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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
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 اإلىداء

 

 أىدي ىذا البحث إىل :

احملبوبُت احلاج أمحد موجاري واحلاجة صفية والديّ   

 عسى هللا أن يرمحهما كما ربياين صغَتة

 الذي دافعٍت إل٘تام ىذه الرسالة ادلاجستَتاحملبوب ريفو رفلي زوجي 
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 مستخلص
. تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض يف ٕٛٔٓفطراي نينجسيو، انتان. 

ماالنج، رسالة ادلاجستَت. قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات  ٕالرفاعي الثانوية ادلهنية مدرسة 
( الدكتور مفتاح اذلدى ٔالعليا جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. ادلشرف: 

 ( الدكتور حليمي ادلاجستَت.ٕادلاجستَت 
 مهارة الكبلم، قسم التمريضالكلمات األساسية : تطوير الكتاب، 

الكتاب التعليمي عنصر أساسي يف عملية التعلم والتعليم. وتستحيل إقامة تلك العملية 
ومهارة الكبلم مهمة يف تعلم اللغة، ألن التكلم ىو شلارسة اللغة نفسها، وإحدى ادلهارات بعدمو. 

كيفية تطوير الكتاب   ( لوصف عنٔيهدف ىذا البحث : األساسية يف تعليم اللغة األجنبية. 
( لوصف عن مدى فعالية الكتاب التعليمي ٕالتعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض ، 

والحظت ماالنج.  ٕادلهنية الثانوية  دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي
ليمي اللغة العربية الباحثة أن ادلشكلة اليت وقعت يف تلك ادلدرسة ىي عدم توفَت الكتاب التع

 مناسب ْتاجات الطالبات.
. ويتكون ىذا ادلنهج من ADDIEادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىي البحث والتطوير 

مخس خطوات ىي: ٖتليل االحتياجات، تصميم اإلنتاج، تطوير اإلنتاج، ٕتربة اإلنتاج، تقومي 
علمُت واالستبانة لطالبات ألجل ٖتليل اإلنتاج. استخدمت الباحثة أدوات ادلبلحظة، ادلقابلة مع ادل

احتياجات الطالبات وادلعلمُت. بعد أن يتم مجع البياانت، صممت الباحثة ادلنتج. مث قامت الباحثة 
إبجراء التحقق من اخلرباء يف رلال التصميم ورلال احملتوى. بعد أن يتم التحقق من صحتتها، قامت 

الطالبات. وقد اختارت الباحثة طالبات الفصل العاشر يف الباحثة ٔتراجعة ادلنتج ألجل ٕتربتو على 
 طالبة. ٕٔقسم التمريض كعينتو البحث وعددىا 

( تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض ٔنتائج ىذا البحث ىي 
عضاء .تتكون ادلادة من أربعة ادلوضوعات ىي أADDIEٓتطوة  ٕيف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

أن ىذا الكتاب على وجو العام ( ٕاجلسم، األمساء األمراض، أدوات الطب، ويف غرفة الفحص.
جيد وتعليم مهارة الكبلم ابستخدام كتاب ادلعد يف فصل العاشر لقسم التمريض فعالية. بدليل إن 

ادلعنوي ( أكرب من نتيجة اتء اجلدول ادلستوى ٜ٘،ٖيف ىذا البحث ) (t-test)نتيجة اتء حساب
 ( ذلك ٔتعٌت مقبول أي فروض ىذا البحث مقبول.ٕ٘،ٕ% )ٔ
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ABSTRACT 

Fitrianingsih, Intan.2018. Development of Book for Speaking Skill of The 

Students Department of  Nursing in Vocational High School Al-

Rifa’ie 2 Malang. Thesis  Department of Education Arabic State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang on 

postgraduate program. Supervisors : 1. Dr. miftahul Huda, M, Ag, 

2. Dr. Halimi, M, Pd 

Keywords: Development, speaking skill Book, nursing 

The textbook is a very important element in the learning process. 

Impossible implementation without a textbook. Speech skills are important in 

language learning. Because speech skills are habituation, and one of the basic 

skills in foreign language learning. The purpose of this study is 1) to describe how 

the compilation of text books of speaking skills for students of nursing, 2) to 

describe the extent of the effectiveness of textbooks of speaking skills for students 

of nursing in Vocational High School Al-Rifa’ie2.  The researchers observed that 

the problem is SMK is unavailability of arabic languange textbook which suits the 

needs of students.     

This research uses Research and Development method (R&D). And there 

is 5 steps in this research, that is analyze, design, development, implementation, 

evaluation. To analyze the needs of students and teachers, researchers using 

observation instruments, interviews with teachers and questionnaires for students. 

After collecting the data, researchers design the product then researchers performs 

expert validation on two fields expert design and materials. After validation, the 

researchers revised the product to  be tested on the students as a sample with a 21 

students 

The results of this study are 1). compilation of textbook of speech skills 

for students of nursing in Vocational High School Al-Rifa'ie 2 using ADDIE, 

book material consists of four chapters is limbs, disease names, medical devices, 

examination room 2) preparation of this textbook is generally good, and the 

learning of speech skills using textbooks in the ten nursing majors is effective, 

with the result of the test in this study (3,59%) greater than the t-table value of 1% 

(2,52%) with the accepted meaning or the hypothesis of this study is accepted. 
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ABSTRAK 

Fitrianingsih, Intan.2018. Pengembangan Buku Ajar Keterampilan Berbicara 

untuk Siswa Jurusan Keperawatan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Al-Rifa’ie 2 Malang), Thesis Juruan Pendidikan Bahasa Arab 

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 1. Dr. miftahul Huda, M, 

Ag, 2. Dr. Halimi, M, Pd 

Kata Kunci : pengembangan buku ajar, keterampilan berbicara, siswa 

keperawatan. 

Buku pelajaran merupakan unsur yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Tidak mungkin pelaksanaan tanpa adanya buku ajar. Keterampilan 

berbicara penting dalam pembelajaran bahasa. karena keterampilan berbicara 

adalah salah satu keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa. Penelitian ini 

bertujuan untuk : 1) Menghasilkan produk berupa buku ajar keterampilan 

berbicara untuk siswa jurusan keperawatan, 2) Untuk mengetahui efektivitas 

penggunaanya pada siswa kelas X SMK Al- Rifai’ie 2 Malang. Peneliti 

mengamati bahwa masalah di SMK Al- Rifai’ie 2 adalah tidak tersedianya buku 

ajar bahasa arab yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research & 

Development menurut ADDIE. Metode ini terdiri dari lima langkah yaitu : 

analisis kebutuhan, desain produk, pengembangan produk, uji coba produk dan 

evaluasi produk. Untuk menganalisis kebutuhan siswa dan guru SMK Al- Rifai’ie 

2, peneliti menggunakan instrumen observasi, wawancara dengan guru dan angket 

untuk siswa. Setelah mengumpulkan data, peneliti merancang produk kemudian 

peneliti melakukan validasi ahli pada dua bidang yaitu desain dan materi. Setelah 

validasi, peneliti merevisi produk untuk diujikan  pada siswa kelas X SMK Al- 

Rifai’ie 2 sebagai sampel dengan jumlah 21 siswa. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1). penyusunan buku ajar keterampilan 

berbicara untuk siswa jurusan keperawatan disekolah menengah kejuruan Al-

Rifa’ie 2 menggunakan langkah ADDIE, materi buku terdiri dari empat bab yaitu 

anggota tubuh, nama-nama penyakit, alat-alat kedokteran, diruang pemeriksaan. 

2) penyusunan buku ajar ini secara umum baik, dan pembelajaran keterampilan 

berbicara menggunakan buku ajar dikelas sepuluh jurusan keperawatan tersebut 

efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran maharah 

kalam dengan dalil hasil dari t- tes dalam penelitian ini (3,59%) lebih besar dari 

nilai t-table 1% (2,52%) dengan arti diterima atau hipotesis penelitian ini diterima. 
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 كلمة الشكر والتقدير
إن احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهد هللا فبل مضل لو ومن يضلل فبل ىادي لو. أشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال 

 دمحما عبده ورسولو.شريك لو وأشهد أّن سيدان 

لنيل الدرجة ادلاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية وبعد، ٘تت كتابة ىذا البحث 
وأيقنت يف كلية الدراسات العليا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. 

تيذ الباحثة أبن ىذه الكتابة مل تصل مثل ىذه الصورة بدون ادلساعدات الكثَتة من األسا
الكرماء واألصدقاء الفضبلء. وذلذا تقدم الباحثة جزيل الشكر وفائق اإلحًتام إىل 

 األساتيذ وكل من قد بذل غاية جهده يف إصلاز كتابة ىذا البحث، خصوصا إىل :

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبرىيم  .1
 اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

األستاذ الدكتور احلاج مليادي، مدير كلية الدراسات العليا ّتامعة موالان فضيلة  .2
 مالك إبرىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور ولداان ورغا دنتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات  .3
 العليا ّتامعة موالان مالك إبرىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

ستاذ الدكتور مفتاح اذلدى بصفتو ادلسرف األول والدكتور حليمي فضيلة األ .4
 بصفتو ادلسرف الثاين، الذان أرشداين يف كل مراحل إعداد ىذا البحث. 

األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة  .5
عارفة ابللغة العربية موالان مالك إبرىيم ٔتاالنج، الذين علموين حىت أكون عادلة و 

 و تعليمها.
 ماالنج. ٕاألساتيذ واألستاذات يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية  .6
 ماالنج. ٕمجيع الطالبات يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية  .7
 مجيع أصدقائي الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية  .8



 

 ي 
 

زيهم أحسن اجلزاء ما استطعت اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى هللا أن غل
 ويزيدىم ادلن والفضل، آمُت ايرب العادلُت.

 
 

 مٕٛٔٓيوليو  ٖٕماالنج، 

 الباحثة

 

 انتان فطراي نينجسيو

ٕٕٔٙٚٓٓٔ 
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 زلتوايت البحث
 ادلوضوع
  

 أ ......................................................... تقرير ادلشرف
 ب ..................................................... تقرير جلنة ادلناقشة

 ج .......................................................... إقرار الطالبة
 د  ........................................................... االستهبلل

 ه  .............................................................. اإلىداء
 و  ............................................. مستخلص البحث ابلعربية

 ز  ........................................... مستخلص البحث ابإلصللزيية
 ح ......................................... مستخلص البحث ابإلندونيسيا

 ط ................................................. كلمة الشكر والتقدير
 ك ...................................................... سلتوايت البحث

 
 الفصل األول
 اإلطار العام

  
 ٔ ........................................................ مقدمة .أ 
 ٗ .................................................. أسئلة البحث .ب 
 ٗ ................................................ أىدف البحث .ج 
 ٗ .............................................. مواصفات ادلنتج  .د 
      ٘ ................................................. فروض البحث .ه 
      ٘ .................................................. أعلية البحث .و 
      ٙ ................................................. حدود البحث .ز 



 

 ل 
 

 ٙ ............................................ ٖتديد ادلصطلحات .ح 
 ٚ ................................................ الدراسة السابقة .ط 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظارى

 
 ٔٔ ..................................... تطوير الكتاب التعليميادلبحث األول: 

 ٔٔ .................................. أعليتوو  مفهوم الكتاب التعليمي .أ 
 ٕٔ ................................... أسس إعداد الكتاب التعليمي .ب 
 ٚٔ ..................................... معايَت اختيار ادلواد التعليمية .ج 
 ٛٔ ...................................... معايَت تنظيم ادلواد التعليمية .د 
 ٜٔ ............................ دور ادلواد التعليمية للمعلمُت والتبلميذ .ه 

 مهارة الكبلمادلبحث الثاين: 
  ٜٔ ............................................ مفهوم مهارة الكبلم .أ 
 ٕٔ ...................................... أىداف تعليم مهارة الكبلم .ب 
 ٕٕ ........................................ أعلية تعليم مهارة الكبلم .ج 
 ٖٕ ............................ توجيهات عامة يف تعليم مهارة الكبلم .د 

 
      ادلبحث الثالث: تعليم اللغة العربية ألغراض احلاصة

 ٕٙ .........................  مفهوم تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة .أ 
 ٕٚ ....................... اللغة العربية ألغراض خاصة خصائص تعليم .ب 
  ٕٛ ............. تعليم العربية للحياة وألغراض خاصة : اتفاق واختبلف .ج 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث



 

 م 
 

 ٖٔ .................................................. منهج البحث .أ 
 ٖٔ ....................................... إجراءات البحث والتطوير .ب 
 ٖٗ .................................................... ٕتربة ادلنتج .ج 

 ٖٗ .................................................... تصميم التجربة-ٔ
 ٖٗ ...................................................... أفراد التجربة-ٕ
 ٖٗ ................................................ البياانت وادلعلومات-ٖ
 ٖٙ .............................................. أسلوب مجع البياانت-ٗ
 ٖٛ ..................................................... ٖتليل البياانت-٘

  
 الفصل الرابع

 عرض البياانت وٖتليلها ومناقشتها

 ٔٗماالنج............... ٕحملة عن مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية ادلبحث األول : 

يف مدرسة  دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض التعليمي تطوير الكتاب ادلبحث الثاين :
  ٕٗ............................................ ماالنج ٕادلهنية  الرفاعي الثانوية

 ٕٗ .................................................... ٖتليل احلاجات -أ 
 ٓ٘ ................................................... تصميم اإلنتاج  -ب
 ٔ٘ ..................................................... تطوير اإلنتاج -ج
 ٓٙ ....................................................... ٕتربة اإلنتاج -د
 ٗٙ ...................................................... تقومي اإلنتاج -ه

فعالية استخدام كتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض يف ادلبحث الثالث: 
 ٗٙ ..................................... ماالنج ٕادلهنية  مدرسة الرفاعي الثانوية

 ٗٙ .............. عرض البياانت من االختبار القبلي وٖتليلها ومناقشتها -أ 



 

 ن 
 

 ٚٙ ........... عرض البياانت من االختبار البعدي وٖتليلها ومناقشتها -ب
 ٕٚ . ٖتليل فعالية الكتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض -ج
 .................................................................  

 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث وادلقًتحات

 
 ٙٚ ........................................... نتائج البحثمناقشة  .أ 
  ٓٛ .............................................. مقًتحات البحث .ب 

 
 قائمة ادلصادر و ادلراجع

 ٔٛ ........................................... أ.      ادلراجع  ابللغة العربية
ٖٛ ...................................... ب.    ادلراجع ابللغة اإلندونيسية 
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 األولالفصل 
 اإلطار العام

 
 مقدمة .أ

أكرب اىتمام يوجو كثَتة حالة التعليم يف إندونيسيا. و   انحية هتتمالوقت  ىذا يف
على وىذا اإلطلفاض تتعلق إىل اطلفاض جودة متخرغلي ادلدرسة أوادلؤسسة التعليمية. 

 ىناك العوامل اليت ٗتلف على اطلفاض جودة متخرغليعملية التعليم اليت مّر هبا. 
ادلدرسة، أحدىا عدم ادلواد التعليمية، وال سيما الكتب ادلدرسية، إن وجدت، غَت كافية 
العدد وال تناسب مع احتياجات الطبلب، ومعرفة على الوسائل البصرية للتعليم احملدودة، 
وال يستخدامها ادلعلم اجليد، حىت ال ؽلكن أن يكون بديبل عن الكتب ادلدرسية كأداة 

ابلعوامل ادلذكورة، ادلواد التعليمية مل تكون جيدة، وكذالك نقصان تطوير  تتعلق  2.تعليمية
 .خصوصا دلهارة الكبلم  كتب التعليمية اجليدة

 يعلم فيها اللغة يتىي احدى ادلدارس ال ماالنج ٕادلهنية  الثانوية مدرسة الرفاعي
اللغة  نقسم التمريض يدرس لطالباتكما يف مدارس اإلسبلمية األخرى. مع أن ا  . العربية

العربية ايضا. ولكن تعليمها مل يؤدى إىل النتائج ادلرجوة ومل تنجح ألسباب منها عدم 
كتاب التعليم   الباتاآلن. ومل غلد ادلدرسون والط توفر كتاب التعليمي ادلناسب حىت

يناسب أغراضهم وأىدافهم وحاجتهم لتعليم وتعلم اللغة العربية ألغراض ادلخصصة 
 لممرضة. ل

كتاب اللغة العربية ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة ىي كتاب اللغة العربية للناشئُت 
وظيفية ادلناسبة من ادلواد التعليمية ال لرغم من أنو ال توجد يف ىذه الكتابوعلى ا

وأىداف تعليم اللغة العربية سواء يف رلال التمريض أم الصحة. وىذه  حلاجات الطالبات
لغة العربية واللغة اإلصللزية كلغة ألنشطة اليومية. ومهارة الكبلم مهمة يف ادلؤسسة ػلضر ال

تعلم اللغة، ألن التكلم ىو شلارسة اللغة نفسها، وإحدى ادلهارات األساسية يف تعليم 
                                                           

2
 Roger seguin, the elaboration of school textbooks, methodological guide (USA: UNESCO,1990), 

hlm  7 
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ضلن  اللغة األجنبية، ويهدف كثَت من الدرسُت للغة األجنبية أن يتكلموا ابللغة اذلدف.
 من مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. رغم أن يف يف حاجة إىل إعداد ادلزيد

الٖتقق األىداف، فكثَت منها غَت مناسب، وبعضها  الساحة كثَتا من الكتب، ولكنها 
 .3ػلتاج إىل تطوير وتعديل

الكتاب التعليمي ىو عنصر أساسي يف عملية التعليم والتعلم. وتستحيل إقامة 
لتعليمي ذلك الكتاب الذي يشتمل على رلموعة من تلك العملية بعدمو. الكتاب ا

ادلعلومات األساسية اليت تتوخي أىداف تربوية زلددة سلفا )معرفية أو وجدانية أو نفس 
حركية(. وتقدم ىذه ادلعلومات يف شكل علمي منظم، تعليم مادة معينة، يف مقرر دراسي 

الكتاب التعليمي يعد أىم ادلواد التعليمية. والسيما تلك  ٗمعُت، ولفًتة زمنية زلددة.
 للغة العربية لغَت الناطقُت هبا.ادلواد اليت تعٍت بتعليم ا

أصبحت اللغة العربية إحدى اللغات العادلية اليت ػلول إىل تعلمها كثَت من 
مها يف  الناس، األمر الذي غلعل بعض ادلؤسسات التعليمية واجلامعات العادلية تدرج تعلي

لبيها من الناطقُت بلغات أخرى، كلياهتا األكادؽلية وٗتصصاهتا العلمية، تلبية لرغبات طا
لك ألغراض عديدة، منها أكادؽلية، واقتصادية، ودبلوماسية، وسياسية وأمنية وثقافية ذاو 

واجتماعية وعسكريو، وأكثرىا قبوال ألغراض دينية. وىذه اللغة كغَتىا من اللغات 
يت يواجو متعلموىا صعوابت يف اكتساب مهاراهتا اللغوية، استماعا، وٖتداث، العلمية ال

 .5وقراءة وكتابة
إن ادلهارات اللغوية ليست منفصلة بعضها عن بعض، وإظلا ىناك عبلقات وثيقة 
تربطها على ضلو متكامل، فالصوت غلمع بُت مهاريت االستماع والكبلم، بينما غلمع 

                                                           
عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا)الرايض: العربية   ٖ

  ٜٖ( ص ٕٔٔٓللجميع،

دمحم كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيةللناطقُت بلغات أخرى، )مكة:  ٗ
 ٖٙ(، ص ٕٜٛٔجامعة ام القرى 

احملادثة يف اللغة العربية طرق تعليمها وأساليب معاجلة مشكبلهتا داود عبد القادر إيليغا وحسُت علي البسومي،   ٘
 ٜٔ٘جامعة ادلدينة العادلية( ص )،لدى الطلبة األجانب
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القراءة والكتابة، واالستماع غلمع بُت االستقبال واالستيعاب. الرمز الكتايب بُت مهاريت 
ومعٌت ىذا أن كل ادلهارات اللغوية تتداخل وتتكامل بعضها مع بعض يف استخدم اللغة 
استخداما طبيعيا، ومن مث يتعُت أن تنطوي كل مهمة من مهمات اللغة يف قاعة الدرس 

  6 واقع احلياة احلقيقية.على أكثر من مهارة لغوية واحدة كما ىي احلال يف
إن يعترب الكبلم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمجة 
للسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق اإلستماع، القراءة والكتابة، وىو من العبلمات 
ادلميزة لئلنسان فليس كل صوت كبلما، ألن الكبلم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو 

ادلشتمل على بعض احلروف، كما إن اإلفادة ىي مادلت على ادلعٌت من ادلعاين،  الصوت
 7على األقل يف ذىن ادلتكلم.

وال شك أن الكبلم من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، لذلك كان 
الناس يستخدمون الكبلم أكثر من الكتابة، أي أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون. ومن مث 

نعترب أن الكبلم ىو شكل الرئيسي لئلتصال ابلنسبة لئلنسان. ولقد تعددت  نستطيع أن
رلاالت احليات اليت ؽلارس االنسان فيها الكبلم أو التعبَت الشفوي فنحن نتكلم مع 
األصدقاء ونبيع ونشًتي، نسأل عن األحداث واألزمنة واألمكنة وغَت ذلك كلها بوسيلة 

 الكبلم. 
ب ادلدرسية اجليدة غلب أن تفي ا( كتٕٚٓٓيم الوطنية )التعل وفقا للهيئة معايَت

أربعة عناصر األىلية، ىو اجلدوى احملتوى، اجلدوى العرض، اجلدوى اللغوية، اجلدوى 
. فالكتاب ابق معو ينظر فيو كلما أراد. ومن مث صلد كتاب ٛالكتابة على اجلدران

 . ٜغلد فيو نفسوالتعليمي اجليد ىو الذي غلذب التلميذ ضلوه ويشبح رغباتو و 

                                                           
 ٕ٘٘ص  ة،.. ادلراجع السابق.احملادثة يف اللغداود عبد القادر إيليغا وحسُت علي البسومي،   ٙ

 ٘ٛ( ص ٕٜٜٔدمحم عليان، ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها) الرايط: دار السلم، أمحد فؤاد   ٚ
8
 Masnur,  muslich, text book writing, ( yogyakarta : Ar-Ruzz media, 2010) hlm 291-292 

دروس الدورات الًتبية  انصر عبد هللا الغاىل وعبد احلميد عبد هللا الرمحن بن إبراىيم الفوزان وآخرون، 9
 ٚص  دلعلمي.....
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انطلقا من تلك ادلشكبلت ومن أجل حلها والصعوابت اليت سبق ذكره، أرادت 
تطوير  ماالنج ٖتت العنوان ٕادلهنية  الثانوية مدرسة الرفاعيالباحثة أن ٕتري البحث يف 

ادلهنية  الثانوية قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي دلهارة الكبلم لطالباتالكتاب التعليمي 
 ماالنج. ٕ

 
 أسئلة البحث  .ب

قسم التمريض يف  دلهارة الكبلم لطالباتالكتاب التعليمي  كيف يتم تطوير .1
 ماالنج؟ ٕادلهنية  الثانوية مدرسة الرفاعي

قسم التمريض يف مدرسة  دلهارة الكبلم لطالباتمامدى فعالية الكتاب التعليمي  .2
 ماالنج؟ ٕادلهنية  الثانوية الرفاعي

 
 أىداف البحث .ج

قسم التمريض  دلهارة الكبلم لطالباتالكتاب التعليمي تطوير لوصف عن كيفية  .1
 ماالنج ٕادلهنية  الثانوية يف مدرسة الرفاعي

قسم التمريض  دلهارة الكبلم لطالباتلوصف عن مدى فعالية الكتاب التعليمي  .2
 .ماالنج ٕادلهنية الثانوية  يف مدرسة الرفاعي

 
 مواصفات ادلنتج .د 

تاب التعليمي دلهارة الكبلم الك تطوير أن تنتج يف ىذا البحثأرادت الباحثة 
ماالنج، فتتكون ىذه ادلادة  ٕادلهنية  الثانوية قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي لطالبات

 على موصفات الشكلية واألساسية اآلتية: 
بشكل الكتاب للمبتدئُت، رة الكبلم ا. اإلنتاج يف ىذه الدراسة ىو كتاب التعليمي دلهٔ

 (hardcopy)الورقي 
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يتكون ادلواد يناسب ْتاجة الطالبات قسم التمريض )أعضاء اجلسم، امساء األمراض، . ٕ
 أدوات الطب، يف غرفة الفحص(

 . لكل وحدة ذلا غبلف يصف ادلوضوع مع صور ملونةٖ

 . لكل وحدة ذلا أىداف الدراسةٗ

 .ادلفردات اجلديدة ابلصور ادلتنوعة ادللونة٘

 لكل وحدة لديها شكلُت من احلوار واحلوار بُت الشخصُت أو أكثر .ٙ

 . لكل فصل يتكون من سبعة تدريباتٚ

 . احملفوظات ادلتنوعة يف هناية كل الوحدةٛ

 اإلندونيسيا( –. قائمة ادلفردات يف هناية الكتاب )العربية ٜ

 . يقدم الكتاب رلهزة ابلصور ادللونةٓٔ

 فروض البحث .ه
قسم التمريض  لطالبات طوردلهارة الكبلم ادلتفًتض الباحثة أن الكتاب التعليمي 

ادلهنية  الثانوية مدرسة الرفاعي يف شراعلًتقية كفاءة مهارة الكبلم لطالبات الفصل ال فعال
 ماالنج. ٕ

 
 أمهية البحث  .و

 أعلية نظرية .1
الكتاب التعليمي  تطويردلعرفة وادلعلومات يف كيفية يرجى ىذا البحث يف اثراء ا

الثانوية  قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي خاصة يف مادة مهارة الكبلم لطالبات اجليد،
 ماالنج. ٕادلهنية 

 أعلية تطبيقية .2
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الكتاب التعليمي اجليد لتعليم مهارة  تطويريعترب ىذا البحث تدريبا الباحثة يف 
تعلم اللغة العربية دلهارة الكتاب حل للمشاكل واسهام يف تعميق  تطويرالكبلم. إن 

كتاب  تطويرماالنج. إن  ٕادلهنية  الثانوية الكبلم يف قسم التمريض ٔتدرسة الرفاعي
 الطالباتالتعليمي اجليد تساعد ادلدرسُت على القيام بتعليمها من غَت صعوبة ويساعد 

 بتعليمها بسهولة.
 

 حدود البحث .ز
الكتاب  تطويرٖتّدد الباحثة ادلوضوع يف ىذا البحث " احلدود ادلوضوعية:  -

ادلهنية  الثانوية قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي دلهارة الكبلم لطالباتالتعليمي 
 ماالنج ٕ

الثانوية  مدرسة الرفاعيشر يف اعال ٗتتار الباحثة ْتثها الفصلاحلدود ادلكانية:  -
 ماالنج ٕادلهنية 

 ماالنج ٕادلهنية  الثانوية مدرسة الرفاعي الباحثة ْتثها يفٗتتار احلدود الزمانية:  -
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓمايو من العام الدراسي  –شر منذ شهر مارس اعالفصل ال

 
 حاتحتديد ادلصطل .ح

 استخدمت الباحثة بعض ادلصطبلحات ادلهمة يف ىذا البحث فيما يلي:
 الكتاب التعليمي (1

موعة من ادلعلومات الذي يشتمل على رل الكتاب التعليمي
تتوخي أىداف تربوية زلددة سلفا )معرفية وجدانية  األساسية اليت 

 نفسحركية(. 
مهارة الكبلم ىي القدرة على التعبَت األصوات أو الكلمات للتعبَت عن  (2

 .10الفكر يف شكل أفكار واآلراء والرغبات أوادلشاعر إىل شريك احملادثة

                                                           
 ٖٛٔصبلح عبد اجمليد العريب، تعليم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيق )الرايض: مكتبة لبنان(ص  ٓٔ
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)زلددة( ىو قصر التعلم والتعلم على  تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة (3
ادلهارات اللغوية اليت ػلتاجها الدارس فعبل ألداء أغراض زلددة أكادؽلية 

 11.أكانت أم مهنية
 الدراسات السابقة .ط

قد وجدت الباحثة البحوث اليت تتعلق إبعداد الكتاب وتطويره أوادلادة التعليمية 
 :وىي

 
العنوان إعداد ادلواد التعليمية لتعليم ( ٖتت ٕٗٔٓ، مستار )رسالة ادلاجستَت  -1

مهارة الكبلم على اساس ادلواقف يف ادلرحلة الثانوية ٔتعهد دار اإلرشاد األسبلمي 
ابتو جاوى الشرقية. يهدف ىذا البحث أىل ادلواد التعليمية لتعليم مهارو الكبلم 
لطبلب معهد دار اإلرشاد األسبلمي ابتو جاوى الشرقية. منهج ىذا البحث 
نوع الكمي و الكيفي والتطوير التجرييب. نتائج ىذا البحث إعداد ادلواد التعليمية 
لتعليم مهارة الكبلم على اساس ادلواقف يف ادلرحلة الثانوية ٔتعهد دار اإلرشاد 

 األسبلمي ابتو يف تعليم مهارو الكبلم فعال  يف التعليم.
كتاب تعليم مهارة   ( ٖتت العنوان تطويرٕٕٔٓرسالة الدكتورة، أمحد فكري ) -2

الكبلم العريب لطلبة قسم التمريض يف ضوء تعليم اللغة ألغراض خاصة )ْتث 
تطويري ٕترييب يف معهد "بينا إنساين ساكيت" العايل للتمريض يف كرينجي 
إندونيسيا(. يهدف ىذا البحث إىل إعداد كتاب تعليم مهارة الكبلم العريب 

ة ألغراض خاصة، ويكون ذلك الكتاب لطلبة قسم التمريض يف ضوء تعليم اللغ
ادلطور ذا فعالية كبَتة حىت يتمكن الطلبة من تعلم اللغة العربية بشكل فعال 
ومشوق. يستخدم الباحث يف ىذه الدراسة منهج البحث التطويري والتجرييب. 

( أعلية كبَتة لطبلب قسم ٔنتائج ىذا البحث أن الكتاب التعليمي ادلطور 
( ٕحيث يناسبهم الكتاب لفعاليتو وجاذبيتو، كما أن لو  التمريض ومعلمهم من

                                                           
 ٘عشارى أمحد زلمود، تعليم اللغة العربية ألغراض زلددة، اجمللة العرية للدراسات اللغوية، العد الثاين(ص   ٔٔ
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دور فعال يف ترقية العملية التعليمية والتحصيل الدراسي للطبلب حيث ادلعرفة 
 والسلوك والنفسحركية يف تطبيق الكبلم ابللغة العرببية.

( بعنوان" إعداد ادلواد التعليمية دلهارة ٕٕٔٓرسالة ادلاجستَت، خَتاين أستينا ) -3
إنتاج بلم لطلبة أكادؽلية التمريض ٔتدينة ابدنج ابصلانج. أىداف ىذا البحث الك

ادلواد التعليمية دلهارة الكبلم لطلبة أكادؽلية نبيلة للتمريض ٔتدينة ابدنج ابصلانج، 
ومعرفة فعالية تطبيق ىذه ادلواد يف ترقية مهارة الكبلم عند طلبة ىذه األكادؽلية. 

كيفي والكمي على ادلنهج التجرييب والتطويرى. غلري ىذا البحث ابدلدخل ال
دلت نتيجة البحث على أن استخدام ادلواد ادلعّدة يساعدىم أكثر يف أداء التعبَت 
الشفهي بلغة اذلدف، وكانت ادلواد ادلعّدة جيدة وفعالة يف ترقية قدرة الطلبة على 

 الكبلم.
ر ادلواد مهارة الكبلم ( ٖتت العنوان تطويٕ٘ٔٓرسالة ادلاجستَت، أسفية الرسل )  -4

على أساس النظرية البنيوية لتبلميذ ادلرحلة االبتدائية ٔتعهد الروضة العلمية  
كرتوسونو جاوى الشرقية. قامت الباحثة ابلبحث والتطوير بوضع أسئلة البحث: 

( كيف يتم تطوير ادلواد مهارة الكبلم على النظرية البنيوية لتبلميذ ادلرحلة ٔ
عالية ( مامدى فٕالروضة العلمية كرتوسونو جاوى الشرقية؟،  االبتدائية ٔتعهد

على النظرية البنيوية لتبلميذ ادلرحلة االبتدائية ٔتعهد  تطوير ادلواد مهارة الكبلم
الروضة العلمية كرتوسونو جاوى الشرقية؟. قامت الباحثة هبذا البحث على 

نو إلنتاج ادلواد مهارة ادلنهج البحث والتطوير ابتباع اخلطوات اليت صممها سوغيو 
الكبلم. نتائج ىذا البحث ىي طورت الباحثة ابتباع خطوات سوغيونو، ويف 

% ٔتعٌت جيد ٖٓ،ٜٜتصديق ادلنتج من خبَت التصميم حصلت الباحثة على 
جدا والكتاب ادلنتج فعال، وذلك من دليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي تدل 

، ٔٔ،ٕ%=ٓن نتيجة التقدير ادلعنوي أكرب م ٕٓ،ٜعلى نتيجة اإلحصائي = 
 وذلك ٔتعٌت مقبول.
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( ٖتت العنوان تطوير مادة تعليم مهارة ٕٙٔٓرسالة ادلاجستَت، توفيق أنصاري)  -5
الكبلم واستخدام وسيلة ادلعرض لقسم ادلعلومات والتكنولوغلا )ابلتطبيق على 

سئلة البحث ماالنج(. وضع الباحث أ-مدرسة ديبوصلورو الثانوية ادلهنية تومبانج
. كيف يتم مادة تعليم مهارة الكبلم لقسم ادلعلومة والتكنولوجيا دلدرسة ٔيعٍت 

. ما مدى فعاليتها بعد تطبيقها؟ ٕماالنج؟ -ديبوصلورو الثانوية ادلهنية تومبانج
ويهدف ىذا البحث دلعرفة عملية تصميم مادة تعليم مهارة الكبلم اخلاصة على 

ماالنج -دلدرسة ديبوصلورو الثانوية ادلهنية تومبانج قسم التكنولوجيا وادلعلومات
وفعاليتها بعد تطبيقها. يستخدم ىذا البحث الطريقة التجريبية، أبسلوب 
االختبار القبلي والبعدي. نتائج ىذا البحث يشَت إىل أن ادلادة ادلعد لتعليم مهارة 

% ٘( أكرب من درجة اتء اجلدول على مستوى ٘ٔ،٘الكبلم فعالة ألن )
 ( وتعليم مهارة الكبلم ابستخدام ادلادة ادلعدة أن تكون فعالة.ٚٓ،ٕ)

( ٖتت العنوان إعداد مادة مهارة الكبلم ٕٚٔٓرسالة ادلاجستَت، دمحم جزويل) -6
على أساس ادلدخل الطبيعي ٔتدرسة إنسان جندكيا منديري ادلتوسطة الداخلية 

ة الكبلم على أساس سيدأرجو، وأما أىداف ىذا البحث دلعرفة إعداد مادة مهار 
ادلدخل الطبيعي الذي يستطيع أن يستخدمو يف تعليم الكبلم وأتثَتىا يف ترقية 
اىتمام التبلميذ وكفاءة كبلمهم. منهج البحث ادلستخدم ىو البحث التطوير 
على خطوات بورخ وجل. وأما نتيجة معدل االختبار البعدي يف رلموعة التجربة 

واستباانت  ٚ،ٖٙلبعدي يف رلموعة التجربة أكرب من معدل االختبار ا ٘،ٓٛ
التبلميذ تدل على أت ىذا ادلادة قبول وموافق للتطبيق. ولذلك، أن إعداد مادة 
مهارة الكبلم على أساس ادلدخل الطبيعي يف مدرسة إنسان جندكيا منديري 

 ادلتوسطة الداخلية لو أتثَت قوي.
واد التعليمية يف مهارة الكبلم ( ٖتت العنوان إعداد ادلٕٚٔٓرسالة ادلاجستَت، )  -7

على أساس الذكاءات ادلتعددة ٔتدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسبلمية فونوروغو 
( وصف كيفية إعداد ادلواد التعليمية ٔجاوى الشرقية، وأما أىداف ىذا البحث 
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على أساس الذكاءات ادلتعددة  يف مهربة الكبلم للفصل األول من مدرسة واحد 
اإلسبلمية فونوروغو جاوى الشرقية، ومعرفة مدى صبلحية ادلواد  ىاشم ادلتوسطة

التعليمية ادلطورة على أساس الذكاءات ادلتعددة ٔتدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة 
( وصف ادلوصفات ادلواد التعليمية ادلطورة ٕاإلسبلمية فونوروغو جاوى الشرقية. 

اإلسبلمية فونوروغو  على أساس الذكاءات ادلتعددة ٔتدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة
( اكتشاف فعالية تعليم اللغة العربية ابستخدام ادلادة التعليمية ٖجاوى الشرقية. 

دلهارة الكبلم على أساس الذكاءات ادلتعددة ٔتدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة 
اإلسبلمية فونوروغو جاوى الشرقية. منهج البحث ادلستخدم ىو البحث 

يع القيمة دلت على أن ىذه ادلواد التعليمية التطوير. وأما نتيجة البحث أن مج
مناسبة وصاٌف استعماذلا يف مدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة اإلسبلمية فونوروغو 
جاوى الشرقية وادلواد التعليمية ادلطور اليت صممت الباحث لتعليم مهارة الكبلم 

 على أساس الذكاءت ادلتعددة ذلا فعالية يف ترقية قدرة الطبلب يف الكبلم.
تاب الك قامت الباحثة بتطوير، موقف الباحثة من البحوث السابقة

 الثانوية قسم التمريض ٕتربة يف مدرسة الرفاعي التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات
ماالنج. تستخدم الباحثة ْتثها التطوير ابدلدخل الكيفي والكمي.  ٕادلهنية 

قسم التمريض  لطالباتوالًتكيز يف ىذا البحث كتاب التعليم دلهارة الكبلم 
شر. وكذالك إلكتشاف فعالية تعليم اللغة العربية اعلمرحلة الثانوية يف الفصل الل

 قسم التمريض. تاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالباتابستخدام الك
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 الكتاب التعليمي تطويرادلبحث األول: 

 أمهيتوو  مفهوم الكتاب التعليمي .أ
ال يتألف الكتاب التعليمي من مادتو األساسية فحسب، بل كذلك من ادلواد  

ادلساعدة كادلعجم، كتاب التمرينات التحريرية، كتاب التمرينات الصوتية، كتب ادلطالعة 
  ٕٔادلتدرجة، كتاب اإلختبارات، ومرشد ادلعلم.

شتمل ويؤكد ىذا ادلفهوم ما ذىب اليو طعيمة يف قولو إن الكتاب التعليمي ي 
سلتلف الكتب واألدوات ادلصاحبة اليت يلتقي الطالب منها ادلعرفة واليت يوظفها ادلعلم يف 
الربانمج التعليمي مثل أشطرة التسجيل ودلذكرات وادلطبوعات اليت توزع على الطبلب، 

 13وكرسات اإلختبارات ادلوضوعية ومرشد ادلعلم.
عنصر أساسي يف عملية  يشتمل الكتاب التعليمي على ادلواد التعليمية وىي

التعليم والتعلم. وتستحيل إقامة تلك العملية بعدمو. الكتاب التعليمي ذلك الكتاب 
الذي يشتمل على رلموعة من ادلعلومات األساسية اليت تتوخي أىداف تربوية زلددة 
 سلفا )معرفية أو وجدانية أو تفسحركية(. وتقدم ىذه ادلعلومات يف شكل علمي منظم،

                                                           
هللا الغايل وعبد احلميد عبدهللا، أسس إعداد الكتاب لتعليم لغَت الناطقُت ابلعربية) الرايض : دار  انصر عبد ٕٔ

  ٚالغاىل( ص 

 ٜادلرجع نفسو..ص   ٖٔ
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دة معينة، يف مقرر دراسي معُت، ولفًتة زمنية زلددة. ؤتفهومها الواسع يقال تعليم ما
 ٗٔابدلواد التعليمية.

الكتاب ادلدرسي عنصرا أساسيا من مكوانت منهج عملية التدريس أاًي كان 
نوعها أوظلطها أومادتـها وزلتواىا تعتمـد اعتمادًا كبَتًا على الكتاب ادلدرسي، فهو ؽلثل 

 . ٘ٔللمتعّلم أساساً ابقياً لعملية تعّلم منظمـة، وأساساً دائمـاً لتعزيز ىذه العمليةابلنسـبة 
 أّما أعلّية ادلواد الدراسية يف عملية التدريس فطبعا مهّم جدا وىي مهم ألساتذة

والطلبة. يصعب األساتذة يف تنمية الفعالية التدريس بدون ادلواد الدراسية. وكذلك 
 ٙٔ فهم ادلادة بدون ادلواد الدراسية.الطلبة، يصعب الطلبة يف

من ىنا نعرف أن مفهوم الكتاب التعليمي ىو رلموعة من ادلواد التعليمية فيو 
أىداف التعليم بغرض ٖتقيق أىداف تعليمية ومعرفية أومهارية أووجدانية ومكتوب 
بشكل علمي منظم، ادلضمون الذي يدرسها التبلميذ يف علم ما، حلصول إىل الغاية 

بدوهنا يصعب الطبلب يف فهم رجوة. الكتاب التعليمي مهم جدا يف عملية التعليم ادل
 الدرس

 أسس إعداد الكتاب التعليمي .ب 
األسس إلعداد الكتاب ىي رلموعة من ادلعلومات اليت يقوم هبا ادلؤلف إلعداد  
كتابو قبل إخراجو يف شكلو النهائي، وطرحو لئلستخدام يف فصول تعليم اللغة. والوضع 

مثال يف أتليف كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يفًتض إجراء عدد من األ

                                                           
دمحم كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيةللناطقُت بلغات أخرى، )مكة:  ٗٔ

 ٖٙ(، ص ٕٜٛٔجامعة ام القرى 

 ٜٖم. ص:ٕٔٔٓبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان. إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.  الرايض: ع 15
16

Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa ArabPendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. (Malang: UIN Malang Press, 2008) Hal. 74 
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الدراسات قبل أتليف أي كتاب، فضبل عن توفَت عدد من األدوات والقوائم والنصوص 
 .17اليت يعتمد عليها أتليف الكتاب

بية ومن ىذه ادلنطلق أصبح لزاما على ادلؤلفُت ومقررى الكتب التعليمية لتعليم العر 
 ألجانب مراعاة األسس اآلتية:

 األسس الثقافة واإلجتماعية  -ٔ
تعريف الثقافة أبهنا األفكار وادلثا وادلعتقدات وادلفاىيم واالٕتاىات والعادات 
والتقاليد اليت تسود يف رلتمع من اجملتمعات أي الثقافة كل ما صنع اإلنسان بعقلو ويده، 

بثقافة شعب كل األفكار وادلؤسسات والنظام ويعرفها فرنسس عبد النور قائبل: ونقصد 
االجتماعية والعادات والتقاليد اليت خلقها اإلنسان لنفسو، بدون الثقافة يصبح اإلنسان  

 كائنا بيولوجيا فقط يسلك كما تسلك احليواانت.
إذ ضلن النغاىل جينما نقول : أن إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية لؤلجانب 

طابع اجتماعي وثقايف إسبلمي، ٔتعٌت أنو ؼلدم لغتنا وثقافتنا وذلك فينبغي أن يكون لو 
 :18من خبلل مراعاة ىآلتية

أن يكون زلتواه عربيا إسبلميا، وذلك أبن تقدم ادلوضوعات اليت تتناول  (1
ىذا اجلانب بصورة حقيقة غَت مشوىة، بصورة مبسطة تعُت الدارس على 

 فهم حقيقة الثقافة اإلسبلمية.
توى التعليمي للكتاب عناصَت الثقافة ادلادية وادلعنوية أن يتضمن احمل (2

 بصورة تتناسب وأعراض الدارسُت األجانب.

                                                           
زلمود كامل الناقةـ، ورشد أمحد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى،   ٚٔ

 ٖ٘ٔ( ص ٖٜٛٔتقوؽلو،)مكة ادلكرمة : أم القرى، -ٖتليلو-إعداده

ار هللا الغايل وعبد احلميد عبدهللا، أسس إعداد الكتاب لتعليم لغَت الناطقُت ابلعربية) الرايض : د انصر عبد  ٛٔ
 ٕٚ-ٕٓ الغاىل( ص
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ضرورة االىتمام ابلًتاث العريب وخصائصو اليت على راسها الطابع  (3
 اإلنساين ورفع مكانو العلم والعلماء.

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجة وما تناسب مع الدارسُت واىتمامهم  (4
 ن تعلم اللغة العربية.م

التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل ادلعنوي، ومن البسيط إىل  (5
 ادلركب ومن اجلزء إىل الكل.

اإلىتمام ابلثقافة اإلسبلمية وتوظيفها يف تصحيح ادلفاىيم اخلاظئة عاد  (6
  وتعديل االٕتاىات السلبية ضلوىا. -الدارسُت األجانب

 األسس السيكولوجية -ٕ
م أن ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعيلية، فهو احملور الذي من ادلعو 

تركز عليو، وأنو ىو أوال وأخَتا ىو اذلدف  من العملية التعليمية، فما قامت ىذه العملية 
إال من أجل ٖتقيق أىداف معينة لدى ادلتعلم، ومن مث فإن معرفة خصائص التعلم 

  عند إعداد زلتوى ادلنهج الدراسية.النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروراي
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن األفراد 
ؼلتلفون فيما بينهم يف قدراهتم العقلية ومساهتم النفسية داخل ادلرحلة العمرية الواحدة، 

مراعاتو عند إعداد ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت والذي ينبغي 
 واختيار ادلواد التعليمية.

ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد -اإلختبلف يف القدرات -وإذا كان ىذا األمر
فإنو اخرى ان ينطبق على دارسي اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا، حيث أهنم أيتون من 

ى إىل إختبلفهم يف بيئات سيت، ومن ثقافات متنوعة، وجنسيات سلتلفة األمر الذي يؤد
القدرات العقلية واستعدادىم لتعلم العربية، وابلطبع فإهنم ؼلتلفون يف دوافعهم ويف درجة 
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اىتمامهم وسرعة تعلمهم للغربية، كما أن اختبلف ادلستوايت االقتصادية واإلجتماعية لو 
ىتهم ضلو أثره على ٖتصيل اللغة، ىناك عبلقة مطردة بُت الطبقة االجتماعية للدارس وإتا

 تعلم اللغة األجنبية.
ى وجود عبلقة وثيقة بُت أظلاط ظلو الفرد وبُت  يؤكد علماء اللغة والًتبية عل

قدرتو على تعلم اللغة األجنبية، كما أن ىناك فرقا زلسواب بُت تعلم الصغَت وتعلم الكبَت 
  . 19للغة األجنبية ىذا الفرق ينبغي أن يراعى يف ادلواد ادلقدمة لكل منهما

 األسس اللغوية والًتبوية  -ٖ
وهتتم اللغة ادلقدمة يف كتب العربية كلغة اثنية ابدلستوى اللغوي وادلستوى الًتبوى، 
فمثبل عند تقدمي الًتاكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من اجلمل يقدم؟ ىل االمسية أو 

ب تناوذلا لغواي الفعلية؟ وىل تبدأ ابلبسيطة أو ادلركبة؟ االجابة من ىذه األسئلة من الصع
ٔتعزل عن اجلانب الًتبوي، ومن مث رأينا أن ىذين األساسُت )اللغوى والًتبوى( يعدان 
أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفة ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا 

وشلا البد من مراعاهتا عند وضع ادلادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية  .20لتداخلها
 :21الناطقُت هبا اآلتيةلغَت 

 ربية الفصحى لغة ذلا.عأن تعتمد ادلادة اللغة ال (1
أن تعتمد ادلادة على اللغة األساسية شلثلة يف قائمة مفردات شائعة  (2

 معتمدة
أن يلتزم يف ادلعلومات اللغوية ادلقدمة ابدلفاىيم واحلقائق اليت أثبتتها  (3

 الدراسات اللغوية احلديثة.
                                                           

 ٕٛ-ٕٚ،....ص هللا الغايل وعبد احلميد عبدهللا انصر عبد  ٜٔ

 ٖ٘،....ص هللا الغايل وعبد احلميد عبدهللا انصر عبد  ٕٓ

 ٘ٙ-ٗٙ،....ص هللا الغايل وعبد احلميد عبدهللا انصر عبد  ٕٔ
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والسبلمة والصحة فينا يقدم من معلةمات لغوية أن تراعى الدقة  (4
 )الظمائر مثبل(

أن تكون اللغة ادلقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي  (5
 تقدم اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها.

 أن تبٌت ادلادة على نصوص واضح دلفهوم اللغة وتعلمها. (6
 أن تتجنب ادلادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. (7
أن تعاًف ادلادة ومنذ البداية اجلانب الصويت من خبلل الكلمات  (8

 واجلمل ذات ادلعٌت
 أن تعاًف ادلادة اذلجاء وٖتليل الكلمة وتركيبها. (9

 أن تعتٍت ابلرمز والصوت لكل حرف (10
 أن تبدأ ادلادة ابلكلمات واجلمل ليس ابحلروف (11
 أن تظهر العناية ابلنرب والتغنيم. (12
 بعنايةأن تعاًف ظاىرة االشتقاق  (13
أن تلتفت إىل ادلشكبلت اللغوية اليت تربزىا الدراسات  (14

 . 22والبحوث
من ىنا نعرف أن أسس يف إعداد الكتاب ىو عمليات البلزمة قبل أتليف 

الكتاب، ىناك ثبلث أسس البلزمة يف أتليف الكتاب يعٍت األسس الثقافة واإلجتماعية،  
 واألسس السيكولوجية، واألسس اللغوية والًتبوية.

 
 

                                                           
زلمود كامل الناقةـ، ورشد أمحد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى،   ٕٕ

 ٘ٙ-ٗٙ( ص ٖٜٛٔتقوؽلو،)مكة ادلكرمة : أم القرى، -ٖتليلو-إعداده
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 معايري اختيار ادلواد التعليمية .ج
قـدم اخلـرباء رلموعــة مـن ادلعـايَت الــىت ؽلكـن أن ؼلتـار يف ضــوئها زلتـوى ادلــنهج. إال 
أننــا نـــؤثر األخــذ ٔتعـــايَت نــيكبلس الختيـــار احملتــوى إذ أهنـــا أكثــر صـــلة بــربامج تعلـــيم اللغـــة 

غــات أخــرى.  ولقــد نقــل الثانيــة. ومــن مث أكثــر إلتصــاقا ٔتجــال التعلــيم العربيــة للنــاطقُت بل
 ٖٕرشدي أمحد طعيمة عن نيكبلس رلموعة من ادلعايَت ىي ما يلي:

احملتوى صادق عندما يكون واقعيا وأصيبل وصحيحا  :(validity)معيار الصدق (1
 علميا فضبل عن ٘تشيو مع األىداف ادلوضوعية. 

يف حياة : يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة (significance) معيار األعلية (2
الطالب، مع تغطية اجلوانب ادلختلفة من ميادين ادلعرفة والقيم وادلهارات مهتما 
بتنمية ادلهارات العقلية، وأساليب تنظيم ادلعرفة أوجعلها للمتعلم أو تنمية 

 االٕتاىات اإلغلابية لديو.
يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات  :(interest)معيار ادليول واالىتمامات  (3

عندما ؼلتار على أسس من دراسة ىذه االىتمامات وادليول فيعطيها  الطبلب
 األولوية دون التصحيح ابلطبع ٔتا يعترب مهما ذلم.

يكون احملتوى قاببل للتعليم عندما يراعي قد   :(learn ability)معيار القابلية للتعليم  (4
 عرض رات الطبلب متوشيا مع الفروق الفردية بينهم مراعيا دلبادئ التدرج يف

 ادلادة التعليمية.
يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أظلاطا من التعليم  :(universality) معيار العادلية (5

ال تعًتف ابحلدود اجلغرافية بُت البشر وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية 
 للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب ابلعامل ادلعاصر من حولو.

                                                           
، )مكة: جامعة أم ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، القسم األول رشدى أمحد طعيمة، 23

  ٙٙص.  القرى، دون السنة( 
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ب البد ان يهتم ٔتعايَت اختيار ادلواد التعليمية ىي على ادلؤلف قبل أتليف الكتا
معيار ادليول واالىتمامات ، (significance) ومعيار األعلية، (validity)معيار الصدق

(interest)  و معيار القابلية للتعليم(learn ability) ،معيار العادلية (universality)  لكي
 الكتاب ادلنتج اجليد.

 التعليمية معايري تنظيم ادلواد .د
مازالت ادلعايَت اليت اقًتحها لتنظيم احملتوى سائدة بُت خرباء إعداد ادلناىج. 

 وتتلخص ادلعايَت يف ثبلثة ىي:
االستمرارية : ويقصد بذلك العبلقة الرئيسية بُت خربات ادلنهج، ْتيث  (1

 تؤدي كل خربة إىل إحداث أثر معُت عند الطبلب تدعمة اخلربة التالية.
قصد بذلك بناء اخلربات فوق بعضها البعض. فبل تقدم خربة التتابع: وي (2

لغوية اال يف ضوء ماسبق، مث هتيء ىذه اخلربة الطالب بعد ذلك خلربة 
اتلية. أي أن يكون ىناك تسلسل يف عرض ادلهارات. وأن تستفيد كل 

 منها شلا سبقها تؤدي دلا يلحقها.
حيث يكمل كل  التكامل: ويقصد بذلك العبلقة األفقية بُت اخلربات (3

منها األخرى. فتدريس النطق والكبلم ال ينفصل عن تدريس مهارات 
االستماع. والينفصل ىذان عن تدريس القراءة. كما أن تدريس بقية 
فروع اللغة العربية ؽلكن أن يراعِت فيو مبدأ التكامل أبن ٗتدم اخلربات يف  

 .24كل فرع زميبلهتا يف الفرع اآلخر
اب البد على ادلؤلف أن يهتم ٔتعايَت تنظيم ادلواد عند عملية أتليف الكت

  التعليمية وتتلخص ادلعايَت يف ثبلثة ىي االستمرارية، التتابع، و التكامل.
                                                           

( ص ٜٜٛٔرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبو. )مصر : جامعة ادلنصورة،   ٕٗ
ٜٙ  
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 دور ادلواد التعليمية للمعلمني والتالميذ .ه
 أما دور ادلواد التعليمية للمعلمُت كما يلي:

 إتاىات ادلعلمُت لفهم شامل للمادة (1
 ادلواد يف عملية التعليمكما أن استخدام  (2
 تيسَت ادلعلمُت يف الدروس فئة تنظيم (3
 تسهيل ادلعلمُت يف ٖتديد طرق التدريس ادلناسب واحتياجات التبلميذ (4
 ومن وسيلة للتعليم وتيسَت ادلعلم يف التخطيط لتقدير التعلم (5

 وأما دور ادلواد التعليمية للتبلميذ كما يلي:
 من اختصاص ادلوضوع أعلنت التبلميذ مقبض لتحقيق التمكن (1
ؤتا أن مقدمي ادلعلومات أو األفكار بشكل مستقل تتجاوز تلك ادلقدمة  (2

 من قبل ادلعلم يف الفصل
 وسيلة ؽلكن أن تقدم انطباعا حقيقيا فيما يتعلق ٔتضمون إىل أن يتقن (3
 كحافز دلعرفة ادلزيد عن مسألة معينة (4
 25قياس صلاح إتقان ادلواد التعليمية بشكل مستقل. (5

 
 ادلبحث الثاين: مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم .أ
إن يعترب الكبلم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمجة 
للسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق اإلستماع، القراءة والكتابة، وىو من العبلمات 
ادلميزة لئلنسان فليس كل صوت كبلما، ألن الكبلم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو 

                                                           
 ٕ٘-ٕٗ( صٜٚٛٔدمحم عبد القدير، طريق تعليم اللغة العربية،)القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية،  ٕ٘
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ما إن اإلفادة ىي مادلت على ادلعٌت من ادلعاين، الصوت ادلشتمل على بعض احلروف، ك
 26على األقل يف ذىن ادلتكلم.

الكبلم يف أصل اللغة ىو إابنة واإلفصاح عما غلول يف خاطر اإلنسان من أفكار 
. الكبلم يف اصطبلح ىو فن نقل ادلعتقدات وادلشاعر 27ومشاعره ْتيث يفهمو اآلخرين

ات واألفكار واآلراء من شخص إىل أخرين نقبل واألحاسيس وادلعلومات وادلعارف واخلرب 
يقع من ادلستمع أو ادلخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة. ويف اصطبلح 
النحاة اجلملة ادلركبة ادلفيدة. ويقصد الكبلم نطق األصوات العربية نطقا سليما ْتيث 

ة. وتعريف مهارة ٗترج ىذه األصوات من سلارجها ادلتعارف عليها لدى علماء اللغ
الكبلم أبهنا الكبلم ابستمرار دون توقف مطلوب ودون تكرار للمفردات بصورة متقاربة 
مع استخدام الصوت ادلعرب. والطالب عندما أتقن ىذه ادلهارة وأنو يستطيع أن ػلقق 

  28اذلدف األمسي من اللغة وىو القدرة على االتصال ابألخرين وفهم ماذا يريدون.
تتم بُت متحدث ومستمع أوأكثر: متحدث ىو مرسل للفكرة،  الكبلم عملية

ومستمع ىو مستقبل للفكرة، وكل منهما لو دوره يف عملية االتصال، ودور ادلتحدث 
يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظام الكلمات بعضها مع بعض يف وحدات ٖتمل 

 ات الوجو،فكرة، واستخدام التوضيحات اليت تساعده على توضيح كبلمو من تعبَت 
غَتىا، بينما يقوم ادلستمع ابإلصغاع، واإلنصات حلديث واؽلاءات الرأس، وإشارات اليد و 

  29ادلتكلم، وفك رموزه، وإدراك معانيو، واالستفسار عن ادلعٌت الغامض يف احلديث.

                                                           
 ٘ٛ( ص ٕٜٜٔأمحد فؤاد دمحم عليان، ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها) الرايط: دار السلم،   ٕٙ

 ٕٓٓ( ص ٖٕٓٓطو علي حسُت الدليمي، الطرائق العلمية يف تدريس اللغة العربية، )عمان: دار الشروق،   ٕٚ

يمية لغَت الناطقُت ابلعربية)الرايض: دار انصر عبدهللا الغايل وعبد احلميد عبدهللا، أسس إعداد الكتاب التعل  ٕٛ
 ٘ٗ( ص ٜٜٔٔاإلعتصام، 

  ٜٓٔ( ص ٕٜٜٔأمحد فؤاد دمحم عليان، ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسها) الرايط: دار السلم،   ٜٕ
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ن مفهوم مهارة الكبلم عملية نطق األصوات العربية من سلارجها من ىنا نعرف أ
 عما يف نفسو.يعرب بو ادلتكلم 

 داف تعليم مهارة الكالمىأ  .ب
على ٖتقيقها  –ومن أىم األىداف اليت غلب أن يعمل ادلنهج ٔتا فيو ادلدرس 

 وخاصة يف ادلرحلة األوىل من مراحل التعليم العام ما يلي :
 تطرير وعى الطفل ابلكلمات الشفوية كوحدات لغوية.  -ٔ
 إثراء ثروتو اللفظية الشفهية  -ٕ
 تقومي روابط ادلعٌت عنده  -ٖ
 ٘تكنو من تشكيل اجلمل وتركيبها -ٗ
 تنمية قدرتو على تنظيم األفكار يف وحدات لغوية  -٘
 ٖتسُت ىجائية ونطقو  -ٙ
 30استخدامو للتعبَت القصصى ادلسلى  -ٚ
ترمجة ادلفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االتصال الفعال مع   -ٛ

 الناطقُت ابلعربية.
نفسية اخلاصة ابحلديث. وتشجيع الطالب على أن معاجلة اجلوانب ال  -ٜ

 . 31يتكلم بلغة غَت لغتو. ويف موقف مضبوط إىل حد ما وأمام زمبلء لو
 إجادة األداء اللغوي وإتقان الصياغة والنطق -ٓٔ
تدريب ادلتحدث على ادلواجهة والتغلب على اخلجل والشعور  -ٔٔ

 ابلنقص
 32ادلناسبةتزويد الطالب أو ادلتحدث أاي كان بفنون اإللقاء  -ٕٔ

                                                           
 ٖٜ( ص  ٕٕٓٓعلى أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية. ) القاىرة : دار الفكر العريب،   ٖٓ

  ٙٙٔ. ص ٜٜٛٔرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبو. )مصر : (  ٖٔ
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 أمهية تعليم مهارة الكالم .ج
الكبلم من ادلهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات 
األجنبية. ولقت اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الفًتة األخَتة، عندما زادت أعلية 

تمام االتصال الشفهي بُت الناس. ومن الضرورة ٔتكان عند تعليم اللغة العربية، االى
ابجلانب الشفهي، وىذا ىو االٕتاه، الذي نرجو أن يسلكو مدرس اللغة العربية، وأن 
غلعل علو األوىل، ٘تكُت الطبلب من احلديث ابلعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها 
مبليُت الناس يف العامل، وال حجة دلن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم ابجلانب الكتايب، 

 .33لعربية الفصيحة ال وجوداىا، وال وجود ذلا، وال أحد يتكلمهامدعيا أن اللغة ا
والكبلم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت ٘تثيل غاية من غاايت الدراسة 
اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة لبلتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت احلاجة ذلذه 

رن بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية، وتزايد ادلهارات يف بداية يف النصف الثاين من ىذا الق
وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد إيل بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لبلتصال 
الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية. وكان أن انتشرت الطريقة 

 .34تية اىتمامهاالسمعية الشفوية وغَتىا من طرق تويل ادلهارات الصو 
الكبلم من ادلهارات األساسية وكذلك وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف 
سلتلف مراحل. التدريب الكبلم يعود اإلنسان الطبلقة يف التعبَت عن أفكاره. اإلنسان 

 تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكبلم خادم للكتابة. 
 

                                                                                                                                                               
دمحم صاٌف الشنطي، ادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا.)حائل : دار األندلس،   ٕٖ

 ٜٛٔ( ص ٜٜٗٔ

لمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )اجلانب النظري( عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، دروس الدورات التدريبة دلع  ٖٖ
 ٖٗص ٕٗٗٔ

 ٓٙٔ(. ص  ٜٜٛٔرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبو. )مصر :   ٖٗ
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 توجيهات عامة يف تعليم مهارة الكالم .د
يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة  وفيما

 .35الكبلم يف عربية كلغة اثنية
يقصد بذلك أن يتعرض الطالب تدريس الكالم يعين دمارسة الكالم :  .1

ابلفعل إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم غربه عنو..إن الكبلم 
وظل ىو مستمعا..من ىنا تقاس  مهارة اليتعلمها الطالب إن تكلم معلم

كفاءة ادلعلم يف احلصة الكبلم ٔتقدار صمتو وقدرتو على توجيو احلديث 
 وليس بكثرة كبلمو وستئثاره ابحلديث.

يقصد بذلك على يكلف الطبلب ابلكبلم أن يعرب الطالب عن خربة :  .2
عن شيء ليس لديهم علم بو. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديو 

عنو. ومن العبث أن يكلف الطالب ابلكبلم يف موضوع  شيء يتحدث
غَت مألوف إذ أن ىذا يعطيل فهمو. وقد الغلد يف رصيده اللغوي ما 

 يسعفو.
ليس الكبلم نشاطا آليا يردد فيو  التدريب على التوجيو االنتباه : .3

الطالب عبارات معينة وقتما يراد منو الكبلم. إن الكبلم نشاط عقلي 
م القدرة على ٘تييز الؤلصوات عند مساعها وعند نطقها. مركب. إنو يستلز 

وقدرة على تعرف الًتاكيب وكيف أن إختبلفها يؤدي إيل اختبلف 
ادلعٌت. إن لكبلم ابختصار نشاط ذىٍت يتطلب من الفردي أن يكون 
واعيا دلا صدر عنو حىت ال يصدر منو ما يبلم عليو. وقدؽلا قيل إن 

 السنان.عثرات اللسان افتك من عثرات 

                                                           

 ٓٙٔ( . ص ٜٜٛٔرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبو. )مصر :  ٖ٘ 
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من أكثر األشياء حرجا للمتحدث عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح :  .4
وإحباطا لو أن يقاطعو اآلخرون. وإذا كان ىذا يصدق على ادلتحدثُت 
يف لغتهم األوىل فهو أكثر صدقا ابلنسبة للمتحدثُت يف لغات اثنية. إت 
لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسًتسال يف احلديث أو 

راجو بشكل متكامل، ولعل شلا يزيد يف إحساسو هبذا العجز أن إخ
 يقاطعو ادلعلم.

 ويرتبط هبذا أيضا أال يلح ادلعلم يف تصحيح أخطاء الطبلب.
: من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القول عن  مستوى التوقعات  .5

اإلمكاانت احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثو على 
قول مث يلومو إن مل يكن عند مستوى التوقعات. إن احلقيقة اليت استفاء ال

ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة اثنية أن األجنيب، خاصة إن تعلم 
العربية وىو كبَت، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند شلارستو مهارة 
الكبلم. وىذه ظاىرة الٗتتص بتعلم العربية وحدىا، وإظلا تشمل كافة 

 سُت للغات الثانية.الدار 
على ادلعلم إذن إن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا. وأن ؽليز بُت مستوى 
الكبلم الذي يصدر عن الناطقُت ابلعربية وذلك الذي يصدر عن 

 الناطقُت بلغات أخرى. 
ينطبق مبدأ التدرج ىنا أيضا. أن الكبلم، كما قلنا، مهارة التدرج :  .6

ىذه ادلهارة الػلدث بُت يوم وليلة، مركبة ونشاط عقلي متكامل. وتعلم 
وال بُت عشية وضحاىا. إهنا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب 

 واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ؽللكو ادلعلم.
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وعليهأن يهيء من مواقف الكبلم ما يتناسب مع كل مستوى من 
 مستوايت الدارسُت كالتايل:

مواقف الكبلم حول ؽلكن أن تدور ابلنسبة للمستوى االبتدائي :  .أ
أسئلة يطرحها ادلعلم وغليب عليها الطبلب. ومن خبلل ىذه اإلجابة 
يتعام الطبلب كيفية انتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار. 
ويفضل أن يرتب ادلعلم ىذه األسئلة ابلشكل الذي ينتهي ابلطبلب إىل 

ة عن بناء موضوع متكامل. من ادلواقف أيضا تكليف الطبلب ابإلجاب
التدريبات  الشفهية، وحفظ بعض احلوارات ةإلجابة الشفوية عن أسئلة 

 مرتبطة بنص قرأوه.
يرتفع مستوى ادلواقف اليت يتعلم الطبلب من ادلستوى ادلتوسط :   .ب

خبلذلا مهارة الكبلم. من ىذه ادلواقف لعب الدور وإدارة االجتماعات. 
طبلب، وإعادة رواية وادلناقشة الثنائية، ووصف األحداث اليت وقعت لل

األخبار اليت مسعوىا يف التلفاز واإلداعة واألخبار عن زلادثة ىاتفية 
 جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغَتىا.

وىنا قد ػلكي الطبلب قصة أعجبتهم ، أو يصفون ادلستوى ادلتقدم :  .ج
مظهرا من مظاىر الطبيعة. أو يلقون خطبة أو يديرون مناظرة أو 

 ح. او يلقون حوارا يف غَت ذلك من مواقف.يتكلمون يف موضوع مقًت 
تزداد دافعية الطبلب للتعلم كلما كان ما يتعلمونو ذا  قيمة ادلوضوع :  .7

معٌت عندىم، وذا قيمة يف حياهتم. وينبغي أن ػلسن ادلعلم اختيار 
ادلوضوعات اليت يتحدث الطبلب فيها خاصة يف ادلستوى ادلتقدم، حيث 

فينبغي أن يكون ادلوضوع ذا قيمة، وأن يكون  الفرصة متاحة للتعبَت احلر.
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واضحا وزلددا. ويفضل أن يطرح على الطبلب يف كل مرة موضوعان أو 
 .36أكثر حىت تكون حرية االختيار متاحة ذلم، فيتكلمون عما يعرفون

 
 ثالث: تعليم اللغة العربية ألغراض احلاصةادلبحث ال

الناطقُت هبا بشكل عام إىل نوعُت. النوع تنقسم برامج تعليم اللغة العربية لغَت  
األول: برامج تعليم اللغة العربية للحياة وىي الربامج العامة اليت ينخرط فيها مجهور متعدد 
الصفات اليهدف من تعلمو للعربية سوى االتصال ابلعربية يف مواقف احلياة ادلختلفة. 

الربامج النوعية اليت ينخرط فيها والنوع الثاين: برامج لتعليم العربية ألغراض خاصة وىي 
مجهور ذو طبيعة خاصة وحاجات زلددة. وتعدد أنواع ىذه الربامج األخَتة، فمنها 
العربية ألغراض أكادؽلية، والعربية ألغراض وظيفة، والعربية لرجال األعمال، ومنها العربية 

 37لرجال الًتبية، وغَتىا.
 مفهوم تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة .أ

يم اللغة العربية ألغراض خاصة مفهوم متعدد األبعاد ٔتثل ما تعددت تعريفها. تعل
 ولعل أكثر التعريفات شيوعا ىو ما يلي: 

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة مدخل لتعليم اللغة تستند إىل كافة  .1
عناصره، من أىداف وزلتوى وطريقة تدريس إىل األسباب الدافعية 

 38اللغة.للدارسُت إىل تعلم 
)زلددة( ىو قصر التعلم والتعلم على  تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة .2

ادلهارات اللغوية اليت ػلتاجها الدارس فعبل ألداء أغراض زلددة أكادؽلية 

                                                           
  ٕٙٔ. ص  ٜٜٛٔة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبو. مصر : رشدي أمحد طعيم  ٖٙ

رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، مفاعلو، أسسو، منهجياتو. ورقة عمل مقدمة لندوة   ٖٚ
  ٔم( ص ٖٕٓٓيناير  ٙ-ٗتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة.) اخلرطوم السدان : يف الفًتة من 

38
  Tom hutchinson & alan waters, english for specific purpose: a learning-centered approach, 

(cambridge: cambridge university press,1987) hal 19 
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مثل اللغة العربية اليت هتدف دراستها شلرضة يف  39أكانت أم مهنية،
 اندونيسيا.

اثنويتُت )متغَتين( وتوجد أربع خصائص أساسية )مطلقة( وخاصتُت 
 فيما ؼلص تعليم اللغة ألغراض خاصة.

 خصائص تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة  .ب
 ومن ىنا ؽلكن القول إن أىم خصائص مناىج تعليم العربية ألغراض خاصة ىي: 

 الًتكيز على ادلتعلم وحاجاتو اخلاصة. .1
لى توظيف األىداف واحملتوى وادلنهجيات التدريسية إلعانة الدارس ع .2

 استخدام العربية يف ادلواقف اليت ينوي استخدام اللغة فيها.
الًتكيز على اللغوايت وادلهارات وأساليب اخلطاب ادلناسبة ذلذه ادلواقف  .3

 اليت سيستخدم فيها ادلتعلم اللغة.
وأما اخلصائص الثانوية، أو ادلتغَتات ٓتصوص برانمج تعليم اللغة 

 ألغراض خاصة فهي:
 لتعليم مهارات معينة يف رلال معينة)كالكبلم مثبل(. قد يتحدد الربانمج .1
 40قد يتم تدريسو دون اخلضوع دلنهجيات زلددة سلفا. .2

كما ؽلكن النظر إىل تعليم العربية ألغراض خاصة على أنو مدخل خاص من 
مداخل تعليم اللغة يركز على ادلتعلم وحاجاتو وادلواقف اليت سيتعرض ذلا 

. وىو مدخل غلمع غالبا بُت ادلداخل الثبلثة ويستخدم اللغة العربية فيها
 اآلتية: 

ادلدخل التعليمي، حيث زلور االىتمام ىو الدارس ذاتو، وما يتصل  .1
 بعملية التعلم لديو.

                                                           
العدد اجمللد األول، عشارى أمحد زلمود، تعليم اللغة العربية ألغراض زلددة، اجمللة العرية للدراسات اللغوية،   ٜٖ

 ٙٔٔ، معهد اخلرطوم الدوىل للغة العربة( ص ٖٜٛٔ، فرباير الثاين

رشدي أمحد طعيمة وآخرون، ادلراجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، )القاىرة: دار   ٓٗ
 ٘ٗٗ(ص ٕٓٔٓالفكر العريب،
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، حيث زلور االىتمام ىو ادلواقف اليت سيستخدم وادلدخل اللغوي .2
 ادلتعلم فيها اللغة، وبناء األىداف واحملتوى وادلناشط وقفا لذلك.

وادلدخل ادلهاري، حيث الًتكيز على تصميم ادلواقف اللغوية اليت تعُت  .3
الدارس على السيطرة على مهارات لغوية معينة وعلى األداء اللغوي 

 41اجليد.
ولكن ينبغي إدراك أن تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ال ينبغي أن يقدم 

اجليد يف ادلواقف إال على خلفية لغوية عامة تساعد الدارس على االتصال 
 الوظيفية وادلهنية اليت يتعلم اللغة من أجلها.

 تعليم العربية للحياة وألغراض خاصة : اتفاق واختالفج.  
 أوجو االتفاق .1

يشًتك ىذان النوعان من الربامج يف أشياء وؼلتلفان يف أخرى. وشلا 
 يشًتك فيو ىذان النوعان من الربامج ما يلي:

 َت الناطقُت ابللغة العربيةكبل الربانرلُت يعدان لغ .أ 
كبل الربانرلُت يشًتكان يف معيار أساسي من معايَت اجلودة وىو الدقة يف  .ب 

ٖتديد ىدف تعليم اللغة اذلدف العام لكبل الربانرلُت ىو ٘تكن الدارس 
 من االتصال اجليد ابلعربية مع الناطقُت هبا.

كبل الربانرلُت يستلزم منهجية العمل سواء يف ٖتديد ادلهارات أو  .ج 
األىداف العامة واخلاصة أو إعداد ادلواد التعليمية أو التقومي أو غَت ذلك 

 من اجملاالت. 
 أوجو االختالف .2

وعلى الرغم من ما بُت ىذين النوعُت من الربامج من أوجو اتفاق فإن 
 :ٕٗاجلدول التايلبينهما اختبلفات كثَتة، ويوضح ذلك 

                                                           
رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، مفاعلو، أسسو، منهجياتو. ورقة عمل مقدمة لندوة   ٔٗ

 ٗم( ص  ٖٕٓٓيناير  ٙ-ٗتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة.) اخلرطوم السدان : يف الفًتة من 
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 ٔ.ٔاجلدول 
 (الفرق بُت تعليم اللغة العربية ألغراض عامة وتعليمها ألغراض خاصة)

 العربية ألغراض خاصة العربية للحياة زلور ادلقارنة الرقم
 زلددة متعددة/عامة احلاجة ٔ
 سلطط واسع احملتوى ٕ
عام )غَت معروف( مؤسس  الغرض)اذلدف( ٖ

 بشكل طويل
ذو هناية زلدد)معروف( 
 واضحة

االنتماء جملتمعة  ٗ
 لغوي

 ال نعم

اجلمهور  ٘
 ادلستهدف

 متجانس غَت متجانس

ٙ  
 سياق االستعمال

 فوري وغَت مؤجل مؤجل غَت فوري
 زلدد الوقت شلتد يف الوقت

 حقيقي وملموس سياقي غَت مرئي/نظري ادلستمع/احملاور ٚ
ٛ 
 

 مهوريةمهارات  كفاءة مهارات مهورية ادلنهج
مؤسس على تقدير  سياق واسع

 احلاجات
البٌت  ادلواد التعلمية ٜ

اللغوية/موضوعات/عامة/مؤ 
 لفة/متدرجة/لغواي

أصلية/تليب حاجات 
التدرج يف ادلهام/ الدارس 

 ؼلتار

                                                                                                                                                               
 ٗٔتو، نفس ادلرجع، ص . رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، مفاعلو، أسسو، منهجيا ٕٗ
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الًتكيز على اللغة/تعليم  التعامل ٓٔ
 اجلديد/األسئلة حول النحو

الًتكيز على 
ادلعلومات/ادلعٌت من خبلل 

 ادلبٌت
 مركزة سطحية مهارات الدراسة ٔٔ
 استنشارة الدوافع التوجد/ترمجة مفردات األنشطة التمهيدية ٕٔ
 معلومات/تطبيقات لغة/فهم ادلقروء التقومي ٖٔ
فردي/مركز احلركة/يسأل  دور ادلعلم ٗٔ

 فيجب الطالب فيقومو
تعليم ذايت/تعاوين/ الدرس 

 مركز احلركة
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث

 
 منهج البحث   .أ

 & research)التطويرو حث ىو الب الباحثة يف ىذا البحثاستخدمت 

development)إن  ٖٗ.. طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على نتائج معينة وٕتربة فعالة
ادلدخل التطوير يف مفهومو البسيط ىو منهج منظم يهدف لكشف منتجو أوظلوذج 

أواسًتاتيجية أوطريقة أوخطوة معينة مع تعيينها وإصبلحها وتطويرىا وإنتاجها أومنهج 
وإن مدخل البحث ادلستخدمة ذلذا . 44وٕتريب فعاليتها لتكون جديدة وفعالة ومفيدة

الكبلم  كتاب التعليمي دلهارةال إبنتاجالبحث ىو ادلدخل الكيفي والكمي، وىو البحث 
 .ماالنج ٕادلهنية الثانوية الرفاعي يف مدرسة  شراعلطالبات قسم التمريض الفصل ال

 إجراءات البحث والتطوير   .ب
تاب التعليمي استخدمت الباحثة اخلطوات يف إجراءات ىذا البحث تطوير الك

 ٕادلهنية الثانوية الرفاعي شر يف مدرسة اعدلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض الفصل ال
. ADDIE (Analyze, Design, Development, Implemen, Evaluate)فهو خطوات 

لتطوير الوسيلة  وفضلت الباحثة ىذه اخلطوة ألن لديها خطواة إجرائية بسيطة وواضحة 
التعليمية والكتاب التعليمي وإسًتاتيجية، فوضحت الباحثة ابخلطوات التالية لكي تكون 

 : 45ادلنهج أوضح
 ٖتليل االحتياجات -ٔ

                                                           
43

 Sugiono, metode penelitian  kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung: alfabeta,2009) hlm 297 
44

 Nusa putra, research & development, (penelitian dan pegembangan :suatu pengantar). Jakarta: 

rajawali pers,2011, hlm 67 
45

 Nusa putra, research & development,penelitian dan pegembangan :suatu pengantar. (Depok : 

PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 119 
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 تصميم اإلنتاج -ٕ
 تطوير اإلنتاج -ٖ
 ٕتربة اإلنتاج -ٗ
 تقومي اإلنتاج -٘

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ستشرح الباحثة إجراءات البحث والتطوير شرحا كامبل كما يلي:
 ٖتليل االحتياجات (1

احلاجات وادلشبلت. اخلطواة األوىل يف البحث التطويري ىي وجود 
احلاجة ىي كل األشياء لدي زايدة القيمة عند االنتشار، وادلشكلة ىي 

   46عدم مناسبة الشيء بُت الرجاء والواقع يف ادليدان.
 ٕادلهنية الثانوية تقوم الباحثة بتحليل االحتياجات يف مدرسة الرفاعي  

رفة عملية ماالنج. استخدمت الباحثة على ٖتليل احلاجات ابدلبلحظة دلع
                                                           

46
 Sugiono, metode penelitian  kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung: alfabeta,2009) hlm 299 

 تصميم اإلنتاج

 

 ٕتربة اإلنتاج

 

 تطوير اإلنتاج

 

ليل ٖت
 االحتياجات

 

 تقومي اإلنتاج
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التعليم يف مكان البحث وادلقابلة مع مدرسي اللغة العربية دلعرفة 
 .ادلشكبلت ادلوجودة يف عملية التعليم اللغة العربية

 تصميم اإلنتاج (2
اخلطواة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. ادلراد بو ىو مجع البياانت 
ادلستخدمت لتخطيط وتصميم اإلنتاج، الذي يرجى بو حل ادلشكبلت 

 47وجودة.ادل
الكتاب  تطويرياء احملتاجة يف قامت الباحثة ابلتخطيط عن األش

تاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التعليمي. صممت الباحثة الك
ماالنج   ٕادلهنية الثانوية يف ادلدرسة الرفاعي  التمريض الفصل العاشر

 كالتخطيط يف الكتاب التعليمي واحلاجات احملتاجة قبل التطوير.
 تطوير اإلنتاج (3

اخلطواة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. وىو إنتاج من التخطيط قبلو الذي 
ينتفح لآلخرين. يف تصميم اإلنتاج، أن تشمل ابلصور أواجلدوال لبيان 

 تطويريف ىذا البحث، قامت الباحثة   48زلتوايتو وادلواصفاتو وحجمو.
شر  اعالفصل ال تاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريضالك

 ماالنج. ٕادلهنية الثانوية يف مدرسة الرفاعي 
 ٕتربة اإلنتاج (4

اخلطواة الرابعة ىي ٕتربة اإلنتاج. وىي عملية ٕتربة ادلنتج دلعرفة جودتو 
ابالختبار القبلي واالختبار  ثة بتجربة اإلنتاجقامت الباح 49وفعاليتو.

                                                           
47

 Sugiono, metode penelitian  kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung: alfabeta,2009) hlm 300 
48

 Sugiono, metode penelitian  kuantitatif, …. hlm 301 
49

 Sugiono, metode penelitian  kuantitatif,….. hlm 302 
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 ٕترب الباحثة إىل ىذ الفصل بعد .عدي، يف الفصل العاشر التمريضالب
 ومي اإلنتاج إىل اخلرباء.التق

 تقومي اإلنتاج (5
يف نظام اإلنتاج اخلطواة اخلامسة ىي تقومي اإلنتاج. وىو عملية تقومي 

نة ادلغلقة اليت وزعت عملو. كان التقومي يف ىذه اخلطوة من نتيجة االستبا
 .الفصل العاشر إىل ادلدّرس والطالبات

 ادلنتججتربة  .ج
 تصميم التجربة -2

ادلدخل التطويري التجرييب يتكون من : تصميم رلموعة الوحدة، تصميم  إن
اجملموعتان، تصميم اجملموعات ادلتكافئة. وأما التصميم ادلستخدم يف ٕتريب الكتاب 
التعليمي من البحث التطويري فهو تصميم رلموعة الوحدة بنموذج االختبار القبلي 

. يف ، دلعرفة فعالية التجربة يف تعلم مهارة الكبلم (pretest-postest design)والبعدي 
طالبة الفصل  ٕٔتصميم ىذا البحث استخدمت الباحثة رلموعة واحدة وىي 

 ماالنج. ٕالعاشر يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 
 أفراد التجربة -2

 مدرسة الرفاعيفمجتمع البحث يف ىذا البحث ىو مجيع الطبلب يف 
لقسم التمريض من  شراعلبات الفصل الاماالنج. وعينتو ىو الط ٕة ادلهني الثانوية

 م.ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓانوية للعام الدراسي ادلرحلة الث
 

 البياانت وادلعلومات -3
تشمل ىذه البياانت على البياانت الوصفية والكمية ومصادرىا اليت توضحها 

 الصورة البيانية التالية:
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 ٔ.ٖاجلدول 
 (الكمية البياانت)

 مصدر البياانت البياانت الرقم
إىل الكتاب التعليمي لًتقية مهارة  احتياجات الطالبات ٔ

 الكبلم ) االستبانة ادلغلقة(
 الطالبات

        مهارة الكبلمتصديق زلتوى الكتاب التعليمي لًتقية  ٕ
 ) االستبانة ادلغلقة(

 اخلربان

بعد تنفيذ الكتاب  آراء الطالبات وادلدرسُت وتعليقاهتنّ  ٖ
 ادلعد  ) االستبانة ادلغلقة( مهارة الكبلم التعليمي

 وادلدرسون الطالبات

عند االختبار يف  احملصولة عليهنّ  نتيجة الطالبات ٗ
 االختبار القبلي 

 الطالبات

عند االختبار يف  نتيجة الطالبات احملصولة عليهنّ  ٘
 االختبار البعدي

 الطالبات

 
 ٕ.ٖاجلدول 

 البياانت الوصفية
 مصدر البياانت البياانت الرقم

البياانت عن عملية التعليم والتعلم اليت تشمل على ادلواد  ٔ
التعليمية يف تدريس اللغة العربية وطرق التعليم فيو. 
ووسائلو ومشكبلت التعليم يف ىذه الدراسة عند ادلدرسُت 

 والتقومي والتعليم.) ابدلبلحظة(

 
 الطالبات
 نوادلدرسو 
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اجلدد وادلنهج  اىداف تدريس اللغة العربية لطالبات ٕ
ادلعد  مهارة الكبلمادلصمم ذلا كذلك الكتاب التعليمي 

 ومدى فعاليتها للعملية التعليمية ) ابدلقابلة(

 
 مدير ادلدرسة

مهارة احتياجات ادلدرسُت إىل الكتاب التعليمي لًتقية  ٖ
وعملية التعليم والتعلم اليت تشمل على ادلواد  الكبلم

ادلستحدمة يف دراسة اللغة العربية فيها. ووسائلو 
ومشكبلت التعليم يف ىذه الدراسة عند ادلدرسُت والتقومي 

 يف التعليم )ابدلقابلة( 

 
 

 ادلدرسون

يف اللغة العربية  مهارة الكبلمالتعليقات من خبَتي تنمية  ٗ
 عند تصديق ادلواد التعليمية. )ابالستبانة ادلفتوحة( 

 
 اخلبَتان

 
 أسلوب مجع البياانت -4

 أدوات البحث اليت استخدمتها الباحثة يف ىذا البحث ىي:
 . دليل ادلبلحظةٔ

ستخدمها اإلنسان جلمع اخلربات وادلعلومات من خبلل ما يادلبلحظة ىي وسيلة 
 تطويروالبياانت ادلتعلقة ب وتكون أداة مهمة للباحثة جلمع الواثئق، ٓ٘يسمع ويشاىد

الثانوية عند التعلم ٔتدرسة الرفاعي  التعليمي دلهارة الكبلم، وعن أحوال الطالباتكتاب ال
 ماالنج. ٕادلهنية 

 . دليل ادلقابلةٕ

                                                           
)رايض: دار  اساليبو-ادواتو-البحث العلمي، مفهوموذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق،  50

 ٜٗٔ(، ص. ٜٜٛٔاسامة للنشر والتوزيع، 
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، ٔ٘ادلقابلة ىي أداة ىامة للحصول على ادلعلومات من خبلل مصادرىا البشرية
الكبلم،  خدمها الباحثة لنيل البياانت عن آراء بعض ادلدرس عن أعلية كتاب مهارةفتست

الكتاب مهارة الكبلم  تطويرىف التعليم والتعلم العربية ب وعن خصائص أحوال الطالبات
 ماالنج. ٕادلهنية الثانوية قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي  لطالبات

 . االستبانةٖ
مبلئمة للحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة تعترب االستبانة أداة 

بواقع معُت، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد 
ات بالستبانة جلمع ادلعلومات من الطالوتستخدم ىذه ا .ٕ٘ادلعُت ٔتوضوع االستبيانة

ربية بكتاب العربية للناشئُت قبل يف تعلم اللغة الع ومعرفتهّن األولية واحتياجاهتّن وميوذلنّ 
بعد ٕتربة اإلنتاج. واالستبانة  عدهم عن فعالية استخدام كتاب ادلٕتربة اإلنتاج وعن آرائ

نتاج من كتاب مهارة الكبلم عن آراء اخلرباء ىف رلال احملتوى والتخطيط ضلو قيمة اإل
ات والتعديبلت. قسم التمريض ودلعرفة النواحي اليت البد فيها من التصحيح لطالبات

 .ادلدرس بعد استخدام الكتاب ادلعدواالستبانة عن آراء 
 . اإلختبارٗ

يكون االختبار يف ىذا البحث اختبارين، علا االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
االختبار القبلي ىو االختبار الذي يعطي قبل الربانمج الدراسي، وأما االختبار البعدي 

 ٖ٘بعده.ىو االختبار الذي 

                                                           
 ٖ٘ٔ، ص. نفس ادلرجع  ٔ٘

 .ٕٔٔ، ص. . نفس ادلرجعٕ٘
 ٜٔ( ص. ٜٜٛٔ)األردن: دار الفبلح،  االختبارا التحصيلية: اعدادىا وإجراءىا وٖتليلهادمحم علىي اخلايل،  ٖ٘
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يف اللغة العربية  ستعطي الباحثة الطالبات االختبار القبلي الكتشاف كفاءهتنّ 
ادلادة التعليمية ادلعدة فتعطيهّن  مية ادلعدة، مث بعد أن قدمت إليهنّ قبل تقدمي ادلادة التعلي

 ى كفاءهتّن فيها وفعالية ادلواد التعليمية.الباحثة االختبار البعدي دلعرفة مستو 
 البياانتحتليل  -5

 Descriptive) لتحليل البياانت تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي الوصفي

Statistic Analysis). 
 ٖتليل البياانت من ادلقابلة -ٔ

تقوم الباحثة بتحليل البياانت الورادة من مقابلة ادلدرس، وىي ادلقابلة الىت 
التعليمية دلهارة الكبلم من ٖتتوى على عملية التعليم اللغة العربية على مضمون ادلواد 

حيث: أسسها، وتنظيمها، واستمرارىا، وتتبعها، وتكاملها، ومناسبتها، والنشاطات 
 التعليمية، وفعاليتها وكذلك تقوؽلها وما يتعلق ابدلنهج يف تلك ادلدرسة.

 ٖتليل البياانت من االستبانة -ٕ
تحكيم من خبَت تقوم الباحثة بتحليل البياانت ادلتوفرة من خبلل االستبانة ال

م ، ومدرس اللغة العربية تعليم اللغة العربية وخبَت عن ادلادة التعليمية دلهارة الكبل
ماالنج، لتصوير آرائهم ضلو ىذه ادلادة  ٕادلهنية الثانوية يف مدرسة الرفاعي  والطالبات

 التعليمية ابالستخدام الكتاب التعليمية دلهارة الكبلم.
إلستبانة مقاييس "ليكرت"، وىي أسلوب استخدمت الباحثة يف ىذه ا

لنفسية. ويف ىذه ادلقياس أن لقياس السلوكيات والتفصيبلت مستعمل يف االختبار ا
 54اليلزم االختيار األسئلة السلبية ولكن أيضا اختيار األسئلة اإلجابية. الطالبات

                                                           
54

 Zainal Arifin, evaluasi pembelajaran prinsip teknik dan prosedur, (Bandung : PT. Rosdakarya 

2005) hal 159 
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وىذه ادلقاييس اإلستباانت يف رلال اإلحصاءات. يعتمد ادلقاييس على دليل 
 جة الوافقية أو االعًتاض على صيغة ما:در 

 ٖ.ٖاجلدول 
 (معيار النتيجة)

 البياانت الدرجة
 شلتاز ٗ
 جيد ٖ
 مقبول ٕ
 انقص  ٔ

 
 ٖتليل البياانت من االختبار  -ٖ

ادلواد  تطويرٖتليل البياانت اليت ستحصل عليها الباحثة من النتيجة التجريبية 
دلهارة الكبلم يف االختبار دلعرفة فعالية ىذه ادلواد وكفاءهتا للحصول على اذلدف من 

 ٘٘ىو : t-tesابلرمز اختبار  التعليم اللغة العربية 
 

        
  

√
∑   

       

  

 البيان :
 متوسطة االضلراف بُت اختبارين )اختبار القبلي والبعدي(=    
     - d، والرموز ادلستخدمة: كل الطالباتاضلراف نتيجة  =    
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 SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13, (Jakarta: 

RinekaCipta, 2006) Hlm. 349-350 
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 دلربعة من اضلراف نتيجة كل الطالبات= اجلملة ا
N عدد أفراد العينة = 

d.b = التعيُت بN-ٔ 
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 الفصل الرابع

 وحتليلها ومناقشتهاعرض البياانت 

ػلتوي ىذا الفصل على عرض حملة عن ميدان الدراسة وعرض بياانت البحث  
 وٖتليلها ومناقشتها، وىو كما البياانت التالية:

 ماالنج 2رفاعي الثانوية ادلهنية بحث األول : حملة عن مدرسة الادل

غوندنج  ٕماالنج يف شارع كاتوانج رقم  ٕادلهنية الثانوية تقع مدرسة الرفاعي 
يؤسس مدرسة .شرقية. تقع ىذه ادلدرسة يف منطقة ماالنج جنوبيةاللغي ماالنج جاوى 

ميبلدية، ىذه ادلدرسة ٖتت أتسيس  ٕٔٔٓماالنج يف سنة  ٕادلهنية الثانوية الرفاعي 
م مع مرافق حديثة وغَت مكلفة. ٜٜٜٔمعهد الرفاعي احلديث وأنشئت منذ سنة 

الغرض من كفاءة التمريض يف مدرسة  .56مؤسسها الدكتور احلاج أمحد مفلح عزام
إعداد اخلرغلُت لدخول عامل العمل يف رلال ماالنج ىو:  ٕالرفاعي الثانوية ادلهنية 

تنفيذ احتياجات ، توفَت استقبللية التزويد ٔتمارسة األعمال يف رلال التمريض ،التمريض
 .57وعامل األعمال / العامل الصناعيعامة 

ماالنج  ٕمدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية العربية يف اذلدف العام من تعليم اللغة 
م لغتُت علا العربية واالصللزية. على التواصل ابستخدا ىو أن يكون الطالبات قادرات

ماالنج يعتمد على ادلواد  ٕمدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية تعليم مهارة الكبلم يف 
"، ويسَت ٗ" العربية للناشئُت جزء التعليمية. والكتب ادلستخدمة يف عملية التعليم ىو 

                                                           
 ماالنج ٕواثئق يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية   ٙ٘

 ادلرجع نفسوواثئق،   ٚ٘
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هبا مدرس اللغة العربية يف عملية التعليم بستخدام الطريقة التلقُت/ادلبتدئي. واللغة 
 .عند التعليم ىي العربية ٔتساعدة ترمجة إلكًتونيات ادلستعملة

يوم األربعاء يف كان درس اللغة العربية غلهز للدارسُت حصتان يف السبوع، يعٍت 
ىل عشرة الدقائق حىت التاسعة إىل عشرة يف فصل العاشر. ولكل حصة الثامنة إالساعة 

  58دقيقة. ٓٗ

يف  دلهارة الكالم لطالبات قسم التمريض التعليمي الكتابتطوير ادلبحث الثاين : 
 ماالنج 2ادلهنية  مدرسة الرفاعي الثانوية

الباحثة ىذا الكتاب، قامت الباحثة ٔتبلحظة عملية تعليم  طورتأن  قبل     
لطالبات قسم التمرض  ماالنج ٕادلهنية  يف مدرسة الرفاعي الثانويةاللغة العربية 

البات وكفائتهّن حوال الطمبلحظة الباحثة ىف ادليدان، عن أ ومنالفصل العاشر. 
طرق التدريس  كانت نتائج ىذه ادلبلحظة أساسا الختياروبيئتهّن يوميا.  

والوسائل ادلعينة وأساليب التقومي ادلناسبة أبحوال الطالبات، حيث ؽلكن هبا 
تقدمي ادلواد التعليمية ادلعدة فعالية تستطيع أن ترقي كفاءة الطالبات يف مهارة 

  الكبلم.

 حتليل احلاجات  .1

 ٕادلهنية  مدرسة الرفاعي الثانويةىف  ادلدرسقامت الباحث ٔتبلحظة 
ىف تعليم اللغة العربية  ٕٛٔٓمارس  ٕٛيوم األربعاء  ىف اوى الشرقيةماالنج ج

خاّصة ىف تعليم مهارة الكبلم. إن الكتاب ادلستخدم يف تعليم اللغة العربية ىو 
. يتصف أبن مضمون ادلواد التعليمية يف الكتاب ادلدروسة ٗالعربية للناشئن جزء 

لى لتمريض بل يتضمن عال ػلتوى على ادلوضوعات ادلناسب لطالبات قسم ا

                                                           
 ٕٛٔٓمارس  ٖٔ، األستاذ دمحم زكراي مدرس اللغة الغربية ادلقابلة، مع   ٛ٘
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ادلوضوعات اليت يتعلمها الطالبات يف ادلدرسة الثانوية أولطالبات اجلامعة. 
 وموضوعات سلتلفة عن ادلوضوعات ػلتاج إليها طالبات قسم التمريض.

للغة العربية ألن كان ادلدرس يستخدم الطريقة ادلباشرة والتلقُت يف تعليم ا
ن يتكلم ابللغة اإلندونيسية. فيشرح ادلدرس ادلواد التعليمية مدرس مل يستطع أ

يعطي ادلدرس األمثلة ابللغة العربية الًتمجة االكًتونية. ابللغة العربية ؤتساعدة 
 منها الطالبات يستطعن حىت الطالبات، لدى ادلعروفة والتضاد ادلرادفإبعطاء 

 اللغة تعليم يف مستخدمة التعليمية ووسائل. جيدا فهما ادلدرس يقصده ما فهم
 الطالبات أعمال على التقومي يف ادلدرس اعتمد. فقط والقلم السبورة ىي العربية

 .  التعليمي الكتاب يف ادلوجودة ابلتدريبات
يوم  فيها واشًتاكهنّ  التعليم عملية يف الطالبات استجابة الباحثة الحظت   

 اللغة تعلم يف رغبة ذلنّ  الطالبات بعض أن فوجدت ،ٕٛٔٓمارس  ٕٛاألربعاء 
 إجابة من ادلدرس أمر ٔتا وعملن بو واىتمن ادلدرس قالو ما إىل فاستمعن العربية،

 بعض ولكن،. ذلنّ  قدمت اليت الواجبات وأعمال التدريبات يف ادلطروحة سئلة األ
 يف ويتكسلن زمبلئهنّ  مع فتحدثن العربية، ابللغة كثَتا يهتمن مل الطالبات

 العربية اللغة منيتعل ومل العامة ادلتوسطة ادلدرسة من متخرجات وأكثرىنّ . التعلم
 .فحسب والًتمجة ادلفردات تعلم إال
مدرسة ىف  دلهارة الكبلمأن ادلشكبلت الكبَتة يف عملية التعليم والتعلم   

ماالنج جاوى الشرقية لطالبات، ليس ىناك ادلواد  ٕادلهنية  الرفاعي الثانوية
مطابقة ْتاجات وكفاءة الطالبات. كما عرفت الباحثة أهنّن ضعيف يف التعليمية 

م ادلناسب مهارة الكبلم، وىذا الضعف انتج من عدم ادلواد التعليمية دلهارة الكبل
 وتسعى الباحثة حلل ىذه ادلشكلة يف مدرسة الرفاعي الثانويةوقلة شلارسة الكبلم. 

ب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات الكتا ماالنج جاوى الشرقية بتطوير ٕنية ادله
 قسم التمريض.
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قامت الباحثة بتحليل البياانت الواردة يف مقابلة مع رئيسة ادلدرسة وادلدّرس 
ماالنج، وىي مقابلة اليت ٖتتوى على تعليق  ٕادلهنية  الرفاعي الثانوية والطالبات

سائل وادلادة أتسس ىذه ادلدرسة، أىداف ادلدرسة والتعليم وطريقة تعليمها والو 
ادلستخدمة مدرس اللغة العربية يف العملية التعليم وأحوال الطالبات من ميوذلّن 

 واىتمامهّن ودوافعهّن يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكبلم.

ماالنج جاوى الشرقية  ٕادلهنية  نتائج ادلقابلة مع رئيسة ادلدرسة الرفاعي الثانوية -
 :ٜ٘بعد ادلقابلة على ادلعلومات اآلتيةوحاصلت الباحثة 

 م ٕٔٔٓماالنج جاوى الشرقة يف سنة  ٕادلهنية  تؤسس مدرسة الرفاعي الثانوية •
العربية يف ىذه ادلدرسة أن يفهن الطالبات الكتب العربية  أىداف تعليم اللغة •

 ابللغة العربية. ويستطعن أن يتكلمن
 ٗادلستخدم يف العملية التعليمية ىو الكتاب العربية للناشُت جزء  الكتاب التعليم •
من ادلدرسة  ية سلتلفة ألن ليس كل ىّن متخرجنكفاءة الطالبات يف اللغة العرب •

ادلتوسطة اإلسبلمية. وكثَت من الطالبات ضعيف يف مهارة الكبلم. ليس ىناك 
 الكتاب اوادلادة ادلقرر لتعليم مهارة الكبلم.

مع مدّرس اللغة العربية  احثة بتحليل البياانت الواردة يف مقابلةقامت الب
ماالنج جاوى الشرقية، وىي ادلقابلة اليت ٖتتوي على تعليق  ٕادلهنية  الرفاعي الثانوية

ادلنهج ومادة التعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكبلم، واحوال الطالبات يف 
 ٕٛمهارة الكبلم. قامت الباحثة ادلقابلة يف يوم األربعاء تعليم اللغة العربية خاصة يف 

ماالنج جاوى الشرقية. أراد ادلدرس  ٕادلهنية  يف ديوان الرفاعي الثانوية ٕٛٔٓمارس 
أن يقدر طبلهبم على الكبلم ابللغة العربية ولكن ليس ىناك ادلواد التعليمية مطابقة 

أن يطبقنها  يستطعندات ادلتنوعة والادلفر  أن الطالبات ػلفظنابختياجات الطالبات. 
   ىف الكبلم.  

                                                           
  ٕٛٔٓمارس  ٖٔادلقابلة، رئيسة ادلدرسة مع األستاذة سيسوايت،   ٜ٘
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وىي كتاب تعليم  ٗأن الكتاب ادلستخدم ىو كتاب العربية للناشئُت جزء 
اللغة العربية على مستوى جامعي. وأن طريقة التعليم ادلستخدمة ىي الطريقة التلقُت 

م والًتمجة االكًتونية. وادلباشرة والتستخدم الوسائل التعليمية ادلتنوعة إال السبورة والقل
ألفو الدكتور زلمود  ٗلتعليم مهارة الكبلم استخدم كتاب العربية للناشئُت جزء 

 امسائل.
عملية التعليم ىي أن دوافع الطالبات يف  وادلشكبلت اليت يوجها ادلدرس يف

ادلواد ادلناسبة ْتاجات الطالبات يف  ألن عدم ن،تعلم اللغة العربية قليل فهّن يتكسل
الكبلم وقليل شلارسة  ما كبلم مدرس من الطالبات ال يفهمن رلال الصحة. وكثَت

ولذلك ػلتاج ادلدّرس إىل مادة مهارة الكبلم لقسم التمريض اليت تناسب اللغة العربية 
م لذلك تقو  .ْتاجات الطالبات يف رلال الصحة حىت ٕتعل عملية التعليم مفيدة

عملية لتكون  لطالبات قسم التمريض رة الكبلماالكتاب التعليمي دله الباحثة بتطوير
ابللغة العربية يف أنشطتهّن   التعليم ادلمتع حىت يستطعن الطالبات أن يتكلمن

 كادلمرضة.
وقبل أن تصمم الباحثة ادلواد التعليمية لتعليم مهارة الكبلم وزعت الباحثة   

الفصل العاشر دلعرفة خلفيتهّن ىف تعلم اللغة العربية ولتعيُت اإلستبانة على طالبات 
 طالبات. ٕٔاذلدف يف إعداد كتاب التعليمي. وعددىن 

 ٔ.ٗاجلدول 
 الطالبات ٖتليل اإلحتياجات

1. Identitas Anda 

a. Nama :………………………………………… 

b. Kelas :………………………………………… 

c. Umur………………Tahun 

d. Jenjang pendidikan sebelum masuk di SMK Al-Rifa’ie 2 Malang 

1) SD/MI…………………………………… 

2) SMP/MTs………………………………… 

e. Bahasa ibu……………………………………………. 

2. pernahkah anda mendapat atau belajar bahasa arab sebelum anda 

mempelajarinya di SMK Al-Rifa’ie 2 Malang 

a. (….) pernah 

b. (….) tidak pernah sama sekali 

3. bagi yang menjawab pernah belajar bahasa arab, tolong sebutkan: 
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a. Dimana dan berapa lama anda belajar? 

(……) di SD/MI…………………………….Selama……………….. 

bulan/tahun 

(……)diSMP/MTs……………………Selama……………bulan/tahun 

(……)dipesantren……………… 

…Selama…………………bulan/tahun 

(……)dilembagakursus/privat……………Selama…………bulan/tahun 

b. Bahasa arab seperti apakah yang anda pelajari dan diajarkan oleh guru 

anda? Tolong beri penjelasan! 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

c. Bagaimana tanggapan anda terhadap pembelajaran bahasa arab yang 

pernah anda dapatkan tersebut? 

(….) belajar bahasa arab itu sulit dan membosankan 

karena……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

(….)belajar bahasa arab itu mudah dan mengasikkan 

(….) atau anda punya pandangan lain, 

sebutkan…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

d. Kemampuan anda dalam memahami dialog dalam bahasa arab 

(….) rendah 

(….) sedang 

(….) tinggi 

e. Apakah bahasa arab yang pernah anda pelajari masih berpengaruh pada 

ingatan anda? 

(….) masih berpengaruh 

(….) sudah tidak berpengaruh 

(….) anda memiliki keterangan lainnya, uraikan! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

4. anda menginginkan agar dapat (berilah tanda ceklis) 

(….) berbicara bahasa arab seperti yang anda dengar saja (reseptif)  

(….)berbicara bahasa arab dengan pengembangan dari yang anda 

dengar (produktif) 

 

5. kira-kira untuk kepentingan apa anda mempelajari dan diajarkan bahasa 

arab? Jawaban bisa lebih dari satu. 

(….)  bekerja sebagai perawat/tenaga media di arab 

(….)  menunjang kelancaran dan profesionalitas saya sebagai tenaga 

perawat 

(….) menunjang kelancaran komunikasi dan profesionalitas kerja saya 

sebagai tenaga perawat/ medis terutama dalam berkomunikasi dengan 

pasien yang berasal dari negara arab dan mejalani perawatan di 

indonesia.  

(….) menunjang kelancaran komunikasi dan profesionalitas kerja saya 

sebagai tenaga perawat/ medis terutama dalam berkomunikasi dengan 



ٗٚ 
 

 

tenaga medis lainnya yang kerja di indonesia( mereka tidak bisa 

berbahasa selain arab) 

(….)  mungkin ada pendapat lain, sebutkan! 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. Kira – kira dengan siapa anda akan menggunakan bahasa arab? Berilah tanda 

ceklis. Pilihan bisa lebih dari satu. 

(….) dengan teman dalam kelompok perawat 

(….) dengan teman perawat secara individu 

(….) dengan dokter 

(….) dengan kelompok dokter 

(….) dengan pasien 

(….) dengan pengunjung pasien/rumah sakit 

(….) dengan pegawai administrasi rumah sakit 

(….) dengan apoteker 

(….) dengan komponen yang lain, sebutkan! 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. Apa yang anda  lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa arab anda 

sebagai calon perawat? 

(….) menghafal dan memahami kosa kata tentang keperawatan 

(….) membuat kelompok belajar bahasa arab dengan teman sesama 

calon perawat 

(….) mempelajari buku – buku bahasa arab tentang keperawatan 

 

8. Apakah anda butuh untuk di buatkan buku bahasa arab (kemampuan 

berbicara) yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan anda sebagai 

calon tenaga medis? Berilah tanda ceklis. 

(….) butuh 

(….) tidak butuh 



 
 انلت الباحثة ادلعلومات وخلفية الطالبات السابقة  من االستبانة

 طالبات ٖسنة =  ٚٔ ،طالبة ٚسنة =  ٙٔ ،طالبة ٔٔسنة = ٘ٔالعمر :  -( ٔ
 ٙٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية :  ،طالبات ٘متخّرجة : ادلدرسة ادلتوسطة :  -    

سنة، وكذالك أكثرىّن متخرجات من ادلدرسة ادلتوسطة  ٘ٔ. أكثر عمرىّن طالبة
 اإلسبلمية.

. من البياانت السابقة طالبة ٕٓ:اللغة العربية ، يتعلمنطالبة ٔ: اللغة العربية( مل تتعلم ٕ
 ة أّن أكثرىّن تعلمن اللغة العربية.انلت الباحث

 .طالبة ٛٔطالبات ادلعهد :  ٖ( ادلدرسة ادلتوسطة : ٖ
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 .تعلمت بعض الطالبت : حفظ ادلفردات والًتجة ادلقالة العربية إىل االندونيسية
 .طالبات ٜطالبة : سهلة  ٕٔ:  ة اللغة العربية: الصعبرأي ىّن عن دراس

 .طالبة ٛٔطالبات، متوسطة :  ٖبسيطة : كفاءة زلادثة اللغة العربية : 
 .طالبات ٛطالبة ال تتأثر:  ٖٔأثر تعليم اللغة العربية يف ذىن الطالبات، تتأثر : 

أكثرىن تعلمن اللغة العربية يف الفصل األول يف ىذا ادلعهد ومل تعلمن يف مدرستهن 
ونيسية، وأكثرىن القبل، وتعلمن حول حفظ ادلفردات والًتجة ادلقالة العربية إىل االند

 يقلن أن اللغة العربية صعبة.
. أكثرىن أردن أن يتعلمن طالبة ٔ، مهارة االستقبالية: طالبة ٕٓ( مهارة اإلنتاجية :ٗ

 اللغة العربية اإلنتاجية.
. ٕ، . سهولة التحدث مع اللمرضات من العربٔحاجتهن يف تعلم اللغة العربية :  (٘

. ٗ. للعمل كاللممرضة يف العرب، ٖلذين يتدوى، لسهولة التحدث مع ادلرضى العريب ا
يف . أكثرىن ػلتجن أن يتعلمن اللغة العربية: لسهولة لسهولة يف العمل كادلمرضة

، ولسهولة يف التحدث مع ادلرضى العريب الذين التحدث مع اللمرضات من العرب
 للعمل كاللممرضة يف العرب، ولسهولة يف العمل كادلمرضة. يتدوى، و

. ابدلمرضة، ٖابدلرضى،  .ٕ. ابلزور ادلرضى يف ادلشتسفي،ٔ لغة العربية:استخدمن ال( ٙ
 ابلطبيب. ٗ
( الدراسة ٕ( اخلفط والفهم ادلفردات عن التمريض،ٔسعيهّن يف ترقية اللغة العربية: ( ٚ

 عن كتب التمريض يف اللغة العربية
طالبة.   ٕٔػلتاج :  ض( :( احتياجهّن بتأليف الكتاب العربية )مهارة الكبلم للتمريٛ

 هبذا الكتاب. كل ىّن ػلتجن
عرفت الباحثة أن بعض الطالبات مل يتعلمن اللغة العربية إال يف ىذه ادلدرسة حىت 

سلتلفة، ويفًتض أن اللغة العربية صعبة وشللة. قدرة الطالبات على فهم  تكون قدراهتنّ 
احلوار بسيطة، لكنهن يرغنب من التحدث ابللغة العربية لدعم التواصل واالحًتاف يف 

 ض.رلال الطيب. ولًتقية كفاءة اللغة العربية الطالبات يردن حفظ وفهم مفردات عن التمري
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جاهتن كموظفات ْتاتناسب الذي كتاب التعليمي   مائة ابدلائة من الطالبات ػلتجن
طبيات. من النتائج السابقة عرفت الباحثة أن مشكلة تعليم اللغة العربية ىي عدم 

جات الطالبات يف رلال التمريض. ادلادة مهارة الكبلم اليت تناسب ْت الكتاب التعليمي
طالبات قسم للكبلم لرة اامن ىذا احلال ٖتتاج الباحثة إىل إعداد كتاب التعليمي دله

 التمريض. 
أن تعليم اللغة العربية لقسم التمريض يستخدم ادلصطلحات ادلعينة. والبد لكل 

ة ىذه ادلصطلحات يف الكتاب طالبات أن تعرف كل ىذه ادلصطلحات. وكتبت الباحث
عنها من االستبانة اليت  . عرفت الباحثة خلفية الطالبات وادلواضع اليت يتحدثنادلطور

 .فيها اليت تعيش فيها الطالبات ويعملن ي من البيئة واحلالةٖتتو 
   ٕ.ٗولاجلد

 ٖتليل االحتياجات حول موضوع اللغة العبية
 نسبة مائوية عدد اإلستجابة األسئلة الرقم
 %ٗ،ٜٓ ٜٔ أعضاء اجلسم ٔ
 %ٛ،ٕٗ ٜ الصحة بُت ادلاضي واحلاضر ٕ
 %ٗ،ٔٚ ٘ٔ أمساء ادلهن ٖ
 %ٚ،٘ٛ ٛٔ يف غرفة الفحص ٗ
 %ٓٓٔ ٕٔ أدوات الطب ٘
 %ٗ،ٔٚ ٘ٔ يف صيدلية ٙ
 %ٗ،ٔٚ ٘ٔ الغراف يف ادلستشفى ٚ
 %ٙ،ٙٙ ٗٔ عناية ابلصحة ٛ
 %ٔ،ٙٚ ٙٔ أمساء األمراض ٜ

يف مدرسة  ابق أن معظم الطالبات اليت يدرسناستنتج الباحثة من اجلدول الس
جن إىل ادلواضع اللغوية ادلتنوعة، ماالنج بقسم التمريض ػلت ٕهنية الرفاعي الثاموية ادل

 ىي: من ادلواضع احتياجاوأكثر 
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 أدوات الطب -
 أعضاء اجلسم -
 يف غرفة الفحص -
 أمساء األمراض -

طالبات قسم التمريض الكتاب التعليمي دلهارة الكبلم ل أخدت الباحثة تطوير
وبعد ذلك طورت الباحثة الكتاب التعليمي  أربعة ادلوضوعات. أكثرىن ؼلًتن

 قسمهن وحاجتهن. دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض الفصل العاشر إبىتمام

 تصميم اإلنتاج .2

صممت الباحثة كتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض 
بعد أن حصل البياانت وادلعلومات كما ذكرت الباحثة من قبل. ىذا الكتاب 

 على مادة الكبلم وتدريباهتا. ٖتتوي

وحجم الورق من  (hardcopy)والكتاب التعليمي بشكل مطبوع الورقي 
 ،ادلواد التعليمية مناسب ْتاجات طالبات قسم التمريض(، A4)الكتاب ىو 

هارة الكبلم، أي ٖتديد عما أردن الطالبات وادلعلم أن ٖتديد أىداف تعلم م
( ٕ،القدرة على نطق الكلمة(ٔابلعملية التعليمية وىو  ػلصلن بعد أن قمن

تطبيق ( القدرة على ٗ، فهم احلوار ( القدرة علىٖ،حفظ ادلفردات القدرة على 
على أربعة الكتاب ٖتتوي  ( القدرة على وصف الصورة البسيطة.٘، احلوار

، ال موضوعات وىي: أعضاء اجلسم، َأمْسَاُء اأَلْمرَاِض، أََدَواتُ  يِف ُغْرَفِة ِطبِّ
 . تتكون التدريبات من ادلفردات واحلوار والتحدث/الوصفالَفْحِص، و 

فاخلطوة اليت قامت الباحثة بتصميم الكتاب ىي تعيُت العناصر 
ادلستخدمة وىي الغبلف، ادلقدمة، دليل استخدام الكتاب، معيار الكفاءة، 

 راجع.  ادلخفوظات، قائمة ادلفردات، وادل زلتوى ادلادة، التدريبات،
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 تطوير اإلنتاج .1
بعد أن صممت الباحثة مادة الكبلم مث طورت الباحثة الكتاب التعليمي 
دلهارة الكبلم دلهنة التمريض يف الفصل العاشر. رتبت الباحثة عناصر الكتاب، وىي 

، ادلعلم، أىداف الدراسة تتكون من الغبلف، ادلقدمة، دليل استخدام الكتاب، دليل
احلوار، التدريبات، ادلخفوظات، قائمة ادلفردات وادلراجع. ويبدو ادلفردات اجلديدة، 

 ىذا الًتتيب يف الصور اآلتية:
 الغبلف .أ 

الكتاب التعليمي ادلعد يسمى " كتاب تعليم مهارة الكبلم للمدرسة الثانوية 
صورة ادلمرضة والسماعة الطبية، وفيو اسم  ادلهنية لقسم التمريض"، الغبلف األمامي 

 والصور ادللون. وموضوع الكتاب، ومرحلة يستخدم ىذا الكتابكاتبة، 
 ادلقدمة  .ب 

وزلتوايت الكتاب  ةويزيد فيها وصف الكاتب ةالتمهيد من الكاتب ٖتتوي على 
ٖتتوي يف تلك الصفحة على التمهيد من الكاتبة وكلمة الشكر  وأىداف الدراسة.

كتابة زلتوايت الكتاب، .عدلية كتابة الكتاب التعليمي ادلوالتقدير دلن ساىم يف عم
يتكون من أربعة موضوعات  احملتوايت ابلكتابة ادللونة كي ٕتذب الطالبات يف قرائتها

ىي: أعضاء اجلسم، أمساء األمراض، أدوات الطيب، يف غرفة الفحص. دليل 
كتبت ، و ليكون الدرس غلري على شكل جيد ى االرشاداتٖتتوي علاالستخدام 

الكتاب للمعلم ابللغة اإلندونيسيا لسهولة استعمالو دلعلم الباحثة دليل استخدام 
 أىداف الدراسة والغبلف لكل ادلوضوع. وادلتعلم.

 زلتوى ادلادة .ج 
ػلتوي ىذا الكتاب على أربعة وحدة، الوحدة األوىل أعضاء اجلسم، الوحدة 

 ص.الثانية امساء األمراض، الوحدة الثالثة أدوات الطب، الوحدة األربع يف غرفة الفح
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لكل الوحدة فيها ادلفردات اجلديدة ابلصور ادلناسبة وادللونة، احلوار يف تعليم الكبلم 
 دلمارسة اللغة العربية.

 التدريبات .د 
تتكون التدريبات يف ىذه ادلادة ىي التدربيات لكال األبواب. هتدف 

. التدريبات لكل األبواب لتسهيل الطالبات لفهم ادلادة بطريقة عمل الواجبات ادلعدة
فَرَدات، الثاين التدريب عن يتكون التدريبات مخسة أنواع. األول 

ُ
التدريب عن ادل

. يف األخَت كتنب الباحثة احملفوظات لكل الوحدة، وكذالك قائمة ادلفردات الكبلم
 لكل وحدة.

 قائمة ادلراجع .ه 
ترصد الباحثة فيها ادلراجع اليت استخدمتها يف إعداد ادلواد التعليمية. وهبذه 

مة كي يعرفوا ادلدرسُت والتبلميذ ادلراجع الرئيسية ادلستخدمة يف كتابة ىذا القائ
 الكتاب.

وبعد انتهاء عملية التطوير، سلمت الباحثة الكتاب التعليمي ادلطور للخبَتين 
لتحكيمو. قدمت الباحثة ادلواد التعليمية للخبَتين يف تعليم اللغة العربية ليقوم ابلتقدمي 

خبَتان يف  تعليمية على صورهتا اجليدة. وعلاواالرشادات لتكون ادلواد الواالقًتحات 
رلال اللغة العربية واحملتوى ادلادة ويف رلال تصميم ادلادة اللغة العربية. قدمت الباحثة  
كتاب التعليمي دلهارة الكبلم ادلطورة إىل األستاذ ابو عمر دمحم زكراي واألستاذ أمحد 

 يمو فيما يلي: مكي حسن وأما نتيجة ٖتك

 

 ٖ.ٗاجلدول 
 نتائج التحكيم من اخلبَت األول عن زلتوى ادلادة

 وادلعٌت من كل األرقام كما يلي:

 ضعيف( ٔ( مقبول )ٕ( جيد )ٖ) ( جيد جداٗ)
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( : جيد جدا ٗ( : جيد        ) ٖ( : مقبول      ) ٕ( ضعيف     )ٔ:) التقدير  
العناصر  البنود ٔ ٕ ٖ  ٗ

 التحكيم
     - لغة  لغة الكتاب سهلة ومفهومة

 لغة الكتاب واضحة -      الكتاب
     - التدرج 
     - لغة الكتاب مناسبة لطالبات ادلبتدئ 
     - مبلئمة  وضوح األىداف

 سهلة التعليم -      ادلواد
     - التدرج 
     - مبلئمة ْتاجة الطالبات 
     - مناسبة الصور ابدلادة 
     - صدق ادلواد التعليمية 
     - عرض  وضوح يف دليل االستخدام

 الًتتيب يف تقدؽلو -      ادلادة
     - التقومي مناسبة عدد التدريبات 
     -  األسئلة لقياس قدرة الطالبات دلهارة

 الكبلم
  

" أعطى تقدير "جيد وابلتايل من نتائج االستبانة، من اجلدول السابق أن اخلبَت
لغة ادلنتج ، تناسب يف األىداف، الدليل االستخداموضوح يف  ، وىي:ثانية عشر البنودل

،  ،وضوح البياانت، مناسبة ٔتستوى الطالبات ، استخدام اللغة الكتابسهلة ومفهومة
مستوى صعوبة ادلادة ، الوضوح يف تقدمي ادلادةمناسبة ادلادة ابدلستوى الطالبات، 

التدريبات يف ىذه ادلواد ، ادلقصودمناسبة الصور ابدلادة ، التدرج يف صعوبة ادلادة، مناسب



٘ٗ 
 

 

، وبنود واحد أعطى اخلبَت السهولة يف التعليم، ادلعد تساعد الطالبات يف تنمية الكبلم
أما نتيجة البياانت من استبانة خبَت زلتوى ادلادة   .استخدام اللغة السليمةمقبول وىو 

 كما يلي:

 ٗ.ٗ اجلدول

 (ادلادةنتيجة االستبانة األوىل من خبَت زلتوى )

 النتيجة التقدير الدرجة
 - جيد جدا ٗ
  ٕٔ جيد ٖ
 ٔ مقبول ٕ
 - انقص ٔ

إضافة إىل االستبانة احملصولة، عرفت الباحثة أن النتيجة من استبانة خبَت زلتوى  
". فتفسَت ىذا التقدير ىو أن ىذا الكتاب ؽلكن استخدامها  ادلادة ىي يف التقدير "جيد

ماالنج، لكن غلب الباحثة أن  ٕيف تعليم مهارة الكبلم ٔتدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 
 تصلح قبل تطبيقها إىل الطالبات. 

االقًتاحات  أما االقًتاحات والتعليقات من األستاذ ابو عمر دمحم زكراي كما يلي:
اللغة العربية ادلتقنة، البد من دراسة اللغة العربية بشكل جيد ومفهوم الفهم ىي استعمال 

صحيح، أعطي كلمات ومفردات الصحيح، تعلم مفردات بعض الكلمات ابلشكل ال
رجوا تعلم اللغة العربية أكثر، سهولة ىذا الكتاب ومفهوم لدي اجلميع، اللغة أكثر، أ

تصحيح اللغوي أو  فع لطالبات ادلبتدئُت.العربية سهلة جدا، الكتاب جدا شلتاز وبن
اإلمبلء ادلثال: كتبت الباحثة "َأَصْبُت" الصحيح "ُأِصْبُت"، تصحيح أساليب األسئلة 
ادلناسبة، تصحيح الصورة ادلناسبة يف ادلفردات. وبعد ادلبلحضة فصححت الباحثة 

 األخطاء اللغوية واإلمبلئي واألساليب.
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 ٘.ٗ اجلدول

 (من اخلبَت الثاين عن تصميم ادلادةنتائج التحكيم )

 وادلعٌت من كل األرقام كما يلي:

 ضعيف( ٔ( مقبول )ٕ( جيد )ٖ) ( جيد جداٗ)

( : جيد جدا ٗ( : جيد      ) ٖ( : مقبول       ) ٕ( ضعيف      )ٔ:) التقدير     
العناصر  البنود ٔ ٕ ٖ  ٗ

 التحكيم
     - ادلوجو وضوح الكتابة 
     - جذابة الكتابة 
     - مناسبة قياس الكتاب 
     - انضباط قياس احلروف 

     - مناسبة اندماج األلوان 
     - مجال عرض الصورة 

     -  ادلادة  مناسبة الصور ابدلفردات
 وضوح احملتوى -      التعليمية

     - سهولة الفهم 
     - التدريبات وضوح األمر يف التدريبات 
     -  بعملية أشكال النشاطات مناسبة

 الصحة
     - سهولة الفهم 
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ومن االستبانة اليت تتضمن فيها البنود السابقة أييت هبا النتيجة وادلدخبلت من 
مدرس يف جامعة موالان مالك  اخلبَت يف تصميم ادلنتج ىو األستاذ أمحد مكي حسن

غيَت يف ت ، (Bolt)كتابة ادلفردات اجلديدة جريئة  وىي: إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج
 الشكل قائمة ادلفردات، إعطاء شعار يف غبلف الكتاب الوراء. 

 ٙ.ٗاجلدول 

 (ادلادة نتيجة االستبانة الثاين من خبَت تصميم)

 النتيجة التقدير الدرجة
 ٙٔ  = ٗ xٗ  جيد جدا ٗ
  ٖٓ = ٖ xٓٔ جيد ٖ
  - مقبول ٕ
 - انقص ٔ

التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم وبعد ادلبلحظة فصححت الباحثة كتاب 
ماالنج. مث قامت الباحثة بتصحيح الكتاب  ٕالتمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض، حسب تعليقات خبَتين. فاخلطوة التالية 
 جودة فهي:ن األخطاء والنقاص ادلو تعٍت التحسينات، وتكون بتحسُت الكتاب ع

 . كتابة ادلفردات غري واضحة وخمطئةأ

كان الكتابة ادلفردات اجلديدة غَت واضحة مث اصلحت الباحثة ادلفردات اجلديدة  -
 بتكثيف الكتابة جلعلها واضحة.

بُت الصورة وادلفردة غَت مناسب مثل الصورة األسنان وكتنب الباحثة السن مث  -
 أصلحت الباحثة األسنان.

 األنسجة" سلطئة والصحيح " مناديل"كان الكتابة "  -

 . إصالح األساليب اجليد يف احلوارب
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 ٔاحلوار ( ٔ)الوحدة 

 كان الكتابة " اان عارف" سلطئة والصحيح " اان أعرف" -
 كان الكتابة " واألخرى؟" سلطئة والصحيح " و ماىي األعضاء األخرى؟ " -

 ٕاحلوار 

 "َأاَن أَتـَْيُت ِمَن اَْلَمْقَصفِ  " سلطئة والصحيح " َأاَن ِمَن اَْلَمْقَصفِ كان الكتابة "  -
 "َما ُىَو الُسَؤال؟" سلطئة والصحيح "  َما ُىَو ؟ كان الكتابة " -
 " سلطئة والصحيح "َأاَن ْعاِرُف، ِىَي َفٌم، َوِسٌن، َوِلَساٌن، َوَحْنَجَرٌة.كان الكتابة "  -

 " ، َواحلَْنَجَرٌة.َأاَن أَْعِرُف، ِىَي الَفٌم، َوالِسٌن، َوالِلَسانٌ 

 ٔ( احلوار ٕ)الوحدة

احلمد هلل فـََقْد َأَصابَتٍِت  " سلطئة والصحيح " فـََقْد َأَصاَبٍِت احلَُمى كان الكتابة " -
 " احلَُمى

 " سلطئة والصحيح " َأْشُعُر اِبلُصَداِع َوارَتفعت َدَرَجُة احلَرَاَرِة.  كان الكتابة " -
 "َدَرَجُة احلَرَاَرةِ َأْشُعُر اِبلُصَداِع َوارَتفاع 

 ٕاحلوار 

 " ملَْ أَيْيت بَعدُ " سلطئة والصحيح "  دلا، سيجيئ بعد قليلكان الكتابة " -
َحَضْرُت لِزاَِيرَِة " سلطئة والصحيح "  طَِبيَب الُعُيونِ الَحَضْرُت لِزاَِيَرِة كان الكتابة "  -

 " طَِبيَب الُعُيونِ 
َحَضْرُت ألَن ُأِصْبُت " سلطئة والصحيح "  أصْبُت بِزَُكاٍم َشِديدٍ  كان الكتابة " -

 " ِبزَُكاٍم َشِديدٍ 

 ٔ( احلوار ٖ )الوحدة

َمرَِضٌة ِديِوي " سلطئة والصحيح " شُلَِرَضٌة ِديِوي كان الكتابة "  -
ُ
 "ادل
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كان الكتابة " َلْو مَسَْحِت ىايت يل ُقْطِن َو ِمَقِص " سلطئة والصحيح " َلْو  -
 َو ِمَقِص "مَسَْحِت َأْعِطيٍِت ُقْطِن 

 

 ٕاحلوار 

" سلطئة  أُرِيُد َأْن ّأْشًَتِي بـَْعَض اأَلَدَواُت الِطِب، َلْو مَسَْحتَ كان الكتابة "  -
 " أُرِيُد َأْن ّأْشًَتِي بـَْعَض أََدَواُت الِطِب، َلْو مَسَْحتَ والصحيح " 

 " ُس احَلرَاَرِة؟وِبَكم ِمقَيا " سلطئة والصحيح "  ِبَكم ِمقَياُس احَلرَاَرِة؟ كان الكتابة " -
َوِبَكم " سلطئة والصحيح " ؟ ُصنُدوُق اإِلسَعافَات اأَلَولَِيةِ ِبَكم كان الكتابة " -

 "؟ ُصنُدوُق اإِلسَعافَات اأَلَولَِيةِ 

 ٔ( احلوار ٗ)الوحدة 

 "َما ِبَك اَي َسيِّدي؟  " سلطئة والصحيح "َما ِبَك اَي َسيِّد؟  كان الكتابة " -

 ٕاحلوار 

َرُض " سلطئة والصحيح " ّىْل َمَرضي َخِطَت اَي دُكُتور ؟  كان الكتابة " -
َ
ّىْل َىذا ادل

 "َخِطَتًا اَي دُكُتور ؟
اََ٘تٌََت َلَك الِشَفاء  " سلطئة والصحيح " اََ٘تٌََت َلَك ِشَفاءا اجبل كان الكتابة " -

 " الَعاِجل

 . اصالح األمر يف التدريباتج

( تـََباُدِل َٕتْدرِيُب ) " سلطئة والصحيح "أجر احلوار كما يف ادلثال كان الكتابة " -
 "الُسَؤال َواجلَوَاب َمَع َزِميَلك َكَما يف ادلِثَال!

( َأِجب َ٘تْدرِيُب ) " سلطئة والصحيح "  كان الكتابة "أجر احلوار كما يف ادلثال -
 "  َعلَى اأَلْسِئَلة الَتالِِية!



ٜ٘ 
 

 

( أَعِطٍِت الُسَؤال َٙتْدرِيُب ) " سلطئة والصحيح "أكمل احلوار كان الكتابة " -
 "ادلَناِسْب ذِلَِذِه اإِلجاَبَةُ 

 " سلطئة والصحيح "وصف ىذه الصورة تبادال مع زميلك! كان الكتابة " -
 " ( َٖتََدت عن َىِذِه الُصْوَرة تـََباُداًل َمَع َزِميِلك!َٚتْدرِيُب )

 كتابة اجلامعة يف غالف الوراء  زايدة.د

 قبل اإلصالح

 
 

 اإلصالحبعد 

 

 . تغيري يف شكل قائمة ادلفرداته

 اخلطاء

 

 الصحيح

 
 . زايدة السرات الذاتيةو
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 جتربة اإلنتاج .2
بعد أن صححت الباحثة  كتاب التعليمي دلهارة الكبلم لقسم التمريض. 

رسة قامت الباحثة بتجربة ادلنتج لطالبات قسم التمريض الفصل العاشر يف مد
 .ٕادلهنية الرفاعي الثانوية 

 ٓٗوتطبيق ىذه ادلادة استغرقت الباحثة ستة لقاءات وكل لقاء مدتو 
قدمت الباحثة موضوعان يف الكتاب وىي دقيقة يف الفصل العاشر للتمريض.

أمساء األمراض، وأدوات الطب. تشعر الطالبات ابلفرح حينما ادلواد ادلناسبة 
ادلدرس ستبانة إىل ْتاجتهّن كمرشح التمريض. وقامت الباحثة بتوزيع اال

 الطالبات بعد التجريبة فحصلت على النتيجة كما يلي:و 

 ٚ.ٗاجلدول 
 )نتيجة استبانة للمدرس(

 ٕادلهنية الثانوية  يف مدرسة الرفاعياإلستبانة من مدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر 

 ماالنج

عناصر 
 التحكيم

 4    3    2    2 البنود 
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الكتاب غلذب رغبة عرض ىذا  - ادلوجو
 الطالبات يف تعليم مهارة الكبلم

     

      الكتابة يف ىذا الكتاب واضحة -
      مجال عرض الصورة -

      سهولة تفهيم ادلادة  - مبلئمة ادلواد
      تناسب اللغة ٔتقدر الطالبات -
      مناسبة الصور ابادلادة -
      وضوح األىداف -

      التدريباتوضوح األمر يف  - التدريبات
التدريبات تساعد لًتقية كفاءة  -

 الطالبات يف الكبلم
     

     
هبا النتيجة واالقًتاحات من  ومن االستبانة اليت تتضمن فيها البنود السابقة أييت 

. ٕ. جيد للطبلب ادلبتدئُت، ٔدمحم زكراي. االقًتاحات: ىو األستاذ  ادلدرس اللغة العربية
. التحدث البد ٗ. معرفة ادلفردات والكلمات العربية، ٖالعربية أكثر، ا٘تٌت دراسة اللغة 

 شلتاز.-مناسب-سهلة-مجيل-. كتاب٘ ابللغة العربية حىت تتمكن أكثر من اللغة،

 ٛ.ٗاجلدول 

 (من مدرس اللغة العربية )نتيجة االستبانة

 النتيجة التقدير الدرجة
 ٕٔ  = ٗ x ٖ جيد جدا ٗ
 ٕٔ = ٖ xٚ جيد ٖ
  - مقبول ٕ
 - انقص ٔ
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 ٜ.ٗاجلدول 
 )نتيجة استبانة الكتاب لطالبات(

ANGKET PENILAIAN BUKU AJAR 

SISWA SMK AL-RIFA’IE GONDANGLEGI MALANG 

 

Nama : 

Kelas : 

Berilah tanda ceklis pada kolom dengan keterangan sebagai berikut: 

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Cukup (1) rendah 

Variabel  Pernyataan  Skala penilaian 

1 2 3 4 

Pertanyaan secara 

umum tentang buku 

ajar 

- Buku ajar ini sesuai untuk 

pengajaran kemahiran 

berbicara bahasa arab 

    

 - Saya merasa senang 

mempelajari bahasa arab 

setelah mengikuti 

pembelajaran ini 

    

 - Saya lebih aktif dan 

bersemangat dalam belajar 

bahasa arab dengan materi 

yang baru 

    

 - Urutan penyajian materi tiap-

tiap bab ini dapat 

meningkatkan keterampilan 

berbicara. 

    

Uraian isi 

pembelajaran 

- Kesesuaian isi pembelajaran 

dengan tujuan 

    

 - Kalimat yang dipakai mudah 

untuk dipahami 

    

 - Gambar yang terdapat pada 

buku membantu saya untuk 
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memahami materi dengan 

mudah 

 - Materi maharah kalam 

mempunyai manfaat langsung 

dalam kehidupan saya sebagai 

siswa keperawatan 

    

Latihan  - Kesesuaian latihan dengan 

tujuan pembelajaran 

    

 - Bentuk latihan dalam buku 

ajar membantu keterampilan 

berbicara saya 

    

 

فعرضت الباحثة بياانت اإلستبانة من طالبات الفصل العاشر عن كتاب التعليمي 
 دلهارة الكبلم لقسم التمريض كما يلي:

 الطالبات أن كتاب التعليمي ضروري جدا يف تعليم مهارة الكبلم % يقلنٚ،ٖٜ( ٔ

 الطالبات شعرّن ابلفرح لتعليم اللغة العربية بعد اتباع ىذا الدرس % يقلن٘ٚ(ٕ

 الطالبات ادلواد اليت تدريسها وفقا للبيئة كطالبات ٘تريض % يقلن٘،ٚٛ( ٖ

 ة الكبلم وفقا للمطلوبالطالبات أن ادلواد ادلقدمة يف تعليم مهار  % يقلنٚ،ٖٜ( ٗ

 الطالبات كانت اجلمل سهلة الفهم % يقلنٚ،ٛٙ( ٘

 الطالبات أن استخدام الصور تيسَت فهم ادلادة % يقلنٚ،ٖٜ( ٙ

 الطالبات أكثر نشاطا وحريصات لتعليم اللغة العربية ابلكتاب اجلديد % يقلن٘ٚ(ٚ

باشرة يف حيايت كطالبات الطالبات أن ادلواد مهارة الكبلم ذلا فوائد م % يقلنٕ،ٔٛ( ٛ
 ٘تريض

 الطالبات أنواع التدريبات يساعد يف تنمية مهارة الكبلم % يقلنٕ،ٔٛ( ٜ
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 الطالبات ترتيب عرض ادلادة لكل وحدة لًتقية مهارة الكبلم % يقلن٘ٚ( ٓٔ

%. وىذا يدل ٘،ٕٛابلنسبة ادلئوية من مجيع اإلستبانة فحصلت الباحثة النتيجة 
ىذ الكتاب "جيد جدا"، ٔتعٌت أن ىذا الكتاب ؽلكن  على أن قبول الطالبات

استخدامها لتعليم مهارة الكبلم، وكذلك أن استخدام ىذا الكتاب أعطى األثر اجليد 
 ٕيف تعليم مهارة الكبلم الفصل العاشر لقسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

  ماالنج.

 تقومي اإلنتاج .3
بعد أن حسنت الباحسة الكتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم 

ماالنج فحصلت  ٕالتمريض الفصل العاشر يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 
أن كتاب التعليمي دلهارة الكبلم جيد جد لتنمية كفاءة الطالبات يف االختبار النتيجة 

 هارة الكبلم خصوصا لقسم التمريض.م
 

لية استخدام كتاب التعليمي دلهارة الكالم لطالبات قسم افعالث: ادلبحث الث
 ماالنج 2نية يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادله التمريض

ماالنج لتطبيق  ٕالبحث يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية  قامت الباحثة 
الكتاب  الباحثة طبقتيف الفصل العاشر.  دلهارة الكبلم اللغة العربية  الكتاب التعليمي
 ٓٗستة لقاءات لكل لقاء مدتو  بات الفصل العاشر قسم التمريضادلطورة لدي طال

 ىي أمساء األمراض وأدوات الطب.يف الكتاب موضوعان  دقيقة وقدمت الباحثة

 عرض البياانت من االختبار القبلي وحتليلها ومناقشتها .أ

قبل أن تقوم الباحثة ابٕتربية ادليدانية داخل الفصل الدراسي رأت أهنا يف حاجة 
الفصل العاشر ويشتمل ىذا االختبار على اللغة العربية إىل معرفة كفاءة الطالبات يف 

 رلموعة التجريبة.
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بعد أ٘تام ىذا االختبار حسبت الباحثة نتائج الطالبات ونسبة ادلئوية مئسسا على 
 نتائج االختبار القبلي ىي: تعيُت الدرجة ٔتسافة ٖتديد النتيجة. وأما ٖتليل يف ٔاجلدول 

 نتائج االختبار القبلي -
طالبات يف الفصل وبعد أداء اإلختبار القبلي، حصلت الباحثة نتائج من مجيع ال

 العاشر كما يلي:

 

 ٓٔ.ٗاجلدول 

 (نتيجة االختبار القبلي)
 الرقم اإلسم اإلختبار القبلي

 الدرجة التقدير
 ٔ زىواة سفتياين ٖٚ مقبول
 ٕ اينتان نور فرباينيت  ٕٙ ضعيف
 ٖ شريفة فطيمة الزىرا ٖ٘ ضعيف
 ٗ قيوم احلق ٓٗ ضعيف
 ٘ ديوي نعمة األوىل ٖٖ ضعيف
 ٙ نور أوليات اإلانية ٖ٘ ضعيف
 ٚ نيتيا نبيلة ٓٛ جيدجدا
 ٛ جيٍت فوتري ملينا ٓٗ صعيف
السعديةنيلو  ٙٗ ضعيف  ٜ 
 ٓٔ انساء خسرايويت ٓٗ ضعيف
 ٔٔ ديٍت فنغ ٖٖ ضعيف
 ٕٔ    ورداة النفيسة ٓٗ ضعيف
 ٖٔ سلسبيلة امندا فًتي ٖٖ ضعيف
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 ٗٔ نور اىشية فًتي ٖٚ ضعيف
 ٘ٔ انبيبل عزاة سافَتا ٖ٘ ضعيف
 ٙٔ ليلة العزيزة ٓٗ ضعيف
 ٚٔ فوتري سيداه رمحداين ٖٚ مقبول
 ٛٔ زمرة العزا ٕٙ ضعيف
 ٜٔ ديوي ايرانوايت ٖٖ ضعيف
 ٕٓ عيسي اوندا ػليا ٖ٘ ضعيف
 ٕٔ نيكُت ايكا مينيشا ٓٙ ضعيف

 ∑ 2002  
 M 47،6  

 

وبعد عرض النتائج يف اجلدول السابق فقامت الباحثة بتصنيف تلك النتائج 
 حسب تقديرىا ادلبٌت على فئات الدرجاة:

 ٔٔ.ٗاجلدول 

 الختبار القبلي(االنسبة ادلائوية من درجات نتائج )

 النسبة ادلائوية عدد الطالبات الدرجة الرقم
 - - شلتاز ٔ
 %ٚ.ٗ ٔ جيد جدا ٕ
 % - - جيد ٖ
 %٘.ٜ ٕ مقبول ٗ
 ٚ.٘ٛ ٛٔ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٕٔ اجملموعة 
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وبعد معرفة بيان نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية، فظهر أن يف 
مقبول و يف مستوى  منهنّ  ٕمستوى جيد جدا ومن الطالبات يف  ٔاإلختبار القبلي 

وتلك النتائج تعتمد على تفاوت النتيجة كما يف البيان يف مستوى ضعيف.  منهنّ  ٛٔ
 التايل:

 ٕٔ.ٗاجلدول 

 )معيار النتيجة(

 التقدير
 

 الرقم النتيجة

ٓٓٔ-ٜٓ شلتاز  ٔ 
ٛ ٜ - ٓٛ جيد جدا  ٕ 

ٜٚ -ٙٚ  جيد  ٖ  
 ٗ  ٘ٚ - ٓٚ مقبول
ٜٙ – ٓ ضعيف  ٘ 

 
 عرض البياانت من االختبار البعدي وحتليلها ومناقشتها .أ

نتهاء من عملية التعليمية يف الفصل التجربية ابستخدام كتاب ابعد 
التعليمي دلهارة الكبلم لقسم التمريض. وتطبيق ىذه ادلادة استغرقت الباحثة ستة 

 دقيقة يف الفصل العاشر للتمريض. ٓٗلقاءات وكل لقاء مدتو 
كبلمية ومدى اآلاثر الباحثة ابإلختبار البعدي لتعريف الكفاءة ال قامت

فعالية مادة اللغة العربية اليت طورت الباحثة وجرهتا لواحد وعشرين اإلغلابية أو 
طالبات الطالبات. بعد أن مت ىذا االختبار حسبت الباحثة رلموعة النتائج لكل 

تائج ادلؤشرات وعُت نتائج من ادلؤشرات مث عُت النتيجة األخَتة من رلموعة ن
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يف تعيُت الدرجة ٔتسافة ٖتديد  ٔالطالبات ونسبتها ادلائوية مؤسسا على اجلدول 
 النتيجة. ويف آيت األخَتة ٖتليل نتائج االختبار البعدي ذلذه اجملموعة.  

 ٖٔ.ٗاجلدول 
 (نتيجة االختبار البعدي)

 الرقم اإلسم اإلختبار البعدي
 الدرجة التقدير

جداجيد   ٔ زىواة سفتياين ٓٛ 
 ٕ اينتان نور فرباينيت  ٙٗ ضعيف
 ٖ شريفة فطيمة الزىرا ٖٚ مقبول
 ٗ قيوم احلق ٖٚ مقبول

 ٘ ديوي نعمة األوىل ٓٛ جيد جدا
 ٙ نور أوليات اإلانية ٓٙ ضعيف
 ٚ نيتيا نبيلة ٖٜ شلتاز

 ٛ جيٍت فوتري ملينا ٖ٘ ضعيف
 ٜ نيلو السعدية ٖٚ مقبول

 ٓٔ انساء خسرايويت ٓٛ جيد جدا
 ٔٔ ديٍت فنغ ٖ٘ ضعيف
 ٕٔ    ورداة النفيسة ٖٚ مقبول
 ٖٔ سلسبيلة امندا فًتي ٖٚ مقبول
 ٗٔ نور اىشية فًتي ٖٚ مقبول
 ٘ٔ انبيبل عزاة سافَتا ٖٚ مقبول
 ٙٔ ليلة العزيزة ٓٙ ضعيف

 ٚٔ فوتري سيداه رمحداين ٙٛ جيد جدا
 ٛٔ زمرة العزا ٙٗ ضعيف
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 ٜٔ ديوي ايرانوايت ٙٗ ضعيف
 ٕٓ عيسي اوندا ػليا ٖٚ مقبول
 ٕٔ نيكُت ايكا مينيشا ٖٚ مقبول

  ∑ 2440  
 M 68،5%  

 

وبعد عرض النتائج يف اجلدول السابق فقامت الباحثة بتصنيف تلك النتائج 
 حسب تقديرىا ادلبٌت على فئات الدرجاة:

 ٗٔ.ٗ اجلدول

 (االختبار البعديالنسبة ادلائوية من درجات نتائج )

 النسبة ادلائوية عدد الطالبات الدرجة الرقم
 %ٚ،ٗ ٔ شلتاز ٔ
 %ٜٔ ٗ جيد جدا ٕ
 %- - جيد ٖ
 %ٛ،ٕٗ ٜ مقبول ٗ
 % ٖ،ٖٖ ٚ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٕٔ اجملموعة 
 

 ٘ٔ.ٗ اجلدول

 (لقبلي والبعديالنتيجة اإلختبار ا)

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي اإلسم الرقم
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 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 جيد جدا ٓٛ مقبول ٖٚ زىواة سفتياين ٔ
 ضعيف ٙٗ ضعيف ٕٙ اينتان نور فرباينيت ٕ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٖ٘ شريفةفطيمة الزىرا ٖ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٓٗ قيوم احلق ٗ
 جيد جدا ٓٛ ضعيف ٖٖ ديوي نعمة األوىل ٘
 ضعيف ٓٙ ضعيف ٖ٘ نور أوليات اإلانية ٙ
 شلتاز ٖٜ جيد جدا ٓٛ نيتيا نبيلة ٚ
 ضعيف ٖ٘ ضعيف ٓٗ جيٍت فوتري ملينا ٛ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٙٗ نيلو السعدية ٜ
 جيد جدا ٓٛ ضعيف ٓٗ انساء خسرايويت ٓٔ
 ضعيف ٖ٘ ضعيف ٖٖ ديٍت فنغ ٔٔ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٓٗ ورداة النفيسة ٕٔ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٖٖ سلسبيلة امندا فًتي ٖٔ
 مقبول ٖٚ مقبول ٖٚ فًتي نور اىشية ٗٔ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٖ٘ انبيبل عزاة سافَتا ٘ٔ
 ضعيف ٓٙ ضعيف ٓٗ ليلة العزيزة ٙٔ
 جيد جدا ٙٛ مقبول ٖٚ فوتري سيداه رمحداين ٚٔ
 ضعيف ٙٗ ضعيف ٕٙ زمرة العزا ٛٔ
 ضعيف ٙٗ ضعيف ٖٖ ديوي ايرانوايت ٜٔ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٖ٘ عيسي اوندا ػليا ٕٓ
 مقبول ٖٚ ضعيف ٓٙ ايكا مينيشانيكُت  ٕٔ

 2440 ٔٓٓٔ العداد
 %68،5 %47،6 ادلعدل
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اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية، اإلختبار القبلي و  ان نتائجة بيوبعد معرف
منهّن يف مستوى  ٕمن الطالبات يف مستوى ضعيف و ٛٔيف اإلختبار القبلي  فظهر أن
من مستوى جيد جدا وصفر يف مستوى شلتاز.  ٔيف مستوى جيد و صفر منهنّ مقبول و 

 يف مستوى منهنّ  ٜيف مستوى ضعيف و منهنّ  ٚيف اإلختبار البعدي ظهر أن وأما 
يف مستوى شلتاز.  منهنّ  ٔمنهّن يف مستوى جيد جدا و ٗيف مستوى جيد و –مقبول و 

إلختبار القبلي. فقدمت البعدي أكرب من نتيجة ا ذا البيان يدل أن نتيجة اإلختباروى
ادلقارنة كما ي للمجموعة التجريبية. و الباحثة ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي و اإلختبار البعد

 يلي:

ٙٔ.ٗاجلدول   

(ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي)  

 التقدير اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي
 

 الرقم النتيجة
النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الطبلب

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الطبلب

ٗ،ٚ% ٓٓٔ-ٜٓ شلتاز - - ٔ   ٔ 
ٜٔ%  ٗ ٗ،ٚ% ٛ ٜ - ٓٛ جيد جدا ٔ   ٕ 
ٜٚ -ٙٚ  جيد - - - -  ٖ 
ٕٗ،ٛ%  ٜ ٜ،٘%  ٗ  ٘ٚ - ٓٚ مقبول ٕ 
ٖٖ،ٖ%  ٚ ٛ٘،ٚ% ٜٙ – ٓ ضعيف ٛٔ   ٘ 
ٔٓٓ%  ٕٔ ٔٓٓ%  العدد ٕٔ 

 البعدي للمجموعة التجريبية فظهرادلقارنة بُت اإلختبار القبلي و  ابلنسبة إىل بيان
يف  % منهنّ  ٘،ٜ% يف مستوى ضعيف و ٚ،٘ٛ أن يف اإلختبار القبلي من الطالبات
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% من مستوى جيد جدا. وأما  ٚ،ٗيف مستوى جيد و  مستوى مقبول و صفر منهنّ 
% منهّن يف  ٛ،ٕٗ% منهّن يف مستوى ضعيف و ٖ،ٖٖإلختبار البعدي ظهر أن يف ا

يف مستوى  % منهنّ  ٚ،ٗ% منهّن يف مستوى جيد جدا و  ٜٔمستوى مقبول و 
 شلتاز. وىذا البيان يدل أن نتيجة اإلختبار  البعدي أكرب من نتيجة  اإلختبار القبلي.

 حتليل فعالية الكتاب التعليمي دلهارة الكالم لطالبات قسم التمريض .ب

  
  

√
∑   

       

 

 
   ٚٔ.ٗاجلدول

 االختبار القبلي والبعدي( نتائج الطبلب يف)ٖتليل  

 الرقم اإلسم اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي الفرق
 ٔ زىواة سفتياين ٖٚ ٓٛ ٚ
 ٕ اينتان نور فرباينيت ٕٙ ٙٗ ٕٓ
 ٖ شريفةفطيمة الزىرا ٖ٘ ٖٚ ٕٓ
 ٗ قيوم احلق ٓٗ ٖٚ ٖٖ
 ٘ ديوي نعمة األوىل ٖٖ ٓٛ ٚٗ
 ٙ نور أوليات اإلانية ٖ٘ ٓٙ ٚ
 ٚ نيتيا نبيلة ٓٛ ٖٜ ٖٔ
 ٛ جيٍت فوتري ملينا ٓٗ ٖ٘ ٖٔ
 ٜ نيلو السعدية ٙٗ ٖٚ ٕٚ
 ٓٔ انساء خسرايويت ٓٗ ٓٛ ٓٗ
 ٔٔ ديٍت فنغ ٖٖ ٖ٘ ٕٓ
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 ٕٔ ورداة النفيسة ٓٗ ٖٚ ٖٖ
 ٖٔ سلسبيلة امندا فًتي ٖٖ ٖٚ ٓٗ
 ٗٔ نور اىشية فًتي ٖٚ ٖٚ ٓ
 ٘ٔ انبيبل عزاة سافَتا ٖ٘ ٖٚ ٕٓ
 ٙٔ العزيزةليلة  ٓٗ ٓٙ ٕٓ
 ٚٔ فوتري سيداه رمحداين ٖٚ ٙٛ ٖٔ
 ٛٔ زمرة العزا ٕٙ ٙٗ ٕٓ
 ٜٔ ديوي ايرانوايت ٖٖ ٙٗ ٖٔ
 ٕٓ عيسي اوندا ػليا ٖ٘ ٖٚ ٕٓ
 ٕٔ نيكُت ايكا مينيشا ٓٙ ٖٚ ٖٔ

∑d=439 ٔٗٗٓ ٔٓٓٔ   
 X1 ٙٛ،٘ٚ X2 ٗٚ,ٙٚ   

Md = ∑ 

 
 =    

  
 = 20,90 

ٛٔ.ٗ اجلدول  

(اضلراف ادلربع كل الطالبات ونتيجةاضلراف  نتيجة)  

 D Xd اإلسم الرقم
(d-Md) 

X 

 
 

 ٕٔ،ٖٜٔ -ٜ,ٖٔ ٚ زىواة سفتياين ٔ
 ٔٛ،ٓ   -ٜ,ٓ ٕٓ اينتان نور فرباينيت ٕ
 ٔٛ،ٓ -ٜ,ٓ ٕٓ شريفةفطيمة الزىرا ٖ
 ٔٗ،ٙٗٔ ٔ,ٕٔ ٖٖ قيوم احلق ٗ
 ٕٔ،ٔٛٙ ٔ،ٕٙ ٚٗ ديوي نعمة األوىل ٘
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 ٕٔ،ٖٜٔ -ٜ,ٖٔ ٚ نور أوليات اإلانية ٙ
 ٔٗ،ٕٙ -ٜ،ٚ ٖٔ نيتيا نبيلة ٚ
 ٔٗ،ٕٙ -ٜ،ٚ ٖٔ جيٍت فوتري ملينا ٛ
 ٕٔ,ٖٚ ٔ،ٙ ٕٚ نيلو السعدية ٜ
 ٔٛ،ٖٗٙ ٔ،ٜٔ ٓٗ انساء خسرايويت ٓٔ
 ٔٛ،ٓ   -ٜ,ٓ ٕٓ ديٍت فنغ ٔٔ
 ٔٗ،ٙٗٔ ٔ,ٕٔ ٖٖ ورداة النفيسة ٕٔ
 ٔٛ،ٖٗٙ ٔ،ٜٔ ٓٗ سلسبيلة امندا فًتي ٖٔ
 ٓ ٓ ٓ نور اىشية فًتي ٗٔ
 ٔٛ،ٓ   -ٜ,ٓ ٕٓ انبيبل عزاة سافَتا ٘ٔ
 ٔٛ،ٓ   -ٜ,ٓ ٕٓ ليلة العزيزة ٙٔ
 ٔٗ،ٕٙ -ٜ،ٚ ٖٔ فوتري سيداه رمحداين ٚٔ
 ٔٛ،ٓ   -ٜ,ٓ ٕٓ زمرة العزا ٛٔ
 ٔٗ،ٕٙ -ٜ،ٚ ٖٔ ديوي ايرانوايت ٜٔ
 ٔٛ،ٓ   -ٜ,ٓ ٕٓ عيسي اوندا ػليا ٕٓ
 ٔٗ،ٕٙ -ٜ،ٚ ٖٔ نيكُت ايكا مينيشا ٕٔ

 N=21 X2 ٗٚ,ٙٚ X1 ٙٛ،٘ٚ ∑ 
 

 
 

=2445 

 

   
  

√
∑   

       

 =       

√
    

     

 =      
√

    

   

 =      

√     
 =      

     
 = 3,59 

 



ٚ٘ 
 

 

db   = N-1 

db =21-1 = 20 
t.s 0,01 = 2,52 

t.s 0,05= 1,72 

  مث ٜ٘،ٖاإلحصائي =   tومن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة
 ٓٙبعد ذلك ْتثت الباحثة بنتيجة يف القائمة احلرية  t-tableقامت الباحثة بتعيُت 

(degree of freedom من )t- table   يف التقدير  ٕ٘،ٕفوجدت أن نتيجة
    ’‘ t’‘ :% و ىذا تقرير ٘يف التقدير ادلعنوى  ٕٚ،ٔ% و ٔادلعنوى 

ٖ،ٜ٘>ٕ،ٕ٘ 
 

t.test  (t   )احلسايبt-table <  اجلدويل(= حصلت التجريبة = مقبول( 
t.test  (t   )احلسايبt-table >  اجلدويل(= فشلت التجريبة = مردود(  

 ٕ٘،ٕ% = ٔأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوي  ٜ٘،ٖ ألن نتيجة اإلحصائي = 
قبول أي م  Haوذلك ٔتعٌت أن ٕٚ،ٔ% = ٘من نتيجة التقدير ادلعنوي وكذلك أكرب 

خبلصتها أن استخدام كتاب التعليمي دلهارة الكبلم مقبول. و فروض ىذا البحث 
يف تعليم مهارة  فعالج ماالن ٕلطالبات قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

 الكبلم.
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 الفصل اخلامس

 ادلقرتحاتو  مناقشة نتائج البحث

 

 مناقشة نتائج البحث .أ
كتاب التعليمي دلهارة الكبلم ال تطويروبعد انتهاء إجراء البحث العلمي عن  

ماالنج، فحصلت الباحثة  ٕلطالبات قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 
 على اإلستنتاج األخَت.

 كتاب التعليمي دلهارة الكالم لطالبات قسم التمريضال تطوير (1

كتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم   تطويراستخدمت الباحثة يف 
( تطوير ٖتصميم اإلنتاج ( ٕ( ٖتليل االحتياجات ٔالتمريض على اخلطوة كما يلي: 

 ( تقومي اإلنتاج.٘( ٕتربة اإلنتاج ٗاإلنتاج 
. ADDIE(Analyze, Design, Development, Implemen Evaluate)ىذه اخلطوات

ألن لديها خطواة إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير الوسيلة التعليمية  فضلت الباحثة
 61ي وإسًتاتيجية.والكتاب التعليم

ومــن انحيــة اختيــار ادلــواد التعليميــة قامــت الباحثــة ابدلــواد عــن ادلوضــوعات ادلناســبة 
ابخلــــربة لطالبــــات قســـــم التمــــريض كادلوظفـــــات الصــــحة، مثــــل : أعضـــــاء اجلســــم، وأمســـــاء 

ت الطــب، ويف غرفــة الفحــص. ىــذه ادلــواد وجــدهتا الباحثــة مــن اإلســتبانة األمــراض، وأدوا
اليت وزعـت الباحثـة لطالبـات. أن معيـار ادلـواد التعليميـة اختـارت الباحثـة كمـا قـال رشـدي 
أمحــد طعيمــة يف كتابــو تعلــيم العربيــة لغــَت النــاطقُت هبــا ومناىجــو وأســالبيو أن ىنــاك معــايَت 
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ولقد نقل رشدي أمحد طعيمة عن نيكبلس رلموعة من ادلعايَت يف اختيار ادلواد التعليمية. 
 ٕٙىي ما يلي:

احملتوى صادق عندما يكون واقعيا وأصيبل وصحيحا  :(validity)معيار الصدق (1
 علميا فضبل عن ٘تشيو مع األىداف ادلوضوعية. 

: يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة يف حياة (significance) معيار األعلية (2
الطالب، مع تغطية اجلوانب ادلختلفة من ميادين ادلعرفة والقيم وادلهارات مهتما 
بتنمية ادلهارات العقلية، وأساليب تنظيم ادلعرفة أوجعلها للمتعلم أو تنمية 

 االٕتاىات اإلغلابية لديو.
يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات  :(interest)معيار ادليول واالىتمامات  (3

تار على أسس من دراسة ىذه االىتمامات وادليول فيعطيها الطبلب عندما ؼل
 األولوية دون التصحيح ابلطبع ٔتا يعترب مهما ذلم.

يكون احملتوى قاببل للتعليم عندما يراعي قد   :(learn ability)معيار القابلية للتعليم  (4
رات الطبلب متوشيا مع الفروق الفردية بينهم مراعيا دلبادئ التدرج يف عرض 

 ادة التعليمية.ادل
يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أظلاطا من التعليم  :(universality) معيار العادلية (5

ال تعًتف ابحلدود اجلغرافية بُت البشر وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية 
 للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب ابلعامل ادلعاصر من حولو.

ن يهتم ٔتعايَت اختيار ادلواد التعليمية ىي ى ادلؤلف قبل أتليف الكتاب البد أعل
معيار ادليول واالىتمامات ، (significance) ومعيار األعلية، (validity)معيار الصدق
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(interest)  و معيار القابلية للتعليم(learn ability) ،معيار العادلية (universality)  لكي
 الكتاب ادلنتج اجليد.

الباحثة ىذا الكتاب دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض الفصل العاشر طورت 
يف مدرسة الثانوية ادلهنية ماالنج حسب احلاجات الطالبات اليت ػلتاجنها يف مستقبلهّن  

)زلددة( ىو قصر  تعليم اللغة العربية ألغراض خاصةوىذا مناسب بكادلوظفات الصحة. 
ية اليت ػلتاجها الدارس فعبل ألداء أغراض زلددة التعلم والتعلم على ادلهارات اللغو 

  مثل اللغة العربية اليت هتدف دراستها شلرضة يف اندونيسيا. 63أكادؽلية أكانت أم مهنية،
ويف تعليم ىذا الكتاب، اىتمت الباحثة توجيهات عامة يف تعليم مهارة الكبلم، 

كبلم ألن أىم اجلوانب ادلهمة طورت الباحثة التدريبات ادلتنوعة اليت تؤدي إىل شلارسة ال
يقصد بذلك أن :  تدريس الكبلم يعٍت شلارسة الكبلميف تعليم مهارة الكبلم ىي شلارسة، 

يتعرض الطالب ابلفعل إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم غربه عنو..إن الكبلم 
ادلعلم يف مهارة اليتعلمها الطالب إن تكلم معلم وظل ىو مستمعا..من ىنا تقاس كفاءة 

احلصة الكبلم ٔتقدار صمتو وقدرتو على توجيو احلديث وليس بكثرة كبلمو وستئثاره 
 ابحلديث.

وطورت الباحثة ىذا الكتاب دلهارة الكبلم للمبتدئُت فقط، لذلك اختيار 
ادلفردات، احلوار، والتدريبات سهلة ومناسبة بقدرة دلستوى ادلبتدئُت مثل حفظ بعض 
ادلفردات واحلوارات وغَت ذلك. وىذا مناسب مع كل مستوى من مستوايت الدارسُت  

أن تدور مواقف الكبلم حول أسئلة  ؽلكن:  ابلنسبة للمستوى االبتدائيكالتايل: 
م الطبلب كيفية لطبلب. ومن خبلل ىذه اإلجابة يتعليطرحها ادلعلم وغليب عليها ا

انتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار. ويفضل أن يرتب ادلعلم ىذه األسئلة 
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يف ابلشكل الذي ينتهي ابلطبلب إىل بناء موضوع متكامل. من ادلواقف أيضا تكل
الشفهية، وحفظ بعض احلوارات إلجابة الشفوية عن  ب ابإلجابة عن التدريباتالطبل

 64أسئلة مرتبطة بنص قرأوه.
دا على ترتيب وشكل كتاب التعليم. ىذا اكتاب التعليمي اعتمالالباحثة طورت 

لمدرسة الثانوية ادلهنية لقسم لالكتاب يسمى بكتاب " كتاب تعليم مهارة الكبلم 
ب ودليل استخدام ن الغبلف وادلقدمة ودليل استخدام الكتاالتمريض". وتتكون م

زلتوايت الكتاب وأىداف الدراسة وغبلف ادللون لكل الوحدة اليت الكتاب للمعلم و 
تتعلق ابدلوضوع وادلفردات اجلديدة ابلصور مناسبة وادلواد التعليمية ىي احلوارات بُت 

 شحصُت أوأكثر والتدريبات ادلتنوعة.
 لتعليم مهارة الكالم لطالبات قسم التمريض طورادلواد ادل فعالية استخدام (2

لو فعالية لًتقية كفاءة الطالبات يف مهارة الكبلم. ابلدليل  ادلطوركتاب التعليمي 
ريبة البات اجملموعة التجعندما قارنت الباحثة بُت النتائج اليت حصلت عليها الط

ٖتليل البياانت اليت ستحصل عليها الباحثة من النتيجة التجريبية ادلواد دلهارة بستخدام 
الكبلم يف االختبار دلعرفة فعالية ىذه ادلواد وكفاءهتا للحصول على اذلدف من التعليم 

 ٘ٙىو : t-tesابلرمز اختبار  اللغة العربية 

        
  

√
∑   

       

  

( أكرب من درجة اتء اجلدول ٜ٘،ٖالبحث )وذلك أن درجة اتء حساب يف ىذا 
، ٔتعٌت الكتاب (ٕٚ،ٔ% )٘( ومن درجة اتء اجلدول ٕ٘،ٕ% )ٔعلى مستوى 
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 ٕالتعليمي ادلعد دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 
 الطالبات.ماالنج جاوى الشرقية فعالة يف ترقية مهارة الكبلم وادلواد مناسبة أبحوال 

 
ٖ،ٜ٘>ٕ،ٕ٘ 

 
إذا كانت درجة اتء حساب أكرب من درجة اتء اجلدول ٔتعٌت مقبول، وىذا   -ٔ

أن الكتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض الفصل العاشر  يعٍت
 ماالنج جاوى الشرقية فعال. ٕيف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

درجة اتء اجلدول ٔتعٌت مفروض، وىذا إذا كانت درجة اتء حساب أصغر من  -ٕ
يعٍت أن الكتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالبات قسم التمريض الفصل العاشر 

  ماالنج جاوى الشرقية غَت فعال. ٕيف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 
 مقرتحات البحث .ب

 من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي ادلقًتحات فيما يلي :
التعليمي ادلطور من األدوات ادلهمة يف العملية التعليمية اليت إن كتاب  .1

ؽلكن استخدام ادلدرس اللغة العربية لطالبات قسم التمريض فصل العاشر 
 ماالنج. ٕابدلدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

يرجى الباحثة أن يكون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث  .2
 وع.العلمي ادلتعلقة هبذا ادلوض

ويرجى من الباحثُت اآلخرين أن يتطور ىذا البحث، ألن ىذا البحث  .3
ب للمستوى ادلبتدئُت. البد أن يطور ابدلوضوع ادلناسب بقسم الطبل

 ادلتقدم.خاصة لقسم التمريض للمتوسط أو 
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 ادلراجع

 ادلراجع ابللغة العربية .أ 

 )الرايط:دار السلم،ادلهارات اللغوية ما ىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد دمحم عليان، 
ٜٜٕٔ) 

احملادثة يف اللغة العربية طرق تعليمها داود عبد القادر إيليغا وحسُت علي البسومي، 
 )جامعة ادلدينة العادلية( مشكبلهتا لدى الطلبة األجانب،معاجلة  وأساليب

-ادواتو-البحث العلمي، مفهوموذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، 
 (ٜٜٛٔ)رايض: دار اسامة للنشر والتوزيع،  اساليبو

 مصر : جامعةتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأسالبو. ) رشدى أمحد طعيمة،

 (ٜٜٛٔادلنصورة، 

رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، مفاعلو، أسسو، منهجياتو. ورقة 
 ) اخلرطوم السدان : يف الفًتة منخاصة.لندوة تعليم اللغة العربية ألغراض  عمل مقدمة

 م( ٖٕٓٓيناير  ٙ-ٗ

رشدي أمحد طعيمة وآخرون، ادلراجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات 
 (ٕٓٔٓأخرى، )القاىرة: دار الفكر العريب،

      التطبيق )الرايض:     ا بُت النظرية و صبلح عبد اجمليد العريب، تعليم اللغات احلية وتعليمه
 مكتبة لبنان(

 ، )عمان: دار الشروق،طو علي حسُت الدليمي، الطرائق العلمية يف تدريس اللغة العربية
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 ٕٖٓٓ) 

 َت الناطقُتعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغ

 (ٕٔٔٓللجميع،هبا)الرايض: العربية 

دروس الدورات التدريبة دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، 
 ( ٕٗٗٔ :هبا )اجلانب النظري

 اجمللة العرية للدراسات اللغوية،عشارى أمحد زلمود، تعليم اللغة العربية ألغراض زلددة، 

 ، معهد اخلرطوم الدوىل للغة العربة(ٖٜٛٔالعدد الثاين، فرباير اجمللد األول، 

 ( ٕٕٓٓ: دار الفكر العريب،  مدكور، تدريس فنون اللغة العربية. ) القاىرةعلى أمحد 

 (ٜٚٛٔكتبة النهضة ادلصرية،دمحم عبد القدير، طريق تعليم اللغة العربية،)القاىرة: م
 )حائل :دمحم صاٌف الشنطي، ادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا.

  (ٜٜٗٔندلس، دار األ
 )األردن: دار الفبلح االختبارا التحصيلية: اعدادىا وإجراءىا وٖتليلهادمحم علىي اخلايل، 

 ٜٜٔٛ) 

 للناطقُت  كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيةدمحم
 ( ٕٜٛٔ)مكة: جامعة ام القرى بلغات أخرى،

 الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت إعدادانصر عبدهللا الغايل وعبد احلميد عبدهللا، أسس 
 ( ٜٜٔٔدار اإلعتصام، الرايض:) ابلعربية
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 ادلراجع ابللغة اإلندونسية  .ب 

 
Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa ArabPendekatan, Metode, Strategi

 Materi, dan Media. (Malang: UIN Malang Press, 2008) 

Masnur,  muslich, text book writing, ( yogyakarta : Ar-Ruzz media, 2010) 

Nusa putra, research & development,penelitian dan pegembangan :suatu

 pengantar. (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2013) 

Roger seguin, the elaboration of school textbooks, methodological guide (USA:

 UNESCO,1990) 

Sugiono, metode penelitian  kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung:

 alfabeta,2009) 

SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13,

 (Jakarta: RinekaCipta, 2006) 

Tom hutchinson & alan waters, english for specific purpose: a learning-centered

 approach, (cambridge: cambridge university press,1987) 

Zainal Arifin, evaluasi pembelajaran prinsip teknik dan prosedur, (Bandung : PT. 

Rosdakarya 2005) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلالحق
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 عملية تعليم اللغة العربية

  

  
 

 



 

 

 دليل ادلقابلة

 مقابلة مع رئيس ادلدرسة:

 ىذه ادلدرسة؟  كيف خلفية الطبلب يف .1
 ما ادلنهج ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة؟ .2
 كيف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ .3
 ما أىداف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة؟ .4
 اللغة العربية؟كيف كفاءة الطبلب يف  .5

 مقابلة مع مدرس اللغة العربية:

 كيف خلفية الطبلب يف ىذه ادلدرسة؟ .1
 اي الطريقة ادلستخدمة يف تعليم الكبلم؟ .2
 ادلستخدمة يف تعليم الكبلم؟ الكتاب اي .3
 ادلستخدمة يف تعليم الكبلم؟ الوسائل اي .4
 ماادلشكلة يف تعليم الكبلم؟ .5
 العربية؟كيف دوافع الطبلب يف تعليم اللغة  .6
 ىل ؽلكن على ادلدرس على تطوير مادة الكبلم؟ .7

 

 

 

 



 

 

Angket Analisis Kebutuhan siswa jurusan perawat di SMK Al-Rifa’ie 2 

Malang 

1. Identitas Anda 

f. Nama :………………………………………… 

g. Kelas :………………………………………… 

h. Umur………………Tahun 

i. Jenjang pendidikan sebelum masuk di SMK Al-Rifa’ie 2 Malang 

3) SD/MI…………………………………… 

4) SMP/MTs………………………………… 

j. Bahasa ibu……………………………………………. 

2. pernahkah anda mendapat atau belajar bahasa arab sebelum anda 

mempelajarinya di SMK Al-Rifa’ie 2 Malang 

c. (….) pernah 

d. (….) tidak pernah sama sekali 

3. bagi yang menjawab pernah belajar bahasa arab, tolong sebutkan: 

f. Dimana dan berapa lama anda belajar? 

(……) di SD/MI…………………………….Selama……………….. 

bulan/tahun 

(……)diSMP/MTs……………………Selama……………bulan/tahun 

(……)dipesantren……………… …Selama…………………bulan/tahun 

(……)dilembagakursus/privat……………Selama…………bulan/tahun 

g. Bahasa arab seperti apakah yang anda pelajari dan diajarkan oleh guru 

anda? Tolong beri penjelasan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

h. Bagaimana tanggapan anda terhadap pembelajaran bahasa arab yang 

pernah anda dapatkan tersebut? 

(….) belajar bahasa arab itu sulit dan membosankan 

karena………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

(….)belajar bahasa arab itu mudah dan mengasikkan 

(….) atau anda punya pandangan lain, 

sebutkan……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

i. Kemampuan anda dalam memahami dialog dalam bahasa arab 

(….) rendah 

(….) sedang 

(….) tinggi 

j. Apakah bahasa arab yang pernah anda pelajari masih berpengaruh pada 

ingatan anda? 



 

 

(….) masih berpengaruh 

(….) sudah tidak berpengaruh 

(….) anda memiliki keterangan lainnya, uraikan! 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

4. anda menginginkan agar dapat (berilah tanda ceklis) 

(….) berbicara bahasa arab seperti yang anda dengar saja (reseptif)  

(….)berbicara bahasa arab dengan pengembangan dari yang anda dengar 

(produktif) 

 

5. kira-kira untuk kepentingan apa anda mempelajari dan diajarkan bahasa arab? 

Jawaban bisa lebih dari satu. 

(….)  bekerja sebagai perawat/tenaga media di arab 

(….)  menunjang kelancaran dan profesionalitas saya sebagai tenaga 

perawat 

(….) menunjang kelancaran komunikasi dan profesionalitas kerja saya 

sebagai tenaga perawat/ medis terutama dalam berkomunikasi dengan 

pasien yang berasal dari negara arab dan mejalani perawatan di indonesia.  

(….) menunjang kelancaran komunikasi dan profesionalitas kerja saya 

sebagai tenaga perawat/ medis terutama dalam berkomunikasi dengan 

tenaga medis lainnya yang kerja di indonesia( mereka tidak bisa berbahasa 

selain arab) 

(….)  mungkin ada pendapat lain, sebutkan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Kira – kira dengan siapa anda akan menggunakan bahasa arab? Berilah tanda 

ceklis. Pilihan bisa lebih dari satu. 

(….) dengan teman dalam kelompok perawat 

(….) dengan teman perawat secara individu 

(….) dengan dokter 

(….) dengan kelompok dokter 

(….) dengan pasien 

(….) dengan pengunjung pasien/rumah sakit 

(….) dengan pegawai administrasi rumah sakit 

(….) dengan apoteker 

(….) dengan komponen yang lain, sebutkan! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 



 

 

7. Apa yang anda  lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa arab anda 

sebagai calon perawat? 

(….) menghafal dan memahami kosa kata tentang keperawatan 

(….) membuat kelompok belajar bahasa arab dengan teman sesama calon 

perawat 

(….) mempelajari buku – buku bahasa arab tentang keperawatan 

 

8. Apakah anda butuh untuk di buatkan buku bahasa arab (kemampuan berbicara) 

yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan anda sebagai calon tenaga 

medis? Berilah tanda ceklis. 

(….) butuh 

(….) tidak butuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Angket Kebutuhan Materi Bahasa Arab Siswa SMK Modern Al – Rifa’ie 

Jurusan Keperawatan 

 

Nama  : 

Hari & tanggal : 

Petunjuk : 

Berikut ini terdapat sejumlah materi bahasa arab yang dapat diberikan kepada 

siswa. Anda diminta untuk memberikan ceklis (v) pada kolom disamping setiap 

butir materi yang sesuai dengan kebutuhan anda terhadap materi tersebut. Tidak 

ada jawaban salah atau benar, yang terpenting adalah bagaimana kejujuran anda 

dalam menjawab setiap butir materi yang sesuai dengan kebutuhan anda. Angket 

ini tidak dimaksudkan untuk menilai kemampuan anda, sehingga tidak ada 

hubungannya dengan penilaian hasil prestasi belajar anda. 

Klasifikasi jawaban Materi bahasa arab No 

K C S 

 1 (anggota tubuh)أعضاء اجلسم    

 kesehatan antara)الصحة بُت ادلاضى واحلاضر   

dahulu dan sekarang) 
2 

 3  (nama – nama penyakit)امساء ادلهن   

 4  (diruang pemeriksaan) يف غرفة الفحص   

 5  (alat – alat kedokteran) أدوات الطب   

 6  (di apotek) يف صيدلية   

 Ruangan – ruangan di) الغراف يف ادلستشفى   

rumah sakit)  
7 



 

 

 8  (peduli terhadap kesehatan) عناية ابلصحة   

 9  (nama – nama penyakit) أمساء األمراض   

 

Keterangan : 

S  : sangat dibutuhkan 

C : cukup dibutuhkan 

K : kurang dibutuhkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االنتاجتصديق 

قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي ادلهنية  تاب التعليمي دلهارة الكبلم لطالباتالكتطوير 

 ماالنج ٕ

 :     اسم اخلبَت

 : تصميم ادلادة ٗتصص اخلبَت

 مكان العمل  :

 اتريخ التصديق:

 البيان

 ىذه االستبانة موجهة للخبَت يف تصميم مواد تعليم اللغة العربية 

  إىل ٖتليل صبلحية ادلواد ادلصممة لتعليم مهارة الكبلم لطلبة هتدف االستبانة

 ماالنج ٕقسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

  نتيجة ىذه االستبانة ستكون مرجعا أساسيا للباحثة يف زلاولة ٖتسُت ادلادة اللغة

 ٕدلهنية العربية دلهارة الكبلم لطلبة قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ا

 ماالنج

 ( يرجى على اخلبَت أن ػلتار اإلجابة ادلبلئمة ويضع عبلمةⱱ يف القائمة يعرب )

 تعبَتا صادقا عن وجهة نظره.



 

 

 رأي اخلبري يف جمال تصميم ادلادة  استبانة
 تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم لطالبات قسم التمريض 

 ماالنج 2يف مدرسة الرفاعي ادلهنية 
 

( يف الفراغات ادلعدة، أما ادلعٌت من كل األرقام ⱱخلضرة اخلبَت أن يكتب عبلمة ) يرجى
 فهي كما يلي:

 جيد جدا. ٗ
 جيد. ٖ
 مقبول. ٕ
 ضعيف .1

( : جيد جدا ٗ( : جيد      ) ٖ( : مقبول       ) ٕ( ضعيف      )ٔ:) التقدير     
العناصر  البنود ٔ ٕ ٖ  ٗ

 التحكيم
     - ادلوجو وضوح الكتابة 
     - جذابة الكتابة 
     - مناسبة قياس الكتاب 
     - انضباط قياس احلروف 

     - مناسبة اندماج األلوان 
     - مجال عرض الصورة 

     -  ادلادة  مناسبة الصور ابدلفردات
 وضوح احملتوى -      التعليمية

     - سهولة الفهم 
     - التدريبات وضوح األمر يف التدريبات 
     -  أشكال النشاطات مناسبة بعملية



 

 

 الصحة
     - سهولة الفهم 
 

 
  

 االقًتاحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماالنج،..............................

 اخلبَت يف رلال تصميم ادلادة
 
 
 

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



 

 

 تصديق االنتاج

 ٕالكتاب التعليمي دلهارة الكبلم لطلبة قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي ادلهنية  تطوير

 ماالنج

 :     اسم اخلبَت

 : زلتوى ادلادة ٗتصص اخلبَت

 مكان العمل  :

 اتريخ التصديق:

 البيان

 ىذه االستبانة موجهة للخبَت يف تصميم مواد تعليم اللغة العربية 

  ادلواد ادلصممة لتعليم مهارة الكبلم لطلبة هتدف االستبانة إىل ٖتليل صبلحية

 ماالنج ٕقسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

  نتيجة ىذه االستبانة ستكون مرجعا أساسيا للباحثة يف زلاولة ٖتسُت ادلادة اللغة

 ٕالعربية دلهارة الكبلم لطلبة قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية 

 ماالنج

 ( يرجى على اخلبَت أن ػلتار اإلجابة ادلبلئمة ويضع عبلمةⱱ يف القائمة يعرب )

 تعبَتا صادقا عن وجهة نظرة.



 

 

 رأي اخلبري يف جمال حمتوى ادلادة ولغتها  استبانة
 تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم لطالبات قسم التمريض 

 ماالنج 2يف مدرسة الرفاعي ادلهنية 
 

( يف الفراغات ادلعدة، أما ادلعٌت من كل األرقام ⱱَت أن يكتب عبلمة )خلضرة اخلب يرجى
 فهي كما يلي:

 . جيد جداٗ
 . جيد3

 . مقبول2    
 . ضعيف2    
 

( : جيد جدا ٗ( : جيد        ) ٖ( : مقبول      ) ٕ( ضعيف     )ٔ:) التقدير  
العناصر  البنود ٔ ٕ ٖ  ٗ

 التحكيم
     -  لغة  ومفهومةلغة الكتاب سهلة

 لغة الكتاب واضحة -      الكتاب
     - التدرج 
     - لغة الكتاب مناسبة لطالبات ادلبتدئ 
     - مبلئمة  وضوح األىداف

 سهلة التعليم -      ادلواد
     - التدرج 
     - مبلئمة ْتاجة الطالبات 
     - مناسبة الصور ابدلادة 
     - صدق ادلواد التعليمية 



 

 

     -  عرض  دليل االستخداموضوح يف
 الًتتيب يف تقدؽلو -      ادلادة

     - التقومي مناسبة عدد التدريبات 
     -  األسئلة لقياس قدرة الطالبات دلهارة

 الكبلم
 

 
 االقًتاحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماالنج،..............................

 زلتوى ادلادة ولغتهااخلبَت يف رلال 
 
 
 



 

 

  ٕادلهنية الثانوية  يف مدرسة الرفاعياإلستبانة من مدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر 

يف الفراغات ادلعدة، أما ادلعٌت من كل األرقام  (vيرجى حلضرة ادلدرس أن يكتب عبلمة )

 فهي كما يلي:

 : جيد جدا   ٗ
 : جيد   ٖ
 : مقبول   ٕ
 : ضعيف   ٔ

عناصر 
 التحكيم

 4    3    2    2 البنود 
    

عرض ىذا الكتاب غلذب رغبة  - ادلوجو
 الطالبات يف تعليم مهارة الكبلم

     

      الكتابة يف ىذا الكتاب واضحة -
      مجال عرض الصورة -

      سهولة تفهيم ادلادة  - مبلئمة ادلواد
      تناسب اللغة ٔتقدر الطالبات -
      مناسبة الصور ابادلادة -
      وضوح األىداف -

      وضوح األمر يف التدريبات - التدريبات
التدريبات تساعد لًتقية كفاءة  -

 الطالبات يف الكبلم
     

     
 



 

 

 

 االقًتاحات

  
 
 
 
 

 

 ماالنج،

 ادلدرس اللغة العربية

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANGKET PENILAIAN BUKU AJAR 

SISWA SMK AL-RIFA’IE GONDANGLEGI MALANG 

 

Nama : 

Kelas : 

Berilah tanda ceklis pada kolom dengan keterangan sebagai berikut: 

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Cukup (1) rendah 

Variabel  Pernyataan Skala penilaian 

1 2 3 4 

Pertanyaan secara 

umum tentang buku 

ajar 

- Buku ajar ini sesuai untuk 

pengajaran kemahiran 

berbicara bahasa arab 

    

 - Saya merasa senang 

mempelajari bahasa arab 

setelah mengikuti 

pembelajaran ini 

    

 - Saya lebih aktif dan 

bersemangat dalam belajar 

bahasa arab dengan materi 

yang baru 

    

 - Urutan penyajian materi tiap-

tiap bab ini dapat 

meningkatkan keterampilan 

berbicara. 

    

Uraian isi 

pembelajaran 

- Kesesuaian isi pembelajaran 

dengan tujuan 

    

 - Kalimat yang dipakai mudah 

untuk dipahami 

    

 - Gambar yang terdapat pada 

buku membantu saya untuk 

    



 

 

memahami materi dengan 

mudah 

 - Materi maharah kalam 

mempunyai manfaat langsung 

dalam kehidupan saya sebagai 

siswa keperawatan 

    

Latihan  - Kesesuaian latihan dengan 

tujuan pembelajaran 

    

 - Bentuk latihan dalam buku 

ajar membantu keterampilan 

berbicara saya 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االختبار القبلي دلادة تعليم مهارة الكالمأسئلة 

 ماالنج 2قسم التمريض يف مدرسة الثاوية ادلهنية الرفاعي 
 

 : اإلسم 

 : الفصل

 : السبلم عليكم ورمحة هللا وبركاتو س .1

 .....................................: ج

 : كيف حالك؟ س .2
 ..................................... : ج

 : مامسك؟ س .3
 ..................................... : ج

 ؟  : ما مهنتك ادلفضل يف ادلستقبل س .4
 ..................................... : ج

 : أين يعمل الطبيب؟ س .5
 ..................................... : ج

 : أين تشًتي الدواء؟ س .6
 : ج
 



 

 

 . ماذا أصابك من األمراض؟ٚ

  
 

    

 وسهبل، أي خدمة؟. أىبل ٛ

  
 . من ىو؟ٜ

 
 ؟ما ىذا؟ .ٓٔ

 
 . ما ىذا؟ٔٔ

 



 

 

 . أان اعمل يف.........ٕٔ

 
 أذكر/ي ادلفردات ومهناىا!

 . أُذُكر/ي َأمْسَاء األمراض!ٖٔ

 . أذكر/ي أدوات الطّب!ٗٔ

 . أذكر/ي أعضاء اجلسم!٘ٔ

 
 

 

 

 

 



 

 

 دلادة تعليم مهارة الكالم أسئلة االختبار البعدي
 ماالنج 2التمريض يف مدرسة الثاوية ادلهنية الرفاعي قسم 

 

 : اإلسم 

 : الفصل

 : السبلم عليكم ورمحة هللا وبركاتو س .1

 .....................................: ج

 : كيف حالك؟ س .2
 ..................................... : ج

 : مامسك؟ س .3
 ..................................... : ج

 ؟  : ما مهنتك ادلفضل يف ادلستقبل س .4
 ..................................... : ج

 : أين يعمل الطبيب؟ س .5
 ..................................... : ج

 : أين تشًتي الدواء؟ س .6
 : ج
 



 

 

 . ماذا أصابك من األمراض؟ٚ

  
 

    

 . أىبل وسهبل، أي خدمة؟ٛ

  
 . من ىو؟ٜ

 
 ؟ما ىذا؟ .ٓٔ

 
 . ما ىذا؟ٔٔ

 



 

 

 . أان اعمل يف.........ٕٔ

 
 أذكر/ي ادلفردات ومهناىا!

 . أُذُكر/ي َأمْسَاء األمراض!ٖٔ

 . أذكر/ي أدوات الطّب!ٗٔ

 . أذكر/ي أعضاء اجلسم!٘ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السرية الذاتية
        

)رقم القيد : انتان فطراي نينجسيوإسم الكاتبة ىي 
أبريل  ٚالتاريخ، (. ولدت يف ٕٕٔٓٓٚٙٔ

يف كمفار رايو سومطرا إبندونيسيا. وتسكن ٕٜٜٔ
سومطرا. ورقم  روكان حولو بكان ابرو رايويف 

 ٖٕٛٔٛٙٔٓٔٓٛٓ اذلاتف

 وكانت الكاتبة من ادلتخرجات:

كونتو دار   ٕٖٓحصلت على شهادة التعليم االبتدائي يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 
حصلت على شهادة التعليم ادلتواسطة يف ادلدرية . ٕٗٓٓالسبلم ابكان ابرو رايو عام 

حصلت على شهادة . ٕٚٓٓابب السبلم ادلتواسطة اإلسبلمية ابكان ابرو رايو عام 
التعليم العالية ٔتعهد دار السبلم كونتور للبنات األول منتنجان غاوي جاوى الشرقية عام 

 مالك ابرىيم اإلسبلمية جامعة موالان. وحصلت على شهادة التعليم اجلامعي يف ٕٔٔٓ
، مث يف نفس السنة درست الكاتبة ٕٙٔٓاحلكومية ماالنج بقسم تعليم اللغة العربية عام 

يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك ابراىيم اإلسبلمية 
مي دلهارة احلكومية ماالنج، وتكتب الرسالة ادلاجستَت ابدلوضوع إعداد كتاب التعلي

 الكبلم لطالبات قسم التمريض يف مدرسة الرفاعي الثانوية ادلهنية ماالنج جاوى الشرقية.

 

 

 


