
 
 

 
 

 البصري التعلم ساسأعلى اللغة العربية  تطوير كتاب

 نجاالمبب (Cendikia Faiha) احة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيمدرسفي ال
 

 رسالة الماجستير

 

 إعداد

 فبروارينا رزقي

 20017771رقم التسجيل: 

 

 

 

 

 تعليم اللغة العربيةقسم 

 كلية الدراسات العليا

 ماالنج لك إبراهيم اإلسالمية الحكوميةاجامعة موالنا م

 م 1729
 

 



 
 

 
 

 البصري التعلم ساسأعلى اللغة العربية  تطوير كتاب
 نجاالمبب( Cendikia Faiha) احة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيمدرسفي ال

 
 رسالة الماجستير

 تقدم إلى جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج رسالةهذه 
 الستيفاء شرط من شروط الحصول على درجة الماجستير

 في تعليم اللغة العربية
 إعداد

 فبروارينا رزقي
 20017771رقم التسجيل: 

 
 
 
 

 المشرفان:
 الماجستيرنور حسن عبد الباري  الدكتور

 رقم التوظيف:
12070702907012771 

 ولدانا وارغاديناتا الماجستير الدكتور  
 رقم التوظيف:

2900770292997702772 
 

 تعليم اللغة العربيةقسم 
 كلية الدراسات العليا

 ماالنج لك إبراهيم اإلسالمية الحكوميةاجامعة موالنا م
1729



 
 

 ب
 



 
 

 ج
 

 



 
 

 د
 

 
 

 



 
 

 ه
 

 االستهالل

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 
َۡيُقولُوَنۡإِن ََماُۡيَعل ُِمهَُۡۡولََقدۡ  ن َُهم 

َ
لَُمۡأ ل َِساُنۡۡۥَنع  ٞۡۗ يُل ِحُدوَنۡإِلَي هِۡۡل َِذيٱبََشر 

بِيٌنۡ م ُ  ۡ َۡوَهََٰذاۡلَِساٌنَۡعَرِب  َجِمي   ع 
َ
٣٠١ۡأ

 (270النحل: ) 
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 إهداء
 

 هذه الرسالة إهداءا مخلصا إلى تأهد
 ن ربياني وأّدباني أحسن التأديباذلالمحبوبين ا محمد سارينووأبي  حسليناأمي  

 وجميع أسرتي وأصدقائي رحمديالمحبوب  زوجيوإلى 
 الذين شّجعواني على كتابة هذه الرسالة. 

 لعل الله يحفظهم في الدنيا واألخرة.
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 الشكر والتقدير
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

اللغات ينطق بها اإلنسان. الحمد لله الذى جعل العربية لغة القرآن وأفضل 
والصالة والسالم على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بهدايته 

 وإحسانه إلى يوم الدين.
تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستير، وهنا تريد الباحثة أن 

ساهم وساعدها على  تقدم من صميم قلبيه العميق أجزل الشكر وأثمن التقدير لمن قد 
 كتابة هذه الرسالة، وهم:

فيسور الدكتور عبد الحارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية و البر  .2
 الحكومية بماالنج. 

ولدانا ورغاديناتا  دراسات العليا والدكتورال عميد كليةالدكتور مليادي،  فيسورو البر  .1
مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية جامعة موالنا رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

 بماالنج.
اري نور حسن عبد الب ا بصفته المشرف األول والدكتورولدانا ورغاديناتر الدكتو  .0

لذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفا عليها بكل الماجستير بصفته المشرف الثاني، ا
 اهتمام وصبر وحكمة في كتابة هذه الرسالة.

في مجال تصميم الكتاب الذي أعطى المالحظات  بصفته خبيرنور هدي الدكتور  .4
 واالقتراحات الستكمال وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قامت الباحثة تطويره.

بصفته خبير في مجال محتوى الكتاب ولغته الذي  الدكتور عبد الوهب رشيدي .0
أعطى التعليقات واالقتراحات إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قامت 

  ويره.الباحثة تط
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ومعلم  ( فالمبنجCendikia Faiha) اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحارئيس المدرسة  .6
اللغة العربية وجميع األساتذ واألستاذات والطالب والطالبات في تلك المدرسة 

 الذي ساعدوا الباحثة في كتابة الرسالة الماجستير هذه.
جميع األساتذ واألستاذات في كلية الدراسات العليا المحترمين، واألصدقاء ومن  .0

 تذكرهم جميعا هنا.التستطيع الباحثة أن 

هذا، والله أسأل أن تكون أعمالهم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة الماجستير هذه 
 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمين. 

  

 1729مايو  19ماالنج، 
 الباحثة   

 
 فبروارينا رزقي

       20017771 
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 مستخلص البحث

مدرسة اإلبتدائية م. تطوير كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري في ال1729فبروارينا رزقي، 
رسالة الماجستير، قسم تعليم ( بالمبانج، Cendikia Faiha) اإلسالمية جندكي فيحا

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية اللغة العربية، كلية الدراسات العليا 
( الدكتور نور حسن عبد 1ولدانا وارغاديناتا الماجستير،  ( الدكتور2ماالنج. المشرف: 
 الباري الماجستير.

 .التعلم البصري، كتاب اللغة العربيةالكلمات األساسية:  
مد اعتمادا كبيرا على عملية التدريس أيا كان نوعها أو نمطها أو مادتها ومحتواها تعت

وأساسا دائما لتعزيز هذه  فهو يمثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، ،التعليميالكتاب 
 بالبحث في تعليمالباحثة بعد أن قامت و  ومرافقا ال يغيب لالطالع السابق والمراجعة التالية. العملية،

الكتاب التعليمي  فعرفت أن بالمبانج، اإلسالمية جندكي فيحااإلبتدائية المدرسة اللغة العربية ب
المستخدم فيه لم يكن مناسبا لدى الطلبة حتى لم يتقنوا الطلبة المواد التعليمية تماما بنسبة لم يقدروا 

لذلك يصعب ، على فهم الكلمات والعبارات فيها ألن تقّدم المولف الكتاب التعليمي باللغة العالية
حتى قّدم المعلم المواد من كتاب األخرى لتوضيح  رائه أثناء التعليم اللغة العربية،المعلم في إج

في كتاب اللغة العربية الذي يناسب  المعلمراغب ، و ولتسهيل المواد في الكتاب التعليمي
 باإلحتياجات والقدرة طلبته.

لم البصري لوصف عن إتمام كيفية تطوير كتاب اللغة العربية على أساس التع يهدف البحث
ومنهج البحث استخدمته  ته.يلقياس عن فعالو  بالمبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحافي ال

اإلجراءات التي قدماها بروق  ىحدإوتعتمد الباحثة على  (R & D)الباحثة هو منهج البحث والتطوير 
 والمقابلة واالستبيان واالختبار. ، وجمعت الباحثة البيانات بأسلوب المالحظةوغال

 كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريتّم  ( 2 وأما نتائج هذا البحث والتطوير هي:
ت ثم والمشكالالحتياجات تحليل ا. فبدأت الباحثة ببروق وغالالتي قرراها  باقتداء الخطوات
ب وقّدمته الباحثة إلى الخبراء والمعلومات لمصادر تطوير الكتاب. وطور الكتا جمعت البيانات

( بعد أن قامت 1 للتصديق. بعدها جرت التجربة في ميدان محدد وميدان رئيسي لدى طلبة.
 < 1،10يعني  (t-tabel)أكبر من قيمة  (t-test)الباحثة باالختبار القبلي والبعدي حصلت قيمة 



 
 

 ي
 

وهذا أّدى إلى أن كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري فعاال في تعليم اللغة  0،20 > 0،60
 العربية لدى الطلبة صف الخامس بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا بالمبانج.

 
ABSTRACT 

Februarina Risky, 2019. Development of the Arabic language book on the basis 

of visual learning at the Islamic elementary school Cendikia Faiha 

Palembang. Master's thesis, Department of Arabic Language Education, 

College of Graduate Studies, University of Maulana Malik Ibrahim Islamic 

State Malang. Supervisor: 1) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag, 2) 

Dr. H. Nur Hasan Abdul Barry, M.A. 
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The teaching process of any type, style, material or content is highly 

dependent on the educational book. It represents for the learner the basis of an 

organized learning process, and a constant basis for promoting this process. After 

studying the Arabic language teaching at the elementary school of Cendikia Faiha, 

she learned that the educational textbook was not suitable for the students, so that 

the students did not master the educational materials in a way that they could not 

understand the words and phrases in them. Therefore, it is difficult for the teacher 

to conduct the course in the Arabic language, so the teacher presented the material 

from the other book to clarify and facilitate the materials in the educational book, 

and the teacher wanted in the Arabic language book which suits the needs and 

ability of his student. 

The research aims to describe the completion of the development of the 

Arabic language book on the basis of visual learning at the Islamic elementary 

school, Cendikia Faiha Palembang, and to measure its effectiveness. The research 

methodology used by the researcher is the research and development (R & D) 

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

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

questionnaire and test. 

The results of this research and development are: 1) The Arabic language 

book has been based on visual learning following the steps taken by Borg and 

Gall. The researcher began to analyze the needs and problems and then collected 

the data and information for the sources of the development of the book. The book 

was developed and submitted by the researcher to the experts for ratification. The 

experiment was then conducted in a specific field and a main field for students. 2) 

After the researcher conducted the pre-test and post-test, the value of t-test was 

greater than the value of (t-tabel) that is 2,23 < 5,65 > 3,17. This led to the fact 

that the Arabic language book on the basis of visual learning is effective in 

teaching Arabic language for students in fifth grade at the primary school of 

Islamic Cendikia Faiha Palembang.  
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ABSTRAK 

Februarina Risky, 2019. Pengembangan Buku Bahasa Arab Berbasis 

Pembelajaran Visual di Sekolah Dasar Islam Cendikia Faiha Palembang. 
Tesis, Program Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Wildana 

Wargadinata, Lc., M.Ag, 2) Dr. H. Nur Hasan Abdul Barry, M.A. 

Kata Kunci: Buku Bahasa Arab, Pembelajaran Visual. 
Semua proses pembelajaran apapun macamnya, modelnya, maupun 

materinya sangat bergantung pada buku ajar. Bagi pelajar, buku merupakan 

landasan tetap untuk proses belajar yang sistematis dan juga sebagai peningkatan 

proses tersebut, serta senantiasa menjadi rujukan dari zaman ke zaman. Setelah 

melakukan penelitian dalam pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Dasar Islam 

Cendikia Faiha Palembang, peneliti mengetahui bahwa buku ajar yang digunakan 

tidak sesuai dengan siswa, sehingga siswa tidak dapat memahami materi pelajaran 

dengan baik karena siswa tidak dapat memahami makna kata dan kalimat yang 

disampaikan. Hal ini terjadi karena penulis menyajikan bukunya dengan bahasa 

yang tinggi. Oleh karena itu, guru sulit menggunakan buku tersebut dalam proses 

belajar mengajar, sehingga guru menggunakan buku lain untuk menjelaskan dan 

memudahkan materi yang ada di buku ajar tersebut, dan guru sangat 

menginginkan buku Bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

anak didiknya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan cara mengembangkan buku 

Bahasa Arab yang berbasis pembelajaran visual di Sekolah Dasar Islam Cendikia 

Faiha Palembang serta mengukur efektifitasnya. Metode Penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) dan berpegang pada salah satu prosedur penelitian yang ditetapkan 

oleh Borg and Gall. Peneliti mengumpulkan data menggunakan observasi, 

wawancara, angket, dan tes. 

Adapun hasil dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 1) Buku Bahasa Arab yang berbasis pembelajaran visual ini 

dikembangkan menggunakan prosedur yang diperkenalkan oleh Borg and Gall. 

Peneliti memulainya dengan menganalisis kebutuhan dan masalah kemudian 

mengumpulkan data dan informasi sebagai landasan pengembangan buku. 

Kemudian buku dikembangkan dan diserahkan kepada ahli untuk divalidasi. 

Setelah itu peneliti mengujinya di lapangan. 2) setelah melakukan pre-test dan 

post-test, peneliti mendapatkan hasil bahwa nilai tes (t-test) lebih besar dari pada 

nilai tabel (t-tabel) yaitu 2,23 < 5,65 > 3,17. Hal ini menunjukkan bahwa buku 

Bahasa Arab berbasis pembelajaran visual efektif dalam pembelajaran Bahasa 

Arab untuk siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Islam Cendikia Faiha Palembang. 
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 محتويات البحث

 الصفحة الموضوع
 أ ..................................................... صفحة العنوان
 ب .................................................... ينموافقة المشرف

 ج ............................................... اعتماد لجنة المناقشة
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 ل .................................................. البحث محتويات
 س ..................................................... قائمة الجداول
 ع ..................................................... قائمة المالحق

  اإلطار العام: الفصل األول
 2 .............................................. خلفية البحث -أ

 6 ............................................... أسئلة البحث -ب
 0 ..................................... أهداف البحث والتطوير    -ج
 0 ........................................... جمواصفات اإلنتا      -د
 27 .............................................. فروض البحث    -ه
 22 ............................................... أهمية البحث    -و
 22 ............................................... حدود البحث    -ز
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 21 ............................................ الدراسات السابقة   -ح
 29 ......................................... تحديد المصطلحات   -ط

  اإلطار النظري: الفصل الثاني
 17 ...................................... المبحث األول: تطوير الكتاب

 17 ..................................... مفهوم الكتاب التعليمي -أ
 12 ...................................... أهمية الكتاب التعليمي -ب
 10 .................................... وظائف الكتاب التعليمي    -ج
 14 ....................................... فوائد الكتاب التعليمي     -د
 10 ......................................... لغة الكتاب التعليمي    -ه
 16 ...... العربية لغير الناطقين بهاالحاجة إلى إعداد مواد تعليم اللغة     -و
 17 ............................... سمات الكتاب التعليمي الجيد    -ز
 19 .................................. معايير تنظيم المادة التعليمية   -ح
 02 .................................. معايير عرض المادة التعليمية   -ط
 00 ..................... معايير تصميم التقويم في الكتاب التعليمي   -ي

 04 ......................................... المبحث الثاني: اللغة العربية
 04 ................................................ مفهوم اللغة -أ

 00 ............................................... وظائف اللغة -ب
 06 ............................................. خصائص اللغة    -ج
 00 ........................................... أهمية اللغة العربية     -د
 07 ........................................   خصائص اللغة العربية    -ه
 09 ................................ للمرحلة اإلبتدائيةاللغة العربية      -و

 47 ...................................... المبحث الثالث: التعلم البصري
 47 ................................ األساس النظرية للتعلم البصري -أ
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 40 ........................................ مفهوم التعلم البصري -ب
 44 ............................................. التفكير البصري    -ج
 The Image" ........................................ 40الصورة "     -د
 Learning from the Image" ................. 40التعلم من الصورة "    -ه
 49 البصري ......................أساسيات تعليم العربية على التعلم     -و

  منهجية البحث: الفصل الثالث
 00 ............................................... منهج البحث -أ

 04 .................................... إجراءات البحث والتطوير -ب
 07 ............................................... تجربة المنتج    -ج

  نتائج البحث والتطوير تحليلها ومناقشتها: الفصل الرابع
 07 ............................. المبحث األول: عرض البيانات وتحليلها

 07 ....... إتمام تطوير كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري -أ
 90 ............ فعالية  كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري -ب

 271 ................................ المبحث الثاني: مناقشة نتائج البحث
 271 ....... إتمام تطوير كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري -أ

 270 ............. فعالية كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري -ب
  الخاتمة: الفصل الخامس

 270 ....................................... نتائج البحثملخص  -أ
 277 .................................................. التوصيات -ب
 279 ................................................. االقتراحات    -ج

  والمراجع المصادر
 227 .............................................. المراجع العربية -أ

 220 ............................................ المراجع األجنبية -ب
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  المالحق
  السيرة الذاتية

 
 قائمة الجداول

 الصفحة الجداول
 20 .................................... الدراسات السابقة: 2،2 جدولال
 60 ................ الدرجة الختيار االستجابة في االستبيان: 0،2 جدولال
 67 ............................. المعايير لتصوير الدرجات: 0،1 جدولال
 02 ........................... نتائج المالحظة في الفصل: 4،2 جدولال
 01 ................... نتائج المقابلة لدى معلم اللغة العربية: 4،1 جدولال
 77 .......... وى األولمادة اللغة العربية كل الوحدات للمست: 4،0 جدولال
 72 ......... وى الثانيمادة اللغة العربية كل الوحدات للمست: 4،4 جدولال
 71 .. من ناحية محتوى الكتاب ولغتها نتائج التصديق للخبير: 4،0 جدولال
 70 ........ التصديق للخبير من ناحية تصميم الكتابنتائج : 4،6 جدولال
 70 ...................... التصحيحات في الكتاب المطور: 4،0 جدولال
 77 ..........  2تجربة المنتج  نتائج االستبيان المحصولة من: 4،7 جدولال
 91 .......... 1تجربة المنتج  نتائج االستبيان المحصولة من: 4،9 جدولال
 90 ............................... نتائج االختبار القبلي: 4،27 جدولال
مجموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة : 4،22 جدولال

 ................................................... االختبار البعدي
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 قائمة المالحق
 مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحاال رسالة اإلذن للبحث من الجامعة إلى
 نجاالمبب

 كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري
 ورقة االستبانة للخبير في مجال محتوى المادة ولغتها

 ورقة االستبانة للخبير في مجال تصميم المادة
 تعليم أو التجربةخطة ال ورقة

 االختبار القبليورقة 
 البعدياالختبار ورقة 

 ألراء الطلبة ورقة االستبانة
 لتجربة المنتج ورقة االستبانة

 اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحارئيس المدرسة البحث من قيام  لىلبيان عل رسالة
 نجاالمبب

 الصور حين عملية التجربة
 السيرة الذاتية
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ

من حيث واقع المعروف أن اللغة العربية لغة اإلسالم والمسلمين في العالم. 
أكثر اللغات  العربية أكبر اللغات المجموعة السامية من حيث عدد متحدثين، وإحدى

اللغة العربية فرع من فصيلة اللغات السامّية، وقد كتب لها الخلود  إنتشارا في العالم.
َلِمينَ بسبب نزول القرآن الكريم بها، قال تعالى:  نَ َزَل ِبِه ٱلرُّوُح  - َوإِنَُّهۥ لََتنزِيُل َربِّ ٱۡلعََٰ

ولذلك انتشرت اللغة  ،2مُِّبينٍ  بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ  -َعَلىَٰ قَ ۡلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ٱۡلُمنِذرِيَن  - ٱأۡلَِمينُ 
العربية انتشارا واسعا، كما لم تنتشر أية لغة أخرى من لغات العالم، فهي اللغة التعبديّة 

 .1للمسلمين في جميع بقاع العالم

سيا يتكون اللغة العربية كاللغة األجنبية أو كاللغة الثانية لدي المجتمع اإلندون
واد الدراسية من المعلم اللغة العربية أو بتلّقي من بعد لغة األم. يتعلمون اللغة العربية كالم

الخبراء أو بقراءة كتب ومجالت اللغة العربية أو يتعلموا هذه اللغة في البالد العربي 
بعضهم يتعلمون اللغة العربية من المتخصصين  ويحتاجوا إلى مدة طويلة في تعلمها.

في علم فهما كامال  صينأن يكون المتخصوبعضهم يتعلمون من غير متخصصين. البد 
 ئقها ووسائلها وكذلك اختباراتها.مدخالتها واستراتيجياتها وطرافي للغة العربية، أما ا

ويسميها بعضهم "مكونات  تتكون من ثالثة عناصر، كاللغة األجنبية  اللغة العربية
وهذه العناصر هي المادة  ./القواعدكيبا وهي: األصوات والمفردات والتر  اللغة"،

                                                        
 .290-291: 16القرآن، 2 
، )الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، 1 
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الحقيقية التي تعين المتعلم على تعلم مهارات اللغة، ومن لم يسيطر عليها ال يتمكن من 
 السيطرة على مهارات اللغة بمستوياتها المتعّددة.

لمن أراد أن يتعلم اللغة األجنبية فيجب عليه بأن يتقن بمهارات اللغة. للغة أربع 
لوسيلة التي تنقل مهارة الكالم مهارات، هي: االستماع، والكالم والقراءة والكتابة. وا

هي الصوت عبر االتصال المباشر بين المتكلم والمستمع. أما مهارتا القراءة والكتابة، 
 فوسيلتهما الحرف المكتوب.

والترابط متحقق بين المهارات، فبعضها يخدم بعضا، إذا استخدمت مهارتا 
قبال )االستماع اإلرسال )الكالم والكتابة( استخدم صحيحا نمت مهارتا االست

والقراءة(؛ ألن اللغة ممارسة، فإذا لم تتكلم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو عندك اللغة؛ 
ولهذا فإن البيئة الصحيحة لتعلم اللغة تسرع تعلم اللغة. وكذلك فإن مهارتي االستقبال 

 .0أثر في نمو مهارتي اإلرسال

رابطة والمؤثرة فيه حيث بها ال ينفصل تعليم وتعلم اللغة العربية من العوامل المت
فع تحقيق األهداف المرجوة. وترتبط العوامل بعضها بعضا ارتباطا عميقا. ومن العوامل ر ت

المعلم الناجح هو المعلم أهمها معلم وطالب وكتاب. المؤثرة في عملية التعليم والتعلم 
رات والتطورات في الذي يهتم بتربية التالميذ وتعليمهم ويتابع التجديدات التربوية والتغي

التربية واهتماماتها، إذ إن وظيفة المعلم لم تعد تلقين التالميذ المعلومات والحقائق 
 صفات المعلم الناجحأما  وحشو أذهانهم دون تعويدهم على التفكير أو إعمال الذهن.

، الحرص على طلب العلم واالستزادة منهو ، المادة العلميةبإتقان هي أن يكون المعلم 
 .فهم طبيعة المتعلمو ، القدرة على البحث العلميو ، الثقافة الواسعةوله 

                                                        
)الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  إضاءات: لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها،عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 0 

1722 ،)206. 
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هو كل شخص ينتمي لمكان تعليمي معين، مثل: المدرسة، أو طالب 
الجامعة، أو الكلية، أو المعهد والمركز، وينتمي لها من أجل الحصول على العلم 

العملية فيما  وامتالك شهادة معترف بها من ذلك المكان حّتى يستطيع ممارسة حياته
يجب أن يتوّفر في الطالب عدة شروط ليّتخطى  .بعد تبعًا للشهادة التي حصل عليها

جميع المراحل الدراسية، فيجب أن يكون مجتهدًا وحريصًا على الدراسة والسعي 
للتفوق، وأن يكون مأهالً للمذاكرة والمطالعة أي واعي ومدرك ولديه القدرة على تخطي 

أن يكون لديه األخالق األكاديمية أي التعامل مع المكان و  المراحل الدراسية،
 .واألشخاص المتواجدين في المكان التعليمي باحترام وخلٍق حسن

المواد التعليمية التي يعتمد عليها  ويتسع مفهوم الكتاب هنا ليشتمل مختلف
 المعلوماتتدريسه والتي يستخدمها كوسائط لنقل المفاهيم والمعارف و  المعلم في

ذا تدور المواد التعليمية لو  وتنمية القدرات واالتجاهات وإشباع الميول واإلهتمامات.
كتاب لالكتاب التعليمي أو محتوى لدورا هاما في تعليم اللغة العربية حيث أنها ستكون 

في تحقيق  متعلمينمصدر أول لدى المعلمين والوهي  في اصطالح أخر المدرسي
كان نوعها أو نمطها أو مادتها ومحتواها تعتمد اعتمادا  فعملية التدريس أيا   أهدافهم.

كبيرا على الكتاب التعليمي، فهو يمثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، 
وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا ال يغيب لالطالع السابق والمراجعة التالية. 

، ومصدر تعليمي يلتقي عنده المعلم وهو بهذا ركن مهم من أركان عملية التعلم
والمتعلم، وترجمة حية لما يسمى بالمحتوى األكاديمي للمنهج، ولذلك تعتبر نوعية 
الكتاب وجودته من أهم األمور التي تشغل بمهمتين المحتوى والمادة التعليمية وطريقة 

 .4التدريس

متعددة الكتاب التعليمي الجيد هو الذي يهتم مؤلفه بتوفير فرص كافية و 
للتالميذ ينمون فيها ميولهم واتجاهاتهم ويشيعون بها حاجاتهم ورغباتهم ويتدربون على 

                                                        
 .09، إضاءاتن، الفوزا4
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بعض المهارات والعادات األساسية التي من شأنها أن تساعدهم على التصرف باتزان 
وتعقل حيال مواقف الحياة المختلفة. ولكي يحقق الكتاب التعليمي أهدافه ينبغي أن 

 .0واللغوية ووفق معايير وأسس علمية تختار مادته العلمية

 التعليميةالمواد يحتوى على لتعليم اللغة العربية البد  التعليمي المهيئ والكتاب
ال يخلو من الكتاب اشتماله  ماهلالشيء اة. و منشودال تعليم اللغة العربية فالتحقيق أهد

تجري إلى هذه المضامين وتعليم اللغة العربية . المهارات اللغوية وعناصرهلمواد ال على
ليتقنواها الطلبة. والمتعلمون لغير الناطقين باللغة العربية في حاجة إلى إعداد المزيد من 

كتب، ولكنها ال تحقق مواد تعليم اللغة العربية، رغم أن في الساحة كثيرا من ال
لى ولذا الزم ع را منها غير مناسب، وبعضها يحتاج إلى تطوير وتعديل.يثاألهداف، فك

النظريات  أن يتأسس على إحدى عملية التعليم والتعلمالكتاب التعليمي كأحد عناصر 
، حتى تكون عملية التعليم امهارات اللغوية وعناصرهالتعليمية المنشئة التي يعتمد عليها 

. وعلى هذا تسهيال في تحقيق ومناسبة بالمنهج التعليمية والتعلم منظما ومتدرجا
      ة.أهداف التعليم المرجو 

في الفصل، والمقابلة بين معلم اللغة العربية  الحظةبالمالباحثة قد قامت و 
وكذا قد قامت الباحثة بمطالعة لمعرفة أحوال تعليم وتعلم اللغة العربية وكفاءات الطلبة. 

 احاإلبتدائية اإلسالمية جندكي في في المدرسةتعليمي لدرس اللغة العربية الكتاب ال
اللغة العربية إحدى من اللغات األجنبية التي يتعلمها الطلبة في  أنوعرفت بالمبانج. 

لهم مدرس ذكي ويتعلموا اللغة العربية من كتاب اللغة العربية التي نشرته  .ةمدرستلك ال
المواد االستماع والحوار والقراءة كان هذا الكتاب كتاب جيد ويحتوي على  يودستيرا.

لكل درسه.  ةفردات واأللعاب والمراجعمبالصندوق الواإلنشاء الموجة والقاعدة، ويتم 
تقّدم المولف كتاب  ألن ،فحسب ولكن لم يتعلموا به إال في مادة المفردات والقراءة

                                                        
)القاهرة: دار أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية، ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله، 0

 .00 (،2992 ،االعتصام
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 صعب عندهم التعليميالكتاب  سبب جلي الذي يجعل هذا .عاليةوأسلوب  لغةب هذا
لم يقدروا الطلبة على فهم المواد فيه كثيرا حتى قّدم  .باتهايإما في تقديم المادة وفي تدر 

ولم يتم  في الكتاب التعليمي،المعلم المواد من كتاب األخرى لتوضيح ولتسهيل المواد 
أو  من الناحية التدريباتو المادة القاعدة والمادة المفردات بالتدريبات الدعم، 

 اب التعليمي لكن ينشأ المعلمكتالتي قّدمها  م المعلم التدريبات لم يقدّ  المراجعات
ومن الناحية الكمية  التدريبات بنفسه التي يتالءمها مع فهم الطلبة على المادة التعليمية.

لم يتم المادة بالرسومات والصور واألشكال التوضيحية ملونة، وكذلك من الناحية أخرى 
في كتاب درس راغب الملذلك،  التي تجدها الباحثة بعد عملية المطالعة هذا الكتاب.

 باإلحتياجات والقدرة طلبته. اللغة العربية الذي يناسب

، ويتم التعليمي وكذلك يؤدي إلى اإلبتكاري واإلبداعي لتطوير هذا الكتاب
الكتاب المطور بالمعايير الكتاب التعليمي الجيد، حتى يناسب بالمنهج التعليمية 

 احاإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيمدرسة ب حتياجات وقدرة الطلبة فصل الخامساإلو 
، ويكون كتاب هذا سهال في التفهم وسرورا ومشجعا استخدامه في أثناء عملية بالمبانج

أرادت  م هذه اللغة.في تعل حتى يمارس ويطور قدرتهمالتعليم والتعلم اللغة العربية 
ليساعد الطلبة على فهم اللغة  تعلم البصريالكتاب المطور بالنظرية م الالباحثة أن تقدّ 

ألن المواد البصرية يمكن معالجتها بشكل أسرع  .بوسيلة البصرية العربية كاللغة األجنبية
 من قبل العقل البشري. 

القدرة على التخيل وإدراك  ، يعنيالتعلم من خالل النظرهو  البصريتعلم ال
وإبراز التفاصيل، وإدراك  العالم البصري بدقة، والتعرف على اإلتجاهات أو األمكان،

ان النسبي لألشياء في المجال وتكوين الصور ذهنية له، كذلك القدرة على تصور المك
جلى بشكل خاص لدي ذوي القدرات الفنية مثل الرسامين ومهندسي الفراغ، ويت

الديكور والمعمارين والمالحين، حيث يظهر في قدرتهم على عمل مجسمات 
ميم الصفحات وتنسيق األلوان والديكور والتصميم والمخططات والرسومات وتص
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الداخل لألماكن والتفكير بواسطة الصور والمجسمات بدال من الكلمات والجمل 
والرسم والتلوين والرسم بدون وعي والتعبري بالخرائط، ويتصف هؤالء األفراد. وأنواع 

(، الشطريج puzzle(، الصورة المتقاطعة )jigsawاأللعاب في هذا الذكاء كججسو )
 .6وغير ذلك

التعلم يجب أن يستخدم حواس العين من خالل المالحظة والرسم والتظاهر في 
يفضل الطالب مشاهدة الصور أو . والقراءة واستخدام وسائل اإلعالم والدعائم

الذين لديهم أسلوب للطالب . أو مشاهدة مقاطع الفيديوالمخططات، مثل العروض 
، في هذه الحالة .الرؤية )البصرية(دورا هاما هو العين/ يلعب، والذي التعلم البصري

وسائل  يجب التأكيد على طريقة التدريس التي يستخدمها المعلم أكثر على
، أو من الب إلى األشياء المتعلقة بالدرس، أو دعوة الطاإلعالم/العرض التوضيحي

 السبورة. ة على الطالب أو وصفها علىخالل عرض أداة التدريس مباشر 

الكتاب المطور بالصور  الباحثة الواقعية ستقّدم المشكلةالظاهرة و  على هذهظرا ن
الملونة غير متحركة لتساعد الطلبة على فهم المعنى الكلمات والعبارات في مواد اللغة 

تطوير  تحرر رسالتها على الموضوع لذلك،  العربية كاللغة األجنبية أي كاللغة الثانية.
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية في ال بصريأساس التعلم ال كتاب اللغة العربية على

 .نجاالمبب( Cendikia Faiha) جندكي فيحا

 أسئلة البحث -ب

م الباحثة أسئلة على خلفية البحث التي شرحتها الباحثة فيما سبق، تقدّ  اعتمادا
 البحث كما يلي:  

                                                        
6 Sri Widayati dan Utami Widiati, Mengoptimalkan 9 Zona Majemuk Anak, (Yogyakarta: 

LUNA, 2008), 105. 
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مدرسة اإلبتدائية في ال بصريكتاب اللغة العربية على أساس التعلم التطوير   يتم كيف .2
 ؟نجاالمبب اإلسالمية جندكي فيحا

مدرسة في ال بصريالتعلم العلى أساس اللغة العربية  مطوركتاب الما مدى فعالية   .1
 ؟نجاالمبب اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا

 والتطوير أهداف البحث -ج

 أما األهداف التي تهدفها الباحثة في بحثها فهي:

في  بصريكتاب اللغة العربية على أساس التعلم التطوير  كيفية   إتمام لوصف عن .2
 .نجاالمبب مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحاال

مدرسة في ال بصريأساس التعلم العلى اللغة العربية  مطوركتاب الية  عن فعال قياسل .1
 .نجاالمبب اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا

 جا نتمواصفات اإل -د

 ،المهارات اللغوية األربععناصر اللغوية الثالثة و تعليم  المنتج لكتابا شتملت
يكون تصميم . السابق في تقديم مادتهفة بالكتاب مواصفات مختللهذا الكتاب 

لم يعني تطور هذا الكتاب بالنظرية التعالبصري التعلم  الكتاب باعتماد علىمحتويات 
ربية عال ساسي في مادة اللغةاأللكتاب تعليمي  فويقف الكتاب موق. من خالل النظر

ويقصد تطوير  .بالمبانج احاإلسالمية جندكي فيبتدائية رسة اإلبالمد لخامسللصف ا
باإلحتياجات وقدرة الطلبة فصل  مناسبا اللغة العربية المطّوركتاب ليتم   الكتاب

بالمعايير ومناسبا  ،بالمبانجا بتدائية اإلسالمية جندكي فيحالخامس بمدرسة اإل
نشاطا وإبتكاريا وإبداعيا وفعاال  وتعلم عملية تعليم يجعللالكتاب التعليمي الجيد، و 

 ويفهم المادة فهما سليما. م هذه اللغةفي تعل حتى يمارس ويطور قدرتهم وسرورا

 والمضمون الرئيسي الكتاب ومواصفات اإلنتاج من ناحية اإلخراج أي الطباعة
 يكون التفصيل كما يلي: البصري علمالتعلى أساس اللغة العربية المطّور 
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 إخراج الكتاب .2
 الغالف (أ

ف الداخلي. يكون الغال الغالفي و لكتاب غالفان هما الغالف الخارجلهذا ا
غرام، يكتب عليه عنوان الكتاب ويزين  107الذي يزن من  الخارجي من الورق المقوى

الغالف برسم مالئم بالمادة التعليمية والمرحلة التعليمية والثقافة العربية، ويكون الغالف 
على صورة ملّونة وجذابة وبسيطة وملفتة للنظر. وأما الغالف الداخلي فهو ما وقع بعد 

 غرام. 77يزن من  أبيضبوجه ثابت ويطبع على ورق الغالف الخارجي 
 الشكل والمساحة  (ب

سم تقريبا  12×  19،0وسيطبع الكتاب التعليمي على حجم المتوسط هو 
 وهو أفضل مساحة للكتاب التعليمي في المرحلة اإلبتدائية. 

 الورق (ج
وتكتب عليها  غرام 77يزن من  ا ملوناهذا الكتاب المطوَّر ورقل ةقدم الباحثست

يكون ورق الكتاب باللون المتفرق لكل الوحدات حتى يكون الورق   .المواد التعليمية
 كمثل قوس فزح حيث يسهل لطلبة التصّور في أذهانهم عن مباحث كل الوحدات.  

 الطباعة (د
على حجم  "Tradisional Arabic"تكتب المواد العربية بالحروف الطباعة سو 

على " Times New Roman"، وأما المواد اإلندونيسية فتكتب بالحروف الطباعة 27
 .21 حجم

 لون الطباعة (ه
كثر استعماال. ولكن تطبع هذه المواد التعليمية بأسواد اللون أ ستطبع الكتابة

هذا األلوان باللون الورقة ِوحدتها  تالمواد بالشكل والرسوم والصور ملون. وقد ضبط
 حتى ينتبه الطلبة عليها.
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  سيئيالمضمون الر  .1
 البيانات العامة (أ

بعد الغالف الداخلي من الكتاب، وتضم البيانات  البيانات العامةتقع لمحة 
العامة من اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الصف والمرحلة، الصفحة، الشكل والمساحة، 

 رقم الطباعة، اسم المحقق، بلد النشر، دار النشر، تاريخ النشر ومما أشبه ذلك. 
 المقدمة (ب

ر األشياء المهمة منها كلمة الشكر، وّ ب المطظّم الباحثة في مقدمة الكتاستن
ودليل الكتاب، الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية، األهداف والمؤشرات الدراسية، 

 وطريق استعمال الكتاب، وفهرس الكتاب.

 المحتوى (ج
المواضع، منها:  على ستة البصري التعلمعلى أساس اللغة العربية  يحتوي كتاب

. وكذا كتبة المدرسةالمالفصل، و واأللوان، و ، الجلوس، والحديقةالتعرف، والغرفة 
ملونة. ولتأكيد  الرسومات والصور واألشكال التوضيحيةيشتمل الكتاب المطّور على 

 استيعاب الطلبة على المواد المعّلمة تقّدم الباحثة التدريبات المتوافرة والمتنّوعة.
العربية كتاب اللغة في  البصري التعلم على أساس وتعتمد تقديم المواد المنشودة 

على قرار وزارة الشؤون  في كتاب هذا أهداف التعليم اللغة العربيةيعتمد . و المطور
يشتمل على خمس الخطوات لك ذول 1724في السنة  260ندونيسية رقم الدينية اإل

المطور الكتاب أما خصائص  اؤل والتجربة والتحليل والتواصل.منها المالحظة والتس
 :وهي
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سلوب السهلة األبالعبارات و  في الكتاب المطور مواد التعليميةالباحثة ستخدم ت (2
 مرحلة اإلبتدائيلومناسبة بقدرة الطلبة 

 ستخدم المواد التعليمية بالصور والرسوم الملونة والمتنوعة والجذابةت (1
تصالية ستخدم المواد التعليمية على سبعة الدرس لكل وحداته يعني الحوارات االت (0

بة، ويتم كل درس بالتدريبات اوالمفردات التراكيب واالستماع والكالم والقراءة والكت
  المشوق

 ساعد الطلبة على فهم مواد التعليمية بوسيلة الصورت (4
 معنى الكلمات والعبارات بوسيلة الصور ساعد الطلبة على فهمت (0
 قدم لدي الطلبة طريقة التعلم سهلة ومفّرحةت (6
 مساعدة بالصوروالكالم والقراءة والكتابة  في مهارة االستماعدّرب الطلبة ت (0
 تقدم الباحثة الكتاب المطور على فصلين وتتم لكل منه بالمراجعة العامة   (7
 قائمة المراجع (د

ستنظّم الباحثة المراجع والمصادر التعليمية التي استخدمتها الباحثة في كتابة 
ية ألسماء المؤلفين. وتوثق بصورة المادة التعليمية، وترتب حسب الحروف الهجائ

علمية بحيث يظهر فيها: اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، والجزء، والطبعة، وبلد النشر، 
 ودار الناشر، وسنة النشر. 

 السيرة الذاتية (ه
ستقدم الباحثة في أخير الكتاب المطور السيرة الذاتية وتقوم فيها بوصف حال 

 المؤلفة.

 فروض البحث -ه

التعلم أساس  على البيانات السابقة، يعرف بأن الكتاب المطورتأسيسا من 
الذي  اللغة العربية أن كتاب الباحثة فعاال جدا في تعليم اللغة العربية. فترىالبصري 
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ة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي مدرسب في التعليم والتعلم اللغة العربية تطورها سيكون فعاال
 .نجاالمبب احفي

 

 

  أهمية البحث -و

 أما أهمية البحث فهي كما يلي :

 أهمية نظرية .2

في اللغة  معرفة الطرائق واألساليب التعلم المتنوعةمزيدا على يفيد هذا البحث 
 تطويريكون هذا البحث مرجعا لو . البصري التعلمعلى  ، وتهتم هذه الرسالةلعربيةا

 احفيمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي ب صف الخامس لطلبةل الكتاب التعليمي
 .نجاالمبب

 أهمية تطبيقية .1
تعليما نشاطا  يجعلل، العربية السهلة لتعلم اللغة األسلوباكتشاف : بةلللط (أ

وإبتكاريا وإبداعيا وفعاال وسرورا ويكون كتاب هذا سهال في التفهم وسرورا 
حتى يمارس ومشجعا استخدامه في أثناء عملية التعليم والتعلم اللغة العربية 

    م هذه اللغة.في تعل ويطور قدرتهم
يناسب : تزود الباحثة لدي المدرس الكتاب التعليمي الذي للمدرس (ب

 يناسب بالمعايير الكتاب التعليمي الجيد،جات وقدرة الطلبة، و باإلحتيا
اللغة  تعليم كيفية استخدامه أثناءو األساليب السديدة  ليحصل المدرس علىو 

 .العربية
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 ،إعداد المواد التعليمية وعلم ،علم تطوير الكتاب التعليمية عمق فيت: للباحثة  (ج
اكتشاف الطرق المتناوعة و  وعلم أساليب السديدة في تعليم اللغة العربية،

 اللغة األجنبية. والوسيلة في التعليم
 حدود البحث -ز

 تتكون حدود البحث بثالثة حدود وهي:

 أساس التعلمعلى  اللغة العربية : تبحث الموضوع عن تطوير كتابةالحد الموضوعي .2
 .البصري

ة اإلبتدائية اإلسالمية مدرس: مكان البحث في فصل الخامس بةالحد المكاني .1
 .نجاالمبب احجندكي في

 م.1729 مايو إلى 1727 يجري هذا البحث من أكتوبر: ةالحد الزماني .0

 الدراسات السابقة  -ح

وال يمكن فصل هذا البحث من مراجعة الدراسات السابقة التي لها عالقة 
به واالختالف بين الدراسة السابقة اشتبالدراسة الحالة. وستأتي الباحثة بتوضيح أوجه ال

 يلي: ما قّدمها بعض الباحثين مما هيمن الدراسات تراجعها الباحثة والدراسة الحالة و 

، تطوير الكتاب التعليمي في مادة التراكيب على أساس 1728، رزكا أوتامي .2
لترقية مهارة الكتابة بالمدرسة    (Scientific Approach)المدخل العلمي

بجامعة موالنا مالك  ماجستيررسالة ال داوو ماالنج، 2لمتوسطة واحد هاشم ا
 .إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

في فعالية الكتاب التعليمي و تطوير  إتمام ف علىتعرّ ل هو الرسالة هذه أهداف
بالمدرسة المتوسطة  مهارة الكتابةعلى أساس المدخل العلمي لترقية مادة التراكيب 

وتعتمد الباحثة  (R & D)البحث والتطوير ه يعني نهجم ماالنج.داوو  2واحد هاشم 
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، وجمعت الباحثة البيانات بأسلوب ها بروق وغالتاإلجراءات التي قدم ىحدإعلى 
أما  المالحظة والمقابلة واالستبيان واالختبار وحللت البيانات بطريقة التحليل المختلط.

التراكيب على أساس تّم تطوير الكتاب التعليمي في مادة ( 2هذا البحث هي: ) نتيجة
. فبدأت بروق وغالالتي قرراها  المدخل العلمي لترقية مهارة الكتابة باقتداء الخطوات

ت الموجودة في تعليم وتعلم اللغة العربية. والمشكالالحتياجات تحليل االباحثة ب
وجمعت البيانات والمعلومات لمصادر تطوير الكتاب. وطور الكتاب وقّدمته الباحثة 

 راء للتصديق. بعدها جرت التجربة في ميدان محدد وميدان رئيسي لدى طلبة.إلى الخب
مهارة على أساس المدخل العلمي لترقية في مادة التراكيب  الكتاب التعليميأن  (1)

 .0داوو ماالنج 2لدي الطلبة بالمدرسة المتوسطة واحد هاشم  االفعّ يكون  الكتابة

لمهارة االستماع في البرنامج المكثف ، تطوير الكتاب التعليمي 1728، آمنة .1
 لتعليم اللغة العربية بمعهد خديجة الكبرى كاركسان فروبولنجا جاوى الشرقية،

 .رسالة الماجستير بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

لوصف عملية تطوير الكتاب التعليمي لمهارة  (2: )هذه الرسالة هي أهداف
لبرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بمعهد خديجة الكبرى كاركسان االستماع في ا

لمعرفة فعالية الكتاب التعليمي لمهارة االستماع في ( 1) فروبولنجا جاوى الشرقية.
البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بمعهد خديجة الكبرى كاركسان فروبولنجا جاوى 

 (Quantitative approach) المدخل الكمي استخدمت الباحثة في هذا البحث. الشرقية
والمنهج الذي انتجته الباحثة في هذه الدراسة هو . (Qualitative approach) والكيفي

أدوات جمع البيانات هي و . (Borg &Gall) المنهج البحث والتطوير بنموذج لبولد وكول
أما   T (uji T). باختباراالختبار واالستبانة والمقابلة والوثائق. وحللت الباحثة البيانات 

                                                        
  )Scientific Approach (تطوير الكتاب التعليمي في مادة التراكيب على أساس المدخل العلميرزكا أوتامي، 0 

تير غير منشورة، )ماالنج:كلية الدراسات العليا، رسالة ماجس داوو ماالنج، 2لترقية مهارة الكتابة بالمدرسة المتوسطة واحد هاشم 
 (.   1727جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج، 
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عملية تطوير الكتاب التعليمي هي تحليل الحاجات ( 2هذا البحث هي: ) نتيجة
اإلصالحات  والمشكالت، جمع البيانات، تصميم المنتاج، التحكيم من الخبراء،

األولى، التجربة األولى بالمقياس الصغير والكبير، اإلصالحات الثانية، التجربة الميدانية، 
أوجدت الباحثة أن الكتاب التعليمي ( 1) اإلنتاج الجماعي. ،ات الثالثةاإلصالح

لمهارة االستماع في البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بمعهد خديجة الكبرى  
كاركسان فروبولنجا جاوى الشرقية فعال في ترقية مهارة االستماع بحاصل االستبانة 

أما للمجموع الكبير ".  ممتاز " مستوىوهي على  %97،6للمجموع الصغير بنتيجة 
وأما نتيجة التجربة  ". جيد جدا " وهي على مستوى %79،2تبلغ إلى نسبة مئوية 

 من < t=7،525 حصل على  One Group Pretest-Postest Design الميداني بطريقة
t  = ف 0،05 >0،000وأهمية  27602جدول H0 مردود و H1  مقبول. والمعنى

ثر باستخدام الكتاب التعليمي "صوت العرب" في ترقية مهارة االستماع هنا وجود األ
 .7للطالبات في معهد خديجة الكبرى كاركسان فروبولنجا جاوى الشرقية

تطوير الكتاب التعليمي لمادة النحو بالمدخل ، 1728، نيل التحتى الصلحّية .3
الماجستير رسالة  ،العلمي في مدرسة سبيل الرشاد الدينية غاسيك ماالنق

 .بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

تطوير الكتاب التعليمي لمادة النحو بالمدخل ( 2: )هذه الرسالة هي أهداف
فعالّية استخدام الكتاب ( 1) العلمي في مدرسة سبيل الرشاد الدينّية غاسيك ماالنق.

ي مدرسة سبيل الرشاد الدينّية غاسيك التعليمي لماّدة النحو المطّور بالمدخل العلمي ف
ومجتمع البحث في . ADDIE تستخدم الباحثة منهج البحث والتطوير بنموذج .ماالنق

هذا البحث هو جمع الطالبات في مدرسة سبيل الرشاد الدينّية غاسيك ماالنق في العام 

                                                        
تطوير الكتاب التعليمي لمهارة االستماع في البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بمعهد خديجة الكبرى  آمنة، 7 

)ماالنج:كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم تير غير منشورة، سرسالة ماج، كاركسان فروبولنجا جاوى الشرقية
 (. 1727اإلسالمية الحكومية بماالنج، 
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 الثانيالفصل الفصل الثاني "أ" و  أّما عينته الطالبات في. 1727 – 1720 الدراسي
 .وأداوات الجمع البيانات هي المالحظة والمقابلة واإلستبانة والإلختبار والوثائق "ب".

تطوير الكتاب التعليمي لماّدة النحو بالمدخل العلمي ( 2هذا البحث هي: ) نتيجةأما 
يتكّون من األنشطات وهي تحليل المشكالت واإلحتياجات التي تواجه الطالبات في 

ميم المنتج اعتماد على منهج الدراسي تلك المدرسة. وتطوير المنتج تعليم النحو. وتص
اعتماد على تصميمه ثم تصديق إلى ثالثة الخبراء لمعرفة صالحّيته ونتيجته في خبير 

 %74وهي علي مستوى الئق وخبير اللغة بنسبة مائويّة  %07التصميم بنسبة مائويّة 
وهي علي  %97ويّة بنسبة مائوهي علي مستوى الئق جدا وخبير مواد الدراسي 

. بعد تصحيح المنتج من اقتراحة الخبير ومدلوله جّرب المنتج إلى مستوى الئق جدا
المجموعة المحدودة لمعرفة استحقاق المنتج التي توّجه إلى الفصل التجريبي ونتيجته 

وهي علي مستوى الئق جدا ثم استخدام المنتج في الفصل  %70بنسبة مائويّة 
استخدام الكتاب التعليمي لمادة النحو المطّور ( 1) استخدامه.لمعرفة فعالّية التجريبي 

وهذه النتيجة  t= 4،944 بالمدخل العلمي فعال، وهذا كما دلته نتيجة اإلحصاء
= %0ونتيجة التقدير المعنوي  1،091= %2أكبر من نتيجة التقدير المعنوي 

 .9ردودم Ho مقبول و H 1، لذا يستطيع أن ينتاج أن2،602

تطوير الكتاب التعليمي اللغة العربية بالمدخل ، 1728 ،بين رزقي شحريدا .4
رسالة الماجستير  ،العلمي في المدرسة اإلبتدائية الحكومية ماالنج األولى

 .بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

العلمي يهدف هذا البحث إلى تطوير الكتاب التعليمي على أساس المدخل 
بتدائية أولى ماالنج، ولتعريف طالب الفصل الثالث من المدرسة اإللتعليم اللغة العربية ل

                                                        
تطوير الكتاب التعليمي لمادة النحو بالمدخل العلمي في مدرسة سبيل الرشاد الدينية غاسيك نيل التحتى الصلحّية، 9 

)ماالنج:كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج، تير غير منشورة، رسالة ماجس، ماالنق
1727.)    
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 & R) هذا البحث بحث تطويريكون  اب التعليمي وفعالية في التطوير.صالحية الكت

D) وأدواتها "ب".  الب بالفصل الثالثعلى نموذج أّدي. قامت الباحثة على الط
أما نتيجة  .قبلى وبعدي( والوثائقالمقبلة واالستبانة اإلختبار )البيانات المالحظة  لجمع

 .ADDIE قامت الباحشة في عملية التطوير على نموذج أدي (2هذا البحث هي: )
: أسلوب تقديم الكتاب التعليمي هي ةاصفات الكتاب التعليمي للباحثومن مو ( 1)

تي التعليمي يملك مواصفات المميزة ال، وهذا الكتاب 1720حسب المنهج الدراس 
في تقدير صالحية من الخبراء أن الكتاب التعليمي و ( 0) ال تملك على الكتاب اآلخر.

من خبير تصميم تعليمي  % 0210من خبير المواد واللغة وهي  %91 تصميم الوسائل
الكتاب  ونتائج فعالية. % 97،4 من نتائج معليم اللغة العربية % 0710اللغة العربية 

احتبار البعدي  القبلى و التعليم يدل على تقييم من اختبار التعليمي من جالل نتائج 
. لذلك أن 7611البعدي تقييم من اختبار و  54.6 كمالي: تقييم من اختبار القبلى

الكتاب التعليمي المطور صالحا للتطبيق على تالميذ الفصل الثالث من المدرسة 
 .27ب ومحب وسهلة عند الطالب في مواد اللغة العربيةاإلبتدائية أولى ماالنج، جذا

تطوير الكتاب التعليمي على أساس المدخل ، 1720 محمد سورغو فردوس، .5
، اإلتصالي لمهارة الكالم لطلبة المدرسة الثانوية اإلسالمية التنوير بوجونغارا

  .الماجستير بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج رسالة

 تطوير الكتاب التعليمي على أساس المدخل( 2: )أهداف هذه الرسالة هي
لمعرفة فعالية ( 1) .الثانوية التنوير بوجونغارا لترقية مهارة الكالم لطلبة مدرسة اإلتصالي

لترقية مهارة الكالم لطلبة مدرسة  اإلتصالي الكتاب التعليمي على أساس المدخل
 على نموذج (R&D) هذا البحث هو بحث تطويريمنهج  .الثانوية التنوير بوجونغارا
                                                        

تطوير الكتاب التعليمي اللغة العربية بالمدخل العلمي في المدرسة اإلبتدائية الحكومية ماالنج ، بين رزقي شحريدا27 
ت العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج، )ماالنج:كلية الدراساتير غير منشورة، رسالة ماجس، األولى

1727.)   



20 
 

 
 

ADDIE .تياجات حمراحل، من )تحليل اإلخالل نموذج تمر خمسة  من
والمشكالت، وتصميم اإلنتاج، وتطوير اإلنتاج، وتجربة اإلنتاج، وتقويم اإلنتاج(. 
وأدواتها للمالحظة والمقابلة واالستبانة والوثائق. والستعمل الباحث حساب نموذج 

ومن نتائج البحث التطويري الكتاب التعليمي  .في تحليل البيانات (linkert) ليكرت
مهارة الكالم )العربّية الميّسرة( حسب المنهج على مستوى الواحدة التعليمية، وفي 

من خبير محتوى الكتاب اللغة وهي  70،69تقدير الصالحية من الخبراء على درجة 
من خبير تصميم الكتاب  77،71رجة علة مستوى "جيد جدا". حاصل على د

من  77،11التعليمي اللغة العربية وهي على مستوى "جيد جدا". حاصل على درجة 
خمشة وعشرون طالب الفصل عشرة الطبيعية وهي على مستوى "جيد جدا". وحاصل 

 .22"جيد جدا"اللغة العربية وهي على مستوى من المعلم  97،66على درجة 

 2،2جدول: 

 سابقةالدراسات ال
الباحث/موضوع  رقم

 البحث
 األصالة وجه اإلختالف وجه اإلتفاق

 :رزكا أوتامي .2
تطوير الكتاب التعليمي 
في مادة التراكيب على 

أساس المدخل 
 Scientific)العلمي

Approach)    لترقية

 تطوير الكتاب
 )دراسة تطويري(.

أتت الباحثة السابق 
 في مادة التراكيب

على أساس 
المدخل 

 Scientific)العلمي

Approach)    لترقية

في هذا البحث تأتي 
الباحثة على أساس 

في  البصري التعلم
 تعلم اللغة العربية.

                                                        
تطوير الكتاب التعليمي على أساس المدخل اإلتصالي لمهارة الكالم لطلبة المدرسة الثانوية محمد سورغو فردوس، 22 

العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية )ماالنج:كلية الدراسات تير غير منشورة، رسالة ماجس، اإلسالمية التنوير بوجونغارا
     (.1720الحكومية بماالنج، 
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مهارة الكتابة بالمدرسة 
المتوسطة واحد هاشم 

 داوو ماالنج 2

 .مهارة الكتابة

 :آمنة .1
 تطوير الكتاب التعليمي

لمهارة االستماع في 
البرنامج المكثف لتعليم 

العربية بمعهد اللغة 
خديجة الكبرى  

كاركسان فروبولنجا 
 جاوى الشرقية.

تطوير الكتاب 
 )دراسة تطويري(.

أتت الباحثة السابق 
لمهارة االستماع 

في البرنامج 
المكثف لتعليم 

 اللغة العربية.

في هذا البحث تأتي 
اللغة الباحثة في تعلم 

أساس العربية على 
 .البصري التعلم

 :ّيةنيل التحتى الصلح .0
تطوير الكتاب التعليمي 
لمادة النحو بالمدخل 

العلمي في مدرسة سبيل 
الرشاد الدينية غاسيك 

 .ماالنق

 تطوير الكتاب 
 )دراسة تطويري(.

أتت الباحثة السابق 
لمادة النحو 

  .بالمدخل العلمي

في هذا البحث تأتي 
حثة في تعلم اللغة البا

أساس العربية على 
 .البصري التعلم

 :رزقي شحريدابين  .4
تطوير الكتاب التعليمي 

اللغة العربية بالمدخل 
العلمي في المدرسة 
اإلبتدائية الحكومية 

 .ماالنج األولى

اللغة  تطوير كتاب
)دراسة  العربية

تطويري( في 
المستوى 
 اإلبتدائي.

أتت الباحثة السابق 
  .بالمدخل العلمي

في هذا البحث تأتي 
أساس الباحثة على 

 .البصري التعلم
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 :محمد سورغو فردوس .0
تطوير الكتاب التعليمي 

على أساس المدخل 
اإلتصالي لمهارة الكالم 
لطلبة المدرسة الثانوية 

اإلسالمية التنوير 
 بوجونغارا

تطوير الكتاب 
 )دراسة تطويري(.

أتت الباحث 
على أساس السابق 

المدخل اإلتصالي 
  لمهارة الكالم

في هذا البحث تأتي 
أساس الباحثة على 

في البصري  التعلم
 تعليم اللغة العربية.

 

 تحديد المصطلحات -ط
 باتطوير الكت .2

في هذا البحث هي تعديل وتحسين الكتاب التعليمي  باتطوير الكتالمراد ب
حتى يتم فيه معايير الكتاب التعليمي الجيد ويناسب بالمنهج  إلى ما هو أفضلالسابق 

ة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي التعليمي واالحتياجات وقدرة الطلبة صف الخامس بمدرس
 .البصري التعلمأساس أساليب على  اللغة العربية كتابويتأسس تطوير  ا. فيح

 اللغة العربية .1

اللغة األجنبية أو اللغة الثانية التي  المراد باللغة العربية في هذا البحث هي
ا. هم يتعلمون هذه اللغة ة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحيتعلموها الطلبة في المدرس

ينظم في غرفة الدراسة من المعلم المتخصص فيه بوسيلة الكتاب التعليمي اللغة العربية و 
  .1720ة سنة الدينية اإلندونيسي بمنهج الدراسية التي تسجله وزارة الشؤون

 البصري التعلم .0
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ل التعلم من خالل النظر. ستكمّ  البصري في هذا البحث هي التعلمالمراد ب
نة غير متحركة لتساعد الطلبة على فهم المعنى ر بالصور الملوّ كتاب المطوّ الالباحثة 

حتى يكون كتاب هذا سهال في التفهم  الكلمات والعبارات اللغة العربية بوسيلة الصور
 يجعل عمليةلوسرورا ومشجعا استخدامه في أثناء عملية التعليم والتعلم اللغة العربية، و 

في  حتى يمارس ويطور قدرتهم التعليم والتعلم نشاطا وإبتكاريا وإبداعيا وفعاال وسرورا
 م هذه اللغة.تعل
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

على النظريات العلمية تربوية ولغوية أن تكون مصدرا لها في  اعتمدت الباحثة
إجراء البحث. وكذا رجعت الباحثة آراءها وأفكارها إلى النظريات المطروحة والمساحة 
توجيها في رسم المشكالت التعليمية. ولحصول عليها، صنفت الباحثة  النظريات من 

 خالل المبحث الرئيسي.

 المبحث األول: تطوير الكتاب

يأتي الكتاب التعليمي كمواد التعليم لتكمل عناصر التعّلم الثالثة، كما يتبين من 
 الشكل التالي: 

 

  

 

 مفهوم الكتاب التعليمي -أ
(: Textbookكتاب التعليمي يسمى بالكتاب المدرسي. الكتاب التعليمي )

المعلومات األساسية التي تتوخي تحقيق ذلك الكتاب الذي يشتمل على مجموعة من 
األهداف تربوية محددة سلفا )معرفية أو جدانية أو نفس حركية(. وتقدم هذه 
المعلومات في شكل علمي منظم، تدريس المادة معينة، في مقرري دراسي معين، 

 Teachingولفترة زمنية محددة. وبمفهومها الواسع يقال بالمواد التعليمية )

materials)21. 

                                                        
، )مكة: الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بالغات أخرىمحمد كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، 21 

 .60(، 2970جامعة أم القرى، 

 ممعلِّ  معلِّ تم

 مادة تعلُّم
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الكتاب التعليمي، من بين أنواع الكتب األخرى، ذو مكانة خاصة في التنمية 
الثقافية الشعوب. وإنه وعاء المعرفة، وناقل الثقافة، ومحور العملية التربوية وأداة التواصل 

 بين األجيال، ومصدر المعلومات األساسي عند كثير من المعلمين.

خاصة تلك التي تتناول العلوم ليس هذا فحسب، بل تعد الكتاب التعليمية )
اإلنسانية واالجتماعية( مصدرا أوليا يستمد منه الطالب موافقه واتجاهاته إزاء كثير من 
الجماعات العرقية المختلفة. إذ أن الكتاب المدرسية تزود التالميذ بما يحتاجونه من 

 معلومات من التاريخ وحضارات العالم الذي يعيشون فيه.

( "إن الكتاب التعليمية والمعلمين يمكن أن Luther Evansإيفانز )يقول لوثر  
يكونوا بمثابة البذرة لمحصول من التفاهم الدولي والصداقة الدولية من خالل عرض 
الحقائق عرضا صحيحا من الناحيتين الكمية والنوعية وبمنظور سليم. ولكن يمكن أيضا 

ة واألزدراء بين أبناء البلد وتجاه أن يكون بذرة لمحصول من سوء التفاهم والكراهي
أنماط الحياة  األخرى وذلك من خالل عرض المقوالت غير الدقيقة وغير المتوازنة 

 .20وغير المناسبة على أنها حقائق

 أهمية الكتاب التعليمي -ب
أهمية هامة في العملية التعليمية حيث أنه أحد مكوناتها،  للكتاب التعليمي

 التعليمي منها:ومن أهميته الكتاب 
يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات المنهج، فهو إحدى ركائزه  .2

األساسية في أي مرحلة تعليمية، فمن خالل محتواه اللغوي والثقافي تتحقق 
األهداف التي نريد تحقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إلى المكونات األخرى 

 للمنهج من أنشطة وطرق تدريس.

                                                        
 .17(، 2970)مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ، التعليمية دليل عمل في إعداد الموادرشدي أحمد طعيمة، 20 
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والكتاب التعليمي هو الوعاء الذي يحمل اللقمة السائغة الطيبة، أو اللقمة المرة  .1
المذاق التي تقدها للطالب الجائع، والمعلم هو الوسيلة أو الواسطة التي تقدم 

 بواسطتها هذه اللقمة للطالب.
وهو يزود الدارسين بالجوانب الثقافية المرغوبة فيها، كما يمدهم بالخبرات  .0

ت والحقائق التي تنمي قدراتهم على النقد، واالتجاه العقلي نحو أحداثه  والمعلوما
 كجزء من عملية التفهم واالستيعاب.

يجعل العملية التعليمية مستمرة بين التلميذ وبين نفسه حتى يحصل من التعليم ما  .4
 يريد، فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد.

ات المراد غرسها في التالميذ ليس وهو الوعاء الذي يحمل المعلومات واالتجاه .0
فقط للتالميذ بل للمعلمين وغيرهم أيضا، فهو يمدهم بالخبرات والحقائق وهو 

 .24مصدر ثقافي لهم
يعد الكتاب أهم مواد التعليم، ومن هنا فإن المربين يوصون بالعناية بإعداده وال 

بها. ويظل التسليم بأهمية  سّيما تلك المواد التي تعني بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين
الكتاب أمرا ال يحتاج إلى تقرير، فبالرغم مما قيل ويقال عن تكنولوجيا التعليم وأدواته 
وآالته الجديدة، يبقى للكتاب مكانته المتفردة في العملية التعليمية. فعملية التدريس أيًا  

الكتاب المدرسي،  كان نوعها أو نمطها أو مادتها ومحتواها تعتمد اعتمادا كبيرا على
فهو بمثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية التعلم منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه 

 العملية، ومرافقا ال يغيب لالطالع السابق والمراجعة التالية.

وهو بهذا ركن مهم من أركان عملية التعلم، ومصدر تعليمي يلتقي عنده المعلم 
مى بالمحتوى األكاديمي للمنهج، ولذلك تعتبر نوعية والمتعلم، وترجمة حية لما يس

الكتاب وجودته من أهم األمور التي تشغل بال المهتمين بالمحتوى والمادة التعليمية 

                                                        
القاهرة: دار )أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية، ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله، 24

 .0(، 2992 االعتصام،
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وطريقة التدريس. وفي الحاالت التي ال يتوافر فيها المعلم المؤهل تزداد أهمية الكتاب 
بية لغير الناطقين بها إلى المعلم في سد هذا النقص، ونحن نفتقر في ميدان التعليم العر 

المؤهل، مما يجعل حاجتنا إلى كتب لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها حاجة ضرورية 
وملحة، يقودنا لتحقيقها تطلع إلى إنجاز هذه الكتب على أسس علمية مدروسة، ذلك 

هو  أن الكتاب في حالتنا هذه "ليس مجرد وسيلة وعينة على التدريس فقد، وإنما
صلب التدريس وأساسه ألنه هو الذي يحدد للتلميذ ما يدرسه من موضوعات، وهو 

 .     20الذي يبقي عملية التعليم مستمرة بينه وبين نفسه، إلى أن يصل منها إلى ما يريد"

 وظائف الكتاب التعليمي -ج
 أما الوظائف الرئيسية لكتاب التعليمي فيما يلي:

مادة تعليمية تنمي لديهم المهارات اللغوية أن يقدم للطالب ما يحتاجه من  (2
الرئيسية، استماعا وكالما وقراءة وكتابة بشكل الذي يهيئه المواجهة المواقف 
اإلجتماعية المختلفة والتي يحتاج فيها إلى االتصال من خالل اللغة العربية 

 وحدها.
لى درجة  أن تزود الطالب بالتدريبات التي يمارس من خاللها اللغة والتي يكشف إ (1

 كبيرة عن عثراته فيها.
أن توضح للطالب غير الناطق باللغة العربية ما تمتاز به هذه اللغة من خصائص  (0

 تجعلها جديرة بإنفاق الوقت في سبيلها وبذل الجهد في تعلمها.
أن تعكس بقصد فلسفة مؤلفي هذه الكتاب من تدريس اللغة العربية وتصورهم  (4

 يمها.لألهداف الرئيسية لتعلمها وتعل
أن تعرض األصول الثقافية، إسالمية وعربية، للمضمون اللغوي عرضا أمينا يبرز  (0

خصائصها، ويكشف عن مواطن القوة فيها، وهي كثيرة، ويوضح العالقة الوثيقة بين 
                                                        

: مكتبة الملك فهد )الرياض إضاءات: لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها،عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 20 
 .09، (1722الوطنية، 
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الثقافة اإلسالمية والعربية باعتبار العربية لغة أعز مقدسات اإلنسان المسلم، القرآن 
 الكريم.

اللغة العربية بإيجاز شديد أن تخلق بين العربية والناطقين  إن على كتب تعليم
 .26بلغت أخرى عالقة دائمة أساسها احترام متبادل، ونفع متصل، ووّد ال يفتر

شرح طعيمة في كتابه عن الوظائف الرئيسية لكتب التعليم العربية، وهي: أن 
غوية الرئيسية، يقدم للطالب ما يحتاجه من مادة تعليمية تنمي لديه المهارات الل

استماعا وكالما وقراءة وكتابة بالشكل الذي يهيئه لمواجهة الموافق اإلجتماعية المختلفة 
والتي يحتاج فيها إلى االتصال من خالل اللغة العربية وحده؛ أن تزود الطالب 
بالتدريبات التي يمارس من خاللها اللغة والتي يكتشف إلى درجة كبيرة عن عثراته فيها؛ 

صائص تجعالها خغة العربية ما تمتاز به هذه اللغة من لظح للطالب غير الناطق بالأن تو 
جديرة بإنفاق الوقت في سبيلها وبذل الجهد في تعلمها؛ أن نعكس صدقة فلسفة 
مؤلفي هذه الكتب من تدريس اللغة العربية وتصورهم لألهداف الرئيسية لتعلمها 

مية وعربية، للمضمون اللغوي عرضا أمينا وتعليمها؛ أن تعرض األصول الثقافية، إسال
يبرز خصائصها، ويكشف عن مواطن القوة فيها، وهي كثيرة، ويوضح العالقة الوثيقة بين 
الثقافة اإلسالمية والعربية باعتبار العربية لغة أغز مقدسات اإلنسان المسلم، القرآن 

 .20الكريم

 فوائد الكتاب التعليمي     -د

يفيد الكتاب التعليمي فوائد كثيرة لتحقيق أهداف التعليم والتعلم المنشودة، 
وهذه الفوائد يستفيدها عنصران أساسيان في العملية التعليمية هما الطالب والمدرسين. 

 لي:يأما فوائد الكتاب التعليمي لدى الطالب كما 
 اآلخرين.تساعد الطالب في التعلم الذاتي عند عدم وجود المدرس والطالب  .2

                                                        
   .07، دليل عمل طعيمة، 26 
 .19-17، دليل عمل طعيمة، 20 
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 يمكن الطالب أن يتعلموا المواد في أي وقت ومكان كانو. .1
 ليكونوا معلمين ألنفسم حيث هناك دافعية قوية في أنفسهم. بيمكن الطال .0
يمكن الطالب أن يتعلموا في أوقات مناسبة وفي الموضوعات المختارة المناسبة  .4

 لهم.
 تساعد تنمية قدرة الطالب في اإلعتماد على أنفسهم. .0

 لي:يفوائد الكتاب التعليمي لدى المدرسين كما و 
 اقتصاد أوقات التعليم والتعلم. .2
 قيام المدرس بدوره الفعال في العملية التعليمية. .1
المواد التعليمية الموجودة في الكتاب التعليم تستطيع أن تساعد ترقية جودة  .0

 .27العملية التعليمية حيث تؤثر تأثيرا فعاال في نجاحها
 ب التعليميلغة الكتا -ه

األصل أن تكون لغة الكتاب فصيحة وصحيحة، ولذا فينبغي أن يلتزم المؤلف 
بقواعد النحو والصرف واإلمالء وسالمة الصياغة اللغوية. ولقد مّرت اللغة العربية بدور 
من أخطر أدوارها، حين أراد االستعمار أن ينحيها عن ميدان الفكر والحياة، وأن يفرض 

ليم، لذا رأيناهم في السنين األخيرة يبثون العمالء هنا وهناك، للدعوة لغته في مجال التع
 بالقلم واللسان إلى ترك اللغة العربية، والعناية باللغات العامية واللهجات اإلقليمية.

والطريق الصحيح لتعليم العربية هو تعليم فصحى فحسب، ومن ُيِجد الفصحى 
إنه ال يستفيد منها في تعلم الفصحى بالقدر فسوف يفهم العامّية، ومن يتعلم العامية ف

المناسب. كما أن تعلم الفصحى أسهل من تعلم العامية بكثير، وليس صحيحا ما يشاع 

                                                        
تطوير كتاب تعليم مهارة الكالم العربي لطلبة قسم التمريض في ضوء تعليم اللغة ألغراض خاصة أحمد فكري، 27

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورة في أندونيسيا( )بحث تطويري وتجريبي بالمعهد بينا إنساني ساكتي العالي للتمريض كرينجي
 .01 ،م( 1721تعليم اللغة العربية )ماالنج: كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، 
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من أن العامية أسهل من الفصحى، إلى جانب ذلك هناك عاميات وليست عامية، 
 بينما الفصحى واحدة.

خلو بعض كتب استغرابه من  –رحمه الله  –ويبدي الدكتور محمد عمايرة 
التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من القرآن الكريم، فيقول " وليس من المنهجية 
العلمية كذلك أن يتقلص الحجم المخصص للقرآن الكريم إلى حد االختفاء شبه 
الكامل من أحد المناهج، وال يصعب أن تجد الخلفية التي يستند إليها أهل ذلك 

ن أن القرآن الكريم يعود إلى العربية قديمة، يشيرون إليها بعنوان التوجه، فهي منطلقة م
classical Arabic  وهي تختلف عن العربية المعاصرةmodern Arabic وهذا التوجه ،

يستند إلى قياس غير دقيق على لغة أخرى كالالتينية واليونانية. فالعربية القرآنية في قطاع  
ونها من خالل استماعهم وقراءتهم لها، ومن خال كبير منها معاصرة، ألن الناس يتشرب

 موقعها في قرار وجدان الناطقين بها من المسلمين".

إن إخضاع العربية لتجارب غيرها من اللغات، والحكم عليها بأنها تخضع 
 –ألن بعض اللغات األوروبية مرت بتلك المرحلة  –لمراحل موصدة األبواب بينها 

ألن العربية لها طبيعتها الخاصة بها والتي جاءت نتيجة  عملية تخالف طبيعة األشياء،
 .29اقترانها بالقرآن الكريم، الذي وضع عالقتها بالزمن في إطار يغيير معظم لغات العالم

 الحاجة إلى إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -و

هنا حاجة ماسة إلى إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث إن 
الموجود في الساحة من هذا النوع من المواد قليل جدا، مقارنة بما هو موجود في 
اللغات التي اهتم أصحابها بها، كما أن بعض ما هو موجود فعال يعد قديما وبحاجة 

جها إلى فئة معينة أو بيئة معينة. يحتاج إعداد مواد إلى التطوير، كما أنه قد يكون مو 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى وقت طويل، وإلى مسح شامل لما هو موجود 

                                                        
 .40، إضاءاتالفوزان، 29 
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فعال وألنماط وأنواع التدريبات، ولضبط تام للمفردات وللتراكيب، ولدرجة من التدرج 
وهذا ما يجعله صعبا مقارنة  مالئمة. إذ إن التأليف في هذا النوع يختلف عن غيره،

بغيره. ويضاف إلى ذلك، أنه ليس باستطاعة كل معلم أن يقوم بمثل هذا النوع من 
اإلعداد، فمعّد هذه المواد البد من أن يكون خبيرا في تعليم العربية لغير الناطقين بها، 

 بل خبيرا في إعداد مواد تعليم اللغة.

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.  نحن في حاجة إلى إعداد المزيد من مواد
رغم أن في الساحة كثيرا من الكتب، ولكنها ال تحقق األهداف، فكثير منها غير 
مناسب، وبعضها يحتاج إلى تطوير وتعديل، ولكن أين من يتبنى ذلك؟ والعربية 

ر والداعمون لها على خالف ما في اللغات األخرى وما لديها، فاإلنجليزية مثال يصد
منها كثير من الكتب والسالسل، وتخضع دائما للتطوير والتعديل، وإعادة الطبع، حتى 

 صارت دور النشر عندهم تتنافس في طبعها ونشرها.

وأما عن حاجة إلى التقابل اللغوي وتحليل األخطاء عند إعداد مواد اللغة، فإن 
صحاب اللغات األمر يختلف، فإن كانت هذه المواد موّجهة إلى بيئات مختلفة وأ

المختلفة، كما هو الشأن في معاهد اللغة العربية، فإنه ال حاجة لهذين العلمين، وال 
فائدة من االسنتعانة بهما مع تعدد اللغات، خاصة إذا أريد لهذه المادة أن تنتشر في 
أكثر من بيئة. وأما إذا أعدت هذه المواد لبيئة لغوية واحدة، فإن االسنعانة بالتقابل 

ي وبتحليل األخطاء قد يفيد، وال سيما فيما يخص عملية التدرج في التعليم، اللغو 
 .17والبدء بما هو متوافق مع لغتهم من العربية، وتأخير ما هو مختلف

 وبإيجاز يمكن بيان وجه صعوبة تطوير مثل هذه الكتب بالنقاط التالية:

 يحتاج إلى متخصص دقيق، والمتخصص في الميدان القليل. (2
 إلى ضبط كل شيء )مفردات، تراكيب، نصوص، ثقافة، إلخ(يحتاج  (1

                                                        
 .47، إضاءاتالفوزان، 17 
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 يحتاج إلى إخراج خاص، وهو مكلف وقتا وماال. (0
 يحتاج إلى معينات ومصاحبات متعددة ومكلفة. (4
 يحتاج إلى وقت طويل لتشّعب لوازمه. (0
 يحتاج إلى دعم فني ومادي كبيرين. (6
 يتم تعليم المهارات والعناصر من البداية. (0
 التدرج أكثر من غيره.يحتاج إلى مراعاة  (7
 يحتاج أحيانا إلى دراسات تقابلية وتحليل لألخطاء. (9

تقل االستفادة من النصوص األصلية وال سيما في البداية، وليست كل النصوص  (27
 صالحة له في النهاية.

 سمات الكتاب التعليمي الجيد -ز

 إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه. (2
 لدارسين.المادة التعليمية تناسب عمر ا (1
 عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية المقترحة. (0
 الدرس الواحد مناسب للزمان المحدد له. (4
 لغة الكتاب العربية الفصحى الصحيحة. (0
 ال يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة. (6
 صور الكتاب مناسبة لما وضعت له. (0
 تبني الكتاب للمبدأ التدرج وااللتزام به في شتى أجزائه ونصوصه وتدريباته. (7
 يعالج الكتاب العناصر والمهارات اللغوية كلها بصورة متكاملة. (9

 يهتم الكتاب باألصوات العربية والتدريب عليه. (27
 يهتم الكتاب بالمفردات، ويعرضها بتدرج مقبول. (22
 يهتم الكتاب بالتراكيب، ويعرضها بتدرج مقبول. (21
 يهتم الكتاب بمهارة االستماع، وتعرض بصورة متدرجة. (20
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 رة الكالم، وتعرض بصورة متدرجة.يهتم الكتاب بمها (24
 يهتم الكتاب بمهارة القراءة، ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة. (20
 يهتم الكتاب بمهارة الكتابة، ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة. (26
 يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة. (20
 عدد التدريبات في الكتاب مناسب. (27
 قرائية ... نصوصه متنوعة: حوارية، قطع (29
 يشتمل الكتاب على عدد كاٍف من اختبارات التحصيل. (17
 له مصاحبات مساعدة على تعلم اللغة. (12
 يتحقق التكامل بين المواد التعليمية المصاحبة. (11
 .12يعين كتاب المعلم المعلَم على رسم الخطة اليومية والفصلية (10
 معايير تنظيم المادة التعليمية -ح

يشكل تنظيم المادة التعليمية، أحد المبادئ األساسية في تعلم المادة وفهمها 
 وتمثلها، لهذا يراعي في تنظيم المادة التعليمية في الكتاب التعليمي، المعايير اآلتية: 

أن ينظم محتوى المادة التعليمية للكتاب المدرسي، في وحدات تعلمية متكاملة  (2
وعا علميا، يعالج مجموعة من العناصر معرفيا، بحيث تشكل كل وحدة موض

 المرتبطة منطقيا في إطار الموضوع الواحد.
أن يراعي في ترتيب وتنظيم الكتاب التعليمي منهجية المادة التعليمية، وطرائق  (1

التفكير فيها، وأساليب اكتسابها، ليكون تنظيم الكتاب التعليمي متفقا مع طبيعة 
يه المادة التعليمية، وفقا لمفهوم المنظومية في بنية النظام المعرفي الذي تنتمي إل

 البناء المعرفي للمادة، ليسهل تعلمه على المتعلمين.
أن تنظم المادة التعليمية للكتاب في ضوء الخصائص المنطقية لبنية المادة، وسياق  (0

تعليمها من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب، ومن المعلوم إلى 
                                                        

 .60، إضاءاتالفوزان، 12 
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سوس إلى المجرد، ومن الجزء إلى الكل، مما يسهل المجهول، ومن المح
 اكتساب المادة وفهمها.

أن تنظم المادة التعليمية للكتاب في ضوء الخصائص السيكولوجية للمتعلمين  (4
بداللة قدراتهم الخاصة، وخبراتهم السابقة، واحتياجاتهم النمائية، ومتطلباتهم 

 التعلمية والمهنية.
يات التعلم، التي اعتمدت في تنظيم المادة أن يوضح مبادئ النموذج أونظر  (0

التعليمية، لتحديد منطلقات النفسية في تعلم المتعلمين، واستراتيجيات التعليم 
 الموائمة لهذه المبادئ.

أن تنظم مكونات المادة التعليمية تنظيما تصاعديا، لتكوين مناحي استقرائية في  (6
ية في التفكير، المنحى االستقرائي التفكير أوتنظيما تنازليا، لتكون مناحي استنتاج

لتعليم التركيب والتأليف والمنحى االستنتاجي لتعليم التحليل والتفكيك. وفي حالة 
المنحى االستقرائي الصعودي في تنظيم المادة التعليمية، فإن التنظيم يسير من 
البسيط إلى المركب، ويتراكم هذا التنظيم من المعلومات البسيطة، فالحقائق 

فاهيم فالمبادئ فالتعميمات، فالنظريات. وفي حالة المنحى االستنتاجي الم
النزولي، فإن المادة التعليمية تنظم المقدمات الكبرى إلى الصغرى أي من الكليات 
إلى الجزئيات، ويسير التنظيم من النظريات، فالتعميمات فالمبادئ فالمفاهيم 

 فالحقائق فالمعلومات، فالبديهيات ... الخ.
يم الموضوعات الوحدة في إطار المفاهيم، وتجزء في ضوء أسس تعلمها، تنظ (0

القائمة على البحث عن السمات األساسية المميزة للمفهوم، وإدراك العالقات بين 
المفهوم والسمات المكونة له. بهدف تحقيق تعلم فاعل للمفاهيم المنشودة، 
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وامتالكها يمثل هدفا ولكن المفاهيم تشكل الحجم األكبر في النظام المعرفي، 
 .11تربويا حيويا في تعلم التالميذ

 

 

 معايير عرض المادة التعليمية -ط

يشكل عرض المادة التعليمية في الكتاب عنصرا أساسيا من عناصر تصميم 
الكتاب التعليمي، وحتى يكون العرض في سياق التعلم الجيد، فإنه يتصف بالمعايير 

 اآلتية:

بصورة تجمع بين التوازن الكمي والنوعي، بما يحقق  أن تعرض المادة التعليمية (2
تعلما فاعال، وبصورة تجمع بين األفكار النظرية والممارسات العملية، بحيث تيسر 

 على المتعلم استدعاء الفكر النظري وتطبيقه في الواقع العملي بيسر وسهولة.
يتماشس أن يتوخى الكاتب مراعة الموضوعية في عرض المادة التعليمية، بحيث  (1

مع إصدار األحكام دون مبررات منطقية، وأن تنوع اآلراء عند وجود وجهات نظر 
 أخرى في الموضوع، ويترك حرية االختيار والتبني إلى المتعلم نفسه.

أن تكتب المادة التعليمية بلغة عربية فصيحة وواضحة، وأسلوب بعيد عن التعقيد  (0
المادة التعليمية، وما فيها من أفكار ييسر على التعلم عملية التواصل والتفاعل مع 

ومفاهيم، وأن تشتمل على شروح لما يرد فيها من مصطلحات علمية أو فنية غير 
 شائعة.

أن تعرض المادة التعليمية وفق مبادئ التعلم الذاتي أي موجهة إلى المتعلم ذاته،  (4
أي تصاغ على لسان الغائب من أجل مساعدة المتعلم عى محاورة المادة 

                                                        
، الطبعة الثالثة، )عمان: دار المسيرة، أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليميمحمد محمود الخوالدة، 11 

1722 ،)020 . 
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ليمية، وإثارة تفكيره، ودفعه إلى التعلم بفضل التساؤالت، وتنويع مداخل التع
األنشطة التعليمية والتدريبات والمشروعات واألسئلة التقويمية، التي تعمل على تلبية 

 االحتياجات الضرورية المتمايزة للمتعلمين ل تأمين درجة من الجودة في التعليم.
تعليمية، استثمار مبدأ انتقال أثر التعلم، أن يستخدم الكتاب في عرض المادة ال (0

باللجوء إلى مشتابهة المثيرات واالستجابات فضال عن تكرارات المالئمة وتقوية 
 الدوافع لعملية التعلم.

أن تتيح عرض المادة التعليمية للمتعلم فرصة بناء مفاهيمه ومهاراته وكفاياته، من  (6
المتعلم التفاعل مع التعلم  خالل تحديد خطوات تعلمها بشكل تدرج يسهل على

 الذاتي.
أن تربط المادة التعليمية بالمعلومات السابقة لها، وأن تستدعي المتطلبات  (0

 األساسية الالزمة لتعلمها، لتحقيق التكامل المعرفي عند المتعلم.
أن يشتمل العرض على النماذج تعليمية، توضح للمتعلم الطريقة، لينسج على منواله  (7

 الكتساب المفاهيم والمهارات والكفايات المنشودة.في تعلمه 
أن يستثمر العرض تفكير المتعلم، ويوفر له فرص النمو الذاتي، في تعلم المفاهيم  (9

والمهارات والخبرات، من خالل المناقشة، والمقارنة واالستنتاج واالستقراء، 
حكام وعمليات التحليل والتركيب والتمييز والتمثل التطبيقات، وإصدار األ

 التقويمية.
أن يشتمل العرض على الرسومات واألشكال التوضيحية، واإلشارة إلى المصادر  (27

والمراجع، ولتسهيل عملية التعلم على المتعلم، بالحصول على مزيد من الشروحات 
 واالستفسارات واستيعاب األفكار والمفاهيم المطروحة.
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مصادر. التي استند إليها أن توثق مضامين المادة التعليمية بثبت المراجع وال (22
الكتاب في إعداد المادة التعليمية للكتاب، كلما استدعى األمر ذلك، وأن يكون 

 .10التوثيق وفق التوثيق العلمي
 معايير تصميم التقويم في الكتاب التعليمي -ي

يعد التقويم أحد العناصر األساسية في تصميم الكتاب التعليمي، وحتى يكون 
 في عملية التعلم الكتاب من قبل المتعلمين، فإنه ينبغي أن يتم التقويم عامال فاعال

 اختياره في سياق المعايير اآلتية:

أن تتم مجمل إجراءات التقويم، وعمليات التقدير، التي يقوم بها المتعلم نفسه، أو  (2
يقوم بها المعلم بداللة األهداف التعليمية والكفايات المقصودة من المقرر الدراسي 

 هاج التعليمي.أو المن
أن تكون اختبارات التقويم شاملة، بحيث تتناول تقويم نتاجات التعلم عند المتعلم  (1

 في المجال اإلدراكي والمجال الوجداني والمجال النفس حركي األدائي.
أن يستخدم في تقويم نتاجات التعلم عند المتعلمين مختلف أساليب التقويم  (0

قالية، والموضوعية، واألدائية والتجارب، والتقارير وأنواعه المتمثلة في االختبارات الم
 وأسئلة التقويم الذاتي.

أن تكون أسئلة اختبارات التقويم واضحة محددة، لنتمكن من تحديد األدوار التي  (4
يقوم بها المعلم، أوال وقياس نتائج التعلم عند المتعلم ثانيا من أجل تحقيق 

 األهداف.
ة الراجعة في الوقت المناسب ودون تأخير بهدف أن يزود التقويم التعلم بالتغذي (0

إعطاء المتعلم حوافز لتعديل سلوكه ومساراته باتجاه اكتساب األهداف الموجودة 
 .14في المادة التعليمية

                                                        
 .029، أسس بناء المناهجالخوالدة، 10 
 .012، أسس بناء المناهجالخوالدة، 14 
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 المبحث الثاني: اللغة العربية

 مفهوم اللغة -أ
اختلف الباحثون القدماء والمحدثون في تعريف اللغة وتحديد مفهومها، ولسنا 
هنا نتتبع االختالف في تعريفها أو مناقشة أسس االختالف بقدر ما يعنينا الوقوف على 
تعريف يمكن أن يوفق بين األغلب اآلراء ويحدد طبيعة اللغة في إطار مقبول ويعكس 

 ها وكيانها العضوي في تشكيله الدقيق.حقيقة أبعادها وعناصرها المكونة ل

يعّرف علماء النفس اللغة بأنها: الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل أي صورة 
أو فكرة ذهنية إلى أجزاءها أو خصائصها، والتي يمكن بها هذه الصورة مرة أخرى في 

 أذهاننا أو أذهان غيرنا بواسطة تأليف الكلمات ووضعها في تركيب خاص.

 رف بعض التعريفات اللغة كما يلي:يمكن نع

اللغة قدرة ذهنية تتكون من مجموع المعارف اللغوية، بما فيها المعاني والمفردات  (2
 واألصوات والقواعد التي تنظمها جميعا.

اللغة نظام من الرموز يتميز بأنه صوتي، يتألف من أصوات تنجم عن جهاز النطق  (1
ي البشري، واعتباطي فيقرر اجتماعيا البشري، وإنساني فهو نتاج للجهد اإلجتماع

دون ضرورة ارتباط أي رمز لغوي بأي معنى معين، ونظام ألنه يخضع لقواعد تقرر 
 تركيبه، وإبداعي قادر على التعبير عن أي موقف جديد يجابهه اإلنسان.

اللغة اصطالحية أو عرفية: أي يتفق األفراد الذين يتكلمون لغة فيما بينهم على  (0
وز معينة تقابل محتوى معينا وتستعمل في طرق معينة، وبهذا يحدث أشكال أو رم

 التطابق بين الشكل والمعنى في اللغة.
اللغة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي أداة تواصل بين أفراد مجتمع معين لتستقيم  (4

 عالقاتهم وتسير أمور حياتهم عن طريق تفاعل األشخاص بعضهم ببعض.
 سبة عن العالم.اللغة تمثل األفكار المكت (0
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 اللغة لها طبيعة منظمة وتوليدية. (6
 اللغة أساسها ظاهرة إنسانية. (0

فمن هنا اللغة ظاهرة إنسانية سيكولوجية اجتماعية مكتسبة، نشأت وتطورت 
مع اإلنسان، فأكسبته صفة التفكير والنطق، حيث ال يمكن تعليم اللغة اإلنسانية لغير 

جرب. فليس للحيوانات تلك التقنيات في االتصال البشر، وهذا ما أثبتته الدراسات والت
التي من الممكن أن نسميها لغة، فهي تمتلك استجابات لتأثيرات بيئية محددة وهذه 

 .10اإلستجابات فطرية، أي أنها ال تتسم بالتبدل والتغير والمرونة

 

 وظائف اللغة -ب
حديد طالما أن اللغة محاور عمليات التفاعل بين األفراد والجماعات فإن ت

وظائفها يتم غالبا من خالل تحليل العمليات اإلجتماعية التي تؤديها في المواقف 
والمناسبات المختلفة، فبواسطتها يتفاهم الفرد مع غيره من أفراد المجتمع في المواقف 
الحياتية المختلفة، وبواسطتها يستطيع نقل أفكاره وأحاسيسه وحاجته إلى غيره ممن 

قها يستطيع أن يعرف أفكار وأحاسيس وحاجات غيره من يتعامل معهم. وعن طري
الناس. فهي وسيلة هامة في مجال الفهم واإلفهام الذين يمثالن العالقة الجدلية بين 

 الفرد والمجتمع. ويمكن إيجاز أهم هذه الوظائف باآلتي:

 الوظيفة اإلجتماعية (2
 التعبير عن اآلراء المختلفة: السياسية، والدينية، واإلجتماعية ... الخ.  (أ)
 التعبير عن األحاسيس والمشاعر تجاه اآلخرين.  (ب)

 )ج(    المجامالت االجتماعية في المواقف المختلفة.

                                                        
)عمان: ، الطبعة الثالثة أساليب تدريس اللغة العربية: بين النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة، 10 

 .12(، 1727 دار المسيرة،
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 )د(     التعبير عن الحاجات التي يحتاجها اإلنسان في حياته االجتماعية.

 وعقول الجماهير في المواقف واألغراض المختلفة.)ه(    التأثير في عواطف 

 ( الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث1

 للغة –الجمالية  –( الوظيفة النفسية 0

 ( اإلقناع "الدعاية واإلعالن"4

 .16( اللغة كمميز فردي وطبقي0

 

 ج_ خصائص اللغة 

 وللغة عموما خصائص نذكر منها كما يلي:

تميز المستويات االقتصادية والثقافية لمتكلمي اللغة. في اللغة لهجات اجتماعية  (2
فاللهجة التي يتكلمها المثقفون يختلف عم لهجة األميين. ولهجة طالب 
الجامعات تختلف عن لهجة الفالحين. ولهجة أساتذة الجامعة تختلف عن لهجة 

 العّمال.
لعربية في اللغة لهجات جغرافية تختلف من منطقة جغرفية إلى أخرى. فاللهجة ا (1

في الجزائر تختلف عن اللهجة العربية في كل من السودان وسوريا والعراق. واللهجة 
 اإلنجليزية في إنكلترا تختلف عما هي أسكتلندا وتختلف عما هي في أمريكا.

 في اللغة تنوعات في المستوى، فهناك اللهجة الفصيحة وهناك اللهجة العمية. (0
فوية، أي بالكالم، وبالوسيلة المكتوبة، أي يمكن التعبير عن اللغة بالوسيلة الش (4

 الكتابة.

                                                        
 .09، أساليب تدريسعاشور، 16 
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كل فرد يتكلم لغته بطريقته الخاصة التي تميزه عن سواه. وتدعى هذا لهجة فردية  (0
 أو رطانة.

للغة مستويات في البناء. فهناك المستوى الصوتي، ثم المستوى الصرفي، ثم  (6
ي. إذ تتجمع المستوى المفردتي، ثم المستوى النحوي، ثم المستوى الدالل

األصوات لتبني المورفيم أو الوحدة الصرفية، وقد تتجمع المورفيمات لتبني المفردة 
 .10أو الكلمة، وتتجمع المفردات لتبني الجملة

 أهمية اللغة العربية -د
إن اللغة العربية مكانة خاصة بين لغات العالم. كما أن أهمية هذه اللغة تزيد 

 وترجع أهيمة اللغة العربية إلى األسباب اآلتية:يوما بعد يوم في عصرنا الحاضر. 

لغة القرآن الكريم. إن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. وهي بذلك  (2
اللغة التي يحتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منه المسلم األوامر 

 والنواهي واألحكام الشرعية.
يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤديها بالعربية. ولذلك لغة الصالة. إن كل مسلم  (1

فإن العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسالم. فيصبح تعلم العربية بذلك واجبا 
 على كل مسلم.

هي اللغة العربية.  ملسو هيلع هللا ىلصلغة الحديث الشريف. إن لغة األحاديث الرسول الكريم  (0
تيعابها عليه أن يعرف اللغة ولذا فإن كل مسليم يريد قراءة هذه األحاديث واس

 العربية. 
المكانة االقتصادية للعرب. إن العراب اآلن ينمون اقتصاديا بشكل سريع بفضل ما  (4

لديهم من ثروات نفطية ومعدنية، مما يجعل لخم وزنا اقتصاديا كبيرا ووزنا سياسيا 
 موازيا. وتتواكب أهمية اللغة مع األهمية اإلقصادية والسياسية ألصحابها.

                                                        
 .26(، 1777، )األردون: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربيةمحد علي الخولي، 10 
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عدد متكلمي العربية. إن العربية مستخدمة كلغة أولى في اثنتين وعشرين دولة عربية  (0
وتستخدم كلغة ثانية في كثير من الدول اإلسالمية. وهذا يعني أن سبع دول العالم 
تتكلم الربية لغة أولى. كما أن كثيرا من شعوب الدول اإلسالمية لديها االستعداد 

 .17ة العربية الرتباط هذه اللغة بديانة هذه الشعوبالنفسي، بل وترحب، بتعلم اللغ
 خصائص اللغة العربية -ه

فاللغة العربية منظومة كبرى لها أنظمة متعددة، فلها نظامها الصوتي الموزع 
توزيعا ال يتعارض فيه صوت مع صوت، ولها نظامها التشكيلي الذي ال يتعارض فيه 

تتعرض فيه صيغة مع صيغة، ولها نظامها موقع مع موقع، ولها نظامها الصرفي الذي ال 
النحوي الذي ال تتعارض فيه قاعدة مع قاعدة، ولها بعد ذلك نظام للمقاطع، ونظام 
للنبر، ونظام للتنغيم، فهي منظومة كبرى يؤدي كل نظام منها وظيفته بالتعاون مع النظام 

اللغة العربية األخرى. وباإلضافة إلى الخصائص العامة للغة والتي سبق عرضها، فإن 
 تنفرد بخصائص منها:

 تمايز اللغة صوتيا (2
 ارتباط الحروف بالمعاني (1
 تميز اللغة العربية بظاهرة الترادف (0
 اللغة العربية لغة اشتقاقية (4
 تتميز اللغة العربية بأنها لغة إعراب (0
 .                   19اللغة العربية قادرة على مواجهة التغيرات التي تصيب المجتمع (6
 اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية -و

                                                        
 .29، أساليب تدريسالخولي، 17 
(، 2991، )الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، 19 

04 . 
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اللغة العربية لغة التدريس لفهم التعاليم اإلسالمية. بهذه اللغة، يمكن فهم تعاليم 
اإلسالم بشكل صحيح وعميق من مصادرها الرئيسية، أي القرآن والحديث باإلضافة 

 إلى دعم األدب الذي يتحدث اللغة العربية مثل التفسير وسارة حدس.

بية هي موضوع لغوي يستهدف تشجيع القدرات وتوجيهها وتطويرها اللغة العر 
. وتعزيزها وتعزيز الموقف اإليجابي تجاه اللغة العربية، سواء كانت متقبلة أو منتجة

القدرة االستقبالية هي القدرة على فهم محادثات اآلخرين وفهم القراءة. القدرة اإلنتاجية 
هي القدرة على استخدام اللغة كأداة اتصال شفهية وخطية. تعد القدرة على التحدث 
باللغة العربية والموقف اإليجابي من اللغة العربية مهمة للغاية في المساعدة على فهم 

إلسالمية، أي القرآن والحديث، وكذلك كتب اللغة العربية المتعلقة مصادر التعاليم ا
باإلسالم للطالب. لهذا السبب، يتم إعداد اللغة العربية في المدرسة لتحقيق الكفاءة 
اللغوية األساسية، والتي تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل، وهي 

رة الكالم(، والقراءة )مهارة القرآءة(، االستماع )مهارة اإلستماع(، والتحدث )مها
 والكتابة )مهارة الكتابة(.

ومع ذلك، على مستوى التعليم االبتدائي، ينصب التركيز على مهارات االستماع 
والمحادثة كأساس لغوي. على مستوى التعليم الثانوي، يتم تدريس جميع المهارات 

يم اإلضافي على مهارات القراءة اللغوية األربع بطريقة متوازنة. يتركز مستوى التعل
والكتابة، لذلك من المتوقع أن يتمكن الطالب من الوصول إلى مختلف المراجع 

 العربية. المواد العربية لها األهداف التالية:

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية، الشفوية والمكتوبة، والتي تشمل أربع  (2
 ، والقراءة، والكتابة.مهارات لغوية، وهي االستماع، والكالم

زيادة الوعي حول أهمية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة الرئيسية للتعلم،  (1
 وخاصة في دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.
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 .تطوير فهم للعالقات المتبادلة بين اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية (0
متعددة الثقافات وإشراك  وبالتالي، من المتوقع أن يكون لدى الطالب رؤى

 أنفسهم في التنوع الثقافي.
يشمل نطاق دروس اللغة العربية في مدرسة إبتدائية مواضيع عن التعارف، 
واألدوات المدرسية، والمهنة، والعنوان، واألسرة، والجسم، وفي المنزل، وفي الحديقة، 

واألنشطة اليومية، وفي المدرسة، وفي المعمال، وفي المكتبة، وفي المقصف، والساعة، 
 .07والرحلة

 المبحث الثالث: التعلم البصري

 للتعلم البصري األساس النظرية -أ
"مجموعة من الكفايات البصرية التي يمتلكها اإلنسان هو:  التعلم البصري

برات الحسية خوتكامل بعض ال جنفس الوقت عن طريق دم يية، وفؤ بواساطة الر 
الكفايات يعتبر من أساسيات التعلم اإلنساني، وعندما يتم هذا   ه، وتطوير هذىر خاأل

يمكنه تمييز وتفسير األحداث، والعناصر، والرموز  التطوير؛ فإن الفرد المتعلم بصريا
والتي يقابلها يوميا في بيئته، سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر، ومن ؛ البصرية

ا أن نتصل وبكفاءة مع بعضنا الكفايات؛ يمكنن هدام المبدع لهذخل استخال
 .02البعض"

يقوم مفهوم التعلم البصري على عدة روافد وجذور، ولتقبل هذا المفهوم ينبغي 
علينا معرفة جذور منذ بدايته التاريخية األولى، فالتعلم البصري كمفهوم يقوم على 

لوم النفس مجموعة من األفكار التي تم استعارتها من الفلسفة، والفن، والعلوم اللغة، وع
"، وبالطبع من علوم وأبحاث Imagery Theoryاإلدراكي، ونظرية الصورة الذهنية "

                                                        
30 Keputusan Menteri Agama Nomor 165, Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, 2014, 37. 

: القاهرة) الطبعة الثانية،، نبيل جاد عزميالترجمة: ، الثقافة البصرية والتعلم البصري، فرانسيس دواير وديفيد مايك مور02 
 (، ه.1720 مكتبة بيروت،
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االتصال، وكل هذه المجاالت قد ساهمت بشكل أو بآخر في تنبية مفهوم التعلم 
 البصري.

هناك عدة تفسيرات متبانية لمعنى " التعلم البصري"، فباستخدام فلسفة، 
" John Hortinرية للتعلم البصري، وضع " جون هورتن والفنون، وعلوم اللغة كأساس نظ

تعريفا للتعلم البصري كما يلي: "هو القدرة على فهم )أو قراءة( واستخدام )أو كتابة( 
الصور، والتفكير والتعلم من خاللها"، ومن خالل نظرته هذه؛ فقد أشار إلى كافة األطر 

تقدم أطروحات ونظريات تخدم  النظرية الموجودة في مختلف العلوم والمجاالت والتي
هذا التصور، وقد اختتم الفصل الذي كتبه بجملة بليغة وهي: " التعلم البصري هو 

 .01التدريب على التفكير البصري"

"، باالشتراك مع "جون Helen Millerو في الفصل الذي كتبته "هيلين ميلر 
قة تتكون مما نراه، " عن قراءة الصور، فقد أشارا إلى أن الحقيJohn Burtonبيرتون 

والذي يعتمد على خبراتنا وخلفيتنا المعرفية، وهذا يشكل األساس الذي نفسر الصور 
بناء عليه، ولتدعيم وجهة نظرهما فقد قدما وجهة نظر خاصة بكيفية عمل نظام الذاكرة 
البشري، وباستخدام نظرية معالجة المعلومات، والتي تهتم بكيفية استقبال، وترميز، 

اء، واستخدام المعلومات، كما ناقشا مفهوم المستقبالت الحسية من خالل واستدع
 .00عالقتها بالذاكرة قصيرة المدى، وطويلة المدى

تتواجد الصور في عالمنا المعاصر بشكل كبير ومتعاظم، فنحن نتأثر ونفكر 
ونتعامل مع كل أنواع المعلومات البصرية بما في ذلك الصورة التليفزيونية، وبرامج 

لكومبيوتر، والعالمات، والرموز، واإلشارات، واإلعالنات، وإماءات وحركات األجسام ا
واأليدي، باإلضافة إلى األفالم السينمائية، وتلك العملية التي نستقبل بها المعاني 

 البصرية ونستوعبها هي محور التعلم البصري.
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كنولوجيا من والتعلم البصري مبنية أساسا على التقاء المعرفة والنظرية والت
مجاالت كثيرة متنوعة، وهناك عدد ما الرواد األوائل الذين بحثوا ووضعوا أساس لمفهوم 

 Clarenceكالرنس ويليامز "، "John Debes  التعلم البصري، ومنهم "جون ديبيس

Williams  كولن موراى تورباين " ،"Colin Murray Turbayne رودولف آرنهايم" ،"
Rudolf Arnheim و"روبرت ماكيم ،"Robert McKimكما لعبت شركة " كوداك ،"  

Kodak دورا هاما في هذا السياق، وساهم الباحثون في مجال دراسة وظائف النصف "
األمين واأليسر للمخ، وفي مجال نظرية اإلدراك؛ باإلضافة إلى الفنانين والتربويين في 

 .04تعزيز هذا الدور وتنميته

" أن "التعلم البصري هو في األساس Fork"، و"فورك Jonassen  ذكر "جوناثان
عملية انتقاء" وقد استنتجوا هذا المعنى من روافد متععدة تشمل علوم اللغة، والفن، 

 .00وعلوم النفس، والفلفسة

وعلى كل؛ فان هناك تعريفا جديدا للثقافة البصرية على أنها: القدرة على فهم 
ابة( الصور، والتفكير والتعلم من خاللها، وهي أكثر من )أو قراءة(، واستخدام )أو كت

مجرد قراءة الصور البصرية؛ فالتعلم البصري تشمل قراءة البصريات وإستخدامها 
وإنتاجها، واألهم من ذلك؛ فهي طريقة أو عملية للتفكير، وقد فرق "فيلدمان" بين قراءة 

وتوضح االحتياج إلى مبادئ  الصور أو االستجابة لها وبين فهمها. هذه الفروق هامة،
خاصة بالتفكير البصري في التعريف المقترح، واألمر األكثر أهمية هو ما إذا كان إدراك 
الصور ينظر إليه على أنه فهم نقدي بأكثر مجرد كونه استجابة مبرمجة. وبمعنى أخر؛ 

ر هل قارئ الصور مثقف بشكل كاف للتحكم في ردود أفعاله؟ ففي الوقت الحالي يعتب
معظم الناس )من األطفال الذين يشاهدون التليفزيون إلى الكبار الذي يتطلعون إلى 
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المجالت( مثقفون بصريا بالشكل الذي يمكنهم من استقبال واستيعاب اإلشارات 
 .06المرسلة لهم عن طريق الصور اإلليكترونية والمطبوعة

 مفهوم التعلم البصري -ب
ظرية إلنه يشير إلى التعلم من خالل يعتبر التعلم البصري من أعقد البنى الن

البصريات، وإلى البحث في تصميم البصريات بهدف التعلم، وكل من هذين 
 المصطلحين قد تواجد في األدبيات السابقة على مدار سنوات طويلة متعاقبة.     

فالتعلم البصري؛ والذي يعنى التعلم من خالل الصور والسائط المختلفة، كان 
برامج التليفزيونية وسالسل المطبوعات التي أنتجها مكتب التربية في عنوانا لبعض ال

، فالتعلم البصري الذي يعنى: "البحث في تصميم 2906والية نيويورك األمريكية عام 
("، وقد 2907، 2901عامي )  Dwyerالبصريات من أجل التعلم" استخدمه "دواير

"، مبادئ تصميم Fleming & Levie  2907 ،2990وضع كل من "فليمنج وليفي
  البصريات التعليمية، ونشروها أيضا، كما استخدم كل من " راندهاوا، وباخ، ومايرز

Randhawa, Bach, and Myers 2900  هذا المصطلح لإلشارة إلى تصميم البصريات "
 .2907" في عام Jonassen and Fork  كما فعل ذلك أيضا "جوناسن، وفورك

بصري" في البحث العلمي؛ لإلشارة إلى تأثير واستخدام مصطلح "التعلم ال
المثيرات البصرية طبقا ألهداف تعليمية محددة؛ ارتبط في البداية بمصطلح "تصميم 

 Instructional" ثم بعد ذلك بمصطلح "التصميم التعليمي Message Designالرسالة 

design بتصميم "، وهذه المصطلحات تستخدم حاليا لإلشارة إلى األبحاث الخاصة
 البصريات التعلم.

"، أو Reading Pictures  وقد استخدمت المصطلحات التالية "قراءة الصور
" في الماضي لإلشارة إلى التعلم Learning from Pictures"التعلم من خالل الصور 

                                                        
 .10، الثقافة البصرية، دواير06 



40 
 

 
 

البصري للطالب، وقد وضع كل من "هينيش، وموليندا، وراسل" في طبعتهما األولى 
شكل توضيحي لمستويات التعلم من خالل البصريات، وفي ( 2971لكتابهم عام )

هذا الشكل فان التعلم من خالل البصريات تم وصفه باستخدام أسلوب التفاضل 
والتكامل. واليوم، فان التعلم البصري يشير إلى اكتساب وبناء المعرفة كمحصلة للتفاعل 

 مع الظواهر البصرية.

لخاصة بمستويات التعلم البصري هو وربما تتكون إحدى الطرق لفهم األفكار ا
 D.W. Meining  النظر إلى أعمال أشخاص آخرون يتقنون التعلم البصري، أما "ماينيج

" والذي يعتبر نفسه أحد علماء الجغرافيا البصرية، والتاريخية، فقد "اهتم بالنظرة 2991
أن يستخدم هذه  الرمزية إلى المنظر العام كتمثيل للقيم األمريكية، وقد حاول بوجه عام

المنظر كما لو كان أرشيفا مملوءًا بالعناصر الثقافية، والتغيرات التاريخية التي يمكن أن 
يتعلم الفرد قراءتها بفهم أكبر، وفي نفس الوقت فإن هذا المنظر أكثر من مجرد 
مجموعة من البيانات؛ بل هو تكاما لمكوناته، يحاول مهع الفرد يطور تقديرا مميزا 

د قضى "ماينيج" طيلة حياته في تطوير مهارات التعلم من خالل البصريات، له"، وق
وعندما يصف "ماينيج" وظائف عمله كجغرافي، فإنه يصف مستوى عالي من التعلم 
البصري، وأحد هذه الوظائف يتمثل في كم كبير من المعنى المشتق من المعلومات 

 .00ك مع المعلومات األخرىالبصرية، وهذه المعلومات البصرية يستخدم باالشترا

 

 

 التفكير البصري -ج

وهو عبارة عن مرحلة تفاعل داخلية؛ تتضمن المزيد من التعامل مع التصور 
العقلي وهو أكثر ارتباطا مع بقية المراحل سواء حسيا أو انفعاليا، ويصف "آرنهايم" 
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دراك التفكير البصري بأنه تفكير تمثيلي يسبق الوعي، وبأنه وحدة واحدة من اإل
والتصور الذي يتطلب القدرة على الرؤية األشكال البصرية على أنها صور )مثل الرسوم، 
والعالمات والرموز(، ويعرف "ويلمان" التفكير البصري بأنه "تنظيم الصور العقلية التي 
تدور حول األشكال، والخطوط، واأللوان، واألنسجة، والمكونات"، ويعرف "روبرت 

" التفكير البصري بأنه التفاعل بين الرؤية، والرسم Robert H. MacKim 2977  ماك كيم
 والتخيل.

ويشير التفكير البصري إلى التبصر من خالل الصور، فالصور هي عبارة من 
رسوم عقلية للخبرات الحسية، والمدركات، والتخيالت، والتفكير البصري يعبر في 

ر الخاصة بالبيئة الداخلية أو أبسط صوره عن التعامل مع الرموز التي تمثل العناص
 الخارجية بإستخدام الصور الذهنية.

ومصادر هذه الصور الذهنية يعتبر جزء هام من عمليات التفكير البصري، 
" المصادر Mike & Nancy Samuels 2900  ويوضح كل من "ميك ونانسي صامويل

" 2970يرتس المتعددة للصور الذهنية المطلوبة للتبصر. وبالمثل؛ فإن "ديبورا ك
افترضت بأن كل ما ورثناه عن الماضي، وما نتعامل معه في بيئاتنا الحالية يؤثر في 

" مصادر التشبيه أو Samples 2906  تفكيرنا وثقافتنا البصرية، وقد حدد " سامبلز
 .07الترميز في كتابه "العقل الترميزي"

 "The Imageالصورة " -د
: النص، الرسوم، األلوان، الرسوم تتكون الصورة من مجموعة من المكونات مثل

المتحركة، باإلضافة إلى كل مؤثرات الوسائط المتعددة، هذه المكونات يمكنها أن 
تعمل منفردة أو مجتمعة لضبط وتوجيه الرسالة المستهدفة، ولذلك ينبغي أن تحاول 
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استعراض كل مغيرات الصورة الممكنة عند قراءتك لمختلف المكونات؛ بداية من 
 .09لمكتوبالنص ا

ن أ مقدما ضتر فوي، البصريات المنتجة بواسطة الكومبيوتر مبحثيناقش هذا ال
المنتجة إليكترونيا لها اعتبارات تصميم تختلفة عن تلك المنتجة طباعيا، كما  الصور

يعرض أساليب عرض المعلومات من خالل ثالثة مداخل: تركيب الصورة، معنى 
الصورة، قدرة الصورة والتي تكون في مجملها كيفية تشكيل الصورة بحيث تحتوي على 

ه العناصر يمكنها أن تعزز قدرة المتعلم العناصر األساسية للتصميم الجيد للشاشة، وهذ
على التفسير الرسالة الموجهة له، ومن ثم استيعاب الصورة عن طريق تحديد معناها 
الموجود ضمن السياق. وأخيرا؛ فإن الصور تضيف بعدا أعمق للرسائل التي تتضمن 

زيد نصوصا فقط، كما أن الصور ال يعطى للرسائل بعدا بصريا فقط بل أنها تضيف الم
إلى البعد االنفعالي لهذه الرسالة، والمزيج المكون من تركيب ومعنى وقدرة الصورة 
الكومبيوترية بشكل بعدا أخرى لإلبداع، ويرتبط مباشرة باألعمال التي يتم تعزيزها بصريا 

 في نفس الوقت الذي تحقق فيه األهداف التعليمية.

شارا وشعبية، ويتزايد عدد من يقضون وقتا طويال كثر انتأالكومبيوتر  حصبأولقد 
ية، وألن الكومبيوتر أو استعراض الصور  الكومبيوترفي القراءة والتعلم من خالل شاشات 

يقدم شكال من أشكال االتصال البصري، لذلك تزداد أهمية التصميم الجيد  الكومبيوتر
 للصور المصممة إليكترونيا.
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وهذه الصور يمكن أن تسهم في إرشاد المستخدم ضمن مزيج من الرسوم و 
النصوص المكتوبة للحصول على المعنى المطلوب، وفى كل األحوال، إذا كان التصميم 

الصور يمكن أن تتداخل مع معالجة المعلومات لتشكل عائقا أمام فهم  ضعيفا فإن
 الرسالة المطلوبة.

والصور المعروضة كومبيوتريا لم تعد محدودة بالنصوص األحادية اللون وال 
بالرسوم الثابتة؛ ولكن أصبح بإمكان شاشات الكمبيوتر عرض رسوم ملونة ثابتة 

ائط المتعددة الصور الرقمية مثل تلك ومتحركة، كما يمكن أن تعرض برامج الوس
الموجودة على األقراص المدمجة, أو الصورة التناظرية الموجودة على أقراص الفيديو أو 
شرائط الفيديو, كما يمكن لبعد األجهزة أن تعرض مزيجا من العروض الرقمية والتناظرية 

 .47على نفس الشاشة بوضع معجل للرسوم المخزنة على أقراص الفيديو
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ية في العناصر األساس
 التصميم الجيد للشاشة

 المعنى

إدراك المتعلمين 
 واستيعابهم

 القدرة

 التأثير اإلنفعالي للرسالة
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 "Learning from the Imageالتعلم من الصورة " -ه

ومنذ  ،اص مشختحمل معنى معين ل تكون المعلومات ذات قيمة عندما
صبحت أفقد  اف هذا المعنى،شو تساعد في اكتألتحمل معنى  ةاسىتخدام الصىور 

سير فلهذه الصور مما يساعد المتعلم في ت حاجة ملحة للتصىميم الجيد كهنا
 هذا المعنى. بواستيعا

فيمكن  اىىىتخداماتها وتتعدد، عكل كبير كما تتنو شالكومبيوترية ب ةالصور  عتتنو 
ن تتغير أيمكن  ةوالصور ملموس أو مجرد،  ،كو متحر أكل ثابت شب ةور صالض عر 

المصمم   هن ينتبأتخدام الصور ينبغي سعيل افولتج، تخدم مع البرنامساعل المفنتيجة لت
 .ةسير الصور فو تأعلى فهم  ضثير نمط العر أوت الرسوم، عو ون تهدفة،سللرسالة الم

في االعتبار التنظيم المفاهيمي والذي يشمل التشابه  خذأي ضالعر  بسلو أو 
"Similarity" والتقارب ،"Proximity،" ريةاتمر سواال "Continuity واإلغالق ،"
"Closure وهذه العمليات األربع والتي يستخدمها العقل في تنظيم المعنى؛ تتوقف "

ريتها في اتمر سومدى اعلى مدى قرب العناصر من بعضها البعض، ومدى تشابهها، 
نى الضروري من المعلومات لى الحد األدإلى متابعتها، و إد العين  شير  خط واحد

رة بالطريقة التي ينظم بها العقل للوصول إلى المعنى المطلوب، كما يتأثر الفهم مباش
 .42هذه المعاني من خالل مواضع النصوص والرسوم

فة إضاعلى عند أت اتصالية اتعطى الرسوم الكومبيوترية ذات التصميم الجيد قدر 
ب، كما يمكن للصور أن يتمثل البيانات واقعيا من خالل التصور للنص المكتو ة الصور 

 ".Virtual Realityي "االفتراضي المسمى بالواقع االفتراض
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ن أكما يمكن  التعلم، زيز سير الرسالة وتعفن تساعد في تأالصور البصرية يمكن 
 بساليأعالي المستهدف في كافة ففية للرسالة بتقديم العنصر االنإضاقدارت   يفضت

 .يافة العنصر البصر إضالواقعية ب  زيز تع كما يمكن االتصال،

فمن   كلالذ خرى،أمن مصادر  البصرية بات يمكنها تدعيم الصورسوألن الحا
وهذه األحداث ونتائجها  لألحداث الحقيقية، و المتحركةأالصور الثابتة  ضعر  الممكن
من الواقعية للمستخدم وقد ال يكون شيء  للنصوص والصوت لتقديم افتهاإضيمكن  

ة فإن أقراص الفيديو الخاصة بشبكوعلى سبيل المثال؛ ممكنا في حاالت أخرى، هذا 
خبارية مذاعة من إ ةر شعن ن ةوليست عبار  تقدم لقطات فيديو حقيقية،" ABCاألخبار "

يف واقعية ضلهذه األحداث يي البصر  ضولكنها من مواقع األحداث، والعر و االستدي
 .41متباينة باعر ألسباشالم كبل ويحر  هم،فالزز ويع

العناصر البصرية لفهم وأخيرا، فإن الصورة الكومبيوترية لها قدرة تتبع من خالل 
واالنفعال، والتخيل يمكنه أن يمثل مواقف حقيقية أو ينتج مواقف افتراضية يبدو كما لو  
كانت حقيقية، وهذه الحقيقة االفتراضية ما زالت محدودة ببعض التطبيقات 
واإلمكانيات ولكن مستقبلها ما زال يحمل تطبيقات ضخمة متنوعة في كل 

 .40المجاالت

 عليم العربية على التعلم البصريأساسيات ت -و

الطالب الذين لديهم هذا النمط البصري يتعلمون من خالل شعورهم بالبصر. 
سيتعلمون بشكل أسرع من خالل العروض المرئية مثل الصور ومقاطع والفيديو والرسوم 

الوسائط . البيانية. وتميل إلى رؤية مواقف وحركات وشفاه المعلم الذي يقوم بالتدريس
عليمية المناسبة ألنماط التعلم البصري )التعلم عن طريق المشاهدة( هي في شكل الت
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إضافة إلى ذلك، فإن . صور، ورسومات، ورسوم توضيحية، وشرائح وكتابة ملونة
الطالب ذوي أساليب التعلم البصري سوف يهتمون أيًضا باإليماءات أو لغة الجسد 

يمكن للمعلم أن يكون وسيلة تعليمية عندما يشرح المعلم الدرس. بشكل غير مباشر، 
للطالب بأسلوب التعلم البصري. في بعض األحيان يمتصون المعلومات من خالل 
النظر إلى الشخص اآلخر. لذلك يجب على المعلم أيًضا الحفاظ على اتصال العين 

 .44أثناء التدريس

 صري وهي:هناك استراتيجيات في تعليم وتعلم اللغة العربية على أساس التعلم الب

مقاطع الفيديو هي واحدة من أفضل أصدقاء : شاهد فيديوهات تعليمية -2
حيث يمكنك معرفة أي شيء تقريًبا من مقاطع الفيديو  .المتعلمين البصريين

 .التي يتم بثها عبر اإلنترنت اليوم، حيث تشمل العديد من الخيارات الرائعة
البصريون إلى معرفة كيفية يحتاج المتعلمون : اسأل عن العرض التوضيحي -1

إنجاز شيء ما، فكلما كان ذلك ممكًنا اطلبه. حيث أنه بمجرد رؤية ذلك 
الشيء، يكون من األسهل على المتعلمين بصريًا فهمه وتذكره الحًقا أثناء 

 .االختبار
عندما تتعلم معلومات جديدة يمكنك : استعن بالرسوم البيانية والمخططات -0

و مخطط، لذا احرص على اتباع تلك الطريقة وتعلم تنظيمها في رسم بياني أ
وكن بارعًا في إنشاء جداول البيانات، وستساعدك  Excel استخدام برنامج ال 

 .رؤية المعلومات في هذا النموذج المنظم على تذكرها
تمثل الخطوط العريضة والرفيعة والمائلة : استخدم أنماط الخطوط المختلفة -4

متعلم البصري وتسمح له ببناء معلوماته باستخدام أداة منظمة رائعة أخرى لل
العناوين والعناوين الفرعية والفقرات. لذا قم بإنشاء مخططات تفصيلية في 

                                                        
44 Murni Setianingrum, Penggunaan Variasi Media Ajar Terhadap 3 Gaya Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran Bahasa Jepang, (Bekasi: JAPANEDU: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran 

Bahasa Jepang, Vol. 2, No. 1, June 2017), 2. 



01 
 

 
 

دفتر المالحظات أثناء القراءة، ويمكنك االستعانة باأللوان لتمييز الموضوعات 
 .المختلفة

أداة رائعة  تعد اختبارات الكتابة أثناء القراءة: تدرب على اختبار ممارسة -0
للمتعلمين البصريين. حيث أنها تتيح لهم الفرصة للتعرف على أنماط 

 .االختبارات، وكيفية طرح األسئلة، حتى ال يهابون شكل ورقة األسئلة
واحدة من أفضل األدوات ألي طالب هي : استخدام جدول أعمال منظم -6

قدم تخطيط جدول زمني يساعده على تنظيم كل شيء يحتاج إلى تذكره. وت
العديد من الشركات هذا النوع من األدوات، كما يتوفر في تطبيقات إلكترونية 

 .على الهواتف الذكية، أو حتى يمكنك تخطيطه بنفسك
الخريطة الذهنية هي تمثيل مرئي ألفكارك ويمكن أن : اصنع خرائط ذهنية -0

 .تساعدك على إجراء اتصاالٍت قد تفوتك عند الدراسة بالطريقة التقليدية
األبيض مهم للمتعلمين : هتمام بالمساحة البيضاء في دفتر مالحظاتكاال -7

البصريين. فعندما نكدس الكثير من المعلومات في مساحة واحدة، يكون من 
الصعب حًقا قراءتها. لذا فكر في المساحة البيضاء كأداة تنظيمية مثل أي 

تالفات أداة أخرى واستخدمها لفصل المعلومات، مما يسهل عليك رؤية االخ
 .وتذكرها

قد يبدو األمر بديهًيا، لكن رسم الصور في هوامش المادة : ارسم ما تقرأه -9
يمكن أن يساعد المتعلمين البصريين في تذكر ما يقرؤونه. لكن يجب أن 

 .تكون الصور مرتبطة بما تتعلمه
تلك حيلة قوية استخدمها لمساعدتك على تذكر : استخدم الرموز -27

وضع المالحظات مع عالمات االستفهام أو  المعلومات، حيث سيساعدك
عالمات التعجب على تصور مصدر تلك المعلومات عندما يحين وقت 

 .استعادتها من ذاكرتك
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بعض الناس أفضل من اآلخرين في : تصور استخدام المعلومات الجديدة -22
تطبيق ما تعلموه، حيث يمكن للمتعلمين البصريين زيادة مهاراتهم في التطبيق 

تخيل أنفسهم يستخدمون المعلومات الجديدة، أو من خالل من خالل 
 .تصور أي شيء يتم تعلمه، لذا اصنع فيلًما بتلك المعلومات في ذهنك

تعد البطاقات الملونة طريقة لطيفة للمتعلمين : استخدم البطاقات الملونة -21
البصريين لتذكر الكلمات والقطع القصيرة األخرى من المعلومات، خاصًة إذا 

 .تزيينها برسوماٍت ذات معنى، ووضعتها في أماكن كثيرة تراها باستمرارقمت ب
يمكنك تخيل ارتباط العناصر المعلوماتية سويًا في شكل : انشئ خرائط ذهنية -20

هندسي، حيث يساعدك تذكر أي منها على تذكر بقية المعلومات، وستقوم 
 .تلك الخرائط بدور المعاون التذكيري لك وقت االختبارات

 Keynoteأو   PowerPointال  يمكن أن تضفي عروض : عرض تقديمي إنشاء -24
الكثير من المتعة للمتعلمين البصريين، وتقريًبا جميع أنظمة البرامج المكتبية 
تأتي مع تلك البرامج. و إذا لم تكن تعرف كيفية استخدامها، ابدأ في محاولة 

 .تعلمها واستخدم مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت عندما تتعثر
إذا كنت تعرف أنك تشتت االنتباه بسهولة عن طريق : تجنب التشتيت -20

الحركة، فاختر مقعًدا في الفصل الدراسي أو مكانًا للدراسة في مكان ال 
يمكنك رؤية ما يحدث خارج النافذة أو في غرفة أخرى. وسيساعدك هذا 

 .على تقليل حاالت التشتيت البصري والتركيز على المهمة المطروحة
قد يكون من الصعب على المتعلمين البصريين تذكر : الحظات مفصلةخذ م -26

التعليمات اللفظية. لذا اكتب كل ما تريد أن تتأكد من تذكره. واطلب تكرار 
 .المعلومات إذا لزم األمر، وحاول ربطها في ذهنك بشكل مرئي

عندما تحضر محاضرة، أو صف من أي نوع، اسأل : اسأل عن المساعدات -20
هناك نشرات يمكنك مراجعتها أثناء المحاضرة أو الصف، وسوف ما إذا كان 
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تساعدك تلك النشرات على معرفة المالحظات اإلضافية التي تحتاج إلى 
 .40اتخاذها

  

                                                        
45 https://neronet-academy.com/visual-mode-in-learning/ diakses pada 02/07/2019, pukul 

08.50 

https://neronet-academy.com/visual-mode-in-learning/
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 البحث منهج -أ

إن المنهج البحث هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم 
العامة، تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل بواسطة طائفة من القواعد 

الكيفي والكمي بحيث البيانات التي . يكون هذا البحث بمدخل 46إلى نتيجة معلومة
وكان أساس البيانات التي  تحتاج إليها الباحثة تكون على الصورة الكيفية والكمية.

ولكن مادتها سواء تجمع في البحوث الكيفية هي البحوث التي ال تستخدم األرقام 
وعلى العكس من ذلك  عند جمع البيانات أو تحليلها يعتمد أساسا على األلفاظ.

وتستفيد . 40عند جمع البيانات أو عند تحليلهاالبحوث الكمية يقوم على األرقام سواء 
لها وتستنبط الباحثة من البيانات المجموعة كميا أو كيفيا إجابة ألسئلة بحثها وتحل

 ج بحثها المرجوة.ئإلى نتامنها للحصول 

ي المجال ف (R & D)البحث والتطوير تقوم الباحثة منهج البحث من النوع 
 .47، وهي طريقة البحث المستخدمة للحصول على نتائج المعينة وتجريبية فعالةالتربوي

 والتطوير في مجال التربية يعني اإلجراءات المستخدمة لتنمية اإلنتاج التربوي وتصديقه.
العملية المستخدمة في التطوير  يفي المجال التربوي ه (R & D)البحث والتطوير 

دراسة البحوث  (R & D)والتحقق لصحة المنتج التربوي، ومن خطوات البحث والتطوير 
السابقة حسب صدق مكونات المنتج المطّور وتطوير المنتج وتجربة المنتج المطّور 

                                                        
 )الرياض: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية،، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العّساف، 46 

1777 ،)97.  
 .104(، 1722)القاهرة: دار النشر للجامعات،  ،مناحج البحث في العلوم النفسية والتربويةرجاء محمود أبو عالم، 40

48
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), 297. 
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وهي مؤشرات أن يكون المنتج المطّور في  تجربةلمنتج المطّور حسب نتائج الواصالح ا
 يه (R & D)ويعرف أيضا أن البحث والتطوير  .49موضوعيا (R & D)البحث والتطوير 

شتمل تو  .07نتاج وتجربة صدق المنتج المطّوراألسلوب العلمي للبحث والتصميم واإل
صميم والتطوير على خمسة األمور الرئيسية وهي: التحليل والت (R & D)البحث والتطوير 
ونتائج التربية التي تريد الباحثة تطويرها تشتمل على تطوير الكتاب  .02والتطبيق والتقويم

التعليمي اللغة العربية المناسب للطالب باألهداف من المهارات المشروطة كما قرره 
كتاب اللغة العربية على ولذا تعتمد الباحثة على هذا المنهج حيث أنها ستطور  المنهج. 

 وبحثه من ناحية الصدق والفعالة. بصريساس التعلم الأ

 إجراءات البحث والتطوير   -ب

ربيوي في المجال الت (R & D)لقد كان العديد من إجراءات البحث والتطوير 
 (Borg and Gall)اإلجراءات التي قدماها بروق وغال  ىحدإلكن تعتمد الباحثة على 

تكنولوجيا المطبوع أي  وتجربة صدق وفعاليةللحصول على إنتاج معين حيث يتيح بها 
على عشر  (R & D)وصمما بروق وغال البحث والتطوير  .الكتاب التعليمي المطّور

 :01الخطوات التالية

 

 

 

 
                                                        

49R.Walter Borg and Gall, Meredith Damien, Educational Research-An Introduction, 

Fourth Edition,  (New York: Longman, 1983), 772.   
50Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 30. 
51A. Benny Pribadi, Model Disain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Pustaka, 2010), 

125. 
52Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 35. 
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تحليل 
االحتياجات 
 والمشكالت

 جمع البيانات
 أو التخطيط

جتطوير المنت  

تجتصديق المن جتعديل المنت   

 تجربة

 2المنتج 

 

جتعديل المنت  

 تجربة

 1المنتج 

 

تعديل المنتج 
 النهائي

 اإلنتاج النهائي
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كما  (R & D)البحث والتطوير وتأسيسا على الخطوات السابقة تخّطط الباحثة 
 التفصيل التالي:

 توالمشكال الحتياجاتتحليل ا (2

وتقوم الباحثة بإجراء المالحظة في الفصل لمعرفة أحوال عملية تعليم اللغة 
قوم الباحثة . وكذا تنجاالمبب احجندكي فياإلبتدائية اإلسالمية المدرسة العربية في 

اللغة العربية لمعرفة إجراء تعليم اللغة العربية وكفاءت الطلبة عليها. بالمقابلة بين معلمي 
ك فيه ولة تبدأ الباحثة بمطالعة الكتاب التعليمي حتى تدر ومن المعلومات المحص

. وتعتمد الباحثة على المشكالت الموجودة لتحليل المشكالت في تعليم اللغة العربية
 .(R & D)البحث والتطوير االحتياجات وهي مبدأ في عملية 

 جمع البيانات أو التخطيط (1

وثائق والكتب المتنوعة وتستمر الباحثة بنشاط جمع البيانات المحتاجة من ال
والعلماء التربويين. ومن المهمة تجمع الباحثة البيانات بمطالعة الكتاب المستخدم في 
تعليم اللغة العربية حتى تجد فيه النقصان التي البد أن تعالجها الباحثة. ولمعرفة  

حيث تكون فيه نتائج عملية التقويم لديهم.  لبة تطالع الباحثة االختباراتكفاءات الط
وكذا تقوم الباحثة أيضا بعملية التخطيط لتحديد المهاراة المنشودة وصيغة الهدف من 

 تطوير الكتاب التعليمي لحل المشكالت الموجودة.

 تطوير المنتج (0

إعداد مواد التدريس وخطوات تأليف  ايشتمل فيهوهو الخطوة التالية حيث 
على أساس التعلم كتاب اللغة العربية وتصميم وتطوير المنتج المنشود يعني   الكتاب

 . وكذا تستعد الباحثة في هذه الخطوة أدوات التقويم للمنتج.بصريال
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 المنتجتصديق  (4
المنتج تصديق  (R & D)البحث والتطوير وهذه الخطوة من التجربة الداخلية في 

في مجال  التربويين واللغويين والمؤلفين ومعّلمينبتقديم المنتج للخبراء وهم من العلماء 
تعليم اللغة العربية. ويطلب من هذه العملية التصديق والتقويم واالقتراحات والتعليقات 

 من الخبراء لمعرفة مزايات اإلنتاج وعيوبه.
 المنتجعديل ت (0

وتأسيسا على البيانات المحصولة من الخبراء، تقوم الباحثة بعملية التصحيح 
 والتعديل للمنتج حتى يكون المنتج مناسبا بحاجات الطلبة.

 2تجربة المنتج  (6

ذها التجربة الخارجية أو الميدانية في ميدان محدد وتنف 2تعد تجربة المنتج 
 احجندكي فياإلبتدائية اإلسالمية  بالمدرسة الباحثة لدي طلبة الصف الخامس

اللغة العربية على األساس التعلم  كتابهدف العملية لمعرفة أرآءهم عند  ، وتنجاالمبب
 .البصري وفعاليته

 المنتجتعديل  (0

وتعدّل الباحثة المنتج في هذه الخطوة حسب البيانات المحصولة بعد تجربة 
 من االقتراحات واالرشادات لتصحيح الكتاب المطّور. 2المنتج 

 1تجربة المنتج  (7

 ان رئيسي. وتقومالميدانية في ميد وتقوم الباحثة في هذه الخطوة بالتجربة
 الرابعلدى طلبة الصف  اللغة العربية على األساس التعلم البصريالباحثة بتطبيق كتاب 

. وبواسطتها تعرف الباحثة آراءهم نجاالمبب احفيجندكي اإلبتدائية اإلسالمية  بالمدرسة
 الكتاب المطّور لديهم. عن
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 المنتج النهائيتعديل  (9

النهائي بعد اجتمعت البيانات بعد التجربة الميدانية المنتج تعديل تقوم الباحثة ب
. اللغة العربية على األساس التعلم البصريكتاب ء الموجودة في  من النقائص أو األخطا

وتهدف هذه العملية لتصحيح المنتج أن يكون مناسبا بالحاجات واألحوال الواقعية في 
 الميدان.

  اإلنتاج النهائي (27

اج النهائي بعد التعديالت والتصحيحات وفق والخطوة األخيرة هي اإلنت
االقتراحات واالرشادات من الخبراء والمعلمين والطلبة في مجال تعليم وتعلم اللغة 

 اللغة العربية على األساس التعلم البصريالعربية. وكذا بعد أن عرفت الباحثة فعالية كتاب 
 .فالمبنج كي فيخاجند اإلبتدائية اإلسالمية  بالمدرسة الخامسلدى طلبة الصف 

 تجربة المنتج -ج

قامت الباحثة بتصميم وتطوير المنتج أن تحتاج إلى التجربة  أنوبالطبع بعد 
. ومن الواجب أن للغة العربيةق وفعالة الكتاب المطّور لمادة المعرفة كيفية إتمام وصد

وتتيح تحّدد الباحثة عدة المكّونات المطروحة التي تساهم في عملية تجربة المنتج. 
هذه المكونات فرصة للباحثة في جمع البيانات المنشودة إجابة عن أسئلة البحث. 
والتحليل الجيد والدقيق منها يؤدي إلى صالحية نتائج البحث. ومن المكونات لتجربة 

 المنتج هي كما التفصيل التالي:

 تصميم التجربة (2
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رفة صدق المنتج ت لمعاوتصمم الباحثة تجربة المنتج وسيلة لها في جمع البيان
 :00وفعالته. وتتكون التجربة إلى مرحلتين، هما

 

 التجربة الداخلية (أ)

فهي عملية تصديق الكتاب المطور  الخارجية التجربةقبل  التجربة الداخليةتنفذ 
نظرات لمعرفة تهدف التجربة الداخلية من الخبراء على أن يقّومواه بواسطة االستبيان. و 

 .اللغة العربية على األساس التعلم البصريعن كتاب  وإقتراحات الخبراء

 التجربة الخارجية (ب)

لتجربة استخدام  بها  قصدوتالميدانية أيضا  التجربةب الخارجية التجربةوتسمى 
إلى مرحلتين،  الخارجية. وتنقسم التجربة اللغة العربية على األساس التعلم البصريكتاب 

وهي تجرأ لدي طلبة الصف  2األولى التجربة في ميدان محّدد أو نسمى بتجربة المنتج 
وهو التصميم  .One-Group Pretest-Posttest Designبتصميم  تكون التجربة. فالخامس

الذي  يجراء فيه اختبار قبلي قبل التجربة، ثم تطبق التعليم المبرمج وفي نهاية الفصل 
االختبارين القبلي يجرى لهم اختبار بعدي ليتبين مدى الفرق بين درجتي الدراسي 
اللغة العربية على األساس وتهدف هذه التجربة لمعرفة آراءهم وفعالية كتاب . 04والبعدي

وهي تجرأ  1أو نسمى بتجربة المنتج  . والثانية التجربة في ميدان رئيسيالتعلم البصري
وتهدف هذه التجربة لمعرفة  بورقة اإلستبيان، تجربةتكون الف .لدي طلبة الصف الرابع

 .عن كتاب المطورآراءهم 

  أفراد التجربة (1

                                                        
53 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 450. 

 .026 دخل،المالعّساف، 04 
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ولمرحلتي التجربة أفراد الذي بواسطتها تجمع الباحثة المعلومات والبيانات 
 المنشودة. وتوّضح الباحثة كما التفصيل التالي:

 

 

 الخبراء (أ)

اء في مجال تصميم الكتاب العلممن أفراد التجربة الداخلية وهم الخبراء يكون 
. والخبراء النظرات واإلقتراحاتحتى تحصل منهم الباحثة البيانات بنسبة ومحتواه 

من ناحية لغوية أو اللغة العربية على األساس التعلم البصري بتخصصهم يحّللون كتاب 
 .تربوية أو تصميمية

 الطلبة (ب)

سي. وهم محدد أو رئي نميداالخارجية إما في  أفراد التجربةالطلبة كويكون 
. نجاالمبب احجندكي فياإلبتدائية اإلسالمية المدرسة  في طلبة الصف الخامس والرابع

 22بعددهم  محدد من الطلبة للصف الخامس ميدانالخارجية في  أفراد التجربةويكون 
 الرابعالصف  الخارجية في ميدان رئيسي فيكون من طلبةوأما أفراد التجربة  طالبا.

 Purposiveالعمدية )تعتمد الباحثة في اختيارها على الطريقة و . طالبا أيضا 22 بعددهم

Sampling) ، وتقال أيضا لهذه الطريقة بالطريقة المقصودة أو االختيار بالخبرة، تعني أن
  .00أساس االختيار هي خبرة الباحثة ومعرفتها بإن هذه المفردة تمثل المجتمع البحث

 البيانات والمعلومات (3

تعتبر البيانات والمعلومات في البحث أمرا مهما حيث تتساهمان في إجابة 
إلى صدق  نأسئلة البحث الهادفة، وسالمة البيانات والمعلومات وكذا دقتهما تؤديا

                                                        
 .99دخل، المالعّساف، 00 
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نتائج البحث. والبيانات هي حقائق تم تسجيلها، أو سيتم تسجيلها مستقبال بشأن 
وغير مرتبطة ببعضها وغير محددة أحداث معينة، وقد تكون هذه الحقائق مستقلة 

العدد. وتعرف أيضا بالمدخالت أو المادة الخام للمعلومات، وبمعنى آخر هي 
مجموعة من الحقائق والمشاهدات التي يتم جمعها من مجتمع إحصائي معين، ويتم 
إدخالها إلى الحاسوب لمعالجتها وإخراج النتائج. وأما المعلومات هي ناتج تشغيل 

نى آخر هي عومجموع النتائج التي تم التحصيل عليها من الحاسوب. وبمالبيانات، أ
ة مجموعة البيانات التي جمعت وأعدت بطريقة ما جعلتها قابلة لالستخدام أي مفيد

 .06بالنسبة لمستقبلها أو مستخدمها

 المعلومات ا للحصول علىدر امصوالطلبة  يكون الخبراءوفي هذا البحث 
لمعرفة صدق الكتاب  البيانات والمعلومات من الخبراءتجمع الباحثة والبيانات. 

البيانات المعلومات و ة الكتاب المطّور تجمع الباحثة يفعالصدق و المطّور. وأما لمعرفة 
 في عملية التجربة نجاالمبب احجندكي فياإلبتدائية اإلسالمية طلبة بالمدرسة المن 

خالل األساليب من  الباحثة في جمع البيانات والمعلومات المنشودة أتي. وستالميدانية
 المناسبة.

 أسلوب جمع البيانات (4

هادفة  اإن قيام الباحثة بجمع البيانات هو أمر هام وحيوي لتجئ دراسته
ومعبرة. والمقصود بجمع البيانات عملية الحصول على القياسات أو القيم الملحوظة 

لبيانات دقيقا زادت الثقة بها، ووجود األخطاء في جمع للتجارب، وكلما كان جمع ا
وتعتمد خطوة جمع البيانات ومن  .00اتالبيانات يؤدي إلى التحليل غير الصحيح للبيان

                                                        
(، 1720)القاهرة: جامعة األزهر،  إعداد البحوث والرسائل العلمية من الفكرة حتى الخاتمة،أحمد إبراهيم خضر، 06

272. 
 .076(، 1777)دار الكتب الوطنية: ليبيا،  االجتماعية،مناهج البحث في العلوم معمر عبد المؤمن،  يعل00
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لمنهج البحث المطلوب والمناسب  ةثم تحليلها، على حد كبير، على اختيار الباحث
 .07ةثلمشكلة البحق نفسها، وإلى الوقت واإلمكانات المتاحة للباح

والطريقة المناسبة لبحث معين قد ال تناسب بحثا آخر، وهناك العديد من 
األساليب في جمع البيانات الختبار الفروض أو اإلجابة عن األسئلة والتي ستستخدمها 

 الباحثة منها:

 المالحظة (أ)

والمالحظة هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات والمشكالت 
دية والبيئية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعالقاتها، بأسلوب واألحداث ومكوناتها الما

علمي منظم ومخطط وهادف، بقصد التفسير وتحديد العالقة بين المتغيرات، والتنبؤ 
 .09أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته بسلوك الظاهرة أو توجيهها لخدمة

واعتمدت الباحثة على المالحظة غير محددة وهي المالحظة حين تقوم 
 .67عين أو بجمع البيانات والمعلوماتالباحثة بدراسة مسحية للتعرف على واقع م

وتهدف بهذه المالحظة أن تعرف الباحثة أحوال عملية تعليم وتعلم اللغة العربية في 
 والمشكالت يوجهها الطلبة. نجاالمبب احجندكي فياإلبتدائية اإلسالمية المدرسة 

 المقابلة (ب)
وهي المحادثة الشخصية التي تتم بين الناس في حياتهم اإلجتماعية نتيجة 

تتم أساسا لتحقق هدفا محددا  –أي المقابلة  –لتفاعلهم مع متغيراتها المتعددة. فهي 
هذا ما تعنيه المقابلة بصفة عامة. أما المقابلة  يسعى إليه المقابل ويدركه المقابل.

ث، يتم بموجبها جمع المعلومات التي ُتمكِّن الباحثة العلمية فهي أداة من أدوات البح
من إجابة تساؤالت البحث أو إختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحثة للمبحوث 

                                                        
 .77 (،2999دار البازوري العلمية: عمان: ) البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات،عامر إبراهيم قنديلجي، 07
 .020 (،1777)دمسق: دار الفكر، لبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية،رجاء وحيد دويدري، اا09

 .120 ،لبحث العلميدويدري، اا67 
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وجها لوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحثة واإلجابة عليها من قبل 
شفوية من علومات وبيانات تعتبر المقابلة استبيانا شفويا بجمع م .62المبحوث

 .61المفحوص
المقابلة الشخصية مع المدرس اللغة العربية لفصل الخامس وتقوم الباحثة 

، تسأل عن كتاب المدرسي الذي نجاالمبب احفيجندكي اإلبتدائية اإلسالمية مدرسة ب
يستعمله في تقديم الدرس، مزايا وعيوبه، مادته، طريقة المدرس في إلقاء الدرس، 

عن رغبتهم في الدرس اللغة  تعلمه. وتسأل بعد ذلك الطلبةوكذلك رغبة الطلبة في 
العربية، والفرق التعليمية بين استعمال كتاب التي يتم استخدامها يوميا والكتاب المطّور 

 الذي تستخدمها الباحثة ورغبتهم في التعلم بها. األساس التعلم البصري على

 االستبيان)ج( 

وبة التي تعد بقصد الحصول على هي عبارة عن مجموعة من األسئلة المكت
. يعتبر اإلستبانة أداة مالئمة 60معلومات أو آراء المبحوثين حول ظاهرة أو موفق معين

للحصول على المعلومات والحقائق والمرتبطة بواقع معين، ويقدم بشكل عدد من 
 .64األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد المعينين بموضوع اإلستبانة

آراء الكمية وهي  يد الباحثة من االستبيان أسلوبا في جمع البياناتوتستف
سئلة  األبنود يهم الورق تتكون من توزّع الباحثة إلو الكتاب المطّور. والطلبة عن  الخبراء

 علىاللغة العربية كتاب إجابتهم دليال على تصديقهم عن  تكون و  .كأداة هذا األسلوب
 .األساس التعلم البصري

                                                        
 .077 ،دخلالمالعّساف، 62 

 ،م(2990دار أسامة للنشر والتوزيع،  )الرياض: البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،، اآلخرونو  تذوقات عبيدا61
200. 

 (،2999، )عمان: دار الوائل، منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات، اآلخرونو محمد عبيدات 60 
60 . 

 .212 (،2970)عمان: دار الفكر،  ،أساليبه –أدواته  –البحث العلمي مفهومه ، اآلخرونو عبيدات  ذوقات64 
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 االختبار)د( 

لجمع  ةيستخدمها الباحث المقننة أحد األدوات التي يمكن أنتعد االختبارات 
تأسيسا بهذه . 60المعلومات التي يحتاجها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضه

الفوائد تستخدم الباحثة االختبار في هذا البحث لقياس النتائج التحصيلية لدي الطلبة 
. وبالبيانات الكمية األساس التعلم البصري علىعربية اللغة الكتاب بعد تطبيق  

االختبار يتكون من االختبار ية الكتاب المطّور. وأما فعالالمحصولة منه تعرف الباحثة 
 كما يلي:  في المجموعة التجريبية والبعدي القبلي

 

 يختبار القبلاال (2)

 علىالمطّور كتاب استخدام القبل الباحثة ختبره تهو الذي  يختبار القبلاال 
وتقوم الباحثة بتقديم األسئلة المتعلقة  .األساس التعلم البصري في مادة اللغة العربية

 باللغة العربية.

 ختبار البعدياال (1)

المطّور كتاب استخدام البعد  الباحثة ختبرهتهو الذي ختبار البعدي وأما اال 
في فهم  الطلبة قدرة ةحثعرف الباتل األساس التعلم البصري في مادة اللغة العربية علىظ

 وتقوم الباحثة بتقديم األسئلة المتعلقة بها. اللغة العربية.

وبعد ذلك تقارن الباحثة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي وتحلل بينهما  
 لتعرف على زيادة قدرة الطلبة في فهم مادة اللغة العربية.

 تحليل البياناتأسلوب  (5

                                                        
 .410 ،دخلالمالعّساف، 60 



60 
 

 
 

وتصبح البيانات والمعلومات متوافرة تبدأ الباحثة وبعد إتمام مرحلة الجمع 
فالبد للباحثة أن تحّدد أنسب الطريقة  مرحلة تحليل البيانات والمعلومات المجموعة.

لمعالجة البيانات والمعلومات بحيث يمكنها أن تستخلص منها مؤشرات نافعة ودقيقة 
ل البيانات يعني كما أّكد أن تحلي وسليمة حتى تنتج منها إجابة أسئلة البحث.

استخراج األدلة والمؤشرات العلمية الكمية والكيفية التي تبرهن على إجابة أسئلة البحث 
وأّكد أيضا محمد نازير أن تحليل البيانات هو . 66و تؤكد قبول فروضه أو عدم قبولهاأ

شيء مهم في البحث، ألنه سيعطي المعاني المحتاجة في التحليل البيانات المبحوثه 
 .60 يمكن الفصل بين عملية تحليل البيانات والبحث العلميحتى ال

البحث والتطوير في تحليل المعلومات والبيانات المحصولة من  تعتمد الباحثة
(R & D) التحليل المختلط طريقة  على((mixed method  أي يختلط التحليل بالتحليلين

هما التحليل الكيفي والتحليل الكمي حيث يؤّكد كالهما صحة فهم البيانات 
يقصد بالتحليل الكيفي إستنتاج المؤشرات واألدلة الكيفية  والمعلومات المحصولة.

يقصد بالتحليل الكمي هو تحليل و  ومحاولة الربط بين الحقائق وإستنتاج العالقات.
مية الدالة على الظاهرة رقميا، أي إستنتاج المؤشرات واألدلة الرق المعلومات
 exploratory ونوع من أنواع التحليل المختلط تستخدمه الباحثة هو .67المدروسة

sequential mixed methods  بتنفيذ التحليل يشتمل فيه مرحلتين هما المرحلة األولى
بع بعدها المرحلة الثانية توت لمقابلةعلى المعلومات المحصولة من المالحظة واالكيفي 

حتى تصل إلى  على البيانات المحصولة من االستبيان والتجربةالكمي بتنفيذ التحليل 
المحصولة وفقا  والمعلومات وستأتي الباحثة التوضيح في تحليل البيانات. 69النتائج

 على األساليب المستخدمة إلجابة أسئلة البحث كما التالي:

                                                        
 .070 ،مناهجالمؤمن، 66

67Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalmia Indonesia, 2003), 346.  
 .274 ،المدخل العساف،67

69Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 387. 
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 يالتحليل الكيف (أ)
بالتحليل المالحظة في الفصل والمقابلة بين المعلم  معلوماتوتحّلل الباحثة 

لتحصيل نتائج منهما.  (Descriptive Analysisعلى األسلوب الوصفي ) الكيفي
وباعتماد إليها تمكن الباحثة أن تحّلل المشكالت الموجودة واالحتياجات لها. وترسم 

وهي كما  (Huberman)وهوبرمان  (Meles)كما الخطوات قّدمها ميليس الباحثة التحليل  
 :07يلي
، ويقصد أن تقوم الباحثة بتلّخص البيانات (Data Reduction)اختزال البيانات  (2)

الموجودة واختار وترّكز أهمها وبحث الموضوع كذلك نمطها حتى تكون البيانات 
 صورة واضحة.

 هي عملية بعد اختزال البيانات وتعرض الباحثة (،Data Display)عرض البيانات  (1)
 البيانات الرئيسية ناصا وصفيا.

، وهو العملية األخيرة حيث (Conclusion/ Verification)التحّقق أو االستنتاج  (0)
 تحّقق الباحثة فيها البيانات وتستنتج منها نتائج البحث.

 يالتحليل الكمّ  (ب)
 تستخدمه الباحثة لتحليل بيانات االستبيان واالختبار. يالتحليل الكمّ وأما 

وهناك المقياس والرمز الذي تستخدمهما الباحثة في تحليل االستبيان. والمقياس 
الذي يتكون من مجموعة من العبارات تقيس  (Likert)المستخدم هو مقياس ليكرت 

بارة بأحد االتجاهات نحو موضوع معين ويطلب من المستجيبين االستجابة لكل ع
غير موافق  –غير موافق  –غير متأّكد  –موافق  -االستجابات التالية: مواقف تماما 

حصل على درجة ت، وتعطي كل استجابة من هذه االستجابات قيمة عددية، و بالمرة
المقياس بجمع استجابات الفرد لعبارات المقياس ويعبر المجموع عن اتجاه الفرد نحو 

                                                        
70Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

246. 
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عدد كبير من العبارات عن اء مقياس ليكرت بتجميع موضوع االتجاه. ويتم بن
 .02الموضوع

ويجب تحويل التقديرات اللفظية إلى التقديرات الرقمية حتى يمكن جمع 
استجابة استجابات األفراد لعبارات المقياس. وتعطي الباحثة هذه التقديرات لعبارات 

 ي:يلمقياس ليكرت كما ب الجودة للكتاب المطّور

 012الجدول 
 رجة الختيار االستجابة في االستبيانالد

 الدرجة اإلجابة
 0 تماما فقموا

 4 فقموا
 0 غير متأّكد

 1 فقمواغير 
 2 بالمرةغير موافق 

 

 :01لياكّميا باستخدم الرمز الت   وتحّلل الباحثة البيانات في االستبيان

. 𝑝 =
∑ 𝑋𝑖 

∑ 𝑋
 𝑥 ٠١١ ٪ 

 :اتالبيان

𝑝  المئوية الصالحية =  
∑ 𝑋𝑖  مجموعة القيمة المحصولة  = 

                                                        
 .070 ،مناحجعالم، 02

72Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan  Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2003), 30.  
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  ∑ 𝑋  =مجموعة القيمة األعلى 

اللغة كتاب ن النتيجة المحصولة لمعرفة صدق  وفيما يلي تفسير البيانات م
 :00وهو كما أربعة المعايير التاليةالعربية على األساس التعلم البصري 

 011الجدول 
 المعايير لتصوير الدرجات

 التفسير معيار النجاح المئوية

يمكن استخدامه في تعليم  جيد جدا وصادق ٪ 277 - 77
 بدون التصحيح

يمكن استخدامه  في  جيد ٪ 09799  - 67
 تعليم بالتصحيح البسيط

يمكن استخدامه  في  غير متأكد ٪ 09799  - 47
 الدقيقتعليم بالتصحيح 

ال يمكن استخدامه في  ناقص ٪ 09799 – 17
 تعليم

 أو يبّدليصلح كله  مردود ٪ 29799  - 7
 

ختبارات با يوالبعد يختبار القبللبيانات عن نتيجة االتحليل اتعتمد الباحثة بالو 
(“t” Test) ، وهو االختبار الذي يكون لهدف معرفة وقياس الفرق بين متواسطين أو

 عينة، 07كانت العينة مجموعة صغيرة أي أقل من نسبتين أو معاملين ارتباط. و 
 :04الرموز كما يلي ةستعمل الباحثتف

                                                        
73Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 184. 

74 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), 305. 
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to =
MD

SEMD

 

 البيانات:

to : 00حاصل المالحظة أو حاصل الحساب. 
DM : الفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو من اتباع  متوسطة

 الخطوات التالية:
MD =

ΣD

N
 

: ΣD جموع الفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة المتغيرة الثانية، ومD  من خطوات
 اآلتية: 

: D = X - Y .نتيجة المتغيرة األولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانية 
: X المتغيرة األولى. نتيجة 
: Y .نتيجة المتغيرة الثانية 
: N عدد العينة. 

: SEMD
 الخطاء المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التالي: 

SEMD
=

SDD

√N − 1
 

DSD : المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة المتغيرة الثانية،  اإلنحراف
 :06يعني

SDD = √
𝛴𝐷

𝑁

2

−  (
𝛴𝐷

𝑁
)

2

 

 .00العدد الثابت : 1

                                                        
75Sudijono, Pengantar, 307.  
76Sudijono, Pengantar, 305 – 306.  
77Sudijono, Pengantar, 282.  
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 اختبارومن الالزم أن تقوم الباحثة بالحساب اإلحصائي وهذا بواسطة نتيجة 
(“t” Test)   تقيسأن  الباحثةالتي تمكن ( نتيجة دالالتsignifikanحتى تكون )  معيارا

اللغة العربية على كتاب منها فعالية   تعرف الباحثةن الفرض المقبول والمردود. و يّ بلت
 .األساس التعلم البصري
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 رابعالفصل ال

 نتائج البحث والتطوير تحليلها ومناقشتها

كتاب اللغة العربية على أساس في هذا الفصل ستعرض الباحثة البيانات عن إتمام تطوير  
مدرسة اإلبتدائية في الوتحليلها ومناقشتها ومما تحصله البحث والتطوير  التعلم البصري

 .بالمبانج اإلسالمية جندكي فيحا
 المبحث األول: عرض البيانات وتحليلها

 كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريإتمام تطوير   -أ
وبهذه الخطوات  بروق وغالو اعتمد تطوير الكتاب على الخطوات التي صممها 

تحصل المعلومات والبيانات لمعرفة المشكالت واالحتياجات حتى صدق وفعالية 
تّم الكتاب بإجراء . و اللغة العربية على أساس التعلم البصريفي مادة الكتاب المطور 
 الخطوات التالية:

 توالمشكال الحتياجاتتحليل ا -2
لبيانات لتحليل االحتياجات وقد قامت الباحثة بالمالحظة والمقابلة كأسلوب جمع ا

والمشكالت في تعليم وتعلم اللغة العربية. وجرت المالحظة أثناء عملية تعليم وتعلم 
. بالمبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحاالاللغة العربية في الصف الخامس ب

ه وأما المقابلة فقامت بها الباحثة لدى معلم اللغة العربية للصف الخامس في هذ
المدرسة. وهدف تنفيذ األسلوبين المذكورين الحصول على المعلومات عن المشكالت 

 الموجودة ومعرفة الحاجات لمعالجتها.
 ومن المعلومات المحصولة بأسلوب المالحظة هي كما يلي:
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 4،2الجدول 

 نتائج المالحظة في الفصل
 نتائج المالحظة النقط الملحوظة الرقم

تعتمد هذه المدرسة على منهج الدراسية التي  منهج التعليم .2
تسجله وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية سنة 

 على أساس المدخل العلمي.  1720
يعتمد أهداف التعليم اللغة العربية هذه المدرسة  أهداف التعليم اللغة العربية .1

على قرار وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية رقم 
 .1724في السنة  260

المواد لنصف  0تقّدم الكتاب التعليمي على  مواد اللغة العربية  .0
المواد لنصف السنة الثانية  0السنة األولى و 

وكلها تتكون من استماع وحوار وقراءة وإنشاء 
 الموجة وقائدة وصندوق المفردات. 

كان الكتاب األساسي لديهم هو كتاب اللغة  الكتاب األساسي .4
 1720ته يودستيرا في السنة العربية التي نشر 

 . 1720على منهج 
الطريقة التعليمية  .0

 المستخدمة
 يعتمد المعلم على الطريقة اإلنتقائية.

 يستفيد المعلم من السبورة لبيان المواد التعليمية.  الوسائل التعليمية .6
المعلم يشرح المواد كلها أمام الفصل باستخدام  حال المعلم .0

 إليها المواد المعلمة.السبورة ويكتب 
الطلبة يسمعون ويهتمون إلى شرح المعلم عن  أحوال الطلبة .7
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 المواد المهيئة في الكتاب.
 

الطلبة ما زالوا يتعّسرون في فهم معنى الكلمات  كفاءة الطلبة .9
والعبارت العربية التي يقّدمها كتاب التعليمي ولم 

وكذا يقدروا أن يقرءوا العبارات قراءة صحيحة 
في طريقة الكتابة الحروف والكلمات  يخطئون

 والعبارات العربية. 
يكون التقويم بعد شرح المعلم عن المواد  تقويم تعليم اللغة العربية .27

باستجابة من التدريبات، ولكن لم يستخدم 
المعلم التدريبات التي كتب في كتاب التعليمي 

قدرة بل ينشأ المعلم التدريبات بنفسه نظرا على 
الطلبة، أحيانا تكون التدريبات شفويا وأحيانا 

 تكون تحريريا.
 

وأّكدت الباحثة المعلومات السابقة بإجراء المقابلة لدى معلم اللغة العربية لمعرفة عملية 
تعليم وتعلم اللغة العربية في الفصل وخصائص الكتاب المستخدم فيها. وأما البيانات 

 ما يلي:من المقابلة تخلصها الباحثة ك
 4،1الجدول 

 نتائج المقابلة لدى معلم اللغة العربية
 توضيح البيانات البيانات الرقم

تعتمد هذه المدرسة على منهج الدراسية التي  منهج التعليم المستخدم .2
تسجله وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية سنة 

 على أساس المدخل العلمي.  1720
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يعتمد أهداف التعليم اللغة العربية هذه المدرسة  العربيةأهداف التعليم اللغة  .1
على قرار وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية رقم 

 .1724في السنة  260
الكتاب المستخدم في  .0

 تعليم اللغة العربية
كان الكتاب األساسي لديهم هو كتاب اللغة 

على  1720العربية التي نشرته يودستيرا في السنة 
 .1720منهج 

الطلبة لم يتقنوا المواد التعليمية تماما وذلك بنسبة  أحوال الطلبة وكفاءاتهم  .4
لم يقدروا أن يطبقوا العلوم اللغوية إما كالما أو 

 قراءة أو كتابا. 
الصعوبة يواجهها المعلم  .0

 في تعليم اللغة العربية
تقّدم المولف الكتاب األساسي باللغة العالية 

حتى لم يناسب بقدرة الطلبة فصل وكذلك أسلوبه 
الخامس لمستوى اإلبتدائية، ولم يقدروا الطلبة 
على فهم المواد فيه كثيرا، لذلك يصعب المعلم 
في إجرائه أثناء التعليم اللغة العربية، والتدريبات 
المهيئة في الكتاب تكون بالعبارات عالية حتى لم 

ا، يقدروا الطلبة على فهم الكلمات والعبارات فيه
ولذلك ينشأ المعلم التدريبات الجديدة بأسلوب 

 سهلة حتى يقدرون الطلبة عليها. 
 

بناء على المعلومات حصلتها الباحثة من المالحظة والمقابلة السابقة تحلل الباحثة 
مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الالمشكالت الموجودة واالحتياجات إليها. والمعروف أن 

منهج الدراسية التي تسجله وزارة الشؤون الدينية يعتمد على  بالمبانج جندكي فيحا
على أساس المدخل العلمي ومن الطبع يهدف تعليم اللغة   1720اإلندونيسية سنة 
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العربية كما يصممه هذا المنهج الناشىء. وكذا من ناحية الكتاب المستخدم لم يزال 
للغة العربية. ويشتمل الكتاب وزير التربية إلندونيسي يوزع الكتاب األساسي لتعليم ا

األساسي على المواد لتعليم المهارات األربع اللغوية وعناصرها. ويقدم المعلم هذه المواد 
المهيئة بالطريقة اإلنتقائية ويستخدم الوسائل المعينة فيه. والرغم ذلك لم يزال أكثر من 

ام إلى شرح المعلم األنشطة التعليمية تدور حول المعلم ويطلب الطلبة للسمع واالهتم
فحسب، ولذا لم ترتكز عملية التعليم والتعلم للطلبة أكثر من المعلم مع أنه قد اتبع 
الخطوات المخطوطة في الكتاب األساسي. وبعد التعليم يأتي المعلم بالتدريبات لدى 

 الطلبة عن المواد المعلمة وتكون هذه التدريبات منشأ بالمعلم.
المحصولة بالمقابلة بين المعلم حتى تعرف الباحثة كفاءات  وتأّكد الباحثة المعلومات

الطلبة في تعلم اللغة العربية والصعوبة يواجهها المعلم. فأدركت الباحثة أن الطلبة لم 
يتقنوا المواد التعليمية تماما وذلك بنسبة لم يقدروا أن يطبقوا العلوم اللغوية إما كالما أو 

تي يواجهها المعلم منها: تقّدم المولف الكتاب األساسي قراءة أو كتابا. ومن الصعوبة ال
باللغة العالية وكذلك أسلوبه حتى لم يناسب بقدرة الطلبة فصل الخامس لمستوى 

، لذلك يصعب المعلم في إجرائه يقدروا الطلبة على فهم المواد فيه كثيرااإلبتدائية، ولم 
ي الكتاب تكون بالعبارات عالية حتى لم أثناء التعليم اللغة العربية، والتدريبات المهيئة ف

يقدروا الطلبة على فهم الكلمات والعبارات فيها، ولذلك ينشأ المعلم التدريبات 
 الجديدة بأسلوب سهلة حتى يقدرون الطلبة عليها. 

ومن هنا تفهم الباحثة أن المشكالت الموجودة في تعليم اللغة العربية تقع في الكتاب 
بالمعايير الكتاب التعليمي الجيد، ت أن تطور الباحثة الكتاب المستخدم. ومن الحاجا

 مدرسةتلك حتى يناسب بالمنهج التعليمية واإلحتياجات وقدرة الطلبة فصل الخامس ب

 ويتيح التعلم الذاتي والجماعي.
 جمع البيىانات أو التخطيط -1
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وبعد ما عرفت الباحثة المشكالت الموجودة وحاجات لحالها قامت الباحثة في جمع 
البيانات بمطالعة الكتاب المستخدم واجمعت النقصان الموجود فيها. ومن النقصان 
المورودة فيه هي أن الكتاب المستخدم تقّدم باللغة العالية وكذلك أسلوبه. وهذا السبب 

م اللغة العربية حول الطلبة. ومن ناحية التدريبات المهيئة أن ال ترتكز عملية تعليم وتعل
في الكتاب تكون بالعبارات عالية حتى لم يقدروا الطلبة على فهم الكلمات والعبارات 
فيها ولم تأكد الطلبة على تمرين اتقان المواد المعلمة. وأما لمعرفة كفاءات الطلبة فتبدأ 

حيث تكون فيه نتائج عملية التقويم. فتدرك الباحثة بمطالعة من الناحية التدريبات 
الباحثة أن الطلبة لم يزالون مخطئين في إجابة التدريبات ألنهم لم يفهموا جيدا معنى 

 الكلمات والعبارات للسؤال وألمره.
وفي هذا النشاط بدأت الباحثة بتخطيط التطوير فحددت مادة التي ستطورها. واختصر 

المواد، ولكل مادة تتكون بسبعة الدرس هي:  6ية في التطوير على مادة اللغة العرب
الحوارات اإلتصالية والمفردات والتركيب واالسماع والكالم القراءة والكتابة مع التمرينات 
متميز لكل منه. وأما هذا الكتاب التعليمي ستطوره الباحثة باعتماد على أساس التعلم 

 متنوعة والفعالية.البصري باتمام األنشطة المورودة والتدريبات ال
 تطوير المنتج -0

وبعد تحليل االحتياجات وجمع البيانات استمرت الباحثة إلى عملية التطوير المنتج 
. والبد من تطوير المنتج مراعاة كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريوهو  

 الجوانب المهمة لدى الكتاب. ومن النقط الرئيسية في تطوير المنتج هي من ناحية
اإلخراج أي الطباعة ومضمون الكتاب، ومما سيأتي توضيح مواصفات اإلنتاج في 

 التطوير فمنها:
 إخراج الكتاب (أ

 يشتمل إخراج الكتاب على العناصر التالية:
 الغالف (2
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تكون الكتاب من الغالفين هما الغالف الخارخي والداخلي. وكان الغالف الخارجي 
وهو على وجهين هما الوجه األمامي والوجه غرام  107من الورق المقوى الذي يزن من 

 الورائي.
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوجه الورائي الوجه األمامي
 

وأما الغالف الداخلي فهو ما وقع بعد الغالف الخارجي األمامي وطبع على ورق أبيض 
 غرام. 77مقوي يزن من 

 
 
 
 

 الغالف الداخلي
 
 الشكل والمساحة (1

سم تقريبا وهو أفضل  12×  19،0هو وطبع الكتاب التعليمي على حجم المتوسط 
 .اإلبتدائيةمساحة للكتاب التعليمي في المرحلة 
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 الورق (0

عليها غرام وكتبت  77ا أبيضا مقويا يزن من هذا الكتاب المطوَّر ورقل ةالباحث تقدم
الكتاب باللون المتفرق لكل الوحدات حتى يكون الورق  المواد التعليمية. يكون ورق 

 كمثل قوس فزح حيث يسهل لطلبة التصّور في أذهانهم عن مباحث كل الوحدات.
 
 
 
 

  

 الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 الوحدة السادسة الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة
 
 الطباعة (4

، وأما 27على حجم " Tradisional Arabic"المواد العربية بالحروف الطباعة  توكتب
 .21على حجم " Times New Roman"بالحروف الطباعة  تالمواد اإلندونيسية كتب

 لون الطباعة (0

19
،0

 
 سم

 سم 12



72 
 

 
 

هذه المواد  تالكتابة المواد التعليمية بأسواد اللون أكثر استعماال. ولكن طبع تطبع
هذا األلوان باللون الورقة ِوحدتها حتى  تن. وقد ضبطبالشكل والرسوم والصور ملو 

 ينتبه الطلبة عليها.
 

 سيئيالمضمون الر   (ب
 البيانات العامة (2

تقع لمحة البيانات العامة بعد الغالف الداخلي من الكتاب وضمت فيها البيانات 
 الرئيسي عن الكتاب المطور

 
 
 
 
 
 المقدمة (1

الكتاب والشكر لمن ساعد الباحثة ضمت هذه الصفحة بكلمات الشكر على إتمام 
 في تأليف الكتاب المطور.

 
 
 
 
 
 دليل الكتاب (0
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اللغة العربية على قّدمت فيه الباحثة إرشاد في استعمال الكتاب التعليمي في مادة 
 في عملية التعليم والتعلم. أساس التعلم البصري

 
 
 
 الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية (4

 1720وكذا قدمت الباحثة الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية التي وردها في منهج 
 .اإلبتدائيةفي تعليم اللغة العربية للصف الخامس بمدرسة 

 
 
 
 
 
 أهداف ومؤشرات التعليم (0

الكفاءة الرئيسية والكفاءة تعتمد على  التيأهداف ومؤشرات التعليم  قدمت الباحثة
 .اإلبتدائيةفي تعليم اللغة العربية للصف الخامس بمدرسة  1720منهج  األساسية

 
 
 
 
 
 فهرس الكتاب (6
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نّظمت الباحثة محتويات الكتاب التعليمي في فهرس الكتاب مع ذكر الصفحات التي 
تدل فيها المحتويات. وطبعت فهرس الكتاب بالطباعة الملونة وفق للون كل الوحدات 

 من الكتاب.
 
 
 
 المحتوى (0

على مستويين. يشتمل المستوى  اللغة العربية على أساس التعلم البصرييحتوي كتاب 
األول على ثالث الوحدات منها التعارف وغرفة الجلوس والحديقة، وأما المستوى 
الثاني أيضا يشتمل على ثالث الوحدات منها األلوان والفصل ومكتبة المدرسة. وطورت 

والمفردات والتراكيب واالستماع والكالم والقراءة الباحثة دروس الحوارات االتصالية 
 والكتابة لكل الوحدات المذكورة، ومن الممكن أن توردها الباحثة كما يلي:

 4،0الجدول 
 كل الوحدات للمستوى األول  اللغة العربيةمادة 

 المستوى األول
 الدرس الموضوع الوحدة
 الحوارات االتصالية التعارف األولى

 المفردات
 التراكيب
 االستماع
 الكالم
 القراءة
 الكتابة

 غرفة الجلوس الثانية
 الحديقة الثالثة
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 4،4الجدول 

 كل الوحدات للمستوى الثاني  اللغة العربيةمادة 
 المستوى األول

 الدرس الموضوع الوحدة
 الحوارات االتصالية األلوان الرابعة

 المفردات
 التراكيب
 االستماع
 الكالم
 القراءة
 الكتابة

 الفصل الخامسة
 مكتبة المدرسة السادسة

 
حتى  التعلم البصريوهيئت محتويات الكتاب المطور بامتثل األنشطة المنشودة في 

ترتكز عملية التعليم والتعلم للغة العربية حول الطلبة، وتطلب جهدهم فيه الدراك 
 المعلومات.

 قائمة المراجع (7
 راجعتها الباحثة في تأليف الكتاب المطور.قدمت فيها الباحثة المصادر 
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 السيرة الذاتية (9
 كتبت الباحثة فيها ما يتعلق بمؤلفة الكتاب المطور إجمال.

 
 
 
 
 المنتجتصديق  -4

وبعد أن صممت وطورت الكتاب فقامت الباحثة بالتجربة الداخلية. ولذا أعرضت 
الباحثة الكتاب المطور إلى الخباراء من ناحية محتوى الكتاب ولغتها وتصميمها. وأما 

الماجستير  الدكتور عبد الوهب رشيديالخبير من ناحية محتوى الكتاب ولغتها فهو 
 نور هدي الماجستير. الدكتورومن ناحية تصميم الكتاب هو 

ومما سيأتي عرض البيانات من أراء الخبراء عن الكتاب المطور بأسلوب االستبيان 
 وتحليل نتائجه، وهي كما يلي:

 بيانات التصديق للخبير من ناحية محتوى الكتاب ولغتها (أ
 4،0الجدول 

 نتائج التصديق للخبير من ناحية محتوى الكتاب ولغتها

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
القيمة 
 األعلى

P 
)٪( 

 المعايير

اللغة المستخدمة سهلة  .2
 ومفهومة

 جيد جدا وصادق 77 0 4

تناسب اللغة المستخدمة  .1
 بالقواعد اللغوية

 جيد جدا وصادق 77 0 4

 جيد جدا وصادق 77 0 4تناسب اللغة المستخدمة  .0
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 بمستوى الطلبة
 وصادق جيد جدا 77 0 4 كانت المعلومات تكامال .4
 جيد جدا وصادق 277 0 0 تقديم المادة واضح .0
 جيد جدا وصادق 77 0 4 تقديم المادة متدرج .6
تناسب المادة بالكفاءة  .0

 الرئيسية والكفاءة األساسية
 جيد جدا وصادق 77 0 4

يناسب إعداد التدريبات  .7
 بمستوى الطلبة

 جيد جدا وصادق 77 0 4

 جيد جدا وصادق 77 0 4 أشكال التدريبات متنوعة .9
اللغة المستخدمة سهلة  .27

 ومفهومة
 جيد جدا وصادق 77 0 4

التدريبات في الكتاب تقيس   .22
 كفاءات الطلبة

 جيد جدا وصادق 77 0 4

تناسب التدريبات بالكفاءة  .21
 الرئيسية والكفاءة األساسية

 جيد جدا وصادق 77 0 4

النشاطات التعليمية مناسبة  .20
 التعلم التعاوني بأساس

 جيد 67 0 0

تتضح عملية التعليم والتعلم  .24
 فرصة كثيرة للطلبة

 جيد جدا وصادق 77 0 4

تلتزم نصوص الكتاب  .20
 بعالمات الترقيم

 جيد جدا وصادق 77 0 4

الصور متفقة مع القيم  .26
 اإلسالمية

 جيد جدا وصادق 77 0 4
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تناسب الصور بمستوى  .20
 الطلبة

 جيد جدا وصادق 77 0 4

يتم معاجلة القراءة بصورة  .27
 مناسبة

 جيد جدا وصادق 77 0 4

تمكن الطالب من التعرف  .29
الى معاني الكلمات من 

 خالل السياقات

 جيد جدا وصادق 277 0 0

عدد التمارين المصاحبة  .17
لكل نص مقروء كاف 

 ومناسب

 جيد جدا وصادق 77 0 4

وصادق جيد جدا 82 100 82 المجموعة   
 

وقد اّتضح الجدول السابق البيانات المحصولة من االستبيان لدى الخبير في مجال 
محتوى الكتاب ولغته. وقد حّللت الباحثة لكل بنود عناصر التحكيم بالدرجة والتفسير 

  - 67و  ٪ 277 - 77وفقا للنتائج الموجودة. وكان أكثر النتائج تراوحت بين مدى 
يدل  ٪ 277 - 77دالن على التفسير المختلف. وأما مدى ، وكال هما ي ٪ 09799

 ٪ 09799  - 67" ومدى يمكن استخدامه في تعليم بدون التصحيحعلى تفسير "
". وهذا التفسيران يمكن استخدامه  في تعليم بالتصحيح البسيطيدل على تفسير "

احثة وّجها الباحثة في عملية تعديل وتصحيح الكتاب المطور حيث عرفت بهما الب
الجوانب المحتاجة إلى التصحيح. ومن هذه البيانات بدأت الباحثة بالتصحيح 

فحسب. وكذا قامت الباحثة أيضا بتحليل جميع البنود  20الجوانب المورودة في رقم 
وهي الداللة  على  ٪81 من عناصر التحكيم في االستبيان كّلّيا فحصلت النتيجة 

". ومن استخدامه في تعليم بدون التصحيح يمكن" بتفسير "جيد جدا وصادقمعيار "
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يمكن و  جيد جدا وصادقهنا عرفت يمكن التعميم أن محتوى الكتاب المطور ولغتة 
 بالنسبة اإلجمالية. استخدامه في تعليم بدون التصحيح

 
 
 

 بيانات التصديق للخبير من ناحية تصميم الكتاب  (ب
 4،6الجدول 

 الكتابنتائج التصديق للخبير من ناحية تصميم 

 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
القيمة 
 األعلى

P 
)٪( 

 المعايير

إخراج الكتاب مناسب  .2
 ومشجع على استخدامه

 جيد جدا وصادق 77 0 4

 جيد جدا وصادق 77 0 4 حجم الكتاب مناسب .1
 جيد جدا وصادق 77 0 4 غالف الكتاب جذاب .0
يناسب تصميم الغالف  .4

 بالمادة
وصادق جيد جدا 77 0 4  

 جيد 67 0 0 الورق المستخدمة جيدة .0
 جيد جدا وصادق 77 0 4 اختيار األلوان مناسب .6
 جيد جدا وصادق 77 0 4 بيانات الكتاب واضحة .0
يشتمل الكتاب على فهارس  .7

وقائمة المراجع ومالحق 
 تساعد على استخدامه

 جيد جدا وصادق 277 0 0

 جيد 67 0 0 دليل الكتاب واضح .9
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تقديم محتوى الكتاب  .27
 منظما

 جيد جدا وصادق 77 0 4

 جيد جدا وصادق 77 0 4 كانت الكتابة واضحة .22
استخدام الحروف ونوعها  .21

 ومقياسها واضح
 جيد جدا وصادق 77 0 4

حجم حروف الكتاب  .20
 مناسب للمستوى

 جيد جدا وصادق 77 0 4

ضبط الكلمات في الشكل  .24
 والدروسمناسب للمرحلة 

 جيد جدا وصادق 77 0 4

الكلمات مضبوطة بالشكل  .20
 الواضح والجاذب

 جيد جدا وصادق 77 0 4

 جيد جدا وصادق 77 0 4 الصور المستخدمة جذابة .26
الصور المستخدمة مناسبا  .20

 لما وضعت له
 جيد جدا وصادق 77 0 4

تتسم الصور بالوضوح  .27
 والبساطة

 جيد جدا وصادق 77 0 4

تتسم الصور بالتشويق  .29
 والجمال

 جيد جدا وصادق 77 0 4

يخلو الكتاب من األخطاء  .17
 الطباعية

 جيد 67 0 0

 جيد  08 100 08 المجموعة 
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السابق بيانات االستبيان المحصولة لدى الخبير في مجال  416وقد قّدم الجدول 
تصميم الكتاب. وقد حّللت الباحثة لكل بنود عناصر التحكيم بالدرجة والتفسير وفقا 

  - 67و  ٪ 277 - 77للنتائج الموجودة. وكان أكثر النتائج تراوحت بين مدى 
يدل  ٪ 277 - 77المختلف. وأما مدى ، وكال هما يدالن على التفسير  ٪ 09799

 ٪ 09799  - 67" ومدى يمكن استخدامه في تعليم بدون التصحيحعلى تفسير "
". وهذا التفسيران يمكن استخدامه  في تعليم بالتصحيح البسيطيدل على تفسير "

وّجها الباحثة في عملية تعديل وتصحيح الكتاب المطور حيث عرفت بهما الباحثة 
تاجة إلى التصحيح. ومن هذه البيانات بدأت الباحثة بالتصحيح الجوانب المح

فحسب. وكذا قامت الباحثة أيضا بتحليل  17و 9و  0الجوانب المورودة في رقم 
وهي  ٪78 جميع البنود من عناصر التحكيم في االستبيان كلّيّا فحصلت النتيجة 

". يمكن استخدامه  في تعليم بالتصحيح البسيط " و تفسير "جيدالداللة على معيار "
ويمكن استخدامه في  جيدومن هنا عرفت يمكن التعميم أن تصميم الكتاب المطور 

 بالنسبة اإلجمالية. تعليم بالتصحيح البسيط
 المنتجتعديل  -0

وتأسيسا بالبيانات المحصولة من الخبراء حين التصديق، قامت الباحثة بالتصحيح 
مناسبا بحاجات الطلبة. ومن  المنتجالمطور حتى يكون  لكتابوالتعديل ل

 التصحيحات الموجودة توردها الباحثة في الجدوا التالي:
 4،0الجدول 

 التصحيحات في الكتاب المطور
 التصحيحبعد  قبل التصحيح الرقم

زادت الباحثة صور البسيط في  ناقص الصور في التدريبات  .2
 التدريبات

قامت الباحثة الكلمات المشجعة لم تناسب الكلمات المشجعة  .1
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 التي تناسب بالموضوع بالموضوع
كّملت الباحثة الكتاب المطور  باألهداف المطورلم تكّمل الكتاب  .0

 باألهداف
 
 
 

بدليل  المطورلم تكمل الكتاب  .4
 الكتاب

 كّملت الباحثة الكتاب المطور
 بدليل الكتاب

 
 
 

 
 2تجربة المنتج  -6

هذه التجربة لدي طلبة  جرتكالتجربة الميدانية المحددة و   2المنتج وصفت تجربة 
 22وعددهم  بالمبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحاالالصف الخامس ب

. وقدمت كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريطالبا، وقامت الباحثة بتطبيق  
 ومن نتائج االستبيان المحصولة هي:لهم االستبيان لمعرفة آراءهم للكتاب المطور، 
 4،7الجدول 

 2تجربة المنتج نتائج االستبيان المحصولة من 
 النتيجة الدرجة  اإلجابة من الطلبة األسئلة الرقم

هل كتاب اللغة العربية على  .2
 أساس التعلم البصري جاذب؟

 00 0 0: مواقف تماما
 26 4  4: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق
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 - 2  -: غير موافق بالمرة
 52 المجموعة لكل األسئلة 

هل يسّهل استخدام كتاب  .1
اللغة العربية على أساس التعلم 

 البصري تعلم اللغة العربية؟

 40 0 9: مواقف تماما
 4 4  2: موافق

 0 0   2: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 51 المجموعة لكل األسئلة 

هل الكتابة لكتاب اللغة العربية  .0
على أساس التعلم البصري 

 واضحة؟

 40 0 9: مواقف تماما
 7 4 1: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 53 المجموعة لكل األسئلة 

الباب  هل ألوان الكتاب لكل .4
 جاذب؟

 07 0 27: مواقف تماما
 4 4 2: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 54 المجموعة لكل األسئلة 

هل تسّر أن تتعلم مادة اللغة  .0
العربية باستخدام كتاب اللغة 

العربية على أساس التعلم 
 البصري؟

 10 0 0: مواقف تماما
 14 4 6: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 49 المجموعة لكل األسئلة 
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هل يكون تعلمك باستخدام  .6
كتاب اللغة العربية على أساس 

 التعلم البصري افعل؟

 07 0 6: مواقف تماما
 17 4 0: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 57 المجموعة لكل األسئلة 

هل تمارس التدريبات في  .0
 الكتاب كفاءتك؟

 47 0 7: مواقف تماما
 21 4 0: موافق 

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 51 المجموعة لكل األسئلة 

تفهم اللغات المستخدمة هل  .7
 في الكتاب بسهولة؟

 00 0 0: مواقف تماما
 4 4 2: موافق

 6 0   1: غير متأّكد
 1 1 2: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 40 المجموعة لكل األسئلة 

هل تفهم التوجيهات  .9
واالرشادات المستخدمة في 

 الكتاب بسهولة؟

 47 0 7: مواقف تماما
 7 4 1: موافق

 0 0   2: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 52 المجموعة لكل األسئلة 
هل تفهم األمثلة في كتاب  .27

اللغة العربية على أساس التعلم 
 07 0 6: مواقف تماما

 21 4 0: موافق
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 6 0   1: غير متأّكد البصري بسهولة؟
 - 1 -: موافقغير 

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 48 المجموعة لكل األسئلة 
 

اعتمادا على البيانات في الجدول السابق فبدأت الباحثة بتحليل اإلجابة من األسئلة، 
 واستنتجت الباحثة النتائج المئوية لكل بنود األسئلة كما يلي:

 عدد المستجيب ×الدرجة األعلى =  وكانت القيمة األعلى
  =0  ×  22 
 =00 

 ولذا :
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 91،01النتيجة المحصولة هي  (2
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 94،04النتيجة المحصولة هي  (1
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 96،06النتيجة المحصولة هي  (0
 "جيد جدا وصادقعلى معيار "وداللة  ٪ 97،27النتيجة المحصولة هي  (4
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 79،79النتيجة المحصولة هي  (0
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 97،97النتيجة المحصولة هي  (6
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 94،04النتيجة المحصولة هي  (0
 "يد جدا وصادقجوداللة على معيار " ٪ 70،40النتيجة المحصولة هي  (7
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 91،01النتيجة المحصولة هي  (9

 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 70،10النتيجة المحصولة هي  (27
 ٪277 - 77وقد بّينت البيانات السابقة أن النتيجة المحصولة تراوحت بين مدى 

يمكن بمعيار "جيد جدا وصادق". وهذا أيضا يدل على تفسير الكتاب المطور "
 ".استخدامه في تعليم بدون التصحيح
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 المنتجتعديل  -0
أدركت الباحثة أن الكتاب المطور  2تجربة المنتج اعتمادا على البيانات المحصولة من 

ال تحتاج الباحثة صادقا على أن تطبقه الباحثة في الميدان الرئيسي. وفي هذه الخطوة 
 إلى تعديل الكتاب.

 1المنتج  تجربة -7
هذه التجربة لدي طلبة الصف  نفذتالتجربة الميدانية الرئيسية و  1وتعد تجربة المنتج 

طالبا أيضا.  22وعددهم  بالمبانج مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحاالالرابع ب
بعد تعليم اللغة العربية بالكتاب  وكذا وزعت الباحثة للطلبة االستبيان لمعرفة آراءهم
 المطور. وأما نتائج االستبيان المحصولة هي كما يلي:

 4،9الجدول 
 1تجربة المنتج نتائج االستبيان المحصولة من 

 النتيجة الدرجة  اإلجابة من الطلبة األسئلة الرقم
هل كتاب اللغة العربية على  .2

أساس التعلم البصري 
 جاذب؟

 47 0 7: مواقف تماما
 21 4  0: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 51 المجموعة لكل األسئلة 

هل يسّهل استخدام كتاب  .1
اللغة العربية على أساس 
التعلم البصري تعلم اللغة 

 العربية؟

 07 0 6: مواقف تماما
 17 4  0: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
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 57 المجموعة لكل األسئلة 
هل الكتابة لكتاب اللغة  .0

العربية على أساس التعلم 
 البصري واضحة؟

 40 0 9: مواقف تماما
 7 4 1: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 53 المجموعة لكل األسئلة 

هل ألوان الكتاب لكل  .4
 الباب جاذب؟

 47 0 7: مواقف تماما
 21 4 0: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 51 المجموعة لكل األسئلة 

هل تسّر أن تتعلم مادة  .0
اللغة العربية باستخدام  

العربية على كتاب اللغة 
 أساس التعلم البصري؟

 10 0 0: مواقف تماما
 14 4 6: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 49 المجموعة لكل األسئلة 

هل يكون تعلمك  .6
باستخدام كتاب اللغة 

العربية على أساس التعلم 
 البصري افعل؟

 10 0 0: مواقف تماما
 26 4 4: موافق

 6 0   1: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق
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 - 2  -: غير موافق بالمرة
 40 المجموعة لكل األسئلة 

هل ترقي التدريبات في  .0
الكتاب كفاءتك في فهم 

 اللغة العربية؟

 00 0 0: مواقف تماما
 7 4 1: موافق

 0 0   2: غير متأّكد
 1 1 2: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 48 المجموعة لكل األسئلة 

هل ترقي التدريبات في  .7
الكتاب مهارتك في 

 الكتابة؟

 10 0 0: مواقف تماما
 21 4 0: موافق

 9 0   0: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 44 المجموعة لكل األسئلة 

اللغات هل تفهم  .9
والتوجيهات المستخدمة 

 في الكتاب بسهولة؟

 07 0 6: مواقف تماما
 26 4 4: موافق

 0 0   2: غير متأّكد
 - 1 -: غير موافق

 - 2  -: غير موافق بالمرة
 49 المجموعة لكل األسئلة 
هل تالئم المواد في كتاب  .27

اللغة العربية على أساس 
 التعلم البصري بكفاءتك؟

 00 0 0: مواقف تماما
 26 4 4: موافق

 - 0   -: غير متأّكد
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 - 1 -: غير موافق
 - 2  -: غير موافق بالمرة

 52 المجموعة لكل األسئلة 
 

واعتمادا على البيانات السابقة بدأت الباحثة بتحليل اإلجابة من األسئلة، واستنتجت 
 كما يلي:الباحثة النتائج المئوية لكل بنود األسئلة  

 عدد المستجيب ×الدرجة األعلى =  وكانت القيمة األعلى
  =0  ×  22 

    =00  
 ولذا :

 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 94،04النتيجة المحصولة هي  (2
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 97،97النتيجة المحصولة هي  (1
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 96،06النتيجة المحصولة هي  (0
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 94،04النتيجة المحصولة هي  (4
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 79،79النتيجة المحصولة هي  (0
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 70،40النتيجة المحصولة هي  (6
 "وصادقجيد جدا وداللة على معيار " ٪ 70،10النتيجة المحصولة هي  (0
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 70،60النتيجة المحصولة هي  (7
 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 79،79النتيجة المحصولة هي  (9

 "جيد جدا وصادقوداللة على معيار " ٪ 91،01النتيجة المحصولة هي  (27
 277 - 77وقد اتضحت البيانات السابقة أن النتيجة المحصولة تراوحت بين مدى 

يمكن بمعيار "جيد جدا وصادق". وهذا أيضا يدل على تفسير الكتاب المطور  " ٪
 ".استخدامه في تعليم بدون التصحيح
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 النهائي المنتجتعديل  -9
ومن البيانات واإلفقتراحات المحصولة من عدة الخطوات السابقة اعتمدت الباحثة 

كتاب ألخطاء الموجودة في  النهائي. فقامت الباحثة بتصحيح ا المنتجتعديل عليها في 
المنتج اآلخير قبل الترويج إما من تعديل . وهذا اللغة العربية على أساس التعلم البصري

ناحية اللغة أو المحتوى أو التصميم. ومن المهمة مراعة الكتاب من األخطاء الطباعية 
 أيضا.
 اإلنتاج النهائي -27

كتاب اللغة العربية على ل نهائياإلنتاج البعد تخطيط الخطوات السابقة تّم التطوير ب
. وطبعت الكتاب المطور على الشكل ما يحتاجه الطلبة والمعلم أساس التعلم البصري

 لحل المشكالت في تعليم اللغة العربية. وهذا اإلنتاج تقدمه الباحثة في ملحق رسالتها.
 كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريفعالية   -ب

. يكون 1729أبريل  26قامت الباحثة باختبار قبلي وبعدي لدى الطلبة في التاريخ 
اإلختبار القبلي قبل تطبيق الكتاب المطور. وبعد إجراء االختبار القبلي بدأت الباحثة 

، وفي نهاية اللغة العربية على أساس التعلم البصريبتطبيق الكتاب المطور أي كتاب 
ثة االختبار البعدي. فحصلت البيانات من االختبار القبلي الفصل الدراسي قدمت الباح

 واالختبار البعدي كما في الجدول التالي:
 4،27الجدول 

 نتائج إختبار قبلي وبعدي
 إختبار بعدي إختبار قبلي أسماء الطلبة الرقم

 77 00 آطا .2
 77 07 محمد آبيد أذكا .1
 00 67 محمد فطرة ر.ز .0
 277 07 نبيال أ.ر .4
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 70 07 نبيال فوتري ريفا الزهر .0
 70 00 نادى سلطان النصرة .6
 07 60 رضيتيا .0
 77 10 سبرينا سلسبيال و.ك .7
 70 00 سلما .9
 90 77 ساه بينتانج ج. .27
 67 00 عمر .22

 895 477 الجموع 
=  22:  477 درجة المعتدلة 

54،54 
895  :22  =

82،34 
 04،04 على نتيجة المعتدلة بتقدير يختبار القبلاال طلبةال تمن هذه البيانات حصل

. واعتمدت الباحثة على نتائج 72،06 على نتيجة المعتدلة بتقدير ياإلختبار البعدو 
لمعرفة فعالية  (t-test) ت -االختبارين القبلي والبعدي لتحلل البيانات باستخدام اختبار

 الخطوات التالية:الكتاب المطور. والبد للباحثة أن تخطط  
 :07الرموز كما يلي ةستعمل الباحثت

to =  𝐌𝐃

𝐒𝐄𝐌𝐃

 

 البيانات : 
ot  09: حاصل المالحظة. 
DM  : الفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو  متوسطة

 من اتباع الخطوات التالية:
𝚺𝐃

𝐍
  =D  M 

                                                        
78 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 

305. 
79Sudijono, Pengantar, 307.  
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ΣD   :جموع الفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة المتغيرة الثانية، و مD 
 نتيجة المتغيرة األولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانية وهو من خطوات اآلتية: 

D = X – Y 
X   : المتغيرة األولى. نتيجة 
Y   .نتيجة المتغيرة الثانية : 
N   : عدد العينة. 

 SEMD
 للفروق وهو اتباع الرموز التالي:: الخطاء المعياري    

𝐒𝐄𝐌𝐃
= 𝐒𝐃𝐃

√𝐍−𝟏
 

 

DSD    : المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرة األولى ونتيجة المتغيرة  اإلنحراف
 :77الثانية، يعني

SDD = √𝚺𝐃

𝐍

𝟐
− (

𝚺𝐃

𝐍
)

𝟐

 

 .72العدد الثابت : ٠
( Hipotesis Nolالفروض الصفري )حددت الباحثة  (t-test)ت  -اختبارتطبيق قبل 

 ( كما يلي:Hipotesis Alternatif) والفروض البديل
كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري ال إن  :  (Hoالفروض الصفري ) .2

صف الخامس بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا  لدي الطلبة االفعّ يكون 
 .بالمبانج

لتعلم البصري كتاب اللغة العربية على أساس اإن  :  (Ha) الفروض البديل .1
صف الخامس بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا لدي الطلبة  االفعّ يكون 

 .بالمبانج
 ، فهو:(t-test)ت  -تحقيق إحصائي باختبارولذلك 

 4،22الجدول 

                                                        
80Sudijono, Pengantar, 305 – 306.  
81Sudijono, Pengantar, 282.  



271 
 

 
 

 جموع الفروق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعديم
نتيجة االختبار  رقم

 القبلي
نتيجة االختبار 

 البعدي
D = x - y 2y) -= (x  2D 

2. 00 77 -25 610 
1. 07 77 -10 277 
0. 67 00 -15 110 
4. 07 277 -50 1077 
0. 07 70 -35 2110 
6. 00 70 -30 977 
0. 60 07 0-  10 
7. 10 77 -55 0710 
9. 00 70 -30 977 

27. 77 90 -15 110 
22. 00 67 -25 610 

   ΣD = -295 ΣD2 = 10375 

 
(، في الجدول السابق وجدت البيانات t-testت ) –نظرا إلى النتيجة من االختبار 

 اآلتية:
 -190( = ΣDمجموع الفرق بين اإلجابتين ) .2
 10375( = 2ΣDمجموع مربعات الفرق بين اإلجابتين ) .1
 22عدد العينة =  .0

 خطوات التالية:(، أن تتبع DMولمعرفة داللة المتوسط الفرق بين نتيجة المتغيرتين )
MD  =  

𝚺𝐃

𝐍
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     = 
−295

11
        

     = -18،62 

 (:DSDتبحث الباحثة عن اإلنحراف المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرتين )ثم 
SDD =  √

𝚺𝐃

𝐍

𝟐
 − (

𝚺𝐃

𝐍
)

𝟐

 

       = √
10375

11
 −  (

−295

11
)

2
 

     = √943,18 −  (−26,81)2 

     = √943,18 −  718,77 

     = √224,41 
     = 29،46 

SEMDثم تبحث الباحثة عن الخطاء المعياري للفروق )
:) 

𝐒𝐄𝐌𝐃
  =  

𝐒𝐃𝐃

√𝐍−𝟏
 

           = 
14,98

√11−1
 

       = 
14,98

√10
 

       = 
14,98

3,16
 

       = 9،،9 

 (:toثم خطوات البحث عن حاصل المالحظة )
to = 

𝐌𝐃

𝐒𝐄𝐌𝐃

 

  = 
−26,81

4,74
 

  = -5،8582. 

                                                        
نقرأ " فيه الفرق بدرجة الخالف  0،60-( to( ليست من عالمة جبري، ولذلك بحاصل المالحظة )-أما عالمة الطرح )71 

0،60." 
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(. ويكون derajat kebebasanالخطوات األخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية )ومن 
. %2و 0% (signifikasiعلى مستوى الداللة ) (derajat kebebasanالدراجة الحرية )

 :من اتباع الخطوات التالية ( الزمderajat kebebasanلمعرفة الدراجة الحرية )
db = N – 1 
     = 12 – 1 
     = 10 

وحدد مستوى الداللة  1،10يعني  0% (signifikasiفحدد مستوى الداللة )
(signifikasi )2%  0،20يعني ( أما حاصل المالحظةto)  ولذلك )0،60يعني .t-

test( أكبر من )t-tabel:يعني ،) 

1،12 > 5،85 < 2،2، 

الصفري مردودا ( فيكون الفرض t-tabel( متساوية أو أكبر من )t-test)إذا كانت النتيجة 
( t-tabel( لم تبلغ إلى النتيجة )t-testوالفروض البديل مقبوال. وإذا كانت النتيجة )

 فيكون الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا.
(، ولذلك t-tabel( أكبر من النتيجة )t-testفوجدت الباحثة في هذا البحث أن النتيجة )

تكون كتاب اللغة العربية على ل مقبوال يعني الفروض الصفري مردودا والفروض البدي
أساس التعلم البصري فعاال في تعليم اللغة العربية لدى الطلبة صف الخامس بمدرسة 

 اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا بالمبانج.
 المبحث الثاني: مناقشة نتائج البحث

ناقشة نتائج وبعد أن أنهت الباحثة على عرض البيانات وتحليلها بدأت الباحثة بم
البحث المحصولة. ستناقش الباحثة النقط الرئيسية التي حصلت إليها في خالل إجراء 

بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  تطوير كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري
جندكي فيحا بالمبانج. ومن هذه النقط الرئيسية هي كيفية إتمام وفعالية كتاب اللغة 

 أساس التعلم البصري.العربية على 
 كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريإتمام تطوير   -أ
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وكما المسطور في المباحث الطويلة السابقة أن الباحثة اعتمدت في هذا البحث على 
هو األسلوب العلمي للبحث والتصميم واإلنتاج و (R & D)منهج البحث والتطوير 

منهج خطوات متنوعة التي قّدمها بعض . ولهذا ال70وتجربة صدق المنتج المطّور
العلماء في مجال البحث منها خطوات ديك وكري، برق وغال، أددي، أربع د، وما 

  ةيصدق وفعالأشبهه. وأما الباحثة اعتمدت على خطوات التي قدماها برق وغال لمعرفة 
 في بروق وغال وتكونت خطوات كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري.

الحتياجات تحليل ا( 2منها:  عشر الخطوات من (R & D) البحث والتطوير
المنتج، تصديق ( 4( تطوير المنتج، 0جمع البيانات أو التخطيط، ( 1ت، والمشكال

( 9، 1( تجربة المنتج 7المنتج، تعديل ( 0، 2( تجربة المنتج 6المنتج، تعديل ( 0
 .74اإلنتاج النهائي( 27النهائي،  المنتجتعديل 

، (R & D)وقد سارت الباحثة على هذه الخطوات العشر في إجراء البحث والتطوير 
فبدأت الباحثة البحث بمالحظة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية بمدرسة اإلبتدائية 

ولمعرفة هذه أحوال إجماال دون تحديد اعتمدت  اإلسالمية جندكي فيحا بالمبانج.
ة هو المالحظة غير محددة أي المالحظة حين الباحثة على نوع من أنواع المالحظ

. 70تقوم الباحثة بدراسة مسحية للتعرف على واقع معين أو بجمع البيانات والمعلومات
وألجل حاجة تحقيق البيانات المحصولة من المالحظة قامت الباحثة بإجراء المقابلة 

ي تعليم وتعلم لدي معلم اللغة العربية حتى أدركت الباحثة المشكالت واالحتياجات ف
صعب عندهم إما في تقديم  األساسي الكتاب اللغة العربية. ومن المشكلة الموجودة أن

تقّدم المولف الكتاب األساسي باللغة العالية وكذلك أسلوبه ، ألن المادة وفي تدرباتها
يقدروا الطلبة على حتى لم يناسب بقدرة الطلبة فصل الخامس لمستوى اإلبتدائية، ولم 

حتى قّدم ، لذلك يصعب المعلم في إجرائه أثناء التعليم اللغة العربية، المواد فيه كثيرافهم 
                                                        

83Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 30. 
84Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 35. 

 .012.(،1777)دمسق: دار الفكر، العلمية،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته رجاء وحيد دويدري، 70
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وكذلك  .األساسيالمعلم المواد من كتاب األخرى لتوضيح ولتسهيل المواد في الكتاب 
التدريبات المهيئة في الكتاب تكون بالعبارات عالية حتى لم يقدروا الطلبة على فهم 

يها. ينشأ المعلم التدريبات الجديدة بأسلوب سهلة كي يقدروا الكلمات والعبارات ف
لذلك، راغب المدرس في كتاب اللغة العربية الذي يناسب باإلحتياجات  .الطلبة عليها

 والقدرة طلبته.
والكتاب التعليمي مصدرا ومرجعا للمعلم والطلبة ولذا البد من مراعة األمور المثيرة 

مم بعناية من حيث اختيار مكوناته وتنظيم خبراته لتحقيق أهدف ما. فينبغي أن يص
التعليمية وإنتاجه شكال ومضمونا. بما يتالءم مع األسس المعرفية والنفسية والتربوية 
والفنية والتقنية والمعلوماتية، ليكون أدة تعليمية فاعلة تيسير على الدارسين عملية 

بناء اإلنسان المتكيف مع التعليم، وتسهم في تحقيق األهداف التربوية الموجهة ل
. ومن الممكن أيضا أن يحدد نوع المعرفة التي تقدم للطلبة بصورة 76المستجدات

مسبقة، كما يحدد حجمها، ومستوى التعليم، وطريقة التقويم لفحص تحصيل الطلبة، 
. 70وعادة ما يتم ذلك بصورة شكلية تركز على التعليم، وليس على التعليم بصورة نوعية

منهج حثة الكتاب ألن يكون ممّثال من تنفيذ التعلم البصري، وتعتمد على فطورت البا
على أساس   1720الدراسية التي تسجله وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية سنة 

على قرار وزارة الشؤون الدينية أهداف التعليم اللغة العربية يعتمد و  المدخل العلمي.
 .1724في السنة  260اإلندونيسية رقم 

عد أن أنهت الباحثة على الخطوة السابقة شرعت الباحثة على جمع البيانات وب
المحتاجة لتطوير الكتاب التعليمي وعينت أهداف التعليم والمهارة التي ترجى إكسابها 
للطلبة. وجمعت هنا الباحثة بعض األمور البد من مراعاتها في تأليف الكتاب حتي 

وانطالقا على هذه فصممت وطورت الباحثة يكون المنتج وفقا للحاجات المنشودة. 

                                                        
 . 027م(، 1722)عمان: دار المسيرة،  أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي،محمد محمود الخوالدة، 76
 .00، أسس بناء المناهجالخوالدة، 70



270 
 

 
 

. وضم 77سم تقريبا( 12×  19،0الكتاب التعليمي على حجم الكتاب المتوسط )
الكتاب المطور من المحتويات منها المواد التعليمية وبيانات العامة عن الكتاب 
ومقدمة الكتاب وفهرس الكتاب دليل استعمال الكتاب وقائمة المراجع والمصادر. 

واد الكتاب المقترحة العربية بتشكيل الحروف أي وضع الحركات القصيرة حيث وطبع م
 .79أن الشكل من خصائص الكتابة العربية

ولمعرفة صدق تصميم الكتاب المطور قّدمته الباحثة للخبراء في مجال محتوى الكتاب 
 .97ولغته ومجال التصميم ومجال تنفيذ الكتاب وهذا ما يسمى بالتجربة الداخلية

لت منهم اإلقتراحات توجه الباحثة في تعديل وتصحيح الكتاب. وبعد أن قامت وحص
الباحثة بالتعديل والتصحيح بدأت الباحثة بالتجربة الخارجية في الميدان المحدد وهو 
لدى طلبة صف الخامس بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا بالمبانج. وزعت 

لطلبة، وعرفت الباحثة منها أرآء الطلبة عن الكتاب لهم الباحثة االستبيان لمعرفة أرآء ا
المطور كالبيانات لتعديل الكتاب. وكذا قامت باالختبار لمعرفة فعالية الكتاب المطور 
في تعليم وتعلم اللغة العربية. وهذا البيان الدقيق سيأتي في المبحث التالي. ومن هتان 

ق إجماال. وأما التجربة الميدانية التجرباتان وصلت النتيجة إلى معيار جيد جدا وصاد
في ميدان رئيسي نفذتها لدى طلبة صف الرابع بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي 
فيحا بالمبانج. وبعد هذه الخطوات السابقة قامت الباحثة بتصحيح النقط المحتاجة 

أساس من الكتاب وجرت الخطوة اآلخيرة هي اإلنتاج األخير للكتاب اللغة العربية على 
  التعلم البصري.

 كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري  فعالية -ب

                                                        
 م(، 2970رمة: جامعة أم القرى، المك ، )مكةدليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدى أحمد طعيمة، 77

221. 
 .220 ،دليل عملطعيمة، 79

90Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 456. 



277 
 

 
 

عرفت فعالية كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري بعد أن قامت الباحثة 
باالختبار القبلي والبعدي في التجربة الميدانية وهي جرت في الميدان المحدد. قارنت 

-t)ت -الباحثة النتائج المحصولة من االختبار القبلي والبعدي باستخدام الرمز اختبار

test) فحصلت قيمة 42لقياس الداللة وهو الرمز المستخدم .(test-t) 0،60  وبعد
مستوى و  1،10 يعني 0% (signifikasi)بمستوى الداللة  (t-tabel)مراجعة إلى قيمة 

أكبر من  (t-test). فأدركت الباحثة أن قيمة 0،20يعني  2%( signifikasiالداللة )
 (Ha) الفروض البديل وقبول (Hoالفروض الصفري ). وهذا أّدى إلى رّد (t-tabel)قيمة 
بمدرسة لدي الطلبة  االفعّ يكون  كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريأن  أي 

اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا بالمبانج. ولذا يكون الكتاب المطور فعاال أن 
 91يستخدمه في تعليم وتعلم اللغة العربية. وهذا يدل على الداللة الجالية يمكن التعميم

ث يوجد الفرق الجالي بين تعلم اللغة العربية بكتاب اللغة العربية على أساس التعلم حي
البصري وبدونه لدى الطلبة صف الخامس بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا 

 بالمبانج.
 
  

 خامسالفصل ال

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث -أ
شرعت الباحثة في  (R & D)وبعد أن أنهت الباحثة منجراء البحث والتطوير 

ومما ستأتي نتائج البحث الرئيسية وفقا  الكالم على استنتاج نتائج البحث المحصولة.
 ألسئلة البحث والتطوير التي وردتها الباحثة في الفصل األول، فمنها:

                                                        
 .242(، 1777)الرياض: العبيكان،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح ابن حمد العساف، 92

92Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 209. 
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التي قرراها  خطواتباقتداء ال كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصريتّم   -2
 وهي كمايلي: بروق وغال

ت الموجودة في تعليم وتعلم اللغة والمشكالالحتياجات تحليل ابدأت الباحثة ب (أ
العربية. فوجدت أن الكتاب التعليمي المستخدم فيه لم يكن مناسبا لدى الطلبة 
حتى لم يتقنوا الطلبة المواد التعليمية تماما بنسبة لم يقدروا على فهم الكلمات 

 التعليمي باللغة العالية. والعبارات فيه ألن تقّدم المولف الكتاب
 جمعت الباحثة البيانات والمعلومات لتطوير الكتاب أن يكون مناسبا للحاجات. (ب
طورت الباحثة الكتاب الذي اشتمل على الغالف والبيانات العامة للكتاب  (ج

والمقدمة للكتاب من كلمة الشكر ودليل استعمال الكتاب وغيرهما، والمواد 
  والمصادر.التعليمية وقائمة المراجع 

بعد أن تّم التطوير قّدمته الباحثة إلى الخبراء لمعرفة صدق الكتاب المطور  (د
فحصلت النتيجة على معيار جيد جد وصادق. وهذا التفسير أن الكتاب يمكن 

 إجمال. بدون التصحيحأن يستخدمه في التعليم 
 المعينة.بالرغم ذلك مازالت الباحثة قامت بتعديل وتصحيح الكتاب في النقط  (ه
في ميدان محدد أي لدى الطلبة صف الخامس  2بعدها جرت تجربة المنتج  (و

 لمعرفة أرآءهم عن الكتاب المطور وفعالية الكتاب المطور لديهم.
 المنتاج لتصحيح في نقط المعينة لمرّة الثانية. قامت بتعديلبعد ذلك  (ز
صف الرابع في ميدان رئيسي لدى الطلبة  1وكذا نفذت الباحثة تجربة المنتج  (ح

 لمعرفة أرآءهم.
وبعد هذه الخطوات السابقة قامت الباحثة بتصحيح النقط المحتاجة من الكتاب  (ط

 لمرّة اآلخرة
كتاب اللغة العربية على أساس التعلم ثم جرت الخطوة اآلخيرة هي اإلنتاج األخير ل (ي

 البصري.
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للغة كتاب اوبعد أن قامت الباحثة باالختبار القبلي والبعدي عرفت فعالية   -1
فحللت الباحثة البيانات المحصولة  .العربية على أساس التعلم البصري

وبعد  0،60 (t-test)وحصلت قيمة (، t-test)ت -الرمز اختبار باستخدام
 1،10 يعني 0% (signifikasi)بمستوى الداللة  (t-tabel)مراجعة إلى قيمة 

. فأدركت الباحثة أن قيمة 0،20يعني  2%( signifikasiمستوى الداللة )و 
(t-test)  أكبر من قيمة(t-tabel).  وهذا أّدى إلى رّد( الفروض الصفريHo) 

كتاب اللغة العربية على أساس التعلم أن  أي  (Ha) الفروض البديل وقبول
بمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا لدي الطلبة  االفعّ يكون  البصري

إستخدام الكتاب المطور فعاال في تعليم وتعلم اللغة بالمبانج. ولذا يكون 
 العربية.

 التوصيات -ب
 انطالقا على نتائج البحث السابقة تعرض الباحثة التوصيات كالتالي:

أن يقوم المعلمون بإعداد الكتاب التعليمي المناسب لتعليم اللغة العربية إما  -2
 مهاراتها وعناصرها.

التفاعلية حتي ترتكز عملية التعليم والتعلم ينبغي للمعلمين أن يقدموا الطريقة  -1
 في اللغة العربية حول الطلبة.

أن يكثر المعلمون التدريبات بعد انتهاء تعليم المواد التعليمية لتمارس الطلبة  -0
 على إتقان المواد المعلمة.

 االقتراحات -ج
 ومن االقتراحت وتوردها الباحثة فهي كما يلي:

المعلومات الزائدة في تعليم اللغة العربية  أن يكون هذا البحث مفيدا إلعطاء -2
 للطلبة صف الخامس اإلبتدائي.
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إن الكتاب المطور تختصر على مادة اللغة العربية لترقية مهارة االستماع  -1
والكالم والقراءة والكتابة، ولترقية المفردات والتراكيب كعناصر اللغوية. ولكن 

الخامس فحسب. فمن  تكون مواد التعليمية لكتاب المطّور محددا لصف
الممكن للباحث القادم أن يطور المادة التعليمية لترقية مهارة االستماع 
والكالم القراءة والكتابة وكذلك المفردات والتراكيب كعناصر اللغوية لتكون 

 مادة واسعة لكل مستويات الدراسية في تعليم وتعلم اللغة العربية.
البنائي لهذه الرسالة حتى يمكن أن  ترجو الباحثة من القراء اإلصالح والنقد -0

  تقوم بها الباحثة التصحيح والتعديل.
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 َوبَ ْعُد.آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْيَن، 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

swt. yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan buku Bahasa Arab Visual ( م العربية على أساس التعل
 untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Shalawat serta salam semoga (البصري

tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang senantiasa membawa kita 

kepada jalan keridhaan dan maghfirah Allah swt. 

Buku ini disusun berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kurikulum 2013 yang dipadukan dengan model belajar visual yaitu model 

belajar yang berfokus pada penglihatan. Oleh karena itu, materi buku ini 

disajikan dalam tampilan visual seperti gambar, warna, dan bagan dengan tujuan 

agar dapat membantu siswa memahami makna kata dan makna kalimat dalam 

pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa asing. Materinya ditulis dengan 

bahasa yang sederhana sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi 

yang disajikan. 

Dalam penulisan buku ini tentu tidak luput dari kekurangan dan 

kelemahan dalam segala sisinya. Oleh karena itu, dengan hati terbuka, penulis 

menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk bisa menyempurnakan 

penulisan buku ini. 

Akhirnya, penulis menadahkan tangan ke hadirat Allah swt. seraya 

berdoa dan bermunajat, semoga buku ini dapat bermanfaat dan berperan penting 

dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pada bidang 

Bahasa Arab. Aamiin.  
 

 

Malang, Mei 2019 

Penulis 
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 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Semester 1 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.1.Menerima dan meyakini bahwa 

kemampuan berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt. 

1.2.Menggunakan kemampuan 

berbahasa  untuk hal-hal yang baik 

sebagai wujud syukur atas anugerah 

Allah swt.  tersebut. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah 

air. 

2.1.Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangga. 

2.2.Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam berinteraksi 

menggunakan bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 

mengamati dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan tempat bermain. 

3.1.Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat sederhana terkait 

topik:   

 التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة
baik secara lisan maupun tertulis. 

3.2.Menemukan makna dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: 

 التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة. 

3.3.Memahami bentuk kata, frase, dan 

kalimat  sederhana terkait topik: 

 التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة.

3.4. Memahami kata, frase dan kalimat 

sederhana secara lisan dan tertulis 

terkait topik:  

 د



 
 

 
 

 التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة.

4. Menyajikan pengetahuan 

faktual dan konseptual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis   dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

4.1.Mempraktikkan bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

  التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة.

4.2.Menghafalkan makna dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

 التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة.

4.3.Mendemonstrasikan kata, frase, dan 

kalimat sederhana secara lisan dan 

tertulis terkait topik: 

 التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة. 

4.4.Menyusun teks sederhana tentang 

topik: 

 التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة

dalam berbagai struktur bahasa 

sederhana secara tepat. 

Tarkib:  + التعارف: ضمير منفصل

 ضمير متصل

غرفة الجلوس: اسم اإلشارة 

 للقريب

    اإلشارة للبعيداسم : الحديقة

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Semester 2 

Kompetensi Inti Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

1.1.Menerima dan meyakini bahwa 

kemampuan berbahasa merupakan 

anugerah Allah swt. 

1.2.Menggunakan kemampuan 

berbahasa  untuk hal-hal yang baik 

sebagai wujud syukur atas 

anugerah Allah swt.  tersebut. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah 

air. 

2.1.Memotivasi rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan wujud benda 

melalui media bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangga. 

2.2.Membiasakan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

percaya diri dalam berinteraksi 

menggunakan bahasa Arab dengan 

keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 

mengamati dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan tempat bermain. 

3.1.Mengidentifikasi bunyi huruf, 

kata, frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik:   

 األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة
baik secara lisan maupun tertulis. 

3.2.Menemukan makna dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat sederhana 

terkait topik: 

 .لفصل، مكتبة المدرسةاأللوان، ا

3.3.Memahami bentuk kata, frase, dan 

kalimat  sederhana terkait topik: 

 .األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة

3.4. Memahami kata, frase dan kalimat 

sederhana secara lisan dan tertulis 

terkait topik: 

  .األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة

4. Menyajikan pengetahuan 4.1.Mempraktikkan bunyi huruf, kata, 

 ه

 و



 
 

 
 

faktual dan konseptual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis   dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

frase, dan kalimat bahasa Arab 

terkait topik: 

  .األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة

4.2.Menghafalkan makna dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab terkait topik: 

 .األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة

4.3.Mendemonstrasikan kata, frase, 

dan kalimat sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait topik: 

  .األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة

4.4.Menyusun teks sederhana tentang 

topik: 

 األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة

dalam berbagai struktur bahasa 

sederhana secara tepat. 

Tarkib: األلوان: الصفات 

 المكانالفصل: ظرف 

 مكتبة المدرسة: مذكر ومؤنث 
 

  

 ز



 
 

 
 

Tujuan dan Indikator Pembelajaran 

Semester 1 

Tujuan 

Setelah mata pelajaran Bahasa Arab selesai, siswa diharapkan mampu: 

1. Mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dalam percakapan 

sehari-hari 

2. Mengetahui dan mengingat kosa kata baru yang disajikan sesuai topik 

3. Mengetahui tarkib sederhana yang sering digunakan dalam dalam 

percakapan sehari-hari 

4. Membedakan bunyi huruf, kata, dan frase dengan baik dan benar yang 

disajikan sesuai topik 

5. Mengucapkan kalimat sederhana dengan baik dan benar yang disajikan 

sesuai topik 

6. Membaca kalimat sederhana dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah 

bunyi huruf hijaiyah 

7. Menulis huruf, kata dan frase dengan baik dan benar yang disajikan 

sesuai topik   

Indikator 

Hiwarat ittishaliyah 

1. Siswa dapat menemukenali istilah-istilah yang sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari terkait topik ( ،التعارف، غرفة الجلوس

 (الحديقة
2. Siswa dapat menyebutkan istilah-istilah yang sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari terkait topik ( ،التعارف، غرفة الجلوس

 (الحديقة
Mufradat 

1. Siswa dapat menjodohkan mufradat dengan gambar yang sesuai terkait 

topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة) 
2. Siswa dapat menerjemahkan gambar yang disajikan terkait topik 

 (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة)
Tarkib  

1. Siswa dapat mendiskusikan tarkib yang disajikan terkait topik 

  (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة)

2. Siswa dapat mempraktekkan tanya jawab menggunakan tarkib yang 

disajikan terkait topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة) 

 ح



 
 

 
 

Istima’ 

1. Siswa dapat menunjukkan huruf/kata yang disajikan sesuai dengan bunyi 

yang didengar terkait topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة) 
2. Siswa dapat memberi nomor pada gambar sesuai dengan bunyi yang 

didengar terkait topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة)   
Kalam 

1. Siswa dapat memperagakan tanya jawab sesuai dengan contoh yang 

disajikan terkait topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة) 
2. Siswa dapat merangkai kalimat secara lisan sesuai dengan contoh yang 

disajikan terkait topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة) 
Qiraah 

1. Siswa dapat mendemonstrasikan bacaan yang disajikan terkait topik 

 (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة)
2. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang disajikan terkait topik 

 (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة)
Kitabah 

1. Siswa dapat menyalin huruf/kata/frase dengan baik dan benar yang 

disajikan terkait topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة) 
2. Siswa dapat menghubungkan huruf-huruf yang disajikan menjadi kosa 

kata terkait topik (التعارف، غرفة الجلوس، الحديقة)  

 

 

 

 

  

 ط



 
 

 
 

Tujuan dan Indikator Pembelajaran 

Semester 2 

Tujuan 

Setelah mata pelajaran Bahasa Arab selesai, siswa diharapkan mampu: 

1. Mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dalam percakapan 

sehari-hari 

2. Mengetahui dan mengingat kosa kata baru yang disajikan sesuai topik 

3. Mengetahui tarkib sederhana yang sering digunakan dalam dalam 

percakapan sehari-hari 

4. Membedakan bunyi huruf, kata, dan frase dengan baik dan benar yang 

disajikan sesuai topik 

5. Mengucapkan kalimat sederhana dengan baik dan benar yang disajikan 

sesuai topik 

6. Membaca kalimat sederhana dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah 

bunyi huruf hijaiyah 

7. Menulis huruf, kata dan frase dengan baik dan benar yang disajikan 

sesuai topik   

Indikator 

Hiwarat ittishaliyah 

1. Siswa dapat menemukenali istilah-istilah yang sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari terkait topik ( األلوان، الفصل، مكتبة

 (المدرسة
2. Siswa dapat menyebutkan istilah-istilah yang sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari terkait topik ( األلوان، الفصل، مكتبة

 (المدرسة
Mufradat 

1. Siswa dapat menjodohkan mufradat dengan gambar yang sesuai terkait 

topik ( سةاأللوان، الفصل، مكتبة المدر ) 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar yang disajikan terkait topik 

 (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة)
Tarkib  

1. Siswa dapat mendiskusikan tarkib yang disajikan terkait topik ( ،األلوان

  (الفصل، مكتبة المدرسة
2. Siswa dapat mempraktekkan tanya jawab menggunakan tarkib yang 

disajikan terkait topik (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة) 

 ي



 
 

 
 

Istima’ 

1. Siswa dapat menunjukkan huruf/kata yang disajikan sesuai dengan bunyi 

yang didengar terkait topik (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة) 
2. Siswa dapat memberi nomor pada gambar sesuai dengan bunyi yang 

didengar terkait topik (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة)   
Kalam 

1. Siswa dapat memperagakan tanya jawab sesuai dengan contoh yang 

disajikan terkait topik (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة) 
2. Siswa dapat merangkai kalimat secara lisan sesuai dengan contoh yang 

disajikan terkait topik (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة) 
Qiraah 

1. Siswa dapat mendemonstrasikan bacaan yang disajikan terkait topik 

 (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة)

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang disajikan terkait topik ( ،األلوان

مدرسةالفصل، مكتبة ال ) 

Kitabah 

1. Siswa dapat menyalin huruf/kata/frase dengan baik dan benar yang 

disajikan terkait topik (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة) 
2. Siswa dapat menghubungkan huruf-huruf yang disajikan menjadi kosa 

kata terkait topik (األلوان، الفصل، مكتبة المدرسة)  
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Daftar Isi 

Kata Pengantar .... ج  

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar .... د 

Tujuan dan Indikator Pembelajaran .... ح 

Petunjuk Penggunaan Buku .... ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الت ََّعاُرفُ  :اَْلِوْحَدُة ْاأُلْوَلى

 

 
 اَْلِوْحَدُة الثَّانَِيُة: ُغْرَفُة الُجُلْوسِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اَْلِوْحَدُة الثَّالَِثُة: الَحِديْ َقةُ 

 51...  3-2اَْلُمَراَجَعُة اأُلْوَلى: الِوْحَداُت 
 

لُ وَّ األَ  لُ صْ الفَ   

 2 

 28 

 35 

 ص



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 األَْلَوانُ اَْلِوْحَدُة الرَّاِبَعُة: 

 

 
 اَْلِوْحَدُة الَخاِمَسُة: الَفْصلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اَْلِوْحَدُة ْالسَّاِدَسُة: َمْكتَ َبُة اْلَمْدَرَسةِ 
 

 278...  4-4اَْلُمَراَجَعُة الثَّانَِيُة: الِوْحَداُت 
 223...  ِسِجُل النُُّصْوِص َواْلِحَوارَاتِ 

Daftar Pustaka ... 122 

 

  

اِنيثَّ ال لُ صْ الفَ   

 50 

 04 

 35 

 ق



 
 

 
 

 

 

 اَْلِوْحَدُة ْاأُلْوَلى

 الت ََّعاُرفُ 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 الت ََّعاُرفُ 

تَِّصالَِيةُ   (Pelajaran Pertama: Percakapan Komunikatif) الدَّْرُس اأَلوَُّل: الِحَوارَاُت ااْلِ

 الِحَواُر اأَلوَّلُ 
 السَّاَلُم َعَلْيُكمْ  : 2طالب 

 السَّاَلم َوَرْحَمُة الله : َوَعَلْيُكمُ  1طالب 

 َما اْسُمَك؟  : 2طالب 

 : ِاْسِمْي َأْحَمُد، َوأَْنَت؟ 1طالب 

 ِاْسِمْي أَِمْيُن، وََكْيَف َحاُلَك؟ : 2طالب 

 لله دُ مْ حَ ، الْ رٍ يْ خَ بِ :  1طالب 

 أَْهاًل َوَسْهاًل  : 2طالب 

 : أَْهاًل ِبكَ  1طالب 

 

 الِحَواُر الثَّاِني

 السَّاَلُم َعَلْيُكمْ  : 2طالب 

 : َوَعَلْيُكُم السَّاَلم َوَرْحَمُة الله 1طالب 

 َهَذا َأِخْي، ُهَو ُمَدرٌِّس َنِشْيطٌ  : 2طالب 

 : أَْهاًل َوَسْهاًل. َهَذا َزِمْيِلْي، ُهَو طَِبْيٌب ُمْخِلصٌ  1طالب 

 أَْهاًل َوَسْهاًل  : 2طالب 
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  (Pelajaran Kedua: Kosakata) اْلُمْفَرَداتُ : الدَّْرُس الثَّاِني

 
 

 

 
 

 
 

 ٌمَدرِّسٌ  َزِمْيلٌ  َأجٌ 
 

 
 

 
 

 
 

َبةٌ  َصاِحَبةٌ  ُأْختٌ   طَِبي ْ
 

 
 

 
 

 
 

 طَاِلبٌ  َنِشْيطٌ  طَِبْيبٌ 
 

 
 

 
 

 
 

 َصَحاِفيَّةٌ  ُمْجَتِهدٌ  طَالَِبةٌ 
 
 
 

 
 

 
 

 ُمَدّرَِسةٌ  ذَِكي   ُمَهْنِدسٌ 
 

 

0 



 
 

 
 

  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 الَقاِئَمة "أ" َوالَقاِئَمة "ب" الَِّتي تُ َناِسُب اْلَمْعَنى! : ِصْل بَ ْينَ 2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Hubungkanlah makna yang sesuai antara kelompok “A” dan 

kelompok “B”!( 

 الَقاِئَمة "ب"    الَقاِئَمة "أ"
 
 طَِبْيبٌ 

 
• 

  
• 

 
 
 

 
 َصاِحَبةٌ 

 
• 

  
• 

 
 
 

 
 ُمْجَتِهدٌ 

 
• 

  
• 

 
 
 

 
 َصَحاِفيَّةٌ 

 
• 

  
• 

 
 
 

 
 َنِشْيطٌ 

 
• 

  
• 
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  تَ ْرِجْم الَكِلَمات األَتَِية ِإَلى اللَُّغِة اإِلْنَدْونِْيِسيَّا! :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Terjemahkanlah kata-kata di bawah ini ke dalam Bahasa 

Indonesia!)   

 
 
 

  

 َأجٌ  طَالَِبةٌ  ُمَهْنِدسٌ 
..... ..... ..... 
   

 
 
 

  

َبةٌ  ُمَدّرَِسةٌ  ذَِكي    طَِبي ْ
..... ..... ..... 
   

 
 
 

  

  ٌمَدرِّسٌ  
 .....  
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  (Pelajaran Ketiga: Pola) الدَّْرُس الثَّاِلُث: الت ََّراِكْيبُ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اْسُمَك؟َما 

 ِاْسِمْي ُمَحمَّد

 

 َما اْسُمِك؟

 ِاْسِمْي َزْهَرة

 

 َمْن ُهَو؟

 ُهَو َأِخْي، ُهَو طَاِلٌب 

 

 َمْن ِهَي؟

َبةٌ   ِهَي ُأْخِتْي، ِهَي طَِبي ْ

 

 ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

 أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا 

 

 ِمْن أَْيَن أَْنِت؟

 أَنَا ِمْن بَاِلْمَبانج
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 !تَ َباَدِل السَُّؤاَل َوالَجَواَب َكَما ِفي اْلِمثَالِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Praktekkanlah tanya jawab secara bergantian seperti pada 

contoh!) 

 

 

 

 

 َما اْسُمَك؟
 ِاْسِمي .....

 ِمْن أَْيَن أَْنَت؟ 
 أَنَا ِمْن .....

   
 َهْل أَْنَت َجاِوي؟

 نَ َعْم، أَنَا .....
 َمْن ُهَو؟ 

 ُهَو ..... 
   

 َما اْسُمُه؟
 ِاْسُمُه.....

 ِمْن أَْيَن ُهَو؟ 
 ُهَو ِمْن .....

   
 َهْل ُهَو َجاِوي؟

 اَل، َبْل ُهَو .....
 َهْل ُهَو طَاِلٌب َمْجَتِهٌد؟ 

 نَ َعْم، ُهَو .....
 

 المثال : 

 ؟وَ هُ  نْ : مَ 2طالب    ؟كَ مُ ا اسْ : مَ 2طالب 

 ُهَو َأِخي: 1طالب    دُ مَ حْ ي أَ مِ سْ : اِ 1طالب 
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  !تَ َباَدِل السَُّؤاَل َوالَجَواَب َكَما ِفي اْلِمثَالِ  :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Praktekkanlah tanya jawab secara bergantian seperti pada 

contoh!) 

 

 

 

 

 ؟كِ مُ اسْ َما 
 ِاْسِمي .....

 ِمْن أَْيَن أَْنِت؟ 
 أَنَا ِمْن .....

   
 َهْل أَْنِت َجاِويَّة؟

 نَ َعْم، أَنَا .....
 ؟يَ هِ َمْن  

 .....  يَ هِ 
   

 َما اْسُمَها؟
 اْسُمَها.....

 ؟يَ هِ ِمْن أَْيَن  
 ِمْن ..... يَ هِ 

   
 َجاِويَّة؟ يَ هِ َهْل 

 ..... يَ هِ اَل، َبْل 
 طَالَِبٌة َمْجَتِهَدٌة؟ يَ هِ َهْل  

 ..... يَ هِ  نَ َعْم،
 

 

 المثال : 

 ؟يَ هِ  نْ : مَ 2 ةطالب   ؟كِ مُ ا اسْ : مَ 2 ةطالب

 َي ُأْخِتيهِ : 1طالب    فَاِطَمةُ ي مِ سْ : اِ 1 ةطالب
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  (Pelajaran keempat: Mendengarالرَّاِبُع: ااِلْسِتَماُع ) الدَّْرسُ 

 

 : َأِشْر ِإَلى َصْوِت )أ( َأْو )ع( الَِّذْي َسِمْعَتُه!2التَّْدرِْيُب   

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (أ) atau (ع) yang kamu dengar!) 

  ِعْسمٌ   مٌ سْ إِ 
  َعِجْيبٌ   َأِجْيبٌ 
  َعْسَودُ   َأْسَودُ 
  َعْرَنبٌ   أَْرَنبٌ 

  ِعْلمٌ   إِْلمٌ 
 

 

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ه( َأْو )حِإَلى َصْوِت ) : َأِشرْ 1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Tunjuklah bunyi (ح) atau (ه) yang kamu dengar!) 

  َحَذا  َهَذا
  َحَسنٌ   َهَسنٌ 
  َحَجرٌ   َهَجرٌ 

  ِحَصانٌ   ِهَصانٌ 
  ةٌ رَ جْ حُ   ةٌ رَ جْ هُ 
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  َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

َبةٌ   طَِبي ْ
 

َبةٌ     تَِبي ْ

  َزِمْيلٌ 
 

 َذِمْيلٌ  

  ُعْختٌ 
 

 ُأْختٌ  

  تَاِلبٌ 
 

 طَاِلبٌ  

  َصَحاِفيَّةٌ 
 

 َسَحاِفيَّةٌ  

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :4التَّْدرِْيُب 

(Latihan 4: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 حٌ أَ    َأجٌ 

 َنِشْيطٌ    َنِسْيطٌ 

 ُمَدرِّشٌ    ٌمَدرِّسٌ 

 ُمَهْنِدسٌ    ُمَحْنِدسٌ 

 تَِبْيبٌ    طَِبْيبٌ 
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  (Pelajaran kelima: Berbicara) الَخاِمُس: الَكاَلمُ  الدَّْرسُ 

 الِحَواَر َمَع زَِمْيِلَك! تَ َباَدلِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َما اْسُمك؟

 ِاْسِمْي .....

 ِمْن أَْيَن أَْنت؟

 ..... أَنَا ِمنْ 

 َمْن ُهَو؟

 ..... ُهوَ 

 َمْن ِهَي؟

 .....ِهَي 
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 ِاْسَأْل زَِمْيِلَك اْلُمَجاِوَر ُمَسْلَساًل  :1الّتْدرِْيُب 

 (Latihan 2: Bertanyalah pada teman sebelahmu secara berantai!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟َما اْسُمكَ 

 ِاْسِمْي .....

 ؟َما اْسُمكِ 

 ِاْسِمْي .....

 ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

 ..... أَنَا ِمنْ 

 ِمْن أَْيَن أَْنِت؟

 ..... أَنَا ِمنْ 

 َهْل أَْنِت َجاِويَّة؟

 ..... نَ َعْم، أَنَا

 َهْل أَْنَت َجاِوي؟

 ..... نَ َعْم، أَنَا
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  (Pelajaran Keenam: Membaca) ةُ اءَ رَ : القِ سُ ادِ الدَّْرُس السَّ 

 الِعَبارَاِت اآلتَِية!اَلِحْظ َواقْ َرأ 

(Perhatikan dan bacalah kalimat di bawah ini!) 

 ِاْسِمْي ُمَحمَّدٌ 

 أَنَا طَاِلٌب ِفي اْلَمْدَرَسِة اإِلبِْتَدائِيَّةِ 

 أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا

 

 ُهَو أَِبي

 ِهَي أُمِّي

 

 ُهَو َأِخْي، ُهَو ُمَدرٌِّس َنِشْيطٌ 

َبٌة ُمْجَتِهَدةٌ ِهَي ُأْخِتي، ِهَي   طَِبي ْ

 

 أَِبي ِمْن ُسْوَمْطَرة

 أُمِّي ِمْن َجاَوى

 

 أَِبي ُسْوَمْطرِي  

 أُمِّي َجاِويٌَّة 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة َشَفوِيًّا! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Jawablah pertanyaan berikut ini secara lisan!) 

 

 : ..... َهْل أَْنَت طَاِلٌب ِفي اْلَمْدَرَسِة اإِلْبِتَدائِيَِّة؟ -2
 : .....    َهْل أَبُ ْوَك َجاِوي ؟ -1
 : .....    َهْل َأُخْوَك ُمَدرٌِّس؟ -0
 : .....    َهْل َأُخْوَك ُمْجَتِهٌد؟ -4
 : .....   َهْل أَْنَت طَاِلٌب َنِشْيٌط؟ -0

 

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة َشَفوِيًّا! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Jawablah pertanyaan berikut ini secara lisan!) 

 

 : .....  َهْل أَْنِت طَالَِبٌة ِفي اْلَمْدَرَسِة اإِلْبِتَدائِيَِّة؟ -2
 : .....    َهْل أُمُِّك َجاِويٌَّة؟ -1
 : .....    َهْل ُأْخُتِك ُمَدّرَِسٌة؟ -0
 : .....    ُأْخُتِك ُمْجَتِهَدٌة؟َهْل  -4
 : .....   َهْل أَْنِت طَالَِبٌة َنِشْيطٌَة؟ -0
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  (Pelajaran ketujuh: Menulis) الدَّْرُس السَّاِبُع: الِكَتابَةُ 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الُحُرْوَف! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Salinlah huruf-huruf ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ أ

 _____ _____ _____ _____ _____ ب

 _____ _____ _____ _____ _____ ت

 _____ _____ _____ _____ _____ ث

 _____ _____ _____ _____ _____ ج

 _____ _____ _____ _____ _____ ح

 _____ _____ _____ _____ _____ خ

 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الَكِلَماِت! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Salinlah kata-kata ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ أَنَا

 _____ _____ _____ _____ _____ أَْنتَ 

 _____ _____ _____ _____ _____ أَْنتِ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ُهوَ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ِهيَ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ِاْسِميْ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ِاْسُمكَ 
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  ِصْل الُحُرْوَف اآلتَِيَة! :3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Gabungkanlah huruf-huruf di bawah ini!) 

 : ____________________ م ج ت ه د
 : ____________________ ط ا ل ب

 : ____________________ د س م ه ن

 : ____________________ ن ش ي ط

 : ____________________ ط ب ي ب ة

 : ____________________ ص ح ا ف ي ي ة

 : ____________________ م د ر ر س

 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الِعَبارَاِت! :4الّتْدرِْيُب 

(Latihan 4: Salinlah kalimat-kalimat ini!) 

 ____________________ ِاْسِمْي فَاِطَمةٌ 
 ____________________ أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا

َبةٌ   ____________________ ِهَي ُأْخِتْي، ِهَي طَِبي ْ

 ____________________ ُهَو َأِخْي، ُهَو ُمَدرٌِّس َنِشْيطٌ 

 ____________________ أَِبي ِمْن ُسْوَمْطَرة

 ____________________ َجاَوىأُمِّي ِمْن 

 ____________________ أَنَا طَالَِبٌة َنِشْيطَةٌ 
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َها" ي ُ
َ
أ َٰٓئَِلۡۡلن َاُسۡٱَۡيََٰٰٓ ُۡشُعوٗباَۡوَقبَا ۡوََجَعل َنَُٰكم  نَثيَٰ

ُ
ِنَۡذَكرَٖۡوأ َنَُٰكمۡم  إِن َاَۡخلَق 

ِۡعنَدۡ َرَمُكم  ك 
َ
ۡأ ۡإِن َ ِۡٱلَِتَعاَرفُوَٰٓا ْۚ ۡۡلل َ ْۚۡإِن َ َُٰكم  ت َقى

َ
َۡٱأ ۡ"٣١َعلِيٌمَۡخبِير ۡۡلل َ

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

 (20)الحجرات:           
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 اَْلِوْحَدُة الثَّانَِيةُ 

 ُغْرَفُة الُجُلْوسِ 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 ُغْرَفُة الُجُلْوسِ 

تَِّصالَِيةُ   (Pelajaran Pertama: Percakapan Komunikatif) الدَّْرُس اأَلوَُّل: الِحَوارَاُت ااْلِ
 الِحَواُر اأَلوَّلُ 

 : َمَساَء الَخْيِر يَا ُسْلطَان  عبد الله

 : َمَساَء الن ُّْوِر، ِمْن أَْيَن أَْنَت يَا َعْبُد الله؟  سلطان

ُر ِكَتاَب الِفْقِه َلكَ : أَنَا ِمَن اْلَمْسجِ   عبد الله  ِد َسَأْسَتِعي ْ

 : طَيِّْب، تَ َفضَّل أُْدُخْل يَا َعْبُد الله  سلطان

َلةٌ   عبد الله  : َهِذِه الُغْرَفُة َجِمي ْ

 رَّفِّ : نَ َعم، َهِذِه ُغْرَفُة الُجُلْوِس. تَ َفضَّل ُخِذ الِكَتاَب َعَلى ال  سلطان

 : ُشْكرًا يَا ُسْلطَان  عبد الله

 هلّ : ُشْكرًا لِ   سلطان
 

 الِحَواُر الثَّاِني
 : َماَذ تَ ْفَعِلْيَن ِفي اْلَمَساِء يَا َعاِئَشة سيتي

 : َأْجِلُس ِفي ُغْرَفِة الُجُلْوِس َوَأْشَرُب َشايَّ  عائشة

 : َهْل َتْجِلُس ِفي ُغْرَفِة الُجُلْوِس َمَع اأُلْسَرِة؟  سيتي

 : نَ َعم، َأْجِلُس ِفي ُغْرَفِة الُجُلْوِس َمَع اأُلْسَرِة    عائشة

 : َأْحَسن، َلِك ُأْسَرٌة َسِعْيَدةٌ  سيتي
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  (Pelajaran Kedua: Kosakata) اْلُمْفَرَداتُ : الدَّْرُس الثَّاِني
 

 
 

  

 نَاِفَذةٌ  أَرِْيَكةٌ  تِْلَفازٌ 
 
 
 

 ظ
 
 

 
 

 َرف   ِمْذيَاعٌ  َزْهَرةٌ 
 
 
 

 
 

 
 

 ُصْورَةٌ  ِبَساطٌ  َمْكَتبٌ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 َجرَّةٌ  َرْسمٌ  ِوَساَدةٌ 
 

 
 

  

 ُمَكيَُّف الَهَواءِ  ِمْصَباحٌ  ِمْرَوَحةٌ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 
 ِصْل بَ ْيَن اْلُمْفَرَداِت َوالصَُّوِر اْلُمَناِسَبِة! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: hubungkanlah kata dengan gambar yang sesuai!) 

 
 َرف  
 

 
• 

 
• 

 

 
 ِبَساطٌ 

 

 
• 

 
• 

 

 
 أَرِْيَكةٌ 

 

 
• 

 
• 

 

 
 ِوَساَدةٌ 

 

 
• 

 
• 

 

 
 ِمْذيَاعٌ 

 

 
• 

 
• 
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  اُْكُتِب الَكِلَماِت اْلُمَناِسَبة بِالصَُّوِر اآلتَِيِة! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Tulislah kalimat yang sesuai dengan gambar berikut!) 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 
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  (Pelajaran Ketiga: Pola) الدَّْرُس الثَّاِلُث: الت ََّراِكْيبُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذَ هَ 

 ِبَساطٌ 

 ِمْذيَاعٌ 

 تِْلَفازٌ 

 َرْسمٌ  أَرِْيَكةٌ 

 َرف  

 َمْكَتبٌ 
 ِمْصَباحٌ 

 ُمَكيَُّف الَهَواءِ 

 هِ ذِ هَ 

 ِمْرَوَحةٌ 

 نَاِفَذةٌ 

 ِوَساَدةٌ 

 َزْهَرةٌ 

 َجرَّةٌ 

 ُصْورَةٌ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 

 : اَلِحْظ الت ََّراِكْيَب التَّالَِيَة!2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Perhatikan tarkib berikut!) 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 ..... ..... <<َزْهَرٌة  ..... ..... << َجرَّةٌ  ..... ..... << ُصْوَرةٌ 
 
 
 
 

  

 ..... ..... << ِمْرَوَحةٌ  ..... ..... << نَاِفَذةٌ  ..... ..... << ِوَساَدةٌ 
 

 المثال:

 ِوَساَدةٌ  هِ ذِ هَ <<  ِوَساَدةٌ 

 ِمْرَوَحةٌ  هِ ذِ هَ <<  ِمْرَوَحةٌ 
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  : اَلِحْظ الت ََّراِكْيَب التَّالَِيَة!1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Perhatikan tarkib berikut!) 

  

 

 

 

 
 
 

  

 .....  <<ُمَكيَُّف الَهَواِء  ..... ..... << ِبَساطٌ  ..... ..... << أَرِْيَكةٌ 
 
 
 

  

 ..... ..... << َرف   ..... ..... <<ِمْذيَاٌع  ..... ..... << تِْلَفازٌ 
 
 
 

  

 ..... ..... << َمْكَتبٌ  ..... .... << ِمْصَباحٌ  ..... ..... << َرْسمٌ 
 

 المثال:

 َرف   اذَ هَ <<  َرف  

 ِمْصَباحٌ  اذَ هَ <<  ِمْصَباحٌ 
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  (Pelajaran keempat: Mendengarالرَّاِبُع: ااِلْسِتَماُع ) الدَّْرسُ 

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ش( َأْو )س: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (س) atau (ش) yang kamu dengar!) 
  َشيَّارَةٌ   َسيَّارَةٌ 
  َشِلْيمٌ   َسِلْيمٌ 

  ِشَمالٌ   ِسَمالٌ 
  ُشكَّرٌ   ُسكَّرٌ 
لٌ  لٌ   َسالَّ   َشالَّ

 

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 
 ِمْزيَاعٌ    ِمْذيَاٌع 

 ِوثاَدةٌ    ِوَساَدةٌ 

 َمْقَعدٌ     َمْكَعدٌ 

 َرْصمٌ    َرْسمٌ 

 تِْلَفازٌ     ِطْلَفازٌ 
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  اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 
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  (Pelajaran kelima: Berbicara) الَخاِمُس: الَكاَلمُ  الدَّْرسُ 

 الِحَواَر َمَع زَِمْيِلَك! تَ َباَدلِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 َرْسمٌ  -2
 ُمَكيَُّف الَهَواءِ  -1
 أَرِْيَكةٌ  -0

 ِمْصَباحٌ  -4 
 تِْلَفازٌ  -0

  

َلِتِك!تَ َباَدلِ  :1 الّتْدرِْيبُ   ي الِحَواَر َمَع زَِمي ْ

(Latihan 2: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 َزْهَرةٌ  -0  نَاِفَذةٌ  -0
 ِوَساَدةٌ  -4

 ُصْورَةٌ  -2 
 ِمْرَوَحةٌ  -1

 المثال:

؟   2طالب   : َهْل َهَذا َرف 

 : نَ َعْم، َهَذا َرف   1طالب 

 المثال:

 : َهْل َهِذِه َجرٌَّة؟   2طالبة 

 : نَ َعْم، َهِذِه َجرَّةٌ  1طالبة 
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  !ةِ لَ ئِ سْ األَ  نِ عَ  بْ جِ : أَ 3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Jawablah pertanyaan berikut!) 

 َهَذا؟ا مَ  -2

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

   

 ِه؟َهذِ  امَ  -1
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  (Pelajaran Keenam: Membaca) ةُ اءَ رَ : القِ سُ ادِ الدَّْرُس السَّ 

َرِأ اْلِعَبارَاِت التَّالَِيَة!  ِاق ْ

(Bacalah kalimat berikut!) 

َسِعْيَدٌة، َنْسَترُِح ِفي ُغْرَفِة الُجُلْوِس بَ ْعَد َصاَلِة  يْ تِ رَ سْ أُ 
  الَعْصِر.

 
 
 
 

 .َرْسمٌ تِْلَفاٌز وَ وَ  أَرِْيَكةٌ ِفي ُغْرَفِة الُجُلْوِس 
  

 
 
 
 

  ُيَشاِهُد َأْحَمُد َوَعائَِلِتِه التِّْلَفاَز ِفي ُغْرَفِة الُجُلْوِس.
 
 
 

  َهِذِه ُغْرَفُة الُجُلْوِس ِفي بَ ْيِتْي، الُغْرَفُة َنِظْيٌف َوُمَنظٌَّم.
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 تَ ْرِجِم الَكِلَمَة الَِّتْي َتْحتَ َها الَخطٌّ! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Terjemahkan kata yang bergaris bawah!) 

 : ..........   َكِبي ْرٌ   تِْلَفازٌ َهَذا  -2
 : .......... رِْيَكةِ األَ َجَلَس اأَلُب َعَلى  -1
 : .......... ُمَكيََّف الَهَواءِ َأْشَعَل ُسْلطَان  -0
 : .......... ِفي ُغْرَفِة الُجُلْوسِ  اْلِمْذيَاعُ  -4
  : ..........  ِبَساطِ نَاَم الِقطُّ َعَلى  -0

 : ِاقْ َرِإ الِعَبارَاِت األَتَِيَة ثُْم ِصْل ِإَلى الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Bacalah kalimat di bawah ini kemudian hubungkan pada 

gambar yang sesuai!) 

 
 َجِدْيَدةٌ  ِمْرَوَحةٌ َهِذِه 

 

 
•                        • 

 

 
 الِوَساَدةِ َجَلَس َعِليُّ َجاِنَب 

 

 
•                        • 

 

 
 النَّاِفَذةِ َدَخَل الَهَواُء ِمَن 

 

 
•                        • 
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  (Pelajaran ketujuh: Menulis) السَّاِبُع: الِكَتابَةُ الدَّْرُس 

 اَلِحْظ َهِذِه الُحُرْوَف ثُمَّ اْنَسْخَها! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Perhatikan huruf-huruf berikut kemudian salinlah!) 

 ت
 ت... ...ت... ...ت ت

    
    
    

 تَ بَّتْ  َشْتم   ِتْسع   ُمْسِلَمات  
    
    
    

 

 ِصْل الُحُرْوَف اآلتَِيَة! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Gabungkanlah huruf-huruf di bawah ini!) 

 : ____________________ م ر و ح ة
 : ____________________ ج ز ز ة

 : ____________________ ن ا ف ذ ة

 : ____________________ م ك ت ب 

 ____________________:  م ذ ي ا ع 

 

01 



 
 

 
 

  : اُْرُسْم الصُّْورََة اْلُمَناِسَبَة بِالَكِلَماِت الَتالَِيِة!3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Lukislah gambar yang sesuai dengan kata berikut!) 

 

 ِمْذيَاعٌ  -2

 

 

 أَرِْيَكةٌ  -1

 

 

 تِْلَفازٌ  -0

 

 

 ِوَساَدةٌ  -4

 

 

 ِمْصَباحٌ  -0
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ۡ"َخي ُرَۡجلِي ٍسۡفِيۡالز ََماِنۡكَِتاٌبۡۡ"
Sebaik-baik teman ketika duduk adalah buku 

 

 

 تنبي(أبو الطيب الم) 
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 اَْلِوْحَدُة الثَّاِلَثةُ 

 الَحِديْ َقةُ 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 الَحِديْ َقةُ 

تَِّصالَِيةُ   (Pelajaran Pertama: Percakapan Komunikatif) الدَّْرُس اأَلوَُّل: الِحَوارَاُت ااْلِ

 الِحَواُر اأَلوَّلُ 
 ِفي ُعْطَلِة َهَذا اأُلْسبُ ْوِع؟: َماَذا َستَ ْفَعُل  حمدان

 : رُبََّما َسَأْذَهُب إَِلى الَحِديْ َقةِ  رملي

 : َهْل َتْذَهُب َمَع أَبِْيَك؟ حمدان

 نَ َعْم، أَْذَهُب إَِلى الَحِديْ َقِة َمَع أَِبي، أُرِْيُد َأْن ُأَساِعُدُه فِي َسِقَي الن ََّباتَاتِ  : رملي

 َحَسناً. أَرَاَك َرُجاًل ُمْجَتِهًدا : حمدان

 ُشْكرًا َلَك يَا َحْمَدان : رملي

 

 الِحَواُر الثَّاِني

َرة؟ ليلى  : َما ِهَوايَ ُتِك يَا أَِمي ْ

 ي زِرَاَعُة الزَّْهَرِة ِفي الَحِديْ َقةِ : ِهَوايَتِ  أميرة

 : َأيُّ َزْهَرٍة ُتِحبِّْيَن؟ ليلى

 : ُأِحبُّ الَوْرَدَة َوالَيْسِمْين. وما ِهَوايَ ُتِك يَا لَي َْلى؟ أميرة

 : ِهَوايَِتي السََّفُر َوالِقرَاَءُة أَْيًضا ليلى

َلةٌ  أميرة  : َهَذاِن ِهَوايٌَة َجِمي ْ
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  (Pelajaran Kedua: Kosakata) اْلُمْفَرَداتُ : الثَّاِنيالدَّْرُس 

 
 
 

  

 َنْحلٌ  َزْهَرةٌ  َشَجَرةٌ 
 
 
 

  
 
 

 َوَرقٌ  َكْمءٌ  َحَجرٌ 
  

 
 
 

 
 ُعْشبٌ  َدْلوٌ  َحَنِفيَّةٌ 
  

 
 

 

 فَ رَاَشةٌ  ِمَرشَّةٌ  ِمْعَولٌ 
 
 
 

  
 

 ِبرَْكةٌ  ُخْرطُْوُم اْلَماءِ  ُسْورٌ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 الَقاِئَمة "أ" َوالَقاِئَمة "ب" الَِّتي تُ َناِسُب اْلَمْعَنى! : ِصْل بَ ْينَ 2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Hubungkanlah makna yang sesuai antara kelompok “A” dan 

kelompok “B”!( 

 الَقاِئَمة "ب"   الَقاِئَمة "أ"
 
 َحَجرٌ 

 
• 

 
• 
 

 
 
 

 
 ُخْرطُْوُم اْلَماءِ 

 
• 

 
• 

 
 
 

 
 َدْلوٌ 

 
• 

 
• 

 
 
 

 
 ُسْورٌ 

 
• 

 
• 

 
 
 

 
 َحَنِفيَّةٌ 

 
• 

 
• 
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  ِلُكلِّ ُصْورَِة التَّالَِيِة! اُْكُتْب اْلُمْفَرَدات :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Tulislah kosakata di setiap gambar berikut!) 

 
 
 

  

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

  

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

  

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

  

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

09 



 
 

 
 

  (Pelajaran Ketiga: Pola) الدَّْرُس الثَّاِلُث: الت ََّراِكْيبُ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كَ لِ ذَ 

 ُسْورٌ 

 َوَرقٌ 

 َحَجرٌ 

 ِمْعَولٌ  َنْحلٌ 

َماءِ ُخْرطُْوُم الْ   ُعْشبٌ  

 َدْلوٌ 

 َكْمءٌ 

تِْلكَ 
 كَ 

 ِمَرشَّةٌ  َشَجَرةٌ 

 فَ رَاَشةٌ 

 ِبرَْكةٌ 

 َزْهَرةٌ 

 َحَنِفيَّةٌ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 

 : اَلِحْظ الت ََّراِكْيَب التَّالَِيَة!2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Perhatikan tarkib berikut!) 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 ..... ..... <<فَ رَاَشٌة  ..... ..... <<ِمَرشٌَّة  ..... ..... << ِبرَْكةٌ 
 
 
 
 

  

 ..... ..... <<َزْهَرٌة  ..... ..... <<َشَجَرٌة  ..... ..... <<َحَنِفيٌَّة 
 

 

 المثال:

 َزْهَرةٌ  تِْلكَ <<  َزْهَرةٌ 

 ِمَرشَّةٌ  تِْلكَ <<  ِمَرشَّةٌ 
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  : اَلِحْظ الت ََّراِكْيَب التَّالَِيَة!1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Perhatikan tarkib berikut!) 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 ..... ..... <<ِمْعَوٌل  .....  <<ُخْرطُْوُم اْلَماِء  ..... ..... <<ُسْوٌر 
 
 
 

  

 ..... ..... <<َحَجٌر  ..... ..... <<ُعْشٌب  ..... ..... <<َدْلٌو 
 
 
 

  

 ..... ..... <<َنْحٌل   ..... ..... <<َوَرٌق  ..... ..... <<َكْمٌء 
 

 المثال:

 َنْحلٌ  كَ لِ ذَ <<  َنْحلٌ 

 َدْلوٌ  كَ لِ ذَ <<  َدْلوٌ 
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  (Pelajaran keempat: Mendengarالرَّاِبُع: ااِلْسِتَماُع ) الدَّْرسُ 

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ز( َأْو )ذ: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ذ) atau (ز) yang kamu dengar!) 

  َزْهَرةٌ   َذْهَرةٌ 
  زَِكي    ذَِكي  
  زِْكرٌ   ذِْكرٌ 
  َزَبدٌ   َذَبدٌ 
  َزَمنٌ   َذَمنٌ 

 

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

  َدْلوٌ 
 

 َذْلوٌ   

  ِمَرسَّةٌ 
 

 ِمَرشَّةٌ   

  ُعْشبٌ 
 

 ُعْصبٌ   

 َحَنِفيٌَّة 
 

 َهَنِفيَّةٌ   

  َوَركٌ 
 

 َوَرقٌ   
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  اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 
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  (Pelajaran kelima: Berbicara) الَخاِمُس: الَكاَلمُ  الدَّْرسُ 

 الِحَواَر َمَع زَِمْيِلَك! تَ َباَدلِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 َكْمءٌ  -2
 َنْحلٌ  -1
 ُسْورٌ  -0

 ُعْشبٌ  -4 
 ِمْعَولٌ  -0

 

َلِتِك!تَ َباَدلِ  :1 الّتْدرِْيبُ   ي الِحَواَر َمَع زَِمي ْ

(Latihan 2: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 َحَنِفيَّةٌ  -2
 ِبرَْكةٌ  -1
 َشَجَرةٌ  -0

 ِمَرشَّةٌ  -4 
 فَ رَاَشةٌ  -0

 

 المثال:

  .َدْلوٌ  كَ لِ ذَ :  2طالب 

ْلُو َجِمْيٌل.:  1طالب   الدَّ

 المثال:

  .َزْهَرةٌ  تِْلكَ :  2 ةطالب

َلٌة.:  1 ةطالب  الزَّْهَرُة َجِمي ْ
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  !ةِ لَ ئِ سْ األَ  نِ عَ  بْ جِ : أَ 3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Jawablah pertanyaan berikut!) 

 ؟كَ لِ ذَ َما  -2

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

 ؟تِْلكَ  َما -1
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  (Pelajaran Keenam: Membaca) ةُ اءَ رَ : القِ سُ ادِ الدَّْرُس السَّ 

َرْأ! :2 الّتْدرِْيبُ   ِاق ْ

(Latihan 1: Bacalah!) 

  

ِإَذا َجاَء يَ ْوُم الَعْطَلِة َيْشَتِغُل َزيَّن ِفي 
 الَحِديْ َقِة َمَع ُأْسَرتِِه.

 
 
 
 

 

َحِديْ َقُة بَ ْيِتْي، الَحِديْ َقُة َجِمْيٌل  تِْلكَ 
 َوَنِظْيٌف َوُمْفرٌِح.

 
 

 

َمَع ُأْخِتِه ِفي  َأَكَل َرْحَمِدي الَفَواِكهَ 
 الَحِديْ َقِة.

 
 
 

 
 
 

 .وُسْورٌ  َزْهَرةٌ َشَجَرٌة و ِفي الَحِديْ َقِة 
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َرْأ ثُمَّ ِصْل بَ ْيَن الِعَبارَِة اْلُمَماثَِلِة! :1الّتْدرِْيُب    ِاق ْ

(Latihan 2: Bacalah kemudian hubungkan dengan kalimat yang serupa!) 

ْي ِفي الَحِديْ َقةِ  •             • الَحِديْ َقِة بِالدَّرَّاَجةِ أَْذَهُب إَِلى   َيْشَتِغُل أَِبْي َوأُمِّ
 الَحِديْ َقُة َقرِْيٌب ِمَن البَ ْيتِ  •             • َشَجَرُة الت ُّفَّاَحِة َجاِنَب السُّْورِ 

 َحِديْ َقٌة َواِسَعةٌ َورَاَء البَ ْيِت  •             • الَحِديْ َقُة َقرِْيٌب ِمَن البَ ْيتِ 
ْي ِفي الَحِديْ َقةِ   أَْذَهُب إَِلى الَحِديْ َقِة بِالدَّرَّاَجةِ  •             • َيْشَتِغُل أَِبْي َوأُمِّ

 َشَجَرُة الت ُّفَّاَحِة َجاِنَب السُّْورِ  •             • َورَاَء البَ ْيِت َحِديْ َقٌة َواِسَعةٌ 
 

 َحْرَف )خ( َأَماَم الِعَبارَِة اْلُمْخَتِلَفِة!: ُأْكُتْب 3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Tulislah huruf (خ) di depan kalimat yang berbeda!) 

 )....( َعاَئَشُة إَِلى الَحِديْ َقةِ  تْ بَ هَ ذَ  -2
 )....( َعاِئَشُة إَِلى الَحِديْ َقةِ  تْ بَ هَ ذَ 
 )....( َعاِئَشُة إَِلى اْلَمْدَرَسةِ  تْ بَ هَ ذَ 
 

 )....(  الَحِديْ َقِة َزْهَرٌة ُمَلوَّنَةٌ ِفي  -1
 )....(  ِفي البَ ْيِت َزْهَرٌة ُمَلوَّنَةٌ 

 )....(  ِفي الَحِديْ َقِة َزْهَرٌة ُمَلوَّنَةٌ 
 

 )....( طَاَر النَّْحُل َحْوَل الشََّجَرةِ  -0
 )....( طَاَر النَّْحُل َحْوَل الشََّجَرةِ 

 )....( َحْوَل الشََّجَرةِ  َفرَاَشةُ طَاَر ال
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  (Pelajaran ketujuh: Menulis) الدَّْرُس السَّاِبُع: الِكَتابَةُ 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الُحُرْوَف! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Salinlah huruf-huruf ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ د

 _____ _____ _____ _____ _____ ذ

 _____ _____ _____ _____ _____ ر

 _____ _____ _____ _____ _____ ز

 _____ _____ _____ _____ _____ س

 _____ _____ _____ _____ _____ ش

 _____ _____ _____ _____ _____ ص

 _____ _____ _____ _____ _____ ض

 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الَكِلَماِت! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Salinlah kata-kata ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ كَ لِ ذَ 

 _____ _____ _____ _____ _____ تِْلكَ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ُعْشبٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ َكْمءٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ َحَنِفيَّةٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ِبرَْكةٌ 

 

49 



 
 

 
 

  اَلِحْظ َهِذِه الُحُرْوَف ثُمَّ اْنَسْخَها! :3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Perhatikan huruf-huruf berikut kemudian salinlah!) 

 ظ
 ظ... ...ظ... ...ظ ظ

    
    
    
 َغِلْيظ   َمْظَهر   َظْهر   ُحفَّاظ  
    
    
    

 

 التَّالَِيَة لَِتُكْوَن َكِلَمًة!: رَتِِّب الُحُرْوَف 4الّتْدرِْيُب 

(Latihan 4: Susunlah huruf –huruf berikut ini agar menjadi sebuah 

kalimat!) 

 : ____________________ ز ه ر ة
 : ____________________ ب ر ك ة

 : ____________________ م ر ش ش ة

 : ____________________ س و ر

 ____________________:  د ل و

 : ____________________ ح ج ر
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ۡ

ۡ

ۡ

ۡ

ۡ

"َۡ ۡالل َ ۡالَجَماَلۡۡإِن َ ۡ"َجِمي ٌلَۡوُيِحب ُ
Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan 

 

 )رواه الطبراني(

  

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 ىلَ وْ األُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ لْ اَ 
 3-2الِوْحَداُت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 !أ، ب، أو ج نَ يْ ب َ  ةَ حَ يْ حِ الصَّ  ةَ ابَ جَ اإلِ  رْ ت َ خْ اِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Pilihkah salah satu jawaban yang benar antara ب ,أ, atau ج!) 

 ..... ُمَحمَّد، أَنَا ِمْن َجاَكْرتَا. -2
 ِاْسُمكِ  -ج ِاْسُمكَ  -ب ِاْسِميْ  -أ

 .دٌ هِ تَ جْ مُ  بٌ الِ طَ  م، .....يْ اهِ رَ ب ْ إِ  هُ مُ سْ اِ  -1
 ِهيَ  -ج ُهوَ  -ب أَنَا -أ

 .ةٌ صَ لِ خْ مُ  ةٌ بَ ي ْ بِ طَ  يَ ة، هِ رَ هْ ..... زَ  -0
 ِاْسُمَها -ج ِاْسُمهُ  -ب ِاْسِميْ  -أ

 ..... تِْلَفاٌز َأْحَمد. -4
 َهَذانِ  -ج َهِذهِ  -ب َهَذا -أ

 ..... نَاِفَذُة بَ ْيِتْي. -0
 َهَذانِ  -ج َهِذهِ     -ب َهَذا -أ

  ..... َنْحٌل َجِمْيٌل. -6
 َهِذهِ  -ج تِْلكَ  -ب َذِلكَ  -أ

 ..... َشَجَرُة الت ُّفَّاَحِة. -0
 تِْلكَ  -ج َهَذا -ب َذِلكَ  -أ

 ..... بِرَْكُة السََّمِك. -7
 تِْلكَ  -ج َذِلكَ  -ب َهَذا -أ

 .أَرِْيَكةٌ .....  -9
 تِْلكَ  -ج َهِذهِ  -ب َهَذا -أ

 ..... ِمْذيَاٌع. -27
 تِْلكَ  -ج َذِلكَ  -ب  َهِذهِ  -أ

 

00 



 
 

 
 

  اْلُمَناِسَبِة! ِصْل بَ ْيَن اْلُمْفَرَداِت َوالصَُّورِ  :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Hubungkanlah antara kosakata dan gambar yang sesuai!) 

 
 
 

 
 ِمْذيَاعٌ 

  
 ُأْختٌ 

 

     
 
 
 

 
 ِمْرَوَحةٌ 

  
 َرْسمٌ 

 

     
 
 
 

 
 فَ رَاَشةٌ 

  
 طَِبْيبٌ 

 

     
 
 
 

 
 تِْلَفازٌ 

  
 َشَجَرةٌ 
 

 

     
 
 
 

 
 َكْمءٌ 

  
 ُسْورٌ 
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  َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

  َدْلوٌ 
 

 َذْلوٌ   

  َأخٌ 
 

 َأحٌ   

  نَاِفَذةٌ 
 

 نَاِقَذةٌ   

 تَاِلٌب  
 

 طَاِلبٌ   

  ُمَحْنِدسٌ 
 

 ُمَهْنِدسٌ   

 

 ِصْل الُحُرْوَف اآلتَِيَة! :4الّتْدرِْيُب 

(Latihan 4: Gabungkanlah huruf-huruf di bawah ini!) 

 : ____________________ م ر و ح ة
 : ____________________ ن ا ف ذ ة

 : ____________________ م د ر ر س

 : ____________________ ك م ء

 : ____________________ ع ش ب 
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ۡ

ۡ

ۡ

ۡ

لَُدَۡعالًِما" ۡۡفَلَي َسۡال َمر ُءۡيُو  ۡ"َتَعل َم 
Belajarlah kamu karena orang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu 

 

 )ابن حبان( 
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 اَْلِوْحَدُة الرَّاِبَعةُ 

 األَْلَوانُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 األَْلَوانُ 

تَِّصالَِيةُ الدَّْرُس اأَلوَُّل:   (Pelajaran Pertama: Percakapan Komunikatif) الِحَوارَاُت ااْلِ
 الِحَواُر اأَلوَّلُ 

 : ِلَمْن َهِذِه السَّيَّارَة يَا َزيَّن؟ إمام

 : َهِذِه َسيَّاَرِتيْ  زيَّن

َلٌة َلْونُُه َأْحَمرُ  إمام  : َهِذِه َشيَّاَرٌة َجِمي ْ

 السََّيارََة َكِثي ْرًا: نَ َعْم، ُأِحبُّ َهِذِه  زيَّن

 : إَِلى أَْيَن َسَتْذَهُب ِبَهِذِه السََّياَرِة؟ إمام

 : أُرِْيُد َأْن أَْذَهَب إَِلى َحِديْ َقِة الَحيَ َوانَاتِ  زيَّن

 : َهْل َتْذَهُب َمَع َعائَِلِتَك؟ إمام

 : نَ َعْم، أَْذَهُب إَِلى َحِديْ َقِة الَحيَ َوانَاِت َمَع َعائَِلِتيْ  زيَّن

 

 الِحَواُر الثَّاِني

 : أُْنظُرِْي إَِلى َذِلَك قُ زَحٍ  آتيك

 : َما َأْجَمَل َهَذا اْلَمْنظَر، َما َشاَء الله فرح

َعُة أَْلَوانٍ  آتيك  : نَ َعْم، الُقزَُح َجِمْيٌل َوَلُه َسب ْ

 : َلْونُُه َأْحَمُر َوَأْصَفُر َوَأْخَضُر   فرح

 َوأَْزَرُق َونِْيُل َوبَ نَ ْفَسِجيُّ : نَ َعْم، َوبُ ْرتُ َقاِليُّ  آتيك
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  (Pelajaran Kedua: Kosakata) اْلُمْفَرَداتُ : الدَّْرُس الثَّاِني

 
 
 
 

  

 َأْخَضرُ  أَْزَرقُ  َأْحَمرُ 
 
 
 
 

 
 

 

 َأْسَمرُ  بَ نَ ْفَسِجيُّ  بُ ْرتُ َقاِليُّ 
 
 
 
 

  
 

 َزْهرِيُّ  َأْسَودُ  َرَمِديُّ 
  

 
 

 

 

 ُكْحِليُّ  أَبْ َيضُ  َأْصَفرُ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 الَقاِئَمة "أ" َوالَقاِئَمة "ب" الَِّتي تُ َناِسُب اْلَمْعَنى! : ِصْل بَ ْينَ 2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Hubungkanlah makna yang sesuai antara kelompok “A” dan 

kelompok “B”!( 

 الَقاِئَمة "ب"    الَقاِئَمة "أ"
 

 بُ ْرتُ َقاِليُّ 
 
• 

  
• 
 

 
 
 

 
 َأْسَودُ 

 
• 

  
• 
 

 
 
 

 
 ُكْحِليُّ 

 
• 

  
• 
 

 
 
 

 
 َرَمِديُّ 

 
• 

  
• 
 

 
 

 
 أَْزَرقُ 

 
• 

  
• 
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  ِصْل بَ ْيَن اْلُمْفَرَداِت َوالصَُّوِر اْلُمَناِسَبِة! :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Hubungkanlah antara kosakata dan gambar yang sesuai!) 

 
 
 

 
 بَ نَ ْفَسِجيُّ 

  
 بُ ْرتُ َقاِليُّ 

 

     
 
 
 

 
 أَْزَرقُ 

  
 َأْسَمرُ 

 

     
 
 
 

 
 َأْسَودُ 

  
 َأْصَفرُ 

 

     
 
 
 

 
 َرَمِديُّ 

  
 ُكْحِليُّ 

 

     
 
 
 

 
 أَبْ َيضُ 

  
 َأْحَمرُ 
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  (Pelajaran Ketiga: Pola) الت ََّراِكْيبُ الدَّْرُس الثَّاِلُث: 

 
 
 هذا

 
 
 أَرِْيَكةٌ 

 
 
 َلْونُهُ 

 أَْزَرقُ 
 َأْصَفرُ 
 أَبْ َيضُ 
 َأْسَودُ 
 َزْهرِيُّ 

 

 
 
 َذِلكَ 

 
 

 ِمْذيَاعٌ 

 
 
 َلْونُهُ 

 َأْحَمرُ 
 َرَمِديُّ 
 ُكْحِليُّ 

 بَ نَ ْفَسِجيُّ 
 َأْسَمرُ 

 

 
 هذا

 
 َدْلُوكَ 

 
 َلْونُهُ 

 َأْخَضرُ 
 بُ ْرتُ َقاِليُّ 
 َأْسَودُ 
 َأْصَفرُ 

 

 
 َذِلكَ 

 
 َدْلِويْ 

 
 َلْونُهُ 

 َزْهرِيُّ 
 ُكْحِليُّ 
 َأْسَمرُ 

 بَ نَ ْفَسِجيُّ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 ِاْجَعْل َكَما ِفي اْلِمثَاِل! :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Tirukanlah seperti pada contoh!) 

 المثال:
 :  َما َلْوُن الِبَساِط؟2طالب 
 : َلْونُُه أَْزَرقُ 1طالب 

 

  

 َما َلْوُن الِبَساِط؟ -2
 َلْونُُه ..........

 

 

  
 َما َلْوُن الِبَساِط؟ -1

 َلْونُُه ..........
 

 

  
 ؟الِبَساطِ َما َلْوُن  -0

 َلْونُُه ..........
 

 

  
 ؟الِبَساطِ َما َلْوُن  -4

  َلْونُُه ..........
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  ِاْجَعْل َكَما ِفي اْلِمثَاِل! :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Tirukanlah seperti pada contoh!) 

 المثال:
 :  َما َلْوُن اْلَمْكَتِب؟2طالب 
 : َلْونُُه َأْسَودُ 1طالب 

 

 َأْسَودُ  -َمْكَتٌب  
 

 ..........؟َما َلْوُن  -2
 َلْونُُه ..........

 

 

 َرَمِديُّ  - تِْلَفازٌ  
  
 َما َلْوُن ..........؟ -1

 َلْونُُه ..........
 

 

 َأْسَمرُ  - َرف   
  
 َما َلْوُن ..........؟ -0

 َلْونُُه ..........
 

 

 َزْهرِيُّ  - ِمْصَباحٌ  
 

64 



 
 

 
 

  (Pelajaran keempat: Mendengarالرَّاِبُع: ااِلْسِتَماُع ) الدَّْرسُ 

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!خ( َأْو )ح: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ح) atau (خ) yang kamu dengar!) 

 َحاِئلٌ 
 ِحْرَفةٌ 
 َحَرمٌ 
 َحِلْيمٌ 
 َحي ْرٌ 

 َخاِئلٌ  
 ِخْرَفةٌ 
 َخَرمٌ 
 َخِلْيمٌ 
 َخي ْرٌ 

 

 

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 َأْسَودُ 
 

 َأْصَودُ   

  ُكْحِليُّ   
 

 ُكْهِليُّ  

  َأْسَمرُ  
 

 َأْشَمرُ  

  أَْدَيضُ  
 

 أَبْ َيضُ  

  َأْحَضرُ  
 

 َأْخَضرُ  
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  اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 
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  (Pelajaran kelima: Berbicara) الَخاِمُس: الَكاَلمُ  الدَّْرسُ 

 الِحَواَر َمَع زَِمْيِلَك! تَ َباَدلِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 

؟ -2  َأيُّ َلْوٍن تِحبُّ
 .......... ُأِحبُّ 

 

 

  
؟ -1  َأيُّ َلْوٍن تِحبُّ

 .......... ُأِحبُّ 
 

 

  
؟ -0  َأيُّ َلْوٍن تِحبُّ

 .......... ُأِحبُّ 
 

 

  
 

 المثال:

؟ 2طالب     : َأيُّ َلْوٍن تِحبُّ

 : ُأِحبُّ َأْحَمرُ  1طالب 
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  الِحَواَر َمَع زَِمْيِلَك! تَ َباَدلِ  :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 

 َما َلْوُن َهَذا ..........؟ -2
 .......... هُ نُ وْ لَ 

 

 

 َأْصَفرُ  - َنْحلٌ  
 َما َلْوُن َهَذا ..........؟ -1

 .......... هُ نُ وْ لَ 
 

 

 َأْسَمرُ  -َحَجرٌ  
 َلْوُن َهَذا ..........؟َما  -0

 .......... هُ نُ وْ لَ 
 

 

 َأْحَمرُ  -َكْمٌء  
 

 

 المثال:

   : َما َلْوُن َهَذا الَوَرِق؟ 2طالب 

 َأْخَضُر  هُ نُ وْ لَ :  1طالب 
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  (Pelajaran Keenam: Membaca) ةُ اءَ رَ : القِ سُ ادِ الدَّْرُس السَّ 

َرْأ!2الّتْدرِْيُب   : ِاق ْ

(Latihan 1: Bacalah!) 

 رُ فَ صْ أَ  هُ نُ وْ لَ  لِ سَ العَ  صُ رْ ق ُ  كَ لِ ذَ 
 
 
 

 

 َلْونُُه َأْحَمرُ َذِلَك الطَائُِر 
 
 
 

 

 َوَأْسَودُ  ضُ يَ ب ْ أَ  هُ نُ وْ لَ  رُ وْ ا الث َّ ذَ هَ 
 
 
 

 
 

 َهَذا الِفْيُل َلْونُُه َرَمِديُّ 
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َرْأ ثُمَّ ِصْل بَ ْيَن الِعَبارَِة اْلُمَماثَِلِة! :1الّتْدرِْيُب    ِاق ْ

(Latihan 2: Bacalah kemudian hubungkan dengan kalimat yang serupa!) 

أََماَم البَ ْيِت َمْيَداٌن َواِسٌع َلْونُُه 
 َأْخَضرُ 

َنظََر ِإْحَساُن الَغَنَم ِفي َمْزَرَعِتِه  •                    •
 َوَلْونُُه أَبْ َيضُ 

   
ِاْشتَ َرى أَِبي ِكَتاَب اللَُّغِة 

 الَعَربِيَِّة َلْونُُه َأْصَفرُ 
َأِخْي َعَلى اْلَمْقَعِد َجَلَس  •                    •

 الَجِدْيِد ُلْونُُه َأْسَمرُ 
   

َنظََر ِإْحَساُن الَغَنَم ِفي َمْزَرَعِتِه 
 َوَلْونُُه أَبْ َيضُ 

أََماَم البَ ْيِت َمْيَداٌن َواِسٌع َلْونُُه  •                    •
 َأْخَضرُ 

   
َكتَ َبْت َعاِئَشُة الدَّْرَس بِالَقَلِم 

 اأَلْسَودِ 
ِاْشتَ َرى أَِبي ِكَتاَب اللَُّغِة  •                    •

 الَعَربِيَِّة َلْونُُه َأْصَفرُ 
   

َجَلَس َأِخْي َعَلى اْلَمْقَعِد 
 الَجِدْيِد ُلْونُُه َأْسَمرُ 

َكتَ َبْت َعاِئَشُة الدَّْرَس بِالَقَلِم  •                    •
 اأَلْسَودِ 

   
تُ فَّاًحا َلزِيْ زًا َلْونُُه َأَكَل الصَِّبيُّ 

 َأْحَمرُ 
•                    • 

 
ْي ثَ ْوبًا َجْمِياًلَ َلْونُُه  لَِبَسْت أُمِّ

 َزْهرِيُّ 
   

ْي ثَ ْوبًا َجْمِياًلَ َلْونُُه  لَِبَسْت أُمِّ
 َزْهرِيُّ 

•                    •  
 

َأَكَل الصَِّبيُّ تُ فَّاًحا َلزِيْ زًا َلْونُُه 
 َأْحَمرُ 
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  (Pelajaran ketujuh: Menulis) الدَّْرُس السَّاِبُع: الِكَتابَةُ 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الُحُرْوَف! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Salinlah huruf-huruf ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ ط

 _____ _____ _____ _____ _____ ظ

 _____ _____ _____ _____ _____ ع

 _____ _____ _____ _____ _____ غ

 _____ _____ _____ _____ _____ ف

 _____ _____ _____ _____ _____ ق

 _____ _____ _____ _____ _____ ك

 _____ _____ _____ _____ _____ ل

 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الَكِلَماِت! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Salinlah kata-kata ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ َأْصَفرُ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ُكْحِليُّ 

 _____ _____ _____ _____ _____ بُ ْرتُ َقاِليُّ 

 _____ _____ _____ _____ _____ َأْخَضرُ 

 _____ _____ _____ _____ _____ أَبْ َيضُ 

 _____ _____ _____ _____ _____ َرَمِديُّ 
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  اَلِحْظ َهِذِه الُحُرْوَف ثُمَّ اْنَسْخَها! :3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Perhatikan huruf-huruf berikut kemudian salinlah!) 

 ث
 ث... ...ث... ...ث ث

    
    
    
 َعَبث   ُمْثِمر   ثَ ْوب   َأْورَاث  
    
    
    

 

 التَّالَِيَة لَِتُكْوَن َكِلَمًة!: رَتِِّب الُحُرْوَف 4الّتْدرِْيُب 

(Latihan 4: Susunlah huruf –huruf berikut ini agar menjadi sebuah 

kalimat!) 

 : ____________________ ر م د ي
 : ____________________ أ س و د

 : ____________________ أ ص ف ر 

 : ____________________ ب ن ف س ج ي

 : ____________________ أ ب ي ض

 : ____________________ أ ز ر ق
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ۡفِيَۡۡوَما" ۡلَُكم 
َ
ۡرِضۡٱَذَرأ

َ
َٰنُهُۡۡل أ ل َو

َ
َتلًِفاۡأ ُروَنٰۡۡٓۥَُْۚۡمخ  ك َ مٖۡيَذ َ َٰلَِكۡٓأَليَٗةۡل َِقو  ۡفِيَۡذ إِن َ

٣١" 
13. dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di 

bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang mengambil pelajaran 

 

 (20)النحل:  
 

  

00 



 
 

 
 

  

 

 الِوْحَدُة الَخاِمَسةُ 

 الَفْصلُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 الَفْصلُ 

تَِّصالَِيةُ الدَّْرُس اأَلوَُّل:   (Pelajaran Pertama: Percakapan Komunikatif) الِحَوارَاُت ااْلِ

 الِحَواُر اأَلوَُّل 

 َصَباَح الَخْيِر يَا َصِدْيِقيْ  :  َعْبُد الله

  َصَباَح الن ُّْور:  َعْبُد الرَِّحْيم

 َكْيَف َحاُلَك؟:   َعْبُد الله

 ؟َعْبُد الله، وََكْيَف َحاُلَك يَا هلّ لِ  دُ مْ حَ ، الْ رٍ يْ خَ بِ :  َعْبُد الرَِّحْيم

حَِّة َوالَعاِفَيِة، أَْهاًل َوَسْهاًل إَِلى َهَذا َفْصٍل َجِدْيدٍ  هلّ لِ  دُ مْ حَ الْ :   َعْبُد الله  أَنَا ِفي الصِّ

 : أَْهاًل ِبَك، َنْحُن اآلَن ِفي الَفْصِل الَخاِمسِ  َعْبُد الرَِّحْيم

الَفْصُل، َسْوَف يُ َعلُِّمَنا اأُلْسَتاذ ُمَحمَّد ذَِكي ِفي َدْرِس  : َما َأْجَمَل َهَذا  َعْبُد الله
 اللَُّغِة الَعَربِيَّةِ 

َتِظٌم  َعْبُد الرَِّحْيم  : ِبْسِم اللِه َما َشاَء الله، ُهَو ُمَدرٌِّس ذَِكي  َوُمن ْ

 اأُلْوَلىِة : نَ َعْم، َوَسْوَف يُ َعلُِّمَنا ُكلَّ يَ ْوُم الُجْمَعِة ِفي الِحصَّ   َعْبُد الله

 : َتَماًما ِإْنَشاَء الله. َعْبُد الرَِّحْيم

 

 

00 



 
 

 
 

 الِحَواُر الثَّاِني

 : َكْيَف َحاُلِك يَا َعاِئَشة؟ َزيْ َنب

 هلّ لِ  دُ مْ حَ ، الْ رٍ يْ خَ بِ :  َعاِئَشة

 : ِفي َأيِّ َفْصٍل َتْدُرِسْيَن؟ َزيْ َنب

 A: أَْدُرُس ِفي الَفْصِل الَخاِمِس  َعاِئَشة

 : أَْيَن َفْصُلِك؟ َزيْ َنب

 : َفْصِلي ُهَناَك، َقرِْيٌب ِمْن َمْكَتِب اإِلَداَرةِ  َعاِئَشة

 : َمَتى تُ ْبَدأُ الِحصَُّة اأُلْوَلى؟  َزيْ َنب

 : َستَ ْبَدأُ َمادَُّة اللَُّغِة الَعَربِيَِّة ِفي السَّاَعِة السَّاِبَعِة َوالنِّْصِف َصَباًحا َعاِئَشة

 ُتِحبِّْيَن َهِذِه اْلَمادَِّة؟  : َهلْ  َزيْ َنب

 : أَجْل، ُأِحب َُّها َعاِئَشة

ْسِترَاَحِة؟ َزيْ َنب  : ُمْمَتاٌز. َماَذا تَ ْفَعِلْيَن َفي ااْلِ

  :َسَأْذَهُب إَِلى اْلَمْكتَ َبِة، ِإْن َشاَء الله. َعاِئَشة
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  (Pelajaran Kedua: Kosakata) اْلُمْفَرَداتُ : الدَّْرُس الثَّاِني 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ُمَدّرَِسةٌ  ُمَدرِّسٌ  َفْصلٌ 

 
 
 
 

 
 

 

 َسب ُّْورَةٌ  تِْلِمْيَذةٌ  تِْلِمْيذٌ 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 ُكْرِسي   َمْكَتبٌ  َساَعةٌ 
    

 
 
 

 

 قَ َلمٌ  ُكرَّاَسةٌ  ِكَتابٌ 
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  اْلُمَناِسَبِة!الّتْدرِْيُب: ِصْل بَ ْيَن اْلُمْفَرَداِت َوالصَُّوِر 
(Latihan: Hubungkanlah antara kosakata dan gambar yang sesuai!)  

 
 •   َساَعةٌ 

 
 
 

  
•      

  
 

    •ُمَدرٌِّس   
 
 
 

 
•   

 
 

 •تِْلِمْيَذٌة   
 
 
 

 
•  

 
 

 •ِكَتاٌب   
 
 
 

 
• 

 
 

  •ُمَدّرَِسٌة   
 
 
 

  
•    
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  (Pelajaran Ketiga: Pola) الت ََّراِكْيبُ الدَّْرُس الثَّاِلُث: 

 

 
 لِ صْ الفَ    ذُ يْ مِ لْ التِّ 

 
 
 

 
 الِكَتاُب                اْلَمْكَتبِ 

 
 
 

 
 الُكرَّاَسُة                  الَقَلمِ 

  
 
 

 
 ذِ يْ مِ لْ التِّ اْلُمَدرُِّس                 

 

 
 
 

 
 السَّب ُّْوَرُة                اْلُمَدّرَِسةِ 

 

 
 
 

 

 

يفِ   

 َعَلى

 َتْحتَ 

 َأَمامَ 

 َورَاءَ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 : ِاْختَ ْر الَكِلَمَة الصَِّحْيَحَة!2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Pilihlah kata yang benar!)  

 
 الَقَلُم )َعَلى / ِفي( الُكْوبِ 

 

 

 
 / َورَاَء( التِّْلِمْيذِ اْلَمْكَتُب )أََماَم 

 

 

 
 الِكَتاُب )ِفي / َعَلى( اْلَمْكَتبِ 

 

 

 
 الُكرَّاَسُة )أََماَم / َتْحَت( الَقَلمِ 

 

 

 
 السَّب ُّْوَرُة )َورَاَء / أََماَم( اْلُمَدّرَِسةِ 
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  ِاْجَعْل َكَما ِفي اْلِمثَاِل! :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Tirukanlah seperti pada contoh!) 

 

 

 

 

 .....؟ أَْينَ  -2
 .الِتْلِمْيذِ .... ..... .

 

 

 َأَمامَ  - ُمَدرِّس   
 .....؟ أَْينَ  -1

..  .... ..... الُكْرِسيِّ
 

 

 َعَلى - تِْلِمْيَذة   
 .....؟ أَْينَ  -0

 .الِتْلِمْيذِ .... ..... .
 

 

 َورَاءَ  - تِْلِمْيَذة   
 

 المثال:

 ؟ةُ رَّ الكُ : أَْيَن 2طالب 

 اْلَمْكَتِب. تَ حْ تَ : الُكرَُّة 1طالب 
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  (Pelajaran keempat: Mendengarالرَّاِبُع: ااِلْسِتَماُع ) الدَّْرسُ 

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ص( َأْو )ث: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ث) atau (ص) yang kamu dengar!) 

  َصَقاَفةٌ   ثَ َقاَفةٌ 
  َصْدرٌ   َثْدرٌ 

  َصْفَحةٌ   ثَ ْفَحةٌ 
  َصانَِيةٌ   ثَانَِيةٌ 

  َصاِحبٌ   ثَاِحبٌ 
 

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

  َفْصلٌ  
 

 َفْسلٌ   

  َساَعةٌ  
 

 َساأَةٌ   

  قَ َلمٌ  
 

 َكَلمٌ   

  قُ رَّاَسةٌ  
 

 ُكرَّاَسةٌ   

  َصب ُّْورَةٌ  
 

 َسب ُّْورَةٌ   
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  : اُْكُتْب الَكِلَماِت الَِّتي َسِمْعَتُه!3التَّْدرِْيُب 
(Latihan 3: Tulislah kata yang kamu dengar!) 

 

 
 ...... اْلُمَدّرَِسةِ السَّب ُّْوَرُة 

 

 

 
 .الَقَلُم ..... الُكْوبِ 

 

 

 
 .ذِ يْ مِ لْ ..... التِّ  سُ رِّ دَ مُ الْ 

 

 

 
 .ابِ تَ ..... الكِ  بُ تَ كْ مَ الْ 

 

 

 
 .ةِ اسَ رَّ ..... الكُ  مُ لَ القَ 
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  (Pelajaran kelima: Berbicara) الَخاِمُس: الَكاَلمُ  الدَّْرسُ 

 !ُاذُْكْر اأَلْسَماَء ِمَن الصَُّوِر الَتالَِيِة َشَفوِيًا :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Sebutkanlah nama gambar-gambar di bawah ini secara lisan!) 
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َلِتِك!تَ َباَدلِ  :1 الّتْدرِْيبُ    ي الِحَواَر َمَع زَِمي ْ

(Latihan 2: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 

 .....؟ أَْينَ  -2
 ..... ......  الُكْرِسيِّ

 َعَلى -ِكَتاب  

  
 .....؟ أَْينَ  -1

 ..... ......  الُكْرِسيِّ
 َورَاءَ  -تِْلِمْيذ  

  
 .....؟ أَْينَ  -0

 ..... ......  الُكْرِسيِّ
 َأَمامَ  -ُمَدرَِّسة  

  
 .....؟ أَْينَ  -4

 ..... ......  الُكْرِسيِّ
 َتْحتَ  -الُكرَّاَسُة 

 

 

 المثال:

  ؟الَقَلمُ أَْيَن :  2 ةطالب

. َعَلىالَقَلُم  : 1 ةطالب   الُكْرِسيِّ
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  (Pelajaran Keenam: Membaca) ةُ اءَ رَ : القِ سُ ادِ الدَّْرُس السَّ 

َرْأ! :2 الّتْدرِْيبُ   ِاق ْ

(Latihan 1: Bacalah!) 

 َشَرَحْت اْلُمَدّرَِسُة الدَّْرَس أََماَم التَّاَلِمْيِذ.
 
 
 

 
 

  
ِاْشتَ َرْيُت قَ َلَم الرََّصاِص َوالُكرَّاَسِة ِفي 

 الدُّكَّاِن.
 
 

 

  
َتَحدََّث التِّْلِمْيُذ َوالتِّْلِمْيَذُة َعْن الدَّْرِس أََماَم 

 الَفْصِل.
 
 

 
 

  
َبِة ِكَتاٌب   وَُكرَّاَسٌة َوقَ َلٌم َوِمْسَطَرٌة.ِفي الَحِقي ْ
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  َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة َشَفوِيًّا! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Jawablah pertanyaan berikut ini secara lisan!) 

 : .......... أَْيَن قَ َلُمَك؟ -2
 : .......... أَْيَن اْلُمَدّرَِسُة؟ -1
 ..........:  أَْيَن ِكَتاُبَك؟ -0
 : .......... أَْيَن الُكْرِسيُّ؟ -4
 : .......... أَْيَن اْلَمْكَتُب؟ -0

 

َرْأ ثُمَّ ِصْل بَ ْيَن الِعَبارَِة اْلُمَماثَِلِة! :3الّتْدرِْيُب   ِاق ْ

(Latihan 3: Bacalah kemudian hubungkan dengan kalimat yang serupa!) 

قَ رَأَ َعِليُّ الِكَتاَب ِفي 
 َمَع َزْمِيِلِه. الَفْصلِ 

َكَتَب ُسَلْيَماُن الدَّْرَس  •                        •
 بِالَقَلِم الَجِدْيِد.

   
َذَهَب ُسْلطَاُن إَِلى اْلَمْدَرَسِة 

 ِفي السَّاَعِة السَّاِبَعِة.
قَ رَأَ َعِليُّ الِكَتاَب ِفي  •                        •

 َمَع َزْمِيِلِه. الَفْصلِ 
   

َكَتَب ُسَلْيَماُن الدَّْرَس 
 بِالَقَلِم الَجِدْيِد.

َثْت فَاِطَمُة َمَع  •                        • َتَحدَّ
 ُمَدّرَِسِتَها أََماَم الَفْصِل.

   
َثْت فَاِطَمُة َمَع  َتَحدَّ

  ُمَدّرَِسِتَها أََماَم الَفْصِل.
َذَهَب ُسْلطَاُن إَِلى اْلَمْدَرَسِة  •                        •

 ِفي السَّاَعِة السَّاِبَعِة.
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  (Pelajaran ketujuh: Menulis) الدَّْرُس السَّاِبُع: الِكَتابَةُ 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الُحُرْوَف! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Salinlah huruf-huruf ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ م

 _____ _____ _____ _____ _____ ن

 _____ _____ _____ _____ _____ و

 _____ _____ _____ _____ _____ ه

 _____ _____ _____ _____ _____ ال

 _____ _____ _____ _____ _____ ء

 _____ _____ _____ _____ _____ ي

 

 ِاْنَسْخ َهِذِه الَكِلَماِت! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Salinlah kata-kata ini!) 

 _____ _____ _____ _____ _____ ُمَدّرَِسةٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ِكَتابٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ تِْلِمْيَذةٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ ُمَدرِّسٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ َساَعةٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ َفْصلٌ 

 _____ _____ _____ _____ _____ َسب ُّْورَةٌ 
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  اَلِحْظ َهِذِه الُحُرْوَف ثُمَّ اْنَسْخَها! :3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Perhatikan huruf-huruf berikut kemudian salinlah!) 

 ب
 ب... ...ب... ...ب ب

    
    
    
 َكْسب   ثَ َبتَ  بَ رََكة   أَبْ َواب  
    
    
    

 

 : رَتِِّب الُحُرْوَف التَّالَِيَة لَِتُكْوَن َكِلَمًة!4الّتْدرِْيُب 

(Latihan 4: Susunlah huruf –huruf berikut ini agar menjadi sebuah 

kalimat!) 

 : ____________________ م ك ت ب
 : ____________________ ك ر س ي ي

 ____________________:  ق ل م 

 : ____________________ س ب ب و ر ة

 : ____________________ س ا ع ة

 : ____________________ ك ت ا ب
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َٰۡٓ َۡۡوَما فَس  ۡۡۖ ۡإِلَي ِهم  ر َسل َناِۡمنَۡقب لَِكۡإِل َاۡرَِجاٗلاۡن ُوِحيَٰٓ
َ
َلَۡئلُۡأ ه 

َ
أ  ۡ رِۡٱوَٰٓا

ك  ِ ۡۡلذ  إِنُۡكنُتم 
لَُموَنۡ ٣١ۡلَاَۡتع 

43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang 

yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui 

 

 (40)النحل:  
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 اَْلِوْحَدُة ْالسَّاِدَسةُ 

 َمْكتَ َبُة اْلَمْدَرَسةِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 َمْكتَ َبُة اْلَمْدَرَسةِ 

تَِّصالَِيةُ   (Pelajaran Pertama: Percakapan Komunikatif) الدَّْرُس اأَلوَُّل: الِحَوارَاُت ااْلِ

 الِحَواُر اأَلوَّلُ 

 : السَّاَلُم َعَلْيُكمْ  ناصر

 َوَعَلْيُكْم السَّاَلم، َأيُّ ِخْدَمٍة؟:  ُمَوظَّفٌ 

 : أُرِْيُد َأْن َأْحُصَل َعَلى ِبطَاَقِة اْلَمْكتَ َبةِ  ناصر

 : ِبُكلِّ ُسُرْوٍر، تَ َفضَّْل َمِعْي إَِلى َذِلَك الَحاُسْوِب لِلتَّْسِجْيلِ  ُمَوظَّفٌ 

 : ُشْكرًا يَا َسيِّدِ  ناصر

 : اَل ُشْكَر َعَلى الَواِجبِ  ُمَوظَّفٌ 

 ِحَواُر الثَّاِنيال

 : َماَذا تَ ْبَحُث َعْنُه يَا ُمْوَسى؟ َهْل َأْسَتِطْيُع َأْن ُأَساِعُدَك؟ أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبةِ 

 : أَْبَحُث َعْن ِكَتاِب الِهَجائِيَّةِ   موسى

 : َهَذا ُهَو الِكَتاُب الَِّذي تَ ْبَحُث َعْنُه يَا ُمْوَسى  أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبةِ 

 : الَحْمُد لله، أَْيَن َوَجْدتَُه يَا َسيِِّد؟   موسى

 : ِفي الرَّفِّ َخْمِسْيَن   أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبةِ 

 : َجزَاَك الله َخي ْرًا  موسى



 
 

 
 

 : آِمْين، َوِإيَّاكَ  أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبةِ 

  (Pelajaran Kedua: Kosakata) اْلُمْفَرَداتُ : الدَّْرُس الثَّاِني

 
 
 

  

 ِكَتابٌ  َرف   ُمَوظَّفٌ 
 
 
 

  
 

 َمْكَتبٌ  ِكَتاُب الت َّْعِلْيِمي َخرِْيطَةٌ 
 
 
 

  
 

 ِخزَانَةٌ  ِغاَلُف الِكَتابِ  ُغْرَفُة اْلُمطَاَلَعةِ 
   

 
 

 َهاِتفٌ  ُكرَُّة اأَلْرِضيَّةِ  ِقصَّةٌ 
 
 
 

 
 

 

 َحاُسْوبٌ  ِبطَاَقُة اْلَمْكتَ َبةِ  أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبةِ 
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 ِصْل بَ ْيَن اْلُمْفَرَداِت َوالصَُّوِر اْلُمَناِسَبِة! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: hubungkanlah kata dengan gambar yang sesuai!) 

 
 ِقصَّةٌ 
 

 
• 

 
• 

 

 
 َهاِتفٌ 

 

 
• 

 
• 

 

 
 ُمَوظَّفٌ 

 

 
• 

 
• 

 

 
 اأَلْرِضيَّةِ ُكرَُّة 
 

 
• 

 
• 

 

 
 َحاُسْوبٌ 

 

 
• 

 
• 
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  اُْكُتِب الَكِلَماِت اْلُمَناِسَبة بِالصَُّوِر اآلتَِيِة! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Tulislah kalimat yang sesuai dengan gambar berikut!) 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 
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  (Pelajaran Ketiga: Pola) الدَّْرُس الثَّاِلُث: الت ََّراِكْيبُ 

 

 
 

 

الرَّفُّ •
ُمَرتَّب  الِكَتابُ •

اْلُمَوظَّفُ •
أَِمْْيُ اْلَمْكتَ َبةِ •

َنِشْيط  

اهلَاِتفُ •
احلَاُسْوبُ •

َجِدْيد  

 ُمذَكَّر  

 ُمَؤنَّث  
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  (Latihan-latihan)التَّْدرِيْ َبات 

 : اَلِحْظ الت ََّراِكْيَب التَّالَِيَة!2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Perhatikan tarkib berikut!) 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

اخلِزَانَةُ •
ُمَرت ََّبة  ُغْرَفُة اْلُمطَاَلَعةِ •

الِقصَّةُ •
ِبطَاَقُة اْلَمْكتَ َبةِ •

َلة   ي ْ َجَِ

اخلَرِْيطَةُ •
ُكرَُّة اأَلْرِضيَّةِ •

َجِدْيَدة  

 المثال:

َلة  الِقصَُّة <<  ِقصَّةٌ   َجِمي ْ

َلة   ُكرَُّة اأَلْرِضيَّةِ <<  ُكرَُّة اأَلْرِضيَّةِ   َجِمي ْ
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.....  << ِبطَاَقُة اْلَمْكتَ َبةِ 
..... ..... 

.....  << ُكرَُّة اأَلْرِضيَّةِ  ..... ..... << ِقصَّةٌ 
..... ..... 

 
 
 
 

  

.....  << ُغْرَفُة اْلُمطَاَلَعةِ 
..... ..... 

 ..... ..... << َخرِْيطَةٌ  ..... ..... << ِخزَانَةٌ 

 

  : اَلِحْظ الت ََّراِكْيَب التَّالَِيَة!1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Perhatikan tarkib berikut!) 

 

 

 

 

 
 
 

  

.....  <<أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبِة 
..... ..... 

.....  <<َحاُسْوٌب 
..... 

 ..... ..... <<َهاِتٌف 

 المثال:

 َجِمْيل   الَهاِتفُ <<  َهاِتفٌ 

 َجِمْيل   ِغاَلُف الِكَتابِ <<  ِغاَلُف الِكَتابِ 
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 << ِغاَلُف الِكَتابِ 
..... ..... ..... 

 <<ِكَتاُب الت َّْعِلْيِمي 
..... ..... ..... 

 ..... ..... <<َمْكَتٌب 

 
 
 

  

 ..... ..... <<ِكَتاٌب  ..... ..... <<َرف   ..... ..... <<ُمَوظٌَّف 
 

  (Pelajaran keempat: Mendengarالرَّاِبُع: ااِلْسِتَماُع ) الدَّْرسُ 

 

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ظ( َأْو )ض: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ض) atau (ظ) yang kamu dengar!) 

  ظَاِهرٌ   َضاِهرٌ 
  ظَاِلمٌ   َضاِلمٌ 
  ظَارٌ   َضارٌ 
  َظن    َضن  
  ظَر    َضر  
 

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 
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(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 ُمَدِرسٌ     ُمَدرِّسٌ 

 ُمَوَظفٌ    ُمَوظَّفٌ 

 َرفٌ     َرف  

 ِقَصةٌ    ِقصَّةٌ  

 ُكَرةُ     ُكرَّةُ 

 

  اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 
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  (Pelajaran kelima: Berbicara) الَخاِمُس: الَكاَلمُ  الدَّْرسُ 

 الِحَواَر َمَع زَِمْيِلَك! تَ َباَدلِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 

 ؟َجِدْيدٌ  ِغاَلُف الِكَتابِ َهْل  -2
 .......... نَ َعْم،

 
 

 المثال:

 ؟  : َهْل اْلَمْكَتُب َجِدْيدٌ  2طالب 

 اْلَمْكَتُب َجِدْيٌد.: نَ َعْم،  1طالب 



 
 

 
 

 
  
 ؟ُمْخِلصٌ ُمَوظَُّف َهْل الْ  -1

 .......... نَ َعْم،
 
 
 

  
 ؟ُمَرتَّبٌ الَرفُّ َهْل  -0

 .......... نَ َعْم،
 
 
 

 

َلِتِك!تَ َباَدلِ  :1 الّتْدرِْيبُ    ي الِحَواَر َمَع زَِمي ْ

(Latihan 2: Praktekkanlah percakapan bersama temanmu secara 

bergantian!) 

 

 

 

 

 ؟َجِدْيَدةٌ  ُكرَُّة اأَلْرِضيَّةِ َهْل   -2
 .......... نَ َعْم،

 

 

  

 المثال:

 ؟  الَخرِْيطَُة َجِدْيَدةٌ : َهْل  2طالبة 

 الَخرِْيطَُة َجِدْيَدٌة.: نَ َعْم،  1طالبة 
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َلةٌ  ُغْرَفُة اْلُمطَاَلَعةِ َهْل  -1  ؟َجِمي ْ
 .......... نَ َعْم،

 

 

  
 ؟ُمَرت ََّبةٌ  ِخزَانَةُ الَهْل  -0

 .......... نَ َعْم،
 

 

 

 

  (Pelajaran Keenam: Membaca) ةُ اءَ رَ : القِ سُ ادِ الدَّْرُس السَّ 

َرِأ اْلِعَبارَاِت التَّالَِيَة! :2 الّتْدرِْيبُ   ِاق ْ

(Latihan 1: Bacalah kalimat berikut!) 

 َبَحَث َعِليُّ ِكَتاَب الرِّيَاِضيَِّة ِفي اْلَمْكتَ َبِة.
 
 
 

 

  
 تَ َعلََّم ُمْوَسى َوَأْصِدقَائِِه ِفي اْلَمْكتَ َبِة.
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.  َرتََّب اْلُمَوظَُّف الِكَتاَب َعَلى الرَّفِّ

 
 
 

 

  
أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبِة اْلَمْكتَ َبَة ِمَن الَساَعِة َحاَفَظ 

 الثَّاِمَنِة َصَباًحا إَِلى السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َمَساًء.
 
 

 

  الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!: ِاقْ َرِإ الِعَبارَاِت األَتَِيَة ثُْم ِصْل ِإَلى 1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Bacalah kalimat di bawah ini kemudian hubungkan pada 

gambar yang sesuai!) 

 
!، اْلُمَوظَّفِ أُْنظُْر إَِلى َذِلَك 

 ُهَو َنِشْيطٌ 

 
•                        • 

 
 
 

 
 َعَلى اْلَمْكَتبِ  الَهاِتفُ 

 
•                        • 

 
 
 

 
 َجِدْيدٌ  حاُسْوبٌ َذِلَك 

 

 
•                        • 

 
 
 



 
 

 
 

 
 ُمَفّرَِحةٌ  الِقصَّةُ ، ِقصَّةٌ َهِذِه 

 

 
•                        • 

 
 
 

 
، الَخرِْيطَُة َخرِْيطَةٌ تِْلَك 
                   َجِمْيلٌ 

 

 
•                        • 

 
 
 

 

 

 

  (Pelajaran ketujuh: Menulis) الدَّْرُس السَّاِبُع: الِكَتابَةُ 

 اَلِحْظ َهِذِه الُحُرْوَف ثُمَّ اْنَسْخَها! :2الّتْدرِْيُب 

(Latihan 1: Perhatikan huruf-huruf berikut kemudian salinlah!) 

 ط
 ط... ...ط... ...ط ط

    
    
    
 فَ َقطْ  َمْطَبخ   طَْبخ   َشْوط  
    



 
 

 
 

    
    

 

 ِصْل الُحُرْوَف اآلتَِيَة! :1الّتْدرِْيُب 

(Latihan 2: Gabungkanlah huruf-huruf di bawah ini!) 

 : ____________________ م و ظ ظ ف
 : ____________________ ق ص ص ة

 : ____________________ ح ا س و ب

 : ____________________  خ ر ي ط ة

 : ____________________  ه ا ت ف

 

  اُْكُتِب الَكِلَماِت اْلُمَناِسَبة بِالصَُّوِر اآلتَِيِة! :3الّتْدرِْيُب 

(Latihan 3: Tulislah kata yang sesuai dengan gambar berikut!) 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 

 

   



 
 

 
 

 
 

__________ 

 
 
 

 
__________ 

 

 
 
 

 
__________ 
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"َٰۡٓ َۡۡكَما ِيُكم  َٰتَِناَۡوُيَزك  َۡءاَي َعلَي ُكم   ۡ َۡيت لُوا ِنُكم  ۡرَُسوٗلاۡم  ر َسل َناۡفِيُكم 
َ
أ

َمةَۡٱوَۡۡل ِكَتََٰبۡٱَوُيَعل ُِمُكُمۡ لَُموَنۡۡل ِحك  َتع   ۡ ۡتَُكونُوا اۡلَم  ۡ"٣٥٣َوُيَعل ُِمُكمۡم َ
151. Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan 

mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan 

kepada kamu apa yang belum kamu ketahui 

 

 (202)البقرة:        
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 الثَّانَِيةُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ لْ اَ 
 4-4الِوْحَداُت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  !أ، ب، أو ج نَ يْ ب َ  ةَ حَ يْ حِ الصَّ  ةَ ابَ جَ اإلِ  رْ ت َ خْ اِ  :2 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 1: Pilihkah salah satu jawaban yang benar antara ب ,أ, atau ج!) 

 اْلَمْكَتِب.الِكَتاُب .....  -22
 َهَذا -ج َهِذهِ  -ث َعلىَ  -ت

 الَسب ُّْوَرُة ..... التِّْلِمْيِذ. -21
 ِهيَ  -ج أََمامَ  -ث َهَذا -ت

 الُكْرِسيُّ ..... اْلُمَدّرَِسِة. -20
 ِاْسُمَها -ج ِاْسُمهُ  -ث َورَاءَ  -ت

 َهَذا َرف  ..... -24
َلةٌ  -ت  َهَذانِ  -ج َجِمْيلٌ  -ث َجِمي ْ

 الَخرِْيطَُة ..... -20
 َجِدْيَدةٌ  -ج َجِدْيدٌ     -ب َهَذا -ب

  الِقصَُّة ..... -26
 َهَذا -ج ُمَفرِّحٌ  -ث ُمَفّرَِحةٌ  -ت

 ..... الِكَتاُب َلْونُُه أَْزَرُق. -20
 تِْلكَ  -ج َهَذا -ث َهِذهِ  -ت

 ..... أَرِْيَكٌة َلْونُُه َأْصَفُر. -27
 تِْلكَ  -ج َهِذهِ  -ث  َهَذا -ت

 ......  التِّْلَفاُز َلْونُُه َأْسَوُد. -29
 تِْلكَ  -ج َهِذهِ  -ث َذِلكَ  -ت

 ِمْذيَاٌع َلْونُُه َأْحَمُر. ..... -17
 تِْلكَ  -ج َذِلكَ  -ث  َهِذهِ  -ت
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  ِصْل بَ ْيَن اْلُمْفَرَداِت َوالصَُّوِر اْلُمَناِسَبِة! :1 الّتْدرِْيبُ 

(Latihan 2: Hubungkanlah antara kosakata dan gambar yang sesuai!) 

 
 
 

 
 َهاِتفٌ 

  
 َفْصلٌ 

 

     
 
 
 

 
 ُمَوظَّفٌ 

  
 َأْسَمرُ 

 

     
 
 
 

 
 قَ َلمٌ 

  
 َساَعةٌ 

 

     
 
 
 

 
 ِقصَّةٌ 

  
 ُكْحِليُّ 

 

     
 
 
 

 
 َحاُسْوبٌ 

  
 َأْحَمرُ 
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  َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

  تِْلِمْيذٌ  
 

 تِْلِمْيدٌ   

  َسب ُّْورَةٌ  
 

 ثَ ب ُّْورَةٌ   

  َخرِْيطَةٌ 
 

 َخرِيْ َتةٌ   

 تَ نَ ْفَسِجيُّ  
 

 بَ نَ ْفَسِجيُّ   

  أَبْ َيدُ 
 

 أَبْ َيضُ   

 

 ِصْل الُحُرْوَف اآلتَِيَة! :4الّتْدرِْيُب 

(Latihan 4: Gabungkanlah huruf-huruf di bawah ini!) 

 : ____________________ يك ر س ي 
 : ____________________ م د ر ر س

 : ____________________ ر ف ف 

 : ____________________ أ س و د

 : ____________________ خ ز ا ن ة  
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ۡ

ۡ

ۡ

ۡ

َراَدُهَماۡ"
َ
ۡأ ِخَرةََۡفَعلَي هِۡبِال عِل ِمَۡوَمن 

َ
َراَدۡالأ

َ
ۡأ ن َياَۡفَعلَي هِۡبِال عِل ِمَۡوَمن  َراَدۡالد ُ

َ
ۡأ َمن 

ۡ"َفَعلَي هِۡبِال عِل ِمۡ
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 

memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat 

maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki 

keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu 
     

 )ترمذي(      

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 ِسِجُل النُُّصْوِص َواْلِحَوارَاتِ 

 ِلَمَهارَِة ْااِلْسِتَماعِ 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 اَْلِوْحَدُة ْاأُلْوَلى
 : َأِشْر ِإَلى َصْوِت )أ( َأْو )ع( الَِّذْي َسِمْعَتُه!2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (أ) atau (ع) yang kamu dengar!) 

 مٌ سْ إِ  -2
 َعِجْيبٌ  -1
 َأْسَودُ  -0
 أَْرَنبٌ  -4
 ِعْلمٌ  -0

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ه( َأْو )ح: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Tunjuklah bunyi (ح) atau (ه) yang kamu dengar!) 

 َهَذا -2
 َحَسنٌ  -1
 َحَجرٌ  -0
 ِحَصانٌ  -4
 ةٌ رَ جْ حُ  -0

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

َبةٌ  -2  طَِبي ْ
 َزِمْيلٌ  -1
 ُأْختٌ  -0

 طَاِلبٌ  -4 
 َصَحاِفيَّةٌ  -0
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  َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :4التَّْدرِْيُب 

(Latihan 4: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 َأجٌ  -2
 َنِشْيطٌ  -1
 ٌمَدرِّسٌ  -0
 ُمَهْنِدسٌ  -4
 طَِبْيبٌ  -0

 اَْلِوْحَدُة الثَّانَِيةُ 
 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ش( َأْو )سِإَلى َصْوِت ): َأِشْر 2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (س) atau (ش) yang kamu dengar!) 
 َسيَّارَةٌ  -2
 َسِلْيمٌ  -1
 ِشَمالٌ  -0
 ُسكَّرٌ  -4
لٌ  -0  َشالَّ

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 
(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 ِمْذيَاعٌ  -2
 ِوَساَدةٌ  -1
 َمْقَعدٌ  -0

 َرْسمٌ  -4 
 تِْلَفازٌ  -0
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  اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 

 أَرِْيَكةٌ  -2
 ِمْرَوَحةٌ  -1
 َجرَّةٌ  -0
 ِبَساطٌ  -4
 َرْسمٌ  -0

 ُصْورَةٌ  -6 
 ِمْصَباحٌ  -0
 ِمْذيَاعٌ  -7
 نَاِفَذةٌ  -9

 ِوَساَدةٌ  -27

  

 

 اَْلِوْحَدُة الثَّالِثَةُ 
 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ز( َأْو )ذ: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ذ) atau (ز) yang kamu dengar!) 
 َزْهَرةٌ  -2
 ذَِكي   -1
 ذِْكرٌ  -0
 َزَبدٌ  -4
 َزَمنٌ  -0

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 َدْلوٌ  -2
 ِمَرشَّةٌ  -1

 ُعْشبٌ  -0 
 َحَنِفيَّةٌ  -4

 َوَرقٌ  -0 
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  اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 

 َكْمءٌ  -2
 َحَجرٌ  -1
 ِمْعَولٌ  -0
 ُخْرطُْوُم اْلَماءِ  -4
 ُسْورٌ  -0

 ِبرَْكةٌ  -6 
 َشَجَرةٌ  -0
 ِمَرشَّةٌ  -7
 فَ رَاَشةٌ  -9

 َحَنِفيَّةٌ  -27

 

 

 اأُلْوَلىاَْلُمَراَجَعُة 
 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 َدْلوٌ  -2
 َأخٌ  -1
 نَاِفَذةٌ  -0
 طَاِلبٌ  -4
 ُمَهْنِدسٌ  -0
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 اَْلِوْحَدُة الرَّابَِعةُ 
 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!خ( َأْو )حَصْوِت ): َأِشْر ِإَلى 2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ح) atau (خ) yang kamu dengar!) 

 َخاِئلٌ  -2
 ِحْرَفةٌ  -1
 َحَرمٌ  -0
 َحِلْيمٌ  -4
رٌ  -0  َخي ْ

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 
(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 َأْسَودُ  -2
 ُكْحِليُّ  -1

 َأْسَمرُ  -0 
 أَبْ َيضُ  -4

 َأْخَضرُ  -0 

 اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 

 َأْصَفرُ  -2
 َأْخَضرُ  -1
 َزْهرِيُّ  -0
 َأْحَمرُ  -4
 ُكْحِليُّ  -0

 َرَمِديُّ  -6 
 بُ ْرتُ َقاِليُّ  -0
 َأْسَودُ  -7
 بَ نَ ْفَسِجيُّ  -9

 َأْسَمرُ  -27
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 الِوْحَدُة الَخاِمَسةُ 
 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ص( َأْو )ث: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ث) atau (ص) yang kamu dengar!) 
 ثَ َقاَفةٌ  -2
 َصْدرٌ  -1
 َصْفَحةٌ  -0
 ثَانَِيةٌ  -4
 َصاِحبٌ  -0

 : ِاْسَتِمْع َوَأِشْر ِإَلى الَصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 َفْصلٌ  -2
 َساَعةٌ  -1
 قَ َلمٌ  -0
 ُكرَّاَسةٌ  -4
 َسب ُّْورَةٌ  -0

 الَِّتي َسِمْعَتُه!: اُْكُتْب الَكِلَماِت 3التَّْدرِْيُب 
(Latihan 3: Tulislah kata yang kamu dengar!) 

 َورَاءَ  -2
 ِفي -1

 أََمامَ  -0 
 َتْحتَ  -4

 َعَلى -0 
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 اَْلِوْحَدُة ْالسَّاِدَسةُ 

 ( الَِّذْي َسِمْعَتُه!ظ( َأْو )ض: َأِشْر ِإَلى َصْوِت )2التَّْدرِْيُب 

(Latihan 1: Tunjuklah bunyi (ض) atau (ظ) yang kamu dengar!) 

 ظَاِهرٌ  -2
 ظَاِلمٌ  -1
 َضارٌ  -0
 َضن   -4
 َضر   -0

 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر  :1التَّْدرِْيُب 

(Latihan 2: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 

 ُمَدرِّسٌ  -2
 ُمَوظَّفٌ  -1
 َرف   -0
 ِقصَّةٌ  -4
 ُكرَّةُ  -0
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  اُْكُتْب رَْقًما َتْحَت الصُّْورَِة اْلُمَناِسَبِة!ثُمَّ  ِاْسَتِمعْ : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar kemudian tulislah nomor di bawah gambar yang sesuai!) 

 أَِمْيُن اْلَمْكتَ َبةِ  -2
 َحاُسْوبٌ  -1
 َهاِتفٌ  -0
 ِغاَلُف الِكَتابِ  -4
 ِكَتاُب الت َّْعِلْيِمي -0

 َمْكَتبٌ  -6
 ُمَوظَّفٌ  -0
 َرف   -7
 ِكَتابٌ  -9

 ُكرَُّة اأَلْرِضيَّةِ  -27
 

 اَْلُمَراَجَعُة الثَّانَِيةُ 
 َصْوِت الَِّذْي َسِمْعَتُه!الِإَلى ِاْسَتِمْع َوَأِشْر : 3التَّْدرِْيُب 

(Latihan 3: Dengar dan tunjuklah bunyi yang kamu dengar!) 
 تِْلِمْيذٌ  -2
 َسب ُّْورَةٌ  -1
 َخرِْيطَةٌ  -0
 بَ نَ ْفَسِجيُّ  -4
 أَبْ َيضُ  -0
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 خطة التعليم أو التجربة
 Cendikia) اإلبتدائية اإلسالمية جندكي فيحا: المدرسة   إسم المدرسة

Faiha) 
 بالمبانج                           

 الثاني /: الخامس  المستوى/الفصل
 : الغة العربية   الدرس

 : الفصل  الموضوع
 : الحوارات االتصالية، المفردات، التراكيب جزئية الموضوع

 : األولى والثاني  المقابلة
 دقيقة 07×1: تخصيص الوقت

 :. الكفاءة الرئيسية2
فهم معلومات شفوي بالعمليات القراءة فى الصيغة الشرح أو الحوار  .2

 الفصل. عن
 :. الكفاءة األساسية 1

الفكرة من المعلومات الشفوى تعريف الصوت والكالم والمعنى و  212
 . الفصل بسديد عن

 :المؤشرات . 3
 الفصلقدرة تالميذ على معرفة المعنى المفردات الجديدة عن  21212
 قدرة تالميذ على إجابة األسئلة عن الفصل 21211
 قدرة تالميذ على تعّرف مادة التراكيب  21210



 
 

 
 

صناع الجملة الجديدة بالتراكيب الذي عّلمه  تالميذ علىقدرة  21214
 المعلمة 

 :. األهداف الدراسية 4
 بعد عملية تعليمية يرجى الطلبة أن يقدروا على: 
 أن يذكروا أنواع في الفصل باللغة العربية ولفظ صحيح 
 إجابة األسئلة عن التراكيب 
 يستعمل المفردات الجديدة فى المحادثة اليومية 

 :واد الدراسية الم. 5
  الفصل بمخطط اسم اإلشارة وظرف المكان 

 :. الطريقة الدراسية 4
 طريقة السمعية و الشفوية 
 طريقة المباشرة 

 :الوسائل الدراسية . 0
 صور الحائط 
 السبورة 
 أدوات الفصل حول الطلبة 

 :. الموارد الدراسية 8
 المدرس 
 كتاب اللغة العربية على أساس التعلم البصري 

 :. الخطوات الدراسية 9
تخصيص  وصف األنشطة األنشطة



 
 

 
 

 الوقت
 يبدأ مدرس الدرس بالسالم  اإلفتتاح

 "السالم عليكم و رحمة الله و بركاته"
 يرّتب مدرس الفصل 

"رتّبوا جلوسكم وضعوا ما أمامكم فى األدرج 
 فإن لم تجدها وضعها أمام المكاتب مرتبا"

  يسأل مدرس عن الحال الطلبة والدرس
 والتاريخ والمادة السابقة

 "كيف حالكم أيها الطلبة؟"
 "ماذا درسنا األن؟"

 "فى أي تاريخ نحن األن من السنة الهجرية؟"
"و في أي تاريخ نحن األن من السنة 

 المالدية؟"
"فاألن، سأسألكم ما تعلمنا فى أسبوع 
الماضى عن المهنة. ما مهنتي؟ ما مهنة 

 صديقك؟"أبوك؟ ما مهنة أمك؟ ما مهنة 
 : يبدأ مدرس المادة الجديدة بأسئلة األتية 

 مذا أمام السبورة؟
 ماذا على المكتب؟

 ما هذا )أشارت المعلمة القلم(؟

 دقائق  0

 دقيقة 17)في لقاء األول شرحت الباحثة الدرس   األساسية



 
 

 
 

باستخدام الكتاب التعليمية السابقة ثم  
 قسمت اإلختبار القبلي لدي الطلبة(

  حت الباحثة الدرس )في لقاء الثاني شر
باستخدام كتاب اللغة العربية على أساس 
التعلم البصري، وقسمت اإلختبار البعدي 
لدي الطلبة بعد إجراء الدرس(. ويكون إجراء 
الدرس للقاء األول وللقاء الثاني بوجه إجماال  

 كمل يلي: 
 شرحت عن أهداف المادة الجديدة 
  قرءات المعلمة الحوارات االتصالية عن

 وقرر الطلبة بعدها الفصل
  ذكرت المعلمة المفردات الجديدة عن الفصل

بوضوح وجالء ثم تكتبها على السبورة. مثال: 
 الكتاب

  إستمع الطلبة إلى المعلمة ثم يقرر ما قال لها
 وبعد ذلك شرحت معناها

  شرحت المعلمة عن التراكيب )اسم اإلشارة
 وظرف المكان(.

  يكتبوا ما على يأمر المعلمة إلى الطلبة ألن
 السبورة

 تقرأ كشف الحضور 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

"بجانب الكتابة سأقرأ لكم كشف الحضور، 
فمن دعي إسمه أو إسمها ليرفع يده أو يدها 

 بال صوت"
  تقرر المعلمة مع الطلبة المفردات الذي يعتمد

 عليه التراكيب بصوت عال وضوح وجالء 
  تسأل المعلمة إلى من لم يفهم عن المعنى

ب. إن تجده فتشرح الفردات والتراكي
 المفردات والتراكيب مرة ثانية.

تأمر المعلمة إلى الطلبة واحدا فواحدا ألن   اإلختتام
 يضع المفردات فى جملة مفيدة.

  تأخذ المعلمة مع الطلبة اإلستنباط الدرس
 بأسئلة األتية:

 "أين السبورة؟"
 " أين الكرسي؟"
 " أين الكتب؟"

 " أين القلم؟"
 أين الكراسة؟"" 
 ؤخر المعلمة الدرس بالناصحة والسالم 

 "نحتتم بالحمدلة"
 "ونكتفى درسنا اليوم بقرأة كفرة المجلس"

"عسى أن يكون ما قد تعلمنا منفعا لنا، وبالله 

 دقائق 0



 
 

 
 

التوفيق والهداية، مع النجاح فى كل أمور، 
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته" 

 
 التعليميةتقويم العملية  27

  : اإلختبار الفيلي واإلختبار البعدياإلمتحان 
 النمط : التحريرى 
  )ِاْمإَلِ الَفرَاَغ بِالَكِلَماِت اْلُمَناِسَبةِ ب( ، ِاْختَ ْر َما بَ ْيَن قَ ْوَسْينِ األمر : أ 

 
 
 

 1729أبريل  27فالمبانج، 
 المعلمة

 
 فبروارينا رزقي

 
  



 
 

 
 

 قبليالاالختبار 
 قَ ْوَسْيِن!ِاْختَ ْر َما بَ ْيَن  -أ

 (.......... َسب ُّْورٌَة )َهَذا / َهِذهِ  -2
 (.......... ُمَدرٌِّس )َهَذا / َهِذهِ  -1
 ()َهَذا / َهِذهِ  َفْصلٌ ..........  -0
 ()َهَذا / َهِذهِ  ُمَدّرَِسةٌ ..........  -4
 ()َهَذا / َهِذهِ  ِكَتابٌ ..........  -0
 ()َهَذا / َهِذهِ  َساَعةٌ ..........  -6
 (َهَذا / َهِذهِ ) قَ َلمٌ ..........  -0
 ()َهَذا / َهِذهِ  ُكرَّاَسةٌ ..........  -7
 ()َهَذا / َهِذهِ  ُكْرِسي  ..........  -9

 ()َهَذا / َهِذهِ  تِْلِمْيذٌ ..........  -27
 َورَاَء( -َأَماَم  –َتْحَت  –َعَلى  –ِاْمََلِ الَفَراَغ بِالَكِلَماِت اْلُمَناِسَبِة )ِفي  -ب

  لِ صْ الفَ ....  ذُ يْ مِ لْ التِّ 
 

....  الِكَتابُ 
 اْلَمْكَتبِ 

 

....  اْلَمْكَتبُ 
 التِّْلِمْيذِ 

 
 

....  اْلَمْكَتبُ 
 السَّب ُّْوَرةِ 

 

  الَقَلمِ ....  الُكرَّاَسةُ 
 

....  اْلُمَدرِّسُ 
 ذِ يْ مِ لْ التِّ 

 

....  اْلَمْكَتبُ 
 الِكَتابِ 

 
 

التِّْلِمْيُذ .... 
 الُكْرِسيِّ 

 
 

....  السَّب ُّْوَرةُ 
 اْلُمَدّرَِسةِ 

 
 

  الُكْوبِ ....  الَقَلمُ 
 



 
 

 
 

 بعديالاالختبار 
 ِاْختَ ْر َما بَ ْيَن قَ ْوَسْيِن! -ت

 (.......... َسب ُّْورٌَة )َهَذا / َهِذهِ  -22
 (.......... ُمَدرٌِّس )َهَذا / َهِذهِ  -21
 ()َهَذا / َهِذهِ  َفْصلٌ ..........  -20
 ()َهَذا / َهِذهِ  ُمَدّرَِسةٌ ..........  -24
 ()َهَذا / َهِذهِ  ِكَتابٌ ..........  -20
 ()َهَذا / َهِذهِ  َساَعةٌ ..........  -26
 ()َهَذا / َهِذهِ  قَ َلمٌ ..........  -20
 ()َهَذا / َهِذهِ  ُكرَّاَسةٌ ..........  -27
 ()َهَذا / َهِذهِ  ُكْرِسي  ..........  -29
 ()َهَذا / َهِذهِ  تِْلِمْيذٌ ..........  -17

 َورَاَء( -َأَماَم  –َتْحَت  –َعَلى  –ِاْمََلِ الَفَراَغ بِالَكِلَماِت اْلُمَناِسَبِة )ِفي  -ث
  لِ صْ الفَ ....  ذُ يْ مِ لْ التِّ 

 
....  الِكَتابُ 
 اْلَمْكَتبِ 

 

....  اْلَمْكَتبُ 
 التِّْلِمْيذِ 

 
 

....  اْلَمْكَتبُ 
 السَّب ُّْوَرةِ 

 

  الَقَلمِ ....  الُكرَّاَسةُ 
 

....  اْلُمَدرِّسُ 
 ذِ يْ مِ لْ التِّ 

 

....  اْلَمْكَتبُ 
 الِكَتابِ 

 
 

التِّْلِمْيُذ .... 
 الُكْرِسيِّ 

 
 

....  السَّب ُّْوَرةُ 
 اْلُمَدّرَِسةِ 

 
 

  الُكْوبِ ....  الَقَلمُ 
 

ANGKET RESPON SISWA 



 
 

 
 

 

Untuk Buku Bahasa Arab Visual 

 

A. Identitas Siswa 

1. Nama Siswa  : 

2. No. Absen  : 

 

B. Petunjuk 

1. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 

yang anda rasakan, anda lihat dan anda pelajari. 

2. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 

memilih di antara jawaban tersebut dengan memberikan tanda silang (x) 

pada jawaban yang anda anggap benar dan sesuai. 

3. Alternatif jawaban: 

Skala Penilaian (Tanggapan) 

5 4 3 2 1 

Sangat menarik Menarik Rata-rata Kurang menarik Tidak menarik 

Sangat mudah Mudah Rata-rata Kurang mudah Tidak mudah 

Sangat jelas Jelas Rata-rata Kurang jelas Tidak jelas 

Sangat senang Senang Rata-rata Kurang senang Tidak senang 

Sangat bisa Bisa Rata-rata Kurang bisa Tidak bisa 

Sangat aktif Aktif Rata-rata Kurang aktif Tidak aktif 

 

C. Pernyataan Angket 

 

1. Apakah buku Bahasa Arab visual menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

2. Apakah belajar Bahasa Arab menggunakan buku Bahasa Arab visual 

mudah? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

3. Apakah tulisan yang digunakan dalam buku Bahasa Arab visual jelas? 

a. Sangat jelas 

b. Jelas 



 
 

 
 

c. Rata-rata 

d. Kurang jelas 

e. Tidak jelas 

 

4. Apakah pewarnaan pada masing-masing bab dalam buku menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

5. Apakah anda senang belajar Bahasa Arab menggunakan buku Bahasa Arab 

visual? 

a. Sangat senang 

b. Senang  

c. Rata-rata 

d. Kurang senang 

e. Tidak senang 

 

6. Apakah dengan menggunakan buku Bahasa Arab visual membuat anda 

lebih aktif belajar? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif  

c. Rata-rata 

d. Kurang aktif 

e. Tidak aktif 

 

 

7. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam buku bisa melatih kemampuan 

anda? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa  

c. Rata-rata 

d. Kurang bisa 

e. Tidak bisa 

 

8. Apakah bahasa yang digunakan dalam buku mudah dipahami? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

9. Apakah petunjuk dan perintah yang digunakan dalam buku mudah 

dipahami? 

a. Sangat mudah 



 
 

 
 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

10. Apakah contoh-contoh dalam buku Bahasa Arab visual mudah dipahami? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah  

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANGKET UJI COBA PRODUK 

 

Untuk Buku Bahasa Arab Visual  

 

A. Identitas Siswa 

1. Nama Siswa  : 

2. No. Absen  : 

 

B. Petunjuk 

1. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 

yang anda rasakan, anda lihat dan anda pelajari. 

2. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 

memilih di antara jawaban tersebut dengan memberikan tanda silang (x) 

pada jawaban yang anda anggap benar dan sesuai. 

3. Alternatif jawaban: 

Skala Penilaian (Tanggapan) 

5 4 3 2 1 

Sangat menarik Menarik Rata-rata Kurang menarik Tidak menarik 

Sangat mudah Mudah Rata-rata Kurang mudah Tidak mudah 

Sangat jelas Jelas Rata-rata Kurang jelas Tidak jelas 

Sangat senang Senang Rata-rata Kurang senang Tidak senang 

Sangat bisa Bisa Rata-rata Kurang bisa Tidak bisa 

Sangat sesuai Sesuai Rata-rata Kurang sesuai Tidak sesuai 

Sangat aktif Aktif Rata-rata Kurang aktif Tidak aktif 

 

C. Pernyataan Angket 

 

1. Apakah buku Bahasa Arab visual menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

2. Apakah belajar Bahasa Arab menggunakan buku Bahasa Arab visual 

mudah? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

3. Apakah tulisan yang digunakan dalam buku Bahasa Arab visual jelas? 



 
 

 
 

a. Sangat jelas 

b. Jelas 

c. Rata-rata 

d. Kurang jelas 

e. Tidak jelas 

 

4. Apakah pewarnaan pada masing-masing bab dalam buku menarik? 

a. Sangat menarik 

b. Menarik 

c. Rata-rata 

d. Kurang menarik 

e. Tidak menarik 

 

5. Apakah anda senang belajar Bahasa Arab menggunakan buku Bahasa Arab 

visual? 

a. Sangat senang 

b. Senang  

c. Rata-rata 

d. Kurang senang 

e. Tidak senang 

 

6. Apakah dengan menggunakan buku Bahasa Arab visual membuat anda 

lebih aktif belajar? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif  

c. Rata-rata 

d. Kurang aktif 

e. Tidak aktif 

 

7. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam buku bisa meningkatkan 

kemampuan anda dalam memahami Bahasa Arab? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa  

c. Rata-rata 

d. Kurang bisa 

e. Tidak bisa 

 

8. Apakah latihan-latihan yang tersedia dalam buku bisa meningkatkan 

kemampuan anda dalam menulis? 

a. Sangat bisa 

b. Bisa  

c. Rata-rata 

d. Kurang bisa 

e. Tidak bisa 

 

9. Apakah bahasa dan perintah yang digunakan dalam buku mudah dipahami? 



 
 

 
 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Rata-rata 

d. Kurang mudah 

e. Tidak mudah 

 

10. Apakah materi dalam buku Bahasa Arab visual sesuai dengan kemampuan 

anda? 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai  

c. Rata-rata 

d. Kurang sesuai 

e. Tidak sesuai 

 

  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 الصور حين عملية التجربة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
 

 السيرة الذاتية
 

 فبروارينا رزقي:    االسم
 2990 فبراير 22، بندا آشيه:  المكان وتاريخ الميالد

 آتشيه ،مدينة بندا آشيه، أولي كارينج:   العنوان الحالي
 20017771:   رقم الطالب

 : قسم الماجستير لتعليم اللغة العربّية   القسم
 februarinarisky1993@gmail.com:   بريد اإلليكتروني

  770110974421 :  رقم الهاتف
 : الّسيرة التربوية

 .بندا آشيه 06الحكومية  مدرسة اإلبتدائيةال .2
 .(العاليةو  المتوسطةمعهد العصر تينكو شيك أومر ديان، آشيه الكبرى )لمرحلة  .1
قسم تعليم الّلغة العربية في كلّية علوم التربية وتأهيل المعلمين بجامعة الرانيري  .0

 شيه.بندا آاإلسالمّية الحكومّية 
قسم الماجستير لتعليم الّلغة العربّية في كلّية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك  .4

 إبراهيم اإلسالمّية الحكومّية ماالنج.
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