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 إقرار أصالة البحث
 أان ادلوقية أدانه: 
 : دكم رمحة دنيت أصللية  االسم

 ٕٛٙٓٓٚٚٔ:  رقم اجلماعي 
إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة :  الينواف

 الكالـ دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم.
أقّر أبف ىذا البحث الذم أعددتو لتوفَت شرطما للحصوؿ على درجة ادلماجستَت يف  

 عمالك إبراىيم اإلسالعية احلكوعية جبماعية عوالانتيليم اللغة اليربية كلية الدراسمات اليليما 
، حضرتو ككتبتو بنفس  كعمازكرتو عن إبداع غَت أك أتليف اآلخر. كإذا أدعى أحد عماالنج

استقبماال أهنما عن أتليفو كتبُت أهنما فيال ليست عن حبث  فأربمل ادلسؤكلية على ذلك، كلن 
 عوالان عمالك إبراىيم تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على كلية الدراسمات اليليما جبماعية

 عماالنج. اإلسالعية احلكوعية
 ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بنماء على رغبيت اخلماصة كالجيربين أحد على ذلك. 

 
 ـ ٜٕٔٓعمايو  ٕٗابتو،           

 الطمالبة ادلقرّة،       
 
 

 نيت أصلليةادكم رمحة د               
 ٕٛٙٓٓٚٚٔرقم اجلماعي :                  

 



 

 د 

 استهالل

     

 

ا  (ٓٚ) َيا أايػُّهاما الَِّذينا آعاُنوا اتػَُّقوا اَّللَّا كاُقوُلوا قػاْوالن ساِديدن
 (ٓٚ)األحزاب: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ق 

 إىداء
 

 على مجيع النيم الوافرة، رب اليمادلُت احلمد هللا 
 الصالة كالسالـ على سيدان زلّمد صّلى هللا عليو كسّلم. 

 البماحثة ىذه الرسمالة إىل: تأىد
 أمسيىن ماجنيديوالسيدة  مستاري رجنجآالالسيد احملبوبُت،  كالدمّ 
عودهتمما على كل بغماية صربمهما كلطيفتهمما ك  ماعما بًتبييتقاحلمماسة ك  اعطيمايناللذاف قد 

مجيع  يفاذلمة  ينكأعطيمال كقت لنجماح  كىواييت يف ادلستقب لدعماء ك التشجييمات كلّ ا
  حىت اآلف. كالرمحة ابلصرب كالرفق ىذابينك  ينماكأرمح األحواؿ

 آعُت. آلخرة..انيما ك يف الدّ عسى اَّلّل أف يرمحهمما كيبمارؾ ذلمما 
*** 

سري نور و  دمحم محري رندي فراتوفوَتة احملبوبُت غ الصيتك أخ الكبَت  أخ
البماحثة  تدع بماحثة التشجيع يف طلب اليلم،اللذاف قد أعطيما ال أانليسفضيلة 

 ذلمما ابلنجماح يف مجيع األعور.
*** 

 كلكم ادلذكور جزا كم هللا أحسن اجلزاء 
 آعػُت
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 كلمة الشكر والتقدير

       

كاإلسالـ ك ىو الذل قد اعطأان اّلذم أنيمنما بنيمة اإلديماف  اليمادلُت رب هلل احلمد
. نصّل  ك نسّلم على خَت األانـ  ىداية كصحة حىت نستطيع أف نيمل عمال كّل يـو

 سّيدان دمحم صّلى هللا عليو كسّلم كعلى آلو ك صحبو أمجيُت, أّعما بيد.
الرسمالة ىو الواجبة  فبإذف هللا كرمحتو كتوفيقو قد سبمت كتمابة ىذه الرسمالة. كتمابة

يف تيليم  شرط عن شركط احلصوؿ على درجة ادلماجستَت ستيفماءالب الط لّ كل اآلخرة
كلية الدراسمات اليليما جبماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية احلكوعية   اللغة اليربية

"إعداد الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل السياقي لرتقية مهارة بينواف ، عماالنج
 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل كنداري". لعلم لالالكالم مبعهد 
 عن ة كاقًتاحماتتشجييك  ةتوجيهك  دبسماعدة مّت احلصوؿ ةمالسىذه الر  أفكعيت 

 :إىل الشكر جزيلدبنماسبة سبماـ كتمابة ىذه الرسمالة فأقدـ  لذلك،. األطراؼ سلتلف
اإلسالعية  إبراىيمعوالان عمالك ، عدير جماعية ، األستماذ الدكتور عبد احلمارسادلكـر .ٔ

 دبماالنج.    احلكوعية
ٕ.  ، جماعية عوالان عمالك ، عميد كلية الدراسمات اليليما عوليمادم الدكتور األستماذادلكـر

 إبراىيم اإلسالعية احلكوعية دبماالنج.
ٖ.  ، ية الدراسمات يس قسم تيليم اللغة اليربية بكلمادينماات، رئكالدكتور كلداان كر ادلكـر

   إبراىيم اإلسالعية احلكوعية دبماالنج.جماعية عوالان عمالك اليليما 
ٗ.  ، ،   مادينمااتكالدكتور كلداان كر ادلكـر الدكتور نور حسن عبد كمادلشرؼ األكؿ. كادلكـر

 سبماـ ىذه الرسمالة. الت يف إين ادلدخّ اين كاعطيمارشداللذاف قد أ الثماين شرؼكمادل  البمارم



 

 ز 

، مجيع .٘ جماعية احملماضرين يف قسم تيليم اللغة اليربية كلية الدراسمات اليليما  ادلكـر
الذين قدعوا اليلـو كادليمارؼ  عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية احلكوعية دبماالنج

 ة.كالتشجيع للبماحث
 لتُتال تُتكماخلرب رة كحيدة  ماط، كادلكرعة الدكتورة فادلكرعة، الدكتورة إديلدة كحيوين .ٙ

عهمارة  لًتقية عهمارة إعداد الكتماب التيليم ابدلالحظمات كاإلرشمادات يف  تُتقماع
 .الـالك

البماحثة عن الذين رافقوا  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓللسنة الدراسية فصل "د" صدقمائ  مجيع أ .ٚ
جماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية ية الدراسمات اليليما بداية الدراسة يف كل

  .إىل إسبماعهما احلكوعية دبماالنج
جماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية  ية الدراسمات اليليماكل ادلوظفماتفوف ك ادلوظمث  .ٛ

 .البماحثة ابإلخالص خدعوا نالذي احلكوعية دبماالنج
نيما كأخَتا، عسى هللا تيماىل يسهلٍت ك يسهلهم يف كّل األعمماؿ الدّ  

 هلل ربّ  ى هللا على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو أمجيُت، كاحلمدكصلّ  .آعُت. كاآلخرة
 اليمادلُت.

 
 ـٜٕٔٓيو عما ٕٗ ابتو،        

 ة بماحثال         

         
 نيت أصلليةادكم رمحة د        

  



 

 ح 

 ص البحثلخستم
الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية داد إع م، 1029. دوي رمحة دانيت أجنلية

، رسمالة اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم الثمانوية مدرسةليلم لالعهمارة الكالـ دبيهد 
 عوالان عمالك إبراىيم جماعية، كلية الدراسمات اليليماقسم تيليم اللغة اليربية،  ادلماجستَت، 

 كادلشرؼ الثماين: ،مادينمااتكالدكتور كلداان كر ادلشرؼ األكؿ: عماالنج،  اإلسالعية احلكوعية
 .الدكتور نور حسن عبد البمارم

 .، ادلدخل السيماق الـ، عهمارة الكالكتماب التيليم  : األساسيةالكلمات 
كجدت البماحثة عدة ادلشكالت يف تيليم عمادة اللغة اليربية عنهما عدـ الكتماب التيليم  ادلقرر،  

 التيليم، أىداؼ ربقيق يف للمسماعدة الكتماب كصيوبة التلميذات يف فهم عصطلحمات اليربية. فأنشئ
 فهمهنّ  تمت اليت ادلصطلحمات تكتطبيق احلوار ابليربية كاستخداع على شلمارسة للتلميذات فرصة كإعطماء
 .بسهولة

دليرفة عملية إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  ( ٔأىداؼ ىذا البحث ى : ) 
( دليرفة عدل ٕلًتقية عهمارة الكالـ دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم، )

ة استخداـ الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ دبيهد اليلم للمدرسة فيمالي
البماحثة الدراسة ادليدانية التجريبية يف إعداد حبثهما  تستخدعسالعية احلكوعية األكىل كندارم. االثمانوية اإل

 عستيينة ابدلنهج البحث كالتطوير. 
ن إىل أداء ىذا الكتماب التيليم ، كإعداد ( أهنّن حيتماجٔ): أظهرت نتمائج ىذا البحث عما يل  

 بحث( استنمادا عن نتمائج الٕ. )Borg and Gallىذا الكتماب التيليم  ابستخداـ منوذج بركغ كغوؿ 
 صل علىرب الكتماب التيليم  تصميمنتيجة االستبمانة عن خبَتة  أّف النتيجة اليت كجدت البماحثة كمما يل :

خبَتة  نتيجة االستبمانة عن%، ك ٖٜ ربصل على عمادة الكتماب التيليم خبَتة  ة عننتيجة االستبمان%، ك ٕٜ
 علىربصل ادليلمة بيد استخداـ الكتماب  نتمائج استبمانةك  %.٘ٛصل على لغة الكتماب التيليم  رب

هذا ف%. ٖٛ،ٜٛ ربصل على التيليم  الكتماب استخداـ بيد التلميذات% كأعما نتمائج استبمانة ٘ٚ،ٖٛ
يف  نتمائج اختبمار البيدم ابستخداـ االختبمارات يف ،التلميذات عهمارة الكالـ لًتقية فيماؿ التيليم  الكتماب
" ادلوجودة tأف القيمة أكرب عن قيمة " (Ha) ٘ٓ.ٗ مابط ربصل على نتيجةكالفصل الض التجرييب الفصل

 إىل كابإلضمافة مقبول.. فتيٍت أف الفرض السمابق ٖٔٔ،ٕ( 0,05يف اجلدكؿ على عستول التصديق )
، عن حيث أف درجة جّدا "ت" إىل أنو فيماؿ اختبمار عن خالؿ التيليم  الكتماب فيمالية أشمار تقييم ذلك،
 .األقصى لفيمالية الكتماب التيليم  كماحلد  ٘ٓ،ٓعن  أصغر ٓٓ،ٓ تيلد(-ٕسيغ )
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The researchers founded a variety of problems in learning Arabic, among 

which the absence of an Arabic textbook, and the difficulty students in 

understanding the Arabic terms. Then this book was created to assist in the 

realization of learning objectives as well as provide an opportunity to the students 

to practice and practice conversational Arabic and using terms that are easily 

understood. 

The purpose of this research is (1) made a textbook based on a contextual 

approach to improving speaking skills students Ma'had Ilmi MAN 1 Kendari 

based on results of analysis of the needs of students and teacher, (2) to find out the 

level of effectiveness of the textbook that you created. This research is a research 

field with research and development design, because this research aims to produce 

a product, knowing the disqualified based on the assessment of the experts, as 

well as knowing the level of effectiveness its application in the field. 

 The results of this research are as follows: (1) that the Students and 

teachers at the Ma'had Ilmi requires the existence of a textbook and textbook 

based on the design of the Borg and Gall (2) Based on the results of research that 

the result that have been obtained by researchers as follows: assessment experts 

design that is 92% and materials expert 93% and linguists 85,4%. The result of 

teachers now charging after using the textbook was 83.75%, as for the results of 

students after using the textbook was 89.83%. Textbook is effective to improve 

speaking skills students which tests using test-post in experiment class and control 

class with the result of 4.05 (Ha) that this value is greater than the value (2-tailed) 

(0,05) 2.131. thus the textbook can be accepted. furthermore, textbook is effective 

to improve speaking skills students where free trial using pre-test and post-test 

results of T-test shows that  the value of sig (2-tailed) 0,00 less than 0,05 as the 

maximum limit of learning material effectiveness. 
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 Peneliti menemukan berbagai masalah dalam pembelajaran bahasa Arab 

diantaranya tidak adanya buku ajar bahasa arab yang ditetapkan, dan kesulitan 

siswi dalam memahami istilah-istilah Arab. Maka buku ini dibuat untuk 

membantu dalam merealisasikan tujuan pembelajaran serta memberikan 

kesempatan kepada siswi untuk berlatih dan mempraktekkan percakapan dengan 

bahasa Arab dan menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah )1) Membuat buku ajar berdasarkan 

pendekatan kontekstual untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswi Ma'had 

Ilmi MAN 1 Kendari berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswi dan guru, (2) 

untuk mengetahui tingkat keefektifan buku ajar yang dibuat. Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan desain penelitian dan pengembangan, karena 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk, mengetahui 

kelayakannya berdasarkan penilaian para ahli, serta mengetahui  tingkat 

keefektifan penerapannya di lapangan. 

 Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bahwa Siswi dan Guru 

di Ma'had Ilmi membutuhkan adanya buku ajar dan pembuatan buku ajar ini 

berdasarkan desain Borg and Gall, (2) Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil 

yang telah didapatkan peneliti sebagai berikut: hasil angket penilaian para ahli 

desain yaitu 92% dan ahli materi yaitu 93% serta ahli bahasa yaitu 85%. Hasil dari 

pengisian angket guru setelah menggunakan buku ajar tersebut ialah 83,75%, 

adapun hasil angket para siswi setelah menggunakan buku ajar tersebut ialah  

89,83%. Buku ajar ini efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswi 

yang mana ujicoba menggunakan nilai post-test dikelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan hasil 4,05(Ha) bahwa nilai ini lebih besar dari nilai (2-tailed) 

(0,05) 2,131. Maka dari itu buku ajar tersebut dapat diterima. Disamping itu, 

pengukuran keefektifan buku ajar melalui T-test menunjukkan bahwa buku ajar 

tersebut sangat efektif di mana hasil nilai sig (2-tailed) 0,00 lebih kecil dari 0,05 

sebagai batas maksimum keefektifan suatu buku ajar.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 ادلقدمة .أ 
اللغة اليربية ى  اللغة الثمانية اليت ذبرم تدريسهما إجبمارَي يف عيظم البالد  

اخلماعسة عن بُت أىم اللغمات األجنبية اليت تتم اإلسالعية كمما أهنما ى  اللغة الرابية أك 
تيليمهما يف كثَت عن البالد األكربية. كعن دكافع تيلمهما: ادلكمانة الدينية كعمق الًتاث 

اللغة اليربية ذلما عقماـ  ٔالثقمايف اليربية كادلوقع اإلسًتاتيجية لليمامل اليريب كالطماقة البيمانية.
 األداة ى  اللغة  ٕعع رليئ دين اإلسالـ. خماص يف إندكنيسيما. كجمائت اللغة اليربية

 قبل عن فهمهما سبكن اليت اجلملة قواعد خالؿ عن كاألىداؼ األفكمار، لوصف تستخدـ
اللغة يستطيع اإلنسماف أف  ابستخداـ ألفّ  النماس حيماة يف عهمّ  جزء أيضما اللغة. اآلخرين

 عن ادلستخدعة اللغمات عن إحدل ى  اليربية اللغة ككذلك. البيض بيضهم يتواصلوا بُت
 كادلشماعر، التواصل، كصف األفكمار، كأداة يستخدعوف الذين النماس رلموعة قبل

 .الكتمابة أك الكالـ خالؿ عن سواء كالرغبمات كاليواطف
عهمارة الكالـ ى  إحدل ادلهمارات اللغوية األربع. إّف ادلهمارات اللغوية سبّثل الركيزة  

تلميذات انجحة يف تيّلم اللغة اليربية إذا يستوعنب األكىل يف السيطرة اللغة. كسيكوف ال
على ادلهمارات اللغوية األربع كى  عهمارة االستمماع كعهمارة الكالـ كعهمارة القراءة كعهمارة 

كعن ادلهمارات ادلهمة ى  عهمارة الكالـ. كعهمارة الكالـ إحدل ادلهمارات اللغوية  ٖالكتمابة.
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كتؤدم عهمارة الكالـ دكرا عهمما للمجتمع  ٗاألسماسية، ألّف اللغة يف األصل ى  الكالـ.
احلديث كللمجتمع القمادـ. كالشك أف عهمارة الكالـ عن أىم النشماط اللغوم. فمالنماس 

كلذالك ييترب  ٘يستخدعوف الكالـ أكثر عن الكتمابة، أم أهّنم يتكلموف أكثر شلما يكتبوف.
يشرح ادليلم دركسما يف  الكالـ كوسيلة رئيسية يف عملية التيليمية يف سلتلف عراحلهما، ألفّ 

الفصل أك خمارج الفصل ابلكالـ. كيف تيليم عهمارة الكالـ ليس عن عملية سهلة بل إمنما 
 حيتماج إىل استيداد جيدة كدقة.

 اللغة تيليم غرض ييٍت الذم جيب نظره، أشيماء ىنماؾ اليربية كيف تيليم اللغة 
 عهمارات ى  األربع ادلهمارات إتقماف على يقمادرف التلميذات كمانت نفسهما، اليربية

أف  التلميذات تتطلب عن األربع ىذه ادلهمارات. كالكتمابة كالقراءة كالكالـ االستمماع
كييد أحد ادلكوانت ادلهمة لليملية التيليمية ى  احملتول التيليم  الذم يتضمن  .سبتلكهما

 ادلواد التيليمية ادلنظمة يف الكتماب التيليم . 
ربتماج إىل الكتماب التيليم  أك ادلواد التيليمية فيتم إّف اليملية التيليمية اجلودة  

اختيمارىما يف تصميم الكتماب التيليم  على أسماس األىداؼ الذم يتيُت ربقيقهما، 
كادلنماسبة ابحتيماجمات كاإلرادة كعواىب التالعيذ كفقما لليسماؽ، ألّف الكتماب التيليم  ىو 

كالتلميذات حىت ربصل عن التيليم الذم جييل عملية تيليمية فّيمالية كعستمرة بُت ادليلمة 
عما يردف كتكوف جيدا، كىو أيضما اليت ذبذب التلميذات ضلوىّن كيشيهّن رغبتهّن كذبد 

كيتضمن الكتماب التيليم  ادلواد التيليمية الذم تريد ادليلمة أف تقـو  ٙفيهّن نفسهّن.
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ية التيليم كتيّلم بتيليمهما على قدرة اإلعكماف عطمابقة ابألغراض ادلرجوة.  كال شّك أّف عمل
 اللغة اليربية ربتماج إىل الكتماب التيليم  ادلقررة، فمالتيليم ال جيرم كماعال بدكنو. 

ادلدخل السيماق  ىو الفكرة عن التيليم كالتيلم اليت تتيلق ادلمادة ابألحواؿ أك  
ادلوقف الواقيية كتدفع التلميذات لكشف اليالقة بُت ادليمارؼ كتطبيقو يف حيماهتّن 

ترل البماحثة أف ادلدخل السيماق  يستطيع أف يبٌت كيرق  رغبة أك إرادة التلميذات  ٚ.اليوعية
كذبذب عيوذلّن يف عملية التيليم كيكوف التيليم فّيماؿ. ألف هبذا ادلدخل تيلم ادليلمة 
التلميذات عبماشرة يف البيئة ادلتيلقة ابلكتماب ادلقرر كأتعر ادليلمة التلميذات بتطبيقهما 

 دفع التلميذات على أهّنن يستطين أف ييربف أفكمارىن يف عملية التيليمية. عبماشرة، حىت ت
 نشأت ادلدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم عيهد اليلم كقد 
 ترقية أجل عن ككقّوة الفّيماؿ اليربية اللغة تيليم كدعم تقـو هبما عن جهد، اليت كإحدل

يف ادلدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل   اتالتلميذ كالكتمابة الكالـ كفماءة عهمارة
التفماعل أك  كتيّودىن على اليربية اللغة للتيلم التلميذات تشّجع أف األقل كعلى. كندارم
 .اليربية اللغة ابستخداـ زعالئهنّ  بُت التواصل
عيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية  يف اليربية اللغة تيليم أىداؼ أّعما 

 اللغة ابستخداـ تطوير عهمارة الكالـ على احلكوعية األكىل كندارم ييٍت قدرة التلميذات
كتبُّت إىل  األربع، اللغوية عن ادلهمارات تتضمن اليت كتمابيما أك شفوَي سواء كماف اليربية

 التيليم، يف األداة أىم لتصبح األجنبية اللغة كإحدل اليربية اللغة عن أمهية التلميذات
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ككمانت التلميذات يف ىذا ادليهد  .كالثقمافة اللغة بُت عن اليالقة الفهم تطوير أيضما كديكن
  ٛيتيلمن اللغة اليربية يف كل الصبماح كالّليل بيد صالة اليشماء.

جرت البماحثة كجدت ادلشكالت يف عملية  اليت ادلالحظة األكىل إىل نظرا  
ادلستخدـ لدل ادليلمة  التيليم  بالتيليم اللغة اليربية. ادلشكلة األكىل ى  عدـ الكتما

 كالتلميذات اليت تسماعد يف عملية التيليم كتنماسب خبلفية التلميذات. ادلشكلة الثمانية ى 
. يشيرف ابلصيوبة عندعما يواجهن ادلصطلحمات اليت تتيلق ابلثقمافة اليربية اتالتلميذ أفّ 

 اللغة ادلقّرر لتيليمادلشكلة الثمالثة ى  مل أييت الكتماب ادلخّصص أك مل يوجد الكتماب 
اليربية خصوصما لًتقية عهمارة كالعهّن ككفقما ابألىداؼ الذم أّكد عيهد اليلم. كىذه 

  ادلشكالت اليت كجدت البماحثة يف ادليداف. 
 إىل كجدت البماحثة ادليلوعمات أهنّن حيتماجن استنمادا إىل ادلشكالت السمابق، 

 كالتمرينمات دات اجلديدة كاحملماداثتلزَيدة عيرفتهن عن ادلفر  الكتماب التيليم  ادلقّرر
 كخمارج داخل عهمارة كالعهن ترقية يف التلميذات تسماعد أف ادلتنوعة إىل ديكن التطبيقية
كعميقما،  خماصما الكتماب عرض يتم الدراسية كلتسّهل ادليلمة يف تيليمهما، حيث سماعمات

 . التلميذات كينماسب بقدرة كحبمالة
لتيليم اللغة اليربية  خماصة التيليم  الكتماب كإنشماء إبعداد البماحثة تشّجيت لذا 

 الكالـ التلميذات. كصّممت البماحثة ىذا الكتماب عهمارة ربسُت أك ترقية رلماؿ يف
السيماق ، كحيتوم الكتماب على ادلفردات كاحلوار كالتدريبمات ادلتنوعة.  ادلدخل ابستخداـ
 عدخل كعند البماحثة. حيماهتنّ  إىل أقرب سيماقيما دبيٌت الكتماب يف أف احملتوَيت تقصد بو
 الفرصة تيط  أف سبكن ادليلمة ألف اليربية اللغة بتيليم عطمابقما كعنماسبما السيماق 
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فهذا الكتماب سييط   .يف الكالـ يتدرّبن أك ديمارسن حىت حبرية رأيهنّ  لتقدًن للتلميذات
أكثر ادلنمافع كلو أثر للتلميذات يف عيهد اليلم ألنّو سيتواصلن كيتدرّبن كديمارسن ابليربية 

 يف أكقمات عيينة. 
كإبعداد الكتماب التيليم  خصوصما يف تيليم اللغة اليربية أردت البماحثة أف  

اإلرادة كالكفماءة تسّهل ادليلمة يف التيليم كتسّهل التلميذات يف التيلم. ككذلك تزيد 
كالرغبة تيّلمهّن يف ادلهمارات اللغوية خصوصما يف عهمارة الكالـ. كيف ىذا البحث، قدعت 

"إعداد الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل البماحثة حبثما تطويرَي كذبريبيما يف كيفية 
  السياقي لرتقية مهارة الكالم مبعهد العلم للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل

 .  كنداري"
 أسئلة البحث .ب 

 :كمما يل البماحثة   تاليت قدع أسئلة البحثفاعتبمارا إىل خلفية البحث السمابقة،  
إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ  يتم كيف .ٔ

 دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم؟
استخداـ الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة عما عدل فيمالية  .ٕ

 الكالـ دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم؟
 أىداف البحث .ج 

 اعتبمارا إىل أسئلة البحث ادلذكورة، فيرّبت البماحثة أىداؼ البحث كمما يل : 
س ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة دليرفة عملية إعداد الكتماب التيليم  على أسما .ٔ

 الكالـ دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم.



ٙ 

 

دليرفة عدل فيمالية استخداـ الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية  .ٕ
 عهمارة الكالـ دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم.

 لبحثفوائد ا .د 
 فوائد النظرية .ٔ

، كأيضما كشكل عن أشكماؿ اإلذلماعية الذم نفذ   كإحدل اجلهود لتطوير اليلـو
يف تيليم اللغة اليربية كخصوصما للتلميذات عيهد اليلم يف ادلدرسة الثمانوية اإلسالعية 

 احلكوعية األكىل كندارم.
 فوائد التطبيقية .ٕ
ماؼ كإعداد : أف يكوف ىذا البحث رلماال عهّمما يف اكتش للبماحثة .أ 

 الكتماب التيليم  لًتقية عهمارة الكالـ يف اللغة اليربية. 
: أف تسماعد ادليلمة على القيماـ ابلتيليم للوصوؿ إىل  للميلمة .ب 

 األىداؼ ادلرجوة.
: أف يكوف ىذا الكتماب عيينما كعنتفع لًتقية  للتلميذات .ج 

 عهمارة الكالـ اللغوية.
 فرضية البحث .ه 

ادلدخل السيماق  فّيماال كلو أثر يف ترقية عهمارة   إعداد الكتماب التيليم  على أسماس 
 كالـ التلميذات دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم.

 حدود البحث .و 
 احلد ادلوضوع  .ٔ
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رّكزت البماحثة يف ىذا البحث عن إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل  
تيليم اللغة اليربية لدل التلميذات يف عيهد اليلم السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ يف برانعج 

للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم. كحيتوم ىذا الكتماب على 
 ادلوضوعمات عن حمالة التلميذات كادلواد اليت تسهل التلميذات يف ترقية عهمارة كالعهّن.

 احلد ادلكماين .ٕ
مدرسة الثمانوية اإلسالعية حّددت البماحثة عكماف البحث يف عيهد اليلم لل 

 احلكوعية األكىل كندارم سوالكيس  اجلنوبية الشرقية. 
 احلد الزعٍت .ٖ

 ـ.ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓأبريل يف السنة الدراسية  -جرت ىذا البحث عن شهر ينمايَت 
 مواصفات ادلنتج .ز 

 كعن ادلواصفمات للكتماب التيليم  ادليّدة فيمما يل : 
أتليف ىذا الكتماب التيليم  دبدخل السيماق  حسب عوضوعمات التيليمية يف تيليم  .ٔ

 اللغة اليربية. 
اإلنتماج يف ىذا البحث ىو الكتماب التيليم  ادلقرر أك األسماس  بشكل الكتماب  .ٕ

 الورق  لًتقية عهمارة الكالـ.
عوضوعمات ىذا الكتماب التيليم  عنماسبة ابحتيماجمات كعستوَيت بقدرة أك حمالة  .ٖ

 كحدات كى : ٙلميذات يوعيما. كيتكوف ىذا الكتماب التيليم  عن الت
 ىواَيت ادلراىقُت. .أ 
 ادلهنة يف رلتمع كندارم.  .ب 
 احليماة يف ادلسكن. .ج 



ٛ 

 

 تنماكؿ الفطور. .د 
 يف ادلدرسة. .ق 
 يف ادلكتبة. .ك 
 يتكوف ىذا الكتماب التيليم  عن: .ٗ

 ادلقدعة .أ 
 دليل استخداـ الكتماب. .ب 
 أىداؼ التيليم. .ج 
 ادلفردات. .د 
 احلوار. .ق 
 التدريبمات ادلتنوعة.  .ك 
 قمائمة ادلفردات.  .ز 
 قمائمة ادلصمادر كادلراجع. .ح 
 السَتة الذاتية. .ط 
 اللغة ادلستخدعة يف ىذا الكتماب بسيطة حسب قدرة التلميذات. .٘
 كعن اخلصمائص ىذا الكتماب ى  رلهزة ابلصور ادللّونة كادلتنوعة. .ٙ

 حتديد ادلصطلحات .ح 
بحث، فشرحت البماحثة استخدعت البماحثة بيض ادلصطلحمات ادلهمة يف ىذا ال 

 ادلصطلحمات فيمما يل :
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 الكتماب التيليم  .ٔ
إف الكتماب التيليم  يشتمل دبختلف الكتب كاألدكات ادلصماحبة الذم يتلّقى  

التلميذات عنهما ادليرفة كاليت يوظفهما ادليلمة يف برانعج التيليم  عثل شريطة التسجيل 
ككراسمات االختبمارات ادلوضوعية كادلذكرات كادلطبوعمات اليت توزع على التلميذات، 

كالكتماب التيليم  اليت تقصد البماحثة ىو الكتماب ادلطبوعمات الذم  ٜكعرشد ادليلمة.
 يسّهل أك يتلّقى التلميذات عنهما ادليرفة للوصوؿ إىل أىداؼ التيليم كالتيلم.

 عهمارة الكالـ .ٕ
يف عهمارة الكالـ ى  عما يصدر النماس عن الصوت كييرب بو عن شيئ لو داللة  

كعهمارة الكالـ ى  نطق  ٓٔذىن ادلتكلم كالسماعع أك على األقل يف ذىن ادلتكلم.
األصوات اليربية نطقما سليمما، حبيث زبرج ىذه األصوات عن سلمارجهما ادلتيمارؼ عليهما 
لدل علمماء اللغة. كعهمارة الكالـ اليت تقصد البماحثة ى  قدرة التلميذات على نطق 

رة التلميذات على استخداـ ادلفردات اللغوية، كعلى األصوات عن سلمارجهما األصلية، كقد
 الكالـ ابلطالقة.

 ادلدخل السيماق  .ٖ
ادلدخل السيماق  دبيٌت أّف التلميذات سيتيلمن يف البيئة ادلبماشرة ادلنماسبة   

دبوضوع الكتماب التيليم . كتسماعد ادليلمة يف جيل اليالقة بُت الكتماب ادلدركسة 
ابدلوقف الواقيية التلميذات. كرأت البماحثة أّف ىذا ادلدخل عنماسبما بتيليم اللغة اليربية ألنو 

                                                           
 .ٖٗ(، ٜ٘ٛٔ، جماعية أـ القرل: عكة ادلكرعة)، دليل عمل يف إعداد ادلواد التيليمية لرباعج تيليم اليربية رشدم أمحد طييمة، ٜ 

 .ٖ٘(، ٕٜٜٔ)الرَيض: دار ادلسلم،  ادلهمارات اللغوية عماىيتهما كطرائق تدريسهما،أمحد فؤاد عليماف،  ٓٔ 



ٔٓ 

 

 ادلواد الدراسية ابألحواؿ يف حيماة التلميذات كتدفيهن إىل جيل تسماعد ادليلمة لتيلق بُت
 ٔٔاليالقة بُت ادليرفة كالتطبيقهما يف حيماهتن اليوعية.

 عيهد اليلم .ٗ
عيهد اليلم ىو أّكؿ عيهد الذم أنشأه الرّئيس ادلدرسة الثمانوية اإلسالعية  

هد لًتقية . كىو كإحدل عن جٕ٘ٔٓأكتوبر ٖاحلكوعية األكىل كندارم يف التماريخ 
عهمارة اللغوية التالعيذ شفوَي أك كتمابيما خمارج الدراسية. كيقع ىذا ادليهد ربت رعماية 
ادلدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم. كيف ىذا ادليهد يتيلموف التالعيذ 

 اللغة اليربية بيد الدراسة ييٍت يف الّليل بيد صالة ادلغرب كاليشماء كيف كل الّصبماح.   
 الدراسات السابقة .ط 

قماعت البماحثة ابإلطالع على عدة الدراسمات السمابقة مّث اختمارت الدراسمات  
السمابقة ادليينة اليت تستفيد عنهما يف جوانب عوضوع البحث. كعن الدراسمات اليت تتيّلق 

 هبذا البحث ى :
إعداد ادلواد التعليمية مبدخل احلقول الداللية لرتقية (، ٕٔٔٓإيدل عورداين) .ٔ

مهارة الكالم )حبث تطويري يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل اتانه غوروغوت  
 رسمالة ادلماجستَت.كاليمانتان الشرقية، وفعاليتها يف تعليم اللغة العربية(. 

ؿ الداللية إعداد ادلواد التيليمية دبدخل احلقو  دليرفة كيفية:  األىداف -
لًتقية عهمارة الكالـ )حبث تطويرم يف ادلدرسة الثمانوية احلكوعية األكىل اتانه 

 غوركغوت كماليممانتماف الشرقية، كفيماليتهما يف تيليم اللغة اليربية(.
 استخدعت البماحثة عنهج البحث التجرييب كالتطويرم.:   ادلنهج -
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البماحثة السمابقة أف ادلواد  أف ادلواد التيليمية اجلديدة اليت تبحث : نتائج البحث -
ذلما فيماليتهما يف ترقية قدرة التالعيذ عند أداء تيبَتىم الشفه  عن حيث نطقهم 
األصوات اليربية كالطالقة كيف قدرهتم على استخداـ ادلفردات اللغوية، كبيدك 
ذلك عندعما قمارف البماحثة النتمائج اليت حصلت عليهما الطلبة بُت االختبمار القبل  

 ٕٔكالبيدم.
كاختلفت البماحثة ابلبحث السمابقة حيث أف البحث السمابقة حبثت عن إعداد  

ادلواد التيليمية دبدخل احلقوؿ الداللية، كأعما البماحثة حبثت عن إعداد الكتماب التيليم  
 على أسماس ادلدخل السيماق . 

إعداد الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية على أساس (، ٕ٘ٔٓدمحم نظيف ) .ٕ
 ٖٔرسمالة ادلماجستَت. حدة لطلبة معهد احلكم ماالنج.النظرية الو 

: إلنتماج إعداد الكتماب التيليم  دلمادة اللغة اليربية على أسماس  األىداف -
 النظرية الوحدة لطلبة عيهد احلكم عماالنج.

 استخدـ البماحث عنهج البحث كالتطوير.:   ادلنهج -
: إنتماج تطوير إعداد الكتماب التيليم  دلمادة اللغة اليربية على  نتائج البحث -

أسماس النظرية الوحدة فّيمالة لًتقية كفمارة اللغة الرعربية للطلبة عيهد احلكم 
 عماالنج. 

                                                           

  
لداللية لرتقية مهارة الكالم )حبث تطويري يف إعداد ادلواد التعليمية مبدخل احلقول اإيدل عورداين،  12

رسمالة ادلماجستَت، (، ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل اتانه غوروغوت كاليمانتان الشرقية، وفعاليتها يف تعليم اللغة العربية
 (. ٕٔٔٓ)عماالنج: جماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية احلكوعية عماالنح، 

الوحدة لطلبة معهد احلكم  إعداد الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية على أساس النظرية ،(ٕ٘ٔٓدمحم نظيف ) ٖٔ 
 (.ٕ٘ٔٓ، )عماالنج: جماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية احلكوعية عماالنح، رسمالة ادلماجستَت ،ماالنج
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كاختلفت البماحثة ابلبحث السمابق حيث أف البحث السمابق حبث عن إعداد  
ية الوحدة لطلبة عيهد احلكم الكتماب التيليم  دلمادة اللغة اليربية على أسماس النظر 

عماالنج، كأعما البماحثة حبثت عن إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  
 لًتقية عهمارة الكالـ.

تطوير منهج تدريس مهارة الكالم على أساس اجتاه التعليم (، ٕٓٔٓفطر زكية ) .ٖ
سونن  والتعلم على السياق العام يف مركز اللغات والثقافات والدين جامعة 

 رسمالة ادلماجستَت.كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوجياكرات. 
: دليرفة كيفية تطوير عنهج تدريس عهمارة الكالـ على أسماس  األىداف -

 اذبماه التيليم كالتيلم على السيماؽ اليماـ.
 استخدعت البماحثة عنهج البحث كالتطوير.:   ادلنهج -
أف إنتماج عنهج تدريس عهمارة الكالـ على أسماس اذبماه التيليم  : نتائج البحث -

كالتيلم على السيماؽ اليماـ كحيتول على أىداؼ عهمارة الكالـ كاحملتول فيو كطرؽ 
 ٗٔتدريسو كالتقوًن.

كاختلفت البماحثة ابلبحث السمابقة حيث أف البحث السمابقة حبثت عن تطوير  
تيليم كالتيلم على السيماؽ اليماـ، كأعما عنهج تدريس عهمارة الكالـ على أسماس اذبماه ال

 البماحثة حبثت عن إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق .

                                                           

السياق العام يف مركز  تطوير منهج تدريس مهارة الكالم على أساس اجتاه التعليم والتعلم علىفطر زكية،   ٗٔ 
رسمالة ادلماجستَت، )عماالنج: جماعية عوالان عمالك ، اللغات والثقافات والدين جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوجياكرات

 (.ٕٓٔٓإبراىيم اإلسالعية احلكوعية عماالنح، 
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إعداد ادلواد التعليمية على أساس ادلدخل اإلتصايل لرتقية (، ٖٕٔٓسوغَتعما ) .ٗ
مهارة الكالم )حبث تطويري يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابري ابري يوالويسي 

 رسمالة ادلماجستَت.اجلنوبية(. 
إعداد ادلواد التيليمية على أسماس ادلدخل  دليرفة كيفية:  األىداف -

اإلتصمايل لًتقية عهمارة الكالـ )حبث تطويرم يف اجلماعية اإلسالعية احلكوعية ابرم 
 ابرم يوالكيس  اجلنوبية(.

 استخدعت البماحثة عنهج البحث التجرييب كالتطويرم.:   ادلنهج -
واد التيليمية اجلديدة اليت تبحث البماحثة السمابقة أف ادلواد أف ادل : نتائج البحث -

ذلما فيماليتهما يف ترقية قدرة الطلبة عند أداء تيبَتىم الشفه  عن حيث نطقهم 
األصوات اليربية كالطالقة كيف قدرهتم على استخداـ ادلفردات اللغوية، كبيدك 

( Tرجة اتء حسماب )ذلك عندعما قمارف البماحثة بُت النتمائج القبل  كالبيدم أف د
( أكرب عن درجة اتء جدكؿ على ادلستول ٚٚٔ,ٖٔيف ىذا البحث )

  ٘ٔ(.ٓٛ,ٕ= ٘ٓ,ٓ( ك)ٔٚ,ٕ=ٔٓ,ٓ)
كاختلفت البماحثة ابلبحث السمابقة حيث أف البحث السمابقة حبثت عن إعداد  

ادلواد التيليمية على أسماس ادلدخل االتصمايل، كأعما البماحثة حبثت عن إعداد الكتماب 
 لى أسماس ادلدخل السيماق .التيليم  ع

                                                           

  
الكالم )حبث تطويري يف إعداد ادلواد التعليمية على أساس ادلدخل اإلتصايل لرتقية مهارة  سوغَتعما، ٘ٔ

، رسمالة ادلماجستَت، )عماالنج: جماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابري ابري يوالويسي اجلنوبية(
 (.ٖٕٔٓاحلكوعية عماالنح، 
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تطوير ادلواد التعليمية مبدخل التعليم والتعلم السياقي يف (، ٕٗٔٓفرحية احلسنية) .٘
 الفصل احملادثة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ترجناليك جاوا الشرقية.

 رسمالة ادلماجستَت.
كالتيلم تطوير ادلواد التيليمية دبدخل التيليم  : دليرفة كيفية األىداف -

السيماق  يف الفصل احملمادثة يف ادلدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية ترصلماليك جماكا 
 الشرقية.

 استخدعت البماحثة عنهج البحث كالتطوير.:   ادلنهج -
اإلنتماج عن ادلواد التيليمية ادلنماسبة خبصمائص التالعيذ فيمالة يف  : نتائج البحث -

 ٙٔسالعية احلكوعية ترصلماليك جماكا الشرقية.لفصل احملمادثة يف ادلدرسة الثمانوية اإل
كاختلفت البماحثة ابلبحث السمابقة حيث أف البحث السمابقة حبثت عن تطوير  

ادلواد التيليمية دبدخل التيليم كالتيلم السيماق ، كأعما البماحثة حبثت عن إعداد الكتماب 
 التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق .

 لكل البحوث وحبث الباحثةجدول الشبو واالختالف  2.2اجلدول 
اسم 
الباحث

 ة/ 
 والسنة

 االختالف الشبو موضوع البحث

ادلدخل  .ٔاستخدعت ادلهمارة  .ٔإعداد ادلواد التيليمية دبدخل إيدل 

                                                           

 
ادلدرسة الثانوية  تطوير ادلواد التعليمية مبدخل التعليم والتعلم السياقي يف الفصل احملادثة يففرحية احلسنية،  ٙٔ

. رسمالة ادلماجستَت، )عماالنج: جماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية احلكوعية عماالنح،  اإلسالمية احلكومية ترجناليك جاوا الشرقية
ٕٓٔٗ.) 



ٔ٘ 

 

 عورداين
(ٕٓٔٔ) 

احلقوؿ الداللية لًتقية عهمارة 
الكالـ )حبث تطويرم يف 
ادلدرسة الثمانوية احلكوعية األكىل 
اتانه غوركغوت كماليممانتماف 

تيليم الشرقية، كفيماليتهما يف 
 اللغة اليربية(

اليت سًتق  عليهما 
 كى  عهمارة الكالـ. 

عنهج البحث كىو  .ٕ
 عنهج البحث

 .مكالتطوير  التجرييب

ادلستخدـ ييٍت 
ادلدخل احلقوؿ 

 الداللة. 
عوضوع  .ٕ

 البحث.
 إنتماج البحث. .ٖ

دمحم 
نظيف 

(ٕٓٔ٘) 

إعداد الكتماب التيليم  دلمادة 
أسماس النظرية اللغة اليربية على 

الوحدة لطلبة عيهد احلكم 
 عماالنج

ادلوضوع عن إعداد  .ٔ
 الكتماب التيليم .

عنهج البحث كىو  .ٕ
عنهج البحث 

 .  كالتطوير

األسماس  .ٔ
ادلستخدـ ييٍت 
أسماس النظرية 

 الوحدة.
 إنتماج البحث. .ٕ

فطر زكية 
(ٕٓٔٓ) 

تطوير عنهج تدريس عهمارة 
الكالـ على أسماس اذبماه التيليم 

السيماؽ اليماـ يف كالتيلم على 
عركز اللغمات كالثقمافمات كالدين 
جماعية سونن كماليجماكما 
 اإلسالعية احلكوعية يوجيماكرات

ادلهمارة اليت سًتق   .ٔ
عليهما كى  عهمارة 

 الكالـ.
ادلدخل ادلستخدعة   .ٕ

ى  ادلدخل 
 السيماق .

عنهج البحث كىو  .ٖ
عنهج البحث 

 .كالتطوير

عوضوع  .ٔ
 البحث.

 إنتماج البحث. .ٕ

سوغَتعما 
(ٕٖٓٔ) 

إعداد ادلواد التيليمية على 
أسماس ادلدخل اإلتصمايل لًتقية 
عهمارة الكالـ )حبث تطويرم 
يف اجلماعية اإلسالعية احلكوعية 
 ابرم ابرم يوالكيس  اجلنوبية(

ادلهمارة اليت سًتق   .ٔ
عليهما كى  عهمارة 

 الكالـ.
عنهج البحث كىو  .ٕ

 عنهج البحث

ادلدخل  .ٔ
ادلستخدـ ييٍت 

ادلدخل 
 اإلتصمايل.

عوضوع  .ٕ
 البحث.



ٔٙ 

 

 إنتماج البحث. .ٖ .مكالتطوير  التجرييب
فرحية 

احلسنية 
(ٕٓٔٗ) 

تطوير ادلواد التيليمية دبدخل 
التيليم كالتيلم السيماق  يف 
الفصل احملمادثة يف ادلدرسة 
الثمانوية اإلسالعية احلكوعية 

 ترصلماليك جماكا الشرقية

ادلدخل ادلستخدعة  .ٔ
كى  ادلدخل 

 السيماق .
عنهج البحث كىو  .ٕ

عنهج البحث 
 .كالتطوير

عوضوع  .ٖ
 البحث.

 إنتماج البحث. .ٗ

إعداد الكتماب التيليم  على عن البحوث السمابقة رأت البماحثة أهّنم مل يبحثوا يف  
مدرسة الثمانوية اإلسالعية لأسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ دبيهد علم ل

يًتكز يف عهمارة ، لذالك أعدت البماحثة كتمااب خماصما أك عقّررا احلكوعية األكىل كندارم
الكالـ فحسب كيهدؼ دلسماعدة التلميذات يف ترقية عهمارة كالعهّن كعهمارت اللغويتهّن. 
كعوقف البماحثة أهّنما أعدت الكتماب التيليم  الذم مل يوجد قبلو يف نيل أىداؼ التيليم 

 خصوصما يف عهمارة الكالـ.
  



ٔٚ 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 : الكتاب التعليمي ادلبحث األول
 مفهوم الكتاب التعليمي .أ 

الكتماب التيليم  ىو أحد عن ادلواد التيليمية. كييترب الكتماب التيليم  عنصرا  
ىداؼ اليت أسماسيما عن عكوانت ادلنهج، فمن خالؿ زلتواه اللغوم كالثقمايف تتحقق األ

نريد ربقيقهما عن اليملية التيليمية، ابإلضمافة إىل ادلكوانت األخرل للمنهج عن أنشطة 
كطرؽ التدرييس. كأيضما، أّف الكتماب التيليم  عن الوسمائل الطبيية فهو أيضما إحدل 
الوسمائل ادلوجودة يف زليط التلميذات الدراس  ألنو عرجع أسماس  ييتمد عليو يف إثراء 

 تو.  عيرفو كخربا
إف عصطلح الكتماب التيليم  خيتلف عن ادليٌت الشمائع ادلألوؼ هبذا ادلصطلح،  

أف يتألف الكتماب التيليم  ليس عن عمادتو األسماسية فحسب، بل إمنما عن ادلواد 
ادلسماعدة كمادليجم ككتماب التمرينمات التحريرية أك الصوتية ككتب ادلطمالية ادلتدجة ككتماب 

 ٚٔاالختبمارات كعرشد ادليلم.
إف الكتماب التيليم  يشتمل دبختلف الكتب كاألدكات ادلصماحبة اليت يتلقى  

التلميذات عنهما ادليرفة كاليت يوظفهما ادليلمة يف الربانعج التيليم  عثل شريطة التسجيل 
كادلذكرات كادلطبوعمات اليت توزع على التلميذات، ككراسمات االختبمارات ادلوضوعية 

                                                           

 
)الرَيض: دار الغمايل،  أسماس إعداد الكتب التيليمية لغَت انطقُت بغَتىما،انصر عبد هللا الغمايل كعبد احلميد عبد هللا،  ٚٔ

ٜٜٔٔ ،)ٜ. 



ٔٛ 

 

أف الكتماب التيليم  ىو الكتماب األسماس لتلميذات كابلرأم األخرل  ٛٔكعرشد ادليلم.
كعما يصماح بو عن ادلواد التيليمية عسماعدة، كتؤلف عن قبل ادلتخصصُت يف الًتبية 
كالللغة، كتقدـ للدارسُت لتحقيق أىداؼ عيينة يف عقرر عيُت يف عرحلة عيينة بل يف 

 ٜٔصف دارس  عيُت كيف زعن زلدد.
، أف الكتماب ٕ٘ٓٓالسنة  ٔٔالوطنية يف الرقم يف قوانُت كزراة الشؤكف لًتبية  

التيليم  ىو الكتماب األسماس  ادلستخدـ يف ادلدارس كحيتوم على ادلواد التيليمية لًتقية 
أف الكتماب  ٕٓإديماف الفنوف كعقدارىم األخرل اليت تنتظم على عييمار لًتبية الوطمانية.

رس عيُت كعدكف يشًتط التيليم  ىو الكتماب الذم فيو ادلواد ادلختمارة تتضمن عن د
الشركط ادليينة يف عملية التيليم ك التدريس ك تنتظم للتالعيذ. كىو كتماب عقرر يستخدـ 

 إلعتمماد ضمابط يف تيليم ادلواد التيليمية.
الكتماب التيليم  ىو نوع عن أنواع ادلواد التيليمية ادلطبوعة، ادلواد التيليمية ى   

ك غَته كاألشيماء اليت يتيلمهما التلميذات أك عصدر أسماس  يف التيلم على شكل النص أ
كالكتماب التيليم  يشتمل على رلموعة عن ادليلوعمات لتحقيق ٕٔتيلم ادليلمة إليهّن.

األىداؼ الًتبوية )عيرفية ككجدانية كحركية( كتقدـ ىذه ادليلوعمات يف شكل علم  
 ٕٕعنظم، تدريس عمادة عيينة، يف عقرر دارس  عيُت، كفًتة زعنية زلددة.

                                                           

)عكة ادلكرعة: جماعية أـ القرل، دليل عمل يف إعداد ادلواد التيليمية لرباعج تيليم اليربية، رشدم أمحد طييمة،  ٛٔ 
ٜٔٛ٘ ،)ٖٗ. 

 .ٓٔادلرجع السمابق،  ٜٔ 

 
رسمالة ادلماجستَت)عمالنج: جماعية  ج،تقوًن كتماب تيليم اللغة ابدلدرسة اليمالية اليماعة احلكوعية الثمانية مسبمانعُت اليقُت،  ٕٓ

 .ٔٔ(، ٕٕٔٓعوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية احلكوعية عمالنج، 
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، الطبية األكىل، الكتماب األسماس  لتيليم اللغة اليربية للنماطقُت بلغة أخرلزلمود كماعل النماقة كرشد أمحد طييمة،  ٕٕ

 .ٕٓ(، ص. ٖٜٛٔ)عكة: جماعية أـ القرل، 



ٜٔ 

 

الكتماب التيليم  ىو إحدل  سبكن االستنتماج أفّ  ،على الوصف السمابقاعتبمارا  
الينماصر الرئيسية يف ادلنهج ابإلضمافة إىل الينماصر األخرل، كماليملية كالوسمائل كالطرؽ 
التيليمية. كالكتماب التيليم  ىو إحدل عن األسس األسماسية يف مجيع عستوَيت 

 اؼ التيليمية اليت تريد أف ربققو.التيليم، عن خالؿ نطماؽ اللغوية كاألىد
 أمهية الكتاب التعليمي .ب 

كماف الكتماب التيليم  لو أمهية يف اليملية التيليمية فهو أحد ادلكوانت كلو  
الفوائد للميلمة كالتلميذات، فهو أيضما لو ضركرية كاذبماىماتو. كأمهيمات أخرل عن الكتماب 

ادليلمة كالتلميذات ألنو ييط  التيليم  ى  ادلرجع األسماسية الذم حيتماج إليو عن 
ادليلوعمات كيوضح ادلواد التيليمية اليت البّد عن أف يسيطر عليهما التلميذات للحصوؿ 

 على األىداؼ الدراسية ادلنشودة.
ييترب الكتماب التيليم  إحدل الركافد ادلهمة كادلسماعدة ليملية التيليم كأىدافو  

عن أقول الوسمائل يف تشكيل عقلية اليماعة، كللكتماب التيليم  أمهية أخرل فه  
 التلميذات كربقيق ادلفماىم الصحيحة كىو كسيلة دلسماعدة التلميذات يف التيليم.

 عناصر الكتاب التعليمي .ج 
يشكل الكتماب التيليم  عن رلموعة الينماصر تتكماعل عع بيضهما يف ربقيق  

 ٖٕاألىداؼ الذم كضع الكتماب عن أجلهما كىذه الينماصر ى :
اليت تشمل على أفكمار األسماسية اليت تتضمنهما كحدات الكتماب عقدعة الكتماب  .ٔ

 التيليم  كإشمارة إىل أىدافو.

                                                           
 .ٕٖٙ(، ٕٛٓٓزلسن عل  عطية، ادلنماىح احلديثة كطرائق الًتيس، )عمماف: دار ادلنماىج للنشر كالتوزيع،  ٖٕ



ٕٓ 

 

: إف األىداؼ التيليمية تشكل عنصرا عهمما عن    أىداؼ الكتماب .ٕ
 عنماصر الكتماب التيليم  لو أثر كبَت يف النيماصر األخرل.

: زلتول الكتماب يتكوف عن ادليلوعمات     احملتول .ٖ
ليت تنطوم عليهما عمادة الكتماب التيليم  الذم يراد عن ادلتيلم االذبماىمات كالقيم ا

 تيليمهما.
: تشكل الطريقة اليت ييرض هبما الكتماب كحداتو  طريقة عرض كحدات الكتماب .ٗ

 أك عوضوعماتو أحد الينماصر اليت تشكل عنهما الكتماب.
: ييد التقوًن عنصرا أسماسيما عن الينماصر الذم    أسماليب التقوًن .٘

 التيليم  دلما لو أثر كبَت يف الينماصر األخرل  كنوائج التيلم.يشكل عنو الكتماب 
: كل الكتماب جيب أف حيتول على قمائمة    قمائمة احملتوَيت .ٙ

زلتوَيت تتضمن الينواانت الرئيسية كالفرعية كأرقماـ الصفحمات إزاء كل عنواف كتكوف 
 ىذه القمائمة يف بداية الكتماب ليسهل الرجوع عن القمارئ عن احلماجة.

أف ينته  الكتماب التيليم  بقمائمة ادلراجع كادلصمادر الذم يستيماف هبما ادلؤلفة  ينبغ  .ٚ
على أف يذكر اسم ادلؤلف كسنة النشر، كعنواف ادلرجع أك ادلصدر، اسم دار النشر، 

 عوقيهما ليسهل الرجوع إليهما عن احلماجة.
 اإلخراج أك صنماعة الكتماب، كيشمل ىذا الينصر على: .ٛ

 الغالؼ (ٔ
 الصفحة الداخلية  (ٕ
 تنسق الكتماب (ٖ
 الورؽ ادلستيمل يفًتض أف يكوف عن النوع األبيض (ٗ



ٕٔ 

 

 احلجم الطبماعة كلوهنما (٘
 كل الينماصر فيهما جيب أف يسهم يف إعداد الكتماب التيليم  كبدرجة عنماسبة لو. 

 أسس الكتاب التعليمي .د 
يقصد أبسس إعداد الكتماب ىنما، رلموعة عن ادليلوعمات اليت بقـو هبما ادلؤلفة  
كتماهبما قبل إخراجو يف شكل النهمائ ، كطرحو لالستخداـ يف فصوؿ تيليم اللغة. إلعداد  

لك  تستجيب الكتماب التيليم  ادلطور دليمايَت الكتماب التيليم  اجليد ادلتصف دبنماسبة 
بُت الكتماب ادلطور عع أحواؿ التالعيذ، الثقمافية كاجتمماعية، كنفسيتهم، كلغويتهم 

 ٕٗيم  لتيليم عهمارة الكالـ أف تراع  فيهما األسس اآلتية:كتربويتهم. كإعداد الكتماب التيل
 األسس الثقافية واالجتماعية .2

ربتل الثقمافة ابعتبمارىما طرائق حيماة الشيوب كأنظمتهما السيماسية كاالقتصمادية  
كاالجتمماعية كالًتبوية عكمانة ىماعة يف تيليم كتيلم اللغمات األجنبية، كى  تيترب عكوان 

لتيلم اللغة اليربية البّد  ٕ٘تول ادلواد التيليمية يف ىذا ادليداف.أسماسيما كعكمال عهمما حمل
لكل شخص أف يفهم ثقمافة اجتمماعيتهما حىت يكوف عفهوعة جيدة. ككذلك يف إعداد 
الكتماب التيليم  لتيليم عهمارة الكالـ لألجمانب فينبغ  أف يكوف لو طمابع اجتمماع  

ما كخصمائص الثقمافة كعالقة الثقمافة يف كثقمايف إسالع . كمانت الثقمافة اليت البّد أف نيرفه
تيليم اللغة اليربية لغَت النماطقُت هبما كاألعور اليت ينبغ  عراعتهما عند إعداد احملتول الثقمايف 

  ٕٙيف تيليم اللغة اليربية لغَت النماطقُت هبما.
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ٕٕ 

 

 األسس النفسية .1
لغة إف األسماس النفسية ربدث عندعما تستخدـ ادلواد اليت ذبيل النجماح يف تيلم ال 

أعرا شلكننما كتسماعد التالعيذ على الشيور بقدرتو عند تيلم اللغة كالسيطرة على عهمارهتما. 
أعما إذا فقد ىذا األسماس قد تكوف عملية التيليم كالتيلم أسهل أك أصيب أك فقَتة يف 
ادلضموف أك زلتواىما غَت عنماسب ليمر التالعيذ كخربتو كعستواه الثقمايف. ككماف التالعيذ ىو 

يف عملية التيليم. ألنو استهداؼ ربقيق أىداؼ التيليم. كلذلك إىتمماـ إىل  جزء عهم
أحواؿ التالعيذ أشد تييُت يف صلماح التيلم. كإعداد الكتماب ابىتمماـ نفسية التالعيذ يكوف 

 ترقية دافيهم ألف الكتماب عنماسبة على أحواذلم كاحتيماجماهتم. 
اع  ىذه األسس عند أتليف كعن مثّ، فينبغ  دلؤلف الكتماب التيليمية أف ير  

كتصممهما. كالشركط النفسية اليت جيب عراعتهما عند تصمم الكتماب التيليم  فيمما 
 ٕٚيل :
 أف يكوف الكتماب التيليم  عنماسبما دلستوَيت الفكرم التالعيذ. (ٔ
 أف يراع  يف عبداأ الفركؽ الفردية. (ٕ
 اللغة اليربية.أف يثَت كيسماعد على تنمية تفكَت التالعيذ حىت يسهلهم على اكتسماب  (ٖ
 أف خيتمار كيرّتب ادلمادة التيليمية كفقما ابستيداد كقدرهتم التالعيذ. (ٗ
 أف يزيد الدكافع كتلبيو الرغبمات كعنماسب دبيوذلم. (٘
جيب على الؤلف الكتماب أف يفهموا خصمائصهم النفسية، كييط  جزء الذم  (ٙ

 ينماسبهم.
 ن خالؿ تيلم اللغمات.جيب أف يغط  ادلمادة التيليمية ادلشماكل اليت يتم حبث احلّل ع (ٚ
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سبكن ادلمادة التيليمية زبفيز التالعيذ كتشجييهم على استخداـ اللغة ادلدركسة يف  (ٛ
 سيماقهم الطبيي .

 ديكن أف يسماعد الكتماب التيليم  يف تشكيل االذبماه كالقيم يف التالعيذ.   (ٜ
جيب أف حيتوم الكتماب التيليم  على ادلواد اليت تتيلق عبماشرة ابحليماة كاألنشطة  (ٓٔ

 اليوعية، حبيث ديكنهم التكيف بسهولة عع النماطقُت هبما.
 األسس اللغوية والرتبوية .3

األسس اللغوية يف إعداد الكتماب ى  عنصر الذم ييترب إىل اللغة اليت ييلمهما  
التالعيذ كأعما ادلواد اللغوية األسماسية اليت تستند إىل ىذا األسس يف عملية تيليم اللغة 

ت كادلفردات كالًتاكيب اليت تقدـ يف كتب تيليم اللغة اليربية اليربية تتكوف عن األصوا
لغَت النماطقُت هبما كاألسلوب ادلنماسبة يف عرضهما للدارسُت كعدل سهولة أك صيوبة تلك 

ككذلك ادلهمارات اللغوية ى  عهمارة االستمماع كالكالـ كالقراءة  ٕٛادلمادة الدارسُت.
 ة على األىداؼ احملدد. كالكتمابة، حىت تكوف الكتماب اليت تقدعهما عنماسب

كأعما األسس الًتبوية يف إعداد الكتماب التيليم  فيهما األحواؿ ادلرتبطة عع النظرية  
الًتبوية. كعن ادلقصود ىذاف األسماسماف ترل البماحثة أهّنمما عهمتماف يف إعداد الكتماب 

ماف يف التيليم . كمهما ينبغيماف أف تتمشُت عيما يف إعداد الكتماب التيليم  ألهنمما عرابطت
كظيفماهتمما. كفقما يف الرأم دمحم كماعل النماقة كرشدم أمحد طييمة األسس أك اجلوانب 
ادلهمة يف إعداد الكتماب التيليم كى  اجلمانب النفس  كاجلمانب الثقمايف كاجلمانب الًتبوم 

 كاجلمانب اللغوم. 

                                                           

 
 .ٖ٘ادلرجع السمابق،  ٕٛ



ٕٗ 

 

 كأّف احملتوَيت الكتماب التيليم  اجلديد ى  اليت هتتم عؤلفو بتوفَت فرصة كمافية 
للتالعيذه، كينموف فيهما عيوذلم كإذبماىماهتم كيشبيوف هبما حماجماهتم كرغبماهتم كيتدربوف على 
بيض ادلهمارات كاليمادات كاألسماسية اليت عن شأهنما أف تسماعدىم على التصرؼ ابلتزاف 
كتيقل حيماؿ عواقف احليماة ادلختلفة. ك ينبغ  أف زبتمار عمادة الكتماب كفقما دبيمايَت كأسس 

زلتول الكتماب أىدافو عمامل تكن عمادتو اللغوية يف عتنماكؿ قدرات  عملية. كلن حيقق
 الدارسُت اليقلية كخلفيماهتم.

 معايري اختيار حمتوايت الكتاب .ه 
 ٜٕادليمايَت يف اختيمار زلتول الكتماب البّد اإلىتمماـ هبما، عنهما: 

 (Validity) عييمار الصدؽ (ٔ
 (Significance)عييمار األمهية  (ٕ
 (Interest)عييمار ادليوؿ كاإلىتمماعمات  (ٖ
 (Learn Ability)عييمار قدرة التيلم  (ٗ
 (Universality)عييمار اليمادلية  (٘
 أسس أتليف الكتاب التعليمي .ه 

 ٖٓكأسس أتليف الكتماب، كمما يل : 
 األىداؼ، فه : (ٔ

 ادليريفية ى  ادلمادة ادلغزية اليت تلـز للتلميذات أف ييلمهما. -
 كتصَت عطبقة.الوجدانية ى  القدرة اليملية اليت تطور عن ادليلوعمات  -
 السلوكية ى  السلوؾ اليت ذبب للتلميذات أف ديلكهما. -

                                                           

 . ٓٙٔ(، ٜٜٔٔالطبية الثمالثة، )القماىرة: دار ادليرؼ، ادلنهج كعنماصره، إبراىيم بسوين عمَتة،  ٜٕ 
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 إعداد زلتول الكتماب ادلقرر، فه : (ٕ
 عضبوط. أف يكوف احملتول عضبوطما عن النماحية اليملية. -
 عنماسب. أف يكوف احملتول عنماسب ابلكفماءة الرئيسية كالكفماءة األسماسية. -
 كايف. أف يكوف احملتول ال كثَت كال قليل. -
 تنوع احملتول ككثرتو عنماسبماف ابلكفماءة. عطمابق. -
 كاقي . أف ينماسب احملتول بتطوير اليلـو كالتكنولوج . -
 تركيب اليلم. -
 اللغة كادلقركئية، فه : (ٖ

 استيمماؿ اجلمل عنماسب ابلقواعد اللغوية الصحيحة. -
 يدؿ ترتيب اجلمل على تفكَت عيقوؿ كنظماع . -
 ترتيب اجلمل عنماسب لقدرة لغة التلميذات. -
 ادلستخدعة عتصلة. اجلمل -
 شكل الكتماب، فه : (ٗ

 أف تصمم حجم الكتماب كعكماف شرح احملتول كالصور عنماسبة. -
 أف تستند الصورة كاجلدكؿ أك توضيح الفكرة. -

 : مهارة الكالم ادلبحث الثاين
 مفهوم مهارة الكالم .أ 

عهمارة الكالـ ى  نطق األصوات اليربية نطقما صحيحما كسليمما، حبيث زبرج ىذه  
كتيرؼ عهمارة احلديث أبهنما  ٖٔسلمارجهما ادلتيمارؼ عليهما لدل علمماء اللغة. األصوات عن
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الكالـ ابستمرار دكف توقف عطلوب كدكف تكرار للمفردات بصورة عتقماربة عع استخداـ 
الصوت ادليرب. أف عهمارة الكالـ ى  القدرة على اعتالؾ الكلمة الدقيقة الواضحة اليت 

 ٕٖنفسو قضماء حلماجتو كتدعيمما دلكمانتو بُت النماس.تؤثر يف حيماة اإلنسماف عثل تيبَت عن 
الكالـ عن ادلهمارات األسماسية، اليت تسيى التلميذات إىل إتقماهنما يف اللغمات  

األجنبية. كلقد اشتدت احلماجة إىل ىذه ادلهمارة يف الفًتة األخَتة، عندعما زادت أمهية 
غة اليربية، كأف االتصماؿ الشفه ، كىذا ىو االذبماه الذم نرجى أف يسلكو عدرس الل

جييل مهو األكؿ، سبكن التالعيذ عن احلديث ابليربية ألهنما لغة اتصماؿ، يفهمهما عاليُت 
النماس يف اليمامل، كال حجة دلن يهمل اجلمانب الشفه  كيهتم ابجلمانب الكتمايب، عدعيما أف 

 ٖٖاللغة اليربية الفصيحة ال كجود ذلما، كال أحد يتكلمهما.
 أمهية تعليم مهارة الكالم .ب 

، ييلم كيتيلم كيسأؿ ا  لكالـ ىو أعر ىماـ يف حيماة النماس، يتكلم النماس كل يـو
عن األحداث مّث احملمادثة كادلنماقشة كاالتصماؿ ابآلخرين كعل ىذا اليتم إال عن طريق 
االتصماؿ الشفه . كالكالـ أيضما ليس فرعما لغوَي عيزكال عن ابق  فركع اللغة اليربية، بل 

 ٖٗاللغة اليربية. أعما أمهية الكالـ فمنهما: ىو الغماية عن دراسة كل فركع
الكالـ كوسيلة إفهماـ سبق الكتمابة يف الوجود، فماإلنسماف يتكلم قبل أف يكتب.  (ٔ

التدريب على الكالـ ييود اإلنسماف الطالقة يف التيبَت عن أفكماره، كالقدرة على 
 ادلبمادأة كعواجهة اجلمماىَت.

                                                           

 .ٓٙٔ(، ٜٜٛٔ)الرَيض: ايسيكو، تيليم اليربية لغَت النماطقُت هبما، رشدم أمحد طييمة،  ٕٖ 
 .ٙٛ(، ٕٕٓٓ)الرَيض: دار الشواؼ للنشر كالتوزيع،  تدريس فنوف اللغة اليربية،عل  أمحد عدكور،  ٖٖ 
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ٕٚ 

 

حماجة عماسة إىل ادلنماقشة، كإبداع الرأم،  احليماة ادليماصرة دبما فيهما عن حرية كثقمافة، يف (ٕ
كاإلقنماع، كال يسيل إال ابلتدريب الواسع على التحدث الذم يؤدم إىل التيبَت 

 الواضح عمما يف النفس.
الكالـ عؤشر صمادؽ للحكم على ادلتكلم، كعيرفة عستواه الثقمايف، كطبقتو  (ٖ

عهم، إمنما االجتمماعية، كعهنتو أك حرفتو، ألف ادلتكلمُت على اختالؼ أنوا
يستخدعوف اصطالحما لغوية تبنىئ عن عملهم، كعن ىنما فإف الكالـ ىو اإلنسماف.  

 كمما قماؿ اليلمما إف اإلنسماف ىو حيواف انطق.
الكالـ كسيلة رئيسية يف اليملية التيليمية يف سلتلف عراحلهما، ال ديكن أف يسستغٍت  (ٗ

 عنهما عيلم يف أية عمادة عن ادلواد للشرح كالتوضيح.
ماط إنسماين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتيلم كاجلماىل، كالذكر كاألنثى، الكالـ نش (٘

 حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التيماعل عع احليماة، كالتيبَت عن عطمالبو الضركرية.
 أىداف تعليم مهارة الكالم .ج 

 ٖ٘كعن أىداؼ تيليم عهمارة الكالـ، كمما يل : 
نواع النرب كالتنغيم ادلختلفة كذلك أف ينطق ادليلم أصوات اللغة اليربية كأف يؤدم أ (ٔ

 بطريقة عقبولة عن أبنماء اليربية.
 أف ينطق األصوات ادلتجماكرة ادلتشماهبة. (ٕ
 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركمات القصَتة كالطويلة. (ٖ
 أف ييرب عن أفكماره عستخدعما ابلصيغ النحوية ادلنماسبة. (ٗ
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ٕٛ 

 

لكلمة يف اليربية خماصة يف أف ييرب عن أفكماره عستخدعما ابلنظماـ الصحيح لًتكيب ا (٘
 لغة الكالـ.

أف يستخدـ بيض خصمائص اللغة يف التيبَت الشفوم عثل التذكَت كالتأنيث كنظماـ  (ٙ
 الفيل كأزعنتو كغَت ذلك شلما يلـز ادلتكلم ابليربية.

أف يكتسب ثركة لفظية كالعية عنماسبة ليمره كعستول نضجو كقدرتو كأف يستخدـ  (ٚ
 اتصماؿ عصرية.ىذه  الثركة يف إسبماـ عمليمات 

أف يستخدـ بيض أشكماؿ الثقمافة اليربية ادلقبولة كادلنماسبة ليمره عستواه االجتمماع   (ٛ
 كطبييو عملو، أف يكتسب بيض ادليلوعمات األسماس عن الًتاث اليريب كاإلسالع .

 أف ييرب نفسو تيبَتا كاضحما كعفهوعما يف عواقف احلديث البسيطة. (ٜ
كالتحدث هبما بشكل عتصل كعًتابط لفًتات أف يتمكن عن التفكَت ابللغة اليربية  (ٓٔ

 زعنية عقبولة.   
 تعليم مهارة الكالم .د 

لتيليم غَت النماطقُت هبما، يوجد كيفية الكالـ اجليد الذم جيب عالحظتهما  
 ٖٙعمايل :

ذبب أف تكوف لدل ادليلمة القدرات اليمالية يف ىذا اجملماؿ، سبكن أف تكوف عثماال  (ٔ
 كمنوذجيما للتلميذات.

ابألصوات اليت تقًتب بُت اللغة التلميذات ابللغة اليربية. فتجب للميلمة أف البداية  (ٕ
 تتقن يف ىذا اجملماؿ.
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ذبب على ادلؤلفة الكتماب كادليلمة االنتبماه أك االىتمماـ إىل تسليم ادلواد بشكل  (ٖ
 تدرجي .

تبدأ ابدلفردات ادلستخدعة على نطماؽ كاسع، لذالك ذبب على ادلؤلفة الكتماب  (ٗ
 تفهمما ىذا السيماؽ.كادليلمة أف 

 يف أكؿ التيليم أف ذبتنب الكلممات اليت ربتوم ابحلركمات الطويلة. (٘
 أف هتتم إىل سيماؽ الوقت كعكماف التواصل ادلطلوب. (ٙ
 أف تكثر التدريبمات كادلممارسمات دبختلف األشكماؿ كاألىداؼ. (ٚ

ىذا األشيماء عفيد كانفع للميلمة يف اختيمار كاستخداـ كسمائل اإلعالـ ادلختلفة  
قييم التلميذات يف عهمارة الكالـ. كالتيليم بدكف التقييم ليس لو ادليٌت ألننما مل نيرؼ ىل لت

 التيليم الذم قد نقدعو إىل التلميذات انجحة أـ ال.
 التخطيط لتعليم مهارة الكالم .ه 

 ٖٚاألعور اليت البّد أف تراع  قبل زبطيط لتيليم عهمارة الكالـ فيمما يل : 
لى نوعية ادلستميُت كاىتمماعهّن كعستوَيت تفكَتىن كعما أف يتيرؼ ادلتكلمة أكال ع (ٔ

 رببُت مسماعهما كعما رببُت.
 أف ربدد أىداؼ الكالـ. كىذا لتسماعد ادلتكلمة على ربقيق أىداؼ الكالـ. (ٕ
أف تكوف ادلتكلمة قمادرة على ربديد زلتول كالعهّن، أم أف ربدد األفكمار عتفقة عع  (ٖ

 األىداؼ الذم سبق ربديده.

                                                           

 .ٖٜ-ٕٜ(، ٕٕٓٓ)الرَيض: دار الشواؼ للنشر كالتوزيع، تدريس فنوف اللغة اليربية، عل  أمحد عذكور،  ٖٚ 
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أنسب األسماليب أك الطرؽ للكالـ. كاختيمار األسلوب ادلنماسب  أف تتم اختيمار (ٗ
للكالـ ييتمد على عدة عواعل عنهما نوعية ادلستمع كنوعية الكالـ، أم عوضوعو 

 كعمادتو كنوعية األىداؼ ادلراد ربقيقهما.
 اجلوانب ادلهمة يف تعليم مهارة الكالم .و 

م عهمارة الكالـ تنقسم إىل كيف الرأم زلمود كماعل التقة أف اجلوانب ادلهمة يف تيلي 
 ٖٛثالثة أقسماـ، فه  النطق ك ادلفردات كالقواعد.

 النطق  (ٔ
ىو عن أىم اجلوانب، اجلمانب الصويت، إذا لتيليم النطق عنذ البداية تيليمما  

صحيحما، كالنطق ىو ادلظهر اخلمارج  ليملية الكالـ، فمادلستمع ال يرل عن عملية الكالـ 
كعن ىنما جيب أف يكوف النطق سليمما ككاضحما خماليما عن إال ىذا ادلظهر اخلمارج  ذلما. 

 األخطماء.
 ادلفردات (ٕ

ى  أدكات محل ادليٌت، كمما أهنما يف ذات الوقت كسمائل التفكَت،  يستطيع  
ادلتكلم أف يفكر ادلفردات مّث يًتجم فكرة إىل كلممات ربمل عما يريد، كعمادة عما تكتسب 

الستقبماؿ كى  االستمماع كالقراءة، مث أتيت ادلفردات يف اللغة األجنبية عن خالؿ عهمارات ا
عهمارة الكالـ كالكتمابة فتفسحماف اجملماؿ لتنميتهمما كالتدريب على استخداعهما، ادلراد هبذا 
أف الكلممات ال تيلم إال عن خالؿ السيماق  ، أم استخداعهما يف عواقف شفوية أك 

 عوضوعمات للقراءة. 
 تالعيذ أف يتم عن خالؿ:كلذالك للوصوؿ إىل تنمية ادلفرادات، جيب لل 
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 تقدًن كلممات تتسل اتصماال عبماشرا ابدلوقف الذم يتكلموف فيهما عن أنفسهم. -
 إاتحة الفرصة دلممارسة استخداـ ىذه الكلممات يف عواقف اتصماؿ. -
 زلماكلة إعمادة تقدًن ىذه الكلممات يف فًتات عنتظمة حىت ال ينسى.  -
 القواعد أك الًتكيب (ٖ

ليم اللغة األجنبية اإلشمارة، بل نرل بيضهم ينكرىما كثَت عما يهمل بقواعد حُت تي 
سبماعما، أعما ادلتيلموف للغة أجنبية يهملوف أبف القواعد ليست أعرا ضركرَي يف تيلم اللغة، 
أم ليست ضركرية يف التحدث اباستخداـ اللغة. مثّ نيلم أّف صيوابت تدريس القواعد ال 

 واعد شيئ ضركرم لتيليم عهمارات اللغة.  ربل كال يتم التغلب عليهما بتجماىل ادلشكلم، فمالق
 االختبار والتقومي يف مهارة الكالم .ز 

اختبمار عهمارة الكالـ ى  إحدل عن أىم جونب اختبمار اللغة كمهمارة اللغوية  
النشطة كادلنتجة. تتطلب عهمارة الكالـ إىل إتقماف عدة جوانب كقواعد اكتسماب اللغة. 

الطالب يف استخداـ اللغة اليربية بفصيحة ك  يهدؼ اختبمار عهمارة الكالـ للقيماس عهمارة
صحيحة يف التواصل اللفظية. كلتحقيق ىذا اذلدؼ، يرجى عن ادليلم أف يتغَت منط 
التيليم عن عستول  التقليد أك التوضيح إىل عستول قدرة الطالب يف التيبَت عن الرأم 

الطالب يف التيبَت كاألفكمار شفوَي. قيماس عهمارة الكالـ اللغة اليربية ى  قيماس عهمارة 
 ٜٖ. شفوَياخلماطر كاألفكمار ك ادلشماعر الطالب ابللغة اليربية 

كلتقوًن اختبمار عهمارة الكالـ، اليديد عن الطرؽ أك النمماذج اليت سبكن تطويرىما  
عن قبل ادليلم دبستول عهمارة االختبمار ييٍت عن االختبمار األسماس  ك البسيط إىل االختبمار 

ختبمار عهمارة الكالـ ىو: قراءة جهرية، كصف الصورة، الصيب. كعن بُت أشكماؿ ا
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كلقيماس عهمارة الكالـ يف اللغة  ٓٗكصف اخلربة، ادلقمابلة، تيبَت احلرة، اخلطمابة كعنماقشة.
اليربية ىو قيماس كفماءة التالعيذ يف تيبَت خماطرىم كأفكمارىم كعشماعرىم ابللغة اليربية 

 ٔٗشفهّيما)التيبَت الشفه (.
 الثانويةالكالم يف ادلدرسة  .ح 

اذبهت اللغة اليربية يف ادلدارس الثمانوية إىل إصلماز كفماءة اللغة األسماسية، كى   
االستمماع كالكالـ )احلوار( كالقراءة كالكتمابة اليت يدرسهما التالعيذ ابلتكماعل. غمالبما، عربت 

( تطوير كفماءة التالعيذ ٔأىداؼ تيليم اللغة اليربية يف ادلدارس الثمانوية كمالتمايل: )
( تنمية ادلوقف الوع  عن ٕتصمالية ابستخداـ اللغة اليربية شفوَي كماف أـ ربريرَي، )اال

( تطوير الفهم عن كجود اليالقة بُت اللغة اليربية كثقمافتهما. مشلت ٖأمهية اللغة اليربية، )
عواضيع درس اللغة اليربية يف ادلدارس الثمانوية على البيماانت الشخصية؛ ادلرافق اليماعة يف 

ة؛ احليماة يف األسرة كيف سكن الطالب؛ ىواَيت الطالب كادليرض؛ ادلهنة كاحليماة؛ ادلدرس
ادلهنة كالنظم؛ آعماؿ ادلراىقُت كالصحة؛ الرعماية الصحية؛ النظمافة يف اإلسالـ؛ التسهيالت 
اليماعة كاالجتمماعية؛ التسهيالت ليبمادة هللا؛ عيمامل السيماحة الثقمافية كالطبييية؛ احلضمارة 

لرحالت كالثقمافة اإلسالعية؛ عن رجماؿ اإلسالـ)البخمارم كابن سينما كعمر بن اإلسالعية؛ ا
     ٕٗاخلطماب(؛ األعيماد يف اإلسالـ؛ إبراىيم كالبحث عن اخلمالق.
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 : ادلدخل السياقي ادلبحث الثالث
 مفهوم ادلدخل السياقي .أ 

و ادلدخل السيماق  يركز التيليم على عيوؿ التلميذات كخربهتّن كخلفيماهتّن. كى 
ادلدخل الذم حيماكؿ عسماعدة التلميذات يف نظر ادلواد التيليمية ادلتيلمة كييلقهما أبحواذلّن 

كفقما ابلرأم كومسما دىرعما  ٖٗيوعيما إعما عن اجلهة الشخصية أك اإلجتمماعية أك الثقمافية.
تقوؿ أف التيليم على أسماس السيماق  ىو اإلذبماه يف عملية التيليم اليت تيلق ادلواد التيليمية 

حواؿ التلميذات كحيماهتّن كثقمافتهّن حىت تكوف الدراسة ذات عالقة كثيقة أبحواذلّن أب
  ٗٗكذات عينة قوم يف ذىنهّن.

كهبذا ادلدخل لتكوف النظرية ادليركفة لدل التلميذات ليست يف ذىنهّن فحسب،  
كلكن تيط  الفمائدة الكثَتة يف حيماهتّن حىت تكوف عيرفتهّن حلوؿ عن عشكالت يف 

ّن يوعيما. كجبمانب ذلك ىذا ادلدخل يزيد عيرفة التلميذات عن أحواؿ حوذلّن حيماهت
اإلجتمماعية كالثقمافية. كيف تيليم اللغة اليربية ىذا ادلدخل ينماسب عنماسبة شديدة. ادلواد 
التيليمية ادليلمة إىل التلميذات اليت تتيلق أبحواؿ حيماهتّن الشخصية كاإلجتمماعية 

 إىل أحواذلّن ك يتحدْثن عنهما ككذلك يقرؤف أحواذلّن كيكتنب.  كالثقمافية حىت ىّن يستمْين
 خصائص التعليم السياقي .ب 

كخصمائص التيليم السيماق  ى  التواصل  اجليدة لتحصيل الفمائدة النمافية، كييمل  
عمال فيماال، كينظم التلميذات طريقة تيليمو بنفسو، كالتيماكف، كحيمافظ خصمائص 

 ٘ٗية، كيستيمل التقييم احلقيق .التلميذات، كحيقق ادلييمار اليمال
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 ادلواد التعليمية على أساس مدخل السياقي .ج 
ادلواد التيليمية ادلطّورة على أسماس عدخل السيماق  لو اخلصمائص، يف اختيمار  

احلقمائق كادلفماىيم كادلبدئ كاإلجراءات اليت جيب تدريسهما التلميذات كجيب االىتمماـ إىل 
 ٙٗنقماط التمالية:

 البيئة اليت تشتمل على:يتيلق ابلسيماؽ  (ٔ
 البيئة ادلمادية. فيمما يتيلق ابجلوانب الطبييية لألرض. -
 البيئة االجتمماعية. فيمما يتيلق بتفماعل التلميذات عع احليماة اجملتميية. -
البيئة الثقمافية. فيمما يتيلق ابلثقمافمات ادلمادية كغَت ادلمادية ادلوجودة حوؿ البيئة  -

 التلميذات. 
 يتيلق ابحلكوعة كادلؤسسمات احلكوعية.البيئة السيماسية. فيمما  -
البيئة النفسية. فيمما يتيلق ابألحواؿ النفسية للنماس الذين يييشوف يف عنماطق  -

 ادليينة.
 البيئة االقتصمادية. فيمما يتيلق بسبل عييشة السكماف احمليطُت. -

 يتيلق ابدلواد األخرل بطريقة عتكماعلة. (ٕ
 قدرة على تطبيقهما يف حيماة التلميذات. (ٖ
 ربة عبماشرة عن خالؿ أنشطة اإلكتشماؼ.تقدًن اخل (ٗ
 تطوير القدرة التيماكنية ككذلك االستقالؿ. (٘
 تطوير القدرة على التفكَت. (ٙ
 ادلبادئ الرئيسية يف ادلدخل السياقي .د 

 ٚٗادلبمادئ الرئيسية يف ادلدخل السيماق ، كمما يل : 
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     (Constructivisme)البنمائية  (ٔ
على بنماء ادليرفة كإعطماء ادليٌت عن خالؿ اخلربة  ميذاتلتالبنمائية ى  قدرة ال  

ما يف بنماء ادلدخل السيماق  كىو ياحلقيقية كالشيور هبما يف احليماة. ك ييترب ىذا ادلذىب أسماس
تدرجييما قليال فقليال كغَت عفجئ كيتسع بوجود السيماؽ  نذيرل أف اإلنسماف يف بنماء عيرفته

إىل عيرفة  نعلى إجيماد كربويل عيلوعماهت فأف يقدر  تلميذاتد. كالواجب على الاحملدّ 
يف عملية التيليم كالتيلم كإعطماء الفرصة  تلميذاتسماعد التى   ةديدة. ككظيفة ادليلمج
  م.ييف التيل نّ على إجيماد كتطبيق آرائه نّ إليه
      (Inquiry)االستيالـ  (ٕ

أك ىو عيرفة كعهمارة عكتسبة عن النتمائج ادلالحظمات أك االستفسمار  االستيالـ 
 مايرجى أف ادليرفة كادلهمارة اليت تكتسبهك . مابنفسه تلميذاتال ماقـو هبت يتمجع البيماانت ال

ب على لذا ذبكالعن نتمائج احلفظ رلموعة عن احلقمائق.  االستيالـعن نتمائج  تلميذاتال
كفيمما يل   يف أم عمادة كمانت. االستيالـ التيليمية بيملية أنشطة أف يزاؿ ةادليلم

 ٛٗاخلطوات ليملية االستيالـ داخل الفصل:
 ربديد ادلشكالت. .ٔ
 مجع ادليلوعمات عن طريق ادلالحظة أك ادلشماىدة. .ٕ
 ربليل ادليلوعمات ككتمابتهم على صورة أك تقرير أك جدكؿ أك غَت ذلك. .ٖ
 تقدًن نتيجة الكتمابة إىل زعالئهن يف الفصل أك ادلستميُت اآلخرين. .ٗ

 (Questioning)التسماؤؿ  (ٖ
ـّ.   إف التسماؤؿ ييترب عصدرا السًتاتيجية التيليم كالتيلم على السيماؽ اليما

يف  تلميذاتلتشجيع كتوجيو كتقييم كفماءة ال ةىو عملية قماـ هبما ادليلم كاالستجواب
 يف تطبيق التيليم. تلميذاتة لدل الىو عبدأ ادليرفة. ككيملية عهمّ  التسماؤؿالتفكَت. ك 
على عيرفة األشيماء كاحلصوؿ على ادلفماىيم كيسماعد  تتلميذاحيث ال التسماؤؿعملية 
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عفيد عند مجع ادليلوعمات، كاكتشماؼ فهم  التسماؤؿ. ك تلميذاتيف عيرفة كفماءة ال ةادليلم
، عيرفة األشيماء تلميذات، حيدد عدل عيرفة التلميذات، كتوليد استجمابة التلميذاتال
االىتمماـ إىل األشيماء ادلنشودة، ، يزيد الًتكيز ك تلميذات عن الم غَت عيركؼ إاّل ذال

ادلدخل السيماق  أف . كيرل تلميذاتفيد إىل ذبديد عيرفة الت تلميذاتتقدًن األسئلة إىل ال
 يبدأ دائمما ابألسئلة ادلتيلقة ابدلمادة. تلميذاتبنماء عيرفة ال

   (Learning Community)رلتمع التيلم  (ٗ
 أنشطة التيلم لفهم أمهية رلتمع التيلم ىو رلموعة عن األشخماص ادلشماركُت يف  

يهدؼ إلجيماد التيماكف بُت األفراد يف عملية ك األفراد كاجلمماعمات يف حدكث التيلم ادلتيمق. 
. ئهنيف ادلنماقشة كتشماكر عع األصدقما تلميذاتالتيليم. النتمائج التيلم زلصوؿ عن عشمارؾ ال

قـو أبداء تأف  ةث عيلمرب( Contextual Teaching and Learning Class)يف ىذا الفصل 
 سلتلف الكفماءة.  تلميذاتفرقة التيلم اليت تتكوف عن ال

    (Modeling)التمثيل  (٘
 تلميذاتالتمثيل ىو عملية إعطماء النموذج عن كيفية عمل الشيئ لتسهيل فهم ال  

أف تشًتؾ يف تصميم النموذج. كالنموذج ىو مجيع  تلميذاتكن السبعن ادلمادة ادلتيلمة ك 
كيقصد بتمثيل أّف يف تيليم  كوسيلة لتحقيق األىداؼ.  ةكات ادلستخدعالوسمائل أك األد

ادلهمارات الدراسية ادليينة تكوف ادليلمة ربضر منوذج حيتدم هبما التلميذات. كىذا النمماذج 
ديكن أف يكوف على شكل ادلظماىر، كتقدًن األعثلة عن الفكرة، كدبيٌت أف تقدـ ادليلمة 

 التيلم. إىل التلميذات النموذج عن كيفية
كيف كجهة نظرا اذبماه التيليم كالتيلم على السيماق  ليست ادليلمة منوذجما كاحدا يف   

عملية التيليم بل إمنما أف تكوف النموذج عن التلميذات أك شخص عن خمارج الدراسة، 
الذم يكوف منوذجما عن   native speakerعلى سبيل ادلثماؿ حيضر ادليلم النماطق األصل 
   ٜٗكيفية نطق حركؼ لغة األـ ككيفية التكلم هبما.
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   (Reflection )االنيكماس  (ٙ
االنيكماس ىو نشماط اليت تقـو هبما ادليلمة كالتلميذات يف هنماية التيليم. كىّن  

ىو التفكَت يف األشيماء أيضما االنيكماس يطمالين ادلقًتحمات الضركرية لتحسُت التيلم. ك 
يف التيليق بُت ادليلوعمات السمابقة ك  تلميذاتال ةسماعد ادليلمتالذم مت تيلمهما، 
حيصلن على األشيماء اجلديدة كادلفيدة يف  نّ أهنّ  تلميذاتشير التادليلوعمات اجلديدة ك 

 . كاالنيكماس ىو االستجمابة عن األحداث  أك األنشطة أك ادليلوعمات اجلديدة.نّ حيماهت
 االنيكماس ديكن أف يكوف كمما يل :

 .يف ذلك اليـو تلميذاتلا السؤاؿ حوؿ عما حصل عليهما ( أ
 السؤاؿ فيمما يتيلق ابلدرس اجلديد أك الدرس ادلماض . ( ب
 تلميذات.لاذكرات يف كتب ادلالحظمات أك ادل  ( ت
. تلميذاتلاقًتاحمات انطبماعمات ك اال ( ث  حوؿ التيلم يف ذلك اليـو
  .ادلنماقشة ( ج
 م.أك التيل إنتماج اليمل ( ح
كفيمما يل  بيض اليبمارات اليت تصف كتصوير تنفيذ عبدأ االنيكماس يف عملية  
 التيليم:

؟ )السؤاؿ ادلقدعة إىل التلميذات يف  .ٔ عما رأيكّن عن اليملية التيليمية اليـو
 هنماية كقت الدراسية(.

؟ )السؤاؿ  .ٕ عما ى  األشيماء اجلديد اليت تنمالوهنما عن اليملية التيليمية اليـو
 التلميذات يف هنماية كقت الدراسية(. ادلقدعة إىل

أكتب األشيماء ادلهمة عن الكتماب التيليم  أك ادلواد التيليمية اليت دارسنهما  .ٖ
! )السؤاؿ ادلقدعة إىل التلميذات يف هنماية كقت الدراسية(.  اليـو
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  (Authentic Assesment)التقييم احلقيق   (ٚ
كأداء الواجبمات  تلميذاتلااحلقيق  ىو التقييم ادلتكماعل عن عملية التيلم  التقييم 

ختبمارات كالتدريبمات كغَت ذلك. التقييم ىو عملية مجع البيماانت ادلختلفة الادلنزلية ك ا
 نحيسنن تيلمه تلميذاتلا لتحقيق على أفّ  تلميذاتلاحلصوؿ على عيلوعمات حوؿ تيلم 

أف  يف التيلم، كالبدّ  تلميذاتلابيماانت يهدؼ دلسماعدة . كمجع النكجيدف يف عملية تيلمه
 كوف البيماانت عن عملية كاقيية.ت

 كيتخصص التقوًن احلقيق  ابدليمايَت اآلتية: 
ذبب أف تقماس مجيع ادلظماىر التيليمية اليت تشمل عليهما التيليم كحصيلة  .ٔ

 التيلم.
 أف تقـو ابلتقوًن أثنماء الدراسة كيف هنمايتهما. .ٕ
 الطريقة ادلختلفة كادلصمادر ادلتنوعة.أف تستيمل  .ٖ
 إمنما االختبمار عن إحدل الوسمائل جلمع البيماانت للتقوًن. .ٗ
 ذبب أف تنماسب الواجبمات حبيماة التلميذات اليوعية. .٘

 تطبيق ادلدخل السياقي يف إعداد وعملية الكتاب التعليمي لرتقية مهارة الكالم .د 

الكتماب التيليم  لًتقية عهمارة دلدخل السيماق  يف  سبية عبمادئأعما البيماف تطبيق  
 كمما يل :  الكالـ

  (Constructivisme)البنمائية  .ٔ

تطبيق عبمادئ البنمائية يف الكتماب التيليم  عكتوب يف كل البماب اليت تطمابق  
ابلنظرية ادلوجودة يف الكتماب التيليم ، ىذا عبمادئ تطّبق كذلك يف عوضوعمات 

عيهد اليلم حىت تستطيع التلميذات أف تنماؿ التدريبمات اليت أتخذ الثقمافة كالبيئة حوؿ 
كيف ىذا الكتماب بشكل فكرم يف ادليٌت  ادليلوعمات ابكتشماؼ كتفكَت عميق كال حبفظ.

 .عن اليبمارة
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  (Inquiry) ستيالـاال .ٕ
لكل  ستيالـ يف الكتماب التيليم  عكتوب يف دليل اليملاالتطبيق عبمادئ  

تدريبمات اليت تطمابق ابلنظرية ادلوجودة يف الكتماب التيليم . كيف ىذا الكتماب أف تبحث 
 ادلفردات اجلديدة كعيمانيهما كادلفردات ادلكتشفمات. 

  (Questioning) التسماؤؿ .ٖ
تطبيق عبمادئ  التسماؤؿ يف الكتماب التيليم  عكتوب يف األسئلة ادلوجودة قبل  
ابلنظرية ادلوجودة يف الكتماب التيليم . كيف ىذا الكتماب لكل تدريبمات اليت تطمابق  اليمل

 لكل التلميذات أيعر بتبمادؿ السؤاؿ كاجلواب بينهّن.
  (Learning Community)رلتمع التيلم  .ٗ

تطبيق عبمادئ رلتمع التيلم يف الكتماب التيليم  عكتوب يف تدريبمات اجلمماع   
 بطريقة توصف احلوار دبسماعدة كجود الصور اجلذابة.

  (Modeling)ل يمثلتا .٘
يف الكتماب التيليم  عكتوب يف األعثلة ادلوجودة قبل  ليمثتطبيق عبمادئ الت 
لكل تدريبمات اليت تنماسب ابلنظرية ادلوجودة يف الكتماب التيليم . ىذه األعثلة  اليمل

تسماعد التلميذات ليمل التدريبمات. كيف ىذا الكتماب أيعر بيمل تدريب عن احلوار 
 القماعدة.كتدريب 

  (Reflection)االنيكماس   .ٙ
يف الكتماب التيليم  عكتوب يف األسئلة بيد عملية  االنيكماستطبيق عبمادئ  

تدريبمات أك يف هنماية الدراسية، كجود األسئلة تسماعد التلميذات دليرفة عدل فهمهّن يف 
 الدرس كعدل استطماعتهّن يف عملية التدريبمات.
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  (Authentic Assesment) التقييم احلقيق  .ٚ
لكل التدريبمات ادلوجودة يف الكتماب التيليم  تكوف تقييمما حقيقيما دلمادة اللغة  

اليربية كادلراد أف كجود ىذا الكتماب التيليم  ذاهتما كمالتقييم احلقيق  لدل التلميذات، ألف 
يف ىذا الكتماب تكتب أنواع التدريبمات كاإلنيكماس دلسماعدة التلميذات يف عيرفة عدل 

 الكتماب التيليم .فهمهّن عن 
  



ٗٔ 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو .أ 
جرت البماحثة يف ىذا البحث ابستخداـ ادلدخل الكيف  كالكم . كاستخدعت  

( كىو طريقة البحث ادلستخدعة إلنتماج شيئ R&Dالبماحثة عنهج البحث كالتطوير)
كادلراد عن التطوير يف ىذا البحث ىو عملية إلنتماج كتماب التيليم   ٓ٘كقيماس فيماليتو.

ادلطّور على أسماس عدخل السيماق . البحث كالتطوير ىو عنهجية الكتشماؼ كتطوير 
كاختبمار فيمالية النتمائج ادلخصوص حىت ديكن اجملتمع االنتفماع بو. البحث كالتطويرم ىو 

كيف ىذا البحث حماكلت  ٔ٘ر إنتماجو.البحث ادلستخدـ إلنتماج عنتجمات عيينة، كاختبما
البماحثة القيماـ إبعداد الكتماب التيليم  لتيليم اللغة اليربية خصوصما لًتقية عهمارة الكالـ 

 التلميذات يف عيهد اليلم ابستخداـ الطريقة ادليدلة. 
 جمتمع البحث .ب 

كأّعما رلتمع يف ىذا البحث ىّن التلميذات يف عيهد اليلم للمدرسة الثمانوية  
، مث ٕٖ عددىنّ   ٜٕٔٓ -ٕٛٔٓعية احلكوعية األكىل كندارم اليماـ الدراسية اإلسال

 عيلمة اللغة اليربية. 
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 إجراءات البحث والتطوير .ج 
 Borg andاستخدعت البماحثة إجراءات البحث كالتطوير بنموذج بركغ كغوؿ " 

Gall " عيرفة سبماـ إعداد الكتماب التيليم  ة خطوات، كلتسهيل الذم يتكوف عن عشر
كفيماليتو للتيليم فماستخدعت البماحثة إىل سبية منوذج فحسب. كرأت البماحثة أّف ىذا 
الشكل يسماعد يف إعداد ادلنتج كييماجل ادلشكالت ادلوجودة فيهما، كديكن نظرىما يف 

 ٕ٘الصورة التمالية:
 
 
 

 
 
 

 الرسم البياين: إجراءات البحث والتطوير
 كالبيماانت عن الشكل السمابق كمما يل : 

 ربليل ادلشكالت كاالحتيماجمات  (ٔ
يف ىذه اخلطوة قماعت البماحثة دبقمابلة ادلبدئية عع عيلمة أك عربية كدبالحظة عن  

احلماجمات كادلشماكل اليت تتيلق ابلتلميذات أثنماء عملية تيليم اللغة اليربية. ككشف عن 
عشكالت التلميذات يف ضيف تيبَتىّن الشفه  أك عهمارة الكالـ. كعن ىذه ادلشكلة 
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ت ادلشكال ربليل
 تصميم اإلنتماج مجع البيماانت كاالحتيماجمات

 ٔ إصالح اإلنتماج نتماجتصديق اإل

 2 إصالح اإلنتماج

 ادلنتجذبربة 
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التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة  أردات البماحثة أف تصّمم الكتماب
 الكالـ. 

 مجع البيماانت  (ٕ
استمرت البماحثة ىذه اإلجراءات بيد أف تنماؿ البماحثة ادليلوعمات عن ربليل  

ادلشكالت. كللحصوؿ على البيماانت ادلطلوبة فماستخدعت البماحثة أدكات مجع البيماانت  
 كمما يل :
ستخداـ الكتماب التيليم  لدل : دليرفة ادلشكالت يف ا ادلالحظة (أ )

 التلميذات دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم.
: عع عيلمة اللغة اليربية حلصوؿ البيماانت عن ربليل تيليم اللغة  ادلقمابلة (ب )

 اليربية كعما تسّهلهما يف التيليم اللغة اليربية.
 االستبمانة (ج )

تصميم الكتماب التيليم ، كاخلبَتة عن : اخلبَتة عن انحية  للخبَتتُت .ٔ
 انحية ادلمادة كاللغة الكتماب التيليم .

: حلصوؿ البيماانت على عيرفة آرائهّن عن الكتماب  للتلميذات .ٕ
التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  كاحتيماجمات التلميذات يف 

 إعداد الكتماب التيليم .
ب : حلصوؿ البيماانت على عيرفة آرائهما عن الكتما للميلمة .ٖ

 التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق .
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 االختبمار (د )
استخدعت البماحثة ىذا االختبمار للحصوؿ على ادلقمارنة بُت   

النتمائج التلميذات يف تيليم اللغة اليربية قبل استخداـ الكتماب التيليم  على 
 أسماس ادلدخل السيماق  كبيد استخداعو. كمهما االختبمار القبل  كالبيدم.

 تصميم اإلنتماج  (ٖ
بيد أف ربصل البماحثة على مجع البيماانت، ادليلوعمات أك ادلشكالت فماستمّرت  

البماحثة بتصميم اإلنتماج يف إعداد الكتماب التيليم  لًتقية عهمارة الكالـ التلميذات يف 
عيهد اليلم، أعدت البماحثة الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  كمجيت 

 ادليّد.البماحثة ادلراجع ادلتيلقة ابإلنتماج 
 تصديق االنتماج  (ٗ

تقصد التصديق يف ىذا البحث ىو مجع البيماانت دليرفة عدل صالحية اإلنتماج  
ادلطّور أك صالحية الكتماب التيليم  ادلطّور. كقدعت البماحثة اإلنتماج ادليّد إىل اخلبَتتُت 
يف رلماؿ التصميم كادلواد كاللغة للحصوؿ على االقًتاحمات كاإلرشمادات كالتيليقمات 

 دلدخالت حوؿ اإلنتماج ادليّد كإلصالحو كعما يتيلق بو. كا
 ٔإصالح االنتماج  (٘

كبيد أف ربصل البماحثة على نتمائج االستبمانة كتصديق اإلنتماج فصّححت البماحثة  
اإلنتماج ادليّد ليكوف كماعال كعنماسبما. كقماعت البماحثة بتصحيح اإلنتماج عن األخطماء 

 ُت، نظرا إىل اإلقًتاحمات عن اخلبَتتُت.كالنقمائص ادلوجودة حسب التحكيم عن اخلبَتت
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 ذبربة اإلنتماج (ٙ
قد قماعت البماحثة إبصالح اإلنتماج، مّث قماعت البماحثة بتجربة ادلنتج لفصل  

تلميذات. كهتدؼ ىذه التجربة دليرفة فيمالية استخداـ  ٙٔالتجرييب اليت تتكوف عن 
الكالـ كحلصوؿ ادليلوعمات الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة 

ىل عنتماجمات جديدة أكثر فيمالية ككفماءة عن التطبيق. اختبمار ادلنتج بطريقة التجمارب 
عقمارنة الوضع قبل كبيد استخداـ ادلنتج. كعؤشرات لدل فيمالية استخداـ ادلنتج اجلديدة 

 زَيدة سرعة يف فهم ادلوضوع كإرتقماء نتمائج التيليم التلميذات يف عهمارة الكالـ.
ستجرم تدريبمات ادلنتج ادليّد دليرفة فيمالية الكتماب التيليم  للتلميذات دبيهد  

اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم. كيتم ذبمارب بطريقة ادلقمارنة 
بيدم(. كصفت البماحثة النموذج التجرييب -الدكلية قبل كبيد استخداـ ادلنتج )قبل 

 الصور:األكؿ كالثماين كمما يف 
 53تصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي 3.2اجلدول 

 االختبار البعدي العالج االختبار القبلي الفرقة
 O1 X1 O2 فصل التجرييب
 O3 X2 O4 فصل الضابط

 البيماانت:
X1  التيليم اليماكس : 
X2 التيليم االخر : 
O1 نتيجة االختبمار قبل تطبيق التيليم لفصل التجرييب : 
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O2  :نتيجة االختبمار بيد تطبيق التيليم لفصل التجرييب 
O3 نتيجة االختبمار قبل تطبيق التيليم لفصل الضمابط : 
O4 نتيجة االختبمار بيد تطبيق التيليم لفصل الضمابط : 
 ٕإصالح اإلنتماج  (ٚ

فنتيجة فيمالية الكتماب التيليم  ادليّد ى  نتيجة األخَتة عن ذبربة إعداد الكتماب  
ماس ادلدخل السيماق . فإذا كماف ىذا الكتماب ادليّد يوجد النقصماف، التيليم  على أس

فنقصماف غَت عرتفع بيد عمل ذبربة ادلنتج، تصلح البماحثة النقصماف اليت كجدهتما حُت 
 التيليم ابستخداـ الكتماب التيليم  ادليّد.

 جتربة ادلنتج .د 
التيليم ، هتدؼ ىذه التجربة كمما ذكرت البماحثة فيمما سبق إىل إعداد الكتماب  

كأيضما إىل احلصوؿ على االستبماانت كاالقًتاحمات كالتقوديمات على صالحية الكتماب 
 التيليم  يف اللغة اليربية خصوصما يف عهمارة الكالـ. كابلتمايل تيرض البماحثة:

 تصميم التجربة .2
 يتكوف تصميم التجربة بثالثة عراحل، ى : 

اد ابلتصديق تقدًن إنتماج إىل التصديق كاالقًتاحمات كالتيليقمات عن اخلبَتتُت. ير  (ٔ
اخلبَتتُت يف رلماؿ التصميم كادلمادة كاللغة للحصوؿ على االقًتاحمات كالتيليقمات 

 كادلدخالت حوؿ إنتماج ادليّد إلصالحو.
 التجربة الفردية، لتصحيح األخطماء الطبيية ادلوجودة يف الكتماب التيليم . (ٕ
عملية التيليمية اليت قماعت البماحثة  التجربة ادليدانية أم تطبيق إنتماج الكتماب ادليّد يف (ٖ

 بنفسهما. كجّرت البماحثة يف الفصل التجرييب دليرفة فيمالية اإلنتماج لدل التلميذات.
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 أفراد التجربة .1
 كأعما أفراد التجربة يف ىذا البحث، يتكوف عن: 

التجربة إىل اخلبَتتُت. اخلبَتة األكىل يف رلماؿ تصميم الكتماب التيليم  كى  الدكتورة   (ٔ
إديلدة كحيوين ، كاخلبَتة الثمانية يف رلماؿ ادلمادة كاللغة الكتماب التيليم  كى  الدكتورة 

 فماطرة كحيدة.
 عيلمة اللغة اليربية. (ٕ
وعية األكىل كندارم، ىن التلميذات دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلك (ٖ

، اليت تتكوف عن فصلُت مهما فصل التجرييب كفصل الضمابط. ٕٖحيث عددىّن 
الفصل التجرييب الذم يستخدـ االنتماج ادليّد، كأعما الفصل الضمابط الذم مل يستخدـ 
االنتماج ادليّد. كمّت ىذا التطبيق بتقدًن االختبمار القبل  كاالختبمار البيدم دليرفة قدرة 

 ـ.ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلليماـ الدراس  التلميذات 
 البياانت وادلعلومات .3

 أعما البيماانت كادليلوعمات يف ىذا البحث فيمما يل :
 البيماانت الكيفية (ٔ

تشمل ىذه البيماانت على نتمائج ادلقمابلة كادلالحظة. استخدعت البماحثة ادلقمابلة  
لبماحثة جلمع البيماانت يف عرحلة ربليل ادلشكالت كاالحتيماجمات اإلنتماج ادليّد، كجرت ا

 ابدلقمابلة عع عيلمة اللغة اليربية فحسب.
 البيماانت الكمية (ٕ

 تشمل ىذه البيماانت على:
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  االستبمانة، استخدعت البماحثة االستبماانت يف ىذا البحث للحصوؿ على البيماانت
على كى  استبمانة للخبَتتُت يف رلماؿ التصميم كادلمادة كاللغة، كفيماليتو يف التطبيق عن 

 التلميذات كادليلمة.
  االختبمار، استخدعت البماحثة االختبمار لكشف قدرة التلميذات كقيماس عستوىّن

التحصيل . كيتكوف االختبمار إىل االختبمار القبل  كالبيدم. كاستخدعت البماحثة 
االختبمار القبل  دليرفة كفماءة التلميذات يف عهمارة الكالـ قبل ذبربة الكتماب التيليم  

 كفماءة التلميذات بيد إجراءات التجربة.ادليّدة. كاالختبمار البيدم دليرفة  
 أدوات مجع البياانت .4

استخدعت البماحثة األدكات اآلتية للحصوؿ على البيماانت اليت ربتماج البماحثة،  
 فيمما يل :

 ادلالحظة .أ 
قماعت البماحثة دبالحظة عبدئية عن نشماط التلميذات كتفماعلهّن ضلو الكتماب  

دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية التيليم  ادليّد كعملية التيليم كالتيلم  
األكىل كندارم. كقماعت البماحثة دبالحظة للحصوؿ على ادليلوعمات ادلهمة يف ادليداف حوؿ 

 عملية التيليم عن ادلشكالت أك االحتيماجمات فيهما.
 ادلقمابلة .ب 

ادلقمابلة ى  عوجهة بُت شخص أك أشخماص آخرين هبدؼ الوصوؿ إىل حقيقة  
عيُت تسيى البماحثة أف تيرفهما عن أجل ربقيق أىداؼ الدكرة. كجرت البماحثة أك عوقف 

ابدلقمابلة عع عيلمة اللغة اليربية. استخدعت البماحثة ادلقمابلة جلمع البيماانت اليت تتم 
احلصوؿ عليهما عن خالؿ ادلالحظة حبيث ديكن أف تكمل احتيماجمات البماحثة عن أجل 
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دلقمابلة عع ادليلمة. كدليرفة ادلشكالت اليت اكمماؿ بيماانت البحث. جرت البماحثة اب
تواجههّن ادليلمة كالتلميذات أثنماء أنشطة عملية التيليمية ككذلك األشيماء الالزعة 

 الستكمماؿ أكجو القصور يف الكتماب التيليم  ابستخداـ دليل ادلقمابلة.
لية تيليم ادلقمابلة ى  قمائمة األسئلة اليت ستسأذلما البماحثة إىل ادليلمة عن كيفية عم 

اللغة اليربية خصوصما يف عهمارة الكالـ. فتسهل األنشطة ادلقمابلة بتحديد األسئلة ادلنماسبة 
 إىل ادلوضوع.

 االستبمانة .ج 
استخدعت البماحثة االستبمانة جلمع البيماانت أك دليرفة احتيماجمات التلميذات  

يّد. كابإلضمافة إىل كشيرىّن يف استخداـ الكتماب التيليم  ادليّد، كدليرفة فيمالية اإلنتماج ادل
ذلك، تستخدـ االستبمانة جلمع البيماانت عن قبل خبَتتُت يف رلماؿ تصميم الكتماب 
التيليم  كيف رلماؿ ادلواد كاللغة الكتماب التيليم . ككذالك دليرفة صالحية الكتماب 
كجذابتو، كتصديق زلتول الكتماب. يتكوف االستبمانة عن كرقة التحقق اخلبَتتُت، كاستبمانة 

ة التلميذات كادليلمة. كقماعت البماحثة يف ىذا البحث االستبمانة إىل اخلبَتتُت، استجماب
 كادليلمة، كالتلميذات دبهيد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم. 

 االختبمار .د 
االختبمار ىو األسئلة أك التدريبمات كاألدكات الذم يستخدـ لقيماس كفماءة ادليرفة  

كاستخدعت البماحثة اختبمارين، مهما   ٗ٘كالقدرة ادلوىبة على أفراد أك مجماعمات.كاالستخبمار 
اختبمار القبل  دليرفة قدرة التلميذات قبل استخداـ الكتماب التيليم ، كاختبمار البيدم 
دليرفة قدرة التلميذات قبل استخداعو كشلما جيب اإلشمارة إليو أف االختبمار مل ييقد للمقمارنة 
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يف الفصل التجرييب كالفصل الضمابط كلكنو عقد فحسب للوقوؼ بُت نتمائج التلميذات 
 على نتمائجهّن قبل استخداـ الكتماب التيليم  كبيد استخداعو. 

كيكوف ىذه االختبمار إىل إختبمارين، مهما االختبمار القبل  كاالختبمار البيدم.  
ماب كاستخدعت البماحثة االختبمار القبل  لقيماس قدرة أفراد الفصل التجرييب يف الكت

التيليم  قبل ذبربة الكتماب التيليم  ادليّد. كاستخدعت البماحثة االختبمار البيدم دليرفة 
فّيمالية الكتماب التيليم  بيد استخداـ الكتماب التيليم  ادليّد يف ترقية كفماءة عهمارة 

 الكالـ التلميذات كللحصوؿ على ادليلوعمات اليت تتيلق هبما. 
 أسلوب حتليل البياانت  .5

بماحثة جبمع البيماانت بطريقة ادلالحظة كادلقمابلة كاالستبمانة كاالختبمار بيد قيماـ ال 
أتيت خطوة عملية ذبهيز البيماانت كإعدادىما لغماَيت التحليل اإلحصمائ  ليتم الوصوؿ إىل 
نتمائج البحث. كماف أسلوب ربليل البيماانت دكرا عهمما يف البحث. كيتكوف ربليل 

 ت الكيفية كالكمية. البيماانت يف ىذا البحث عن نوعُت: البيماان
 حتليل البياانت الكيفية (2

تتضمن البيماانت الكيفية عن نتمائج ادلالحظة، ادلقمابلة، كآراء اخلبَتتُت، كعيلمة  
اللغة اليربية، كالتلميذات ابلكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة 

كيفية ربليلهما استخرجت الكالـ، إعما اإلرشمادات أك التيليقمات أك ادلدخالت. كأّعما  
 البماحثة مجيع البيماانت ادلوجودة مثّ ترتبهما كتيرضهما كربللهما ابالستنتماج. 
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 حتليل البياانت الكمية (1
البيماانت الكمية ى  نتمائج عن اخلبَتتُت، كادليلمة، كالتلميذات ابلكتماب التيليم   

البماحثة ربليال على أسماس ادلدخل السيماق  كتدؿ عليو النتمائج الكمية. كاستخدعت 
 إحصمائيما كصفيما. كىذا الرعوز لتقوًن إنتماج التصميم:

 ربليل البيماانت عن االستبمانة التلميذات كادليلمة 
 ٘٘استخدعت البماحثة لتثبيت القيمة اليمالية لالستبمانة ابلرعوز التمايل: 

P= 
∑  

∑ 
 X 100% 

 البيماف:
- p   :الدرجة كنسبة عن عمائة 
 احملصولةقيمة ال ةرلموع:    ∑ -
 بنود السؤاؿرلموعة :   ∑ -
 ربليل االستبمانة عن اخلبَتتُت 

كللحصوؿ على نتمائج تصديق اخلبَتتُت يف تقوًن الكتماب التيليم  على أسماس  
 ادلدخل السيماق ، استخدعت البماحثة لتثبيت القيمة لالستبمانة ابلرعوز التمايل:

P= 
∑  

∑ 
 X 100% 
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 تيجة اإلجمابةرلموع ن           
 X          100%      =  النسبة ادلئوية

 نتيجة اإلجمابة األعلى    xمجلة بنود األسئلة    
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 ٙ٘كاعتمدت البماحثة على ادليمايَت التمالية: 
 اخلبربتنيمعيار مستوى  تصديق  3.1اجلدول 

 البيان معيار النجاح نتيجة ادلعدلة درجة التقومي

 جّيد جدا 86-100 ٗ
ديكن استخداعو يف التيليم بدكف 

 التصويب

 جيد 71-85 ٖ
ديكن استخداعو يف التيليم بيد 

 تصويبمات زلدكدة

 عقبوؿ 56-70 ٕ
ال ديكن استخداعو يف حماجة إىل 

 تصحيح
 يف حماجة إىل تصحيح ضييف 41-55 ٔ

 
 ربليل البيماانت عن االختبمار 

 اخلطوات لتجهيز البيماانت عن نتمائج االختبمار فيمما يل : 
 فحص نتمائج االختبمار (ٔ

ستقدـ البماحثة اختبمارين اجملبُت كمهما االختبمار القبل  كاالختبمار البيدم. إجراء  
االختبمار القبل  قبل التيليم ابستخداـ اإلنتماج ادليّد كإجراء االختبمار البيدم بيد التيليم 
ابستخداـ اإلنتماج ادليّد. نتمائج االختبمار القبل  كاالختبمار البيدم فتحقق اإلجمابة ابلبماحثة 
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 P = النسبة ادلئوية           

   ∑ = اإلجمابة رلموع النتمائج

  ∑ = رلموعة أعلى النتمائج
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و ال جيد الغش يف نتمائج االختبمار. كاستخدعت البماحثة ربليل البيماانت عن نتيجة حيث أن
االختبمار القبل  كالبيدم للمجموعة ادلتكمافئة، ييٍت أف تيُت فيمالية أك أثر الكتماب 
التيليم  ادليّد على أسماس ادلدخل السيماق  قماست البماحثة حسب نتيجة التلميذات يف 

حليل نتيجة االختبمار البيدم يف استخداـ الكتماب التيليم  االختبمار القبل  كالبيدم. كلت
 ادليّد دليرفة صلماح التلميذات.

 عقمارنة نتمائج االختبمار البيدم بُت فصلُت (ٕ
اخلطوات التمالية ى  عقمارنة نتمائج االختبمار البيدم بُت الفصل التجرييب كالفصل  

ترتبط اإلحصماءات.  (T-Test)ت  -الضمابط. كإلثبمات فرؽ بينهمما فيحتماج ابختبمار
يف  الفصل التجرييب كالفصل الضمابطكينبغ  أف تبحث عن عالقة قيمة فيمالية بُت 

 ٚ٘االختبمار البيدم فحسب، كفقما الصيغة ادلستخدعة كمما يل :
  = 

  

     
 

 البيماف:
-  t   : قيمة ادلقمارنة 
- MD  االختبمارين.: قيمة الوسط  أك احلماصلة ادلتوسطة عن تفوت النتمائج بُت 

 كأعما  خطوات إحصمائهما فيمما يل : 
 .D=x-y حبثت البماحثة عن الفرؽ بُت النتيجتُت ابسماخداـ الرعوز -
 .Dحبثت البماحثة عن نتيجة  -
 حبثت البماحثة عن عيدؿ التفريق ابستخداـ الرعوز:  -

  = ∑
 

 
 

 .D2، مث يبلغو حىت حيصل نتيجة Dحبثت البماحثة عن نتيجة التفريق  -
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 ابستخداـ الرعوز: (standar defiasi dari diference)    حبثت البماحثة عن  -

   = √∑
  

  
 ∑(

 

 
)
  

   حبثت البماحثة عن -
  

 (standar eror dari mean of diference ) ابستخداـ

 الرعوز:

  
  

= 
   

√   
 

 ابستخداـ الرعوز:     حبثت البماحثة عن -
  = 

  

     
 

 إعطماء التفسَت للنتيجة. -
 فيمما يل  عن عييمار التصديق الختبمار "ت": 

إذا كمانت درجة ت احلسماب أكرب عن ت الرسم البيماين، فتيٍت أف فركض البحث  -
Ha.عقبوؿ 

إذا كمانت درجة ت احلسماب أصغر عن ت الرسم البيماين، فتيٍت أف فركض البحث  -
 عردكد.

 مصادر البباانت .ه 
مهما البيماانت  البحث كالتطوير يف ىذا كجدت البماحثةاليت  البيماانت عصمادر نوع 
 . كالبيماانت الكمية الكيفية

 الكيفية، تشمل ىذا البحث على: البيماانت (ٔ
 نتمائج ادلالحظة على عتطلبمات التلميذات كادلشكالت يف عملية التيليم. -
 نتمائج ادلقمابلة عن ادليلمة اللغة اليربية يف عيهد اليلم. -
 .كالتلميذات كعيلمة اللغة اليربية اخلبَتتُت عن التيليقمات كادلدخالت -
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 الكمية، تشمل على: البيماانت (ٕ
 نتمائج التحكيم عن نوعية الكتماب ادليّد أك ادلصّممة ابالستبمانة. -
نتمائج آراء أك استبمانة استجمابة التلميذات كادليلمة عن الكتماب التيليم  ادليّد  -

 على أسماس ادلدخل السيماق .
 مار القبل  كالبيدم.نتمائج التلميذات يف االختب -
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

يف ىذا البحث ستيرض البماحثة نتمائج البيماانت عن إسبماـ إعداد الكتماب التيليم   
 على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ كفيمالية استخداـ ىذا الكتماب التيليم .
كحيتوم ىذا الفصل على عبحثماف؛ ادلبحث األكؿ: عرض البيماانت كربليلهما، ادلبحث 

 الثماين: عنماقشة نتمائج البحث.  
 : عرض البياانت وحتليلها ادلبحث األول

إعداد الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل السياقي لرتقية مهارة الكالم مبعهد  (2
 وىل كنداري وحتليلهاالعلم للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األ

قد قماعت البماحثة يف عملية البحث كالتطوير ابخلطوات الكثَتة. كاستخدعت  
ة الذم يتكوف عن عشر  borg and gallالبماحثة على خطوات منوذج بركغ كغوؿ 

خطوات، كلكن لتسهيل عيرفة إسبماـ إعداد الكتماب التيليم  كفيماليتو يف التيليم 
فماستخدعت البماحثة إىل سبية منوذج فحسب كحسب احتيماجمات البماحثة يف ادليداف؛ 
فقماعت البماحثة إبعداد ىذا الكتماب التيليم  بنماءا على إجراءات منوذج بركغ كغوؿ 

borg and gall  ، ج بركغ كغوؿ كربليل إجراءات منوذborg and gall  يف ىذا البحث
 فيمما يل :

 واالحتياجات حتليل ادلشكالت .2
قبل أف تشرع البماحثة يف إعداد الكتماب  تحليل ادلشكالتقماعت البماحثة ب 

التيليم  للحصوؿ على ادليلوعمات عن أحواؿ التلميذات كادليلمة كعيهد اليلم ككذالك 
لكتماب التيليم  كأنشطة تيليم كتيلم اللغة ادليلوعمات حوؿ احتيماجمات التلميذات عن ا

اليربية خماصة يف عهمارة الكالـ. كىذه ادليلوعمات كلهما عطلوبة خطة الكتماب التيليم  
الذم ستيّدىما البماحثة. كقماعت البماحثة يف ربليل ادلشكالت أك احتيماجمات ابدلالحظة 

 كادلقمابلة فيمما يل : 
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 حتليل نتائج ادلالحظة ( أ
قماعت البماحثة دبالحظة عملية التيليم اللغة اليربية دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية  

 اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم دليرفة على نقطتُت: 
 عملية تيليم اللغة اليربية. (ٔ
 الكتماب ادلستخدـ يف عيهد اليلم. (ٕ

 كعن ىتماف النقطتُت كجدت البماحثة كممايل :
 غة، كالليل بيد صالة ادلغرب كاليشماء.قماعت عملية تيليم يف صبماح الل (ٔ
أّف الكتماب التيليم  ادلستخدـ يف كل اللقماء ىو عن عصمادر غَت اثبت، ييٍت عن  (ٕ

انًتنيت. كمل جيد الكتماب ادلقرر األسماس  للميلمة كالتلميذات حىت تكوف عملية 
ل التيليم صيبة. كبيض ادلمادة ادلدركسة ال تستطيع أف ربقق يف احليماة اليوعية، كمث

 اإلتصماؿ اليوعية، كال يسماعدىّن يف ادلمادة الدراسية.
قماعت البماحثة ابدلالحظة عيهما عن حمالة تيليمهما  ذبرم البماحثة ابدلالحظة عرتُت.  

 يف الفصل كعن الكتماب التيليم  ادلستخدـ.
 حتليل نتائج ادلقابلة ( ب

ية قماعت البماحثة قبل إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتق 
عهمارة الكالـ لتلميذات دبيهد اليلم جبمع البيماانت يف ربليل ادلشكالت عن ادلقمابلة إىل 

 Meutiaإحدل ادليلمة يف ذلك ادليهد. ككمانت عيلمة اللغة اليربية كى  عوتيما زىرة)

Zahra):كى  ذه البيماانت عن إجمابة ادليلمة يف ادلقمابلة . 
 العربيةنتيجة ادلقابلة مبعلمة اللغة  4.2اجلدول 

 إجابة ادلعلمة بنود األسئلة الرقم

ٔ 
كيف عملية تيليم اللغة اليربية 

 ادلوجودة يف ىذا ادليهد؟

تيليم اللغة اليربية خصوصما يف ترقية عهمارة 
الكالـ ى  األنشطة إلتقماف كحلفظ 
ادلفردات اجلديدة كتطبيق احلوار ابللغة 
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 اليربية 

ٕ 
عمادلواد ادلستخدعة أثنماء 

 التيليم؟
ادلواد عأخوذة عن ادلصمادر ادلتنوعة أك عن 
 انًتنيت، بدكف الكتماب اخلماص أك ادلقرر

ٖ 
كيف عستول قدرة التلميذات 

 يف تيليم اللغة اليربية؟

لكل التلميذات ذلّن الكفماءة ادلختلفة، 
بيدىن يفهمن اللغة اليربية كبيدىن مل 

 ييرؼ شيئما عمما يتيلق ابليربية

ٗ 
يف عمادلشكالت اليت توجهما 

 التيليم؟

عدـ الكتماب التيليم  لتيليم اللغة  .ٔ
 اليربية لًتقية عهمارة الكالـ

كمانت التلميذات يشيرف ابدللل  .ٕ
كال كبصيوبة يف تكلم ابليربية، 

 يهتمن إىل ادليلمة أثنماء عملية التيليم
كمانت التلميذات يشيرف بصيوبة  .ٖ

عندعما يواجهن ادلصطلحمات الطويلة 
 كالصيبة

 السمابق أف اخلالصة عنهما:كنستنتج  عن اجلدكؿ 
 عدـ الكتماب التيليم  ادلقّرر ادليّد يف ىذا ادليهد. (ٔ
أّف الكتماب التيليم  ادلستخدـ يف كل اللقماء ىو عن عصمادر عتنوعة أك غَت اثبت  (ٕ

ييٍت عن انًتنيت. كمل جيد الكتماب اخلماص أك ادلقرر للميلمة كالتلميذات حىت 
 تكوف عملية التيليم صيبة. 

كمانت التلميذات يشيرف ابدللل، كال يهتمن إىل ادليلمة أثنماء عملية التيليم،    (ٖ
 كسيببهما بيض عنهّن مل يفهمن عن أسماليب التيليمية.

 كمانت التلميذات يشيرف بصيوبة عندعما يواجهن ادلصطلحمات الطويلة كالصيبة. (ٗ
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لفية أهّنّن حيتماجن إىل الكتماب التيليم  لًتقية عهمارة الكالـ اليت تنماسب خب (٘
 التلميذات اليت تسهلهّن يف تيليم اللغة اليربية.  

كعلى الواقع السمابق، ديكن أف نستنتج أّف عيهد اليلم حيتماجن كثَتا إىل   
الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  ليسماعدىّن عند التيليم حىت تكوف عملية 

على أسماس التيليمية أحسن عن قبل. كبيد ذلك قماعت البماحثة إبعداد الكتماب التيليم  
دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ 

 األكىل كندارم.
 مجع البياانت .4

قد كجدت البماحثة البيماانت عن ادلشكالت كاالقًتاحمات ادلوجودة يف عملية  
التيليمية عن ادلالحظة كادلقمابلة، فأرادت البماحثة أف ذبمع البيماانت عن ادلالحظة كادلقمابلة 

لقة إبعداد الكتماب التيليم  كسبب ادلشكالت ادلوجودة يف اإلستبمانة كاالختبمار ادلتي
  حىت أف يكوف أحسن عن قبل.عملية التيليم 

 تصميم اإلنتاج .5
بيد أف عرفت البماحثة ادلشكالت كاالحتيماجمات ادلوجودة لتصميم الكتماب  

التيليم  فماخلطوة التمايل ى  تصميم اإلنتماج. فأرادت البماحثة أف ألفت الكتماب التيليم  
( للتلميذات عيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل  ما نتكلم ابليربيةىي)

كندارم. حىت أف يكوف كسيلة لنيل عيلموعمات جديدة كيسهل ذلّن يف تيليم اللغة اليربية 
خماصة يف عهمارة الكالـ. كلذالك استخدعت البماحثة البيماانت عن كتب اللغة اليربية 

 اليربية. كطورت البماحثة ابىتمماـ إىل اجلوانب التمالية:كعيجم اللغة 
عنظمة أتليف الكتماب التيليم . فصممت البماحثة عضموف الكتماب التيليم  بتقدًن  .ٔ

 اآليت:
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 مواصفات الكتاب التعليمي 4.1اجلدول 
 الصورة البياانت الرقم

ٔ 

 الغالف األمامي
ىذه صفحة لتقدًن أكؿ الكتماب التيليم ، 

البماحثة ابللوف األزراؽ كاألسفر لتخّلط كضيت 
كاندعج األلواف ادلالئمة. ككضيت عوضوع 

  الكتماب التيليم  كاسم ادلؤلفة.

  الغالف الداخلي ٕ

 

ٖ 
 ادلقدمة 

كتبت البماحثة كلمة التمهيدية اليت تبُت إبعداد 
 الكتماب يف عهمارة الكالـ.
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ٗ 

 حمتوايت الكتاب
يف الكتماب التيليم   فيو احملتوَيت اليت توجد

ككضيت فيو رقم الصفحة، ىذه الصفحة 
 دلسماعدة القمارئ يف فتح الكتماب التيليم .

 

٘ 

 دليل استخدام الكتاب
كتبت البماحثة دالئل يف استخداـ الكتماب 
التيليم  عن األكؿ إىل اآلخر دبما كقع يف 
الكتماب، كىذا تسماعد ادليلمة كالتلميذات يف 

اللغة اليربية كالسيمما يف فهم بيماف عملية تيليم 
  عهمارة الكالـ.

ٙ 
 أىداف التعليم

يف أىداؼ التيليم تبُت عن ىدؼ اليماـ كىدؼ 
 اخلماص الذم ستحولو أثنماء التيليم. 

 

ٚ 

 الغالف لعنوان الدرس
فيو الغالؼ لينواف الدرس الذم كضيتهما البماحثة 
يف كل الوحدة. فكتبتهما اإلرشماد األكؿ عن ادلمادة 

 عن ادلوضوع الدرس.يف تيليم 
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ٛ 

 احلوار
قدعت البماحثة نص احلوار الذم ينماسب دبستول 
التلميذات يف إجراء احلوار، كفيو التدريبمات 

 الفردية كاجلمماعية.
 

ٜ 
 قائمة ادلفردات

تسماعد التلميذات أف تبحث ادلفردات الغريبة 
 اليت مل تيرفو عن قبل.

 

ٔٓ 

 قائمة ادلصادر وادلراجع
عن أتليف الكتماب التيليم  اليت فيو ادلراجع 

تكوف ادلرجع يف كتمابة ادلواد كالتدريبمات كغَتىما 
 عن األشيماء احملتماجة يف ىذا الكتماب.

 

ٔٔ 

 السرية الذاتية
كتبت البماحثة السَتة الذاتية للمؤلفة يف إعداد 
الكتماب التيليم ، فيو البيماانت اليت تدؿ على 

 ركاية دراسة ادلؤلفة كخرباهتما كغَتىما.
 

 الغالف الورائي ٕٔ
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، A5حجم الكتماب التيليم  كألوانو. صممت البماحثة الكتماب التيليم  حبجم  .ٕ
 ككذالك صممت البماحثة ابأللواف ادلتنوعة.

تتكوف خصمائص ىذا الكتماب ابىتمماـ على عبمادئ الرئيسية يف ادلدخل السيماق ،  .ٖ
 كى  كمما يل :

 خصائص الكتاب التعليمي 4.3اجلدول 

 ادلبادئ الرقم
تطبيقها يف إعداد 
 الكتاب التعليمي

 األمثلة

البنمائية  ٔ
(Constructivisme) 

تستطيع التلميذات أف 
تنماؿ ادليلوعمات 

ابكتشماؼ كتفكَت عميق 
"فكرم يف  كال حبفظ.

  .ادليٌت لكل احلوار"

 (Inquiry) ستيالـاال ٕ
حبث ادلفردات اجلديدة 
كعيمانيهما كادلفردات 

 ادلكتشفمات
 

 التسماؤؿ ٖ
(Questioning) 

لكل التلميذات أيعر 
بتبمادؿ السؤاؿ كاجلواب 

 بينهنّ 
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ٗ 
رلتمع التيلم 

(Learning 

Community) 

يف الكتماب التيليم  
عكتوب يف تدريبمات 
اجلمماع  بطريقة توصف 
احلوار دبسماعدة كجود 

  الصور اجلذابة

أيعر بيمل التدريبمات عن  (Modeling)ل يمثالت ٘
 كتدريب القماعدة.احلوار 

 

االنيكماس  ٙ
(Reflection) 

كجود األسئلة اليت 
تسماعد التلميذات دليرفة 
عدل فهمهّن يف الدرس 
كعدل استطماعتهّن يف 
  عملية التدريبمات.

ٚ 
 التقييم احلقيق 

(Authentic 

Assesment) 

أنواع التدريبمات 
كاإلنيكماس دلسماعدة 
التلميذات يف عيرفة 
عدل فهمهّن عن 

 التيليم  الكتماب
 

ادلوضوعمات يتكوف عن أربية كحدات: ىواَيت ادلراىقُت، كادلهنة يف رلتمع كندارم،  .ٗ
كاحليماة يف ادلسكن، كتنماكؿ الفطور، كيف ادلدرسة، كيف ادلكتبة. يتكوف كل الوحدات 

 على ادلفردات كاحلوار كالتدريبمات كقمائمة ادلفردات.
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عنماسبة دبستول التلميذات يف فهم ادلواد اللغة ادلستخدعة يف تقدًن الكتماب التيليم   .٘
 ادلدركسة.

 ادلفردات ابلصور ادللونة كسيلة لتسهيل التلميذات يف حفظ ادلفردات اجلديدة. .ٙ
التدريبمات ادلوجودة جذابة كعتنوعة حسب عستول التلميذات كحسب عبمادئ  .ٚ

 الرئيسية للمدخل السيماق .
 عهمارة الكالـ.التدريبمات اجلمماعية عسماعدة لتقدًن كفمائتهن يف  .ٛ
 تصديق اإلنتاج .4

بيد أف أعّدت البماحثة الكتماب التيليم  بشكل الكتماب التيليم ، قّدعتهما  
البماحثة إىل خربااتف لتقوعماف ابلتقوًن كاإلتيماف ابالقًتاحمات كاإلرشمادات كادلالحظمات 
ماج لتكوف الكتماب التيليم  على صورهتما ادلرجوة. كاخلبَتة األكىل اليت قماعت بتصديق اإلنت
 ٔٔعن انحية تصميم الكتماب التيليم  ى  الدكتورة إديلدة كحيوين ادلماجستَت يف التماريخ 

، كاخلبَتة الثمانية اليت قماعت بتصديق اإلنتماج عن انحية عمادة كلغة الكتماب ٜٕٔٓأبريل 
. كمهما ٜٕٔٓأبريل  ٕٔالتيليم  ى  الدكتورة فماطرة كحيدة ادلماجستَت يف التماريخ 

 ة اإلسالعية احلكوعية كندارم. زلماضرتُت يف اجلماعي
أف اإلنتماج الذم أعّدت البماحثة ربتماج إىل التصحيح ك التيديل كاالقًتاحمات. مثّ  

صححت البماحثة ذلك اإلنتماج حىت صمار اإلنتماج أحسن كأجيد عن قبل كشلكن 
استخداعو عند التيليم يف الفصل. كأىداؼ ىذا اإلنتماج لتسهيل التلميذات يف تيلم اللغة 

بية خصوصما يف عهمارة الكالـ. كقماعت البماحثة بتصديق اإلنتماج إىل التلميذات عن الير 
فصل التجرييب دليرفة فيمالية ىذا اإلنتماج ابستخداـ اإلستبمانة بيد تيليم عهمارة الكالـ 

 ٜٕٔٓأبريل  ٕٙابستخداـ الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  يف التماريخ 
أبريل  ٕٙلمة بيد تيليم ابستخداـ الكتماب ادليّد يف التماريخ كأيضما تصديق اإلنتماج إىل ادلي

ٕٜٓٔ . 
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 كأعما االستبماانت لتقوًن اإلنتماج كمما يل : 
 تصديق اخلبرية من انحية تصميم الكتاب التعليمي (2

 ةاحملماضر   كى .الدكتورة إديلدة كحيوين ادلماجستَتقدعت البماحثة ىذه االستبمانة إىل  
انحية  يف ةاخلبَت انلت البماحثة النتيجة عن . احلكوعية كندارماإلسالعية ماعية اجليف 

  .ٜٕٔٓأبريل  ٔٔالتصميم بيد اإلصالح النهمائ  يف التماريخ 
 البياانت احملصولة من االستبانة (أ )
حصلت البماحثة ىذه النتيجة عن االستبمانة للخبَتة األكىل كى  الدكتورة إديلدة  

 يل : كحيوين ادلماجستَت. كنتيجة االستبمانة كمما
 4.4اجلدول 

 نتيجة االستبانة من خبرية تصميم الكتاب التعليمي

 درجة التقييم البنود اجملاالت الرقم
2 1 3 4 

علّونة الغالؼ  الغالؼ ٔ
 كجذاب

  
 √ 

ٕ 
الشكل 
 كادلسماحة

الشكل كادلسماحة 
 تلميذاتعنماسبة ل

 ادلدرسة الثمانوية

  
 √ 

 الورقة ٖ

الورقة عنماسبة 
 تماب التيليم لكل

)ييود إىل عيمايَت 
 )الكتماب التيليم 

  

√  

  √  الطبماعة عنماسبة  الطبماعة ٗ
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 تماب التيليم لكل
)ييود إىل عيمايَت 
 )الكتماب التيليم 

 لوف الطبماعة ٘
لوف الطبماعة 

 لتلميذاتعنماسبة ل
 ادلدرسة الثمانوية

  
 √ 

ٙ 
الرسوعمات 
 كالصور

الرسوعمات كالصور 
عنماسبة علّونة ك 

ادلدرسة  تلميذاتلل
 الثمانوية

  

 √ 

 26 6   اجملموعة
11 

على حسب تصديق  يدّ ادل كتماب التيليم نتيجة   يتضح عن اجلدكؿ السمابق، أفّ   
 ى : الكتماب التيليم  انحية تصميم عن ةبَت اخل

 .ابلنتيجة "جيد جدا"علّونة كجذاب الغالؼ  .ٔ
 .ابلنتيجة "جيد جدا" ادلدرسة الثمانوية تلميذاتالشكل كادلسماحة عنماسبة ل .ٕ
ابلنتيجة  ))ييود إىل عيمايَت الكتماب التيليم تماب التيليم لكالورقة عنماسبة ل .ٖ

 ."جيد"
 ))ييود إىل عيمايَت الكتماب التيليم  الطبماعة عنماسبة للكتماب التيليم  .ٗ

 .ابلنتيجة "جيد"
 .ابلنتيجة "جيد جدا" ادلدرسة الثمانوية تلميذاتلللوف الطبماعة عنماسبة  .٘
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ابلنتيجة  ادلدرسة الثمانوية تلميذاتللعنماسبة علّونة ك الرسوعمات كالصور  .ٙ
 ."جدا "جيد

 اإلصالحات والتصحيحات (ب )
عن كاإلصالحمات الكثَتة االقًتحمات كادلدخالت  كتلك النتمائج انلت البماحثة بيد 
 يف انحية التصميم ى : ةاخلبَت 

 تبديل الشكل يف الصفحة )دليل استخداـ الكتماب التيليم (.   .ٔ
 ادلستخدعة.التحسُت عن نوع الصور  .ٕ
 أف تكتب السَت الذاتية. .ٖ
 تغيَت شكل خّط الكتمابة. .ٗ

 حتليل البياانت (ج )
بيد أعطت البماحثة االستبمانة إىل اخلبَتة السمابقة انلت البماحثة ادلدخالت  

كالتيليقمات كالتصحيحمات كقد استفمادت البماحثة استفمادا كثَتا عن التوجيههمما 
ادلختلفة إليهمما. كعن ادلهم انلت البماحثة كاإلرشماداهتمما. كأعطت البماحثة ابالستبمانة 

التيليقمات كادلدخالت الكثَتة دليرفة آراء اخلبَتتُت كعيرفة ادليدؿ عن بنود األسئلة أك 
االستبمانة يف ربسُت الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق . كاستخدعت البماحثة 

 الرعوز عن ربليل البيماانت كمما يل :
 يف انحية التصميم ةة التصديق من اخلبري حتليل نتيج: 4.5اجلدول 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 ٙٔ ٗ (ٗ xجيد جدا )
 ٙ ٕ (ٖ xجيد )
 - - (ٕ xعقبوؿ )
 - - (ٔ xضييف )
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" عن جدا دالنتيجة "جيّ  ة علىالبماحث تحصل ةابلنسبة إىل نتيجة التحليل السمابق 
 دكى  تقع يف ادلقماـ "جيّ  P   =%ٕٜيف انحية التصميم. ىذه ظهرت عن نتيجة  ةاخلبَت 
 دؿ على صماحلت الكتماب التيليم  ادليدة%". كهبذا ٓٓٔ –% ٙٛ" على ادلييمار "جدا

 .يف االستيمماؿ
 
 

P= ∑  
∑ 

 X 100% 

 P =            النسبة ادلئوية

   ∑ = اإلجمابة رلموع النتمائج

  ∑ = رلموعة أعلى النتمائج

    P      =        
  

  
 X 100% 

ٜٔ،ٙٙ % = P 

ٜٕ% = P 

 نتيجة اإلجمابة          
 X          100%      =  النسبة ادلئوية

 نتيجة اإلجمابة األعلى    xمجلة بنود األسئلة    
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 تصديق اخلبرية من انحية ادلادة (1
 ةاحملماضر   كى .الدكتورة فماطرة كحيدة ادلماجستَتقدعت البماحثة ىذه االستبمانة إىل  

ادلمادة انحية  يف ةاخلبَت انلت البماحثة النتيجة عن . اإلسالعية احلكوعية كندارمماعية اجليف 
 .ٜٕٔٓأبريل  ٕٔبيد اإلصالح النهمائ  يف التماريخ 

 البياانت احملصولة من االستبانة (أ )
الثمانية كى  الدكتورة فماطرة حصلت البماحثة ىذه النتيجة عن االستبمانة للخبَتة  

 كحيدة ادلماجستَت. كنتيجة االستبمانة كمما يل :

 4.6اجلدول 
 نتيجة االستبانة من خبرية مادة الكتاب التعليمي

 البنود الرقم
 درجة التقييم

2 1 3 4 

ٔ 
ابلتلميذات  عدد ادلوضوعمات عنماسب

 ادلتقدعُت
   √ 

ٕ 
يشمل الكتماب التيليم  ادليد على ادلفردات 

 اجلديدة
   √ 

ٖ 
حبمالة  نماسبحوارات الكتماب التيليم  ادليد ع

 الواقيية التلميذات
   √ 

ٗ 
كجود التدريبمات اليت تسماعد التلميذات يف 

 ترقية عهمارهتنّ 
   √ 

٘ 
بقدرة طوؿ النصوص ادلكتوبة عنماسبة 

 ادلتقدـ ميذاتلتلا
  

 √ 

  √   ة ابلنظرية البنمائيةسبمانع الكتماب التيليم أف  ٙ



ٚٔ 

 

ٚ 

 الكتماب التيليم أف ادليرفة ادلوجودة يف 
حماصل عن نتمائج االكتشماؼ كال عن نتمائج 

 احلفظ

  
 √ 

  √   إجيماد التدريبمات بشكل الفرقة أك رلتمع التيلم ٛ

 √    ثماؿادلربضَت النموذج أك  ٜ

 √    إجيماد االنيكماس ٓٔ

  √   على التقييم احلقيق   تماب التيليم تشمل الك ٔٔ

 جمموعة
  

9 
3
1 

42 
على حسب تصديق  يدّ ادل كتماب التيليم نتيجة   يتضح عن اجلدكؿ السمابق، أفّ  

  ى : مادةانحية ادل عن ةبَت اخل

 .د جدا"ابلنتيجة "جيّ  ابلتلميذات ادلتقدعُت عدد ادلوضوعمات عنماسبأف  .ٔ
 .د جدا"ابلنتيجة "جيّ  على ادلفردات اجلديدة يشمل الكتماب التيليم  ادليدّ  .ٕ
ابلنتيجة حبمالة الواقيية التلميذات  نماسبالكتماب التيليم  ادليد عحوارات  .ٖ

 ."جداد "جيّ 
 دابلنتيجة "جيّ  كجود التدريبمات اليت تسماعد التلميذات يف ترقية عهمارهتم .ٗ

 ."جدا
 .د جدا"ابلنتيجة "جيّ  ادلتقدـ ميذاتلتلبقدرة اطوؿ النصوص ادلكتوبة عنماسبة  .٘
 .د"ابلنتيجة "جيّ  البنمائيةة ابلنظرية سبمانع الكتماب التيليم أف  .ٙ



ٕٚ 

 

حماصل عن نتمائج االكتشماؼ كال عن  الكتماب التيليم أف ادليرفة ادلوجودة يف  .ٚ
 .د جدا"ابلنتيجة "جيّ  نتمائج احلفظ

 .د"ابلنتيجة "جيّ  إجيماد التدريبمات بشكل الفرقة أك رلتمع التيلم .ٛ
 .د جدا"ابلنتيجة "جيّ  ثماؿادلربضَت النموذج أك  .ٜ
 .د جدا"ة "جيّ إجيماد االنيكماس ابلنتيج .ٓٔ
  .د"ابلنتيجة "جيّ  على التقييم احلقيق  تماب التيليم تشمل الك .ٔٔ

 اإلصالحات والتصحيحات (ب )
كاإلصالحمات الكثَتة االقًتحمات كادلداخالت  كتلك النتمائج انلت البماحثة بيد 
 ى :ادلمادة يف انحية  ةعن اخلبَت 

 توضيح األعر لكل التدريبمات. .ٔ
 كاخلماص يف ىذا الكتماب التيليم .أف تضع البماحثة األىداؼ اليماـ  .ٕ

 حتليل البياانت (ج )
بيد أعطت البماحثة االستبمانة إىل اخلبَتة السمابقة انلت البماحثة ادلدخالت  

كالتيليقمات كالتصحيحمات كقد استفمادت البماحثة استفمادا كثَتا عن التوجيههمما 
انلت البماحثة كاإلرشماداهتمما. كأعطت البماحثة ابالستبمانة ادلختلفة إليهمما. كعن ادلهم 

التيليقمات كادلدخالت الكثَتة دليرفة آراء اخلبَتتُت كعيرفة ادليدؿ عن بنود األسئلة أك 
االستبمانة يف ربسُت الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق . كاستخدعت البماحثة 

 الرعوز عن ربليل البيماانت كمما يل :
 ادلادةيف انحية  ةحتليل نتيجة التصديق من اخلبري : 4.7اجلدول 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 ٕٖ ٛ (ٗ xجيد جدا )
 ٜ ٖ (ٖ xجيد )
 - - (ٕ xعقبوؿ )



ٖٚ 

 

 - - (ٔ xضييف )
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" عن جدا النتيجة "جيد ةالبماحث تحصل ةابلنسبة إىل نتيجة التحليل السمابق 
 كى  تقع يف ادلقماـ "جيد = P  93%. ىذه ظهرت عن نتيجة ادلمادةيف انحية  ةاخلبَت 
يف  دؿ على صماحلت الكتماب التيليم  %". كهبذآٓٔ –% ٙٛ" على ادلييمار "جدا

 .االستيمماؿ
 
 

P= ∑  
∑ 

 X 100% 

 P = النسبة ادلئوية           

   ∑ = اإلجمابة رلموع النتمائج

  ∑ = رلموعة أعلى النتمائج

    P        =         
  

  
 X 100% 

ٜٖ،ٔٛ % = P 

ٜٖ% = P 

 نتيجة اإلجمابة          
 X          100%      =  النسبة ادلئوية

 نتيجة اإلجمابة األعلى    xمجلة بنود األسئلة    
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 تصديق اخلبرية من انحية اللغة (3
 ةاحملماضر   كى .الدكتورة فماطرة كحيدة ادلماجستَتقدعت البماحثة ىذه االستبمانة إىل  

اللغة انحية  يف ةاخلبَت انلت البماحثة النتيجة عن . اإلسالعية احلكوعية كندارمماعية اجليف 
 .ٜٕٔٓأبريل  ٕٔبيد اإلصالح النهمائ  يف التماريخ 

 البياانت احملصولة من االستبانة (أ )
حصلت البماحثة ىذه النتيجة عن االستبمانة للخبَتة الثمانية كى  الدكتورة فماطرة  
 ادلماجستَت. كنتيجة االستبمانة كمما يل :كحيدة 

 4.8اجلدول 
 نتيجة االستبانة من خبرية لغة الكتاب التعليمي

 درجة التقييم البنود الرقم
2 1 3 4 

ٔ 
الكتماب تنماسب اختيمار لغة 

ادلدرسة  تلميذاتل التيليم 
 الثمانوية

  
√  

ٕ 
 الكتماب التيليم  صحة لغة

 ابلقواعد النحوية كالصرفية
 اجليدة

  
√  

الكتماب سهولة قراءة لغة  ٖ
 التيليم 

  
√  

الكتماب سهولة فهم لغة  ٗ
 التيليم 

   √ 

 احلوار سهولة قراءة نصوص ٘
 بوجود ادلفردات ادلسماعدة

   √ 



ٚ٘ 

 

 كادلتنوعمات

 8 9   جمموعة
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 ةبَت اخلعلى حسب تصديق  يدّ ادل كتماب التيليم نتيجة   يتضح عن اجلدكؿ السمابق، أفّ 
 ى : لغةانحية ال عن

 ابلنتيجة ادلدرسة الثمانوية تلميذاتل الكتماب التيليم تنماسب اختيمار لغة  .ٔ
 .د""جيّ 

 ابلنتيجة اجليدة ابلقواعد النحوية كالصرفية الكتماب التيليم  صحة لغة .ٕ
 .د""جيّ 

 .د"ابلنتيجة "جيّ  الكتماب التيليم سهولة قراءة لغة  .ٖ
 ."جدا د"جيّ ابلنتيجة  الكتماب التيليم سهولة فهم لغة  .ٗ
ابلنتيجة  كادلتنوعمات بوجود ادلفردات ادلسماعدة احلوار سهولة قراءة نصوص .٘

 .د جدا""جيّ 
  اإلصالحات والتصحيحات (ب )
كاالصالحمات الكثَتة االقًتحمات كادلداخالت  كتلك النتمائج انلت البماحثة بيد 
 ى :اللغة يف انحية  ةعن اخلبَت 

 أف تستخدـ الكلممات عن األفيماؿ.  .ٔ
 األخطماء يف الًتكيب.أف تصح  .ٕ
 أف تصح بيض األعر حسب احلماجة. .ٖ

 حتليل البياانت (ج )
بيد أعطت البماحثة االستبمانة إىل اخلبَتة السمابقة انلت البماحثة ادلدخالت  

كالتيليقمات كالتصحيحمات كقد استفمادت البماحثة استفمادا كثَتا عن التوجيههمما 
همما. كعن ادلهم انلت البماحثة كاإلرشماداهتمما. كأعطت البماحثة ابالستبمانة ادلختلفة إلي



ٚٙ 

 

التيليقمات كادلدخالت الكثَتة دليرفة آراء اخلبَتتُت كعيرفة ادليدؿ عن بنود األسئلة أك 
االستبمانة يف ربسُت الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق . كاستخدعت البماحثة 

 الرعوز عن ربليل البيماانت كمما يل :
 اللغةيف انحية  ةاخلبري  حتليل نتيجة التصديق من: 4.9اجلدول 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 ٛ ٕ (ٗ xجيد جدا )
 ٜ ٖ (ٖ xجيد )
 - - (ٕ xعقبوؿ )
 - - (ٔ xضييف )
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P= ∑  
∑ 

 X 100% 

 P =            النسبة ادلئوية

   ∑ = اإلجمابة رلموع النتمائج

  ∑ = رلموعة أعلى النتمائج

    P      =       
  

  
 X 100% 

ٛ٘ % = P 

 ٛ٘ % = P 

 نتيجة اإلجمابة          
 X        100%      =  النسبة ادلئوية

 نتيجة اإلجمابة األعلى    xمجلة بنود األسئلة    
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د" عن النتيجة "جيّ على  ةالبماحث تحصل ةابلنسبة إىل نتيجة التحليل السمابق 
د" كى  تقع يف ادلقماـ "جيّ  P  =%٘ٛ. ىذه ظهرت عن نتيجة اللغةيف انحية  ةاخلبَت 

 يف االستيمماؿ. دؿ على صماحلت الكتماب التيليم . كهبذا "%٘ٛ –% ٔٚعلى ادلييمار "
بيد أعطت البماحثة االستبمانة إىل خبَتتُت سمابقُت انلت البماحثة ادلدخالت  

فمادا كثَتا عن التوجيههمما كالتيليقمات كالتصحيحمات كقد استفمادت البماحثة است
كاإلرشماداهتمما. كأعطت البماحثة ابالستبمانة ادلختلفة إليهمما. كعن ادلهم انلت البماحثة 
التيليقمات كادلدخالت الكثَتة دليرفة آراء اخلبَتتُت كعيرفة ادليدؿ عن بنود األسئلة أك 

البماحثة  االستبمانة يف ربسُت الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق . مّث قماعت
بتوزع كرقة االستبمانة إىل التلميذات دليرفة آراء التلميذات بيد االختبمار البيدم كتيليم 

  عهمارة الكالـ ابستخداـ أك بتطبيق اإلنتماج ادليّد أك اجلديد يف الفصل التجرييب. 
 2إصالح اإلنتاج  .5

بيدعما عرفت البماحثة عن تصديق الكتماب التيليم  ادليّدة عن اخلبَتتُت لتصديق  
اإلنتماج فيدلت البماحثة حسب التيديل عن اخلبَتتُت ييٍت عن االقًتاحمات كادلالحظمات 
كالتيليقمات عنهمما. كفقما عن البيماف السمابق، أف الكتماب التيليم  ادليّدة يتصف على 

تُت حىت ديكن استخداعو يف عملية التيليم. أعطت عستول "جّيد جّد" عند رأم اخلبَت 
اخلبَتاتف إىل البماحثة التيليقمات كاالقًتاحمات كادلالحظمات كاإلرشمادات لك  تصلح 
البماحثة اإلنتماج، فواجب على البماحثة أف تصلح أك تصحح بيض األخطماء الكتماب 

ع البماحثة كالًتكيب، فشرع البماحثة تصلح ىذا اإلنتماج ابلصحيح كالدقيق. كال تراج
  الكتماب ادليّد إىل اخلبَتتُت ألّف قد صححهما البماحثة كسيطبقو يف التيليم. 

 جتربة اإلنتاج .6
بيد احلصوؿ على الكتماب التيليم  ادليّد كالقيماـ ابلتصديق أك التصحيح عن  

اخلبَتتُت، قماعت البماحثة بتيليم اللغة اليربية أك بتطبيق اإلنتماج ابستخداـ الكتماب 
 ٖ. كأعما التجربة يكوف دلدة يّد الذم انتماجهما البماحثة عن عملية التطويرالتيليم  ادل
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عيهد اليلم للمدرسة توقد ىذا البحث يف لقماءات، ككل اللقماء مخسة كأربيُت دقيقة. ك 
تلميذات يف عيهد  نىذلذ البحث رلتمع ك  الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم

 ٙٔيتكوف عن  ُتفصل مابحث مهالعينمات يف ىذا تلميذات. ك  32 نكعددى اليلم
. أخذ عينمات البحث يف ىذا البحث تلميذات ييٍت عن فصل التجرييب ك فصل الضمابط

اليربية كنتمائج ادلنماظرة  اللغة يف عمادة تلميذاتعدد ال بنماء على  كى بطريقة ادلالحظة
 اللغة يف عمادة اتعن أعرؼ على الكفماءة ك القدرة التلميذ عوتيما زىرة  ىك  يلمةدلاب

  .ٜٕٔٓ أبريل ٕٙ إىل ٜٕٔٓ أبريل ٜالتماريخ  عنىذا البحث  ذبرماليربية. 
يف الفصل التجرييب  قبل ال ختبمارالاب يف ادلقمابلة األكىل أدت البماحثة  

أدت البماحثة بتيليم يف  يف ادلقمابلة الثمانيةك  ،ٜٕٔٓأبريل  ٓٔكالفصل الضمابط يف التماريخ 
 ٜٔ-ٚٔالفصل الضمابط بدكف استخداـ الكتماب ادليّد دلدة ثالث عرات عن التماريخ 

 ـاستخدأدت البماحثة بتيليم يف الفصل التجرييب اب الثمالثة، كيف ادلقمابلة ٜٕٔٓأبريل 
 اللغة اليربيةيف تيليم  الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ

 رابية أدت البماحثةادلقمابلة ال، ك ٜٕٔٓأبريل  ٕٗ-ٕٕدلدة ثالث عرات عن التماريخ 
، كيف ٜٕٔٓأبريل  ٕ٘ختبمار البيدم لفصل التجرييب كفصل الضمابط يف التماريخ الاب

ادلقمابلة األخَتة كزعت البماحثة كرقة االستبمانة للتلميذات يف الفصل التجرييب بيد استخداـ 
مانة للميلمة ألجل التيليقمات كالتقوًن ألداء الكتماب التيليم  الكتماب التيليم  كاالستب

 . ٜٕٔٓأبريل  ٕٙالصحيحة كالكماعلة يف التماريخ 
 1إصالح اإلنتاج  .7

كفقما عن البيماف السمابق، أف الكتماب التيليم  ادليّد ديكن استخداعو يف التيليم  
كحيتماج إىل التصحيح ألف يوجد ادلالحظمات كالتيليقمات عن استبمانة ادليلمة كالتلميذات، 
فيمكن ىنماؾ ادلالحظمات كادلدخالت عن التلميذات يف بيض األعور ادلتيلقة ابلكتماب 

 التيليم  ادليّد. 
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تخدام الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل السياقي لرتقية مهارة فعالية اس (1
 الكالم مبعهد العلم للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل كنداري

بيد انتهماء عملية التيليم أك التطبيق، قماعت البماحثة ابالختبمار كربليلو، يف ىذا  
جلمع ؼ ىذا التقوًن ىو البحث استخدعت البماحثة االختبمار القبل  البيدم ألف ىد

إذا كماف اإلنتماج حيتماج إىل اإلصالح، كدليرفة فيمالية  لتصحيح اإلنتماجاختبمار البيماانت عن 
 الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  كأعما البيماف كمما يل : 

 اختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب .2
دليرفة  كفماءة التلميذات يف ختبمار القبل  للفصل التجرييب قماعت البماحثة ابال 

عهمارة الكالـ، ككماف االختبمار للفصل التجرييب كللفصل الضمابط. فيدد التلميذات للفصل 
تلميذات دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم.  ٙٔالتجرييب 

 أعما ابلنسبة ادلئوية للنتيجة االختبمار القبل  للفصل التجرييب كممايل :
 4.20اجلدول 

 تقدير نتائج االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب

 التقدير الدرجة الرقم

 جّيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ
 ضييف ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 انقص ≥49 ٗ

بيد قماعت البماحثة ابالختبمار القبل  كالبيدم للفصل التجرييب فحصلت على  
 النتيجة كمما يل :
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 4.22اجلدول 
 االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييبنتيجة 

الر 
 االسم قم

االختبار 
 التقدير القبلي

االختبار 
 التقدير البعدي

جّيد  ٜٓ ضييف ٓٙ النسماء نورؿ ٔ
 جدا

 جّيد ٘ٛ ضييف ٘ٙ الزىرة كسرلتٍت ٕ
جّيد  ٜٓ ضييف ٘ٙ ىسيت جحيماين ٖ

 جدا
 جّيد ٘ٛ جّيد ٓٚ إنوؿ عهمارف ٗ
 جّيد ٓٛ ضييف ٘٘ صلول ننجتيماس ٘
جّيد  ٓٓٔ جّيد ٘ٚ نوفيما فنداَيان ٙ

 جدا
جّيد  ٓٓٔ جّيد ٓٛ نور حليمة ٚ

 جدا
 جّيد ٓٚ انقص ٓٗ رات إنتما فورمنما ٛ
جّيد  ٜٓ جّيد ٓٚ صرىن فوترم برازلية ٜ

 جدا
 جّيد ٛٛ جّيد ٓٛ أـ قلثم نور زئمة ٓٔ
 جّيد ٓٛ ضييف ٘٘ عصفهرة ٔٔ
 جّيد ٛٛ ضييف ٚٙ زىرة فوزية ٕٔ
 ضييف ٘ٙ ضييف ٘٘ ىٌت أفريليما ٖٔ
 جّيد ٓٛ ضييف ٓ٘ رمسمالية ٗٔ
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جّيد  ٜٓ جّيد ٓٚ كدية ٘ٔ
 جدا

 جّيد ٚٛ جّيد ٕٚ صماحلة سفَتة ٙٔ
 2019 جمموعة النتيجة

 ضعيف

2313 

 جّيد
% : جمموعة  x 200جمموعة النتيجة 

 التلميذات =
- 

64,31 النسبة ادلئوية
% 

85,50
% 

نظرا إىل اجلدكؿ السمابق، عن نتمائج االختبمار القبل  ظهرت أف التلميذات انلت  
، عيٌت ذلك أف قدرة التلميذات على عهمارة الكالـ يف %64,31الدرجة ادليدلة 

". كأعما عن نتمائج االختبمار البيدم ظهرت أف التلميذات انلت الدرجة "ضعيفعستول 
ات على عهمارة الكالـ يف عستول ، عيٌت ذلك أف قدرة التلميذ%85,50ادليدلة 

 ".   "جّيد
البماحثة نتمائج االختبمار القبل  كالبيدم للفصل التجرييب، فقدعت بيد شرحت  

 البماحثة ادلقمارنة بُت االختبمار القبل  كالبيدم. فيمما يل :
 4.21اجلدول 

 تقدير نتائج االختبار القبلي والبعدي للفصل التجرييب

 التقدير الدرجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 عدد التلميذات عدد التلميذات

 ٙ - جّيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 ٜ ٚ جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ
 ٔ ٛ ضييف ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 - ٔ انقص ≥49 ٗ
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 26 26 جمموع
، ىذا يدؿ أف %64,31يدؿ اجلدكؿ السمابق أف عيدؿ نتمائج االختبمار القبل   

فأّعما التلميذات اليت حيصلن على تقدير جّيد جّدا ال ضعيف". نتيجة على تقدير "
تلميذات، مث على  ٛتلميذات، مث على تقدير ضييف  ٚتوجد، مث على تقدير جّيد 

 ."ضعيف"تلميذة. فظهرت عن خالؿ ىذا اجلدكؿ أف كفماءهتن  ٔتقدير انقص 
ة بيد عما عّرت عملية التيليم ابستخداـ الكتماب التيليم  ادليّد أعطت البماحث 

االختبمار البيدم إىل التلميذات دليرفتهّن عن اللغة اليربية خصوصما يف عهمارة الكالـ، أف 
 جّيد"، ىذا يدؿ أف نتيجة على تقدير "%85,50عيدؿ نتمائج االختبمار البيدم 

تلميذات،  ٙفتيرؼ عن اجلدكؿ السمابق أف التلميذات اليت حيصلن على تقدير جّيد جّدا 
تلميذات. كل النتيجة عن  ٔذات، مث على تقدير ضييف تلمي ٜمث على تقدير جّيد 

االختبمار القبل  يرتفع إىل النتيجة األعلى بيد عمل االختبمار البيدم. فماستنتج البماحثة 
أبف التلميذات خيتفزف يف اشًتاؾ عملية تيليم اللغة اليربية خصوصما يف عهمارة الكالـ على 

 أسماس ادلدخل السيماق .
يبدك عن جدكؿ نتيجة االختبمار القبل  ك االختبمار البيدم كمما كردت يف عرض  

البيماانت السمابقة أف عيدؿ نتمائج التلميذات يف االختبمار القبل  حيصل على نتيجة 
. %85,50بينمما حصلوا على عيدؿ النتيجة يف االختبمار البيدم ييٍت  64,31%

  كالبيدم كمما كرد يف الفصل، يدؿ أف بنماء على عييمار التفسَت لنتيجة االختبمار القبل
قبل تطبيق اإلنتماج ادليّد  %64,31نتمائج التلميذات يف االختبمار القبل  على عقدار 

ىذا  %85,50يدؿ على عستول "ضييف". كبيد تطبيق اإلنتماج ادليّد فنمالت درجة 
ة على النتيجة تدؿ على عستول "جّيد". كىذا دبيٌت أف تطبيق منوذج تيليم اللغة اليربي

أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ يؤثّر كثَتا يف ارتفماع كفماءة التلميذات يف عمادة 
 اللغة اليربية. 
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 اختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط .1
 4.23اجلدول 

 تقدير نتائج االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط

 التقدير الدرجة الرقم

 جّيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
 جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ
 ضييف ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 انقص ≥49 ٗ

بيد قماعت البماحثة ابالختبمار القبل  كالبيدم للفصل الضمابط فحصلت على  
 النتيجة كمما يل :

 4.24اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط

 االسم الرقم
االختبار 

 القبلي
 التقدير

االختبار 
 البعدي

 التقدير

 جّيد ٓٛ ضييف ٓٙ النسماء سببورؾ ٔ
 ضييف ٘ٙ ضييف ٘٘ ديفما ينيأسيت ٕ
 جّيد ٘ٚ ضييف ٓٙ إعماكيت رليد ٖ
 ضييف ٘ٙ ضييف ٘٘ عركة أنيتوصلما ٗ
 ضييف ٘ٙ ضييف ٓٙ نيتما سهرة ٘
 جيد جدّ  ٜٓ جيد ٓٛ نور عزيزة ٙ
 جيد جدّ  ٜٓ جيد ٘ٚ نور خليفة النسماء ٚ
 ضييف ٓٙ ضييف ٘٘ ريرين ٛ
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 جّيد ٓٚ ضييف ٘ٙ مشسيدار ٜ
 جيد ٘ٚ ضييف ٘ٙ كأكدم نور نية ٓٔ
 ضييف ٘ٙ ضييف ٘٘ سوكموايت ٔٔ
 جيد ٓٚ ضييف ٓٙ لطفية ٕٔ
 ضييف ٘٘ ضييف ٓ٘ عسدلفة ٖٔ
 ضييف ٓٙ ضييف ٓ٘ نور جنة ٗٔ
 جّيد ٘ٚ ضييف ٘ٙ عُت ٘ٔ
 ضييف ٘ٙ ضييف ٘٘ سييت نور كحيدة ٙٔ

 965 جمموعة النتيجة

 ضعيف

2215 

 جّيد
% : جمموعة  x 200جمموعة النتيجة 

 التلميذات =
- 

 %70,32 %60,32 النسبة ادلئوية
نظرا إىل اجلدكؿ السمابق، عن نتمائج االختبمار القبل  ظهرت أف التلميذات انلت  

، عيٌت ذلك أف قدرة التلميذات على عهمارة الكالـ يف عستول %60,32الدرجة ادليدلة 
". كأعما عن نتمائج االختبمار البيدم ظهرت أف التلميذات انلت الدرجة ادليدلة "ضعيف

". بيد "جّيد، عيٌت ذلك أف قدرة التلميذات على عهمارة الكالـ يف عستول 70,32%
شرحت البماحثة نتمائج االختبمار القبل  كالبيدم للفصل الضمابط، فقدعت البماحثة ادلقمارنة 

 ما يل :بُت االختبمار القبل  كالبيدم. فيم
 4.25اجلدول 

 تقدير نتائج االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط

 التقدير الدرجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي
 عدد التلميذات عدد التلميذات

 ٕ - جّيد جدا ٓٓٔ-ٜٓ ٔ
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 ٙ ٕ جيد ٜٛ-ٓٚ ٕ
 ٛ ٗٔ ضييف ٜٙ-ٓ٘ ٖ
 - - انقص ≥49 ٗ

 26 26 جمموع
، ىذا يدؿ أف %60,32يدؿ اجلدكؿ السمابق أف عيدؿ نتمائج االختبمار القبل   

فأعما التلميذات اليت حيصلن على تقدير جّيد جّدا التوجد، "ضعيف". نتيجة على تقدير 
تلميذات، مث على تقدير  ٗٔتلميذات، مث على تقدير ضييف  ٕمث على تقدير جّيد 

 .ضعيفأف كفماءهتّن انقص ال توجد. فظهرت عن خالؿ ىذا اجلدكؿ 
بيدعما عّر التيليم ابلكتماب ادلوجودة أعطت البماحثة االختبمار البيدم إىل  

 %70,32التلميذات دليرفتهم عن اللغة اليربية، أّف عيدؿ نتمائج االختبمار البيدم 
تلميذتُت،  ٕفتيرؼ عن اجلدكؿ السمابق أّف التلميذات اليت حيصلن على تقدير جّيد جّدا 

تلميذات. كل النتيجة عن  ٛتلميذات، مث على تقدير ضييف  ّٙيد مث على تقدير ج
االختبمار القبل  يرتفع إىل النتيجة األعلى بيد عمل االختمار البيدم. فماستنتج البماحثة 
أبف التلميذات خيتفزف يف اشًتاؾ عملية تيليم اللغة اليربية خصوصما يف عهمارة الكالـ على 

 أسماس ادلدخل السيماق .
يبدك عن جدكؿ نتيجة االختبمار القبل  كالبيدم كمما كردت يف عرض البيماانت  

 %60,32السمابقة أف عيدؿ نتمائج التلميذات يف االختبمار القبل  حيصل على نتيجة 
. بنماء على عييمار %70,32بينمما حصلوا على عيدؿ النتيجة يف االختبمار البيدم ييٍت 

كمما كرد يف الفصل، يدؿ أف نتمائج التلميذات التفسَت لنتيجة االختبمار القبل  كالبيدم  
يدؿ على عستول ضييف. كاالختبمار البيدم  %60,32يف االختبمار القبل  على درجة 

ىذا النتيجة تدؿ على عستول جّيد. نظرا إىل ىذه النتيجة فأف  %70,32يدؿ درجة 
 يّد. نتيجة التلميذات ترتفع كلو كماف التيليم بدكف استخداـ الكتماب التيليم  ادل
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 حتليل نتيجة االختبار البعدي للفصل التجرييب والفصل الضابط .3
قد كصلت البماحثة إىل ربليل البيماانت بتحليل نتيجة االختبمارالبيدم، كربليل  

ادلقمارنة بُت ىماتُت فصلُت. مّث بدأت البماحثة بتحليل، كاستخدعت البماحثة ابلرعوز اختبمار 
 خلطوات التمالية:"ت" للحصوؿ على النتيجة النهمائية، عع ا

 4.26اجلدول 
 البعدي للفصل التجرييب والفصل الضابطحتليل نتائج االختبار 

 D D2 نتائج االختبار االسم الرقم
X1 X2 (X1 – X2) (X1 – X2)2 

 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٜٓ ٔالتلميذة  ٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٘ٙ ٘ٛ ٕالتلميذة  ٕ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٚ ٜٓ ٖالتلميذة  ٖ
 ٓٓٗ ٕٓ ٘ٙ ٘ٛ ٗالتلميذة  ٗ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٙ ٓٛ ٘التلميذة  ٘
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٓٔ ٙالتلميذة  ٙ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٓٔ ٚالتلميذة  ٚ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٙ ٓٚ ٛالتلميذة  ٛ
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٚ ٜٓ ٜالتلميذة  ٜ
 ٜٙٔ ٖٔ ٘ٚ ٛٛ ٓٔالتلميذة  ٓٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٙ ٓٛ     ٔٔالتلميذة ٔٔ
 ٕٖٗ ٛٔ ٓٚ ٛٛ ٕٔالتلميذة  ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘٘ ٘ٙ ٖٔالتلميذة  ٖٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٓٙ ٓٛ ٗٔالتلميذة  ٗٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٚ ٜٓ ٘ٔالتلميذة  ٘ٔ
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 ٗٛٗ ٕٕ ٘ٙ ٚٛ ٙٔالتلميذة  ٙٔ
 3977 143 2215 2313 ادلعدل

 (t)يف ىذا البحث، قماعت البماحثة بتحليل البيماانت ابستخداـ رعوز االختبمار  
 لتيرؼ النتيجة األخَتة ابخلطوات فيمما يل :

  = 
  

     
 

 كأعما خطوات إحصمائيتهما فيمما يل : 

 عقدار الفرؽ عن احلسماب:  (أ )

        = 
   

  
=       

 :   تبحث البماحثة عن  (ب )

   = √∑
  

  
 ∑(

 

 
)
 

 

   = √∑
    

  
 ∑(

   

  
)
 

 

   = √             

= √       =       

   تبحث البماحثة عن   (ج )
  

 عع احلسماب: 

  
  

= 
   

√   
 

  
  

= 
     

√    
 

  
  

= 
     

√  
 

  
  

= 
     

    
 

  = ∑
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=      

 عع احلسماب:    تبحث البماحثة عن   (د )
  = 

  

     
 

  = 
     

    
 

  =      

 قبل أف زبترب البماحثة فرضية البحث بذلك ادلييمار، قدعت البماحثة البيماانت اآلتية: 
 .4,05 كجدت البماحثة أف نتيجة "ت" احلسماب تيٍتعن احلسماب السمابق،  (ٔ
، ى  N-1كبيد ذلك حبثت البماحثة عن درجة احلرية احملصولة ابستخداـ الرعوز  (ٕ

ٔٙ-ٔ =ٔ٘. 
 ٘ٔ(لدرجة احلرية 0,05كدرجة التوزيع يف اتء اجلدكؿ على عستول التصديق ) (ٖ

 .2,131 تدؿ على اليدد
" ادلوجودة يف tأكرب عن قيمة "( 4,05" احلسماب )tفيرفت البماحثة أف قيمة " 

 مقبول.. فتيٍت أف الفرض السمابق ٖٔٔ،ٕ( 0,05اجلدكؿ على عستول التصديق )
كأيّدت ىذه النتيجة أف الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة 

   لًتقية كفماءة التلميذات يف عهمارة الكالـ. "فّعال"الكالـ اليت أعدهتما البماحثة 
 تائج االستبانة ادلعلمة والتلميذاتحتليل ن .4

 نتائج االستبانة استجابة ادلعلمة ( أ
 4.27اجلدول 

 نتائج استباانت استجابة ادلعلمة على ىذا الكتاب ادلعدّ 

 بنود السؤال الرقم
 درجة التقومي

4 3 1 2 
 دليل استخدام الكتاب
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    √ كضوح عضموف اإلشمارة ٔ
   √  دّقة كضع اإلشمارة ٕ
    √ يف الفهمسهولة  ٖ
   √  دّقة دليل استخداـ الكتماب ٗ

 حمتوايت الكتاب 
   √  كضوح ادلضموف ٔ
   √  دّقة الوضع ٕ
   √  سهولة يف الفهم ٖ
   √  الكتمابة دقيقة ٗ

 وضوح حمتوى الكتاب التعليمي
   √  عنماسبة ادلضموف ابذلدؼ ٔ
    √ سهولة فهم عيماين احلوار كتطبيقو ٕ
    √ ادلوضوع يف حيماة اليوعيةعنماسبة  ٖ
   √  استخداـ اللغة البسيطة كالسهلة ٗ

 األمثال
   √  عنماسبة ادلثماؿ ابدلواد ٔ
    √ كضوح شرح األعثماؿ ٕ
   √  استخداـ اللغة البسيطة كالسهلة ٖ
   √  جّذابة ادلثماؿ لتيليم التلميذات ٗ

 التدريبات
عالئمة التدريبمات ابلكتماب التيليم   ٔ

 ادليدّ 
√    

   √ عنماسبة التدريب ابذلدؼ التيليم  ٕ
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 اخلماصة
   √  صحة لغة األسئلة ٖ
    √ كضوح أسئلة التدريبمات ٗ

 علمة اللغة العربيةمن ادل ستبانةحتليل نتيجة اال: 4.28اجلدول 
 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 ٕٛ ٚ (ٗ xجيد جدا )
 ٜٖ ٖٔ (ٖ xجيد )
 - - (ٕ xعقبوؿ )
 - - (ٔ xضييف )

 67 10 جمموعة
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

P= ∑  
∑ 

 X 100% 

 P = النسبة ادلئوية           

   ∑ = اإلجمابة رلموع النتمائج

  ∑ = رلموعة أعلى النتمائج

   P      =      
  

  
  x 100% 

83,75 % = P 

83,75 % = P 
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د" عن النتيجة "جيّ على  ةالبماحث تحصل ةابلنسبة إىل نتيجة التحليل السمابق 
د" على كى  تقع يف ادلقماـ "جيّ  =P  % 83,75. ىذه ظهرت عن نتيجة استبمانة ادليلمة

"الئق وجّيد" فهذا يدؿ على أّف ىذا الكتماب ادليّد . "%٘ٛ –% ٔٚادلييمار"
 استخداعو يف التيليم.

 نتائج استبانة استجابة التلميذات ( ب
التيليم ، كّزعت البماحثة االستبمانة إىل بيد أف تيّد كتطبيق البماحثة الكتماب  

التلميذات عيهد اليلم، دليرفة تقييمهّن كانطبماعماهتّن عن اإلنتماج ادليّد يف تيلم اللغة اليربية 
خصوصما يف تيليم عهمارة الكالـ. كنتمائج االستبمانة تكوف أسماسما يف إعداد الكتماب 

التيليم  على أسماس ادلدخل  التيليم . كاالستبمانة لتحليل نتيجة التليمذات إىل الكتماب
السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ دبيهد اليلم للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل  

 كندارم. كنتمائج االستبمانة فيمما يل :
 4.29اجلدول 

 نتائج حتليل استباانت استجابة التلميذات على ىذا الكتاب ادلعدّ 

 بنود السؤال الرقم
 التقدير

 ادلئوية
2 1 3 4 

 % 90,6 ٓٔ ٙ - - غالؼ الكتماب جذاب ٔ

كضوح دليل استخداـ  ٕ
 % 87,5 ٛ ٛ - - الكتماب

كضوح الكتمابة يف الكتماب  ٖ
 % 86 ٚ ٜ - - ادليدّ 

عنماسبة ادلواد ابحتيماجة  ٗ
 % 95,3 ٖٔ ٖ - - التلميذات

استخداـ اللغة عفهوعة  ٘
 % 92,1 ٔٔ ٘ - - كبسيطة
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 % 87,5 ٛ ٛ - - ابدلوادعنماسبة التدريبمات  ٙ

تنوع التدريبمات تنماسب  ٚ
 % 89 ٜ ٚ - - ابحملتماجمات

تصميم الكتماب جيذب  ٛ
 % 93,7 ٕٔ ٗ - - للتيلم

أعثلة ىذا الكتماب بسيطة  ٜ
 % 90,6 ٓٔ ٙ - - كعفهوعة

ٔٓ 
عنماسبة ادلوضوع يف ىذا 
الكتماب ابحليماة اليوعية يف 

 عيهد اليلم
- - ٜ ٚ 86 % 

 8983 ادلعدل
 % : عدد بنود السؤالX 200معدل النتيجة 

(8983 X 200 : %20) 
89,83 % 

عن نتمائج استبمانة اليت تيطيهما البماحثة إىل تلميذات يف الفصل التجرييب بيد  
عملية التيليمية ابستخداـ الكتماب التيليم ، أف جذابة التلميذات يف الفصل التجرييب 

،فهذا يدؿ على أف  % 89,83  درجةعن الكتماب التيليم  كبَت جّد، كحيصل على 
 استخداعو يف التيليم."الئق وجّيد" الكتماب ادليد 
 مناقشة نتائج البحث:  ادلبحث الثاين

 مناقشة إعداد الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل السياقي  .2
بركغ كغوؿ استخدعت البماحثة يف ىذا البحث خطوات التطوير على منوذج  

borg and gall  ة خطوات، كلكن لتسهيل عيرفة سبماـ إعداد عن عشر الذم يتكوف
الكتماب التيليم  كفيماليتو يف التيليم فماستخدعت البماحثة إىل سبية منوذج فحسب ك 
حسب احتيماجمات البماحثة يف ادليداف، على كى : ربليل ادلشكالت كاالحتيماجمات، مجع 
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اإلنتماج، إصالح ، ذبربة ٔالبيماانت، تصميم اإلنتماج، تصديق اإلنتماج، إصالح اإلنتماج 
 . ٕاإلنتماج 
مّت أتليف الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ  

حسب احتيماجمات التلميذات كادليلمة اليت انلتهما البماحثة عن نتمائج ربليل أدكات اجلمع 
يف مثّ البيماانت كى  ادلالحظة كادلقمابلة كاالستبمانة كاالختبمار. بيد انتهماء عن عملية التأل

قماعت البماحثة بتقدًن ىذا الكتماب التيليم  إىل اخلبَتتُت دليرفة صالحية اإلنتماج، إعما عن 
% يدؿ على ٕٜانحية التصميم )الدكتورة إديلدة كحيوين ادلماجستَت( ربصل على درجة 

% يدؿ على تقدير "جّيد ٖٜتقدير "جّيد جّدا"، كعن انحية ادلمادة ربصل على درجة 
% ٘ٛاللغة )الدكتورة فماطرة كحيدة ادلماجستَت( ربصل على درجة  جّدا"، كعن انحية

يدؿ على تقدير "جّيد". كبدأت البماحثة بتطبيق الكتماب التيليم ادليّد يف الفصل التجرييب 
 دليرفة فيماليتو بيد إسبماـ مجيع اإلصالحمات كالتيليقمات كادلالحظمات عن اخلبَتتُت.

تيليم  يف الفصل التجرييب، انلت استنمادا عن نتمائج التطبيق ىذا الكتماب ال 
البماحثة البيماانت إّف ىذا الكتماب التيليم  فيماال لًتقية عهمارة الكالـ، كىذا البيماانت انلتهما 
البماحثة عن نتمائج االختبمار القبل )قبل استخداـ الكتماب التيليم ( كاالختبمار البيدم 

نتمائج التلميذات يف )بيد استخداـ الكتماب التيليم ( يف الفصل التجرييب، دلت أّف 
االختبمار البيدم على كجود الًتقيم الكبَتة. استنمادا عن البيماانت السمابق نستنتج أف 
الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ لتلميذات عيهد اليلم 

ماب للمدرسة اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم فيماال كالحيتماج إىل التنقيح، كىذا الكت
 التيليم  صماحلة استخداعو عند تيليم اللغة اليربية. 
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كمما سبق ذكره أف ىذا الكتماب التيليم  أتلف على أسماس ادلدخل السيماق ،  
كالنظرية السيماق  الذم استخدعتهما البماحثة ى  نظرية السماق  كىنما عنماقشة تطبيق ىذا 

  ٛ٘الكتماب التيليم :
البنمائية يف الكتماب التيليم  عكتوب تطبيق عبمادئ  (Constructivisme) البنمائية (ٔ

يف كل البماب اليت تطمابق ابلنظرية ادلوجودة يف الكتماب التيليم ، ىذا عبمادئ 
تطّبق كذلك يف عوضوعمات التدريبمات اليت أتخذ الثقمافة كالبيئة حوؿ عيهد اليلم 
 حىت تستطيع التلميذات أف تنماؿ ادليلوعمات ابكتشماؼ كتفكَت عميق كال حبفظ.

 .لكتماب بشكل فكرم يف ادليٌت عن اليبمارةكيف ىذا ا
ستيالـ يف الكتماب التيليم  االتطبيق تطبيق عبمادئ  (Inquiry) ستيالـاال (ٕ

لكل تدريبمات اليت تطمابق ابلنظرية ادلوجودة يف الكتماب  عكتوب يف دليل اليمل
التيليم . كيف ىذا الكتماب أف تبحث ادلفردات اجلديدة كعيمانيهما كادلفردات 

 ادلكتشفمات.
تطبيق عبمادئ  التسماؤؿ يف الكتماب التيليم  عكتوب يف  (Questioning)التسماؤؿ  (ٖ

لكل تدريبمات اليت تطمابق ابلنظرية ادلوجودة يف  األسئلة ادلوجودة قبل اليمل
الكتماب التيليم . كيف ىذا الكتماب لكل التلميذات أيعر بتبمادؿ السؤاؿ كاجلواب 

 بينهّن.
تطبيق عبمادئ رلتمع التيلم يف الكتماب  (Learning Community)رلتمع التيلم  (ٗ

التيليم  عكتوب يف تدريبمات اجلمماع  بطريقة توصف احلوار دبسماعدة كجود 
 الصور اجلذابة.

                                                           
 

58
 Triyanto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif 

dan Kontekstual: Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum 2013, (Jakarta: 

Kencana, 2017), Cet. Ke- 3, 144-151. 



ٜ٘ 

 

يف الكتماب التيليم  عكتوب يف  ليمثتطبيق عبمادئ الت (Modeling)ل يمثالت (٘
لكل تدريبمات اليت تنماسب ابلنظرية ادلوجودة يف  األعثلة ادلوجودة قبل اليمل

لكتماب التيليم . ىذه األعثلة تسماعد التلميذات ليمل التدريبمات. كيف ىذا ا
 الكتماب أيعر بيمل تدريب عن احلوار كتدريب القماعدة.

يف الكتماب التيليم  عكتوب  االنيكماستطبيق عبمادئ  (Reflection)االنيكماس  (ٙ
يف األسئلة بيد عملية تدريبمات أك يف هنماية الدراسية، كجود األسئلة تسماعد 

لتلميذات دليرفة عدل فهمهّن يف الدرس كعدل استطماعتهّن يف عملية ا
 التدريبمات.

لكل التدريبمات ادلوجودة يف الكتماب  (Authentic Evaluation) التقييم احلقيق  (ٚ
التيليم  تكوف تقييمما حقيقيما دلمادة اللغة اليربية كادلراد أف كجود ىذا الكتماب 
التيليم  ذاهتما كمالتقييم احلقيق  لدل التلميذات، ألف يف ىذا الكتماب تكتب 
أنواع التدريبمات كاإلنيكماس دلسماعدة التلميذات يف عيرفة عدل فهمهّن عن 

 يليم .الكتماب الت
 مناقشة فعالية استخدام الكتاب التعليمي على أساس ادلدخل السياقي  .1

تلميذات الذم يتكوف عن  ٕٖتطبيق البماحثة ابالختبمار القبل  كالبيدم بيدد  
فصلُت مهما فصل التجرييب كفصل الضمابط، فلهذا عّقدت االختبمار دليرفة فيمالية استخداـ 

ميذات عيهد اليلم. استخدعت البماحثة الرعوز اإلنتماج ادليّد لًتقية عهمارة الكالـ تل
االختبمار "ت" للحصوؿ على النتمائج التلميذات. بنماء على نتيجة احملصولة ابستخداـ 
اختبمار "ت" أف القيمة عند التلميذات ربصل على النتيجة عن االختبمار البيدم 

عن الفصل التجرييب )بيد استخداـ اإلنتماج ادليّد كىو كتماب التيليم  " 85,50%"
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" %70,32على أسماس ادلدخل السيماق (، كربصل على النتيجة عن االختبمار البيدم "
عن الفصل الضمابط )بدكف استخداـ اإلنتماج ادليّد(. كرلموعة القيمة عن اجملموعة 

" ادلوجودة يف اجلدكؿ tأكرب عن قيمة "أف القيمة ". 4,05التجريبية كاجملموعة الضمابطة "
كأيّدت  مقبول.. فتيٍت أف الفرض السمابق ٖٔٔ،ٕ( 0,05على عستول التصديق )

ىذه النتيجة أف الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ اليت 
 لًتقية كفماءة التلميذات يف عهمارة الكالـ. "فّعال"أعدهتما البماحثة 

البماحثة دليرفة فيمالية ىذا اإلنتماج اجلديد عن االستبمانة إىل اخلبَتة استخدعت  
كاحلصيل عن استبمانة خبَتة التصميم الكتماب التيليم  حيصل على كادليلمة كالتلميذات. 

% دبييمار "جّيد جّدا"، كأعما عن استبمانة خبَتة ادلمادة الكتماب التيليم  حيصل على ٕٜ
ستبمانة خبَتة اللغة الكتماب التيليم  حيصل على % دبييمار "جّيد جّدا"، كأعما عن اٖٜ
% دبييمار "جّيد". اعتممادا على حسماب النتيجة األخَتة أف الكتماب ادلصمم على ٘ٛ

عن نتمائج استبمانة اليت تيطيهما  فعال".أسماس ادلدخل السيماق  اليت تطوهتما البماحثة "
ستخداـ الكتماب البماحثة إىل التلميذات يف الفصل التجرييب بيد عملية التيليمية اب

التيليم ، أف جذابة التلميذات يف الفصل التجرييب عن الكتماب التيليم  كبَت جّد، 
"الئق وجّيد" ،فهذا يدؿ على أف الكتماب ادليد  % 89,83  كحيصل على درجة

 =P  % 83,75نتيجة  استبمانة ادليلمة حصلت علىعن كأعما  استخداعو يف التيليم.
"الئق وجّيد" فهذا يدؿ على أّف ىذا الكتماب ادليّد د". كى  تقع يف ادلقماـ "جيّ 

 استخداعو يف التيليم.
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 امساخل فصلال
 البحث والتوصيات واالقرتاحات نتائج

اختمت البماحثة ىذا البحث، كحيتوم على ثالثة أقسماـ: علخص نتمائج البحث  
 كالتوصيمات كاالقًتاحمات.

 البحث نتائج .أ 
بركغ كغوؿ استخدعت البماحثة يف ىذا البحث خطوات التطوير على منوذج  .ٔ
(borg and gall اليت تتكوف عن عشرة خطوات، فقصرت البماحثة حسب احتيماجمات )

 عمايل : البماحثة يف ادليداف على سبية خطوات فحسب
يف ىذه اخلطوة قماعت البماحثة دبقمابلة : ربليل ادلشكالت كاالحتيماجمات (ٔ)

أك عربية كدبالحظة عن احلماجمات كادلشماكل اليت تتيلق  عبدئية عع عيلمة
 .ابلتلميذات أثنماء عملية تيليم اللغة اليربية. ككشف عن عشكالت التلميذات

استمرت البماحثة ىذه اإلجراءات بيد أف تنماؿ البماحثة : مجع البيماانت (ٕ)
ادليلوعمات عن ربليل ادلشكالت. كللحصوؿ على البيماانت ادلطلوبة فماستخدعت 

 ى  ادلالحظة كادلقمابلة كاالستبمانة كاالختبمار. ثة أدكات مجع البيماانتالبماح
أك  ادليلوعمات ،صل البماحثة على مجع البيماانترببيد أف : تصميم اإلنتماج (ٖ)

على  إلنتماج يف إعداد الكتماب التيليم فماستمّرت البماحثة بتصميم ا ادلشكالت.
 إلنتماج ادليّد.أسماس ادلدخل السيماق  كمجيت البماحثة ادلراجع ادلتيلقة اب

تقصد التصديق يف ىذا البحث ىو مجع البيماانت دليرفة : تصديق االنتماج (ٗ)
عت البماحثة اإلنتماج ادليّد إىل اخلبَتتُت يف رلماؿ قدّ . ك يدّ عدل صالحية اإلنتماج ادل

التصميم كادلواد كاللغة للحصوؿ على االقًتاحمات كاإلرشمادات كالتيليقمات 
 إلصالحو كعما يتيلق بو.  كادلدخالت

صل البماحثة على نتمائج االستبمانة كتصديق رببيد أف : ٔإصالح االنتماج  (٘)
اإلنتماج فصّححت البماحثة اإلنتماج ادليّد ليكوف كماعال كعنماسبما. كقماعت البماحثة 
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بتصحيح اإلنتماج عن األخطماء كالنقمائص ادلوجودة حسب التحكيم عن 
 بَتتُت.اخلبَتتُت، نظرا إىل اإلقًتاحمات عن اخل

قد قماعت البماحثة إبصالح اإلنتماج، مّث قماعت البماحثة : جما نتاإلذبربة  (ٙ)
تلميذات. كهتدؼ ىذه  ٙٔج لفصل التجرييب اليت تتكوف عن ما نتاإلبتجربة 

ادليلوعمات ىل عنتماجمات جديدة أكثر فيمالية ككفماءة عن  على  التجربة حلصوؿ
الكتماب التيليم   ـادستخأدت البماحثة بتيليم يف الفصل التجرييب ابالتطبيق. 

اللغة اليربية دلدة تيليم يف  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ
 ،ٜٕٔٓأبريل  ٕٗ-ٕٕثالث عرات عن التماريخ 

فنتيجة فيمالية الكتماب التيليم  ادليّد ى  نتيجة : ٕإصالح اإلنتماج  (ٚ)
. ادليدّ  الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  نتماجاألخَتة عن ذبربة إ

فإذا كماف ىذا الكتماب ادليّد يوجد النقصماف، فنقصماف غَت عرتفع بيد عمل ذبربة 
ادلنتج، تصلح البماحثة النقصماف اليت كجدهتما حُت التيليم ابستخداـ الكتماب 

 التيليم  ادليّد.
ىذا الكتماب التيليم  أتلف على أسماس ادلدخل السيماق ، كالنظرية  كمما أفّ ك  

السيماق  الذم استخدعتهما البماحثة ى  نظرية السماق  كىنما عنماقشة تطبيق ىذا 
 الكتماب التيليم :

  (Constructivisme)البنمائية  (ٔ)
تستطيع التلميذات أف تنماؿ ادليلوعمات ابكتشماؼ كتفكَت عميق كال  
 .بشكل فكرم يف ادليٌت لكل احلواركيف ىذا الكتماب  حبفظ.

  (Inquiry) ستيالـاال (ٕ)
كيف ىذا الكتماب أف تبحث ادلفردات اجلديدة كعيمانيهما كادلفردات  

 ادلكتشفمات.
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  (Questioning) التسماؤؿ (ٖ)
 كيف ىذا الكتماب لكل التلميذات أيعر بتبمادؿ السؤاؿ كاجلواب بينهّن. 

  (Learning Community)رلتمع التيلم  (ٗ)
تدريبمات اجلمماع  بطريقة توصف احلوار يف الكتماب التيليم  عكتوب يف  

 دبسماعدة كجود الصور اجلذابة.
  (Modeling)ل يمثالت (٘)

 كيف ىذا الكتماب أيعر بيمل التدريبمات عن احلوار كتدريب القماعدة. 
  (Reflection)االنيكماس  (ٙ)

الدرس كجود األسئلة اليت تسماعد التلميذات دليرفة عدل فهمهّن يف  
 كعدل استطماعتهّن يف عملية التدريبمات.

  (Authentic Assesment) التقييم احلقيق  (ٚ)
كجود ىذا الكتماب التيليم  ذاهتما كمالتقييم احلقيق  لدل التلميذات، ألف  

يف ىذا الكتماب تكتب أنواع التدريبمات كاإلنيكماس دلسماعدة التلميذات يف 
 عيرفة عدل فهمهّن عن الكتماب التيليم .

كننظر إىل نتيجة ككزعت البماحثة كرقة االستبمانة إىل اخلبَتتُت كادليلمة كالتلميذات.  
% دبييمار "جّيد جّدا"، كأعما ٕٜعن استبمانة خبَتة التصميم الكتماب التيليم  حيصل على 
% دبييمار "جّيد جّدا"، كأعما ٖٜعن استبمانة خبَتة ادلمادة الكتماب التيليم  حيصل على 

 % دبييمار "جّيد". ٘ٛلغة الكتماب التيليم  حيصل على عن استبمانة خبَتة ال
استخدعت البماحثة الرعوز االختبمار "ت" للحصوؿ على النتمائج التلميذات ك  .ٕ

دليرفة فيمالية الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق . بنماء على نتيجة احملصولة 
عن االختبمار ابستخداـ اختبمار "ت" أف القيمة عند التلميذات ربصل على النتيجة 

" عن الفصل التجرييب )بيد استخداـ اإلنتماج ادليّد كىو كتماب %85,50البيدم "
التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق (، كربصل على النتيجة عن االختبمار البيدم 
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" عن الفصل الضمابط )بدكف استخداـ اإلنتماج ادليّد(. كرلموعة القيمة عن 70,32%"
" ادلوجودة يف tأف القيمة أكرب عن قيمة "". 4,05الضمابط"الفصل التجرييب كالفصل 

 مقبول.. فتيٍت أف الفرض السمابق ٖٔٔ،ٕ( 0,05اجلدكؿ على عستول التصديق )
كأيّدت ىذه النتيجة أف الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة 

  عهمارة الكالـ. لًتقية كفماءة التلميذات يف "فّعال"الكالـ اليت أعدهتما البماحثة 
اعتممادا على حسماب النتيجة األخَتة أف الكتماب ادلصمم على أسماس ادلدخل  

عن نتمائج استبمانة اليت تيطيهما البماحثة إىل التلميذات  فعال".السيماق  اليت أعدهتما البماحثة "
يف الفصل التجرييب بيد عملية التيليمية ابستخداـ الكتماب التيليم ، أف جذابة 

  الفصل التجرييب عن الكتماب التيليم  كبَت جّد، كحصلت على نتيجة التلميذات يف
كأعما  استخداعو يف التيليم."الئق وجّيد" فهذا يدؿ على أف الكتماب ادليّد  % 89,83

فهذا د". كى  تقع يف ادلقماـ "جيّ   % 83,75نتيجة  استبمانة ادليلمة حصلت علىعن 
 استخداعو يف التيليم."الئق وجّيد" يدؿ على أّف ىذا الكتماب ادليّد 

 التوصيات .ب 
بيد أف تيد البماحثة اإلنتماج ادليّد حىت تصَت الكتماب التيليم  كجدت البماحثة  

التيديل أك اإلصالحمات الكثَتة إىل تصَت اإلنتماج النهمائ . ىذا النقمائص كجدهتما البماحثة 
ابألحبماث  بقلة ادليلوعمات عن البحث كالتطوير. شلكن للبماحثُت يف ادلستقبماؿ أف يقوعوا

ادليّد أحسن عن البماحثة. كينبغ  للبماحثُت يف ادلستقبماؿ أف ينتج اإلنتماج نظرا إىل النقمائص 
عنو. كحيتماج التصميم كإعداده إىل كقت طويل عع أف الزعماف ادلستيد قد يكوف زلدكد عن 
انحية البماحثُت أك ادلكماف ادلختمارة لديهم. كعن االستحسماف، قبل االستخداـ الكتماب أف 

 هتم ادليلم على كصف الكتماب التيليم  ليكوف عملية التيليم عنماسبة ابلكالـ اليربية.ي
 االقرتاحات .ج 

ترجو البماحثة أف تكوف نتيحة ىذا البحث عدخال دلن يريدكف أف يقوعوا دبثل ىذا  
 البحث، لذلك قّدعت البماحثة االقًتاحمات اآلتية:
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الكالـ أف جيتهد كيصَت يف تيليم  يرجى عن عيلم اللغة اليربية خماصة يف تيليم عهمارة .ٔ
 ىذا ادلمادة كيسيى يف استخداـ الطرؽ اإلجيمابية للوصوؿ إىل صلماح التلميذات.

أف يستخدـ ادليلم كتمااب أك عرجيما آخر غَت الكتماب الذم أعدهتما البماحثة، حىت  .ٕ
 يكمل الكتماب كحيصل التلميذات على ادليلوعمات أكثر.

ات على ىذا البحث ألهنما مل يكن كماعال يرجى عن القمارئ ادلدخالت كاالنتقماد .ٖ
بسبب قلة كفماءة البحث ككقت البحث زلدكد، كعن ادلمكن أف يستخدـ ىذا 

 الكتماب ادلصمم يف عيهد آخر.
ترجو البماحثة أف تكوف ىذا البحث أك ىذا الكتماب التيليم  إضمافة ليستخدعو  .ٗ

 خمارج الدراسة لَتق  جودة عهمارة الكالـ كليتيود يف التحدث.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ادلراجع العربية 

 دار: الرَيض. تدريسهما كطرائق عماىيتهما اللغوية ادلهمارات. ٕٜٜٔ. عليماف فؤاد أمحد
 .ادلسلم

 الدار: . اجلزيرةبغَتىما للنماطقُت اليربية اللغة تيليم .ٕٛٓٓاللهز  عبد الصديق عمر
 .كالتوزيع للنشر اليمادلية

 الفكر.  دار: . القماىرةاليربية اللغة تيليم .ٖٕٓٓالسيد.  عبد
تقوًن كتماب تيليم اللغة ابدلدرسة اليمالية اليماعة احلكوعية الثمانية . ٕٕٔٓعُت اليقُت. 

رسمالة ادلماجستَت.عماالنج: جماعية عوالان عمالك إبراىيم اإلسالعية  مسبمانج،
 احلكوعية عمالنج.

الرَيض: دار الشواؼ للنشر . تدريس فنوف اللغة اليربية .ٕٕٓٓ. كورذ عل  أمحد ع
 .كالتوزيع

 لغَت اليربية اللغة تدريس طرائق. ٖٕٓٓ. طييمة أمحد كرشد النماقة كماعل زلمود
 كاليلـو للًتبية اإلسالعية ادلنظمة عنشرات: أيسيسكو. هبما النماطقُت
 .كالثقمافة

اليربية  اللغة األسماس  لتيليم الكتماب . ٖٜٛٔطييمة.  أمحد كرشد النماقة كماعل زلمود
 . الطبية األكىل. عكة: جماعية أـ القرل.بلغة أخرل للنماطقُت
 –تيليم اللغة اليربية للنماطقُت بلغمات أخرل، أسسو . ٜ٘ٛٔزلمود كماعل النماقة. 
 الرَيض: اجلماعية أـ القرل.طرؽ تدريسو.  –عداخلو 

 لغَت التيليمية الكتب إعداد سماسأ .ٜٜٔٔهللا.  عبد احلميد كعبد الغمايل هللا عبد انصر
 الغمايل. دار: الرَيض ،هبما انطقُت
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. كأسماليبو عنماىجو هبما النماطقُت لغَت اليربية اللغة تيليم .ٜٜٛٔطييمة.  أمحد رشدم
 ادلنصورة. جماعية: عصر
دليل عمل يف إعداد ادلواد التيليمية لرباعج تيليم اليربية. . ٜ٘ٛٔ. رشدم أمحد طييمة

 جماعية أـ القرل.: عكة ادلكرعة
. اليملية كشلمارستهما النظرية أسماسيتو اليلم ، البحث .ٕٛٓٓدكيدرم.  كحيد رجماء

 الفكر. دار: دكشق
 ادلراجع اإلندونيسية 

Asrori, Imam, dkk. 2014. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Malang: 

Misykat, cet. 4. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Dharma, Kusuma, dkk. 2010. Contextual Teaching and Learning. Garut: Rahaya 

Research and Training. 

Effendi, Fuad, Ahmad. 2009. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 

Misykat. 

Hamid, Abdul. 2013. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. Malang: UIN Maliki 

Press. 

Husein, Yahya, Sudi, dkk. 2012. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. Padang: 

Akademia Permata.  
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Remaja Rosdakarya. 
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 ادلالحق
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  2ادللحق 

 دليل ادلالحظة
إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ دبيهد اليلم 

 للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم
 

 عوافق أىداؼ التيليم بواقع التيليم! .ٔ
 الكتماب ادلستخدـ عند التيليم! .ٕ
 أحواؿ التلميذات أثنماء عملية التيليم! .ٖ
 وجودة عند عملية التيليم!ادلشكلة ادل .ٗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1ادللحق 

 دليل ادلقابلة مع ادلعلمة 
إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ دبيهد اليلم 

 للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم
 كيف عملية تيليم اللغة اليربية ادلوجودة يف ىذا ادليهد؟ .ٔ
 عمادلواد ادلستخدعة أثنماء التيليم؟ .ٕ
 كيف عستول قدرة التلميذات يف تيليم اللغة اليربية؟ .ٖ
 عمادلشكالت اليت توجههما يف التيليم؟ .ٗ

 إجابة ادلعلمة بنود األسئلة الرقم

ٔ 
كيف عملية تيليم اللغة اليربية 

 ادلوجودة يف ىذا ادليهد؟

تيليم اللغة اليربية خصوصما يف ترقية عهمارة الكالـ 
ى  األنشطة إلتقماف كحلفظ ادلفردات اجلديدة 

 كتطبيق احلوار ابللغة اليربية 

ادلواد عأخوذة عن ادلصمادر ادلتنوعة أك عن انًتنيت،  عمادلواد ادلستخدعة أثنماء التيليم؟ ٕ
 بدكف الكتماب اخلماص

ٖ 
كيف عستول قدرة التلميذات يف 

 تيليم اللغة اليربية؟

لكل التلميذات ذلّن الكفماءة ادلختلفة، بيدىن 
يفهمن اللغة اليربية كبيدىن مل ييرؼ شيئما عمما 

 يتيلق ابليربية

 عمادلشكالت اليت توجهما يف التيليم؟ ٗ

عدـ الكتماب التيليم  لتيليم اللغة اليربية  .ٙ
 لًتقية عهمارة الكالـ

كمانت التلميذات يشيرف ابدللل كبصيوبة يف  .ٚ
كال يهتمن إىل ادليلمة أثنماء تكلم ابليربية، 
 عملية التيليم

كمانت التلميذات يشيرف بصيوبة عندعما  .ٛ
  يواجهن ادلصطلحمات الطويلة كالصيبة

 



 

 

  3ادللحق 

 استبانة حول احتياجات ادلعلمة والتلميذات
السيماق  لًتقية عهمارة الكالـ دبيهد اليلم إعداد الكتماب التيليم  على أسماس ادلدخل 

 للمدرسة الثمانوية اإلسالعية احلكوعية األكىل كندارم
 :  اسم

 :  ادلدرسة
 لئ ىويّة ابلكماعل.سبأف  اتأك التلميذ ةرجى عن ادليلمت .ٔ
 ( على اإلجماابت ادلتماحة اليت تيتقد أهنما صحيحة كعنماسبة.√إعطماء عالعة ) .ٕ
قّدـ حّجة عماجلة لكل اإلجمابة يف ادلكماف تأف  اتأك التلميذ ةطلب عن ادليلمت .ٖ

 ادلتوفر.
 قّدـ اإلجمابة الصحيحة كالصراحة.تأف  اتأك التلميذ ةطلب عن ادليلمت .ٗ
 شكرا لك على استيدادؾ دللئ ىذا االستبمانة. .٘
 كيف يتم تيليم اللغة اليربية طوؿ ىذا الوقت؟  .ٔ

 )  ( راسب  )  ( جيد جّدا
 )  ( راسب جّدا   )  ( جيد

 احلجة:.......................................
 يف أنشطة تيليم اللغة اليربية، ىل حيتماج إىل الوسمائل التيليمية؟ .ٕ

 )  ( غَت زلتماج  )  ( زلتماج جّدا
 )  ( غَت زلتماج جّدا   )  ( زلتماج

 احلجة:.......................................
 



 

 

 ابألىداؼ التيليم؟ىل تيليم اللغة اليربية عنماسب  .ٖ
 )  ( غَت عنماسب  )  ( عنماسب جّدا

 )  ( غَت عنماسب جّدا  )  ( عنماسب
 احلجة:.......................................     

 ىل الوسمائل التيليمية تكوف عصماحبة على تسهيل عملية التيليم؟ .ٗ
 )  ( غَت عصماحبة  )  ( عصماحبة جّدا

 ا)  ( غَت عصماحبة جدّ   )  ( عصماحبة
 احلجة:....................................... 
 ىل تشير ابلصيوبة أثنماء عملية تيليم اللغة اليربية؟ .٘

 )  ( أحيماان   )  ( أبدا
 )  ( لن   )  ( عرارا

 احلجة:....................................... 
 الكالـ؟يف الرأيك، ىل ادلواد ادلدركسة كافية يف ربسُت عيرفة تيليم عهمارة  .ٙ

 )  ( غَت كافية  )  ( كافية جّدا
 )  ( غَت كافية جّدا   )  ( كافية

 احلجة:....................................... 
 ىل يف عملية تيليم اللغة اليربية ربتماج إىل الكتماب التيليم  ادلقّرر؟ .ٚ

 )  ( غَت زلتماج   )  ( زلتماج جّدا
 )  ( غَت زلتماج جّدا   )  ( زلتماج

 احلجة:....................................... 
 حيتماج إىل كم عوضوعمات يف الكتماب التيليم ؟ .ٛ



 

 

 عوضوعمات ٙ)  (   عوضوعمات ٖ)  ( 
   عوضوعمات ٘)  ( 

 احلجة:....................................... 
 عما نوع الصور ادلنماسب ذلذا الكتماب التيليم ؟ .ٜ

 صورة عوضوع عيُت)  (  )  ( كماريكماتور أك كرتونة
    أك الصور ادلتحركة      

 )  ( رلموعة عن أنواع الصور   )  ( صور اإلنسماف
 احلجة:....................................... 

 عما نوع الغالؼ ادلنماسب للكتماب التيليم ؟ .ٓٔ
   )  ( صلب الغالؼ
   )  ( لُت الغالؼ

  احلجة:.......................................
 عما نوع الورؽ ادلنماسب للكتماب التيليم  ؟ .ٔٔ

   )  ( كرقة رقيقة  )  ( كرقة طيبة
 )  ( كرقة قبيحة  )  ( كرقة ثخُت

 احلجة:....................................... 
يف الرأيك، عما طقم احلركؼ ادلطمابق لكتمابة اجلمل أك الكلممات يف الكتماب  .ٕٔ

 ادلدخل السيماق ؟التيليم  اللغة اليربية على أسماس 
 (Sakkal Majalla)  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته)  ( 

  (Times New Roman) السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته)  ( 
  (Traditional Arabic) السالـ عليكم كرمحة هللا كبركماتو )  (

 احلجة:.......................................
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 7ادللحق 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8ادللحق 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ورقة خطط التدريس 9ادللحق 

 خطط التدريس
 : دكم رمحة دنيت أصللية  اسم ادليلمة -
 كالـ: عهمارة ال   ادلمادة  -
 ىواَيت ادلراىقُت:    ادلوضوع -
 : عيهد اليلم   ادلكماف -
 دقمائق ٘ٗ:     ادلوعد -

 يةالتعليماألىداف  .أ 
 .ربديد كتلفيظ احلركؼ كالكلمة كاجلمل البسيطةعلى  ميذاتلتالقدر تأف  .ٔ
 .نطق كتيبَت عيٌت الكلمة كاجلمل البسيطةعلى  ميذاتلتالقدر تأف  .ٕ
 .كجد ادليلوعمات عن أنواع احلوار البسيطعلى  ميذاتلتالقدر تأف  .ٖ
 .تبمادؿ السؤاؿ كاجلواب بطالقة كضيحةعلى  ميذاتلتالقدر تأف  .ٗ

 الوسائل التعليمية .ب 
 السبورة .ٔ
 القلم .ٕ
 األكراؽ  .ٖ

 الطريقة التعليمية .ج 
 بماشرةطريقة ادل .ٔ
 سميية الشفويةطريقة ال .ٕ
 طريقة األسئلة كاجلواب .ٖ

 
 



 

 

 ةخطوات التعليمي .د 
 ادلقدمة 
 تقـو ادليلمة ابلسالـ. .ٔ
 ابلدعماء. ميذاتلتتدعوا ادليلمة ال .ٕ
 تقرأ ادليلمة كشف احلضور. .ٖ
.تسأؿ ادليلمة عن الدرس ادلماض  مث  .ٗ  تبُت عالقتهما ابدلمادة اليـو

 العملية األساسية 
 تقدـ ادليلمة الوسمائل التيليمية.   .ٔ
 تيط  ادليلمة ادلفردات الصيبة. .ٕ
 .تتقدـ أعماـ الفصل بيمل احلوارأف  ميذاتلتزبتمار ادليلمة إحدل عن ال .ٖ
 .تالحظ إىل الكتماب التيليم أف  ميذاتلتأتعر ادليلمة ال .ٗ
 .ميذات يف احلوارلتتصحيح ادليلمة عما بيد قراءة ال .٘
 ميذات ادلضموف عنهما.لتالتيرض  .ٙ
 فرصة للسؤاؿ.   ميذاتلتتيط  ادليلمة ال .ٚ

 االختتام 
 تلخص ادليلمة الدرس. .ٔ
 .واد ادلدركسةتقـو ادليلمة التقوًن أبسئلة عما يتيلق ابدل .ٕ
 تيط  ادليلمة الواجبمات ادلنزلية. .ٖ
 زبتم ادليلمة التيليم ابلسالـ. .ٗ

 

 

 



 

 

 االختبار القبلي والبعديدليل  20ادللحق 

 النتيجة سالمة النطق
 ٘ قلة األخطماء يف الكالـ

 ٗ أخطماء الكالـ كاضحة كلكن نفهم ادليٌت ادلقصود
 ٖ أخطماء الكالـ تقتض  اىتمماعما أكثر

 ٕ صيوبة الفهم ألخطماء الكالـ يؤدم إىل تكرار الكالـ
 ٔ أىطماء الكالـ الظماىرة تسبب عدـ الفهم

 النتيجة ادلفردات
 ٘ استخداـ ادلفردات االصطالحية

استخداـ ادلفردات غَت عنماسب أك تكرار الفكرة ادلماضية ألف 
 ادلفردات زلدكدة

ٗ 

 ٖ استخداـ الكلممات اخلماطئة ابلتكرار
 ٕ كقوع األخطماء كقلة ادلفردات اليت تسبب صيوبة الفهم

 ٔ عدـ الكالـ ألف ادلفردات زلدكد
 النتيجة الطالقة
 ٘ طالقة الكالـ تستوم ابلنماطق بو

 ٗ تبدكا كسرعة الكالـ انقصة دلشكالت لغوية
 ٖ صرعة طالقة الكالـ تؤثر دبشكالت لغوية

كقوع التكرار كالسكوت يف بيض األحيماف ألف كفماءة اللغة 
 زلدكدة

ٕ 

 ٔ ينقطع الكالـ فال يتمكن عن االستمرار يف احملمادثة
 



 

 

 

 القبلي والبعديأسئلة االختبار  22ادللحق 
 اإلختبار الشفهي 
 ٘ٔ( = ٘(، )طالقة:٘(، )عفردات:٘عماامسك؟ )نطق: .ٔ
 ٘ٔ( = ٘(، )طالقة:٘(، )عفردات:٘كيف حمالك؟ )نطق: .ٕ
 ٘ٔ( = ٘(، )طالقة:٘(، )عفردات:٘عن أين جئت؟ )نطق: .ٖ
 ٘ٔ( = ٘(، )طالقة:٘(، )عفردات:٘ىل أنت تلميذة؟ )نطق: .ٗ
؟ )نطق: .٘  ٘ٔ( = ٘(، )طالقة:٘)عفردات:(، ٘عىت تستيقظ عن النـو
 ٘ٔ( = ٘(، )طالقة:٘(، )عفردات:٘تكلم  إحدل عن ىذه الصور! )نطق: .ٙ

 
 
 
 
 
 
 

 اإلختبار التحريري 
 أجيب عن األسئلة اآلتية! .أ 

 (ٕعما ىواية أحّب لك؟ أين تفيلهما؟ ) .ٔ
 (ٕعما ىواية أّعك؟ ) .ٕ
 (ٕعما عهنة أخيك؟ أين يفيل؟ ) .ٖ
 (ٕىل ربب القراءة؟ ) .ٗ
 (ٕ) ىل ربّب الطبخ؟ .٘



 

 

 الواثئق 21ادللحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية التيليم عمادة اليربية  عملية التيليم عمادة اليربية

 عملية احلوار عع أصدقمائهما

 تستخدـ التلميذات كتماب التيليم 

 عملية احلوار عع أصدقمائهما

 التيليم تستخدـ التلميذات كتماب 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رلموعة الفرقة التصوير عع التلميذات عيهد اليلم

 ادلقمابلة عع عيلمة اللغة اليربية علئ استبمانة التلميذات



 

 

 الكتاب التعليمي 23ادللحق 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السرية الذاتية

 
 
 
 

 ادلعلومات الشخصية .أ 
 ((Dwi Rahmadanty Anjelia: دكم رمحة دانيت أصللية    االسم

 ٕٛٙٓٚٚٔ:   رقم اجلماعي 
 ٜٜ٘ٔفربايَت  ٖ: كندارم،  عكماف كاتريخ ادليالد

 : تيليم اللغة اليربية   قسم
 ٜٖٕٕٓٙٓٚٛٔٛٓ:    رقم اذلماتف

 dwirahmadanty@gmail.com:   الربد اإللكًتكين
 ادلراحل الدراسية: .ب 

  .ركضة األطفماؿ احلكوعية عياليت عيكمار كندارم سوالكيس  اجلنوبية الشرقية 
 .ادلدرسة اإلبتدائية اليماّعة األكىل سوالكيس  اجلنوبية الشرقية 
 كلية ادليلممات اإلسالعية دبيهد دار الثمانوية اإلسالعية يف-ادلدرسة اإلعدادية 

 السالـ كونتور للبنمات الرابع، كوندا، سوالكيس  اجلنوبية الشرقية.
  بكلوريوس قسم تيليم اللغة اليربية يف كلية علـو الًتبية كالتيليم جبماعية اإلسالعية

 احلكوعية كندارم.
 عمالك إبراىيم  كلية الدراسمات اليليما يف قسم تيليم اللغة اليربية جبماعية عوالان 

 اإلسالعية احلكوعية عماالنج.

mailto:dwirahmadanty@gmail.com

