
 
 

  تراكيبال ادةمالكتاب التعليمي في تطوير 

  لترقية مهارة الكتابة   (Scientific Approach)لمدخل العلميعلى أساس ا

 ماالنج داوو ١بالمدرسة المتوسطة واحد هاشم 

 

  رسالة الماجستير

  

  إعداد

  رزكا أوتامي

 ١٦٧٢٠٠٠٥: التسجيل رقم 

  

 
  

  قسم تعليم اللغة العربية

  كلية الدراسات العليا

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 م ٢٠١٨



 
 

  الكتاب التعليمي في مادة التراكيبتطوير 

  لترقية مهارة الكتابة   (Scientific Approach)العلميلمدخل على أساس ا

 داوو ماالنج ١بالمدرسة المتوسطة واحد هاشم 

 رسالة الماجستير

  هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج

  الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

  يف تعليم اللغة العربية
  

  إعداد

  أوتاميرزكا 

  ١٦٧٢٠٠٠٥: رقم التسجيل 

  

  

  

  
  

  

  :املشرفان

  

  
  

  قسم تعليم اللغة العربية

  كلية الدراسات العليا

  الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

م ٢٠١٨

  أمي حممودة ة الدكتور 

  :رقم التوظيف
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 الكتاب التعليمي في مادة تطوير : إن رسالة املاجستري حتت العنوان   
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  استهالل

    

  قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 

  قـَيِّْد صيودَك باحلِباِل الواثَِقة            قَيُدهُ الِعلُم َصيٌد والِكتابُة 

 وَترتُكها َبَني اَخلالئِق طالِقةَ       َفِمن اَحلماَقِة َأْن َتصيَد َغزاَلًة 
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  إهداء

  

  أهدى هذه الرسالة إهداءا خملصا إىل

  أمي سلمى وأيب الصدقي احملبوبني الذين ربياين وأّدباين أحسن التأديب 

  وإىل أخي احملبوب ذكي الرفقي ومجيع أسريت وأصدقائي

  .الذين شّجعواين على كتابة هذه الرسالة 

  .لعل اهللا حيفظهم يف الدنيا واألخرة

  

***  
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  الشكر والتقدير

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

. احلمد هللا الذى جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق �ا اإلنسان

والسالم على حبيب الرمحن وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه �دايته  والصالة

  .وإحسانه إىل يوم الدين

تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا تريد الباحثة أن 

تقدم من صميم قلبيه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعدها على  

  :لة، وهمكتابة هذه الرسا

الربفيسور الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .١

 . احلكومية مباالنج

ولدانا ورغاديناتا رئيس قسم  دراسات العليا والدكتورال عميد كليةالدكتور مليادي،  .٢

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجتعليم اللغة العربية 

أمي حممودة بصفتها الدكتو نور حسن عبد الباري بصفته املشرف األول والدكتورة  .٣

املشرف الثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفا عليها بكل اهتمام وصرب 

 .وحكمة يف كتابة هذه الرسالة

الدكتور سالمت دارين بصفته خبري يف جمال تصميم الكتاب الذي أعطى  .٤

ت الستكمال وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قامت املالحظات واالقرتاحا

 .الباحثة تطويره

الدكتور حليمي زهدي بصفته خبري يف جمال حمتوى الكتاب ولغته الذي أعطى  .٥

التعليقات واالقرتاحات إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قامت الباحثة 

 .تطويره
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ومجيع األساتذة واألستاذات داوو ماالنج  ١املدرسة املتوسطة واحد هاشيم رئيس  .٦

والطالب والطالبات يف تلك املدرسة الذي ساعدوا الباحثة يف كتابة الرسالة 

 .املاجستري هذه

مجيع األساتذة يف كلية الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن التستطيع الباحثة  .٧

 .تذكرهم مجيعا هناأن 

ة، وتكون رسالة املاجستري هذه هذا، واهللا أسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثاب

  . نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني

    

  ٢٠١٨ماالنج، مايو 

  الباحثة

  
     رزكا أوتامي     
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  مستخلص البحث

ملدخل الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس اتطوير . م٢٠١٨رزكا أوتامي، 

داوو  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم لرتقية مهارة الكتابة   (Scientific Approach)العلمي

ماالنج، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

الدكتورة ) ٢الدكتور نور حسن عبد الباري، ) ١: املشرف .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .أمي حممودة

  .مادة التراكيب، المدخل العلمي، مهارة الكتابة: سيةالكلمات األسا

عملية التدريس أيا كان نوعها أو منطها أو ماد�ا وحمتواها تعتمد اعتمادا كبريا على الكتاب 

املدرسي، فهو ميثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، 

بالبحث يف تعليم درس الباحثة بعد أن قامت و . ومرافقا ال يغيب لالطالع السابق واملراجعة التالية

فعرفت أن مادة الرتاكيب املعروضة مل . داوو ماالنج ١املدرسة املتوسطة واحد هاشم اللغة العربية ب

. رتاكيبال ة تؤّكد كفاءة الطلبة على استيعاب مادمل وكذا من ناحية التدريباتتقّدم بالوضوح والدقة، 

وهذا الكتاب مل يراجع  يف الكتاب التعليمي اكيبرت ال ةحىت قّدم املعلم كتابا آخرا مرجعا لتوضيح ماد

وهذا سبب جايل . إىل أساس املدخل العلمي فتكون عملية التعليم والتعلم ترتكز حول املعلم فحسب

   .لى استيعاب املهارات اللغوية لدي الطلبةيؤثر عة الرتاكيب املهيئة و ضعف الطلبة يف فهم مادعلى 

على يف مادة الرتاكيب الكتاب التعليمي فعالية و ير تطو  إمتام ف علىتعرّ يهدف البحث ل

ومنهج . ماالنجداوو  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  مهارة الكتابةملدخل العلمي لرتقية أساس ا

 ىحدإوتعتمد الباحثة على  )R & D(الباحثة هو منهج البحث والتطوير  هالبحث استخدمت

الباحثة البيانات بأسلوب املالحظة واملقابلة واالستبيان ، ومجعت اإلجراءات اليت قدماها بروق وغال

  .واالختبار وحللت البيانات بطريقة التحليل املختلط

ّمت تطوير الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على ) ١: وأما نتائج هذا البحث والتطوير هي

فبدأت الباحثة . روق وغالباليت قرراها  طواتأساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة باقتداء اخل

ومجعت البيانات واملعلومات . ت املوجودة يف تعليم وتعلم اللغة العربيةواملشكالالحتياجات تحليل اب

بعدها جرت التجربة يف . وطور الكتاب وقّدمته الباحثة إىل اخلرباء للتصديق. ملصادر تطوير الكتاب

ملدخل على أساس ايف مادة الرتاكيب  لتعليميالكتاب اأن ) ٢. ميدان حمدد وميدان رئيسي لدى طلبة

 .داوو ماالنج ١لدي الطلبة باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  االفعّ يكون  مهارة الكتابةالعلمي لرتقية 
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ABSTRACT 

Rizka Utami, 2018. Development of the educational book in tarakib material of 
the scientific approach to upgrade the skill of writing in the junior high 
school Wahid Hasyim 1 Dau Malang, Master's thesis, Department of Arabic 
Language Education, College of Graduate Studies, University of Maulana 
Malik Ibrahim Islamic State Malang. Supervisor: 1) Dr. Nur Hassan Abdul 
Bari, 2) Dr. Umi Machmudah, M.Pd. 

Keywords: Tarakib material, scientific input, writing skill.  

The teaching process of whatever type, style, material or content is highly 

dependent on the textbook. It represents a basic basis for the learner's learning 

process, and a constant basis for promoting the process. After the researcher 

studied the teaching of the Arabic language lesson at the senior high school 

Wahid Hasyim 1 Malang. Researcher knew that the material of the structures 

presented did not provide clarity and accuracy, and in terms of training did not 

confirm the efficiency of students to absorb material compositions. So the teacher 

presented another book reference to clarify the composition of the textbook in the 

educational book and this book has not been reviewed to the basis of the scientific 

input so that the process of teaching and learning centered around the teacher 

only. This is a major reason for the weakness of students in understanding the 

structure of the structures and affects the absorption of the language skills of 

students.  

The research aims to identify the completion of the development and 

effectiveness of the educational book in the compositions based on the scientific 

input to improve the skill of writing in senior high school Wahid Hasyim 1 

Malang Malang. The research methodology used by the researcher is the R & D 

approach. The researcher relies on one of the procedures presented by Borg and 

Gall. The researcher collected the data in a method of observation, interview, 

questionnaire and test and analyzed the data in a mixed analysis method.  

The results of this research and development are: 1) The educational book 

was developed in the form of compositions on the basis of the scientific input to 

upgrade the writing skill following the steps that were decided by Borg and Gall. 

The researcher began to analyze the needs and problems of teaching and learning 

Arabic. And collected data and information for sources of book development. The 

book was developed and presented by the researcher to the experts for ratification. 

Then the experiment took place in a specific field and a main field for students. 2) 

that the educational text in the form of compositions on the basis of scientific 

input to improve writing skill be effective for students in middle school and one 

Wahid Hasyim 1 Dau Malang. 
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ABSTRAK 
 

Rizka Utami, 2018. Pengembangan Buku Ajar Materi Tarkib dengan Berlandaskan 
Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis di MTs 
Wahid Hasyim 01 Dau Malang. Tesis, Program Pendidikan Bahasa Arab 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang. Pembimbing: 1) Dr. Nur 
Hasan Abdul Bari, M.A. 2) Dr. Umi Machmudah, M.Pd. 

Kata Kunci: Materi Tarakib, Pendekatan Saintifik, Keterampilan Menulis 

 Proses pembelajaran jenis apapun baik macam, model, materi maupun isinya 

sangat bergantung pada buku ajar, bagi pelajar ia merupakan landasan tetap untuk 

proses belajar yang sistematis dan juga sebagai peningkatan proses tersebut, serta 

buku senantiasa menjadi rujukan dari zaman ke zaman. Setelah peneliti melakukan 

penelitian dalam pembelajaran pelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 

Wahid Hasyim 1 Dau Malang. Maka peneliti mengetahui bahwa materi tarakib yang 

disajikan belum diaplikasikan dengan jelas dan rinci, demikian juga dari segi latihan-

latihan yang belum menekankan kemampuan siswa dalam penguasaan materi tarakib. 

Sehingga guru menggunakan buku lain sebagai rujukan untuk menjelaskan materi 

tarakib dalam buku ajar. Buku ini belum merujuk kepada pendekan saintifik sehinga 

proses pembelajaran hanya berfokus pada guru. Maka ini merupakan sebab yang jelas 

sehingga siswa-siswa lemah dalam memahami materi tarakib yang dipaparkan dan 

mempengaruhi penguasaan mereka terhadap keterampilan bahasa. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi proses pengembangan dan 

efektifitas buku ajar materi tarakib dengan berlandaskan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan keterampilan menulis di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim 1 Dau 

Malang. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah Research and 

Development (R & D), selanjutnya peneliti mengikuti langkah-langkah penelitian R 

& D yang ditetapkan oleh Borg dan Gall. Peneliti mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara, angket, dan tes, kemudian peneliti menganalisisnya dengan 

metode kombinasi. 

 Adapun hasil dari penelitian research and development ini antara lain: 1) 

pengembangan buku ajar materi tarakib dengan berlandaskan pendekatan saintifik 

untuk meningkatkan keterampilan menulis selesai dengan mengikuti langkah-langkah 

Borg dan Gall. Peneliti memulai penelitian dengan menganalisis kebutuhan dan 

permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian peneliti 

mengunpulkan data dan informasi untuk mengembangkan buku. Setelah buku 

dikembangkan , peneliti mengajukannya kepada validator. Selanjutnya peneliti 

melakukan uji coba produk pada siswa baik di lapangan terbatas maupun di lapangan 

utama. 2) Buku ajar materi tarakib  dengan berlandaskan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan keterampilan menulis efektif untuk siswa-siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Wahid Hasyim 1 Dau Malang. 
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  البحث محتويات

  الصفحة                  الموضوع

  أ    .................................................................  الغالف 

  ب    ...........................................................  صفحة العنوان 

 ج    ...........................................................  نيموافقة املشرف

  د    .........................................  عتماد من جلنة املناقشة املوافقة واال

  ه    .............................................................  إقرار الباحثة 

  و    ................................................................  استهالل 

  ز    ..................................................................  إهداء 

  ح    ..........................................................  الشكر والتقدير 

  ي    .......................................................  مستخلص البحث 

  ك    .........................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  ل    ......................................  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 

  م    ..........................................................  البحث حمتويات

  ف    ...........................................................  قائمة اجلداول 

  ص    ...........................................................  قائمة املالحق 

  الفصل األول

  اإلطار العام

 ١    .............................................................   قدمةامل  .أ 

 ٥    ........................................................  أسئلة البحث  .ب 

 ٥    ..............................................  أهداف البحث والتطوير  .ج 

 ٦    ...................................................  مواصفات اإلنتاج   .د 
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 ٨    .......................................................  فروض البحث  .ه 

 ٩    ........................................................  أمهية البحث  .و 

 ١٠    .......................................................  حدود البحث  .ز 

 ١٠    ...................................................  الدراسات السابقة  .ح 

 ١٣    ...................................................حتديد املصطلحات  .ط 

  الفصل الثانى

  اإلطار النظرى

 ١٥    ..............................  تطوير الكتاب التعليمي ومباحثه: املبحث األول

 ١٨    ............................................  مفهوم الكتاب التعليمي  .أ 

 ١٨    .............................................  أمهية الكتاب التعليمي  .ب 

 ٢٠    ..........................................  وظائف كتب تعليم العربية  .ج 

 ٢١    .......................................التعليمي أسس إعداد الكتاب  .د 

 ٣٢    ......................................  شروط إعداد الكتاب التعليمي  .ه 

 ٣٤    ............  االجتاهات العامة لكتب تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى  .و 

 ٣٧    .........................................  معايري تنظيم املادة التعليمية  .ز 

 ٣٨    .........................................  معايري عرض املادة التعليمية  .ح 

 ٤٠    ....................................  الرتاكيب اللغوية ومباحثها: املبحث الثاين

 ٤١    .............................................  مفهوم الرتاكيب اللغوية  .أ 

 ٤٢    ..............................................  الرتاكيب اللغويةأنواع   .ب 

 ٤٣    ........................................  أهداف تعليم القواعد اللغوية  .ج 

 ٤٤    .........................................  الطرق تعليم القواعد اللغوية  .د 

 ٥٠    ....................................  املدخل العلمي ومباحثه: املبحث الثالث

 ٥٠    ..............................................  مفهوم املدخل العلمي  .أ 
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 ٥٢    ....................................  أهداف التدريس باملدخل العلمي  .ب 

 ٥٢    ...........................................  خصائص املدخل العلمي  .ج 

 ٥٣    .....................................  مبادئ التدريس باملدخل العلمي  .د 

 ٥٣    .....................................  العلمي يف التعليممعايري املدخل   .ه 

 ٥٤    ..............................  خطوات تدريس العامة باملدخل العلمي  .و 

 ٥٦    ...........................  تطبيق املدخل العلمي يف تعليم مادة القواعد  .ز 

  ٥٧    ......................................   مهارة الكتابة ومباحثها: املبحث الرابع

  ٥٧    ................................................مفهوم مهارة الكتابة   .أ 

  ٥٨    ................................................  أمهية مهارة الكتابة    .ب 

  ٥٩    .........................................  أهداف تعليم مهارة الكتابة   .ج 

  ٦٠    ...................................  التوجيهات العامة يف تعليم الكتابة   .د 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 ٦١    ..............................................  مدخل البحث ومنهجه  . أ

  ٦٢    .............................................  إجراءات البحث والتطوير .ب

  ٦٥    .........................................................   جتريبة املنتج .ج

 ٦٥    ..................................................  تصميم التجربة .١

 ٦٦    ....................................................  أفراد التجربة  .٢

  ٦٧    .............................................  البيانات واملعلومات  .٣

  ٦٨    .............................................  أسلوب مجع البيانات .٤

  ٧١    ...................................................  حتليل البيانات .٥
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  الفصل الرابع

  نتائج البحث والتطوير وتحليلها ومناقشتها

 ٧٦    .....................................  عرض البيانات وحتليلها : املبحث األول

 إمتام تطوير الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل  .أ 

  ٧٦    .........................................  العلمي لرتقية مهارة الكتابة 

 فعالية الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي  .ب 

  ١٠٩    ................................................   لرتقية مهارة الكتابة

 ١١٥    .......................................  مناقشة نتائج البحث : املبحث الثاين

 إمتام تطوير الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل  . أ

  ١١٦    .......................................  العلمي لرتقية مهارة الكتابة     

 عالية الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي  . ب

  ١١٩    .............................................   الكتابةلرتقية مهارة            

  الفصل الخامس

  الخاتمة

 ١٢١    .............................................  ملخص نتائج البحث   .أ 

 ١٢٢    ........................................................  التوصيات   .ب 

 ١٢٣    ......................................................  اإلقرتاحات   .ج 

  علمراجالمصادر وا
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 المقدمة  .أ 

فع ر ال ينفصل تعليم وتعلم اللغة العربية من العوامل املرتابطة واملؤثرة فيه حيث �ا ت

ومن العوامل املؤثرة . وترتبط العوامل بعضها بعضا ارتباطا عميقا. جوةر حتقيق األهداف امل

ويتسع مفهوم الكتاب هنا ليشتمل . أمهها معلم وطالب وكتابيف عملية التعليم والتعلم 

تدريسه واليت يستخدمها كوسائط لنقل  املواد التعليمية اليت يعتمد عليها املعلم يف خمتلف

 .وتنمية القدرات واالجتاهات وإشباع امليول واإلهتمامات تاملعلومااملفاهيم واملعارف و 

حمتوى ذا تدور املواد التعليمية دورا هاما يف تعليم اللغة العربية حيث أ�ا ستكون لو 

مصدر أول لدى املعلمني وهي  يف اصطالح أخر املدرسيكتاب لالكتاب التعليمي أو ل

  . يف حتقيق أهدافهم تعلمنيوامل

يا كان نوعها أو منطها أو ماد�ا وحمتواها تعتمد اعتمادا كبريا فعملية التدريس أ

على الكتاب املدرسي، فهو ميثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، 

. وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا ال يغيب لالطالع السابق واملراجعة التالية

لم، ومصدر تعليمي يلتقي عنده املعلم واملتعلم، وهو �ذا ركن مهم من أركان عملية التع

وترمجة حية ملا يسمى باحملتوى األكادميي للمنهج، ولذلك تعترب نوعية الكتاب وجودته 

وأعطيت  ١.من أهم األمور اليت تشغل مبهمتني احملتوى واملادة التعليمية وطريقة التدريس

من حيث حتديد مناهجها  كتب التعليمية عناية خاصة مل تكن ختطى �ا من قبل،ال

وتأليفها، يف ضوء هذه املناهج، مث تقوميها للتأكد من أ�ا قد ألفت يف ضوء املناهج 

                                                           
دون الناشر، : الرياض(، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني �االرمحن بن إبراهيم الفوزان،  عبد١
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ومن هنا فإن  ٢.وتوفرت فيها الشروط األساسيةـ، اليت كانت تشرتطها املؤسسة الرتبوية

لغة العربية لغري املربني يوصون بالعناية بإعداده وال سيما املواد التعليمية اليت تعين بتعليم ال

  .الناطقني �ا

الكتاب التعليمي اجليد هو الذي يهتم مؤلفه بتوفري فرص كافية ومتعددة للتالميذ 

ينمون فيها ميوهلم واجتاها�م ويشيعون �ا حاجا�م ورغبا�م ويتدربون على بعض 

 املهارات والعادات األساسية اليت من شأ�ا أن تساعدهم على التصرف باتزان وتعقل

ولكي حيقق الكتاب التعليمي أهدافه ينبغي أن ختتار مادته . حيال مواقف احلياة املختلفة

    ٣.العلمية واللغوية ووفق معايري وأسس علمية

 التعليميةاملواد حيتوى على لتعليم اللغة العربية البد  التعليمي املهيئ والكتاب

ال خيلو من الكتاب اشتماله  ماهلالشيء او . ةنشودامل تعليم اللغة العربية فالتحقيق أهد

لالستيعا�ا واملهارة اللغوية هي املهارات األربع . المهارات اللغوية وعناصرهلواد امل على

هي الصوت واملفردات فمنها االستماع والكالم والقراءة والكتابة وأما من عناصر اللغة ف

واملتعلمون لغري . اها الطلبةوتعليم اللغة العربية جتري إىل هذه املضامني ليتقنو  .والقواعد

الناطقني باللغة العربية يف حاجة إىل إعداد املزيد من مواد تعليم اللغة العربية، رغم أن يف 

الساحة كثريا من الكتب، ولكنها ال حتقق األهداف، فكيثرا منها غري مناسب، وبعضها 

ر املنهج أن ولذا الزم على الكتاب التعليمي كأحد عناص. حيتاج إىل تطوير وتعديل

، حىت تكون عملية املنهجيتأسس على إحدا النظريات التعليمية املنشئة اليت يعتمد عليها 

 .وعلى هذا تسهيال يف حتقيق أهداف التعليم املرجوة. التعليم والتعلم منظما ومتدرجا

                                                           
. ، ص)٢٠١٠إيسيكو، : الرياض( أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفها،حممود كامل الناقة، ٢

٥٢.  
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فيذ كما قال فرستينا إيرنا يف كتا�ا أن املنهج يتعلق كيثرا بالنظرية الرتبوية ويعد أنه تن

  ٤.النظرية الرتبوية حقيقيا

ومع مرور الزمان نشأت وتطّورت عدة النظريات التعليمية لدي العلماء وتأسس 

. عليها املدارس يف العامل من حيث مبادئ التعليم والتعلم وأهدافه وإجراءاته وغريها

وجتمع  النظريات املتنوعة إحدال العلوم على ايعتمد إعداد الكتب التعليمة يف جمبالطبع و 

ويقصد مبنهج تعليم العربية كلغة ثانية . كلها يف عنصر أساسي من العملية التعليمية

تنظيم معني يتم عن طريقة تزويد الطلبة مبجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية والنفس 

حركية اليت متكنهم من االتصال باللغة العربية اليت ختتلف عن لغا�م، ومتكنهم من فهم 

وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد التعليمي أو خارجه وذلك حتت  ثقافتها

لتعليم اللغة العربية بني ا�تمع  التعليميةالكتب  تانتشر ومع هذا  ٥.إشراف هذا املعهد

وهو . (Scientific Approach) س املداخل املنتوعة وأحدها املدخل العلمياعلى أس

، وتتابع الكتب التعليمية يف ٢٠١٣بإندونيسي مأسسا ملنهح املدخل انشأته وزيرة الرتبية 

واملدخل العلمي هو عملية . مدارس إندونيسية وفقا خبصائص هذا املدخل واملنهج

التدريس املصممة ألن يكون الطلبة فاعلني على بناء األفكار واألحكام أو املبادء من 

بعدة األساليب وحتليل البيانات البيانات  خالل املالحظة وصياغة املسئلة وفروضها ومجع

عملية التعليم والتعلم ومن خصائص  ٦.واستنباطها وكذا مواصالت األفكار املنتجة

        ٧.املدخل العلمي هي توجيه أفكار الطلبة من احلكم اجلزئي إىل احلكم الكليب

يف الفصل واملقابلة بني معلم اللغة العربية ملعرفة  الحظةاملبالباحثة قد قامت و 

كتاب وكذا قد قامت الباحثة مبطالعة   .وكفاءات الطلبة أحوال تعليم وتعلم اللغة العربية

                                                           
4Fristiana Irina, Pengembangan Kurikulum Teori, Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

Parama Ilmu, 2016), hlm. 12. 
املنظمة اإلسالمية للرتبية : الرباط(اهجه وأساليبه، تعليم العربية لغري الناطقني �ا منرشدي أمحد طعيمة، ٥

  . ٦٠. ، ص)١٩٨٩والعلوم والثقافة، 
6Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Sainstifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), hlm. 51. 
7
Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 

2013,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 72. 
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وعرفت أن . داوو ماالنج ١يف املدرسة املتوسطة واحد هاشم تعليمي لدرس اللغة العربية 

 تؤّكد  مل وكذا من ناحية التدريباتقة، مادة الرتاكيب املعروضة مل تقّدم بالوضوح والد

حىت قّدم املعلم كتابا آخرا مرجعا لتوضيح . رتاكيبال ةكفاءة الطلبة على استيعاب ماد

وهذا الكتاب مل يراجع إىل أساس املدخل العلمي  يف الكتاب التعليمي رتاكيبال ةماد

ضعف يل على وهذا سبب جا. فتكون عملية التعليم والتعلم ترتكز حول املعلم فحسب

 .لطلبةاة الرتاكيب املهيئة ويؤدي إىل استيعاب املهارات اللغوية لدي الطلبة يف فهم ماد

إما كالما أو قراءة أو  ون ئلو خيطاأن الطلبة ماز ومما أدركت الباحثة يف امليدان التعليمي 

ه العربية مع أن هذ يقدروا على تطبيق الرتاكيبمل  وفق الرتاكيب وهو دال أ�م كتابا

   ٨.قد عّلمها املعلم ةاملاد

الكتابة مهارة إحدى املهارات اللغوية وتعترب مهارة الكتابة هي ومن املعلومة أن 

. مهمة كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعلم اللغة األجنبية

فإ�ا والكتابة وإن كانت مهمة كوسيلة من وسائل االتصال والتعبري عن النفس والفكر، 

مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس للغة العربية إىل القدرة على أن يكتب 

فهي تساعد . إن الكتابة أيضا وسيلة من وسائل تعلم اللغة. �ا كما يتحدث ويقرأ

الدارس على التقاط املفردات وتعرف الرتاكيب واستخدامها، كما أ�ا تسهم كثريا يف 

وصحة الكتابة  ٩.اللغة األخرى كاحلديث والقراءة واالستماع أيضاتعميق وجتويد مهارات 

. اوصرفي احنويتتعلق كثريا بإتقان مادة الرتاكيب حيث يدرس فيها الطلبة قواعد العربية 

ورغم ذلك ليست القواعد غاية تقصد لذا�ا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح 

                                                           
ملدرسة املتوسطة بالدرس اللغة العربية عملية التعليم والتعلم عن  ددةغري حم الباحثةومقابلة  ةمالحظ٨

    .م ٢٠١٧سبتمرب  ٨يف تاريخ  داوو ماالنج ١واحد هاشم 
٩
جامعة أم القرى، : اململكة السعودية( تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة،  

   .٢٣٠. ، ص)١٩٨٥
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مسي من معرفة قواعد اللغة العربية هو أن وإن الغرض األ ١٠.األساليب، وتقومي اللسان

النحو والصرف يصونان اللسان عن اخلطأ يف الكالم، ويعصمان القلم عن الزلل يف 

   ١١.الكتابة

الكتاب تطوير الباحثة ب الواقعية ستقوم املشكلةالظاهرة و  على هذه اوتأسيس

يف تعليم اللغة العربية على أساس املدخل  لرتاكيبا ةمادحيث خيتصر على التعليمي 

داوو  ١قع البحث يف املدرسة املتوسطة واحد هاشم يو لرتقية مهارة الكتابة العلمي 

  .ماالنج

     

 أسئلة البحث    .ب 

م الباحثة أسئلة على خلفية البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سبق، تقدّ  اعتمادا

  :  البحث كما يلي

ملدخل العلمي على أساس ايف مادة الرتاكيب الكتاب التعليمي م تطوير يتكيف  .١

 ؟ ماالنجداوو  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  مهارة الكتابةلرتقية 

ملدخل العلمي على أساس ايف مادة الرتاكيب الكتاب التعليمي  ما مدى فعالية .٢

 ؟ماالنجو داو  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  لدى الطلبة مهارة الكتابةلرتقية 

 

   والتطوير أهداف البحث  .ج 

  : أما األهداف اليت �دفها الباحثة يف حبثها فهي

ملدخل على أساس ايف مادة الرتاكيب الكتاب التعليمي تطوير  إمتام ف علىالتعرّ  .١

 .ماالنجداوو  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  مهارة الكتابةالعلمي لرتقية 

                                                           
 ،)١٩٩٦، الدار املصرية اللبنانية: القاهرة( ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، ١٠

  .٢٠١. ص
  .٩. ص ،)١٩٨٣دار الفكر، : دمسق( اللباب يف قواعد الغة العربية واآلت األدب،حممد على سراج، ١١
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ملدخل على أساس ايف مادة الرتاكيب الكتاب التعليمي فعالية  ف علىالتعرّ  .٢

 .ماالنجداوو  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  مهارة الكتابةالعلمي لرتقية 

 

  ج ا نتمواصفات اإل  . د

شتمل فيه تاملنتج مواصفات خمتلفة بالكتاب التعليمي األساسي حيث  للكتاب

الكتاب املطّور على مادة  ياتحمتو قتصر تلتعليم املهارات اللغوية األربع، لكن  املواد

ويكون تصميم حمتويات . ومع العديد من تدريبا�ا فحسب الرتاكيب لرتقية مهارة الكتابة

ويقف الكتاب موقف الكتاب اإلضايف لكتاب . الكتاب باعتماد على املدخل العلمي

رسة ربية على أساس املدخل العلمي للصف الثاين باملدعال يف مادة الرتاكيبتعليمي 

ويقصد تطوير الكتاب لسهولة الطلبة يف إتقام مادة الرتاكيب العربية حىت يرقى  .املتوسطة

  .مهارا�م الكتابية 

ومواصفات اإلنتاج من ناحية اإلخراج أي الطباعة ومضمون الكتاب التعليمي 

  :  يكون التفصيل كما يلي ملدخل العلميعلى أساس ا يف مادة الرتاكيباملطّور 

 تابإخراج الك .١

 الغالف  )أ 

يكون الغالف . هلذا الكتاب الغالفان مها الغالف اخلارخي والداخلي

غرام، يكتب عليه عنوان  ٢٣٠ى السيمك الذي يزن من اخلارجي من الورق املقو 

الكتاب ويزين الغالف برسم مالئم باملادة التعليمية واملرحلة التعليمية والثقافة 

وأما . وجذابة وبسيطة وملفتة للنظر العربية، ويكون الغالف على صورة ملّونة

الغالف الداخلي فهو ما وقع بعد الغالف اخلارجي ويطبع على ورق أبيض 

  .غرام ٨٠مقوي يزن من 
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 الشكل واملساحة   )ب 

سم  ١٧,٥×  ٢٥وسيطبع الكتاب التعليمي على حجم املتوسط هو 

  . تقريبا وهو أفضل مساحة للكتاب التعليمي يف املرحلة الثانوية

 قالور   )ج 

 غرام ٨٠يزن من  امقويا أبيضا ذا الكتاب املطوَّر ورقهل ةقدم الباحثست

لكن لكل الباب ورق مزينة  .وتكتب عليها املواد التعليمية خاصة لتعليم الرتاكيب

  .  باللون املتفّرق حيث يسهل لطلبة التصّور يف أذها�م عن مباحث كل األبواب

 الطباعة  )د 

على حجم  "Sakkal Majalla"تكتب املواد العربية باحلروف الطباعة سو 

" Times New Roman"، وأما املواد اإلندونيسية فتكتب باحلروف الطباعة ١٨

  .١٢ على حجم

 لون الطباعة  )ه 

وقد يطبع بعض املواد . ستطبع املواد التعليمية بأسواد اللون اكثر استعماال

بللون املتنوع داللة لنقطة مهمة من تعليم وتعّلم الرتاكيب وقد يستعمل أمحر 

  .   وأزرق وأخضر اللون حىت ينتبه الطلبة عليها

  سيئياملضمون الر  )٢

 البيانات العامة  )أ 

بعد الغالف الداخلي من الكتاب، وتضم البيانات  البيانات العامةتقع حملة 

العامة من اسم املؤلف، وعنوان الكتاب، وبلد النشر، ودار النشر، وتاريخ النشر 

  . ومما أشبه ذلك

 املقدمة  )ب 

يف مقدمة الكتاب املطور األشياء املهمة منها كلمة الشكر ستنّظم الباحثة 

 .وهذا الكتاب والكفاءة الرئيسية واألساسية وفهرس الكتاب الكتاب دليلو 
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 احملتوى  )ج 

مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي يف حيتوي الكتاب التعليمي 

واملهنة  البيت الساعة ويوميتنا يف املدرسة ويوميتنا يف منها واضععلى سبعة امل

وكذا يشتمل الكتاب املطّور على . العبون الرياضيون واملهنة الطبية والتداويوال

ولتأكيد استيعاب الطلبة على املواد . الرسومات والصور واألشكال التوضيحية

  .املعّلمة تقّدم الباحثة التدريبات املتوافرة واملتنّوعة

وتعتمد تقدمي املواد املنشودة هي مادة الرتاكيب العربية يف الكتاب املطور 

يشتمل على مخس اخلطوات منها املالحظة على أساس املدخل العلمي الذي 

وهذه اخلطوات اخلمس تكون مبادئ يف  .التجربة والتحليل والتواصلوالتساؤل و 

  .تنظيم املواد للكتاب املطور

 قائمة املراجع  )د 

ستنّظم الباحثة املراجع واملصادر التعليمية اليت استخدمتها الباحثة يف كتابة 

وتوثق بصورة . املادة التعليمية، وترتب حسب احلروف اهلجائية ألمساء املؤلفني

اسم املؤلف، وعنوان الكتاب، واجلزء، والطبعة، : علمية حبيث يظهر فيها

  . والناشر، ومكان النشر، وسنة النشر

 الذاتيةسرية ال  )ه 

سرية الذاتية وتقوم فيها بوصف الستقدم الباحثة يف أخري الكتاب املطور 

 .حال املؤلفة

  

   فروض البحث  . ه

على يف مادة الرتاكيب  الكتاب التعليميأن  يف هذا البحثتفرتض الباحثة و 

لدي الطلبة باملدرسة املتوسطة  االفعّ يكون  مهارة الكتابةملدخل العلمي لرتقية أساس ا

  . داوو ماالنج ١واحد هاشم 
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  أهمية البحث    . و

ال خيلو هذا البحث من الفوائد اإلجابية تنفد للجانبني الرئيسيني النظري 

  : والتطبيقي، وأمهية البحث هلما كما يلي

 اجلانب النظري  .١

 :التاليةومن املمكن أن يستفيد هذا البحث يف اجلانب النظري األطراف 

يفيد هذا البحث مزيدا على خزائن العلوم املتوافرة يف اللغة العربية وال سيما يف   ) أ

 . على أساس املدخلي العلمي رتاكيبتعليم مادة ال

أن يكون هذا البحث مرجعا للباحثني اآلخرين باخلصوص عن تعليم مادة   ) ب

 .  على أساس املدخلي العلمي رتاكيبال

 اجلانب التطبيقي  .٢

 :اجلانب التطبيقي أن يستفيد هذا البحث يف األطراف التاليةوأما يف 

إن هذا البحث يواجه الباحثة إىل توفري العلومات وكذا خربة مفيدة هلا : الباحثة   ) أ

والكتاب املنتج تطبيقا للباحثة من العلوم املتوافرة عند . يف تعليم اللغة العربية

 . تعلمها يف قسم اللغة العربية

إن الكتاب املنتج يساعد املعلم يف إبداع تعليم مادة : العربية معلم اللغة   ) ب

 .لرتقية مهارة الكتابة لدى الطلبة باملدخل العلمي رتاكيبال

يستفيد الطلبة من الكتاب املنتج فوائد كثرية حيث به يفهم الطلبة : الطلبة   ) ج

ة قيقة حىت يؤدي إىل ترقيعلى أساس املدخل العلمي بسهولة ود رتاكيبمادة ال

 . مهارا�م الكتابية

العربية  مادة الرتاكيبتعليم يف أن يكون الكتاب املنتج نافعا ومصدرا : املدرسة   ) د

 .داوو ماالنج ١على أساس املدخل العلمي باملدرسة املتوسطة واحد هاشم 
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  حدود البحث   . ز

  : تتكون حدود البحث بثالثة حدود وهي

املطروحة  رتاكيبال مادةالكتاب التعليمي على يقتصر تطوير : احلدود املوضوعية .١

 .داوو ماالنج ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  يف كتاب تعليمي اللغة العربية

داوو  ١املدرسة املتوسطة واحد هاشم يف ستقوم الباحثة ببحثها : احلدود املكانية .٢

 .ماالنج

 - ٢٠١٨ اسيالدر  يقتصر الباحثة على زمن البحث يف العام: احلدود الزمانية .٣

الباحثة  شرعتو . داوو ماالنج ١املدرسة املتوسطة واحد هاشم بم   ٢٠١٧

 . م ٢٠١٧سبتمرب  ٨باملالحظة يف تاريخ 

 

  الدراسات السابقة   . ح

وال ميكن فصل هذا البحث من مراجعة الدراسات السابقة اليت هلا عالقة 

واالختالف بني الدراسة السابقة به اشتوستأيت الباحثة بتوضيح أوجه ال. بالدراسة احلالة

  :يلي ما قّدمها بعض الباحثني مما هيمن الدراسات تراجعها الباحثة والدراسة احلالة و 

 ).م٢٠١٤(خريية رتنا ساري  :      ةاسم الباحث .١

على أساس املدخل العلمي د التعليمية واتطوير امل :  موضوع البحث

)Saintific(  ملهارة القراءة لتالميذ برنامج اللغة يف مدرسة

رسالة  اإلحتاد الثانوية اإلسالمية فوجنوكوسوما ماالنج،

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جباملاجستري 

 .ماالنج

معرفة مدى فعالية املواد و مواصفات و وصف كيفية تطوير :   هدف البحث

ي ملهارة القراءة قسم اللغة التعليمية على أساس املدخل العلم

   .العربية
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كمي والكيفي على منهج الوجرى هذا البحث باملدخل :   منهج البحث

  . البحث التطويري

تطوير املواد التعليمية املطورة علي أساس املدخل العلمي :   ج البحثائتن

ملهارة القراءة لطالب قسم اللغة بإستخدام منوذج التطوير لــ 

ADDIEالكتاب التعليمي والقرص التعليمي  ، وانتاج على

   .هلا فعالة وكانت املالئم باملوضوعات املدروسية

خريية رتنا ساري بالدراسة تشابه هذه الدراسة اليت حبثتها :   مالحظة الباحثة

نظرية املدخل العلمي واملنهج التطوير يف تطوير املواد  يفاحلالة 

توى حت لدراسةهذه اوأما من ناحية االختالف أن . التعليمية

على تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة خبالف الدراسة احلالة 

يف مادة الرتاكيب لرتقية اليت تقوم بتطوير الكتاب التعليمي 

  .مهارة الكتابة

 ).م٢٠١٦(عطية العزة  :      ةاسم الباحث .٢

املنرية درسة مب ملدخل العلميمادة الصرف باتطوير  :  موضوع البحث

رسالة أوجونج باجنكاه جريسك، اإلسالمية اإلبتدائية 

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جباملاجستري 

 .ماالنج

لتالميذ  ملدخل العلميمادة الصرف با تطوير عمليةوصف :   هدف البحث

أوجونج اإلسالمية املنرية اإلبتدائية درسة الصف الثالث مب

  .ةدفة مدى فعالية املاباجنكاه جريسك ومعر 

  . وجرى هذا البحث على منهج البحث التطويري:   منهج البحث

تبدأ بتحليل  ملدخل العلميمادة الصرف با تطوير أن عملية:   ج البحثائتن

املشكلة مث مجعت الباحثة املعلومات ملصدار تطوير املادة 
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وصدقتها إىل اخلربين وكانت املادة املطّورة فعالية ليسهل 

  . ميذ يف فهم مادة الصرفالتال

تشابه هذه الدراسة بالدراسة احلالة باملدخل تستخدمان يف :   مالحظة الباحثة

البحث هو املدخل العلمي، وكذا منهج البحث والتطوير 

وأما من ناحية االختالف كانت هذه . الذي تعتمدان عليها

الدراسة حبثت عن تطوير الكتاب ملادة الصرف فحسب 

خبالف الدراسة احلالة اليت تبحث عن تطوير الكتاب يف مادة 

 .  الرتاكيب العربية إما صرفا أو حنوا

 )م٢٠١١(عفة النهى :     ةاسم الباحث .٣

تطوير املادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية باستخدام  :  موضوع البحث

طريقة تدريس القواعد من خالل النصوص املتكاملة، رسالة 

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جباملاجستري 

 . ماالنج

هدف هذا البحث ملعرفة كيفية تطوير املادة التعليمية لتعليم :   هدف البحث

قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة تدريس القواعد من خالل 

النصوص املتكاملة، ومعرفة مواصفات تلك املواد، ومعرفة 

  .فعالية تلك املواد

على منهج الكيفي الكمي بنوع حبث  ت الباحثةواعتمد:   البحثمنهج 

  .الدراسة والتطوير

هي أن كيفية تطوير املادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية :   ج البحثائتن

باستخدام طريقة تدريس القواعد من خالل النصوص املتكاملة 

 واد، حتكيمدراسة مبدئية، تطوير امل: مير خبمس مراحل، هي

فعالية لرتقية كفاءة طلبة الصف  هيو . اخلرباء، والتحسني
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امباء براس احلادي عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ت

  .جومبانج جاوى الشرقية

من ناحية التشابه أن هذا البحث يعتمد على مدخل البحث :   مالحظة الباحثة

اللغة  تعليم قواعديف املادة التعليمية لتطوير الكمي و الكيفي 

طريقة  الدراسة كما أ�ا استخدمتهذه ختتلف و . العربية

دراسة وأما ال تدريس القواعد من خالل النصوص املتكاملة

احلالة تستخدم الباحثة املدخل العلمي أساسا يف تطوير 

  .الكتاب التعليمي

. ومما سبق ختلص الباحثة أن الدراسات السابقة مل تشابه متاما بالدراسة احلالة

يف املادة املطّورة واملهارة  التطوير تلفخيلكن  دخل واملنهجأن البحث يف نفس املرغم 

اجلديد يف  وبناء على هذا يتيح فرصة لباحثة الدراسة احلالة أن تقّدم حبثها. املنشودة

  .جمال العلوم الرتبوية واللغوية

  

   تحديد المصطلحات   . ط

 ستخدمة حول حبثها،ومن املستحسن أن تقدم الباحثة وضوح املصطلىحات امل

  : حات كما يليومن بعض حتديد املصطل

ويكون التطوير يف هذا البحث تطوير تكنولوجي الطباعة أي الكتاب  : طويرت .١

   .ويتأسس تطوير الكتاب على املدخل العلمي .التعليمي يف مادة الرتاكيب

وتقصد الباحثة بالكتاب التعليمي يف حبثها هو كتاب :  الكتاب التعليمي .٢

مستخدم يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ويكون مصدرا للطلبة باملدرسة 

  .املتوسطة

يف تعليم رتاكيب هي مادة الرتاكيب العربية املطروحة وأما مادة ال: رتاكيب مادة ال .٣

   .هذه املادة علىالكتاب تطوير ترّكز الباحثة و اللغة العربية، 
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. ويقصد به املدخل الذي يعتمد عليها تطوير الكتاب التعليمي : املدخل العلمي .٤

وتتمّيز عملية التعليم والتعلم على أساس املدخل العلمي خبمس أنشطة الرئيسية 

فيكون تقدمي حمتويات . منها املالحظة والتساؤل والتجربة والتحليل والتواصل

 .الكتاب باتباع هذه األنشطة

رية من املهارات اللغوية األربع أن يتقنواها الطلبة وهي مهارة أخ: مهارة الكتابة  .٥

ويهدف تعليمها الستيعاب الطلبة على نقل الرساالت . يف تعلم اللغة العربية

  .لآلخرين كتابيا
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 الثاني الفصل

 

 اإلطار النظري

 

اعتمدت الباحثة على النظريات العلمية تربوية ولغوية أن تكون مصدرا هلا يف   

وكذا رجعت الباحثة آراءها وأفكارها إىل النظريات املطروحة واملساحة . إجراء البحث

وحلصول عليها صنفت الباحثة  النظريات من . توجيها يف رسم املشكالت التعليمية

 . خالل املبحث الرئيسي

 تطوير الكتاب التعليمي ومباحثه: المبحث األول

وأما اصطالحا  ١٢ويعد التطوير مصدر من تطّور وهو حتّول من طور إىل طور،

هو عملية مستخدم لتصديق وتطوير اإلنتاج سواء كان كتابا أن مقرارا وأفالم التعليمي ف

إبتداء هو التحسني إن مفهوم التطوير و  ١٣.وطرئق التعليم وكثريا من مناذج الرتبوي وغريها

وصوال إىل حتقيق األهداف املرسومة بصورة اكثر كفاءة، وهو على الصعيد الرتبوي حتسني 

ويعد التطوير جمال من  ١٤.العملية الرتبوية وصوال إىل حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة

طبوعة جماالت تكنولوجيا التعليم وهو جمال يهتم بقضايا اإلنتاج وتطويرها مثل املواد امل

وإنتاج الربامج السمعية والبصرية، وتطبيقات تكنولوجيا الكمبيوتر، مثل تكنولوجيا 

املتعددة مبا فيها  الوسائط املتعددة، والكمبيوتر املساعد يف التعليم، والوسائط

                                                           
  .٥٩٠. ، ص)١٩٨٥دار اهلندسية، :مصر (، املعجم الوسيط اجلزء الثاينجممع اللغة العربية، ١٢

13Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development  (Cet. 2: 
Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 28.  

 اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ١٤

  .٤٥.، ص)٢٠٠٥دار الشروق، : عمان(
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والوسائل التفاعلية وغريها من التقنيات املتكاملة اليت تتفاعل فيما بينها اهلايربميدا،

         ١٥.ق األهداف التعليميةوتتكاتف لتحقي

وال خيلو وضع وتطوير كتاب أو مادة تعليمية من اهتمام الباحثة بدراسة الكتب 

السابقة واملواد املطروحة حيث تكون العودة إىل الكتب واملواد السابقة أمرا ضروريا ومفيدا 

البد له من  وهي متثل بالنسبة ألي باحث ما متثله الدراسات والبحوث السابقة اليت. فيه

االطالع عليها، ودراستها، حىت يتعرف على املشكالت اليت عاجلتها، ومناهج البحث 

اليت اتبعتها واألدوات اليت صممتها، واستخدمتها والنتائج اليت توصلت إليها، والتوصيات 

التعرف على ومن أمهها . واملقرتحات اليت قدمتها ليعرف الباحث أين هو من كل ذلك

ر املفردات، وكيف عوجلت يف الدروس األوىل، من حيث نوعها وعددها طريقة اختيا

والتعرف أيضا على . وكيف عوجلت الرتاكيب اللغوية، والرتتيب التنظيمي الذي أخذته

احملاور واملوضوعات اليت تناولتها الكتب، وأنواع التدريبات اليت استخدمها مث أسلوب 

وما يالحظ على هذه الكتب بشكل عام  املعاجلة الذي اختطته هذه الكتب بشكل عام

وميكن التعرف على كل هذه . أيضا وليس يف ضوء معياري من نقاط ضعف أو أخطاء

اجلوانب من خالل دراسة الكتب واملواد السابقة، أن يضع للمؤلفني خربة السابقني 

حبسنا�ا ونقاط ضعفها، مما ميكن من تدعيم هذا وجتنب ذاك وليكمل الناقص ويعدل 

عوج ويلقى الضوء على دراسته مستفيدا يف ذلك من كل ما عرفه من الدراسات امل

  .السابقة

  

 مفهوم الكتاب التعليمي  . أ

تعترب عملية التعليم والتعلم عملية ال تتجزأ من املكونات األخرى حيث قد 

ومن املكونات املطروحة . ترابطت عدة املكونات بعضها بعضا، لتحقيق أهداف التعليم

                                                           
  الغريب، دار :القاهرة( ،التعليم وتطوير تكنولوجيا الفرجاين، السالم عبد العظيم عبد١٥

  .٤٤.ص ،)٢٠٠٢



١٧ 

 

 

ون واملتعلمون والبيئة التعليمية واملوادا والطرق التعليمية ومناهجها وما أشبه منها املعلم

ومما ذكر أن املواد كأحد املكونات التعليمية من تكنولوجيا التعليم املطبوعة وهو . ذلك

ويدور الكتاب التعليمي دورا هاما لدى املعلمني واملتعلمني حيث أنه . الكتاب التعليمي

وبالرغم تقدم تكنولوجيا املعلومات تقدما  .صيل املعلومات املتوافرةوسيلة ومصدر يف تو 

جليال حيث يسمح الطلبة حصول املعلومات من أي جهاة كرديو وتلفاز وإنرتنيت 

  .وغريها مازال الكتاب التعليمي يقف مصدرا أساسيا لدى الطلبة يف إتقان املعرفة

أما و  ١٧والتعليم هو جعله يتعّلمه ١٦ويعرف الكتاب هو ما كتب فيه ومصدر،

مصدرا أوليا يستمد منه الطالب يعد  يقال أيضا بالكتاب املدرسيالكتاب التعليمي أو 

حممد حممود وهو كما رّجحه  ١٨.مواقفه واجتاهاته إزاء كثري من اجلماعات العقرية املختلفة

املعرفة، ويضعف  كان ينمط  أن الكتاب التعليمي أحد املصادر التعليمية الذي اخلوالدة

ونظرا ألن الكتاب التعليمي ميثل دورا تعليميا  ١٩.التفكري، ويعزز احلفظ واالستذكار

فإنه يصبح قيمة تربوية عليا، ينبغي أن يصمم بعناية من . وتعليما أساسيا يف تربية النشء

مبا يتالءم مع . حيث اختيار مكوناته وتنظيم خرباته التعليمية وإنتاجه شكال ومضمونا

األسس املعرفية والنفسية والرتبوية والفنية والتقنية واملعلوماتية، ليكون أدة تعليمية فاعلة 

تيسري على الدارسني عملية التعليم، وتسهم يف حتقيق األهداف الرتبوية املوجهة لبناء 

    ٢٠.اإلنسان املتكيف مع املستجدات

                                                           
  .٣٨١٦. ، ص)هـ ١١١٩دار املعارف، : القاهرة( ،٥لسان العرب اجللد ابن منظور، ١٦
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فة وناقل الثقافة عالوة على ذلك يعرف الكتاب التعليمي أيضا أنه وعاء املعر 

وحمور العملية الرتبوية وأداة التواصل بيت األجيال ومصدر املعلومات األساسي عند كثري 

فإن الكتاب التعليمي يبقى هو املصدر الرئيسي ملعرفة الطالب، من  ٢١.من املعلمني

حيث الكمية والنوعية يف ا�ال املعريف املقرر يف اجلدول الدراسي داخل التعليم يف 

وكان الكتاب التعليمي يف املدارس حيدد نوع املعرفة اليت تقدم للطلبة بصورة . دارسامل

مسبقة، كما حيدد حجمها، ومستوى التعليم، وطريقة التقومي لفحص حتصيل الطلبة، 

 ٢٢.وعادة ما يتم ذلك بصورة شكلية تركز على التعليم، وليس على التعليم بصورة نوعية

رغم ذلك . ني عن الكتاب التعليمي تعريفا متنوعاويلرتبوكذالك قد عرف بعض العلماء ا

تدل هذه التعريفات على أن الكتاب التعليمي يقع موقف أوال يف عملية نقل املعلومات 

ويستحيل التعليم بدون املواد التعليمية أن حيقق أهدافه حيث تتضمن فيه املواد التعليمية 

ليمي وحده فحسب لكن مازل املعلم وهذا ال يعين استخدام الكتاب التع. التعليمية

  .حيتاج إىل املراجع األخر لتزويدهم العلوم الكثرية والعميقة

  

 أهمية الكتاب التعليمي  . ب

أحد مكونا�ا، ومن  حيث أنهيف العملية التعليمية هامة  أمهية لكتاب التعليميل

  ٢٣:أمهيته الكتاب التعليمي منها

مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزه يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من  .١

األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف تتحقق 

األهداف اليت نريد حتقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إىل املكونات األخرى 

 .للمنهج من أنشطة وطرق تدريس

                                                           
  .٢٨. ، ص...دليل عمل يف إعداد املوادرشدى أمحد طعيمة، ٢١
  .٥٣. ص ،...أسس بناء املناهج حممد حممود اخلوالدة، ٢٢

الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، أسس إعداد ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٢٣

  .٧.، ص)دار االعتصام، دون السنة: القاهرة(
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الطيبة، أو اللقمة املرة والكتاب التعليمي هو الوعاء الذي حيمل اللقمة السائغة  .٢

املذاق اليت تقدها للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة اليت تقدم 

 .بواسطتها هذه اللقمة للطالب

وهو يزود الدارسني باجلوانب الثقافية املرغوبة فيها، كما ميدهم باخلربات  .٣

قلي حنو أحداثه  واملعلومات واحلقائق اليت تنمي قدرا�م على النقد، واالجتاه الع

 .كجزء من عملية التفهم واالستيعاب

جيعل العملية التعليمية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حىت حيصل من التعليم ما  .٤

 .يريد، فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد

وهو الوعاء الذي حيمل املعلومات واالجتاهات املراد غرسها يف التالميذ ليس   .٥

علمني وغريهم أيضا، فهو ميدهم باخلربات واحلقائق وهو فقط للتالميذ بل للم

 .    مصدر ثقايف هلم

يفيد الكتاب التعليمي فوائد كثرية لتحقيق أهداف التعليم والتعلم املنشودة، 

.  تعليمية مها الطالب واملعلمونوهذه الفوائد يستفيدها عنصران أساسيان يف العملية ال

 :ليتطالب كما أما فوائد الكتاب التعليمي لدى ال

 .تساعد الطالب يف التعلم الذايت عند عدم وجود املدرس والطالب اآلخرين .١

 .ميكن الطالب أن يتعلموا املواد يف أي وقت ومكان كانو .٢

 .ميكن الطال ليكونوا معلمني ألنفسم حيث هناك دافعية قوية يف أنفسهم .٣

 .املختارة املناسبة هلمميكن الطالب أن يتعلموا يف أوقات مناسبة ويف املوضوعات  .٤

 .تساعد تنمية قدرة الطالب يف اإلعتماد على أنفسهم .٥

 :فوائد الكتاب التعليمي لدى املدرسني كما تليو 

 .اقتصاد أوقات التعليم والتعلم .١

 .قيام املدرس بدوره الفعال يف العملية التعليمية .٢
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ترقية جودة العملية املواد التعليمية املوجودة يف الكتاب التعليم تستطيع أن تساعد  .٣

 ٢٤.التعليمية حيث تؤثر تأثريا فعاال يف جناحها

 

  وظائف كتب تعليم العربية  . ج

  :أّما وظائف كتب تعليم العربية فذكر كما يلي

أن يقدم للطالب ما حيتاجه من مادة تعليمية تنمى لديه املهارات اللغوية  .١

ملواجهة املواقف يهيئه  الرئيسية، استماعا وكالما وقراءة وكتابة بالشكل الذي

االجتماعية املختلفة واليت حيتاج فيها إىل االتصال من خالل اللغة العربية 

 .وحدها

أن تزود الطالب بالتدربيات اليت ميارس من خالهلا اللغة واليت تكشف إىل درجة   .٢

 .كبرية عن عثراته فيها

صائص أن توضح للطالب غري الناطق باللغة العربية ما متتاز به هذه اللغة من خ .٣

 .جتعلها جديرة بإنفاق الوقت يف سبيلها وبذل اجلهد يف تعلمها

أن تعكس بصدق فلسفة مؤلفي هذه الكتب من تدريس اللغة العربية وتصورهم  .٤

 .لألهداف الرئيسية لتعلمها وتعليمها

أن تعرض األصول الثقافية، إسالمية وعربية، للمضمون اللغوي عرضا أمينا يربز  .٥

اطن القوة فيها، وهي كثرية ويوضح العالقة الوثيقة خصائصها، ويكشف عن مو 

بني الثقافة اإلسالمية والعربية باعتبار العربية لغة أعز مقدسات اإلنسان املسلم 

 ٢٥.والقرآن الكرمي

                                                           
تطوير كتاب تعليم مهارة الكالم العريب لطلبة قسم التمريض يف ضوء تعليم اللغة ألغراض ، أمحد فكري٢٤

رسالة مقدمة لنيل  ،)أندونيسياحبث تطويري وجترييب باملعهد بينا إنساين ساكيت العايل للتمريض كرينجي (خاصة 

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج(درجة الدكتورة يف تعليم اللغة العربية 

  .٧٢. ، ص)م ٢٠١٢احلكومية ماالنج، 
  .٣٠. ص ،...دليل عمل يف إعداد املواد، رشدي أمحد طعيمة٢٥
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 أسس إعداد الكتاب التعليمي  . د

يعترب إعداد املواد التعليمية للكتب التعليمية واختيارها من أصعب األمور اليت 

ني عن الربامج التعليمية، وذلك ألن أيا من العمليتني حيتاج �موعة من تواجه املسئول

وألن . املعايري والضوابط والشروط واملواصفات اليت بدو�ا تصبح كلتامها عملية غري علمية

عملية إعداد املواد التعليمية هي يف األساس عملية علمية تربوية، إذن فهي عملية تقوم 

بادىء املستمدة من ا�االت اليت ينبغي أن تعاجل يف املواد على جمموعة من األسس وامل

  .  التعليمية

�تم الرتبية احلديثة بالكتاب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق والنظريات 

الرتبوية احلديثة، كان أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل إالزامها 

وفيما يلي نتناول كل أساس بالتفصيل وكيفية . عند تأليف الكتب التعليمية واستخدامها

  ٢٦:مراعاته عند إعداد كتب تعليم العربية للناطقني بغريها

 األسس الثقافية واالجتماعية .١

تعرف الثقافة بأ�ا األفكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم واالجتاهات والعادات 

والتقاليد اليت تسود يف جمتمع من ا�تمعات وبعبارة أخرى تعين الثقافة كل ما صنعه 

فاللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة . اإلنسان بعقله ويده

باللغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة وهي الوسيلة باللغة وال ميكن أن نتحدث 

ولذلك . األوىل يف التعبري عن الثقافة، ومن هنا تظهر لنا العالقة بني الثقافة واللغة

إن دارس اللغة األجنبية البد له إذا كان يرغب يف إتقا�ا جيدا من أن يتعرف : قيل

للغة تعرفا كافيا يعصمه من الوقوع يف على حضارة ا�تمع الذي يتكلم أفراده تلك ا

زلل بالغ اخلطورة، ومن مث فإن تعلم لغة أجنبية هو تعلم حضارة أصحاب تلك 
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ولذا مازالت الثقافة خبصائصها حيث أ�ا مكتسبة وخاصية إنسانية والتغري  ٢٧.اللغة

  . والتفاعل املستمر تتعلق بإعداد كتاب تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية

القدرة على التفاعل مع الناطقني باللغة ال تعتمد فقط على إتقان مهارات وأن 

إن فهم . اللغة، بل تعتمد أيضا على فهم ثقافة أهل اللغة وعادا�ا وآماهلا وتطلعا�ا

اللغة األجنبية فقط ال يعني على فهمحياة متحدثيها وواقعهم، لذا فاالهتمام بالثقافة 

ىل فائدة عظيمة ونتيجة فعالة يف عملية االتصال باللغة يف برنامج تعليم اللغة يؤدي إ

قد يقوق ما يقدمه تعلم مهارا�ا فقط، وهذا يؤدي إىل حقيقة بارزة وهي أن االتصال 

      ٢٨.الثقايف بني متحدثي لغتني يساعد على تنمية مهارات اللغة وإتقا�ا

ابع وعند إعداد كتاب لتعليم العربية لألجانب فينبغي أن يكون له ط

  :اجتماعي وثقايف إسالمي، مبعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خالل مراعاة األيت

أن يكون حمتواه عربيا إسالميا، وذلك بأن تقدم املوضوعات اليت تتناول هذا   )أ 

اجلانب بصورة حقيقية غري مشوهة، وبصورة مبسطة تعني الدارس على فهم 

 .حقيقة الثقافة اإلسالمية

توى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة املادية واملعنوية بصورن أن يتضمن احمل  )ب 

 .تتناسب وأغراض الدارسني األجانب

ضرورة االهتمام بالرتلث العريب وخصائصه اليت على رأسها الطابع اإلنساين ورفع   )ج 

مكانة العلم والعلماء، وال يقصد بالرتاث هنا اللغة العربية واألسلوب اجلزل، وإمنا 

نب الثقافيةاليت تفيد الدارس األجنيب وتعطيه فكرة عن حقيقة الثقافة نعين به اجلوا

 .العربية وأصوهلا

                                                           
  .٢٤.ص، ...املرجع نفسه٢٧
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٢٨

  .٤٠. ، ص)١٩٨٣جامعة أم القرى، : مكة مكرمة( إعداده حتليله تقوميه،
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انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتمامهم من تعلم اللغة   )د 

والثقافة، عيث إن الثقافة كثرية ومتعددة ومتشعبة، ومن الصعب أن تقدمها كلها 

 .   ننتقى منها ما يتناسب مع الدارسني للدارسني األجانب ومن مث ينبغي أن

التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوى، ومن البسيط ىل املركب، ومن   )ه 

 .اجلزء إىل الكل

االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيقها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند الدارسني   )و 

 .وتعديل االجتاهات السلبية حنوها -إن وجدت-األجانب 

اعاة التغريات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، وهذا يتطلب أن مر   )ز 

يكون املنهج مرنا حبيث ميكن تكييف املوضوعات مع التغريات اليت حتدث داخل 

 ٢٩ .ا�تمع اإلسالمي

تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصيا�ا، أي ال يشتمل الكتاب   )ح 

 .على نوع واحد من الثقافة

إن للدارسني أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب اللغة أيضا أغراضا   )ط 

من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم، لذا فاحلرص يف املادة على حتقيق اجلانبني أمر 

 .مهم

 .تزويد الدارسني باالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة   )ي 

 .ام ضدهااحرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحك   )ك 

مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتاب املدرسي مبا يتناسب مع عمر الدارس    )ل 

 .ومستواه الفكري والثقايف

مساعدة الدارسني على عملية التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فيها تكيف    )م 

األفراد مع ثقافتنا، وال سياما إذا كان الدارسون يعيشون يف الوطن العريب، 

لعربية بني أهلها، ألن القدرة على التفاعل مع الناطقني باللغة التعتمد ويتعلمون ا

                                                           
  .٤٠. ، ص...نفسهاملرجع ٢٩



٢٤ 

 

 

فقط على إتقان مهارا�ا بل تعتمد على فهم ثقافة أهل اللغة، لذا فاالهتمام 

 ٣٠.عيد الدارس على التكيف مع أهلهابالثقافة ي

 األسس السيكولوجية .٢

التعليمية، فهو احملور من املعلوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية 

الذي تركز عليه، وأنه أوال وأخريا هو اهلدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه 

العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم، ومن مث فإن معرفة خصائص 

  .املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد حمتوى املناهج الدراسية

ضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن األفراد ومن الوا

خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية الواحدة، 

ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذي ينبغي مراعاته عند 

هذا أنه فيما بني املتعلمني الكبار جند فروقا ومعىن  ٣١.إعداد واختيار املواد التعليمية

لذلك فعند ما نقدممادة . فردية، وفيما بني املتعلمني الصغار جند أيضا هذه الفروق

تعليمية ينبغي أن ندرك أن الدارسني ليسوا على درجة واحدة من القدرة يف نفس 

مشول مدى متعدد  املرحلة يف الوقت ذاته، ولذلك ينبغي أن يراعى يف املواد التعليمية

 .  وواسع من القدرات

وجمموعة من الشروط واملبادىء النفسية ينبغي أن تراعى عند وضع مادة تعليمية 

  ٣٢:أساسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا هي

أن تناسب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما   )أ 

 .ريقدم للصغار وما يقدم للكبا

 .أن تراعى املادة الفروق بيم ميول واهتمامات وأغراض الدارسني من تعلم اللغة  )ب 

                                                           
  .٤٠. ص، ...كتاب األساسي لتعليم اللغةالحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٣٠
 .٢٧.ص ،...الكتب أسس إعدادناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٣١
  .٢٧. ، ص...الكتاب األساسي لتعليم اللغة حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٣٢



٢٥ 

 

 

أن حتدد مكانة كل مهاراة من مهارات اللغة يف املادة املقدمة، وما ينبغي أن   )ج 

 .يعطى لكل منها من هذه املادة

أن حتدد بوضوح مستويات األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة ومراعاة   )د 

 .يف املراحل املختلفة من املادةذلك 

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج   )ه 

 .الدارسني، حبيث ال تقدم املهارة إال يف وقتها املناسب

 :أن تلتفت املادة إىل املهارات بشكل تفصيلي  )و 

 .املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت -

 .بهامهارات تعرف الكلمة وحتليلها وتركي -

 .مهارات تعرف اجلملة وحتليلها وتركيبها -

 .مهارات الفهم العام والفهم التفصيلي -

 .أن حتقق املادة املطالب األساسية للدارسني من تعلم اللغة  )ز 

أن تكون مشوقة جامعة بني الفكاهة واحلكاية والنادرة وكل ما من شأنه أن حيقق   )ح 

 .االستمتاع للدارس

دارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف مستوى أن تراعى الفروق الفردية بني ال  )ط 

 .املادة

أن تراعى املادة استعداد الدارسني للتعلم، وأن تلجأ إىل وسائل متعددة لتنشيط   )ي 

 .هذا االستعداد و�يئة الدارس للتعلم

أن حتقق املادة للدارس نوعا من األشباع، أى متكنه وبشكل سريع من إمتام   )ك 

 .يثاعملية اتصال باللغة مساعا وحد

أن تراعى املادة إثارة رغبة الدارسني واستعدادا�م لتعرف اللغة وزيادة معلوما�م   )ل 

 .وإشباع حب استطالعهم حنو ثقافتها وذلك عن طريق األنشطة واملمارسات



٢٦ 

 

 

أن يستند إعداد املادة وتظيمها إىل ما انتهت إليه نظريات التعلم من حقائق   )م 

 .ومفاهيم

 .الطرق الفعالة يف تدريس اللغاتأن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء   )ن 

أن �ىء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها من طريق تعلم اللغة   )س 

  .وممارستها

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال   )ع 

      ٣٣.حقيقية شفوية وحتريرية

فاحلقائق املتصلة بنمو املتعلم ال بد أن توجه بالضرورة موضوعات املادة 

واملبادىء املتصلة بنظريات . التعليمية من حيث البناء والرتكب والشكل واملضمون

التعلم وبدور امليول والدافعية فيه كلها أسس نفسية تلعب دورا كبريا يف إعداد واختيار 

ام �ذا اجلانب ومراعاته يعتمد إىل حد كبري على ولعل االهتم. وتنظيم مواد التعلم

مدى مسايرة مواد التعلم ملستويات النمو ومد مناسبتها للميول ومراعتها ألحدث 

  .   احلقائق واملبادىء يف ميدان التعلم بشكل عام وتعلم اللغات األجنبية بشكل خاص

 األسس اللغوية .٣

وتعرف اللغة على أ�ا جمموعة من تعد املادة التعليمية أساسا لتعليم اللغة، 

النظم الصوتية والنحوية والصرفية واملعجمية اليت تتكامل فيما بينها لتنتج عبارات 

لذلك فنحن عند ما نشرع يف  ٣٤.ومجال هلا معىن وداللة بني فئة معينة من البشر

  .ملتعددةحتديد ما نود أن خنتار منه املادة التعليمية حنتاج لتحليل كامل هلذه األنظمة ا

  

                                                           
  .٢٧ .، ص...املرجع نفسه٣٣

  .٣٦. ، ص...الكتب أسس إعدادناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٣٤



٢٧ 

 

 

وجمموعة من املبادىء واألسس والشروط اللغوية اليت ينبغي أن تراعى يف 

  ٣٥:إعداد املواد األساسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا هي

 .أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا  )أ 

 .أن تعتمد املادة على اللغة األساسة ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة  )ب 

أن يلتزم يف النعلومات اللغوية املقدمة باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها الدراسات   )ج 

 .اللغوية احلديثة

 .أن تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية  )د 

أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أى تقدم اللغة   )ه 

 .صحيحة يف بنائها وتراكيبها

 .أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها  )و 

 .أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك  )ز 

أن تعاجل املادة ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل ذات   )ح 

 .املعىن

 .أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها  )ط 

 .حرفأن تعتين بالرمز والصوت لكل   )ي 

 .أن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس باحلروف  )ك 

 .أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم  )ل 

 .أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية  )م 

 .أن تعتمد املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال  )ن 

 .أن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام  )س 

 .التدريب عليهأن يربز الرتكيب املقصود ويتم   )ع 

 .أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا  )ف 

                                                           
  .٦٤. ص ،...الكتاب األساسي لتعليم اللغةحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٣٥



٢٨ 

 

 

 .أن �تم بعالمات الرتقيم من أجل اظهار التنغيم  )ص 

 .أن يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية  )ق 

       ٣٦ .أن تلتفت إىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث  )ر 

 األسس الرتبوية .٤

تعرب املبادىء الرتبوية عن النظرة التطبيقية يف عملية التعلم ملا تقدمه  عادة ما

ومعرفة هذه . األسس األخرى من معلومات مثل األسس النفسي والثقايف والرتبوي

املبادىء تساعد املسئولني عن وضع املواد التعليمية واختيارها على حتليل هذه املواد 

   ٣٧.ون على ختطيطه وتنفيذهوحتديد أيها يصلح للربنامج الذي يقوم

وجمموعة من املبادىء واألسس والشروط الرتبوية ينبغي أن تراعى عند وضع 

  ٣٨:مادة تعليمية أساسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا هي

 .أن تقدم املواد مدى متعددا من األنشطة اللغوية والثقافية  )أ 

 .اللغوية واملعلومات الثقافيةأن تنظم بالشكل الذي تتكامل فيه املهارات   )ب 

أن يضبط فيها عدد املفردات حبيث تقدم العدد الذي يكفي لتقدمي النص   )ج 

 .املطلوب دون تقليل أو إكثار

 .أن تضبط نوعية املفردات حبيث تتحرك من احلسي إىل ا�رد  )د 

 .أن تكرر كل مفردة عدد من املرات يكفي لتعرفها وتثبيتها واستخدامها  )ه 

 .ت حبيث يرافق معناها تعرفهاأن تقدم املفردا  )و 

أن خيصص يف املادة التعليمية جزء معني للجانب الصويت حبيث يكون برناجما   )ز 

 .منظما لتعليم األصوات

 .أن يتكامل الربنامج الصويت مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة ومهارا�ا  )ح 

                                                           
  .٦٤. ص ،...املرجع نفسه٣٦
  .٤٧. ، ص...املرجع نفسه٣٧
  .٥٦. ، ص...املرجع نفسه٣٨



٢٩ 

 

 

 .تخدامأن تستمد الرتاكيب اللغوية يف املادة من الرتاكيب الشائعة املألوفة االس  )ط 

أن يضبط عدد الرتاكيب املقدمة حبيث ال يقدم أكثر من تركيب يف موضع   )ي 

 .واحد

 .أن تتحرك الرتاكيب من البسيط إىل املعقد  )ك 

أن تستخدم األمناط اللغوية بشكل طبيعي حبيث ال تبدو اللغة مصطنعة   )ل 

 .ومتكلفة

 .إليهاأن تعاجل الرتاكيب بأسلوب تربوي يربزها يف املادة ويلفت نظر الدارس   )م 

أن تضبط عملية تقدمي ملفاهيم واملصطلحات النحوية وتتدرج من السهل إىل   )ن 

 .الصعب

 .أن يتجنب تقدمي القواعد بطريقة مباشرة مع تفادى الشرح النحوي املعقد  )س 

 .أن تعاجل املفاهيم الثقافية بشكل جيعل املادة صاحلة لتعلم مهارات اللغة  )ع 

سني فال، يرتفع حبيث يصبح صعبا وال أن يناسب مستوى املفاهيم الثقافية الدار   )ف 

 .ينخفض حبيث يصبح طفوليا وتافها

 .أن يتجنب استخدام األساليب األدبية الرفيعة  )ص 

أن يساير حجم حروف الطباعة أو الكتابة مستوى الكتاب ويفضل احلروف   )ق 

 .الواضحة الكبرية

 أن تكتب املادة خبط النسخ   )ر 

 .غري مزدمحةأن تكون الصفحة املكتوبة متسعة متزنة مرحية   )ش 

أن يقل عدد األسطر يف الصفحة، وأن تتسع املسافات بني الكلمات وبني   )ت 

 .السطور

 .أن يستخدم الورق األبيض املصقول غري االمع جتنبا لسوء الطباعة وبني السطور  )ث 

 .أن يضبط النص باحلركات الثالث ضبطا كامال  )خ 

 .وجذابأن تزود املادة بالصور والرسوم التوضيحية بشكل كاف ومناسب   )ذ 



٣٠ 

 

 

 .أن تتنوع طريقة تناول املادة بني احلوار والسرد واألسلوب القصصي  )ض 

  .أن يكون الغالف جذابا عليه عنوان واضح وصورة تدل على غرضه  )غ 

أن يكون التجليد بشكل يسمح بفتح الكتاب بسهولة، ويسمح ببسطه على   )ظ 

 .املكتب عند االستعمال

 .ساله وتناوله بسهولةأن يكون حجم الكتاب مناسبا حبيث يسهل محله وإر   )أ أ 

 .أن تعرب املادة عن وجهة نظر عربية يف اللغة والثقافة العربية اإلسالمية  )ب ب 

أن تتمشى مع األغراض اليت وضعت من أجلها وأن تغطى كل أوجه التعلم يف   )ج ج 

 ٣٩.الربنامج

أن تكون املادة إقتصادية يف الوقت الذي تستغرقه، ويف التكلفة املادية ويف اجلهد   )د د 

 .املعلم والتلميذ مع توافر الكفاءة والفعاليةاملطلوب من 

أن يستفاد يف وضع املادة بنتائج الدراسات والبحوث يف ميدان إعداد املواد   )ه ه 

 .األساسية لتعليم اللغات

 .أن جترب املادة وتقوم وتعدل يف ضوء نتائج التجريب  )و و 

 .أن تتفق املادة ومبادئ التدريس اجليد  )ز ز 

رى من إتقان املهارات وتعلم مهارات أن تراعى إعداد املتعلم ملراحل أخ  )ح ح 

 .جديدة

 .أن تزود املتعلم بثروة لفظية مناسبة  )ط ط 

 .أن متكن الدارس من التعامل مع اللغة و�ا شفويا وحتريريا  )ي ي 

 .أن تعطي املعلم الفرصة للتعديل والتوفيق والزيادة والتنمية  )ك ك 

أن تنطلق املادة من أهداف تعليمية حمددة لكل مهارة وأن تصاغ صياغة   )ل ل 

 .لوكيةس

                                                           
  .٥٦. ، ص...املرجع نفسه٣٩



٣١ 

 

 

أن تتضمن جمموعة من التدريبات املتنوعة حبيث تشمل مجيع املهارات وتعمل   )م م 

 .على تنميتها وتثبيتها

أن تلتفت التدريبات إىل الصعوبات واملشاكل اليت يواجهها الدارس سواء أكان   )ن ن 

 .سببها اللغة العربية أم لغته األم

تكشف عن أن تتضمن جمموعة من االختبارات اليت تقيس حتصيل الدارس و   )س س 

 .مدى تقدمه يف التعلم

 .أن تزود املادة باقرتاحات الستخدام الوسائل التعليمية بشكل فّعال  )ع ع 

أن تتيح املادة للمعلم الفرصة الستخدام الوسائل التعليمية املختلفة بقدر   )ف ف 

 ٤٠.االمكان

 .أن يصاحب املادة جمموعة من التسجيالت الصوتية املتنوعة واهلادفة  )ص ص 

 .كراسة للتطبيقات اللغوية والواجبات االضافيةأن يصاحب املادة    )ق ق 

أن يصاحب املادة معجم باملفردات املتضمنة ومعانيها ومرادفا�ا ويفضل أن   )ر ر 

 .يكون مصورا

 :أن يصاحب املادة مرشد للمعلم يتضمن ثالثة أمور رئيسية  )ش ش 

 .التصور الفلسفي واللغوي والثقايف والرتبوي الذي استندت إليه )١

رات اليت وضعت من أجل تنميتها وأنسب الطرق اليت أهداف املادة واملها )٢

 .ينبغي إتباعها يف التدريس

مناذج من الدروس تعاجل معاجلة منوذجية حيتذى �ا املعلم ويعرف من خالهلا   )٣

 .كيفية تناول كل درس داخل حجرة الدراسة

أن يستفاد عند وضع املادة من نتائج دراسة املواد والكتب السابقة مع جتنب   )ت ت 

 .ا وجوانب قصورهاسقطا�

                                                           
  .٥٦. ، ص...نفسهاملرجع ٤٠



٣٢ 

 

 

أن يشرتك يف وضع املادة خرباء يف اللغويات ويف االجتماع والثقافة وعلم النفس   )ث ث 

واملناهج والتعلم والوسائل التعليمية وفن إخراج املواد التعليمية وأيضا مدرسون 

  ٤١.أكفاء

 

 شروط إعداد الكتاب التعليمي  . ه

من الشروط املهمة اليت  وال ينفصل إعداد الكتاب التعليمي لتعليم اللغة العربية

وحتصل الباحثة إىل إعداد الكتاب التعليمي اجليد بعد وفاء . ينبغي أن تراعيها الباحثة

   ٤٢:الشروط التالية

 . أن تعتمد املادة على اللغة العربية الفصحى لغة هلا .١

 . أن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة .٢

ات اللغوية باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها الدرسات اللغوية أن يلتزم يف العلوم .٣

 . احلديثة

مجع الضمائر (أن يراعي الدقة والسالمة والصحة يقدم من معلومات لغوية  .٤

 ). مثالً 

أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أي تقدم اللغة  .٥

 . صحيحة يف بنائها وتراكيبها

 .  ادة على تصور واضع ملفهوم اللغة وتعلمهاأن تنبىن امل .٦

أن تعاجل املادة على ومند البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل  .٧

 . ذات املعىن

 . أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها .٨

 . أن تعتين بالرمز والصوت لكل حرف .٩
                                                           

  .٥٦. ، ص...املرجع نفسه٤١
  .ص ،)٢٠١٠إيسيكو : الرياض( ،أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفهاحممود كامل الناقة، ٤٢

٣١  



٣٣ 

 

 

 . أن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس باحلروف .١٠

 . ظهر العناية بالنرب والتنغيمأن ت .١١

 . أن تعاجل ظاهرة االشتقاق .١٢

 . أن تعتمد املادة على الرتاكيب الشائعة كثرية االستعمال .١٣

 . أن تتنجب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام .١٤

 . أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه .١٥

 . أن تأخد الكلمات الوظيفية اهنماًما كبريًا .١٦

 . أن �تم بعالمات الرتقيم من أجل إضهار التنغيم .١٧

 . أن تستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية احلديثة .١٨

 .أن تلفت إىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث .١٩

  ٤٣:ملؤلف، منهامبادئ أن يراعاها اومثة اقرتحات أخرى توّضح 

ملا كانت اللغة هي أدة للتفكري، ووسيلة للتفاهم واالتصال، فال بد من أن  .١

مثل (تشتمل مادة التعلم على تدريب مستمر ومتصل على مهارات التفكري 

، ومهارات االتصال يف كل فن من )الدقة والوضوع والتسلسل املنطقي والتدليل

والقدرة على اإلبانة والوضوح والعرض مثل الصحة يف التعبري (فنون اللغة 

والوصف والشرح والتلخيص والتعليق مع االعتناء بسالمة اخلط وحتاشي األخطاء 

 ).اإلمالئية

ينبغي أن تنظم مادة التعلم وفق مستويات حمددة لكل صف دراسي، وأن تكون   .٢

هذه املستويات قليلة وحمددة ومالئمة لكل صف دراسي بكل مرحلة من مراحل 

 .علم على أن تراجع وتعدل باستمرارالت

                                                           
، )١٩٨٥مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج، : رياض(، وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا٤٣

  .٢٠٩.ص



٣٤ 

 

 

أن يضع هذه املستويات متخصصون يف الرتبية وعلم النفس واللغة من العاملني  .٣

بتعليم العربية لغري الناطقني �ا على أن توضع هذه املستويات يف ضوء الدراسات 

العلمية لسيكولوجية املتعلم وسيكولوجية املرحلة، ويف ضوء حصيلة التالميذ 

والفكرية والثاقفيىة، ويف ضوء طبيعة اللغة املتعلمة وفلسفة ا�تمع اللغوية 

 .واجتاهاته

أن تنظم مادة التعلم املالئمة للصفوف واملراحل الدراسية على أساس االهتمام  .٤

 .باملتعلم واستعداده وميوله كما تأخذ خبصائص اللغة ووظيفتها

متدرجة من حيث األمهية ومن أن تكون مفردات وأجزاء املادة املقدمة للمتعلم  .٥

حيث السهولة والصعوبة أو البساطة والتعقيد ومرتبطة بعضها ببعض كلما كان 

 .ذلك ممكنا

أن تكون مادة التعلم املقدمة للدارس مناسبة ملستواه العقلي والثقايف، وأن تكون  .٦

منوعة يف مضوعا�ا حبيث تثري فيه رغبة للعمل وحبا للقراءة والتعلم، وبالتايل 

 .تنمي ذخريته اللغوية لفظا وتركيبا بصورة تدرجيية

ينبغي العناية بإعداد اختبارات متنوعة لتقومي الدارسني يف جمال تعليم اللغة العربية  .٧

 .      لغري الناطقني �ا

   

 االتجاهات العامة لكتب تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى  . و

ثة األوىل من أدة حتليل حمتوى  وأهم االجتاهات العامة للكتب يف العناصر الثال

البيانات العامة، اإلخراخ، طبيعة : كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا وهي

  ٤٤.املقرر

  

  

                                                           
  .٧٠. ص، ...الكتاب األساسي لتعليم اللغةحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٤٤



٣٥ 

 

 

 البيانات العامة .١

نتناول هنا بعض االجتاهات العامة اليت تظهر من املعلومات الببليوجرافية 

وسوف نتناول هذه االجتاهات اخلاصة بكتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا، 

  :من عدة أمور

 من حيث جنسية املؤلفني  )أ 

 من حيث حركة التأليف  )ب 

 من حيث بالد النشر  )ج 

 من حيث عناوين الكتب  )د 

 من حيث استقاللية الكتب  )ه 

 من حيث الكتب املرتمجة  )و 

 من حيث عدد الطباعات  )ز 

 من حيث هدف الكتب  )ح 

 من حيث الكتب املصاحبة  )ط 

 من حيث تقدير بعض الكتب  )ي 

 اإلخراج .٢

يما يلي نتناول عرض االجتاهات العامة لكتب تعليم اللغة العربية لغري وف

 .الناطقني �ا يف بعض اجلوانب املتعلقة باإلخراج

 من حيث عدد الصفحات  )أ 

 من حيث حجم الكتاب  )ب 

 من حيث شكل الغالف  )ج 

 من حيث نوع التجليد  )د 

 من حيث نوع الورق  )ه 

 من حيث حروف الطباعة  )و 



٣٦ 

 

 

 من حيث تشكيل احلروف  )ز 

 األخطاء املطبعيةمن حيث   )ح 

 من حيث مقدمة الكتاب  )ط 

 من حيث مدى كفاية املقدمة  )ي 

 من حيث فهرس الكتاب  )ك 

 من حيث عدد الدروس  )ل 

 من حيث العناوين الداخلية  )م 

 من حيث الكشافات واملالحق  )ن 

 من حيث قوائم املفردات امللحقة بالكتاب  )س 

 من حيث مثن الكتاب  )ع 

 طبيعة املقرر .٣

لكتب تعليم اللغة العربية لغري وفيما يلي نتناول عرض االجتاهات العامة 

  :الناطقني �ا يف بعض اجلوانب املتعلقة بني الكتب وخصائص املقررات الداسية وهي

 من حيث مستوى الداؤسني  )أ 

 من حيث نوع الربنامج  )ب 

 املادة املقرتحة لتدريس الكتاب  )ج 

 ٤٥من حيث قنوات االتصال بني الكتاب والدارس  )د 

 من حيث املرحلة العمرية للدارسني  )ه 

 منطلقات تأليف الكتب  )و 

  

  

 

                                                           
  .٧٠. ص، ...املرجع نفسه٤٥



٣٧ 

 

 

 معايير تنظيم المادة التعليمية  . ز

يشكل تنظيم املادة التعليمية أحد املبادئ األساسية يف تعلم املادة وفهمها 

  :ومتثلها، هلذا يراعى يف تنظيم املادة التعليمية يف الكتاب التعليمي املعايري اآلتية

وحدات تعلمية متكاملة معرفيا أن ينظم حمتوى املادة التعليمية للكتاب املدرسي يف   )أ 

حبيث تشكل كل وحدة موضوعا علميا يعاجل جمموعة من العناصر املرتبطة منطقيا 

 .يف إطار املوضوع الواحد

أن يراعى يف ترتيب وتنظيم الكتاب التعليمي منهجية املادة التعليمية، وطرائق   )ب 

متفقا مع طبيعة التفكري فيها وأساليب اكتسا�ا ليكون تنظيم الكتاب التعليمي 

بنية النظام املعريف الذي تنتمي إليه املادة التعليمية وفقا ملفهوم املنظومية يف البناء 

 .املعريف للمادة ليسهل تعلمه على املتعلمني

أن تنظم املادة التعليمية للكتاب يف ضوء اخلصائص املنطقية لبنية املادة، وسياق   )ج 

إىل املركب، ومن املعلوم إىل  تعليمها من السهل إىل الصعب، ومن البسيط

ا�هول، ومن احملسوس إىل ا�رد، ومن اجلزء إىل الكل، مما يسهل اكتساب املادة 

 .وفهمها

أن تنظم املادة التعليمية للكتاب يف ضوء اخلصائص السيكولوجية للمتعلمني   )د 

بداللة قدرا�م اخلاصة، وخربا�م السابقة، واحتياجا�م النمائية، ومتطلبا�م 

 .  التعلمية واملهنية

أن يوضح مبادئ النموذج أو النظريات التعلم، اليت اعتمدت يف تنظيم املادة   )ه 

التعليمية لتحديد املنطلقات النفسية يف تعلم املتعلمني، واسرتاتيجيات التعليم 

 .املوائمة هلذه املبادئ

ة يف أن تنظم مكونات املادة التعليمية تنظيما تصاعديا لتكون مناحي استقرائي  )و 

التفكري أو تنظيما تنازليا لتكون مناحي استنتاجية يف التفكري، املنحي االستقرائي 

 .لتعليم الرتكيب والتأليف واملنحي االستنتاجي لتعليم التحليل والتفكيك



٣٨ 

 

 

تنظيم موضوعات الوحدة يف إطار املفاهيم، وجتزأ يف ضوء أسس تعلمها، القائمة   )ز 

يزة للمفهوم، وإدراك العالقات بني املفهوم على البحث عن السمات األساسية املم

�دف حتقيق تعلم فاعل للمفاهيم املنشودة، ولكن املفاهيم . والسمات املكونة له

تشكل احلجم األكرب يف النظام املعريف وامتالكها ميثل هدفا تربويا حيويا يف تعلم 

   ٤٦.التالميذ

  

 معايير عرض المادة التعليمية  . ح

مية يف الكتاب عنصرا أساسيا من عناصر تصميم يشكل عرض املادة التعلي

الكتاب التعليمي، وحىت يكون العرض يف سياق التعلم اجليد، فإنه يتصف باملعايري 

  .اآلتية

أن تعرض املادة التعليمية بصورة جتمع بني التوازن الكمي والنوعي مبا حيقق تعلما   )أ 

العلمية، حبيث تيسر على فاعال وبصورة جتمع بني األفكار النظرية واملمارسات 

 .املتعلم استدعاء الفكر النظري وتطبيقه يف الواقع العلمي بيسر وسهولة

أن يتوخى الكاتب مراعاة املوضوعية يف عرض املادة التعليمية حبيث يتماشس مع   )ب 

إصدار األحكام دون مربرات منطقية، وأن تنوع اآلراء عند وجود وجهات نظر 

 .االختيار والتبين إىل املتعلم نفسه أخرى يف املوضوع ويرتك حرية

أن تكتب املادة التعليمية بلغة عربية فصيحة وواضحة وأسلوب بعيد عن التعقيد   )ج 

بيسر على التعلم عملية التواصل والتفاعل مع املادة التعليمية، وما فيها من أفكار 

وأن تشتمل على شروح ملا يرد فيها من مصطلحات علمية أو فنية غري . ومفاهيم

 .شائعة

أن تعرض املادة التعليمية وفق مبادئ التعلم الذايت أي موجهة إىل املتعلم ذاته، أي   )د 

تصاغ على لسان الغائب من أجل مساعدة املتعلم على حماورة املادة التعليمية، 

                                                           
٤٦

  . ٣١٧. ص، ...أسس بناء املناهج الرتبويةحممد حممود اخلوالدة،  



٣٩ 

 

 

وإثارة تفكريه، ودفعه إىل التعلم بفضل التساؤالت، وتنويع مداخل األنشطة 

عات واألسئلة التقوميية، اليت تعمل على تلبية التعليمية، والتدريبات واملشرو 

 .االحتياجات الضرورية املتمايزة للمتعلمني لتأمني درجة من اجلودة يف التعليم

أن يستخدم الكاتب يف عرض املادة التعليمية، استثمار مبدأ انتقال أثر التعلم،   )ه 

مة وتقوية باللجوء إىل مشا�ة املثريات واالستجابات فضال عن التكرارات املالئ

 .الدوافع لعملية التعلم

أن تتيح عرد املادة التعليمية للمتعلم فرصة بناء مفاهيمه ومهاراته وكفاياته، من   )و 

خالل حتديد خطوات تعلمها بشكل متدرج يسهل على املتعلم التفاعل مع التعلم 

 .الذايت

املتطلبات األساسية أن تربط املادة التعليمية باملعلومات السابقة هلا، وأن تستدعي   )ز 

 .الالزمة لتعلمها، لتحقيق التكامل املعريف عند املتعلم

أن يشتمل العرض على مناذج تعليمية، توضح للمتعلم الطريقة، لينسج على منواله   )ح 

 .يف تعلمه الكتساب املفاهيم واملهارات والكفايات املنشودة

، يف تعلم املفاهيم أن يستثمر العرض تفكري املتعلم، ويوفر له فرص النمو الذايت  )ط 

واملهارات واخلربات، من خالل املناقشة، واملقارنة واالستنتاج واالستقراء، وعمليات 

 .التحليل والرتكيب والتمييز ومتثل التطبيقات وإصدار األحكام التقوميية

أن يشتمل العرض على الرسومات واألشكال التوضيحية، واإلشارة إىل املصادر   )ي 

لية التعلم على املتعلم، باحلصول على مزيد من الشروحات واملراجع، ولتسهيل عم

 .واالستفسارات واستيعاب األفكار واملفاهيم املطروحة

أن توثق مضامني املادة التعليمية بثبت املراجع واملصادر، اليت استند إليها الكاتب   )ك 

يف إعداد املادة التعليمية للكتاب، كلما استدعى األمر ذلك، وأن يكون التوثيق 

  ٤٧.وفق التوثيق العلمي

                                                           
  .٣١٩. ص، ...املرجع نفسه٤٧



٤٠ 

 

 

والكتاب التعليمي اجليد هو الذي يضم العناصر واملعايري املتكاملة  لتقدمي املادة 

يتطلب الكتاب التعليمي أن يشتمل باملادة التعليمية متكن الطلبة . التعليمية فيه

جة الستيعاب الكفاءات واملهارات املنشودة ويكشف فيه الطلبة املعلومات والبيانات احملتا

وإعداد الكتاب التعليمي ال خيتصر على عملية التعليم والتعلم داخل الفصل . يف تعلمهم

ومن هنا يعلم أن إعددا وتطوير الكتاب التعليمي . بل يتيح إقامتها الطلبة خارج الفصل

ليس أمرا سهال حيث حيتاج إىل تبذيل اجلهد والدقة حىت حتقق األهداف املنشودة من 

  .التعليم والتعلم

  

 التراكيب اللغوية ومباحثها: المبحث الثاني

إن اللغة ليست جمرد جمموعة عشوائية من األصوات واحلروف واملفردات 

واحلديث عن نظام اللغة يعين أن هناك جمموعة من . والرتاكيب واجلمل، إن هلا نظاما

واللغة العربية كغريها من اللغات، سبقت  ٤٨.القواعد اللغوية اليت حتكم ظاهرة اللغة

تراكيبها قواعدها، وكانت احملادثة الصحيصة بني الناطقني �ا، تتم دون إدراك مراميها 

النحوية، ومل يعنت بالقواعد إال بعد أن شاع اللحن وخيف على اللغة من الضياع، 

ري، عنصرها فالقواعد كمادة تعليمية، الحقة قياسا إىل اللغة كعملية اكتساب فط

   ٤٩.األساسي احملاكاة
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 مفهوم التراكيب اللغوية  .أ 

رّكب إذا وضع بعضه على الرتاكيب مجع من الرتكيب وهو من أصل الكلمة 

وأما اصطالحا هي اجلملة املركبة من عدد من األلفاظ وفق نسق معني، ويلزم أن  ٥٠بعض

اللغوي هو يف األصل ضم  ويقال أن الرتكيب  ٥١.يؤدي الرتكيب معىن مفيدا أو مقصودا

ويقصد بالرتاكيب اللغوية الرتاكيب النحوية، إذ إن من املهمات  ٥٢.كلمة إىل أخرى

   ٥٣.املطالب �ا معلم العربية أن يعلم طالبه قواعد اللغة بصرفها وحنوها

  ،واملقدار. القصد واجلهة، كنوحت حنو املسجد: معان كثرية، أمهها ))لغة((لنحو ول

قواعد يعرف �ا أحوال : والنحو يف اصطالح العلماء هو . كعندي حنو ألف دينار

أواخر الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما 

أما املفهوم احلديث لعلم النحو فهو علم البحث يف الرتاكيب وما يرتبط �ا  ٥٤.يتبعهما

بني الكلمات يف اجلملة وبني اجلمل يف العبارة أي  كما أنه يتناول العالقات. من خواص

أنه يبحث يف االرتباط الداخلي بني الوحدات املكونة للجملة أو العبارة وغري ذلك من 

  ٥٥.وسائل هلا عالقة بنظم الكالم وتاليفه

املادة اليت تتكون حروفها األصلية من الصاد والراء والفاء تدور هو  وأما الصرف

معرفة منجية يف كتا�ا وأكد  ٥٦.التغري والتحويل واالنتقال: املعىن العاممعانيها حول هذا 

ويف االصطالح هو حتويل . الصرف يف الغة هو التغيري، ويقال له التصريفأن تعريف 

األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة الحتصل إال �ا كامسي الفاعل واملفعول 
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وأما علم الصرف فهو علم يبحث عن .  غري ذلكواسم التفضيل والتثنية واجلمع وإىل

   ٥٧.تغيري األصل الواحد إىل صيغ متعددة ليدل على معان خمتلفة

وخالصة القول أن قواعد اللغة العربية تشمل يف معناها احلديث عن كل من 

مثال يعين باللفظة قبل صوغها يف مجلة، أي أنه يعين  فالصرف ،)الصرف والنحو(علمي 

الكالم وكيفية تصريفه، ويبحث الصرف أيضا يف حقلي االشتقاق والتصريف، أي بأنواع 

أما النحو فهو عملية تقنني القواعد والتعليمات اليت تصف . الزيادات اليت حتقق الصيغ

تركيب اجلمل والكلمات وعملها يف حالة االستعمال، ويقنن أيضا القواعد والتعليمات 

فهو إذن موجه وقائد للطرائق اليت . جلمل والعباراتاليت تتعلق بأواخر الكلمات يف ا

وهكذا يبدو أنه ال ميكن الفصل بني الصرف والنحو، . حيصل �ا التعبري عن األفكار

   ٥٨.فالصرف خطوة ممهدة للنحو وهو جزء منه

إما صرفا أو حنويا،  القواعدالرتاكيب اللغوية تشتمل على  ومما سبق اتضح أن

يف تعلم اللغة العربية وهلا دور بارز حيث أنه آلة من اآلالت  العلوم املهمةى حدوهي إ

وكما يبحث يف العالقات املرتابطة يف . نعرف �ا ضوابط أواخر الكلمة العربية وصياغها

  . مجل اللغة العربية، فيعني هذا العلم على حصول سالمة اللسالن و�ذيب الكتابة

  

 أنواع التراكيب اللغوية  .ب 

  :إىل األنواع اخلمسة التاليةوتنقسم الرتاكيب 

الرتكيب اإلسنادي األصلي، ويدخل حتته اجلملتان االمسية والفعلية بصورمها  .١

 .املختلفة وكذلك اجلملة الوصفية

 الركب اإلضايف .٢
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تركيب اإلتباع بواحد من التوابع املختلفة، وهي النعت والعطف بنوعيه والبدل  .٣

 .والتوكيد

 مركب املصدر .٤

  ٥٩.بأل اليت ينوى �ا املوصوليةمركب الوصف احمللى  .٥

 

 أهداف تعليم القواعد اللغوية   .ج 

من األغراض اليت ترمي إليها دروس وأهداف تعليم الرتاكيب ال تنفصل متاما 

  ٦٠:ما يأيتوهي كالقواعد 

تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوي الذي يذهب  .١

يفهم وجه اخلطأ فيما يكتب فيجتنبه، ويف جبماهلا، فيستطيع التلميذ بتعلمها أن 

 .ذلك اقتصاد يف الوقت ا�هود

حتمل التالميذ على التفكري، وإدراك الفرق الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات  .٢

 .واجلمل

تنمية املادة اللغوية للتالميذ، بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة  .٣

 .تدور حول بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم

تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع �ا، وميكنهم من  .٤

نقد األساليب والعبارات نقدا يبني هلم وجه الغموض، وأسباب الركاكة يف هذه 

 .األساليب

وتساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون يف  .٥

ظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب، نفوسهم الذوق األديب، ألن من و 
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والتمييز بني صوا�ا وخطئها، ومراعاة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها، والبحث 

 .فيما طرأ عليها من تغيري

تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا، بإدراك  .٦

وا على أ�ا تتكون من فعل اخلصائص الفنية السهلو للجملة العربية، كأن يدرب

وفاعل، أو مبتدأ وخرب، ومن بعض املكمالت األخرى، كاملفعول به واحلال 

 .والتمييز وغري ذلك

 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت اليتأثروا بتيار العامية .٧

تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية وإقدارهم بالتدريج على متييز اخلطأ من  .٨

 . الصواب

 

 تعليم القواعد اللغوية الطرق  .د 

ليست طريقة التدريس هدفا قائما بذاته، وال هي غاية مستقلة عن الفائدة 

املرجوة منها، وإذا كانت الطريقة التحليلية الرتكيبية أكثر فائدة يف تعليم القراءة 

للمبتدئني، أل�ا تنطلق من النص إىل تراكيبه، فإن مادة القواعد كإحدى فروع اللغة 

 .حتتاج هي األخرى إىل نص يعزز الطريقة املرادة ويساعد على حسن تطبيقهاالعربية 

  : ويستفيد تعليم الرتاكيب اللغوية كتعليم قواعد اللغة العربية من الطرق التالية

 الطريقة القياسية .١

إن الطريقة القياسية تقوم فلسفتها على انتقال الفكر من احلكم على كلي إىل 

والقياس أسلوب عقلي يسري . ئيات داخلة حتت هذا الكلياحلكم على اجلزئي، أو جز 

وهي بذلك . فيه الفكر من احلقائق العامة إىل احلقائق اجلزئية، ومن املبادئ إىل النتائج

وباللغة األخرى هي عملية  ٦١.من طرق العقل يف الوصول إىل ا�هول من املعلوم
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حلقائق اجلزئية، ومن القانون يث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة العامة إىل احالقياس 

   ٦٢.العام إىل احلاالت اخلاصة، ومن الكلي إىل اجلزئي، ومن املبادئ إىل النتائج

وتتطلب الطريقة القياسية عمليات عقلية معقدة أل�ا تبدأ با�رد، أي بذكر 

القاعدة كاملة، ويف هذا خمالفة لسري النمو اللغوي لدى املتعلمني، وخمالفة لطبيعة 

فاملعلم بعد كتابة القاعدة يبدأ باستخراج النتائج الفعلية . اللغة املتعلمة نفسها

واملنطقية من خالل تدقيق ما حتويه تلك املفاهيم، وينتقل بذلك إىل القضايا اجلزئية 

ويف الواقع إن اجلزئيات اقرب إىل مدارك املتعلمني من . واملفهومات املشخصة

قليلة الشمول اقرب إىل مدارك املتعلمني من اليت هي   الكليات، وإن الكليات اليت هي

  ٦٣.كثرية الشمول

وهكذ أكد يوسف الصميلى حيث هذه الطريقة تسبق القاعدة النص، فيبدأ 

املدرس بإبراز املطلوب مث إعطاء األمثلة عليه، وهذه الطريقة ال تسمح للمتعلمني 

يال، فيضطرون إىل حفظ باملشاركة، وجتعلهم جمرد متلقني، وترتد عليهم، عبثا ثق

القواعد، دون القدرة على تطبيقها، وقد كان يستعان على تطبيق هذه القاعدة حبفظ 

ومن عيوب  ٦٤.النص النحوي املوزون الذي وضعه ابن مالك حيث يسبق التعريف

هذه الطريقة، السرد الذي يقدمه املعلم كشرح للقاعدة املعلنة، ألن املتعلم يكون يف 

لذي يصعي، وقد يشرد ذهنه عن الدرس إىل أفكار أخرى ألنه قد جيد حالة املتلقي ا

نفسه غري معىن مبا يقال، ما دام ليس مقدرا له أن يشارك أو يستنتج، فالطريقة على 

  ٦٥.هذا النحو تلقينية وال تفي بالغرض املراد من التعليم
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، ولقد الفت كتب كثرية لتدريس قواعد اللغة العربية على وقف هذه الطريقة

وكتاب  ٦٦)جامع الدروس العربية وكتاب النحو الوايف(ومن أمثلة هذه الكتب كتاب 

  .  وغري ذلك ٦٧قواعد اللغة العربية حلفين ناصف

 الطريقة االستقرائية أو االستنباطية .٢

تستند هذه الطريقة إىل أساس فلسفي مؤداه أن االستقراء هو األسلوب الذي 

مدارجها ليصل به إىل املعرفة يف صور�ا الكلية يسلكه العقل يف تتبع مسار املعرفة و 

بعد تتبع أجزائها، وعليه فهدف هذه الطريقة هو الكشف عن القواعد واحلقائق 

إن االستقراء بعد ذلك ينطوي على . واستخدام االستقصاء يف تتبعها والوصول إليها

ن جيمع  ويتطلب ذلك من املعلم أ. أن يكتشف الطالب املعلومات واحلقائق بأنفسهم

كثريا من األمثلة، مث االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشته بغية استنباط القاعدة 

   ٦٨.العامة

والطريقة االستقرائية من طرق التفكري الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول 

من احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومات إىل حقائق غري مشاهدة أو جمهولة، 

اجلزئي إىل القانون العام، ومن حاالت خاصة إىل أحكام وفيها ينتقل الفكر من 

عامة، وهي تنطوى على أن يكشف التالميذ املعلومات واحلقائق بأنفسهم، كما أن 

اتباعها فيب التدريس يتطلب من املدرس مجع كثري من األمثلة اليت تنطبق عليها 

ستنباط القاعدة العامة، القاعدة العامة، مث االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشته، بغية ا

    ٦٩.فيعرب عنها الطلبة بأنفسهم
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ذه الطريقة تنطلق من النص أو األمثلة إىل القاعدة، ودور املدّرس فيها دور وه

توجيه إرشادي، فهو يضع املتعلمني يف جو الدرس من خالل قصة أو حكاية أو 

باهتمام، وهذه هي حوار أو حمادثة قصرية، تتضمن أحيانا خربا جيعلهم يصغون إليه 

اللحظة املناسبة لتقدمي النص الذي نعتقد بأنه أوىف بالغرض التعليمي والرتبوي من 

ولقد الفت بعض الكتب النحوية على ٧٠ .األمثلة حىت وإن كانت ذات طابع إخباري

  ٧١.لعلي اجلارم ومصطفى أمني) النحو الواضح(هذا األساس، ككتاب 

هي تثري لدي الطلبة قوة التفكري وتأخذ بأيديهم وهكذا فإ�ا متتاز مبزايا كثرية ف

تدرجييا للوصول إىل احلقيقة، وهي طريقة جادة يف الرتبية، إذ يصبح التطبيق عليها 

سهال، وهي تتخذ األساليب والرتاكيب أساسا لفهم القاعدة، فهي إذا طريقة طبيعية 

يق الطريقة ومن الباحثني من يتوسع يف تطب ٧٢.أل�ا متزج القواعد باألساليب

االستقرائية باالعتماد على تداعي األفكار اليت يستدرج املعلم املتعلمني إليها، واإلفادة 

من معلومات ماضية وضمها إىل املعلومات اجلديدة، واإلسهام يف تدريس القواعد 

خاصة عند وقوع التالميذ يف اخلطأ، ... بشكل عرضي أثناء دروس القراءة واحملادثة

   ٧٣.هذه احلالة ويصحح اخلطأ عن طريق تطبيق القاعدة املختصة فيستغل املعلم

وهي الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف عرض مادة الرتاكيب يف الكتاب 

وهذا بالرأي على أن هذه الطريقة مناسبا بنسبة تعليم وتعلم باملدخل العلمي . املطّور

لي وهي من مبادئ أي توجه فيه أفكار الطلبة من احلكم اجلزئي إىل احلكم الك

  . الطريقة االستنباطية
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 الطريقة املعدلة .٣

وهي نفس الطريقة االستقرائية السابقة، لكن تدريس القواعد هنا يكون من 

خالل عرض نص متكامل املعاين، أي من خالل األساليب املتصلة ال األمثلة 

معىن يشعر املتكلفة اليت تنتزع من أودية خمتلفة، ال جيمع شتا�ا جامع، وال متثل 

  ٧٤.التالميذ أ�م يف حاجة إليه

وعلى هذا فإن تدريس القواعد طبقا هلذه الطريقة يقوم على عرض نص فيه 

وبعد قراءة التالميذ هلذا النص وفهم معناه، . فكرة أو أفكارا يود التالميذ معرفتها

يشار إىل اجلمل املكونة للنص وما �ا من خصائص، مث يعقب ذلك إستنباط 

وال شك أن هذه الطريقة تعطي املدرس فرصة تدريس . ، مث التطبيق عليهاالقاعدة

القواعد من خالل موضوعات القراءة واألدب، والتاريخ والتعبري، أي أن القواعد هنا 

وعن طريق هذه الطريقة . ميكن أن تعلم يف ظل االستخدام اللغوي يف مواقف طبيعية

ح واالستعمال، واملران، والدربة، والتكرار يتم مزج القواعد بالرتاكيب والتعبري الصحي

فاألصل يف هذه الطريقة هو االهتمام بالرتاكيب ). امللكة اللسانية(حىت تتكون 

واملعاين، أما االعراب، وضبط أواخر الكلم، واستنباط القواعد، فهو يأيت بعد 

  ٧٥.ذلك

 الطريقة الوظائفية  .٤

عليه، كما ميكن أن اللغة ميكن أن تكون عنصر حث على العلم وإقبال 

تكون عنصر تثبيط للهمم وتنفري للنفوس، ولطريقة التدريس أثر يف ذلك، هلذا رأى 

باحثون أن القواعد ال حتقق أغراضها يف املدرسة االبتدائية إال إذا اتصلت باللغة 

وأساليبها وبالتعبري عن حاجات النفس، وهم يدعون إىل تعليمها وظائفيا أثناء دروس 

التعبري واحملفوظات والنصوص عند احلاجة إليها، ولكي ال يبقى تعلم هذه املطالعة و 
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القواعد رهينة الصدف خيتار املدرس مثال نصا من النصوص املقروءة أو من احملفوظات 

تتجلى فيه قاعدة معينة، ويوجه أنظار التالميذ إىل ما جاء فيه من كلمات ختضع 

وهكذا يصبح تعلم القواعد تعلما وظائفيا  للقاعدة النحوية اليت ينبغي إملامهم �ا،

بالنسبة إىل التالميذ ومقصودا بالنسبة إىل املعلم، كما ميكنه تطبيق نفس القاعدة 

وتثبيتها يف أذها�م ليدركوا فائد�ا يف تعبريهم الذايت، مث جتمع هذه العقائق أو القواعد 

ماهلا الصحيح مع ختفيض تدرجييا يف دفرت خاص مع األمثلة اليت توضح معانيها واستع

   ٧٦.التعريفات ما أمكن وتبسيطها قدر املستطاع والتقليل من استعمال املصطلحات

واضح أن هذه الطريقة تنطلق من الرتاكيب اللغوي إىل استخالص القاعدة 

على حنو غري مقصود، مبعىن أن التلميذ ليس حمكوما بدرس مستقل امسه درس 

على هذه املادة، ألن طريقة إعطاء املادة هي اليت حتدد  القواعد، وليس حماسبا اختباريا

طريقة االختبار، فكما أن تعلم القواعد ال خيضع لربنامج حمدد، كذلك فإن اختبار 

وهذه الطريقة تستمد  ٧٧.املتعلمني مستبعد أل�م مطالبون باتقان اللغة وصحة تراكيبها

وجاهتها من رؤية تطبيقية لرتابط وحدات اللغة، إذ ميكن استخدامها يف دروس القراءة 

واإلنشاء واإلمالء، واملعلم يستثمر اخلطأ الذي يقع فيه املتعلمون لينبههم إىل صحة 

  .  الكالم وصحة الرتكيب وصوال إىل القاعدة

ا لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني وإن الطريقة الوظائفية ميكن االستعانة �

�ا، أل�م حباجة ماسة إىل تراكيب لغوية صحيحة تتالءم مع ما ميلكون من مفردات 

استمدوها من البيئة، وألن مداركهم العقلية تسمح باالستيعاب، حىت إذا ما جاء 

طأ،  تعلمهم القواعد عرضيا أثناء وقوع اخلطأ، سهل عليهم التمييز بينالصحيح واخل

كما سهل عليهم معرفة السبب فرتسخ القواعد يف أذها�م ويستطيعون بعد ذلك 
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توظيفها، خاصة إذا كانوا يف مرحلة متقدمة من العمر، ولن يسمح هلم الوقت باتقان 

   ٧٨.اللغة، وإمنا هم حباجة إىل توظيفها يف املواد اليت تدرس باللغة العربية 

ة العربية مستمر لدى العلماء اللغويني قواعد اللغ يف تعليم وال يزال تطور

وهم حيّثون . والرتبويني حىت اليوم وخاصة لألجانب الذي ينطقون باللغة غري العربية

ومما فعله تأليف مناهج . لبحث أيسر وأفعل الطرق يف تعليم وتعلم القواعد اللغوية

  .  ا�اوطرق وكتب التعليمية املنشودة لسهولة املتعلمني يف فهم القواعد وإتق

  

  المدخل العلمي ومباحثه: المبحث الثالث

 مفهوم المدخل العلمي  . أ

وقد نشأت املداخل التعليمية حول العلماء الرتبويون نشأة بارزة حيث تنساب  

وهذا األمر يؤدي إيل تغري املناهج الرتبوية . تطور الثقافة االجتماعية واختياجا�ا

واملدخل من املداخال املنشودة مازال استخدامه . واألهداف التعليمية يف اهليئة العلمية

هو املدخل العلمي أنه املدخل الذي يعتمد عليه املنهج املنشئة اآلن يف املدارس 

  .بعضا حسب األهداف املرجوة ويتميز املدخل خبصائص خمتلفة بعضه. احلكومية

األسس واملبادئ ويف االصطالح هو  ٧٩يف اللغة يعين املدخل مبوضع الدخول،

يقصد باملدخل املنطلقات  ٨٠.ألسلوب أو طريقة التدريسالنظرية اليت تعد كمنطلقات ا

اليت تستند إليها طريقة التدريس مثل تصورها ملفهوم اللغة وفلسفة تعليمها، والنظرة إىل 

املدخل املسلمات اليت تكون ويقال أيضا  ٨١.الطبيعة اإلنسانية، وشخصية املتعلمني

املدخل هو مجيع النظريات واآلراء املسلم �ا اليت يرى : بري آخرفلسفة تدريس املادة وبتع
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 Teaching فمداخل التدريس ٨٢.املتخصصون قيام تدريس اللغة على أساسها

Approaches  ألسلوب أو طريقة اهي األسس واملبادئ النظرية اليت تعد كمنطلقات

الرتبوية أو االجتماعية أو التدريس، وتتعدد هذه األسس فمنها األكادميية، ومنها املهنية 

املدخل البيئي ومدخل العلم والتكنولوجي وا�تمع : النفسية، ومن أمثلة مداخل التدريس

  ٨٣.وغريها...واملدخل التكاملي واملدخل الكشفي

هو  العلمي املدخلوأما  ٨٤.وعلمي من كلمة العلم أي إدراك الشيء حبقيقته

الفكرة أو القانون أو املبادئ خبالل الذي يهدف لدفع الطلبة على تصميم املدخل 

اخلطوات منها مراقبة وصياغة املشكلة وصياغة الفروض ومجع البيانات بأنواع االساليب 

  ٨٥.وحتليل البيانات واالستنباط وتوصيل الفكرة أو القانون أو املبادئ احملصول واملنتج

صممة يف التعليم باملدخل العلمي هو عملية التعليم امل ٢٠١٣تطبيق منهج 

لتنمية الطلبة على صياغة املفاهيم واألحكام واملبادئ فعاال خبطة املالحظة وكشف 

وصيل ما حصل تاملسئلة وصياغة املسئلة وفروضها ومجع البيانات وحتليلها وتلخيصها وال

يعترب املدخل العلمي عملية التدريس املصممة ألن و  ٨٦.عليه من املفاهيم واألحكام

لى بناء األفكار واألحكام أو املبادء من خالل املالحظة وصياغة يكون الطلبة فاعلني ع

املسئلة وفروضها ومجع البيانات بعدة األساليب وحتليل البيانات واستنباطها وكذا 

   ٨٧.مواصالت األفكار املنتجة

ويقصد املدخل العلمي إلبراز الفهم لدي الطلبة يف التعرف وفهم أنواع املواد 

ولذا يرجو . حبيث أن املعلومات والبيانات حتصل من كل جهة ممكنة ال من جمرد املعلمني
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أن تكون عملية التعليم حتّث الطلبة على حبث املعلومات والبيانات من مصادر 

علمني حمتاج يف إجراء هذه العملية رغم ينقص التوجيه وبالطبع مازالو توجيه امل .املالحظة

    ٨٨.بارتفاع مرحلة الفصل لدي الطلبة

وتلخيص من عدة التعريفات السابقة أن املدخل العلمي هو األساس تستند عليه 

طريقة التدريس يف عملية التعليم والتعلم بإتباع ومراعاة خصائصه، وهذا املدخل يتيح 

  .  املعلوماتللطلبة فرص إلنتاج أي 

  

 أهداف التدريس بالمدخل العلمي  . ب

  ٨٩:العلمي منها لومن أهداف التدريس املرجوة باملدخ

  .لرتقية الكفاءة العقلية خاصة للطلبة يف املرحلة املتقدمة .١

 لبناء كفاءة الطلبة يف حلول املشكالت منظمة .٢

 .إجيادة ظرف التدريس حيث يشعر فيه الطلبة احتياج إىل التعلم .٣

 إىل نتائج التعلم العاليةاحلصول  .٤

 ملمارسة الطلبة يف مواصالت األفكار، وباخلصوص يف كتابة الرسالة العلمية .٥

 . لتطوير سلوك الطلبة .٦

  

 خصائص المدخل العلمي  . ج

  ٩٠:خصائص التدريس باملدخل العلمي كما التفصيل التايل

 .يرتكز التدريس على الطلبة .١

 .واألحكام أو املبادءترابط املهارة العلمية يف بناء األفكار  .٢
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ترابط العملية املعرفية املتاعة لتحفيز تطور العقول، خاصة املهارة الذهنية يف  .٣

 .املرحلة املتقدمة

 .قابلة لتطوير سلوك الطلبة .٤

 

 مبادئ التدريس بالمدخل العلمي  . د

  ٩١:واتضحت مبادئ املدخل العلمي يف عملية التدريس كما التايل

 .يرتكز التدريس على الطلبة .١

 students self conceptينشأ التدريس  .٢

 .ويتخلص التدريس من اللفظات .٣

يتيح التدريس فرصة لدى الطلبة هلضم األفكار واستيعا�ا وكذا األحكام  .٤

 .واملبادئ

 حيقق التدريس ترقية كفاءة التفكري لدى الطلبة .٥

 .يرّقى التدريس دوافع التعلم لدى الطلبة واملعلمني .٦

 .فرصة ملمارسة كفاءا�م الكالميةيتيح التدريس لدى الطلبة  .٧

تطبيق العملية لصدق األفكار واألحكام واملبادئ اليت بناها الطلبة يف اجلانب  .٨

 .املعريفي

 

 في التعليم معايير المدخل العلمي  . ه

  ٩٢:عملية التعليم علميا إذ تشتمل على معايري تالية عدت

اليت ميكن ألت يالحظها تأسس احملتويات واملواد التعليمية على احلقائق والظواهر  .١

 .الطلبة عقليا ال حتيوال وتومها
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خيلو بيان املعلمني واستجابة الطلبة وتعاعالت بني املعلمني والطلبة من األفكار  .٢

 .الذاتية واألفكار غري منطقية

حيث الطلبة على األفكار النقدية والتحليلية ويوجههم إىل صالحية حتديد املسئلة  .٣

 .يذ احملتويات واملواد التعليميةوفهمها وحلها ومهارة تنف

وحيث الطلبة على األفكار القائمة على اإلفرتاض يف نظر الفروق واملساواة  .٤

 .والرتابط بني بعض احملتويات واملواد التعليمية بعضا

وحيث الطلبة على مهارة التفهم، والنتفيذ وتطور األفكار العقلية واملوضوعية يف  .٥

 .  استجابة احملتويات واملواد التعليمية

 .ويأسس التعليم على املفاهيم والنظريات واحلقائق الواقعية اليت متكن مسؤوليتها .٦

 .  يصاغ هدف التعليم بسيطا وظهريا .٧

  

 يعامة بالمدخل العلمالخطوات تدريس   . و

ناهج مداخل مميزة يف التنفيذ وينفذ املدخل العلمي يف تدريس منهج امللكل 

ويتمّيز املدخل العلمي مبدخل املنهج السابق حيث سيخطط معلمون فيه . ٢٠١٣

 ٢٠١٣وتشتمل خطوات تدريس باملدخل العلمي يف منهج . خطوات التعليم العلمي

      ٩٣:على اجلوانب الرئيسية التالية

 املالحظة .١

طريقة . واألنشطة األوىل يف تدريس باملدخل العلمي هي خطوة املالحظة

تستخدم فيها مدخل سياقي ووسيلة املالحظة هي إحدا إسترياتيجيات التدريس اليت 

وتعد املالحظة  نشاطا دراسيا  .حقيقية يف تدريس الطلبة إلبراز عملية التعليم احلقيقية

 ٩٤.وكية بطريقة املالحظة والتسجيلمنشود ومنظم عن ظواهر االقتصادية والسل

و�دف املالحظة لوصف النظم املدروسة، واألنشطات اجلارية، واألشخاص الذين 

                                                           
93M. Hosnan, Pendekatan Sainstifik..., hlm. 48. 
94Ibid…, hlm. 39. 
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وحىت يكشف  ٩٥ .يشاركون األنشطات، ومعىن الواقع امللحوظ بنسبة نظر الطلبة

    ٩٦.الطلبة احلقائق أن املوضوع امللحوظ يتعلق كثريا باملواد التعليمية

 التساؤل .٢

هو اخلطوة الثانية يف عملية التدريس باملدخل العلمي، حيث  تساؤالتالو 

يقدم الطلبة األسئلة عن املعلومات واملعارف ا�هولة لديهم مما يالحظوا أو السؤال 

له وظيفة حيث ينمي رغبة واهتمام و  ٩٧.لزيادة املعلومات واملعارف عن امللحوظة

  ٩٨.طلبة عن املوضوع أو املباحث التعليميةلا

 التجربة .٣

مجع البيانات من أنواع املصادر هي بعد  وأما اخلطوة الرابعة هي التجربة

وتعرف بالتجربة أنشطة هادفة لتحصيل البيانات إلجابة املسئلة أو جتريبة . والطرق

وهذه اخلطوة �دذ إىل أن يستطيع الطلبة حبث وكشف األجوبة املوافرة . الفورض

  ٩٩.بواسطة التجربة أنفسهم من املسئلة اليت يوّجهو�ا

 حتليل البيانات  .٤

وحتليل البيانات هو اخلطوة التالية بعد التجربة يف عملية التدريس باملدخال 

وهو عملية التفكري العقلية واملنظمة عن الظواهر واحلقائق التجريبية قابلة . العلمي

  ١٠٠.املالحظة لكشف املعارف

 التواصل .٥

اصل نتائج األنشطة يف تعلم املواد اخلطوة األخرية، يطلب الطلبة أن يو هذه و 

و�دف هذه اخلطوة لتنمية السلوك من الصدق والدقة والتسامح  ١٠١.فردا أو مجعا

                                                           
95Ibid…, hlm. 41. 
96

Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah dalam..., hlm. 75 
97Daryanto, Pendekatan…, hlm. 65. 
98M. Hosnan, Pendekatan Sainstifik…,  hlm. 50. 
99Ibid…,  hlm. 58. 
100Ibid…, hlm. 68. 
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وكفاءة على الفكر املنّظم وتعبري اآلراء بسيطا وظهريا وتطوير الكفاءة اللغوية صحيحة 

   ١٠٢.وفصيحة

  

 تراكيبتطبيق المدخل العلمي في تعليم مادة ال  . ز

الباحثة تطبيق املدخل العلمي يف تعليم مادة القواعد ومتثلها يف ومن هنا تصف 

  :وهذا اإلجراء ستفّصله الباحثة يف اجلدول التايل. الكتاب التعليمي

  ٢.١اجلدول 

  إجراء أنشطة املدخل العلمي
  

  صورة تطبيقها يف الكتاب  الشرح  العناصر

  املالحظة
فهم قاعدة الرتاكيب العربية 

  يف موضوع ما

ويالحظ  رتاكيبالطلبة أمثلة اليالحظ 

  تغري موقف الكلمات امللونة يف اجلملة

  التساؤالت

كشف معلومات عن 

قاعدة الرتاكيب العربية 

  املعلمة

يتسائل الطلبة بني أصدقائهم واملعلم 

  عن املاد بارشاد أداة االستفهام املهيئة

  التجربة
مترين استيعاب على قاعدة 

  الرتاكيب العربية املعلمة

جيّرب الطلبة أن جييبون بعض 

  التمرينات املهئية وفقا باملادة املعلمة 

  التحليل
دقة فهم عن قاعدة 

  الرتاكيب العربية املعلمة

حيلل ويكشف األخطاء املوجودة يف 

  الفقرة ويصلحواها  

  التواصل
توصيل اخلالصة عن قاعدة 

  الرتاكيب العربية املعلمة

لكتابة يقدم الطلبة النتائج احملصولة با

  .يقرؤوها يف الفصليناقشها و  مث

  

                                                                                                                                                               
101Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah dalam..., hlm. 92.. 
102

 M. Hosnan, Pendekatan Sainstifik…,  hlm. 76. 
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  مهارة الكتابة ومباحثها :المبحث الرابع

  مفهوم مهارة الكتابة  . أ

ومعىن املهارة   ١٠٣.املهارة لغة احلذق يف الشيء، واملاهر احلاذق بكل عمل

اصطالحا يف ميدان اللغة هي أداء يتم يف سرعة ودقة ونوع األداء وكيفيته، خيتلف 

   ١٠٤.اللغوي وأهدافه وطبيعتهباختالف ا�ال 

أما معناها اصطالحا فهي أداء . ومعىن الكتابة لغة هو اجلمع والشد والتنظيم

منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال على 

وقد تعرف أيضا بأ�ا رسم احلروف خبط  ١٠٥.وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه

لبس فيه وال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة واضح ال 

وإ�ا . العربية املتفق عليها لدي أهلها حبيث تعطي يف النهاية معىن مفيدا وداللة معينة

والشق اآليل حيتوى على املهارات . أحدها آيل، واآلخر عقلي: عملية ذات شقني

 ١٠٦.املعرفة اجليدة بالنحو واملفردات واستخدام اللغة وأما اجلانب العقلي فيتطلب. احلركية

 .Spellingالتهجئة  Copyingويضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ 

. ويتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن النفس

ملا يريد الفرد التعبري ار الواعي إ�ا حسب التصور األخري نشاط ذهين يعتمد على االختي

     ١٠٧.والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب. عنه

                                                           
  .٤٢٨٦. ، ص)هـ ١١١٩دار املعارف، : القاهرة( ،٦لسان العرب اجللد ابن منظور، ١٠٣
، )١٩٩٣الدار املصرية اللبنانية، : مصر(أساسيات التدريس الفعال يف العامل العريب، حسن شحاته، ١٠٤

  .٦٧. ص
. ص ،)٢٠٠٠، مكتبة لبنان: بريوت(املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،  أمحد فؤاد عليان،١٠٥

١٥٦.  
جامعة أم القرى، : مكة املكرمة( يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، املرجعرشدى أمحد طعيمة، ١٠٦

  .١٥٧ .ص ،)م ١٩٨٦

املنظمة اإلسالمية : الرباط(تعليم العربية لغري الناطقني �ا مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة، ١٠٧

  .١٨٧. ، ص)١٩٨٩للرتبية والعلوم والثقافة، 
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وتعد مهارة الكتابة من املهارات اللغوية املركبة حيث تتطلب أكثر من حاسة 

للعمل فيها، فاليد ختط، والعني تتابع، والعقل يراقب وينظم، ومن أجل هذا التعقيد 

كما أن مهارة الكتابة هي   ١٠٨.والرتكيب أتى تعليم الكتابة يف �اية تعليم املهارات اللغوية

إحدى املهارات اإلجيابية أو اإلبداعية تبدأ مراحلها برسم احلروف والكلمات واجلمل 

فتكون مهارة الكتابة أقصى األهداف من تعليم اللغة العربية  ١٠٩.وتنتهي بتعبري احلر

ويتصل . ّل على قدرة متعلمي العربية يف تعبري أرآئهم ومشاعرهم كتابياحيث استيعا�ا دا

  . �ا مع اآلخرين لتعبري أفكارهم وأرآئهم بوسيلة املؤلفات

  

  أهمية مهارة الكتابة  . ب

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، مثلها يف ذلك مثل 

ضرورة اجتماعية لنقل األفكار، والوقوف على إ�ا كما نعلم . االستماع والكالم والقراءة

وتظهر أمهية مهارة الكتابة يف  ١١٠.أفكار اآلخرين، على امتداد بعدي الزمان واملكان

حياة الدارسني والتالميذ بصفة خاصة يف أ�ا تسهل هلم أشياء كثرية عندما يزاولون 

يف كتابة املذكرات االتصال باآلخرين والتعبري عن أفكارهم، كما أ�م حيتاجون إليها 

الشخصية ويف ملء االستمرات اخلاصة، وقبل هذا وذاك فهي وسيلة التعليم ومتكنهم من 

  ١١١.القدرة يف اإلجابة عن أسئلة االختبارات املطلوبة منهم حتريريا

                                                           
١٠٨

  .٦٤.ص ،...أسس إعداد الكتبناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  

، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني �امحادة إبراهيم،  ١٠٩

  .٢٤٩. ، ص)١٩٨٧دارالفكر، : القاهرة(
١١٠

  .١٨٦ .ص، ...تعليم العربية لغري الناطقني رشدي أمحد طعيمة،  

١١١
  .٦٤.، ص...أسس إعداد الكتبناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  
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ومع أمهية الكتابة كمهارة لغوية وكوسيلة من وسائل التعلم وأداة من أدوات 

والكتابة تلعب دورا أساسيا  ١١٢.ن النفس وحفظ الرتاثاالنسان يف االتصال والتعبري ع

يف حفظ الرتاث العلمية من جيل إىل جيل وهذه ما فعلها العلماء حىت يستفيد الناس 

  .         العلوم الكثرية من كتابا�م ومؤلفا�م مع مرور الزمان

  

  أهداف تعليم مهارة الكتابة. ج

السيطرة على (يسي واحد تلخيص أهداف تعليم الكتابة يف هدف رئ ميكن

). استخدام نظام بناء اجلملة العربية يف كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن يفهمه

  :وبالتفصيل �دف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل متكني الدارس من

  .كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته .١

كتابة الكلمات العريب حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل احلرف يف    .٢

 .أول الكلمة ووسطها وآخرها

 .إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واصح وسليم  .٣

 .إتقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس .٤

 .إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار .٥

 .قيم ودالال�ا وكيفية استخدامهامعرفة عالمات الرت  .٦

معرفة مبادىء اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات بني  .٧

 .النطق والكتابة والعكس

 .ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات .٨

 ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات صحيحة يف سياقها من حيث .٩

 .تغيري شكل الكلمة وبنائها بتعبري املعىن

                                                           
١١٢

جامعة أم القرى، : اململكة السعودية( تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة،  

  .٢٣١. ، ص)١٩٨٥
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 .ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الصيغ النحوية املناسبة .١٠

 .استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها .١١

 ١١٣.سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة .١٢

  

  التوجيهات العامة في تعليم الكتابة  . د

  :درس أن يراعى يف تعليم الكتابة العوامل التاليةعلى امل

 الكتابة من اليمني إىل اليسار بالنسبة للحروف أيضا  .١

 .التناسب بني احلروف أفقيا ورأسيا، ومراعاة املسافات .٢

 .احلروف اليت تكون فوق السطر واحلروف اليت تكون حتت السطر .٣

 .اختالف ارتفاعات احلروف اليت تكون فوق السطر .٤

 .بني احلروف وبني الكلمات املسافات .٥

مجل ) ج ح خ / ب ت ث (التدريب على احلروف املتشا�ة للتمييز بينها  .٦

 .حتتوي على هذه احلروف

كتابة منوذج واضح يف أعلى الصفحة ويقوم الدارس بتقليده بادئا من أسفل  .٧

 .الصفحة حىت يكون النموذج واضحا أمامه يف كل مرة

املدرس يف تعليم القراءة، أي البدء بعبارات سبق اتباع نفس األسلوب الذي اتبعه  .٨

 .للدارس مساعها ونطقها بدال من الطريقة التقليدية اليت تبدأ باحلروف املفردة

منذ البداية لألمهية األوىل يف ) النسخ والرقعة(تعويد الدارس على طريقيت الكتابة  .٩

  ١١٤.القراءة والثانية يف الكتابة السريعة
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  الفصل الثالث
 

  منهجّية البحث

  

 مدخل البحث ومنهجه   .أ 

مازال البحث مؤسسا مبدخل البحث أو تصميم البحث الذي يعتمد عليه، وإن 

املدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي والكمي حبيث البيانات اليت حتتاج 

وكان أساس البيانات اليت جتمع يف . تكون على الصورة الكيفية والكميةإليها الباحثة 

البحوث الكيفية هي البحوث اليت ال تستخدم األرقام ولكن ماد�ا سواء عند مجع 

وعلى العكس من ذلك البحوث الكمية . البيانات أو حتليلها يعتمد أساسا على األلفاظ

وتستفيد الباحثة من  ١١٥.عند حتليلها يقوم على األرقام سواء عند مجع البيانات أو

البيانات ا�موعة كميا أو كيفيا إجابة ألسئلة حبثها وحتللها وتستنبط منها للحصول إىل 

  . نتاءج حبثها املرجوة

يف ا�ال  )R & D(الباحثة هو منهج البحث والتطوير  هومنهج البحث استخدمت

ق لصحة املنتج الرتبوي، ومن خطوات الرتبوي وهو العملية املستخدمة يف التطوير والتحق

دراسة البحوث السابقة حسب صدق مكونات املنتج املطّور  )R & D(البحث والتطوير 

وهي . وتطوير املنتج وجتربة املنتج املطّور واصالح املنتج املطّور حسب نتائج التجربة

ويعرف  ١١٦.موضوعيا )R & D(مؤشرات أن يكون املنتج املطّور يف البحث والتطوير 

هو األسلوب العلمي للبحث والتصميم واإلنتاج  )R & D(أيضا أن البحث والتطوير 

على مخسة األمور  )R & D(يشتمل البحث والتطوير و  ١١٧.وجتربة صدق املنتج املطّور

                                                           
دار النشر للجامعات، : القاهرة( ،مناحج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود أبو عالم، ١١٥

  .٢٧٤.، ص)٢٠١١
116R.Walter Borg and Gall, Meredith Damien, Educational Research-An Introduction, 

Fourth Edition (Longman: New York, 1983), hlm. 772.  
117Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 30. 
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ولذا تعتمد الباحثة على  ١١٨.التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي: الرئيسية وهي

 رتاكيب لرتقية مهارة الكتابةمادة اليف ستطور الكتاب التعليمي  هذا املنهج حيث أ�ا

  . وحبثه من ناحية الصدق والفعالة

  

  إجراءات البحث والتطوير    .ب 

بيوي لكن تعتمد لقد كان العديد من إجراءات البحث والتطوير يف ا�ال الرت 

حيث يتيح �ا  (Borg and Gall)اإلجراءات اليت قدماها بروق وغال  ىحدإالباحثة على 

تكنولوجيا املطبوع أي الكتاب التعليمي  للحصول على إنتاج معني وجتربة صدق وفعالية

 ١١٩:على عشر اخلطوات التالية بروق وغال البحث والتطويروصمما  .املطّور
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وتأسيسا على اخلطوات السابقة ختّطط الباحثة البحث والتطوير كما التفصيل 

 :التايل

  تواملشكال الحتياجاتحتليل ا .١

وتقوم الباحثة بإجراء املالحظة يف الفصل ملعرفة أحوال عملية تعليم اللغة 

وكذا تقوم الباحثة باملقابلة . ماالنج داوو ١املدرسة املتوسطة واحد هاشيم العربية يف 

ومن . بني معلمي اللغة العربية ملعرفة إجراء تعليم اللغة العربية وكفاءت الطلبة عليها

أ الباحثة مبطالعة الكتاب التعليمي حىت تدرك فيه املشكالت املعلومات احملصولة تبد

وتعتمد الباحثة على املشكالت املوجودة لتحليل االحتياجات . يف تعليم الرتاكيب

 . وهي مبدأ يف عملية البحث والتطوير

 مجع البيانات أو التخطيط .٢

عة وتستمر الباحثة بنشاط مجع البيانات احملتاجة من الوثائق والكتب املتنو 

ومن املهمة جتمع الباحثة البيانات مبطالعة الكتاب املستخدم يف . والعلماء الرتبويني

وملعرفة  . تعليم اللغة العربية حىت جتد فيه النقصان اليت البد أن تعاجلها الباحثة

كفاءات الطلبة تطالع الباحثة كتاب التدريبات حيث تكون فيه نتائج عملية التقومي 

باحثة أيضا بعملية التخطيط لتحديد املهاراة املنشودة وصيغة وكذا تقوم ال. لديهم

 .  اهلدف من تطوير الكتاب التعليمي حلل املشكالت املوجودة

 تطوير املنتج .٣

إعداد مواد التدريس وخطوات تأليف  ايشتمل فيهوهو اخلطوة التالية حيث 

وتصميم وتطوير املنتج املنشود يعين الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على  الكتاب

وكذا تستعد الباحثة يف هذه اخلطوة . أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

 .لمنتجأدوات التقومي ل
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 املنتجتصديق  .٤

املنتج تصديق وهذه اخلطوة من التجربة الداخلية يف البحث والتطوير وجيري 

يف جمال  مي املنتج للخرباء وهم من العلماء الرتبويني واللغويني واملؤلفني ومعّلمنيبتقد

ويطلب من هذه العملية التصديق والتقومي واالقرتاحات والتعليقات . تعليم اللغة العربية

 .من اخلرباء ملعرفة مزايات اإلنتاج وعيوبه

  املنتجتعديل  .٥

اخلرباء، تقوم الباحثة بعملية التصحيح وتأسيسا على البيانات احملصولة من 

  .مناسبا حباجات الطلبة املنتجحىت يكون  لمنتجوالتعديل ل

 ١جتربة املنتج  .٦

التجربة اخلارجية أو امليدانية يف ميدان حمدد وتنفذها  ١تعد جتربة املنتج 

داوو ماالنج،  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشيم الباحثة لدي طلبة الصف الثالث 

العملية ملعرفة أرآءهم عند الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس و�دف 

  .    املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

 املنتجتعديل  .٧

جتربة املنتج وتعدّل الباحثة املنتج يف هذه اخلطوة حسب البيانات احملصولة بعد 

   .من االقرتاحات واالرشادات لتصحيح الكتاب املطّور ١

 ٢نتج امل جتربة .٨

وتبدأ . وتقوم الباحثة يف هذه اخلطوة بالتجربة امليدانية يف ميدان رئيسي

الباحثة بتطبيق الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية 

داوو  ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشيم مهارة الكتابة لدى طلبة الصف الثاين 

 . عرف الباحثة آراءهم وفعالية الكتاب املطّور لديهموبواسطتها ت. ماالنج
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 النهائي املنتجتعديل  .٩

النهائي بعد اجتمعت البيانات بعد التجربة امليدانية  املنتجتعديل تقوم الباحثة ب

من النقائص أو األخطاء املوجودة يف الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس 

أن يكون  املنتجو�دف هذه العملية لتصحيح . تابةاملدخل العلمي لرتقية مهارة الك

 .     مناسبا باحلاجات واألحوال الواقعية يف امليدان

 اإلنتاج النهائي .١٠

اإلنتاج النهائي بعد التعديالت والتصحيحات وفق واخلطوة األخرية هي 

االقرتاحات واالرشادات من اخلرباء واملعلمني والطلبة يف جمال تعليم وتعلم اللغة 

الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على وكذا بعد أن عرفت الباحثة فعالية . العربية

ثاين باملدرسة املتوسطة أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة لدى طلبة الصف ال

  .داوو ماالنج ١واحد هاشيم 

 

 تجربة المنتج  .ج 

قامت الباحثة بتصميم وتطوير املنتج أن حتتاج إىل التجربة  أنوبالطبع بعد 

ومن الواجب أن حتّدد . رتاكيبصدق وفعالة الكتاب املطّور ملادة الكيفية إمتام و   ملعرفة

وتتيح هذه املكونات . الباحثة عدة املكّونات املطروحة اليت تساهم يف عملية جتربة املنتج

والتحليل اجليد والدقيق . فرصة للباحثة يف مجع البيانات املنشودة إجابة عن أسئلة البحث

التفصيل  ومن املكونات لتجربة املنتج هي كما. منها يؤدي إىل صالحية نتائج البحث

  :     التايل

 تصميم التجربة .١

ت ملعرفة صدق املنتج اوتصمم الباحثة جتربة املنتج وسيلة هلا يف مجع البيان

 ١٢٠:وتتكون التجربة إىل مرحلتني، مها. وفعالته
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 التجربة الداخلية  ) أ

فهي عملية تصديق الكتاب  اخلارجية التجربةقبل  التجربة الداخليةتنفذ 

ملعرفة �دف التجربة الداخلية و . ن يقّومواه بواسطة االستبياناملطور من اخلرباء على أ

عن الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل  نظرات وإقرتاحات اخلرباء

 .العلمي لرتقية مهارة الكتابة

    التجربة اخلارجية  ) ب

لتجربة استخدام �ا  قصدوتامليدانية أيضا  التجربةب اخلارجية التجربةوتسمى  

. الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

إىل مرحلتني، األوىل التجربة يف ميدان حمّدد أو نسمى  اخلارجيةوتنقسم التجربة 

و�دف هذه التجربة ملعرفة . وهي جترأ لدي طلبة الصف الثالث ١تجربة املنتج ب

 بتصميم تكون التجربةوالثانية التجربة يف ميدان رئيسي ف. املطّور أرآءهم عن الكتاب

One-Group Pretest-Posttest Design.  وهو التصميم الذي  جيراء فيه اختبار قبلي

قبل التجربة، مث تطبق التعليم املربمج ويف �اية الفصل الدراسي جيرى هلم اختبار 

هذه و�دف  ١٢١.االختبارين القبلي والبعديبعدي ليتبني مدى الفرق بني درجيت 

التجربة ملعرفة آراءهم وفعالية الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل 

  .العلمي لرتقية مهارة الكتابة

  

  أفراد التجربة .٢

وملرحليت التجربة أفراد الذي بواسطتها جتمع الباحثة املعلومات والبيانات 

 :كما التفصيل التايل  وتوّضح الباحثة. املنشودة

 

  

                                                           
١٢١

. ص ،)١٩٩٥العبيكان، : الرياض( املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل ابن محد العساف،  

٣١٦  
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 اخلرباء  ) أ

وهم العلماء يف جمال تصميم الكتاب من أفراد التجربة الداخلية  اخلرباءيكون 

تعليم اللغة العربية حىت حتصل منهم الباحثة البيانات بنسبة وحمتواه وجمال تنفيذ 

يب الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكواخلرباء بتخصصهم حيّللون . النظرات واإلقرتاحات

على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة من ناحية لغوية أو تربوية أو 

 . تصميمية

 الطلبة   ) ب

وهم . حمدد أو رئيسي ميداناخلارجية إما يف  أفراد التجربةالطلبة كويكون 

ويكون . ماالنج داوو ١املدرسة املتوسطة واحد هاشيم  طلبة الصف الثالث والثاين يف

 .طالبا ٢٢حمدد من الطلبة للصف الثالث بعددهم  ميداناخلارجية يف  أفراد التجربة

 بعددهمالصف الثاين  اخلارجية يف ميدان رئيسي فيكون من طلبةوأما أفراد التجربة 

 Simple(العشوائية البسيطة تعتمد الباحثة يف اختيارها على الطريقة و . طالبا أيضا ٢٢

Random Sampling( ن أفراد جمتمع البحث رقما مث خلط وذلك بإعطاء كل فرد م

األرقم جيدا حىت الميكن تسلسلها أو معرفتها، ومن مث سحب أرقام بعدد حجم 

   ١٢٢.العينة املراد ليتم تطبيق الدراسة عليهم بصفتهم عينة ممثلة �تمع البحث

   

 البيانات والمعلومات .٣

إجابة  تعترب البيانات واملعلومات يف البحث أمرا مهما حيث تتسامهان يف

إىل صدق  نأسئلة البحث اهلادفة، وسالمة البيانات واملعلومات وكذا دقتهما تؤديا

والبيانات هي حقائق مت تسجيلها، أو سيتم تسجيلها مستقبال بشأن . نتائج البحث

أحداث معينة، وقد تكون هذه احلقائق مستقلة وغري مرتبطة ببعضها وغري حمددة 

املادة اخلام للمعلومات، ومبعىن آخر هي جمموعة  وتعرف أيضا باملدخالت أو. العدد
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من احلقائق واملشاهدات اليت يتم مجعها من جمتمع إحصائي معني، ويتم إدخاهلا إىل 

وأما املعلومات هي ناتج تشغيل البيانات، . احلاسوب ملعاجلتها وإخراج النتائج

ي جمموعة ومبىن آخر ه. أوجمموع النتائج اليت مت التحصيل عليها من احلاسوب

البيانات اليت مجعت وأعدت بطريقة ما جعلتها قابلة لالستخدام أي مفيدة بالنسبة 

   ١٢٣.ملستقبلها أو مستخدمها

 املعلومات ا للحصول علىدر امصوالطلبة  يكون اخلرباءويف هذا البحث 

. ملعرفة صدق الكتاب املطّور جتمع الباحثة البيانات واملعلومات من اخلرباء. والبيانات

طلبة الالبيانات من املعلومات و ة الكتاب املطّور جتمع الباحثة يفعالصدق و ما ملعرفة وأ

 أيتوست. امليدانية يف عملية التجربة ماالنج داوو ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشيم 

  . خالل األساليب املناسبةمن  الباحثة يف مجع البيانات واملعلومات املنشودة

  

 أسلوب جمع البيانات .٤

هادفة  اقيام الباحثة جبمع البيانات هو أمر هام وحيوي لتجئ دراستهإن 

واملقصود جبمع البيانات عملية احلصول على القياسات أو القيم امللحوظة . ومعربة

للتجارب، وكلما كان مجع البيانات دقيقا زادت الثقة �ا، ووجود األخطاء يف مجع 

وتعتمد خطوة مجع البيانات  ١٢٤.اتالبيانات يؤدي إىل التحليل غري الصحيح للبيان

ومن مث حتليلها، على حد كبري، على اختيار الباحث ملنهج البحث املطلوب واملناسب 

   ١٢٥.ملشكلة البحق نفسها، وإىل الوقت واإلمكانات املتاحة للباحث

                                                           
جامعة األزهر، : القاهرة( من الفكرة حىت اخلامتة،إعداد البحوث والرسائل العلمية أمحد إبراهيم خضر، ١٢٣

  .١٠١. ،  ص)٢٠١٣

، )٢٠٠٨ليبيا، : دار الكتب الوطنية( مناهج البحث يف العلوم االجتماعية،على معمر عبد املؤمن، ١٢٤

  .٣٨٦. ص
: دار البازوري العلمية: عمان( البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات،عامر إبراهيم قنديلجي، ١٢٥

  .٨٨. ، ص)١٩٩٩
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والطريقة املناسبة لبحث معني قد ال تناسب حبثا آخر، وهناك العديد من 

الختبار الفروض أو اإلجابة عن األسئلة واليت  األساليب يف مجع البيانات

 : ستستخدمها الباحثة منها

  ة ظاملالح  )أ 

واملالحظة هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات واملشكالت 

واألحداث ومكونا�ا املادية والبيئية ومتابعة سريها واجتاها�ا وعالقا�ا، بأسلوب 

حتديد العالقة بني املتغريات، والتنبؤ علمي منظم وخمطط وهادف، بقصد التفسري و 

  ١٢٦.بسلوك الظاهرة أو توجيهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته

واعتمدت الباحثة على املالحظة غري حمددة وهي املالحظة حني تقوم الباحثة 

و�دف  ١٢٧.بدراسة مسحية للتعرف على واقع معني أو جبمع البيانات واملعلومات

املدرسة �ذه املالحظة أن تعرف الباحثة أحوال عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف 

  .ماالنج واملشكالت يوجهها الطلبة داوو ١املتوسطة واحد هاشيم 

 املقابلة  )ب 

تعترب املقابلة استبيانا شفويا جبمع معلومات وبيانات شفوية من 

موجهة باملقابلة وبني شخص أو هي حمادثة  )interview(املقابلة  ١٢٨.املفحوص

أشخاص آخرين �دف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني تسعى الباحثة لتعرفها من 

  ١٢٩.أجل حتقيق أهداف الدورة

                                                           
دار الفكر، : دمسق(لبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية،رجاء وحيد دويدري، اا١٢٦

  .٣١٧ ..، ص)٢٠٠٠

١٢٧
  .٣٢١ ..، ص...لبحث العلميرجاء وحيد دويدري، اا 

دار أسامة للنشر : الرياض( البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،، اآلخرونو  تذوقات عبيدا١٢٨

  .١٣٥. ص). م ١٩٩٧والتوزيع، 

   .٣٢٣. ص، ...البحث العلمي رجاء وحيد دويدري،١٢٩



٧٠ 

 

 

وجترأ الباحثة يف هذا البحث املقابلة احلرة وهي ما تستعمل يف حالة عدم 

خدمها وتست ١٣٠.وجود بيانات أو معلومات واضحة عن طبيعة املشكلة لدى الباحثة

. ماالنج داوو ١املدرسة املتوسطة واحد هاشيم يف الباحثة ملقابلة معلم اللغة العربية 

وتقصد �ا ملعرفة أرآءهم عن أحوال عملية تعليم وتعلم اللغة العربية واحتياجات 

  .الطلبة فيها
  

 االستبيان  )ج 

كان االستبيان أسلوب من األساليب جلمع البيانات وهو جمموعة أسئلة تدور 

حول موضوع معني تقدم لعينة من األفراد لإلجابة عليها، وتعد هذه األسئلة بشكل 

   ١٣١.واضح حبيث ال حتتاج إىل شرح إضايف وجتمع معا يف شكل استمارة

آراء الكمية وهي  وتستفيد الباحثة من االستبيان أسلوبا يف مجع البيانات

سئلة  األبنود هم الورق تتكون من يتوزّع الباحثة إلو . الكتاب املطّوروالطلبة عن  اخلرباء

يف  لتعليميإجابتهم دليال على تصديقهم عن الكتاب اتكون و  .كأداة هذا األسلوب

  .مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

  االختبار   )د 

أعدت لتقيس ) أسئلة شفوية أو حتريرية(يعترب االختبار جمموعة من  املثريات 

وهو اإلجراءات اليت  ١٣٢.أو كيفية، للحصول على مقياس هذا البحثبطريقة كمية 

تتبع لقياس مدى توافر خصائص معينة يف الفرد، أو أ�ا مقاييس ميكن استخدامها 

عالوة على ذلك كما  ١٣٣.للحكم على إمكانية قيام الفرد مبهام وأنشطة وظيفة معينة

ملثريات اليت تقدم للفرد اتضح رجاء حممود أبو عالم  يف كتابه أ�ا جمموعة من ا

                                                           
  .٣٢٦ ..، ص...لبحث العلميرجاء وحيد دويدري، اا١٣٠

  .٢٠٦. ص، ...البحثعلى معمر عبد املؤمن، مناهج ١٣١
  . ١٤٩. ص ،...البحث العلمي ،اآلخرونو  و تذوقات عبيدا١٣٢
  .٢٦٦ص، ، ...املؤمن، مناهج البحثعلى معمر عبد ١٣٣
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الستثارة استجابات تكون أساسا إلعطاء الفرد درجة رقمية، وهذه الدرجة القائمة 

على عينة ممثلة لسلوك الفرد، تعترب مؤشرا للفرد الذي ميتلكه الفرد من اخلاصية اليت 

   ١٣٤.يقيسها االختبار

ياس النتائج تأسيسا �ذه الفوائد تستخدم الباحثة االختبار يف هذا البحث لق

يف مادة الرتاكيب على أساس  التعليمي الكتاببعد تطبيق التحصيلية لدي الطلبة 

وبالبيانات الكمية احملصولة منه تعرف الباحثة . املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

يف ا�موعة  والبعدي االختبار يتكون من االختبار القبليوأما . ية الكتاب املطّورفعال

  . التجريبية

  

  تحليل البيانات أسلوب  .٥

وبعد إمتام مرحلة اجلمع وتصبح البيانات واملعلومات متوافرة تبدأ الباحثة 

فالبد للباحثة أن حتّدد أنسب الطريقة . مرحلة حتليل البيانات واملعلومات ا�موعة

ملعاجلة البيانات واملعلومات حبيث ميكنها أن تستخلص منها مؤشرات نافعة ودقيقة 

كما أّكد أن حتليل البيانات يعين . حىت تنتج منها إجابة أسئلة البحثوسليمة 

استخراج األدلة واملؤشرات العلمية الكمية والكيفية اليت تربهن على إجابة أسئلة 

حممد نازير أن حتليل وأّكد أيضا  ١٣٥.البحث أو تؤكد قبول فروضه أو عدم قبوهلا

عاين احملتاجة يف التحليل البيانات البيانات هو شيء مهم يف البحث، ألنه سيعطي امل

 .حىت ال ميكن الفصل بني عملية حتليل البيانات والبحث العلمي ١٣٦املبحوثه

 يف حتليل املعلومات والبيانات احملصولة من البحث والتطوير وتعتمد الباحثة

أي خيتلط التحليل بالتحليلني مها  mixed method)(التحليل املختلط طريقة  على

التحليل الكيفي والتحليل الكمي حيث يؤّكد كالمها صحة فهم البيانات 

                                                           
  .٣٦٩.، ص...مناهج البحث يف رجاء حممود أبو عالم، ١٣٤
  .٣٨٥ص، ، ...على معمر عبد املؤمن، مناهج١٣٥

136Moh. Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2003), hlm 346.  
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ويقصد بالتحليل الكيفي إستنتاج املؤشرات واألدلة الكيفية . واملعلومات احملصولة

ويقصد بالتحليل الكمي هو حتليل . وحماولة الربط بني احلقائق وإستنتاج العالقات

ت رقميا، أي إستنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املعلوما

 exploratoryونوع من أنواع التحليل املختلط تستخدمه الباحثة هو ١٣٧.املدروسة

sequential mixed methods  بتنفيذ التحليل يشتمل فيه مرحلتني مها املرحلة األوىل

بع بعدها املرحلة الثانية توت ملقابلةعلى املعلومات احملصولة من املالحظة واالكيفي 

حىت تصل إىل  على البيانات احملصولة من االستبيان والتجربةالكمي بتنفيذ التحليل 

  ١٣٨.النتائج

احملصولة وفقا على  واملعلومات وستأيت الباحثة التوضيح يف حتليل البيانات

  :األساليب املستخدمة إلجابة أسئلة البحث كما التايل

  الكيفيالتحليل   ) أ

بالتحليل املالحظة يف الفصل واملقابلة بني املعلم  معلوماتوحتّلل الباحثة 

. لتحصيل نتائج منهما )Descriptive Analysis(على األسلوب الوصفي  الكيفي

وترسم . وباعتماد إليها متكن الباحثة أن حتّلل املشكالت املوجودة واالحتياجات هلا

وهي  )Huberman(وهوبرمان  )Meles(مها ميليس كما اخلطوات قدّ الباحثة التحليل  

 ١٣٩:كما يلي

، ويقصد أن تقوم الباحثة بتلّخص البيانات )Data Reduction(اختزال البيانات  )١

املوجودة واختار وترّكز أمهها وحبث املوضوع كذلك منطها حىت تكون البيانات 

  .صورة واضحة

هي عملية بعد اختزال البيانات وتعرض  ،)Data Display(عرض البيانات  )٢

 .  الباحثة البيانات الرئيسية ناصا وصفيا

                                                           
  .١٠٤. ، ص...املدخل إىل صاحل ابن محد العساف،١٣٧

138Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan…, hlm.387. 
139Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

hlm. 246. 
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، وهو العملية األخرية )Conclusion/ Verification( أو االستنتاج التحّقق )٣

  .حيث حتّقق الباحثة فيها البيانات وتستنتج منها نتائج البحث

  يالتحليل الكمّ   ) ب

. تستخدمه الباحثة لتحليل بيانات االستبيان واالختبار يالتحليل الكمّ وأما 

واملقياس . وهناك املقياس والرمز الذي تستخدمهما الباحثة يف حتليل االستبيان

الذي يتكون من جمموعة من العبارات تقيس  )Likert(املستخدم هو مقياس ليكرت 

االجتاهات حنو موضوع معني ويطلب من املستجيبني االستجابة لكل عبارة بأحد 

غري موافق  –غري موافق  –غري متأّكد  –موافق  -مواقف متاما : االستجابات التالية

صل على درجة حت، وتعطي كل استجابة من هذه االستجابات قيمة عددية، و باملرة

املقياس جبمع استجابات الفرد لعبارات املقياس ويعرب ا�موع عن اجتاه الفرد حنو 

ويتم بناء مقياس ليكرت بتجميع عدد كبري من العبارات عن . موضوع االجتاه

    ١٤٠.املوضوع

وجيب حتويل التقديرات اللفظية إىل التقديرات الرقمية حىت ميكن مجع 

استجابة تعطي الباحثة هذه التقديرات لعبارات و . استجابات األفراد لعبارات املقياس

  : ييلقياس ليكرت كما مب اجلودة للكتاب املطّور

  ٣.١اجلدول 

  الدرجة الختيار االستجابة يف االستبيان

  باملرةغري موافق   غري مواقف  غري متأّكد  مواقف  مواقف متاما  اإلجابة

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

  

                                                           
  .٣٨٣. ، ص...البحث مناهجرجاء حممود أبو عالم، ١٤٠
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  ١٤١:يلاكّميا باستخدم الرمز الت   االستبيانوحتّلل الباحثة البيانات يف 

  

 . � =
∑ �� 

∑ �
 � ١٠٠ ٪  

  

  : البيان

   املئوية الصالحية =     �

∑   جمموعة القيمة احملصولة =   ��

  = ∑   جمموعة القيمة األعلى �

 لتعليميوفيما يلي تفسري البيانات من النتيجة احملصولة ملعرفة صدق الكتاب ا

وهو كما أربعة  املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة يف مادة الرتاكيب على أساس

  ١٤٢:املعايري التالية

  ٣.٢اجلدول 

  املعايري لتصوير الدرجات

 التفسري معيار النجاح املئوية الرقم

 جيد جدا وصادق ٪ ١٠٠ -  ٨٠ ١
ميكن استخدامه يف تعليم 

 بدون التصحيح

  جيد  ٪ ٧٩,٩٩  -  ٦٠  ٢
ميكن استخدامه  يف تعليم 

  البسيط بالتصحيح

 غري متأكد ٪ ٥٩,٩٩  -  ٤٠ ٣
ميكن استخدامه  يف تعليم 

 الدقيقبالتصحيح 

 ال ميكن استخدامه يف تعليم ناقص ٪ ٣٩,٩٩ – ٢٠ ٤

 يصلح كله أو يبّدل مردود ٪ ١٩,٩٩  - ٠ ٥

                                                           
141Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan  Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2003), hlm 30.  
142Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., hlm. 184. 
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 يف حتليل بيانات االختبار القبلي أيضا ي ستجرأه الباحثةوالتحليل الكمّ 

على  احملصولة الباحثة ملعاجلة بيانات االختبار عتمدوت .والبعدي يف ا�موعة التجريبية

وهو االختبار الذي يكون هلدف معرفة وقياس الفرق بني  .)T-Test(ت  -اختبار

كانت العينة جمموعة صغرية أي أقل من و . متواسطني أو نسبتني أو معاملني ارتباط

  ١٤٣ :الرمز التايلة ثالباح تستخدمفاعينة، و  ٣٠

ف،م

�
ح مج 

�

(��ن) ن

   ت =  

: حيث أن  

  الفروقمتوسط =   ف م

  جمموع مربعات إحنرافات الفروق=   ٢ج حم

  لعينةعدد أفراد ا=      ن

  

ومن الالزم أن تقوم الباحثة باحلساب اإلحصائي وهذا بواسطة نتيجة 

حىت ) signifikan(نتيجة دالالت  تقيسأن  الباحثةاليت متكن   )T-Test(ت  -اختبار

الكتاب منها فعالية  تعرف الباحثةو . تكون معيارا لتيني الفرض املقبول واملردود

  . يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة أو ال لتعليميا

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .١٤١. ص، ...املدخل إىلصاحل ابن محد العساف، ١٤٣
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  رابعالفصل ال
 

 نتائج البحث والتطوير تحليلها ومناقشتها

  

يف هذا الفصل ستعرض الباحثة البيانات عن إمتام تطوير الكتاب التعليمي يف 

مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة وحتليلها ومناقشتها ومما 

  . جداوو ماالن ١حيصله البحث والتطوير يف املدرسة املتوسطة واحد هاشيم 

 عرض البيانات وتحليلها: المبحث األول

إتمام تطوير الكتاب التعليمي في مادة التراكيب على أساس المدخل العلمي   . أ

 لترقية مهارة الكتابة 

و�ذه اخلطوات  بروق وغالو اعتمد تطوير الكتاب على اخلطوات اليت صممها 

حتصل املعلومات والبيانات ملعرفة املشكالت واالحتياجات حىت صدق وفعالية الكتاب 

ّمت الكتاب و . يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابةاملطور 

 :اخلطوات التاليةبإجراء 

  تواملشكال الحتياجاتحتليل ا .١

واملقابلة كأسلوب مجع البيانات لتحليل وقد قامت الباحثة باملالحظة 

وجرت املالحظة أثناء عملية . االحتياجات واملشكالت يف تعليم وتعلم اللغة العربية

 داوو ١املدرسة املتوسطة واحد هاشيم تعليم وتعلم اللغة العربية يف الصف الثاين ب

صف الثاين يف هذه وأما املقابلة فقامت �ا الباحثة لدى معلم اللغة العربية لل. ماالنج

وهدف تنفيذ األسلوبني املذكورين احلصول على املعلومات عن املشكالت . املدرسة

  . املوجودة ومعرفة احلاجات ملعاجلتها

  :ومن املعلومات احملصولة بأسلوب املالحظة هي كما يلي
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  ٤.١اجلدول 

  نتائج املالحظة يف الفصل

  نتائج المالحظة  النقط الملحوظة  الرقم

على  ٢٠١٣تعتمد هذه املدرسة على املنهج   التعليم منهج  .١

  أساس املدخل العلمي

يهدف التعليم على أن يستوعبوا الطلبة اللغة   أهداف التعليم اللغة العربية  .٢

العربية باتقان ااملهارات األربع وفق للرتاكيب 

  املوجودة

املهارات كانت املواد مهيئة يف كتاب لتعليم أربع   مواد اللغة العربية   .٣

  اللغوية  

الكتاب األساسي   .٤

واإلضايف ملعلمي وطلبة 

  اللغة العربية

كان الكتاب األساسي لديهم هو الكتاب وزعه 

وزير الرتبوية إلندونيسي ويستخدم كتاب 

التدريبات كالكتاب اإلضايف هلم يف تعليم وتعلم 

  . اللغة العربية

  على الطريقة اإلنتقائية يعتمد املعلم  الطريقة التعليمية املستخدمة  .٥

يستفيد املعلم من السبورة لبيان املواد التعليمية   الوسائل التعليمية  .٦

  . ومن األحيان يأيت املعلم التعليم باحلاسوب

  حال املعلم  .٧

  

املعلم يشرح املواد كلها أمام الفصل باستخدام 

  .السبورة ويكتب إليها املواد املعلمة

يسمعون ويهتمون إىل شرح املعلم عن  الطلبة  أحوال الطلبة  .٨

  .املواد املهيئة يف الكتاب

الطلبة ما زالوا خيطئون يف تطبيق املهارات اللغوية   كفاءة الطلبة  .٩

بنسبة الرتاكيب الصحيحة حيث مل يقدروا أن 
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يقرءوا القراءة قراءة صحيحة وكذا مل يكتبوا اجلمل 

  العربية كتابة صحيحة وفق للرتاكيب املعلمة

يكون التقومي بعد شرح املعلم عن املواد باستجابة   تقومي تعليم اللغة العربية  .١٠

  من التدريبات يف الكتاب اإلضايف 

  

وأّكدت الباحثة املعلومات السابقة بإجراء املقابلة لدى معلم اللغة العربية 

. هاملعرفة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف الفصل وخصائص الكتاب املستخدم في

  :وأما البيانات من املقابلة ختلصها الباحثة كما يلي

   ٤.٢اجلدول 

 نتائج املقابلة لدى معلم اللغة العربية

  توضيح البيانات  البيانات  الرقم

على  ٢٠١٣تعتمد هذه املدرسة على املنهج   منهج التعليم املستخدم  .١

  أساس املدخل العلمي

التعليم على أن يستوعبوا الطلبة اللغة يهدف   أهداف التعليم اللغة العربية  .٢

العربية باتقان ااملهارات األربع وفق للرتاكيب 

  املوجودة

الكتاب املستخدم يف تعليم   .٣

  اللغة العربية

كان الكتاب األساسي هو الكتاب وزعه وزير 

الرتبوية إلندونيسي وكتاب التدريبات كالكتاب 

  اإلضايف

الطلبة مل يتقنوا املواد التعليمية متاما وذلك بنسبة مل   أحوال الطلبة وكفاءا�م   .٤

يقدروا أن يطبقوا العلوم اللغوية إما كالما أو قراءة 

  . أو كتابا وفق للرتاكيب املعلمة
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الصعوبة يواجهها املعلم يف   .٥

  تعليم اللغة العربية

إما الكتاب األساسي أو الكتاب اإلضايف مل يكن 

لمي بالدقة حىت موجها يف تطبيق املدخل الع

يصعب املعلم يف إجرائه والسياما يف تعليم اللغة، 

وكانت مواد الرتاكيب اللغوية قليلة مع أن هي 

 عنصر من العناصر لصالحية اتقان اللغة العربية،

والتدريبات املهيئة يف الكتاب مل تكن متنوعة 

  .  وجاذبة حىت يسأمون الطلبة يف إجابتها

حصلتها الباحثة من املالحظة واملقابلة السابقة حتلل بناء على املعلومات 

واملعروف أن املدرسة املتوسطة واحد . الباحثة املشكالت املوجودة واالحتياجات إليها

على أساس املدخل العلمي ومن  ٢٠١٣داوو ماالج يعتمد على منهج  ١هاشيم 

وكذا من ناحية . الطبع يهدف تعليم اللغة العربية كما يصممه هذا املنهج الناشىء

الكتاب املستخدم ال يزال وزير الرتبية إلندونيسي يوزع الكتاب األساسي لتعليم اللغة 

العربية ومن ناحية أخرى يعتمد التعليم على الكتاب اإلضايف لغري وزير الرتبية 

ويشتمل الكتاب األساسي على املواد لتعليم املهارات األربع اللغوية . إلندونيسي

دم املعلم هذه املواد املهيئة بالطريقة اإلنتقائية ويستخدم الوسائل املعينة ويق. وعناصرها

والرغم ذلك ال يزال أكثر من األنشطة التعليمية تدور حول املعلم وتطلب الطلبة . فيه

للسمع واالهتمام إىل شرح املعلم فحسب، ولذا مل ترتكز عملية التعليم والتعلم للطلبة 

وبعد . اتبع اخلطوات املخطوطة يف الكتاب األساسي أكثر من املعلم مع أنه قد

التعليم يأيت املعلم بالتدريبات لدى الطلبة عن املواد املعلمة وتكون هذه التدريبات 

  .مهيئة يف الكتاب اإلضايف

وتأّكد الباحثة املعلومات احملصولة باملقابلة بني املعلم حىت تعرف الباحثة  

فأدركت الباحثة أن . بية والصعوبة يواجهها املعلمكفاءات الطلبة يف تعلم اللغة العر 

الطلبة مل يتقنوا املواد التعليمية متاما وذلك بنسبة مل يقدروا أن يطبقوا العلوم اللغوية إما  
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ومن الصعوبة اليت يواجهها املعلم . كالما أو قراءة أو كتابا وفق للرتاكيب املعلمة

 يكن موجها يف تطبيق املدخل أن الكتاب األساسي والكتاب اإلضايف مل: منها

العلمي بالدقة حىت يصعب املعلم يف إجرائه والسياما يف تعليم اللغة، وكانت مواد 

الرتاكيب اللغوية قليلة مع أن هي عنصر من العناصر لصالحية اتقان اللغة العربية، 

  .   تهاوالتدريبات املهيئة يف الكتاب مل تكن متنوعة وجاذبة حىت يسأمون الطلبة يف إجاب

ومن هنا تفهم الباحثة أن املشكالت املوجودة يف تعليم اللغة العربية تقع يف 

ومن احلاجات أن . الكتاب املستخدم إما الكتاب األساسي أو الكتاب التدريبات

تطور الباحثة الكتاب حىت يكون ممّثال من تنفيذ املدخل العلمي حيث ترتكز 

  . علم الذايت واجلماعياألنشطة فيه على جهد الطلبة ويتيح الت

 مجع البيىانات أو التخطيط .٢

وبعد ما عرفت الباحثة املشكالت املوجودة وحاجات حللها قامت الباحثة يف 

ومن النقصان . مجع البيانات مبطالعة الكتاب املستخدم وامجت النقصان املوجود فيها

 املدخل العلمي املورودة فيه هي أن الكتاب املستخدم ال ميّثل األنشطة الالزمة يف

ومن . وهذا السبب أن ال ترتكز عملية تعليم وتعلم اللغة العربية حول الطلبة. بالدقة

ناحية التدريبات كانت ممّلة لدى الطلبة ومل تأكد الطلبة على مترين اتقان املواد 

وأما ملعرفة كفاءات الطلبة فتبدأ الباحثة مبطالعة كتاب التدريبات حيث تكون . املعلمة

فتدرك الباحثة أن الطلبة ال يزالون خمطئني يف إجابة . نتائج عملية التقومي فيه

  . التدريبات حيث ال تتفق إجابا�م بالرتاكيب اللغوية املوجودة إما قراءة أو كتابا

املادة ستطورها  تحددت الباحثة بتخطيط التطوير فويف هذا النشاط بدأ

الرتاكيب أل�ا من عناصر اللغة املهمة  ختصر التطوير على مادةاو . واملهارة ستهدفها

التقان املهارات اللغوية ويهدف التطوير التقان مهارة الكتابة لدى الطلبة للصف 

وأما هذا الكتاب التعليمي ستطوره الباحثة باعتماد على أساس املدخل . الثاين

  .    العلمي بامتام األنشطة املورودة والتدريبات املتنوعة والفعالية
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وبعد حتليل االحتياجات ومجع البيانات استمرت الباحثة إىل عملية التطوير 

املنتج وهو الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية 

ومن . والبد من تطوير املنتج مراعاة اجلوانب املهمة لدى الكتاب

احية اإلخراج أي الطباعة ومضمون الكتاب، 

  

وكان . تكون الكتاب من الغالفني مها الغالف اخلارخي والداخلي

غرام وهو على  ٢٣٠من الغالف اخلارجي من الورق املقوى السيمك الذي يزن 

  

  الوجه الورائي

وأما الغالف الداخلي فهو ما وقع بعد الغالف اخلارجي األمامي وطبع 

 املنتج تطوير

وبعد حتليل االحتياجات ومجع البيانات استمرت الباحثة إىل عملية التطوير 

املنتج وهو الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية 

والبد من تطوير املنتج مراعاة اجلوانب املهمة لدى الكتاب. مهارة الكتابة

احية اإلخراج أي الطباعة ومضمون الكتاب، النقط الرئيسية يف تطوير املنتج هي من ن

  : ومما سيأيت توضيح مواصفات اإلنتاج يف التطوير فمنها

 إخراج الكتاب

 :يشتمل إخراج الكتاب على العناصر التالية

 الغالف 

تكون الكتاب من الغالفني مها الغالف اخلارخي والداخلي

الغالف اخلارجي من الورق املقوى السيمك الذي يزن 

  . وجهني مها الوجه األمامي والوجه الورائي

  

الوجه الورائي        الوجه األمامي        

وأما الغالف الداخلي فهو ما وقع بعد الغالف اخلارجي األمامي وطبع 

  .غرام ٨٠على ورق أبيض مقوي يزن من 

تطوير .٣

وبعد حتليل االحتياجات ومجع البيانات استمرت الباحثة إىل عملية التطوير 

املنتج وهو الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية 

مهارة الكتابة

النقط الرئيسية يف تطوير املنتج هي من ن

ومما سيأيت توضيح مواصفات اإلنتاج يف التطوير فمنها

إخراج الكتاب  ) أ

١( 

الغالف اخلارجي من الورق املقوى السيمك الذي يزن 

وجهني مها الوجه األمامي والوجه الورائي

على ورق أبيض مقوي يزن من 



٨٢ 

 

 

سم  ١٧,٥×  ٢٥وطبع الكتاب التعليمي على حجم املتوسط هو 

  . تقريبا وهو أفضل مساحة للكتاب التعليمي يف املرحلة الثانوية

غرام  ٨٠ا أبيضا مقويا يزن من 

لكن لكل الباب ورق مزينة . 

  .باللون املتفّرق حيث يسهل لطلبة التصّور يف أذها�م عن مباحث كل الدرس

       

 لدرس الثالث      

  

  الغالف الداخلي

 الشكل واملساحة 

وطبع الكتاب التعليمي على حجم املتوسط هو 

تقريبا وهو أفضل مساحة للكتاب التعليمي يف املرحلة الثانوية

  
  سم ١٧,٥

 الورق 

ا أبيضا مقويا يزن من ذا الكتاب املطوَّر ورقهل ةالباحث تقدم

. وكتبت عليها املواد التعليمية خاصة لتعليم الرتاكيب

باللون املتفّرق حيث يسهل لطلبة التصّور يف أذها�م عن مباحث كل الدرس

                

       الدرس الثاين       الدرس األول 

٢٥ 
سم

 

٢( 

تقريبا وهو أفضل مساحة للكتاب التعليمي يف املرحلة الثانوية

٣( 

وكتبت عليها املواد التعليمية خاصة لتعليم الرتاكيب

باللون املتفّرق حيث يسهل لطلبة التصّور يف أذها�م عن مباحث كل الدرس
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  الدرس السابع  الدرس السادس

Sakkal Majalla"  على حجم

على " Times New Roman"، وأما املواد اإلندونيسية كتبتها باحلروف الطباعة 

ومن األحيان طبع . طبعت املواد التعليمية بأسواد اللون اكثر استعماال

بعض املواد بللون املتنوع داللة لنقطة مهمة من تعليم وتعّلم الرتاكيب وقد 

  .   يستعمل أمحر وأزرق وأخضر اللون حىت ينتبه الطلبة عليها

الغالف الداخلي من الكتاب وضمت فيها 

  

الدرس السادس  الدرس اخلامس  الدرس الرابع

 الطباعة 

Sakkal Majalla"وكتبت املواد العربية باحلروف الطباعة 

، وأما املواد اإلندونيسية كتبتها باحلروف الطباعة 

  .١٢ حجم

 لون الطباعة 

طبعت املواد التعليمية بأسواد اللون اكثر استعماال

بعض املواد بللون املتنوع داللة لنقطة مهمة من تعليم وتعّلم الرتاكيب وقد 

يستعمل أمحر وأزرق وأخضر اللون حىت ينتبه الطلبة عليها

  سيئياملضمون الر 

 البيانات العامة 

الغالف الداخلي من الكتاب وضمت فيها تقع حملة البيانات العامة بعد 

  .البيانات الرئيسي عن الكتاب املطور

   

  

الدرس الرابع

٤( 

، وأما املواد اإلندونيسية كتبتها باحلروف الطباعة ١٨

حجم

٥( 

بعض املواد بللون املتنوع داللة لنقطة مهمة من تعليم وتعّلم الرتاكيب وقد 

يستعمل أمحر وأزرق وأخضر اللون حىت ينتبه الطلبة عليها

املضمون الر   ) ب

١( 

البيانات الرئيسي عن الكتاب املطور
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ضمت هذه الصفحة بكلمات الشكر على إمتام الكتاب والشكر ملن 

قّدمت فيه الباحثة ارشاد يف استعمال الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب 

  .  

قدمت فيه الباحثة عن خصائص الكتاب املطور على أساس املدخل 

 كلمة الشكر 

ضمت هذه الصفحة بكلمات الشكر على إمتام الكتاب والشكر ملن 

  .ساعد الباحثة يف تأليف الكتاب املطور

  

  

  

 

 دليل الكتاب 

قّدمت فيه الباحثة ارشاد يف استعمال الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب 

.  على أساس املدخل العلمي يف عملية التعليم والتعلم

  

  

 هذا الكتاب 

قدمت فيه الباحثة عن خصائص الكتاب املطور على أساس املدخل 

  .العلمي

  

 

٢( 

ساعد الباحثة يف تأليف الكتاب املطور

٣(  

على أساس املدخل العلمي يف عملية التعليم والتعلم

٤( 

العلمي
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الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية اليت وردها يف 

  .يف تعليم اللغة العربية للصف الثاين باملدرسة املتوسطة

نّظمت الباحثة حمتويات الكتاب التعليمي يف فهرس الكتاب مع ذكر 

وفق وطبع فهرس الكتاب بالطباعة امللونة 

حيتوي الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي 

يشتمل املستو األول على ثالثة املواضع منها 

الساعة ويوميتنا يف املدرسة ويوميتنا يف البيت، وأما املستوى الثاين يشتمل على 

وطورت . عة املواضع منها واملهنة والالعبون الرياضيون واملهنة الطبية والتداوي

الباحثة مادة الرتاكيب لكل املواضع املذكورة، ومن املمكن أن توردها الباحثة كما 

 الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 

الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية اليت وردها يف وكذا قدمت الباحثة 

يف تعليم اللغة العربية للصف الثاين باملدرسة املتوسطة ٢٠١٣منهج 

  
 

 فهرس الكتاب )

نّظمت الباحثة حمتويات الكتاب التعليمي يف فهرس الكتاب مع ذكر 

وطبع فهرس الكتاب بالطباعة امللونة . الصفحات اليت تدل فيها احملتويات

  .للون كل الدرس من الكتاب

 

 احملتوى 

حيتوي الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي 

يشتمل املستو األول على ثالثة املواضع منها . لرتقية مهارة الكتابة على مستويني

الساعة ويوميتنا يف املدرسة ويوميتنا يف البيت، وأما املستوى الثاين يشتمل على 

عة املواضع منها واملهنة والالعبون الرياضيون واملهنة الطبية والتداوي

الباحثة مادة الرتاكيب لكل املواضع املذكورة، ومن املمكن أن توردها الباحثة كما 

:  

٥( 

منهج 

٦(

الصفحات اليت تدل فيها احملتويات

للون كل الدرس من الكتاب

٧( 

لرتقية مهارة الكتابة على مستويني

الساعة ويوميتنا يف املدرسة ويوميتنا يف البيت، وأما املستوى الثاين يشتمل على 

عة املواضع منها واملهنة والالعبون الرياضيون واملهنة الطبية والتداويأرب

الباحثة مادة الرتاكيب لكل املواضع املذكورة، ومن املمكن أن توردها الباحثة كما 

:يلي
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  ٤.٣اجلدول 

  مادة الرتاكيب كل املواضع للمستو األول

  للمستو األول

  مادة التراكيب  المواضع  الدرس

  )كم و أي(استخدام االستفهام   الساعة  األول

  مجلة امسية ومجلة فعلية ومفعول به  يوميتنا يف املدرسة  الثاين

  الضمائر للمفرد والضمائر للجمع  يوميتنا يف البيت  الثالث

  

  ٤.٤اجلدول 

  مادة الرتاكيب كل املواضع للمستو الثاين

  للمستو الثاني

  مادة التراكيب  المواضع  الدرس

  فعل مضارع+ أن + فعل مضارع   املهنة  الرابع

  فعل مضارع+ لـ / لن   الرياضيون الالعبون  اخلامس

  الفعل املاضي  املهنة الطبية  السادس

  املصدر  التداوي  السابع

وهيئت حمتويات الكتاب املطور بامتثال األنشطة املنشودة يف املدخل 

حول الطلبة، وتطلب العلمي حىت ترتكز عملية التعليم والتعلم للغة العربية 

ومن األنشطة املورودة يف املدخل العلمي طبقتها . جهدهم فيه الدراك املعلومات

  :الباحثة يف الكتاب املطور وهي كما التفصيل التايل
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حيث هذا النشاط الطلبة على مالحظة األمثلة املهيئة 

هيا "واستخدمت الباحثة كلمة 

وهذا النشاط الذي يتيح الطلبة أن يتساؤلوا بني املعلم 

ويهدف هذا 

النشاط لتشجيع الطلبة يف مجع املعلومات احملتاجة حىت يفهموا 

هيا "كلمة وقد استخددمت الباحثة لنشاط التساؤل  

يقوم الطلبة يف هذا النشاط بتجربة املعلومات احملصولة 

ويطلب فيه أن جييبوا األسئلة 

املتنوعة التقان مهارة الكتابة لديهم وفق ملادة الرتاكيب 

وقد يكون لعب لغوي من هذا النشاط ومن األحيان 

لتحليل وهذا ألجل نوع اللعب اللغوي 

  ".هيا جترب

يف هذا النشاط التدريبات اليت حتتاج 

وقد . وأحيانا ينفذ التحليل يف لعب لغوي

  ".هيا حنلل

 املالحظة  

حيث هذا النشاط الطلبة على مالحظة األمثلة املهيئة 

واستخدمت الباحثة كلمة . عن مادة الرتاكيب العربية

  . باهتمام النقط املوجهة أثناء املالحظة" حظ

 التساؤل  )ب

وهذا النشاط الذي يتيح الطلبة أن يتساؤلوا بني املعلم 

ويهدف هذا . أو أصدقائهم باستخدام أي أدوات االستفهام

النشاط لتشجيع الطلبة يف مجع املعلومات احملتاجة حىت يفهموا 

كلمة وقد استخددمت الباحثة لنشاط التساؤل  . بالدقة

  ".نسأل

 التجربة  )

يقوم الطلبة يف هذا النشاط بتجربة املعلومات احملصولة 

ويطلب فيه أن جييبوا األسئلة . عن مادة الرتاكيب العربية

املتنوعة التقان مهارة الكتابة لديهم وفق ملادة الرتاكيب 

وقد يكون لعب لغوي من هذا النشاط ومن األحيان . املعلمة

لتحليل وهذا ألجل نوع اللعب اللغوي يكون يف النشاط ا

هيا جترب"واستخدمت الباحثة هلذا النشاط كلمة . املهيء

 التحليل  

يف هذا النشاط التدريبات اليت حتتاج  الباحثةقدمت 

وأحيانا ينفذ التحليل يف لعب لغوي. إىل دقة الطلبة

هيا حنلل"كلمة استخدمت الباحثة لتعبري هذا النشاط ب

  

  )أ (

عن مادة الرتاكيب العربية

حظنال

ب (

أو أصدقائهم باستخدام أي أدوات االستفهام

النشاط لتشجيع الطلبة يف مجع املعلومات احملتاجة حىت يفهموا 

بالدقة

نسأل

)ج (

عن مادة الرتاكيب العربية

املتنوعة التقان مهارة الكتابة لديهم وفق ملادة الرتاكيب 

املعلمة

يكون يف النشاط ا

املهيء

  )د (

إىل دقة الطلبة

استخدمت الباحثة لتعبري هذا النشاط ب
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هو أن يكتبوا الطلبة النتائج 

األخرية من قاعدة الرتاكيب العربية املعلمة مث يطلب الطلبة أن 

وقد استخدمت الباحثة لتعبري 

الرسومات والصور واألشكال 

ليكتب املعلم بعض " مذاكرة

ويف آخر الصفحة لكل الدرس قدمت الباحثة 

  . وكتبت فيها الباحثة النتائج اآلخرية املهمة من مادة الرتاكيب املعلمة

  
  اخلالصة

 .قدمت فيها الباحثة املصادر راجعتها الباحثة يف تأليف الكتاب املطور

 التواصل  )

هو أن يكتبوا الطلبة النتائج  النشاطوهدف هذا 

األخرية من قاعدة الرتاكيب العربية املعلمة مث يطلب الطلبة أن 

وقد استخدمت الباحثة لتعبري . يتواصلواها بتقدمي أماما الفصل

  ".هيا نكتب"كلمة هذا النشاط ب

الرسومات والصور واألشكال وكذا يشتمل الكتاب املطّور على 

مذاكرة"ويف أخري املواد قدمت الباحثة . توضيحية

ويف آخر الصفحة لكل الدرس قدمت الباحثة  .االصالحات واإلقرتاحات

وكتبت فيها الباحثة النتائج اآلخرية املهمة من مادة الرتاكيب املعلمة" اخلالصة

        
اخلالصة            مذاكرة      

 املراجعقائمة  

قدمت فيها الباحثة املصادر راجعتها الباحثة يف تأليف الكتاب املطور

  

  

  

)ه (

األخرية من قاعدة الرتاكيب العربية املعلمة مث يطلب الطلبة أن 

يتواصلواها بتقدمي أماما الفصل

هذا النشاط ب

توضيحيةال

االصالحات واإلقرتاحات

اخلالصة"

٨(  
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  .كتبت الباحثة فيها ما يتعلق مبؤلفة الكتاب املطور إمجال

ولذا . وبعد أن صممت وطورت الكتاب فقامت الباحثة بالتجربة الداخلية

أعرضت الباحثة الكتاب املطور إىل اخلباراء من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها 

وأما اخلبري من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها 

الدكتور سالمت دارين،  فهو الدكتور حليمي زهدي ومن ناحية تصميم الكتاب هو

  . سعيد كمعلم اللغة العربية للصف الثاين

ومما سيأيت عرض البيانات من أراء اخلرباء عن الكتاب املطور بأسلوب 

 بيانات التصديق للخبري من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها

  نتائج التصديق للخبري من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها

القيمة 

  األعلى

P  

)٪( 
  المعايير

  ٨٠  
جيد جدا 

  وصادق

 سرية الذاتيةال 

كتبت الباحثة فيها ما يتعلق مبؤلفة الكتاب املطور إمجال

  

  

 املنتجتصديق 

وبعد أن صممت وطورت الكتاب فقامت الباحثة بالتجربة الداخلية

أعرضت الباحثة الكتاب املطور إىل اخلباراء من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها 

وأما اخلبري من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها . وتصميمها ومن ناحية تنفيذ الكتاب

فهو الدكتور حليمي زهدي ومن ناحية تصميم الكتاب هو

سعيد كمعلم اللغة العربية للصف الثاين. ومن ناحية تنفيذ الكتاب هو األستاذ أ

ومما سيأيت عرض البيانات من أراء اخلرباء عن الكتاب املطور بأسلوب 

  :االستبيان وحتليل نتائجه، وهي كما يلي

بيانات التصديق للخبري من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها

  ٤.٥ل اجلدو 

نتائج التصديق للخبري من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها

  النتيجة  عناصر التحكيم
القيمة 

األعلى

  ٥  ٤  اللغة املستخدمة سهلة ومفهومة

٩( 

تصديق  .٤

وبعد أن صممت وطورت الكتاب فقامت الباحثة بالتجربة الداخلية

أعرضت الباحثة الكتاب املطور إىل اخلباراء من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها 

وتصميمها ومن ناحية تنفيذ الكتاب

فهو الدكتور حليمي زهدي ومن ناحية تصميم الكتاب هو

ومن ناحية تنفيذ الكتاب هو األستاذ أ

ومما سيأيت عرض البيانات من أراء اخلرباء عن الكتاب املطور بأسلوب 

االستبيان وحتليل نتائجه، وهي كما يلي

بيانات التصديق للخبري من ناحية حمتوى الكتاب ولغتها  ) أ

  الرقم

اللغة املستخدمة سهلة ومفهومة  ١
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٢  
تناسب اللغة املستخدمة بالقواعد 

  اللغوية
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

٣  
مبستوى تناسب اللغة املستخدمة 

  الطلبة
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

  ١٠٠  ٥  ٥  كانت املعلومات تكامال  ٤
جيد جدا 

  وصادق

  ١٠٠  ٥  ٥  تقدمي املادة واضح   ٥
جيد جدا 

  وصادق

  ٨٠  ٥  ٤  تقدمي املادة متدرج  ٦
جيد جدا 

  وصادق

  ١٠٠  ٥  ٥  تناسب املادة باملستوى املتوسط   ٧
جيد جدا 

  وصادق

٨  
الرئيسية تناسب املادة بالكفاءة 

  والكفاءة األساسية
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

٩  
يناسب إعداد التدريبات مبستوى 

  الطلبة
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

  ١٠٠  ٥  ٥  أشكال التدريبات متنوعة  ١٠
جيد جدا 

  وصادق

١١  
التدريبات يف الكتاب تقيس كفاءات 

  الطلبة
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

١٢  
الرئيسية تناسب التدريبات بالكفاءة 

  والكفاءة األساسية
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق
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١٣  
األمثلة يف الكتاب سهلة لتفهيم 

  الطلبة يف املستوى املتوسط
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

١٤  
ترقي األمثلة يف الكتاب فهم الطلبة 

  عن املادة
٦٠  ٥  ٣  

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

  

١٥  
مناسبة باملدخل النشاطات التعليمية 

  العلمي
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

١٦  
تتيح عملية التعليم والتعلم فرصة  

  كثرية للطلبة
٦٠  ٥  ٣  

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

  ٦٠  ٥  ٣  الصور متفقة مع القيم اإلسالمية  ١٧

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

  ٨٠  ٥  ٤  تناسب الصور مبستوى الطلبة   ١٨
جيد جدا 

  وصادق

١٩  
تلرتم نصوص الكتاب بعالمات 

  الرتقيم
٦٠  ٥  ٣  

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط
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٢٠  

يقدم الكتاب القواعد والرتاكيب 

اللغوية األساسية املناسبة للمستوى 

  املنشود

٨٠  ٥  ٤  
جيد جدا 

  وصادق

  ٨٠  ١٠٠  ٨٠  المجموعة
جيد جدا 

  وصادق

  

وقد اّتضح اجلدول السابق البيانات احملصولة من االستبيان لدى اخلبري يف 

وقد حلّلت الباحثة لكل بنود عناصر التحكيم بالدرجة . جمال حمتوى الكتاب ولغته

 ٪ ١٠٠ - ٨٠وكان أكثر النتائج تراوحت بني مدى . والتفسري وفقا للنتائج املوجودة

 - ٨٠وأما مدى . التفسري املختلف، وكال مها يدالن على  ٪ ٧٩,٩٩  - ٦٠و 

  -  ٦٠ومدى " ميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحيح"يدل على تفسري  ٪ ١٠٠

وهذا ". ميكن استخدامه  يف تعليم بالتصحيح البسيط"يدل على تفسري  ٪ ٧٩,٩٩

التفسريان وّجها الباحثة يف عملية تعديل وتصحيح الكتاب املطور حيث عرفت �ما 

ومن هذه البيانات بدأت الباحثة بالتصحيح . انب احملتاجة إىل التصحيحالباحثة اجلو 

وكذا قامت الباحثة أيضا . فحسب ١٩و  ١٧و  ١٦و  ١٤اجلوانب املورودة يف رقم 

 ٪٨٠بتحليل مجيع البنود من عناصر التحكيم يف االستبيان كّلّيا فحصلت النتيجة 

ميكن استخدامه يف تعليم "بتفسري " جيد جدا وصادق"وهي الداللة  على معيار 

جيد ومن هنا عرفت ميكن التعميم أن حمتوى الكتاب املطور ولغتة ". بدون التصحيح

  . بالنسبة اإلمجالية ميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحيحو  جدا وصادق
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 بيانات التصديق للخبري من ناحية تصميم الكتاب  ) ب

  ٤.٦اجلدول 

 تصميم الكتابنتائج التصديق للخبري من ناحية 

  النتيجة  عناصر التحكيم  الرقم
القيمة 

  األعلى

P  

)٪( 
  المعايير

١  
إخراج الكتاب مناسب ومشجع 

  على استخدامه
١٠٠  ٥  ٥  

جيد جدا 

  وصادق

  ١٠٠  ٥  ٥  حجم الكتاب مناسب  ٢
جيد جدا 

  وصادق

  ١٠٠  ٥  ٥  غالف الكتاب جذاب  ٣
جيد جدا 

  وصادق

  ٨٠  ٥  ٤  يناسب تصميم الغالف باملادة  ٤
جيد جدا 

  وصادق

  ١٠٠  ٥  ٥  الورق املستخدمة جيدة  ٥
جيد جدا 

  وصادق

  ٨٠  ٥  ٤  اختيار األلوان مناسب  ٦
جيد جدا 

  وصادق

  ٨٠  ٥  ٤  بيانات الكتاب واضحة  ٧
جيد جدا 

  وصادق

٨  

يشتمل الكتاب على فهارس وقائمة 

املراجع ومالحق تساعد على 

  استخدامه

١٠٠  ٥  ٥  
جيد جدا 

  وصادق
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  ٨٠  ٥  ٤  واضحدليل الكتاب   ٩
جيد جدا 

  وصادق

  ٦٠  ٥  ٣  تقدمي حمتوى الكتاب منظما  ١٠

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

  ٨٠  ٥  ٤  كانت الكتابة واضحة  ١١
جيد جدا 

  وصادق

١٢  
استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 

  واضح
٦٠  ٥  ٣  

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

١٣  
مناسب حجم حروف الكتاب 

  للمستوى
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

١٤  
ضبط الكلمات يف الشكل مناسب 

  للمرحلة والدروس
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

١٥  
الكلمات مضبوطة بالشكل الواضح 

  واجلاذب
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

  ٨٠  ٥  ٤  الصور املستخدمة جذابة  ١٦
جيد جدا 

  وصادق

  

  



٩٥ 

 

 

١٧  
الصور املستخدمة مناسبا ملا وضعت 

  له
٦٠  ٥  ٣  

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

  ٦٠  ٥  ٣  تتسم الصور بالوضوح والبساطة  ١٨

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

  ٦٠  ٥  ٣  تتسم الصور بالتشويق واجلمال  ١٩

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

  ٨٠  ٥  ٤  خيلو الكتاب من األخطاء الطباعية  ٢٠
جيد جدا 

  وصادق

  ٪٨٠  ١٠٠  ٨٠  المجموعة
جيد جدا 

  وصادق

السابق بيانات االستبيان احملصولة لدى اخلبري يف جمال  ٤.٧وقد قّدم اجلدول 

وقد حلّلت الباحثة لكل بنود عناصر التحكيم بالدرجة والتفسري . تصميم الكتاب

 ٦٠و  ٪ ١٠٠ - ٨٠وكان أكثر النتائج تراوحت بني مدى . وفقا للنتائج املوجودة

 ٪ ١٠٠ -  ٨٠وأما مدى . ، وكال مها يدالن على التفسري املختلف ٪ ٧٩,٩٩  -

  - ٦٠ومدى " ميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحيح"يدل على تفسري 

وهذا ". ميكن استخدامه  يف تعليم بالتصحيح البسيط"يدل على تفسري  ٪ ٧٩,٩٩

كتاب املطور حيث عرفت �ما التفسريان وّجها الباحثة يف عملية تعديل وتصحيح ال
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ومن هذه البيانات بدأت الباحثة بالتصحيح . الباحثة اجلوانب احملتاجة إىل التصحيح

وكذا قامت الباحثة . فحسب ١٩و  ١٨و ١٧و ١٢و  ١٠اجلوانب املورودة يف رقم 

أيضا بتحليل مجيع البنود من عناصر التحكيم يف االستبيان كّلّيا فحصلت النتيجة 

ميكن استخدامه يف "و تفسري " جيد جدا وصادق"لداللة على معيار وهي ا ٪٨٠

ومن هنا عرفت ميكن التعميم أن تصميم الكتاب املطور ". تعليم بدون التصحيح

  . بالنسبة اإلمجالية جيد جدا وميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحيح

 بيانات التصديق للخبري من ناحية تنفيذ الكتاب  ) ج
  

  ٤.٧اجلدول 

  التصديق للخبري من ناحية تنفيذ الكتابنتائج 

  النتيجة  عناصر التحكيم  الرقم
القيمة 

  األعلى

P  

)٪( 
  المعايير

يساعد الكتاب التعليمي يف مادة   ١

الرتاكيب على أساس املدخل العلمي 

  .الطلبة يف فهم الرتاكيب

٨٠  ٥  ٤  
جيد جدا 

  وصادق

تناسب اللغة املستخدمة مبستوى   ٢

  الطلبة
١٠٠  ٥  ٥  

جدا جيد 

  وصادق

تناسب مواد الكتاب بكفاءات   ٣

  الطلبة
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

٤  
  ٨٠  ٥  ٤  تقدمي حمتوى الكتاب منظما

جيد جدا 

  وصادق

تتيح عملية التعليم والتعلم فرصة    ٥

  كثرية للطلبة
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق
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ترقي األمثلة يف الكتاب فهم الطلبة   ٦

  عن مادة الرتاكيب
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

٧  
ترقي التدريبات يف الكتاب فهم 

الطلبة عن مادة الرتاكيب ومهارة 

  .الكتابة لديهم

٦٠  ٥  ٣  

ميكن استخدامه  

يف تعليم 

بالتصحيح 

  البسيط

تناسب املواد بالكفاءة الرئيسية   ٨

  والكفاءة األساسية
٨٠  ٥  ٤  

جيد جدا 

  وصادق

٩  
  ٨٠  ٥  ٤  كانت الكتابة واضحة

جيد جدا 

  وصادق

الكتاب جاذبا لدى الطلبة كان   ١٠

  .لتعلم مادة الرتاكيب
١٠٠  ٥  ٥  

جيد جدا 

  وصادق

  المجموعة
٨٢  ٥٠  ٤١  

جيد جدا 

  وصادق

  

ومن البيانات يف اجلدول السابق عرفت الباحثة رأي اخلبري يف جمال تنفيذ 

وقد حلّلت الباحثة لكل بنود عناصر التحكيم بالدرجة والتفسري وفقا . الكتاب

  -  ٦٠و  ٪ ١٠٠ -  ٨٠وكان أكثر النتائج تراوحت بني مدى . للنتائج املوجودة

 ٪ ١٠٠ -  ٨٠أما مدى و . ، وكال مها يدالن على التفسري املختلف ٪ ٧٩,٩٩

  - ٦٠ومدى " ميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحيح"يدل على تفسري 

وهذا ". ميكن استخدامه  يف تعليم بالتصحيح البسيط"يدل على تفسري  ٪ ٧٩,٩٩

التفسريان وّجها الباحثة يف عملية تعديل وتصحيح الكتاب املطور حيث عرفت �ما 

ومن هذه البيانات بدأت الباحثة بالتصحيح . لتصحيحالباحثة اجلوانب احملتاجة إىل ا
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وكذا قامت الباحثة أيضا بتحليل مجيع البنود من . فحسب ٧اجلوانب املورودة يف رقم 

وهي الداللة على معيار  ٪٨٢عناصر التحكيم يف االستبيان كّليّا فحصلت النتيجة 

ومن هنا ". حميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحي"بتفسري " جيد جدا وصادق"

استنبطت الباحثة استنباطا إمجاليا أن الكتاب املطور ميكن أن ينفذه يف تعليم وتعلم 

  . اللغة العربية

  

  املنتجتعديل  .٥

وتأسيسا بالبيانات احملصولة من اخلرباء حني التصديق، قامت الباحثة 

ومن . مناسبا حباجات الطلبة املنتجاملطور حىت يكون  لكتاببالتصحيح والتعديل ل

  :التصحيحات املوجودة توردها الباحثة يف اجلدوا التايل

   ٤.٨اجلدول 

  التصحيحات يف الكتاب املطور

  التصحيحبعد   قبل التصحيح  الرقم

كون طباعة الكلمة املخطيئة يف    ١

   ”Melaui“كلمة الشكر هي كلمة 

قامت الباحثة بالتصحيح فصارت الكلمة 

 ”Melalui“حنو 

كون اللغة يف كلمة ارشاد يف   ٢

  استعمال الكتاب

قامت الباحثة بالتصحيح فصارت الكلمة 

  حنو دليل الكتاب

  ”Kover Bab“كون اللغة يف كلمة   ٣

  يف صفحة دليل الكتاب ”Note“و

قامت الباحثة بالتصحيح فصارت الكلمة 

  ”Catatan” و ”Sampul Bab“حنو 

كون اجلملة يف نشاط املالحظ هي   ٤

الصَِّحيَحة ِممَّا  َهيَّا ُجنَرُِّب َأْن َخنَْتارَ "

  !"ِبوْضِع َحتَْتُه اَخلطّ  بـَْنيَ الَقْوَسْني 

قامت الباحثة بالتصحيح فصارت اجلملة 

َهيَّا ُجنَرُِّب َأْن َخنَْتاَر الَكِلَمة "حنو 

َتُه ِبوْضِع حتَْ  الصَِّحيَحة ِممَّا بـَْنيَ الَقْوَسْني 

  !"اَخلطّ 
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قامت الباحثة بالتصحيح حىت تكون 

  . التدريبات مناسبة للحاجة وصادقة لتنفيذ

اجلملة قامت الباحثة بالتصحيح فتكون 

  ".أيامنا يف البيت"و" أيامنا يف املدرسة

قامت الباحثة بالتصحيح بعض 

 :التصميمات املخطئة يف الكتاب، منها

  

قامت الباحثة بالتصحيح على نقص 

فهرس الكتاب فقدمت فيه مادة الرتاكيب 

 :والصفحة تدل عليها، فهي

  

كون التدريبات يف الكتاب اليت مل 

تأكد كفاءات الطلبة على املواد 

  .التعليمية

قامت الباحثة بالتصحيح حىت تكون 

التدريبات مناسبة للحاجة وصادقة لتنفيذ

يومياتنا يف "كون أسلوب كلمة 

  " يومياتنا يف البيت"و " املدرسة

قامت الباحثة بالتصحيح فتكون 

أيامنا يف املدرسة"

كون األخطاء الطباعية املوجودة يف 

  :الكتاب، منها

  

قامت الباحثة بالتصحيح بعض 

التصميمات املخطئة يف الكتاب، منها

كون فهرس الكتاب بدون عرض 

مادة الرتاكيب والصفحة تدل عليها، 

 :فهي

  

قامت الباحثة بالتصحيح على نقص 

فهرس الكتاب فقدمت فيه مادة الرتاكيب 

والصفحة تدل عليها، فهي

كون التدريبات يف الكتاب اليت مل   ٥

تأكد كفاءات الطلبة على املواد 

التعليمية

كون أسلوب كلمة   ٦

املدرسة

كون األخطاء الطباعية املوجودة يف   ٧

الكتاب، منها

كون فهرس الكتاب بدون عرض   ٨

مادة الرتاكيب والصفحة تدل عليها، 

فهي
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قامت الباحثة بالتصحيح وغريت اللون يف 

  :اجلدول حىت تكون الكتابة واضحة، فهي

  

هذه التجربة لدي  جرتكالتجربة امليدانية احملددة و 

 ٢٢داوو ماالنج وعددهم  ١

طالبا، وقامت الباحثة بتطبيق الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل 

وقدمت هلم االستبيان ملعرفة آراءهم للكتاب املطور، 

  ١جتربة املنتج 

  النتيجة  الدرجة   اإلجابة من الطلبة

 :٥٠  ٥  ١٠  

  :٢٨  ٤     ٧  

  :١٥  ٣  ٥  

كون اللون الطباعي للجدول يف 

الفصل الثالث، كان اللون غامقا 

 :حىت حيجب الكتابة، فهي

  

قامت الباحثة بالتصحيح وغريت اللون يف 

اجلدول حىت تكون الكتابة واضحة، فهي

 

 ١جتربة املنتج 

كالتجربة امليدانية احملددة و   ١وصفت جتربة املنتج 

١باملدرسة املتوسطة واحد هاشيم طلبة الصف الثالث 

طالبا، وقامت الباحثة بتطبيق الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل 

وقدمت هلم االستبيان ملعرفة آراءهم للكتاب املطور، . ةالعلمي لرتقية مهارة الكتاب

  :ومن نتائج االستبيان احملصولة هي

  ٤.٩اجلدول 

جتربة املنتج نتائج االستبيان احملصولة من 

اإلجابة من الطلبة  األسئلة

هل كتاب الرتاكيب اللغوية 

على أساس املدخل العلمي 

  جاذب؟

:   مواقف متاما

:      موافق

:    غري متأّكد

  

كون اللون الطباعي للجدول يف   ٩

الفصل الثالث، كان اللون غامقا 

حىت حيجب الكتابة، فهي

  

جتربة املنتج  .٦

وصفت جتربة املنتج 

طلبة الصف الثالث 

طالبا، وقامت الباحثة بتطبيق الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل 

العلمي لرتقية مهارة الكتاب

ومن نتائج االستبيان احملصولة هي
  

  الرقم

هل كتاب الرتاكيب اللغوية   ١

على أساس املدخل العلمي 

جاذب؟
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  -  ٢  -:    غري موافق    

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٣  المجموعة لكل األسئلة

هل يسّهل استخدام كتاب   ٢

الرتاكيب اللغوية على أساس 

  املدخل العلمي تعلم الرتاكيب؟

  ٤٥  ٥   ٩:    مواقف متاما

  ٤٠  ٤  ١٠:     موافق

  ٩  ٣   ٣:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٤  المجموعة لكل األسئلة

هل الكتابة لكتاب الرتاكيب   ٣

اللغوية على أساس املدخل 

  العلمي واضحة؟

  ٦٥  ٥  ١٣:   مواقف متاما

  ٢٤  ٤   ٦:      موافق

  ٩  ٣  ٣:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٨  المجموعة لكل األسئلة

هل ألوان الكتاب لكل الباب   ٤

  جاذب؟

  

  ٧٥  ٥  ١٥:   مواقف متاما

  ٢٠  ٤  ٥:      موافق

  ٦  ٣  ٢:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠١  المجموعة لكل األسئلة  

هل تسّر أن تتعلم مادة   ٥

الرتاكيب باستخدام كتاب 

  ٤٠  ٥   ٨:    مواقف متاما

  ٤٨  ٤  ١٢:     موافق
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الرتاكيب اللغوية على أساس 

  املدخل العلمي؟

  ٦  ٣  ٢:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٤  المجموعة لكل األسئلة

هل يكون تعلمك باستخدام   ٦

  كتاب الرتاكيب اللغوية افعل؟

  

  ٧٠  ٥  ١٤:   مواقف متاما

  ٢٤  ٤  ٦:      موافق

  ٦  ٣   ٢:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠٠  المجموعة لكل األسئلة

هل متارس التدريبات يف   ٧

  الكتاب كفاءتك؟

  ٦٠  ٥   ١٢:   مواقف متاما

  ٢٤  ٤  ٦:      موافق

  ١٢  ٣  ٤:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٦  المجموعة لكل األسئلة

هل تفهم اللغات املستخدمة   ٨

  يف الكتاب بسهولة؟

  ٨٥  ٥  ١٧:   مواقف متاما

  ١٢  ٤  ٣:      موافق

  ٦  ٣  ٢:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠٣  المجموعة لكل األسئلة

  ٥٥  ٥  ١١:   مواقف متاماهل تفهم التوجيهات   ٩
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واالرشادات املستخدمة يف 

  الكتاب بسهولة؟

  ٢٨  ٤   ٧:      موافق

  ١٢  ٣   ٤:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٥  المجموعة لكل األسئلة

يف كتاب هل تفهم األمثلة   ١٠

  الرتاكيب اللغوية بسهولة؟

  ٧٠  ٥  ١٤:   مواقف متاما

  ٢٠  ٤  ٥:      موافق

  ٩  ٣  ٣:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق    

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٩  المجموعة لكل األسئلة

اعتمادا على البيانات يف اجلدول السابق فبدأت الباحثة بتحليل اإلجابة من 

  :واستنتجت الباحثة النتائج املئوية لكل بنود األسئلة كما يلياألسئلة، 

  عدد املستجيب ×الدرجة األعلى = وكانت القيمة األعلى 

         =٢٢  ×  ٥  

        =١١٠  

  :ولذا  

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٤,٥٤النتيجة احملصولة هي   )أ 

 "جدا وصادقجيد "وداللة على معيار  ٪ ٨٤,٤٥النتيجة احملصولة هي   )ب 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٩,٠٩النتيجة احملصولة هي   )ج 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩١,٨١النتيجة احملصولة هي   )د 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٤,٤٥النتيجة احملصولة هي   )ه 
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 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩٠,٩النتيجة احملصولة هي   )و 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٧,٢٧نتيجة احملصولة هي ال  )ز 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩٣,٦٣النتيجة احملصولة هي   )ح 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٦,٣٦النتيجة احملصولة هي   )ط 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩٠النتيجة احملصولة هي   )ي 

 - ٨٠ت السابقة أن النتيجة احملصولة تراوحت بني مدى وقد بّينت البيانا

وهذا أيضا يدل على تفسري الكتاب املطور . مبعيار جيد جدا وصادق ٪ ١٠٠

  ".  ميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحيح"

  

 املنتجتعديل  .٧

ادركت الباحثة أن الكتاب  ١جتربة املنتج اعتمادا على البيانات احملصولة من 

ويف هذه اخلطوة ال حتتاج . على أن تطبقه الباحثة يف امليدان الرئيسياملطور صادقا 

  .الباحثة إىل تعديل الكتاب

  

 ٢املنتج  جتربة .٨

هذه التجربة لدي طلبة  نفذتالتجربة امليدانية الرئيسية و  ٢وتعد جتربة املنتج 

وقامت الباحثة فيها . داوو ماالنج ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشيم الصف الثاين 

وكذا . باالختبار القبلي قبل تطبيق الكتاب املطور واالختبار البعدي بعد تطبيقه

. وزعت الباحثة للطلبة االستبيان ملعرفة آراءهم بعد تعليم اللغة العربية بالكتاب املطور

وأما نتائج . وستعرض الباحثة بيانات االختبارين وحتليلها تفصيال يف املبحث التايل

  :هي كما يلياالستبيان احملصولة 
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  ٤.١٠اجلدول 

  ٢جتربة املنتج نتائج االستبيان احملصولة من 

  النتيجة  الدرجة   اإلجابة من الطلبة  األسئلة  الرقم

هل كتاب الرتاكيب اللغوية   ١

على أساس املدخل العلمي 

  جاذب؟

  ٥٥  ٥  ١١:   مواقف متاما

  ٣٦  ٤     ٩:      موافق

  ٣  ٣  ١:    غري متأّكد

  -  ٢  -  :  غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٤  المجموعة لكل األسئلة

هل يسّهل استخدام كتاب   ٢

الرتاكيب اللغوية على أساس 

  املدخل العلمي تعلم الرتاكيب؟

  ٥٠  ٥   ١٠:    مواقف متاما

  ٣٦  ٤  ٩:      موافق

        

  ٩  ٣   ٣:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٥  المجموعة لكل األسئلة

هل الكتابة لكتاب الرتاكيب   ٣

اللغوية على أساس املدخل 

  العلمي واضحة؟

  ٧٥  ٥  ١٥:   مواقف متاما

  ٢٠  ٤   ٥:      موافق

  ٦  ٣  ٢:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠١  المجموعة لكل األسئلة

  ٧٠  ٥  ١٤:   مواقف متاماهل ألوان الكتاب لكل الباب   ٤
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  جاذب؟

  

  ٢٨  ٤  ٧:      موافق

  ٣  ٣  ١:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠١  المجموعة لكل األسئلة  

هل تسّر أن تتعلم مادة   ٥

الرتاكيب باستخدام كتاب 

الرتاكيب اللغوية على أساس 

  العلمي؟ املدخل

  ٥٥  ٥   ١١:    مواقف متاما

  ٣٢  ٤   ٨:      موافق

  ٩  ٣  ٣:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٦  المجموعة لكل األسئلة

هل يكون تعلمك باستخدام   ٦

  كتاب الرتاكيب اللغوية افعل؟

  

  ٨٠  ٥  ١٦:   مواقف متاما

  ٢٠  ٤  ٥:      موافق

  ٣  ٣   ١:    متأّكد غري

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠٣  المجموعة لكل األسئلة

هل ترقي التدريبات يف الكتاب    ٧

  كفاءتك يف فهم الرتاكيب؟

  ٦٥  ٥   ١٣:   مواقف متاما

  ٣٢  ٤  ٨:      موافق

  ٣  ٣  ١:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠٠  المجموعة لكل األسئلة
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هل ترقي التدريبات يف الكتاب   ٨

  مهارتك يف الكتابة؟

  ٨٠  ٥  ١٦:   مواقف متاما

  ١٦  ٤  ٤:      موافق

  ٦  ٣  ٢:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠٢  المجموعة لكل األسئلة

والتوجيهات هل تفهم اللغات   ٩

املستخدمة يف الكتاب 

  بسهولة؟

  ٧٠  ٥  ١٤:   مواقف متاما

  ٢٨  ٤   ٧:      موافق

  ٣  ٣   ١:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق    

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ١٠١  المجموعة لكل األسئلة

هل تالئم املواد يف كتاب   ١٠

  الرتاكيب اللغوية بكفاءتك؟

  ٦٠  ٥  ١٢:   مواقف متاما

  ٣٢  ٤  ٨:      موافق

  ٦  ٣  ٢:    غري متأّكد

  -  ٢  -:    غري موافق

  -  ١  -  :  باملرةغري موافق 

  ٩٨  المجموعة لكل األسئلة
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واعتمادا على البيانات السابقة بدأت الباحثة بتحليل اإلجابة من األسئلة، 

  :واستنتجت الباحثة النتائج املئوية لكل بنود األسئلة كما يلي

  عدد املستجيب ×الدرجة األعلى = وكانت القيمة األعلى 

         =٢٢  ×  ٥  

        =١١٠  

  :ولذا  

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٥,٤٥النتيجة احملصولة هي   )أ 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٦,٣٦النتيجة احملصولة هي   )ب 

 "جدا وصادق جيد"وداللة على معيار  ٪ ٩١,٨١النتيجة احملصولة هي   )ج 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩١,٨١النتيجة احملصولة هي   )د 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٧,٢٧النتيجة احملصولة هي   )ه 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩٣,٦٣النتيجة احملصولة هي   )و 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩٠,٩النتيجة احملصولة هي   )ز 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩٢,٧٢لنتيجة احملصولة هي ا  )ح 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٩١,٨١النتيجة احملصولة هي   )ط 

 "جيد جدا وصادق"وداللة على معيار  ٪ ٨٩,٠٩النتيجة احملصولة هي   )ي 

 -  ٨٠وقد اتضحت البيانات السابقة أن النتيجة احملصولة تراوحت بني مدى 

وهذا أيضا يدل على تفسري الكتاب املطور  . مبعيار جيد جدا وصادق ٪ ١٠٠

  ".  ميكن استخدامه يف تعليم بدون التصحيح"

 النهائي املنتجتعديل  .٩

ومن البيانات واإلفقرتاحات احملصولة من عدة اخلطوات السابقة اعتمدت 

فقامت الباحثة بتصحيح األخطاء املوجودة يف . النهائي املنتجتعديل الباحثة عليها يف 
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. الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

. املنتج اآلخري قبل الرتويج إما من ناحية اللغة أو احملتوى أو التصميمتعديل وهذا 

  . ومن املهمة مراعة الكتاب من األخطاء الطباعية أيضا

 اإلنتاج النهائي .١٠

للكتاب التعليمي يف  اإلنتاج النهائيبعد ختطيط اخلطوات السابقة ّمت التطوير ب

وطبع الكتاب املطور . مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

وهذا . على الشكل ما حيتاجه الطلبة واملعلم حلل املشكالت يف تعليم اللغة العربية

  . تقدمه الباحثة يف ملحق رسالتهااإلنتاج 

  

فعالية الكتاب التعليمي في مادة التراكيب على أساس المدخل العلمي لترقية   . ب

  مهارة الكتابة

قامت الباحثة باالختبار القبلي لدى الطلبة قبل تطبيق الكتاب املطور أي كتاب 

االختبار القبلي  فحصلت البيانات من . ٢٠١٨أبريل  ٢٠الرتاكيب العربية يف التاريخ 

  :كما يف اجلدول التايل

  ٤.١١اجلدول 

  نتائج االختبار القبلي

  النتائج  أسماء الطلبة  الرقم

 ٧٠  أدي دميس سفوتر  ١

 ٦٥  أّبد فجر أبدي  ٢

 ٧٥  أدي ستيا أغن  ٣

 ٧٠  بيو فربينتو  ٤

 ٧٠  دندي رمضان  ٥
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 ٧٠  فيصل رمضان  ٦

 ٧٠  فرنندو فريو  ٧

 ٧٥  فقرة أور فغستو   ٨

 ٧٠  امساعيل مرزوقي  ٩

 ٦٥  حممد رمحون فرتا  ١٠

 ٧٥  حممد رسول ريغ أردين شاه  ١١

 ٦٥  حممد غسطف الفكر  ١٢

 ٧٠  حممد أول الكرام  ١٣

 ٧٠  حممد حبر حممد   ١٤

 ٧٠  هيكل الغفاري  ١٥

 ٦٥  حممد إكرام  ١٦

 ٧٠  مليا شيفا  ١٧

 ٦٥  ريف رمضان  ١٨

 ٦٥  رفني شاه جهيدي  ١٩

 ٧٥  شهر رمضان  ٢٠

 ٧٠  شهر املعاريف  ٢١

 ٧٠  ولدن أمحد فهليفي   ٢٢

بعد إجراء االختبار القبلي بدأت الباحثة بتطبيق الكتاب املطور أي كتاب 

ويف �اية . ٢٠١٨مايو  ١٠و  ٢٠١٨مايو  ٤الرتاكيب العربية لدى الطلبة يف التاريخ 

ختبار والبيانات احملصولة من اال. الفصل الدراسي قدمت الباحثة االختبار البعدي

  :البعدي كما يف اجلدول التايل
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  ٤.١٢اجلدول 

  نتائج االختبار البعدي

  النتائج  أسماء الطلبة  الرقم

 ٨٠  أدي دميس سفوتر  ١

 ٨٠  أّبد فجر أبدي  ٢

 ٩٠  أدي ستيا أغن  ٣

 ٧٥  بيو فربينتو  ٤

 ٨٠  دندي رمضان  ٥

 ٨٥  فيصل رمضان  ٦

 ٨٥  فرنندو فريو  ٧

 ٩٠  فقرة أور فغستو   ٨

 ٩٠  امساعيل مرزوقي  ٩

 ٨٥  حممد رمحون فرتا  ١٠

 ٩٥  حممد رسول ريغ أردين شاه  ١١

 ٨٥  حممد غسطف الفكر  ١٢

 ٩٠  حممد أول الكرام  ١٣

 ٨٠  حممد حبر حممد   ١٤

 ٨٥  هيكل الغفاري  ١٥

 ٨٠  حممد إكرام  ١٦

 ٨٥  مليا شيفا  ١٧

 ٧٠  ريف رمضان  ١٨

 ٧٠  رفني شاه جهيدي  ١٩

 ٨٥  شهر رمضان  ٢٠



١١٢ 

 

 

 ٩٠  شهر املعاريف  ٢١

 ٩٠  ولدن أمحد فهليفي   ٢٢

  

واعتمدت الباحثة على نتائج االختبارين القبلي والبعدي فحللت الباحثة 

والبد للباحثة أن ختطط  . ملعرفة فعالية الكتاب املطور ت -البيانات باستخدام اختبار

  :اخلطوات التالية

  ٤.١٣اجلدول 

  نتائج االختبارين القبلي والبعدي

  أسماء الطلبة  الرقم

نتائج 

االختبار 

  القبلي

نتائج 

االختبار 

  البعدي

 بينالفرق 

نتائج 

  االختبارين

االنحراف 

عن متوسط 

 الفروق

مربع 

االنحراف (

عن متوسط 

  )الفروق

  ١٨,٦٦  ٤,٣٢- ١٠+ ٨٠ ٧٠  أدي دميس سفوتر  ١

  ٠,٤٦ ٠,٦٨+ ١٥+ ٨٠ ٦٥  أّبد فجر أبدي  ٢

  ٠,٤٦ ٠,٦٨+ ١٥+ ٩٠ ٧٥  أدي ستيا أغن  ٣

  ٨٦,٨٦ ٩,٣٢- ٥+ ٧٥ ٧٠  بيو فربينتو  ٤

  ١٨,٦٦ ٤,٣٢- ١٠+ ٨٠ ٧٠  دندي رمضان  ٥

  ٠,٤٦ ٠,٦٨+ ١٥+ ٨٥ ٧٠  فيصل رمضان  ٦

  ٠,٤٦ ٠,٦٨+ ١٥+ ٨٥ ٧٠  فرنندو فريو  ٧

  ٠,٤٦ ٠,٦٨+ ١٥+ ٩٠ ٧٥  فقرة أور فغستو   ٨

  ٣٢,٢٦ ٥,٦٨+ ٢٠+ ٩٠ ٧٠  امساعيل مرزوقي  ٩

 ٣٢,٢٦ ٥,٦٨+ ٢٠+ ٨٥ ٦٥  حممد رمحون فرتا  ١٠

١١  
حممد رسول ريغ أردين 

  شاه
٣٢,٢٦ ٥,٦٨+ ٢٠+ ٩٥ ٧٥ 



١١٣ 

 

 

 ٣٢,٢٦ ٥,٦٨+ ٢٠+ ٨٥ ٦٥  حممد غسطف الفكر  ١٢

 ٣٢,٢٦ ٥,٦٨+ ٢٠+ ٩٠ ٧٠  حممد أول الكرام  ١٣

  ١٨,٦٦ ٤,٣٢- ١٠+ ٨٠ ٧٠  حممد حبر حممد   ١٤

 ٠,٤٦ ٠,٦٨+ +١٥ ٨٥ ٧٠  هيكل الغفاري  ١٥

 ٠,٤٦  ٠,٦٨+  +١٥ ٨٠ ٦٥  حممد إكرام  ١٦

  ٠,٤٦  ٠,٦٨+ +١٥ ٨٥ ٧٠  مليا شيفا  ١٧

  ٨٦,٨٦  ٩,٣٢- +٥ ٧٠ ٦٥  ريف رمضان  ١٨

  ٨٦,٨٦  ٩,٣٢- +٥ ٧٠ ٦٥  رفني شاه جهيدي  ١٩

  ١٨,٦٦  ٤,٣٢- +١٠ ٨٥ ٧٥  شهر رمضان  ٢٠

  ٣٢,٢٦ ٥,٦٨+  +٢٠ ٩٠ ٧٠  شهر املعاريف  ٢١

  ٣٢,٢٦ ٥,٦٨+ +٢٠ ٩٠ ٧٠  ولدن أمحد فهليفي   ٢٢

  ٥٦٤,٧٢  ٠ ±  ٣١٥  ١٨٤٥  ١٥٣٠  (    )ا�موعة  

  :حيث 

حساب متوسط نتائج االختبار القبلي، وهو  -
١٥٣٠

��
  =٥٥،٦٩  

حساب متوسط نتائج االختبار البعدي، وهو  -
١٨٤٥

��
  =٨٣,٨٦  

حساب متوسط الفروق، وهو   -
���

��
  =١٤,٣٢ 

 

  :حددت الباحثة العناصر التاليةت  -اختبارتطبيق قبل 

  حتديد الفرض اإلحصائي -

Ho   : مهارة ملدخل العلمي لرتقية على أساس ايف مادة الرتاكيب  الكتاب التعليميإن

داوو  ١لدي الطلبة باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  االفعّ ال يكون  الكتابة

  .ماالنج
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Ha  :  مهارة ملدخل العلمي لرتقية على أساس ايف مادة الرتاكيب  الكتاب التعليميإن

داوو  ١لدي الطلبة باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  االفعّ يكون  الكتابة

  .ماالنج

 حتديد مستوى الداللة -

، حبيث درجة احلرية هي )٪٥( ٠,٠٥اعتمدت الباحثة على مستوى الداللة 

وبعد مراجعة اجلدول اإلحصائي فنالت الباحثة أن . ٢١) = ١-٢٢) = (١- ن(

 ).امللحقانظر يف ( ٢,٠٨هي ) يف اجلدول(النظرية  -قيمة ت

 حتديد معيار التحقيق -

 Ho  احلساب -ت ≥ النظرية -ت: مقبول، إذا.  

Ho  احلساب - ت<  النظرية - ت: مردود، إذا.  

 :ت، فهو - حتقيق إحصائي باختبار -

ف،م

�
جمح

�

(��ن) ن

  ت=  

��،��

�
٥٦٤.٧٢

�� (����)

  ت=  

��،��

�
٥٦٤.٧٢

�� (��)

  ت=  

��،��

�٥٦٤.٧٢

���

  ت=  
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ت =
14،32

� 1،22

 

ت =
14،32

1,10
 

= ت 13,01  

= احلساب  -تتأسيسا على املعلومات املورودة علمت الباحثة أن قيمة 

بنسبة مستوى  ٢,٠٨هي ) يف اجلدول(النظرية  - تكانت أكرب من قيمة و  ١٣,٠١

  :ومن املمكن أتت الباحثة بالتفصيل التايل). ٪٥( ٠,٠٥الداللة 

   احلساب - ت < النظرية -ت= ت   -اختبار

       = ١٣,٠١ < ٢,٠٨  

 مردودا Hoاحلساب يكون  - ت<  النظرية -إذا تومبراجعة إىل معيار التحقيق 

مهارة ملدخل العلمي لرتقية على أساس ايف مادة الرتاكيب  الكتاب التعليميأى أن 

وكان  .داوو ماالنج ١لدي الطلبة باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  االفعّ ال يكون  الكتابة

Ha ملدخل العلمي لرتقية على أساس ايف مادة الرتاكيب  الكتاب التعليميأن ويعىن  مقبوال

  .داوو ماالنج ١لدي الطلبة باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  االفعّ يكون  مهارة الكتابة

  

 مناقشة نتائج البحث: المبحث الثاني

وبعد أن أ�ت الباحثة على عرض البيانات وحتليلها بدأت الباحثة مبناقشة نتائج 

ستناقش الباحثة النقط الرئيسية اليت حصلت إليها يف خالل إجراء . البحث احملصولة

مهارة ملدخل العلمي لرتقية على أساس ايف مادة الرتاكيب  الكتاب التعليميتطوير 

ومن هذه النقط الرئيسية هي  . داوو ماالنج ١هاشم باملدرسة املتوسطة واحد  الكتابة

كيفية إمتام وفعالية الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية 

  .مهارة الكتابة
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إتمام تطوير الكتاب التعليمي في مادة التراكيب على أساس المدخل العلمي   . أ

  لترقية مهارة الكتابة

وكما املسطور يف املباحث الطويلة السابقة أن الباحثة اعتمدت يف هذا البحث 

هو األسلوب العلمي للبحث والتصميم واإلنتاج و )R & D(منهج البحث والتطوير على 

وهلذا املنهج خطوات متنوعة اليت قّدمها بعض العلماء يف  ١٤٤.وجتربة صدق املنتج املطّور

وأما . ي، برق وغال، أددي، أربع د، وما أشبههجمال البحث منها خطوات ديك وكر 

الكتاب  ةيصدق وفعالالباحثة اعتمدت على خطوات اليت قدماها برق وغال ملعرفة 

وتكونت . مهارة الكتابةملدخل العلمي لرتقية على أساس ايف مادة الرتاكيب  التعليمي

 حتليل) ١: منها عشر اخلطوات من البحث والتطوير يف بروق وغال خطوات

تصديق ) ٤تطوير املنتج، ) ٣مجع البيانات أو التخطيط، ) ٢ت، واملشكالالحتياجات ا

) ٩، ٢جتربة املنتج ) ٨املنتج، تعديل ) ٧، ١جتربة املنتج ) ٦املنتج، تعديل ) ٥املنتج، 

   ١٤٥.اإلنتاج النهائي) ١٠النهائي،  املنتجتعديل 

حث والتطوير، فبدأت وقد سارت الباحثة على هذه اخلطوات العشر يف إجراء الب

باملدرسة املتوسطة واحد هاشم الباحثة البحث مبالحظة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

وملعرفة هذه أحوال إمجاال دون حتديد اعتمدت الباحثة على نوع من . داوو ماالنج ١

أنواع املالحظة هو املالحظة غري حمددة أي املالحظة حني تقوم الباحثة بدراسة مسحية 

وألجل حاجة حتقيق البيانات  ١٤٦.للتعرف على واقع معني أو جبمع البيانات واملعلومات

احملصولة من املالحظة قامت الباحثة بإجراء املقابلة لدي معلم اللغة العربية حىت ادركت 

ومن املشكلة املوجودة أن . الباحثة املشكالت واالحتياجات يف تعليم وتعلم اللغة العربية

ي والكتاب اإلضايف مل يكن موجها يف تطبيق املدخل العلمي بالدقة الكتاب األساس

                                                           
144Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 30. 
145Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan…, hlm. 35. 

دار الفكر، : دمسق(لبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية،رجاء وحيد دويدري، اا١٤٦

  .٣٢١..، ص)٢٠٠٠
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حىت يصعب املعلم يف إجرائه والسياما يف تعليم اللغة، وكانت مواد الرتاكيب اللغوية قليلة 

مع أن هي عنصر من العناصر لصالحية اتقان اللغة العربية، والتدريبات املهيئة يف 

وهو السبب للطلبة مل . أمون الطلبة يف إجابتهاالكتاب مل تكن متنوعة وجاذبة حىت يس

يتقنوا املواد التعليمية متاما بنسبة مل يقدروا أن يطبقوا العلوم اللغوية إما كالما أو قراءة أو  

  . كتابا وفق للرتاكيب املعلمة

والكتاب التعليمي مصدرا ومرجعا للمعلم والطلبة ولذا البد من مراعة األمور 

فينبغي أن يصمم بعناية من حيث اختيار مكوناته وتنظيم .  ما املثرية لتحقيق أهدف

مبا يتالءم مع األسس املعرفية والنفسية والرتبوية . خرباته التعليمية وإنتاجه شكال ومضمونا

والفنية والتقنية واملعلوماتية، ليكون أدة تعليمية فاعلة تيسري على الدارسني عملية التعليم، 

 ١٤٧.الرتبوية املوجهة لبناء اإلنسان املتكيف مع املستجداتوتسهم يف حتقيق األهداف 

ومن املمكن أيضا أن حيدد نوع املعرفة اليت تقدم للطلبة بصورة مسبقة، كما حيدد 

حجمها، ومستوى التعليم، وطريقة التقومي لفحص حتصيل الطلبة، وعادة ما يتم ذلك 

فطورت الباحثة  ١٤٨.نوعيةبصورة شكلية تركز على التعليم، وليس على التعليم بصورة 

ولذا . ٢٠١٣الكتاب ألن يكون ممّثال من تنفيذ املدخل العلمي الذي يعتمد إليه منهج 

ترتكز األنشطة يف تعليم وتعلم اللغة العربية على جهد الطلبة ويتيح التعلم الذايت 

وهذا ألن املدخل العلمي اشتملت فيه على األنشطات منها املالحظة . واجلماعي

وهذه األنشطات جتعل عملية التعليم والتعلم . ل والتجربة والتحليل والتواصلوالتساؤ 

 ١٤٩.ترتكز حول الطلبة وتطلب الطلبة أكثر نشاطا من املعلم

وبعد أن أ�ت الباحثة على اخلطوة السابقة شرعت الباحثة على مجع البيانات 

ليت ترجى إكسا�ا احملتاجة لتطوير الكتاب التعليمي وعينت أهداف التعليم واملهارة ا

                                                           
دار املسرية، : عمان( أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي،حممد حممود اخلوالدة، ١٤٧

  . ٣١٠. ص ،)م٢٠١١
  .٥٣. ص ،...أسس بناء املناهج حممد حممود اخلوالدة، ١٤٨
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١١٨ 

 

 

ومجعت هنا الباحثة بعض األمور البد من مراعا�ا يف تأليف الكتاب حيت يكون . للطلبة

وانطالقا على هذه فصممت وطورت الباحثة الكتاب . املنتج وفقا للحاجات املنشودة

وضم الكتاب املطور  ١٥٠).سم تقريبا ١٨×  ٢٣(التعليمي على حجم الكتاب املتوسط 

نها املواد التعليمية وبيانات العامة عن الكتاب ومقدمة الكتاب وفهرس من احملتويات م

وطبع مواد الكتاب املقرتحة . الكتاب دليل استعمال الكتاب وقائمة املراجع واملصادر

العربية بتشكيل احلروف أى وضع احلركات القصرية حيث أن الشكل من خصائص 

باعتماد على والطريقة االستقرائية حيث  وهيئت الباحثة مواد الرتاكيب ١٥١.الكتابة العربية

ينتقل الفكر من اجلزئي إىل القانون العام، ومن حاالت خاصة إىل أحكام عامة، وهي 

تنطوى على أن يكشف التالميذ املعلومات واحلقائق بأنفسهم، كما أن اتباعها فيب 

العامة، مث  التدريس يتطلب من املدرس مجع كثري من األمثلة اليت تنطبق عليها القاعدة

االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشته، بغية استنباط القاعدة العامة، فيعرب عنها الطلبة 

فهذه الطريقة مناسبة بنسبة تعليم وتعلم باملدخل العلمي أي توجه فيه  ١٥٢.بأنفسهم

  ١٥٣.أفكار الطلبة من احلكم اجلزئي إىل احلكم الكلي

الباحثة للخرباء يف جمال حمتوى وملعرفة صدق تصميم الكتاب املطور قّدمته 

 ١٥٤.الكتاب ولغته وجمال التصميم وجمال تنفيذ الكتاب وهذا ما يسمى بالتجربة الداخلية

وبعد أن قامت . وحصلت منهم اإلقرتاحات توجه الباحثة يف تعديل وتصحيح الكتاب

وهو لدى الباحثة بالتعديل والتصحيح بدأت الباحثة بالتجربة اخلارجية يف امليدان احملدد 

ورفت الباحثة منها . داوو ماالنج ١طلبة الصف الثالث باملدرسة املتوسطة واحد هاشيم 

                                                           
جامعة : مكة املكرمة(، لربامج تعليم العربية دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية، رشدى أمحد طعيمة١٥٠

  .١١٢. ، ص)م ١٩٨٥أم القرى، 

  .١١٣. ، ص...دليل عمل يف إعداد املوادرشدى أمحد طعيمة، ١٥١

  .٢١٠.ص، ...تعليم اللغة العربيةحسن شحاتة، ١٥٢
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١١٩ 

 

 

ومن هتان التجرباتان وصلت . أرآء الطلبة عن الكتاب املطور كالبيانات لتعديل الكتاب

وأما التجربة امليدانية يف ميدان رئيسي نفذ�ا . النتيجة إىل معيار جيد جدا وصادق إمجاال

وزعت هلم . داوو ماالنج ١لبة الصف الثاين باملدرسة املتوسطة واحد هاشيم لدى ط

الباحثة االستبيان ملعرفة أرآء الطلبة وكذا قامت باالختبار ملعرفة فعالية الكتاب املطور يف 

وبعد هذه . وهذا البيان الدقيق سيأيت يف املبحث التايل. تعليم وتعلم اللغة العربية

الباحثة بتصحيح النقط احملتاجة من الكتاب وجرت اخلطوة  اخلطوات السابقة قامت

اآلخرية هي اإلنتاج األخري للكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل 

  .العلمي لرتقية مهارة الكتابة

  

الكتاب التعليمي في مادة التراكيب على أساس المدخل العلمي لترقية  فعالية  . ب

  مهارة الكتابة

كتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي عرفت فعالية ال

لرتقية مهارة الكتابة بعد أن قامت الباحثة باالختبار القبلي والبعدي يف التجربة امليدانية 

قارنت الباحثة النتائج احملصولة من االختبار القبلي . وهي جرت يف امليدان الرئيسي

فحصلت   ١٥٥.لرمز املستخدم لقياس الداللةت وهو ا-والبعدي باستخدام الرمز اختبار

مبستوى ) يف اجلدول(النظرية  -تمراجعة إىل قيمة وبعد  ١٣,٠١احلساب  -قيمة ت

احلساب أكرب من  - فادركت الباحثة أن قيمة ت. ٢,٠٨القيمة ) ٪٥( ٠,٠٥الداللة 

يف مادة  الكتاب التعليميأن أى  Ha وقبول Hoوهذا أّدى إىل رّد . النظرية - تقيمة 

لدي الطلبة  االفعّ يكون  مهارة الكتابةملدخل العلمي لرتقية على أساس االرتاكيب 

النظرية  - واتضح أن الفرق بني قيمة ت. داوو ماالنج ١باملدرسة املتوسطة واحد هاشم 

ولذا يكون الكتاب املطور فعاال أن يستخدمه يف . ١٠,٩٣احلساب تراوح بني  -وت

                                                           
. ص ،)١٩٩٥العبيكان، : الرياض( املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل ابن محد العساف، ١٥٥

١٤١.  



١٢٠ 

 

 

يوجد  حيث ١٥٦ميكن التعميم وهذا يدل على الداللة اجلالية .العربيةتعليم وتعلم اللغة 

الفرق اجلايل بني تعلم اللغة العربية بالكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس 

باملدرسة املتوسطة املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة وبدونه لدى طلبة الصف الثاين 

  .داوو ماالنج ١واحد هاشم 
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١٢١ 

 

  خامسالفصل ال

 

  الخاتمة

 

 ملخص نتائج البحث  .د 

جراء البحث والتطوير شرعت الباحثة يف الكالم على إ منوبعد أن أ�ت الباحثة 

ومما ستايت نتائج البحث الرئيسية وفقا ألسئلة البحث . استنتاج نتائج البحث احملصولة

  : والتطوير اليت ورد�ا الباحثة يف الفصل األول، فمنها

ّمت الكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة  .١

تحليل فبدأت الباحثة ب. بروق وغالاليت قرراها  طواتتابة باقتداء اخلالك

فوجدت أن . ت املوجودة يف تعليم وتعلم اللغة العربيةواملشكالالحتياجات ا

الكتاب التعليمي املستخدم فيه مل يكن مناسبا لدى الطلبة حىت مل يتقنوا الطلبة 

ا العلوم اللغوية إما كالما أو قراءة املواد التعليمية متاما بنسبة مل يقدروا أن يطبقو 

ومجعت الباحثة البيانات واملعلومات لتطوير . أو كتابا وفق للرتاكيب املعلمة

وطورت الباحثة الكتاب الذي اشتمل على . الكتاب أن يكون مناسبا للحاجات

الغالف والبيانات العامة للكتاب واملقدمة للكتاب من كلمة الشكر ودليل 

وبعد أن ّمت . وغريمها، واملواد التعليمية وقائمة املراجع واملصادر استعمال الكتاب

التطوير قّدمته الباحثة إىل اخلرباء ملعرفة صدق الكتاب املطور فحصلت النتيجة 

وهذا التفسري أن الكتاب ميكن أن يستخدمه يف . على معيار جيد جد وصادق

حثة قامت بتعديل وبالرغم ذلك مازالت البا. إمجال بدون التصحيحالتعليم 

يف ميدان حمدد  ١بعدها جرت جتربة املنتج . وتصحيح الكتاب يف النقط املعينة

وكذا نفذت . أى لدى طلبة الصف الثالث ملعرفة أرآءهم عن الكتاب املطور

يف ميدان رئيسي لدى طلبة الصف الثاين ملعرفة أرآءهم  ٢الباحثة جتربة املنتج 



١٢٢ 

 

 

بعد هذه اخلطوات السابقة قامت الباحثة و . وفعالية الكتاب املطور لديهم

بتصحيح النقط احملتاجة من الكتاب وجرت اخلطوة اآلخرية هي اإلنتاج األخري 

للكتاب التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة 

 .الكتابة

مي فعالية الكتاب التعليعرفت  باالختبار القبلي والبعديوبعد أن قامت الباحثة  .٢

فحللت  .يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي لرتقية مهارة الكتابة

 - حصلت قيمة تو  ت-باستخدام الرمز اختبارالباحثة البيانات احملصولة 

مبستوى ) يف اجلدول(النظرية  -تمراجعة إىل قيمة وبعد  ١٣,٠١احلساب 

احلساب  -فادركت الباحثة أن قيمة ت. ٢,٠٨القيمة ) ٪٥( ٠,٠٥الداللة 

يف مادة  الكتاب التعليميأى أن  مردودا Hoن اكف. النظرية -تأكرب من قيمة 

لدي  االفعّ ال يكون  مهارة الكتابةملدخل العلمي لرتقية على أساس االرتاكيب 

أن ويعىن  مقبوال Haوكان  .داوو ماالنج ١الطلبة باملدرسة املتوسطة واحد هاشم 

مهارة ملدخل العلمي لرتقية على أساس ايف مادة الرتاكيب  الكتاب التعليمي

 .داوو ماالنج ١لدي الطلبة باملدرسة املتوسطة واحد هاشم  االفعّ يكون  الكتابة

  

 التوصيات  .ه 

  :انطالقا على نتائج البحث السابقة تعرض الباحثة التوصيات كالتايل

التعليمي املناسب لتعليم اللغة العربية إما  أن يقوم املعلمون بإعداد الكتاب .١

 .مهار�ا وعماصرها

للمعلمني أن يقدموا الطريقة التفاعلية حيت ترتكز عملية التعليم والتعلم يف ينبغي  .٢

 .اللغة العربية حول الطلبة

أن يكثر املعلمون التدريبات بعد انتهاء تعليم املواد التعليمية لتمارس الطلبة على  .٣

 .املعلمة إتقان املواد



١٢٣ 

 

 

 االقتراحات  .و 

  :وتوردها الباحثة فهي كما يلي ومن اإلقرتاحت

أن يكون هذا البحث مفيدا إلعطاء املعلومات الزائدة يف تعليم الرتاكيب اللغوية  .١

 .لطلبة الصف الثاين املتوسط

إن الكتاب املطور ختتصر على مادة الرتاكيب العربية لرتقية مهارة الكتابة  .٢

احث القادم أن يطور املادة لرتقية املهارات األخرى يف فحسب، فمن املمكن للب

 .تعليم وتعلم اللغة العربية

ترجو الباحثة من القراء اإلصالح والنقد البنائي هلذه الرسالة حىت ميكن أن تقوم  .٣

 . �ا الباحثة التصحيح والتعديل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٢٤ 

 

  المراجعالمصادر و 

 المراجع العربية   . أ

االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية  .١٩٨٧. محادة إبراهيم،

  .دارالفكر: القاهرة .األخرى لغري الناطقني �ا

: القاهرة. مناحج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية. ٢٠١١. أبو عالم، رجاء حممود

  . دار النشر للجامعات

دون : اليمن .خصائص تراكيب اللغة العربية .٢٠١٤. الثوري، عبد اهللا علي علي

  .الناشر

  .دار غريب: القاهرة .الشكل والداللة . ٢٠٠٢. عبد السالم السيد حامد،

 .والرسائل العلمية من الفكرة حىت اخلامتةإعداد البحوث . ٢٠١٣. خضر، أمحد إبراهيم

  .جامعة األزهر: القاهرة

 .أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي .٢٠١١. اخلوالدة، حممد حممود

  .دار املسرية: عمان

  .دار الفالح: األردن .أساليب تدريس اللغة العربية .٢٠٠٠. اخلويل، حممد علي

اللغة العربية . ٢٠٠٥. عاد عبد الكرمي عباس الوائليالدليمي، طه علي حسني، وس

  .دار الشروق: عمان .مناهجها وطرائق تدريسها

. العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية البحث. ٢٠٠٠. دويدري، رجاء وحيد

  .دار الفكر: دمسق



١٢٥ 

 

 

 

. البحث العلمي أساسيته النظرية وممارستها العلمية .٢٠٠٨. رجاء وحيد دويدري،

  .دار الفكر: دمشق

دار : دمسق .اللباب يف قواعد الغة العربية واآلت األدب .١٩٨٣. سراج، حممد على

  .الفكر

الدار املصرية : القاهرة. تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. ١٩٩٦. شحاتة، حسن

  .اللبنانية

الدار : مصر .أساسيات التدريس الفعال يف العامل العريب . ١٩٩٣. شحاته،حسن

 .املصرية اللبنانية

املكتبة : بريوت .اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا. ١٩٩٨. الصميلي، يوسف

  .العصرية

. ةدليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربي. ١٩٨٥. طعيمة، رشدى أمحد

  .جامعة أم القرى: مكة املكرمة

يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، اجلزء  املرجع. ١٩٨٦. طعيمة، رشدى أمحد

  .جامعة أم القرى: مكة املكرمة .الثاين

: القاهرة. املهارات اللغوية مستويا�ا تدريسها صعوبتها. ٢٠٠٤. طعيمة، رشدى أمحد

  .دار الفكر العريب

: الرباط. تعليم العربية لغري الناطقني �ا مناهجه وأساليبه. ١٩٨٩. طعيمة، رشدي أمحد

  . املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة



١٢٦ 

 

 

 

دار الكتب  .مناهج البحث يف العلوم االجتماعية. ٢٠٠٨. عبد املؤمن، على معمر

  .ليبيا: الوطنية

. البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. ١٩٩٧ ،واآلخرون ،ذوقات ،عبيدات

  .دار أسامة: الرياض

: الرياض .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. ١٩٩٥. العساف، صاحل ابن محد

   .العبيكان

  . دار احلديث: القاهرة .املغين يف تصريف األفعال. ٢٠٠٥. عضيمة، حممد عبد اخلالق

  .UIN MALIKI Press: ماالنج. علم الصرف نظرياته وتطبيقاته. ٢٠١٦. منجية، معرفة

  .الرياض: مكتبة الرشد  .طرق تدريس العلوم .٢٠٠٦. عطيو، حممد جنيب مصطفى

مكتبة : بريوت. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها .٢٠٠٠. عليان،أمحد فؤاد

  .لبنان

أسس إعداد الكتب التعليمية  . دون السنة. الغايل، ناصر عبد اهللا، وعبد احلميد عبد اهللا

  .دار االعتصام: القاهرةلغري الناطقني بالعربية، 

 دار :القاهرة .لتعليما وتطوير تكنولوجيا .٢٠٠٢ .السالم عبد العظيم عبد الفرجاين،

  .الغريب

تطوير كتاب تعليم مهارة الكالم العريب لطلبة قسم التمريض يف . ٢٠١٢. فكري، أمحد

حبث تطويري وجترييب باملعهد بينا إنساين ساكيت (ضوء تعليم اللغة ألغراض خاصة 

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة يف تعليم )العايل للتمريض كرينجي أندونيسيا
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كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج. اللغة العربية

  .احلكومية ماالنج

إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني . ٢٠١١ .الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم

  .دون الناشر: الرياض .�ا

: عمان .در املعلوماتالبحث العلمي واستخدام مصا. ١٩٩٩. عامر إبراهيمقنديلجي، 

  .ازوري العلميةيدار ال

  .دار اهلندسية:، مصر املعجم الوسيط اجلزء الثاين. ١٩٨٥. جممع اللغة العربية

املرجع يف . ٢٠١٠. مدكور، على أمحد، ورشدي أمحد طعيمة وإميان أمحد هريدي

  .العريبدار الفكر : القاهرة. مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

  .مكتبة الفالح: الكويت .تدرس فنون اللغة العربية. ١٩٨٤. مدكور، علي أمحد

  .دار املعارف: القاهرة .٢لسان العرب اجللد  . ه ١١١٩ .منظور، ابن

  .دار املعارف: القاهرة .٣لسان العرب اجللد  . ه ١١١٩ .منظور، ابن

  .دار املعارف: القاهرة .٥لسان العرب اجللد . ه ١١١٩. منظور، ابن

  .دار املعارف :القاهرة .٦ لسان العرب اجللد. ه ١١١٩. منظور، ابن

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية . ١٩٨٣. ورشدي أمحد طعيمة ،حممد كامل الناقة،

  .جامعة أم القرى: مكة مكرمة .للناطقني بلغات أخرى إعداده حتليله تقوميه

اململكة . تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. ١٩٨٥. الناقة، حممود كامل

  .جامعة أم القرى: السعودية
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: الرياض أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفها،.  ٢٠١٠. الناقة، حممود كامل

  .إيسيكو

ر الكتاب دا: بريوت .القواعد األساسية للغة العربية. ٢٠٠٢. اهلامشي، السيد أمحد

  .العلمية

مكتبة الرتبية العريب : رياض. ١٩٨٥. وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا

  .لدول اخلليج

املرجع يف تعليم اللغة العربية  . ٢٠٠٣. فتحى علي وحممد عبد الرؤوف الشيخ ،يونس

  .مكتبة وهبة: القاهرة .لألجانب
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 لمحة عن ميدان الدراسة

وقد قامت الباحثة بالبحث يف إحدى املدارس اإلسالمية يف ماالنج كميدان 

داوو ماالنج وقد بنيت املدرسة سنة  ١وهي املدرسة املتوسطة واحد هاشيم . الدراسة

وجرت فيها عملية التعليم والتعلم إما الدروس الدينية أو . أ ٣٣يف شارع جيتس  ١٩٨٧

شبه ذلك وينفذها املعلمون احملرتفون واملتمكنون يف  اللغوية أو الطبيعية أو اجتماعية وما

  .   ختصصهم

  :وأما أمساء رؤساء هلذه املدرسة حىت اآلن، فهي كما يلى

  )١٩٩٣- ١٩٨٧(الدكتورندوس حممد حىت  - ١

  )١٩٩٥ -  ١٩٩٣(الدكتورندوس سورنو  - ٢

  )١٩٩٨ -  ١٩٩٥(سييت ساهرة مصباح  - ٣

  ) ٢٠٠٤ -  ١٩٩٨(ورمني هادي سنريو   - ٤

  )٢٠٠٩ - ٢٠٠٤(ر خزينة األسرا - ٥

  )اآلن -  ٢٠٠٩(الدكتورند سييت نور هداية  - ٦

  

داوو ماالنج بني ثالث مراحل منها  ١وترتاوح املدرسة املتوسطة واحد هاشيم 

املرحلة األوىل من الصف األول واملرحلة الثاين من الصف الثاين واملرحلة الثالثة من 

اجلدول عن عدد الطلبة لكل ومما سيأيت . الصف الثالث وتضم من الطالب والطالبات

  :الفصول

  ٤.١اجلدول 

  عدد الطلبة لكل الفصول

  الطالبات  الطالب  الصف  الرقم

  -  ٢٤  السابع أ  ١

  ١٦  -  السابع ب  ٢



 

 

 

  -  ٢١  الثامين أ  ٣

  ٢٣  -  الثامين ب  ٤

  -  ٢١  التاسع أ  ٥

  ٢٥  -  التاسع ب  ٦

  ٢٣  -  التاسع ج  ٧

  ٨٧  ٦٦  المجموع

  

وجرت البحث يف هذا امليدان بعدة اخلطوات أي من نشاط حتليل اإلحتياجات 

التعليمي يف مادة الرتاكيب على أساس املدخل العلمي واملشكالت إىل إمتام الكتاب 

وكانت التجربة امليدانية بتطبيق الكتاب املطور لدى الطلبة من . لرتقية مهارة الكتابة

 .عالية الكتابالصف الثاين أ حلصول على بيانلت ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANGKET RESPON SISWA 
 

Untuk Buku Ajar Materi Tarakib dengan Pendekatan Saintifik untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis 

 

 

A. Identitas Siswa 

1. Nama Siswa  : 

2. No. Absen  : 

 

B. Petunjuk 

1. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 

yang anda rasakan, anda lihat dan anda pelajari. 

2. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 

memilih di antara jawaban tersebut dengan memberikan tanda silang (x) 

pasa jawaban yang anda anggap benar dan sesuai. 

3. Alternatif jawaban: 

Skala Penilaian (Tanggapan) 

5 4 3 2 1 

Sangat menarik Menarik Rata-rata Kurang menarik Tidak menarik 

Sangat mudah Mudah Rata-rata Kurang mudah Tidak mudah 

Sangat jelas Jelas Rata-rata Kurang jelas Tidak jelas 

Sangat senang Senang Rata-rata Kurang senang Tidak senang 

Sangat bisa Bisa Rata-rata Kurang bisa Tidak bisa 

Sangat aktif Aktif Rata-rata Kurang aktif Tidak aktif 

 

C. Pernyataan Angket 

 

1. Apakah buku Tarakib al-Arabiyah dengan pendekatan saintifik menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

 



 

 

 

2. Apakah  belajar tarakib menggunakan buku Tarakib al-Arabiyah dengan 

pendekatan sainstifik mudah? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

3. Apakah  tulisan yang digunakan dalam buku Tarakib al-Arabiyah dengan 

pendekatan saintifik jelas? 

a. Sangat jelas 

b. Jelas 

c. Rata-rata 

d. Kurang jelas 

e. Tidak jelas 

 

4. Apakah pewarnaan pada masing-masing bab dalam buku menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

5. Apakah anda senang belajar tarakib menggunakan buku Tarakib al-

Arabiyah dengan pendekatan sainstifik? 

a. Sangat senang 

b. Senang  

c. Rata-rata 

d. Kurang senang 

e. Tidak senang 

 

6. Apakah dengan menggunakan buku Tarakib al-Arabiyah membuat anda 

lebih aktif belajar? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif  

c. Rata-rata 

d. Kurang aktif 

e. Tidak aktif 

 

 



 

 

 

7. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam buku bisa melatih kemampuan 

anda? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa  

c. Rata-rata 

d. Kurang bisa 

e. Tidak bisa 

 

8. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku mudah dipahami? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

9. Apakah petunjuk dan perintah yang digunakan dalam buku mudah 

dipahami? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

10. Apakah contoh-contoh dalam buku Tarakib al-Arabiyah mudah dipahami? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah  

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANGKET UJI COBA PRODUK 
 

Untuk Buku Ajar Materi Tarakib dengan Pendekatan Saintifik untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis 

 

A. Identitas Siswa 

1. Nama Siswa  : 

2. No. Absen  : 

 

B. Petunjuk 

1. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 

yang anda rasakan, anda lihat dan anda pelajari. 

2. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 

memilih di antara jawaban tersebut dengan memberikan tanda silang (x) 

pasa jawaban yang anda anggap benar dan sesuai. 

3. Alternatif jawaban: 

Skala Penilaian (Tanggapan) 

5 4 3 2 1 

Sangat 

menarik 
Menarik Rata-rata 

Kurang 

menarik 
Tidak menarik 

Sangat mudah Mudah Rata-rata 
Kurang 

mudah 
Tidak mudah 

Sangat jelas Jelas Rata-rata Kurang jelas Tidak jelas 

Sangat senang Senang Rata-rata 
Kurang 

senang 
Tidak senang 

Sangat bisa Bisa Rata-rata Kurang bisa Tidak bisa 

Sangat sesuai Sesuai Rata-rata Kurang sesuai Tidak sesuai 

Sangat aktif Aktif Rata-rata Kurang aktif Tidak aktif 

 

C. Pernyataan Angket 

 

1. Apakah buku Tarakib al-Arabiyah dengan pendekatan saintifik menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 



 

 

 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

2. Apakah belajar tarakib menggunakan buku Tarakib al-Arabiyah dengan 

pendekatan sainstifik mudah? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

3. Apakah tulisan yang digunakan dalam buku Tarakib al-Arabiyah dengan 

pendekatan saintifik jelas? 

a. Sangat jelas 

b. Jelas 

c. Rata-rata 

d. Kurang jelas 

e. Tidak jelas 

 

4. Apakah pewarnaan pada masing-masing bab dalam buku menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

5. Apakah anda senang belajar tarakib menggunakan buku Tarakib al-

Arabiyah dengan pendekatan sainstifik? 

a. Sangat senang 

b. Senang  

c. Rata-rata 

d. Kurang senang 

e. Tidak senang 

 

6. Apakah dengan menggunakan buku Tarakib al-Arabiyah membuat anda 

lebih aktif belajar? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif  

c. Rata-rata 

 



 

 

 

d. Kurang aktif 

e. Tidak aktif 

 

7. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam buku bisa meningkatkan 

kemampuan anda dalam memahami tarakib? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa  

c. Rata-rata 

d. Kurang bisa 

e. Tidak bisa 

 

8. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam buku bisa meningkatkan 

kemampuan anda dalam menulis? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa  

c. Rata-rata 

d. Kurang bisa 

e. Tidak bisa 

 

9. Apakah bahasa dan perintah yang digunakan dalam buku mudah dipahami? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

10. Apakah materi dalam buku Tarakib al-Arabiyah sesuai dengan kemampuan 

anda? 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai  

c. Rata-rata 

d. Kurang sesuai 

e. Tidak sesuai 

 

 

 

 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Madrasah : Madrasah Tsanawiyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII / Genap (1) 

AlokasiWaktu : 4 x 40 menit (2 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifi kasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1. Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah  

3.1. Memahami makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat  املصدر yang berkaitan dengan topik: التداوي secara 

tertulis. 



 

 

 

4.1. Mendemonstrasikan ungkapan informasi tulisan sederhana tentang topik: 

 dan unsur kebahasaan املصدر dengan memperhatikan struktur teks التداوي

yang benar dan sesuai konteks. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1.1.1. Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah  

1.1.2. Menunjukkan kesadaran bahwa percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah  

2.1.1. Menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah  

2.1.2. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan social sekitar rumah dan sekolah  

3.1.1. Membedakan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 

kebahasaan dengan benar  

3.1.2. Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang sedang 

dipelajari dari ujaran kata sederhana terkait topik: التداوي 

4.1.2. Mengungkapkan kalimat dengan tulisan sesuai dengan unsur kaidah yang 

sedang dipelajari entang topik: التداوي 

4.1.3. Mencoba mendemonstrasikan ungkapan informasi tulisan sederhana 

tentang topik:  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur  التداوي

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 

D. Materi Pembelajaran 

 Membiasakan peserta didik untuk jujur dan percaya diri 

 Memberi motivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri 

 Ujaran (kata, frase atau kalimat) tentang topik التداوي dengan struktur املصدر 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 املصدر�الصر�ح

 الِكَتاَبة

 الِقَراَءة

َ�اب
َّ

 الذ

 الَعَمل

ْبخ
َّ
 الط

ة
َ
ال  الصَّ

 ِ�َراَدة

 ا�ُ�ّب 

  ِ�ْيَمان

  �ْسِتَماع

املصدر�الصر�ح

 Perbedaan susunan kalimat dengan menggunakan 
masdar muawwal
Warna biru

Warna hijau

 

املصدر�الصر�ح  املصدر�املؤول

الِكَتاَبة/ِكَتاَبة ُتَب أن�
ْ

  َيك

الِقَراَءة/ِقَراَءة  أن�
َ
 َيْقَرأ

َ�اب
َ
َ�اب/ذ

َّ
الذ َ�َب أن�

ْ
 َيذ

الَعَمل/َعَمل  َ�ْعَمَل أن�

ْبخ
َ
ْبخ/ط

َّ
الط ُبَخ �أن

ْ
 َيط

ة
َ
ة/َصال

َ
ال الصَّ �َ أن�

ّ
 ُيَصِ�

ِ�َراَدة/ِإَراَدة  ُيِرْ�َد أن�

ا�ُ�ّب /ُحّب   ُيِحبَّ أن�

ِ�ْيَمان/ِإْيَمان   ُيْؤِمَن أن�

�ْسِتَماع/ِاْسِتَماع   َ�ْسَتِمَع أن�

املصدر

املصدر�الصر�ح املصدر�املؤول

Perbedaan susunan kalimat dengan menggunakan 
masdar muawwal dan masdar sharih. 

biru menunjukkan masdar muawwal. 

hijau menunjukkan masdar sharih. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر�املؤول املصدر�الصر�ح

ِرْ�د
ُ
  أ

َ
  الُقْرآن�ِقَراَءة

Saya ingin membaca Al-Quran 
 

رِ 
ُ
� د�ْ أ

َ
َرأ

ْ
ق

َ
ْن�أ

َ
  الُقْرآنأ

Saya ingin membaca Al-Quran 

ْحَمد�ُيِحّب 
َ
ْبَخ  أ

َ
َعاِم�الَعَرِ�ّي �ط

َّ
 الط

Ahmad suka memasak makanan 
Arab 

ْحَمد�ُيِحّب 
َ
بَ  أ

ْ
ْن�َيط

َ
َعاَم�الَعَرِ�ّي �َخ أ

َّ
  الط

Ahmad suka memasak makanan 
Arab 

 

ْسَتِطْيع
َ
ْعَب  �

َ
َرة�الَيْوم�ل

ُ
  الك

Kamu dapat bermain bola hari ini 
 

ْسَتِطْيع
َ
ْن� �

َ
 أ

َ
َعَب ت
ْ
َرة�الَيْوم�ل

ُ
  الك

Kamu dapat bermain bola hari ini 

ْ�ِ�م
َ
  ِبا��ِ�ْيَماُن  َيِجب�َعل

Mereka wajib beriman kepada 

Allah 

 

ْ�ِ�م
َ
ْن��ُيْؤِمُنْوا َيِجب�َعل

َ
  ِبا��أ

Mereka wajib beriman kepada 
Allah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perbedaan penggunaan masdar muawwal dan masdar 
sharih  dalam kalimat. 
Warna biru menunjukkan masdar muawwal. 

 Warna hijau menunjukkan masdar sharih. 
 Terjemahan dari setiap kalimat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  النوع  ا��ملة

ْمِس 
َ
ْحَمد�الُقْرآن�باأل

َ
�أ

َ
َرأ

َ
  ق

Ahmad telah membaca Al-Quran kemarin 

  الفعل�املا���

ْحَمد�الُقْرآن��ن
َ
�أ

ُ
  َيْقَرأ

Ahmad sedang membaca Al-Quran sekarang 

 الفعل�املضارع

ْحَمد�الُقْرآن�
َ
�أ

َ
�أْن�َيْقَرأ   ُيِحبُّ

Ahmad suka membaca Al-Quran. 

 املصدر�املؤول

�لَنا
ٌ
�الُقْرآن�ُمِفْيِدة

ُ
  ِقَراَءة

Membaca Al-Quran bermanfaat bagi kita 

  املصدر�الصر�ح

 

  
  
  

 ومصدر�ا�لثال�ي�املجّرد�مع��مثلةلأوزان�

َعَل  -١
َ
 َيْفُعُل  – ف

 الفعل�املا��� الفعل�املضارع املصدر

 
ً
ال

ْ
ك

َ
ُل  أ

ُ
�

ْ
َل  َيأ

َ
�

َ
 أ

 
ً
ْوال

ُ
ُل  ُدخ

ُ
َل  َيْدخ

َ
 َدخ

  ُسُقْوط
ُ
  َ�ْسُقط

َ
 َسَقط

 َدَرَس  ْدُرُس يَ  ِدَراَسة

ُتُب  ِكَتاَبة
ْ

َتَب  َيك
َ

 ك

  َزاَر  َيُزْوُر  ِزَ�اَرة

 Perbedaan penggunaan fi’il madhi, fi’il mudhari’ dan 
masdar dalam kalimat. 

 Terjemahan dari setiap kalimat. 
 Kata yang ditebalkan. 

 

 Masdar berdasarkan wazan dalam  fi’il madhi dan  

mudhari’ 

 Contoh kata kerja dari setiap wazan. 



 

 

 

َعَل� -٢
َ
 َيْفِعُل �–ف

 الفعل�املا��� الفعل�املضارع املصدر

 َرَجَع  َيْرِجُع  ُرُجْوًعا

 َضَرَب  َيْضِرُب  ًضْرً�ا

 
ً
ْسال

َ
ِسُل  غ

ْ
َسَل  َ�غ

َ
 غ

ع َيِ�ْيُع  َبْيًعا
َ
 با

 َوَجَب  َيِجُب  ُوُجْوً�ا

َعَل� -٣
َ
 َيْفَعُل �–ف

 الفعل�املا��� الفعل�املضارع املصدر

  ِبَداَية،�َبْدء
ُ
  َيْبَدأ

َ
 َبَدأ

 َجَمَع  َيْجَمُع  ْجْمًعا

 َزَرعَ  َيْزَرعُ  ِزَراَعة

  ِقَراَءة
ُ
  َيْقَرأ

َ
َرأ

َ
 ق

ِعَل� -٤
َ
 َيْفَعُل �–ف

املضارعالفعل� املصدر  الفعل�املا��� 

ْوً�ا
ُ
ُب  ُر�

َ
 َرِكَب  َيْرك

ْرً�ا
ُ

ِرُب  ش
ْ

ِرَب  َ�ش
َ

 ش

ْ�ًما
َ
ِ�َم  َيْفَ�ُم  ف

َ
 ف

ِعَل� -٥
َ
 َيْفِعُل �–ف

 الفعل�املا��� الفعل�املضارع املصدر

 َحِسَب  َيْحِسُب  ِحْسَبان

ُعَل� -٦
َ
  َيْفُعُل �–ف

 الفعل�املا��� الفعل�املضارع املصدر

 َحُسَن  َيْحُسَن  ُحْسًنا

َ�ة
ْ
�

َ
ُ�  ك

ُ
�

ْ
َ�  َيك

ُ
�

َ
 ك



 

 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Uraian Waktu 

Pendahuluan 

Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan ruang kelas 
Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran 
dengan do’a bersama 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek 
penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

Afektif: 
Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur 
dan percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan 
bahasa Arab 
Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya 
diri. 

Mengamati : 
Mengamati contoh-contoh tarkib dalam buku. 
Mengikuti petunjuk-petunjuk pengamatan dalam buku. 
Membandingkan penggunaan antara kalimat-kalimat 
tanya terkait topik tentang berobat sesuai dengan 
tarkib yang dipelajari. 
Menuliskan hasil pengamatan di tabel yang tersedia. 
 
Menanya: 
Melakukan tanya jawab sederhana tentang tarkib yang 
dipelajari. 
Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 
tertulis/lisan. 
Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik dan tarkib. 
Menanyakan kata/kalimat yang belum dipahami 
kepada teman atau guru sesuai tarkib yang dipelajari 
secara lisan. 
 
Mencoba: 
Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan 
topik tentang berobat dan tarkib yang sedang dipelajari 
Menyusun kata, dan kalimat sederhana tentang berobat 
sesuai tarkib yang sedang dipelajari 
Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan tarkib yang dipelajari secara tertulis. 

60 Menit 



 

 

 

Penutup 

Guru memberikan penguatan materi ajar. 
Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
peserta didik untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 
Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup 
majlis 

10 Menit 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Uraian Waktu 

Pendahuluan 

Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan ruang kelas 
Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran 
dengan do’a bersama 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek 
penilaian 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

Afektif: 
Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur 
dan percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan 
bahasa Arab 
Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya 
diri. 
 
Menganalisis: 
Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 
dan tarkib yang dipelajari 
Membedakan penggunakan masdar muawwal dan 
sharih 
Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan tarkib yang dipelajari 
 
Mengkomunikasikan: 
Menyimpulkan kaidah tarkib yang dipelajari dengan 
tulisan 
Mendiskusikan kesimpulan dengan teman kelompok 
Menyampaikan hasil akhir diskusi kelompok di depan 
kelas secara lisan. 
 

60 Menit 

Penutup 

Guru memberikan penguatan materi ajar. 
Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
peserta didik untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya.. 
Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis 

10 Menit 



 

 

 

F. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

KI-1 Observasi 

KI-2 Penilaian Diri 

KI-3 Tes Tulis 

KI-4 Praktek 

2. Instrumen Penilaian 

1. Instrumen Penilaian Sikap Spiritual Dengan teknik Observasi 

Indikator: 

Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah 

Allah dalam berkomunikasi 

No Nama Siswa 
Aspek Observasi 

Total Skor 
1 2 3 

1      
2      
3      

Keterangan Aspek Pengamatan: 

a. Menganggukkan kepala saat ditanya ‘apakah bahasa Arab anugerah Allah”. 

b. Mendengarkan dengan khidmat ketika diungkapkan bahasa Arab dihadapannya. 

c. Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa Arab. 

Keterangan Rubrikasi: 

(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika 

tidak pernah) 

3. Instrumen Penilaian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri 

PENILAIAN SIKAP SOSIAL (PERCAYA DIRI) 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 

melakukan  

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan  

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 



 

 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas    : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 
1 Berani presentasi di depan kelas     

2 
Berani berpendapat, bertanya, atau 

menjawab 
pertanyaan 

    

3 
Berpendapat atau melakukan kegiatan 

tanpa ragu-ragu 
    

4 Mampu membuat keputusan dengan cepat     
5 Tidak mudah putus asa/pantang menyerah     

Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran : 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

���� ���������

���� ��������
 x 4 = Skor Akhir  

Contoh : 

Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir : 

��

��
  x  = 2,8 

Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik   : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup   : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang  : apabila memperoleh skor: skor ≤ 1,33 

Keterangan Rubrik: 

1. Saya ingin tahu ungkapan tentang benda-benda yang ada di lingkungan saya. 

2. Saya merasa senang ketika mengetahi ungkapan berbahasa arab sesuai dengan 

tarkib yang saya pelajari. 

Keterangan Rubrikasi: 

(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika 

tidak pernah) 



 

 

 

4. Penilaian Tes Tulis 

5. Penilaian Tes Praktek 

Instrumen soal : 

 

اِل�
َ
ِمث

ْ
ا�ِلل

ً
ق

ْ
�ِوف

َ
��ِتَية

َ
ة

َ
ْسِئل

َ
ِجْيَب��

ُ
�ت

ْ
ن

َ
 ! َجّرُِب�أ

ل�املصدر�الصر�ح�إ���املصدر�املؤول�:  )١(تدر�ب�   َحِوّ

اِلَبة�: مثال����
َ
ِرْ�ُدالط

ُ
اَوَل ت

َ
ن

َ
ْور��ن���ت

ُ
اَوَل ... (    الُفط

َ
ن

َ
�

َ
�ت

ْ
ن

َ
  ...) أ

ِرْ�د�الطالبة�� =             
ُ
اوَل ت

َ
ن

َ
�

َ
�ت

ْ
ن

َ
ْور��ن��أ

ُ
  الُفط

ِحّب��-١
ُ
ْوَب أ

ُ
ْدَرَسة�����������������ُرك

َ
��امل

َ
اَرة�ِإ� يَّ ب(... السَّ

َ
ْرك

َ
�أ

ْ
ن

َ
  ...) أ

  :جواب�

  

ْسَتِطْيِعْ�َن��-٢
َ
 َ�ْل��

َ
ْبخ

َ
َعام�ِبَنْفِسك�؟������������ط

َّ
ُبِ��(... الط

ْ
ط

َ
�ت

ْ
ن

َ
  ...) أ

  :جواب�

  

ل��-٣ ِضّ
َ
ف

ُ
مأ

ُّ
ل

َ
�

َّ
ْدَرَسة������������الت

َ
ة�ِ���امل ة�الَعَرِ�يَّ

َ
غ

ُّ
َم (... ِبالل

َّ
ل

َ
�

َ
ت

َ
�أ

ْ
ن

َ
  ...) أ

  :جواب�

  

اِلب��-٤
َّ
��الط

َ
َدِرّس�ِ�ْسِتَماعُ َيِجُب�َع�

ُ
ِم�امل

َ
ال

َ
��ك

َ
ِمَع .   (.. ِإ�

َ
�َ�ْست

ْ
ن

َ
  ...) أ

  :جواب�

  

 َ�ْل�ُيْمِكن��-٥
ُ

ذ
ْ

خ
َ
ْدِوَ�ة�َمرَّ �أ

َ
�َواِحَدة؟����������َ�ِذِه��

ً
 ( ... ة

َ
ذ

ُ
  ...)  أن�آخ

    :جواب� 

  

ْصَدر:  )٢(تدر�ب�
َ
َضارِع�ِبامل

ُ
ل�الِفْعَل�امل   !َحِوّ

ِحّب�) ١: (مثال�                     
ُ
ْدَرَسة�أن�أركبأ

َ
��امل

َ
اَرة�ِإ� يَّ   السَّ

ِحّب�=                                   
ُ
ْوَب أ

ُ
ْدَرَسة��ُرك

َ
��امل

َ
اَرة�ِإ� يَّ   السَّ



 

 

 

َ��الُصْبَح�ِ���َجَماَعٍة ) ٢(                               
ّ

ْ�ِ�د�ِلُيَصِ�
َ
��امل

َ
ْحَمد�ِإ�

َ
َ�َب�أ

َ
  ذ

ْبِح�ِ���َجَماَعٍة =                                    ِة�الصُّ
َ
ْ�ِ�د�ِلَصال

َ
��امل

َ
ْحَمد�ِإ�

َ
َ�ب�أ

َ
  ذ

١- � ِحبُّ
ُ
َ�َب أ

ْ
ذ

َ
�أ

ْ
ن

َ
ْدَرَسة�َصَباًحا�َباِكًرا أ

َ
��امل

َ
  ِإ�

  : جواب�

  

ْسَتِطْيِعْ�َن� -٢
َ
ُبِ��َ�ْل��

ْ
ط

َ
�ت

ْ
ن

َ
َعام�الَعَرِ�ّي؟�أ

َّ
  الط

  :جواب�

  

َب َيِجُب� -٣
ُ
ت

ْ
ك

َ
�ن

ْ
ن

َ
ة��أ ة�الَعَرِ�يَّ

َ
غ

ُّ
  َ�ِذِه�الُدُرْوس�ِبالل

  :جواب�

  

ة� -٤ ة�الَعَرِ�يَّ
َ
غ

ُّ
ُم�الل

َّ
َتَعل

َ
َ�َم ن

ْ
ف

َ
  الُقْرآَن�َوا�َ�ِدْيث��ِلن

  :جواب�

َتَبة� -٥
ْ

ك
َ
��امل

َ
َ�ْبُت�ِإ�

َ
 ذ

َ
َرأ

ْ
ق

َ
ة�أل ة�الَعَرِ�يَّ

َّ
َجل

َ
  امل

  :جواب�

  

م� -٦
ْ
ة�َرق

َ
ْرف

ُ
َنا�الغ

ْ
ل

َ
ـُزْوَر  ٩َدخ

َ
ِرْ�ض���ِلن

َ
  َصِدْيِقَنا�امل

 :جواب�

  

ل��جابة�) : ٣(تدر�ب� ِمّ
َ

  ك

ال��
َ
ة�؟�: ِمث ة�الَعَرِ�يَّ

َ
غ

ُّ
ُمْون�الل

َّ
َتَعل

َ
ا�ت

َ
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َ
  ِمل
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ْ

ف
َ
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غ
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ف
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م�الل
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ـــــَتَعل

َ
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َ
�ِلف

  الُقْرآن



 

 

 

ِفْزُ�ْون�؟�-١
ْ
ل اِ�د�الِتّ

َ
ش

ُ
ا��

َ
اذ

َ
  ِمل

خَبار...      
َ
���

َ
ْسَتِمَع�ِإ�
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ْ
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ُ
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ُزوَر�امل
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G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

Papan Tulis, Spidol dan benda-benda di lingkugan peserta didik 

2. Sumber Pembelajaran 

Buku الرتاكيب العربية لتعليم مهارة الكتابة 

 

  ............…….., …………………… 

       Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 Rizka Utami 
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  االختبار البعدي
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1. Dokter bekerja di rumah sakit untuk mengobati orang sakit. 

2. Ayah ingin membeli obat di apotik. 

  :ال��جمة�

١. ......................................... 

٢. ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  حين عملية التجربةالصور 

  

 

 

 



 

 

 

 السيرة الذاتية

  

  رزكا أوتامي:       االسم

  ١٩٩٣نوفمبري  ٧باباه سواك، :  املكان وتاريخ امليالد

  باباه سواك، كوتابلنج، بريون، آتشيه:     العنوان احلايل

  ١٦٧٢٠٠٠٥:     رقم الطالب

  قسم املاجستري لتعليم اللغة العربّية:       القسم

  gmail.comrizkautami70@:     بريد اإلليكرتوين

   ٠٨٥٢٩٦٠٢٣٢٠٢ :    اتفرقم اهل

  .احلكومية كوتابلنج اإلبتدائية درسةامل. ١:  الّسرية الرتبوية

  .املتوسطة احلكومية غند فورااملدرسة . ٢

  .املدرسة العالية احلكومية ماتنج. ٣

 تأهيل املعلمنيالعربية يف كلّية علوم الرتبية و قسم تعليم الّلغة . ٤

  .بندا آتشيهاإلسالمّية احلكومّية  الرانرييجبامعة 

قسم املاجستري لتعليم الّلغة العربّية يف كلّية الدراسات العليا . ٥

  .جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
 

 

 

 

 

 

 

 


