانت اليت تؤخذ من نتيجة توضيح الدراسة التقابلية كاٝنطة الدراسية
كالكتاب التعليمي قبل التطوير
ٕ .االختبار
أتسيسا ٣نا استخدمتو الباحثة يف تصميم التجربة كىي (intact group
ٔ٘
تسمى اجملموعة
األكىل
٠نموعة
٠نموعتٌن،
إىل
الفصل
تقسيم
كىي
).comparison
ّ
الضابطة كىي ٠نموعة اليت ليس فيها اإلجراء ،ك ّأما اجملموعة الثانية كىي ٠نموعة اليت
فيها اإلجراء .كتستخدـ الباحثة االختبار الذم رتّبتهو الباحثة .كظيفة االختبار ىي
ٗنع البياانت اليت تتعلق ّنعرفة كفاءة الطالب يف اجملموعة الضابطة كاجملموعة
التجريبية.
كأما اٟندؼ من االختبار ٞنعرفة كفاءة الطالب الذين ليس فيهم اإلجراء
كمعرفة تقدـ الطالب الذين فيهم اإلجراء .كتصنيف االختبار يعتمد على اٝنطوات
اآلتية :اإلعداد كاختيار اٞنادة تعيٌن نوع االختبار كتعيٌن عدد بنود األسئلة كترتيب
األسئلة على أساس األسئلة ٕ٘.كتصنيف الباحثة اختبار من متعدد حويل عشرين بند
السؤاؿ على اٞنشرتؾ لنقدىا كتكميلها مث تناقشها الباحثة كاٞنشرتؾ لتحسينها.
50

Ibid. Hal: 77.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta Cetakan-24.
2016), hlm.75
52
Ainin M. Dkk. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat. 2006), hlm. 93-102.
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كالبياانت اٞنرجوة تتناكٟنا من االختبار ىي الكفاءة األكلية للطلبة يف ٥نو ككفاءهتم
بعد أف يستخدموا مادة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية يف تعليم الكتابة.
الرقم

اٞنستول

نسبة مئوية ()%

ٔ.

جيد جدا

ٔٓٓ-ٛٙ

ٕ.

جيد

٘ٛ٘ –ٚ

ٖ.

مقبوؿ

ٓٚٗ –ٙ

ٗ.

انقص

٘ٗ–ٜ٘

٘.

ضعيف

أقل من ٗٗ
اٛندكؿٖٔ.
معيار نتيجة االختبار

ٖ .االستبانة
االستبانة ىي قائمة من األسئلة أك التقرير الذم يطلب فيها رأم كعادة ما
يكتب ىذا الرأم كتطلب اإلجابة بوضع عالمة ٣نيزة كهذه العالمة ) ( مثال ،كقد
يطلب تقريرا مطوال مكتوِب ٖ٘.كتستخدمو الباحثة ٞنعرفة استجاِبت الطالب على
استخداـ مادة الكتابة على أساس الدراسة التقابلية يف تعليم الكتابة ،ك٧نوذج ىذا
االستبانة سكاال ليكًنت ) (skala likertتتكوف من أربع اختبارات :جيّد ج ّدا كجيّد

ٖ٘فتحي علي يونس ،تصميم البحث لتعليم اللغة العربية األجانب( ،القاىرة :دار الثقافة ،)ٜٔٚٚ ،ص.ٕٕٔ -
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كمقبوؿ كانقص كضعيف .كالستفسار ىذه االستبانة استخدمت الباحثة الرمز
ٗ٘
التايل:
كل بند × ٗنلة مستجيب
نسبة اٛنواب :
نتيجة من ّ
× ٓٓٔ
كل بند
ٗنلة نتيجة اٜن ّد األعلى من ّ
أما التقرير يف االستبانة يعتمد على استجاِبت اٝنرباء عن صالحية اٞنو ّاد
التعليمية ككذلك يعتمد على استجابة الطالب كمثل االىتماـ كالرغبة كاالقتناع.

د .مصادر البياانت

إف مصادر البياانت اليت تستخدمها الباحثة:
ٔ .البياانت األساسية:
البياانت عن نتيجة الدراسة التقابلية ،كاٝنطة الدراسية ،كالكتاب التعليمي
القدمي كطالب اٞنرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية.
ٕ .البياانت اإلضافية:
اٞنتطور.
نتيجة ٓنليل االستبيانة عن اىتماـ الطلبة كرعبتهم كاقتناعهم عن الكتاب ّ
ه .أسلوب حتليل البياانت
كاٞنراد بتحليل البياانت ىي العملية اليت تنظم أك تكوف بواسطها اٞنالحظات
٘٘
النتيجة عن تطبيق خطة ُنث معينة ُنيث ٬نكن اٜنصوؿ منها على نتائج.
بعد أف ٗنع البياانت السابقة ،استخدمت الباحثة نتيجة الدراسة التقابلية
تنبؤا ِبٞنشكالت اللغوية عند الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة .كأقامت الباحثة عملية
Riduan, Dasar-Dasar Statistika. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 39

٘٘ دمحم لبيب النحيحي كدمحم منًن مرسي ،البحث الرتبية أصولو كمناىجو( .القاىرة :عامل الكتاب ٜٖٔٛ ،ـ) ،ص.ٕٓ.
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توضيح نتيجية الدراسة التقابلبية أساسا يف تطوير اٞنو ّاد التعليمية يف تعليم مهارة
الكتابة.
كتستخدـ الباحثة األسلوب التطوير ،كىذا البحث ُناجة إىل التحليل
الكمي ،إلقامة التعديد كاٜنساب ،كيعرض أيضا فيو اٛندكؿ.
كلتحليل البياانت الكمية تستعمل الباحثة التحليل اإلحصائي االستداليل
) ،(Analysis Statistic Inferensialكما قاؿ أ٘ند بدر :التحليل اإلحصائي
االستداليل فهو يتضمن عملية معيّنة ) (Samplingكاليت سبقت اإلشارة إليها ،أم
٘ٙ
اختبار ٗناعة صغًنة ٕنثل اجملتمع الكبًن) (Population or Universeاٞنختارة منو.
بينما قاؿ  :Bambang setiyadiيستعمل التحليل اإلحصائي االستداليل
بتطويع البياانت من اٞنتغًنتٌن أك أكثر ،إما إبحصاء اٞنعلم ) (Parameterikأك غًن
٘ٚ
معامل )(Non-Parameterik
كإذا أردان اٜنصوؿ إىل اٞنقارنة بٌن العينتٌن الفارقتٌن فنستعمل اختبار T
٘ٛ
للمجموعة اٞنستقلة ) .(Independent Groups T-Testكما قاؿ Anas Sudijono
ٜ٘
أبف االختبار  Tىو االختبار الفرض الصفرم ىل ىو صحيح أك زائف.
كيف ىذه اٜنالة تستخدـ الباحثة أسلوب ٓنليل البياانت عن نتيجة الطالب
اليت تتجلى من فركؽ اٞنقياس اٞنعدؿ لنتيجة الطالب حّت ٔنترب فركض البحث تؤخذ
مستول الفركؽ (ٓ) يف اٞنائة ،كلتحليل مستول فركؽ نتيجة التعليم لالختبارين يقوـ
الباحثة على الرموز التالية:
ٓٙ
ٔ .نطلب قيمة اٞنتوسط لكل ٠نموعة ِبلرمز اٞنتوسط (ٔ)
 ٘ٙأ٘ند بدر ،أصوؿ البحث العلمي كمناىجو ( ،كويت :ككالة اٞنطبوعات عبدهللا اٜنرمي ،)ٜٕٔٛ ،ص.ٖٕٖ .

57

Bambang Setiayadi, Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), hlm. 93.
58
Ibid, hlm. 95.
59
Anas Sudijono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 88.
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∑

البياانت:
 :اٞنتوسط
∑٠ :نموعة النتيجة
 :عدة العينة
ٕ .كبعد ذلك نطلب قيمة اال٥نراؼ اٞنعيارم بٌن قيمة اٞنتوسطة يف اجملموعة
ٔٙ
الضابطة كقيمة اٞنتوسط يف اجملموعة التجربة ِبستخداـ الرموز التالية:
∑

√

البياانت:
 :اٞنتوسط من الفركؽ بٌن نتيجة اجملموعة التجربية كاجملموعة الضابطة
 :عدد العينة
∑٠ :نموعة الفركؽ الذم يستطيع أف يعرفو ِبلرمز:
∑

 :اٞنتوسط لنتيجة اجملموعة التجربية
 :اٞنتوسط لنتيجة اجملموعة الضابطة

Sukardi. Metodologi Peneltian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 88.
Ibid. Hal 89.
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ٖ .نطلب مستول الفركؽ بٌن اجملموعة التجربية ك اجملموعة الضابطة ِبلرموز:
∑

ٕٙ

√

الرمز السابق أحد الرموز اإلحصائية اٞنستعملة ٞنعرفة الصواب أك اٝنطاء
من فركض صرؼ الذم يقوؿ ٞنعرفة مستول الفركؽ بٌن االختبار للمجموعة
الضابطة كاالختبار للمجموعة التجريبية ،كٕنتحن بعد ذلك نتيجة مستول
الفركؽ بقيمة ).(T-Test

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara. 1980), hlm. 191.

62

الرابع
الفصل ّ
عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
األول :عرض البياانت وحتليلها
ادلبحث ّ
أ .توضيح التنبّؤ
من فركض الدراسة التقابلية أ ّف اختالؼ تركيب اللغة األجنبية كتركيب اللغة األصيلة
سيؤدم إىل صعوبة الطلبة يف عمليّة التعليم ،ككذلك ِبلعكس .كبناء على تلك الفركض
ّ
أقامت الباحثة على اختبار توضيح نتيجة الدراسة التقابلية ٞنعرفة ٓنقيقها يف تعليم مهارة
الكتابة.
األكؿ "رتّب الكلمة لتكوف
صممت الباحثة بنود االختبار  ٛبشكلٌن .الشكل ّ
ّ
ٗنلة مفيدة" ٞنعرفة كفاءة الطلبة لكتابة اٛنملة من انحية البنية كيف الشكل الثاين "ضع

قسمت الباحثة
الكلمة يف اٛنملة اٞنفيدة" ٞنعرفة أكثر اٛنملة استخداما عند الطلبة"ّ .
حّت السادسة تشًن إىل اٛنملة
االختبار حسب تنبّؤ الدراسة التقابلية .فالبنود األسئلة األكىل ّ

حّت اٝنامس
االٚنية كتطبّق على تشبّهات اٛنملة العربيّة كاإلندكنيسية ّ .أما البنود السابعة ّ
عشرة تشًن إىل اٛنملة الفعلية كتطبّق على اختالفات اٛنملة العربية كاإلندكنيسية .فظهرت
من إجابة الطلبة ٓنقيق كتوضيح تنبّؤ الدراسة التقابلية .فمن فركض الدراسة التقابلية أ ّف
ستؤدم إىل سهولة الطلبة يف إجابتها
البنود اليت تطبّق تشبهات اٛنملة العربية كاإلندكنيسية ّ
ستؤدم إىل صعوبة
كِبلعكس أ ّف البنود اليت تطبّق اختالفات اٛنملة العربية كاإلندكنيسية ّ
الطلبة يف إجابتها.
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كأقامت الباحثة اختبار التوضيح يف الفصل د اٞنرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية
يف التاريخ العشرين من أبريل  ٕٓٔٚفحصلت الباحثة على البياانت كما تلي:
عدد الطلبة

رقم

بنود األسئلة

ٔ

متوحش  -حيواف –
ّ

ٕ

قبلة  -الكعبة -

اٞنبتدأ

اٞنسلم – ىي

كخرب اٛنملة

األسد

البياف

تنبّؤ
تنبؤ
اإلجابة اإلجابة
الشبو االختالؼ
الصحيحة اٝنطيئة

اٞنبتدأ كاٝنرب - ٔ،ٕ،
اٞنفرد

ٕٕ

ٖ

ٖ،ٗ،
ٚ،ٛ
ٜ

-

ٕٗ

ٔ

اٚنية
ٖ

حسن  -خلقو –

اٞنبتدأ

الطالب

كخرب اٛنملة

ٜ

-

ٔٚ

ٛ

االٚنية
ٗ

تع ّد  -للسحور -

٘

يف ٥ -نن  -الشتاء – اٞنبتدأ

الطعاـ – البنت

اٞنبتدأ

٘،ٙ

-

ٖٕ

ٕ

كخرب اٛنملة
الفعلية
ٜ

-

ٕٕ

ٖ
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فصل

كخرب جار
اجملركر

ٙ
ٚ

ٛ

اٞنلك  -التاج  -رأس اٞنبتدأ
– فوؽ

كخرب ظرؼ

الصيب  -حضانة -

الفعل

ّأمو  -على – يناـ

كالفاعل

ٜ

النجار -
يف ّ -

الفعل

يقطع

كاٞنفعوؿ بو
الفعل

الصالة  -الوضوء -

كالفاعل

قبل

كاٞنفعوؿ بو

البنت  -كىب

ٔ

ٕٔ ٖ،ٗ،٘،

ٗ

ٔٔٚ،

(الزـ)

الشجرة  -الغابة –

ٔٔ الدمية  -الوالد -

ٔٔٚ،

كالفاعل

كالفاعل

ٓٔ اٞنسلم  -أحسن -

ٔ

ٕٓ ٖ،ٗ،٘،

٘

(الزـ)

إىل  -الولد  -أختو – الفعل
يتبسم
ّ

ٜ

-

ٔٚ

ٛ

الفعل
كالفاعل

-

ٖٔ ٕ،ٗ،٘،

ٕٔ

ٖٔٚ،ٛ،
-

ٔٛ ٕ،ٗ،٘،

ٚ

ٖٔٚ،ٛ،
-

ٕٔ ٖ،ٗ،٘،
ٖٔٚ،ٜ،

ٗ
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كاٞنفعولٌن
ٕٔ النجم  -كجد  -المعا الفعل
– اٞنسافر

-

كالفاعل

ٜٔ ٖ،ٗ،٘،

ٙ

ٖٔٚ،ٜ،

كاٞنفعولٌن
الفعل

ٖٔ كثًنا  -حسب -
اٜنصاد – الفالّح
ٗٔ نبّأ  -الصالة -

-

كالفاعل

ٕٕ ٖ،ٗ،٘،

ٖ

ٖٔٚ،ٜ،

كاٞنفعولٌن
الفعل

اٝنطيب  -كاجبة –

كالفاعل

اٞنسلم

كثالثة

-

ٔٛ ٖ،٘،ٚ،

ٚ

ٖٔٔٓ،

اٞنفاعيل
مهماٞ -نرضى الفعل
٘ٔ أخربّ -
كالفاعل
– الدكاء-الطبيب

-

ٔٛ ٖ،٘،ٚ،
ٖٔٔٓ،

كثالثة
اٞنفاعيل
اٛندكؿ ٔٗ،
األكؿ
اختبار توضيح التنبّؤ عن الشكل ّ

ٚ
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الرقم

بنود األسئلة

عدد الطلبة
اٛنملة االٚنية

اٛنملة الفعلية

ٔ

الطعاـ

ٗ

ٕٔ

ٕ

األـ

ٚ

ٔٛ

ٖ

اٞندرسة

ٗ

ٕٔ

ٗ

الكتاب

ٗ

ٕٔ

٘

األستاذ

ٙ

ٜٔ

ٕ٘

ٓٓٔ

اجملموع

اٛندكؿ ٕٗ،
اختبار توضيح التنبّؤ عن الشكل الثاين
األكؿ إىل
كجدت الباحثة من اٛندكؿ السابق أف اإلجابة الصحيحة من السؤاؿ ّ
السؤاؿ السادس تبلغ على ٖ %ٛكاإلجابة اٝنطيئة تبلغ على  %ٕٚكىذا اٜناؿ يطابق على
تنبّؤ الدراسة التقابلية .ك ّأما اإلجابة الصحيحة من السؤاؿ السابع إىل السؤاؿ اٝنامسة عشر

تبلغ على ٘ %ٚكاإلجاب اٝنطيئة تبلغ على ٕ٘ %كىذا اٜناؿ ال يطابق على تنبّؤ الدراسة
التقابلية.
كل تنبّؤ الدراسية التقابليّة
اعتمادا على نتيجة اختبار التنبّؤ كجدت الباحثة أف ليس ّ
كقع عند عمليّة التعليم .أل ّف تنبّؤ الدراسة التقابلية متعلّق ِبٞنشكالت اللغويّة فحسب مع أ ّف
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عوامل عمليّة تعليم اللغة كثًنة سول العوامل اللغويّة مثل العوامل اٞنتعلّقة ِبلطريقة التعليمية
كسيكولوجيّة الطلبة كغًن ذلك .كهبذا اٜناؿ أرادت الباحثة أف تقيم ِبندماج التنبّؤ النظرم
كاألحواؿ الواقعية يف عمليّة التعليم تكامال يف تطوير الكتاب التعليمي ٞنهارة الكتابة األكىل
لدل الطلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج.
التعليمي
ب.عملية تطوير الكتاب
ّ
ٔٓ .نليل االحتياجات
أقامت الباحثة ٓنليل االحتياجات ِبختبار التوضيح من الدراسة التقابلية.
كل نتيجة تنبّؤ
كحصلت الباحثة على نتيجة تنبّؤ النظرية الدراسة التقابلية أب ّف ليس ّ
النظريّة كقعت يف حالة الواقع لوجود العوامل الكثًنة لغوية كانت أـ غًن اللغوم.

مثل استيعاب اٞنفردات كاسرتاتيجية التعليم كخربة التعليم كما أشبو ذلك .كأرادت
تستمر البحث يف تطبيق فركض الدراسة التقابلية كالنتيجة الواقعية يف
الباحث أف
ّ
تعليم مهارة الكتابة.
ٕٗ .نع البياانت
كبعد حصلت الباحثة على احتياجات الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة األكىل
اٞنادة مهارة الكتابة األكىل ،كجعمت
فجعمت الباحثة اٝنطة الدراسيّة من ١ناضر ّ
النصوص كالقواعد النحوية ،كالنماذج اٞنتعلّقة ،ككذلك اسرتاتيجية يف تعليم مهارة
الكتابة .إعداد لتصميم تطوير الكتاب التعليمي
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ٖ .تصميم اٞننتاج
كبعد ٗنعت الباحثة البياانت اٞنطلوبة كاحتياجات الطلبة من نتيجة اختبار
تصمم اٞنواد التعليمية يف تعليم مهار
توضيح الدراس التقابلية .أرادت الباحثة أف ّ
الكتابة على أساس الدراسة التقابلة كالنظرية كتزيد النتيجة الواقعيّة اليت حصلتها يف

اختبار التوضيح ٓنت اٞنوضوع " اكتب معنا" للطلبة قسم تعليم اللغة العربية يف

كصممت
اٞنستول الرابعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج ّ .
الباحثة اٞننتاج ِبىتماـ النواحي التالية:

أ) مدخل تصميم الكتاب التعليمي
صممت الباحثة الكتاب التعليمي على اٞندخل اٞنضموف ()forward Design
ّ

أم أبف تنظّم الباحثة اٞنو ّاد التعليمية بعد تعيٌن اٞنضموف يف الكتاب التعليمي .كيف ىذا
اٜناؿ نظّمت الباحثة اٞنضموف على أساس الدراسة التقابلية كأساس اللغة يف ىذا

تعٌن الطريقة
اٞنطور .كبعد كجدت الباحثة ترتيب اٞنضموف حاكلت الباحثة أف ّ
الكتاب ّ

اٞنادة.
التعليمية مثّ كضعت الباحث التدريبات لتقومي ّ

ٔ) األىداؼ التعليمية

لكل الدرس .كىي ٞنعرفة
عيّنت الباحثة األىداؼ التعليمية حسب نوع ّ
اٞنادة ّ

الكفاءة احملصولة من الدرس .كعيّنت نوع التدريبات كعددىا لتقومي الكفاءة لدل
الطلبة.
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ٕ) أساس الدراسة التقابلية
حاكلت الباحثة أف تقوـ ِبندماج بٌن النظريّة اللغويّة كىو تنبّؤ الدراسة
حّت أقامت الباحثة ع ّدة
التقابلية كفركضها كاٜنالة الواقعيّة يف القاعة الدراسيّةّ .
احملاكلة التالية:
أ -اعتمادا على تنبّؤ الدراسة التقابليّة أبف الرتكيب اٞنختلف سيسبّب إىل صعوبة
الطلبة كِبلعكس الرتكيب اٞنشابو سيسبّب إىل سهولة الطلبة عند عمليّة التعليم كهبذا

اٞنادة الصعبة حسب التنبّؤ.
اٞنادة السهلة إىل ّ
اٜناؿ عيّنت الباحثة ترتيب اٞنو ّاد من ّ
ب-كمن فركض ىذه النظريّة أيضا أف الرتكيب اٞنختلف ٪نتاج إىل أكثر الرتكيز من

الرتكيب اٞنشابو فحاكلت الباحثة أف تطابق ىذه الفركض بعرض االختالؼ بٌن

الرتكيبٌن يف اٛندكؿ النموذجي ،كأعطت األلواف البيانيّة لعرض فركؽ البنية بٌن
الرتكيبٌن ،كعرضت الباحثة القاعدة كالشرح لتسهيل الفهم لدل الطلبة ،ككضعت
اٞنتنوعة على حسب صعوبة الرتكيب.
التدريبات ّ
كمن تنظيم الكتاب التعليمي على أساس الدراسة التقابلية ىي كما يلي:
ٔ

الغالؼ
ىذه صفحة الغالؼ يف تقدمي الكتاب
التعليمي ،كصفت الكاتبة الغالؼ بلوف األٚنر
كاأل٘نر .كما استخدمت ألواف كثًنة لتناسب
الكتاب ّنستخدميو .ككضعت الكاتبة موضوع
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اٞنادة كقسم يدرس فيو الكتاب
الكتاب كنوع ّ
ككذلك اسم الكاتبة

ٕ

مق ّدمة
كتبت يف ىذه الصفحة كلمة التمهيد اليت
تبٌن عن خلفية تطوير الكتاب ،كأساس تطويره
ّ
ِبلنظرية الدراسة التقابلية .كمكتوب فبو

مضموف الكتاب على اإلٗناؿ.
ٖ

تعريف الكتاب
شرحت الكاتبة يف ىذه الصفحة عن أساس
ترتيب اٞنوضوع كالدركس .كشرحت أيضا
أجزاء الدركس يف الكتاب التعليمي .منها
النص ،كجدكؿ النماذج ،كالقاعدة،
كالتدريبات ،كاٟنيكل البياين

ٗ

أىداؼ دراسيّة
يف ىذا اٛندكؿ كضعت الكاتبة اٞنو ّاد
اٞنادة كتقو٬نها
كل ّ
كاألىداؼ الدراسية من ّ
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٘

الفهرس
كضعت الكاتبة يف ىذه الصفحة ١نتوايت
الكتاب اٞنوجودة يف الكتاب التعليمي
ككضعت الكاتبة رقم الصفحة ٞنساعدة
كتسهيل مستخدمي الكتاب التعليمي يف إ٩ناد
احملتول اليت أرادكىا

ٙ

النص
اٞنعٌن.
كضعت الكاتبة النص حسب اٞنوضوع ّ

حّت يفهم
لعرض اٛنملة اٞنطلوبة من الدرس ّ
الطلبة اٛنملة يف النص

ٚ

النموذج
عرضت الباحثة النماذج اٞنتعلّقة ِبلدرس يف
اٛندكؿ لتسهيل الطلبة لفهم اٛنملة .ككضعت
الكاتب اٞنعىن جانب النماذج كاستخدمت
اللوف البياين ٞنعرؼ البنية بٌن اٛنملة العربية
كاإلندكنيسية.
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ٛ

القاعدة
كضعت الكاتبة القاعدة اليت تشتمل على
التعريف كاألقساـ اٞنتعلّقة ِبٛنملة

ٜ

شرح
كضعت الكاتبة الشرح بعد القاعدة لبياف
القاعدة أكثر كشرح عن تكوين اٛنملة

 11اٟنيكل البياين
كضعت الكاتبة اٟنيكل البياين أم أنّو نوع من

نوع اسرتاتيجية يف اٞنفردات .أبف يضع الطالب

اٞنوضوع يف الدائرة الوسطى مثّ يضع اٞنفردات

اٞنتعلّقة يف الدائرة الباقية.
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 11اٝنالصة
كل أربعة الدركس
كضعت الكاتبة اٝنالصة يف ّ
تسهيال لطلبة لفهم الدركس ٞنراجعتها

العامة
 12التدريبات ّ
العامة يف هناية
كضعت الكاتبة التدريبات ّ

الدركس ٞنعرفة كفاءة الطلبة كاستيعاهبم يف

الدركس اٞناضية.

اٛندكؿ ٖٗ.
تصميم اٞننتاج
ٗ .تصديق اٝنرباء
قامت الباحثة صالحية الكتاب التعليمي إىل اٝنرباء لتقييم اٞنناسبة كالفعالية
للمنتاج التطوير الذم حصلتو الباحثة يف تطوير الكتاب التعليمي ٞنهارة الكتابة
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فوزعت الباحثة صفحة التحكيم
األكىل لدل الطلبة قسم تعليم اللغة العربيةّ .
ِبستخداـ االستبانة على ثالثة أقساـ:
أ) خبًن ١نتول الكتاب التعليمي ،الدككتور دانيل حلمي .قامت الباحثة يوـ الثالاثءٖ ،
مايو  ٕٓٔٚيف الساعة الثالثة كالنصف مساء إىل اٝنامسة مساء يف مركز اللغة
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج لتقيم الكتاب التعليمي من انحية
اٞنق ّدمة  ،كاألىداؼ ،كتنظيم احملتول ،كالتدريبات .فحصلت الباحثة على البياانت
كما تلي:
عناصر
التحكيم

بنود التحكيم
كتابة النظرية اٞنستخدمة
يف تطوير الكتاب
ٓنتوم على األىداؼ

مق ّدمة

العامة
التعليمية ّ

نتيجة التحكيم
النتيجة اٞنعدؿ اٞنئوم
ٗ
٘

توضيح عن أجزاء الدركس

٘

توضيح مضموف الكتاب

٘

توضيح استخداـ الكتاب
التعليمي

الدرجة

ٗ

ٕ%ٜ

جيد ج ّدا
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تناسب األىداؼ التعليمية
ِبحتياج الطلبة
تناسب األىداؼ التعليمية
األىداؼ

اٞنقرر
ِبٞننهج ّ
كتابة األىداؼ التعليمية
كاضحة
األىداؼ التعليمية
صحيحة

ترتيب

تناسب ترتيب احملتول

احملتول

ِبألىداؼ التعليمية

ٗ
ٗ
٘%ٛ

جيد ج ّدا

ٗ
٘
ٗ

كتابة التوضيح يف الكتاب
كافية للوصوؿ إىل

ٗ

األىداؼ التعليمية
تناسب كتابة التوضيح يف
الكتاب بتنبّؤ الصعوبة
ترتيب احملتول يتعلّق بعضو
بعض

%ٕٛ،ٛ
ٗ
٘

جيد ج ّدا
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ٗ

كتاب النموذج كاضحة
اٞنادة
ترتيب احملتول من ّ

ٗ

اٞنادة الصعبة
السهلة إىل ّ
كتابة اٝنالصة تساعد

ٗ

اٞنادة
ٞنراجعة ّ
التدريبات تناسب التدريبات ّنحتول

ٗ

الكتاب التعليمي
توجيو التدريبات كاضح

ٗ

تنوع التدريبات
ّ

ٗ

درجة صعوبة التدريبات

٘

تناسب التدريبات ّنستول

ٗ

الطلبة
تساعد التدريبات الطلبة

٘

للتعليم الذايت
اجملموع

%ٛٙ

جيد ج ّدا

ٕٔٔ ٗ%ٛٙ،
اٛندكؿ ٗٗ.

تصديق خبًن ١نتول الكتاب التعليمي

جيّد ج ّدا
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بعد عرضت الباحثة البياانت السابقة ،أقامت الباحثة ٓنليل البياانت ِبستخداـ الرمز
التايل:
كل بند × ٗنلة مستجيب
نتيجة من ّ

نسبة اٛنواب :

كل بند
ٗنلة نتيجة اٜن ّد األعلى من ّ
نسبة اٛنواب:

ٕٔٔ
ٓٗٔ

× ٓٓٔ

× ٓٓٔ = ٗ%ٛٙ،
االستبانة كتصنيفها،

كلوصف نتائج
كضعت الباحثة اٞنعايًن اآلتية:
األرقاـ

التقدير

النسبة اٞنئويّة

ٔ

انقص ج ّدا

ٓ%ٕٓ -%

ٕ

انقص

%ٗٓ -%ٕٙ

ٖ

مقبوؿ

%ٙٓ -%ٗٙ

ٗ

جيّد

ٔ%ٛٓ -%ٙ

٘

جيّد ج ّدا

ٔ%ٔٓٓ-%ٛ
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اعتمادا على ىذا اٛندكؿ فحصلت الباحثة نتيجة تصديق الكتاب التعليمي
عند خبًن ١نتول الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئوية ٗ %ٛٙ،كىي على مستول
كفصلت الباحثة ىذه النتيجة ببنود التحكيم التالية:
" جيّد ج ّدا"ّ .
ٔ) من انحية اٞنق ّدمة تبلغ إىل نسبة مئويّة ٕ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا

ٕ) من انحية األىداؼ التعلييمية تبلغ إىل نسبة مئويّة ٘ %ٛبدرجة جيّد ج ّدا
ٖ) من انحية ترتيب احملتول تبلغ إىل نسبة مئويّة  %ٕٛ،ٛبدرجة جيّد ج ّدا
ٗ) من انحية التدريبيات تبلغ إىل نسبة مئويّة  %ٛٙبدرجة جيّد ج ّدا
ب)خبًن تصميم الكتاب التعليمي ،الدككتور توفيق الر٘نن .قامت الباحثة يوـ األربعاء،
ٖ مايو  ٕٓٔٚيف الساعة العاشرة صباحا إىل اٜنادية عشرة ظهرا يف قاعة احملاضرة
ب جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج لتقييم الكتاب التعليمي من انحية
التصور ،ككجو الكتاب ،كطباعة الكتاب .فحصلت الباحثة على
تصميم الكتاب ،ك ّ
البياانت كما تلي
عناصر
التحكيم
تصميم
الكتاب

بنود التحكيم
تصميم الكتاب ج ّذاب
لدل الطلبة
كضوح الكتاب التعليمي

نتيجة التحكيم
النتيجة اٞنعدؿ اٞنئوم
ٗ
٘

ٓ%ٜ

الدرجة
جيد ج ّدا
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تناسب تصميم الكتاب
التعليمي على مستول

ٗ

الطلبة
الغالؼ ج ّذاب
استخداـ نوع اٜنركؼ
(شكل كالقياس)

٘
ٗ

دقة النموذج الطباعي

٘

ٗناؿ الرسوـ كالصور

٘

كفاؽ توليف اللوف

٘

عدـ الكتابة الكثيفة

ٗ

كجود اٞنكاف الفراغ

٘

كجو

اٛنملة بسيطة

٘

الكتاب

الصور كالرسوـ ذات اٞنعىن

ٗ

صحة الرتقيم
ّ

٘

ثبوت تتابع األرقاـ

٘

مطابقة عدد الغالؼ

٘

التصور
ّ

طباعة

٘%ٜ

ٖ%ٜ

ٓ%ٜ

جيد ج ّدا

جيد ج ّدا

جيّد ج ّدا
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الكتاب

ِبلفهرس
تسهيل شكل الكتاب
للقراءة

٘

الطباعة كاضحة

٘

الكتابة صحيحة

ٖ

جودة الطباعة جيّدة

ٗ

سهولة تقليب صفحات
الكتاب
اجملموع

٘
ٕٜ

ٕ%ٜ

جيّد ج ّدا

اٛندكؿ ٘ٗ.
تصديق خبًن تصميم الكتاب التعليمي
بعد عرضت الباحثة البياانت السابقة ،أقامت الباحثة ٓنليل البياانت ِبستخداـ الرمز
التايل:

نسبة اٛنواب :

كل بند × ٗنلة مستجيب
نتيجة من ّ
كل بند
ٗنلة نتيجة اٜن ّد األعلى من ّ

× ٓٓٔ
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نسبة اٛنواب:

ٕٜ
ٓٓٔ

× ٓٓٔ =ٕ%ٜ
االستبانة كتصنيفها،

كلوصف نتائج
كضعت الباحثة اٞنعايًن اآلتية:
األرقاـ

التقدير

النسبة اٞنئويّة

ٔ

انقص ج ّدا

ٓ%ٕٓ -%

ٕ

انقص

%ٗٓ -%ٕٙ

ٖ

مقبوؿ

%ٙٓ -%ٗٙ

ٗ

جيّد

ٔ%ٛٓ -%ٙ

٘

جيّد ج ّدا

ٔ%ٔٓٓ-%ٛ

اعتمادا على ىذا اٛندكؿ فحصلت الباحثة نتيجة تصديق الكتاب التعليمي
عند خبًن تصميم الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئوية ٕ %ٜكىي على مستول "
كفصلت الباحثة ىذه النتيجة ببنود التحكيم التالية:
جيّد ج ّدا"ّ .
ٔ) من انحية تصميم الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة ٓ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا
التصور تبلغ إىل نسبة مئويّة ٘ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا
ٕ) من انحية ّ
ٖ) من انحية كجو الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة ٖ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا
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ٗ) من انحية طباعة الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة ٓ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا
ج)خبًن لغة الكتاب التعليمي ،الدككتور بكرم دمحم ِنيت .قامت الباحثة يوـ الثالاثء،
ٕ مايو  ٕٓٔٚيف الساعة الثالثة كالنصف مساء إىل اٝنامسة مساء يف مركز اللغة
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج لتقيم الكتاب التعليمي من انحية
صحة اللغة  ،كاستخداـ اللغة .فحصلت الباحثة على البياانت كما تلي:
ّ
عناصر
التحكيم

صحة اللغة
ّ

بنود التحكيم

نتيجة التحكيم
النتيجة اٞنعدؿ اٞنئوم

لغة الكتاب سهلة

٘

لغة الكتاب مفهومة

٘

لغة الكتاب كاضحة

٘

كضوح البياانت

٘

الرتاكيب كقواعدىا
صحيحة

٘

الكتابة كاضحة

٘

الكتابة صحيحة

٘

صحة النص

٘

ٓٓٔ%

الدرجة

جيد ج ّدا
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اختيار اٞنفردات الشائعة

٘

لغة الكتاب مناسبة

ٗ

للطالب اٛنامعي
استخداـ
اللغة

٘

استخداـ قواعد اٝنط
اختيار النصوص مناسب
للطالب اٛنامعي
١ناكلة ارتقاء درجة التعبًن
١ناكلة ارتقاء درجة
استخداـ القواعد
اجملموع

ٖ%ٜ

ٗ

جيد ج ّدا

٘
٘
ٙٛ

ٔ%ٜٚ،

جيّد ج ّدا

اٛندكؿ ٗ.ٙ
تصديق خبًن اللغة
بعد عرضت الباحثة البياانت السابقة ،أقامت الباحثة ٓنليل البياانت ِبستخداـ الرمز
التايل:
نسبة اٛنواب :

كل بند × ٗنلة مستجيب
نتيجة من ّ
كل بند
ٗنلة نتيجة اٜن ّد األعلى من ّ

× ٓٓٔ
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نسبة اٛنواب:

ٙٛ
ٓٚ

× ٓٓٔ =ٔ%ٜٚ،

كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها ،كضعت الباحثة اٞنعايًن اآلتية:
الرقم

التقدير

النسبة اٞنئويّة

ٔ

انقص ج ّدا

ٓ%ٕٓ -%

ٕ

انقص

%ٗٓ -%ٕٙ

ٖ

مقبوؿ

%ٙٓ -%ٗٙ

ٗ

جيّد

ٔ%ٛٓ -%ٙ

٘

جيّد ج ّدا

ٔ%ٔٓٓ-%ٛ

اعتمادا على ىذا اٛندكؿ فحصلت الباحثة نتيجة تصديق الكتاب التعليمي
عند خبًن لغة الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئوية ٔ %ٜٚ،كىي على مستول "
كفصلت الباحثة ىذه النتيجة ببنود التحكيم التالية:
جيّد ج ّدا"ّ .
صحة اللغة تبلغ إىل نسبة مئويّة ٓٓٔ %بدرجة جيّد ج ّدا
ٔ) من انحية ّ
ٕ) من انحية استخداـ اللغة تبلغ إىل نسبة مئويّة ٖ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا
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٘ .اإلصالحات األكىل
كبعدما أخذت الباحثة من عمليّة تصديق اٝنرباء (خبًن ١نتول الكتاب
التعليمي ،كخبًن لغة الكتاب التعليمي ،كخبًن تصميم الكتاب التعليمي) .حصلت
كل اٝنرباء أساسا إلصالح الكتاب اٞننتاج كٓنسينا منو.
الباحثة ع ّدة التحكيم من ّ
كل اٝنبًن .كمن اإلصالحات
فأقامت الباحثة اإلصالحات األكىل بناء على التحكيم ّ
اليت أقامتها الباحثة كما تلي:

ّأكال ،إصالحات من خبًن ١نتول الكتاب التعليمي
الرقم

اإلصالحات

االقرتاحات

ٔ

بعض اٞنصطلحات خطيئة

إصالح اٞنصطالحات اٞنستخدمة

ٕ

ِبٞنادة
بعض التدريبات مل تناسب ّ

ِبٞنادة
تناسب التدريبات ّ

ٖ

عدـ الشرح بعد إعطاء النموذج

إعطاء الشرح بعد جدكؿ النموذج

اٛندكؿ ٗ.ٚ
إصالحات من خبًن ١نتول الكتاب التعليمي
اثنيا ،إصالحات من خبًن لغة ١نتول الكتاب التعليمي
الرقم
ٔ

االقرتاحات
يطيب الشكر على ٗنيع

اإلصالحات
يطيب الشكر ٛنميع

الصفحة
I
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ٕ

تنقسم على

تنقسم إىل

ii

ٖ

تشبّو كاختالؼ

الشبو كاختالؼ

iii

ٗ

مراجعة عن الدركس

مراجعة للدركس

V

يعرب تتابع
يقدر الطالب أف ّ

يعرب عن تتابع
يقدر الطالب أف ّ

vii

ٙ

كل خطوة
على ّ

على خطوات

ٔٛ

ٚ

يف قرية

يف القرية

ٖٖ

ٛ

تتسبّب إىل

تتسبّب يف

ٖٜ

ٜ

عند اإلماـ الغزايل

لإلماـ الغزايل

ٗٚ

الطابور

٘ٚ

٘

األحداث

ٓٔ الطبور

األحداث

اٛندكؿ ٗ.ٛ
إصالحات من خبًن لغة الكتاب التعليمي
اثلثا ،إصالحات من خبًن تصميم
الرقم
ٔ

االقرتاحات

اإلصالحات

كضع الكتابة يف الغالؼ اٝنلفي غًن مرتّب ترتيب الكتابة يف الغالؼ اٝنلفي
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ٕ

تصحيح كجو الصفحة ٔٙ

تقليب كجو الصفحة ٔٙ
اٛندكؿ ٗ.ٜ

إصالحات خبًن تصميم الكتاب التعليمي
كبعد إصالحات ٗنيع األخطاء كع ّدة االقرتاحات من اٝنرباء .حصلت الباحثة من
تصديق اٝنرباء نتيجة "جيّد ج ّدا" كدلّت النتيجة أبف الكتاب اٞننتاج مستحق للتجربة األكىل

على الطالّب بوصف مستخدمي الكتاب اٞننتاج.
 .ٙالتجربة األكىل

صممت الباحثة اٞننتاج فأقامت الباحثة التجربة األكىل ٞنعرفة ردكد
كبعد ّ
كقسمت الباحثة ىذه التجربة إىل
اٞنستخدـ أم الطلبة على اٞننتاج ِبستخداـ االستبانةّ .
القسمٌن ك٨نا التجربة يف اٞنقياس الصغًن كاٞنقياس الكبًن.

أ) اٞنقياس الصغًن
يتكوف من ٙنسة طلبة
قامت الباحثة ْنربة اٞننتاج يف اٞنقياس الصغًن كىو ّ
من اٞنرحلة الرابعة يف قسم تعليم اللغة العربية يوـ اٝنميس ٗ مايو  ٕٓٔٚمن الساعة
العاشرة إىل اٜنادم عشر صباحا .أخذت الباحثة اٞنستجيب بطريقة عشوائيّا .كمن
أٚناء الطلبة اٞنستجيبٌن ىم:
الرقم
ٔ

أٚناء الطلبة
دمحم أركان أديتيا

اٞنرحلة
الرابعة

القسم
تعليم اللغة العربية
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ٕ

دمحم فكرم جزىر

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٖ

حسن اٜنميدة

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٗ

أـ مزيّنة

الرابعة

تعليم اللغة العربية

٘

٘نامي ٘نًناء

الرابعة

تعليم اللغة العربية

اٛندكؿ ٓٔٗ.
أٚناء الطلبة يف اٞنقياس الصغًن
اٞنطور إىل أيدم الطلبة .فأقامت الباحثة
مثّ بدأت الباحثة يف توزيع الكتاب ّ
احملاكاة يف عملية التعليم كشرحت الباحثة عن الكتاب التعليمي كطريقة استخدامها.
كزعت الباحثة االستبانة ٞنعرفة ردكدىم
كبعد ما الحظ الطلبة عن الكتاب التعليمي ّ
على اٞننتاج أم الكتاب التعليمي .فحصلت الباحثة على البياانت التالية:
الرقم

ٔ

بنود التحكيم

الطالب

نتيجة

٠نموع

التحكيم النتيجة

ٔ

٘

كجو الكتاب التعليمي

ٕ

ٗ

ج ّذاب

ٖ

٘

ٗ

٘

ٖٕ

اٞنعدؿ
اٞنئوم

ٕ%ٜ

الدرجة

جيّد
ج ّدا
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٘

ٗ

ٔ

٘

ٕ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

٘

٘

٘

ٔ

ٗ

يفهم الطلبة مبادئ

ٕ

ٗ

الكتاب التعليمي

ٖ

ٗ

ٗ

٘

٘

٘

يفهم الطلبة لغة الكتاب ٔ

٘

ٕ

ٗ

ٖ

٘

ٗ

٘

يسهل
ىيكل احملتول ّ
ٕ

ٖ

ٗ

الطلبة لفهم مضموف
الكتاب التعليمي

التعليمي

ٖٕ

ٕٕ

ٕٕ

ٕ%ٜ

%ٛٛ

%ٛٛ

جيّد
ج ّدا

جيّد
ج ّدا

جيّد
ج ّدا
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٘

ٖ

ٔ

ٗ

ٕ

ٖ

ٖ

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٔ

ٗ

يستخدـ الطلبة الكتاب ٕ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٔ

٘

ٕ

٘

ٖ

٘

ٗ

٘

يفهم الطلبة خطوات
٘

األنشطة يف الكتاب
التعليمي

ٙ
التعليمي بنشاط

استخداـ النموذج يعٌن
ٚ

اٞنادة
الطلبة لفهم ّ

ٕٓ

ٕٓ

ٕ٘

ٓ%ٛ

ٓ%ٛ

ٓٓٔ
%

جيّد

جيّد

جيّد
ج ّدا
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٘

٘

ٔ

٘

ٕ

ٗ

ٖ

٘

ٗ

٘

٘

٘

ٔ

ٗ

استخداـ اٟنيكل البياين

ٕ

ٗ

اٞنادة
يعٌن الطلبة لفهم ّ

ٖ

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٔ

٘

ٕ

٘

ٖ

ٗ

ٗ

٘

استخداـ اللوف
ٛ

ٜ

التوضيحي يعٌن الطلبة
اٞنادة
لفهم ّ

استخداـ اٝنالصة يعٌن
ٓٔ

اٞنادة
الطلبة ٞنراجعة ّ

ٕٗ

ٕٔ

ٕٗ

%ٜٙ

ٗ%ٛ

%ٜٙ

جيّد
ج ّدا

جيّد
ج ّدا

جيّد
ج ّدا
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٘

٘

ٔ

٘

التدريبات تعٌن الطلبة

ٕ

ٗ

ٔٔ

اٞنادة
لتقومي استيعاب ّ

ٖ

٘

ٗ

ٗ

٘

٘

ٔ

٘

ٕٔ

يهتم الطلبة الستخداـ
ّ

ٕ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

٘

٘

ٗ

الكتاب التعليمي

اجملموع

ٖٕ

ٕٕ

ٕ%ٜ

%ٛٛ

ٜٛ،ٙ ٕٜٙ
%

اٛندكؿ ٔٔٗ.
نتيجة التجربة يف اٞنقياس الصغًن

جيّد
ج ّدا

جيد
ج ّدا

جيّد
ج ّدا
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بعد عرضت الباحثة البياانت السابقة ،أقامت الباحثة ٓنليل البياانت ِبستخداـ الرمز
التايل:
نسبة اٛنواب
كل بند × ٗنلة مستجيب
نتيجة من ّ
نسبة

كل بند
ٗنلة نتيجة اٜن ّد األعلى من ّ
ٕٜٙ
ٖٓٓ

× ٓٓٔ

:

اٛنواب:

× ٓٓٔ =%ٜٛ،ٙ

كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها ،كضعت الباحثة اٞنعايًن اآلتية:
األرقاـ

التقدير

النسبة اٞنئويّة

ٔ

انقص ج ّدا

ٓ%ٕٓ -%

ٕ

انقص

%ٗٓ -%ٕٙ

ٖ

مقبوؿ

%ٙٓ -%ٗٙ

ٗ

جيّد

ٔ%ٛٓ -%ٙ

٘

جيّد ج ّدا

ٔ%ٔٓٓ-%ٛ
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اعتمادا على ىذا اٛندكؿ فحصلت الباحثة تيجة ْنربة الكتاب التعليمي عند
كفصلت
ٙنسة طلبة تبلغ إىل نسبة مئوية  %ٜٛ،ٙكىي على مستول " جيّد ج ّدا"ّ .
الباحثة ىذه النتيجة ببنود التحكيم التالية:

ٔ) من انحية تصميم كجو الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئويّة ٕ %ٜبدرجة جيّد
ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة ٕ %ٜبدرجة
ٕ) من انحية تسهيل ىيكل احملتول يف فهم ّ
جيّد ج ّدا
ٖ) من انحية فهم الطلبة عن مبادئ الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة  %ٛٛبدرجة جيّد
ج ّدا
ٗ) من انحية فهم الطلبة عن لغة الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة  %ٛٛبدرجة جيّد
ج ّدا
٘) من انحية فهم الطلبة عن خطوات األنشطة يف الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة
ٓ %ٛبدرجة جيّد
 )ٙمن انحية نشاط الطلبة عند استخداـ الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة ٓ %ٛبدرجة
جيّد
اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة
 )ٚمن انحية استخداـ النموذج يف إعانة الطلبة لفهم ّ
ٓٓٔ %بدرجة جيّد ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة
 )ٛمن انحية استخداـ اللوف التوضيحي يف إعانة الطلبة لفهم ّ
مئويّة  %ٜٙبدرجة جيّد ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة
 )ٜمن انحية استخداـ اٟنيكل البياين يف إعانة الطلبة لفهم ّ
ٗ %ٛبدرجة جيّد ج ّدا
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اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة
ٓٔ) من انحية استخداـ اٝنالصة يف إعانة الطلبة ٞنراجعة ّ
 %ٜٙبدرجة جيّد ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل
ٔٔ) من انحية استخداـ التدريبات يف إعانة الطلبة لتقومي استيعاب ّ
نسبة مئويّة ٕ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا
ٕٔ) من انحية اىتماـ الطلبة يف استخداـ الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة  %ٛٛبدرجة
جيّد ج ّدا
ب) اٞنقياس الكبًن
يتكوف من ٙنسة كالعشرين
قامت الباحثة ْنربة اٞننتاج يف اٞنقياس الصغًن كىو ّ
طالبا من اٞنرحلة الرابعة يف قسم تعليم اللغة العربية يوـ اٝنميس اٛنمعة مايو  ٕٓٔٚمن
الساعة العاشرة إىل اٜنادم عشر صباحا .أخذت الباحثة اٞنستجيب بطريقة عشوائيّا.
كمن أٚناء الطلبة اٞنستجيبٌن ىم:

أٚناء الطلبة

الرقم

اٞنرحلة

القسم

ٔ

أكلو العزـ السبيال

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٕ

مايليندا فضيلة األشعرم

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٖ

١نيااي فر٘نتك

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٗ

إيكا نور سبيال

الرابعة

تعليم اللغة العربية
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٘

رائحة اٞنربكرة

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٙ

مفيدة العلم

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٚ

لطفياان سيّدة العالية

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٛ

فريدة الفطرية

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٜ

أ٘ند تقي ال ّدين

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٓٔ اتّق النساء

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٔٔ فنيا نزكؿ األدلة

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٕٔ إنتاف نور البشًنة

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٖٔ أيو أكليا

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٗٔ أنيسة اللطفيّة

الرابعة

تعليم اللغة العربية

٘ٔ أ٘ند شفرم نور فًنداان

الرابعة

تعليم اللغة العربية

 ٔٙدمحم فخر ال ّدين أمٌن

الرابعة

تعليم اللغة العربية

 ٔٚسلطاف بيكداراف

الرابعة

تعليم اللغة العربية

 ٔٛدمحم لطفا أدم

الرابعة

تعليم اللغة العربية

 ٜٔأ٘ند فضيلة ٙنسة

الرابعة

تعليم اللغة العربية
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ٕٓ نيلى خًن األكىل

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٕٔ ألفي لطفياين

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٕٕ حليمة يونيسيا نيالزاي

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٖٕ شهر الرزقي

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٕٗ ر٘ند رفيف

الرابعة

تعليم اللغة العربية

ٕ٘ دمحم فضلي اركاين

الرابعة

تعليم اللغة العربية

اٛندكؿ ٕٔٗ.
أٚناء الطلبة يف اٞنقياس الكبًن
اٞنطور إىل أيدم الطلبة .فأقامت الباحثة احملاكاة
مثّ بدأت الباحثة يف توزيع الكتاب ّ

يف عملية التعليم كشرحت الباحثة عن الكتاب التعليمي كطريقة استخدامها .كبعد ما الحظ
كزعت الباحثة االستبانة ٞنعرفة ردكدىم على اٞننتاج أم الكتاب
الطلبة عن الكتاب التعليمي ّ
التعليمي .فحصلت الباحثة على البياانت التالية:

بنود التحكيم

الطالب

اجملموع

ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

٘

ٙ

ٚ

ٛ

ٜ

ٓٔ

ٔٔ

ٕٔ

ٔ

٘

٘

٘

٘

٘

٘

ٗ

٘

٘

ٗ

٘

ٗ

٘ٚ

ٕ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

٘

٘

٘

٘

ٗ

ٗ٘

ٖ

٘

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

٘

٘

٘

٘

٘

٘٘

ٗ

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٗ

٘

٘

ٗ

ٗ

ٗ

ٕ٘
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٘ٙ

٘

٘

٘

ٗ

٘

ٗ

ٗ

٘

٘

٘

٘

ٗ

٘

ٗٙ

ٗ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

ٖ

ٗ

ٖ

ٗ

٘

ٗ

ٙ

٘٘

٘

٘

ٗ

٘

٘

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

٘

ٗ

ٚ

٘ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

٘

٘

ٗ

ٗ

٘

٘

٘

ٗ

ٛ

ٗٛ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٖ

ٗ

ٖ

ٜ

ٙٓ

٘

٘

٘

٘

٘

٘

٘

٘

٘

٘

٘

٘

ٔٓ

٘ٓ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

٘

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٔٔ

ٗٙ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٖ

ٕٔ

٘ٙ

٘

٘

ٗ

٘

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

٘

٘

٘

ٖٔ

ٕ٘

ٗ

ٗ

ٗ

٘

٘

٘

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٔٗ

ٗٗ

ٖ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٔ٘

ٜٗ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٔٙ

ٗٛ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٖ

ٗ

ٖ

ٗ

٘

ٔٚ

ٗٛ

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٖ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٗ

ٔٛ

ٕ٘

ٗ

٘

ٗ

ٗ

٘

٘

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٜٔ

ٗٛ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٕٓ

٘ٔ

ٗ

٘

ٗ

ٗ

٘

٘

ٖ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٗ

ٕٔ

ٕ٘

ٖ

٘

٘

٘

ٗ

ٖ

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

٘

ٕٕ

٘ٚ

٘

٘

٘

ٗ

٘

٘

٘

٘

٘

ٗ

ٗ

٘

ٕٖ

ٗ٘

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

ٗ

٘

ٖ

ٗ

ٖ

ٖ

ٗ

ٖ

ٕٗ

ٖ٘

ٗ

٘

ٗ

٘

٘

ٗ

ٗ

٘

ٗ

٘

ٗ

ٗ

ٕ٘
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نتيجة

ٔٓ٘ ٔٓٙ ٔٓٗ ٔٔٓ ٔٓٙ

ٜٛ

ٖٔٓ ٔٔ٘ ٔٓٙ ٔٔٓ ٔٔٚ ٔٓٛ

ٕٔٛٛ

اٞنعدؿ

ٛٗ،

ٛٛ

ٖٛ،

ٛٗ،

ٗٛ

ٚٛ،

ٛٙ،

ٜٖ،

ٛٛ

ٛٗ،

ٕٜ

ٕٛ،

ٛ٘،ٛ

اٞنئوم

%ٛ

%

ٕ%

%ٛ

%

ٗ%

ٗ%

%ٙ

%

ٕ%

%

ٗ%

%

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

ج ّدا

جيّد
ج ّدا

الدرجة

جيّد

اٛندكؿ ٖٔٗ.
نتيجة التجربة يف اٞنقياس الكبًن
بعد عرضت الباحثة البياانت السابقة ،أقامت الباحثة ٓنليل البياانت ِبستخداـ االرمز التايل:
نسبة اٛنواب :

نسبة اٛنواب:

كل بند × ٗنلة مستجيب
نتيجة من ّ
كل بند
ٗنلة نتيجة اٜن ّد األعلى من ّ
ٕٔٛٛ
ٓٓ٘ٔ

× ٓٓٔ

× ٓٓٔ =%ٛ٘،ٛ

كلوصف نتائج االستبانة كتصنيفها ،كضعت الباحثة اٞنعايًن اآلتية:
األرقاـ

التقدير

النسبة اٞنئويّة

ٔ

انقص ج ّدا

ٓ%ٕٓ -%

ٕ

انقص

%ٗٓ -%ٕٙ
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ٖ

مقبوؿ

%ٙٓ -%ٗٙ

ٗ

جيّد

ٔ%ٛٓ -%ٙ

٘

جيّد ج ّدا

ٔ%ٔٓٓ-%ٛ

اعتمادا على ىذا اٛندكؿ فحصلت الباحثة نتيجة ْنربة الكتاب التعليمي عند ٙنسة
كفصلت الباحثة ىذه
طلبة تبلغ إىل نسبة مئوية  %ٜٛ،ٙكىي على مستول " جيّد ج ّدا"ّ .
النتيجة ببنود التحكيم التالية:

ٔ) من انحية تصميم كجو الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئويّة  %ٛٗ،ٛبدرجة جيّد
ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة  %ٛٛبدرجة
ٕ) من انحية تسهيل ىيكل احملتول يف فهم ّ
جيّد ج ّدا
ٖ) من انحية فهم الطلبة عن مبادئ الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّةٕ % ٖٛ،بدرجة جيّد
ج ّدا
ٗ) من انحية فهم الطلبة عن لغة الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة  % ٛٗ،ٛبدرجة جيّد
ج ّدا
٘) من انحية فهم الطلبة عن خطوات األنشطة يف الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة ٗ%ٛ
بدرجة جيّد ج ّدا
 )ٙمن انحية نشاط الطلبة عند استخداـ الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة ٗ %ٚٛ،بدرجة
جيّد
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اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة
 )ٚمن انحية استخداـ النموذج يف إعانة الطلبة لفهم ّ
ٗ %ٛٙ،بدرجة جيّد ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة
 )ٛمن انحية استخداـ اللوف التوضيحي يف إعانة الطلبة لفهم ّ
 %ٜٖ،ٙبدرجة جيّد ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة
 )ٜمن انحية استخداـ اٟنيكل البياين يف إعانة الطلبة لفهم ّ
 %ٛٛبدرجة جيّد ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة مئويّة
ٓٔ) من انحية استخداـ اٝنالصة يف إعانة الطلبة ٞنراجعة ّ
ٕ %ٛٗ،بدرجة جيّد ج ّدا
اٞنادة تبلغ إىل نسبة
ٔٔ) من انحية استخداـ التدريبات يف إعانة الطلبة لتقومي استيعاب ّ
مئويّة ٕ %ٜبدرجة جيّد ج ّدا
ٕٔ) من انحية اىتماـ الطلبة يف استخداـ الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة ٗ%ٕٛ،
بدرجة جيّد ج ّدا
 .ٚاإلصالحات الثانية
كبعد أقامت الباحثة على التجربة األكىل حصلت الباحثة على ردكد من
مستخدمي اٞننتاج منها إعطاء اٜنركة يف آخر الكلمة ٞنساعدهتم يف استيعاب اٞنو ّاد
فصححت الباحثة اٞننتاج حسب االقرتاحات من اٞنستخدمٌن
التعليميةّ .
 .ٛالتجربة اٞنيدانية
ّأدت الباحثة التجربة اٞنيدانية عند الطلبة الفصل ب اٞنرجلة الرابعة قسم تعليم
كيتكوف
اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم يوـ الثالاثء يف التاريخ  ٛمايو ّ ٕٓٔٚ
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الفصل على ٕٓ طالبا حاضرين كٙنسة طلبة غائبوف .كاستخدمت الباحثة
comparison

intac group

يف عملية التجربة ٞنقارنة بٌن نتيجة ٠نموع الرتبة كنتيجة ٠نموع الضابط

كأقامت الباحثة التجربة اٞنيدانية على موضوعٌن من اٞنوضوعات يف الكتاب اٞننتاج ك٨نا
قسمت الباحث الفصل إىل ٠نموعتٌن الضابط كالتجربة
خرب اٛنملة كمفعولٌن .كبعد ّ
فبدأت الباحثة التجربة اٞنيدانية ِبٝنطوات التالية:
أ) بدأت الباحثة احملاضرة ِبالفتتاح كمق ّدمة عن إجراءاة التعليم لدل الطلبة
كل ٠نموع على
كقسمت الباحثة الطلبة إىل ٠نموع الضابط ك٠نموع التجربةّ .
ب) ّ
كتكوف ّ
ٓٔ طلبة

كزعت الباحثة الكتاب اٞننتاج لدل ٠نموع التجربة دكف ٠نموع الضابط
ج) ّ

اٞنادة كاٞنوضوع ِبستخداـ الكتاب اٞننتاج لدل ٠نموع التجربة
د) شرحت الباحثة ّ

ق)استخدمت الباحثة اٞنواد التعليمية اٛناىزة يف الكتاب اٞننتاج يف شرح اٞنو ّاد لدل
٠نموع التجربة
ك) مثّ شرحت الباحثة عن تقومي اٞنواد إىل ٗنيع الطلبة

اٞنادة إىل ٗنيع الطلبة
ز) كأقات الباحثة التقومي عن نفس ّ

ح)كبعد حصلت الباحثة الورقة التقومي من الطلبة اختتمت الباحثة احملاضرة كشكرت
الباحثة على الطلبة عن اىتمامهم.
كتقاس عمليّة التجربة عن اٞنوضوع الثاين ِبٝنطوات السابقة.
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 .ٜاإلصالحات الثالثة
ما حصلت الباحثة على االقرتاحات من الطلبة عند عملية التجربة .فما أقامت
الباحثة أم اإلصالح كالتغيًن على اٞننتاج.
ٓٔ .اإلنتاج اٛنماعي
بعد أف جرت ٗنيع خطوات التطوير كحصلت على ع ّدة االقرتاحات كأقامت
على ع ّدة اإلصالحات .فتأ ّكدت الباحثة أ ّف الكتاب التعليمي "اكتب معنا" مناسبا
ليكوف الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة لدل الطلبة اٞنرحلة الرابعة جامعة موالان
مالك إبراىيم .ككصلت إىل اٝنطوة األخًنة كىي اإلنتاج اٛنماعي.
ج .فعالية الكتاب التعليمي
عرضت الباحثة البياانت اٞنتعلّقة بفعالية الكتاب التعليمي على أساس الدراسة
التقابلية يف تعليم مهارة الكتابة لدل الطلبة اٞنرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية جامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٜنكومية ماالنج .كالطريقة اٞنستخدمة ىي ْنربة الكتاب
اٞنصمم يف ميداف التعليم .كىذه التجربة تقاـ يف موضوعٌن من اٞنو ّاد التعليمي .كاستخدمت
ّ
الباحثة أسلوب

intac group comparison

كىو تقسيم فصل كاحد إىل ٠نموعٌن٠ ،نموع

كقسمت إىل ٓٔ طلبة
الضابط ك٠نموع التجربة .أقامت الباحثة التجربة لدل ٕٓ طالب ّ
يف ٠نموع الضابط كٓٔ طلبة يف ٠نموع التجربة .فحصلت الباحثة على البياانت التالية:
ٔ .أقامت الباحثة التجربة اٞنيدانية األكىل يف اليوـ الثالاثء يف التاريخ  ٛمن مايو .ٕٓٔٚ
كاستخدمت الباحثة الدرس الثالث ِبٞنوضوع كصف األشخاص ِبستخداـ خرب اٛنملة.
فعرضت الباحثة النتيجة من ٠نموع التجربة ك٠نموع الضابط يف اٛندكؿ التايل:
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االسم

الرقم

اٞنستول

نتيجة

ٔ

سلمي مولدية

ٓٓٔ

جيّد ج ّدا

ٕ

عند عارفية

ٕٜ

جيّد ج ّدا

ٖ

دمحم زكي مبارؾ

ٛٛ

جيّد ج ّدا

ٗ

١ني ال ّدين ٪ني

ٛٚ

جيّد ج ّدا

٘

ليليس نوفيتاسار

ٗٛ

جيّد

ٙ

سيت ىند

ٗٛ

جيّد

ٚ

عبد اٜني مصطفى

ٗٛ

جيّد

ٛ

ستيا ريين

ٚٙ

جيّد

ٜ

أمي ىارداينيت

ٚٙ

جيّد

ٓٔ

كحدل رئيس شافعي

ٕٚ

مقبوؿ

ٗٔٗ.
األكؿ
نتيجة ٠نموع التجربة من اٞنوضوع ّ

الرقم

النتيجة

التقدير
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ٔ

ٔٓٓ-ٛٙ

جيد جدا

ٕ

٘ٛ٘ –ٚ

جيد

ٖ

ٓٚٗ –ٙ

مقبوؿ

ٗ

٘ٗ–ٜ٘

انقص

٘

اقل من ٗٗ

ضعيف

٘ٔٗ.
اٞنستول للنتيجة
الرقم

النتيجة

التقدير

النسبة

عدد الطلبة

اٞنئويّة
ٔ

ٔٓٓ-ٛٙ

جيد جدا

ٗ

ٓٗ%

ٕ

٘ٛ٘ –ٚ

جيد

٘

ٓ٘%

ٖ

ٓٚٗ –ٙ

مقبوؿ

ٔ

ٓٔ%

ٗ

٘ٗ–ٜ٘

انقص

-

-

٘

اقل من ٗٗ

ضعيف

-

-

ٓٔ

ٓٓٔ%

اجملموع
ٗ.ٔٙ
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النسبة اٞنئوية من نتيجة ٠نموع التجربة
من اٛنداكؿ السابقة كجدت الباحثة أف نتيجة ٠نموع التجربة دلّت على ٗ طلبة أك
ٓٗ %حصلوا على التقدير جيّد ج ّدا ،ك ٘ طلبة أك ٓ٘ %حصلوا على التقدير جيّد،
كطالب كاحد أك ٓٔ %حصل على التقدير مقبوؿ.
ّأما التقومي يف ٠نموع الضابط حصلت الباحثة على النتيجة التالية:
الرقم

نتيجة

االسم

اٞنستول

ٔ

أ٘ند عفاف ٠ندم

ٚٙ

جيّد

ٕ

نزاـ موالان

ٕٚ

مقبوؿ

ٖ

انؿ كفوا علما

ٕٚ

مقبوؿ

ٗ

حسن اٜنميدة

ٕٚ

مقبوؿ

٘

ملتزـ

ٙٛ

مقبوؿ

ٙ

٘ناس دخيل

ٗٙ

مقبوؿ

ٚ

دمحم فاضل أكرب

ٗٙ

مقبوؿ

ٛ

ر٘نة رفيف

ٓٙ

مقبوؿ

ٜ

رشيد

ٗٗ

ضعيف

ٓٔ

عبد هللا

ٖٙ

ضعيف
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ٗ.ٔٚ
األكؿ
نتيجة ٠نموع الضابط من موضوع ّ
الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطلبة

النسبة اٞنئويّة

ٔ

ٔٓٓ-ٛٙ

جيد جدا

-

-

ٕ

٘ٛ٘ –ٚ

جيد

ٔ

ٓٔ%

ٖ

ٓٚٗ –ٙ

مقبوؿ

ٚ

ٓ%ٚ

ٗ

٘ٗ–ٜ٘

انقص

-

-

٘

أقل من ٗٗ

ضعيف

ٕ

ٕٓ%

ٓٔ

ٓٓٔ%

اجملموع

ٗ.ٔٛ
النسبة اٞنئوية من نتيجة ٠نموع الضابط
من اٛنداكؿ السابقة كجدت الباحثة أف نتيجة ٠نموع الضابط دلّت على ٗ طلبة أك
ٓٗ %حصلوا على التقدير جيّد ج ّدا ،ك  ٚطلبة أك ٓ %ٚحصلوا على التقدير مقبوؿ،
كطالباف اثناف أك ٕٓ %حصل على التقدير ضعيف
كبعد عرضت الباحثة نتيجة ٠نموع الضابط ك٠نموع التجربة .أقامت الباحثة اٞنقارنة
بٌن نتيجة ٠نموع الضابط كالتجربة .كما ق ّدمتها الباحثة يف اٛندكؿ التايل:
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الرقم

X

Y

D

ٔ

ٓٓٔ

ٚٙ

ٕٗ

٘ٚٙ

ٕ

ٕٜ

ٕٚ

ٕٓ

ٓٓٗ

ٖ

ٛٛ

ٕٚ

ٔٙ

ٕ٘ٙ

ٗ

ٛٚ

ٕٚ

٘ٔ

ٕٕ٘

٘

ٗٛ

ٙٛ

ٔٙ

ٕ٘ٙ

ٙ

ٗٛ

ٗٙ

ٕٓ

ٓٓٗ

ٚ

ٗٛ

ٗٙ

ٕٓ

ٓٓٗ

ٛ

ٚٙ

ٓٙ

ٔٙ

ٕ٘ٙ

ٜ

ٚٙ

ٗٗ

ٕٖ

ٕٗٓٔ

ٓٔ

ٕٚ

ٖٙ

ٖٙ

ٕٜٔٙ

اجملموع

ٖٗٛ

ٕٙٛ

ٕ٘ٔ

ٜ٘ٓٛ

اٞنتوسط

ٖٛٗ،

ٕٙ،ٛ

ٕ٘ٔ،

٘ٓٛ،ٜ

ٗ.ٜٔ
األكؿ
مقارنة نتيجة ٠نموع الضابط كالتجربة من اٞنوضوع ّ
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البياانت:

 :نتيجة ٠نموع التجربة

X
Y

 :نتيجة ٠نموع الضابط

D

 :التفاكت بٌن نتيجة ٠نموع الضابط ك٠نموع التجربة

بناء على العرض السابق كجدت الباحثة التفاكت بٌن نتيجة ٠نموع الضابط كنتيجة
متوسط ٠نموع الضابط على ّ ٕٙ،ٛأما متوسط ٠نموع التجربة دلّت
٠نموع التجربةّ .
دؿ ّ
على ٖ ٛٗ،كحصلت الباحثة التفاكت بينها على ٘ .ٕٔ،كلتحليل تلك النتائج استخدمت
الباحثة معادلة التاء اٜنسايب كما يلي:
∑

البياانت:
Md

∑

√

 :اٞنتوسط من تفاكت نتيجة اال٥نراؼ
٠ :نموع اٞنربع من نتيجة اال٥نراؼ
 :عدد أفراد العينة

N

،
،

√
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،
،

√
،

،

√
،
√ ،

،
،

،

طورتو
ٞنا كانت فرضية البحث اليت ق ّدمتها الباحثة ىي أ ّف الكتاب
التعليمي الذم ّ
ّ
فعاؿ يف
الباحثة عند طلبة اٞنرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم ّ
تعليم كتابة اٛنملة العربية فأصبح اٞنعيار لتصديق ىذا الفرض كما يلي:
أ) إذا كانت درجة اتء اٜنساب أكرب من درجة اتء اٛندكؿ ( )t-tableفالفرض مقبوؿ،
فعاؿ يف تعليم كتابة اٛنملة العربيّة
اٞنطور ّ
أم أ ّف الكتاب التعليمي ّ
ب)إذا كانت درجة اتء اٜنساب أصغر من درجة اتء اٛندكؿ ( )t-tableفالفرض
فعاؿ يف تعليم كتابة اٛنملة العربيّة
اٞنطور ّ
مرفوض ،أم أ ّف الكتاب التعليمي ّ
قبل أف ٔنترب الباحثة فرضيّة البحث بذلك اٞنعيار ،عرضت الباحثة البياانت اآلتية:
أ) درجة اٜنرية ١نصوؿ من رمز  db: N-1كىي ٔ-ٕٓ :ٜٔ
ب) درجة التوزيع يف اتء اٛندكؿ ٘ %لدرجة اٜنرية احملصولة  ٜٔىي ٕٔ،ٚ
ج)الدرحة احملصولة من اتء اٜنسابٕٙ،ٙ:
ٔ،ٕٚ>ٕٙ،ٙ
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ٓنصلت الباحثة من العرض اليابق أف درجة اتء اٜنساب ( )ٕٙ،ٙأكرب من اتء
ّ
اٛندكؿ على مستول التصديق ّ٘ .)ٔ،ٕٚ( %نعىن أ ّف الفرض مقبوؿ أم أف الكتاب
فعاؿ يف تعليم كتابة اٛنملة العربية.
اٞنطور ّ
التعليمي ّ
ٕ .أقامت الباحثة التجربة اٞنيدانية األكىل يف اليوـ الثالاثء يف التاريخ ٕٗ من مايو .ٕٓٔٚ
كاستخدمت الباحثة الدرس السابع ِبٞنوضوع مشكلة كأسباهبا ِبستخداـ اٞنفعولٌن.
فعرضت الباحثة النتيجة من ٠نموع التجربة ك٠نموع الضابط يف اٛندكؿ التايل:
االسم

الرقم

اٞنستول

نتيجة

ٔ

نور أفندم

ٜٛ

جيّد ج ّدا

ٕ

مولدة زكيّة

ٜٙ

جيّد ج ّدا

ٖ

كفيدة النساء

ٜٔ

جيّد ج ّدا

ٗ

عٌن اليقٌن

ٜٛ

جيّد ج ّدا

٘

مفتوحيت

ٛٛ

جيّد ج ّدا

ٙ

يونيا ر٘نوايت

ٗٛ

جيّد

ٚ

أليس نور ىداية

ٗٛ

جيّد

ٛ

دمحم ٘نداف فوزاف

ٖٛ

جيّد

ٜ

أ٘ند زين يوسف

ٓٛ

جيّد

ٕٚ

مقبوؿ

ٓٔ دمحم عبد اٛنالؿ
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ٕٓٗ.
نتيجة ٠نموع التجربة من اٞنوضوع الثاين
الرقم

النتيجة

التقدير

ٔ

ٔٓٓ-ٛٙ

جيد جدا

ٕ

٘ٛ٘ –ٚ

جيد

ٖ

ٓٚٗ –ٙ

مقبوؿ

ٗ

٘ٗ–ٜ٘

انقص

٘

قل من ٗٗ
أ ّ

ضعيف

الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطلبة

النسبة اٞنئويّة

ٔ

ٔٓٓ-ٛٙ

جيد جدا

٘

ٓ٘%

ٕ

٘ٛ٘ –ٚ

جيد

ٗ

ٓٗ%

ٖ

ٓٚٗ –ٙ

مقبوؿ

ٔ

ٓٔ%

ٗ

٘ٗ–ٜ٘

انقص

-

-

٘

أقل من ٗٗ

ضعيف

-

-
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اجملموع

ٓٓٔ%

ٓٔ

ٕٔٗ.
النسبة اٞنئويّة من ٠نموع التجربة من اٞنوضوع الثاين
من اٛنداكؿ السابقة كجدت الباحثة أف نتيجة ٠نموع التجربة دلّت على ٘
طلبة أك ٓ٘ %حصلوا على التقدير جيّد ج ّدا ،ك ٗ طلبة أك ٓٗ %حصلوا على
التقدير جيّد ،كطالب كاحد أك ٓٔ %حصل على التقدير مقبوؿ.
ّأما التقومي يف ٠نموع الضابط حصلت الباحثة على النتيجة التالية:

الرقم

نتيجة

االسم

اٞنستول

ٔ

ألفة خًنة

ٕٚ

مقبوؿ

ٕ

أدم عرفاف

ٜٙ

مقبوؿ

ٖ

دمحم نور حسن

ٗٙ

مقبوؿ

ٗ

يونيار ريسمااينيت

ٔٙ

مقبوؿ

٘

أسعد الدين

٘٘

انقص

ٙ

عتيقة عملياان

ٖ٘

انقص

ٚ

سعادة دارين

ٓ٘

انقص

ٛ

سورايين

ٖٗ

ضعيف
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سيت حفيظة

ٓٗ

ضعيف

ٜ

ٓٔ دمحم عفيف أكربم

ٓٗ

ضعيف

ٕٕٗ.
نتيجة ٠نموع الضابط من اٞنوضوع الثاين
الرقم

النتيجة

التقدير

عدد الطلبة

النسبة اٞنئويّة

ٔ

ٔٓٓ-ٛٙ

جيد جدا

-

-

ٕ

٘ٛ٘ –ٚ

جيد

-

-

ٖ

ٓٚٗ –ٙ

مقبوؿ

ٗ

ٓٗ%

ٗ

٘ٗ–ٜ٘

انقص

ٖ

ٖٓ%

٘

أقل من ٗٗ

ضعيف

ٖ

ٖٓ%

ٓٔ

ٓٓٔ%

اجملموع

ٖٕٗ.
النسبة اٞنئوية ٠نموع الضابط من اٞنوضوع الثاين
من اٛنداكؿ السابقة كجدت الباحثة أف نتيجة ٠نموع الضابط دلّت على ٗ
طلبة أك ٓٗ %حصلوا على التقدير مقبوؿ ،ك ٖ طلبة أك ٖٓ %حصلوا على التقدير
انقص ٖ ،طلبة أك ٖٓ %حصلوا على التقدير ضعيف
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كبعد عرضت الباحثة نتيجة ٠نموع الضابط ك٠نموع التجربة .أقامت الباحثة
اٞنقارنة بٌن نتيجة ٠نموع الضابط كالتجربة .كما ق ّدمتها الباحثة يف اٛندكؿ التايل:
الرقم

X

Y

d

ٔ

ٜٛ

ٕٚ

ٕٚ

ٕٜٚ

ٕ

ٜٙ

ٜٙ

ٕٚ

ٕٜٚ

ٖ

ٜٔ

ٗٙ

ٕٚ

ٕٜٚ

ٗ

ٜٛ

ٔٙ

ٕٛ

ٗٚٛ

٘

ٛٛ

٘٘

ٖٖ

ٜٔٓٛ

ٙ

ٗٛ

ٖ٘

ٖٔ

ٜٔٙ

ٚ

ٗٛ

ٓ٘

ٖٗ

ٔٔ٘ٙ

ٛ

ٖٛ

ٖٗ

ٓٗ

ٓٓٔٙ

ٜ

ٓٛ

ٓٗ

ٓٗ

ٓٓٔٙ

ٓٔ

ٕٚ

ٓٗ

ٕٖ

ٕٗٓٔ

اجملموع

٘ٛٙ

٘ٗٙ

ٖٜٔ

ٔٓٗٓٔ

اٞنتوسط

٘ٛٙ،

٘ٗ،ٙ

ٖٔ،ٜ

ٔٔٓٗٓ،
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اٛندكؿ ٕٗٗ.
مقارنة نتيجة ٠نموع الضابط كالتجربة من اٞنوضوع الثاين
البياانت:
X

 :نتيجة ٠نموع التجربة

Y

 :نتيجة ٠نموع الضابط

D

 :التفاكت بٌن نتيجة ٠نموع الضابط ك٠نموع التجربة

بناء على العرض السابق كجدت الباحثة التفاكت بٌن نتيجة ٠نموع الضابط
متوسط ٠نموع الضابط على ّ ٘ٗ،ٙأما متوسط ٠نموع
كنتيجة ٠نموع التجربةّ .
دؿ ّ
التجربة دلّت على ٘ ٛٙ،كحصلت الباحثة التفاكت بينها على  .ٖٔ،ٜكلتحليل تلك
النتائج استخدمت الباحثة معادلة التاء اٜنسايب كما يلي:
∑

√

،
√
،
√
،
√
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،
،

√

،
،

طورتو
كانت فرضية البحث اليت ق ّدمتها الباحثة ىي أ ّف الكتاب
التعليمي اليت ّ
ّ
فعالة يف
الباحثة عند طلبة اٞنرحلة الرابعة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم ّ
تعليم كتابة اٛنملة العربية فأصبح اٞنعيار لتصديق ىذا الفرض كما يلي:
أ) إذا كانت درجة اتء اٜنساب أكرب من درجة اتء اٛندكؿ ( )t-tableفالفرض مقبوؿ،
اٞنطور ف ّعاؿ يف تعليم كتابة اٛنملة العربيّة
أم أ ّف الكتاب التعليمي ّ
ب)إذا كانت درجة اتء اٜنساب أصغر من درجة اتء اٛندكؿ ( )t-tableفالفرض
فعاؿ يف تعليم كتابة اٛنملة العربيّة
اٞنطور ّ
مرفوض ،أم أ ّف الكتاب التعليمي ّ
قبل أف ٔنترب الباحثة فرضيّة البحث بذلك اٞنعيار ،عرضت الباحثة البياانت اآلتية:
أ) درجة اٜنرية ١نصوؿ من رمز  db: N-1كىي ٔ-ٕٓ :ٜٔ
ب) درجة التوزيع يف اتء اٛندكؿ ٘ %لدرجة اٜنرية احملصولة  ٜٔىي ٕٔ،ٚ
ج)الدرحة احملصولة من اتء اٜنسابٔٙ،٘:
٘ٔ،ٕٚ>ٔٙ،
ٓنصلت الباحثة من العرض اليابق أف درجة اتء اٜنساب (٘ )ٔٙ،أكرب من اتء
ّ
اٛندكؿ على مستول التصديق ّ٘ .)ٔ،ٕٚ( %نعىن أ ّف الفرض مقبوؿ أم أف الكتاب
اٞنطور ف ّعاؿ يف تعليم كتابة اٛنملة العربية.
التعليمي ّ
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كقد جرت الباحثة التحربية اٞنيدانية ِبٞنو ّاد اٞننتاجة على اٞنوضوعٌن كحصلت الباحثة أف

اٞنطور ف ّعاؿ يف تعليم
الفرض مقبوؿ من ْنريبٌن السابقٌن أم أف الكتاب التعليمي ّ
كتابة اٛنملة العربيّة.
د .مواصفات الكتاب التعليمي
قد جرت الباحثة عملية تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم كتابة اٛنملة االٚنية
كالفعلية على أساس الدراسة التقابلية َنميع خطواتو .كبعد إٕناـ تطويرىا كتقد٬نها للتحكيم
كالتصديق أصبحت مواصفات ىذه اٞنو ّاد التعليمية يف صورهتا النهائية حصلت الباحثة على

مواصفات اٞنواد التعليمية كما تلي:

صممت الباحثة الكتاب التعليمي على اٞندخل اٞنضموف ( )forward Designأم أبف
ّٔ .
تنظّم الباحثة اٞنو ّاد التعليمية بعد تعيٌن اٞنضموف يف الكتاب التعليمي .كيف ىذا اٜناؿ
اٞنادة
حّت إىل ّ
نظّمت الباحثة اٞنضموف على أساس الدراسة التقابلية من اٞن ّادة اٞنشاهبة ّ

تعٌن
اٞنختلفة بٌن اللغتٌن .كبعد كجدت الباحثة ترتيب اٞنضموف حاكلت الباحثة أف ّ
اٞنادة.
الطريقة التعليمية مثّ كضعت الباحث التدريبات لتقومي ّ

ٕ .رتّبت الباحثة اٞنوضوع يف الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على حسب أىداؼ
الكتابة .مثل التعبًن ،التوضيح ،اٜنجاح ،الوصف ،اإلقناع .دكف إ٨ناؿ القواعد يف
تركيب اٛنملة العربية.
ٖ .اختارت الباحثة النصوص اٞنتعلّقة ِبٞنوضوع كأشارت الباحثة اٛنملة اٞنتعلّقة ِبلدرس
اٞنعٌن .كىدؼ كتابة النص إلشارة اٛنملة اٞنتعلّقة بٌن اٛنمل يف النص.
إبعطاء اللوف ّ
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مرة أخرل يف اٛندكؿ النموذجي .ككضعت الباحثة
ٗ .فاٛنملة اٞنشًنة ِبللوف ستكتب ّ
اٛندكؿ اآلخر للمعىن يف اللغة اإلندكنيسية جانب لفظ اٛنملة العربية .كأعطت الباحثة
اللوف على نوع الكلمة يف اٛندكؿ لتبيٌن فرؽ البنية بٌن اٛنملة العربية كاإلندكنيسية.
٘ .كضعت الباحثة القاعدة اٞنتعلّقة ِبلدرس كزادت الشرح يف الرتكيب اٞنختلف بٌن اللغة
كل أربعة دركس لتسهيل الطلبة على
اإلندكنيسية كالعربية .كأعطت الباحثة اٝنالصة بعد ّ

مراجعة ال ّدركس.

اٞنتنوعة منها ٞنمارسة الطلبة على
كل ال ّدرس دلّت على األىداؼ ّ
ّ .ٙ
تنوعت التدريبات يف ّ
كتنوعت عدد
تركيب العربيّة الصحيحة .كتكوين اٛنملة العربية ّنساعدة اٟنيكل البياينّ .
التدريبات بٌن الدرس كالدرس اآلخر على حسب تنبّؤ الدراسة التقابلية يف ترتيب اٞنواد

العامة اليت تشتمل على التقومي
الصعبة .كيف آخر الدركس كضعت الباحثة التدريبات ّ
الدركس اٞناضية.
ادلبحث الثاين :مناقشة البحث
بعد ما عرضت الباحثة البياانت كٓنليلها عن تطوير الكتاب التعليمي يف تعليم كتابة
اٛنملة االٚنية كالفعلية .أقامت الباحثة ّنناقشة نتائج البحث كما يلي:
أ .قد أقامت الباحثة توضيح تنبّؤ الدراسة التقابلبية ِبختبار التوضيح كأشارت النتيجة على
مطابقة التنبّؤ يف الرتاكيب اٞنشاهبة كغًن مطابقة التنبّؤ يف الرتاكيب اٞنختلفة .مع أ ّف من

ستؤدم إىل سهولة الطلبة يف
فركض الدراسة التقابلية تشًن إىل أ ّف الرتاكيب اٞنشاهبة ّ
ستؤدم إىل صعوبة الطلبة يف تعليم
تعليم اللغة األجنبيّة كِبلعكس الرتاكيب اٞنختلفة ّ
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اللغة األجنبيّة ٖٙ.كرأت الباحثة سبب غًن مطابقة التنبّؤ يف ع ّدة األجزاء متعلّق ِبلعوامل
اٞنختلفة مثل خربة التعلّم اٞنختلف عند الطلبة ،استيعاب اٞنفردات اٞنختلفة ،طريقة
التعليم كاسرتاتيجيتو كما أشبو ذلك .كما أ ّكده علي اٜنديدم أبف مشكالت تعليم

اللغة تنقسم إىل قسمٌن اٞنشكالت اللغويّة كاٞنشكالت غًن اللغوية ٙٗ.كقامت الدراسة

التقابلية على دكر العوامل اللغويّة.
ب.كبعد ما حصلت الباحثة عن نتيجة تنبّؤ الدراسة التقابلية أقامت الباحثة بتطوير
الكتاب التعليمي يف تعليم كتابة اٛنملة االٚنيّة كالفعليّة على أساس الدراسة التقابليّة
ّننهج التطوير

(& Gall

.)Boldفوضحت الباحثة خطوات التطوير كىي:

٘ٙ

ٓنليل

اٜناجات كاٞنشكالتٗ ،نع البياانت ،تصميم اٞننتاج ،تصديق اٝنرباء ،اإلصالحات
األكىل ،التجربة األكىل ،اإلصالحات الثانية ،التجربة اٞنيدانية ،اإلصالحات الثالثة،
اإلنتاج اٛنماعي.
طورت الباحثة الكتاب التعليمي على أساس الدراسة التقابلية .فهي ١ناكلة
ّ
للتقابل بٌن تركيب اللغة السليقة كاللغة الثانية ٞنعرفة االختالفات بينهما .كيف ىذا اٜناؿ
خاصة كىي لتعليم اللغة كىذا
أخذت الباحثة اٜناصل من الدراسة التقابلية ألغراض ّ
ٙٙ
يسمى ِبلدراسة التقابلية التطبيقية.
ّ
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كحاكلت الباحثة أف تطبّق فركض الدراسة التقابلية أب ّف تشابو الرتكيب يف اللغة

سيؤدم إىل سهولة الطلبة يف تعليم اللغة األجنبيّة كِبلعكس اختالؼ
السليقة كالثانية ّ
سيؤدم إىل صعوبة الطلبة يف تعليم اللغة األجنبيّة.
الرتكيب يف اللغة السليقة كالثانية ّ
كاشتملت ١ناكلة تطبيق أساس الدراسة التقابلية على تصميم اٞننتاج يف ترتيب الدرس

تدرج الصعوبة ،إعطاء النموذج ِبٞنعىن إلظهار التشبهات
أبف ترتّب الدرس حسب ّ
كاالختالفات من الرتكيب ،كالشرح ،كالتدريبات على حسب الدرس.
ج.فعالية الكتاب التعليمي
اٞنطورة يف تعليم كتابة اٛنملة االٚنية كالفعلية أقامت الباحثة
كٞنعرفة فعالية اٞنو ّاد التعليمية ّ

ِبلتجربة اٞنيدانية .أقامت الباحثة ْنربة موضوعٌن من اٞنو ّاد التعليمية ِبٞننهج
 group comparisonكىي انقساـ الفصل إىل ٠نموعتٌن التجريبية كالضابطة ٙٚ.كأقامت
intact

الباحثة يف الفصل ب بعشرين طالبا كاستخدمت الباحثة ت -االختبار يف ٓنليلي
البياانت .كحصلت الباحثة على نتيجة ت اٜنساب  ٙ،ٕٙكىي أكرب من نتيجة ت
فعاؿ .كيف
اٛندكؿ ٔ .ٕٚ،كىذه النتيجة ّ
اٞنطور ّ
تدؿ على أ ّف الكتاب التعليمي ّ
اٞنوضوع الثاين أقامت الباحثة عمليّة التجربة بنفس اٞننهج كحصلت على نتيجة ت

تدؿ على أ ّف
اٜنساب  ٘،ٔٙكىي أكرب من نتيجة ت اٛندكؿ ٕ ٔ،ٚكىذه النتيجة ّ
كدلت نتيجة االختبار من اٞنوضوعٌن على أ ّف الكتاب
فعاؿّ .
اٞنطور ّ
الكتاب التعليمي ّ

فعاؿ كاثبت.
التعليمي ّ
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اٞنادة
كىذه النتيجة مطابقة بفركض الدراسة التقابلية على أ ّف اٞنو ّاد التعليمية اٛنيّدة ىي ّ

اٞننظّمة عرب اختالفات كاٞنتشاهبات بٌن اللغة السليقة كاللغة اٞندركسة.

ٙٛ

د .مواصفات اٞنو ّاد التعليمية

صممت الباحثة اٞنواد التعليمية بتطوير األساس اللغوم كىو ِبستخداـ األساس
ّ
الدراسة التقابليّة .دكف إ٨ناؿ األسس األخرل مثل األساس النفسي كالثقايف ٜٙ.فالقيم

اليت طبّقتها الباحثة على أساس الدراسة التقابلية تشتمل على ترتيب اٞنو ّاد من السهولة
اٞنتنوعة ،كإعطاء اٛنداكؿ
إىل الصعوبة ،إظهار تركيب اٛنملة ِبستخداـ األلواف ّ
النموذجيّة ِبٞنعىن ،كإعطاء اٟنيكل البياين ،كاٝنالصةّ .أما األساس النفسي يظهر يف
تصميم الكتاب من الغالؼ .ك ّأما األساس الثقايف يظهر يف ع ّدة األسئلة يف بنود
االختبار.

69انصر عبد الغايل كعبد اٜنميد،

ibid, hlm. 5.
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الفصل اخلامس
خامتة
أ .نتائج البحث
 .0توضيح تنبّؤ الدراسة التقابلية
قد أقامت الباحثة توضيح تنبّؤ الدراسة التقابلبية ِبختبار التوضيح كأشارت
النتيجة على مطابقة التنبّؤ يف الرتاكيب اٞنشاهبة كتشًن اإلجابة الصحيحة إىل ٖ%ٛ
يدؿ اختبار التوضيح على غًن مطابقة التنبّؤ يف
كاإلجابة اٝنطيئة تشًن إىل  .%ٕٚك ّ
الرتاكيب اٞنختلفة كتشًن اإلجابة الصحيحة إىل ٘ %ٚكاإلجابة اٝنطيئة تشًن إىل
ٕ٘ .%كرأت الباحثة سبب غًن مطابقة التنبّؤ يف ع ّدة األجزاء متعلّق ِبلعوامل
اٞنختلفة مثل خربة التعلّم اٞنختلف عند الطلبة ،استيعاب اٞنفردات اٞنختلفة ،طريقة
التعليم كاسرتاتيجيتو كما أشبو ذلك.
 .7إجراء عملية تطوير الكتاب التعليمي على أساس الدراسة التقابليّة
أقامت الباحثة بتطوير الكتاب التعليمي يف تعليم كتابة اٛنملة االٚنيّة
كالفعليّة على أساس الدراسة التقابليّة ّننهج التطوير (.)Bold & Gallفوضحت

الباحثة خطوات التطوير كىيٓ :نليل اٜناجات كاٞنشكالت من نتيجة توضيح التنبّؤ،

ٗنع البياانت ،تصميم اٞننتاج على أساس الدراسة التقابليّة ،تصديق اٝنرباء،
اإلصالحات األكىل ،التجربة األكىل ِبٞنقيا الصغًن كالكبًن ،اإلصالحات الثانية،

التجربة اٞنيدانية ِبٞنوضوعٌن من اٞنو ّاد ،اإلصالحات الثالثة ،كاإلنتاج اٛنماعي.
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 .3فعالية الكتاب التعليمي على أساس الدراسة التقابليّة
أقامت الباحثة ْنربة موضوعٌن من اٞنو ّاد التعليمية ِبٞننهج
 comparisonكىي انقساـ الفصل إىل ٠نموعتٌن التجريبية كالضابطة .كأقامت الباحثة
intact group

يف الفصل ب بعشرين طالبا كاستخدمت الباحثة ت -االختبار يف ٓنليلي البياانت.
كحصلت الباحثة على نتيجة ت اٜنساب  ٙ،ٕٙكىي أكرب من نتيجة ت اٛندكؿ
فعاؿ .كيف اٞنوضوع
ٔ .ٕٚ،كىذه النتيجة ّ
طور ّ
تدؿ على أ ّف الكتاب التعليمي اٞن ّ
الثاين أقامت الباحثة عمليّة التجربة بنفس اٞننهج كحصلت على نتيجة ت اٜنساب

تدؿ على أ ّف الكتاب
 ٘،ٔٙكىي أكرب من نتيجة ت اٛندكؿ ٔ ٕٚ،كىذه النتيجة ّ
كدلت نتيجة االختبار من اٞنوضوعٌن على أ ّف الكتاب
فعاؿ.
ّ
اٞنطور ّ
التعليمي ّ
التعليمي ف ّعاؿ كاثبت.

 .4مواصفات الكتاب التعليمي على أساس الدراس التقابليّة
كبعد إٕناـ عملية تطوير الكتاب التعليمي على أساس الدراسة التقابلية فظهرت
ع ّدة اٞنواصفات من الكتاب التعليمي منها:

أ) تصميم الكتاب التعليمي على اٞندخل اٞنضموف ( )forward Designكيف ىذا
اٞنادة اٞنشاهبة
اٜناؿ نظّمت الباحثة اٞنضموف على أساس الدراسة التقابلية من ّ
حّت إىل اٞن ّادة اٞنختلفة بٌن اللغتٌن
ّ

ب) ترتيب اٞنوضوع يف الكتاب التعليمي يف تعليم مهارة الكتابة على حسب
أىداؼ الكتابة
اٞنعٌن حسب نوع اٛنملة كالكلمة
ج) إعطاء اللوف ّ
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مرة أخرل يف اٛندكؿ النموذجي .كقارنتها الباحثة
د) اٛنملة اٞنشًنة ِبلّلوف مكتوبة ّ
ِبٞنعىن يف اٛندكؿ اآلخر

ق) إعطاء القاعدة اٞنتعلّقة ِبلدرس كشرحها
كل أربعة دركس لتسهيل الطلبة على مراجعة
ك) إعطاء الباحثة اٝنالصة بعد ّ
ال ّدركس.
ز) إعطاء اٟنيكل البياين ٞنساعدة يف تكوين اٛنملة

ب.التوصيات
انطالقا من نتائج البحث ترل الباحثة ضركرية تقدمي التوصيات فيما أييت:
يهتم اٞنعلّم على اٞنو ّاد التعليمية على العوامل اللغوية دكف إ٨ناؿ العوامل األخرل
ٔ .أف ّ
يهتم اٞنعلّم على تشبهات كاالختالفات يف تعليم اللغة األجنبية
ٕ .أف ّ

ٖ .استمرار إقامة عملية التطوير على الكتاب التعليمي حسب احتياجات الطلبة
ٗ .أف يستخدـ اٞنعلّم اٞنو ّاد التعليمية ِبلطريقة التعليمية كاالسرتاتيجية التعليمية اٞنناسبة

ج .االقرتاحات

انطالقا من نتائج البحث ترل الباحثة ضركرية تقدمي التوصيات فيما أييت:
حل اٞنشكالت يف تعليم اللغة األجنبية
ٔ .ترجو الباحثة على الباحث اآلخر يف ١ناكلة ّ
ٕ .ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مسا٨نة يف تعليم اللغة األجنبية

كتظورا أحسن من ىذا
ٖ .ترجو الباحثة أف يكن استمرار من ىذا البحث إصالحا ّ
البحث

قائمة ادلصادر وادلراجع
أوال :ادلراجع العربية
أ٘ند بدر .ٜٕٔٛ .أصوؿ البحث العلمي كمناىجو .كويت :ككالة اٞنطبوعات عبدهللا
اٜنرمي.
أ٘ند فؤاد عليافٖٔٗٔ .ق .اٞنهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها الطبعة األكىل.
رايض .دار اٞنسلم.
إبراىيم بسيوين عمًنة .1991.اٞننهج كعناصره .القاىرة .دار اٞنعارؼ.
إبراىيم علي رِببعة .دكف السنة .مهارة الكتابة ك٧ناذج تعليمها .األلوكة.
إٚناعيل صيين كإسحاؽ دمحم األمٌن .1991 .التقابل اللغوم كٓنليل األخطاء .رايض.
عمادة شؤكف اٞنكتبة – جامعة ملك سعود.

ديو دين أمينة ،البحث العلمي .1114 .الدراسة التقابلية بٌن اٛنملة اإلندكنيسية

كالعربية كأتديتها يف تعليم مهارة الكتابة .ماالنق .
كماؿ بشر .1999 .اللغة العربية بٌن الوىم كسوء الفهم .القاىرة .دار غريب.
١نمود كامل الناقة ك رشدم أ٘ند طعيمة ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقٌن
بلغات أخرل إعداده – ٓنليلو -تقو٬نو.

١نمود كامل الناقة كرشدم طعيمة .1112 .طرائق تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن
هبا .رِبط .منشورات اٞننظمة اإلسالمية للرتبية كالعلوـ كالثقافة.
دمحم لبيب النحيحي كدمحم منًن مرسي .1992،البحث الرتبية أصولو كمناىجو .القاىرة.
عامل الكتاب.
دمحم علي اٝنويل .1991 .أساليب تدريس اللغة العربية .الرايض .اٞنملكة العربية
السعودية.

دمحم فهد الدخيل .1119 .اٞنشكالت اللغوية يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقٌن
بغًنىا _ اٞنوسوعة الشاملة .مصر .دار النشر مطبعة اٜنليب.

رب النيب ،تعليم مهارة الكتابة ،يف اٞنوجّو يف تعليم اللغة العربية
٣ندكح نور الدين بن عبد ّ
لغًن الناطقٌن هبا ،جاكرات ،معهد العلوـ اإلسالمية كالعربية يف إندكنيسيا ،العدد
الثالث ٔٗٔٔ ،ىػ

انصر عبد الغايل كعبد اٜنميد .دكف السنة .أسس إعداد الكتب التعليمية لغًن الناطقٌن
ِبلعربية .دار االعتصاـ
سعيد إٚناعيل علي .1992 .أصوؿ الرتبية اإلسالمية .القاىرة .دار الفكر العريب.

عبد اجمليد سيد أ٘ند منصور .سيكولوجية الوسائل التدريسية ككسائل تدريس اللغة
العربية .دار اٞنعارؼ.

عبد العظيم عبد السالـ الفرجاين .1111 .تكنولوجيا إنتاج اٞنواد التعليمية .القاىرة .دار
غريب.
عبد الر٘نن إبراىيم فوزاف ٕٔٗٛ .ىػ .إعداد اٞنواد تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا .رايض.
ماؾ سعود العريب.

عبد الر٘نن إبراىيم الفوزاف كآخركف .1313 .دركس الدكرات التدريبية ٞنعلمي اللغة العربية
لغًن الناطقٌن هبا اٛنانب النظرم .مؤسسة الوقف اإلسالمي.
علي اٜنديدم .دكف السنة .مشكالت تعليم اللغة العربية لغًن العرب .القاىرة .دار الكاتب
العريب.
فتحي علي يونس ،كدمحم عبد الرؤكؼ الشيخ .1112 .اٞنرجع .قاىرة .مكتبة كىبة.
فتحي علي يونس .ٜٔٚٚ .تصميم البحث لتعليم اللغة العربية األجانب .القاىرة :دار الثقافة.
صالح الدين اجمليد العريب .1991 .تعلم اللغات اٜنية كتعليمها بٌن النظرية كالتطبيق .بًنكت.
مكتبة لبناف.
رشدم أ٘ند طعيمة .اٞنرجع يف تعلم اللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرل القسم األكؿ .مكة
مكرمة .جامعة أـ القرل.
رشدم أ٘ند طعيمة .تعليم اللغة العربية لغًن لناطقٌن هبا مناىجو كأساليبو .مصر .جامعة
اٞننصورة.

. رِبط. تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىجو كأسالبو.ٜٜٔٛ .رشدم أ٘ند طعيمة
.ننظمة اإلسالمية للرتبية كالعلوـ كالثقافة – إيسيسكوٞمنشورات ا
 ادلراجع األجنبية:اثنيا
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:
االسم
المرحلة :
:
القسم

أ .رتٌب الكلمة اآلتية لتكوف جملة مفيدة!
ُ.

ِ.

ّ.

ْ.

ٓ.

ٔ.

ٕ.

ٖ.

ٗ.

متوحٌش  -حيواف  -األسد
ج .األسد
ب .متوحٌش حيواف األسد
أ .األسد حيواف متوحٌش
متوحٌش حيواف
قبلة  -الكعبة  -المسلم  -هي
ج .الكعبة هي قبلة
أ .هي قبلة الكعبة المسلم ب .قبلة هي الكعبة المسلم
المسلم
حسن  -خلقه  -الطالب
ج .حسن خلقه
ب .الطالب خلقه حسن
أ .خلقه الطالب حسن
الطالب
تعدٌ  -للسحور  -الطعاـ  -البنت
ب .البنت تع ٌد الطعاـ للسحور
أ .الطعاـ للسحور البنت تعدٌ
ج .للسحور البنت الطعاـ تعدٌ
في  -نحن  -الشتاء  -فصل
ج .الشتاء في
ب .في فصل الشتاء نحن
أ .نحن في فصل الشتاء
نحن فصل
الملك  -التاج  -رأس  -فوؽ
ج .التاج فوؽ رأس
أ .فوؽ التاج رأس الملك ب .الملك فوؽ رأس التاج
الملك
الصبي  -حضانة  -أمٌه  -على  -يناـ
ب .يناـ الصبي على حضانة أمٌه
أ .أمٌه الصبي يناـ على حضانة
ج .على الصبي يناـ حضانة أمٌه
إلى  -الولد  -أخته  -يتبسٌم
ج .الولد إلى يتبسٌم
أ .أخته يتبسٌم إلى الولد ب .يتبسٌم الولد إلى أخته
أخته
في  -النجٌار  -الشجرة  -الغابة  -يقطع
ب .الشجرة يقطع النجٌار في الغابة
أ .النجٌار يقطع الشجرة في الغابة

ج .يقطع الغابة النجٌار في الشجرة
َُ .المسلم  -أحسن  -الصالة  -الوضوء  -قبل
ب .الوضوء المسلم أحسن قبل
أ .أحسن المسلم الوضوء قبل الصالة
الصالة
ج .قبل الوضوء المسلم الصالة أحسن
ُُ .الدمية  -الوالد  -البنت  -كهب
ب .البنت كهب الدمية الوالد
أ .البنت الوالد الدمية كهب
ج .كهب الوالد البنت الدمية
ُِ .النجم  -كجد  -المعا  -المسافر
ب .النجم كجد المعا المسافر
أ .كجد المسافر النجم المعا
ج .كجد النجم المسافر المعا
ُّ .كثيرا  -حسب  -الحصاد  -الفالٌح
ب .حسب الفالٌح الحصاد
أ .الحصاد حسب كثيرا الفالٌح
كثيرا
ج .الحصاد كثيرا الفالٌح حسب
ُْ .نبٌأ  -الصالة  -الخطيب  -كاجبة  -المسلم
ب .الصالة المسلم نبٌأ
أ .المسلم نبٌأ كاجبة الخطيب الصالة
الخطيب كاجبة
ج .نبٌأ الخطيب المسلم الصالة كاجبة
ُٓ .أخبر الطبيب المرضى الدكاء مهمٌا
ب .أخبر المرضى الدكاء
أخبر الطبيب المرضى الدكاء مهمٌا
أ.
الطبيب مهمٌا
ج .أخبر الدكاء المرضى مهمٌا الطبيب

ب .ضع الكلمات اآلتية في جملة مفيدة!

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.

الطعاـ
األـ
المدرسة
الكتاب
األستاذ

:
:
:
:
:

االسم:
قسم:
أ .امأل الفراغ ابلكلمة ادلناسبة!
ٔ .كجد الطفل السماء...............
ٕ .منح الوالد البنت .................
ٖ .حسبت الطالبات العطلة ..........
ٗ ....... .اٞنوظف األجرة كثًنة
٘ ....... .اٞنعلّم التالميذ العلوـ
ب.رتّب الكلمة االتية لتكون مجلة مفيدة!
ِ
ِ
ب
ٔ .اٞنَِريْ ُ
ض  -يَ ْسق ْي  -الد َ
َّكاءَ  -الطّبْي ُ
ِ
لم
ْس ْو  -أَ ْىلَوُ  -الع ُ
َٕ .كقَ نارا  -يَك ُ
أعطَى  -األمن – الش ِ
ُّرط ُّي
ٖ .الس ّكا َف ْ -
َْ
ِ
ف
افر َ -
سأؿ – اٞنَُوظّ ُ
ٗ .تَذْكَرنة  -اٞنُ َس َ
اٛنو
٘ .الفالّح  -ىذا  -معتدالن  -حسب – َّ
ج .ضع الكلمة االتية يف اجلملة ادلفيدة!
ظن
ّٔ .
ٕ .سأؿ
ٖ .أعطى
ٗ .جعل
٘ .علم

:
:
:
:
:

ANGKET PENILAIAN TERHADAP BUKU “UKTUB MA‟ANA”
(UNTUK MAHASISWA)
IDENTITAS RESPONDEN
Nama
Semester
Jurusan

:
:
:

Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda.
Skor 1
Perlu diperhatikan
Skor 2

Kurang Baik

Skor 3

Cukup

Skor 4

Baik

Skor 5

Sangat Baik

6.
NO
KOMPONEN
1.
Tampilan fisik bahan ajar menarik
2.
Kerangka isi membantu peserta didik memahami uraian
materi
3.
Pesertadidik mudah memahami berbagai konsep bahan
ajar
4.
Peserta didik mudah memahami bahasa dalam bahan
ajar
5.
Peserta didik mudah memahami langkah-langkah
kegiatan yang ada pada bahan ajar
6.
Peserta didik aktif dalam menggunakan bahan ajar
7.
Penggunaan contoh membantu peseta didik memahami
materi
8.
Penggunaan warna penjelasan membantu peserta didik
memahami materi
9.
Penggunaan skema membantu peserta didik memahami
materi
10. Ringkasan membantu peserta didik mengingat kembali
materi yang sudah diajarkan
11. Latihan membantu peserta didik mengukur penguasaan
matei
12. Peserta didik tertarik menggunakan bahan ajar

1

2

3

4

5

BERIKAN PENDAPAT ANDA TENTANG KEUNIKAN BUKU AJAR:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

PENGANTAR
INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANAGN
OLEH AHLI ISI/KONTEN BAHAN AJAR

Kepada
Yth. Dr. Danial Hilmi, M.Pd
Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam rangka penulisan Tesis untuk menyelesaiakan S2 Magister
Pendidikan Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti
pengembangan produk berupa buku ajar “Uktub Ma’ana” sebagai sarana dalam
proses pembelajaran mata kuliah Maharah Kitabah 1 untuk Mahasiswa semester
IV.
Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi buku
ajar yang mampu memudahkan mahasiswa dalam belajar, maka peneliti memohon
kesediaan bapak untuk meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sebagai
penguji ahli konten bahan ajar
Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui
seberapa validitas dan efektifias pengembangan buku ajar yang peneliti
kembangkan, untuk kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar setelah
diadakan perbaikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian
ini.
Atas kesediaan bapak dalam mengisi angket ini peneliti mengucakan
terima kasih. Jazakumullah Ahsanal Jaza’.
Malang, 28 April 2017

Diah Dina Aminata
NIM 15720059

ANGKET PENILAIAN TERHADAP BUKU
“ANA UHIBBU AL LUGHAH AL „ARABIYYAH”
(UNTUK AHLI ISI/ MATERI)
Petunjuk Pengisian:
Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda.
Skor 1
Perlu diperhatikan
Skor 2

Kurang Baik

Skor 3

Cukup

Skor 4

Baik

Skor 5

Sangat Baik

NO
KOMPONEN
PENGANTAR
1.
Mencantumkan teori yang digunakan dengan
penyusunan buku ajar
2.
Meliputi tujuan pembelajaran secara umum
3.
Paparan pembagian bab dan sub bab
4.
Penjelasan isi buku
5.
Penjelasan penggunaan buku ajar
TUJUAN
1.
Tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa
2.
Tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang
ditetapkan
3.
Penulisan tujuan pembelajaran dinyatakan dalam
kalimat yang jelas
4.
Rumusan tujuan pembelajaran benar
CAKUPAN MATERI
1.
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2.
Kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa
3.
Kesesuaian dengan kriteria bahan ajar
4.
Kesesuaian materi dengan situasi mahasiswa
5.
Kebenaran subtansi materi
6.
Ketercenaan buku ajar
PENYUSUNAN MATERI
1.
Materi Sesuai dengan tujuan pembelajaran
2.
Penjabaran materi sudah memadahi untuk mencapai
tujuan pembelajaran
3.
Penjabaran materi disesuaikan prediksi tingkat
kesukaran
4.
Penyusunan materi dalam buku saling berkaitan
5.
Penulisan Contoh menjelaskan unsur perbedaan
struktur

1

2

3

4

5

6.

Urutan penyampaian materi disusun dari materi yang
mudah ke materi yang sukar
Ringkasan untuk memudahkan siswa mengingat materi

7.
8.
LATIHAN/TADRIBAT
1.
Kesesuaian latihan dengan materi yang disajikan
2.
Petunjuk latihan jelas
3.
Variasi model latihan
4.
Tingkat kesukaran latihan
5.
Kesesuaian dengan tingkatan mahasiswa
6.
Latihan memudahkan pembelajaran mandiri
mahasiswa

Saran dan komentar secara umum terhadap buku “UKTUB MA‟ANA”
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

جزاكم اهلل خير الجزاء
 ،ماالنج

مقدٌمة
استبانة التحكيم عن الكتاب التعليمي
للخبير في مجاؿ اللغة

المحترـ:
د .بكرم محمد بخيت
جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

بناء على حصوؿ كتابة ماجيستير بجامعة موالنا مالك إبراهيم
اإلسالمية الحكومية ماالنج .فأقامت الباحثة بتطوير الكتاب التعليمي في تعليم
مهارة الكتابة األكلى تحت الموضوع "اكتب معنا" لطالٌب قسم تعليم اللغة
العربية في المرحلة الرٌابعة.
كيرجى على سماحة السيٌد الدكتور بكرم محمد بخيت أف تقيم التحكيم
على هذا الكتاب التعليمي بوصف خبير في مجاؿ اللغة.
تستهدؼ هذق االستبانة على ثبوت كفعالية تطوير الكتاب التعليمي.
كأساسا إلصالح هذا الكتاب التعليمي.
كفي ختاـ هذق المقدمٌة نسأؿ اهلل للجميع التوفيق كالسداد.

ماالنج ِٗ ،أبريل َُِٕ

ديه دين أمينة
رقم القيد ََُِٕٗٓٓ

استبانة التحكيم عن الكتاب التعليمي "اكتب معنا"
(التحكيم من الخبير في مجاؿ محتول لغة)
توجيه التحكيم:
أعط عالمة )√( في الجدكؿ المناسب بالتحكيم!
نتيجة ُ

ضعيف

نتيجة ِ

مقبوؿ

نتيجة ّ

جيد

نتيجة ْ

جيد جد

نتيجة ٓ

امتياز
عناصر التحكيم

رقم
صحٌة اللغة
لغة الكتاب سهلة
ُ
لغة الكتاب مفهومة
ِ
لغة الكتاب كاضحة
ّ
كضوح البيانات
ْ
التراكيب كقواعدها صحيحة
ٓ
الكتابة كاضحة
ٔ
الكتابة صحيحة
ٕ
صحة النص
ٖ
استخداـ اللغة
اختيار المفردات الشائعة
ُ
لغة الكتاب مناسبة للطالب الجامعي
ِ
استخداـ قواعد الخط
ّ
اختيار النصوص مناسب للطالب الجامعي
ْ
محاكلة ارتقاء درجة التعبير
ٓ
محاكلة ارتقاء درجة استخداـ القواعد
ٔ

ُ

ِ

ّ

ْ

ٓ

التعليقات للكتاب التعليمي "اكتب معنا"
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..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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جزاكم اهلل خير الجزاء
ماالنج ___________________،

الخبير

_________________________

PENGANTAR
INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANAGN
OLEH AHLI DESAIN BAHAN AJAR

Kepada
Yth. Dr. H.M. Taufiqur Rochman, M.Pd
Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam rangka penulisan Tesis untuk menyelesaiakan S2 Magister
Pendidikan Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti
pengembangan produk berupa buku ajar “Uktub Ma’ana” sebagai sarana dalam
proses pembelajaran mata kuliah Maharah Kitabah 1 untuk Mahasiswa semester
IV.
Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi buku
ajar yang mampu memudahkan mahasiswa dalam belajar, maka peneliti memohon
kesediaan bapak untuk meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sebagai
penguji ahli desain bahan ajar.
Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui
seberapa validitas dan efektifias pengembangan buku ajar yang peneliti
kembangkan, untuk kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar setelah
diadakan perbaikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian
ini.
Atas kesediaan bapak dalam mengisi angket ini peneliti mengucakan
terima kasih. Jazakumullah Ahsanal Jaza’.

Malang, 28 April 2017

Diah Dina Aminata
NIM 15720059

ANGKET PENILAIAN TERHADAP BUKU
“UKTUB MA‟ANA”
(UNTUK AHLI DESAIN BAHAN AJAR)

Petunjuk Pengisian:
Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda.

NO

Skor 1

Perlu diperhatikan

Skor 2

Kurang Baik

Skor 3

Cukup

Skor 4

Baik

Skor 5

Sangat Baik

KOMPONEN

DESAIN BUKU
1.
Desain buku menarik minat siswa untuk belajar
2.
Tulisan dalam buku jelas dan mudah dibaca
3.
Desain buku sesuai untuk tingkatan siswa
4.
Cover menarik
KEGRAFISAN
1.
Penggunaan font (jenis dan ukuran)
2.
Layout, tata letak
3.
Ilustrasi, grafis dan gambar
4.
Kombinasi warna
PERWAJAHAN
1.
Narasi tidak terlalu padat
2.
Ada bagian kosong
3.
Kalimat singkat
4.
Grafis dan gambar bermakna
5.
Penomoran benar
6.
Penomeran konsisten
FISIK
1.
Halaman lengkap sesuai daftar isi
2.
Ukuran (panjang x lebar x tebal) buku memudahkan
untuk dibaca
3.
Cetakan jelas
4.
Pengetikan akurat
5.
Kualitas jilidan kuat

1

2

3

4

5

6.

Buku mudah dibuka

Saran dan komentar secara umum terhadap buku “Ana Uhibbu Al Lughah
Al „Arabiyyah”
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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Malang, _______________
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__________________

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144

DESKRIPSI MATA KULIAH

MATA KULIAH
KODE MATA KULIAH
PROGRAM STUDI
SKS
SEMESTER

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PERKULIAHAN
(COURSE LEARNING OUTCOMES)

: MAHARAH AL KITABAH I
: 1615320
: PENDIDIKAN BAHASA ARAB
: 2 SKS
:
1) MENGUASAI KONSEP TEHNIK MENYUSUN JUMLAH DAN MENULIS
TA’BIR SERTA PARAGRAF.
2) MAMPU MENERAPKAN KONSEP TEKNIK MENULIS DENGAN CEPAT
DAN PENGGUNAAN KOTA KATA BAHASA ARAB DENGAN TEPAT
SESUAI MAKNA YANG DIINGNKAN.
3) MENGUASAI TATA BAHASA ARAB MELIPUTI QAWAID NAHWU DAN
SHARAF, SERTA MAMPU MENERAPKANNYA DALAM MENULIS, JUGA
MENGANALISA POSISI SETIAP KATA DALAM TEKS TERSEBUT.
4) MEMILIKI KARAKTERISTIK DASAR SEBAGAI PENULIS YANG
BERKUALITAS, YANG MENCAKUP CERDAS, JUJUR, MEMILIKI RASA
INGIN TAHU DAN INISIATIF TINGGI, DAN PENGETAHUAN YANG
CUKUP DI BIDANG PENDIDIKAN BAHASA ARAB.

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah maharah kitabah I ini sengaja dirancang untuk membekali
mahasiswa pengetahuan dan latihan dalam pengembangan kemampuan
keterampilan menulis. Dan dalam mata kuliah ini mahasiswa diberi bekal
ketrampilan tentang cara menyusun jumlah, menulis ta`bir dan paragraf
dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah Bahasa Arab (nahwu dan
sharaf).

MATA KULIAH
KODE MATA KULIAH
PROGRAM STUDI

: MAHARAH AL KITABAH I
: 1615320
: PENDIDIKAN BAHASA ARAB

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH
SKS
KODE
PROGRAM STUDI
SEMESTER
NAMA DOSEN PENGAMPU
COURSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

:
:
:
:
:
:
:

MAHARAH AL KITABAH I
1615320
PENDIDIKAN BAHASA ARAB
2 SKS

1) MENGUASAI KONSEP TEHNIK MENYUSUN JUMLAH DAN
MENULIS TA’BIR SERTA PARAGRAF.
2) MAMPU MENERAPKAN KONSEP TEKNIK MENULIS DENGAN
CEPAT DAN PENGGUNAAN KOTA KATA BAHASA ARAB
DENGAN TEPAT SESUAI MAKNA YANG DIINGNKAN.
3) MENGUASAI TATA BAHASA ARAB MELIPUTI QAWAID
NAHWU DAN SHARAF, SERTA MAMPU MENERAPKANNYA
DALAM MENULIS, JUGA MENGANALISA POSISI SETIAP KATA
DALAM TEKS TERSEBUT.
4) MEMILIKI KARAKTERISTIK DASAR SEBAGAI PENULIS YANG
BERKUALITAS, YANG MENCAKUP CERDAS, JUJUR, MEMILIKI
RASA INGIN TAHU DAN
INISIATIF TINGGI, DAN
PENGETAHUAN YANG CUKUP DI BIDANG PENDIDIKAN
BAHASA ARAB.

Minggu
Ke(1)
Ke-1

Ke-2

Kemampuan yang
Diharapkan pada
Setiap Pertemuan
(2)
Mahasiswa mampu
memahami
dan
mengerti karakter
mata kuliah kitabah
II
dan
proses
perkuliahannya,
serta
bagaimana
menerapkan
pengetahuan
qawaidnya dalam
menulis.
Mahasiswa dapat
menyusun

فعلية مجلة

Mahasiswa mampu

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)
(6)
Preetest,
Mendengar dan
memahami apa
yang
akan
dijalankan
selama
perkuliahan
dalam
satu
semester

Kriteria,
Indikator dan
Bobot Penilaian

Metode
Pembelajaran

(3)

(4)
Pendekatan:
Konstruktif,
komunikatif

(5)
100 menit:
sosialisasi
silabus dan
penjelasan
target
kompetens
i
yang
akan
dicapai

Eclectic
method,
meliputi:
ceramah,
tanya jawab,
praktek,
penugasan

50 menit:
tutorial
50 menit
mengerjak
an
tugas
menulis/m
embuat
jumlah
sesuai
dengan
tema dan
qawaid
yang
diajarkan

o Mendengarkan
penjelasan
dosen tentang
materi
o Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
o Analisa
kesalahan
o Perbaikan dan
pembetulan

o Mahasiswa
mampu
menyusun

Ceramah,

50 menit:

o Mendengarkan

o Mahasiswa

مهارة النتابة األوىل
إرشادات عامة يف

تطبيق اجلملة االمسية
واجلملة الفعلية
تعريف
االمسية
تعريف
الفعلية
الفرق بينهما
األمثلة
اجلملة
واألمثلة
اجلملة الفعلية

Ke-3

Waktu
Belajar
(Menit)

Bahan Kajian

تطبيك املبتدأ

Referensi

(7)
Preetest
RPS
Draft
Kontrak
Perkuliahan

مجلة فعلية
مجلة امسيةdan
secara
tertulis
dengan
benar

Minggu
Ke(1)

Kemampuan yang
Diharapkan pada
Setiap Pertemuan
(2)
menerapkan
macam-macam

(3)

مبتدأ

dalam
penulisan
kalimat sederhana

Ke-4

Mahasiswa mampu
menerapkan
perbedaan antara

 خرب، خرب مجلة،خرب مفرد
شبه اجلملة
dalam
penulisan
kalimat sederhana

Ke-5

Bahan Kajian

تطبيك الفعل

أنواع املبتدأ
تعريف
املبتدأ
أمثلة اجلملة اليت
تتضمن
املبتدأ

Metode
Pembelajaran

(4)
 Tanya jawab,
Praktek,
 Penugasan


أمثلة
 أنواع اجلملة اليت
 تعريف اخلرب املبتدأ
تطبيك اخلرب
تتضمن
اخلرب
وشبه اجلملة اخلرب
تطبيك الفعل

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

Ceramah,
Tanya jawab,

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)
(5)
(6)
tutorial
dosen yang
50 menit
menjelaskan
tentang
mengerjak
an
tugas
macam-macam
tulisan.
menulis/m
embuat
o Mendengarkan
jumlah
penjelasan
sesuai
dosen tentang
materi

Mengerjakan
dengan
tugas (latihan
tema dan
harian)
qawaid

Analisa
yang
kesalahan
diajarkan
 Pembetulan
Waktu
Belajar
(Menit)

Kriteria,
Indikator dan
Bobot Penilaian
(7)
mampu
membuat
kalimat
sederhana
engan
menggunaka
n املبتدأ

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
50 menit:
dosen tentang
tugas
materi
terstruktur  Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan
 Pembetulan

o Mahasiswa
mampu
membuat
kalimat
sederhana
dengan
menggunakan

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan

o Mahasiswa
mampu

،اجلملة مجلة
خرب شبه خرب
 خرب،مفرد

Referensi

Minggu
Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada
Setiap Pertemuan

(1)

(2)

أنواع الفعل
أمثلة اجلملة اليت تتضمن
 فعل األمر،املضارع

Ke-6

Bahan Kajian
(3)

تعريف الفعل
أنواع الفعل
من
أمثلة اجلملة اليت
تتضمن من فعل
 فعل،امالضي
 فعل األمر،املضارع

Mahasiswa mampu
menerapkan

أمثلة
 أنواع اجلملة اليت
 تعريف الفاعل
الفاعل تطبيك الفاعل
تتضمن من
-فاعل مذنر

macam-macam فعل
dan perbedaan
antara

 فعل،فعل املاضي

 فعل األمر،املضارع
dalam
penulisan
kalimat sederhana

Ke-7

-مثىن-مفرد
،مجع مؤنث
فاعل
تعريف
مفعول تطبيك مفعول به


أمثلة اجلملة اليت به

Metode
Pembelajaran
(4)
Penugasan
terstuktur

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

Waktu
Belajar
(Menit)
(5)
50 menit:
tugas
terstruktur

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)
(6)
dosen tentang
materi
 Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
50 menit:
dosen tentang
tugas
materi
terstruktur  Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan

Kriteria,
Indikator dan
Bobot Penilaian
(7)
membuat
kalimat
sederhana
dengan
menggunaka
n ،فعل امالضي

فعل املر فعل
،املضارع
o Mahasiswa
mampu
membuat
kalimat
sederhana
dengan
menggunaka
n -فاعل مذنر

مجع-مثىن-مفرد
 فاعل،مؤنث

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
50 menit:
dosen tentang
materi
tugas
terstruktur  Mengerjakan
tugas (latihan
harian)

o Mahasiswa
mampu
membuat
kalimat
sederhana
dengan
menggunaka

Referensi

Minggu
Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada
Setiap Pertemuan

(1)

(2)

Ke-8

Ke-9

Ke-10

Bahan Kajian

Metode
Pembelajaran

Waktu
Belajar
(Menit)

(3)

(4)

(5)

تتضمن
،مفعول به مفرد
مفعول به مجع
مفعول به
،مثىن
تطبيق
ممدم
تعريف
مفعول به
من مفعول
 اليت تتضمن
أمثلة اجلملة ممدم
به مقدم
االمتحان النصفي

تعريف تطبيك
ترنيب إضايف

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur
Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)
(6)
 Analisa
kesalahan

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
50 menit:
dosen tentang
tugas
materi
terstruktur  Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan

50 menit
tutorial
50 menit:
tugas
terstruktur
50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
dosen tentang
50 menit:
tugas
materi

Kriteria,
Indikator dan
Bobot Penilaian
(7)
nبه

مفعول
 مفعول به،مفرد
 مفعول،مجع مثىن
به
o Mahasiswa
mampu
membuat
kalimat
sederhana
dengan
menggunaka
n مفعول به

ممدم

o Mahasiswa
mampu
membuat
kalimat

Referensi

Minggu
Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada
Setiap Pertemuan

(1)

(2)

Bahan Kajian

Metode
Pembelajaran

(3)

(4)

تركيب
إضايف
أمثلة اجلملة
اليت تتضمن
من ترنيب
إضايف
Ke-11

تطبيك ترنيب وصفي
تعريف
تركيب
وصفي
أمثلة اجلملة
اليت تتضمن
من ترنيب
وصفي

Ke-12





(5)
terstruktur

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)
(6)
 Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
50 menit:
dosen tentang
materi
tugas

Mengerjakan
terstruktur
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
50 menit:
dosen tentang
tugas
materi
terstruktur  Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa



تطبيك مصدر مؤول
ومصدر صريح
 تعريف
مصدر
–مؤول

Waktu
Belajar
(Menit)

Kriteria,
Indikator dan
Bobot Penilaian
(7)
sederhana
dengan
menggunaka
n ترنيب إضايف

o Mahasiswa
mampu
membuat
kalimat
sederhana
dengan
menggunaka
n ترنيب وصفي



Mahasis
wa
mampu
membua
t kalimat
sederhan
a dengan
menggun

Referensi

Minggu
Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada
Setiap Pertemuan

(1)

(2)

Bahan Kajian

Metode
Pembelajaran

Waktu
Belajar
(Menit)

(3)

(4)

(5)

مصدر
صريح

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)
(6)
kesalahan

Kriteria,
Indikator dan
Bobot Penilaian
(7)
akan

–صريح
مصدر
مصدر مؤول



بينهما


اجلملة
اليت
تتضمن
من مفعول
به مقدم
Ke-13

الصور

وصفCeramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur



التعبري يف
وصف
الصور
Ke-14

نتابة الفقرة

Ceramah,

50 menit o Mendengarkan
tutorial
penjelasan
50 menit:
dosen tentang
tugas
materi
terstruktur  Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan

o Mahasiswa
mampu
membuat
ta`bir
sederhana
melalui
wasfus
shuwar

50

o Mahasiswa

menit o Mendengarkan

Referensi

Minggu
Ke-

Kemampuan yang
Diharapkan pada
Setiap Pertemuan

(1)

(2)

Bahan Kajian
(3)

اجليد
ة
الفقرة

Metode
Pembelajaran

Waktu
Belajar
(Menit)

(4)
 Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

(5)
tutorial
50 menit:
tugas
terstruktur

Ceramah,
Tanya jawab,
Penugasan
terstuktur

50 menit
tutorial
50 menit:
tugas
terstruktur



Ke-15

Ke-16

اجليدة
مهارة النتابة األوىل
إرشادات أخرية يف
مع تلوميها

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(Deskripsi Tugas)
(6)
penjelasan
dosen tentang
materi
 Mengerjakan
tugas (latihan
harian)
 Analisa
kesalahan

Kriteria,
Indikator dan
Bobot Penilaian

Referensi

(7)
dapat
menjelaskan
paraghrap
yang baik
dan benar
o Mahasiswa
mampu
membuat
paraghrap
yang baik
dan benar

االمتحان
النهائي

C. Daftar Rujukan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ahmad Fuad Mahmud `Ulyan: al-maharat al-lughawiyah mahiyatuha wa thuruqu tadrisuha,Darul muslim, Riyadh, 1992
Rusydi Ahmad Thu`aimah: Manahij Tdris Lughah Al-`Arabiyah,Daru Al-Fikr Al-Araby, Kaero, 1998
AbdurRahman ibnu Ibrahim AlFauzan,dkk: Al-Arabiyah Baina Yadaika,Riyadh, 2003
M. Maftuhin Sholeh Nadwi: Kunci Bahasa Arab Lengkap Nahwu-Shorof Terjemah Alfiyah Ibnu Malik, Putra Jaya, Surabaya, 1999
Musthofa Al-Ghalayaini: Jami`u Ad-durus Al-Arabiyah,Al-maktabah Al-Ashriyah, Beirut, 2000
Sholah Abdul `Aziz Al-`Araby: Ta`alum Al-Lughat Alhayyah Wa Ta`limuha Baina An-Nadhariyah Wa At-Tathbiq. Maktabah Lubnan, Kaero, 1981
M. Abdul Hamid, dkk: Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media, UIN Malang Press, Malang, 2008

Malang,

Dosen Pengampu Mata Kuliah

مقدّمة
الحمد هلل الذم جعل العربية لغة القرآف ،كزادها شرفنا كبياننا ،كأنزؿ بحركفها الذكر
قرآننا ،أحمدق تعالى كرـ اإلنساف ،كهداق بالقرآف ،كعلٌمه البياف ،اللهم صل كسلم كبارؾ على
سيدنا محمد كعلى آله كأصحابه أجمعين ،كعلى من تبعهم بإحساف إلى يوـ الدين.
تقدٌـ لكم الكاتبة الكتاب التعليمي للغة العربية في مهارة الكتابة األكلى تحت العنواف
"اكتب معنا" .بعد الحظت الكاتبة المظاهر التعليمية ال سيٌما في كتابة اللغة العربية كجدت
أفٌ اللغة اإلندكنسية لها تأثير في تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية لدل الطلبة فرغبت
الكاتبة في تطوير الكتاب التعليمي في مهارة الكتابة ُ على أساس الدراسة التقابلية دكف إهماؿ
األسس األخرل.
كتعتمد الكاتبة على أهداؼ مهارة الكتابة في ترتيب الموضوع كالنصوص في هذا
الكتاب .كتسجٌل هذا الكتاب لطالٌب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم
ماالنج في المادٌة مهارة الكتابة األكلى كيتكوٌف هذا الكتاب على ثمانية موضوعات كالتدريبات
كالنماذج كهيكل البياف ليساعد الطلبة في كتابة الجملة العربية الصحيحة.
كيطيب للكاتبة الشكر لجميع األساتذة كالخبراء كالطلبة الذين أمدٌكها بملحوظاتهم
القيٌمة سواء بإبداء الملحوظات الشفوية أك الكتابية كالتٌي كاف لها أثر كبير في تطوير العمل
كتحسينه .كفي ختاـ هذق المقدٌمة تفتح الكاتبة باب التواصل كاالقتراحات حتٌى نستفيد جميعا
لدعم هذا الكتاب .سائلين اهلل للجميع التوفيق كالسٌداد.
ماالنج ِٔ ،أبريل َُِٕ

تعريف تالكتاب
تنقسم الكتابة في ضوء الغرض إلى خمسة أقساـ:
ُ .كتابة تعبيرية ()Expressive Writing
ِ .كتابة إقناعية ()Persuasive Writing
ّ .كتابة كصفية ()Descriptive Writing
ْ .كتابة تفسيرية ()Expository Writing
ٓ .كتابة حجاجية ()Argumentative Writing
كيعتمد الكتاب على تقسيم الكتابة في ضوء الغرض إلى ثمانية موضوعات كما يلي:
الدرس األكٌؿ :اللغة العربية (تفسيرية)
الدرس الثاني :المدينة المنوٌرة (كصفية)
الدرس الثالث :اإلماـ الشافعي (كصفية)
الدرس الرٌابع :الرسم (التعبيرية)
الدرس الخامس :الحياة بين الماضي كالحاضر (التعبيرية)
الدرس السادس :الحياة في القرية كالمدينة (الحجاجية)
الدرس السابع :الناس كالبيئة (الحجاجية)
الدرس الثامن :أيها الولد (اإلقناعية)
كيشتمل هذا الكتاب على عدٌة األجزاء التالية:
أكٌالن :النص
قدٌمت الكاتبة النص المناسب بالموضوع ،كأشارت الكاتبة التركيب المتعلٌق
بألواف معيٌنة .يساعد النص الطلبة في تحليل كمعرفة التركيب في النص.

ثانيان :النموذج كتوضيحه
أخذت الكاتبة النماذج أم التركيب من النص .كأشارت الكاتبة لموضع كنوع
الكلمة بألواف معيٌنة .كقارنت الكاتبة بين الجملة العربية كاإلندكنيسية في الجدكؿ حتٌى
يظهر الشبه كاالختالؼ بنية الجملة العربية كاإلندكنيسية.
ككضعت الكاتبة توضيح النماذج في عدٌة مواقف على حسب اختالؼ التركيب
كالبنية بين الجمل العربية كاإلندكنيسية.
ثالثا :قاعدة
أعطت الكاتبة القاعدة التركيبية لتعين على كتابة الجملة الصحيحة
الجملة الفعلية
فعل  +فاعل
ؿ على عمل في زمن خا ٌ
ص
ل لفظ يد ٌ
فعل :ك ٌ
فاعل :اسم تقدٌمه فعل كدؿٌ على الذم فعل الفعل
رابعا :الخريطة العنكبوتية
استخدمت الكاتبة الخريطة العنكبوتية ( )Smantic Mappingلتعين الطلبة على
تخطيط المفردات المطلوبة المستخدمة في كتابة الجملة
الشوارع

التلوٌث

المشاة

االزدحاـ

......

خامسا :تدريبات

......

ل قاعدة لممارسة الطلبة كتقويم لفهمهم
كضعت الكاتبة التدريبات بعد ك ٌ
بالتدريبات التالية:
ُ .استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثالين!
ِ .أجب باستخداد األسلوب اآلتي!
ّ .رتٌب الكلمة لتكوف جملة مفيدة!
ل جملة بحيث تكوف "!"......
ْ .اكتب جملتين مناسبتين بعد ك ٌ
ٓ .اكتب جملة مستعينا بالكلمة اآلتية!
ٔ .ماذا تفعل في المواقف التالية؟
ٕ .ماذا تفضٌل؟ كلماذا؟
ٖ .أين تختار؟ كلماذا؟
ٗ .هل توافق؟ لماذا؟
َُ .اكتب الجملة حسب الموضوع!
ُُ .قارف الموضوع التالي!
تنوٌع عدد التدريبات على حسب القاعدة التركيبية المدركسة في ذاؾ الدٌرس .كفي
نهاية الكتاب كضعت الكاتبة التدريبات العامٌة لمراجعة الدركس الماضية إلقاءها.
سادسا :الهيكل البياني
ل أربعة موضوعات عن تركيب الجملة العربية
كضعت الكاتبة الهيكل البياني بعد ك ٌ
توضيحا كمراجعة الدركس السابقة.
سابعا :الرموز المستخدمة
استخدمت الكاتبة األلواف المختلفة لتوضيح نوع الكلمة كنوع الجملة .أمٌا قياس األلواف
بالمعاني التالية:
لوف

معنى

األكؿ

الجملة االسمية

الثاني

الجملة الفعلية

الثالث

االسم

الرابع

الفعل

الخامس حرؼ جر
السادس ظرؼ

أهداف دراسية

الدرس
ُ

المادٌة
 اللغةالعربية
 توضيح تقسيمالجملة

األهداؼ
 يقدر الطالب أف يكوٌفجملة اسمية
 يقدر الطالب أف يكوٌفجملة فعلية
 يقدر الطالب أف يكوٌفالتعبير التوضيحي
باستخداـ جملة اسمية أك
فعلية

التقويم
 رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة اسمية
 رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة فعلية
 استبدؿ مع تغيير مايلزـ كما في المثاؿ
 اكتب جملة اسمية أكفعلية عن الموضوع
التالي

ِ

 المدينةالمنوٌرة
 كصفالمكاف
 مبتدأ كخبرمفرد

 يقدر الطالب أف يكوٌفجملة اسمية بالخبر
المفرد
 يقدر الطالب أف يصفالمكاف باستخداـ الجملة
االسمية بالخبر المفرد

 استبدؿ مع تغيير مايلزـ كما في المثاؿ
 رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة مفيدة
 اكتب جملة اسميةبالخبر المفرد عن
الموضوع التالي

ّ

 اإلماـالشافعي
 -كصف

جملة اسمية بخبر الجملة
 -يقدر الطالب أف يصف

األشخاص

األشخاص باستخداـ

 -مبتدأ كخبر

الجملة االسمية بخبر

جملة
ْ

 -يقدر الطالب أف يكوٌف

 الرسم تتابعاألحداث

يلزـ كما في المثاؿ
 رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة مفيدة
 -اكتب حسب الصورة

الجملة
 يقدر الطالب أف يكوٌفجملة اسمية بخبر شبه
الجملة

 مبتدأ كخبر  -يقدر الطالب أف يعبٌر عنشبه الجملة

 -استبدؿ مع تغيير ما

تتابع األحداث باستخداـ
الجملة االسمية بخبر

 استبدؿ مع تغيير مايلزـ كما في المثاؿ
 رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة مفيدة
 ماذا تفعل في المواقفالتالية

شبه الجملة
ٓ

 -الحياة بين

 -يقدر الطالب أف يكوٌف

الماضي

جملة فعلية من الفعل

كالحاضر

كالفاعل

 -تغير

 اجعل جملة مفيدةبالكلمات التالية
 -رتٌب الكلمة اآلتية

 -يقدر الطالب أف يعبٌر عن

لتكوف جملة مفيدة

األحواؿ

تغيٌر األحواؿ باستخداـ

 -قارف الموضوع التالي

 -فعل كفاعل

الجملة الفعلية من الفعل

 -استبدؿ مع تغيير ما

كالفاعل

يلزـ كما في المثاؿ
 امأل الفراغ بالكلمةالمناسبة

ٔ

 -الحياة في

 -يقدر الطالب أف يكوٌف

القرية

جملة فعلية من الفعل

كالمدينة

كالفاعل كالمفعوؿ به

 عرضكمقارنة

 يقدر الطالب أف يقارفعن األشياء باستخداـ

 أجر كما في المثاؿ رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة مفيدة
 أين تختار؟ كلماذا؟ -كوٌف جمال مستعينا

 فعل كفاعلكمفعوؿ به

الجملة الفعلية من الفعل
كالفاعل كالمفعوؿ به

بالكلمة التالية
 امأل الفراغ بالكلمةالمناسبة

ٕ

 الناسكالبيئة
 مشكلةأسبابها
كنتائجها
 فعل كفاعلكمفعولين

 -يقدر الطالب أف يكوٌف

 -استبدؿ مع تغيير ما

جملة فعلية من الفعل

يلزـ كما في المثاؿ

كالفاعل كالمفعولين
 يقدر الطالب أف يعبٌر عنالمشكلمة كأسبابها
باستخداـ الجملة الفعلية
من الفعل كالفاعل

 رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة مفيدة
 اكتب عن الموضوعالتالي
 -هل توافق؟ لماذا؟

كالمفعوؿ به
ٖ

 أيها الولد تقديمالنصائح
 فعل كفاعلكثالث
مفاعل

 -يقدر الطالب أف يكوٌف

 -استبدؿ مع تغيير ما

جملة فعلية من الفعل

يلزـ كما في المثاؿ

كالفاعل كثالث مفاعل
 -يقدر الطالب أف يقدٌـ

 رتٌب الكلمة اآلتيةلتكوف جملة مفيدة

النصائح باستخداـ الجملة  -اكتب النصائح خسب
الفعلية من الفعل كالفاعل
كثالث مفاعل

الصورة التالية
 ماذا تفعل في المواقفالتالية
 اكتب جملتينل جملة
مناسبتين بد ك ٌ
باستخداـ ثالث مفاعل

"اكتة معنا"
الفهرس

مقدٌمة i ................... ................................ ................................
تعريف الكتاب ii .......... ................................ ................................
أهداؼ دراسية v .......... ................................ ................................
فهرس x .................. ................................ ................................
الدرس ُ :اللغة العربية ُ ................................. ................................
الدرس ِ :المدينة المنوٌرة ٔ ...............................................................
الدرس ّ :اإلماـ الشافعي َُ ...............................................................
الدرس ْ :الرسم ُٓ...... ................................ ................................
الدرس ٓ :الحياة بين الماضي كالحاضر ِِ ...............................................
الدرس ٔ :الحية في القرية كالمدينةِٖ ...................................................
الدرس ٕ :الناس كالبيئةّْ .................................................................
الدرس ٖ :أيٌها الولد َْ .....................................................................
التدريبات العامٌة ْٕ .........................................................................

الدرس األوّل
اللغة العربية
 الحظ النص!

اللغة العربية
العربيةي

أكثري

لغاتً

المفردات الجديدة
المجموعةً

السامية

يمتحىدٌثينى ،كإحٍدىل أكٍثىر اللٌغىاتً انتشارنا في العالمً،
يتحدثيها أكثر من ِِْ مليوف نسمةن ،كيتوزعي
يمتحدًٌ يثوها في المنطقة المعركفة باسم الوىطىن
العىربي .،اللغة العىربيٌىة ذات أهمية قيصول لىدل
المسلمين ،فهي لغةه مقدسةه (لغىة القيرآف) ،كىلىا تىتًمٌ
الصٌىلىاة (كىعًبىادىاتو أخرل) فًي اإلسٍالـ إال بإتقاف بىعضً
منٍ كىلمىاتًها.
كأثٌر انٍتًشىاري اإلسالـً ،كىتىأسً ٍيسه دكالن ،في ارتفاع
ت لغةى السياسة كالعً ٍلم
مكانة اللغة العربية ،كأصٍبحى ٍ

الساميةsemit :
قصولluas:
مقدٌسةdisucikan:

إتقاف:
menyempurnakan

ركف طىويٍلىة فًي األراضي التي حكمها
كاألدب لً يق ي

تأسيس:

المسلموف ،كأثرت العىرىبًيٌة ،تأثيرنا مباشرنا أك غير

 pembangunan

مباشر على كىثيٍر مًنى اللٌيغىات األخٍرل فًي العىالمً
اإلسالمي
العىرىبيةي لغةه رسميٌ هة في كلًٌ يدكىؿو الوطن
العربي إضافة إلى كونها لغة رسميٌة فًي تشاد
سمية السًٌت فًي
كإريتيريا .كىهًيى إحٍدىل الٌيلغاتً الرٌى ٍ
يمنىظٌىمىةً األمىم الميتٌحدةً

أرض ج أراضي:
 bumi
تشادNegara Chad :

 النموذج
معنى

الجملة االسمية
العربية أكثر لغات المجموعة السامية
متحدثينى
اللغة العربية ذات أهمية قصول

Bahasa arab adalah bahasa semit yang
paling banyak penggunanya
Bahasa arab memiliki urgensi yang luas
Dia (bahasa arab) adalah bahasa yang
disucikan

هي لغة مقدسة (لغة القرآف)،
العربية لغة رسمية

bahasa arab adalah bahasa resmi

معنى

الجملة الفعلية
يتحدث أكثر من ِِْ مليوف نسمة

lebih dari 422 juta jiwa menggunakan
bahasa arab

باللغة العربية
يتوزع متحدثو العربية في المنطقة

Pengguna bahasa arab menyebar di
wilayah yang terkenal

كأثٌر انتشار اإلسالـ ،كتأسيسه دكالن

Penyebaran dan pembangunan islam
mempengaruhi beberapa Negara

المعركفة

أثرت العربية ،تأثيرنا مباشرنا

Bahasa arab memberikan pengaruh
langsung

البياف:
في الجدكؿ السابق كجدنا أف الجمل مبدكءة باالسم (العربية ،اللغة ،هي) كتسمٌى جملة
اسميٌة .أمٌا في الجدكؿ اآلخر كجدنا الجمل مبدكءة بالفعل (يتحدٌثن يتوزٌع ،أثٌر)
كتسمٌى جملة فعلية
 قاعدة
تنقسم الجملة إلى قسمين:
الجملة االسمية :الجملة المبدكءة باالسم
الجملة الفعلية :الجملة المبدكءة بالفعل



التدريب األكٌؿ:
رتٌب الكلمة لتكوف جملة اسمية!
ُ .فصل – نحن – في  -الربيع
ِ .الملك  -فوؽ  -رأس  -التاج
ّ .متوحٌش – حيواف  -الثعلب
ْ .ساحل – الفقه – ال  -له  -بحر
ٓ .فوؽ  -المظلم – الليل  -النجوـ
ٔ .البحر  -في  -يسبح  -السمك
ٕ .الدقيق  -مصنوع  -من  -الخبز
ٖ .طائفوف  -حوؿ  -ا لحجٌاج – الكعبة
ٗ .صدقة  -المرء  -تبسٌم  -ألخيه
َُ .مرٌ  -الصبر – في  -كالصبر – مذاقته



التدريب الثاني:
رتٌب الكلمة لتكوف جملة فعلية!
ُ .إلى – بطنه – طبيب – كجعان – في – رجل  -شكا
ِ .أكالدق – خرج -مع  -الداعي
ّ .من  -قدـ  -البادية  -أهل  -أعرابيٌ
ْ .يحكم  -كاسع نة  -دكل نة  -جدٌان  -الملك
ٓ .الكرسيٌ – رجل  -جلس  -على  -أعمى
ٔ .المائدة – من – بيضة  -سقطت
ٕ .لصيد  -صديقاف – ذهب  -األسماؾ
ٖ .يومان  -مشى  -أربعين  -الفتى
ٗ .الجميلة – شاهد  -الحديقة  -الرجل
َُ .القصٌة – فهم  -حكمة – الفتى



التدريب الثالث:
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثالين!
مثاؿ (ُ)  :التعليم /الطالب /النجاح

التعليم مهمٌ كهو يساعد الطالب للنجاح
مثاؿ (ِ) :الحمية /المرضى /صحٌة
الحماية مهمٌة كهي تساعد المرضى للصٌحٌةً
ُ .السيٌارة /المسافر /الرٌحلىة
ِ .الهاتف /الوالد /اتصاؿ
ّ .الصدؽ /الشخص /نجاح
ْ .المحاضر /الطالب /التعليم
ٓ .الشرطي /المجتمع /ترتيب
ٔ .السباحة /الطفل /التركيح
ٕ .المكتبة /التالميذ /القراءة
ٖ .العصى /العجوز /مشي
ٗ .السكٌين /األـ /الطبخ
َُ .المكنسة /البنت /تنظيف


التدريب الرابع:
اكتب ثالث جمل اسمية كانت أك فعلية من الموضوع األتي!

سهل
سريع

منافسة

عصر

العولمة

يجرم

بالد

حدكد
يستفيد

العولمة
ُ..................................................................................... .
ِ.................................................................................... .
ّ.................................................................................... .

كسائل اإلعالـ
ُ..................................................................................... .
ِ..................................................................................... .
ّ..................................................................................... .
المرافق العامٌة
ْ................................................................................... .

ٓ................................................................................... .
ٔ................................................................................... .
الشركة
ٕ.................................................................................. .
ٖ.................................................................................. .
ٗ.................................................................................. .

االستقالؿ
َُ................. .............................................................. .
ُُ................. .............................................................. .
ُِ................. .............................................................. .

الدرس الثاني
المدينة المنوّرة
 الحظ النص!

المدينة المنوٌرة
عً ٍندى الحىدً ٍيث عىنً المىدًينةً المينوٌرىة لىا يىسىع الحىدً ٍيث
عىنهىا ميجرٌد كىلًمات بىسً ٍيطىة ،فىهيى أعظمي مديٍنةو فًي تىارً ٍيخً
ن أشٍهىرً األمىاكًن في المىدً ٍينىة هي
اإلسٍلىاـً كالميسلًميٍن .كمً ٍ
رٌمىاح ،كمىقىابًر
المسٍجًد النٌبىوًم الشٌرً ٍيف ،كجىبل أيحيد ،كجىبىل ال ً
البىقً ٍيع.
سجًد فًي المىدً ٍينة ،كما أنٌه
سجًد الٌنبىوًم أهىمٌ مى ٍ
المى ٍ

المفردة الجديدة
الحديثmembicarakan :
مقبرة ج مقابرkuburan:
المركزمpusat:
أطهرpaling suci:



ركىزًم في المدينة ،أم أنٌه يىقىع فًي كىسىطً
يأخي يذ المىكاف المى ٍ
المىدينة المنورة،

غزكةpeperangan:

جه األرضً
رها عىنلى كى ٍ
جبل أحد أعظىم الجًباؿً كأطهى ي
ي
هنىاؾ ،كالٌتً ٍ
ت ي
كأخٍذً الجبل تسميته من الغىزكىةً الٌتًي حدٌثى ٍ

غنيمة ج غنائم:

شرًكينى بى ٍعد أف
ت أكٌؿ خىسىارة لً ٍلمسلًمين أىماـى المي ٍ
كىانى ٍ

perang harta rampasan

زكىة لىم تى ٍنتىهً بى ٍعد.
سوا أف الغى ٍ
أخى يذكا يجٍمى يعوف الغىنىائًم كنى ي
هو جىبل صىغيره يي ٍوجىد في جًوارً جبل
جىبىل الرًٌماة ي
رماة
سميىة ألف هناؾ بىعضي ال ًٌ
أحيد ،كأخٍذ هذا الجىبلً التٌى ٍ
زكةً يأحد
عىصىوا كىالـً رسوؿً اهللً فًي غى ٍ

عهدperiode:
الجنوبية الشرقيةtenggara:

البىقًيعي هيى مى ٍقبرةه مىوجيودةه يم ٍنذ عى ٍهدً الرسوؿ ،كىتىقىع
فًي الجًهىة الجى ينوبًية الشٌىرقًيٌة مًن المىدً ٍينىة المينىورة

 النموذج
النموذج
هي أعظم مدينة في تاريخ اإلسالـ
كالمسلمين.
المسجد النبوم أهم مسجد في
المدينة
جبل أحد أعظم الجباؿ كأطهرها
على كجه األرض

المعنى
Dia (madinah) adalah kota terbesar dalam sejarah
islam
Masjid nabawi adalah masjid yang paling penting di
Madinah
Gunung Uhud adalah gunung terbesar dan paling suci
di muka bumi

هو جبل صغير

Dia(gunung Rummah) adalah gunung kecil

البياف:
من الجدكؿ السابق كجدنا جمال اسميٌة التي تتكوٌف من األسماء .فاالسم المبدكء (هي،
المسجد النبوم ،جبل أحد ،هو) في أكٌؿ الجملة يسمٌى مبتدأ .أمٌا األسماء التي أخبرت عن
المبتدأ (أعظم مدينة ،أهمٌ مسجد ،أعظم الجباؿ) تسمٌى خبر
 قاعدة
جملة اسمية
(مبتدأ  +خبر مفرد)
مبتدأ :اسم مرفوع في أكٌؿ الجملة

خبر مفرد :ما كاف ليس الجملة أك شبه الجملة


التدريب األكٌؿ:
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثاؿ!
مثاؿ (ُ) :الطفل – الليل

الطفل نائم في الليل
مثاؿ (ِ) :ضاحك – اللعب
الطفل ضاحك في اللعب
ُ .الفتى – الكالـ
ِ .صابر – التعليم
ّ .األستاذ – التفتيش
ْ .نشيط – التقويم
ٓ .الموظٌف – العمل
ٔ .مسركر – الراحة
ٕ .األمهات – الطبخ
ٖ .راغب – التنظيف
ٗ .الطالٌب – المراجعة
َُ .ناجح – االمتحاف


التدريب الثاني:
رتٌب الكلمات األتية لتكوف جملة مفيدة!
ُ .بالد  -عاصمة  -إندكنيسيا  -جاكرتا
ِ .نبيٌنا – ك -الرسل  -األنبياء  -محمد  -أكرـ
ّ .رحمة  -القرآف  -للمؤمن  -شفاء  -ك
ْ .محلٌ – اإلنساف  -النسياف – الخطأ  -ك
ٓ .المرء  -الكذب – لساف  -آفة
ٔ .الدنيا  -خير  -المرءة – متاع -الصالح
ٕ .على  -الرجاؿ  -النساء  -قوٌاموف
ٖ .العبادة  -رمضاف  -الصوـ – شهر -ك  -شهر
ٗ .شهر  -القدر  -خير  -ليلة  -ألف  -من
َُ .ما  -ركعتا – خير  -الدنيا  -من  -ك -فيها – الفجر



التدريب الثالث:
اكتب الجملة االسمية بالخبر المفرد حسب الموضوع األتي!

يصلٌي

مئذنة

القرآف
المسجد

عبادة

محرب

ُ............... ........................................ .
ِ........................................................ .
ّ........................................................ .

ٕ......................................................... .

ٖ......................................................... .
ٗ......................................................... .

ْ......................................................... .
ٓ......................................................... .
ٔ......................................................... .

الدرس 3
اإلمام الشافعي
 الحظ النص!

اإلماـ الشافعي
يمحمد

بن

إدريس

الشافعي

المفردة الجديدة
أ يبوعى ٍبدً

اهلل

جرًيٌة كىكىاف أ يبوق قىد هىاجىر منٍ مىكٌىة إلىى غىزٌة
كلد(َُٓ/تَِْ)هً ٍ
حثنا عنً الرًٌزؽً لىكًنٌىه مىات بى ٍعدى كًلىادىةً يمحمٌد بً يمدٌة
بًفىلسٍطًين بى ٍ
قصيٍرةو فنشىأ محمده يىتً ٍيمنا فىقً ٍيرا  .كشىافع بٍن السٌىائًب هو الذم
يى ٍنتسًب إليه الشافعًي لقًي النٌبًي صلى اهلل عليه كسلم .ك نسى يبه
يىل ىتقًي مىعى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم في عى ٍبدً مىناؼ.

انتسب –ينتسب:
bernisbat
قرٌرmemutuskan:
ضاع – يضيعhilang:

أمٌا أمٌي يه فهًيى يىمىانًية من األزد كىقيٍلى من قىبيلة األسد كىهًي
ت
ت قرىيشًية ،قيل أف كًلىادىة الشافًعي كىانى ٍ
قىبيٍلة عىربية لكنٌهىا ليٍسى ٍ

نشأ –ينشأtumbuh:

سقىالف كقًيل بًمًنىى لكًن األصىح أف كالدتى يه كىانت فًي غىزة
في عى ٍ
س العىاـ الٌذم تي يوفى فيه أ يبو حىنً ٍيفة.
هوى نفٍ ي
عاـ َُٓ هجرية كى ي
سبىاب عىديٍدىة
كلىمٌىا بىلىغ سىنتىينً قرٌرتٍ أمٌيه العى ٍودةى كابٍ ينها إلىى مكة أل ٍ
منهىا حتٌىى لىايضيٍع نىسبي يه  ،كلكي ينٍشىأ عىلى ما ينشأ عليه أقرانه
رق سىبع سًنًين  .الشافعي
،كاف الشافعي أتىمٌ حً ٍفظى القيراف كعي ٍم ي
كنٌىا إذا أرى ٍدنا
عرًؼ بًشجوًٌ صىوتًه في القًراءىة  ،قاؿ ابن نصر  :ي
ي
طلىبي يى ٍقرىأ
ف نى ٍبكًي قاؿ بىعضنا لًبى ٍعض  :قيوميوا إلىى هىذىا الفىتىى المى ٍ
أٍ
القيرافى

أقرافsama, sepadan:
شجوٌberkobar:

 النموذج
نموذج

معنى

مبتدأ  +خبر جملة اسمية
شافع بن السائب هو الذم ينتسب إليه

Syafi’ bin saib adalah orang yang
menjadi nisbat syaf’i

الشافعي
أـ شافع هي يمانية من األزد

Ibu imam syafi’I adalah orang
kebangsaan yaman dari azd

نموذج

معنى

مبتدأ  +خبر جملة فعلية
أبوالشافع قد هاجر من مكة إلى غزة

Ayah imam syafi’i telah hijrah dari
mekkah ke Ghaza Palestina

نسب الشافع يلتقي مع رسوؿ اهلل صلى

Nasab imam syafi’i bertemu dengan
Rasulullah SAW di Abdu Manaf

الشافعي أتم حفظ القراف كعمرق سبع

Syafi’I telah menyemprnakan hafalan alQuran pada usia 7 tahun

بفلسطين
اهلل عليه كسلم في عبد مناؼ.
سنين

 البياف:
ف
من الجدكلين السابقين كجدنا أفٌ جميع الجمل فيها تعتبر من الجملة االسمية .بل أ ٌ
الخبر من الجدكؿ األكٌؿ يتكوٌف من الجملة اسمية .كأمٌا الجدكؿ الثاني يتكوٌف الخبر من
الجملة الفعلية.
 قاعدة
جملة اسمية
(مبتدأ  +خبر جملة)
مبتدأ :اسم مرفوع في أكٌؿ الجملة
خبر جملة  :خبر يكوف من جملة اسمية أك فعلية

خبر جملة اسمية:
مبتدأ ُ  +خبر ُ (مبتدأ ِ  +خبر ِ(
خبر جملة فعلية
مبتدأ  +خبر (فعل  +فاعل  +مفعوؿ)

 شرح:

 التدريب األكٌؿ
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثالين!
مثاؿ (ُ)  :الفاكهة – حلو:
الفاكهةي طعميها حلوه
مثاؿ (ِ)  :لوف – أحمر :
الفاكهة لونها أحمر
ُ .القرطاس – أبيض
ِ .ثمن – رخيص
ّ .السيٌارة – غالية
ْ .سير  -سريع
ٓ .العربة – بطيء

ٔ .شكل  -مربٌع
ٕ .الشمس – مستدير
ٖ .ضياء – منير
ٗ .النجوـ – المع
َُ .عدد – كثير


التدريب الثاني:
رتٌب الكلمات األتية لتكوف جملة اسمية بخبر الجملة!
ُ .التواضع  -العلماء  -يرفع
ل
ب  -رأس  -الدٌنيا  -ك ٌ
ِ .خطيئة  -ح ٌ
ّ .هم  -الرٌاحموف  -الرحمن  -يرحم
ْ .اهلل  -تطفئ  -السر  -غضب  -صدقة
ٓ .تمأل  -الحمد – الميزاف  -هلل
ر  -يهدم
ٔ .إلى  -الصدؽ  -الب ٌ
ٕ .قبلة  -عند  -الكعبة  -الصالة  -هي  -المسلم
ٖ .المسلموف  -مىن  -مًن  -المسلم  -سلم  -لسانه
ٗ .مرتفعة  -عمدق  -ك  -المسجد  -كثيرة
َُ .عبادة  -الصائم  -نومه

 التدريب الثالث:
اكتب حسب الصورة األتية!
العدؿ
الحكوم
ة

يفتٌش
القاضي
قضيٌة

يحكم
تقرير

........ .................................................. .ُ
........ .................................................. .ِ
........ .................................................. .ّ
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........................................................... .ٓ
........................................................... .ٔ

.......................................................... .ٕ
.......................................................... .ٖ
.......................................................... .ٗ

الدرس 4
الرسم
 الحظ النص!

الرسم

المفردة الجديدة

طواتو
خ ي
سم فيراشىة فًي ي
في هىذا الدٌىرسً سىوؼى نتىعلٌم كى ٍيفًية رى ٍ
ل عىلى
صي
ح ي
بىسيٍطةو .كسوٍؼى نىرسيم تىدرً ٍيجًيا على كلٌ خطواتو حتٌى ن ٍ

فراشةkupu-kupu:

الشكلً النًهائًي للفيراشىة.
خطوةو ،طىبىاعىة هىذًق الصٌ ٍفحىة سى ٍوؼى يتساعديؾ عىلى
اتٍبىع كلٌ ي

تدريجيbertahap:

سمى الفيراشىةً لًلوصي ٍوؿً إلى
سمًها فًي أمٌ كقٍتو .يي ٍمكً ينك حىتى تتٌبًع رى ٍ
رى ٍ
الشٌ ٍكل النًٌهىائي !
سم شى ٍكل بى ٍيضىاكًم عند تى ٍمثيلً بدايىة الجًسمً .
الخطوة ُ :رى ٍ
الخطوة ِ :رسٍ يم األجٍنًحىةً في األعلىى .
طوط الحى ٍمراء.
الخطوة ّ :رسم أجٍنًحةً الدٌنيا التٌىالًية الخي ي
جنىاح الخىارجي
الخطوة ْ :رسٍ يم تىفاصًيلً الجىنىاح الدٌىاخًلي بىعٍد ال ى
خطوة ٓ :إضىافة تىفاصيل حىوؿى الجىناح كىالجًسمً ،كال نى ٍنسى إلنٍهىاء

بيضاكمlingkaran:
جناح ج أجنحةsayap:
خطوطgaris:

تفصيل ج تفاصيل:
detil

الرٌىأس.
خطوة ٔ :رسٍ يم مىزً ٍيد مًنى التىفىاصًيل البىسيطىةً على األجٍنًحىة .
س يم مىزًيد مًن التٌىفاصًيل عىلى األجنحة في االعلى.
خطوة ٕ :رى ٍ

إضافةtambahan:

خطوة ٖ :رسٍ يم التٌفاصًيلً النًٌهىائًيةً في الرٌىأسً كإضافة هوىائًيات.
الخطوة ٗ :إضىافى ية التفاصيلً النهائيةً عىلىى األجٍنًحىة الدٌينيا كالجىناح
على كتكيوٍف قد أكٍمىل الدٌىرسي فًي كى ٍيفًية رسٍم الفيراشىة
الدٌىاخًلي األ ٍ
بالتٌوفًيق

 النموذج
نموذج
خبر مضاؼ مضاؼ إليه
رسم شكل بيضاكم عند تمثيل بداية الجسم
رسم تفاصيل الجناح الداخلي بعد الجناح
الخارجية
إضافة تفاصيل حوؿ الجناح كالجسم

نموذج
خبر جار المجركر
رسم األجنحة في االعلي
رسم التفاصيل النهائية في الرأس

معنى
Menggambar lingkaran untuk menyerupai awal
tubuh
Menggambar rincian sayap bagian dalam
setelah bagian sayap luar
Menambahkan detil gambar di sekitar sayap
dan tubuh

معنى
Menggambar sayap di bagian atas
Menggambar detil akhir pada bagian kepala

 البياف:
من الجدكلين السابقين كجدنا أف الخبر في الجدكؿ األكٌؿ يتكوٌف من الظرؼ
كالمظركؼ (عند ،بعد ،حوؿ) أمٌا في الجدكؿ الثاني يتكوٌف الخبر من جار المجركر
(في) .فالخبر الذم يتكوٌف من الظرؼ كالمظركؼ أك جار المجركر يسمٌى خبر شبه
الجملة.

 قاعدة
الجملة االسمية
مبتد +خبر شبه جملة
مبتدأ :اسم مبدكؤ في الجملة
خبر شبه الجملة :خبر يكوف من ظرؼ أك جار كالمجركر

خبر ظرؼ
مبتدأ  +خبر (ظرؼ(مضاؼ)  +مظركؼ (مضاؼ إليه) )
خبر جار المجركر

مبتدأ  +خبر (حرؼ الجار  +اسم المجركر)


شرح



التدريب األكٌؿ:
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثالين!
مثاؿ (ُ)  :خركؼ – أماـ
خركفنا أماـ البيت
مثاؿ (ِ)  :أغناـ – البيت
أغنامنا أماـ السور
ُ .سيٌارة – كراء
ِ .درٌاجة – المدرسة
ّ .طالٌب – داخل
ْ .أساتذ – اإلدارة
ٓ .كتب – خارج
ٔ .أقالـ – الدرج
ٕ .كظيفة – في
ٖ .دفاتر – المحفظة
ٗ .مالبس – جانب
َُ .أحذية  -الباب



التدريب الثاني:
رتٌب الكلمات اآلتية لتكوف جملة مفيدة!
ب  -المرء -مع  -مىن
ُ .أح ٌ
ِ .اليتيم  -أنا  -في  -كافل  -الجنٌة  -ك
ّ .تحت  -الجنة  -األمٌٌهات  -أقداـ
ْ .الطالٌب  -العربية – يدم  -بين
ٓ .الوالدين  -في  -رضا  -الوالدين  -اهلل  -رضا
ٔ .اإلنساف  -اللساف  -سالمة  -في  -حفظ
ٕ .السليم – العقل  -في  -السليم  -جسم
ٖ .في  -اإلماـ  -المأموـ  -صالة  -أماـ  -الجماعة

ٗ .المهمٌ  -األه ٌم  -على  -تقديم
َُ .أستاذق  -سلوؾ  -التلميذ  -سلوؾ – على


التدريب الثالث:
ماذا تفعل في المواقف اآلتية؟

األطعمة
النظٌارة

المالبس
شاطئ
البحر

المشركبات

المظلٌة
الكرٌة

ُ .إذا تريد الرٌحٍلة إلى شاطئ البحر

ُ................................................. .
ِ................................................. .
ّ................................................. .

ِ .إذا تريد أف تتعلٌم خارج البالد
ْ................................................. .
ٓ................................................. .
ٔ................................................. .

ّ .إذا تريد السفر إلى سورابايا بالقطار
َُ................................................. .
ُُ................................................. .
ُِ................................................. .

ْ .إذا تريد أف تعدٌ العيد الفطر

ٕ................................................. .
ٖ................................................. .
ٗ................................................. .

الخالصة
(درس )4-1

الدرس الخامس
الحية بين الناضي والحاضر
 الحظ النص!

الحياة بين الماضي كالحاضر
ركؽ بى ٍين الحىيىاةً فًي المىاضًي كالحىاضًر هينىاؾ
الفي ي
ركقنات كاضًحىة جًدان مىا بى ٍينى الحىيىاة في الماضي
يف ي

المفردة الجديدة
فرؽ ج فركؽ:
perbedaan

كىالحىاضًر كمً ٍنها ما يلي:
فالحىيىاة قىديٍمان افٍتىقىرىت إلى أدىكاتً التًٌ ٍك ينوليوجًيىا الٌتي
عىرىفىها اإلنٍسىافي فًي العىصرً الحىديثً ، ،فىفًي السٌفر
خداـ الحًصىافً.
يرٍتىحًل النٌاس مًن بىل ود إلى بىلد بًاستً ٍ
خداـً
فًي عصرنا اليوـ يتنافس النٌاس في استً ٍ
التٌكنولوجيا فًي جىمً ٍيع شي يؤكفً حىيىاتًهًم تخٍتصًر عىليٍهًم
ت كىالجهٍد كالمىاؿ ،كفًي الحىيىاة العىامٌة تجًد السٌيٌىارىةى
الوى ٍق ي

افتقر – يفتقرkekurangan:

ارتحل –

يرتحلbepergian:

تنافس – يتنافسbersaing:

اختصر –

يختصرmeringkas:

ف
كأدىكات النٌقل الميتىطى ٌورىة ا ٌلتًي تينىقًٌل اإلنٍسىاف مًن مىكا و
ت قىليٍلةو
ف آخىر يى ٍب يعد آلىاؼو األمٍيىاؿ بًسىاعا و
إلى مىكىا و
كاف النٌاس في الماضي يجدكف مىشىقةن كىبً ٍيرىة
فًي التٌىواصيل مىعى بى ٍعضًهم البى ٍعض ،تىطى ٌورىت أدىكىاتي االتًٌصىاؿ
كف
ث يىتىواصل النٌاسي بىينٍىهم بً يد ٍ
صرً الحىدً ٍيث ،حيٍ ي
فًي العى ٍ
عىوىا ًئق ،أك حىوىاجزو زىمىانيٌة ،أك مكانيٌة بفضل الشٌبكة
ت النٌاسي مىعى بعضي يهم البى ٍعض
العىنكى يبوتًيٌة ا ٌلتًي رىبىطى ٍ

ميل ج أمياؿ:
Mil
مشقٌةkesulitan:

عوائق :حواجز
hambatan

رئيٌة
ت لى يهم بالتٌوىاصيلً بًجمًيعً أشٍكىالًه المى ٍ
كسىمحى ٍ

الشبكة العنكبوتية:

س يموعىة كالمىكتيوبىة
كالمى ٍ

Internet

صرًنا
اخٍتلىفىت أعٍرىاؼ النٌاس كتىقالً ٍيدهًم فًي عى ٍ
الحىاضًر عىمٌا سىبق ،كقىد سبٌبى هىذا االخٍتًلىاؼي أفٌ العالم
ريىة الصٌغً ٍيرىة ا ٌلتًي يتىأثٌىر فيها كلٌ فىر ود
أصٍبىحى كالقى ٍ
بً يم ٍعتىقىدىات كأفٍكىار اآلخىر بشى ٍكلو أسٍهىل مًمٌا سىبىق
 النموذج

معنى

نموذج
يرتحل النٌاس

Manusia bepergian

يتنافس النٌاس

Manusia bersaing

تطوٌرت أدكات االتصاؿ

Alat komunikasi berkembang

يتواصل النٌاس

Manusia berkomunikasi

 البياف:
من الجدكؿ السابق كجدنا الجمل الفعلية مبدكءة من الفعل (يرتحل ،يتنافس ،تطوٌرت،
يتواصل) ككقعت االسم بعدق (الناس ،أكات االتصاؿ) الذم يدؿٌ على معنى فاعل الفعل
كيسمٌى الفاعل
 قاعدة

الجملة الفعلية
(فعل  +فاعل)
فعل :كلٌ لفظ يدؿٌ على عمل في زمن خاص
فاعل :اسم تقدٌمه فعل كدؿٌ على الذم فعل الفعل



التدريب األكٌؿ:
اجعل جملة فعلية بالكلمة اآلتية!
ل
مثل :يقوـ األستىاذي أماـ الفصٍ ً
ُ .ىينٍسىى
ِ .ىيتىبىسٌىمي
ّ .يجرم
ْ .يىغٍضىب
ٓ .يصيٍحي
ٔ .يمشي
ٕ .ينعس
ٖ .يناـ
ٗ .يشبع
َُ .يجوع



التدريب الثاني
رتٌب الكلمات لتكوف جملة مفيدة!
ُ .بكت – من – اهلل  -عين  -خشية
ِ .الصالة – يتوضٌأ  -قبل  -المسلم
ّ .اهلل  -قاؿ  -المؤلٌف  -رحمه
ْ .حسن  -المرء  -يموت – على  -الخاتمة
ٓ .مجتمع  -يعيش  -متنوٌعة  -في  -منظقة
ٔ .عن  -يشكو – مشقته  -المؤمن
ٕ .الباليا  -على  -األعمى  -يصبر
ٖ .على  -يؤذٌف  -المئذنة  -المؤذٌف
ٗ .ينقطع  -الوفاة  -العمل  -بعد
َُ .حضانة  -يناـ  -في  -أمٌه – الصبيٌ



التدريب الثالث
قارف في الموضوع التالي بين الماضي كالحاضر!

صعب

اجتهاد

التعليم
في
الماضي

همٌة

العصرم

دكف
الوسائل

سهل

تقليدم

منافسة
التعليم في
الحاضر

غاؿ

يتطوٌر

التعليم في الماضي
ُ................................................ .
ِ................................................ .

التعليم في الحاضر
ُ................................................ .
ِ................................................ .

االتصاؿ في الماضي
ّ................................................ .
ْ................................................ .

االتصاؿ في الحاضر
ّ................................................ .
ْ................................................ .

السلوؾ في الماضي
ٓ................................................ .
ٔ................................................ .

السلوؾ في الحاضر
ٕ................................................ .
ٖ................................................ .

 التدريب الرٌابع:
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثاؿ!
مثاؿ (ُ) :قاـ – الفصل
قاـ أحمد أماـ الفصل
مثاؿ (ِ) :الطالب – البيت
قاـ الطالب أماـ البيت
ُ .بكى – في
ِ .الصبي – الحجرة
ّ .ناـ – جانب
ْ .الالعب  -الميداف
ٓ .جرل – إلى
ٔ .المدرٌب – الملعب
ٕ .سقط – خارج
ٖ .السائح – المحطٌة
ٗ .تجوٌؿ – حوؿ
َُ .الشيخ  -الحديقة

 التدريب الخامس:
امأل الفراغ بالكلمة المناسبة!
تخرج التلميذة من باب بيتها القريب من المدرسة ،تحمل  ......كترتدم زيٌنا
زٌمٌ المدرسي ثمٌ
عاديٌا .ك ........إلى المدرسة .تدخل التلميذة إلى  ......كهي ال  .......ال ً
تقف مع  ،.....كتأتي  .....كتكلٌمها غاضبة كتطردها من المدرسة فتخرج التلميذة من باب
المدرسة ك.......إلى بيتها .ترجع التلميذ بالزمٌ  ،.....ؼ ......لها المشرفة بالدٌخوؿ،
فتسرع التلميذة ك ......إلى الصفٌ.

الدرس 6
الحياة في القرية والمدينة
 الحظ النص!

ريىة كالمىدً ٍينىة
الحىيىاةي فًي القى ٍ

المفردة الجديدة

ختىلًف عىلىى حىيىاةً المي يدفً  ،فحياة القىريىة
ريىة تى ٍ
حىياةي القى ٍ
كفً تىلوٌيث
سلمى ٍية كىنىقًيٌة بً يد ٍ

.لى ٍيسى هناؾ الكثىافىات العىالًية مًن

الكثافةpadat:

السٌيكافً  .فًي القىرية  ،البً ٍيئى ية صًحية كى يمناسًبة للعى ٍيشً  ،كالنٌىاسي
طىيًٌبوف كيىقضًي سيكٌىاف القرية حىياتىهم مًن خًلىاؿً العىملً الجىاد .

أرض ج أراضيtanah:

يىزرع سكٌاف القرية األرىاضًي المحيطة ألمىاكًن عىيشًهم .يىتنىاكؿي
ريىة األغٍذيىة الطىازًجىة  ،كىما لىديٍهًم الثٌىقافىة الشٌى ٍعبًية معى
سكاف القى ٍ
ي

غذاء ج أغذية:

الحيفاظً عىلى األغىانًي الشٌى ٍعبًيٌة كالرقصىات كالثٌقىافة .منٍ نىاحية

makanan

ريىة غىير ميتىقدًٌمة مًن النٌاحًية التٌى ٍعليٍمًيٌة مًن أجٍلً
أخٍرىل  ،القى ٍ
التنمًيىة مً ٍثل المي يدف  ،فال تي ٍوجىد المىعىاهد التعليمية كالمىرىاكًز

الطازجةsegar:

الطًٌبًٌيٌة الكىافًية
فًي المىدً ٍينة يتمٌ تى ٍعلًيم النٌىاسً فًي المىناطًق الحىضىرية،

رقصtari:

يتعلٌمي األطٍفاؿي كىيفيٌىةى الكىلىاـ ،كىكىيفًية األكٍلً ككىيفًيةى التٌصىرٌؼ
مع الكًبارً  .أنٌهم يىتىعلٌ يم ٍوف فًي المىدارًس الدٌىاخًلًية كالمىدارًس

التصرؼberperilaku:

ص ما مىرً ٍيض  ،فإنٌىه
خ ه
الميتىوسًٌطىة كاإلنٍجًلًيزية .إذىا كاىف شى ٍ
صل على العالج الطًٌبًٌي  .سكاف الحىضىرً يى ٍبدكٍ دىائًمنا أنٌهم أكثر
يحٍ ي
أناقة كىنىظافىة .يىبديك أنٌى يهم أكٍثىر ذىكاءان.
هناؾ بعضي العي يي ٍوبً في المدينة  .الحياة في المىدينىةً

أناقةanggun:
الضوضاءbising:

مىلًيئى هة بالضٌى ٍوضىاء كهناؾ المزيد من المىركيوبىات التي تطٍلق
ل
سوا الحىضىارةى كالثٌىقافىة كالتىقالًيد .بى ٍ
ف الحضر نى ي
األدٍخًنة .سيكاٌى ي

دخاف ج أدخنةasap:

حوى القًيىمً الغىربًية  ،كالسٌيلوؾ كالٌىثقىافىات
اتٌجً يهو نى ٍ

 النموذج
معنى

نموذج
كيقضي سكاف القرية حياتهم

Penduduk desa menjalani hidup mereka

يزرع سكٌاف القرية األراضي المحيطة
يتعلٌمي األطفاؿ كيفي ىة الكالـ

Penduduk desa mengolah tanah yang luas
Anak-anak belajar cara bertutur

 البياف:
من الجدكؿ السابق كجدنا الجمل الفعلية .التي مبدكءة بالفعل (يقضي ،يزرع ،يتعلٌم)
كالفاعل (سكٌاف القرية ،األطفاؿ) كلم يكمل المعنى إالٌ بالمفعوؿ كهو يدؿٌ على فعل
الفاعل (حياتهم ،األراضي ،كيفية الكالـ)
 قاعدة
الجملة الفعلية
(فعل  +فاعل +مفعول به)

فعل :كلٌ لفظ يدؿٌ على عمل في زمن خاص
فاعل :اسم تقدٌمه فعل كدؿٌ على الذم فعل الفعل
مفعوؿ به :اسم منصوب كقع عليه فعل الفاعل



التدريب األكٌؿ:
أجب باستخداـ األسلوب اآلتي!
" أفضٌل  .....ألفٌ ".....

أ .ماذا تفضٌل القهوة أك الشام؟
ب .أفضٌل القهوة ألنٌها تعين في السهر

ُ .ماذا تفضٌل شاطئ البحر أك قمٌة الجبل؟
ِ .ماذا تفضٌل مشاهد األفالـ أك الرحلة؟
ّ .ماذا تفضٌل السوؽ التقليدم أك السوؽ المركزم؟
ْ .ماذا تفضٌل الدرٌاجة أك السيٌارة؟
ٓ .ماذا تفضٌل الحفظ أك التدريب؟
ٔ .ماذا تفضٌل العطلة أك التعليم؟
ٕ .ماذا تفضٌل العصير أك الحليب؟
ٖ .ماذا تفضٌل الخضركات أك الفواكه؟
ٗ .ماذا تفضٌل المشي أك الجرم؟
َُ .ماذا تفضٌل الجوٌاؿ أك الحاسوب؟


التدريب الثاني:
رتٌب الكلمات لتكوف جملة مفيدة!
ُ .صلوات  -تصلٌي  -خمس  -المرأة
ِ .الصالة – أحسن  -قبل  -المسلم  -الوضوء
ّ .الكتب  -أدخل  -المحافظ  -الطالٌب  -في
ْ .البرتقاؿ  -يشرب  -عصير  -الصبيٌ
ٓ .في  -قطع  -الشجرة  -الغابة  -النجٌار
ٔ .المذنب  -يقبل  -توبة  -اهلل
ٕ .الوالد – حارٌا  -الضيوؼى  -ترحيبا  -يرحٌب
ٖ .لإلفطار  -أع ٌد  -األطعمة  -المسلموف
ٗ .المذياع  -المذيع  -اإلعالف  -من  -أعلن
َُ .المباني – المهندس -الشوارع  -ك  -بنى



التدريب الثالث:
أين تختار ؟ كلماذا؟
قلم
رصاص

حديث

فجأة

سريع

بطيئ

الحبر

التصوير

سهل

الرسم

كاقع

خيالي

ُ .التصوير أك الرٌسم
ُ........................................ .
ِ........................................ .
ّ.....................................… .

ِ .اللحم أك الدجاجة
ْ........................................ .
ٓ........................................ .
ٔ.....................................… .

ّ .القهوة أك الشام
ٕ........................................ .
ٖ........................................ .
ٗ.....................................… .

ْ .البائع أك المشترم
َُ........................................ .
ُُ........................................ .
ُِ.....................................… .

ألواف

ٓ .الحذاء أك النعل
ُّ........................................ .
ُْ........................................ .
ُٓ.....................................… .


التدريب الرٌابع:
ال مستعينا بالكلمات اآلتية!
كوٌف جم ن
ُ ( .يعمل /سعودية)
ِ ( .أركب /شارع)
ّ( .العائلة /الحديقة)
ْ ( .المذيع /راديو)
ٓ( .أحمد /صديق)
ٔ( .يبيع /السوؽ)
ٕ( .الطعاـ /المطبخ)
ٖ( .القائد /المعركة)
ٗ( .البقر /المزرعة)
َُ( .يقود /السيٌارة)

 التدريب الخامس:
امأل الفراغ بالكلمات المناسبة!
أحمد كعمر  ........كهما  ........في مدرسة كاحدة ك  ........في حيٌ كاحد.
كاف أحمد يتمنٌى أف يكوف طبيبا ليعالج  ،........أمٌا عمر يتمنٌى أف يكوف طيٌار لقيود
.........
كفي أيٌأـ االمتحانات ،كانا يطالعاف  ........معنا حتٌى يستطيعا أف يجيبا ،........
أقاـ أحمد  ........كبيرا ،كدعا  .......ك ........

الدرس السابع
الناس والبيئة
 الحظ النصٌ!

الناس كالبيئة

المفردة الجديدة

ستىفً ٍي يد النٌىاسي
كىهىبى اهللي النٌىاسي الكىائًنىاتً كىمىا فً ٍيهىا .كيى ٍ
ظوا بً ٍيئتىهم
مً ٍنهىا لًاسٍتًمٍرىارً الحىياة .كىينبىغًي عىلى النٌاسً أف ييحافً ي

مناخiklim:

تىحىدٌثنا بًنً ٍعمىةو اهلل .فالبً ٍيئةي هًيى جىمً ٍي يع ما ييحً ٍيط الكىائًنىات مًن
هىوىاءو كىماءو كىمناخ كمىعادًف كتربة
كىفًي زىمىانًنا االف ،رىأىل النٌىاسي البيئةى مىعًيٍشىةن لهم .كىظنٌوا
س مًن معادنًها كمائًها كمناخًها.
خرج النا ي
أفٌ البًيئىة خىالًدة .فاسٍتى ٍ
ي
ت البً ٍيئةي فً ٍ
كجعلوا الغىابةى مىبىانًينا كالمىزىارًع أسٍواقنا .كصىارى ٍ
كلٌ ميسىبٌباتو فىسىادً البً ٍيئىةً أتت بًفًعل نىشىاط
حىالىةو خىطً ٍيرىةو .كى ي
اإلنٍسافً.
رتىبًطة بًبعٍضًها البعٍض بًما
إفٌ جىمًيعى الكائناتً الحىيٌة مي ٍ
ييسىمٌى النًٌظىاـ البً ٍيئي .فىحىالة البيئة الخىطً ٍيرة تتسبٌب في
كوارثة طىبًيعًيٌة مثل الفيضاف ،كاال ٍنهًيىارىة األ ٍرضًية ،كقلٌة المىاءً
كغير ذلك.
فى ىينٍبىغًي لىنا أفٍ نيحىاكًؿى لًتى ٍقليلً فىسىاد البيئة ،بًزًرىاعىةً
األشٍجىار ،كىتى ٍقلًيل الدخاف ،تىنظيٍم اسٍتً ٍهلىاؾ المىاء كىحفٍظ نظافىةً
الهواءً كالتٌيراب كالماءى مثلى النهر

معدف ج معادفtambang:
ترابtanah:
غابةhutan:
كارثةbencana:
فيضافbanjir:
انهيار أرضيةlongsor:

 النموذج
معنى

نموذج
كهب اهلل الناسى الكائناتً

Allah memberi manusia seluruh alam

رأل النٌاس البيئةى مىعًيٍشىةن

Manusia meyakini alam sebagai pencaharian

جعل الغاب ىة مبانيان

Dia mengubah hutan menjadi gedung-gedung

 البياف:
من الجدكؿ السابق كجدنا أفٌ لكلٌ جملتين مفعولين .كإذا الحظنا الجملة األكلى
كجدنا أف المفعوؿ األكٌؿ (الناس) كالمفعوؿ الثاني (الكائنات) لسي أصلهما من
المبتدأ كالخبر .أمٌا إذا الحظنا الجملة الثانية كالثالثة كجدنا أفٌ المفعوؿ األكٌؿ أصله
مبتدأ (البيئة ،الغابة) كالمفعوؿ الثاني خبر (معيشة ،مباني)
 قاعدة
الجملة الفعلية
(فعل +فاعل +مفعول  + 1مفعول )2
فعل :كلٌ لفظ يدؿٌ على عمل في زمن خاص
فاعل :اسم تقدٌمه فعل كدؿٌ على الٌذم من فعل الفعل
مفعولين له قسمين :أصلهما مبتدأ كالخبر
ليس أصلهما مبتدأ كخبر

فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر:
سأؿ – كسا – أعطى –منح – علٌم – منع – ألبس
فعل ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر:
 علم – رأل – كجد – ألفى – درل – تعلٌم
ن – حسب – خاؿ – زعم – جعل – عدٌ – حجا – ه ٍ
ب
 ظٌ
 ر ٌد – ترؾ – تخذ – اتٌخذ – جعل  -كهب



شرح



التدريب األكٌؿ:
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثالين!
"أعطيت الولد نقودا"
مثاؿ (ُ)( :منح – كتاب)
ت الول ىد كتابنا
منح ي
مثاؿ (ِ) ( :الطالب – قلم)
ب قىلىمنا
ت الطال ى
منح ي
ُ ( .أطعم – موز)
ِ( .الفقير – رز)
ّ( .ألبس – قميص)
ْ( .البنت – فستاف)
ٓ( .كهب – دمية)
ٔ( .الصبيٌ – حليب)
ٕ( .أنشد – قصيدة)
ٖ( .الطفل – غناء)
ٗ( .سأؿ – درس)
َُ( .األستاذ – مشكلة)



التدريب الثاني:
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثالين!
ت رمضاف قريب"
"علم ي
مثاؿ (ُ)( :االمتحاف سهل)
ت االمتحاف سهال
علم ي
مثاؿ (ِ)( :ظنٌ)
ت االمتحاف سهال
ظنٌن ي
ُ( .المطري غزير)
ِ( .رأل)
ّ( .النجم المع)
ْ( .كجد)
ٓ( .الولد عالم)
ٔ( .علم)
ٕ( .السماء ممطر)
ٖ( .حسب)
ٗ( .الحساب سهل)
َُ( .جعل)



التدريب الثالث:
رتٌب الكلمات اآلتية لتكوف جملة مفيدة!
ن  -الج ىوٌ
ٔ .الفالٌح  -هذا  -معتدالن  -ظ ٌ
ٕ .الفىصٍلى  -كىجىد  -فًيٍ  -فىارًغنا  -يىوٍـً  -عليٌه  -األىحىدً
ٖ .المىرًيٍضي  -يىسٍقًيٍ  -الدٌىكىاءى  -الطٌبًيٍبي
ٗ .كىقىارنا  -يىكٍسيوٍ  -ىأهٍلىهي  -العًلمي
ع  -الميذً ٍيعي  -غىدا
َُ .ميزٍدىحًمنا  -أعٍ ىلنى  -الشٌىارً ى
لٌ  -الوىلى ىد  -أطٍعىمىت  -خيبٍزنا  -يىوٍـو  -األـٌي
ُُ .كي ى
عنٍ ىد  -كجد
ُِ .التٌعىلٌيمً  -الميػعىلٌمي  -الفصل  -هىا ًدئنا ً -
ن  -الشٌيرطًيٌي
ُّ .السكٌافى  -أعٍطىى  -األ ٍم ى
ب  -عىمًيٍقنا  -النٌىاسي
ُْ .البىحٍري  -حىسً ى
ؿ – المي ىوظٌفي
رةن  -الميسىافرى  -سأ ى
ُٓ .تىذٍكً ى



التدريب الرابع:
اكتب عن الموضوع اآلتي!

مطر

النهر

الماء
فيضاف

غزير

االزبالة

ُ.............................................. .
ِ.............................................. .
ّ.............................................. .

ْ.............................................. .
ٓ.............................................. .
ٔ.............................................. .

ٕ.............................................. .
ٖ.............................................. .
ٗ.............................................. .



التدريب الخامس:
اكتب أراءكم عن الموضوع اآلتي!

ُ .االمتحانات ال تكفي كحدها لمعرفة مستول الطالب
ُ....................................................................... .
ِ...................................................................…. .
ّ....................................................................... .
ِ .عدـ الفهم .
يكوف .سببا كحيدا في فشل الطالب عند االمتحاف
ْ....................................................................... .
ٓ...................................................................…. .
ٔ....................................................................... .
.
الجواؿ .عند الطلبة في المدرسة
ّ .استعماؿ
ٕ....................................................................... .
ٖ...................................................................…. .
ٗ....................................................................... .
..
التلفزيوف يفسد أخالؽ الشباب
ْ .برنامج
َُ....................................................................... .
ُُ...................................................................…. .
ُِ....................................................................... .

..

الدرس الثامن
أيها الولد
 الحظ النص التالي!

أيها الولد

المفردة الجديدة

رنًي بًقًرىاءىة الكًتاب
ركرًيٌا فىأمى ى
ي األخالؽ ضى ي
حىدٌثىنًي أبً ٍ
"أيٌها الوىلد" لإلما ًـ الغىزالًي .ينصح الغزالًي تً ٍلمًيذى يق فيقوؿ:

أحيى-يحييmenghidupkan:

أيٌهىا الولد ،كىم لىياؿ أحٍيىيتيها بًتًكرارً العً ٍلم ،كميطىالىعة
ت على نفسًكً النٌىوـى ،كلىا أعٍلمي مىا كىافى البىاعًث
الكي يتبً ،كحىرمٍ ي

باعثbangkit :

فًيه! إفٍ كاف بينيىة عركض الدنٍيىا كىجذب حطامها كىتىحصً ٍيل
يمنىاصً يبها كى يمبىاهىاة عىلى األقٍرىاف كاألمٍثىاؿ فىويٍل لىك ثيمٌ كى ٍيل

بنيةBangunan:

لك .كإف كاف قصدؾ إحٍيىاء شريعة النٌىبًي صىلٌى اهلل عىليه
كسلم ،كتىهذً ٍيب أخٍلىاقًك ،ككسر النٌ ٍفس األمٌارىة بًالسٌي ٍوء،

عركضpenawaran:

ط ٍوبىى لىك
ط ٍوبىى لىك ثيمٌ ي
فى ي
شكًل قى يبوليهىا  ،ألنٌهىا فًي
نبٌأتك النٌىصً ٍيحةى سى ٍهلىةن  ،كىالمي ٍ
ح يبوبىة فًي قي يلوبًهًم ،عىلىى
مىذاؽو يمتٌبًعي الهىول مير ،إذ المناهى مى ٍ
ضلً النٌ ٍفسً
شتىغًلنا فًي فى ٍ
ن كىافى طىالًب عً ٍلم مي ٍ
ص ٍوصً لًمى ٍ
الخي ي
حسًب أفٌ العً ٍلمى الميجىرٌد له سىيى يكوف نىجىاته
كى يمناقًب الدٌينيا  ،فىإنٌى يه يى ٍ
ستىغن عىن العىمىل
كخالصه فيه  ،كأنه مي ٍ
أيها الولد "كمنى الٌليٍلً فىتىهجٌد بًه" أمٍر " ،كباألسٍحارً
كر .كىمىا
ستىغفًركف باألسٍحىار" ذً ٍ
ركف" شيكر " ،كالمي ٍ
ستىغفً ي
هم يى ٍ
ي

جذبmenarik:
حطاـreruntuhan:
منصبpendapatan:
تهذيبperbaikan:

طوبىberuntung:

ح يبوبا بًقىوله " :ثىلىاثى ية
ستىغفًر مى ٍ
س ٍوؿ صى ٍوت المي ٍ
أخٍبىرىنا الرٌى ي
ت الٌذًم يى ٍقرىأ
ت الدًٌيك  ،كىصى ٍو ي
أصٍوات ييحًبٌها اهلل تعالى صى ٍو ي

كهب –يهبmemberikan:

ستى ٍغفًرين باألسحار " .كأعلمنا سفياف
ت المي ٍ
رآف  ،كىصى ٍو ي
القي ٍ
غ ٍوبنا بًقى ٍوله " :إفٌ هلل تىعالى رً ٍيحنا تهب
ري
ر مى ٍ
الثٌى ٍورم السٌىحى ي
باألسحار تحمل األذكار كاالسٍتً ٍغفىار إلى الملك الجبار" .

 نموذج
معنى

نموذج
حدٌثني أبي األخالؽ ضركريٌا
نبٌأتك النصيحةى سهلة

Ayah memberitahuku bahwa akhlak itu penting
Aku telah mengingatkankanmu bahwa nasehat itu perkara
h6yang muda

أخبرنا الرسوؿ صوت المستغفر
محبوبا
أعلمنا سفياف الثورم السحر

Rasul mengabarkan kita bahwa suara orang yang
beristighfar itu disukai
Sufyan ats-suri bahwa bangun tengah malam itu dianjurkan

مرغوبا

 البياف:
من الجدكؿ السابق كجدنا أف األفعاؿ في تلك الجمل (حدٌث ،نبأ ،أخبر ،أعمل) تحتاج
إلى ثالثة مفاعيل .المفعوؿ األكٌؿ (ني ،ؾ ،نا) ،المفعوؿ الثاني (األخالؽ ،النصيحة،
صوت المستغفر ،السحر) ،المفعوؿ الثالث (ضركرمٌ ،سهلة ،محبوب ،مرغوب)
 قاعدة
الجملة الفعلية
فعل  +فاعل  +مفعول  +1مفعول  +2مفعول 3

فعل :كلٌ لفظ يدؿٌ على عمل في زمن خا ٌ
ص
فاعل :اسم تقدٌمه فعل كدؿٌ على الذم فعل الفعل
مفعوؿ ُ :اسم منصوب كقع عليه فعل الفاعل
مفعوؿ ِ :مصوغ من المبتدأ
مفعوؿ ّ :مصوغ من الخبر

األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل:
أرل – أعلم – أنبأ – نبٌأ – أخبر – خبٌر  -حدٌث



شرح



التدريب األكٌؿ:
استبدؿ مع تغيير ما يلزـ كما في المثاؿ!
" الكذب مضرٌ"
مثاؿ(ُ)( :أعلم)
ب مضرٌا
أعلمتيك الكذ ى
مثاؿ (ِ)( :الرياضة نافعة)
أعلمتيكى الرٌياض ىة نافعةن
ُ( .أرل)
ِ( .الظلم كخيم)
ّ( .نبٌأ)
ْ( .االجتهاد مهمٌ)
ٓ( .حدٌث)
ٔ( .القطار متأخٌر)
ٕ( .أخبر)
ٖ( .المطر غزير)

ٗ( .أنبأ)
َُ( .الصوـ مفيد)


التدريب الٌثاني:
رتٌب الكلمات اآلتية لتكوف جملة مفيدة!
ُ .قريبةن  -يخبر  -العطلة  -األستاذ  -التلميذ
ِ .الحماية  -ينبٌئ  -ضركريٌة  -المرضى  -الطبيب
ّ .مضرٌا  -أرل  -أكالدهم  -األباء  -التدخين
ْ .الزمة  -أنبأتٍ  -األبناء  -األمهات  -النظافة
ٓ .قادمين  -كالدتها  -حدٌثت  -الضيوؼ
ٔ .الدين  -الرسوؿ  -خبٌر  -نصيحة  -أمته
ٕ .الضريبة  -أخبرت  -مطلوبة  -الحكومة  -المجتمع
ٖ .اإلدارة  -األجرة  -أعلمت  -مضاعفةن  -الموظٌف
ٗ .يحدٌث  -كاجبا  -الشرطي  -الترتيب  -الطفلة
ع  -المذيع  -المستمعين  -أنبأ  -مزدحمةن
َُ .الشوار ى



التدريب الثالث:
اكتب النصائح حسب الصورة التالية!

التشجيع

توجيه

الدكاء
الطبيب

معالجة

الرصيف
األمراض

ُ .نصيحة الطبيب إلى المرضى
ُ................................................. .
ِ................................................ .
ّ................................................. .
ِ .نصيحة المعلٌم إلى الطالب
ْ................................................. .
ٓ................................................ .
ٔ................................................. .
ّ .نصيحة اآلباء إلى األكالد

ٕ................................................. .
ٖ................................................ .
ٗ................................................. .

ْ .نصيحة الشرطي إلى المجتمع
َُ................................................. .
ُُ................................................ .
ُِ................................................. .



التدريب الرٌابع:
ماذا تفعل في المواقف اآلتية!
ت أخاؾ الصغير كاذب
ُ .إذا كج ٍد ى
ِ .إذا كجدت صاحبك محزف
ّ .إذا سلٌم أستاذؾ على أبويك
ْ .إذا قبضت الولد الصغير يسرؽ النقود
ٓ .إذا رأيت الجواؿ ساقط من جيب الماشي



التدريب الخامس:
اكتب جملتين مناسبتين بعد كلٌ جملة بحيث تكوف الجملة لها ثالث مفاعل!
ُ .أمر األستاذ الطالٌب لحمل قلم الرصاص كالحبر للرسم
ِ.................................................................... .

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

ْ .أنت تستعير الكتاب من صديقك ثمٌ ضاع الكتاب
ٓ.................................................................... .
ٔ...............................................................…. .
.
ٕ .يملك أحد الملوؾ البنت الجميلة لكنٌها حزينة
ٖ.................................................................. .

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

الخالصة
(درس)8-5

التدريبات العامّة
ُ .اجعل جمال مفيدة باستخداـ األفعاؿ اآلتية!
أ .جعل
ب .حسب
ت .سأؿ
ث .أعطى
ج .ترؾ
ِ .ماذا تفعل في المواقف التالية؟
أ .اشتريت تذكرة القطارإلى سورابايا ،لكنٌك متأخر من ميعاد ذهاب القطار
ب .عندؾ خبز كاحد ،ث ٌم رأيت الفقير يحتاج إلى الطعاـ
ت .قامت المدرسة برحلة إلى شاطئ البحر ،كقامت أسرتك بزيارة جدٌؾ
ن كظيفتك مترككة في البيت
ث .أمرؾ األستاذ بالواجب المنزلي لك ٌ
ف االمتحاف قريب
ج .يستعير صاحبك منك الكتاب ،مع أ ٌ
ّ .رتٌب الكلمات اآلتية لتكوف جملة مفيدة
أ .رخيصا  -الطعاـ  -لكنٌه  -جدٌا  -كثير
ب .المعسكر  -حوؿ  -سار  -الدٌين  -قائد  -صالح
ت .الجديدة – األكالد  -المالبس  -العيد  -يلبسوف  -قبل
ث .كثيرا  -حسب  -الحصاد  -هذا  -الفالٌح  -الشهر
ج .جعل  -لذيذا – الدقيق  -الطبٌاخ  -خبزا
ْ .ماذا تعرؼ من المصطلحات اآلتية؟
ُ .المعمل
ِ .االمتحاف الوطني
ّ .إشارة المركر
ْ .الطابور
ٓ .االزدحاـ
ٓ .ماذا تفضٌل؟ كلماذا؟
أ .تعليم داخل البالد أك خارج البالد
ب .المكتبة أك المتحف

ت .السفر بالقطار أك بالسيٌارة
ث .العمل أك الدراسة
ج .القرية أك المدينة
ٔ .صف هؤالء األشخاص!
أ .سوكارنو

ب .كارتيني

ج .حبيبي

