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 أهدى هذا البحث الجامعي إلى :

 أمي الكريمة أّم نجاح وأبي الكريم مكرم

يرجى رضاهما وعس ى هللا أن يرحمهما كما ربياني صغيرا واحفظهما هللا وأبقاهما في 

 سالمة الدين والدنيا

 أخي وأختي املحبوب

 فيك منياتي وأكمل شوقي 

 اللهّم احفظنا من عذاب النار 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج
 

 شكر و تقدير 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل، الحمد هلل الذي أنزل القرآن وأوضح فيه أحكام اإلسالم والبيان 

وأمر نبيه أن يبّين للناس ما نزل إليه فبّينه غاية البيان. الصالة و السالم على سيدنا 

م وعلى اله وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم 
ّ
وموالنا محمد صلى هللا عليه وسل

 خالصا لوجه الكريم. 

سرور أن أقدم خالص شكري و تقديري بمناسبة نهاية كتابة رسالتي، و فبكل 

 من أولئك: 

بوصفه مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  األستاذ الدكتور عبد الحارسفضيلة  .1

 اإلسالمية الحكومية ماالنج.

بوصفه عميد كلية علوم  الحاج أغوس ميمون املاجستير الدكتور فضيلة  .2

 التربية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.

بوصفها رئيسة قسم  الدكتورة الحاجة مملوءة الحسنة املاجستيرفضيلة   .3

تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج على 

 راج هذا البحث الجامعي بهذه الصورة.دعمها الروحي حتى تّم إخ

اديمي بوصفه املشرف األكالدكتور الحاج سيف املصطفي املاجستير  فضيلة  .4

ة البحث.
ّ
 الذي يرشدني بالصبر حين في الجامعة ولتمام خط

الذي يفضل بإشراف البحث و تقديم  الدكتور محمد والد املاجستيرفضيلة  .5

 التي ساعدني كثيرا في إكمال هذا البحث.اإلرشادات النافعة و التوجهات املفيدة 

جميع  األساتيذ واألستاذات بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  .6

ماالنج الذي ينورون روحي بعلومهم و إرشاداتهم حتى تتم كتابة هذا البحث 

 الجامعي.
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شكرا جزيال خاصة إلي صاحبتي املحبوبة سيتي دّرة النصيحة هي التي قد  .7

 تني في إكمال هذا البحث الجامعي.ساعد
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 مستخلص البحث

تطوير كتاب التراكيب املصاحب للغة العربّية على أساس  .م2018 .كنت ناديةسلمى،

غة العرب. البحث الجامعي، قسم تعليم الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي 
ّ
 .ّيةالل

ية علوم التربية والتعليم
ّ
 جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج. .كل

 املشرف : الدكتور محّمد والد املاجستير

 الكلمات األساسية : كتاب التراكيب املصاحب، اللغة العربّية، الخريطة الذهنية

( معرفة كيف تطوير كتاب التراكيب املصاحب للغة العربية على 1الهدف في هذا البحث هو: 

( معرفة ما مواصفات كتاب التراكيب املصاحب للغة 2أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي. )

( معرفة كيف فّعالية كتاب التراكيب 3العربية على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي. )

صاحب للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي. هذه كلها مهّم ألّن تالميذ امل

الفصل الثاني باملدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان يشعرون بالصعوبة لفهم مواد 

شؤون طبعة وزارة ال 2013التراكيب للمستوى الثاني في الكتاب التعليمي " اللغة العربّية باملنهج 

الدينية اإلندونيسّية " مع أّن التراكيب والقواعد هوش يء مهّم وأساس في تعليم اللغة العربية فيحتاج 

التالميذ إلى وجود كتاب التراكيب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة الذهنية. ألّن بالخريطة 

 فهم املواد.  الذهنية امللونة واملشوقة يشجع التالميذ في التعليم ومساعدتهم في

( ADDIEمنهجية البحث املستخدمة في هذا البحث هوالبحث التطويري على نموذج أددي )

 وهوبالخطوات الخمسة : التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقويم.

( تطوير كتاب التراكيب املصاحب للغة العربية على 1أّما نتائج البحث في هذا البحث هي: ) 

أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي بالخطوات الخمسة وهي التحليل )تحليل الهدف وتحليل 

الحاجة وتحليل خصائص التالميذ(، وتصميم املنتاج، والتطوير )التصديق من خبير املواد وخبير 

غة وخبير التصميم(، وتطبيق املنتاج، والتقويم املنتاج. )ا
ّ
( مواصفات كتاب التراكيب املصاحب 2لل

هي: امللّون، ويستخدم  A5للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوية بمعيار 

صاحب ( فّعالية كتاب التراكيب امل3)  .الصور، ويستخدام الرموز، ويستخدم الكلمات املفتاحية

د ومقّرر يساعد التالميذ في فهم 
ّ
للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوية مؤك

املواد التركيب من الكتاب التعليمي وهذا يعتمد على : النتيجة من االختبار التائي : نتيجة التائي 

بمعنى يوجد التأثير  مقبول  Haمردود و Hoإذن  2،007<  6،904الحساب < نتيجة التائي الجدول = 

في استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي ملساعدة 

فهم تالميذ الفصل الثاني على املواد التراكيب للمستوى الثاني )للسنوي اآلخر( وكان كتاب التراكيب 

 املصاحب فّعاال.
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ABSTRACT 

Salma,  Kunti Nadiyah. 2018. The Development of Arabic Grammar Companion Book by 

Concept of Mind Mapping for Senior High School. Essay. Arabic Education 

Department. Faculty of Tarbiyah and Teaching Education. Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University Malang. 

Advisor : Dr. Muhammad Walid, MA 

Keywords : Grammar Companion Book, Arabic Language, Mind Mapping 

The purpose of this research are: 1) To know how does the process of developing Arabic 

grammar companion book by concept of Mind Mapping for Senior High School. (2) To know what 

are the characteristic of Arabic grammar companion book by concept of Mind Mapping for Senior 

High School. (3) To know how is the effectiveness of Arabic grammar companion book by concept 

of Mind Mapping for Senior High School. This is important to do because the students of class XI 

Pacitan State Senior High School find it difficult to understand the Arabic grammar material in the 

textbook "Arabic book of scientific approach of Curriculum 2013 by Ministry of Religious 

Indonesia" which grammar is something important and base in Arabic learning, so they need a 

Arabic grammar companion book with the concept of mind mapp because with a colorful and 

interesting mind mapping will motivate and assist students in understanding the material. 

Researcher uses Research and Development (R & D) research with ADDIE method or model, 

that is through 5 stages: Analysis - Design - Development - Implementation - Evaluation. 

The result of this research is : (1) The process of developing Arabic grammar companion book 

by concept of Mind Mapping for Senior High School through 5 stapes, it is : Analysis (Analysis of 

objectives, analysis of needs, analysis of student characteristics), Product Design, Development 

(validation from master of material, master of language, and master of design), Product 

Implementation, and Product Evaluation. (2) The characteristic of Arabic grammar companion book 

by concept of Mind Mapping for Senior High School by the A5 size are : colorful, use multiple 

images, and use some symbols. (3) The effectiveness of Arabic grammar companion book by 

concept of Mind Mapping for Senior High School proven to support and assist students in 

understanding the grammar material at the textbook based on: the result of t test using SPSS is t 

arithmetic > t table = 6.904 > 2,007 , then Ho is rejected and Ha is accepted then there is influence 

of using Arabic companion book with mind mapping concept for Senior High School to support the 

understanding students of class XI on grammar material (tarkib) in Arabic learning and the 

companion book is effective. 
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ABSTRAK 

Salma, Kunti Nadiyah. 2018. Pengembangan Buku Pendamping Struktur Bahasa Arab 

dengan Konsep Mind Mapping untuk Tingkat Madrasah Aliyah. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Muhammad Walid, MA 

Kata Kunci : Buku Pendamping, Bahasa Arab, Mind Mapping  

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bagaimanakah proses pengembangan buku 

pendamping struktur Bahasa Arab dengan konsep Mind Mapping untuk tingkat Madrasah Aliyah. 

(2) Mengetahui apa karakteristik buku pendamping struktur Bahasa Arab dengan konsep Mind 

Mapping untuk tingkat Madrasah Aliyah. (3) Mengetahui bagaimana efektifitas buku pendamping 

struktur Bahasa Arab dengan konsep Mind Mapping untuk tingkat Madrasah Aliyah. Hal ini penting 

karena para siswa kelas XI MAN Pacitan merasa kesulitan untuk memahami materi struktur bahasa 

Arab dalam pembelajaran Bahasa Arab yang terdapat dalam buku ajar “Bahasa Arab pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 cetakan Kemenag RI” sedangkan struktur bahasa Arab merupakan bagian 

dasar dalam pembelajaran bahasa Arab maka mereka membutuhkan buku pendamping struktur 

bahasa Arab dengan konsep mind mapp karena dengan mind mapping yang berwarna warni dan 

menarik akan memotivasi dan membantu siswa dalam memahami materi. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D) dengan model 

ADDIE, yaitu melalui 5 tahap : Analisis – Desain – Pengembangan – Implementasi – Evaluasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses pengembangan buku pendamping struktur Bahasa 

Arab dengan konsep mind mapping untuk tingkat Madrasah Aliyah melalui 5 tahap, yaitu: Analisis 

( Analisis tujuan, analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa), Desain produk, Pengembangan 

(Validasi ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain), Implementasi produk, dan Evaluasi produk. (2) 

Karakteristik buku pendamping struktur Bahasa Arab dengan konsep mind mapping untuk tingkat 

Madrasah Aliyah yang berukuran A5 adalah berwarna warni, menggunakan beberapa gambar, dan 

menggunakan beberapa simbol. (3) Efektifitas buku pendamping struktur Bahasa Arab dengan 

konsep mind mapping untuk tingkat Madrasah Aliyah ini terbukti menunjang dan membantu siswa 

dalam memahami materi tata bahasa dalam buku ajar  berdasarkan: hasil dari uji t yaitu t hitung > t 

table = 6,904 > 2,007 , maka Ho ditolak dan Ha diterima maka terdapat pengaruh penggunaan buku 

pendamping Bahasa Arab dengan konsep mind mapping untuk tingkat Madrasah Aliyah untuk 

menunjang pemahaman siswa kelas XI terhadap materi tata Bahasa (tarkib) dalam pembelajaran 

Bahasa Arab dan buku pendamping tersebut efektif. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام

 مقدمة .أ

لكن للغة" فاختلف فيه. و ليس هناك االتفاق بين العلماء في وضع املعنى من "ا

فطبعا لكل اإلنسان يتعلم اللغة من صغاره، ألنها وسيلة االتصال مع  فر  كما ع  

 يةإلى عملية اكتساب اللغة الثان بعد نيل األوالد اللغة األولى، فسوف يستمّر  اآلخر.

 
ّ
حدى إ اللغة الوطنية أواللغة األجنبية.من املمكن اللغة الثانية هي  م.بوسيلة التعل

  اللغة األجنبية
ّ
ي ف مها بشكل الرسمي أوغير الرسميالتي كثير من الناس يتعل

 1.اللغة العربية هي اإندونيسي

م اللغة العربية
ّ
 ن ممتازانتيجته لم يكوقت طويل لكن  على ونيسيافي إند لقد عل

َسلة من األنشطة التي تصميمها
ْ
لتعليم المكان في تحقيق عملية ا كله. التعليم هوَسل

ة مواد لمشكوظهرت املشاكل التي لم توجد الحل منها، وعواملها منها:  .تالميذعلى ال

سبب نقصان ب في اشتراك تعليم اللغة العربية التالميذالتعليمية، نقصان استعداد 

ا التي كانت صعبة في طريقته وتعقيدات مواد اللغة العربية الوسائل التعليمية

بسبب  اللغة العربيةتعلم على  التالميذ، نقصان الرغبة من واستراتجيتها ومنهجها

تاج فبالحقيقة هذه املشاكل تح .غيراملشوقةأو منهج التعليم شكل وصورة الكتاب 

َقال، عموما أن املشكلة األساسية في التربية هي ضعف  إلى اهتمام كبير والحل منها. ي 

ة و  النتيجة من مشكلة مصدر التعليم أومواد التعليميةعملية التعليم باسم 
ّ
قل

س في استعمال استراتجية التعليمية ومنهجية التعليمية ووسيلة كفاءة املدرّ 

  2.يميةالتعل

هوالوصف عن مظهر صفة  (Ny. Dr. Roestiyahروستيو ) هدف التعليم عند

التالميذ املتوقع مّنا بعد مسيرة تعليم املواد الدرس، إذن الهدف ليس نتائج من مواد 

                                                           
1 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 77-79 
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2007), hlm. xiii 
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غة لسهولتهم في اتصال  التعليمية عن الدرس فقط.
ّ
ويحتاج الناس إلى تعليم الل

م الهدف من تعليم اللغة هوليستولي عل باللغة املعّينة مع الغير إما شفهيا أوكتابة.

غة واملهارة اللغوية
ّ
، نحو: مهارة االستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، ومهارة الل

 3الكالم.

م واليزال حتى اآلن هوالع
ّ
نصر األساس ي في املوقف التعليمي، إذا قيس كان املعل

م.
ّ
رات وهوالذي ينظم الخب بينه وبين العنصرين اآلخرين، املواد الدراسية واملتعل

واد املتعلم أو إحدى مصادر ال 4ويديرها وينفذها في اتجاه األهداف املحددة لكل منها.

ي كان الذعند وزارة التربية الوطنية  س ي أوالتعليمي.ادر كتاب الالليمية هي عالت

كتاب ال، 2008( سنة 2ة الثانية )النمر  مكتوبا في القانون لوزارة التربية الوطنية

واد املالذي فيه  كتاب املرجع األول والواجب املستخدم في املدارسالس ي هو ادر ال

لكفاءة التي ا التعليمية الرتفاع اإليمان والتقوى واألخالق، وزيادة املعلومات، وارتفاع

  5كانت مكتوبة في معيار التربية الوطنية.

ئيس ي في والجزء الر  كتاب التعليمي هووسيلة التعليمية التي كانت غالبة دورهال

د الوسيلة ليساعو  التربية ألنه وسيلة وآلة مهمة لتوصيل مواد املنهجيةنظام 

التعليمي هي الحاجة كتاب الإذن الحاجة إلى  في التعلم وفهم املواد. التالميذ

ْسَهل   الرئيسية.
َ
في التربية، الكتاب هوجزء من نجاح التربية ألن به تطبيق التعليم أ

يضا ليمية فعالية أواد التعامليستطيع املدرس أن يعلم  وأحسن من غير استخدامه.

بوسيلة الكتاب، والسيما الطالب، هم يستطيعون أن يتعلم جيدا ويسهلم فيه 

 .ذلك بوسيلة الكتاببشكل املستقل ك

ب األول المن بيان السابق، تستنبط الباحثة أّن 
َ
ْرك

َ
كتاب التعليمي هوامل

في فهم  الميذالتباسم الوسيلة ملساعدة و  التالميذوالرئيس ي إليصال املنهج إلى أذهان 

                                                           
3 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 

2014, hlm: 42-43 

غة العربية الكفءمهارات التدريس نحوإعداد أوريل بحر الدين،  4 
ّ
، ) ماالنج: الطبعة جامعة مدرس الل

 12-11م، ص: 2011موالنا مالك إبراهيم االسالمية الحكومية (، 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku (Jakarta: 

Depdiknas, 2008) 
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يع أن ننظر نستطللكتاب دور رئيس ي فيه، ف .التالميذمواد التعليمية التي يتعلمها 

ولكن  .ميذالتال كتاب التعليمي املستعل مع التقدم التربية الوطنية على وجه جودة 

 معايير 
ً
كتاب التعليمي لم تَتَحقق فيه مثل: غير املعقول، وغير املشوقة الاليوم، تارة

عمال بالصعوبة في است التالميذإذا شعر  ، غير املناسب، وغيره.التالميذ  للمدرس و

ن اللغة أالسكولوجية السلبية، منها يفكر التالميذ   التعليمي فيؤدي إلى كتابال

 .ةالعربية صعبة ومخيف

 ي وجَد الت اعتمادا على البيانات
ْ
في  الدراسة املقابلة عند الباحثة من خالل ه  ت

مع مدّرسة اللغة العربية للفصل الثاني، أّن  املدرسة اإلسالمية الحكومية باجيتان

يشعرون  ينالفصل الثا تالميذأّن  تقد شعر يم اللغة العربية في تعلوجد املشكلة ت

تاب ألن البيان في الك التركيب والسيما للسنوي اآلخر بالصعوبة في فهم املواد

ثّم تستمّر الباحثة املقابلة  6.وهم يتكسلون في تعليمه لم يكن تفصيليا الدراس ي

، لفصلا ببعض تالميذ الفصل الثاني إما من الرجال أواملرأة ويوجد املواكلة من كّل 

ا، يوجد املشكلة أّنهم يشعرون بالصعوبة تلميذ 18فصول وأخذت الباحثة  9هناك 

ان ألّن البيان فيه نقص لفهم املواد التركيب من الكتاب الدراس ي للسنوى اآلخر

مع أّن  .ح والسيما بين البيان واملقصود واملثال حّتى يتكسلون في تعليمهالواض

 باالجتهاد أن يتعلم ون الكفاءة إذا يريد ملهو لديهم الغّرة لتعليمه في األّول بالحقيقة 

 وي يكون كسالنا ولكن بسببه
ّ
 للتع اللغة العربية صعبة ومخيفة أّن  رفك

ّ
م. وبعضهم ل

  7املشّوقة من حيث البيان.يقول أّن الكتاب الدراس ي غير 

هنا أعطى  فمن عملية التعليمية، ورئيس ي في ئ مهّم أهم الشيئ هنا الكتاب هوشي

 ساعدةمل الكتاب املصاحب التركيب للسنوى اآلخر بإنتاجالباحثة حّل املشكلة منها 

 الثاني يم اللغة العربية في الفصلوألن يكون تعل عن التراكب املواد فهم في التالميذ

                                                           

غة العربية للفصل الثاني املدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان،  6 
ّ
املقابلة بأّم النجاح، مدّرسة الل

 م 2017أغسطس  14التاريخ 

املقابلة ببعض تالميذ الفصل الثاني، تالميذ الفصل الثاني للمدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  7 

 م2017أغسطس  14باجيتان، التاريخ 
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االل ملواد أخذت الباحثة ا .لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان ممتازا وفعَّ

       فقط للسنوى اآلخر ألّن توجد املشكلة فقط في تلك املواد.

كتاب التعليمي الينحصر إلى  2013للغة العربية باملنهج س اكثير من مدرّ 

َفْته الحكومة
َّ
د، الواحد، وهوالكتاب الذي أل َحدَّ . ذلك بسبب كتب املصاحب م 

 2013املنهج  من قبل. التالميذوبعض النصوص من نص جديد الذي اليعرف 

هواملنهج املستخدم في نظام التربية اإلندوسية واستخدمت الحكومة هذا املنهج 

على تربية السلوكية  2013ينحصر املنهج  .KTSPأويسمى بــــ  2006بديال من املنهج 

والسيما في املستوى األساس ي. وتطوير هذا املنهج على األساس السلوك والخلقية 

  8 والخلق واملهارة.

، تربيةعن كتب ال وزارة التربية الوطنية اعتمادا على التصنيف من مركز الكتب

 كتابالدرس ي، و كتاب التعليمي أوالالوهي:  أنواع من كتب التربية 4أن يوجد 

هذا التصنيف مكتوبا في  رشد املعلم.الكتاب مكتاب املراجع، و الاملصاحب، و 

 9(.6الفصل السادس ) 2008( سنة 2القانون وزارة التربية الوطنية النمرة الثانية )

الكتاب الذي استعمله للمراجع الضابط على الدرس كتاب املصاحب هو ال

كتاب املصاحب هومصادر مواد التعليمية من مراجع رسمي الخصائص  املعين.

ما ومقتصدا مع مرشد التعليم. وفيه املواد الرتفاع، للدرس امل
َّ
نظ عين الذي مكتوبا م 

كتاب املصاحب هونوع من الوأما عند اآلخر،  10.التالميذوتطوير، وتكثير كفاءة 

الكتاب الذي استعمله في أنشطة وعملية التعليم. تأليف هذا الكتاب بَعْبر  العقل 

ة التعليم املناسب 
َّ
ط  بالحاجة.املناسب بخ 

على أساس الخريطة للغة العربية كتاب املصاحب ال أرادت الباحثة النتاج

رت و تذ ألّن  لفصل الثانيا الذهنية
ّ
ر ك

ّ
هذه  كتاب املصاحب فيالعن أهمية ودور  تفك

 عهم في ويشّج  املواد عن التراكبالتالميذ فهم ملساعدة  املدرسة
ّ
 ،العربية م اللغةتعل

                                                           
8 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013  (Bandung: PT Rosdakarya, 

2013), hlm. 7 
9 Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Penulisan Buku Nonteks (Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1 
10 Ibid, hlm. 12 
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و الباحثة هذا  .على كتاب واحد فقط وأيضا لكى املدرسة التنحصر ْرج 
َ
اب كتالت

راجع ي تلك املدرسة.في دة والصحيحة والنافعة الجيّ املشكلة  املصاحب أن يكون حّل 

من  كتاب املصاحب هوجزءالحقيقة  كتاب التعليمي ألّن الكتاب املصاحب إلى الهذا 

ف الهد إلى كتاب التعليمي للوصول المن كتاب التعليمي، ولكن فيه التطوير ال

كما قد بّين إمام فوزي جائز وأغوس هارينطا والفجر الفؤاد في بحث علمهم  ن.املعيّ 

ية اللغة العرب س والتالميذ في عملية التعليمأّن الكتاب املصاحب تساعد املدرّ 

م  الكتاب التعليمي. َتّم 
 11وم 

 عربية للغة الكتاب املصاحب الففي هذا البحث ستبحث الباحثة عن : "تطوير 

 "الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي على أساس 

 أسئلة البحث .ب

ة الخريطة الذهنيعلى أساس للغة العربية الكتاب املصاحب  طويرتكيف   .1

 ؟للمستوى الثانوي 

الخريطة الذهنية على أساس ما مواصفات الكتاب املصاحب للغة العربية  .2

 ؟  للمستوى الثانوي 

ة الخريطة الذهنيعلى أساس للغة العربية الكتاب املصاحب الية فعّ  كيف .3

 ؟ للمستوى الثانوي 

 أهداف البحث .ج

ة الخريطعلى أساس للغة العربية الكتاب املصاحب  تطويرمعرفة كيف  .1

  .الذهنية للمستوى الثانوي 

على أساس الخريطة  ات الكتاب املصاحب للغة العربيةمواصف ما معرفة .2

 .الثانوي الذهنية للمستوى 

ة الخريطعلى أساس للغة العربية الكتاب املصاحب فعالية معرفة كيف  .3

  .الذهنية للمستوى الثانوي 

                                                           

أغوس هارينطا، تأليف الكتاب املصاحب لتنمية مهارة الكتابة، رسالة املاجستير )ماالنج، كلية  11 

 3(، ص. 2009الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
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 فوائد البحث .د

 فوائد البحث فيما يلي : إّن 

 فائدة النظريةال .1

كتاب الدراس ي الرية يزيد املعلومات الكثيرة عن هذا البحث من حيث النظ

لبحث ذا البحث مفيد ملراجع في اوكذلك ه في تعليم اللغة العربية كتاب املصاحبالو 

  .املدرسة الثانوية اإلسالمية تالميذللغة العربية عن تطوير الكتاب املصاحب 

 فائدة التطبيقيةال .2

 للمدرسة 

كتاب املصاحب لكمال وملساعدة الا الختيار  نظركان االنتاج من هذا البحث 

 في املكتبة املرجعية املدرسية. اللغة العربيةكتاب الدراس ي ال

  ّسللمدر 

وسيلة إضافية في كتاب املصاحب( مصدرا و الكان االنتاج من هذا البحث )

اللغة  في تعليم كتاب الدراس ي املستخدمالالتالميذ لكمال النقصان من تعليم 

 واد التدريس.. وكذلك ملعرفة خطوات التطوير مالعربية

 لتالميذل 

 التالميذكتاب املصاحب( مصدر التعلم الكان االنتاج من هذا البحث ) 

 والظهار التشجيع التعلم لهم ملساعدة فهمهم في التعلم.

 للباحثة 

يس واد التدر املتزيد الباحثة املعلومات عن الكيفية والخطوات في تطوير 

 وتأليفه الصحيح.

 حدود البحث .ه

 الحدود املوضوعية  .1

على أساس العربية  للغةتنحصر الباحثة البحث على تطوير الكتاب املصاحب 

 لثانيااآلخر أو  للمستوى  بيفي مواد التراكالخريطة الذهنية للمستوى الثانوية 
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لجملة ان فيه على املواد واملوضوع للمستوى الثاني، وهي: . ويتضمّ وللدرس الواجب

واسم  ،مرفعل األ يد بحرف وبحرفين وبثالثة أحرف، و املز  ة، والفعل الثالثّي الفعليّ 

 .الفاعل واسم املفعول 

 الحدود املكانية  .2

املدرسة  في 3مجال العلوم االجتماعية  الفصل الثاني الباحثة في حددت 

   .الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان

  ةنيازمالحدود ال .3

 2018-2017الدراس ي من العام  ثانيالاآلخر أو مستوى بحثت الباحثة لل

 تحديد املصطلحات .و

 تطوير .1

ّور وأّما التطوير هنا تتط ب عن فّعاليته.تطويري هومنهج البحث لإلنتاج ويجرّ 

ب من الكتاب الدراس ي للفصل الثاني املدرسة الثانوية يالباحثة املواد التراك

  االسالمية الحكومية باجيتان.

 الكتاب املصاحب .2

ه للمراجع الضابط على الدرس خدمالكتاب الذي استالكتاب املصاحب هو 

 .ويفيد هذا الكتاب ملساعدة الفهم من املواد املعّين في الكتاب الدراس ي ناملعيّ 

  فاالهدف واألسئلة قد قّرر في الكتاب الدراس ي.

 الخريطة الذهنية  .3

الخريطة الذهنية هي منهج الكتابة باستخدام األلوان والصور والكلمة 

 املفتاحية. والبيان فيه التلخيص من املواد الطويل املعّين.

 

 لدراسة السابقةا .ز

 ، املوضوع:تعليم اللغة العربية ، البحث العلمي قسم2011إمام فوزي جائز،  .1

 املكان: في معهد  عمر بن الخطاب العالي بسورابايا، ،إعداد الكتاب املصاحب

والثقافية  النتائج: إن هذا الكتاب قد تم إعداده بمراعاة األسس التفسية
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ولقد له فعاليةه في تنمية مهارة الكالم واللغوية وقد مر تأليفها بوراحل، 

 .ملجموعة التجريبة

 تعليم اللغة العربية، املوضوع: ، البحث العلمي قسم2009أغوس هارينطا،  .2

وسطة في املدرسة املت املكان: تأليف الكتاب املصاحب لتنمية مهارة الكتابة،

حب اوجود الكتاب املص النتائج: اإلسالمية الحكومية فيريغين باسوروان،

يوميا، وميول التالميذ تدل على االرتفاع بعد إجرائية  باملحتوى املحتاج للتكلم

ة في والجذابة، وإضافة الكفاءبالطريقة املناسبة التعليم مع الكتاب املصاحب 

حل تساعد التالميذ في التعلم والتعليم أسرع في ماالتصالية التكلم على أساليب 

 اكتساب اللغة.

، البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، املوضوع: 2006الفجر الفؤاد،   .3

ر في مدرسة الكوثكان: ، املتصميم الكتاب املصاحب لتعليم مهارة الكتابة

بعد تنفيذ هذا الكتاب املصاحب قد ، النتائج: بربيساملتوسطة اإلسالمية 

 ارتقت كفاءة التالميذ وقدرتهم على كتابة الحروف العربية.

، البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، املوضوع: 20015ثريا فاطن هجرية،  .4

تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل العلمي لتعليم اللغة العربية، 

املكان: مدرسة جماعة االخوان االبتدائية اإلسالمية صولو جاوى الوسطى، 

)تحليل  ADDIEاري برمزقامت الباحثة في عملية التطوير على نموذج وك النتائج:

االحتياجات واملشكالت، وتصميم االنتاج، تم تطوير االنتاج، ثم التجربة، ثم 

التقويم(. ومن مواصفات الكتاب التعليمي للباحثة هى: أسلوب تقديم الكتاب 

التي تشمل على مفاهيم أساسية في  2013التعليمي حسب املنهج الدراس ي 

وص التي تناسب باملظاهر وأعمال يومية املدخل العلمي، املواد فيها النص

الطالب وتشمل النصوص بالكلمات في تبنية شخصية الطالب باألخالق 

الكريمة، اللغة املستخدمة في تقديم الكتاب التعليمي سهلة ومناسبة بمستوى 

الطالب في فهم املواد. وصالحية من الخبراء أن الكتاب التعليمي املطور حاصل 

ير تصميم الوسائل التعليمية ) الكتاب التعليمي ( وهي من خب %98على درجة 
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من خبير محتوى الكتاب  %92،6على مستوى جيد جدا. و حاصل على درجة 

من خبير تصميم  %96ولغته وهي على مستوى جيد جدا. و حاصل على درجة 

 %89،6تعليم اللغة العربية وهي على مستوى جيد جدا. و حاصل على درجة 

للغة العربية وهي على مستوى جيد جدا. و حاصل على درجة من نتائج معلم ا

من خمسة طالب الفصل الرابع وهي على مستوى جيد جدا. ومعنى ذلك  96%

الكتاب التعليمي املطور صالحا للتطبيق على طالب الفصل الرابع من املدرسة 

 االبتدائية اإلسالمية.

لغة العربية، املوضوع: البحث العلمي قسم تعليم ال ،2016ليليس فكريا أممي،  .5

غة العربّية على شكل الخريطة الذهنية )مدرسة  تطوير الكتاب التعليمي
ّ
ملادة الل

 مدرسة نور الهدى املتوسطة نور الهدى املتوسطة اإلسالمية بماالنج(، املكان:

تطوير الكتاب التعليمي ملاّدة اللغة العربّية على اإلسالمية بماالنج، النتائج: 

شكل الخريطة الذهنية فتحصل أن قيمة االختبار التائي بالنسبة إلى هذا 

 5فتجد في درجة الداللة  %1و % 5بجدول بالدرجة  8،83فتفسر هذه القيمة 

فتعرف باملقارنة بين االختبار  2،75وفي درجة  2،04هي  30لعدد العينة  %

 t-tabelأكبر من قيمة  t-o. ألّن قيمة 2،04<  8،84>  2،75املحصولة هي التائي 

( مقبول. وسنجد هنا أن تطوير Ha( مردود والفرض البديل )Hoفالفرض الصفر )

 ة.اليمن خالل الخريطة الذهنية فعّ الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربّية 

 النمرة املوضوع الباحث السنة املكان النتائج

الكتاب قد تم  إن هذا -

إعداده بمراعاة 

األسس النفسية 

والثقافية واللغوية 

تأليفها  وقد مر

 بمراحل.

بمعهد  عمر 

بن الخطاب 

العالي 

 بسورابايا 

إمام  2011

فوزي 

 جائز

إعداد 

الكتاب 

 املصاحب

1. 
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ولقد له فعاليته في  -

تنمية مهارة الكالم 

 ملجموعة التجريبة 

وجود الكتاب  -

املصاحب باملحتوى 

 املحتاج للتكام يوميا

ذ تدل ميول التالمي -

على االرتفاع بعد 

إجرائية التعليم مع 

الكتاب املصاحب 

بالطريقة املناسبة 

 والجذابة

إضافة الكفاءة في  -

التكلم على أسالب 

االتصالية تساعد 

التالميذ في التعلم 

والتعليم أسرع في 

 محل اكتساب اللغة.

في املدرسة 

املتوسطة 

اإلسالمية 

مية الحكو 

فيريغين 

 باسوروان

أغوس  2009

 هارينطا

تأليف 

الكتاب 

املصاحب 

لتنمية 

مهارة 

 الكتابة

2. 

بعد تنفيذ هذا 

الكتاب املصاحب قد 

ارتقت كفاءة 

التالميذ وقدرتهم 

على كتابة الحروف 

   العربية.

في مدرسة 

الكوثر 

املتوسطة 

اإلسالمية 

 بربيس

الفجر  2006

 الفؤاد 

 هاني

تصميم 

الكتاب 

املصاحب 

لتعليم 

مهارة 

 الكتابة

3. 
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قامت الباحثة في  -

عملية التطوير على 

نموذج وكاري 

)تحليل  ADDIEبرمز

االحتياجات 

واملشكالت، وتصميم 

االنتاج، تم تطوير 

االنتاج، ثم التجربة، 

 ثم التقويم(.

ومن مواصفات  -

الكتاب التعليمي 

للباحثة هى: أسلوب 

تقديم الكتاب 

التعليمي حسب 

املنهج الدراس ي 

التي تشمل  2013

على مفاهيم أساسية 

في املدخل العلمي، 

املواد فيها النصوص 

التي تناسب باملظاهر 

وأعمال يومية 

الطالب وتشمل 

النصوص بالكلمات 

في تبنية شخصية 

الطالب باألخالق 

مدرسة 

جماعة 

االخوان 

االبتدائية 

اإلسالمية 

صولو جاوى 

 الوسطى

ثريا  2015

فاطن 

 هجرية

تطوير 

الكتاب 

التعليمي 

على أساس 

املدخل 

العلمي 

لتعليم 

اللغة 

 العربية 

4. 
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ة، اللغة الكريم

املستخدمة في تقديم 

الكتاب التعليمي 

سهلة ومناسبة 

بمستوى الطالب في 

 فهم املواد.

صالحية من الخبراء  -

أن الكتاب التعليمي 

املطور حاصل على 

من خبير  %98درجة 

تصميم الوسائل 

التعليمية ) الكتاب 

التعليمي ( وهي على 

مستوى جيد جدا. و 

حاصل على درجة 

من خبير  92،6%

وى الكتاب محت

ولغته وهي على 

مستوى جيد جدا. و 

حاصل على درجة 

من خبير  96%

تصميم تعليم اللغة 

العربية وهي على 

مستوى جيد جدا. و 

حاصل على درجة 
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من نتائج  89،6%

معلم اللغة العربية 

وهي على مستوى 

جيد جدا. و حاصل 

من  %96على درجة 

خمسة طالب 

الفصل الرابع وهي 

على مستوى جيد 

. ومعنى ذلك جدا

الكتاب التعليمي 

املطور صالحا 

للتطبيق على طالب 

الفصل الرابع من 

املدرسة االبتدائية 

 اإلسالمية.

تطوير الكتاب 

التعليمي ملاّدة اللغة 

العربّية على شكل 

الخريطة الذهنية 

فتحصل أن قيمة 

االختبار التائي 

بالنسبة إلى هذا 

فتفسر هذه القيمة 

بجدول  8،83

 %1و % 5بالدرجة 

مدرسة نور 

الهدى 

املتوسطة 

اإلسالمية 

 بماالنج

ليليس  2016

فكريا 

 أممي

تطوير 

الكتاب 

 التعليمي

غة 
ّ
ملادة الل

العربّية 

على شكل 

الخريطة 

 الذهنية

5 
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 أكَم  ّن على الدراسة السابقة: إ موقع هذا البحث
َ
َر و  ْت ل وَّ

َ
ط

َ
الباحثة منهم  ْت ت

 ستوى ب املياألساس الخريطة الذهنية ونوع الكتاب املصاحب للمواد التراكبزيادة 

 .في الفصل الثاني الثانوية

 

فتجد في درجة 

لعدد  % 5الداللة 

 2،04هي  30العينة 

 2،75وفي درجة 

فتعرف باملقارنة بين 

االختبار التائي 

 2،75املحصولة هي 

. ألّن 2،04<  8،84> 

أكبر من  t-oقيمة 

فالفرض  t-tabelقيمة 

( مردود Hoالصفر )

( Haوالفرض البديل )

مقبول. وسنجد هنا 

أن تطوير الكتاب 

التعليمي ملادة اللغة 

العربّية من خالل 

الخريطة الذهنية 

 فّعالية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 واد التعليميةامل .أ

 واد التعليميةاملمفهم  .1

واد التعليمية التي مرتبة في الدروس املواد التعليمية هي ( املPannen) عند فنين

( Sadjatiباملدرس والتالميذ في عملية التعليمية. وقالت ساجاتي )املنهجية، املستعمل 

واد ملاواد التعليمية فريدة ومعينة ومخصوصة. املقصود من الفريدة هي تلك املأّن 

سَتْعَمل  فقط للمجتمع املعين في عملية التعليمية املعينة كذلك. وأما 
 
التعليمية ت

بأ واد التعليمية مكتوبة ومهامليات املقصود من املعينة واملخصوصة هنا هي محتو 

على الطريقة املعينة للوصول إلى هدف املجتمع املعين وكيفية إلقاءه حسب 

خصائص الدرس و خصائص التالميذ املستعمل. املعنى من مادة الدرس عند كيم 

(Kemp ،( هي املركب بين املعرفة )الواقائع واملعلومات املفصلة(، واملهارة )الخطوات

 بين املعرفة واملهارة وهو واإلجراءات، والظروف، والشرائط(، والوجدانية. 
َفّر ق 

ي 

أقسام، هي:  4( املحتويات إلى Merrilوالوجدانية. من ناحية أخرى، ينقسم مريل )

 ساس.الواقع، والفكرة، واإلجراء، واأل 

دررس  للغة العربية هي مادةواد التعليمية امل ط من البيان السابق، أّن استنباال ف

اللغة العربية التي تتركب من املعرفي واملهاري والوجداني املرتبة في الدروس املنهجية 

يَن والتالميذ في عملية تعليمية اللغة العربية. َبل املدّر س   حتى يمكن استخدامها من ق 

َباع  كثيرا امللى معنى اعتمادا ع
 
واد التعليمية السابقة، فليس كل الكتاب الذي ت

واد التعليمية. إذا يحتوي الكتاب أوبرنامج الصوت مادة الدرس املفي السوق  يسمى ب

التي صممت بالقصد ومنتظما للحاجة في عملية التعليمية، فسمي هذا الكتاب 

 ذلك. لو كان في الكتاب أوبرنامجواد التعليمية، وبالعكس كاملأوبرنامج الصوت ب
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الصوت مادة الدرس بل لم يرتب منظما بالقصد للحاجة في عملية التعليمية، فهو 

  1واد التعليمية. كذلك بكتاب اللغة العربية.املال يسمى ب

 س ي هو نوع من أنواعاعند عبد هللا الغالي وعبد الحميد عبد هللا، الكتاب الدر 

َوزع  إلى واد التعليمية. وأما املامل قصود من الكتاب الدراس ي هو ليس الكتاب الذي ي 

علماء في مجال التعليم التالميذ ولكن املواد الَدَعاَمة األخرى أيضا الذي ألفه ال

َوزع  إلى التالميذ ليحقَق الهدف املعين بالكتاب الدراس ي املعين كذلك واللغة، وي  

 :  2يشتمل الكتاب الدراس ي على  حسب املستوى والفصل والوقت.

 كتاب الطالبال (أ

الكتاب األساس ي الذي يوزع على الدارسين، بغرض استيعاب مادته العلمية هو 

بحيث نتوقع منه أن يحقق أهدافه اللغوية والتربوية   وأداء االختبار النهائي فيه.

 والنفسية والثقافية في املدة الزمنية املقررة له.

لى عدد من الدروس أو الوحدات، صيغ في قالب نثرى ويشتمل هذا الكتاب ع

 أوشعرى أوحواري، واستند مؤلفه على أسس لغوية وتربوية ونفسية وثقافية.

ويختلف هذا الكتاب من مستوى تعليمي آلخر، كما يختلف في طريقة عرضه 

للموضوعات وفق سن الدارس وعمره العقلي ومدى خبرته السابقة باللغة. وبالجملة 

في مقروئيته من حيث السهولة والصعوبة للمفردات والتراكيب وفق يختلف 

.
َ
ف  

ّ
ل
 
 األهداف املهارية اللغوية التي من أجلها أ

 مرشد املعلم (ب

 كتاب الطالبالالكتاب الذي يزود املعلم ويرشده ويعينه على استخدام هو 

 بطريقة سليمة ومفيدة حيث يبين له اآلتي:

 عليها  -
َ
ف  

ّ
ل
 
 الكتاب، واملبادئ التي استند التأليف إليهاالطريقة التي أ

 املستوى التعليمي املوضوع له الكتاب -

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

Media, (Malang: UIN Malang Press), 2008, hlm. 71-73 

)دار  ،أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد هللا الغالي وعبد الحميد عبد هللا،   2 

 15-10االعتصام(، ص. 
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 نوع الدارسين املوجه إليهم الكتاب -

املهارات والقدرات وامليول واالتجاهات التي يسعى إلى غرسها وتنميتها لدى  -

 الدارسين

 طريقة التدريس املناسبة -

 ملطلوبكيفية استخدام املفردات والتراكيب على الوجه ا -

تقديم نماذج كاملة من دروس كتاب الطالب بالشرح والتوضيح مع أمثلة  -

 إضافية

 تقديم نماذج من التدريبات اإلضافية -

تزويده باملراجع التي يمكن أن يعود إليها املعلم بنفسه أو يرشد الطالب  -

 بالرجوع إليها

 تزويده بأساليب التقويم -

 ويبين طعيمة أن للمرشد املعلم خصائص هي:

نه مرشد لكتاب معين بمعنى أنه ال يصلح ألى كتاب لتعليم العربية أ -

 للناطقين بغيرها

 ال يغني عن املعلم بل له حدود يتحرك فيها -

تغلب عليه الصيغة التطبيقية، بمعنى أنه يحوي مجموعة من األساليب  -

 واإلجراءات العملية الالزمة لتنفيذ دروس معينة

ب دور وفائدة ال غنى عنها، وتزداد أهميته مع املعلم غير املؤهل تربويا ولهذا الكتا

ولغويا سواء أكان عربيا أم غير عربي. فهو بحاجة ليستفيد من األساليب والطرق 

التي تعينه على شرح األصوات واملفردات والتراكيب اللغوية، باإلضافة إلى أنه في 

يغرس اتجاهاته فيي الدارسين ومن ثم حاحة ليعرف إلى أى مدى استطاع املعلم أن 

 تظهر أهمية أساليب التقويم. 
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 كراسة التدريبات (ج

هي عبارة عن مجموعة من التدريبات اللغوية الهادفة، واملرتبطة بمادة الكتاب 

األساس ي للطالب مع إضافة بعض التدريبات التي يتوقع أن يسأل فيها الطالب. وهي 

طلب من الطالب حلها ومراجعتها مع املعلم في تحتوي على أسئلة متنوعة الهدف ي

 الفصل.

تهدف هذه الكراسة إلى إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطالب على تحسين 

وتنمية مهاراتهم اللغوية، وتعزيز مفرادتهم وتراكيبهم اللغوية التي تم تعليمها في 

 ى:لالدروس السابقة. وينبغي أن تزود هذه الكراسة بتعليمات بجيث تشتمل ع

 بيان الهدف منها 

 كيفية استخدامها 

 بيان العالقة بينها وبين الكتاب املدرس ي 

والتدريبات هذه إما أن تكون تحريرية ) مكتوبة ( وإما أن تكون منطوقة 

)شفهية(. فإذا كانت التدريبات تحريرية سميت كراستها بكراسة التدريبات 

ي نفس ب عليها تحريريا، إما فالتحريرية وهي تحتوي  على أسئلة مكتوبة يجيب الطال 

الكراسة وذلك بترك مكان خال عقب السؤال وإما أن تكون اإلجابة في كراسة 

 إضافية.

أما كراسة التدريبات الصوتية فهي الكراسة التي يتم التركيي فيها على الجانب 

الصوتي للغة ويتم تدريب الطالب عليها شفهيا. فاللغة منطوقة قبل أن تكون 

 مكتوبة.

ن أفضل الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك التمارين الصوتية التي وم

 تستخدم في مختبر اللغة أوحتى في الفصل أوبابيت باستعمال املسجل العادي.

 كتاب القراءة اإلضافي (د

يعرف طعيمة هذا الكتاب قائال: "هو الكتاب الذي يشتمل على نص أومجموعة 

من النصوص املتدرجة في صعوبتها، سواء من حيث املفردات أوالتركيب أواملحتوى 

العلمي والثقافي ويستهدف هذا النوع من الكتب تدريب املتخرجين في برامج تعليم 
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ية وزيادت معلوماتهم عن الثقافة اللغة على االستمرار في تنمية مهاراتهم اللغو 

 العربية واإلسالمية." 

كما يهدف هذا الكتاب إلى تثبيت املفردات والتراكيب التي تعلمها الدارسون، 

باإلضافة إلى تنمية قدراتهم على االستقالل في التحصيل ألنه يعطي الدافع الستمرار 

 التعلم الذاتي التثقيف العام.

ة رج في مادته العلمية، وفي مفرادته وتراكيبه واللغويوينبغي في هذا الكتاب التد

من حيث السهولة والصعوبة والتبسيط والتعقيد، كما ينبغي أن يتناول مهارات 

اللغة تناوال منطقيا. بمعنى أنه يركز على املهارات األربع، بادئا باالستماع ثم الحديث 

تي تاب باملراجع والكتب الثم القراءة فالكتابة. وكذلك كما ينبغي أن يزود هذا الك

يمكن للمعلم أن يستفيد منها في حالة تدريسه لهذا الكتاب ويمكن للدارسين التيود 

 بها.

ويشير طعيمة إلى أن هناك نوعين من كتب القراءة اإلضافية: أحدهما خاص 

بمستوى الدارسين الذين تؤلف لهم هذا الكتب، واآلخر خاص بمدى االرتباط 

من حيث مستوى الدارسين فهناك نوع مبسط جدا للمبتدئين بالكتاب املدرس ي ف

 قراءة املوسعة،رامج اللغة لعربية. وهناك نوع للالذين أكملوا برنمجا واحدا من ب

هذا و ستوى املتقدم في تعليم العربية. ويعد هذا النوع للدارس الذي انتهى من امل

 بسطة.كتب القراءة امل النوع األخير ال يخضع لقيود كثيرة مثل تلك التي تخضع لها

أما النوع الثاني من كتب القراءة وهو من حيث ارتباطه بكتاب مدرس ي فيمكن 

 أن يتنوع إلى نوعين:

 أحدهما: مرتبط بكتاب مدرس ي معين 

 اركة شمعين ويهدف إلى توسيع دائرة امل : ال يرتبط بكتاب مدرس ي واآلخر 

بأنماط لغوية وتعدد أنواع الدارسين. باإلضافة إلى أنه يزودهم 

 وثقافية واسعة.
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 الوسائل السمعية والبصرية (ه

وهي الوسائل املعينة على فهم مادة الكتاب األساس ي، من أشرطة تسجيلية 

 وأفالم، ونماذج توضيحية، وشرائح، وصور، ورسوم، إلخ. تهدف هذه الوسائل إلى :

ذلك عن و تدريب الدارسين على النطق السليم للمفردات والتراكيب اللغوية،  (1

طريق االستماع إليها ومحاولة تقليدها. "وينبغي أن يتوافر لهذه التسجيالت 

فنيون في معامل اللغات وأيضا ناطقون ممن تتميي أصواتهم بالجودة والدقة 

 واستجالب الراحة."

 توضيح مدلول املفردات والتراكيب من خالل الصور والرسوم والنماذج. (2

 قرات من خالل األفالم واللوحات.توضيح املعنى العام للجمل والف (3

 تقريب املعنى املجرد في صورة محسوسة من خالل الصور واألفالم. (4

ينبغي أن تتنوع تلك الوسائل بتنوع املادة العلمية للكتاب، بمعنى أن الكتاب 

املدرس ي يشمل جانبا صوتيا، وآخر تركيبيا لغويا، وثالثا ثقافيا. ومن ثم ينبغي أن 

وع املادة العلمية. فهناك ما يعين على فهم الجانب الصوتي وهناك تتنوع الوسائل بتن

 ما يعين على فهم الجانب الثقافي.

واملتأمل في برامج تعليم العربية يالحظ أن واقع تعليم اللغة العربية لغير 

الناطقين بها يدل على أن كثيرا من املدارس التي تعلم العربية ال تتوافر لها الطاقات 

شرية املدربة لالستفادة من الوسائل البصرية املعينة املتطرة التي قد الفنية والب

 يلجا إليها معدو الكتاب املدرس ي لتعليم العربية لغير الناطقين بها.

 املعجم (و

وهو كتاب يشتمل على مفردات لغوية مشروحية وموضحة معانيها بمرادفاتها 

تشرح هذه املفردات أوأضدادها أو إدخالها في جمل توضح معانيها. وينبغي أن 

بصورة مبسطة تناسب عقول الدارسين اللغوية وخلفياتهم الثقافية. كما ينبغي أن 

 يشتمل املعجم على األلفاظ واملفردات الوارد ذكرها في الكتاب األساس ي للطالب.
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األفضل في ترتيب املعاجم  هذه أن ترتب وفق ذكر  املفردات في الكتاب األساس ي 

ال أن ترتب أبجديا. فقد يكون الترتيب وفق ترتيب الدروس ووفق ترتيب الدروس 

 أجدى للدارس من ترتيبها أبجديا أومن الترتيبات األخرى.

 وينبغي أن يزود هذا الكتاب في مقدمته باآلتي :

 طريقة الكشف عن الكلمة (1

 مدى عالقته بالكتاب األساس ي  (2

 األسس التي اتبعها املؤلف في تبويب كلماته (3

 هذه هي أهم مصاحبات الكتاب املدرس ي. 

 دور الكتاب التعليمي .2

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

األساسية في أى مرحلة تعليمية. فمن محتواه اللغوي والثقافي تتحقق األهداف التي 

ج من األخرى للمنه نريد تحقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إلى املكونات

أنشطة وطرق تدريس. الكتاب التعليمي هو الوعاء الذي يحمل اللقمة السائعة 

الطيبة أواللقمة املرة املذاق التي نقدمها للطالب الجائع، واملعلم هوالوسيلة 

أوالواسطة التي تقدم بواسطة هذه اللقمة للطالب. هذه الوسيلة أوالواسطة ال 

اد تكون معدومة أحيانا في عدم إعداده اإلعداد الجيد. يتوفر وجودها دائما بل تك

 3وإذا كان األمر كذلك فنركز اهتمامنا على الوعاء أواملحتوى وهو الكتاب التعليمي.

فعرفنا أن  مواد التعليمية لها دور مهمة وأساسية في عملية التعليم إما 

املدرس للمدرسين وكذلك للطالب. إذا ال يوجد مواد التعليمية سوف يشعر 

بالصعوبة الرتفاع فعالية التعليم. و للطالب، بال مواد التعليمية سوف يجد الطالب 

ب فيها والسيما إذا يبين املدرس املواد سريعة وغير الواضح. فكيف 
َ
غ

َ
الصعوبة والش

هم يستطيعون أن يتعلم الدرس؟ فضاع من الطالب أثر املواد والتعليم حتى 

َع و  ل 
ْ
َع مرة أخرى بأنفسهم مما قد بين املدرس إليهم. اليستطيعون أن َيْسَتط ل 

َ
طا ي 

ب  األول واألساس للمدرس وللطالب.
َ
 فلذلك الكتاب التعليمي هو َمْرك

                                                           

 7املرجع نفسه، ص.   3 
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 واد التعليميةاملاألهداف من تأليف  .3

 : 4واد التعليمية هياملاألهداف من تأليف 

  ُّد ع 
 
ملناسب اواد التعليمية املناسبة باملنهج على نظر حاجة الطالب وهي املت

 بخصائص وشأن مجتمع الطالب.

 يساعد الطالب لنيل مفّر مواد التعليمية غير الكتب 

 يساعد املدرس في عملية التعليم 

 واد التعليميةاملالفوائد من تأليف  .4

 : 5واد التعليمية للمدرس هياملإن الفوائد من تأليف 

  بالطال واد التعليمية املناسبة باملنهج وحاجة امليمكن الحصول على 

 أضاع االعتماد على الكتاب 

 بناء االتصال بين املدرسين والطالب 

 واد التعليمية للطالب هي :املوالفوائد من تأليف 

 األنشطة في التعليم مشوقة 

 ل ونقصان االعتماد على حضور ومجىء املدرس ْسَتق 
 أنشطة التعلم بشكل م 

 يسهل التالميذ في تعلم الكفاءة املقررة 

 واد التعليمية للمدرس عند عبد الحميد وآخرون في كتابهم هي:املأما الفوائد 

 فعالية الوقت في التعليم 

 تغيير دور املدرس من املعلم إلى الوسيلة 

 ية  ارتفاع عملية التعليم لتكون أشد فعالية ومتَفاعل 

 وفوائدها للتالميذ عندهم هي :

 يستطيع التالميذ أن يتعلم بشكل مستقل 

  يتعلم حيث إرادتهميستطيع التالميذ أن 

                                                           
4 Sofan Amri, dkk. Konstruksi Pengembangan Pembelajaran: Pengaruhnya terhadap Mekanisme 

dan Praktek Kurikulum ( Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 159 
5 Ibid, hlm. 159-160 
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 يستطيع التالميذ أن يتعلم حيث قدرتهم 

واد التعليمية أيضا لها الفوائد في عملية التعليم إما في التعليم املغيرهم، 

الفردي أو في التعليم الجمعي. فائدتها في التعليم الفردي هي باسم العنصر األول 

إلى  لفردي أكثر تركييواألساس الذي يعين في عملية التعليم ألن منهج التعليم ا

رَجى للطالب أن يستولي ويفهم املواد بشكل مستقل  أنشطة الطالب من املدرسين. في 

بال دور املدرس كثيرا فيه. ال تضمن املواد في هذا التعليم عن املعرفات واملعلومات 

َجة  َدمَّ التي يتعلمه الطالب فيه فقط، بل إنما أكثر من ذلك. البد تأليفها مرتبة وم 

(: تطوير مواد Rowntreeتى تستطيع لتالجظ أنشطة التعلم للتالميذ. عند رونتري)ح

(، Self Instructionsالتعليمية الفردية على األساس املعين، نحو طبيعتها األمر النفس ي )

 loose leaf binding(، والحرية)Stand Alone(، القيام بنفسه )Self Contentواملحتوى الذاتي )

systemسهل التالميذ في اختيار وتعيين املواد التي سيتعلمها أوال نفسهم. ( حتى ي

 وباإلضافة يسهلهم في حملها إلى أى مكان ومتى شاء.

أما فائدتها في التعليم الجماعي هي باسم املادة الثانية واملزيدة من املادة 

ن  تشجيع  ا  مما قد عّين عليها حتى يظهر وَيَتَحسَّ
 
ف  

ّ
ل
َ
ؤ
 
يذ في لتالماألساسية التي ت

التعلم. أكثر التركيي في هذا املنهج هو على املقاربة والطريقة املختارة واملستخدمة من 

ْرَدَوات املوجودة. فلذلك هنا أقّل اْحتياجا إلى مواد التعليمية املكتوبة. دور 
 
الخ

واد التعلية باسم الكادة التي منَدمج املاملدرس باسم املشرف والوسيلة، وأما دور 

ة التعليم الجماعي من خالل املعرفات واملعلومات املناسبة بخلفية املادة بعملي

 6واإلرشاد عنها.

 واد التعليميةاملاألسس في تأليف  .5

 : 7واد التعليمية هياملاألسس في تأليف 

 املخصوص إلى املجمل   تبدأ من السهلة إلى الصعبة، ومن 

 يكثر التكرار يؤدي إلى زيادة الفهم 

                                                           
6 M Abdul Hamid, dkk. Op.cit., hlm. 74-80 
7 Sofan Amri, dkk. Op.cit. hlm. 160  
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  اإليجابيات يؤدي إلى زيادة الفهم للطالبالتعليقات 

 ارتفاع التشجيع التعلم هوعنصر من العناصر في تعيين نجاح التعلم 

  م، شيئا فشيئا فوصل إلى
َّ
ل الوصول إلى الغاية والهدف مثل يصعد الس 

 املستوى املعين

  معرفة النتائج التي قد وصل التالميذ إليها سوف يشّجعهم لوصول إلى الغاية

 فدائمادائما 

 :8وأما األسس التي البد يهتمها بتمام االهتمام في تأليف الكتاب التعليمي هي

 األسس الثقافية واالجتماعية (أ

عند حديثنا عن الجانب الثقافي كأساس من أسس إعداد املواد التعليمية 

 لتعليم العربية لغير الناطقين بها سوف نتناول النقاط اآلتية :

  ،ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجه خاصمفهوم الثقافة بوجه عام 

 خصائص الثقافة 

 عالقة الثقافة بتعليم العربية لغير الناطقين بها 

  األمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد املحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية

 لغير الناطقين بها

 األسس السيكولوجية ) النفسية ( (ب

ر في العملية التعليمية، فهو املحو من املعوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا 

الذي تركز عليه، وأنه أوال وأخيرا هوالهدف من العملية التعليمية. فما قامت هذه 

العملية إال من أجل تحقيق أهداف معينة لدى املتعلم ومن ثم فإن معرفة 

خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد محتوى املناهج 

 الدراسية.

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

يختلفون فيما بينهم من قدرات عقلية وسمات نفسية داخل املرحلة العمرية 

                                                           

 35-19بد هللا، مرجع سابق، ص. ناصر عبد هللا الغالي وعبد الحميد ع  8 
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الواحدة. ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمين والذي ينبغي 

 . مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية

 الشروط النفسية التي يجب مراعاتها عند تصميم الكتاب املدرس ي هي :

 أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسين فكريا 

 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية 

  أن يثير في الدارس التفكير ويساعد على تنميته بما يساعده على اكتساب

 اللغة األجنبية )العربية(

 وفق استعدادات الدارسين وقدراتهم  أن تبنى املادة العلمية 

  عرف يويناسب ميولهم، بمعنى أن يدرس أو أن يشبع دوافعهم ويرض ى رغباتهم

 امليول والدوافع العامة للدارسين الذين يؤلف لهم الكتاب

  أن يكون املؤلف على علم بخصائص الدارسين النفسية وأن يعطى بما

ية ائج الدراسات النفسيناسب هذه الخصائص، كما عليه أن يستفيد من نت

 في هذا امليدان

  أن يراعي عند التأليف املرحلة العمرية التي يؤلف لها، فلصغير غير الكبير في

 اكتسابه للغة األجنبية

 أن تؤلف كتب للموهوبين في الذكاء، وكتب أخرى ملتوسطى الذكاء ومن دونهم 

 ها عن لب عليأن تهىء املادة املقدمة في الكتاب املدرس ي مشكلة يحاول التغ

 طريق تعلم اللغة

 أن تحفز املادة الدارس على استخدام اللغة في مواقفها الطبيعية 

 أن يراعي التكامل في املادة بين الكتاب األساس ي ومصاحباته 

  أن يقدم مادة علمية من املواقف الحياتية التي تساعد الدارس على التكيف

 مع الناطق األصلي للغة

        أن يعين الكتاب على تكوين االتجاهات والقيم املرغوب فيها لدى الدارسين 

 األسس اللغوية (ج



26 
 

 

ويقصد بهذا الجانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب التي 

فقدم في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها واألسلوب املناسب في عرضها 

بة تلك املادة للدارسين. عند تناولنا لهذا الجانب للدارسين، ومدى سهولة أوصعو 

 سوف نركز على اآلتي :

 اللغة التي ينبغي أن تعلم 

 ) مكونات اللغة ) األصوات، واملفردات، والتراكيب، واألسلوب 

 ) مهارات اللغة ) االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة 

 واد التعليميةاملتأليف  .6

 التعليمية مناسبة باملنهج األساس ي نحو:واد املتجب طريقة تأليف 

 تحليل الكفءة األساسية 

 تحليل مصادر التعلم 

 اختيار وتعيين مواد التعليمية 

ة التربية، إذا قد 
َّ
ط قبل تأليف مواد التعليمية الطباعة يجب أن ينظر إلى خ 

ابَق كما يلي :
َ
اَبَق فنستطيع أن نط

َ
 ط

 ترتيب املراقبات 

 اللغة السهلة 

 هماختبار الف 

 املنشطات 

 سهولة القراءة 

 مواد التعليمية 

 للغة العربيةاملواد التعليمية مقومات  .7

مقومات األساسيات،  3( تتكون من Panenواد التعليمية عند فنن )املمقومات 

م، والعنصر التقويم من نتيجة التعلم.  َتّم 
 
وهي: العنصر الرئيس ي، والعنصر امل

ن على املعلومات  عموما العنصر الرئيس ي هو مواد التعليمية الطباعة وَيتضمَّ



27 
 

 

 رواملبحث الرئيس ي التي أرادها املنقول إلى الطالب لكى يستولي تلك املواد. وأما العنص

م يتضمن على املعلومات واملبحث املزيد أواملتمم الذي استعمله مع العنصر  املَتّم 

الرئيس ي. والعنصر التقويم يتضمن على األسئلة أواالختبار أوآلة التقويم من نتيجة 

التعلم بال اختبار ومن املمكن استعماله للختبار التكويني على الطالب عند عملية 

 ختبار النهائي عند آخر السنة أوالدراسية.تعليم اللغة العربية واال 

( أن مقومات مواد التعليمية اللغة العربية غير الكتاب Al-Qasimiذكر القاسيمي )

له بكتاب مساعد، وهواالدر  ّم 
َ
ك  : 9س ي أواألساس ي البد أن ي 

 املعجم (أ

هو القاموس الذي فيه املفردات من الكتاب املدرس ي واألساس ي اللغة العربية 

 معناه. ويبين عن

 الكتاب التمرين التحريرية (ب

عموما الكتاب التمرين التحريرية سمي بالكتاب االختبار للطالب أوكراسة 

الطالب. وهو مجموعة من التمارين التي تصميمها َعمًدا ملساعدة في تطوير وتحقيق 

 مواد اللغة العربية املدروس من قبل.

 الكتاب التمرين الصوتية (ج

اللغة العربية هويساعد التالميذ على استطاعة إحدى من أهداف تعليم 

التواصل الجيد باللغة العربية ويمارسهم أن يتكلم بها فصيحا وصوابا. فهذا كتاب 

التمرين مفيد لتحقيق ذلك الهدف والسيما في نطق الحروف الهجائية التي كانت 

 متفرقة من الحروف االندونيسية.

 كتب املطالعة املَتَدّر َجة (د

ر املفردات والتراكيب من كتاب املدرس ي.تهدف هذه ا ث 
ْ
ك  لكتب لت 

 الكتاب االختبارات (ه

                                                           
9 M Abdul Hamid, dkk. Op.cit., hlm. 80-88 
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هوالكتاب املصاحب الذي فيه مجموعة من األسئلة ملعرفة مقدار الطالب من 

جوانب املهارات األربعة. يرجى بوجود هذا الكتاب عرف الطالب مقدارهم بأنفسهم 

 في أى مكان كان ومتى شاء.

 مرشد املعلم (و

نه على كيفية استخدام الكتاب التعليمي أى الدرس ي، هواالرشاد ا لذي بيَّ

ويتضمن على طريقة التعليم، ووسائل التعليم، وطريقة التقويم، واإلجابة من 

 األسئلة في الكتاب الدرس ي.

 الخريطة الذهنية .ب

 مفهوم الخريطة الذهنية .1

التعليمي التعاوني التي حملها طوني بوزان  الخريطة الذهنية هي إحدى طريقة

(Tony Buzan علماء النفس من اإلنجلييية ومدير ،)Brain Foundation   وهي طريقة الكتابة

ر املعلومات.
ّ
( هذه الطريقة Tony Buzanطوني بوزان ) تطّور  اإلبداعي التي تّسلنا ليتذك

عن  1968( سنة Roger Wolcott Sperryبحث العلمي لروجر وولكوت سفري )اعتمادا على 

فنتيجته  1977عمل العقل اليمنى والعقل اليسرى وكان قد تطور مّرة أخرى سنة 

ون، 
ّ
البيان أّن يستجيب العقل ممتازا على الكلمة املفتاحية، والصورة، والل

( الخريطة الذهنية هي كيفية الكتابة Sugiartoعند سوغيارتو ) والعالقة املباشرة.

 تصوير أوتقييس املشكلة املوجودة إلىاملواد التي سيتعلمها اإلنسان و أوالخالصة 

 Carolineأما عند جارولين إضورد ) الخريطة أوالرسوم البيانية ففهمه أسهل من قبل.

Edward الطريقة أكثر فعالية وممتازا إلدخال، ولحفظ، (، الخريطة الذهنية هي

 وإلطالق البيانات من وإلى العقل.

ب الخريطة الذهنية كذلك 
ّ
ب ونرت

ّ
السبيل العظيم للذاكرة، من املمكن أن نرك

بين الواقع والفكرة بمثلها فدخل فيه كيفية عمل العقل الطبيعي من األّول . إذن 

ر املعلومات أسهل وأكثر فعالية من استخدام الكتابة التقليدية أوالعادة.
ّ
ل ك نتذك

ستخدم األلوان، والرموز، والكلمة املفتاحية، الخريطة الذهنية لها املساواة وهي ت
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املناسب بالنظام املوجودة املتواضع. فبها املحتويات الطويلة قد كانت رسم  والصورة

ر التي تمّر جماعة.
ّ
ب، والسهلة ليتذك

ّ
 10البياني امللّون، واملرت

تستخدم الخريطة الذهنية التذكير البصرّي والحس ّي في شكل معين من األفكار 

م، للتركيب أوالتنظيم، وللتخطيط. 
ّ
َقة، نحو خريطة الشارع  املستخدم للتعل

َّ
َعل
 
امل

فهذه الطريقة تشجع كثيرا الذكرايات وكذلك أسهل في استخدامها للتعلم من 

ع  ويطمئن  القلوب.هنا استخدام الكتابة الطبيعية أوالعادة ألّن  َمّت 
ل  عقالن  وي  ّفّع 

 11ي 

 تساعدنا الخريطة الذهنية على :

 التخطيط (أ

 التواصل (ب

 أشّد إبداعيا (ج

 يقتصد ويحفظ الوقت (د

 يستكمل املشكلة (ه

ز االهتمام (و
ّ
 يرك

ب وتبّين األفكار (ز
ّ
 ترت

ر بالجّيد (ح
ّ
ذك  ي 

م سريعا وفّعاليا (ط
ّ
 يتعل

 ر على "الصورة العامة والشاملة"ظين (ي

، الخريطة Cracking Creativity( في كتابه املشهور Michael Michalkoميكلكو ) عند مكيل

 :12الذهنية سوف

هت (أ
ّ
ل  العقل كل  فّع 

 تجعيد الفكرّي حفظ العقل من ت (ب

زنا على املباحث الرئيسيةت (ج
ّ
 رك

                                                           
10 Iwan Sugiarto, Mengoptimalkan Daya Kerja Otak dengan Berfikir Holistik dan Kreatif, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama), 2004, hlm: 75 
11 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media), 2014, hlm: 105 
12 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2006, hlm: 6-7 
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 ساعد إلظهار العالقة بين املعلومات املفصلة بعضهّن بعضات (د

ر صورة واضحة على جميع التفصيل (ه  تصّو 

نا إلجماع املفاهيم وتقارنهم (و ن  ْمك 
 
 ت

نا لتركيي االهتمام على املباحث الرئيسية املساعد النتقال املعلومات من  (ز تلز م 

 الذكرايات لوقت قصير إلى الذكرايات لوقت طويل

ولد تمن البيان السابق نستطيع أن نستنبط أّن استخدام الخريطة الذهنية 

بُّ املعلومات الطويلة عطت املعلومات الكتابة التي قد أ
 
الكثيرة على صفحٍة فل

، وسهلة لذكره املطابق بعمل العقل 
ً
مة

ّ
، ومنظ

ً
نة والكثيرة يكون خريطة ذهنية ملوَّ

 الطبيعي.

 خصائص الخريطة الذهنية .2

 لتفيد الخريطة الذهنية كثيرة، علينا أن نجعلها :

 امللّونة (أ

 استخدام الصور أوالرموز  (ب

ي، القصد منها ليساعد الناس في ذكر الكالم والقراءة، وترقية فهم  فكأنها العمل الفن 

 13املواد، ومساعدة لتنظيم املواد، وإعطاء املعلومات الجديدة.

 :14كل الخريطة الذهنية لها املساواة، وهي

 تستخدم امللّونة  (أ

 لها التركيب الطبيعي صدر من املركز (ب

 أوالسهم، والرموز، والكلمة املفتاحية،  (ج
ّ
والصورة املناسبة تستخدم الخط

 بالنظام املتواضع، واألساس، والطبيعي، واملناسبة بعمل العقل.

 أنواع الخريطة الذهنية .3

 أقسام، وهي: 3نتقسم الخريطة الذهنية إلى 

                                                           
13 Ahmad Munjin Nasih & Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Bandung : PT Refika Aditama), 2009, hlm: 111 
14 Tony Buzan, op.cit., hlm: 5 
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 جاملنه الخريطة الذهنية (أ

الخريطة الذهنية التي تساعد  ( هي نوعMakroأويسمى بالخريطة الذهنية املاكرو)

ق على الجدار.إلعطاء الصورة على ما 
ّ
م وعموما قياسها كبيرة وتعل

ّ
 يتعل

 الخريطة الذهنية الباب (ب

ص   يجعل
ّ
مه ثّم يلخ

ّ
الخريطة الذهنية الباب اعتمادا على كّل الباب الذي قد تعل

 إلى النقاط املهّمة فقط لسهولة ذكره.

 الخريطة الذهنية الفقرات (ج

 15الباب ببيانه.تستطيع إلعطاء املعلومات شاملة ألّن فيها الخالصة لكّل 

 خطوات الخريطة الذهنية .4

 :16الخطوات االستعداد هى

 يكتب نتيجة الخطابة ويهتم النقاط املهّمة والكلمة املفتاحية (أ

ق  (ب
ّ
يظهر ويشير العالقة بين النقاط واألفكار والكلمات املفتاحية التي تتعل

 بمواد الدرس

 يقارع كل املعلومات املعروفة من قبل عن ذلك البث أوالباب (ج

 الخطوات األولى لتلخيص األفكار بتصوير النواحي من البحث  (د
 
ط  

ّ
خط ي 

 أوالباب

ب األفكار واملعلومات (ه
ّ
 على صفحٍة  يرت

 : وأّما عناصر الخريطة الذهنية هي

 الخريطة الذهنية  مركز (أ

 نةهي األفكار الرئيسية املصّور على الكتابة أوالصورة املعيّ 

 الفرع الرئيس ي (ب

املبحث. يتضّمن الفرع األّول على األبواب من  من املركزهو الفرع األّول مباشرة 

 مواد الدرس املصّور بالصور والرموز املتنّوع

                                                           
15 Ahmad Munjin Nasih & Lilik Nur Kholidah, op.cit., hlm: 111-112 
16 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 

2013, hlm: 307-308 
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 الفروع (ج

 هي الفروع من الفرع األّول وعليها أن تكون ملّونة

 الكلمة (د

 لكّل الفرع فيه الكلمة املفتاحية

 الصورة (ه

 الخطوات في جعل الخريطة الذهنية هي:

 الرئيسيةأكتب الفكرة أوالنقطة  (أ

ْد الفرع منها لكّل الفكرة أوالنقطة والفروع األخرى من الفروع األولى. العدد  (ب ز 

ْم األلوان املتفّرقة لكمتنّوع حسب األفكار واملواد املعينة واملوجودة د 
ْ
ّل . اْسَتخ

 الفروع

 لتكون تفصي أكتب الكلمة املفتاحية أوالعبارة لكّل الفروع املتطّورة (ج
ً
ة  ليَّ

ْد الرموز  (د  والصور لسهولة الذكرز 

 :17األشياء التي البّد أن نهتمها عند جعل الخريطة الذهنية هي ثّم 

با بالحروف (أ
ّ
 الكبيرة أكتب مرت

أكتب األفكار أوالنقاط املهّمة بالحروف أكبر من غيرها حتى تكون متفّرقة  (ب

 وبارزة

قة، بعض الناس يستخدم السهم  (ج
ّ
ْر الخريطة الذهنية باألشياء املتعل صّو 

 لإلشارة  

 أعط الخط تحت تلك الحروف واجعلها سميكا (د

ْم األشكال املتنّوعة وامللّونة وال (ه د 
ْ
ة إلشارة األفكار والنقاط املعيّ اسَتخ يَّ َوائ 

ْ
 نةَعش

 

 

                                                           
17 Ahmad Munjin Nasih & Lilik Nur Kholidah, op.cit., hlm: 113-114 
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 ) القواعد ( التراكيب .ج

غة
ّ
ب من عدد من Grammar) التراكيب هوالنظام لتركيب الل

ّ
( أى الجملة التي تترك

البني اللفظية هي املتكّونة من نظام األصوات متتال وفق  البني اللفظية، وهذه

ذان يتالقواعد والتراكيب للغة العربية. 
ّ
قان بععفي التراكيب عنصران الل

ّ
ضهما ل

 النحو. وعلمالصرف بعضا، وهما علم 

 الصرف .1

علم يبحث عن تغيير األصل أواالنتقال. وأّما اصطالحا هو الصرف لغة التغيير 

ٍغ متعّددة ليدّل على معان مختلفٍة. ي  تغيير وتحويل وفي رأى آخر هو  18الواحد إلى ص 

أواالنتقال أصل الواحد إلى أمثلة مختلفة أومن وجه إلى وجه آخر ملعان مقصودة 

ى أ الكلمة حسب الحركة املطلوبة علم الصرف هويفيد لتغيير صيغ 19ومطلوبة.

 لطالبوواضعه: معاذ بن مسلم الهراء. . العلم الذي يعرف به أحوال بنية الكلمة

م أّوال عن هذا العلم ألّن علم الصرف هوأصل
ّ
غة العربّية أن يعرف ويتعل

ّ
وأّم  الل

د علم الصرف كّل الكلمة وأّما الكلمات تدّل إلى العلوم امل ل 
 ّوعةتنالعلوم ألّن قد و 

غة العربية
ّ
 .وكذلك تستطيع أن تقول أّن علم الصرف العلم األساس ي في الل

م يبحث علم الصرف على النظام في بنية وصيغة الكلمة، ف
ّ
ن األوزان عفيه يتعل

 :20بالعالمة واإلشارة التالية 

 الحذف 

 الزيادة 

 التطويل 

 التقصير 

 االدغام 
                                                           

، )بونوروكو: معهد دار السالم للتربية االسالمية الحديثة علم الصرفدحية مسقان وأصحاب،  18 

 1كونتور(، ص:

 2م، ص: 2009، )سورابايا: الهداية(، املشارة االمدديةالفضيل،  19 
20 Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Shorof Istilahi Lughowi, (Surabaya: PP Fathul 

Mubtadiin), 1993, hlm: iii 



34 
 

 

 القلب 

 االبدال 

 االعالل 

 الوصل 

 الوقف 

وفي كتاب آخر يذكر موضوعه هوالكلمات العربّية من األسماء املعربة واألفعال 

مه هيأّما املتصّرفة في حال إفرادها. 
ّ
 : 21فوائد تعل

 املنع من الخطأ في كتابة الكلمات العربّية أوالنطق بها (أ

 املساعدة على معرفة األصل والزائد من حروفها (ب

حن في ضبط صيغها (ج
ّ
 الوقاية من الل

غة )Morfologiأيضا هذا العلم "مورفولوجيا )يسمى 
ّ
(. فوائد Linguistik(" في علم الل

 مورفولوجيا هي:

 باسم الفرعية من علم اللغة الذي يدرس عن العملّية في تكوين الكلمة (أ

يدرس عن خصوصيات وعموميات صيغ الكلمات وتأثير تغييرها إلى الفوائد  (ب

 واملعاني منها

الصحيحة واملناسبة باستخدامها في الجملة ووقت يقدر على تكوين الكلمة  (ج

 استخدامها

الفرعية من علم اللغة الذي يدرس عن عملّية أصغر جزء من املفردات  باسم (د

 إلى الكلمة 

 الستنباط هنا هوالكلمة املفتاحية في علم الصرف هو"الكلمة"او 

 النحو .2

َد النحوواملتطّور في البصرة ثّم انتشر إلى الكوفة والبغداد واملصر واألندلوس  ل 
و 

فكان هذه املدن مركزا ملذاهب النحواملعروف واملشهور حّتى اآلن. من تلك املذاهب 

                                                           

 1دحية مسقان وأصحاب، مرجع سابق، ص:  21 
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مذهب الكوفة ومذهب البصرة معظما ومتنافسة فظهرت منهما النظريات والطرائق 

من سبب الرئيس ي وجود وتطوير علم النحو، ويوجد عنصران  نحوهما وبأنفسهما.

 22هما: عنصر االجتماعّية من املجتمع وعنصر الحضارة.

النحو لغة القصد، واصطالحا هوعلم يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد 

علم النحوهوفرعية علم اللغة العربية املستخدمة لوسيلة القراءة على االعراب. 

وهذا العلم في تعليم اللغة العربّية هو العلم  ة.كتابة اللغة العربّية بدون الحرك

األساس اإلستراتيجي ألّن بفهمه إّما نظرّيا أوممارسا فسوف يساعد كثيرا في مهارة 

لنحو علم ايسّمى  القراءة حتى يستطيع أن يقرأ صحيحا ووضيحا من ناحية الحركة.

ي فهم واستعانة فبب هدفه ملنع اللسان من الخطأ في ذكر كالم هللا بأب العلم بس

وكذلك يسمى بعلم اآللة ألّن به يسّهل الفهم كل علم  الدين  القرآن الكريم والحديث.

 23باللغة العربّية.

 دراسة علم النحو هو:

 النظام بين الكلمة والجملة 

 النظام بين الجملة في البند 

ق بظهور بنية الجملة ومعناها واعرابها
ّ
يسّمى  .رةخفي الكلمة اآل  من هذه الدراسة تتعل

حسب نوع االعراب  هوفوائد (،Sintaksisسينتكسيس )( بLinguistikالنحو في علم اللغة )

 هي :

 املرفوعات (أ

 املراد هنا يفيد النحوعلى الكلمة اآلخرة بإعراب الرفع وهوفي :

 اسم كان -

 خبر إّن  -

 املبتدأ -

 الخبر -

                                                           
22 Tantawi, Adabiyyat, Jurnal Bahasa dan Sastra, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm: 50 
23 M Sholihuddin Shofwan, Pengantar Memahami al Jurumiyah, (Surabaya: Darul Hikmah), 2007, 

hlm: ii 
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 الفاعل -

 املنصوبات (ب

 بإعراب الرفع وهوفي :املراد هنا يفيد النحوعلى الكلمة اآلخرة 

 خبر كان -

 اسم إّن  -

 املفعول به -

 املفعول املطلق -

 املفعول ألجله -

 املفعول معه -

 املفعول فيه -

 الحال -

 التمييي -

 االستثناء -

 املجرورات (ج

 املراد هنا يفيد النحوعلى الكلمة اآلخرة بإعراب الرفع وهوفي :

 املجرور بجّر الجر -

 املجرور باإلضافة -

 التوابع (د

ها في الجملة فقط تتبع إحدى بالحقيقة التوابع 
ّ
ليس من فوائد النحوألّن محل

ًعا لها وتعتمد على فائدة االعراب املّتبع من الفوائد السابقة
ْ
ط

َ
 :وهي ،إذن ال إعراَب ق

 النعت -

 املعطف -

 التوكيد -
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 البدل -

 :24وهي  3عموما أنواع االعراب 

 أنواع : 4الرفع، وهو (أ

 : الضّمة، يقع في 

 املؤنث السالم(  جمع 3  اسم املفرد (1

 ء(  فعل مضارع لم يتصل بش ي4 جمع التكسير (2

 يقع في :الواو ، 

 جمع املؤنث السالم (1

 أسماء الخمسة (2

 يقع في : ،األلف 

 اسم التثنية (1

  النون 

 األفعال الخمسة (1

 أنواع : 4النصب، وهو  (ب

 ،يقع في : الفتح 

 اسم املفرد (1

 جمع التكسير (2

 : األلف، يقع في 

 أسماء الخمسة (1

 ،يقع في : الكسرة 

 جمع املؤنث السالم (1

 الياء 

 اسم التثنية (1

                                                           
24 Sahkholid, Pengantar Linguistik, (Medan: Nara Press), 2006, hlm: 129-131 
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ر السالم (2
ّ
 جمع املذك

 أنواع : 3الخفض، وهو  (ج

 ،يقع في : الكسرة 

 (  جمع املؤنث السالم3  اسم املفرد (1

 جمع التكسير (2

 ،يقع في : الياء 

 (  أسماء الخمسة3  اسم التثنية (1

ر السالم (2
ّ
 جمع املذك

 ،يقع في : الفتح 

  صيغة املنتهى الجموع (1

السابق تعرف أّن الكلمة املفتاحية في علم النحو هو"الجملة من اليبان 

 واالعراب"

 العالقة بين النحو والصرف .3

اكيب ألّنهما التر  علم الصرف وعلم النحوهما الفرع الرئيس ي في اللغة العربّية

حتاج في ، كما قد بّين في السابق أّن الصرف أّم العلوم والنحوأبوهاوالقواعد فيها

يبحث علم الصرف عن صيغ  .بعضهما بعضا ويتكامل كذلكبعضهما بعضا 

الكلمات العربّية في حالة إفرادها وأّما علم النحويبحث عن أحوال أواخر الكلمات 

 25.العربّية عند تركيبها في الجملة

إذن بعلم الصرف يعرف عن كيفية في تكوين الكلمة الصحيحة نحوموقعه 

أن يجعل الجملة الجّيدة واملمتازة ووقت استخدامه وأّما بعلم النحويستطيع 

والصحيحة باستخدام الكلمة الصحيحة والحركة )االعراب( الصحيحة كذلك. 

ق ويتكامل بعضهما بعضا في اللغة العربّية.
ّ
 فيدّل على أّن يتعل

 

                                                           

 1دحية مسقان وأصحاب، مرجع سابق، ص: 25 
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 في اللغة العربّية) القواعد (أهّمية التراكيب  .4

ام العربّية فيعرف أّنهما شيئأّن النحووالصرف في محّل التراكيب والقواعد للغة 

ة استخدم علم الصرف لتغيير الكلم مهّم وأساس فيه والسيما لطالب اللغة العربّية.

حسب الحركة املطلوبة وعلم النحولوسيلة القراءة على الكتابة بال الحركة، فمن 

 هنا التراكيب والقواعد الزم لتعليمها إلى طالب اللغة العربّية إذا أراده يستطيع أن

 26مهارات اللغوّية ألّن سوف تحتاج كل املهارات إلى التراكيب والقواعد. 4يستولي 

م علم النحو هوش يء محير إذاولكن اآلن في ال
ّ
ر كثير من الناس أ واقع تعل

ّ
ّن يفك

قواعد وتراكيب  ماوأّما يحتوي فيه النحوهوعلم صعب للفهمالصرف وعلم علم 

اللغة العربية. فإذا أراد أن يستطيع الستخدام اللغة العربّية بتركيب اللغة الجّيدة 

 واملمتازة والصحيحة عليك أن يفهمه جّيدا.

 

 

 

 

                                                           
26 M Sholihuddin Shofwan, op.cit., hlm: ii 

 



 

40 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ

. البحث  ADDIE على نموذج هذا البحث البحث التطويري في الباحثة  استخدمت

 ب عن فّعاليته.التطويري هومنهج البحث لإلنتاج ويجرّ 

 : 1أما الخطوات في البحث التطويري هي

 1. 1الجدول 

 (ADDIEالبحث التطويري على نموذج أددي )

راكيب التكتاب تطوير اخترت الباحثة هذه الطريقة )البحث التطويري( لهدف 

في املدرسة الثانوية اإلسالمية  نياملصاحب للغة العربية تالميذ الفصل الثا

 ية تعليمية اللغة العربية.ملالحكومية باجيتان ليساعدهم في ع

 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 

297 

التحليل

مالتصمي

قالتطبيرالتطوي

التقويم
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 طريقة جمع البيانات .ب

 لنيل بحث الكامل املطابق والصحيح فاستخمت الباحثة على طريقة :

 املالحظة .1

املعلومات املحتاجة على الصورة الحقيقة  من الواقع إلجابة هي األنشطة لنيل 

عّرفت املالحة أنها مالحظة وكتابة منظمة عن ظهور الَرْمز  في موضوع   2سؤال البحث.

البحث. انقسمت املالحظة على نوعين، وهما: املالحظة املباشرة والوالحظة غير 

تبحث  عن املوضوع في املكان الذياملباشرة. املالحظة املباشرة هي املالحظة والكتابة 

الباحثة فيه، والباحثة يشترك األنشطة التي كانت تالحظها أوكانت الباحثة في الواقع 

مع املوضوع فيها. وأما املالحظة غير املباشرة هي املالحظة على األنشطة ولكن ليس 

داءها أوفي وقت آخر، نحو: املالحظة من خالل نظر األفالم، أوالص
َ
ور، في وقت أ

.  الشرائح 
 
ة
َ
َسل

ْ
َسل استخدمت الباحثة في هذا البحث طريقة املالحظة املباشرة،  3أوم 

ألّن اشتركت الباحثة األنشطة مباشرة، وهي عند تعليم اللغة العربية في الفصل 

 جمعلهذه الطريقة  في املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان.  نيالثا

ن حيث م املوجودة في تعليم اللغة العربية الفصل الثانيالبيانات عن تحليل املشكلة 

    .الحال والبيئة عند التعليم فيه

 املقابلة .2

هي املحادثة لنيل املعلومات واملعرفات املعينة من املخاطب. عموما، هذه 

الطريقة ملعرفة شأن املرء، والزم ملن يقوم باملقابلة أن يستحدث بيئة املريح بل 

فظ هذه البيئة حتى اآلخر لكى يجيب املستجيب األسئلة كلها خطير. وكذلك أن يح

أقسام، وهي: املقابلة الحّرّية،  3كامال ومناسبا بما أراد السائل. انقسمت املقابلة إلى 

فاستخدمت الباحثة في هذا البحث   4واملقابلة املرشدة، واملقابلة الحرّية املرشدة.

                                                           
2 V. Wiratna Sujawerni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm 32 
3 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 158-159 
4 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2014), hlm. 198  
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ف  

ّ
َول

 
بين املقابلة الحّرّية واملقابلة املرشدة . عند  املقابلة الحرّية املرشدة، وهي ت

في هذا البحث   املقابلة حملت الباحثة املرشد، وهوفقط النقاط املهّمة من األسئلة.

 تحتاج الباحثة إلى املقابلة بمدرّ 
ّ
 الفصل الثاني وهي أّم نجاح،غة العربية سة الل

ميذ على خصائص تال ملعرفة املشكلة املوجودة عند التعليم في الفصل وملعرفة 

كوكو ، وهي أحمد و نيلفصل الثاتالميذ االثاني املقابلة ببعض الفصل الثاني. و 

ومرناوان ومحمد ودييانى وهاني ونساء وليليس وأولي النهى وفردييان ومعراض 

ونوغراها وخرصني، ملعرفة عن املشكلة املوجودة عند تعلبم اللغة العربية في الفصل 

  .وملعرفة خصائصهم

 ستبانةاال  .3

هي اآللة لجامع املعلومات بإعطاء األسئلة املكتوبة التي سيجيبها املستجيب 

ال وهوالدكتورداني املواد خبيرطت الباحثة هذه االستبانة إلى فأع 5مكتوبة كذلك.

 ،وهوالدكتور راض توفيق الرحمن املاجستير  التصميم خبير، و حلمي املاجستير

وهي أَم  ةسة اللغة العربيّ ، ومدرّ وهوالدمتور سيف املصطفى املاجستير اللغةخبير و 

في املدرسة الثانوية  3جال العلوم االجتماعية مل نيلفصل الثاوتالميذ ا نجاح

 علجمهذه الطريقة نتاج. الية هذا اال ملعرفة فعّ  اإلسالمية الحكومية باجيتان

للغة ورأي مدرسة ا ،تطبيققبل ال املصاحبالتراكيب كتاب  تصديقالبيانات عن 

 3ماعية ملجال العلوم االجت الفصل الثاني العربية للفصل الثاني وكذلك رأي تالميذ

 عن كتاب التراكيب املصاحب.

 االختبار .4

هوأداة أوالعملية املنظمة للمقياس والتقييم، أوإحدى الطريقة لنيل املعلومات 

هذه الطريقة من خالل إعطاء )املعرفة والكفاءة واملهارة( من التالميذ. عموما 

فتقوم الباحثة االختبار   6الوظيفة أوالتدريبة أواألسئلة التي الزم أن يجيبها التالميذ.

 (3ي )الفصل الثاني مجال العلوم االجتتماعية في الفصل التجريب في هذا البحث

                                                           
5 Margono. Op.cit. hlm. 167 
6 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, Edisi Pertama 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), hlm. 105 



43 
 

 

لى ع املصاحب اللغة العربيةالتراكيب كتاب ام تين، وهما: االختبار قبل استخدمرّ 

ّرتين وتقوم م واالختبار بعد استخدامه. الخريطة الذهنية للمستوى الثانوي أساس 

عد ب الكتاب الدراس ي واالختبار االختبار قبل استخدام : ضابطكذلك في الفصل ال

  .املصاحبالتراكيب كتاب فّعالية  البيانات عن لجمعهذه الطريقة  .استخدامه

 مصادر البيانات .ج

 البيانات في هذا البحث من :أخذت الباحثة 

في املدرسة الثانوية اإلسالمية  نيمدّرسة اللغة العربية الفصل الثا .1

بطريقة املقابلة لنيل البيانات عن املشكلة املوجودة في  ،الحكومية باجيتان

وكذلك ملعرفة خصائص التالميذ لتعّين  .الفصل الثاني وماسببها

على أساس الخريطة الذهنية اللغة العربية  املواصفات الكتاب املصاحب

والطريقة الثانية هي االستبانة لنيل البيانات عن فّعالية  .للمستوى الثانوية

على أساس الخريطة الذهنية للمستوى للغة العربية املصاحب  الكتاب

يها.
ْ
 الثانوية من حيث رأ

نوية افي املدرسة الث 3 ني مجال العلوم االجتماعيةتالميذ الفصل الثا .2

بطريقة املقابلة ملعرفة سبب املشكلة  ،اإلسالمية الحكومية باجيتان

عربية عن تعليم اللغة ال ورأيهم املوجودة في الفصل عند تعليم اللغة العربية

ثّم الطريقة الثانية هي االختبار لنيل  وكذلك ملعرفة حاجة الكتاب منهم.

ة على أساس الخريطالكتاب املصاحب اللغة العربية البيانات عن فّعالية 

عن  اآلخرة هي االستبانة لنيل البيانات . والطريقةالذهنية للمستوى الثانوية

على أساس الخريطة الذهنية  بيةاملصاحب اللغة العر  فّعالية الكتاب

 باسم املستخدم من الكتاب املصاحب. للمستوى الثانوية من حيث آراءهم

نوية في املدرسة الثا 2ني مجال العلوم االجتماعية الثا تالميذ الفصل .3

ية لنيل البيانات عن فّعال بطريقة االختبار ،اإلسالمية الحكومية باجيتان

على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الكتاب املصاحب اللغة العربية 



44 
 

 

الثانوية باسم الفصل املَراقبة ليقارن النتائج بين الفصل التجريبة والفصل 

 املراقبة.

، بطريقة االستبانة لنيل البيانات عن فّعالية الكتاب املصاحب الخبراء .4

 بيرخاللغة العربية على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوية باسم 

 التصميم. خبيراللغة، و  خبيراملواد، و 

 التطويرو إجراءات البحث  .د

 صورتهاخمس خطوات مناسبة بالخطوات التي استخدمت الباحثة هنا 

 بالخطوات اآلتي :( ADDIEأددي )وهي على نموذج  36الباحثة في الصفحة 

 تحليلال (أ

البحث التطوير، ويتضمن على تحليل الهدف وتحليل  هوالخطوة األولى في هذا 

 .الحاجة وتحليل خصائص التالميذ

 صميمالت (ب

بات ال
ّ
 مثل أهداف التدريس تالميذهوتحديد املشكلة على حسب تحليل متطل

األساسية وخصائصهم فقامت الباحثة بالتخطيط عن األشياء املحتاجة والكفايات 

 .اعتماجا على نتائج تحليل متطلبت التالميذ في تطوير الكتاب

 تطوير ال (ج

االنتاج من التخطيط قبله الذي يناسب بالطريقة أوالنموذج في هذه الخطوة 

غة و  خبيراملواد و  خبيرلخبراء وهومن ثم إقامة التصديقات من ا املتطّور 
ّ
 بيرخالل

  .التصميم

 التطبيق (د

ففي  لية.املعرفة الجودة والفعّ  هنا تطّبق الباحثة االنتاج في عملّية التعليمية

في املدرسة الثانوية  3هذا البحث ستطّبق في الفصل الثاني ملجال العلوم االجتماعية 

 الحكومية باجيتان. االسالمية

 التقويم (ه
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ّعالية رفة ف، ملعيتضمن على نوعين وهما: التقويم التكويني والتقويم التلخيص ي

في هذه ف بعده تعطى االستبانة إلى التالميذ ملعرفة اآلراء منهم.االنتاج عند التطبيق و 

وم ملجال العل الخطوة أخذت الباحثة البيانات من نتيجة تالميذ الفصل الثاني

 .الحكومية باجيتانفي املدرسة الثانوية االسالمية  3االجتماعية 

 

 

 البيانات حليلت .ه

 : استخدمت الباحثة في هذا البحث االختبار التائي
t = Mx – My 

     SEMx - My 

  xM      َنة قبل استخدام الكتاب املصاحب  : متوسط الَعيَّ

   yM  َنة بعد  استخدام الكتاب املصاحب: متوسط الَعيَّ

    My –Mx SE فرق الخطأ القياس ي بين :xM  و yM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 الفصل الرابع 

 عرض البيانات وتحليلها

 املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان ملحة 

 الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتاناملدرسة نبذة تاريخية  .أ

كثرة ود جهويو  املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتانبناء خلفية في 

م الديني الحكومي )
ّ
 دراسته إلىالذي اليلتحق  سنوات PGAN ) 4املتخّرج في تعليم املعل

م الديني العالي )
ّ
لم توجد تلك  ألّن االسالمية أواملدرسة الثانوية ( PGAAتعليم املعل

م تعل بعد تغيير .وإذا أرادها فليذهب إلى خارج باجيتان املدرسة في باجيتان
ّ
يم املعل

 فللمتخّرج هذه املدرسة لهاالسالمية إلى املدرسة املتوسطة  ( PGANالديني الحكومي )

الذي  ا ولكن قليل منهمالحق اللتحاق الدراسة إلى املدرسة العاّمة في املستوى بعده

 لتحاق الدراسة في املدرسة العاّمة فالحاجة إلى وجود املدرسة الثانويةال يريد

 كبيرة. االسالمية

م يتشاور رئيس 1979يوليو  27في التاريخ اعتمادا من الحاجة السابقة، 

م لبناء املدرسة الثانوية  املدرسة املتوسطة االسالمية الحكومية
ّ
ببعض املعل

 :، وهماالسالمية

 الرئيس : بصري 

 النائب : كوَسْير ي 

ير : سوفارمان رت 
ْ
ك  الس 

 املساعد : إمام بوناسير

 املساعد : عارس مشهودي

 املساعد : هورموس

 املساعد : عبدهللا ماوردي
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هدف إقامة املدرسة الثانوية االسالمية هي لوالدة كادر املسلم الجّيد وهوتقوى 

ه.
ّ
 إلى هللا تعالى وله األدب ويمارسهم كل

 م غّيَرْت املدرسة الثانوية االسالمّية إلى املدرسة1980أغوسطوس  19التاريخ في 

بنوي باجيتان، يعتمد على قرار  الثانوية االسالمّية الحكومّية تمبورو ماغيتان

 . KEP/E/66/1980الرقم: الرسالة للمدير العاّمة على إرشاد املؤسسات االسالمّية 

 أخرى في التاريخ 
ً
الثانوية االسالمّية  املدرسة من 1993أكتوبر  25وغّيرت مّرة

 ومّيةالثانوية االسالمّية الحك الحكومّية تمبورو ماغيتان بنوي باجيتان إلى املدرسة

قرار الرسالة لوزارة الشؤون الدينّية  هذا التغيير اعتمادا على باجيتان حّتى اآلن.

 .224/1993الرقم: 

 

  .ب
ُ
ة  الحكومية باجيتان املدرسة الثانوية اإلسالميةُهِويَّ

 املدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان : اسم املدرسة

 باجيتان 100شارع غاتوت سوبراطا  : العنوان

 باجيتان، جاوى الشرقية :  املنطقة

 131135010001 : النمرة االحصائية

 20511338 : النمرة الرئيسية للمدرس الوطنية

 الحكومية : الدرجة

 

 وبعثة املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتانرؤية  .ج

 : رؤية هذه املدرسة هي

 تحقيق األجيال من املؤمنين واملخلصين واملؤّدبين وله املعلومات واملهارات العالية""

 : أّما بعثة هذه املدرسة هي

السلوكيات و من ناحية املعلومات واملهارات "إقامة التعليم حسب الجودة إّما 

 مفاستطاع الستعداد وتطوير املوارد البشرية  التي ممتازة في العلو  واالجتماعيات

 التكنولوجّية واإليمان والتقوى"
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 املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان املرافق العامة في .د

 مبنى للمدرسة 25 .1

 غرفتان ملعمال الوسائط املتعددة  .2

 غرفة الوسائط املتعددة .3

 غرفتان املدّرس .4

 غرفة رئيس املدرسة .5

 غرفة االدارة .6

 املكتبة .7

 غرفة التوجيه واالستشارة .8

 ستوديو االذاعة .9

 املسجد .10

 غرفة الصّحّية .11

ة .12
َ
رك  الش 

 امليدان الرياضة .13

 الغرفة ملعمال العلوم الطبيعّية .14

غة .15
ّ
 الغرفة ملعمال الل

 غرفة املخزن  .16

 ستوديو املوسيقى .17

مة التالميذ .18
ّ
 الغرفة ملركز األنشطة املنظ

 األنشطة الكشافةالغرفة ملركز  .19

 الحديقة .20

 معهد للبنات .21

 

 



49 
 

 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان البرنامج الرائدة في .ه

 برامج العلوم الطبيعّية 

 برامج العلوم االجتماعّية 

 برامج العلوم الدينّية 

 برامج الفصل الرائد 

 إقامة معهد خالد بن والد للبنات وللبنين 

 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان فياألنشطة اإلضافية الرائدة  .و

 املهارة األكاديمية .1

 الفرقة االنجلييية 

 الفرقة العلوم الطبيعّية 

 غير املهارة األكاديمية .2

 مة التالميذ
ّ
 املنظ

 ( شباب املسجدRISMA)   

 الكشافة 

 شباب الصليب األحمر 

 املحاضرة 

 املسرحية 

 الصحافية 

 الرياضة 
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املصاحب للغة العربية على التراكيب كتاب إجراءات تطوير املبحث األول: 

 للمستوى الثانوي أساس الخريطة الذهنية 

 التحليل .أ

ن على تحليل الهدف، وتحليل الحاجة هوالخطوة األولى في هذه الطريقة ويتضّم 

وتحليل خصائص التالميذ. فنتيجة من التحليل يكون مبادئا لتطوير الكتاب 

 للمواد التراكيب. على أساس الخريطة الذهنيةاملصاحب للغة العربية 

 الهدفتحليل  .1

غة العربية في املدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان 
ّ
استخدم تعليم الل

 الباحثة2013املنهج 
 
ف في  ةلوباملط ةاملعياريّ  ة والكفاءةسيّ رئيالكفاءة ال . هنا تتعرَّ

في هذا البحث فقط أخذت الباحثة املواد التراكيب  تطوير هذا الكتاب املصاحب.

غة العربية 
ّ
لثة النمرة الثا ةسيّ رئيالكفاءة ال فيحتاج ألخذ  للسنوى اآلخر من الل

غة العربية للفصل الثاني 
ّ
َب في الكتاب الّدراس ي الل والرابعة كما قد قّسم وكت 

 للمدّرس  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2الجدول 

 واملعياريةسيم الكفاءة الرئيسية تق
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 هي : ةاملطلوب املعيارّية ة والكفاءةسيّ رئيالكفاءة الف

  KD  KI      KD    KI           

 2. 2الجدول 

 الكفاءة الرئيسية واملعيارية

اعتمادا من الكفاءة الرئيسية واملعيارية السابقة فالهدف من هذا الكتاب 

للفصل الثاني مجال العلوم املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية 

 باملدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان هو : 3االجتماعية 

ي اآلخر( )للسنو الثاني  يساعد التالميذ على فهم املواد التراكيب للمستوى  (أ

 في الكتاب التعليمي )الدراس ي( 

يستطيع التالميذ أن يفهم املواد التراكيب للمستوى الثاني )للسنوي اآلخر(  (ب

 فهما جّيدا وتماما

م (ج
ّ
املواد التراكيب للمستوى الثاني )للسنوي اآلخر(  يساعد التالميذ على تعل

 مستقال قبل بيان املدّرس في الفصل 

  
1 2 
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م اللغة العربية خصوصا في املواد التراكيب للمستوى شّجع التالميذ ي (د
ّ
 ليتعل

 الثاني )للسنوي اآلخر(

 تحليل الحاجة .2

غ املالحظة واملقابلة. تلك خاللأقامت هذا التحليل من 
ّ
َدّرسة الل ة املقابلة بم 

املدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  العربّية وكم من تالميذ الفصل الثاني

رة في  باجيتان.
ّ
والنتيجة منها يوجد املشكلة أّن التراكيب هي املواد األساسّية واملؤث

غة العربّية ولوكان في هذا املنهج يهتّم كثيرا إلى 
ّ
غوّية 4الل

ّ
ن لم يعط ولك مهارات الل

ب وأّما التالميذ اليستخدم الكتا الكتاب الدراس ي بيانا كامال وواضحا إلى التالميذ

 رون بالصعوبة لفهم بيان التراكيب في الكتاب الدراس ي وكذلكوكثير منهم يشع .غيره

 .منهم يسأمون لقراءته

غة العربية في الفصل الثاني املدرسة الثانوية  الباحثة الحظثّم ت
ّ
عند تعليم الل

 الحكومية باجيتان، ونتيجتها :االسالمية 

 ال نعم الجوانب املالحظة النمرة

م  1
ّ
  √ التراكيببعض التالميذ يصعبون في تعل

  √ يوجد الكتاب الدراس ي لتعليم التراكيب 2

املواد التراكيب مناسب بالكفاءة الرئيسّية والكفاءة  3

 املعيارّية

√  

 √  يوجد الكتاب املستخدم غير الكتاب الدراس ي 4

ه العبارة هذراكيب و تعليم التوجد الصعوبة من التالميذ لة تمن مالحظة السابق

 9من  فصول  3 .أوتحت النتيجة املحّددة 78إلى نتيجتهم أقّل من ة بنظر وَم مدع  

للمواد التراكيب في االختبار  78تحت التالميذ ينال النتيجة  من % 78،67 فصول 

 .اليومّية

َساو  يستخدم 
َ
ت
 
غة  ي الكتاب امل

ّ
لكّل الفصل الثاني في هذه املدرسة لتعليم الل

غة العربّية باملنهج  العربية خصوصا للمواد التراكيب وهو "
ّ
صدر  2013الكتاب الل
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غوّية وكذلك املواد  4يتضّمن فيه  " االندونيسّية عن الشؤون الدينّية
ّ
مهارات الل

 التراكيب واالختبار.

 تحليل خصائص التالميذ .3

مادا على املقابلة ببعض تالميذ الفصل الثاني واملالحظة عند التعليم اعت

غة العربّية هي :تستنبط الباحثة أّن خصائص 
ّ
 تالميذ الفصل الثاني في تعليم الل

 عليم) بنظر إلى أنشطاتهم عند الت تالميذ نقصان النشاط عند التعليمكثير من ال 

غة العربية للفصل الثاني مدّرسةاملقابلة بو 
ّ
 ( الل

 ( غة العربية
ّ
التلميذ  بنظر إلى سعي بعض التالميذ له الكفاءة لتعليم تركيب الل

 ( معهم واملقابلة

  غة العربية والسيما مواد التر
ّ
ادا على اعتم كيب )اكثير من التالميذ يخافون بالل

غة العربية للفصل الثاني ومدّرسة املقابلة مع التالميذ
ّ
 ( الل

  قابلة اعتمادا على امل فيه الفن )التالميذ إلى األشياء املتفّرقة واملشّوقة و  يحّب

غة العربية للفصل 
ّ
 ( الثانيمعهم ومدّرسة الل

  ّغة العربّية بعض التالميذ اليحب
ّ
ألّن يشعر بالصعوبة في فهم املواد من ون الل

 ( اعتمادا على املقابلة مع التالميذ )الكتاب والسيما مواد التراكيب 

 

 التصميم .ب

 ترتيب اإلطار الكتاب املصاحب 

 عرض هذا الكتاب املصاحب يتكّون من :

 الغالف 

تب  هنا موضوع الكتاب 
ْ
ك ف والفصل واملستوى والسنةي 

ّ
 واسم املؤل
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 الغالف الوراء الغالف األمام

 1. 3الجدول 

 الغالف الكتاب املصاحب

 املحتويات 

املحتويات هي لسهولة التالميذ أوالقارئ في بحث الصفحة املطلوبة وتوجد في 

 iصفحة 

 
 2. 3الجدول 

 املحتويات

 مقّدمة 

التي تتضّمن على كلمة الشكر إلى هللا مقّدمة هي العبارة من األفكار املؤلف 

م والصلوات على نبيّ  ،تعالى
ّ
، ، وكلمة الشكر إلى الغيرمحّمد صلى هللا عليه وسل
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ف إلى القارئ.
ّ
 هذه مقّدمة في صفحة واملعلومات عن الكتاب املصاحب، ورجاء املؤل

ii – iv 

   
1 2 3 

 3. 3الجدول 

 مقدمة

 اإلشارة الستخدام الكتاب املصاحب 

هذه االشارة لسهولة القارئ عن الكيفية في استخدام الكتاب الكصاحب لتكون 

 vجّيدا وممتازا . توجد االشارة الستخدام الكتاب املصاحب في صفحة 

 
 4. 3الجدول 

 اإلشارة الستخدام الكتاب املصاحب
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  الثاني ( املواد التراكيب للسنوي اآلخر ) للمستوى 

وفي هذا الكتاب اليوجد االختبار ألّن  فيه البيان على أساس الخريطة الذهنّية

 يتبع ويراجع االختبار إلى الكتاب الدراس ي.

  
 املثال من الخريطة الذهنّية لكّل الباب املثال من أّول الباب واملوضوع

 

 املثال من بيان املواد

 

 5. 3الجدول 

 املواد التراكيب

 قائمة املراجع 

هنا توجد الكتب املستخدمة للمراجع البيان في الكتاب املصاحب. تقع قائمة 

 38املراجع في صفحة 
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 6. 3الجدول 

 قائمة املراجع

 ف الكتاب املصاحبملذاتّية ة السير ال
ّ
 ؤل

ف الكتاب املصاحب التي تتضّمن عل
ّ
 ى اسميذكر هنا عن سيراذتّية املؤل

ْن أين  ف وم 
ّ
 والخبرات التعليمّية. كان وتاريخ امليالدجاَءْت وماملؤل

 
 7. 3الجدول 

 السيرة الذاتية

 تعيين النظاميات 

 أى ترتيب عرض املواد يعتمد على الكفاءة األساسّية والكفاءة املعيارّية، وهو :

 الباب  الرابع : الجملة الفعلية (أ



58 
 

 

 الجملة الفعلية الخريطة الذهنية عن 

 الجملة الفعلية  البيان واألمثلة عن 

 الباب الخامس : الفعل الثالثّي املزيد بحرف وبحرفين وبثالثة أحرف (ب

 الفعل الثالثّي املزيد بحرف وبحرفين وبثالثة أحرف الخريطة الذهنّية عن 

 الفعل الثالثّي املزيد بحرف وبحرفين وبثالثة أحرف البيان واألمثلة عن 

 واملفعول الثالثّي وغير الثالثّي الباب السادس : فعل األمر، اسما الفاعل  (ج

 فعل األمر، اسما الفاعل واملفعول الثالثّي وغير  الخريطة الذهنّية عن

 الثالثّي 

 فعل األمر، اسما الفاعل واملفعول الثالثّي وغير الثالثّي  البيان واألمثلة عن 

 الصيغة 

كالكتوب اآلخر عموما لسهولة  A5يستخدم هذا الكتاب املصاحب القرطاس 

ومن املمكن لوضعه داخل الكتاب الدراس ي ملنع من واستخدامه التالميذ في حمله 

والخصوصّية في عرض املواد التراكيب هنا هي  النسيان في حمل الكتاب املصاحب.

يستخدم أساس الخريطة الذهنّية امللّونة واملشّوقة لسهولتهم في فهم البيان عن 

 التراكيب.

  التصميم آللة التقويم 

اليتضّمن هذا الكتاب االختبار أوالتقويم ألّن يراجع ويتبع االختبار إلى الكتاب 

غة العربية للفصل الثاني.
ّ
 الدراس ي الل

 التطوير .ج

بعد انتهاء من تصميم الكتاب املصاحب فتقوم الباحثة بالتصديقات إلى 

غة من  رخبيالتصميم و  بيرخاملواد و  خبيرالخبراء. فالتصديقات هنا تتكّون على 
ّ
الل

ْت أخ خالل االستبانة ملعرفة النقصان من هذا الكتاب لكماله وليكون ممتازا.
َ
ذ

غة العربّية في جامعة موالنا مالك 
ّ
الباحثة األهل أوالخبراء من محاضر قسم تعليم الل

 الذي له الكفاءة فيه، وهو: إبراهم االسالمّية الحكومية ماالنج
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 البيان التصديقات املحاضر الرقم

األستاذ الدكتور دانيال حلمي  1

 املاجستير 
 املواد خبيرل

كثف مدير برنامج امل

غة العربّية
ّ
 لتعليم الل

الدكتور سيف  األستاذ 2

  املصطفى املاجستير
غة خبيرل

ّ
 الل

مجال التعاون 

 ارجّيةخوالعالقة ال

األستاذ الدكتور راض توفيق  3

 الرحمن املاجستير
 التصميم خبيرل

املحاضر في قسم 

غة العربّية
ّ
 تعليم الل

 1. 4الجدول 

 الخبراء

 املواد خبيرب التصديق .1

جاءت  .املواد في هذا البحث هواألستاذ الدكتور دانيال حلمي املاجستير خبير

م في الساعة الثانية والنصف 2018 فبراير 19يوم االثنين، املواد  خبيرالباحثة إلى 

غة العربّية في املبنى ج.  في مكتب
ّ
 مدير برنامج املكثف لتعليم الل

 1. 5الجدول 

 معيار نتيجة االستتبانة

 الدرجة النتيجة اإلجابة

SB 5 ممتاز 

B 4 جّيد جّدا 

C 3 جّيد 

TB 2 ناقص 

STB 1 ناقص جّدا 
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 2. 5الجدول 

 نتيجة االستبانة

 الدرجة النتيجة الجوانب التي تقييمها الرقم

 جّيد جّدا 4 سهولة الفهم من املواد 1

 جّيد جّدا 4 صّحة املواد في الكتاب املصاحب 2

مناسبة وصّحة الخريطة الذهنّية  3

 للوضوح بيان املواد
 ممتاز 5

 جّيد جّدا 4 وضوح بيان املواد 4

مطابقة املواد  املتطّورة باملواد  5

 األساس يّ 
 جّيد جّدا 4

 جّيد جّدا 4 وضوح املغزى من املواد 6

ة األمثلة من املواد 7
ّ
 جّيد جّدا 4 دق

 ممتاز 5 الروابط بين التراكيب 8

 جّيد جّدا 4 النظاميات في عرض املواد 9

 جّيد جّدا 4 كمال املواد في الباب الرابع 10

 جّيد جّدا 4 كمال املواد في الباب الخامس 11

 جّيد جّدا 4 كمال املواد في الباب السادس 12

  50 املجموع 

 3. 5الجدول 

  معيار نتيجة االستبانة في نسبة مئوية

 الدرجة مئويةنسبة 

 ممتاز % 100 - % 84،1

 جّيد جّدا % 84 - % 68،1

 جّيد % 68 - % 52،1
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 ناقص % 52 - % 36،1

 ناقص جّدا % 36 - % 20،1

 ة توجد النتيجة املواد السابق خبيرستبانة لاال من 
َ
، إذن  % 83،33أى  50 ْت بلغ

وببيان الئق في  من ناحية املواد في درجة " جّيد جّدا "هذا الكتاب املصاحب 

 .لكمال النقصان ولتكون أوضح وممتازا فيه صالحيحتاج اإل فإلصالح استخدامه با

 اإلصالح :

ا ولكمال النقصان من هذ صالحلإل  وادامل خبيرنتقادات واالتراحات من جد اال تو 

 ، هي :الكتاب املصاحب

 ب في الكتاب املصاحب
ّ
، فعلى الباحثة أن 14الصفحة  يوجد الحروف املقل

ب مَرة أخرى 
ّ
  ترت

 إلصالحما بعد ا إلصالحما قبل ا

  

 4. 5الجدول 

 اإلصالح من خبير املواد
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 به حسب ترتيبه أن تمأل وتكتب الباحثة كل املصدر
ّ
ريف في التص ثّم ترت

  13-12للصفحة ، وهو االصطالحي

 إلصالحاما بعد  إلصالحما قبل ا الرقم

1 

  
2 

  

 5. 5الجدول 

 اإلصالح من خبير املواد
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 في أّول الكلمة أن تعطي الحركة على همزة الوصل 

 إلصالحاما بعد  إلصالحاما قبل  الرقم

1 

  
2 

  

 6. 5الجدول 

 املواداإلصالح من خبير 

غة خبيرالتصديق ب (أ
ّ
 الل

غة خبير
ّ
في هذا البحث هواألستاذ الدكتور سيف املصطفى املاجستير.  الل

غة يوم  خبيرجاءت الباحثة إلى 
ّ
م في الساعة الخامسة 2018فبراير  20الثالثاء، الل

 .مساء في بيت األستاذ الدكتور سيف املصطفى املاجستير في شارع جاياسوكا
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 1. 6الجدول 

 معيار نتيجة االستتبانة

 الدرجة النتيجة اإلجابة

SB 5 ممتاز 

B 4 جّيد جّدا 

C 3 جّيد 

TB 2 ناقص 

STB 1 ناقص جّدا 

 2. 6الجدول 

 نتيجة االستبانة

 

 

 

 البيان النتيجة الجوانب التي تقييمها الرقم

 تركيب الجملة 1
 
اقة

َ
 ممتاز 5 وث

 جّيد جّدا 4 فّعالية الجملة 2

 ممتاز 5 معيار ووثاقة املصطلح 3

غة املستخدمة في بيان املواد تصّور ال 4
ّ
ل

 وتوّصل املغزى املطلوب فيها
 ممتاز 5

غة بين األبواب 5
ّ
ل الل ك  وتكام  تَماس   ممتاز 5 م 

غة بين الفقرات 6
ّ
ل الل ك  وتكام  تَماس   جّيد جّدا 4 م 

سق في استخدام املصطلح 7
َ
ت
 
 جّيد جّدا 4 امل

غة املستخدمة  8
ّ
 ممتاز 5 سهولة الفهم من الل

  37 املجموع 
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 3. 6الجدول 

  معيار نتيجة االستبانة في نسبة مئوية

 الدرجة نسبة مئوية

 ممتاز % 100 - % 84،1

 جّيد جّدا % 84 - % 68،1

 جّيد % 68 - % 52،1

 ناقص % 52 - % 36،1

 ناقص جّدا % 36 - % 20،1

ْت  خبيرمن االستبانة ل
َ
غة السابقة توجد النتيجة بلغ

ّ
، إذن  % 92،5أى  37 الل

غة  " ممتازفي درجة " ب املصاحب هذا الكتا
ّ
 وببيان الئق في استخدامهمن ناحية الل

 لكمال النقصان ولتكون أوضح وممتازا فيه. إلصالحيحتاج إلى اف إلصالحبا

 : إلصالحا

غة لإل  خبيرتوجد االنتقادات واالتراحات من 
ّ
ا ولكمال النقصان من هذ صالحالل

 : ، هي. ولكن هنا توجد املساوية من املراجعة بأهل املوادالكتاب املصاحب

  به حسب ترتيبه في التصريف
ّ
أن تمأل وتكتب الباحثة كل املصدر ثّم ترت

 13-12االصطالحي، وهوللصفحة 

 ما بعد املراجعة ما قبل املراجعة الرقم

1 
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2 

  

 4. 6الجدول 

 اإلصالح من خبير اللغة

 التصميم خبيرالتصديق ب (ج

التصميم في هذا البحث هواألستاذ الدكتور راض توفيق الرحمن  خبير

م في 2018فبراير  20التصميم يوم الثالثاء،  خبيراملاجستير. جاءت الباحثة إلى 

ية علوم التربية صباحا منتصف الساعة الحادية عشرة 
ّ
في مكتب املكتبة لكل

 .والتعليم

 1. 7الجدول 

 معيار نتيجة االستتبانة

 الدرجة النتيجة اإلجابة

SB 5 ممتاز 

B 4 جّيد جّدا 

C 3 جّيد 

TB 2 ناقص 

STB 1 ناقص جّدا 
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 2. 7الجدول 

 نتيجة االستبانة

 البيان النتيجة الجوانب التي تقييمها الرقم

ّب  املواد 1
 
َبر الكتاب املصاحب بل  ممتاز 5 مناسبة ك 

 ممتاز 5 تصميم الغالف للكتاب املصاحب 2

َبر  الكتابة املستخدمة 3  جّيد جّدا 4 أنواع وك 

4 
َبر  الكتابة املستخدمة بتالميذ  مناسبة أنواع وك 

 الفصل الثاثي للمدرسة الثانوية
 جّيد جّدا 4

 ممتاز 5 تصميم األلوان املستخدمة 5

 جّيد جّدا 4 تصميم الخريطة الذهنية املستخدمة 6

 جّيد 3 تخطيطات الكتاب املصاحب 7

ق وضع  العناصر للمواد  8 س 
َ
 جّيد جّدا 4 مت

سق في استخدام  الرموز   9
َ
ت
 
 ممتاز 5 امل

 جّيد 3 وضوح اإلشارة لستخدام الكتاب املصاحب 10

 جّيد جّدا 4 املسافة بين الكتابة 11

 جّيد جّدا 4 وضع املوضوع والصفحة 12

ّوق املواد 13
َ
ش  ممتاز 5 م 

 جّيد 3 السهولة في استخدام الكتاب املصاحب 14

  58 املجموع 

 3. 7الجدول 

 معيار نتيجة االستبانة في نسبة مئوية

 الدرجة نسبة مئوية

 ممتاز % 100 - % 84،1

 جّيد جّدا % 84 - % 68،1
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 جّيد % 68 - % 52،1

 ناقص % 52 - % 36،1

 ناقص جّدا % 36 - % 20،1

ْت  خبيراالستبانة لمن 
َ
، % 82،86أى  58التصميم السابق توجد النتيجة بلغ

ي وببيان الئق فمن ناحية التصميم في درجة "جّيد جّدا" إذن هذا الكتاب املصاحب 

لكمال النقصان ولتكون أوضح وممتازا  إلصالحيحتاج إلى اف إلصالحاستخدامه با

 .فيه

 : إلصالحا 

غة ل خبيرتوجد االنتقادات واالتراحات من 
ّ
ا ولكمال النقصان من هذ إلصالحالل

 وهي :  الكتاب املصاحب

 يحتاج إلى تغيير املكان في وضع بعض الصفحة 

 إلصالحما بعد ا إلصالحماقبل ا

  

 4. 7الجدول 

 اإلصالح من خبير التصميم

  في الصفحة األخيرة تيةاذإلى وجود سير يحتاج 
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 إلصالحما بعد ا إلصالحاماقبل 

 التوجد سيرذاتية

 

 5. 7الجدول 

 اإلصالح من خبير التصميم

  ة والواضحة في اإلشارة الستخدام الكتاب
َ
غة املختصرة والبَساط

ّ
يحتاج إلى الل

 املصاحب

 إلصالحما بعد ا إلصالحماقبل ا

  

 6. 7الجدول 

 اإلصالح من خبير التصميم
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 التطبيق .د

غة العربية للفصل الثاني 
ّ
الكتاب املصاحب املتطّور من الكتاب الدراس ي الل

ذه الصحيح، ففي هاملدرسة الثانوية مواد التراكيب الذي قد عّينه األهل والخبراء 

َق الكتاب املصاحب في  طّب 
م مجال العلو  الفصل الثاني الخطوة تستطيع أن ي 

في نا ه . أقام التطبيقاالسالمّية الحكومّية باجيتاناملدرسة الثانوية ب 3االجتماعّية 

بعدد التالميذ  م 2018 –م  2017للعام الدراس ي  املستوى الثاني أوالسنوي اآلخر

 – 08.30دقيقة وهوفي الساعة  45×2خميس بوقت وتطبيقه لكّل يوم ال .28

نتهى في يوم م وا2018فبراير  28بدأ في يوم األربعاء،  لقاءات. 5يحتاج إلى ، ف10.00

 . جرت هذ االتطبيق على الخطوات التالية : 2018مارس  29الخميس، 

قاء
ّ
 األنشطة اليوم والتاريخ الل

 االختبار القبلي 2018فبراير 28األربعاء، اللقاء األّول 

 البيان للباب األّول   2018مارس  1الخميس،  اللقاء الثاني

 للباب الثانيالبيان  2018مارس  8الخميس،  اللقاء الثالث

 البيان للباب الثالث 2018مارس  15الخميس،  اللقاء الرابع

 االختبار البعدي 2018مارس  29الخميس،  اللقاء الخامس

 1. 8الجدول 

 وقت تطبيق الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية

 التقويم .ه

هذه الخطوة هي الخطوة اآلخرة وهنا نعرف قدرة التالميذ ودرجة التصديقات 

أي  258،69بلغت النتيجة املجموعة هي من ناحية التصديقات من الخبراء عموما. 

وهذا الكتاب صحيح وجاز في  ، فدرجة ومستوى تصديقاته ممتاز% 86،23

غة العربية للفصل الثاني  استخدامه لتعليم تراكيب
ّ
من االختبار و  .وى اآلخرنلسلالل

تعرف النتيجة التالميذ  3الثاني ملجال العلوم االجتماعية  القبلي والبعدي في الفصل

 كما اآلتي :
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 االسم الرقم 
 النتيجة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 81 50 أحمد نور رحيم 1

 90 75 أندي ستيو نوغراها 2

 89 58 ديفارى أنغرا فوتر 3

 91 65 عزيزفروق  4

 86 57 ري حفكري هيما الف 5

 83 50 إقبال عبد العزيز الزين 6

 85 57 كوكوح وسنو عجي أنجسمرى  7

 88 57 مرناوان ستيو أسمورو 8

 92 64 محمد رمى أندريان 9

 92 65 محمد رفلي فبريان 10

 91 65 نور جاحيو 11

 92 64 رفى أدتيا فرتامى 12

 78 40 تاجي ألدي فرتامى  13

 88 54 يوغي فرايوغو 14

 94 60 عفيفة 15

 92 64 أولي كيناري  16

 89 53 جالرين دستياناري رمدنهى 17

 80 46 دييانى مهاراني 18

 81 52 أفي روسدياماواتي 19

يى 20
ّ
 84 56 هانى ستيا أت

 83 52 ليليس أنديني 21

 94 60 نساء أرفياني 22
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 90 58 نورول كورنيياواتي 23

 81 56 ريستين ميشانى دوي  24

 90 66 سوجي لستاري  25

 87 56 أولى النهى سفطري  26

 93 61 ؤؤن أنيتشا فرامداني 27

 95 60 زيتى ميدافى 28

 1. 9الجدول 

 نتيجة التالميذ في الفصل التجريبي

من نتيجة االختبار السابق تعرف أّن توجد االرتفاع من نتيجة االختبار القبلي 

وفي االختبار البعدي كل التالميذ بلغ النتيجة فوق  االختبار البعدي.نتيجة  إلى

النتيجة املحّددة فهذه تدّل على أّن قد نجح التعليم التراكيب فيه ويساعد الكتاب 

 املصاحب كثيرا فيه.

بعد االختبار البعدي أعطت الباحثة االستبانة إلى التالميذ ملعرفة رأيهم عن 

 ه.الكتاب املصاحب وفّعاليت

 2. 9الجدول 

 االستبانة للتالميذ

 الجوانب التي تقييمها الرقم

 السهولة في فهم املواد 1

 املواد 2
 
ية ب 

َ
 َجاذ

 الوضوح في بيان املواد 3

 الدقة في عرض املواد 4

 التصميم في عرض املواد 5

 تصميم األلوان املستخدمة في الكتاب املصاحب 6
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مواد التراكيب في الكتاب الدراس ي للغة مساعدة الكتاب املصاحب لفهم  7

 العربية

م اللغة العربّيةيشّجع الكتاب املصاحب  8
ّ
 لتعل

 السهولة في استخدام الكتاب املصاحب 9

 السهولة في فهم املواد من الكتاب املصاحب نفسيا ومستقال 10

  3. 9الجدول 

 معيار نتيجة االستتبانة

 الدرجة النتيجة اإلجابة

SB 5 ممتاز 

B 4 جّيد جّدا 

C 3 جّيد 

TB 2 ناقص 

STB 1 ناقص جّدا 

 4. 9الجدول 

 نتيجة االستبانة للتالميذ

 الرقم
 النتيجة

 املجموع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 47 

3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 

4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 47 

5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 

6 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 47 
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7 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 48 

8 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

9 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 47 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

11 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 

12 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 

13 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46 

14 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 

15 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48 

16 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

18 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 47 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 

20 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

21 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 47 

24 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

26 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 

27 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 

28 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 47 

 1307           املجموع
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 5.  9الجدول 

 معيار نتيجة االستبانة في نسبة مئوية

 الدرجة نسبة مئوية

 ممتاز % 100 - % 84،1

 جّدا جّيد % 84 - % 68،1

 جّيد % 68 - % 52،1

 ناقص % 52 - % 36،1

 ناقص جّدا % 36 - % 20،1

أي  1307من االستبانة السابقة تعرف أّن نتيجة االستبانة للتالميذ بلغت 

التالميذ موافق بوجود الكتاب فهذه تدّل على أّن  في الدرجة "ممتاز" ، فهي% 93،36

 .لفهمسهولة اكثيرا لاملصاحب للمواد التراكيب وكذلك يساعدهم 

املصاحب للغة العربية على التراكيب كتاب مواصفات بحث الثاني : امل

 لخريطة الذهنية للمستوى الثانوي أساس ا

اس املصاحب للغة العربّية على أسالتراكيب كتاب إنتاج الكتاب املتطّور هنا هو 

باجيتان  الحكوميةالخريطة الذهنّية للفصل الثاني في املدرسة الثانوية االسالمية 

ا الوصف من هذ وخصوصا في مواد التراكيب للمستوى الثاني ) للسنوي اآلخر (.

 الكتاب املصاحب هويتكّون فيه من :

 الغالف .أ

تب  هذا الغالف يتكّون من نوعين وهما الغالف األمام والغالف الوراء. 
ْ
ك  فيي 

ف الغالف األمام :
ّ
لغالف . أما اموضوع الكتاب والفصل واملستوى والسنة واسم املؤل

تب :
ْ
ك ف موضوع الكتاب الوراء فقط ي 

ّ
. كالهما بلون أخضر والصورة واسم املؤل

به  قليال بالكتاب الدراس ي للغة العربية الفصل الثاني. 
ْ
ش

 
 ت
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 املحتويات .ب

وجد في ملطلوبة وتاملحتويات هي لسهولة التالميذ أوالقارئ في بحث الصفحة ا

ه من iصفحة 
ّ
لكتابة العربّية في هذه الصفحة  صفحة. 30. ويتكّون هذا الكتاب كل

معيار (Sakkal Majallaاستخدمت الباحثة نوع الكتابة من شكل مجلى ) ، وأّما 18 ب 

 Times Newاستخدمت الباحثة نوع الكتابة من تيمس نيو رومان ) لكتابة االندونيسّية

Roman) معيار  .12 ب 

 مقدمة .ج

مقّدمة هي العبارة من األفكار املؤلف التي تتضّمن على كلمة الشكر إلى هللا 

م، وكلمة الشكر إلى الغير، 
ّ
تعالى، والصلوات على نبّي محّمد صلى هللا عليه وسل

ف إلى القارئ. هذه مقّدمة في صفحة 
ّ
واملعلومات عن الكتاب املصاحب، ورجاء املؤل

ii – ivت الباحثة في هذه الصفحة نوع الكتابة من جوميك سانس م س . استخدم

(Comic Sans MS) معيار ( بين ptف ت ) 6بين الصفوف وباملسافة  1،15وباملسافة  12 ب 

 .الفقرات

 االشارة الستخدام الكتاب املصاحب .د

هذه االشارة لسهولة القارئ عن الكيفية في استخدام الكتاب الكصاحب لتكون 

استخدمت  .v  . توجد االشارة الستخدام الكتاب املصاحب في صفحةجّيدا وممتازا 

 بمعيار (Times New Romanتيمس نيو رومان ) الباحثة في هذه الصفحة نوع الكتابة من

 صفوف والنقاط.لبين ا 1،5وباملسافة  12

 مواد التراكيب للمستوى الثاني )للسنوي اآلخر( .ه

 حافةثّم البيان في الص الخريطة الذهنّيةفيه البيان على أساس لكّل أّول الباب 

. ها هي ذي الخصائص املخصوصة من هذا الكتاب بعدها بطريقة رسم بياني امللّون 

يَ  ْرع 
َ
َيْست وفي هذا الكتاب اليوجد االختبار ألّن يتبع ويراجع االختبار إلى التالميذ  ل 

استخدمت األشكال املتنّوعة واأللوان املختلفة في بيان املواد من  الكتاب الدراس ي.

َبر لكّل منه حسب موقعه املعّين حيث املطلوب ولكّل لون له املعني املعّين. في  وأّما الك 

 الكتاب املصاحب.
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 قائمة املراجع .و

تب  هنا 
ْ
ك
 
الكتب املستخدمة للمراجع البيان في الكتاب املصاحب. تقع قائمة  ت

لكتابة العربّية في هذه الصفحة استخدمت الباحثة نوع  .38املراجع في صفحة 

 ، وأّما لكتابة االندونيسّية18 بمعيار (Sakkal Majallaالكتابة من شكل مجلى )

 .12 بمعيار (Times New Romanاستخدمت الباحثة نوع الكتابة من تيمس نيو رومان )

فالسيرة الذاتية مل .ز
ّ
 الكتاب املصاحب ؤل

ف 
ّ
ف الكتاب املصاحب التي تتضّمن على اسم املؤل

ّ
يذكر هنا عن سيراذتّية املؤل

ْن أين جاَءْت ومكان وتاريخ امليالد والخبرات التعليمّية. هذه  استخدمت الباحثة في وم 

وباملسافة  12ر بمعيا (Comic Sans MS) الصفحة نوع الكتابة من جوميك سانس م س

 بين الصفوف. 1،15

بَ 
ّ
املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة التراكيب كتاب هذا  ْت وقد ترت

 : الخصائص التاليبالذهنية 

 امللّون  .أ

بت 
ّ
هذا كتاب التراكيب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية الباحثة رت

ة ليكون مشّوقا عند التالميذ ويشجعهم في تعليم اللغباأللوان املتنّوعة فيكون ملّونا 

 .العربية خصوصا مواد التراكيب

 يستخدم األشكال أوالصور  .ب

رتبت الباحثة البيان في كتاب التراكيب املصاحب باستخدام األشكال املتنوعة 

 واملشوقة لوضوح البيان فيه ولجاذبية املواد عند التالميذ.

 يستخدم الرموز  .ج

البيان التفصيلي عن مواد التراكيب في كتاب التراكيب املصاحب رتبت الباحثة 

 تكيفي باستخدام الرموز لوضوح البيان وسهولة الفهم لكي يستطيع التالميذ أن

 باملواد.
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 يستخدم الكلمات املفتاحية .د

استخدمت الباحثة الكلمات املفتاحية في كل بيان املواد لسهولة التالميذ في 

 هم عنه.حفظ املواد وسهولة الف

فّعالية الكتاب املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة املبحث الثالث : 

 الذهنية للمستوى الثانوية

ة العربية على أساس الخريطة تصّمم الباحثة الكتاب املصاحب للغبعد أن 

فتستمّر الباحثة إلى تجربة هذا الكتاب  الذهنية وقد قدم كذلك إلى الخبراء

باملدرسة الثانوية  3املصاحب على تالميذ الفصل الثاني ملجال العلوم االجتماعية 

 لقاءات 5وأما التجربة تكون ملّدة  .تلميذا 28وعددهم  االسالمية الحكومية باجيتان

  عاشرةمن منتصف الساعة التاسعة إلى الساعة ال دقيقة 45× 2ولكل لقاء بوقت 

مارس  29الخميس، وانتهى في يوم  م2018فبراير  28األربعاء، ، بدأ في يوم صباحا

 جرت هذه التجربة على الخطوات التالية : .2018

قاء
ّ
 األنشطة اليوم والتاريخ الل

 االختبار القبلي 2018فبراير 28األربعاء، اللقاء األّول 

 للباب األّول البيان   2018مارس  1الخميس،  اللقاء الثاني

 البيان للباب الثاني 2018مارس  8الخميس،  اللقاء الثالث

 البيان للباب الثالث 2018مارس  15الخميس،  اللقاء الرابع

 االختبار البعدي 2018مارس  29الخميس،  اللقاء الخامس

 1. 10الجدول 

 التجريبيوقت تطبيق الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية في الفصل 

 ضابطاستخدمت الباحثة هنا نموذج التجريبي فيحتاج إلى الفصل ال  

باملدرسة الثانوية االسالمية الحكومية  2ملجال العلوم االجتماعية  وهوالفصل الثاني

 26وعددهم هنا  يبيويان بالفصل التجر باجيتان. عدد اللقاء ومّدة الوقت متسا
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 .2018مارس  27ثالثاء،الوانتهى في يوم  2018 فبراير 26ثنين، ، بدأ في يوم االتلميذا

 جرت هذه التجربة على الخطوات التالية :

قاء
ّ
 األنشطة اليوم والتاريخ الل

 االختبار القبلي 2018فبراير 26االثنين،  اللقاء األّول 

 البيان للباب األّول  2018فبراير  27الثالثاء،  اللقاء الثاني

 البيان للباب الثاني 2018مارس  6 الثالثاء، اللقاء الثالث

 البيان للباب الثالث 2018مارس  13الثالثاء،  اللقاء الرابع

 االختبار البعدي 2018مارس  27الثالثاء،  اللقاء الخامس

 2. 10الجدول 

 وقت تطبيق الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية في الفصل الضابط

كفاءة التالميذ عن مادة التركيب قبل  استخدمت الباحثة االختبار ملقياس

استخدام الكتاب املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية وبعد 

ن ملقياس كفاءة التالميذ ع ضابطاستخدامه للفصل التجريبي. وعلى الفصل ال

فهذا االختبار  .للغة العربية وبعد البيان به مادة التركيب قبل البيان بكتاب الدراس ي

صل ففي اآلخر يقارن النتيجة بين الف ، هما: االختبار القبلي واالختبار البعدي.نوعان

 .(T Test) باالختبار التائي التجريبي بالفصل الضابط

 

 عرض النتيجة وتحليلها .أ

االختبار التالميذ للفصل التجريبي ) الفصل الثاني ملجال العلوم  نتيجة

 ( : 3االجتماعية 

 االسم الرقم 
 النتيجة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 81 50 أحمد نور رحيم 1
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 90 75 أندي ستيو نوغراها 2

 89 58 ديفارى أنغرا فوتر 3

 91 65 فروق عزيز 4

 86 57 فكري هيما الفحري  5

 83 50 إقبال عبد العزيز الزين 6

 85 57 كوكوح وسنو عجي أنجسمرى  7

 88 57 مرناوان ستيو أسمورو 8

 92 64 رمى أندريانمحمد  9

 92 65 محمد رفلي فبريان 10

 91 65 نور جاحيو 11

 92 64 رفى أدتيا فرتامى 12

 78 40 تاجي ألدي فرتامى  13

 88 54 يوغي فرايوغو 14

 94 60 عفيفة 15

 92 64 أولي كيناري  16

 89 53 جالرين دستياناري رمدنهى 17

 80 46 دييانى مهاراني 18

 81 52 روسدياماواتيأفي  19

يى 20
ّ
 84 56 هانى ستيا أت

 83 52 ليليس أنديني 21

 94 60 نساء أرفياني 22

 90 58 نورول كورنيياواتي 23

 81 56 ريستين ميشانى دوي  24

 90 66 سوجي لستاري  25

 87 56 أولى النهى سفطري  26
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 93 61 ؤؤن أنيتشا فرامداني 27

 95 60 زيتى ميدافى 28

 3. 10الجدول 

 نتيجة التالميذ في الفصل التجريبي

نتيجة االختبار التالميذ للفصل الضابط ) الفصل الثاني ملجال العلوم 

 ( : 2االجتماعية 

 االسم الرقم 
 النتيجة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 61 58 عفييار مالك 1

 80 65 أكبر مهيندرى  2

 82 65 ألفيان نور مصطفى  3

 76 66 أغوع نوغراهاداناع  4

 73 49 ألفيان فرمانا أناندرى  5

 74 55 فردينان ألن نواري  6

 80 65 هّمام فيصال فهمي 7

 94 57 خرصنى أكبر ويجايا 8

 75 59 معراض نور أتماجا 9

 78 52 محمد علي حيدر 10

 76 60 نوغراها وصنو مورتي 11

 74 59 رانّغ جهيا فرادانى 12

 71 57 سونساخا تمفان 13

 87 52 يوغا ناندى فراتاما 14

 72 55 أزكى فضيلة 15
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 66 43 أردياس دلفي أندرى  16

 77 60 جندي أنيندكى 17

 71 58 دييانا إندرى فوتري  18

 82 66 أرفيناواتي 19

 72 58 إثنين ستي فاطمة 20

 79 64 كيكي راتناساري  21

 71 53 نور خليفة 22

 86 51 رزقي فييولى توسيادية 23

 74 58 سانتيجى ماهاراني  24

 85 70 ؤجي راحماواتي 25

 78 63 وافيت ألين أوتيا 26

 4. 10الجدول 

 نتيجة التالميذ في الفصل الضابط

 قبل الحساب تعّين الباحثة فروض البحث وهو:

0H  ما فيه التأثير في استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة :

ية املدرسة الثانو بفهم التراكيب التالميذ الفصل الثاني  ساعدةالذهنية مل

 االسالمية الحكومية باجيتان

Ha  فيه التأثير في استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة :

ية املدرسة الثانو بفهم التراكيب التالميذ الفصل الثاني  ساعدةالذهنية مل

 االسالمية الحكومية باجيتان

 ( :SPSS( باستخدام س ف س س )T Testومعيار نتيجة االختبار التائي )

  إذا نتيجةSig( .2- tailed)  > 0،05  ففيه الفرق املهّم بين نتيجة التعليم في الفصل =

 التجريبي والفصل الضابط
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  إذا نتيجةSig( .2- tailed)  < 0،05 فيه الفرق املهّم بين نتيجة التعليم في ليس = ف

 التجريبي والفصل الضابطالفصل 

 وأّما معيار األساس في نتيجة االختبار التائي هو:

 ( إذا نتيجة التائي الحسابHitung T  )< ( نتيجة التائي الجدولTabel T  ) =  Ho  مردود و

Ha  مقبول 

 ( إذا نتيجة التائي الحسابHitung T ) > ( نتيجة التائي الجدولTabel T  ) =  Ho  و  مقبول

Ha مردود  

 مقارنة النتيجة بين الفصل التجريبي والفصل الضابط .ب

في   (SPSSملعرفة فّعالية الكتاب املصاحب استخدمت الباحثة س ف س س )

 ( فها هي ذي النتيجة منه :T Testحساب االختبار التائي )

 الفرقة االحصائية

 

 املتوسط العدد  الفصل
االنحراف 

 املعياري 

الخطأ 

املعياري 

 للمتوسط

م تعلينتيجة 

التراكيب 

 للغة العربية

 الفصل التجريبي

 الفصل الضابط

28 

26 

87،8214 

76،6923 

4،83853 

6،89794 

91440، 

1،35280 
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  (Independent Samples T Testاالختبار املستقل العينات التائي )

اختبار ليفين  

للمساواة في 

 الفروق

 اختبار التائي لتحقيق املساواة املتوسطة

F 

 سيغما

(Sig. ) التائي 

( t ) 

درجة 

من 

 الحرية

(df) 

Sig. 

(2- 

tailed) 

الفرق 

 املتوسط

فرق 

الخطأ 

 القياس ي

اختالفة الثقة  95%

 الفاصل

 أعلى السفلى

نتيجة 

تعليم 

التراكيب 

للغة 

 العربية

الفروق 

متساوية 

 املفترض

 

1،381 

 

 

245، 

 

6،904 52 000، 11،12912 1،61199 7،89443 14،36381 

الفروق 

متساوية 

 اليفترض

6،816 44،468 000، 11،12912 1،63284 7،83932 14،41892 

 5. 10الجدول 

 (SPSS)نتيجة الحساب باستخدام س ف س س

 :( تعرف أّن SPSSمن الحساب السابق باستخدام س ف س س )

َد   Sig( .2- tailed )> 0،05   =000  ،> 0،05نتيجة  .1 ج 
ضح االستنباط منها أّن و 

ّ
فقد ات

 فيه الفرق املهّم بين نتيجة التعليم في الفصل التجريبي والفصل الضابط.

 52( هوdfألّن نتيجة درجة من الحرية ) 2،007هو (  Tabel T)نتيجة التائي الحساب  .2

 0،05أو % 5وبمستوى الداللة 

 6،904 < 2،007  = (  Tabel Tنتيجة التائي الجدول ) >(  Hitung Tنتيجة التائي الحساب ) .3

ضح االستنباط منها أّن 
ّ
فيه التأثير في استخدام بمعنى  مقبول  Haمردود و  Ho فقد ات

 فهم على أساس الخريطة الذهنية ملساعدة الكتاب املصاحب للغة العربّية

 مية باجيتانالحكو املدرسة الثانوية االسالمية بالتراكيب التالميذ الفصل الثاني 
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اعتمادا على نتيجة الحساب من البيانات السابقات تدّل على أّن هذا الكتاب 

املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية فّعالية لتعليم التراكيب 

للمستوى الثاني أي للسنوي اآلخر في الفصل الثاني املدرسة الثانوية االسالمية 

بارة مدعومة كذلك بنظر إلى نتيجة االختبار البعدي هذه الع الحكومية باجيتان.

( أّن نتيجتهم  3للتالميذ الفصل التجريبي ) الفصل الثاني ملجال العلوم االجتماعّية 

هم فوق نتيجة املحّددة )
ّ
( فتدّل على أّن استخدام الكتاب املصاحب للغة 78كل

ر كثيرا في تعليم ال
ّ
 تراكيب فيه.العربية على أساس الخريطة الذهنية تؤث

 نتائج البحث 

 : عنيعرف بعد البيان السابق في هذا البحث 

على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الكتاب املصاحب للغة العربية  طويرت .1

 الثانوية

في هذا البحث تطوير الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية 

الخمسة : ( وهوبالخطوات ADDIEللمستوى الثانوية تستخدم نموذج أددي )

حليل يتكّون التحليل من ت التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقويم.

وفي التصميم يبّين عن  .الهدف وتحليل الحاجة وتحليل خصائص التالميذ

تصميم هذا الكتاب املصاحب إّما من تصميم الغالف أولّب الكتاب أوأنواع 

 الخبراء نعن التصديق موفي التطوير يبحث ويبّين  الكتابة املستخدمة فيه.

غة وخبير التصميم.
ّ
ملّية يبّين عن ع وفي التطبيق وهوخبير املواد وخبير الل

باملدرسة  3تطبيق هذا الكتاب في الفصل الثاني ملجال العلوم االجتماعّية 

 يجتهيبحث عن االختبار ونت . وأّما التقويمالثانوية االسالمية الحكومية باجيتان

 .في ذلك الفصل

على أساس الخريطة الذهنية فات الكتاب املصاحب للغة العربية مواص .2

 للمستوى الثانوية 
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للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية  تحقيق الكتاب املصاحب

التعليم الذاتي  خصائص ومواصفات، وهي : 4يعتمد على للمستوى الثانوية 

(Self Instruction( واملحتوى الذاتي )Self Contained )( والتكيفAdaptive وسهل )

 (.User Friendly) االستخدام

على أساس الخريطة الذهنية للمستوى الية الكتاب املصاحب للغة العربية فعّ  .3

 الثانوية

حصلت ( SPSSباستخدام س ف س س )من الحساب االختبار التائي السابق 

فتدّل على أّن  2،007 > 6،904=  نتيجة التائي الجدول  >نتيجة التائي الحساب 

التأثير في استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة  يوجد

الذهنية ملساعدة فهم التراكيب التالميذ الفصل الثاني باملدرسة الثانوية 

وكذلك هذا الكتاب املصاحب فّعاال الستخدامه  االسالمية الحكومية باجيتان.

 في تعليم التراكيب له.
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 لفصل الخامسا

 البحثنتائج مناقشة 

 

الكتاب املصاحب للغة العربية على  طوير ت البحث عننتائج مناقشة  .أ

 أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوية

املدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باجيتان هي املؤسسة التربوية في املستوى 

وزارة الشؤون الدينّية، وفقط هذه املدرسة التي كانت مدرسة  الثانوي تحت

ل استخدم تالميذ الفص إسالمية حكومية للمستوى الثانوية في منطقة باجيتان.

والتعليمي   الثاني في املدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان الكتاب الدراس ي

لشؤون الدينّية بجمهورية طبعة وزارة ا 2013وهوكتاب "اللغة العربّية باملنهج 

  إندونيسّية" لتعليم  اللغة العربّية.

بعد أن تقوم الباحثة هذا البحث فترى أّن قد وجدت املشكلة وهي كثير من 

التالميذ يصعبون في فهم مواد التراكيب للمستوى الثاني )للسنوي اآلخر( في الكتاب 

العربّية أقّل مساعدة إلى تالميذ الدراس ي )التعليمي(. إذن الكتاب الدراس ي للغة 

وجد يالفصل الثاني في مواد التراكيب للمستوى الثاني )للسنوي اآلخر( وهنا ال 

يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مع أّن  .الكتاب املعّين غيره لتعليمها

لتعليمي الكتاب او  مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزه األساسية في أى مرحلة تعليمية

بة أواللقمة املرة املذاق التي نقدمها و الوعاء الذي يحمل اللقمة السائعة الطيّ ه

غة العربّيةمو  1.للطالب الجائع
ّ
الذي  واد التراكيب هوأهّم الش يء واألساس في الل

غوية
ّ
ظهور بيحتاج إلى شّدة االحتياج ألجل تلك املشكلة ف. يوصل إلى املهارات الل

"الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية" لتعليم التراكيب فيه باملدرسة 

                                                           

 7 ، ص.مرجع سابق هللا الغالي وعبد الحميد عبد هللا،ناصر عبد  1 
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قد بّين  .كتاب القراءة اإلضافييفيد  الذي كان الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان

على: الكتاب الطالب األساس ي  طعيمة أّن يشتمل الكتاب الدراس ي )التعليمي(

م وكّراسة التدريبا
ّ
ت وكتاب القراءة اإلضافي والوسائل السمعية ومرشد املعل

كتاب القراءة اإلضافي ملواد  والبصرية واملعجم، مع أّن في هذا الفصل لم يوجد

 ربية على أساس الخريطة الذهنية محتاج.يب، إذن الكتاب املصاحب للغة العالتراك

ف 
ّ
هذه  لهمكتاب القراءة اإلضافي نوعان، هما: خاص بمستوى الدارسين الذين تؤل

فدخل الكتاب املصاحب للغة  2الكتب وخاص بمدى االرتباط بالكتاب املدرس ي.

 العربّية على أساس الخريطة الذهنية إلى نوع الثاني منه. 

طّورت الباحثة هذا املواد من الكتاب الدراس ي )التعليمي( على نموذج أددي 

(ADDIEبالخطوات الخمسة وهي ) : 

 التحليل 

التحليل من تحليل الهدف وتحليل الحاجة وتحليل يتكّون في هذه الخطوة 

خصائص التالميذ. تحليل الهدف هنا يعتمد على الكفاءة الرئيسية والكفاءة 

تبت. املعيارية
 
يعرف من املقابلة بمدّرسة اللغة العربية  تحليل الحاجةو  التي قد ك

بنظر إلى نتيجة املالحظة في الفصل الثاني ونتيجتهم اليومية ملواد للفصل الثاني و 

فيعرف أّنهم يصعبون لفهم مواد التراكيب للمستوى الثاني )للسنوي التراكيب 

وأّما تحليل خصائص  اآلخر( وأكثر منهم ينالون النتيجة تحت النتيجة املحّددة.

ي عض التالميذ الفصل الثانينال من املقابلة بمدّرسة اللغة العربية وب التالميذ

  .كذلك املالحظة فيهو 

 التصميم 

في هذه الخطوة تصّمم الباحثة على الكتاب املصاحب، فيه إجماع قائمة 

لى : عفيشتمل الكتاب املصاحب  .املراجع للمواد وتعيين مواقع التخطيط وعرضها

 الكتاب الغالف )الغالف األمام والوراء( واملحتويات ومقدمة واإلشارة الستخدام

                                                           

 13املرجع نفسة، ص.  2 
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املصاحب واملواد التراكيب للمستوى الثاني /للسنوي اآلخر )عرض البيان على 

 وقائمة املراجع والسيرة الذاتية أساس الخريطة الذهنية والرسم البياني املشّوقة(

ف الكتاب املصاحب.
ّ
 ملؤل

 التطوير 

غة اهذه الخطوة تبحث وتبّين عن التصديق من الخبراء وهوخبير املواد وخبير 
ّ
لل

غة حصلت  % 83،33نتيجة من خبير املواد حصلت إلى  وخبير التصميم.
ّ
وخبير الل

ها تدّل على أّن الكتاب  % 82،86وخبير التصميم حصلت إلى  % 92،5إلى 
ّ
فهذه كل

 املصاحب الئق الستخدام فيه باملراجعة حسب االقتراحات واالنتقادات من الخبراء.

 التطبيق 

اب املصاحب في الفصل الثاني ملجال العلوم االجتماعية تطّبق الباحثة هذا الكت

 5هذا التطبيق يحتاج إلى  باملدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باحيتان. 3

 . 2018مارس  29حتى يوم الخميس،  2018فبراير  28لقاءات، بدأ في يوم األربعاء، 

 التقويم 

 الخطوة اآلخرة هذه في 
 
ن م استخدام الكتاب املصاحبف قدرة التالميذ بعد عرَ ت

. في االختبار البعدي كل التالميذ حصلت النتيجة خالل االختبار القبلي والبعدي

( فتدّل على أّن قد نجح التعليم التراكيب فيه ويساعد 78فوق النتيجة املحّددة )

ر كثيرا الكتاب املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية.
ّ
عد ب ويؤث

لبعدي أعطت الباحثة االستبانة إلىيهم ملعرفة رأيهم عن هذا الكتاب االختبار ا

بمعنى التالميذ موافق بوجود الكتاب  % 93،36املصاحب ونتيجتها حصلت إلى 

م التراكيب.
ّ
  املصاحب للمواد التراكيب ويساعدهم كثيرا في تعل
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مواصفات الكتاب املصاحب للغة العربية على  مناقشة البحث عن .ب

 أساس الخريطة الذهنية للمستوى الثانوية 

ية الخريطة الذهنللغة العربية على أساس  املصاحبالتراكيب كتاب تحقيق 

  خصائص ومواصفات، وهي :  4يعتمد على  للمستوى الثانوي 

 امللّون  .1

بت الباحثة هذا كتاب التراكيب املصاحب على أساس 
ّ
الخريطة الذهنية رت

باأللوان املتنّوعة فيكون ملّونا ليكون مشّوقا عند التالميذ ويشجعهم في تعليم اللغة 

بأحد األساس تطوير مواد  ةهذه الخاصة مناسب العربية خصوصا مواد التراكيب.

(. باأللوان املتنوعة يسهل Adaptive( وهوالتكيف )Rowntreeالتعليمية عند رونتري )

 كيف باملواد املوجودة في هذا كتاب التالاكيب املصاحب.التالميذ للت

 يستخدم األشكال أوالصور  .2

رتبت الباحثة البيان في كتاب التراكيب املصاحب باستخدام األشكال املتنوعة 

بة هذه الخاصة مناس واملشوقة لوضوح البيان فيه ولجاذبية املواد عند التالميذ.

 مد عبد الحميد وأصحاب في كتابهللتالميذ عن املواد التعليميةمن  بإحدى الفوائد

تعلم من حيث إرادتهم. ألّن باألشكال املتنوعة يسهلهم في وهي يستطيع التالميذ أن ي

 فهم املواد ويسترعيهم فيه.

 يستخدم الرموز  .3

رتبت الباحثة البيان التفصيلي عن مواد التراكيب في كتاب التراكيب املصاحب 

البيان وسهولة الفهم لكي يستطيع التالميذ أن يتكيف باستخدام الرموز لوضوح 

هذه الخاصة مناسبة بأحد األساس تطوير مواد التعليمية عند رونتري  باملواد.

(Rowntree( وهواألمر النفس ي )Self Instruction بوضع الرموز يكون البيان فيه واضحا .)

 ل.ي الفصفيستطيع التالميذ أن يتعلم بشكل مستقل قبل بيان املدّرس ف
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 يستخدم الكلمات املفتاحية .4

استخدمت الباحثة الكلمات املفتاحية في كل بيان املواد لسهولة التالميذ في 

 حفظ املواد وسهولة الفهم عنه.

فّعالية الكتاب املصاحب للغة العربية على أساس  مناقشة البحث عن .5

 الخريطة الذهنية للمستوى الثانوية

تي قد وزع إلى الخبراء بنظر إلى
ّ
ي األستاذ الدكتور دانيال حلم )سماحة نتيجة ال

راض  األستاذ الدكتور و  األستاذ الدكتور سيف املصطفى املاجستيرو  املاجستير

( وإلى مدّرسة اللغة العربّية وتالميذ الفصل الثاني ملجال توفيق الرحمن املاجستير

سالمية الحكومية باجيتان كّل النتائج الثانوية اال  باملدرسة 3العلوم االجتماعّية 

حصلت إلى مستوى ودرجة "ممتاز" ودرجة "جّيد جّدا" لخبير املواد والتصميم فهذه 

ها تدّل على أّن هذا الكتاب املصاحب الئق جّدا الستخدامه في تعليم مواد 
ّ
كل

واد امل بيرخالتراكيب الفصل الثاني في هذه املدرسة. نتيجة االستبانة التصديق من 

وهي في   % 83،33 ، حصلت إلى نتيجةاألستاذ الدكتور دانيال حلمي املاجستيروهو 

غة وهو  خبيردرجة "جّيد جّدا." ثّم نتيجة االستبانة التصديق من 
ّ
كتور األستاذ الدالل

وأّما  ."ممتازوهي في درجة " % 92،5 ، حصلت إلى نتيجةسيف املصطفى املاجستير

ق األستاذ الدكتور راض توفيالتصميم وهو  خبيرنتيجة االستبانة التصديق من 

ص  في درجة "جّيد جّدا." وهي % 82،86، حصلت إلى نتيجةالرحمن املاجستير
ّ
فتلخ

 الباحثة أّن املنتاج )الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية( صديق.

باسم  3نتيجة االستبانة من تالميذ الفصل الثاني ملجال العلوم االجتماعية 

وهي في درجة "ممتاز" فهذه تدّل على أّن  % 93،36 ل التجريبي حصلت إلىالفص

التالميذ موافق بوجود الكتاب املصاحب للمواد التراكيب وكذلك يساعدهم كثيرا 

 لسهولة الفهم ومناسب باحتياجات التالميذ.
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 57،96ومن االختبار القبلي في الفصل التجريبي حصلت نتيجتهم املتوسط إلى 

ومن االختبار البعدي في الفصل التجريبي  ،75ونتيجة األعلى  40األدنى بنتيجة 

وفي  95ونتيجة األعلى  78بنتيجة األدنى  87،82حصلت نتيجتهم املتوسط إلى 

 االختبار البعدي للفصل التجريبي كل التالميذ حصلت فوق النتيجة املحّددة. وأّما

بنتيجة  58،38هم املتوسط إلى من االختبار القبلي في الفصل الضابط حصلت نتيجت

ومن االختبار البعدي في الفصل الضابط حصلت  ،70ونتيجة األعلى  43األدنى 

وفي االختبار  94ونتيجة األعلى  61بنتيجة األدنى  76،69نتيجتهم املتوسط إلى 

البعدي للفصل الضابط بعض التالميذ حصلت النتيجة تحت النتيجة املحّددة وهي 

 : لنتيجة السابقة كلها تدّل . فتلك ا% 57،69

  زيادة فهم التالميذ الفصل الثاني على مواد التراكيب للمستوى الثاني ) على

 الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنيةعد استخدام للسنوي اآلخر ( ب

 الكتاب املصاحب على أساس الخريطة الذهنية كثيرا فيه فيساعد في التعليم

   من نتيجة االختبار( التائيT Test) ( باستخدام س ف س سSPSS تدّل )  على أّن

فيه التأثير بمعنى  ،(  Tabel Tنتيجة التائي الجدول ) >(  Hitung Tنتيجة التائي الحساب )

في استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة الذهنية 

مية الثانوية االسال املدرسة بملساعدة فهم التراكيب التالميذ الفصل الثاني 

 الحكومية باجيتان

  الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة الذهنية في  بعد استخدام

يذ وصلت النتيجة كل تالم نوي اآلخر(تعليم التراكيب للمستوى الثاني )للس

فقد نجح تعليم فوق النتيجة املحّددة  3الفصل الثاني ملجال العلوم االجتماعية 

 فيه. التراكيب

عَرف من البيان السابق أّن قد ساعد الكتاب املصاحب للغة العربّية على  في 

( Sugiartoعند سوغيارتو ) .أساس الخريطة الذهنية كثيرا ملساعدة فهم التالميذ فيه

الخريطة الذهنية هي كيفية الكتابة أوالخالصة املواد التي سيتعلمها اإلنسان 

ن إلى الخريطة أوالرسوم البيانية ففهمه أسهل م وتصوير أوتقييس املشكلة املوجودة
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(، الخريطة الذهنية هي الطريقة أكثر Caroline Edwardقبل. أما عند جارولين إضورد )

وقد ذكر في   3الية وممتازا إلدخال، ولحفظ، وإلطالق البيانات من وإلى العقل.فعّ 

م ( أّن أحد املساعدة من الخريطة Tony Buzanكتاب طوني بوزان )
ّ
الذهنية هي ليتعل

 ،عا وفّعاال. فذلك كله مناسب بنتائج البحث من أسئلة البحث النمرة الثالثةيسر 

نظرا إلى نتيجة التالميذ واالختبار التائي توجد الفرق املهّم قبل استخدام الكتاب 

املصاحب على أساس الخريطة الذهنية وبعد استخدامه وبين الفصل التجريبي 

ّل على أّن ذلك الكتاب املصاحب على أساس الخريطة فتدوالفصل الضابط. 

ر كثيرا فيه.
ّ
 الذهنية يساعد ويؤث

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Iwan Sugiarto, Op.cit., hlm: 75 
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 الفصل السادس

 الخاتمة

 خالصة نتائج البحث .أ

بعد انتهاء من إجراء بحث العلمي عن تطوير الكتاب املصاحب للغة العربّية على 

ية في املدرسة الثانوية االسالمية الحكومللمستوى الثانوية  أساس الخريطة الذهنية

 باجيتان، فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخير كما يلي :

الخريطة الذهنية املصاحب للغة العربّية على أساس  تطوير الكتابيجري  .1

أ( (، وهوبالخطوات الخمسة : ADDIEللمستوى الثانوية على نموذج أددي )

التحليل من تحليل الهدف وتحليل الحاجة وتحليل خصائص يتكّون  .التحليل

التالميذ، وتنال البيانات من خالل املالحظة عند تعليم اللغة العربية في الفصل 

الثاني باملدرسة الثانوية االسالمية الحكومية باجيتان واملقابلة بمدّرسة اللغة 

ثة الكتاب الباح . تصّممالتصميمفيه. ب(  العربية وبعض تالميذ الفصل الثاني

. تقوم هنا بالتصديقات من الخبراء وهي خبير املواد التطويراملصاحب. ج( 

غة وخبير التصميم
ّ
. تطّبق هذا الكتاب املصاحب في التطبيق. د( وخبير الل

باملدرسة الثانوية االسالمية  3الفصل الثاني مجال العلوم االجتماعية 

ختبار القبلي والبعدي ملعرفة قدرة تقوم اال التقويم. ه(  الحكومية باجيتان.

التالميذ قبل استخدام الكتاب املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة 

 .الذهنية للمستوى الثانوية وبعد استخدامه

مواصفات الكتاب املصاحب للغة العربية على أساس الخريطة الذهنية  .2

أوالصور، ويستخدم امللّون، ويستخدم األشكال ، وهي : 4للمستوى الثانوية 

 الرموز، ويستخدم الكلمات املفتاحية.

ستوى للمفّعالية الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة الذهنية  .3

ر املواد خبي ات من الخبراء :كما يلي: فّعالية االنتاج من ناحية تصديق الثانوية

غة  % 83،33
ّ
رالتصميم )ممتاز(، تصديق خبي % 92،5)جّيد جّدا(، خبير الل



95 
 

 

نتيجة االستبانة لتالميذ الفصل الثاني مجال العلوم  .)جّيد جّدا( % 82،86

ت إلى  3االجتماعية 
َ
وأّما نتيجة االختبار التائي هي  )ممتاز(. % 93،36حصل

 6،904 < 2،007  = (  Tabel Tنتيجة التائي الجدول ) >(  Hitung Tنتيجة التائي الحساب )

ضح االستنباط منها أّن 
ّ
فيه التأثير في مقبول بمعنى  Haمردود و  Ho فقد ات

استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس الخريطة الذهنية 

ملساعدة فهم التراكيب التالميذ الفصل الثاني باملدرسة الثانوية االسالمية 

 وذلك الكتاب املصاحب فّعاال.  الحكومية باجيتان

 االقتراحات .ب

 انطالقا من نتائج البحث تقدمت الباحثة االقتراحات كما يلي :

غة العربّية أن تستفيد املنتاج  .1
ّ
بّية )الكتاب املصاحب للغة العر ترجى مدّرسة الل

غة  على أساس الخريطة الذهنية(
ّ
من هذا البحث التطويري مفيدا في تعليم الل

 العربّية خصوصا للمواد التراكيب الفصل الثاني 

ترجى املدرسة أن تستخدم الكتاب املعّين غير الكتاب الدراس ي لتعليم املواد  .2

 التراكيب في اللغة العربّية لسهولة التالميذ فيه

ق بهذ يرجى أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتاب بحث .3
ّ
ا العلمي املتعل

 املوضوع
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 قائمة املراجع

 كتب :

غة العربية الكفء .أوريل بحر الدين
ّ
ج: ماالن. مهارات التدريس نحوإعداد مدرس الل

  .الك إبراهيم االسالمية الحكوميةالطبعة جامعة موالنا م

أسس إعداد الكتب لتعليمية لغير  .الحميد عبد هللا الغالي وعبد ناصر عبد هللا  

 .دار االعتصام. الناطقين بالعربية

مية تربية االسال بونوروكو: معهد دار السالم لل .علم الصرف دحية مسقان وأصحاب.

 الحديثة كونتور.
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 السيرة الذاتية

 

 : كنت نادية سلمى   االسم

 م 1994مارس  31: باجيتان،  مكان وتاريخ امليالد

 : املرأة   الجنس

 : إندونيسية  الجنسية

 : مكرم   الوالد

 : أّم نجاح   الوالدة

 : باجيتان  العنوان

 : الدراس ياملستوى 

 السنة املستوى الدراس ي الرقم

 2001 – 2000 روضة بستان األطفال باجيتان 1

 2006 – 2001 االبدائية الحكومية 1مدرسة باليهارجو  2

 2009 – 2006 مدرسة اإليمان للبنات املتوسطة االسالمية 3

  2012 – 2009 مدرسة اإليمان للبنات الثانوية االسالمية 4

قسم تعليم اللغة العربية جامعة سرجانا في  5

 موالنا مالك إبراهيم ماالنج
2014 – 2018  

 

 

 

 

 


