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 كلمة الشكر

 ﴿ بسم ا الّرٛتن الرّحيم ﴾

اٟتمد  الذم قد أخرج، اتائ  الفور ألرباب اٟتجا، كالصبلة كالسبلـ على النيب 
قة ا١تصطفى، كعلى آلو كأصحابو ذكل اٞتهد ك اللفاء، كعلى ٚتيع أمتو التابعُت لطري

 الفقهاء ك الزىداء طلؿ حياهتم األعزاء. أما بعد .

رسالة قدمها الباحث الستيفاء شرط من الشركط للحصلؿ على درجة الفهذه 
ملالاا مال  إبراىيم امعة ّت الدراسة العلياكلية ُب  ُب قسم تعليم اللغة العربية  ا١تاجستَت

 اإلسبلمية اٟتولمية ماالا .

الباحث أف يقدـ َب  البدالباحث عدة ا١تشوبلت ك  اكَب كتابة ىذه الرسالة كجدى
ىذه ا١تناسبة إىل تفصيل با١تساعدات كا٠تدمات كاإلرشادات على إ٘تاـ ىذه الرسالة 
بالشور اٞتزيل كالتحيات ا٠تالصة للذين سامهلا افلسهم ُب كتابتها على حسب 

 طاقاهتم، كبا٠تصلص إىل :

احث بعللمهم خصلصا إىل حضرة العبلمة  أ. فضيلة ا١تورمُت ٚتيع ا١تشايخ افعلا الب
كياىي اٟتاج أسرار ٤تمد ك األستاذة مسرية أمفى كمربيا معهد كبلف جامبل 

 اإلسبلمي كٚتيع ا١تشايخ فيو كأىل بيتو الوراـ رضي ك رحم ا عليهم.

ملالاا مال  امعة ّتا١تاجستَت، مدير  عبد اٟتارسالدكتلر اٟتاج  األستاذ فضيلةب. 
 .سبلمية اٟتولمية ماالا إبراىيم اإل

علـل الدراسات العليا ا١تاجستَت، عميد كلية  ة أمي سنبللةالدكتلر  األستاذة فضيلةج. 
 ملالاا مال  إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية ماالا .امعة ّت



 ز

 تعليم اللغة قسم ا١تاجستَت، رئيسة األستاذ الدكتلر كلدااا كاركاديناتافضيلة د. 

ملالاا مال  إبراىيم اإلسبلمية امعة لدراسات العليا ّتعلـل اكلية  العربية
 اٟتولمية ماالا .

األستاذ الدكتلر اٟتاج منَت العابدين ا١تاجستَت كاألستاذة الدكتلرة ا١تعصمة  ق.
ا١تاجستَت، ا١تشرؼ األكؿ كا١تشرفة الثااية على ىذا البحث، كأقلؿ شورا على 

اية فورة الباحث إىل هناية كتابة رسالة ٚتيع إشرافهما كارشادمها كتلجيههما منذ بد
 .ا١تاجستَت

علـل الدراسات كلية  العربية تعليم اللغة ُب قسم فضيلة ااضرين كااضرات ك.
  ملالاا مال  إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية ماالا .امعة العليا ّت

 علـل الدراساتكلية  العربية اللغة قسم أصدقاء الباحث األحباء ُب ٚتيع ز.
 ملالاا مال  إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية ماالا .امعة العليا ّت

رجل الباحث أف تولف ىذه الرسالة اافعة لول من لو ذكؽ ُب عملية تعليم يكأخَتا 
 اللغة العربية، كا ا١تستعاف على ٚتيع ا١تنن، كأخر دعلااا اٟتمد  رّب العا١تُت.

 ـ 0717سفتمبَت  17شربلف،  
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 مستخلص البحث
. تطلير الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي لًتقية فهم الطلبة عن علم الببلغة )ْتث 0717الديبلمي،٤تمد شديد. 

تطليرم لدم الطلبة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي باباكاف شيلار٧تُت شَتبلف(. رسالة ا١تاجستَت. 
 تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات العليا جامعة ملالاا مال  إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية ماالا . قسم

 ا١تشرؼ األكؿ : الدكتلر منَت العابدين ا١تاجستَت، ا١تشرفة الثااية : الدكتلرة معاصمة ا١تاجستَت
 

 اقيالولمات األساسية : تطلير الوتاب التعليمي، علم الببلغة، ا١تدخل السي
كيولف ىدؼ تعليم علم الببلغة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي باباكاف شيلار٧تُت شَتبلف لوي يفهم 
د الطلبة علم الببلغة إما كاف علم ا١تعاين كالبياف كالبديع اظريا كتطبيقيا. كلون اللاقع أف الطلبة ىناؾ الديون ذكر التعاريف كالقلاع

تشاؼ األمثلة عن  التعاريف كالقلاعد ُب علم الببلغة ُب النصلص العربية كصنع األمثلة اليت تتعلق بالتعاريف ُب علم الببلغة كاك
كالقلاعد ُب علم الببلغة. كدليل عذا اللاقع من اتائ  اإلختبار النهائي من طلبة ذل  ا١تعهد ثبلث السنلات اآلخرة أف كثَتة الطلبة 

 يعترب الباحث أف الطلبة ذل  ا١تعهد مل حيققلا أىداؼ تعليم علم الببلغة.الحيققلف قيمة كماؿ التعليم حىت 
كبعد أف يعمل الباحث ا١تقابلة كا١تبلخظة األكىل جيد الباحث أف سباب غَت ٖتقيق ىدؼ تعليم علم الببلغة كىل لغَت 

دم الطلبة ىناؾ. كينظر الباحث أاو فعالة استخداـ الوتاب التعليمي )كتاب جلىر ا١تونلف ألفو الشيخ عبد الرٛتن األخضرم( ل
ليس بسبب ٤تتلل الوتاب كلونو بسبب غَت قدرة الطلبة ُب فهم ا١تلاد بلسيلة ذل  الوتاب، ألف ذل  الوتاب يقدـ بشول النظم 

اب التعليمي باللغة العربية كيقدـ األمثلة بعيد عن حياة الطلبة ىناؾ.كهبذا اللاقع فيظن الباحث أف الطلبة ىناؾ حيتاجلف إىل الوت
اٞتديد الذم يعد إحتياجات الطلبة كأحلا٢تم ىناؾ. فلذل  يطلر الباحث الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي كىل  

 كتاب "الببلغية" يرجل الباحث يساعد ذل  الوتاب الطلبة ُب تعليم علم الببلغة جيدا.
بلغة با١تدخل السياقي ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبلا كيعمل ىذا البحث لتحصيل الوتاب التعليمي ُب علم الب

 اإلسبلمي. كأما أىداؼ ىذا البحث كىي ١تعرفة جلدة الوتاب التعليمي ا١تطلر من اٞتااب الصبلحي كالعملي كالفعايل.
ير الذم يتولف من ٜتسة مراحل كىي التحليل كالتصميم كالتطل  ADDIEكيولف ىذا البحث ْتث تطليرم بنملذج 

( اإلختبار 1(استبااة عملي ا١تعلم كاستجاب الطلبة ز0( استبااة تصديق ا٠تبَت ك1كالتطبيق كالتقلًن. كاألداكات ا١تستخدمة كىي 
البعدم. ك٣تتمع البحث كعينتو كل الطلبة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبلا اإلسبلمي باباكاف شيلار٧تُت شَتبلف كىم تسعة 

 عشر طالبا.
 55،1( تولف اٞتلدة من الوتاب التعليمي اظرا من اٞتااب الصبلحي جيدا بالقيمة 1اتيجة البحث كما يلي كتولف 

( تولف اٞتلدة من الوتاب التعليمي اظرا من اٞتااب 0عند خبَت تصميم الوتاب. ك 43،2عند خبَت ا١تلاد ك 67،0كىل بالقيمة 
كىي على  66،4كعلى النسبة  ُب استبااة استجاب الطلبة ك جدا"كعلى مستلل "جيد  71،5على النسبة العملي عمليا كىي 
( تولف اٞتلدة من الوتاب التعليمي اظرا من اٞتااب الفعايل فعالة على حسب اتيجة 1ُب االستبااة للمعلم. كمستلل "جيد جدا" 

البحث مقبلؿ أكالوتاب  فلذل  أف فرضية.1،51جدكؿ   t< من  0،11حساب   tاإلختبار البعدم بالدكرتُت اليت تدؿ على 
 التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي فعالة لبلستخداـ.
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Balāghah learning in class V islamic boarding school Kebon Jambu Al-Islamy has a goal 

that students‟ can understand Balāghah both theoretically and practically. But in reality, the 

students‟ have not been able to express the principles of Balāghah, find examples of Balāghah 

concept in Arabic texts and make examples related to Balāghah concepts. This reality was obtained 

from the recapitulation of Balāghah learning outcomes in the last three years that there were still 

many students‟ who did not achieve the mastery learning value. So the researchers concluded that 

the students‟ of the Islamic boarding school had not yet reached the goal of learning Balāghah. 

After conducting interviews and preliminary observations it was concluded that the reason 

for not achieving the goal of learning Balāghah was because of the ineffectiveness of the use of 

textbooks (book Jauharu al-Maknun by Syekh Abdurrahman Al-Akhdhari) for students‟ there. Not 

because of the contents in the book but because of the inability of students‟ there to understand 

correctly, because the book is presented in the form of nadzam, Arabic language and with examples 

far from the lives of students‟ there. Based on this fact, the researcher concludes that students‟ need 

new Balāghah textbooks that can accommodate the needs and conditions of students there. Based on 

the study of the needs and conditions of students there was then designed a textbook Balāghah “AL-

BALAGHIYYAH” with a contextual approach that will help students‟ in learning Balāghah well. 

This research was  conducted to produce Balāghah textbooks with a contextual approach 

in class V islamic boarding school Kebon Jambu Al-Islamy. The purpose of this research is to find 

out the quality of textbook developed in terms of feasibility, practicality and effectiveness. 

This research is a development research that refers to the ADDIE development model wich 

includes five main stages, namely analysis, design, development, implementation and evaluation. 

The instruments used in this research were : (1) a professional assessment (2) a teacher practicality 

and students‟ responses and (3) Posttest. The sample of this research is students class V in islamic 

boarding school Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon. 

 The results of the research are : (1) The quality of textbooks viewed from the aspects of 

eligibility included in the classification is good with an average score of 77,3 with the value of 

material experts with an average of 89,2 and from book design experts with an average of 65,4, (2) 

the quality of textbooks seen from the practical aspect is expressed practically with an average score 

of 93,7 students‟ responses questionnaire included in the classification is very good and the average 

score of practicality questionnaire by the teacher is 88,6 wich is included in the classification very 

well, and (3) the quality of textbooks seen from the aspect of effectiveness is declared effective 

based on the results of the two cucle posttest that shows the final value of t -value= 2,13 more than t-

tabel=1,73. So that a hypothesis can be accepted or a Balāghah textbook with a contextual approach 

in class V islamic boarding school Kebon Jambu Al-Islamy is effective to use. 
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Pembelajaran ilmu Balāghah di tingkat l ima pondok Kebon Jambu al -Islamy pesantren 

Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon memiliki tujuan bahwa siswa dapat memahami 

i lmu Balāghah (i lmu Ma’āni, Bayān dan Badī’) baik secara teoritis maupun praktis. Akan tetapi 

realitasnya santri belum mampu mengungkapkan kaidah-kaidah ilmu Balāghah, menemukan 

contoh-contoh konsep-konsep Balāghah dalam teks-teks Arab ataupun membuat contoh-contoh 

terkait konsep-konsep dalam ilmu Balāghah, ini dilihat dari rekapitulasi hasil belajar ilmu Balāghah 

tiga tahun terakhir bahwa masih banyak santri yang tidak mencapai nilai ketun tasan belajar. 

Sehingga peneliti  menyimpulkan bahwa santri pondok tersebut belum mencapai tujuan dari 

pembelajaran ilmu Balāghah.  

Setelah melakukan wawancara dan observasi awal disimpulkan alasan tidak tercapainya 

tujuan pembelajaran ilmu Balāghah tersebut yaitu karena ketidak efektifan penggunaan buku ajar 

(Kitab Jauharu al-Maknun karya Syekh Abdurrahman Al -Akhdhari) bagi santri disana. Bukan karena 

konten isi  dalam kitab tersebut akan tetapi karena ketidak mampuan santri disana dalam 

memahmi secara benar, dikarenakan kitab tersebut disajikan berbentuk nadzam dan berbahasa 

Arab serta dengan contoh-contoh yang jauh dari kehidupan santri disana. Berdasarkan fakta ini, 

peneliti  menyimpulkan bahwa santri membutuhkan buku ajar i lmu Balāghah baru yang dapat 

mengakomodir kebutuhan dan kondisi santri disana. Berdasarkan studi kebutuhan dan kondisi 

santri disana kemudian didesain sebuah buka ajar i lmu Balāghah “AL-BALAGHIYYAH” dengan 

pendekatan kontekstual yang akan membantu santri dalam mempelajari i lmu Balāghah dengan 

baik. 

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan buku ajar i lmu Balāghah dengan pendekatan 

kontekstual di tingkat V pondok Kebon Jambu al-Islamy. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kualitas buku ajar yang dikembangkan ditinjau dari aspek kelayakan, 

kepraktisan, dan keefektifan.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengacu model pengembangan 

ADDIE yang meliputi l ima tahapan pokok yakni analisis (analysis), perancangan 

(design),pengembangan (development),implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation). 

Instrumen yang digunakan yaitu: (1) angket penilaian oleh ahli, (2) angket kepraktisan guru dan 

respon santri, dan (3) tes hasil  belajar (posttest). Sampel penelitian ini adalah santri tingkat V 

pondok Kebon Jambu al-Islamy pesantren Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. 

 Hasil penelitian menunjukan, (1) kualitas buku ajar dilihat dari aspek kelayakan termasuk 

dalam klasifikasi  baik dengan skor rata-rata 77,3 dengan nilai dari ahli  materi 89,2 dan nilai dari 

ahli  desain buku 65,4. (2) kualitas buku ajar dil ihat dari aspek kepraktisan dinyatakan praktis 

dengan skor rata-rata angket respon santri yaitu 93,7 yang termasuk dalam klasifikasi sangat baik 

dan skor rata-rata angket kepraktisan oleh guru adalah 88,6 yang termasuk dalam klasifikasi sangat 

baik. (3) kualitas buku ajar dil ihat dari aspek keefektifan dinyatakan efektif berdasarkan hasil  

posttest 2 siklus yang menunjukan thitung = 2,13 lebih besar dari ttabel = 1,73, sehingga hipotesa dapat 

diterima atau buku ajar ilmu Balāghah dengan pendekatan kontekstual di tingkat V pondok Kebon 

Jambu al-Islamy efektif untuk digunakan. 



 

 الفصل األول
 اإلطار العام 

  مقدمة . أ
ر مبٌت الولمات ياللغة العربية تتميز بتنلع األساليب اللغلية اليت تساىم ُب تطل 

كالشعرية كغَتىا من أالاع النصلص  كاٞتمل ا١تستخدمة ُب كتابة النصلص النثرية
األخرل، كما تساعد الواتب على اختيار األسللب ا١تناسب لصياغة اصو بطريقة 

 ًب ترتيبصحيحة ك٦تيزة، ٦تا يساىم ُب ٖتقيق التأثَت ا١تطللب على القراء؛ إذ كلما 
ساىم ذل  ُب تلصيلها للهدؼ ا١تطللب منها؛ ياألفوار بطريقة صحيحة كمنظمة 

يتم استخداـ تنسيق متزف كمرتب للنص ا١توتلب باإلعتماد على أساليب ندما لذل  ع
ية اللغة العربية ُب التعبَت عن الولمات عندىا ينجح النص ُب تلضيح الفورة الرئيس

 1كالطرؽ ا١تستخدمة ُب الوتابة مسمى بعلم الببلغة.طلق علة اللسائل يا٠تاصة بو ك 
قي، كأدخل ا٠تليل علم اللغة النظرم كالتطبي كقد قسم ا٠تليل علـل اللغة قسمُت علم

 .علم اللغة النظرم مع علـل القلاعد األخرل مثل علم النحل كالصرؼ  الببلغة إىل
د الببلغة الطريقة اليت ( تع1يتميز علم الببلغة ٔتجملعة من ا٠تصائص كىي 

 ( تعترب الببلغة كسيلة من0بناء اص لغلم صحيح بعيد عن األخطاء،  تساعد على
( تساعد الببلغة ُب اختيار اللفظ 1ّتمالية الولمات ا٠تاصة بالنص،  كسائل التفوَت

( تساىم الببلغة ُب تقدًن 2السليم ُب ا١تواف ا١تناسب لو حىت يستقيم معٌت اٞتمل ك

                                               
 .1-0(، 0776،القاىرة : موتبة ا٠تا٧تي ) أسرار الببلغةعبد القاىر اٞترجاين،   1
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٣تملعة من األفوار للواتب حىت يتمون من استخداـ بديع األلفاظ كبياف معاين 
 0الوبلـ بلضلح تاـ.
ىبلؿ العسورم " اعلم علم  ا ا٠تَت كدل  عليو كقيضو ل   كما قاؿ أبل

كجعل  من أىلو أف أحق العلـل بالتعلم كأكالىا بالتحفظ كبعد ا١تعرفة با جل ثنائو 
 ءتألمرجاا دئبا ُب 1علم الببلغة كمعرفة الفصاحة الذم بو يعرؼ إعجاز كتاب ا.

 باللغة لتعبَتا فتقاإ ك ؿ،لقلا ُب ابةإلصا كفيريد للذين تعليماك داشاإر لعربيةا لببلغةا
 لسياسيةا ىبا١تذا ةعاكد ١تذىبيةا ؽلفرا ؿجاكر ءللخطبا منهجاك ٝتا،كر لعربيةا
ألف ىذا العلم ليس غاية ُب ذاهتا،    ة،لوثَتا عٞتملا ـماأ ـللوبل ركفيتصد لذين،كا

 2كإمنا ىل كسيلةلتقلًن اللساف كالقلم.
بأف تذكؽ األدب  الطلبة( تعريف 1كأما أىداؼ تعليم علم الببلغة كما يلي 

كفهمو فهما دقيقا ال يقف عند تصلر ا١تعٌت للنص بل يتجاكزه إىل معرفة ا٠تصائص 
ُب األدب ككشف أسرار اٞتمل كتأثَته  لية كالفنيةا(  بياف النلاحي اٞتم0كا١تزايا الفنية، 
( 2بلغية كمن إاشاء الوبلـ اٞتيد ٔتحاكة النماذج الب الطلبة( ٘توُت 1ُب النفس، 

القدرة على إجادة ا١تفاضلة بُت األدباء كتقلًن إاتاجهم األديب تقلديا فنيا سديدا عن 
 3طريق تولين ملوة النقد.

كلذل  أف علم الببلغة أحد علـل اللغة العربية ا١تهمة كالضركرية كالذم يعمل 
للغلية على إيصاؿ األفوار كا١تعاين بأفضل الطرؽ اع اٟترص على إضافة اٞتماليات ا

 عليها ٦تا يساىم ُب زيادة تأثَتىا على القارئ أك ا١تستمع. 

                                               
 . 174)مصر : سبلمة ملسى  للنشر كالتلزيع، دت(،  الببلغة العصرية كاللغة العربيةسبلمة ملسى،   0
 .0ـ(،  1151سى البايب اٟتريب،)القاىرة : دار احياء الوتب العربية عي الصناعتُت الوتابة كالشعرأبل ىبلؿ العسورم،   1 
 .077،دت(، مصرة: دار هنضة لقاىر)ا لدينيةالًتبية كالعربية اللغة ايس رٟتديثة لتدؿ األصلا، لتلاسيح الفتلابل كأٞتمببلطي اعلي   2
 107)مصر : سبلمة ملسى  للنشر كالتلزيع،دت(،  الببلغة العصرية كاللغة العربيةسبلمة ملسى،  3
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 ا١تعاىد اإلسبلمية اإلادكاسية تعليم علم الببلغة قد ااتشر ُبكما ا١تعركؼ أف 
خاصة ا١تعاىد السلفية. كتستعمل تل  ا١تعاىد ُب ذل  التعليم بالوتب ا١تختلفة إما  

ك جلاىر الببلغة )اثر( اظم( أشعر/ونلف )كاف اثرا أك شعرا على سبيل ا١تثاؿ جلىر ا١ت
 كغَت ذل .

كمن أحد ا١تعاىد الذم يطبق تعليم علم الببلغة معهد كبلف جامبل اإلسبلمي 
ا١تعهد  طلبةعهد أف علم الببلغة علما ضركريا لكيعترب ذل  ا١ت باباكاف شلار٧تُت شربلف.

اٟتديث النبلم كىل آلة من اآلالت لفهم النصلص العربية مثل القرآف الورًن ك 
 فهملاكأما ىدؼ تعليم علم الببلغة فيو لوي يستطيع أف ي كالنصلص الدينية األخرل.

علم الببلغة اظرية كعملية إما كاف علم ا١تعاين كالبياف كالبديع . كأما األىداؼ  الطلبة
( الطلبة يستطيعلف أف يذكرك القلاعد كالتعاريف كا١تفهلمات ُب علم 1ا٠تاصة كما يلي 

كالتعاريف  ( الطلبة يستطيعلف أف يذكرك األمثلة من القلاعد0غة صحيحة، الببل
( الطلبة يستطيعلف أف حيددكا النصلص العربية 1كا١تفهلمات ُب علم الببلغة صحيحة، 

 على حسب القلاعد إما كاف القرآف الورًن أكاٟتديث النبلم أكالنصلص العربية األخرل
 4.غةريف كا١تفهلمات ُب علم الببلكالتعا

يعترب ذل  التعليم غَت الناجحة كغَت  ةكلون اآلسف ُب السناكات اٟتاضر 
كدليلو متعادؿ اتيجة اإلختبار النهائي من  .كالحيقق التعليم إىل األىداؼ ا١ترجلة الفعالة

 الببلغة ُب ثبلث سنلات القددية كما يلي : طلبة علم
 السنلات الدراسية

 ـ 0716-0717 
 ق 1217-1216

 ـ 0715-0716
 ق 1216-1217

 ـ 0714-0715
 ق 1215-1216

                                               
 .07)شَتبلف : معهد كبلف جامبل اإلسبلمي(،  الوتاب ا١تنهجيبلف جامبل اإلسبلمي، قسم التعليم معهد ك 4
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 عدد الطلبة 10 03 01
 القيمة ا١تتعادلية 23.77 31.77 21.77

 متعادؿ اتيجة اإلختبار النهائي ُب ثبلث سنلات القددية( : 1.1اٞتدكؿ )
معيار مشللية كىذا الدليل يدؿ أف قيمة الطلبة ُب ثبلثة سنلات القددية أقل من 

 .47.77األقل كىل 
يستعملو  الوتاب التعليميأف  5قاؿ معلم علم الببلغة ُب ذل  ا١تعهدككما  

. ليس بسبب لتعليم علم الببلغة فيو غَت فعالة أم كتاب جلىر ا١تونلف ذل  ا١تعهد
ال  الطلبةمضملف ذل  الوتاب كلونو بسبب اللغة ا١تستخدمة كاألمثلة ا١تقدمة. 

 اف ذل  الوتاب موتلب باللغة العربية ٘تامأل يستطيعلف أف يفهملا ذل  الوتاب تامة
ف لفهم اص الوتاب باللغة العربية أكال ٍب فهم مضملف ا١تلاد فيو ل مطللب الطلبةلذل  ك 

 دمة على حد األقصى، كما ُب تنفيذقادرين على فهم ا١تلاد ا١تق الطلبةحىت ليس كل 
ا١تختلفة ْتيث  الذكاءَب الفصل اللاحد مع مستليات  فجيتمعل  الطلبةالتعليم أف 

الذين لديهم مستليات الذكاء ا١تنخفضة  طلبةللك  الطلبةامتصاص ا١تعرفة ا١تختلفة لدم 
كا١تشولة األخرل ال جيد الذكؽ  .لفهم الوتاب كلذل  يؤثر إىل فهم ا١تلاد فيتأخرك  ىم

أم  طلبةألف األمثلة ا١تقدمة بالسياؽ العريب ليس بالسياؽ اليلمي لل الطلبةالببلغي عند 
 .الطلبةألمثلة بعيد عن حياة ا

حيلل ا١تعلم أف السبب ا١تهم من ىذا التعليم ىل الوتاب بنظر ىذا اللاقع  
كذل  أف ك  ذل  ا١تعهد طلبةغَت جذابة عند  التعليمي ا١تستخدـ ُب ذل  ا١تعهد

اٞتيد ىل  التعليميكالوتاب اُب حياهتم اليلمية.  الطلبةاتليات ال تشتمل بأحلاؿ 

                                               
 (0717ديسمبَت  07األستاذ أيرماف مللنا، مقابلة )شربلف، 5
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 6كالرد على رغبتهم كااوشاؼ أافسهم فيها. الطلبةذابة الىتماـ اٞت تعليميالوتاب ال
 . الطلبةا١تناسب ْتاجة اٞتذابة ك فبلـز على ا١تدرس أف يعد الوتاب التعليمي 

ات ا١تنه ، فهل ايشول عنصرا أساسيا من مول مى عليالوتاب التباٟتقيقة أف ك 
 ُبخبلؿ ٤تتلاه اللغلم كالثقامية، فمن عليأم مرحلة ت ُبإحدل ركائزه األساسية 

أمهّية استخداـ  كااتك  7مية.علييد ٖتقيقها من العملية التاليت ار تتحقق األىداؼ 
 كافعملية التدريس أيا   فّ م كالتعّلم أمرا الش  فيو ألعليالت٣تاؿ  ُبمى عليالوتاب الت

ديثل ل ، فهالتعليمي الوتاب علىتمادا كبَتا العها أك مادهتا أك ٤تتلاىا تعتمد اع
بالنسبة للمتعلم أساسا قليا لعملية تعلم منظمة كىل اافع لبلطبلع كا١تراجعة كا١تذاكرة. 

هل ا١تقرر ف .ُب ىذه العمليةجاح النّ  إىلكبالنسبة للمعّلم كلاو كسائبل مييسرا لو لللصلؿ 
يد ٖتد علىالذل يقـل تعرب عن ا١تنه  ك  اليتالذل يستمد ا١تعّلم معللماتو كاألداة األكىل 

 م. عليكتنظيم مادة الت
لفت ا١تهتمُت أ اليتم األملر مى من أىعليكجلد الوتاب الت أفّ ك٢تذا اعرؼ ب

 أفّ ب افمية كطريقة التدريس.كما قد ْتث أبل الفتلح الرضل عليباتلل كا١تادة الت اظره
من ملضلعات، كىل الذل جيعل  الذم حيدد للتبلميذ ما يدرسو عليمي ىلالوتاب الت
  17ما يريد. إىليصل  أف إىلم مستمرة بينو كبُت افسو عليالتعملية 

ذل  تعليم علم الببلغة ُب الباحث السابق بنظر ا١تشولة ا١تلجهة ُب  ُّت بككما 
با١تدخل السياقي ٟتل تل  ا١تشولة.  الوتاب التعليميا١تعهد فطبعا سيألف الباحث 

١تدخل السياقي ٢تا أف عملية التعليم اليت تستخدـ با 11الرىادمألف كما قاؿ 
                                               

8 Abdullah Al-Gali, dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Bahan Ajar Bahasa Arab (Padang: 

Akademia, 2012), x . 
 .5)القاىرة: دار االعتصاـ،دت(، أسس إعداد الوتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية ا كااصر عبد ا الغاىل،  عبد اٟتميد عبد  7
 . 5عبد اٟتميد عبد ا كااصر عبد ا الغاىل، ا١ترجع السابق،  17

11 Mansur Muslich, KTSP Pemelajaran Berbasis Kompettensi dan Kontekstual (Jakarta : Bumi 
Aksara,2007),42-43. 
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( اٟتماسة عند 2( السركر غَت ا١تمللف ك1( التداعم ك0( التعاكف ك1ا٠تصائص منها: 
( 6( يولف الطلبة اشاطا ك5( استخداـ عدة ا١تراجع ك4( توامل التعليم ك3التعليم ك

 ( يولف ا١تعلم مبتورا. 17( كيولف الطلبة صفة اقدية ك7التعليم اٞتمعي بُت الطلبة ك
على فهم معاىن ا١تادة  الطلبةالسياقي أاو يهدؼ إىل حفز  ١تدخلا جمليدا ؼعّرك

التعليم السياقي ىل عملية  11.ر.كنيتكعرؼ ىلم  .10ا١تتعلمة كتربيطها باٟتياة اليلمية
عن طريق تربيط ا١تلاد  لنظر معٌت ا١تلاد ا١تدركسة الطلبةالتعليم اليت هتدؼ إىل مساعدة 
اؽ الشخصي كاالجتماعي الثقاُب. بالولمة األخرل إف ٔتحتلل اٟتياة اليلمية أك السي

من خبلؿ  الطلبةُب التعليم السياقي كاف التدريس ليس ٖتليل ا١تعللمات من ا١تعلم إىل 
للبحث  الطلبةط على تسهيل ة عن اٟتياة اللاقعية، كلون الضبحفظ النظريات ا١تنفصل

 إاتاجو بل من عمليتو. عن قدرهتم من ا١تعللمات ا١تدركسة. كالتعليم ال ينظر من
ٖتت العنلاف الرسالة وتب الباحث ياعتمادا على ماقدمو الباحث ُب ا١تقدمة، ف

لترقية فهم الطلبة عن بالمدخل السياقي علم البالغة في  يلتعليما كتابال تطوير"
  ".(اإلسالمي )بحث تطويري لدى طلبة معهد كبون جامبوعلم البالغة 

 أسئلة البحث. ب

أسئلة  ٖتددأهنا فيما سبق، ف قد بينها الباحث اليتة البحث خلفي علىفبناء 
 البحث كما يلي: ىذا
ا اظر  ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي ا١تطلرالوتاب التعليمي  عن لدةاٞتكيف . 1

 ؟   حيصبلال اٞتااب من

                                               
 . 006(، 0710، )القاىرة : دار الوتاب اٟتديث،اظريات التعليم كتطبيقها ُب عللـ اللغةعبد اجمليد عيساين،  10

13Rusman, Model-model Pembelajaran )Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 23.  
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اظرا  ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي ا١تطلرالوتاب التعليمي لدة عن اٞتكيف . 0
   ؟ العملي ااباٞت  من

اظرا  ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي ا١تطلرالوتاب التعليمي  لدة عناٞت كيف. 1
 ؟ الفعايل اٞتااب من

 أهداف البحث . ج
 كاآلتى:  كىل العنلافمن خبلؿ البحث عن ىذا  كيرجل الباحث

اظرا  ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي ا١تطلرالوتاب التعليمي لدة عن اٞت١تعرفة . 1
  .حيلصبلا اٞتااب من
اظرا ا١تطلر ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي الوتاب التعليمي لدة عن اٞت ١تعرفة .0

 .العملي اٞتااب من
السياقي اظرا ُب علم الببلغة با١تدخل  ا١تطلرالوتاب التعليمي  لدة عناٞت ١تعرفة. 1

 .الفعايل اٞتااب من
 فروض البحث . د

 طلبة ا١ترحلة ا٠تامسة ُب معهد كبلف جامبل لدمتعليم علم الببلغة من خبلؿ ك 
ُب علم  يلتعليماالوتاب  تطليرأّف ىناؾ  فرضيات من  الباحث ، يرلاإلسبلمي
استيعاب علم ، فمنها: أّف ىذا الوتاب ا١تعّد فعاؿ لًتقية با١تدخل السياقي  الببلغة

 .اإلسبلمي طلبة ُب معهد كبلف جامبلالالببلغة لدم 
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 ة البحثأهمي . ه
 البحث لو أمهية اظرية كتطبيقية فيما يلي:ىذا 

 األمهية النظرية. 1

ا١تلاد  أفّ كالقارئ على  لباحثا فهملزيادة  ىذا البحث يسهم أفّ 
إلعداد النظرية حلؿ استخداـ م. ك عليُب عملية التعنصر مهم مية عليالت
 . علم الببلغة با١تدخل السياقي مادةُب  يميعلتال وتابال

 يةاألمهية التطبيق .0

اٟتل على ا١تشولة عطاء إااحية التطبيقية ُب يسهم ىذا البحث من 
 ىذا البحث تاج منااإل أفّ ٍب ، علم الببلغةكتاب مية حلؿ استخداـ  عليالت

عند  الطلبةمية ا١تناسبة لدل عليسلؼ يولف مصدرا ُب معايَت اختيار ا١تلاد الت
 م.عليعملية الت

 حدود البحث . و
 اٟتلدكد ا١تلضلعية.1
ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي لًتقية فهم  الوتاب التعليمير تطلي  

)ْتث تطليرم لدل طلبة معهد كبلف جامبل الطلبة عن علم الببلغة 
ذم سيطلر الباحث ىل كتاب جلىر ساسي ال. كالوتاب األ(اإلسبلمي
علم ن ا١تلاد مكل شيخ عبد الرٛتن األخضرم. كسيطلر الباحث   ا١تونلف ألفو
 .م ا١تعاين كالبياف كالبديع(الببلغة )عل
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 اٟتدكد ا١توااية.0

يتم إجراء البحث ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي باباكاف شيلار٧تُت 
ُب ا١ترحلة ا٠تامسة. كيقـل الباحث ىذا البحث بتجربة إاتاج تطلير ملاد  شربلف

 علم الببلغة با١تدخل السياقي.

 الزمااية اٟتدكد.1

. كُب ا١تعهد يدخل من سفتمبَتىت ح مارسرل ىذا البحث ُب شهر جي
 ق. 1220ػ  1221/ ـ 0707 - 0717 السنلات الدراسية

 الدراسة السابقة . ز

ة الباحثُت خاصة ُب جامع البحث ُب تطلير كتاب التعليم قد قاـ عدد من
ملالف مال  إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية ٔتاالا . كلون مل جيد البحث الذم يبحث 

غة با١تدخل السياقي، كّتااب ذل  البحث الذم يبحث علم الببل بعن تطلير كتا
كسيصنع الباحث ذل  الوتاب لم الببلغة خاصة ليس للغة العربية عامة. ععن 

با١تدخل السياقي كلل غالبو أف ا١تدخل السياقي ىل مدخل عملية التعليم. كسيعرؼ 
 الباحث عن الدراسة السابقة ا١تتعلقة هبذا البحث، منها على ما يأٌب :

ـ( "تطلير ا١تلاد التعليمية ٔتدخل التعليم كالتعلم  0712فرحية اٟتسينة ). 0
السياقي ُب الفصل اادثة ُب ا١تدرسة الثاالية اإلسبلمية اٟتولمية تر٧تالي  

. كمنه  البحث ىل منه  البحث كالتطلير. كاتيجة البحث ىي "جاكا الشرقية
فعالة ُب الفصل اادثة ُب  الطلبة اإلاتاج من ا١تلاد التعليمية ا١تناسبة ٓتصائص

اختلف البحث ٔتا  ا١تدرسة الثاالية اإلسبلمية اٟتولمية تر٧تالي  جاكا الشرقية.
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ًتكز ُب تطلير ا١تلاد التعليمية للمحادثة. أما حية أف ْتثها يقد قامت بو فر 
الباحث يقـل بتطلير الوتاب التعليمي ُب علم الببلعة. كلون متساكيا ُب 

 الذم يستخدمهما لتطلير الوتاب أك ا١تلاد كىي ا١تدخل السياقي. مدخلهما
 طلبةءة ُب تعليم اللغة العربية لتطلير مادة مهارة القرا"ـ(  0773عبد ا١تطالب ). 0

كمنه   الصف الثالث الثاالم ُب ضلء إتاه التعليم كالتعلم على السياؽ العاـ".
ىي اإلاتاج الوتاب البحث ىل منه  البحث كالتطلير. كاتيجة البحث 

 طلبةا١تدرسي الذم يشتمل علة ملاد مهارة القراءة ُب تعليم اللغة العربية ل
 الصف الثالث الثاالم الذم يبٌت على إتاه التعليم كالتعلم على السياؽ العاـ.

ًتكز ُب تطلير ا١تلاد عبد ا١تطالب أف ْتثو ياختلف البحث ٔتا قد قاـ بو 
أما الباحث يقـل بتطلير الوتاب التعليمي ُب علم  .هارة القراءةالتعليمية ١ت

الببلعة. كلون متساكيا ُب مدخلهما الذم يستخدمهما لتطلير الوتاب أك 
 ا١تلاد كىي ا١تدخل السياقي.

سرم كحيلين "فعالية تطبيق ا١تدخل السياقي ُب تدريس مهارة التعبَت الوتايب . 1
ر اٟترمُت هنضة اللطن اارمدل )بالتطبيق على ا١تدرسة الثاالية اإلسبلمية ال 

للمبلؾ الغربية(". استخدـ ىذا البحث ا١تدخل الومي ألهنا هتدؼ إىل عرض 
بالشول اإلحصائي. كأما تصميم البيااات كٖتليلها عن الطريق الومي كىل 

البحث ا١تستخدـ فهل التجرييب الذم يهدؼ إىل معرفة العبلقة بُت ا١تتغَتين، 
. كاتيجتو أف تطبيق ا١تدخل السياقي فعاؿ ُب تدريس ا١تتغَت التجرييب كالتابع
اختلف البحث ٔتا قد  لثاالية اإلسبلمية "الر اٟترمُت".مهارة الوتاب با١تدرسة ا

قامت بو سرم كحيلين أف ْتثها يًتكز ُب فعالية تطبيق ا١تدخل السياقي ُب 
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مي ُب تدريس مهارة التعبَت الوتايب. أما الباحث يقـل بتطلير الوتاب التعلي
علم الببلعة با١تدخل السياقي. كلون متساكيا ُب مدخلهما الذم يستخدمهما 

 للبحث كىي ا١تدخل السياقي.
،  "تطلير كتاب علم البياف على أساس ـ( 0715) إحساف الدين مصدر٤تمد . 2

التحليل التقابلي ُب قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة سامارادا اإلسبلمية 
البحث با١تدخل الويفي كالومي با١تنه  البحث جرل ىذا اٟتولمية. 

( اإلاتاج يعٌت كتاب التعليم لعلم البياف لطلبة قسم تعليم 1كالتطلير. كاتيجتو 
( إف خصائص ىذا الوتاب 0. اللغة العربية جامعة ٝتاريندا اإلسبلمية اٟتولمية

لة ح باللغة اإلادكاسية حىت يسهل الطلبة ُب فهم األمثالشر  منها : استخداـ
كاللغة اإلادكاسية ديون أف يسهل  كالقلاعد. تقدًن ا١تقاراة بُت اللغة العربية

الطلبة ُب ذكر القلاعد كا١تبحث ُب اللغة اإلادكاسية، كمن ااحية األمثلة قد 
قدـ الباحث األمثلة السهللة مأخلذة من القرآف الورًن كشعر العرب كالعبارات 

 الباحث لو فعاليتو ُب تعليم علم البياف.( كتاب التعليم الذم أعده 1اليلمية. 
أف ْتثو يًتكز ُب  ٤تمد إحساف الدين مصدراختلف البحث ٔتا قد قاـ بو 

. أما الباحث يقـل خاصة لعلم البياف با١تدخل التقابلي الوتاب العليميتطلير 
 . عاما با١تدخل السياقي بتطلير الوتاب التعليمي ُب علم الببلعة

ـ( "تطلير مادة تعليم الببلغة ُب ضلء ا٠ترائط  0714أٛتد الر خالص ).  3
الذىنية اإللوًتكاية ككسائل التلاصل اإلجتماعي بالتطبيق على طلبة جامعة 
تلللا  أغلا  اإلسبلمية اٟتولمية إادكاسيا. كىذا البحث كالتطلير على 

( أما مادة تعليم 1كأما اتائ  البحث فهي :   .Brag & Gallأسللب التصميم 
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ككسائل التلاصل اإلجتماعي تولات  بلغة ا١تطلرة ُب ضلء ا٠ترائط الذىنيةالب
من :أ( األىداؼ التعليمية، ب( استَتإتية التعليم، ج( اتلم،د( التدريبات، 

( كرأل ا٠ترباء كا١تدرسلف كالطلبة، 0ق(كسائل التعليم، ك(التقلًن كز(ا١تؤيدات. 
( كفعالة ُب 1ا١تطلرة جيد جدا. دلت الدارسة على أف صدؽ ا١تادة التعليمية 

رفع اتيجة دراسة الطلبة ُب مادة الببلغة من ا١تقاراة بُت النتائ  بُت اإلمتحاف 
أٛتد الر اختلف البحث ٔتا قد قاـ بو القبلي كالبعدم باستخداـ )اختبار ت(. 

خالص أف ْتثو يًتكز ُب تطلير مادة تعليم الببلغة ُب ضلء ا٠ترائط الذىنية 
. أما الباحث يقـل بتطلير الوتاب ية ككسائل التلاصل اإلجتماعياإللوًتكا

 التعليمي ُب علم الببلعة با١تدخل السياقي.

 تحديد المصطلحاتح.

بعض ا١تصطلحات اليت ٖتتاج إيل ٖتديد معاايها كدالالهتا حىت  قدـ الباحثي 
 تولف حدكدىا كاضحة، كمن أىم ىذه ا١تصطلحات مايلي:  

 ىل اللعاء الذم حيمل ا١تعللمات كاالٕتاىات ا١تراد  : . الوتاب التعليمي1
التبلميذ ليس فقط للتبلميذ بل للمعلمُت  ُبغرسها 

 12كغَتىم أيضا.
ىل علم الذم يدرس فيو إصابة ا١تعٌت كإدراؾ :  علم الببلغة. 0

الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من 
التولف التبلغ ا٢تذر الزائد عن اٟتاجة كالتنقص 

 اقصااا يقف دكف اٟتاجة.
                                               

 .5 رجع السابق،ا١تااصر عبد ا الغاىل كعبد اٟتميد عبد ا، 12
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ىل ا١تدخل الذم يركز التعليم على  سياقيالا١تدخل :  ا١تدخل السياقي. 1
كيقصد البحث بالسياؽ ُب 13كخلفياهتم. الطلبةخربة 

اليلمية كخلفياهتم  الطلبةىذا البحث ىل أحلاؿ حياة 
النفسية  الطلبةالثقافية، مع أف تعليم أحلاؿ 

 عملية التعليم السياقي.كاإلجتماعية كالثقافية ىي من 
الطلبة عن  كل ملاد ُب علم الببلغة  يستلعب: ىل  . فهم علم الببلغة2

 من ااحية القلاعد أك األسللب أكالذكؽ أكالتعبَت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
15 Johnson, dalam Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK (Malang:Universitas Negeri Malang, 2002), 12. 
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 الفصل الثانى
 ياإلطار النظر 

 : تطوير الكتاب التعليمي المبحث األول

 الكتاب التعليمي مفهوم . أ

الغاىل كدكتلر عبد اٟتميد عبد ا عن الوتاب يعرؼ دكتلر ااصر عبد ا 
التعليمي بأّاو اللعاء الذم حيمل اللقمة السائغة الطيبة أك ىل اللعاء الذم حيمل 
ا١تعللمات كاالٕتاىات ا١تراد غرسها ُب التبلميذ ليس فقط للتبلميذ بل للمعلمُت 

اـ ا١تتعّلمُت كالوتاب التعليمي لو أمهية كبَتة كعظيمة ُب اإلسه14كغَتىم أيضا.
لللصلؿ إىل األىداؼ ا١تنشلدة كلػأجل ٖتقيق ٧تاحهم ُب ٣تاؿ التعليم كالتعّلم ألّاو 

 ديّدىم با٠تربات كاٟتقائق، كىل مصدر ثقاُب ٢تم.
كقاؿ طعيمة ُب كتابو أّف الوتاب التعليمي ذك موااة خاصة ُب التنمية 

ا١تعارؼ لدل ا١تتعّلمُت، كأيضا الثقافية ٢تذه الشعلب كلو دكر فّعاؿ ُب ترقية العلـل ك 
من مقاييس التقدـ ك٤تلر العملية الًتبلية. كال ريب فيو أّاو أداة للتلاصل بُت 
األجياؿ. فؤلمهيتو ُب عملية التعليمية حيتاج ا١تتعّلمُت كثَتا باستخدامو ألّاو شديد 

 التأثَت عليهم كىل جزء من عملية التفهم كاالستيعاب. 

 التعليميالكتاب تطوير  مفهوم. ب
الوتاب التعليمي ىل العملية الىت قاـ هبا ا١تؤلف لتجهيز  تطليركا١تراد من 

ا١تستخدـ ١تساعدة ا١تعّلم عند تعليم ا١تادة ا١تعينة داخل الفصل الدراسى.  الوتاب

                                               
 .5ااصر عبد ا الغاىل كعبد اٟتميد عبد ا، ا١ترجع السابق،  14



 

13 

 

كالوتاب التعليمي يعّد باالعتماد على ا١تصادر ا١تتنلعة ا١تتعلّقة با١تلاد ا١تقصلدة  
  15ٟتديث كالقاملس ككتب تعليم اللغة العربية كغَت ذل .كالقرآف كالتفسَت كا

 السمات العامة للكتاب التعليمي . ج

كمن أىم السمات األساسية اليت ٘تيزه عن غَته من ا١تلاد التعليمية 
 16ا١توتلبة ىي:

ترٚتة صادقة للمنه  الًتبلل، كيتحقق ىذا الغرض  عليميديثل الوتاب الت. 1
 :  ُب

 مية كطرائق عرضها كتنظيمهاعليالت اختيار ٤تتلل ا١تادةأ( 
 مية كالتدريبية ا١تختلفةعليتلظيفها للوفايات التب( 
 مية كعمليات التقلًن كالتطليرعلياقل ا٠تربات التج(  

سياؽ ا١تقرر  ُبمية ا١تخططة ياكتساب األىداؼ التعل علىمساعدة ا١تتعّلمُت . 0
 الدراسى، فضبل عن تلبية احتياجاهتم الذاتية

  الفرص التعليميةتلفَت. 1
ٖتقيق التوامل العضلل كاللظيفي، بُت األفوار النظرية ُب ا١تادة التعليمية . 2

 كبُت ا١تمارسة كالتطبيقات العملية
إثارة إىتمامات ا١تتعّلم، بشول يضمن استمرار تفاعلو اإلجياىب مع ىذه . 3

 ا٠تربات إىل أف تتحقق األىداؼ ا١تنشلدة

                                               
17Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta: DIVA Press, 2015), 

20. 
 . 111-110ـ(، 0711 /ق 1210)عماف: دار ا١تسَتة،  ، أسس بناء ا١تناى  الًتبية كتصميم الوتاب التعليمي٤تمد ٤تملد خلالدة 16
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ـ بعمليات التقلًن الذاتى، القبلى كالتوليٌت ىداية ا١تتعّلم للقيا.  4
 كا٠تتامى،كتلفَت النشاطات ا١ترافقة ُب ثنايا ا١تادة التعليمية.

مبادئ كمفاىيم كإتاىات كقيم ما يوتسبو ا١تتعّلم من معللمات ك تعزيز . 5
 كمهارات

كتاب ا١تادة التعليمية بصيغة متواملة كمتويفة بذاهتا لتشمل تعليمات .  6
كإرشادات تربلية تعُت ا١تتعلم ُب التغلب على الصعلبات كلللصلؿ  إجرائية

 األىداؼ الًتبلية
 الجيد اب التعليميوضعها لتأليف الكت التيمعايير   . د

عليم العربية ىداؼ ت: يربز ىنا أمهية ٖتديد الوتاب أل التعليميةاألىداؼ . 1
 كيةكصياغتها بطريقة سلل 

لصى للمؤلف بأف يبٌت الوتاب مادتو مبلئمة الوتاب للمتعّلمُت: كىنا ي. 0
على العُت من التحليل: أك٢تما التحليل التقابلى كثاايهما التحليل 

 اٟتضارل التقابلى
التحليل الًتبلل: كالوتاب اٞتيد ىل الذل يبلئم ا١تتعّلمُت من حيث . 1

 العمر كالقبلية كا١تستلل اللغلل كالتعليمي كاللقت
أف  حيدد مبلئمة ا١تدرس للوتاب ا١تدرسى  مبلئمة الوتاب للمعّلم: جيب. 2

علامل ثبلثة ىي: مهارات ا١تدرس اللغلل، كا١تهارات ا١تدرس الفنية 
 كعبء ا١تدرس التعليمي

ا١تادة التعليمية ُب الوتاب ا١تدرسى: كيقسمها إىل العُت: ا١تادة اللغلية ٔتا . 3
ية يشتمل عليو من النظاـ الصلتى كا١تفردات كالتعبَتات اإلصطبلح
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كالًتاكيب اللغلية كا١تادة اٟتضارية كيقصد هبا ا١تلاقف اٟتياة اليلمية 
 كا١تبلمح كالثقافية اليت تدكر حل٢تا الدركس

ا١تهارات اللغلبة ُب الوتاب ا١تدرسى: كيبُت ىنا  العبلقة بُت ىدؼ . 4
 الوتاب كٚتهلره كا١تهارات اللغلية ا١تتعلم

 ٚتهلر الوتاب كالع طريقة التدريسالطريقة : كيبُت ىنا  العبلقة بُت . 5
العرض: كيقصد هبا إيصاؿ ا١تادة التعليمية إىل الطالب كتنظيمها لو. كما . 6

لقدرات اليت تطلبها تعلم اللغة سلاء كاات قدرات الزمة للفهم يتناكؿ ا
 17أـ قدرات الزمة للتعبَت. 

 ميةعلياألهداف الت . ه

التعليمية ا١تقصلدة من يفًتض أف يشتمل الوتاب التعليمي على األىداؼ 
الوتاب كلو، ككذل  على األىداؼ التعليمية ا٠تاصة بول كحدة أك ملضلع من 
مولااتو. فاألىداؼ التعليمية العامة قد كردت ُب ا١تقدمة. أما األىداؼ التعليمية 

 07ا٠تاصة بول كحدة، فيشًتط أف تأتى ُب مقدمة كل كحدة كأف تتصف ٔتا يلي:

 اصة مع األىداؼ العامة للوتابتتسق األىداؼ ا٠ت أف. 1
أف تتبلئم األىداؼ ا٠تاصة باللحدة مع مضملف ا٠تربات التعليمية . 0

 اللاردة فيها. 
أف تصاغ اللحدة صياغة سللكية، تدكر حلؿ ا١تتعّلم تفسو، كأف تولف . 1

 الصياغة كاضحة ك٤تددة كقابلة للمبلحظة كالقياس كالتقلًن.

                                               
 . 70-71ـ(، 1763 /ق1274-1273)موة: جامعة أـ القرل،  لربام  تعليم العربيةدليل عمل َب إعداد ا١تلاد التعليمية رشدل أٛتد طعيمة،  17
 .113-٤112تمد ٤تملد خلالدة، ا١ترجع السابق،  07
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لكى الذم يطلب من ا١تتعّلم أف يتمثلو أف تشتمل صياغة ا٢تدؼ السل. 2
أم تركب صيغة ا٢تدؼ السللكى من  السللؾ ا١ترغلب + ا١تتعّلم  + 

 ا١تادة التعليمية + ا١تعيار الذم يتم السللؾ ُب ضلئو.
أّف يراعى عند كضع األىداؼ السللكية أف تشتمل على اتاجات . 3

اىن االافعاىل كاجملاؿ التعلمية كىي اجملاؿ ا١تعرُب اإلدراكى كاجملاؿ اللجد
 .النفسى حركى األدائي على أف تولف قابلة للتحقيق

 ميةعليمعايير عرض المادة الت . و
كاف عرض  ا١تادة التعليمية ديثل عنصرا أساسيا ُب تصميم الوتاب التعليمي. 

 01كا١تعايَت ا١تستخدمة ليولف العرض ُب سياؽ التعلم اٞتيد ىي:
مع بُت التلازف الومى كالنلعى كبُت عرض ا١تادة التعلمية بصلرة ٕت. 1

 األفوار النظرية كا١تمارسات العملية
مراعاة ا١تلضلعية ُب عرض ا١تادة التعليمية، ْتيث يتماشى مع إصدار . 0

 االحواـ دكف مربرات منطقية
كاات كتابة ا١تادة بلغة عربية فصيحة ككاضحة بأسللب بعيد عن . 1

د فيها من مصطلحات علمية التعقيد، كأف تشتمل على شركح ١تا يرا
 أك فنية غَت شائعة

استخداـ الواتب استثمار مبدأ ااتقاؿ أثر التعّلم باللجلء إىل مشاهبة . 2
ا١تثَتات كاالستجابات فضبل عن التورارات ا١تبلئمة كتقلية الدكافع 

 لعملية التعّلم 

                                               
 .107-117ا١ترجع السابق،  ٤تمد ٤تملد خلالدة، 01
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إتاحة فرصة بناء مفاىيمو كمهاراتو ككفاياتو من خبلؿ ٖتديد خطلات . 3
 علمها بشول متدرج يسهل على ا١تتعّلم التفاعل مع التعلم الذاتىت
 ارتباط ا١تادة التعليمية با١تعللمات السابقة ٢تا. 4
اشتماؿ العرض على مناذج التعليمية، تلضح للمتعلم الطريقة، لينس  . 5

 على منلالو ُب تعلمو الكتساب ا١تفاىيم كا١تهارات 
شواؿ التلضيحية كاإلشارة إىل اشتماؿ العرض على الرسلمات كاأل. 6

 ا١تراجع كا١تصادر لتسهيل عملية التعلم
 أف يولف التلثيق كفق التلثيق العلمى. 7

 علم البالغةالمبحث الثانى : 

 مفهوم علم البالغة . أ

لقد ْتث ُب الببلغة العربية الوثَت من الدراسُت العرب منهم اٞتاحظ ُب  
: اقد الشعر، لون ما كتبله فيها مل ، كقدامة بن جعفر ُبكتابو: البياف كالتبيُت

غَت آراء كإشارات مل يرتقلا هبا إىل أف تولف فنان قائمان بذاتو كفق أسس  :يون
 و.س ٔتقاييسها فنية أدهبم كسر ٚتالكقلاعد ٤تددة يسَت على ىديها األدباء، كتقا

كالذم صاغها فنان لو قلاعده كمبادئو ىل عبد القاىر اٞترجاين، كقد اعًتؼ 
أكثر العلماء كمنهم حيِت بن ٛتزة اٟتسيٍت صاحب كتاب: الطراز ُب علـل لو 

حقائق اإلعجاز ، حيث جاء ُب مقدمة كتاب أسرار الببلغة لناشر الوتاب )٤تمد 
رشيد رضا( عن رأم اٟتسيٍت ُب ذل : "كقد جاء ُب فاٖتة كتابو ىذا كىل من 

الوتاب ٤تمد رشيد  أحسن ما كتب ُب الببلغة بعد عبد القاىر )كالرأم لناشر
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أكؿ من أسس ُب ىذا الفن قلاعده كأكضح براىينو، كأظهر فلائده " :رضا( ما اصو
كرتب أفااينو، الشيخ العامل النحرير علم اققُت عبد القاىر اٞترجاين ، فلقد ف  
قيد الغرائب بالتقليد كىل من سلر ا١تشوبلت بالتسلير ا١تشيد، كفتح أزاىره من 

زراره بعد استغبلىا كاستبهامها فجزاه اا عن اإلسبلـ أفضل أكمامها، كفتق أ
اٞتزاء، كجعل اصيبو من ثلابو أكفر النصيب كاألجزاء، كلو من ا١تصنفات فيو كتاباف 

كقد أكد ذل  أيضان  00".اإلعجاز، كاآلخر لقبو بأسرار الببلغة أحدمها لقبو بدالئل
إف عبد القاىر قد كضع اظرية  كتابو اظرية النظم حيث قاؿ:" كليد ٤تمد مراد ُب
كلون عبد القاىر مل يقسم ىذا العلم كيبلبو  01"تاريخ الباحثُت البياف ألكؿ مرة ُب

ىل السواكي ُب كتابو: مفتاح العلـل بعد أف أخذ تل   كينظمو، كمن قاـ بذل 
 .كلذل  ظن بعضهم أاو ىل مؤسس ىذا العلم ، العلـل عمن سبقو من الببلغيُت

الببلغة، كاختلفت من عصر ألخر، كمن باحث آلخر،  تعددت تعاريف
 .كفيما يلي تعاريف بعض الببلغيُت القدماء، كبعض ادثُت، كبعض الغربيُت

لقد عرفها الرماين بقللو: "إيصاؿ ا١تعٌت إىل القلب ، تعريف القدماء :أوال
ابقة ىػ( بأهنا: "مط517، كعرفها القزكيٍت ا١تتلَب عاـ )02ُب أحسن صلرة من اللفظ

كعرفها أبل ىبلؿ العسورم ا١تتلَب عاـ " 03".الوبلـ ١تقتضى اٟتاؿ مع فصاحتو
الببلغة كل ما تبلغ بو ا١تعٌت قلب السامع، فتمونو ُب افسو،  " :ىػ بقللو173

 04.صلرة مقبللة كمعرض حسن كتمونو ُب افس  مع

                                               
 .(.0776القاىرة : موتبة ا٠تا٧تي،) أسرار الببلغةعبد القاىر اٞترجاين، 00
 .33ـ(، 1761ىػ  1271،الطبعة االكىل )مصر : دار الفور،  يمتها العالية ُب الدراسات اللغلية عند عبد القاىر اٞترجايناظرية النظم كق،كليد مراد 01
 .071 (،ق 1755الطبعة االكىل )دمشق :ا١توتب اإلسبلمي ، تأثَت الفور الديٍت ُب الببلغة العربية،مهدم صاحل السامرائي،  02
 .070السابق، مهدم صاحل السامرائي، ا١ترجع   03
 .5ـ(، 1745، الطبعة الثااية )آمن : دار الثقافة للنشر كالتلزيع، علم البيافبدكم طبااة،  04
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اليت ىػ( بقللو: "البياف ىل تأدية ا١تعاين 251كعرفها اٞترجاين ا١تتلَب عاـ )
صلرهتا  تقـل بالنفس تامة على كجو يولف أقرب إىل القبلؿ كأدعى إىل التأثَت كَبّ 

 05".بعذكبة النطق كسهللة اللفظ كاإللقاء كا٠تفة على السمع اكأجراس َكِلِمه

ىػ فقد عرفها بقللو:"ىي بللغ ا١تتولم ُب 404أما السواكي ا١تتلَب عاـ 
 اص الًتاكيب حقها، كإيراد أالاع التشبيوتأدية ا١تعاين حدان لو اختصاص بتلفية خل 

 ىػ مع تعريفو415كعرفها ابن األثَت ا١تتلَب عاـ  06".كاجملاز كالوناية على كجهها
للفصاحة ليبُت حد كل منهما بقللو: "أف الوبلـ الفصيح ىل الوبلـ الظاىر البُت 

ا إىل  كأعٍت بالظاىر البُت أف تولف ألفاظو مفهلمو ْتيث ال حيتاج أحد ُب فهمه
كتاب لغة، فبينما الببلغة شاملة األلفاظ كا١تعاين، كىي أخص من الفصاحة  
كاإلاساف من اٟتيلاف، فول إاساف حيلاف كليس كل حيلاف إاساف، كالببلغة ال 
تولف إال ُب اللفظ كا١تعٌت معان بشرط الًتكيب، ألف اللفظة اللاحدة ال يطلق عليها 

لفصاحة، إذ يلجد فيها اللصف ا١تختص اسم الببلغة بينما يطلق عليها اسم ا
بالفصاحة كىل اٟتسن، كأما كصف الببلغة فبل يلجد ُب اللفظة اللاحدة ٠تللىا من 

كيضرب ابن األثَت مثبلن على ما يقلؿ، قللو تعاىل: )ٍب  .ا١تعٌت الذم ينتظم كبلمان 
ية استلل على العرش يغشي الليل النهار يطلبو حثيثان(، فإف كل كلمة من ىذه اآل

معللمة ا١تعٌت، بينما الببلغة ىي ُب اجتماع ىذه  الوردية ٔتفردىا فصيحة، ألهنا
 07الببلغية". ا١تعاين الفصيحة بصلرهتا

                                               
 .7عبد القاىر اٞترجاين،ا١ترجع السابق،  05
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كمن خبلؿ ما تقدـ من التعاريف ابلحظ أهنا ٚتيعان تقـل على أساسي 
اللفظ كا١تعٌت، فأغلب التعاريف تؤكد أف الببلغة ىي إيصاؿ ا١تعٌت ا١تراد إىل قلب 

سامع، مع التعبَت عنو بأسللب ٚتيل باستثناء تعريفي القزكيٍت كابن ا١تقفع، حيث ال
رأل القزكيٍت أف الببلغة ىي مناسبة الوبلـ ١تقتضى اٟتاؿ مع فصاحتو، كرأل ابن 

 .ا١تقفع أف الببلغة ىي اإلجياز

كمن الببلغيُت ادثُت الذين عرفلا الببلغة، أٛتد ،تعريف المحدثينثانيا:
بقللو: "إف  (Ginng) فقد عرفها متأثران بتعريف الببلغي الغريب جينغ الشايب،

ا١تناسب للملضلع أك للحاجة على حاجة القارئ أك  الببلغة فن تطبيق الوبلـ
17".السامع

ىي البحث عن فنية القلؿ، كإذا فيقلؿ معرفان الببلغة:" أما أمُت ا٠تليل 
دب ىل القلؿ ا١تعرب عن ما كاف الفن ىل التعبَت عن اإلحساس باٞتماؿ فاأل

البحث ُب كيف يعرب القلؿ عن ىذا  اإلحساس باٞتماؿ، كالببلغة ىي
أما اليـل فيقلللف أهنا العلم أك " :كقاؿ علي اٞتمببلطي ُب تعريفها 11".اإلحساس

الفن الذم يعلمنا كيف انشئ الوبلـ اٞتميل ا١تؤثر ُب النفلس، أك يعلمنا كيف 
غة هبذا التعريف ىي اليت تتوفل بتقدًن القلااُت انشئ القلؿ األٚتل، إذ الببل

العامة، اليت تسيطر على االتصاؿ اللغلم، كىي اليت تلضح الطرؽ كاألساليب اليت 
يستطيع هبا األديب أف ينقل عن طريق الولمات كاٞتمل أفواره كآراءه إىل القارئ 

ينبغي أف  اليتعلى أحسن كجو ٦تون، كالببلغة ىي اليت تقدـ لنا ٚتلة من القلاعد 
اللغلم  تراعى ُب اظم الوبلـ، الذم يأخذ بالنفلس، كاليت تسهل عملية االتصاؿ

                                               
 .13ـ( 1761،ط أكىل )بَتكت : مؤسسة الوتب الثقافية، اللغة كالببلغةعدااف ذريل،  17
 17ا١ترجع افسو، 11
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مطابقة  الببلغة ىيكيعرفها عرفاف مطرجي بقللو:" 10".ُب صلر من التعبَت الفصيح
الوبلـ ١تا يقتضيو حاؿ ا٠تطاب مع فصاحة ألفاظو، كإذا علمنا أف ا١تقتضى ىل 

 ا٠تطاب ىل )ا١تقاـ( أصبح التعريف على الشول )االعتبار ا١تناسب( كأف حاؿ
التايل: "الببلغة ىي مطابقة الوبلـ لبلعتبار ا١تناسب للمقاـ، مع فصاحة 

 11."ألفاظو

التعاريف تقـل    كمن خبلؿ ما تقدـ من تعاريف ادثُت، ابلحظ أف ىذه
ا١تبلئم على أساس اعتبار الببلغة فنان يقـل على استخداـ الوبلـ اٞتميل كا١تؤثر ك 

للمعٌت، إهنم يعتربكف الببلغة علمان ينظم كحيدد القلااُت اليت ينبغي أف ٖتوم 
األدب. كىم بتعاريفهم ىذه خيتلفلف مع القدامى ُب اعتبار الببلغة علمان تارة كفنان 
تارة أخرل، كلونهم يتفقلف معهم ُب أهنا استخداـ الوبلـ اٞتميل ا١تؤثر ُب النفس 

 .كا١تناسب للملضلع

 تقسيم علم البالغة . ب

 ىي: علم البياف كعلم البديع كعلمأقساـ ك ثبلثة على علم الببلغة ينقسم 
ا١تعاين، كلول منها فركع متعددة، اختلفت ُب مراجع الببلغة كمصادرىا من باحث 

 .آلخر، كستلرد الباحثة فيما يلي تعاريف لعلـل الببلغة كفركعها الرئيسية

ث ُب كيفية مطابقة الوبلـ ١تقتضى اٟتاؿ. ىل علم يبحعلم ا١تعاين كىل . 1
كىل بالتايل الطريق اليت جيب أف يسلوها األديب لللصلؿ إىل ىذه الغاية. 

كل مقاـ ٔتا يفهم، كإإل ضاعت  كىنا يتلجب على األديب أف خياطب
                                               

  .077قاىرة : دار هنضة مصر للطبع كالنشر، د.ت.ط(، الطبعة الثااية )الاألصلؿ اٟتديثة لتدريس اللغة العربيةعلي اٞتمببلطي، 10
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ػ اإلاشاء  :يتألف علم ا١تعاين من األقساـ التالية 12.الغاية كذىبت الفائدة
 .ػ الفصل كاللصل ،جياز كاإلطناب كا١تساكاةاإل ،اإلسناد ،كا٠ترب

ىل علم يعرؼ بو كجله ٖتسُت الوبلـ بعد رعاية مطابقتو علم البديع ىل . 0
ما " إذا أ 13 .ككضلح داللتو ٠تللىا من التعقيد ا١تعنلم ١تقتضى اٟتاؿ،

يؤديها، قلنا إف البديع ىل أف يعمد األديب إىل  ااطلقنا من اللظيفة اليت
طاقات األلفاظ ُب ا١تعٌت كُب الصلرة  ُب افسو، بطريقة تفيد من التعبَت عما

يتألف علم البديع من األقساـ  14...".اأك ُب جرس األصلات كإحياءاهت
ثاايان: البديع ا١تعنلم  ك أكالن البديع اللفظي )اسنات اللفظية( :التالية

كا١تقابلة،  كمن أبرز أالاع البديع ا١تعنلم: الطباؽ،. )اسنات ا١تعنلية(
كالتلرية، كحسن التعليل كتأكيد ا١تدح ٔتا يشبو الذـ، كتأكيد الذـ ٔتا يشبو 
ا١تدح، كأسللب اٟتويم، كمراعاة النظَت، كاإلرصاد، كالعوس كالتبديل 
كا١تذىب الوبلمي. كمن أبرز أالاع البديع اللفظي: اٞتناس كالسجع، 

 .ُتالعجز على الصدر، كاالقتباس كالتضم كالتصريع، كرد
"علم يعرؼ بو إيراد ا١تعٌت اللاحد بطرؽ ٥تتلفة بالزيادة ُب ىل علم البياف،. 1

كضلح الداللة عليو كبالنقصاف، ليحًتز باللقلؼ على ذل ، عن ا٠تطأ ُب 
 :يتألف علم البياف من األقساـ التالية 15".مطابقة الوبلـ لتماـ ا١تراد

 .الونايةك  االستعارة ،اٟتقيقة كاجملاز، التشبيو
 

                                               
 .05عرفاف مطرجي،مرجع سابق، 12
 . 153عرفاف مطرجي، مرجع سابق، 13
 .01ـ(،1757جامعة دمشق، : )دمشقالببلغة العربية ُب فنلهنا ٤تمد علي سلطاين،  14
 .55السواكي،ا١ترجع السابق،   15
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 خصائص علم البالغة . ج

( تعد الببلغة الطريقة 1يتميز علم الببلغة ٔتجملعة من ا٠تصائص كىي 
( تعترب الببلغة 0اليت تساعد على بناء اص لغلم صحيح بعيد عن األخطاء، 
( تساعد الببلغة 1كسيلة من كسائل التفوَت ّتمالية الولمات ا٠تاصة بالنص، 

( 2ناسب لو حىت يستقيم معٌت اٞتمل كُب اختيار اللفظ السليم ُب ا١تواف ا١ت
تساىم الببلغة ُب تقدًن ٣تملعة من األفوار للواتب حىت يتمون من استخداـ 

 16بديع األلفاظ كبياف معاين الوبلـ بلضلح تاـ.

 أهداف تعليم علم البالغة . د

بأف تذكؽ  الطلبة( تعريف 1كأما أىداؼ تعليم علم الببلغة كما يلي 
ال يقف عند تصلر ا١تعٌت للنص بل يتجاكزه إىل معرفة األدب كفهمو فهما دقيقا 
(  بياف النلاحي اٞتمالية كالفنية ُب األدب ككشف 0ا٠تصائص كا١تزايا الفنية، 

من إاشاء الوبلـ اٞتيد ٔتحاكة  الطلبة( ٘توُت 1أسرار اٞتمل كتأثَته ُب النفس، 
كتقلًن إاتاجهم ( القدرة على إجادة ا١تفاضلة بُت األدباء 2النماذج الببلغية ك

 17األديب تقلديا فنيا سديدا عن طريق تولين ملوة النقد.

لقد تناكؿ العرب الببلغة بالبحث كالدراسة لسببُت: أحدمها فٍت: ففي 
بادئ األمر كاات "إرشادان كتعليمان للذين يريدكف اإلصابة ُب القلؿ، كرٝتان كمنهجان 

                                               
 .174)مصر : سبلمة ملسى  للنشر كالتلزيع،دت(،  ببلغة العصرية كاللغة العربيةالسبلمة ملسى،  16
 .107)مصر : سبلمة ملسى  للنشر كالتلزيع،دت(،  الببلغة العصرية كاللغة العربيةسبلمة ملسى،  17
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سياسية كالذين يتصدركف للوبلـ للخطباء كرجاؿ الفرؽ ا١تذىبية كدعاة ا١تذاىب ال
 27ة".الوثَت  أماـ اٞتملع

كمن ٍب صارت لتمييز جيد الوبلـ من رديئو، كإظهار ملاطن اٞتماؿ ُب 
األدب، كمن الببلغيُت الذين ْتثلا ُب ىذا العلم تأدية ٢تذا الغرض ابن طباطبا 
 الذم ألف كتاب عيار الشعر كْتث فيو صناعة الشعر كا١تيزاف الذم بو تقاس

 .ببلغتو، كقدامة بن جعفر الذم ألف كتاب اقد الشعر

ثاايهما ديٍت: فبعد ازكؿ القرآف الورًن بببلغتو اليت هبرت العقلؿ، بدأ العرب 
بدراسة أسرار ىذه الببلغة، ٔتا فيها من براعة ُب الًتكيب كالتصلير، كسبلمة ُب 

ورًن كليستلضحلا األلفاظ كعذكبة كسهللة كجزالة، ليربىنلا على إعجاز القرآف ال
 :أحوامو، كيتفهملا معاايو. كمن الوتب اليت ألفت ُب الببلغة تأدية ٢تذا الغرض

إعجاز القرآف للباقبلين، كالنوت ُب إعجاز القرآف للرماين، كدالئل اإلعجاز 
 .للجرجاين

 المبحث الثالث: المدخل السياقي 

 المدخل السياقي مفهوم . أ

على فهم معاىن  الطلبةؼ إىل حفز السياقي أاو يهد ١تدخلا اجمليد ؼعرك
. كعرؼ ىلم ر.كنيت )ُب رٝتاف، 21تعلمة كتربيطها باٟتياة اليلمية ا١تادة ا١ت
لنظر  الطلبةالتعليم السياقي ىل عملية التعليم اليت هتدؼ إىل مساعدة  20(0711

                                               
 .077)القاىرة : دار هنضة مصر للطبع كالنشر(، األصلؿ اٟتديثة لتدريس اللغة العربية كالًتبية الدينيةعلي اٞتمببلطي ػ أبل الفتلح التلاسي ػػ  27  

 .006(، 0710)القاىرة : دار الوتاب اٟتديث، اظريات التعليم كتطبيقها ُب عللـ اللغةعبد اجمليد عيساين،  21
42Rusman, Model-model Pembelajaran )Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 23. 
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معٌت ا١تلاد ا١تدركسةعن طريق تربيط ا١تلاد ٔتحتلل اٟتياة اليلمية أك السياؽ 
االجتماعي الثقاُب. بالولمة األخرل إف ُب التعليم السياقي كاف الشخصي ك 

من خبلؿ حفظ النظريات  الطلبةالتدريس ليس ٖتليل ا١تعللمات من ا١تعلم إىل 
للبحث عن قدرهتم  الطلبةط على تسهيل با١تنفصلة  عن اٟتياة اللاقعية، كلون الض

  من عمليتو. من ا١تعللمات ا١تدركسة. كالتعليم ال ينظر من إاتاجو بل

كما كتبو أٛتد فؤاد أفندم أف ا١تدخل السياقي ىل الفورة عن التعلم 
الذم يعلق ا١تلاد الدراسية با١تلاقف اللاقعية كيدفع الطلبة إىل جعل العبلقة بُت 

كيتلقى الطلبة العلـل من جهلدىم ُب بنائها .21ا١تعارؼ كتطبيقاهتا ُب حياهتم اليلمية
 بأافسها. 

 سياقينشأة المدخل ال. ب

أف اللعي عن أمهية ا١تدخل السياقي ُب عملية التعليم يبعث من الظاىرة اليت 
تدؿ على أف معظم الطلبة ال يستطيعلف أف جيعللا العبلقة بُت ما يعلمله كيطبقو ُب 
اٟتياة اللاقعية. كالسبب ىل أف التعلم مازاؿ يقدـ اٟتفظ دكف الفهم العميق الذم 

 رفله ُب ا١تلاقف اٞتديدة ُب حياهتم اللاقعية.يساعد الطلبة ُب تطبيق ما ع

 (Behavioristikكأخرت اشأة ىذا ا١تدخل بسبب عدـ اإلقتناع بالفورة السللكية )
ُب التعلم الذم يتجو ٨تل تدريبات ا١تثَتات كاالستجابة فحسب. كتعرقت فلسفة 

لفورة ٞتلف دكم. كلقد ترل ىذه ا  (Progresiveىذا ا١تدخل من الفورة التقدمية )

                                               
43Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat,2005),157. 
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أف الطلبة يتعلملف جيدا إذا كاف ما يتعلملاو يتعلق ٔتا قد تعلمله، كتولف عملية 
 22التعليم منتجة إذا كاف الطلبة يشًتكلف فيها بالفعل كاٞتد.

 ج. النظريات التي يعتمد عليها المدخل السياقي

 23ىناؾ عدة اظريات تؤسس ا١تدخل السياقي كىي كما يلي: 

 النظرية البنائية. 1

ل النظرية البنائية أاو البد للطلبة أف جيدكا كحيللةا األخبار ا١تعقدة تر 
بأافسهم،كأف يفحصلا األخبار اٞتديدة. كعلى الطلبة أف يسعلا كيبذللا 
جهلدىم ُب حل ا١تشوبلت كإجياد األشياء ألافسهم حىت يفهملا فهما جيدا 

لنظرية من كيستطيعلا تطبيق ما تعلمله ُب اجملبلت األخرل. كتطلرت ىذه ا
كاظريات عملية   (Vygotskyكفيجلتسوي )  (Piagetأعماؿ فيجلت )

 (.Brunerاألخبار كالنظريات النفسية الًتبلية مثل اظرية بركار )

كأىم ا١تبادئ النفسية كالًتبلية ىل أف ا١تدرس ليس ٣ترد معلما لطلبةه 
ناء بل ىل يعطيهم ا١تناسبات إلجياد أفوارىم كتطبيقها حىت يستطيعلا ب

 ا١تعارؼ بأافسهم كيستطيعلف استخداـ اسًتإتيتهم للتعلم.

 (Piaget) نظرية التطور التعليمي لفيجوت. 2

ذىبت ىذه النظرية إىل أف كل شخص عند اشأتو منذ اللالدة حىت بللغو دير 
 كىي : بأربع مراحل من التطلر ا١تمعرُب.

                                               
44Ibid.  
45Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual (Contextual teaching and learning) dikelas  (Jakarta 

: Cerdas Pustaka,2008), 40-57. 
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 لثااية من العمر.، منذ اللالدة حىت ا (sensorimotorاٟتسي اٟتركي )أ(   
 ( من الثااية إىل السابعة من العمر.praoperasionalب( ما قبل التمييز )

( من السابعة إىل اٟتادم عشر من operasi angketج( التمييز اإلستيباين )
 العمر.

 عشر إىل عمر البللغ. ( من اٟتادمoperasional formalد(  التمييز الرٝتي )
م التطلر ا١تعرُب يتعلق بإبتوار الطلبة ( أف معظPiagetكيرل فيجلت )

كجهلدىم ُب التعامل مع اآلخرين كالبيئة ايطة هبم.كيعتقد أف ا٠تربات 
اٞتسمية كتولين البيئة أمر مهم للتطلر. ككذل  التعامل االجتماعي مع األفراد 
كالزمبلء من افس ا١تستلل كخاصة ا١تناقشة كاجملادلة تساعد الطلبة ُب تلضيح 

 ر.األفوا

 العوامل الرئيسية للمدخل السياقي. د

 24كىناؾ اٞتلااب الرئيسية للمدخل السياقي كىي :

 Contructivisme  البنائية. 1

قليبل ٍب يعترب ىذا اٞتااب أساسا هبذا ا١تدخل كىل يرل أف ا١تعرفة يبنيها قليبل ف
ة بنفسو يتسعها بالسياؽ ادد. التعليم هبذا اٞتااب حياكؿ أف يرقئ معرفة الطلب

 عماليا كإبتواريا كإاتاجيا.

     Questioningاالستجواب . 2

                                               
46 Priyanti, Endah Tri, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Kontekstual (Malang : 

Universitas Negeri Malang,2002),2.   
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أف التعلم من خبلؿ االستجلاب حيث الدارسُت على معرفة األشياء كيلجههم 
 إىل اٟتصلؿ على  ا١تفاىيم كيساعد ا١تدرس ُب معرفة كفائة الدارسُت.

 Inquiryاالستعالم . 3

ؿ األساليب العلمية، كبو حيث ىذا اٞتااب الدارسُت على التعلم من خبل
يستطيع الدارس أف يبلحظ ملضلعا ما كيقدـ األسئلة لفهم ذل  ا١تلضلع ٍب 
حياكؿ أف يعطي اإلجابة كيبحث عن البيااات لتقلًن اإلجابة ٍب يقـل بتحليلها كيأٌب 
أخَتا با٠تبلصة. كيستطيع ىذا التعلم تطلير كفائة الدارس لبلتصاؿ، بينما يبدأ 

 م بالسؤاؿ ٍب تقرير اإلجابة أماـ زمبلئو.الدارس التعل

 Learning Community التعلم الجمعي. 2

يقًتح ىذا اٞتااب أف تولف ا١تفاىيم مأخلذة من ا١تشاركة مع الآلخرين خارج 
الفصل أك داخلو. كظهر ىذا النشاط ُب التعلم خبلؿ ا١تناقشة بُت الدارسُت 

 اجململعة متنلعة األعضاء كاٞتمل.أك 

 Modelingثيل التم. 5

أف التعلم هبذا اٞتااب يتجو إىل أف التعلم عن مهارة ما أك معرفة معينة يتبعها 
النملذج الذم يقلده الدارسلف. كليس ا١تدرس منلذجا كحيدا ُب التعلم، بل يستطيع 
 ا١تدرس أف يأخذ النملذج أك ا١تثاؿ من الآلخرين مثل ا٠ترباء أك الدارسُت أافسهم.
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 Reflectionإلنكاس التقويم / ا. 6

كىل اشاط يقـل بو ا١تدرس كالدارسلف ُب هناية الدراسة. كىم يطالعلف 
كيستجيبلف ٞتميع اللقائع أك األاشطة اللاقعة طلاؿ عملية التعلم بل يعطُت 

 ا١تقًتحات الضركرية لتحسُت التعلم.

 Authentic Assesmentوالتقييم األصيل أو الواقع . 7

ت اليت تقدـ التصلرات كاألخبار عن تطلر تعلم الطلبة. كىل عملية ٚتع البيااا
كيتجو إىل ا١تبلحظة كالتحليل كالتفسَت البيااات اجململعة طلاؿ عملية تعلم الطلبة 
كليس ٣ترد التقييم للنتيجة من التعلم. كيستطيع ا١تدرس استخداـ عدة كسائل 

كاإلاشاء أك التعبَت، للتقييم منها ا١تقابلة، كا١تناقشة أك اجملادلة، كا١تسرحية، 
 كبلرتلفلليل أكتقرير اللظيفة الشفهي أكالتحريرم كغَتىا.

من التعاريف السابقة استطيع أف ابلحظ أف ا١تدخل السياقي ىل ا١تدخل الذم 
يساعد الطلبة ُب البحث عن ا١تعٌت ٦تا تعلمو كتطبقو ُب السياؽ اللاقعي كتطلير 

 مهاراهتم ُب حياهتم اليلمية. 

 التعليم السياقيه. خصائص 

للتعليم السياقي خصائص كىي التلاصل اٞتيدة لتحصيل الفائدة، يعمل عمبل 
فعاال، ينظم الطلبة طريقة تعليمو بنفسو، كالتعاكف، حيافظ خصائص الطلبة، حيقق 

 25ا١تعيار العالية، يستعمل التقييم اٟتقيقي.

                                               
47Nurhadi,dkk. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) dan 

penerapannya dalam KBK (Malang : Universitas Negeri Malang,2002), 20. 
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ي، التعليم كقدـ بريتاين أف خصائصو سبعة، كىي : التعليم بالسياؽ اٟتقيق
ليعطي الطلبة الفرصة ليعمل اللاجبات ا١تفيدة،يقاـ التعليم بإعطاء ا٠تربة للطلبة 
بالتطبيق، يقاـ التعليم باٞتماعة، التعاكف بُت اآلخر ُب التعليم، التعليم فعاال عمليا 

 26كابتواريا، التعليم بالتنلع كالسركر.

 المبحث الرابع: فهم علم البالغة

الببلغة ىل يستلعب الطلبة عن كل ا١تلاد ُب علم الببلغة إما  ا١تراد بفهم علم  
 27كاف علم ا١تعاين أكعلم البياف أكعلم البديع من ااحية أربعة أشياء كىي:

 الببلغية كىي قضية كلية منطبقة عن علم الببلغة على ٚتيع جزئياتو القلاعد. 1
 أم ٔتعٌت تعبَت األسللب الببلغية كىي طريقة يعرب هبا بالتفوَت أك التعبَت. 0

كفيها إختيار األلفاظ ا١تناسبة  بشول لفظي يعرب هبا عن اظم الوبلـ أك ا١تعاين.
 كطريقة ترتيب األلفاظ اللافقة باستخداـ اللغة.

التعبَت كىل القلؿ أكاألمثلة اليت تًتجم من القلاعد كاألسللب ا١تعينة ُب علم .1
 الببلغة

أك اآلخر أف  ٚتالية ا١ترافق لسياقات اإلحساس القلبيةالذكؽ الببلغي ىل . 2
 الذكؽ ىل الشعلر القلبية اليت تتلفظ باللساف.

غة ىم الذين يستلعبلف عن أربعة بلأف الطلبة ا١تاىركف على علم البكلذل  
آايفا ُب علم الببلغة كىي القلاعد الببلغية كاألسللب الببلغية كالتعبَت كالذكؽ أشياء 

                                               
48Endah Tri Priyanti, Kurikulim Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Kontekstual (Malang : 

Universitas Negeri Malang,2002), 3. 
49HS. Mastna. Problematika Pengajaran Bahasa Arab di Indonesia. Makalah disajikan pada Pertemuan 

Ilmiah Nasional Bahasa Arab (PINBA I). (Malang, 24 Sep 1999) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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الببلغي، ال يوفي بالوفائة ا١تعريفية فقط )القلاعد الببلغية كاألسللب الببلغية كالتعبَت( 
 كلونو حيتاج الطلبة إىل الذكؽ الببلغي لوي يعرؼ الطلبة عن ٚتالية األلفاظ.

علم ا١تعاين: فصاحة ككبلـ خربم  ُب علم الببلغة كما يلي: كأما ا١تلاد اليت ٕتد 
: التشبيو كاجملاز علم البياف( 0لقصر كاإلجياز كاإلطناب كا١تساكة ك ككبلـ إاشائي كا

 ( علم البديع: ااسنات اللفظية كااسنات ا١تعنلية.1كالوناية ك
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 همدخل البحث ومنهج . أ

كمنه  البحث يستخدمو الباحث ُب ىذا البحث البحث كالتطليرم 
(Research & Development)  كىل طريقة البحث لتطلير إاتاج فعالية ا١تستخدمة

كحياكؿ الباحث بإاتاج الوتاب التعليمي ُب علم  37ليتفلؽ على ا١تشوبلت التعليمية.
سبلمي باباكاف شيلار٧تُت الببلغة با١تدخل السياقي لدم طلبة معهد كبلف جامبل اإل

 . شَتبلف

 نموذج البحث والتطوير. ب

 نملذجالتطلير ب يستخدمو الباحث ُب مراحل التطلير على أساس إجراءاتك 
لتصميم اظاـ التعليم.  Dick and Carry". كىذا النملذج مطلر على ADDIEأّدم "

   31كيتضمن ىذا النملذج ٜتس خطلات:

 
 بنملذج أّدم . إجراءات التطلير(1.1) الصلرة

                                               
50 Sugiyono, Metode Peneletian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: 

Afabeta,2010) hlm 407 
51 Sukmadinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya:2007) hlm 12. 
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 إجراءات البحث والتطويرج. 

ُب تطلير الوتاب التعليمى.  البد للباحث أف يقـل بعملية اإلجراءات البلزمة
 30كيسَت الباحث ُب عملية تطلير الوتاب التعليمي "الببلغية" على ا٠تطلات التالية:

 التحليل . 1
حظة ا١ترحلة األكىل ىي التحليل  كيستخدـ الباحث فيو أسللب ا١تبل

كا١تقابلة. كذل  ٔتبلحظة عملية التعليم داخل الفصل كٔتبلحظة ما يلّجهها 
ُب ا١ترحلة تعليم علم الببلغة الطلبة كا١تعّلم من ا١تشولة الطارئة أثناء 

يستخدـ الباحث أسللب اإلسبلمي.ككذل  عهد كبلف جامبل ا٠تامسة ٔت
لاؿ الطلبة للمرحلة ا١تقابلة ٞتمع البيااات من ا١تعّلم كمدير ا١تركز عن أح

كيتولف ٖتليل االحتياجات كا١تشولة ثبلثة ا٠تامسة ُب تعليم علم الببلغة. 
أشياء أ( ٖتليل االحتياجات كا١تشولة كب( ٖتليل ا١تنه  التعليمي كج( 

 ٖتليل خصائص الطلبة.
 التصميم. 0

ا١ترحلة الثااية ىي تصميم اإلاتاج. ا١تراد بو ٚتع ا١تعللمات ا١تستخدمة 
يط ا١تنت  كتصميمو. يرجى بو حل ا١تشوبلت ا١تلجلدة. كاألعماؿ فيو لتخط

إعداد ا٠تريطة الذىنية عن اإلحتياجات كإعداد اإلطار العاـ عن الوتاب 
التعليمي كإعداد تصميم كجو الوتاب التعليمي ملافقا بالعناصر ُب ا١تدخل 

 األداكات تقلًن الوتاب التعليمي. كٚتع ا١تراجع كإعداد  السياقي
 

                                               
52 Sukmadinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya:2007) hlm 12. 
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 التطلير. 1
ا١ترحلة الثالثة ىي تطلير اإلاتاج، كُب ىذه ا١ترحلة خيصص الباحث 
اتيجة التخطيط ُب مرحلة التصميم. كيطلر ٗتطيط ا١تنتاج ا١تفهـل  من 
خبلؿ ىذه ا٠تطلات: أ( كتابة الوتاب التعليمي )الوتاب التعليمي ُب علم 

كيقدـ الغبلؼ كما  الببلغة كيعد بتطبيق سبعة العناصر من ا١تدخل السياقي
ُب التخطيط( كيطلب تصديق الوتاب التعليمي على خبَت ا١تلاد كتصميم 

 .تنقيحات ا١تنتاجكالتقطيع ك  الوتاب
 التطبيق. 2

ا١ترحلة الرابعة ىي ٕتربة اإلاتاج. كىي عملية ٕتربة ا١تنت  ١تعرفة جلدتو 
لدم الطلبة  كفعاليتو. األعماؿ فيها عملية التعليم بالوتاب التعليمي ا١تطلر

 ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي.
 التقلًن. 3

كبعد أف يطبق الوتاب التعليمي فالباحث يستمر إىل التقلًن. كفيو عمبلف 
مها اإلختبار ١تعرفة فعالية استخداـ الوتاب العليمي كاإلستبااة )الطلبة 

 كا١تعلم( ١تعرفة عملي الوتاب التعليمي.

 تاج. تجربة المند

كيقصد من ىذه التجربة ٚتع ا١تعللمات لتعيُت مستلل فعالية إاتاج التطلير  
 تو.ككفاء
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 تصميم التجربة. 1
أشواال متعددة ىي التصميمات األكلية أك  التصميم التجرييبكيتخذ 
(، التصميمات شبو التجريبية pre/pseudo experimental designقبل التجريبية )

(quasi experimental designالتصميمات التجريبية ،)  ( اٟتقيقةtrue 

experimental designالعاملة )  (، التصميمات التجريبيةfactorial 

experimental design.)31 
كأما التصميم ا١تستخدـ ُب ٕتريب الوتاب التعليمي ا١تقًتح من البحث 

 يتأثر (،true experimental designاٟتقيقة )  التجريبية تصميم التطليرم فهل
 ُب استخدامها يتم اليت الضابطة كاجململعات التجريبية اجململعات بعدد التجرييب التصميم

بنملذج  ا١تستقل ا١تتغَت ُب التحوم عند ككذل  البعدية، االختبارات أثناء التجربة
 .(Post Test With Control Group Design)التقليدم  التجرييب التصميم

 مجتمع البحث وعينته. 2

٣تتمع البحث ُب ىذا البحث ىل ٚتيع الطلبة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة  إفّ 
بلمي باباكاف شيلار٧تُت شربلف ُب العاـ الدراسي  سٔتعهد كبلف جامبل اإل

طالبا.ككذل  كلها عينة البحث  17ـ، كعدد ٣تتمع البحث  1221-1220
عة ألف الطلبة فيو أقل من مائة. كيقسم الباحث فصبلف الفصل األكؿ كاجململ 

 7طبلبا كالفصل الثاين كاجململعة التجريبية تتولف من  17الضابطة تتولف من 
 طبلبا.

 
                                               

53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Remaja 
Alfabeta,2011),73. 
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 مصادر البيانات. 3
ُب اإلموااية كا١تشولة ا٠ترباء  كأّما مصادر البيااات يستخدـ الباحث

الطلبة كا١تعّلم ١تادة علم الببلغة كمدير معهد كبلف جامبل اإلسبلمي. يستخدـ ك 
يااات با١تبلحظة كا١تقابلة كاإلستبااة كاإلختبار كاللثائق. الباحث ُب ٚتع الب

 كيتولف البيااات ىذا البحث من البيااات األساسية كالثاالية.

 البيااات األساسيةأ( 

البيااات األساسية ىي ٖتصل البيااات من مصادر البيااات األكىل ُب 
تبااة من ا٠ترباء كالبيااات األساسية ُب ىذا البحث ىي اتائ  اإلس 32ا١تيدااية.
اتيجة االختبار البعدم من الطلبة ُب اجململعة التجريبية كا١تعلم ك  كالطلبة

 و كفعاليتو.كعمليحية الوتاب بلكالضابطة. كىذه البيااات ١تعرفة عن ص

 ب( البيااات الثاالية

البيااات الثاالية ىي ٖتصل البيااات من ا١تصادر الثاالية أك ا١تصادر 
البيااات الثاالية ُب ىذا البحث ىي بيااات 33ااات ا١تقتضيات.الثاالية من البي

أحد الطلبة ُب ا١ترحلة مدير ا١تعهد ك ا١تقابلة كا١تبلحظة من معلم علم الببلغة ك 
ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي باباكاف شيلار٧تُت شربلف. البيااات 

طلبة ُب تعليم علم ا١تقابلة ١تعرفة الوتاب ا١تستخدـ كا١تشولة ا١تلجلدة لدل ال
الببلغة ككفائة الطلبة فيو. كبيااات ا١تبلحظة ١تعرفة كيفية عملية تعليم علم 

 الببلغة فيو. 

                                               
54 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (Jakarta : Kencana,2017), 132. 
55 Ibid. 
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 أسلوب جمع البيانات. 4
 ا١تبلحظة ( أ

عند الدكتلر منذر الضامن ا١تبلحظة ىي عملية ٚتع ا١تعللمات عن ىي ك 
ُت يقـل كا١تبلحظة قد تولف مباشرة ح 34طريق مبلحظة الناس أك األماكن.

األشياء ك سللؾ معُت من خبلؿ اتصالو مباشرة باألشخاص أ الباحث ٔتبلحظة
تولف ا١تبلحظة غَت مباشرة حُت يتصل الباحث  كقداليت يدرسها. 

 كيقـل الباحث 35أعدىا اآلخركف. اليتكا١تذكرات  ربلت كالتقارييسجتبال
 . ار٧تُت شربلفا١تباشرة ُب معهد كبلف جامبل اإلسبلمي باباكاف شيل با١تبلحظة 

على ددة ١تعرفة اا١تبلحظة غَت  يستخدـ الباحث ااحية ا٢تدؼكمن 
ددة ١تعرفة اكاقع معُت أك ١تعرفة االحتياجات كا١تشولة، ٍّب تليها ا١تبلحظة 

ُب  كأما األدكات اليت يستخدمها الباحث .الوتاب التعليمي ا١تعدّ  مدل صدؽ
دليل ا١تبلحظة كُب ا١تبلحظة  دة  ىيٚتع البيااات بأسللب ا١تبلحظة ادّ 

 ا١تباشرة ىي الباحث افسو.

 ا١تقابلة  ( ب
ىي أداة من أدكات البحث، يتّم ٔتلجبها ٚتع ا١تعللمات اليت ديون 
الباحث من إجابة تساؤالت البحث أك اختبار فركضو، كتعتمد على مقابلة 
ث الباحث للمبحلث كجها للجو بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباح

كأّما ا١تقابلة ا١تقصلدة ىنا ىي ا١تقابلة  36كاإلجابة عليها من قبل ا١تبحلث.
                                               

 .72ـ(، 0775)عماف: دار ا١تسَتة،  العلمي أساسية البحثن، منذر ضام 34
 .127ـ(،  1775)الرباض: دار أسامة للنشر كالتلزيع،  البحث العلميذكقات عبيدات كعبد الرٛتن عدس ككايد عبد اٟتق،  35
 .166(، 1773)الرياض: موتبة العبيواف،  ا١تدخل إيل البحث ُب العللـ السللكيةصاحل بن أٛتد العّساؽ،  36
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لتعّمق كإل٘تاـ البيااات عن اٟتاجات كا١تشولة. كيقابل الباحث مع معلم اددة 
علم الببلغة ك أحد طلبة فيو )ا١ترحلة ا٠تامسة( عن ا١تشوبلت ا١تلجلدة ككيف 

الوتاب ا١تستخدـ ككفائة الطلبة فيو.  عملية تعليم علم الببلغة فيو باستخداـ
 دليل ا١تقابلة. ىيات البيااٚتع  ُب كأّما األدكات اليت يستخدمها الباحث

 االستبااة ( ج

االستبااة ىي أداة مفيدة من أدكات البحث العلمى للحصلؿ على 
اٟتقائق، كاللاصل إىل اللقائع كالتعرؼ على الظركؼ كاألحلاؿ كدراسة ا١تلقف 

كيقـل الباحث بتلزيع االستبااة  37آلراء يساعد ا١تبلحظة كيوملها.كاالٕتاىات كا
مباشرة إىل ا٠ترباء قبل التجربة كىل ا٠تبَت ُب علم الببلغة كا٠تبَت ُب اللسائل 
التعليمية كمعلم علم الببلغة ُب ذل  ا١تعهد كالعينة بعد التجربة. كمنلذج ىذه 

بو راسيس ليوَت، كتتولف من الذم يقـل  Skala Likert االستبااة سواال ليوَت
اختيارات: ملافق جدا كملافق كالش  كغَت ا١تلافق كغَت ملافق جدا كىل  3

إختيارات اإلستبااة للطلبة ك جيدجدا كجيد كمتلسط كااقص كااقص جدا كىل 
إختيارات اإلستبااة للخرباء كا١تعلم. يقدـ الباحث االستبااة للخرباء )ا٠تبَت ُب 

ُب اللسائل التعليمية( ١تعرفة صبلحية الوتاب ا١تعّد )قبل  علم الببلغة كا٠تبَت
التجربة(. كاإلستبااة للمعلم كالطلبة ١تعرفة عملية الوتاب ا١تعّد )بعد التجربة(. 
كأما األداكات اليت يستخدمها الباحث كىي كرقة الصدؽ الصبلحية للخرباء 

 .كصفحة اإلستبااة العملية للمعلم كالطبلب

 

                                               
 . 101(، 0777)دمشق: دار الفور، البحث العلمى أساستنو النظرية ك٦تارسة العلمية، رجاء كحيد دكيدرل،  37
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 ةالقيم الفصيلة 
 3 ملافق جدا
 2 ملافق
 1 الش 
 0 غَت ا١تلافق
 1 غَت ا١تلافق جدا

 47للطلبة اإلستبااة اتيجة(: معيار 1.1اٞتدكؿ )

 الدرجات التقدير
 3 جيد جدا
 2 جيد
 1 متلسط
 0 ااقص
 1 ااقص جدا

 41كا١تعلم للخرباء اإلستبااة اتيجة(: معيار 1.0اٞتدكؿ )

 االختبار ( د

مها الباحث ٞتمع ستخدأف يديون  اليتاألدكات تعد االختبارات أحد 
 تاجها إلجابة أسئلة البحث أك إختبار فركضو. البيااات اليت حي

                                               
60 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara,1999),314. 
61 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara,1999),314. 
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 Post) التقليدم التجرييب التصميمُب تصميم التجربة  يستخدـ الباحث

Test With Control Group Design ) ضابطة ٣تملعتُت على يعتمدالذم 
 الذم ا١تستقل ا١تتغَت عدا ما االختبار سلنف تعريضهما يتم حيث كٕتريبية،
١تعرفة  البعدم باجململعتُت االختبارك  40.التجريبية اجململعة على فقط يدخل

ٚتع  ُبها الباحثة كأما األدكات اليت تستخدم. ا١تعدّ  فعالية استخداـ الوتاب
 .األسللب ىي أسئلة االختبار ٢تذه اتالبياا

 أسلوب تحليل البيانات. 5
 البيااات كمها كما يلي:لتحليل  ُتأسللب احثيستخدـ الب

 التحليل الويفي/النلعي ( أ

يستخدـ الباحث التحليل الويفي لتقدًن البيااات على صلرة كصفية 
من تطلير الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة ا١تطلر با١تدخل السياقي. كىذا 
التحليل بنملذج ميلس كجلبرماف الذم يتولف من ثبلث خطلات، أكال، 

فيض البيااات ىل ٗتفيض البيااات ا١تهمة كاختيارىا من حيث ا١تلضلع ٗت
كالشول. ثاايا، عرض البيااات ىل عرض البيااات باللصف القصصى. 

  41ثالثا، ا٠تبلصة ىي أخذ ا٠تبلصة من البيااات السابقة.

 التحليل الومي  ( ب

خَتة من األنتائ  الصلر يريد أف يكالتحليل الومي يعٍت ٖتليل الذم 
 ُب تعليم علم الببلغة با١تدخل السياقي. الوتاب ير تطل 

                                               
62 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif …,.73. 
 63 Sugiono. Op.cit. 336-345. 
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 التحليل الومي لئلستبااة( 1

من ا٠ترباء بلرقة الصدؽ باستخداـ للستبااة  التحليل الومي
 برمز التايل : صفحة االستبااة

P=  x 100% 

 

 البياف التصنيف القيمة الرقم
 إىل تعديلديون استخدامو كال حيتاج  جيد جدا 61-177 .1

 جيد 41-67 .0
ديون استخدامو مع قليل من التعديل 

 كالتصحيح
 ال ديون استخدامو ك حيتاج إىل تعديل مقبلؿ 21-47 .1
 ال ديون استخدامو ك حيتاج إىل تعديل ااقص 01-27 .2
 ال ديون استخدامو ك حيتاج إىل تعديل ااقص جدا 7-01 .3

 42ديق كالتثبيتاتيجة التصمعيار (: 1.1اٞتدكؿ)      

باستخداـ صفحة  ا١تعلم كالطلبةمن للستبااة  التحليل الومي
 كاإلستجلاب برمز التايل : االستبااة

P=  x 100% 

 

 

 

                                               
64  Ridwan, Dasar-Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2016), 41. 
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 التصنيف القيمة
 جيد جدا 54-177
 جيد 34-53
 ااقص 27-33
 ااقص جدا  27>

 43كا١تعلم للطلبة اإلستبااةاتيجة ٣تملع معيار (: 1.2اٞتدكؿ)

 التحليل الومي لئلختبار(  0

كحيلل الباحث البيااات الومية اليت حصلت من اإلختبار 
اإلحصائي ١تعرفة فعالية الوتاب ا١تطلر، كىل  " tالبعدم بطريقة رمز "

 44ما يلي :
Mx-My = T 

(I/Nx + 1/Ny)  √ 
(Nx +Ny -2) 

 اإليضاح :

Mx : ا١تقياس ا١تعدؿ من اجململعة التجريبة 
My : ا١تقياس ا١تعدؿ من اجململعة الضابطة 

 اجململعة التجريبة٣تملع عدد اال٨تراؼ ا١تربع من اتائ   : 

 اجململعة الضابطة٣تملع عدد اال٨تراؼ ا١تربع من اتائ   : 
Nx :  اجململعة التجريبةعدد الطلبة من 
Ny :  اجململعة الضابطةعدد الطلبة من 

                                               
65 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta Rineka Cipta,2006),246. 
66 Sugiono. Op.cit. 273. 



 

23 

 

 الفصل الرابع
 وتحليلها ومناقستهاعرض اليانات 

 عرض البيانات وتحليلها . أ

كيقدـ ىذا الفصل عرض البيااات كٖتليلها كمنقاستها من تطلير الوتاب 
عهد كبلف جامبل اإلسبلمي باباكاف ٔتالتعليمي با١تدخل السياقي ُب الفصل ا٠تامس 

 Analysisكىي   ADDIEشيلار٧تُت شَتبلف. استخدـ ذل  التطلير بنملذج تطلير 
 Implementation )التطلير( ك Development)التصميم( ك Designيل( ك)التحل

)التقلًن(. كىذه بيااات البحث كٖتليلها كمناقشتها كل مرحلة  Evaluation)التطبيق( ك
 تطلير ذل  الوتاب التعليمي.

 (Analysisمرحلة التحليل ). 1
نه  كتشتمل مرحلة التحليل ُب ىذا البحث ٖتليل اإلحتياجات كٖتليل ا١ت

 كٖتليل خصائص الطلبة. كىذا بياف من مرحلة التحليل.
 ٖتليل اإلحتياجات ( أ

كحيتاج حضلر الوتاب التعليمي ا١تسهل للطلبة ُب ىذا الزماف خاصة ُب 
علم الببلغة، كما كقع ُب ا١تعاىد حلؿ الباحث. ككذل  حيتاج الوتاب 

م الطلبة عن التعليمي ُب علم الببلغة الذم يساعد عملية التعليم كترقية فه
 علم الببلغة ُب معهد كبلف جامبل اإلسبلمي باباكاف شيلار٧تُت شربلف.

 اتيجة ا١تقابلة مع معلم علم الببلغة ُب ذل  ا١تعهد:
كتولف سرعة قدرة فهم الطلبة ٥تتلفة بُت طالب كاحد مع طالب ( 1

 أخرل.
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لنظم كيولف الوتاب ا١تستخدـ ُب ذل  ا١تعهد كتابا الذم يشرح ا١تلاد با( 0
فقط بدكف تقدًن الشرح كاضحا كالتمرينات حىت دييل الطلبة خصلما 

 كالتولف الطلبة أف يشاركلا اشاطا ُب عملية التعليم. 
كيولف الوتاب ا١تستخدـ ُب ذل  ا١تعهد كتابا باللغة العربية حىت بعض ( 1

 الطلبة يشعركف بالصعلبة لفهمو.
 نه ٖتليل ا١ت ( ب

الببلغة ُب ذل  ا١تعهد ىل ا١تنه  الذم  ا١تنه  ا١تستخدـ عند تعليم علم
يألف قسم التعليم ُب  ذل  ا١تعهد. ا١تلاد ا١تختارة ُب تطلير كتاب الببلغة 
ىي ا١تلاد من كتاب جلىر ا١تونلف ألفو الشيخ عبد الرٛتن ا٠تضرم، من علم 

 ا١تعاىن كالبياف حىت علم البديع. 

 ذل  ا١تعهد :كىذا ا١تنه  ا١تستخدـ عند تعليم علم الببلغة ُب 

علم ا١تعاىن )اإلسناد كالقصر كالفصل كاللصل كاإلجياز  ا١تلاد
كاإلطناب كا١تساكة( كعلم البياف )التشبيو كاجملاز 
كالوناية( كعلم البديع )اسنات اللفظية كاسنات 

 ا١تعنلية(.

لوي يستطيع أف يفهملا الطلبة علم الببلغة اظرية  األىداؼ العاـ
 علم ا١تعاين كالبياف كالبديع.كعملية إما كاف 

األىداؼ 
 ا٠تاصة

الطلبة يستطيعلف أف يذكرك القلاعد كالتعاريف 
( الطلبة 0كا١تفهلمات ُب علم الببلغة صحيحة، 

يستطيعلف أف يذكرك األمثلة من القلاعد كالتعاريف 



 

25 

 

( الطلبة 1كا١تفهلمات ُب علم الببلغة صحيحة، 
إما كاف القرآف يستطيعلف أف حيددكا النصلص العربية 

الورًن أكاٟتديث النبلم أكالنصلص العربية األخرل 
على حسب القلاعد كالتعاريف كا١تفهلمات ُب علم 

 .الببلغة

 دقيقة x 27 1 اللقت

 ا١تنه  ا١تستخدـ عند تعليم علم الببلغة ُب ذل  ا١تعهد (:2.1) اٞتدكؿ
 

 ٖتليل خصائص الطلبة ( ج

ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي   كأما خصائص الطلبة ُب الفصل ا٠تامس
 كما يلي :

تولف الطلبة فيو ليس بالتعليم ُب ا١تعهد خاصة كلونهم التعليم ُب ( 1
 ا١تدرسة الرٝتية.

تولف الطلبة فيو ٥تتلفة َب العمر، بعض الطلبة من مرحلة ا١تتلاسطة ُب ( 0
 ا١تدرسة الرٝتية كبعضهم األخر من ا١ترحلة الثاالية.

خصلما عند عملية التعليم حىت يناـ بعض الطلبة عند  تولف الطلبة فيو( 1
 عملية التعليم.

بعد اظر ذل  التحليل فلذل  يطلر الباحث الوتاب التعليمي عن علم الببلغة ك 
 با١تدخل السياقي كهبذه ا٠تصائص اتاجة :
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التصميم ا١تمتع للطلبة كاختيار األللاف ككجلد الصلر لًتقية دكافع الطلبة ُب  ( أ
 تعليم.عملية ال

 تقدـ ا١تلاد باللغة اإلادكايسية اللاضحة كا٠تاصرة. ( ب
 لتيسَت الفهم. اٞتدكؿتزاد ا١تلاد ب ( ج
 يقدـ الوتاب األاظمة باللغة العربية. ( د
 (Desaignمرحلة التصميم ). 0

كا١ترحلة التالية بعد أف يفعل الباحث البحث األكؿ ّتمع ا١تعللمات كىي 
 التصميم ما قد حصل من ا١تعللمات.

 يطة الذىنيةا٠تر  ( أ

كتولف اتيجة ٖتليل اإلحتياجات  مصدرا ُب تطلير ٤تتلل الوتاب بنظر 
 ُب ىذا الوتاب كمايلي: ترتيبو. كأما اتيجة إعداد ا٠تريطة الذىنية

  
 علم ا١تعاين

اإلسناد كالقصر كالفصل كاللصل  
 كاإلجياز كاإلطناب كا١تساكة

     

 از كالونايةالتشبيو كاجمل  علم البياف  علم الببلغة

     

 اسنات اللفظية كاسنات ا١تعنلية  علم البديع  

 (: ا٠تريطة الذىنية من الوتاب2.1الصلرة )
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 إطار الوتاب التعليمي  ( ب

 ككيولف إطار الوتاب لتيسَت إعداد الوتاب التعليمي كما يلي،
DAFTAR ISI 

MUQODDIMAH 

PROSEDUR PENGGUNAAN 

PANDUAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

BAB I MUQADDIMAH 

 Pasal 1 Fashōhah 

„ILMU MA‟ĀNI 

BAB II ISNĀD 

 Pasal 1 Isnād KhAbari 
 Pasal 2 Musnād Ilaih 
 Pasal 3 Musnād 

 Pasal 4 Al-Khurūj „An Muqtadha Dzhāhir 
 Pasal 5 Muta‟alliqātu al-Fi‟li 

 Pasal 6 Isnād Insyā‟i 
BAB III QOSHOR 

 Pasal 1 Rukun Qashar 

 Pasal 2 Bagian Qashar 
 Pasal 3 Cara Qashar 

BAB IV FASHAL WASHAL 

 Pasal 1 Definisi Fashal Washal 
 Pasal 2 Fashal 

 Pasal 3 Washal 
BAB V IJĀZ, ITHNĀB DAN MUSĀWAH 

 Pasal 1 Ijāz 
 Pasal 2 Ithnāb 
 Pasal 3 Musāwah 

„ILMU BAYĀN 

PENDAHULUAN “DILĀLAH” 

BAB VI TASYBĪH 

 Pasal 1 Definisi dan Rukun Tasybīh 
 Pasal 2 Jenis Tasybīh 

BAB VII MAJĀZ 

 Pasal 1 Definisi Haqīqah dan Majāz 

 Pasal 2 Jenis-jenis Haqīqah dan Majāz 
 Pasal 3 Majāz Mursal 
 Pasal 4 Majāz Isti‟ārah 

 Pasal 5 Majāz Murakkab 
 Pasal 6 Majāz „Aqli 

BAB VIII KINĀYAH  
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 Pasal 1 Definisi Kināyah dan Rukunnya 

 Pasal 2 Jenis Kināyah 
 Pasal 3 Tujuan Kināyah 
„ILMU BADĪ‟ 

BAB IX MUHASSINĀT MA‟NAWIYYAH 

BAB X MUHASSINĀT LAFDZIYYAH 

 Pasal 1 Jinās 
 Pasal 2 Syaja‟ 
 Pasal 3 Muwāzanah,Mumātsalah,Qalb,Tasyrī‟ dan Iltizām 

 Pasal 4 Sariqāt 
 Pasal 5 Iqtibās 

 Pasal 6 Tadhmīn, „Aqd dan Hill 
 Pasal 7 Talmīh 
BAB X TADZNĪB : FĪ ALQĀB MINAL FĀN 

PERKATAAN YANG TIDAK DIANGGAP DUSTA 

PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 تصميم مظهر الوتاب التعليمي ( ج
 خطة مظهر غبلؼ الوتاب التعليمي( 1

تمل مظهر غبلؼ الوتاب التعليمي ملضلع الوتاب كبيااات يش
 الوتاب مناسبا با١تدخل ا١تستخدـ كىل ا١تدخل السياقي.

 تعيُت جنس اٟتركؼ( 0
 ك Bahnschriftكأما جنس اٟتركؼ ا١تستخدـ ُب الوتاب التعليمي كىل 

Traditional Arabic. كأما يستخدـBahnschrift    لوتابة ا١تلضلغ كا١تلاد
لوتابة األمثلة  Traditional Arabicباللغة اإلادكايسية كيستخدـ  الذم

 كالوتابة باللغة العربية.
 قياس اٟتركؼ ( 1

 10اقطة ك16كيولف قياس اٟتركؼ ُب ىذا الوتاب ثبلثة أالاع كىي 
اقطة لوتابة ا١تلضلع 16اقطة. يستخدـ قياس اٟتركؼ  17اقطة ك 

لوتابة ا١تلاد كيستخدـ قياس اقطة  10كاألمثلة كيستخدـ قياس اٟتركؼ 
 اقطة لوتابة التعريفات. 17اٟتركؼ 
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 ترتيب ٤تتلم الوتاب التعليمي( 2
كأما ترتيب ٤تتلل ىذا الوتاب كما يلي : )أ( ملضلع الوتاب )ب( 
دفتار اتلل )ج( مقدمة )د( إجراءة اإلستعماؿ )ق( إرشاد الًتٚتة )ك( 

 )ط( ا١تراجع.أىداؼ التعليم )ز( ا١تلاد )ح( التمرينات 
كىذا كتاب تعليمي الذم يشتمل من ملاد علـل الببلغة كىي علم ا١تعاىن 
كعلم البياف كعلم البديع. كخصائص ىذا الوتاب مع كتاب الببلغة األخر 
رتب با١تدخل السياقي. ا١تدخل السياقي ىل ا١تدخل الذم يركز التعليم على 

حياة الطلبة اليلمية  كيقصد بالسياؽ ىل أحلاؿ خربة الطلبة كخلفياهتم.
كخلفياهتم الثقافية، مع أف تعليم أحلاؿ الطلبة النفسية كاإلجتماعية كالثقافية 
ىي من عملية التعليم السياقي. كا١تدخل السياقي لو عناصر كاجبة ٕتد ُب كل 
أحلاؿ اليت تتعلق بو إما كاف ُب عملية التعليم أك الوتاب التعليمي أكغَت ذل . 

 اليت تظهر ُب ىذا الوتاب منها :كىي سبعة عناصر 

 Contructivisme  البنائية( 1

يعترب ىذا العنصر أساسا هبذا ا١تدخل كىل يرل أف ا١تعرفة يبنيها قليبل 
قليبل ٍب يتسعها بالسياؽ ادد. التعليم هبذا اٞتااب حياكؿ أف يرقئ ف

دؿ أف معرفة الطلبة بنفسو عماليا كإبتواريا كإاتاجيا. كىذه دالئل اليت ت
 ىذا الوتاب استخداـ اٞتااب البنائي ُب ٤تتليو.

 

 

 



 

30 

 

     Questioningاالستجلاب ( 0

أف التعلم من خبلؿ االستجلاب حيث الدارسُت على معرفة األشياء 
كيلجههم إىل اٟتصلؿ على  ا١تفاىيم كيساعد ا١تدرس ُب معرفة كفائة 

 الدارسُت.

 Inquiryاالستعبلـ ( 1

ُت على التعلم من خبلؿ األساليب العلمية، حيث ىذا اٞتااب الدارس
كبو يستطيع الدارس أف يبلحظ ملضلعا ما كيقدـ األسئلة لفهم ذل  
ا١تلضلع ٍب حياكؿ أف يعطي اإلجابة كيبحث عن البيااات لتقلًن اإلجابة 
ٍب يقـل بتحليلها كيأٌب أخَتا با٠تبلصة. كيستطيع ىذا التعلم تطلير كفائة 

ا يبدأ الدارس التعلم بالسؤاؿ ٍب تقرير اإلجابة أماـ الدارس لبلتصاؿ، بينم
 زمبلئو.

 Learning Communityالتعلم اٞتمعي ( 2

يقًتح ىذا اٞتااب أف تولف ا١تفاىيم مأخلذة من ا١تشاركة مع 
الآلخرين خارج الفصل أك داخلو. كظهر ىذا النشاط ُب التعلم خبلؿ 

 ضاء كاٞتمل.ا١تناقشة بُت الدارسُت أكاجململعة متنلعة األع

 Modelingالتمثيل ( 3

أف التعلم هبذا اٞتااب يتجو إىل أف التعلم عن مهارة ما أك معرفة 
معينة يتبعها النملذج الذم يقلده الدارسلف. كليس ا١تدرس منلذجا 
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كحيدا ُب التعلم، بل يستطيع ا١تدرس أف يأخذ النملذج أك ا١تثاؿ من 
 م.الآلخرين مثل ا٠ترباء أك الدارسُت أافسه

 Reflectionاإلاواس ( 4

كىل اشاط يقـل بو ا١تدرس كالدارسلف ُب هناية الدراسة. كىم 
يطالعلف كيستجيبلف ٞتميع اللقائع أك األاشطة اللاقعة طلاؿ عملية 

 التعلم بل يعطُت ا١تقًتحات الضركرية لتحسُت التعلم.

 Authentic Assesmentكالتقييم اللاقع ( 5

ليت تقدـ التصلرات كاألخبار عن تطلر كىل عملية ٚتع البيااات ا
تعلم الطلبة. كيتجو إىل ا١تبلحظة كالتحليل كالتفسَت البيااات اجململعة 
طلاؿ عملية تعلم الطلبة كليس ٣ترد التقييم للنتيجة من التعلم. كيستطيع 
ا١تدرس استخداـ عدة كسائل للتقييم منها ا١تقابلة، كا١تناقشة أك اجملادلة، 

اشاء أك التعبَت، كبلرتلفلليل أكتقرير اللظيفة الشفهي كا١تسرحية، كاإل
 أكالتحريرم كغَتىا.

 د( ٚتع ا١تراجع
 كأما ا١تراجع ا١تستخدمة ُب تأليف ىذا الوتاب كىي:  

 
1. Abdur Rahman Al-Akhdhari. tt. Syarh Jauhar Al-Maknūn Fī Al-Ma‟āni 

Wa Al-Bayān Wa Al-Badī‟. Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. 

2. Achmad Sunarto. 2008. Terjemah Jauhar al-Maknun (karya Abdur 

Rahman Al-Akhdhari). Surabaya : Mutiara Ilmu. 

3. Ali Jarim dan Usman Mustofa. 1999. Al-Balāghah al-Wādihah. 

Bandung : Sinar Baru Algensindo. 

4. Robit Hasymi Yasin. 2018. Skema dan Tabel Al-Jauhar Al-Maknun. 

Cirebon : Yayasan Tunas Pertiwi Kebon Jambu. 

 



 

32 

 

 ق( إعداد اداكات تقييم الوتاب التعليمي
كأما األداكات ا١تستخدمة لتقييم الوتاب التعليمي ُب ىذا البحث فهي 
كرقة الصدؽ الصبلحية للخرباء كصفحة اإلستبااة العملية للمعلم كالطبلب 

 كاإلختبار البعدم.
ثبلثة جلااب ُب كرقة الصدؽ الصبلحية ٠تبَت ا١تادة كىي كيولف 

صبلحية اتلل كصبلحية التقدًن كيزيد الباحث جاابا مناسبا باحتياج البحث 
كىل جااب ا١تدخل السياقي ألف الوتاب التعليمي ا١تطلر با١تدخل السياقي. 

 كأما شرحها كما يلي :
 صبلحية اتلل( 1

حية اتلل  بثبلثة مؤشرات كتولف سبعة اقاط ُب جااب صبل
 كىي ملافقة ا١تلاد مع أىداؼ التعليم كدقة ا١تلاد كجديد ا١تلاد.

 صبلحية التقدًن( 0
كتولف أحد عشر اقطة ُب جااب صبلحية التقدًن بثبلثة مؤشرات 

 كىي طريقة التقدًن كدعامة التقدًن كتقدـ التعليم.
 ملافقة الوتاب با١تدخل السياقي( 1

قاط ُب جااب صبلحية التقدًن ٔتؤشراتاف كىي كتولف تسعة ا
 اٟتقيقة السياقية كالعناصر السياقية.

كٕتد مؤشرتاف ُب اٟتقيقة السياقية كمها كجلد العبلقة بُت ا١تلاد 
با١تعللمات للطلبة كإموااية حث الطلبة جيعللف العبلقة بُت 

 ا١تعرفات ٢تم بتطبيقها َب اٟتياة اليلمية.
  البنائيةالعناصر السياقية كىي: كٕتد سبعة مؤشرات ُب 

Contructivisme الستجلاب كاQuestioning الستعبلـ كاInquiry 

 Modelingلتمثيل كا Learning Communityلتعلم اٞتمعي كا
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 .Authentic Assesmentكالتقييم اللاقع  Reflectionإلاواس كا

 كاٞتدكؿ كما يلي:
No Aspek Indikator 

Nomor 
Butir 

1. 
Kelayakan 

Isi 

a. Kesesuaian materi 
dengan tujuan 

pembelajaran 

1,2,3 

b. Keakuratan Materi 4,5,6 

c. Kemutakhiran Materi 7 

2. 
Kelayakan 
Penyajian 

a. Teknik Penyajian 8,9 

b. Pendukung Penyajian 10,11,12 

c. Penyajian Pembelajaran 13-18 

3. 

Kesesuaian 

dengan 
Pendekatan 
Kontekstual 

a. Hakikat pendekatan 
kontekstual 

19,20 

b. Komponen pendekatan 

kontekstual 
21-27 

Jumlah Butir 27 

 ق الصبلحية ٠تبَت ا١تادةيصدتكرقة ال( : مؤشرات 2.0اٞتدكؿ )      
كيولف جااباف ُب كرقة الصدؽ الصبلحية ٠تبَت تصميم الوتاب كىي 

 ًن كٕتد عدة ا١تؤشرات كما يلي :صبلحية الرسلمات كصبلحية التقد
 صبلحية الرسلمات( 1

صبلحية كتولف اثناف كعشركف مؤشراة من ٜتسة اقاط ُب جااب 
)ثبلت قلاعد اللضع ُب إعداد الوتاب التعليمي كتنظيم  الرسلمات

تصميم الغبلؼ كقياس القرطاس كملافقة التلضيحية كتنظيم 
 اارؼ كتنظيم تصميم صفحة اتلل(.

 حية التقدًنصبل( 0
 صبلحية التقدًنكتولف عشرة مؤشرات من اقطتاف ُب جااب 
 )إعداد الوتاب ككماؿ العناصر(. كاٞتدكؿ كما يلي:
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No Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 

1. 
Kelayakan 

Grafis 

a. Konsistensi 

Penyusunan Tata 
Letak Pada Buku  

1,2,3 

b. Pengaturan Desain 

Sampul dan Ukuran 
Kertas 

4,5,6 

c. Kesesuaian Ilustrasi 7-10 

d. Pengaturan Tipografi 11-17 

e. Pengaturan Desain 
Layout Halaman Isi 

18-22 

2. 
Kelayakan 

Penyajian 

a. Penyusunan Buku  23-24 

b. Kelengkapan 
Komponen 

25-32 

Jumlah Butir 16 

 ٠تبَت تصميم الوتابية ق الصبلحيصدتكرقة المؤشرات  (:2.1)اٞتدكؿ     
كاألداكات ا١تصنلعة يشرفها ا١تشرؼ َب البحث أكال كبعد ذل  يصدقها  

ا٠تبَت من ا١تلاد )األستاذ الدكتلر ىر. تلفيق الرٛتن ا١تاجستَت كىل معلم ُب 
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة ملالاا مال  إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية 

وتاب )األستاذ الدكتلر عبد اللىاب رشيدم ماالا ( كا٠تبَت من تصميم ال
ا١تاجستَت كىل معلم ُب قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة ملالاا مال  إبراىيم 
اإلسبلمية اٟتولمية ماالا (. كاتيجة تصديقها أف األداكات ا١تلجلدة لتقييم 

 الوتاب التعليمي صاٟتة الستعما٢تا بدكف التنقيحات.
مها الباحث ١تعرفة عملية الوتاب ا١تطلر كأما األداكات اليت يستخد

صفحة اإلستبااة العملية للمعلم كالطبلب. كمنلذج ىذه االستبااة سواال 
 3الذم يقـل بو راسيس ليوَت، كتتولف من  Skala Likert ليوَت

اختيارات: ملافق جدا كملافق كالش  كغَت ا١تلافق كغَت ملافق جدا كىل 
جدا كجيد كمتلسط كااقص كااقص جدا إختيارات اإلستبااة للطلبة كجيد
 كىل إختيارات اإلستبااة للمعلم. 
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كتولف اإلستبااة للمعلم ثبلثة جلااب كىي ٤تتلل/ا١تلاد فيو مؤشرتاف 
ملافقة ا١تلاد كسهللة اللغة للمفهـل ٍب مظهر الوتاب فيو ثبلث مؤشرات 
م ىي كضلح اإلرشاد كاظامية الوتابة ك٦تتعة الوتاب التعليمي ٍب تعلي
الوتاب فيو ثبلث مؤشرات ىي سهللة التطبيق كظهلر التعليم النفسي 

 للطلبة كملافقة الوتاب التعليمي الستعمالو.
No Aspek  Indikator No 

Butir 

1. Isi/Materi Buku 

a. Kesesuaian materi 4, 8, 9 

b. Kemudahan bahasa untuk 

dipahami 
5, 10 

2. Tampilan Buku 

a. Kejelasan petunjuk 1 

b. Sistematis 3 

c. Kemenarikan buku ajar 11, 12 

3. 
Keterlaksanaan 
Pembelajaran 

Buku 

a. Kemudahan diterapkan 2, 14 

b. Memunculkan 
kemandirian belajar santri 

6 

c. Kecocokan digunakannya 

buku 
7, 13 

 كرقة اإلستبااة للمعلممؤشرات  (:2.2) اٞتدكؿ
 

اة للطلبة ٜتسة جلااب كىي اتلل كالتقدًن كاللغة كتولف اإلستبا
 كىي كما يلي: كا١تمتعة كا١تنفعة كتولف أربعة كعشركف مؤشراة

Aspek  Indikator No.Butir 

Isi 

a. Ketertarikan terhadap isi 

2,3,4,7,8,15,2

1,23 

b. Keterkaitan isi dengan 
pengalaman 

c. Kemudahan memahami 

isi 

Penyajian 
d. Kemudahan penyajian 9,14,16,18,19,

23 e. Kelengkapan Penyajian 

Bahasa 
f. Kesesuaian bahasa dengan 

kaidah 
11,12,13 

Kemenarikan 
g. Kemenarikan untuk 

dipelajari 
1,10,17 
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Kebermanfaatan 
h. Kebermanfaatan untuk 

digunakan 
5,6,21,24 

Jumlah 24 

 بااة للطلبةاإلست جلااب( : 2.3) اٞتدكؿ
 (Developmentمرحلة التطلير ). 1

 كأما األعماؿ ُب ىذه ا١ترحلة كما يلي :

 أ(كتابة الوتاب التعليمي على أساس خطة الوتاب

يطلر الباحث ا١تلاد من خبلؿ إطار كتابة الوتاب حىت يولف كتابا كامبل 
د ُب  كا١تدخل السياقي لو عناصر كاجبة ٕتعن علم الببلغة با١تدخل السياقي. 

كل أحلاؿ اليت تتعلق بو إما كاف ُب عملية التعليم أك الوتاب التعليمي أكغَت 
 ذل . كىي سبعة عناصر اليت تظهر ُب ىذا الوتاب منها :

 Contructivisme  البنائية( 1

يعترب ىذا العنصر أساسا هبذا ا١تدخل كىل يرل أف ا١تعرفة يبنيها 
التعليم هبذا اٞتااب حياكؿ أف يرقئ  قليبل ٍب يتسعها بالسياؽ ادد.قليبل ف

معرفة الطلبة بنفسو عماليا كإبتواريا كإاتاجيا. كىذه دالئل اليت تدؿ أف 
ىذا الوتاب استخداـ اٞتااب البنائي ُب ٤تتلىو. يرتب ىذا الوتاب ُب  

البنائي ُب الوتاب كل الباب أف يبدأ من األسئلة. كىذا دليل من اٞتااب 
 ا١تطلر:

 
 ا١ترشدة ألسئلةا:  (2.0)الصلرة 
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 ٍب األاظمة عن ا١تادة،

 

 األاظمة(: 2.1)الصلرة 
 عن ا١تادة، ريطة الذىنيةٍب ا٠ت

 
 ( : ا٠تريطة الذىنية2.2)الصلرة 

 ٍب ا١تلاد،

 
 ا١تلاد( : 2.3الصلرة )

 ٍب اإلاواس كالتقلًن

 
 اإلاواس كالتقلًن( : 2.4)الصلرة 

 ٍب التمرينات اإلستعبلمية

 
 التمرينات اإلستعبلمية( : 2.5)الصلرة 
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     Questioningاالستجلاب ( 0

أف التعلم من خبلؿ االستجلاب حيث الطلبة على معرفة األشياء 
كيلجههم إىل اٟتصلؿ على  ا١تفاىيم كيساعد ا١تعلم ُب معرفة كفائة 

 الدارسُت.

 
 ئلستجلابالدليل ل( : 2.6الصلرة )

 Inquiryاالستعبلـ ( 1

ذا اٞتااب الدارسُت على التعلم من خبلؿ األساليب العلمية، حيث ى
كبو يستطيع الدارس أف يبلحظ ملضلعا ما كيقدـ األسئلة لفهم ذل  
ا١تلضلع ٍب حياكؿ أف يعطي اإلجابة كيبحث عن البيااات لتقلًن اإلجابة ٍب 
يقـل بتحليلها كيأٌب أخَتا با٠تبلصة. كيستطيع ىذا التعلم تطلير كفائة 

رس لبلتصاؿ، بينما يبدأ الدارس التعلم بالسؤاؿ ٍب تقرير اإلجابة أماـ الدا
 زمبلئو. 

 
 ( : األسئلة ُب اٞتااب اإلستعبلمي2.7الصلرة )
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 الدليل للجااب االستعبلمي( : 2.17)الصلرة 

 Learning Communityالتعلم اٞتمعي ( 2

مع الآلخرين  يقًتح ىذا اٞتااب أف تولف ا١تفاىيم مأخلذة من ا١تشاركة
خارج الفصل أك داخلو. كظهر ىذا النشاط ُب التعلم خبلؿ ا١تناقشة بُت 

 الطلبة أكاجململعة متنلعة األعضاء كاٞتمل.

 
 ( : الدليل للتعلم اٞتمعي2.11ة )الصلر 

 Modelingالتمثيل ( 3

أف التعلم هبذا اٞتااب يتجو إىل أف التعلم عن مهارة ما أك معرفة معينة 
ملذج الذم يقلده الدارسلف. كليس ا١تدرس منلذجا كحيدا ُب يتبعها الن

التعلم، بل يستطيع ا١تدرس أف يأخذ النملذج أك ا١تثاؿ من الآلخرين مثل 
 ا٠ترباء أك الدارسُت أافسهم.
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 لتمثيل: الدليل ل (2.10) الصلرة

 Reflectionاإلاواس ( 4

. كىم يطالعلف كىل اشاط يقـل بو ا١تدرس كالدارسلف ُب هناية الدراسة
كيستجيبلف ٞتميع اللقائع أك األاشطة اللاقعة طلاؿ عملية التعلم بل يعطُت 

 ا١تقًتحات الضركرية لتحسُت التعلم.

 
 ئلاواسل( : الدليل 2.11)الصلرة 

 Authentic Assesmentكالتقييم اللاقع ( 5

كىل عملية ٚتع البيااات اليت تقدـ التصلرات كاألخبار عن تطلر تعلم 
الطلبة. كيتجو إىل ا١تبلحظة كالتحليل كالتفسَت البيااات اجململعة طلاؿ 
عملية تعلم الطلبة كليس ٣ترد التقييم للنتيجة من التعلم. كيستطيع ا١تدرس 
استخداـ عدة كسائل للتقييم منها ا١تقابلة، كا١تناقشة أك اجملادلة، كا١تسرحية، 

لظيفة الشفهي أكالتحريرم كاإلاشاء أك التعبَت، كبلرتلفلليل أكتقرير ال
 كغَتىا.
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 الدليل للتقييم اللاقعي ( :2.12)الصلرة 

 
يناسب با١تدخل السياقي   كتصميم الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة الذم

 كما يلي:
 
 غبلؼ الوتاب التعليمي( 1

كيتولف الغبلؼ من ملضلع الوتاب كا١تؤلف كالصلرة. كتابة ملضلع 
ا١تلضلع باألللاف ا١تمتعة كاللاضحة.  آلخر ككتبالوتاب أكرب كأكضح من ا

ككذل  كجلد كتابة مؤلف الوتاب َب الغبلؼ. ككذل  إختيار الصلرة 
ا١تمتعة البسيطة كاألللاف ا١تختلفة. لوي حيث الطلبة لتعليم علم الببلغة 

 ٣تتهدا كسركرا.
 

 

 

 

 

 

 

 للغبلؼالدليل  ( :2.13الصلرة )
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 فهرسة الوتاب( 0
الوتاب عدة ا١تلضلع كظهلر الصفحة الذم جيد ُب  كتشتمل فهرسة 

ذل  الوتاب. كأىدافها لتيسَت الطلبة َب كجد الصفحة اليت يتعلمها 
 الطلبة.
 
 
 
 
 
 

 
 فهرسة الوتابالدليل ل ( :2.14الصلرة ) 

 ا١تقدمة( 1
كتشتمل ا١تقدمة كلمة الشور  كالصبلة كالسبلـ إىل رسلؿ ا كأمهية 

يااات القصَتة عن الوتاب كأىداؼ كتابة الوتاب كرجاء علم الببلغة كالب
 الواتب عن منفعة الوتاب.

 
 

 

 

 

 

 

 لمقدمة( : الدليل ل2.15الصلرة )
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 إجرءات اإلستعماؿ( 2

كتشتمل إجرءات اإلستعماؿ شركط االستعماؿ كخطلات االستعماؿ. 
 لوي يولف عملية التعليم طبلقا كفعاال. كتقدـ ىذه إجرءات اإلستعماؿ

 

 

 
 
 
 

 جرءات اإلستعماؿ( : الدليل إل2.16)الصلرة 
 إرشاد الًتٚتة( 3

إرشاد الًتٚتة قلاعد الًتٚتة كالوتابة من الوتابة باٟتركؼ كتشتمل 
 العربية إىل اٟتركؼ اإلادكايسية.

 

 

 
 

 رشاد الًتٚتةالدليل إل ( :2.17)الصلرة 
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 أىداؼ التعليم( 4

كا٢تدؼ ا٠تاص. كىذه  كتشتمل أىداؼ التعليم ضرباف ا٢تدؼ العاـ
 األىداؼ أساسيا لتعيُت ا١تلاد كالتمرينات. 

 

 

 

 

 ىداؼ التعليم: الدليل أل (2.07)الصلرة 
 عملية التعليم( 5

تعد ا١تلاد ُب ىذا الوتاب التعليمي كاضحا كبسيطا. كتولف تفصيل 
ا١تلاد ُب عدة أعماؿ التعليم لوي ا١تلاد ا١تقدمة تولف السهللة للدراسة 

يب. كلول ا١تلضلع عناصر منها بيااات عمل التعليم أكا١تلضلع كالًتت
 كاألسئلة ا١ترشدة كالنظم كاٞتدكؿ كا١تلاد كالتمرينات.

 بيااات عمل التعليم أكا١تلضلع ( أ)

كتعد بيااات عمل التعليم أكا١تلضلع لتيسَت الطلبة ُب تعرؼ ا١تلاد 
 ا١تدركسة. 

 بيااات عمل التعليم( : الدليل ل2.01)الصلرة 
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 األسئلة ا١ترشدة ( ب)

كتعد األسئلة ا١ترشدة عدة األسئلة اليت تتعلق با١تلاد ا١تدركسة 
 لتطبيق اٞتااب البنائي كاإلستجلاب مها من  اٞتلااب السياقية.

 

 
 

 ؤلسئلة ا١ترشدةالدليل ل ( :2.00)الصلرة 

 )ج( النظم

كيعد ىذا الوتاب النظم عن ا١تلاد باللغة اإلادكايسية لتيسَت فهم 
 د كقلة حفظ القلاعد منها.ا١تلا

 

  

 للنظم ( : الدليل2.01)الصلرة 

 )د( ا٠تريطة الذىنية

فهل إلعطاء اإلطار العاـ عن  ا٠تريطة الذىنيةكأما ىدؼ إعداد  
 ا١تلاد كلتيسَت فهم ا١تلاد للطلبة.
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 للخريطة الذىنيةالدليل  :( 2.02)الصلرة 

 )ق( تقدًن ا١تلاد

ؼ البسيطة كالقلاعد السهللة للفهم كاألمثلة كتشتمل ا١تلاد التعار   
 السياقية.

 

 

 تقدًن ا١تلادالدليل ل ( :2.03)الصلرة 

 )ك( التمرينات

كجيد لول الوتاب التعليمي التمرينات بعد ا١تلاد كىدفو لتدريب  
الطلبة عن ا١تلاد اليت قد درسو ك١تعرفة ترقية فهم الطلبة عن ا١تلاد 

لسياقية كعي التمرينات من اٞتااب ا١تقدمة.كفيها التمرينات ا
 االستعبلمى.
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 للتمرينات ( : الدليل2.04)الصلرة 

 )ز( ا١تراجع

كتعد ا١تراجع إلعطاء ا١تعللمات كالتلجيهات للقارء إذا يريد أف  
 يستمر دراستو. كىذه ا١تراجع اليت ٕتد ُب ىذا الوتاب التعليمي.

 

 

 

 الدليل للمراجع ( :2.05)الصلرة 

 عب( التقطي

كبعد مرحلة كتابة الوتاب التعليمي حىت يناؿ الباحث الوتاب 
التعليمي أكال ٍب يستمر الباحث أف يطلب إشراؼ ا١تشرؼ كتلجيهو كإقًتاحتو 
عن الوتاب التعليمي ا١تطلر. كبعد ذل  يصحح الباحث ذل  الوتاب كما 
شرفو ا١تشرؼ. كبعد ذل  يطلب إشراؼ ا١تشرؼ كتلجيهو كإقًتاحتو عن 
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ب التعليمي ا١تطلر مرة أخرل حىت يصدقو ا١تشرؼ كيفضلو لتصديق ذل  الوتا
 الوتاب إىل خبَت ا١تلاد كالتصميم.

 ج(تصديق اإلاتاج )الوتاب التعليمي ا١تطلر(

كتصديق اإلاتاج ىل يطلب الباحث أف يصدؽ خبَت ا١تلاد كالتصميم 
ت عن الوتاب التعليمي ا١تطلر. كعلى أساس تصديق ا٠تبَت ترجى اإلقًتاحا

عيلب الوتاب كعجزه كعلتو حىت حيسنها الباحث. كبعد ٖتسُت الوتاب 
 فيلجو الباحث ا٠تبَت لطلب التصديق من خبلؿ كرقة التصديق الصبلحية.

كأما ا٠تبَت لتصديق ا١تلاد فهل األستاذ الدككتلر ىر. تلفيق الرٛتن معلم 
معة ملالاا مال  علم الببلغة كالعلـل األخرل ُب قسم تعليم اللغة العربية ّتا

إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية ماالا . كأىداؼ ىذا التصديق لنيل ا١تعللمات 
 كاإلقًتاحات عن الوتاب التعليمي ا١تطلر خاصة من جااب ا١تلاد.

كأما ا٠تبَت لتصديق تصميم الوتاب فهل األستاذ الدكتلر عبد اللىاب 
العليا ّتامعة ملالاا مال  رشيدم معلم قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات 

إبراىيم اإلسبلمية اٟتولمية ماالا . كأىداؼ ىذا التصديق لنيل ا١تعللمات 
كاإلقًتاحات عن الوتاب التعليمي ا١تطلر خاصة من جااب تصميم الوتاب 
ككمالو. كيولف تنفيذ التصديق بإعطاء كرقة التصديق الصبلحية على أساس 

 حث بنظر إحتياجاة البحث.رىا الباكطل  BSNPكرقة التصديق ؿ 
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 اتيجة تصديق خبَت ا١تلاد كتصنيف الوتاب( 1

كيولف الباحث أف يعرؼ اٞتلااب اليت ٖتتاج للتحسُت من خبلؿ تصديق 
 ا٠تبَت.

 )أ( تصديق خبَت ا١تلاد

خبَت ا١تلاد كىل ا٠تبَت الذم يصدؽ من جااب صبلحية اتلل 
كاتيجة التصديق إٚتاال كما كالتقدًن كمناسبة الوتاب با١تدخل السياقي. 

 يلي:

 تصنيفال القيمة اٞتلااب رقم

 جيد جدا 66.3 صبلحية اتلل .1

 جيد جدا 65.0 صبلحية التقدًن .0

 جيد جدا 64.4 كملافقة الوتاب با١تدخل السياقي .1

 جيد جدا 65.2 ا١تتعادؿ

 اتيجة تصديق خبَت ا١تلاد( : 2.4) اٞتدكؿ          

 تغَتمن  تصديق خبَت ا١تلاد عند بلحية الوتابتصنيف صكحيصل 
كىل جدكؿ  اتيجة التصديق كالتثبيتمعيار جدكؿ  قيمة كل اٞتلااب إىل

من خبَت ا١تلاد بالقيمة  اتيجة التصديق ( كيولف جدكؿ يدؿ أف1.1)
صبلحية اتلل من الوتاب كالتصنيف جيد جدا كالتفصيل منها  65.2

بالقيمة  جيد جدا كصبلحية التقدًن منوكالتصنيف  66.3ا١تعد بالقيمة 
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كالتصنيف جيد جدا كملافقة الوتاب با١تدخل السياقي فيو بالقيمة  65.0
كالتصنيف جيد جدا مصدؽ كصاحل ككذل  يدؿ على ىذا  64.4

الوتاب ا١تعد ديون استخدامو كال حيتاج إىل تعديل. كأما شرح كل 
 اٞتلااب كما يلي:

 صبلحية اتلل( 1)

جة تصديق خبَت ا١تلاد من جااب صبلحية اتلل فيها كأما اتي
ٕتديد  ثبلثة ا١تؤشرات كىي ملافقة ا١تلاد بأىداؼ التعليم كدقة ا١تلاد ك

 ا١تلاد كما يلي:

 تصنيفال القيمة  ا١تؤشرات رقم

 جيد جدا 71.1 ملافقة ا١تلاد بأىداؼ التعليم .1

 جيد جدا 64.4 دقة ا١تلاد .0

 جيد 67 ٕتديد ا١تلاد .1

 مؤشرات صبلحية اتلل( : 2.5اٞتدكؿ )        

كىذا اٞتدكؿ يدؿ على أف تولف ملافقة ا١تلاد بأىداؼ التعليم 
كتصنيفو  64.4كتصنيفو جيد جدا كدقة ا١تلاد بالقيمة  71.1بالقيمة 

 كتصنيفو جيد. 67جيد جدا كٕتديد ا١تلاد بالقيمة 
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 صبلحية التقدًن( 0)

فيها  التقدًن ا١تلاد من جااب صبلحية كأما اتيجة تصديق خبَت
كما   تقدًن التعليمك  دعاة التقدًنك  أسللب التقدًنثبلثة ا١تؤشرات كىي 

 يلي:

 تصنيفال القيمة  ا١تؤشرات رقم

 جيد جدا 177 أسللب التقدًن .1

 جيد جدا 64.4 دعاة التقدًن .0

 جيد جدا 61.1 تقدًن التعليم .1

 ات صبلحية التقدًنمؤشر  ( :2.6)  اٞتدكؿ       

كىذا اٞتدكؿ يدؿ على أف تولف أسللب التقدًن بالقيمة 
كتصنيفو جيد  64.4كتصنيفو جيد جدا كدعاة التقدًن بالقيمة  177

 كتصنيفو جيد. 61.1بالقيمة  جدا كتقدًن التعليم

 كملافقة الوتاب با١تدخل السياقي( 1)

ب ملافقة الوتاكأما اتيجة تصديق خبَت ا١تلاد من جااب 
عناصر  حقيقة ا١تدخل السياقي ك ا١تؤشرتاف كمها فيها با١تدخل السياقي

 ا١تدخل السياقي كما يلي:
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 تصنيفال القيمة  ا١تؤشرات رقم

 جيد 67 حقيقة ا١تدخل السياقي .1

 جيد جدا 66.3 عناصر ا١تدخل السياقي .0

 مؤشرات ملافقة الوتاب با١تدخل السياقي ( :2.7) اٞتدكؿ      

اٞتدكؿ يدؿ على أف تولف حقيقة ا١تدخل السياقي كىذا 
 66.3كتصنيفو جيد كعناصر ا١تدخل السياقي بالقيمة  67بالقيمة 

 كتصنيفو جيد جدا.

 )ب( تصديق خبَت تصميم الوتاب 

تصميم الوتاب كىل ا٠تبَت الذم يصدؽ من جااب صبلحية  خبَت
ة التصديق إٚتاال  اتلل كالتقدًن كمناسبة الوتاب با١تدخل السياقي. كاتيج

 كما يلي:

 تصنيفال القيمة اٞتلااب رقم

 جيد 40.6 صبلحية الرسلمات .1

 جيد 46 صبلحية التقدًن .0

 جيد 43،2 ا١تتعادؿ

 خبَت تصميم الوتاباتيجة تصديق  ( :2.17اٞتدكؿ )    

 تصديق خبَت تصميم الوتاب عند تصنيف صبلحية الوتابكحيصل 
كىل جدكؿ  اتيجة التصديق كالتثبيتمعيار  إىلقيمة كل اٞتلااب  تغَتمن 
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تصديق من خبَت تصميم الوتاب اتيجة ال( كيولف اٞتدكؿ يدؿ أف 1.1)
صبلحية الرسلمات من كالتصنيف جيد كالتفصيل منها  43،2بالقيمة 

بالقيمة  كالتصنيف جيد كصبلحية التقدًن منو 40.6الوتاب ا١تعد بالقيمة 
ككذل  يدؿ على ىذا الوتاب ا١تعد كالتصنيف جيد مصدؽ كصاحل  46

 ل. كأما شرح كل اٞتلااب كما يلي:ديون استخدامو كلون حيتاج إىل التعدي

 الرسلماتصبلحية ( 1)

صبلحية من جااب  اتيجة تصديق خبَت تصميم الوتابكأما 
إتساؽ إعداد ملضع الوتاب كملافقة  يكى اتؤشر ٜتس ا١تفيها  اتلل

 كتنظيم تصميم الغبلؼ كقياس الصفحةكتنظيم اارؼ  التلضيحية 
 كما يلي:  كتنظيم تصميم صفحة اتلل

 تصنيفال القيمة  ا١تؤشرات رقم

 مقبلؿ 47 إتساؽ إعداد ملضع الوتاب .1

 جيد 44.4 ملافقة التلضيحية .0

 مقبلؿ 47 تنظيم اارؼ .1

تنظيم تصميم الغبلؼ كقياس  .2
 الصفحة

 مقبلؿ 47

 مقبلؿ 34 اتلل تنظيم تصميم صفحة .3

 مؤشرات صبلحية اتلل ( :2.11) اٞتدكؿ             
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كىذا اٞتدكؿ يدؿ على أف يولف إتساؽ إعداد ملضع الوتاب 
 44.4كتصنيفو مقبلؿ كملافقة التلضيحية بالقيمة  47بالقيمة 

كتصنيفو مقبلؿ كتنظيم  47كتصنيفو جيد كتنظيم اارؼ بالقيمة 
كتصنيفو مقبلؿ كتنظيم  47الصفحة بالقيمة تصميم الغبلؼ كقياس 
 كتصنيفو مقبلؿ. 34بالقيمة  تصميم صفحة اتلل

 صبلحية التقدًن( 0)

صبلحية من جااب  خبَت تصميم الوتابكأما اتيجة تصديق 
 كما يلي:  ككماؿ العناصر إعداد الوتابفيها ا١تؤشرتاف كمها  التقدًن

 تصنيفال القيمة  ا١تؤشرات رقم

 جيد 57 الوتابإعداد  .1

 مقبلؿ 45.3 كماؿ العناصر .0

 مؤشرات صبلحية التقدًن ( :2.10) اٞتدكؿ       

 57كىذا اٞتدكؿ يدؿ على أف يولف إعداد الوتاب بالقيمة  
 كتصنيفو جيد. 45.3كتصنيفو جيد ككماؿ العناصر بالقيمة 

 اإلقًتاحات من خبَت ا١تلاد كاللسيلة( 0
من خبَت ا١تلاد كاللسيلة بعد أف يصدقو  كىناؾ عدة اإلقًتاحات من 

 ا٠تبَتاف ذل  الوتاب ا١تعد.
 اإلقًتاحات من خبَت ا١تلاد ( أ)

 HOTS٘تون التمرينات أف تطلر بنملذج ( 1)
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 ديون ىذا الوتاب لنيل حقلؽ التأليف كالنشر( 0)
 اإلقًتاحات من خبَت تصميم الوتاب ( ب)

 ة أخرليهتم ملضع ا١تلضلع كجزء ا١تلضلع كشرح ا١تلاد مر ( 1)
يولف استخداـ األللاف ُب ىذا الوتاب كثَتة حىت متحَتة ( 0)

 للقارء عند اظره.

كلذل  أف اتيجة تصديق ىذا الوتاب ا١تعد عند خبَت ا١تلاد كاللسيلة 
 مصدؽ ديون ايستخدامو بالتحسُت أك التصحيح.

 تنقيحات ا١تنتاج ( د
احات كتولف تنقيحات ا١تنتاج بعد أف يصدقو ا٠تبَتاف كىل اإلقًت  

 كا١تدخبلت منهما لوماؿ ا١تنتاج كحسنو. كمايلي:
اتيجة تنقيحات ا١تنتاج على أساس اإلقًتاحات كا١تدخبلت من خبَت ( 1

 ا١تلاد كما يلي:
 HOTS٘تون التمرينات أف تطلر بنملذج  ( أ)

 
 
 
 
 

 

 : (2.07الصلرة ) : (2.06الصلرة )
 التمرينات بعد التصديق التمرينات قبل التصديق
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تيجة تنقيحات ا١تنتاج على أساس اإلقًتاحات كا١تدخبلت من خبَت ا( 0

 كما يلي:  تصميم الوتاب
 يهتم ملضع ا١تلضلع كجزء ا١تلضلع كشرح ا١تلاد مرة أخرل ( أ)

 
 
 
 
 
 

 

 : (2.11الصلرة ) : (2.17الصلرة )
ملضع ا١تلضلع كجزء ا١تلضلع كشرح 

 ا١تلاد قبل التصديق
 ملضع ا١تلضلع كجزء ا١تلضلع كشرح

 ا١تلاد بعد التصديق
يولف استخداـ األللاف  ُب  ىذا الوتاب كثَتة حىت متحَتة  ( ب)

 للقارء عند اظره

 
 
 
 
 

 

 : (2.11الصلرة ) : (2.10الصلرة )
 إستخداـ األللاف بعد التصديق إستخداـ األللاف قبل التصديق
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 (Implementationمرحلة التطبيق ). 2
ي بعد أف يولف ا١تنتاج مصدقا عند كيطبق ا١تنتاج أم الوتاب التعليم 

خبَت ا١تلاد كخبَت التصميم. كيطبق ا١تنت  كالوتاب التعليمي ُب عملية تعليم علم 
الببلغة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي. كتولف اتيجة التطبيق 

 أساسا لتنقيحات الوتاب التعليمي ا١تطلر.
كالعشركف من شهر أغسطس  حىت  كيعد تطبيق ا١تنت  ُب التارخ التاسع 

الرابع من شهر سفتمبَت ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي. كيعد 
ذل  التطبيق ُب الفصبلف بتسعة عشر طالبا كىي الفصل التجرييب بتسعة الطلبة 
كالفصل الضابط بعشرة الطلبة. كأما أٝتاء الطلبة ُب الفصل التجرييب كالفصل 

 ي:الضابط كما يل
 ا١تدرسة العمر األٝتاء الرقم
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 إٝتا عبد الرٛتن .1
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 جبلؿ الدين أاصارم .0
 ا١تدرسة الثاالية 17 ٤تمد زين ا١تتقُت .1
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 ٤تمد ٤تفلظ .2
 ا١تدرسة الثاالية 17 ٤تمد مغٌت لبيب .3
 درسة الثااليةا١ت 17 ٤تمد صدؽ أكلياء .4
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 ازؿ الفرح .5
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 عمر ا٠تالق .6
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 ريفاف شيخا سيف ا .7

 الفصل التجرييبُب أٝتاء الطلبة  : (2.11) اٞتدكؿ
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 14كىذا اٞتدكؿ يدؿ على ٣تملعتاف من الطلبة من خبلؿ العمر كىي   
 4طلبة. ك٣تملعتاف من الطلبة من خبلؿ ا١تدرسة كىي  1سنة  17طلبة ك 4سنة 

 طلبة يدرس ُب ا١تدرسة الثاالية. 1طلبة يدرس ُب ا١تدرسة ا١تتلاسطة ك 
 ا١تدرسة العمر األٝتاء الرقم
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 إماـ الدين .1
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 عبد ا١تناف .0
 تلاسطةا١تدرسة ا١ت 14 عبد الرٛتن الرحيم .1
 ا١تدرسة الثاالية 17 أم ٤تمد .2
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 مللنا ٤تمد زىرم .3
 ا١تدرسة الثاالية 17 مهتدم أمُت .4
 ا١تدرسة الثاالية 17 ٤تمد أدم .5
 ا١تدرسة الثاالية 17 عفاف عفناف .6
 ا١تدرسة ا١تتلاسطة 14 فائز مبارؾ .7
 لاسطةا١تدرسة ا١تت 14 شريف ىداية ا .17
 الفصل الضابطُب ( : أٝتاء الطلبة 2.12اٞتدكؿ )                    

 4سنة  14كىذا اٞتدكؿ يدؿ على ٣تملعتاف من الطلبة من خبلؿ العمر كىي  
طلبة  4طلبة. ك٣تملعتاف من الطلبة من خبلؿ ا١تدرسة كىي  2سنة  17طلبة ك

  ة الثاالية.طلبة يدرس ُب ا١تدرس 2يدرس ُب ا١تدرسة ا١تتلاسطة ك 
 كأما جدكؿ تطبيق الوتاب كما يلي:  
 أعماؿ التعليم كقت التطبيق التاريخ الرقم
 1األعماؿ التعليمية  17.17 – 16.17 0717 /07/76 .1
0. 1/ 77/0717  16.17 – 17.17 0األعماؿ التعليمية    
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1. 0/ 77/0717  16.17 – 17.17  اإلختبار البعدم 
2. 1/ 77/0717  16.17 – 17.17 1األعماؿ التعليمية    

3. 2 / 77/ 0717  16.17 – 17.17 2األعماؿ التعليمية    

4. 2 /77/ 0717  17.17 – 17.27  اإلختبار البعدم  
 ( : جدكؿ تطبيق الوتاب ا١تطلر2.13اٞتدكؿ )

 ككيولف أربعة األعماؿ التعليمية ُب تطبيق ذل  الوتاب التعليمي كىي:
 1األعماؿ التعليمية  ( أ
ل فيها عملية التعليم عن ملاد "تعريف ا١تسناد كالفائدة من حذؼ كيشتم  

 ا١تسناد". كيولف الطلبة فيها أف يعمل التمرينات ا١تلجلدة.
 0األعماؿ التعليمية  ( ب
كيشتمل فيها عملية التعليم عن ملاد "الفائدة من ثبلت ا١تسناد". كيولف   

 الطلبة فيها أف يعمل التمرينات ا١تلجلدة.
  1عليمية األعماؿ الت ( ج
كيشتمل فيها عملية التعليم عن ملاد "الفائدة من ٖتديد ا١تسناد كٖتديد   

 ا١تسناد با١تضاؼ كالصفة". كيولف الطلبة فيها أف يعمل التمرينات ا١تلجلدة.
 2األعماؿ التعليمية  ( د
كيشتمل فيها عملية التعليم عن ملاد "الفائدة من ٖتديد ا١تسناد بالشرط   

ديد ا١تسناد. كيولف الطلبة فيها أف يعمل التمرينات كالفائدة من غَت ٖت
 ا١تلجلدة.
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 كىذه أاشطة ُب عملية التعليم :

 األاشطة األكىل ( أ
يفتح ا١تعلم عملية تعليم  كتاب "الببلغية" ٖتية ٍب يستمر 

 بقراءة تلصل الفاٖتة كالدعاء.
كبعد ذل ، يأمر ا١تعلم الطبلب أف يقرأكا األاظمة اليت قد 

١تعلم يسمعهم كيشرؼ من ال يقرأ، كإذا كجد ا١تعلم طالبا تعلمت، كا
 ال يقرأ فيحذره كيأمره أف يقرأ ٚتاعة.

كبعد،يسأؿ ا١تعلم من شاء من الطبلب عن ا١تلاد القددية،كأما 
الطالب الذم سألو ا١تعلم فيلجب سؤاؿ ا١تعلم كإذا ال يستطيو أف 

ه الفرصة ك يلجبو فيسأؿ ا١تعلم طالبا أخر حىت يوتفي ا١تعلم هبذ
 يستمر إىل األاشطة األساسية.

 األاشطة األساسية ( ب

أكال ُب األاشطة األساسية ا١تعلم يقدـ األسئلة ا١تعينة )عن 
التعريفات كا١تفهلمات كالقلاعد كاألمثلة( ُب الوتاب كاحدا فلاحدا مع 

كيعطي ا١تعلم كقتا للطلبة  يطلب الطلبة جلابا منها اليت ٕتد ُب الوتاب
. كيستمر ا١تعلم يقدـ تل  األسئلة مرارا حىت يفهمها ؤاؿلتقدًن الس

ؿ كاٞتلب الطلبة فهما حقيقيا.ٍب يأمرا١تعلم الطلبة لوي تطبيق السؤا
بينهم أم بُت الطلبة. كبعد ذل  يغٌت ا١تعلم كالطلبة األاظمة ا١تلجلدة 
ُب الوتاب. كاألخَت يأمر ا١تعلم الطلبة لعمل التمرينات ا١تلجلدة ُب 

 إما كاف منفردا أك ٚتعية.الوتاب 
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 ج(  األاشطة النهائية
كُب ىذه األاشطة ،خيترب ا١تعلم كفاءة الطبلب عن ا١تلاد   

باالختبار الشفلم كإذا كجد طالبا مل يفهم مادة سيعلد ا١تعلم شرحو 
عن تل  ا١تلاد. ٍب خيترب الطبلب بقراءة الوتب الًتاث، ٍب قراءة دعاء 

 االختتاـ.
 

 
 
 
 
 
 

 1األعماؿ التعليمية  : (2.12)الصلرة 
 
 
 
 
 
 
 

 0األعماؿ التعليمية  ( :2.13الصلرة )
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 1اإلختبار البعدم :  (2.14الصلرة ) 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 1األعماؿ التعليمية :  (2.15الصلرة )
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 2( : األعماؿ التعليمية 2.16الصلرة )         

 

 

 

 

 

 

 

 0ختبار البعدم ( : اإل2.17الصلرة )      
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 (Evaluation) مرحلة التقلًن. 3
كيشتمل ُب ىذه مرحلة التقلًن إستبااة استجلاب الطلبة كا١تعلم عن  

الوتاب ا١تطلر بعد عملية التعليم بنظر اتيجة اإلستبااة ١تعرفة إىل أم حد 
عملي الوتاب ا١تطلر ككذل  قيها اإلختبار البعدم لدم الطلبة بعد عملية 

 لوتاب ا١تطلر ١تعرفة فعالية استخداـ الوتاب ا١تطلر.التعليم با
 اتيجة اإلستبااة لدم الطلبةأ( 

كيعطى الباحث تسعة الطلبة )الفصل التجرييب( صفحة اإلستبااة اليت  
تتعلق باستخداـ الوتاب ا١تطلر ١تعرفة استجلاب الطلبة بعد استخدامو. 

ٜتسة جلااب كىي ٙتاين كيشتمل ىذا التقلًن أربعة كعشرين اقطة األسئلة من 
( كستة اقاط من جااب 0.1.2.5.6.13.07.00اقاط من جااب اتلل )

( كثبلثة اقاط من جااب اللغة 7.12.14.16.17.01التقدًن )
( ك أربعة اقاط 1.17.15( كثبلثة اقاط من جااب ا١تمتعة )11.10.11)

 (. كتولف شرح اتيجتها كما يلي :3.4.01.02من جااب ا١تنفعة )

 التصنيف القيمة اٞتلااب قمالر 
 جيد جدا 71،4 اتلل .1
 جيد جدا 71،5 التقدًن .0

 جيد جدا 71،7 اللغة .1

 جيد جدا 71،7 ا١تمتعة .2

 جيد جدا 74،5 ا١تنفعة .3

 جيد جدا 71،5 التعادؿ
 اتيجة اإلستبااة لدم الطلبة:  (2.14) اٞتدكؿ
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 تيجة االستبااة لدم الطلبةمناسبا ٢تذا اٞتدكؿ السابق يدؿ على أف ا  
 كالتفاصيل منها كىي "جيد جدا"كىي على مستلل  71،5تبلغ إىل النسبة 

كمن  "جيد جدا"كىي على مستلل  71،4النسبة من جااب اتلل تبلغ إىل 
كمن  "جيد جدا"كىي على مستلل  71،5النسبة جااب التقدًن تبلغ إىل 

كمن جااب  "جيد جدا"ى مستلل . كىي عل2.4جااب االلغة تبلغ إىل النسبة 
ب كمن جاا "جيد جدا"كىي على مستلل  71،7النسبة ا١تمتعة تبلغ إىل 

 . "جيد جدا". كىي على مستلل 74،5النسبة عة تبلغ إىل ا١تنف

كىناؾ شعلر الطلبة بعد تطبيق ذل  الوتاب. أهنم يشعرةف بالسهللة   
شرح معلم علم الببلغة. لتعليم علم الببلغة بذل  الوتاب كجيتهدكف الىتماـ 

 كىناؾ عدة ا١تدخبلت من الطلبة منها :

لل يسمح أف يزاد ىذا الوتاب األمثلة ا١تتنلعة ُب كل ا١تفهلمات أك ( 1
 القلاعد.

ديون أف يطبع ىذا الوتاب كينشر إىل ا١تعاىد أك ا١تؤسسات اليت فيها ( 0
 تعليم علم الببلغة.

 تولف األمثلة فيو غَت الدقة.( 1

 جة اإلستبااة لدم ا١تعلماتيب( 

كيعطى الباحث معلم علم الببلغة ُب ذل  ا١تعهد صفحة اإلستبااة اليت  
تتعلق باستخداـ الوتاب ا١تطلر ١تعرفة عملي استخداـ ذل  الوتاب. 
كيشتمل ىذا التقلًن أربع عشرة اقطة األسئلة من ٙتاٌب ا١تؤشرات كثبلثة 
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١تلاد" ُب جااب اتلل جلااب كىي ثبلثة اقاط من مؤشرة "ملافقة ا
( كاقطتاف من مؤشرة "سهللة فهم اللغة" ُب جااب اتلل 2.6.7)
( 1( كاقطة من مؤشرة "كضلح اإلرشاد" ُب جااب مظهر الوتاب )3.17)

( كاقطتاف من 1كاقطة من مؤشرة "التينظيم" ُب جااب مظهر الوتاب )
طتاف من ( كاق11.10مؤشرة "٦تتعة الوتاب" من جااب مظهر الوتاب )

( كاقطة من 0.12مؤشرة "السهللة للتطبيق" ُب جااب تنفيذ تعليم الوتاب )
 (4مؤشرة "ظهلر اافراد التعليم لدم الطلبة" ُب جااب تنفيذ تعليم الوتاب )

كاقطتاف من مؤشرة "ملافقة استخداـ الوتاب" ُب جااب تنفيذ تعليم الوتاب 
 (.كتولف شرح اتيجتها كما يلي :5.11)

 التصنيف القيمة لااباٞت الرقم
 جدا جيد 54 اتلل .1
 جيد جدا 77 مظهر الوتاب .0

 جيد جدا 177 تنفيذ تعليم الوتاب .1

 جيد جدا 66،4 ا١تتعادؿ
 علماتيجة اإلستبااة لدم ا١ت : (2.15) اٞتدكؿ      

مناسبا ٢تذا اٞتدكؿ السابق يدؿ على أف اتيجة االستبااة لدم ا١تعلم من 
كمن جااب  "جيد جدا"كىي على مستلل  54 لل تبلغ إىل النسبةجااب ات

كمن جااب  "جدا جيد"كىي على مستلل  77النسبة مظهر الوتاب تبلغ إىل 
. "جيد جدا"كىي على مستلل  177 تنفيذ تعليم الوتاب تبلغ إىل النسبة
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كلذل  يدؿ على أف اتيجة االستبااة لدم ا١تعلم من كل اٞتلااب تبلغ إىل 
 ."جيد جدا"كىي على مستلل 66،4 النسبة

 اتيجة اإلختبار البعدمج( 

فمن اإلختبار اليت قدمو الباحث أخذ الباحث النتيجة من كل عضل  
الفصل كأخذ الباحث ٣تملع النتيجة ألعضاء الفصل كبينها َب النسبة ا١تئاكية. 
كاألخَت قارف الباحث النتيجة بُت الفصليم كمنها عرض الباحث البياف عن 

 الية الوتاب التعليمي عن علم الببلغة با١تدخل السياقي.فع

 الفصل التجرييب )الدكرة األكىل كالثااية(اتيجة اإلختبار البعدم ُب ( 1

كاات االختبار البعدم ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل   
اإلسبلمي دكرتاف الدكرة األكىل كالدكرة الثااية كالفصبلف الفصل التجرييب 

  الدكرة األكىل ط. كأما اتيجة االختبار البعدم ُب الفصل التجرييبكالضاب
 كما يلي:

 اجململع 5 4 3 2 1 0 1 الرقم
 03 1 7 3 1 1 1 1 النتيجة

 الطالب

1 1 1 1.3 1 3 7 1 01.3 
0 1 1 1 0 3 7 1 02.7 
1 1 1 1.3 0 3 6 1 01.3 
2 1 0.3 0 0 3 6 1 01.3 
3 1 1 1 1 3 7 1 03.7 
4 1 1 1 0 3 7 1 00.7 
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5 1 1 1.3 0 3 7 1 00.3 
6 1 0.3 7.3 1 3 5 1 16.7 
7 1 1 1 7 2 4 1 14.7 

 ( : اتيجة اإلختبار البعدم الدكرة األكىل ُب الفصل التجرييب2.16اٞتدكؿ )         

 كأما اتيجة االختبار البعدم ُب الفصل التجرييب الدكرة الثااية كما يلي: 

 اجململع 5 4 3 2 1 0 1 الرقم
 13 1 4 0 1 0 1 0 النتيجة

 الطالب

1 0 7.3 0 7 0 4 7 10.3 
0 0 1 0 1 0 4 1 13.7 
1 0 7 0 7 0 4 7 10.7 
2 0 1 0 7 0 4 7 11.7 
3 0 7 0 7 0 4 7 10.7 
4 0 1 0 1 0 4 7 12.7 
5 0 1 0 7 0 4 7 11.7 
6 0 7 0 7 0 4 7 10.7 
7 0 7 0 7 1 4 7 11.7 

 ُب الفصل التجرييب( : اتيجة اإلختبار البعدم الدكرة الثااية 2.17اٞتدكؿ )          
 

لنقاط لول الطلبة كاجململع منها. اٞتدكؿ فيما سبق قد ظهر لنا ا  
 :45كبعدىا بُت الباحث النتيجة لول الطالب. فاستخدـ الباحث الرمز

                                               
67 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur), (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya,2010),236. 
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P : النسبة ا١تئاكية 
P=  x 011%  

 
 

 عدد اإلجابة لول اقطة األسئلة :

 
 عدد اإلجابة ا١تثالية من كل اقطة :

 رقم ثابت : 177%
 كأما البياف للنتيجة كما يلي:   

 التصنيف النتيجة الرقم
 ٦تتاز 77-177 .1
 جدا جيد 67-67 .0
 جيد 57-57 .1
 مقبلؿ 47-47 .2
 ضعيف 7-37 .3

 البياف للنتيجة : (2،07) اٞتدكؿ
ُب  كالثااية تلضيحا لذل ، كاات اتيجة اإلختبار البعدم الدكرة األكىل  

 الفصل التجرييب كما يلي:

 اإلسم الرقم
 الدكرة الثااية الدكرة األكىل

 ا١تتعادؿ
 البياف النتيجة البياف النتيجة

1.  66،3 جيد جدا 61 ٦تتاز 72 إٝتا عبد الرٛتن 
0. تاز٦ت 177 ٦تتاز 74 جبلؿ الدين أاصارم   76،7 
1.  61،7 جيد جدا 67 جيد جدا 64 ٤تمد زين ا١تتقُت 
2.  64،3 جيد جدا 65 جيد جدا 64 ٤تمد ٤تفلظ 
 77،7 جيد جيدا 67 ٦تتاز 177 ٤تمد مغٌت لبيب .3
4.  77،3 ٦تتاز 71 جيد جدا 66 ٤تمد صدؽ أكلياء 
5.  66،3 جيد جدا 65 ٦تتاز 77 ازؿ الفرح 
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د جداجي 67 جيد 50 عمر ا٠تالق .6  54،7 
 46،3 جيد 51 مقبلؿ 42 ريفاف شيخا سيف ا .7

 63،3 جيد جدا 62،6 جيد جدا 64،0 ا١تتعادؿ
 ( : تلضيح اتيجة اإلختبار البعدم الدكرة األكىل كالثااية ُب الفصل التجرييب 2.01اٞتدكؿ )

  
  اتيجة اإلختبار البعدم ُب الفصل الضابط )الدكرة األكىل كالثااية(( 0

 ما اتيجة االختبار البعدم الدكرة األكىل ُب الفصل الضابط كما يلي:كأ

 اجململع 5 4 3 2 1 0 1 الرقم
 03 1 7 3 1 1 1 1 النتيجة

 الطالب

1 1 0 7 0 7 7 7 3.7 
0 1 7 0 7 7 7 7 1.7 
1 1 7 0 1 7 7 7 4.7 
2 1 0 7 1 0 0 7 17.7 
3 1 7 0 7 7 7 7 1.7 
4 1 7 7 1 3 7 7 7.7 
5 1 1 7 1 7 7 7 5.7 
6 1 7 0 1 7 7 7 4.7 
7 1 1 7 0 7 7 1 3.7 
17 7 7 7 0 7 7 1 1.7 

ُب الفصل الضابط ( : اتيجة اإلختبار البعدم الدكرة األكىل2.00اٞتدكؿ )  
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 ُب الفصل الضابط كما يلي:الدكرة الثااية كأما اتيجة االختبار البعدم  

 لعاجملم 5 4 3 2 1 0 1 الرقم
 13 1 4 0 1 0 1 0 النتيجة

 الطالب

1 0 7 7 7 7 2 7 4.7 
0 7 7 7 7 7 7 7 7.7 
1 1 7 1 1 0 7 7 3.7 
2 0 7 1 7 7 7 7 1.7 
3 7 7 7 7 7 7 7 7.7 
4 0 1 0 7 7 7 7 3.7 
5 7 1 7 7 7 1 7 2.7 
6 0 7 7 7 7 4 1 7.7 
7 0 7 1 7 0 1 7 6.7 
17 7 7 7 7 7 7 7 7.7 

ُب الفصل الضابطاإلختبار البعدم الدكرة الثااية  ( : اتيجة2.01اٞتدكؿ )  

اٞتدكؿ فيما سبق قد ظهر لنا النقاط لول الطلبة كاجململع منها. كبعدىا 
 بُت الباحث النتيجة لول الطالب. فاستخدـ الباحث الرمز:

P : النسبة ا١تئاكية 
P=  x 011%  

 
 اقطة األسئلة عدد اإلجابة لول : 

 عدد اإلجابة ا١تثالية من كل اقطة : 
 رقم ثابت : 177%
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 كأما البياف للنتيجة كما يلي:

 التصنيف النتيجة الرقم
 ٦تتاز 77-177 .1
 جيد جدا 67-67 .0
 جيد 57-57 .1
 مقبلؿ 47-47 .2
 ضعيف 7-37 .3

 ( : البياف للنتيجة2.07اٞتدكؿ )
ُب  كالثااية تيجة اإلختبار البعدم الدكرة األكىلتلضيحا لذل ، كاات ا 
 كما يلي:  الضابطالفصل 

 اإلسم الرقم
 الدكرة الثااية الدكرة األكىل

 ا١تتعادؿ
 البياف النتيجة البياف النتيجة

1.  00،7 ضعيف  02 ضعيف 07 إماـ الدين 
0.  4،7 ضعيف 7 ضعيف 10 عبد ا١تناف 
1.  00،7 ضعيف 07 ضعيف 02 عبد الرٛتن الرحيم 
2.  04،7 ضعيف 10 ضعيف 27 أم ٤تمد 
 4،7 ضعيف 7 ضعيف 10 مللنا ٤تمد زىرم .3
4.  06،7 ضعيف 07 ضعيف 14 مهتدم أمُت 
5.  00،7 ضعيف 14 ضعيف 06 ٤تمد أدم 
 17،7 ضعيف 14 ضعيف 02 عفاف عفناف .6
 04،7 ضعيف 10 ضعيف 07 فائز مبارؾ .7
 4،7 ضعيف 7 ضعيف 10 شريف ىداية ا .17

 17،2 ضعيف 14 ضعيف 00،6 ا١تتعادؿ
(. تلضيح اتيجة اإلختبار البعدم الدكرة األكىل كالثااية ُب الفصل الضابط 2.02اٞتدكؿ )  



 

73 

 

 ا١تقاراة كالنتيجة األخَتة( 1

النتيجة لفصل التجرييب كالفصل الضابط تقابل بداية، عرض الباحث )أ( 
. كأما النتيجة ُب الدكرة األكىل  منهاكا١تتعادؿ  ُب الدكرة األكىل كالثااية
 كما ُب الدفًت اآلٌب:

 فصل الضابطال فصل التجرييبال التصنيف النتيجة
 - 2 ٦تتاز 77-177
 - 1 جدا جيد 67-67
 - 1 جيد 57-57
 - 1 مقبلؿ 47-47
 17 - ضعيف 7-37
 (1) تيجة بُت الفصل الضابط كالتجرييب( : الن2.03اٞتدكؿ )               
 كأما النتيجة ُب الدكرة الثااية كما ُب الدفًت اآلٌب:   

 فصل الضابطال فصل التجرييبال التصنيف النتيجة
 - 0 ٦تتاز 77-177
 - 4 جدا جيد 67-67
 - 1 جيد 57-57
 - - مقبلؿ 47-47
 17 - ضعيف 7-37
 (0) ( : النتيجة بُت الفصل الضابط كالتجرييب2.04اٞتدكؿ )         

كالثااية ُب الفصل  اتيجة اإلختبار البعدم الدكرة األكىل تقابل متعادؿكأما  
 كما يلي:  كالضابط التجرييب
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 الرقم
 الفصل الضابط الفصل التجرييب

 ا١تتعادؿ اإلسم ا١تتعادؿ اإلسم
1.  00،7 إماـ الدين 66،3 إٝتا عبد الرٛتن 
0.  4،7 عبد ا١تناف 76،7 جبلؿ الدين أاصارم 
1.  00،7 عبد الرٛتن الرحيم 61،7 ١تتقُت٤تمد زين ا 
2.  04،7 أم ٤تمد 64،3 ٤تمد ٤تفلظ 
 4،7 مللنا ٤تمد زىرم 77،7 ٤تمد مغٌت لبيب .3
4.  06،7 مهتدم أمُت 77،3 ٤تمد صدؽ أكلياء 
5.  00،7 ٤تمد أدم 66،3 ازؿ الفرح 
 17،7 عفاف عفناف 54،7 عمر ا٠تالق .6
 04،7 مبارؾفائز  46،3 ريفاف شيخا سيف ا .7
 4،7 شريف ىداية ا - - .17

 17،2 ا١تتعادؿ 63،3 ا١تتعادؿ
 كالثااية الدكرة األكىل اتيجة اإلختبار البعدم تقابل متعادؿ( : 2.05اٞتدكؿ )

 كالضابط ُب الفصل التجرييب
 حساب   tتعيُت )ب( 

استنادا من اإلختبار البعدم ُب الدكرتُت كالفصلُت باستخداـ   
Microsoft Excel  :هبذه النتيجة 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

  
 

  

  
KELAS 

EKSPERIMEN 
KELAS 

KONTROL 
Mean 

85.5 39.2 
Variance 

75.75 4127.288889 

Observations 
9 10 

Pooled Variance 
2220.682353 

 Hypothesized Mean Difference 
0 
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Df 
17 

 t Stat 
2.138366906 

 P(T<=t) one-tail 
0.023650574 

 t Critical one-tail 
1.739606726 

 P(T<=t) two-tail 
0.047301149 

 كالثااية( : إستنادا من اإلختبار البعدم الدكرة األكىل 2.06اٞتدكؿ )      

t  حساب :  

t  جدكؿ :  

 ا٠تبلصة)ج( 

H0 : تخداـ الوتاب ترقية فهم الطلبة ُب علم الببلغة باس
 "الببلغية " الأكثر من التعليم بدكاو

H1 :  ترقية فهم الطلبة ُب علم الببلغة باستخداـ الوتاب
 "الببلغية " أكثر من التعليم بدكاو

متعادؿ اتيجة اإلختبار  فيستطيع أف يستنبط الباحث أف 
متعادؿ اتيجة اإلختبار البعدم  البعدم ُب الفصل التجرييب أكرب من 

<  0،11حساب  t كأف 17،2<  63،3لفصل الضابط كىل ُب ا
ترقية فهم الطلبة ُب علم  H0، كعلى ىذا أف 1،51 جدكؿ  tمن 

الببلغة باستخداـ الوتاب "الببلغية " الأكثر من التعليم بدكاو مردكد 
ترقية فهم الطلبة ُب علم الببلغة باستخداـ الوتاب "الببلغية "  H1 ك

 قبلؿ.أكثر من التعليم بدكاو م
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 مناقشة البيانات. ب

كأما أىداؼ ْتث تطلير الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي 
)ْتث تطليرم لدم الطلبة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي( ١تعرفة 
صبلحية الوتاب ا١تطلر كعمليو كفعاليتو. كعلى أساس كصف اتيجة البحث ا١تقدـ 

كىل التحليل  ADDIEير الوتاب التعليمي باستخداـ منلذج قبلو أف إجراءات تطل 
 كالتصميم كالتطلير كالتطبيق كالتقلًن.

كيدكدك س.كيولف الوتاب التعليمي ا١تطلر اإلطار على حسب رأم شلمسُت 
أف الوتاب التعليمي ا١تطلر يتولف من ا١تقدمة كأىداؼ التعليم كارشاد  46كجسمادم

ا١تلاد كالتقلًن كا١تراجع. كأما يطلر الباحث تقدًن  االستخداـ كفهرس الوتاب كتقدًن
.ا٠تريطة 1. األاظمة 0. األسئلة ا١ترشدة 1ا١تلاد باستخداـ ا١تدخل السياقي يتولف من 

 . التمرينات اإلستعبلمية.4. اإلاواس كالتقلًن 3. ا١تلاد كاألمثلة 2الذىنية 

لببلغية" بتطبيق سبعة كيولف ا١تدخل السياقي ُب ىذا الوتاب التعليمي ا١تطلر "ا
( Contructivismالبنائية )  كىي 47عناصر ا١تدخل السياقي كما قالت أينداه ترم فرياايت

 Learning( كالتعلم اٞتمعي )Inquiry( كاإلستعبلـ )Quetioningكاالستجلاب )

Communit ( كالتمثيل )modeling( كالتقلًن )reflektion( كالتقييم األصيل )authentic 

assesment) كتولف 57صر قدمها أيرماف سلىَتمافاكىذا العناصر مناسبا مع العن .
البنئية ُب الوتاب التعليمي ا١تطلر "الببلغية" بًتتيب تقدًن ا١تلاد أف ا١تعرفة يبنيها قليبل 

                                               
68 Comsin S  Widodo dan Jasmadi, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis (Jakarta : 

PT.Gramedia,2008).61-71 
69 Endah Tri Priyanti, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kontekstual (Malang : Universitas 

Negeri Malang,2002),2. 
70

 Erman Suherman, Pendekatan Kontekstual dan Pemelajaran Matematika (Jurnal Educare 
(Vol.2 No.1), Agustus 2003),52-57. 
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فقليبل من البسيطة إىل اجملمع كىل يبدأ باألسئلة ا١ترشدة ٍب ا٠تريطة الذىنية ٍب األاظمة 
لتعريفات كا١تفهلمات ٍب األمثلة ٍب التمرينات. كيولف اإلستجلاب فيو اإلادكاسية ٍب ا

بلجلد اللقت للطلبة أف يسأللا إىل ا١تعلم عن ا١تلاد الصعلبة. كيولف اإلستعبلـ فيو 
ببداية التعليم اليت تستخدـ األسئلة ا١ترشدة. كيولف التعلم اٞتمعي بلجلد التمرينات 

التمثيل فيو بلجلد األمثلة لول التعريفات أك اليت يعملها الطلبة ٚتعية. كيولف 
ا١تفهلمات. كيولف اإلاواس فيو بلجلد التمرينات ككذل  التقييم األصيل فيو بلجلد 

الوتاب التعليمي  تطليركأما اتيجة البحث ا١تأخلذة بعد التمرينات أك كقت للتقلًن. 
 كما يلي:تطبيقو  تصديقو ك ك  ا١تطلر

 علم الببلغة با١تدخل السياقي )ْتث تطليرم صبلحية الوتاب التعليمي ُب. 1
 لدم الطلبة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي(

البد أف الوتاب التعليم يصلح الستخدامو كتطبيقو بتصديق ا٠ترباء إما  
كاف تصديق خبَت ا١تلاد كخبَت تصميم الوتاب. كأما اتيجة تصديق خبَت ا١تلاد 

كىذا يدؿ أف الوتاب   كتصنيف جيد جدا 67.0ُب كل اٞتلااب بقيمة 
التعليمي ا١تطلر ديون استخدامو بدكف التعديل. كالتفاصيل منو لول اٞتلااب 

صبلحية التقدًن بقيمة كجااب  66.3بقيمة صبلحية اتلل كىي جااب 
كأما اتيجة .  64.4كملافقة الوتاب با١تدخل السياقي فيو بقيمة  65.0

كتصنيف جيد  43.2اب ُب كل اٞتلااب بقيمة تصديق خبَت تصميم الوت
كىذا يدؿ أف الوتاب التعليمي ا١تطلر ديون استخدامو بالتعديل. كالتفاصيل 

كجااب  40.6بقيمة  صبلحية الرسلماتمنو لول اٞتلااب كىي جااب 
 . 46صبلحية التقدًن بقيمة 
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ات ُب ىذا الوتاب لليسمح كىناؾ ا١تدخبلت من خبَت ا١تلاد أف التمرين
( كىي كفاءة  Higher Order Thinking Skill) HOTSبنملذج  ىاعديالباحث 

التفوَت ا١تستلل األعلى اليت تطلب الفور النقدم  كالتحليلي على ا١تعللمات 
ألهنا ٘تون عن ترقية كفاءة الطلبة عن ا١تلاد  51كا١تفهلمات ُب ٖتليل ا١تشولة.

عند التعليم. كىذا عن ا١تلاد لى التعليمية كلتعدية الطلبة ُب تلجيو ا١تشولة األع
ْتث أٛتد فناين عن تطلير ا١تلاد على أساس مناسبا مع اتيجة  البياف 
HOTS،72  الر عائشة ك ليلي  سبداان  تياس كألبُت أمباريتا عن تطلير كْتث

عن تطلير حنيفة ككذل  ْتث الردينة  HOTS.73أداكات التقلًن على أساس 
هنم يقلللف أف أداكات التقلًن على أ HOTS.74أداكات التقلًن على أساس 

ديون الطلبة تدريبات كفاءهتم عن ا١تلاد ك٦تارسة كفاهتم النقدية  HOTSأساس 
 .HOTSكاإلبتوارية كثقة النفس من خبلؿ ٖتليل ا١تشولة بنملذج 

عملية الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي )ْتث تطليرم . 0
 ٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي(لدم الطلبة ُب ا١ترحلة ا

كتولف عملية الوتاب التعليمي بنظر استبااة استجلاب الطلبة كاستبااة 
ا١تعلم بعد تطبيق ذل  الوتاب ا١تطلر. كاتيجة استبااة االستجلاب لدم 

"جيد ىي على مستلل ك  71،5لنسبة الطلبة من كل اٞتلااب تبلغ إىل ا
ب كىي من جااب اتلل تبلغ إىل النسبة كالتفاصيل منها لول اٞتلااجدا". 

                                               
71

 Melanie, Merril, Pembelajaran Aktif yang Mengispirasi (Jakarta : PT.Indeks, 2001),30. 
72

 Fanani A, Pengembangan Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills) (Jurnal 
Pendidikan Dasar (091.01),2014),10. 

73
Aisyah N, dkk, Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis HOTS (Jurnal Pedagogi 

(Vol.5.No.5),2017), 13. 
74

 Hanifah.N, Pengembangan Instrumen Penilaian HOTS  (Current Reasearch in Education : 
Conference Series Journal (Vol.1 No.1),109),7. 
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كمن جااب التقدًن تبلغ إىل النسبة  "جيد جدا"كىي على مستلل  71،4
كمن جااب االلغة تبلغ إىل النسبة  "جيد جدا"كىي على مستلل  71،5
كمن جااب ا١تمتعة تبلغ إىل النسبة  "جيد جدا". كىي على مستلل 2.4
جااب ا١تنفعة تبلغ إىل النسبة كمن  "جيد جدا"كىي على مستلل  71،7
 . "جيد جدا". كىي على مستلل 74،5

أف الطلبة ُب ىذا الوتاب ا١تطلر "الببلغية" ف جااب اتلل كيول 
يشعركف سركرا كسعادة لتعليم علم الببلغة باستخداـ ذل  الوتاب ا١تطلر 
ألاو يساعد الطلبة لتعليم علم الببلغة. كيولف جااب  التقدًن ٦تتعة حىت 
اليولف للطلبة ا١تلل. كعلى ذل  أف استجلاب  الطلبة على ذل  الوتاب 
ا١تطلر من جااب اتلل كالتقدًن كاللغة كا١تمتعة كا١تنفعة بتصنيف جيد جدا 

مناسبا برأم  البياف  كىذا كلذؾ يعترب الوتاب ا١تطلر عملي للتطبيق.
ا ا٠تصائص أف عملية التعليم اليت تستخدـ با١تدخل السياقي ٢ت 53الرىادم
( اٟتماسة عند 2( السركر غَت ا١تمللف ك1( التداعم ك0( التعاكف ك1منها: 
( يولف الطلبة 5( استخداـ عدة ا١تراجع ك4( توامل التعليم ك3التعليم ك
( 17( كيولف الطلبة صفة اقدية ك7( التعليم اٞتمعي بُت الطلبة ك6اشاطا ك

فلركااتل كسلادتيا  ملافقا مع ْتث يللسكذل  ك  يولف ا١تعلم مبتورا.
عن تطلير ا١تلاد التعليمية على أساس ا١تدخل السياقي ُب ملاد اجململع 54رزقي

الطلبة كا١تعلم. ككذل   عندعملي للتعليم  أهنأتساعدت الفيديل التعليمي 
                                               

75 Mansur Muslich, KTSP Pemelajaran Berbasis Kompettensi dan Kontekstual (Jakarta : Bumi 
Aksara,2007),42-43. 

76
 Purwanto,Y dkk. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kontekstual Pada Materi Himpunan 

Berbantu Video Pembelajaran (Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Univ.Muhammadiyyah Metro (Vol.4 
No.1),2015) 67-77. 
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استخداـ منلذج  عن 55أيرؾ سااتلسلتولف ىذه النتيجة مناسبا ببحث 
 بة.قية كفاءة فهم الطلالتعليم السياقي لًت 

 66،4النسبة كاتيجة االستبااة لدم ا١تعلم من كل اٞتلااب تبلغ إىل 
لدم ا١تعلم كالتفاصيل لول جلااب االستبااة "جيد جدا". كىي على مستلل 

 "جيد جدا"كىي على مستلل  54من جااب اتلل تبلغ إىل النسبة كىي 
 "داجيد ج"كىي على مستلل  77كمن جااب مظهر الوتاب تبلغ إىل النسبة 

كىي على مستلل  177كمن جااب تنفيذ تعليم الوتاب تبلغ إىل النسبة 
كعلى ذل  أف استبااة ا١تعلم من جااب اتلل ك مظهر الوتاب . "جيد جدا"

 تنفيذ تعليم الوتاب جيد كلذؾ يعترب الوتاب ا١تطلر عملي للتطبيق.ك 

علم  تطبيق الوتاب ا١تطلر أف عملية تعليمكىناؾ استجلاب ا١تعلم بعد 
الببلغة بالوتاب التعليمي ا١تطلر "الببلغية" با١تدخل السياقي ٘تون أف يولف 

ديون الطلبة أف  الطلبة اشاطا أافسهم لبناء ا١تعللمات كا١تفهلمات عندىم ك
يتعلملا أينما كاالا كحيثما كاالا كملافقا بالوفائة عندىم كخصائصهم. كىذا 

السياقي كعبلقتو بالتقلًن  ا١تدخل  عن56البياف مناسبا ببحث حسناكاٌب
 التعليمي.

فعالية الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي )ْتث تطليرم . 1
 امسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلميلدم الطلبة ُب ا١ترحلة ا٠ت

                                               
77 Santoso.E, Penggunaan Model Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Matematika Siswa Sekolah Dasar (Jurnal Cakrawala Pendas (Vol.3 No.1),Januari 2017),16-

20. 
78 Hasnawati, Pendekatan Contextual Teaching Learning Hubungannya Dengan Evaluasi 

Pembelajaran (Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, (Vol.3 No.1), April 2006),53-62. 
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كتولف فعالية الوتاب التعليمي باستخداـ اتيجة االختبار الذم يعمل 
 الدكرة األكىل كالثااية للفصلُت الفصل بعد التعليم كيولف االختبار دكرتُت

كىذا البياف مناسبا برأم التجرييب )تسعة طلبة( كالفصل الضابط )عشرة طلبة(.
لؿ اٞتيدة ُب ٖتقيق بيبلكاٌب أف الوتاب التعليمي يعترب كماال بعد كجلد اٟتص

كيولف االختبار سبع األسئلة ُب كل الدكرة. كالنسبة  57األىداؼ ا١تعينة.
 ل التجرييب )الدكرة األكىل( تعٍتاتيجة االختبار ُب الفص متعادؿ ة منا١تئاكي
اتيجة االختبار متعادؿ تدؿ على تصنيف جيد جدا كالنسبة ا١تئاكية من  63.3

 تدؿ على تصنيف ضعيف.  17.2 تعٍتُب الفصل الضابط 

كّتااب ذل ، بعد أف يقـل الباحث باستخداـ الرمز الختبار الفركض 
ف الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي لدم فلجد الباحث أ

الطلبة ُب ا١ترحلة ا٠تامسة ٔتعهد كبلف جامبل اإلسبلمي فعالة. كىذا بالدليل 
كىذا البحث  .1،51جدكؿ   t< من  0،11حساب   tتولف اتيجة 
فرحية اٟتسينة أف ا١تدخل السياقي يصبح فعالة عند عملية  مناسبا مع ْتث

  ف لو خصائص حسنة لعملية التعليم.التعليم أل

كىذا النتيجة مناسبا بعدة البحث اليت تتعلق بتطرير الوتاب التعليمي 
كعبد ا١تعُت سيبليا عن تطلير  67جندرا سيهلتاا  با١تدخل السياقي كىي ْتث

ا١تلاد التعليمي با١تدخل السياقي كمها قاال أف استخداـ الوتاب التعليمي على 
   قي أفضل فعالة من الوتب العادية لًتقية اتيجة التعليم.أساس ا١تدخل السيا

                                               
79

  Belawati, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta:Universitas Terbuka,2003),20. 
80 Sihitang,C dkk, Pengembangan Buku Ajar Berbasis Kontekstual dengan Tema “Sehat itu 

Penting” (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan (Vol.2 No.2),Desember 
2015),169-117 
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عن تطلير ا١تلاد التعليمي با١تدخل  61كذل  ْتث ترم ملياين كارستلٌب
كْتث  السياقي ُب اجملاؿ اإلقتصادم كاتيجتو فعالة للتطبيق ُب عملية التعليم.

اقي ُب عن تطلير ا١تلاد التعليمي با١تدخل السي 60يللس فلركااتل كسلادتيا رزقي
 اجملاؿ اٟتسايب كاتيجتو فعالة للتطبيق ُب عملية التعليم.
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 الخامسالفصل 
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث . أ
اظرا من  ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي ا١تطلرالوتاب التعليمي لدة عن اٞت. 1

 الصبلحي اٞتااب
لببلغة با١تدخل ُب علم ا ا١تطلرالوتاب التعليمي لدة عن اٞتكتولف 

الصبلحي على حسب التصديق من ا٠ترباء أم خبَت  اظرا من اٞتااب السياقي
كتصنيف جيد  67.0ا١تلاد كتصميم الوتاب صبلحية الستخدامو كتطبيقو بقيمة 

كتصنيف جيد عند خبَت تصميم الوتاب.  43.2بقيمة  جدا عند خبَت ا١تلاد ك
 وتاب.كلونو حيتاج إىل التعديل من جااب تصميم ال

ا١تطلر ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي اظرا من  الوتاب التعليمي لدة عن اٞت. 0
 العملي اٞتااب

ُب علم الببلغة با١تدخل  ا١تطلرالوتاب التعليمي لدة عن اٞتكتولف 
العملي على حسب استبااة استجلاب الطلبة كاستبااة  اظرا من اٞتااب السياقي

كىي على  71،5لنسبة ا١تطلر عملي للتطبيق على اا١تعلم بعد تطبيق ذل  الوتاب 
كىي على  66،4لنسبة مستلل "جيد جدا" )استبااة استجلاب الطلبة( كعلى ا

 .مستلل "جيد جدا" )استبااة ا١تعلم(
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ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي اظرا  ا١تطلرالوتاب التعليمي  لدة عناٞت. 1
 الفعايل من اٞتااب

ُب علم الببلغة با١تدخل  ا١تطلراب التعليمي الوتلدة عن اٞتكتولف 
الصبلحي على حسب االختبار فعالة بالدليل تولف  اظرا من اٞتااب السياقي

 63.3 تعٍت اتيجة االختبار ُب الفصل التجرييب متعادؿ كالنسبة ا١تئاكية من
اتيجة االختبار ُب متعادؿ تدؿ على تصنيف جيد جدا كالنسبة ا١تئاكية من 

  t. كتولف اتيجة تدؿ على تصنيف ضعيف 17.2 بط تعٍتالفصل الضا
  .1،51جدكؿ   t< من  0،11حساب 

 التوصيات . ب

 ااطلقا بنتائ  البحث يقدـ الباحث التلصيات كما يلي:

كيولف الوتاب التعليمي ُب علم الببلغة با١تدخل السياقي حيتاج إىل التوميل . 1
 يدة.إذا يريد أف يطبع كينشر لوي ٢تا أفضل اٞتلدة اٞت

 يهتم أف تزاد األمثلة ا١تتنلعة مع تقدًن ا١تلاد ُب ذل  الوتاب.. 0

 ج. االقتراحات

 يرجل الباحث أف يسهم البحث إسهاما ُب ٣تاؿ تعليم علم الببلغة. .1

 . يرجل الباحث أف يربز من ىذا البحث ا١تدخبلت كالتطلير أحسن.0
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Lampiran 12. Hasil Angket Kepraktisan Untuk Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13. Kisi-Kisi Angket Kepraktisan Untuk Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14. Hasil Angket Kepraktisan Untuk Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14. Hasil Angket Kepraktisan Untuk Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14. Hasil Angket Kepraktisan Untuk Santri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14. Hasil Angket Kepraktisan Untuk Santri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 15. Sampel Angket Kepraktisan Untuk Santri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 15. Sampel Angket Kepraktisan Untuk Santri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 15. Sampel Angket Kepraktisan Untuk Santri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 16. Kisi-Kisi Soal Tes Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 17. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa  

Kelas Eksperimen Tes Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 18. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa  

   Kelas Kontrol Tes Siklus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 18. Kisi-Kisi Soal Tes Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 19. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa 

Kelas Eksperimen Tes Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 19. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa 

Kelas Kontrol Tes Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 19. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa 

Kelas Kontrol Tes Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Lampiran 19. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa 

Kelas Kontrol Tes Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Lampiran 19. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa 

Kelas Kontrol Tes Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 19. Sampel Lembar Soal dan Jawaban Siswa 

Kelas Kontrol Tes Siklus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


