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 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل
 والنأيب الكرمي مإمامة و  نورفاتك أمي الكرمية 

 وعسى هللا أن يرمحهما كما ربياين صغريًا وحفظهما هللا وأبقامها يف ،يرجى رضامها
 سالمة الدين والدنيا

 صغريوأخي ال الكبري أخي
 فائق أزكىو حممد فاصر األلفيان حممد 
 نا ونسللك رضا  واجلنة ونعوببك من سططك والنارالّلهم قرب وأَلف بيننا وارمح
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 شكر وتقدير
اعلى اوالسالم اوالصالة اوالّدين االّدنيا اأمور اوعلى انستعني اوبه االعاملني ارّب اهلل ااألنبياءاأشااحلمد رف

ااواملرسلنياسّيدّناوحبيبنااحممداوعلقاألهاوصحبهاأجعنياأّماابعد.
اجلامعىااالبحثاوةاوالصَحةاوالفرصةاحىتاقداانتهيتامناكتابةعلىانعنةاالق محدااوشكرااهللاعّزاوجل.

ا" اااتطويراابملوضوع االسياقيااللغةاقواعدكتاب ااملدخل اأساس اعلى ااالعربية ابرّنمج اطلبة ايفا"لدى االلغة" تعليم
متاماإا".اوتقدمتاالباحثةاأمجلاالشكراوالتقديراإىلاالذيناكانوااهمافضلايفاالموجنانمعهدااإلصالحااإلسالميا

 وهم:ا،هذاالبحثاإىلاخرياالوجوداوملايبخلوااأحدهمابشيءاطلبت
حلكوميةااامديراجامعةاموالّنامالكاإبراهيمااإلسالميةا،الدكتورااحلاجاعبدااحلارسااملاجستريأستاذافضيلةا .1

 نج.ماال
ّنامالكاوالماعميدةاكليةاعلوماالرتبيةاوالتعليماجبامعةا،الدكتورااحلاجاأغوساميمونااملاجسترياستاذأافضيلة .2

 نج.إبراهيمااإلسالميةااحلكوميةاماال
والّنامالكاإبراهيمامارئيسةاقسماتعليمااللغةاالعربيةاجبامعةا،فضيلةاالدكتورةااحلاجةامملوءةااحلسنةااملاجستري .3

 نج.اإلسالميةااحلكوميةاماال
لميااوعمليااعامشرفاعلىاكتابةاهذااالبحثاالذياأفاداالباحثةاالدكتورااحلاجانوراهاديااملاجستري،فضيلةا .4

 ا.هذااالبحثااجلامعياتطويروتوجيهااخطواتهايفاكلامراحلا
اإبراهيم .5 امالك اموالّن اجبامعة االعربية االلغة اتعليم اقسم ايف اواألستاذات ااألساتيذ ااحلكوميةااإلسامجيع المية

 نج.ماال
مكماوكرمكماوهللاتماإهامتاهذااالبحثابعوناهللااوتوفيقهاأسعدكماهللاايفاالداريناوأشكركماجزيالاالشكراعلى

 ويلاالتوفيقااهلداية.
ا

 2222أبريلاا5ا،ماالنج
االباحثة

 
 فيلزااغينااحنيين

 13152234رقماالقيد:
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 مستطلص البحث
اطلبةابرّنمجا.ا0101، فيلزا عينا حنيين الدى تطويراكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقي

االلغة“ ااا”تعليم امعهد ايف االموجنان ااإلسالمي االلغةا حبثا.إلصالح اتعليم اقسم جامعي.
اوالتعليم،ااالعربية اموالّنامالكاإبراهيمااإلسالميةا،كليةاعلوماالرتبية احلكوميةاماالنج.ا جامعة

 .املاجسترياحلاجانوراهاديااملشرف:االدكتورا

ا.،االقواعداالعربية،ااملدخلاالسياقيالكلماتااإلشارية:االكتاباالتعليمي

اتتكون.االعربيةاتعلمااملهاراتاللغةاالعربيةااليتاالبداأنايتفنايفاااصرنعقواعداالعربيةاهياإحدىامناال
"تعليمارّنمجاب.اكانتاالقواعداالعربيةامادةاأساسيةايفاعمليةاتعلماالنحواوالصرفامادةاعلمامناالقواعداالعربية

الاالاسيمااة.اتعلماالقواعداالعربيلصعوبةايفا.اشعرتاالطالباتاابالموجناناللغة"ايفامعهدااإلصالحااإلسالميا
ا ااخلاصةيوجد االتعليمي اايفاالكتاب اعملية االلغة"برّنمج اوتعليم اکايكتنباالطالباتا". اشرحتهاامثاراستهنيف

ايفااستعدادااملادةاقبلاااملعلمة. الفهمااملادة.الكنااملشكلةاتعين اهناكاالتمريناتااخلاصةاللطالبات فلذالكاليس
علىااحيتاجاالبياّنتاتلكاعلىاأخذهتاااملعلمةامناكتابا"النحواالواضخاوااألمثلةاالتصريفية".احصلالتعليمااليتا

ا.التعليماعمليةايفاالكتاباالتعليميااخلاصة
ا1 : يهدفاهذااالبحثاإىل اتتما. اأساسااملدخلاالسياقياملعرفة تطويراكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلى

ا ابرّنمج اطلبة االلغة“لدى اما”تعليم ايف االموجنان ااإلسالمي ااإلصالح اعهد ا2. ااقياسل. كتابااستخداماافعالية
ا االسياقي ااملدخل اأساس اعلى االعربية االلغة االلغة"قواعد ا"تعليم ابرّنمج اطلبة ااإلسالميايف لدى ااإلصالح امعهد

 الموجنان.
اتحليلالوهياايتكونامنامخساخطواتا((Addieأّديا نموذجبوتستخدماالباحثةامنهجاالبحثاوالتطويرا

اوالتطبيقاصميموالت االاوالتطوير ا"تقوميو ااألول االفصل ايف االطالبات امن االبحث اوجمتمع ا"غ. او اه" ايف معهدا"
ا.هيااملالحظةاواملقابلةاواإلستبانةاواإلختبارا.اوأدواتامجعاإلبياّنتالموجناناإلصالحااإلسالميا

االعلمي االبحث انتائج ااتطويرا1. :ومن املادة االتعليمي االعالكتاب ااربيةالقواعد اوالتالمن اصميمتحليل
اوالتطبيق االاوالتطوير االكتابتقوميو ااستعمال اوارشاد اوتقدير اوشكر االغالف افيه ااملطّور االتعليمي اوالكتاب ا.

اواملواد االدراسة اوأهداف االكتاب ااإلختباراوفهرس او افيه ااملواصفات اوكذالك ا. امكوّنت السياقياااملدخلبسبع
صولاالبحثاالاعلىاحدالتعليميااملطّورافعال.اوهذاايباالكتاا.لتعليمياليتاطبِّقتايفاخطوةاالتعليماللكتاباا

ونتيجةاالتقديراا24441ا=%1وهذهاالنتيجةاأكربامنانتيجةاالتقديرااملعنوياا4،،4ا=اtنتيجةااإلحصائياابوجود
امردود. OH مقبولاوا1Hلذاايستطيعاأناينتاجاأناا1،341ا=ا%5املعنويا



 

 ل
 

 

ABSTRACT 

Hanini, Filza Aina. 2020. Developing Qowaid Arobiyah Teaching Materials Based on 

Contextual Approaches in the "Ta'limul Lughoh" Program at the Al-Ishlah 

Lamongan Islamic Boarding School. Thesis (S1). Arabic Language Education, 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang.  Advisor: Dr. H. Nurhadi, MA 

Keywords: Teaching Materials, Qowaid Arobiyah, Contextual Approach 

Qowaid Arobiyah is one of the elements of Arabic that must be mastered in learning 

Arabic skills consisting of nahwu science and shorof science. Qowaid Arobiyah became the 

main material in the "Ta'limul Lughoh" Program at Al-Ishlah Lamongan Islamic Boarding 

School. For them, qowaid Arobiyah is material that is classified as difficult. The absence of 

special textbooks used in the "Ta'limul Lughoh" Program makes learning less effective by 

only recording material in notebooks from the material delivered by the instructors. The 

material taken from the book Nahwu Wadhih and also the book Al-Amtsilah At-Tasrifiyah 

must be prepared each time they teach because there is no prior learning plan. Therefore, 

researchers develop teaching materials Qowaid Arobiyah based on a Contextual Approach 

based on their needs. 

The purpose of this study is to: 1. Know how to develop Qowaid Arobiyah teaching 

materials based on the Contextual Approach in the "Ta'limul Lughoh" Program at Al-Ishlah 

Lamongan Islamic Boarding School. 2. Knowing the effectiveness of using Qowaid 

Arobiyah teaching materials based on the Contextual Approach in the "Ta'limul Lughoh" 

Program at the Al-Ishlah Lamongan Islamic Boarding School. 

Researchers used the RND (Research and Development) research method with the 

ADDIE research model using five steps namely analysis, design, development, application, 

and evaluation. The population used by researchers was first graders G and one H in Al-

Ishlah Islamic Boarding School Lamongan. The research instruments used were observation, 

interviewing, questionnaires, and tests. 

From the results of the study are: 1. The development of this textbook starts from the 

analysis of needs, design, development, application, and evaluation. This textbook consists 

of cover, preface, instructions for using the book, table of contents, learning objectives, 

material, and competency test. And also there are characteristics in textbooks based on 

contextual approaches that are applied in 6 stages of learning in each chapter. 2. Textbooks 

developed are quite effective. This is indicated by the results of research that shows the t-

test value of 4.89 is greater than the t-table with a significance value of 0.01 of 2.441 with a 

significance value of 0.05 of 1.691. This shows that Ho was rejected and H1 was accepted. 
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ABSTRAK 

Hanini, Filza Aina. 2020. Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Arobiyah Berdasarkan 

Pendekatan Kontekstual dalam Program “Ta’limul Lughoh” di Pondok 

Pesantren Al-Ishlah Lamongan. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Dr. H. Nurhadi, MA  

Kata Kunci: Buku Ajar, Qowaid Arobiyah, Pendekatan Kontekstual  

Qowaid Arobiyah adalah salah satu unsur bahasa Arab yang harus dikuasai dalam 

belajar keterampilan-keterampilan bahasa Arab yang terdiri dari ilmu nahwu dan ilmu 

shorof. Qowaid Arobiyah menjadi materi utama dalam Program “Ta’limul Lughoh” Pondok 

Pesantren Al-Ishlah Lamongan. Bagi mereka, qowaid Arobiyah adalah materi yang 

tergolong sulit. Tidak adanya buku ajar khusus yang digunakan dalam Program “Ta’limul 

Lughoh” menjadikan pembelajaran kurang efektif dengan hanya mencatat materi dalam 

buku catatan saja dari materi yang disampaikan oleh para pengajar. Materi yang diambil dari 

kitab Nahwu Wadhih dan juga kitab Al-Amtsilah At-Tasrifiyah harus disiapkan setiap akan 

mengajar karena tidak adanya rencana pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti 

mengembangkan bahan ajar Qowaid Arobiyah berdasarkan Pendekatan Kontekstual 

berdasarkan kebutuhan mereka.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui cara mengembangkan bahan 

ajar Qowaid Arobiyah berdasarkan Pendekatan Kontekstual dalam Program “Ta’limul 

Lughoh” di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan. 2. Mengetahui efektifitas penggunaan 

bahan ajar Qowaid Arobiyah berdasarkan Pendekatan Kontekstual dalam Program 

“Ta’limul Lughoh” di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan. 

 Peneliti menggunakan metode penelitian RND (Research and Development) 

dengan model penelitian ADDIE dengan menggunakan lima langkah yaitu analisis, 

perancangan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Populasi yang digunakan peneliti 

adalah siswa kelas satu G dan satu H di Pondok Pesantren Al-Ishlah Lamongan. Adapun 

instrumen pen elitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan tes. 

Dari hasil penelitian adalah: 1. Pengembangan buku ajar ini dimulai dari analisi 

kebutuhan, perencanaan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Buku ajar ini terdiri dari 

cover, kata pengantar, petunjuk penggunaan buku, daftar isi, tujuan pembelajaran, materi, 

dan uji kompetensi. Dan juga terdapat karakteristik di dalam buku ajar yang berbasis 

pendekatan kontekstual yang diaplikasikan dalam 6 tahap pembelajaran dalam setiap 

babnya. 2. Buku ajar yang dikembangkan terbilang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 

penelitian yang menunjukkan nilai t-tes sebesar 4,89 lebih besar dibandingkan dengan t-

tabel dengan nilai signifikasi 0,01 sebesar 2,441  dengan nilai signifikasi 0,05 sebesar 1,691. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima 



 

 ن
 

 البحث حمتوايت
اأاا................................................................االفغصفحةاال
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث (أ
االعربية اادورة للغة اللمسلمنيمهمة امصدراالسيما، ااإلسالمي،اكلغة القرآناايعيناللدين

احلديثوا ا، امتعلم ايزيد اواحيت االعربية االيومية.ماللغة ااحلياة ايف امناا1ستخدمها اكثري تطّبق
يفااملدارسامااللغةاالعربيةايعلكت،اااللغةااألجنبيةتعليمايفاإندونيسيااااملؤسساتاالتعليميةااإلسالمية

األجنبيةااااللغةكلماتمنااملؤسساتاالتعليميةااإلسالميةابرّنمجاانّفذتحىتااملعهدايفاإندونيسيا.ا
كلما.االسيمااأبهدافامئسستهااأنايستطيعاالطالبالتيفااألنشطةااليوميةاتفوقاملربّنمجاالك

ا اتكلم اكمثل االفصيحة ااألجنبية االناطقنيابللغة ا. اتطبيق ايف اولكن االلتكلم ااألجنبية االبدغة
ا.االلغةعناماخاصايتعلساعدةامب

ااملعهدةاهيااللغةااألجنبيتكلمامجامنااملؤسساتاالتعليميةااإلسالميةااليتاتنفذابرّناإحدى
ا ااإلسالمي االشرقيةالموجناإلصالح اجاوى اإىلحيالذالكا.ان ااتاج االكثري ااحملاولة اتنفيذايفإقامة

االطالباتكونامجيعاتلناالكنا.جيداالعربيةااللغةااتكلماتطبيقاملعهدالالبيئةااللغويةامناأعضاءا
اللغةاانايتعلمملاةدياجلداالطالباتامعظمايماالس.ااومباشراااصحيحاالعربيةاللغةااتكلماعلىاقادرا

اقبل امن ااالعربية اابللغة االصحيحة ااجلملة اجيعل اأن ايستطيع امل االطالب امن احيتال.اكثري عربية،
لتكلمااللغةااتفوقواهبذااالسبب،املاتتحققاأهدافااملعهدابرّنمجااملا.لتكلمااللغةاالعربيةاخياف

رّنمجا"تعليماباالموجناناإلصالحااإلسالميااملعهدا،اعقدتافلذالكاالعربيةاالفصيحةايفااملعهد.
ا2."غةالل

واعدااللغةاالعربيةاخاصةاملادةاقالعربيةاللغةااكثفااملتعليماالاعمليةهواواا"غة"تعليمااللابرّنمج
ا االصرف او االنحو ايعين ااجلاألساسية اايدةدللطالبات ااألسبوع ايف اأيمرة اواحد، اعام يفااملدة

اعهدمبلغةاقسماالينااملدبراتايفاتعا"تعليمااللغة"برّنمجامعلمةا .ةدراسمناالسنةاالالسنةااألوىلا
ا ااإلسالمي ااحتتا(OPPI)االموجناناإلصالح االلغة.ااألستاذاتاإلشراف اهذاااقسم يهدف

يفاتكوينااجلملاانعلغةاالعربيةااألساسيةاحىتايستطقواعداال،ايساعداالطالباتالفهماربّنمجال
                                                           
1 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 3-4. 

 2202سيبتيمبير  22عزة زلفي معلمة قسم االدارية في معهد اإلصالح في قسم اللغة، يوم الجمعة، المقابلة مع األستاذة 2 
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اللغةاالعربيةامهمةااقواعدايفالتعليماعلماأنانعرفااالعربية.االعربيةاالصحيحةاقبلاالكالماابللغة
املتعلماعلىااتعنياهيااملادةااحلقيقيةااليتوااااللغةاالعربيةاعناصراهياإحدىامنالقواعدااجدا،

وايهتااالسيطرةاعلىامهاراتااللغةامبستاتعلمامهاراتااللغة،اومناملايسيطراعليهااالايتمكنامن
ا4مجعاالتكسريامناكلمةاالقاعدة.اهي لغةاالعربيةالقواعدايفاالا3املتعددة.
ااولكن اتعليم اعملية ايف ااملشكلة اهناك االلغة"برّنمج امعاانتائجاأساساعلىا"،تعليم املقابلة

ا5نيفيااألستاذةا اا، اتعليم اعملية ايف اصعوبة ااملعلمة اشعرت االلغة"برّنمج األتعليم ا" ايوجدان ال
تعليمااللغةالمةاعلىامعابجتلذالكاا".مااللغةتعلي"برّنمجاعمليةاايفااخلاصةاالكتاباالتعليمي

اعمليةامجيعاتطويرل اقبلابرّنمجاجوانب امن االلغة اال.تعليم اقبل ااملادة ااستعداد االيتاكمثل تعليم
ا االواضخاو ا"النحو امناكتاب ااملدبرات االلغةماألنااألمثلةاالتصريفية"أتخذن اقواعد ااالعربيةاادة

ة،ا"ااملتعددتعليمااللغة"برّنمجامعلمةا بقدرةماتيهالسيمااا."تعليمااللغة"برّنمجاتعلمايفاااألساسية
اسيتماأيضاانتيجةاالتعليمااملتعددةاللطالبات.ا

اصةامباااخللعربيةاقواعدااللغةااالكتاباالتعليميامادةاتعليميةااأناتعداةريداالباحثت،ابسبسهاا
ا ابرّنمج اتنفيذ اعملية ايف ااستخدامه االلغة"ميكن اا."تعليم االتعلاكان ايفايالكتاب اأمهيته اله مي

االباننيا)ا3.مكوّنهتااولهافوائدهاللدارساواملعلماالعمليةاالتعليميةافهواأحد (ا،افإنا1445وفقا
ايفا اوالطالب ااملعلمون اويستخدمها امنهجي، ابشكل اترتيبها ايتم امادة اهي االتعليمي الكتاب

الطالب.اكذاكاااوماملعلمنياياايفاعمليةاالتعلتلاالكتاباالتعليمياموقعاامهمحتا7عمليةاالتعلم.
ا االتعليمي. االكتاب ادون االتعلم افعالية احتسني ايف اصعوبة ااملعلمون الطالباادونجياوسيجد

وادابسرعةاكانااملعلمايسلمااملااالسيماا،املعلمامناقبلاصعوبةايفاهضماواستعادةاماامتاتدريسه
ا،.ودوناوضوحادوناالكتاباالتعليمي

                                                           
   041، ص.المرجع السابق  عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزاك ،3 
 29ص. ، المرجع السابق  ط،مرشدة و عبد الباس4

 2202أوكطوبير  22إيكا أوتامي كمعلمة قسم اللغة في معهد اإلصالح في قسم اللغة، يوم السبت،  المقابلة مع األستاذة نيفيا9 
 2ناصر عبد هللا الغالي و عبد الحميد عبد هللا، أسس اتحاد الكتب التعاميه الغير الناطقين بالعربية ، دار االعتصام، ص.6 

7Abdul Hamid, Uril Bahaaruddin and Bisri Mustofa, Pembelajaran Bhasa Arab 

(Pendekatan,Metode,Strategi,Materi,Dan Media), ed. by Muallif, 1st edn (Malang: UIN Malang Press, 2008) 
hal.71. 
8  Abdul Hamid, Uril Bahaaruddin and Bisri Mustofa, Loc.cit, hal 74. 
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االكن االباحثة االتعليميتعد ااالكتاب اادخلاملابستخدام االسياقي اهذا ااملألن اعلىايدخل ؤكد
االسياقيادخلاملتتكوناا4احلياةاالواقعية.واعمليتهمايفااتهمببيئاطالبالامعرفةاملعلمالربطااحماولة

لكنافهمها،اليسابقراءةاواابخلفظااملادةالاعرفةامللربطاسبعامكوّنتااليتاستساعداالطالباتاب
امكوّنتب اللكاسبع االتعليم اخطوة ايف اطبِّقت االيت ااملطور ابختياراابناءامعرقتهنلتاباالتعليمي

ايفااملعهد.اةاحلياةاالواقعيواعمليتهمايفااتهمببيئمادةاالقواعداالعربيةاواأمثلتهاامناسباا

فهمالكاالطالباتالواكذا"تعليمااللغة"برّنمجاتعليماعمليةاالباحثةاسيسهلااملعلمةايفاترجىا
تكوينااتطاعةايفةااسدياجلداباتلاالطعلىاارجىتا.الكتاباالتعليميبوجوداالعربيةااقواعدااللغة

اأفكارهمايفاممارسةاالتواصلاابللغةاالعربية.االىعماااالصحيحةالعربيةاملاوالتعبريااجل
اا افلذالكاكانت االتعليمي االكتاب اعملية ايف امهمة اشيئا االلغة"برّنمج اأساسا"تعليم اعلى ،

قواعداادةاالثانوي؛اب(اإدخالااملاألولاالصفايفااةدياجلداباتلالطأهدلفها:أ(اتركزتاكفاءةاا
قةاابألنشطةافهمااملوادااللغويةااملتعلعلىااةدياجلداباتلالطلاكنمتاألساسيةا؛اج(اااللغةاالعربية
ا ايف اااملعهداليومية ااإلسالمي اشجعتاا.الموجناناإلصالح ااملرجوة ااألهداف اتلك اعلى بناء

اضرري. االبحثاأمر اهذا اأبن االبااالباحثةانفسها اأخذ اأجله، ااملوضوعمن ر كتاب تطوي"  حثة
يف معهد  ”غةتعليم الل“قواعد اللغة العربية على أساس املدخل السياقي لدى طلبة برانمج 

 "اإلصالح اإلسالمي الموجنان 
 أسئلة البحث  (ب

 بعداالنظرةاعناخلفيةاالبحث،اتوقفتاالباحثةاعناأسئلةاالبحثاكماايليا:
ا .1 اكيف اعلىيتم االعربية االلغة اقواعد اباتطويراكتاب اطلبة الدى االسياقي ااملدخل رّنمجاأساس

 اا؟يفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجناناا”تعليمااللغة“
دىاطلبةالكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقياااستخدامفعاليةااماامدىا .2

 ؟االموجنانمعهدااإلصالحااإلسالميا"تعليمااللغة"ايفابرّنمجا
 

                                                           
9 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2012) hlm.40 
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 أهداف البحث (ج
 البحث،افتهدفاالباحثةاهذااالبحثاإىل:اابلنظراإىلاأسئلة

ا .1 اتتم ابرّنمجاملعرفة اطلبة الدى االسياقي ااملدخل اأساس اعلى االعربية االلغة اقواعد اكتاب تطوير
 يفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجناناا”تعليمااللغة“

ااقياسل  .2 اااستخدامفعالية االسياقي ااملدخل اأساس اعلى االعربية االلغة اقواعد اطلبةالكتاب دى
 الموجنانامعهدااإلصالحااإلسالميايف تعليمااللغة""برّنمجا

 ية البحثضفر  (د
ساساكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأستخداماااتفرتضاالباحثةايفاهذااالباحثاأنا

اإلصالحااإلسالميمعهداايفاا"تعليمااللغة"برّنمجااتعليميفاعمليةاالافعاليةاملدخلاالسياقيا
 الموجنان

 أمهية البحث (ه
اسمني،افهماااألمهيةاالنظريةاوااألمهيةاالتطبيقيةاكماايلى:علىاقا أمهيةاالبحث

 األمهيةاالنظرية .1
أناتكونانتائجاهذهاالدراسةامفيدةالتطورامعرفةاالعلمابشكلامتنوعاوديناميكيا 

االلموادااملبحوثة.ايفاهذهااحلالةاميكناللمؤلفاأنايفيدااملعرفةاحولااملشاكلااملوجودة اوفقا
 الكتاباالتعليميالتعليمااللغةاالعربية.اخصوصاايفاتطبيقاتظريةاتطوير

 األمهيةاالتطبيقية .2
وداالكتابااملنظمةابوج:اتسهيلاالطالبايفانيلااملعرفةاوافهمامادةاالتعليمااللطلبة .أ

 مايالتعليمياملساعدةاعمليةاالتعل
 ميالتعلكدليلاللمدرسةايفاعمليةا :للمدرسة .ب
اللمؤسسة .ت ايف اللمدرسة امدخالت االبحث اهذا ايقدم اأن ايفااجودة : االتعلم عملية

 تطويراوحتسنياجودةاالتعليم،اميكنااعتبارهاامادةاإلدارةامصادراالتعليما.ا
اباالتعليمياالكت:ااتوفريااخلربةا،وااملسامهةاوالتحفيزا،اوخاصةاحولاتطويرااللباحثةا .ث

 التعليمااللغةاالعربية
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ليمياالتعاالكتابزايدةااآلراءاواملعرفةااعناالبحثاحولااتطويراا:للباحثنيااآلخرين .ج
 لتعليمااللغةاالعربية

 دود البحثح (و
 احلدودااملوضوعيةا .1

علىاأساسايةاالقواعداالعربكتاباتعليماااتطويريفاالباحثةاموضوعاهذااالبحثااركزتا
ا االسياقيايف ااملدخل االلغة"برّنمج لطالبالاالموجنانامعهدااإلصالحااإلسالميا"تعليم

ا.ااجلديدة
ا ااملادة اهي ااملطور ااملادة االلغةاقواعدوأما ااابباالفعل،اابب: االضمري، اابباسم

 .اشبهااجلملةاوااملفيدةاجلملةااابببه،االوافعاببااملا،علاابباالفلغوي،االتصريفاال
 احلدودااملكانية .2

معهدايفااها7غاوا7اثانويةلدراسةاللتلميذاتاالصفااألولاالتقوماالباحثةايفاهذهاا
 فاجراناالموجنان.ااإلصالحااإلسالمي

 ةاحلدوداالزماني .3
ا االدراسة اهذه ايف االباحثة اتقوم االشهر االدراسيا-فربايرييف االعام امن مارس

2214/2222 
 تاحتديد املصطالح (ز

االباحثةا افشرحت االبحث، اهذا ايف االنهمة ااملصطلحات ابعض االباحثة استخدمت
 املصطلحاتافيماايلي:

 الكتاباالتعلمي .1
االتعليما امادة ايتكون اللطالب ااألساسي االكتاب اهو االتعليمي ريقتهاوطالكتاب

اأن اجيب االتعليمي االكتاب االتعليم. اعملية املساعدة اوتقوميه اوكيفيته صمماتاوحتديده
 ويكتباأنايناسبالقواعداالتعليم.

 القواعداالعربيةا .2
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اوهي االرتكيب احالة ايف االكلمات اأوهلما اخيص اعلمان، اجيمعها االعربية االلغة اقواعد
اح ايف االعربية االكلمات ااثنيهما اوخيص االنحو(، ا)علم اوهيموضوع ااإلفراد وضوعاماالة

 )علماالصرف(
 املدخلاالسياقي .3

واعمليتهمااهمتببيئاطالبالامعرفةاملعلمالربطااحماولةيؤكداعلىا واهوالسياقياادخلامل
 .اواكذالكاتتكونامناسبعامكوّنتااحلياةاالواقعيةيفا

 الدراسة السابقة (ح
ا:ايفاالتايلوجدتاالباحثاالدراساتاالسابقةااليتاهلاااستمراريةاهبذااالبحثاكماا

علمياعلىاالكتاباالتاتطويرا،اموضوعاالبحث:ادويارمحةادانيتاأجنليةالبحثااجلامعي،ا .1
ا ايف االكالم امهارة الرتقية االسياقي ااملدخل ااأساس امبعهد االثانوية اللمدرسة ةاإلسالميالعلم

اكنداري ااألوىل اهذا(2214)ااحلكومية ايستخدم اا، امنهج االتطويريالبحث ،االبحث
ارةاالكتاباالتعلمياعلىاأساسااملدخلاالسياقيالرتقيةامهاتطويرعمليةاملعرفةايهدفاهذاا

افاليته امدى املعرفة او ايف االكالم االبحث. انتائج ااما ااهذاايفاو اتطويرا1:اعينيالبحث .
ةاجعيناحتليلااحلاتااخلطواتاةاابلتعلماالذايتاتتكونامنابعضاءاملواداالتعليميةااملهارةاالقرا

ال ااملوجهة االطالباواملشكلة ا.اتدى االقراءة امهارة او االعربية االلغة اصميمتايفاعمليةاتعليم
احسبا االعربية اواللغة االقرابة املهارة االلغة امادة اتطوير االدراسي ااملنهج احسب اعلى املواد

اپ ا2.املصنوعاميالتشبه امال. افتخءمملعرفة االقراءة امهارة االعربية االلغة امادة اخربة بريانااإىل
احوا االتصميم اخبري اايعين امالعايدلا%ا۱۹يل انتيجة االكتاباءملى امادة اخبري اومن ة

ا اا۲2،77۷حوايل اعلى اماليتنيدل ااختءمجة امث فعاليةاا.3ا.التجريچيافصلااإىلربة
االضاب افصل او االتجريب افصل ايف ااالختبار ابطريقة ااالختيار االنتيجةاطحتصيل افتناول

اا12،5،3ااإلمجالية اابستخدام احساب ابباالختاtاةصيغبعد اويقارن اجلدولااtاار
اويتنا االنتيجة ا%5ايفا2،۲2ول انتيجةا اأن اعرفنا ااtاكما اواأاالختبار ااجلدول امن كري

ةااءرااملواداملهارةاالقاتطويرويراطتاأنالخصنعلىابياناذلك،ا.ااHaلابوقاHoرفضابيضهرا
 تكونافعالية.
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ا .2 ااجلامعي، االسعيدةالبحث االبحث:اأنيفة اموضوع االقراا، املهارة االدراسة ااملادة ءةاتطوير
ااملدخل اضوء ااملتوسطةااعلى اكاليجاغا اسوّنن امدرسة ايف االكالم امهارة الرتقية السياقي

ذاا،ايهدفاهالبحثاالتطويريالبحثامنهجاا،ايستخدماهذا(2214)اةاماالنجسالمياإل
ا الرتقيةاالبحث االسياقي ااملدخل اضوء اعلى االقراءة املهارة االدراسة ااملادة اخصائص ملعرفة

وجدتاعينايالبحثااهذاايفانتائجاالبحثاوااما.امهارةاالكالماواملعرفةافاليةااستخدامه
اواضحا افرقا انتيجة اعلى االدراسيااسيتدراابني الباحثة االكتاب اابستخدام االقراءة مهارة

يعاطستخداماهذااالكتاباالدراسياتستأماااباالدراسي، وتدريسهاابدونااستخداماالكتاب
االقراءة امادة اعن اتفهموا اأن اوالااملوجودة التالميد االدراسي. االكتاب اذلكايف اعلى دليل

انتهاءاإجراءاالبحث،اتعليمااللغةاالعربيةااوبعد أناأكثرهماقداحصلوااعلىاالنتيجةااجليدة.
ليمالهافعاليةالريقىاكفاءةاالتالميةايفاتعاالعربية ابستخداماالكتاباالدراسياکمواداالدراسية

 كاليجامااسکونامااليقي.ااسوّنن مهارةاالقراءةامبدرسةااملتوسطةااإلسالمية
حثااجلامعي،احممدازيداالبسطاميا،اموضوعاالبحث:اتعليماقواعدااللغةاالعربيةابطريقةاالب .3

هذااالبحثااملنهجاايستخدم،ا(2214)ايفامعهداالنهضيةاكارانجافلوصواماالنجاأمثليت
ملعرفةاخصائصااملادةاالدراسةاملهارةاالقراءةاعلىا،ايهدفاهذااالبحثاالوصفياالكيفيا

اائجاالبحثوااماانت.امهارةاالكالماواملعرفةافاليةااستخدامهاضوءااملدخلاالسياقيالرتقية
اينقسم يةنهضمعهداالاليتايفمثعليهماقواعدااللغةاالعربيةابطريقةاأتأنااالبحثابعيناهذاايف

 الطريقةايفاهذااالتعليماالنظرياابستخداماذيتسا(االتعليماالنظري.ايعلمااأل1نيامهااعإىلانوا
اقرائواالستاالقياسية ا2ية، ااألالت( ايعلم االتطبيقي، االتاذيتساعليم االتعليم اهذا طبيقيايف

امهاااالطريقة امدابستخ اابالمتحانني اهي االدراسة ايف االطالب اقدرة املعرفة التطبيقية،
اواالمتحان ااالنتقايل اتعليماارجيخالت االمتحان اجناح ايف ااملؤثرة االعوامل اأما االنهائي، أو

افاقهماوخلفيتهم.تمنامحاسةاالطالباوااليةالداخ (االعوامل1أمثليتاتنقسماعلىانوعنيامهاا
ا2 ااألساس( امن ااملواد اترتيب امن ااخلارجية اأوائلااإىل العوامل ايف االتعليم اوتركيز األوسع

بيئةااملعهداواملراقبةااورعاية بداعيةدخولااملعهداوتقسيمامراحلاالتعليماوكفاءةااألستاذااال
 .منااملديرةاواألساتنياواملوظفني
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 0.0اجلدول 
 الدراسة اليت أداهتا الباحثةو  السابقةنة بني الدراسة املقار 

اسم الباحث، ارقمال
االبحث سنة

اأوجه االختالفاأوجه التشبيهاوضو امل

دويارمحةادانيتاا1
ا2214أجنلية،ا

الكتابااتطوير
اعلىا التعلمي
ااملدخلا أساس
الرتقيةا السياقي
ايفا االكالم مهارة

اا لعلمامبعهد
االثانويةا للمدرسة

ةااإلسالمي
ااألوىلاااحل كومية

 كنداري
ا

اعناامل .1 وضوع
االكتاباتطوير

 التعليمي
استخداما .2

ا البحثامنهج
 التطويري

املدخلا .3
املستخدمةا

ااملدخلا هي
 السياقي

ا

 األهداف .1
تعلمياالكتاباالاتطويرملعرفةاعمليةا

الرتقيةا االسياقي ااملدخل اأساس على
امدىا املعرفة او ايف االكالم مهارة

 فاليته.ا
 الكتاباالتعلمي .2

لمياالكتاباالتعاتطويروضوعاعناامل
 لرتقيةامهارةاالكالم

 املكانا .3
اا االثانويةامبعهد اللمدرسة لعلم

اةااحلكوميةااألوىلاكندارياإلسالمي
االسعيدة،اا2 أنيفة

ا2214
ااملادةا تطوير
املهارةا الدراسة
القراءةاعلىاضوءا
االسياقيا املدخل
امهارةا لرتقية
ايفا الكالم

اسوّنناا مدرسة
كاليجاغاا

املتوسطةا

استخداما .1
ا البحثامنهج

 التطويري
املدخلا .2

املستخدمةا
ااملدخلا هي

 السياقي
 

ا

 األهداف .1
ملعرفةاخصائصااملادةاالدراسةاملهارةا
االسياقيا ااملدخل اضوء اعلى القراءة
افاليةا املعرفة او االكالم امهارة لرتقية

 استخدامه.ا
 الكتاباالتعلمي .2

 املادةاالدراسةاملهارةاالقراءة
 املكانا .3
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ةااإلسالمي
اماالنج

اسوّنن ااملتوسطةااامدرسة كاليجاغا
اةاماالنجاإلسالمي

ازيداا3 حممد
،االبسطامي

اا2214

ةاتعليماقواعدااللغ
ابطريقةا العربية

امعاأمثليت هدايف
اكارانجا النهضية

افلوصواماالنج

اقواعدا .1 تعليم
االلغةاالعربية

 األهداف .1
ا االعربيةاملعرفة االلغة اقواعد تعليم

اه.اواملعرفةامشكالتابطريقةاأمثليت
االلغ .2 اقواعد ابتعليم االعربية طريقةاة

 أمثليت
 املكانا .3

افلوصواا اكارانج االنهضية معهد
اماالنج

ا .4 امنهج املنهجااالبحثاستخدام
االوصفياالكيفي

ا
اااتطوير عن حبث يوجد مل فإنه السابقة البحوث على اطالعا اتعليم القواعداكتاب

ا االعربية ايف االسياقي ااملدخل اأساس اعلى االلغة"برّنمج ااإلسال"تعليم ااإلصالح اميمعهد
 نتائجاتكرار من ويرى جديد حبث هو الباحثة به يقوم الباحث أن يعين وهذا .الموجنان

ا. السابقة البحوث
ا
ا
ا

ا
ا
ا
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 الثاىن فصلال
 اإلطار النظري

 ميياملبحث  األول : الكتاب التعل
 الكتاب التعلمي مفهوم (أ

ايصحبه اوما اللطالب ااألساسي االكتاب اهو االتعليمي اتعلامناالكتاب يميةااملواد
نيالتحقيقاأهدافاللدراساة،اواليتاتؤلفامناقبلااملتخصصنيايفاالرتبيةاواللغة،اوتقدممساعد

اا12.معنياويفازمناحمددامعينةايفامقررامعنيايفامرحلةامعينةابلايفاصفادراسي
ااملنهج،ايشكل امكوّنت امن اأساسيا اعنصرا االتعليمى اركائافهواالكتاب زةاإحدى

احم اخالل افمن اتعليمية، امرحلة اأي ايف اوالشقائياألساسية االلغوية االيتاااحتحقاتواه ألهداف
ناأنشطةاوطرقاماللمنهجانريداحتقيقهاامناالعمليةاالتعليمية،اابإلضافةاإىلااملكوّنتااألخرى

اا11تدريس.
امادته امن اال ااملدرسي االكتاب ايتألف اأن افحسب فأرى امنااألساسية ابلاكذلك ،

لعةااباالتماريناالصوتيةاوكتبااملطاالتماريناالتحريريةاواكت املوادااملساعدةاكاملعجم،اوكتاب
اا12.االختباراتاوامرشدااملعلم املتدرجةاوكتاب

ايبهااملواداالتعليميةاهيامادةايتماترتأواالكتاباالتعليمىا،افإنا(ا۹۱۱۲وفقاالباننيا)
االتعلم. اعملية ايف االطالب اأو ااملعلمون اويستخدمها امنهجي، ااملدرسيا 13بشكل الكتاب

للتالميذاينمونافيهااميوهلماواجتاهاهتما بتوفريافرصاكافيةاومتعددةااجليداهواالذيايهتمامؤلفه
اورغباهتم احاجاهتم اهبا امنا ويشبعون االيت اوالعاداتااألساسية ااملهارات ابعض ويتدربوناعلى

ا14تساعدهماعلىاالتصرفاابتزاناوتعقلاحيالامواقفااحلياةااملختلفة. شأهنااأن
ا
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 7، ص.  المرجع السابق00 
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 أمهية الكتاب التعليمي (ب
االتعلي االكتاب اأحدكان افهو االتعليمية االعملية اأمهيتهايف اله افوائدهامكواامي اوله ّنهتا

هوافومساوئهاعلىاالدارساواجتاهاتهاومنامثاا،افهوامناجانباآخرالهاأضرارهللدارساواملعلم
احدين اذو ابقدرسالح ايفيدا، اما ايعد امل اإذا ايضر اقد اأحياّن افهو املتطويرا، اوإذا اجيدا ايتماا

اوفق اااختياره امنشودة اوأسس اأهدافمبادىء اووفق ااإلسالميا، اوالدين ااجملتمع ا،ينشدها
ا اهنا اومن اقيمة االتعليميةاتطويرتظهر اللناطقنيالكتب االعربية التعليم اخاصة أناا15.غريهابا،

امشکالت ايتوسط اجسرا ايكون االكتاب ااحضور اانتهاز اقدرة اعاالطالباتاحدود مليةاعلى
 13.التعليماترقيةاجودةاالتعليمايفاالفصل.الذااأناتوفراالكتاباهواشرطايف

االعلمية امادته اختتار اأن اينبغي اأهدافه ااملدرسي اوأسسا الكتاب امعايري اوفق واللغوية
املعلمية اما اأهدافه ااملدرسي االكتاب احيقق اولن اقدراتا . امتناول ايف االلغوية امادته تكن

االثقافيةالدا اوخلفياهتم االعقلية اأن ،رسني اكثريا انسمع اوالااولذلك ايقرأون االدارسني بعض
اا17.ادودااإناملايكنامنعدماحتصيلهماضعيفةاوحم كون،اوييفهمون

داهذااالنقص،اساويفااحلاالتااليتاالايتوافرافيهاااملعلمااملؤهلاتزداداأمهيةاالكتابايف
ااجيعلاحاجتنااإىلاااملعلمااملؤهل،امماوحننانفتقرايفاميداناتعليماالعربيةالغرياالناطقنياهبااإىل

هااتطلعاإىلاغريهااحاجةاضروريةاوملحة،ايقودّنالتحقيقباكتباالتعليمااللغةاالعربيةاللناطقني
اهذهاالكتب اليساجمرداإجناز اهذه احالتنا االكتابايف اأن اعلىاأسساعلميةامدروسة،اذلك

االتدرا اعلى امعينة اهواسيوسيلة األنه اوأساسه االتدريس اصلب اهو اوإمنا دداحيايالذافقط،
هاوبنيانفسه،ابينامستمرةا،اوهواالذيايبقياعمليةاالتعليمللتلميذاماايدرسهامناموضوعات

ا،1.إىلاأنايصلامنهااإىلاماايريد
 الكتاب التعليمي عناصر (ج

ااالعربية الكتاباالتعليمياالذيايناسبااحتياجاتاالتعليميةالتعليمااللغةاعناصراإن
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ا14:األتيةهنا
 اإلرشاداتاإلستخداماالكتاباالدراسي .1
 الغرضاالتعليماخاصاأواعامةا .2
 یحمتوىااإلطارا .3
 التعليميةاتصفاحمتوىااملواد .4
 یحيالرسماالتوض .5
 ملخص .3
 التمريناتاومفتاحاالرد .7
 وظيفةال .،

اعنداّنصراعبداهللااالغايلاوعبدااحلميدايشملاالكتاباالكتاباالتعليمياعناصراوأما
 :22األتيةااالتعليمي

 كتاباالطالبااألساسياا .1
 یمرشدااملعلما .2
 التدريباتاكراسة .3
 املعجما .4
 كتابااملطالعةااإلضايف .5
البصريةالوسائلاالسمعيةاواا .3

 الكتاب التعليمي تطويراألسس ل (د
 :ا21الكتاباالتعليمياهياتطويراألسسال

 األسس الثقافة واإلجتماعيةا .0
اایالكتابالتعليماالعربيةالألجانبافينبغياأنايكونالهاطابعااجتماعاتطويرعندا

                                                           
19 Bisri Mustofa H.M Abdul Hamid, H. Uril Baharudin, Op,Cit., hlm.81 

 2، ص.المرجع السابق ناصر عبد هللا الغالي و عبد الحميد عبد هللا، 22 
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ا22:إسالمي،امبعىناأنهاخيدمالغتنااوثقافتنااوذلكامناخاللامراعاةااألأتيةاوثقايف
احمت (1 ايكون اهذاأن اتتناول االيت ااملوضوعات اتقدم اأبن اوذلك اإسالميا، اعربية اجلانبااواه

افهم اعلى االدراسي اتعني امبسطة اوبصورة امشوهة، اغري احقيقية الثقافةاايةحقيقابصورة
 اإلسالمية.

ااملادية (2 االثقافة اعناصر اللكتاب االتعليمي ااحملتوى ايتضمن ابصاأن اتتناسباواملعنوية ورة
 وأغراضاالدارسنيااألجانبا.

ارأسهاضرا (3 اعلى االيت اوخصائصه االعريب اابلرتاث ااالهتمام ااإلاورة ورفعامكانةاانسانالطابع
عينابهااجلوانبا،اوإمناانالعربيةاواألسلوبااجلزلا،اوالايقصداابلرتاثاهناااللغةالعلماوالعلماء

 .بيةاوأصوهلاناحقيقةاالثقافةاالعرااألجنيباوتعطيهافكرةاعاالثقافيةااليتاتفيداالدارس
حيثااالثقافة،وااثقافةاالعربيةايفاضوءاحاجاتاالدراسنياواهتمامهمامناتعلمااللغةانتقاءاالا (4

اتقدمها اأن االصعب اومن اومتشعبة، اومتعددة االثقافةاكثرية ااألاكلهااإن جانباالدراسني
 .الدراسنياومنامثاينبغياأناننتقيامنهااماايتناسبامع

اتق (5 ايف االبسدميالتدرج اومن ااملعنوي، اإىل ااحملسوس امن ااملركباالثقافة اإىل اجلزءااومنا،يط
 إىلاالكل.

داالدارسنيااألجانباعنااالهتماماابلثقافةااإلسالميةاوتوظيفهاايفاتصحيحااملفاهيمااخلاطئة (3
 وتعديلااالجتاهاتاالسلبيةاحنوهاا.ا-إناوجدتاا-

املنهجااكونيامراعاةاالتغيرياتاالثقافيةاواإلجتماعيةااليتاتطرأاعلىاثقافتنا،اوهذاايتطلباأن (7
 .یتمعااإلسالماجملاجاخلاحبيثاميكناتكييفااملوضوعاتامعاالتغيرياتااليتاحتدثمرائا

اأيا (، ا، اوخصوصياهتا االعربية االثقافة اعموميات امن اصور االكتااتقدمي ايشتمل اعلىاال ب
 نوعاواحدامناالثقافةا.

اولكن (4 ا، اوالثقافة االلغة امناتعلم اأغراضة امناإناللدارسني اأيضااأغراضة االلغة ااألصحاب
 .مرامهمادةاعلىاحتقيقااجلانبنياأيفااملااماونشراثقافتهما،الذاافاحلرصتعليمالغته
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االعلمية (12 اواالجتاهات ااإلسالمية اابالجتاهات االدارسني االتاتزويد ا: امثل امنااملناسبة حرر
 اخلرافات،اوتنميةااألفقاالعقلىاوسعتهاإخلا.

 احرتاماالثقافاتااألخرىا،اوعدماإصداراأحكاماضدهاا. (11
دارساومستواهاالاعمراباالثقايفايفاالكتابااملدرسيامباايتناسبامعمراعاةاتقدميااجلان (12

 .الفكرياوالثقايف
االيت (13 اتلك ااالجتماعي، االتطبيع اعملية اعلى االدارسني اتكيامساعدة افيها ااألفراداتم يف

لعربيةاالوطناالعريبا،اويتعلمونااا،اوالاسيمااإذااكاناالداراسونايعيشونايفمعاثقافتنا
االقدرة األن اأهلها، امعابني االتفاعل اإتقاناعلى اعلى افقط اتعتمد اال اابللغة االناطقني

ساعلىاأهلااللغةا،الذاافاالهتماماابلثقافةايعنياالداراامهاراهتاابلاتعتمداعلىافهماثقافة
 التكيفامعاأهلهاا.

 األسس السيكولوجية  .0
ا23:يةالتعليميااآلتاالشروطاالنفسيةااليتاجيبامراعاهتااعنداتصميماالكتاب

 بامناسبةاملستوىاالدارسنيافكريةا.أنايكوناالكتا (1
 أنايراعيامبدأاالفروقاالفرديةا. (2
سابااللغةااألجنبيةااكتاأنايثريايفااملدارساالتفكرياويساعداعلىاتنميتهامباايساعدهاعلى (3

 )العربية(.
 أناتبينااملادةاالعلميةاوفقااستعداداتاالدارسنياوقدراهتما. (4
اميوهل (5 اويناسب ارغباهتم اويرضي ادوافعهم ايشبع اأنأن امبعىن ا، ايعام اأو اامليولايدرس رف

 والدوافعاالعامةاللدارسنياالذينايؤلفاهلماالكتابا.
اوأن (3 ا، االنفسية االدارسني اخبصائص اعلم اعلى ااملؤلف ايكون ايناسباأن امبا هذهاايعطى

 النفسيةايفاهذااامليدانا.ااخلصائص،اكمااعليهاأنايستفيدامنانتائجاالدراسات
اال (7 ااملرحلة االتأليف ايراعىاعند افالصغريأن اهلاا، ايؤلف االيت االكاعمرية ااكتسابهاغري بريايف

 للغةااألجنبية.
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 م.ومنادوهناالذكاءیاأناتؤلفاكتباللموهوبنيايفاالذكاءا،اوكتباأخرىاملتوسط (،
ناطريقاتعلماعاعليهااأناهتييءااملادةااملقدمةايفاالكتابااملدرسيامشكلةاحياولاالتغلب (4

 اللغة.ا
 .الطبيعيةاامااللغةايفامواقفهاأناحتفزااملادةاالدارساعلىااستخد (12
 أنايراعياالتكاملايفااملادةابنياالكتابااألساسياوامصاحباته. (11
لناطقاعلىاالتكيفامعاااأنايقدمامادةاعلميةامنااملواقفااحلياتيةااليتاتساعداالدارس (12

 األصلىاللغة.
 لدىاالدارسنيا.اأنايعنياالكتاباعلىاتكوينااالجتاهاتاوالقيمااملرغوبافيها (13
 للغوية والرتبويةاألسس ا .6

اتقدماوتراكيبااليتاويقصداهبذاااجلانبااملادةااللغويةااملكونةامناأصواتاومفردات
لدارسنيا،اومدىااملناسبايفاعرضهاالايفاكتباتعليماالعربيةالغرياالناطقنياهبااواألسلوب

ا24الدارسنيا.اسهولةاأواصعوبةاتلكااملادة
للغوياواملستوىااانيةاتقدماعلىااملستوىوتناولااللغةااملقدمةايفاكتباالعربيةاكلغةااثا

امعرفة ايلزم االعربية االرتاكيب اتقدمي اعند افمثال ااجلملاالرتبوي، امن انوع اهلااأي يقدم؟
لصعبا؟ااإلجابةاعناهذهااألسئلةامناااملركبةا؟اوهلاتبدأاابلبسيطةاأماالمسيةاأماالفعلية

اعن امبعزل الغواي اهذيناتناوهلا اأن ارأينا امث اومن االرتبوي، األساسنياااجلانب
يعداناأساسةاواحدةاوإناكانالكلامنهمااوظيفتهاولكنامناالصعباا(اللغوى/الرتبوي)

اكاناالفصل اوإن اواحد، اتقدميهمااكأساس افضلنا اولذا التداخلهما، انظرة عضابابينهما
اتقدميه اعند انظره اوجهة اابحث الكل الكن ابينهما، افصل فلسفتهاواااملوضوعاالباحثني

 تناولنااهذاااجلانباسوفانركزاعلىااآليتا:اوعندا.اخلاصةااليتامييلاإليها
 اللغةااليتاينبغياأناتعلما. .1
 مكوّنتااللغةا. .2
 مهاراتااللغةا. .3
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 العربيةد اللغة ع: قوا لثايناملبحث  ا
 العربيةد اللغة عمفهوم قوا (أ

االلغة ااألصوات،اعناصر اعناصر: اثالثة اوهي االلغة، امكوّنت ابعضهم اويسميها
املتعلماعلىاتعلمااتعنياوهذهاالعناصراهيااملادةااحلقيقيةااليتاواملفردات،اوالرتاكيب/القواعد.

امن ايتمكن اال اعليها ايسيطر امل اومن االلغة، امبستوايهتامهارات االلغة امهارات اعلى ااالسيطرة
اا23مجعاالتكسريامناكلمةاالقاعدة.اهي القواعدايفااللغةاالعربية25املتعددة.

.اأماايفاتلماكغااليص رخألاىناملعيفااأواا"grammar"ىناعمبااإلجنلزيةاةدايفااللغعالقوا
رفاهواالعربيةاهلااأنواعاكثرية،االنحواواالصاللغةاادعد.اقواعابلقواالعربيةايسمىامادةااللغةا

 27العربية.اللغةاادعقوانوعامناأنواعا
اىلاحفظإتعليماالذيايشدداايعيناقواعد تعليماأمااالقاعدةاتتكونامناالنحواوالصرف.

علىاالقاعدةااملناسبة.اوهكذااالعمليةااتركب احلملااخلاصة.امثااجلملقواننياالقاعدةاوخسوعا
 ،2تطبيقاالتنفيذامناقواعدااللغة.

 انحوال .1
اتصلحاليتااالعربيةاتلماكالارخأوااأوحوالاهبااأيعرفاداعقواواهاحاصطالاانحوال

ابكيبرتا امعضب اها اإعراباضبعع اومانبامن ايوالا.امهعبيتااء االحبنحو ايف اعندلمكث مااة
اظبتوااةملداخلااجلاةلمكلاالكوظيفةااايددتحبانحوداالعقوااخصتتب.ااكياالرتاخلايفتد
ثاأهنااالعربيةامناحياةلمكالنحواينظراإىلاداالعقواا.اأياكيقيةاإعراهباااواتلماكالارخأوا

اشكأاةبعرام ايتغري اأخي ارال اها ااجلملوقعمبتغري ايف امباةها اانيةأو ايتغريأي اأخشكاال هاارال
ا االوقعمبتغري ايف اوكالمها اأتتا. اابلقوايضخص االىتعا ااد اصيعرف وهيااتلماكالاغيهبا

اماأواجزااأوجرااأومنارفعاأوانصباهااراخأوااأواعليهناتكواأنامااجيباايبنيفاالمجاركبةم
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Tingkat Perguruan Tinggi. ( El-Qudwah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hlm.6  
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اا24ة.حدوااةالحلىاعءاقاب
علماأبصولاعرفاهبااأحوالاالكلماتاالعربيةامناحيثااإلعراباوالبناء.اهوااالنحو

امن اترااأي احال ايف اهلا ايعرض اما اآخراكيبهاحيث ايكون اأن اعليه اجيب اما انعرف افبه .
الكلمةامنارفع،اأوانصب،اأواجراأواجزم،اأوالزوماحالةاواحدة،ابعداانتظامهاايفااجلملة.ا

 32ومعرفتهاضروريةالكلامنايزاولاالكتابةاواخلطابةاومدارسةااآلداباالعربيةا.ا
اوالرتاكيب  االيتاالنحو اواألنظمة االقواعد ابدراسة ايهتم االذي االعلم ايفااتتهو حكم

امن وضع اأواخرها اعلى ايطرأ اما اطريق اعن اهبا االنطق اوصورة اوترتيبها أشكالا الكلمات
وكيفيةا ،العالقاتابنياالكلماتايفااجلملةاأياأناالنحوايهتمابكيفيةاقيام إعرابيةاخمتلفة.

ا31.فهماأداءاالكلماتالوظيفتهااالنحويةايفااجلملة
 الصرفا .2

إبعراباالكلماتاالعربيةاوأحواهلاااليتاليستالصرفاهواعلماأبصويلاتعرفاهبااصيغاا
والابناء.افهواعلمايبحثاعناالكلمامناحيثاماايعرضالهامناتصريفاوإعاللاوإدغاما
وإبدالااوبهانعرفامااجيباأناتكوناعليهابنيهاالكلمةاقبلاانتظامهاايفااجلملة.اوموضوعها

الاعنااألفعالااملبنية،اوااالسمااملتمكنا)أيااملعرب(اوالفعلااملتصرف.فالايبحثاعنااألمساءا
اصرفوالاب.كيخلايفاالرتاتدبلاأناقاةلمكيبحثاالاالصرفا32اجلامدة،اوالاعنااحلروف.

لاوماااإلعالواحةادةاوصزايوااةأصالمنافهااألحراامايبنيدةافراوهيامفاتلماكالعناثاحبي
اعليهاامناتغرياةاالعربيةاويطرألمكالختتصاببنيةاالصرفاادعوقوااعليهاامناالتغريات.ايطرأ

 33نحو.الهواعلماالذيامكملااالصرفاأواابلنقص.ادةابلزاي
اال االاق،بساالاحراشمن اانحوأن امعلموالصرف استقان االصرف اوأما اجزاالن. مناء

امعاالانحوال اواتاذبالستقلم اهعه. االيقاااذلى اصعقواانحول اهبا االيد االلماكغ اعربيةت
اححواوأ اوحرافإانياهلا اا34.بهاكياترانيادها اابلنحو االصرف اارتباط االعلماءاولشدة اأكثر مجع

                                                           
29 Rohmatun Lukluk Isnaini, إستراتجية تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب ألفية ابن مالك بالمدرسة الدينية الوسطى المؤيد سوراكرتا, 
(Yogyakarta: Al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol 3, No.2, Desember 2017) hlm. 269 

 7(، ص. 0270، )بيروت: دار الكتب العلمية، العربية جامع الدروسالشيخ مصطفى الغالييني ، 32 

 44.، صالمرجع السابق  اصر عبد هللا الغالي و عبد الحميد عبد هللا،ن30 

 2ص. المرجع السابق، 32 
33 Rohmatun Lukluk Isnaini,  Op.Cit,  hlm. 269 
34 Ibid. Hlm.202 
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"قواعدااللغةاالعربية"اأواماايفضلاالبعضاترمجتها)اهي بينهما،اوأطلقوااعليهمااامسااواحدا
أناالنحواعنداهؤالءااليفصلاعناالصرف،اوالايستغىناأحدمهااعنااأساس ابلنحو(اعلى

إناهواخطوةاممهدةاللنحو،اأواهوامرحلةاأوىلامنهاومنامثاالاجيوزاالفصلااوالصرف اآلخر،
 35ويفاأضيقااحلدوداإذاااقتضتااحلاجةاإىلاذلك.ابقدر الإ
 اللغة العربية تعليم القواعد طريقة (ب

االقواعدأوا اطريقة ااواايف ما امهرة االتالميذ اليكون ااملعلم ايفضل االعربية، االلغة التعليم
االقواعد اتعليم ايف ااىلااوبذلك سهولة ايتعلما اأن االبد افيهما اوالصرف االنحو اقواعد تعليم

ااوال االتالميذ اأايف. اتعرف االقواعد اطريقة االنحوإساسها، اقوانني اابستعمال االتالميذ اىل
 حىتامتنعامناأخطاءااللساناوأخطاءاالقرأةاوأخطاءايفاالتعبري.اوهااالتالميذاجيدة والصرف

االكتاب ومناشرحاالسابقةايقوياعلىاالرأيامنا،أنايركبواامجلةايفااللغةاالعربيةايستطيعون
اقا اوفيه االفين" االكالم"املوجه الضبط اوسيلة ا:"القواعد اابراهيم االعليم اعبد النطقااصحةواال

ا33والكتابةا.
ااترجا اجونتور احنري ااىلااالطريقة ،قال االتطور اهي االعربية االلغة اتعلم ايف القواعد

اوطريقة االقياسية اطريقة افهما االطرااإلستقرائية الطرقني اتنفيذاق. ااىل اتوجه ااساسهما ايف ني
عبداالوهب:اابيقالاحمبااواتفهمالغةااملخاطب.االتصنعالنفسالقواعدااليتاتعتمااواتطورااب

يبداءاإبعطاءاالقاعدةااليتااالقياسية .اطريقةالقياسيةااإلستقرائية،اضدامناالطريقةاالطريقةا"
بدأامناإعطاءاباطريقةااإلستقرائيةلكن،االبدالتالميذايفهموناوحيفظونامثاإعطاءااألمثال.ا

 37 قساوخيلصايفابناءاالقواعديقرأاويناوبعده األمثالااملناسب
 اللغة العربية أهداف تعليم القواعد (ج

لغايةا،اوتعداهذهاالوسيلةاأمراا دراسةاالقواعداليستاغايةايفاذاهتااوإمنااهياوسيلة
يساعدااملتعلماعلىاتقوميالسانهاوبعدها مهمةالتعليماالعربيةالغرياالناطقنياهباا.اأنهاالعلماالذي

اومناأمهيةاتعليماقواعدااللغةاالعربيةاأنامنايتعلمااللغةافسوفا،3.عناالزللاواخلطأايفاالكالما
                                                           

  22۲ص: ( 0277، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، العربيةأساسيات تعليم اللغة   فحی علی يونس ومحمود كامل الناقة،39 
 26ص. المرجع السابق ،مرشدة و عبد الباسط36 

 26ص.المرجع السابق  ،37 

 49.، ص المرجع السابقناصر عبد هللا الغالي و عبد الحميد عبد هللا، 32 
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الفهم ايستخدمها اقوانني اإىل احيتاج االلغة ااستعماهلا اويف االلغة اتلك اأوااايستعمل لكلمات
اهبااتركيبها. األن االعربية االلغة االقواعد اتعلم انتم اأن النا افينبغي ااألمهية اصحيحاناولتلك علم

االعلم اوراء اتركيبها اأو االفقهالكلمات امسائل ايف اكما اواجملتهدين اتكتبااء االكتاباااليت يف
ا34ااملعتربةاابستخدامااللغةاالعربية.

 أهدافامناتعليماالقواعدااللغةاالعربيةاكماايلي:مثا
اتصليحاأساليبااللغةاعنااخلطأ .1
 تعنياالطالباأناتصمماقصدااألساليباعندهاافرقاقليل .2
 تطويرامادةااللغويةاالسهلةايفافهمه .3
 ئةااللغويةااحلقيقيةتقيماالبي .4
 حفظاتركيبااللغةاوحسنااملعىن .5
 تصغريااإللتباساوضعفااملعىنايفافهماالعبارةاالعربية .3
 كلمةتركيباالاعناالطالبامهارةااللغويةاخاصةامهارةاقواعدااللغةالكيايعرفامتون .7

 42لرتكيباالكلمةامناسبةايفاجعلاالكلمةاالتامةا
 يةئاالبتدا رحلةامل يفالعربية اللغة  القواعد عليمت يرياعم (د

أخرىاأبهنا:امجلةاخربيةاتصفاماا تعريفامعايرياتعليمااللغةاالعربيةاللناطقنيابلغات
اليست ااألصلية الغته االذي ااملتعلم اإليه ايصل اأن امعارف ينبغي امن االعربية ا،ومهاراتا،اللغة

اءاويتكونابطةاهبالعربيةاواملعايناالثقافيةااملرت نتيجةالفهمهاواكتسابهاوختزينهاألنظمةااللغةا،وقيم
ايتوقع االيت ااألداء امؤشرات امن اعدد اقواعدا من اخالل امن احتققه اويقاس اأداؤهاء ااملتعلم من

ا41كلامؤشرامنامؤشراتااألداءاالدالةاعليه. تقديرامتدرجةاألداءاتااملتعلمايف

                                                           
ول العدد األ -التدريس: المجلد الرابع ، جاوا الشرقية -مية الحكومية جامعة اكاديري" اإلسال. )نموذج تعليم القواعد العربيةأحمد رفاعی ، 32 
 04۲(. ص. 2201يونيو  -

 041، ص. المرجع السابقأحمد رفاعی ، 42 

ي دول.) الرياض: مركز الملك عبدهللا بن عبد العزيز المعايير تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعلي عبد المحسن الحديبي، و اآلخر. 40 

ا06ص. ه( 0432، لخدمة اللغة
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افقداأجرىاريعايملاضوءااىلبلغاتاأخرىاعانييةاتعليمااللغةاالعربيةاللناطقمهاألونظراا
ألساسيةااادراسةاهدفتاإىلاحتديدامعايريااختياراالرتاكيباالنحويةابازكراياداودعبداالوها

 :42يفاوتوصلاإىلاأناهذهااملعايرياتتمثل،االلغةاالعربيةابوصفهاالغةااثنيةايفاتعليم
ا .1 اعدد اويعين ااالستعمال: اشيوع االرتاكيبمعيار افيها اتتكرر االيت ايفااكثرةواا،املرات ترددها

 الكالم.
تلفةامناخمايقصداابلتوزيعامدىاتطبيقاالرتاكيباوكيفيةاتوزيعهاايفاعيناتمعياراالتوزيع:ا .2

 النصوصااليتايتماإحصاؤهااوحتليلهااويفاجماالتاخمتلفةاالستخدامااللغة.
اوقدرته .3 ااملتعلم اعلى االرتاكيب اتعلم اسهولة ابه ايقصد اوالتعليم: االتعلم اقابلية لىاعامعيار

 وسهولةاعرضها.ااستيعاهبااوتطبيقهاءاويسراتعليمااملعلماهلا
ااستخدام .4 اللدارسايفاإجادة امفيدة اأناتكوناالرتاكيب اويعين االعربيةاالامعيارااألمهية: لغة

 يفااجملالاالذياخيتارهاوإشباعاحاجتهاوحتقيقاغايته.
اترد .5 امل االيت االنحوية اواالفرتاضات ااخلالفات ااستبعاد ايعين االسهولة: اواليتايفامعيار االلغة

ااآلرا امثل االعريب االنحو ايفتعقد اأخطاء ااختالفها اعلى ايرتتب اال االيت االلغةاااء اا،ستخدام
 كماايقتضيااألخذاابالحتماالتااليتاتفيدايفاتيسريااستعمالااللغة.

ااألم .3 الغة اوهي ااألوىل االلغة ابني ااملوازنة ايعين االتقابل: اواا،معيار االثانية اللغةااهيواللغة
ااملنشودة االلغة اأو ااا،املستهدفة اتعليم ايف اذلك امن ابلغاتواإلفادة اللناطقني ا،أخرىاللغة

اويبحثايفاجوانباالتشابهاأواالتطابقاواالختالفابنياالنظامنيااللغويني.

ا:43تتمثلايفيةائاالبتداارحلةاملايفالعربيةااتدريساالقواعد

ا،مطلقااا دهذهااحللقةاالايعلماالطفلاقواعاويفا،وتشملاالصفنيااألولاوالثاىنا:احللقةااألول .1
ا،عنيماأواأتليفامجلابشكلا،لتدريباتاحولاأسلوباخاصوالايؤخذابنوعامعنيامناا

                                                           
 22المرجع السابق. ص.42 

 222(، ص. 0002، معارف: دار الكتب الالقاهرة) وجه الفني لمدرسى اللغة العربية.المعبد العليم إبراهيم، 43 
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وتنميةاحمصولهاا،فحاجتهاماسةاإىلاتيعاخربتها،رباتاحلاهذهااحللقةاحمدوداألناالطفلايف
حللقةاحمصورةااافهمةااملدرساىفاهذه،اقفواناتواليستطيعاالتعبرياعناحاجاتهادا،اللغوى

ألناصحةااألسلوباا،غتفرالهاالعاميةونا،يستطيعهااايتىفامتكنياالطفلامناالكالماابللغةاال
 ستأىاابلتدريج.

صحةاالميذاعلىهذهااحللقةايدرباالتايفوتشملاالصفنياالثالثاابلرابعا،اواا:احللقةاالثانية .2
 :األداءا،اوقوةاالتعبريا،ابطريقتنيا

ااحللقةاالسابقة (1 االتعبري،اكااهوامتبعاىف ااملباشراعلى االتدريب ابصورةا،اااستمرار ولكن
 قى.أرا

اتدرا (2 امعينة احنوية اوحدات اعلى اا،يبه الغته اىف ايشيع ااستعا،مما خاطئااا،ااماالويستعمله
ا، اواألجوبة ااألسئلة اعلى االاوذلكاكالتدريب ابعض اضموعلى اوأمسائر ا،ااإلشااء، ارة

ا.ذبالغةاالتلميذهتأناا-هبذااالتدريباا-ونستطيعاا،واألمساءااملوصولة

اا اقواعدوهذا انسميه اال االتدريب امن اتكا،لنوع امجلوال ااالسموين اولكن مائالاملا،
ا،لتدريبااهذهااحللقةاأيضاااجيباتيسريايفواا،علىااالستعمالااللغوىا،اهواالتدريبله

االبطاق اابستعمال االتالميذ اإىل اوحملاوراتوحتبيبه ا. االلغوية اواأللعاب ا،واملثيلياتا،ات
اوإمناا،ذااالتدريباالاختصصالهاحصصاكاملةاأمكناذلكا.وهىت،امواستخداماالقصة

 القراءةاوالتعبريا.ااتامنادروسرباتقتطعالهاف
االثالثة .3 اميكنا:احللقة ا، ااحللقة اهذه اىف اوالتلميذ ا، اوالسادس ااحلامس االصفني ناأاوتشمل

اإىل افكرهانطمن اعنضج اوقدرته االقاصدة، اابلطريقة االقواعد افهم الى علىااعتمدتايتلا،
االتطبيق اواالستنباط اواملناقشة اإحا،األمثلة اختصيص امن امانع ااحلوال الدراسةاصصدى

 ازدحامااامعامراعاةاالتيسرياعلىاالتالميذابعدما،عداوالتدريباعليهااىفاهذهااحللقةالقوا
 .حصةاواحدةايفاتلفةخاملاالقواعد
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 املدخل السياقي : لثالثاملبحث  ا
 املدخل السياقي مفهوم (أ

اهو االتعلم اامدخل التمكني ااملعلمون اتستخدمها اوسائل اأو ناأاالطالباتاوسيلة
مشرتكةاللنظرامشكلةاأياموضوعاالدراسة.ااملدخلاالسياقيايركزاالتعليمااموا.اهواوسيلةيتعل

يفااطالباتالاوخربهتماوخلفياهتم.اوهوااملدخلاالذياحياولامساعدةااالطالباتاميولااعلى
إلجتماعيةااااملواداالتعليميةااملتعلمةاويعلقهااأبحواهلمااليوميةاإماامنااجلهةاالشخصيةاأوانظر

اهذاااملدخلاسبعةاأسس،اوهياالرتكييب،اواالستعالم،اوالتسائل،اتعلماأسساافية.اوأنأواالثق
 ا44حتضرياالنموذجااإلنعكاس،اوالتقومياالذايت.ااجلماعة،

تقولاأناالتعليماعلىاأساساالسياقياهوااإلحتادايفاعمليةا وققااابلرأياکومساادهرما
االتعليمية ااملواد اتعيق االيت ا التعليم االدراسةااالطالباتاأبحوال اتكون احىت اوثقافتهن وحبائن

املدخلاالسياقيايركزاالتعليماعلىا 45.نوذاتامعنةاقويايفاذهنه ذاتاعالقةاوثيقةاأبحواله
ا اوهواالطالباتاميول اوخلفياهتم، ا وخربته امساعدة احياول االذي انظرااالطالباتااملدخل يف

اأبحواله اويعلقها ااملتعلمة االتعليمية اا املواد ااجلهة امن اإما اأويوميا اأوا لشخصية اإلجتماعية
ا43.الثقافية

ا الدى ااملعروفة االنظرية التكون ااملدخل افحساالطالباتاوهبذا اذهنه ايف  ب،ليست
حياهايوميا،ا حىتاتكونامعرفتهاحولامنامشكالتايفاةيااحلولكناتعطياالفائدةاالكثريةايفا

ا امعرفة ايزيد ااملدخل اهذا اذلك احوهلناالطالباتاوجبانب اأحوال اوا عن لثقافية.ااإلجتماعية
ااملواد اشديدة. امناسبة ايناسب ااملدخل اهذا االعربية االلغة اتعليم اإىلا ويف ااملعلمة االتعليمية

اواإلجتماعيةاالطالبات االشخصية احياته اأبحوال اتتعلق اإىلا اليت ايستمع امن احىت والثقافية
ا.أحوالهاوايتحدثناعنهااوكذلكايقرؤوناأحواهلناويکتني

 

                                                           
44 Andi Arief Pamessangi,  ي المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية

ي ف 
ي ضوء المدخل السياف 

تطوير كتاب تعليم اللغة العربية ف 
 hal.94 (Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam Vol 16, Juni-Januari 2018 ). بفري فاري سوال ويسي الجنوبية
45Kusuma Dharma, dkk, Contextual Teaching and Learning. (Garut: Rahuya Research  and Training, 2010) hlm.5 
46Nurhadi, dkk. Pembelajaran Kontekstual and Contextual Teaching Learning/CTL Dan Penerapannya dalam 
KBK, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2002), hlm. 12  
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 املدخل السياقي خصائص (ب
اامل اويعملاخلدخصائص االنافعة، االفائدة التحصيل ااجليدة االتواصل اهي  السياقي

،االطالباتا طريقةاتعليمهابنفسه،اوالتعاون،اوحيافظاخصائصاالطالباتاعمالافعاال،اوينظما
ااحلقيقي االتقييم اويستعمل االعالية، ااملعيار اأناا47.وحيقق ااملمكن امن االسياقي االتدريس يف

 ،4:أشكالامهمةامناالتعلم حيدثامخسة
هذهااالسرتاتيجيةاعندماا هواجوهراالبناءة.ااملعلمايستخدم أقوىااسرتاتيجيةاواوه،ابطرا .1

امع ااجلديد ااملفهوم ا، يربط اهكذا الذلك اابلفعل. االطالب ايعرفه ايعرفها شيء اما ربط
 معلوماتاجديدة. الطالباابلفعل

اتعاين .2 احيثا، االسياقي االتعلم اجوهر ااجلديدةاهو ااملعلومات اربط ايعين ااخلرباماالربط ةاع
اواملعرفة. اذلكاالسابقة امن االطالب ايتمكن اعندما اأسرع ابشكل االتعلم احيدث اأن اميكن

اللبحث.ااألشكالاالنشطةاتعليماالسياقاوالتعلماالتالعباابملعداتاواملواداوالقياماهبا
اتطبيق .3 اهو ايكون، اعندما ا امفهوما االطالب اميكنايطبق ااملشكالت. احل اأبنشطة االقيام

اواقعيةاوذاتاصلة.اقاطعناالتمارينحتفيزاالطالباعناطرياللمعلم
يساعداتقدماااملاالطالباالذينايعملونابشكلافرديايفاكثريامنااألحيان،ايعيناالتعاون .4

ا، االعكس اعلى ااألحياناكبري. امن ايفاكثري اجمموعات ايف ايعملون االذين اللطالب اميكن
االقليل امع ااملعقدة ااملشاكل اعلى افقطاالتغلب اتساعد اال اتعاونية اجتربة علماتيامساعدة.

 العاملااحلقيقي.االطالبامواداالتدريسا،الكنهايتسقامعها
اناذلكجتربةاالتعلمامعاالرتكيزاعلىافهمابدالامادورااملعلماجيعلاجمموعةامتنوعة،اهوانقل .5

االتعلماعناظهراقلب.
 يف املدخل السياقي مكوانت األساسية (ج

 44يفااملدخلاالسياقي،اكماايلي:امكوّنتااألساسية
 (Constructivism)البنائيةا (1

                                                           
47 Ibid. Hlm. 20 
48 Kusuma, dkk. Op.Cit.hlm. 61-62 
49 Triyanto Ibnu Badar Al-Tabany,  Mendesain Model Pemhelajaran Inovatif, Progresif dan Kontekstual: Konsep, 

Landasan, dan implementasnya  pada Kurikulum 2013. (Jakarta: Kencana, 2017) Cet, Ke- 3, hlm. 111-117 
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احلقيقيةا علىابناءااملعرفةاوإعطاءااملعينامناخاللااخريةاالطالباتاالبنائيةاهياقدرةا
يرىا والشعوراهباايفااحلياة،اوايعترباهذاااملذهباأساسياايفابناءااملدخلاالسباقياوهو

 أنااإلنسانايفابناءامعرفتهماتدرجييااقليالافقليالاوغريامفجئاوايتسعابوجوداالسياق
اوا ااملتحد. اعلى امعرفةاالطالباتالواجب اإىل امعلوماهتن اوحتويل اإجياد اعلى ايقدر  أن

 لفرصةيفاعمليةاالتعليماوالتعلماوإعطاءاااالطالباتاجديدة.اووظيفةااملعلمةاهياتساعدا
 آرائهنايفاالتعليماقيإليهناعلىاإجياداواتطب

 (Inquiry)االستعالما (2
امجع حظاتاأوااالستفساراأوهوامعرقةاومهارةامكتسبةامناالنتائجااملالااالستعالم

ا اهبا اتقوم االيت اتكتاالطالباتاالبياّنت االيت اواملهارة ااملعرفة اأن اويرجى ا سبهابنفسها.
 منانتائجااالستعالماوالامنانتائجااحلقظاجمموعةامنااحلقائق،الذااحتباعلىاالطالبات

العمليةااتوااخلطأنايزالاأنشطةاالتعليميةابعمليةااالستعالمايفاأيامادةاكانت.اااملعلمة
ا االفصل اداخل ااالستعالم امن ااملشكالتتتكون اطريقاا،حتديد اعن ااملعلومات مجع

حتليلااملعلوماتاوكتابتهماعلىاصورةاأواتقريراأواجدولاأواغريا،ااملالحظةاأوااملشاهدة
 52.تقدميانتيجةاالكتابةاإىلازمالئهنايفاالفصلاأوااملستمعنيااآلخرين،اوادات

 ( Questioning)  التساؤل (3
اواالستجواب التساؤلايعتربامصدرااالسرتاتيجيةاالتعليماوالتعلماعلىاالسياقاالعاه.اإن

والتساؤلااالتفكري، يفاالطالباتاهواعمليةاقاماهباااملعلمةالتشجيعاوتوجيهاوتقييماكفاءةا
االتساؤلاحيثااعملية يفاتطبيقاالتعليم.االطالباتاهوامبدأااملعرفة.اوكعمليةامهمةالدىا

امعاالطالبات اويساعدعلى ااملفاهيم اعلى اواحلصول ااألشياء امعرفةاكفاءةاااملعلمة رفة ايف
افهمالطالبات اواكتشاف ااملعلومات، امجع اعند امفيد اوالتساؤل اديوتولا،الطالباتا .
غريامعروفاإالااالذي ،امعرفةااألشياءالطالباتا،احيددامدىامعرفةاالطالباتااستجابةا

ا اإىلالطالباتامن ااالهتمام او االرتكيز ايزيد ااملنشودة،ا، اإىلااتقدمي األشياء ااألسئلة

                                                           
50 Nurhadi, dkk.Op,cit. Hlm. 43 
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ااالطالبات امعرفة احتديد اإىل االسياقيالطالباتاتفيد ااملدخل اأن اويرى معرفةاابناء .
 .التميدهاتايبدأادائمااابألسئلةااملتعلقةاابملادة

 ( Learning Community) جمتمعاالتعلما (4
ااألفراداماأمهيةتفهاالتعلماهواجمموعةامنااألشخاصااملشاركنيايفاأنشطةاالتعلماجمتمع

اعملية ايف ااألفراد ابني االتعاون اإلجياد اويهدف ااملتعمق. االتعلم احدوث ايف اواجلماعات
االتعليم امشارك امن احمصول االتعلم االنتائج امعااالطالباتا. اوتشاور ااملناقشة يف

اأبداءايفااألصدقائهن. اتقوم اأن امعلمة احتث االفصل اتتافرقةاهذا االيت امناالتعلم اكون
افاالكفاءة.اخمتلاالطالبات

 (Modeling)التمثيلا (5
ااالتمثيل افهم التسهيل االشيئ اعمل اعناكيفية االنموذج اإعطاء اعملية الطالباتااهو

اأناتشاركايفاتصميماالنموذج،اوالنموذجاهوامجيعاالطالباتااملادةااملتعلمةاومتكنااعن
امأوااألدواتااملستخدمةاكوسيلةالتحقيقااألهداف.اويقصدابتمثيلاأثايفاتعلياالوسائل

اااملهارات اهبما احيتدي امنوذج احتضر ااملعلمة اتكون ااملعينة اوهذااتالطالبااالدراسية .
أنايكوناعلىاشكلااملظاهر،اوتقدميااألمثلةاعناالفكرة،اومبعىناأناتقدمااميكناالنماذج

ا.النموذجاعناكيفيةاالتعلماالطالباتااإىلااملعلمة
اجااواحداايفستااملعلمةامنوذوجهةانظراااحتاداالتعليماوالتعلماعلىاالسياقيالياويفا

ا،أواشخصامناخارجاالدراسةاالطالباتاالتعليمابلاإمنااأناتكوناالنموذجامنااعملية
االذيايكونامنوذجااعنا(native speaker)سبيلااملثالاحيضرااملعلماالناطقااألصلااعلى

 51هبا. نطقاحروفالغةااألماوكيفيةاالتكلماكيفية
 (Reflection) االنعكاسا (3

ايطالعناتيفاهنايةاالتعليم.اوهاالطالباتاهوانشاطااليتاتقوماهباااملعلمةاوااالنعكاس
متاالذياااملقرتحاتاالضروريةالتحسنياالتعلم.اواالنعكاساأيضااهواالتفكريايفااألشياء

اجلديدةااملعلوماتاايفاالتعليقابنيااملعلوماتاالسابقةاواالطالباتاتعلمها،اتساعدااملعلمةا

                                                           
51 Ibid. Hlm. 43  
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االنعكاساهوا.اواحياتهالناعلىااألشياءااجلديدةاواملفيدةايفأناحيصاالطالباتاوتشعرا
ااجلديدة. ااملعلومات اأو ااألنشطة اأو ااألحداث امن اااالنعكاسااالستجابة ناتتكواميكن

ابلدرسااقالسؤالافيماايتعل،ايفاذلكااليوماالطالباتاالسؤالاحولامااحصلاعليهاامنا
ااملاضي االدرس اأو ااجلديد ايفاكت، ااملذكرات اأو ااملالحظات االطالباتاب عاتااالنطبا،

ا االيوماالطالباتاواقرتاحات اذلك ايف االتعلم احول ااملناقشة، او اال، اأو االعمل .اتعلمإنتاج
 :لتعليماايليابعضاالعباراتااليتاتصفاوتصويراتنفيذامبدأااالنعکاسايفاعمليةاوفيما

وقتااهايةايفاالطالباتاماارأيكناعناالعمليةاالتعليميةااليوم؟ا)السؤالااملقدمةاإىلا .1
 الدراسية(.

ا)السؤال .2 االيوم االتعليمية االعملية امن اتنالوا االيت ااجلديد ااألشياء اهي اإىلااملقدمةااما
االدراسية(.االطالبات اوقت اغاية االتعليمياأواايف االكتاب اعن ااملهمة أكتبااألشياء

ادارسنها االيت االتعليمية اا؟اليومااملواد اإىل ااملقدمة اوقتاايفاالطالباتا)السؤال هناية
 ية(.الدراس

  (Authentic Assessment)التقييمااحلقيقيا (7
ااالتقييم االتعلم اعملية امن ااملتكامل االتقييم اهو االواجباتوااالطالباتااحلقيقي  أداء

 وااالختباراتاوالتدريباتاوغرياذلك.االتقييماهواعمليةامجعاالبياّنتااملختلفةااملنزلية
اااحلصول اتعلم احول امعلومات ااالطالباتاعلى اأن اعلى سنياحياالطالباتالتحقيق
ااو تعلمهن املساعدة ايهدف االبياّنت اومجع اتعلمهن، اعملية ايف يفااالطالباتاجيدن

التقوميااحلقيقياابملعايريااويتخصص البياّنتامناعمليةاواقعية.اتكون التعلم،اوالبداأن
ااآلنية:

 حتباأناتقاسامجيعااملظاهراالتعليميةااليتاتشملاعليهااالتعليماوحصيلة .1
 مياأثناءاالدراسةاويفاغايتها.أناتقوماابلتقوا .2
 أناتستعملاالطريقةااملختلفةاواملصادرااملتنوعة. .3
 إمناااالختبارامناإحدىاالوسائلاجلمعاالبياّنتاالتقوميا. .4
ا.اليوميةاالطالباتاحتباأناتناسباالواجباتاحبياةا .5
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 لثالثا فصلال
 منهجية البحث

 مدخل البحث و منهجيته (أ
االبح اهو االبحث امنهج االباحثة اتستخدم االتطويري ا (Research and Development)ث

ا اإلنتاج ااملستخدمة اطريقة اهو او اواقياس ااملعني اهياالعمليةاا52فعاليته.املنتج االتطويري البحث
البحثاهواعمليةاإلنتاجااواملرادامناالطويرايفاهذااا53املستخدمةالتطويراواحتقيقاالنتاجاالتعليم.

اي.علىاأساسااملدخلاالسياقكتاباالتعليميااملطورا
إنامدخلاالبحثاالذياتستخدماالباحثةاهوااملدخلاالكيفياواالكمي.اتستخدماالباحثةا

ا 54املدخلاالكيفياألنايفاهذااالبحثايصفاانتقاليااواسيطورابعداالباحثايفاميداناالبحث.
البحثااليتاتستخدماالباحثةاهواالوصفي.اواتستخدماالباحثةااملدخلاالكمياملقياساواطريقةا

 علىاأساسااملدخلاالسياقي.عليميااملطوراكتاباالتفعاليةاا
 البحث التطويريج منوب  (ب

ا او االتطوير اتنفيذ ابامراحل اتطوير اإجراءات اأساس اعلى ا Addie).)55اأّدياجنموذاستخدام
 ستخدامهاامتنوعةامنااشكالالتطويرااإلنتاجامنها:اهذااالنمودجاا

 6.0 اجلدول
أّديج نموب إجراءات تطوير ب  
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 اءات البحث التطويرإجر  (ج
ا االذي االنموذج اعلى افاهاستخدمتااعتمادا االتطويراالباحثة، ااإجراءات اهذه ايف البحثي

 :هياكماايليخطوات،امخسايتكونامناا((Addieاأّدي جنموذاب
 تحليلاالا .1

يفاايفاامليدان.ااملشكالتحتليلااوااإلحتياجاتاتتعلقابعمليةاحتليلاتحليلخطوةاال
انيفيااوااملالحظةاأستاذة معلمةابرّنمجا"تعليمااللغة"ملقابلةامعاااهذهااخلطوةاقامتاالباحثة

ااملعلوماتمعاجلاالموجنانامعهدااإلصالحااإلسالمي"تعليمااللغة"ايفابرّنمجااتعليميفاعمليةا
اال اخطوة اتحليليف او. ااملقابلة اهذه ااهتدف احصول اإىل ااملشاملاملالحظة اعن كالتاعلومات

معهدااإلصالحاةايفايفابرّنمجا"تعليمااللغاالقواعداالعربيةايمتعلمعلمةاواطلبةايفاااليتايواجهها
االيت نناواملشكالهتطريقةاالتعليماوخصائصاالطالباتاوكفاءهتكذالكاواا.الموجنانااإلسالمي
 .ا"تعليمااللغة"برّنمجاتواجهايفا

 تصميمال .2
.االبحثاهدافأعلىاتاالباحثةازّارماعلىاشيئني.اأوال،ااهذهااخلطوةايفالباحثةااتقوم

خلطوةاقامتايفاهذهاا.ااالبحثاهدافثنيا،االبداعلىاالباحثةاحتطيطااالمتحانااملناسباأب
اتتكنامنالتعليميااالكتاباختطيطمثاااملنتجااملعنيإلنتاجاأهدافاالبحثايعنينارمزااالباحثة

 ا.وتقومياالتدريس،ااملادة،االتعليماوطريقةاأهداف
 

ا

 حتليل

صميمت  

طويرت طبيقت   

قييمت  
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 التطوير .3
ااتقوم ااخلطوةايفالباحثة االتطويراباهذه االباحثة. اصممتها اقد االذي ااملنتج اقومتمن

ا االموادلااخلاصةاالتعليمياكتابااتطويربالباحثة االعربية ااملدخقواعد اأساس االسياقيعلى ال
ااطالباتلل ابرّنمج االلغة" اايف"تعليم ااإلسالمي ااإلصالح اأباالموجنانمعهد هدافامناسبا

اا.املنتجااملعنيإلنتاجاالبحثايعنينا
 طبيقالت .4

ااتقوم ااخلطوةايفالباحثة ااهذه املعرفةابلتطبيق ااملنتج ااملامن انتجوظيفة الباحثةااتقوم.
اااتطبيقب ااالتعليميكتاب اعمليةاملطور ااالتعليمايف ابرّنمج االلغة" الفصلاايفالتالميذا"تعليم

 .الضابطواالفصلااالتجرييب
 تقوميال .5

ااتقوم ااخلطوةايفالباحثة ااهذه افعاليتهابلتقومي او اجودته املعرفة ااملنتج امنامن اسبااو
اا.البحثاهدافأب ايفاكل االتفميم اأداء اعلى ااخلطواجيوز ااخلطوة. اآخر ايف اأو الباحثةااومتقة

اب اإعطاء ايعين ااملنتج، امن االتطبيق اعملية ابعد او اقبل ااملنتج االقبلياإلختبتقومي ااار اإلختباراو
اال اايفبعدى ااالتجرييبالفصل االفصل االضابطو اتقالكن. ااملنتج اتطبيق اقبل اأبداءاومي الباحثة
 تقومياالتكوينيةاحلاجةاتصحيحااملنتجابعداتصديقااملنتجاقبلاالتطبيق.ال

 جتربة املنتج (د
 تصميم التجربة .0

ااملنتج اجتربة التصميم اابلنسبة ااستخدأما افيمكنه االباحثة، االتجرييباالتصامت ميم
 Pretest-Posttest Control Group)بشكلا (True Experimental Design)ابتجريبااحلقيقي

Design).االضابطفصلاواالاالتجرييبجمموعتنياكالفصلااختارتاالباحثةا،االدراسةهذهايفاا
ا امث ا أعطتعشوائيا. االقبلي ااالختبار االباحثة االو ااألولابعدياالختبار ااحلالة التحديد قبلاية

 53.التجرييبااحلالةوابعدااالتجرييب
ا

                                                           
56 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD.(Bandung: Alfabeta. 2016), hlm. 112. 
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 أفراد التجربة .0
ا.منتجلل واملستخدمونتنقسماالباحثةاأفراداالتجربةاقسمني،اهيااخلرباءاواملدرسةا

 علماخلرباءاوامل .أ
امن ااألفراد اهذه االدراسةاتتكون اكخبري اكذالك اهاو اأو ارافيعياأستاذ رواين

ا،5اجسترياملاوهياالدكتورادانيالاحلمياالاحمتوىااملادةاولغتهامناجماواخلرباا57املاجستري
.ا54تريسهوااحلاجاأمحدامكياحسنااملاجاواخلبريااآلخرامناجمالاتصميمااملادةاالتعليمية

اجماالهتما.امهااجيرابنااخلرباتاالطويلةاللتعليمايف
 املستخدماللمنتج .ب

عهدااإلصالحامب.ها7وا.غاا7طالباتامناطالباتاالفصلاالأفراداالتجربةاهنااهيا
الملنتجااملطورامناطالباتاالفصامستخدماانألهنا.اوسببااختيارهمالموجناناإلسالميا

 ا.الموجناناعهدااإلصالحااإلسالميمبااألولاالثانوية
 البياانت و مصادرها .6

معروفاأوايعتربا البياّنتاهيامعلوماتاحولاشيءاما،اوميكناأناتكونايفاشكلاشيء
االنظرا ايتم ايتمأو احقيقة اهي االبياّنت اأن اأيضا االقول اميكن ااألرقاما يه. اخالل امن توضيحها

ياّنتااألوليةاهذااالبحثاالب البياّنتايفالباحثةاتستخدماا32.اغريهاأواالرموزاأواالرموزاأوا
ايتم االيت االبياّنت اهي ااألولية االبياّنت االثانوية. ااألولا والبياّنت ااملصدر امن اعليها احلصول

االيت االبياّنت امجع اوأساليب ااإلجراءات اخالل اأوا من امقابالت اشكل ايف اتكون اأن ميكن
االقياس اأدوات ااستخدام اأو اأنا مالحظات احني ايف األهدافها. اوفقا اخصيصا املصممة

احلصولاعليهاامنامصادراغريامباشرةاواليتاعادةاماا  الثانويةاهياالبياّنتااليتايتمالبياّنتا
اا31واحملفوظاتاالرمسية. تكونايفاشكلابياّنتاالواثئق

ا:يفاالتايل البياّنتااألساسياوالبياّنتاالثانويتاكمااةتستخدماالباحث

                                                           
 م اللغة العربية في معهد اإلصالح اإلسالمي المونجانعلم97 
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  لالطفال.

60 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.82 
61 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),hlm.36 
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 البياّنتااألساسيةا .1
االباحث ااةأتخذ امن ااألساسية االبياّنت اتعالعملية اليم ايف االلبرّنمج ا"تعليم فصلا يفغة"

ا االتجريب االضابطوالفصل اوهي اتعليمها، اعملية امن ااالختبار ااانتائج امناالستبانةونتائج
ا.اخلرباء

 البياّنتاالثانوية .2
االباحث ااةأتخذ االثانوية االبياّنت ااملقابلة امن ااملعلمة امع االلغبرّنمج ا"تعليم ايف معهداة"

ا ااإلسالمي ااملالاالموجناناإلصالح او االلغة" ا"تعليم ابرّنمج اتعليم اعملية ايف  صولحلحظة
ا.الموجنانامعهدااإلصالحااإلسالمييفاااللغةاالعربيةامعلّامنااملاونتائجااالستبانةا.املعلومات

 مجع البياانت أدوات .1
اوجلمعاالبياّنتااستخدمتاالباحثةايفاهذااالبحثااألساليبااآلتية:ا

 املقابلة .1
ايفاهمةاليستخدوهااالباحثونايفامجعااملعلومات.املقابلةاهياإحدىااألدواتااليتام

املقابلةاميكناالباحثوناأنايلقيابعضااألسئلةاإىلااملستجيباوجهاالوجهامناتشجيعااألفرادا
اا32وامساعدهتمايفاالتوغلابعمقايفااملشكلةاموضوعاالبحث.

ااملنظمةا امبقابلة االباحثون ايقوم ااملنظمة. اوغري ااملنظمة امقابلة اإىل ااملقابلة ذاااإاتقسم
اأداةا االباحثون ايستعد افلذلك اسيخصلوهنا. االيت االعلومات احول اابلضبط ايعرفو اأن كانو
اغريا امقابلة ايف اإما اأيضا. االباحثون ااستعد اقد اإجابتها االيت ااملكتوبة ااألسئلة اهي البحث،

ايستعدها. االيت ااملقابلة ادليل االباحثون ايستعمل اال اا33منظمة امقابلة االباحثة غرياتستخدم
تعليماالعمليةاعنا املعلومات صولحلا"تعليمااللغة"برّنمجااةااالبحثامعااملعلماملنظمةايفاهذ

 .ا"تعليمااللغة"اواشعوبتهابرّنمجايفا
 املالحظة .2

لوماتهاحيثاومعااملالحظةاهياوسيلةايستخدمهاااإلنساناالعاديايفااكتسابهااخلراته
 إنهايتبعاحظافالباحثةاحنيايالاولكنا،ااعلىاشكلاماانشاهدهاأنانسمعاعنهجنمعاخرباتن

                                                           
 . 042م( ص.  2222، )الطبيعة األولى، منهج البحث العلمي رحيم يونس كرو الغزاوي ،  62 

63 Sugiono, Op.cit,hlm. 138-140.  
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املعرفةاواعيةاأفهمادقيقالظاهرةامعينة.امنهجاامعينااجيعلامنامالحظاتهاأساسا
 ا.تعليمااللغة""برّنمجايفاتعليماالعمليةاحالااستخدمتاالباحثةااملالحظةالتعريفا

 ستبانةااال .3
االستبانةاهياأداتامالئةاللحصولااملعلوماتاوالبياّنتاواحلقائقااملرتبتةابواقعامعنيا

ااألبش اعدد اقبل امن اعنها ااإلجابة ايطلب ااألسئلة امن اعدد امبوضوعاكل ااملعنيني فراد
استبانةاإحدىامناأداتاالبحثااليتافعاليةاإذااكانايعرفاالباحثااملتغريةااليتاا34االستبانة.

اواليةا ايف اينتشرون اوهم اعينةاكثرية ايف ااالستبانة االباحث ايستعمل اعادة االباحث. سيقاسها
ااالستبا اتتكون اسيؤتيهوسيعة. االيت اواملغلقة ااملفتوحة اأسئلة امن االباحنة ااملستجيباا اإىل ث

االحالباحثةاهبذهااإلستبانةاللحصولاعلىاالبياّنتااليتاتتعلقاابصاوتقوما35بوسيلة.امباشرةاأو
االكتابااملطور.ا

 6.0اجلدول
 استبانةمعيار نتائج 

 القيمة الفصيلة الرقم
ا%122-%73اجيداجداا1
ا%75-%51اجيدا2
ا%52-%23اايةاكفا3
ا%25-%2انقصاناا4

 اإلختبار .4
ااصغاءاليقيساكفاءةا اإلختباراهواكلاسؤلاحتتاجاإىلااألجواباأواكلاسؤالاحتتاج

شفويةاأواحتريريةاأواصوراأوارسوم(ا اإلختباراهواجمموعةامنااملثرياتا)أسئلةا33.الطالبات

                                                           
 .020د. رحيم يونس كرو الغزاوي ، المرجع السابق، ص. 64 

65 Sugiono, Loc.cit,hlm 199.  
66 Abdul Hamid.. Mengukur kemampuan Bahasa Arab. )Malang : UIN Maliki Press. 2010( Hal 8 
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أنشطةامعقدةالتناولاهواآلةاأواإجراءاأوااإلختباراا37كفية. أعدتالقياسابطريقةاكميةاأو
االشخص اسلوك االتعليمي. قدرة اكتاب ايف اميلكها االكفائة اتصور اهواا،3اليت ااإلختبار أن

ااملهارات عبارة القياس ااملستخدمة ااألخرى ااآلالت اأو ااألسئلة امن االسلسلة واملعرفةا عن
ااجلماعة. اأو االفرد اميلكها االيت اوالكفاءة االبحثا اإلختبارا34والذكاء اهذا ايف املستخدمة

 ان:نوع
التجريباوالضابط.ا اإلختباراالقبليايعيناإختباراالذيايعطياقبلاإجراءاالتجربةاللفصل .1

 .التالميذ رياالباحثةااإلختباراالقبلياالكتشافاكفاءةجت
االذي .2 اإختبار ايعين االبعدي اتقدميااااإلختبار ابعد اتعليميعقد االقوااكتاب االعربية علىااعد

ا.اريياوالضابطجللفصلاالتأساسااملدخلاالسياقيا
اجناحا.اانتيجةاإذااكان اجتريبتها افتكون ا االقليب ااالختبار امن اأكثر االبعدي االختبار

اأماامعايرابنجاحاالطالبايفااإلختباراهواكماايليا:
 6.6اجلدول

 النسبة املنوية االختبار
 النسبة املنوية النتيجة التقدير الرقم

ا%122-%42ا122-42اممتازا .1
ا%4،-%2،ا4،-2،اجيداجداا .2
ا%74-%72ا74-72اجيدا .3
ا%34-%32ا34-32اولبمقا .4
ا%54-%2ا54-2اضعيفا .5

 6.1اجلدول 
 و مصادر البياانت البياانت

                                                           
، ص.  (0223البحث العلمي مفهومه و أدواته و أساليبه. )دون المدينة: دار الفكر.  .، كايد عبد الحقوعبد الرحمن عدس  ذوقان عبيدات67 

0۲7 

68 Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa dalam Pengajaran. )Bandung : ITB 1996و.( Hal. 1 
69 Suharsimi Arikunto. 2002. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara. Hal 139 



 

34 
 

 رقمال
مجع أدوات 

 البياانت
مصادر 
 البياانت

 البياانت

ااةمعلّاماتأرااةمعلّاامل املقابلةا1 اعن االعملية اتعليم ايف االلغة"ا"تعبرّنمج ليم
اواشعوبتها

ا"تعليمااللغة"برّنمجايفاعليماتالعمليةاحالااالطالباتااملالحظةا2
اااصالحيةااخلرباء االستبانةا3 اتعليم اأساساكتاب اعلى االعربية القواعد

ااملدخلاالسياقي
اااصالحيةامعلّاامل اتعليم اأساساكتاب اعلى االعربية القواعد

اااملدخلاالسياقي
ااالختبارا4

 القبلي
ااالطالبات االطالب اانتيجة ا ااستخدام اقبل اتعليم قواعداالكتاب

ا.بيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقيالرتقيةامهارةاالكتابةالعرا
ااالختبارا

االبعدي
ا االطالب اانتيجة ا ااستخدام ابعد اتعليم واعداالقكتاب

ا.االعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقي

 حتليل البياانت .0
تشحيهاايفاجمموعةاوااتقتصدابتحليلاالبياّنتاعملاترتيباوتنظيماالبياابتاوتنسيقها

ااملع ااجملموعات امعينة.من اموضوعة التكون االبياّنتاا72ينة التحليل اأسابني االباحثة تستخدم
اومهااكمايلي:

 الكيفياالبياّنتاحتليل .1
اصورة اعلى االبياّنت التقدمي االوصفي االكيفي احتليل االباحثة امنا استخدمت وصفة

اتعليمااتطوير ااكتاب االعربية االسياقي.القواعد ااملدخل اأساس اميلسا وهواعلى بنموذج
 تكونامناثالثاخطوات:وجوبرماناالذياي

 املوضوعاوالشكل. ختفيضاالبياّنتاهواختفيضاالبياّنتااملهمةاواختيارهاامناحيثا .أ

                                                           
70 Lexy J. Moelong. Metodologi Penelitian Kualitatif. )Bandung : Rosdakarya. 2000 ( Hal. 103. 
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 عرضاالبياّنتاهواعرضاالبياّنتاابلوصفاالقصصي. .ب
 71اخلالصةاهياأخذااخلالصةامناالبياّنتاالسابقة. .ت

 الكمياالبياّنتاحتليل .2
ااإل انتائج امن احصلت االيت االكمية االبياّنت االباحثة اللخرباحتليل ااملدرسةاااءستبانة و

االطالب ااملاو االنتائج االوصفيامنتجعن االتحليل انتاابستخدام الشرح اكذالك يجةاو
ا اعن ااتصديقاالستبانة امن االبيااملنتج التحليل ااملستخدمة اوطريقة اواملدرسة. ّنتااخلرباء

 منااإلستبانةابرمزاالتايلا:
P= ∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 × اا%122ا  

 البيان:
 

P  =  الصالحيةااملأوية 

 ∑ 𝑥 = جمموعةاالقيمةااحملصولة 

 ∑ 𝑥 𝑖  = اجمموعةااألسئلةاضرباعلىاالقيمةااألكثر
ا االكمية االبياّنت االباحثة اوحتليل ااالختايةفعالملعرفة او االقبلي االبعدياالختبار ابار

وااالتجرييبيفافصلااقبلاوابعداجتريبةاملعاملةااملعرفةاأتثريامنوللتمييزابنيااجملموعتني،ا
ا افصل ابني ااالضابطفرق االتجريبةدون االبياّن. احتليل اعلى االباحثة يفااتفتستعمل

ا:72اtest-t.استحسبهااالباحثةاابلرموزاestt-Tاإلحصائا
 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2
) + (

1
𝑁𝑥

+
1

𝑁𝑦
)

 

ا

ا
                                                           
71 Sugiono. Loc.cit,hal 337-345. 
72 Sugiono. Loc.cit,hal 372-.372 
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= 𝑀𝑥ااملعديلامنااجملموعةاالتجريبية.ااملقياس

= 𝑀𝑦 الضابطياسااملعديلامنااجملموعةااملق. 

 = ∑ 𝑥2 .اجمموعاعددااالحنرافااملربعامنانتائجااجملموعةاالتجريبية

 ∑ 𝑦2 =الضابطجمموعاعددااالحنرافااملربعامنانتائجااجملموعةا. 

= 𝑁𝑦 عدداالتالميذامنااجملموعةاالتجريبية. 

= 𝑁𝑥 االضابطعدداالتالميذامنااجملموعةا
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت و حتليلها

ا  اإمتام اعن االبياّنت االباحثة استعرض االفصل اهذا املاتطويريف االتعليمي االقواعداالكتاب ادة
ايف االسياقي ااملدخل اأساس اعلى ااإلسالمياالعربية ااإلصالح ااستخداما واالموجنانامعهد فعالية

اّنمجا"تعليمااللغة"ايفيفاعمليةاتعليمابرافهمااملادةاادةاالقواعداالعربيةايفاتسهيلاملاالكتاباالتعليمي
االموجنان.امعهدااإلصالحااإلسالمي

 كتاب القواعد العربية على أساس املدخل السياقي  تطويراملبحث األول : إامام 

 تحليل ال (أ
املقابلةاابطريقةاانحتليلااملشكالتايفاامليداوااإلحتياجاتاتتعلقابعمليةاحتليلاتحليلخطوةاال

انيفيااوااملالحظةاأستاذة معلمةابرّنمجا"تعليمااللغة"حظة.اقامتاهبااالباحثةااملقابلةامعاوااملال
دفاهذهااملقابلةا.اهتالموجنانامعهدااإلصالحااإلسالمي"تعليمااللغة"ايفابرّنمجااتعليميفاعمليةا

اعداالقوااعليمتمعلمةاواطلبةايفااعلوماتاعنااملشكالتااليتايواجههااملاملالحظةاإىلاحصولااو
اا.الموجنانامعهدااإلصالحااإلسالمييفابرّنمجا"تعليمااللغةايفااالعربية

 نتائج املقابلة .0
ااب االباحثة امعقامت اااألستاذةاملقابلة ازلفىايف اابريمسيبتيا22االتاريخا،معةيومااجلعززة

اا2214 امعهد االلغويةايف ابرّنمج االقابلةامالموجنانااإلصالحااإلسالميعن انتائج او نهاا.
ا اهي احيتاج االكثري ااحملاولة اإقامة اإىل اأعضاء امن االلغوية االبيئة اتنفيذ الايف اتكلماتطبيقملعهد

ا االعربية االكنا.جيدااللغة اتلن امجيع االعرباتكلماعلىاقادرااالطالباتكون اصحيحاللغة ااية
ثريامناالطالبا.اكاللغةاالعربيةامناقبلانملايتعلماةدياجلدامعظماالطالباتاالسيما.ااومباشرا

املايستطيعاأناجيعلااجلملةاالصحيحةاابللغةاالعربية،احيتاخيافالتكلمااللغةاالعربية.اواهبذا
اامل ابرّنمج ااملعهد اتتحققاأهداف امل االفصيحاتفوقالسبب، االعربية االلغة اةايفااملعهد.لتكلم

ا"غةبرّنمجا"تعليمااللاالموجناناإلصالحااإلسالمياااملعهد،اعقدتافلذالك
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برّنمجاعناا2214اأوكطوبريا،2االتاريخايوماالسبت،يفاااألستاذةانيفيامعاااملقابلةاوا
القواعدااتاتعليمشكالماعنمنااملقابلةااليتاحتصلاعليهااالباحثةااالبياّنتا.ا"تعليمااللغة"

 كماايلي:اا.الموجنانامعهدااإلصالحااإلسالمياالعربيةاومادتهايف

 1.0اجلدول
 نتيجة املقابلة

 النتائج صرالعنا الرقم
االعربيةاااألهدافاالتعليميةا1 االلغة اقواعد الفهم االطالبات يساعد

امفعول،ا افاعل، افعل، ا: ا)كمثل األساسية
ااجلملا اتكوين ايف ايستطيعن احىت اجلملة(

االعربيةاالصحيحةاقبلاالكالماابللغةاالعربية
االتعليميةا2 ااملادة

ااملستخدمة
اأتخذنا االيت االتعليم اقبل ااملادة استعداد

ااألمثلةااملد او االواضخ ا"النحو امناكتاب برات
ا الكن االتصريفية". ايوجد االتعال ليمياالكتاب

ا."تعليمااللغة"برّنمجاعمليةاايفااخلاصة
االتقليديايفااملستخدمةاالطريقةاالتعليميةاالطريقةا3 ايعينالطريقة اة

اشرحتها.امثاالنظريةاإلقاء
االثانويةااالفصلايفاالطالباتاالتالميذاأحوالا4 لطالباتاا)األول

ا(اجلديدات
اللغةاالمتكاعلىاقادرااالطالباتكونامجيعاتلنااالطالباتاكفاءةا5

اصحيح ااومباشراااالعربية معظمااالسيما.
ايتعلماةدياجلداالطالبات االعراانمل امنااللغة بية

ا.قبل
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اوالطالباتاحتتاجااملعلمةااحتياجاتا3 االتعلااملعلمة ايميالكتاب
التسهيل اااخلاصة اتعليم تعليما"اجبرّنمعملية

ا"اللغة

اايفاالتعليماأهدافاأنانرىااجلدولامن االلغة"برّنمج اموجنانالااإلسالميا"تعليم
ايف االطالبات ا)االفصلايساعد االثانوية ااجلديداتاألول االطالبات اقوا( االلغةالفهم اعد

اتكوينا ايف ايستطعن احىت ااجلملة( امفعول، افاعل، افعل، ا: ا)كمثل ااألساسية العربية
اقادراالطالباتاكونامجيعاتلناألناا.حةاقبلاالكالماابللغةاالعربيةاجلملاالعربيةاالصحي

انملايتعلماةدياجلدامعظماالطالباتاالسيما.ااومباشرااااللغةاالعربيةاصحيحاتكلماعلى
ا.اللغةاالعربيةامناقبل

ااملادةااملعلمةاتهاكتباهيا"تعليمااللغة"برّنمجايفاعمليةاتعليماااملستخدمةاطريقةاأما
شكلةاتعينايفااملعلمة.الكنااملاشرحتهاامثايفاکراستهنايكتنبالطالباتااواالسبورةايف

ااألمثلةا او االواضخ ا"النحو اكتاب امن ااملعلمة اأخذهتا االيت االتعليم اقبل ااملادة استعداد
ا األن االتصريفية". ايوجد ااخلاصةال االتعليمي اايفاالكتاب اعملية االلغة"برّنمج ".اتعليم

االبياّنتالكتاعلىاطالباتالفهمااملادة.احصلفلذالكاليساهناكاالتمريناتااخلاصةالل
ا.التعليماعمليةايفاعلىاالكتاباالتعليميااخلاصةاحيتاج

 نتائج املالحظة .0
االتاريخا،ثالاثءليوماايفاا"تعليمااللغة"برّنمجاعمليةايفاااحظةملقامتاالباحثةااب

حلالاوالنظرااواحلصولامنااملالحظةاللتأكيدابياّنتامنااملقابلةاا.2214ابرينوفيما5
ا االلغة"يف ا"تعليم ابرّنمج اتعليم ااعملية اتعليم ايف ايكسلوا اأن امنهن اكثري لقواعدااوهي

اعاوااشراحااملادةاعط.اليساهناكااحلماسةايفاالتعلم.السيمااطريقةاالتعليماإالاإبالعربية
اآخرا ايف ااملعلمة. اكتبتها اكما ااملادة االطالبات ايكتنب امث ااإلندونيسية او االعربية بللغة

التااملعلمةامنااليتاملاتفهمااملادة.التعليم،اسأ
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اأنارأتا االطالباتاااالتعليماطريقةاالباحثة امن اكثري اجعلت االيت املستخدمة
امحاسة اغري او ااحلال،اكانتاكسالّن اهباذا او االتعلم. انقصاناايف اعلى اواضحة حجة

االفهما اإعطاء اتقدر امل اللطالبات ااملعلمة اتبينها االيت ااملادة امث اللطالبات. االعلمم محاسة
 الكتاباالتعليميالكناهنايكتنباالدرساكمااكتبتهاااملعلمة.اهناكاناليسأل

اعلى املا اعتماد االتعليمي االكتاب االطالبات احتتاج االبيان، االقواعدتلك االعربيةاة د
يةاوكانافيهاالتدريياتاوابستخدامااللغةااإلندونيسااملادةاكامالالفهماةسهلالوااةاملمتع

ايفابيانه.ا

الا،لذا االباحثة اأساسااطويرتأرادت اعلى االعربية االقواعد املادة االتعليمي الكتاب
قاالباحثةايفاخطوةااليتاستطبَايفافهماالقواعداالعربيةاالسهولةاالطالباتااملدخلاالسياقي

مادةاالقواعداالعربيةاوااابختيارالبناءامعرقتهنالتعليمياالكتاباالتعليمياتطويرالتعليمال
ا امناسبا ااتهمببيئأمثلتها ايف اعمليتهم االواقعيةاو الذااحلياة ااملعهد. اللطالباتايف اترجى ،

ا.االفهماقواعدااللغةاالعربيةااألساسيةزايدةااحلماسةاواالناشطا

 االتصميم  (ب
ااتقوم ااخلطوةايفالباحثة ارماهذه اأوال، اشيئني. ازّاعلى االباحثة ات اثنيا،اااأهدافعلى لبحث.

اأب ااملناسب ااالمتحان احتطيط االباحثة اعلى ااهدافالبد اهذهالبحث. اقامتايف االباحثةااخلطوة
ا االكتابرمز ايعنين ااملعني ااملنتج اإلنتاج االبحث اقبلاأهداف االتعليمياالكتاباتطويراالتعليمي.

اوطريقةاالتعليمااافأهداتتكنامناالتعليمياالكتاباختطيطاأناالباحثةاعلىاالقواعداالعربيةاالبد
ا:االتعليميامنهااالكتاباختطيطا.وتقومياالتدريس،ااملادة،

 القواعداالعربيةااالتعليميالتعليمامناالكتابااأهداف .1
وناالقواعداالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقياالذياتتكاالتعليمياالتدريسامناالكتاباطريقة .2

ا امكوّنت: استتة االتقومياامن ااالنعكاس، االتمثيل، االتعلم، اجمتمع االتساؤل، ااالستعالم، البنائية،
 احلقيقي
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اعل،امفعولافعل،ااسماالظمري،اف:ااستةاأبواباداالعربيةامنالقواعاالتعليميايتكونامادةاالكتاب .3
به،االتصريفااللغوي،ااجلملةااملفيدةاواشبهااجلملةاوابزايدةااألثلةالكلامادةاوابزايدةااألفعالا

 اليومية.
 القواعداالعربيةاالتعليمياتقوميامناالكتاب .4
 التطوير (ج

املقابلةاانتائجالىإعتماداعالسياقيااابملدخلاالتعليمياالكتاباالباحثةاتطويرااخلطوةاهذهايفا
يمااللغة"ايفا"تعلبرّنمجااتعليميفاعمليةاانيفيااوااملالحظةاأستاذة معلمةابرّنمجا"تعليمااللغة"معا

قواعدااللغةاالعربيةااألساسيةا)فعل،ااسماالظمري،اامادةاالموجناناأتخذامعهدااإلصالحااإلسالمي
ا.فيدةاواشبهااجلملة(فاعل،امفعولابه،االتصريفااللغوي،ااجلملةاامل

وهوااباتلمناسباابحتياجاالطاطوروالكتاباالذياياالكتاب،طويراخطوةاتوتستمّراالباحثةا
اتطويرالبياّنتاامنااملوجودةافاإلقرتاحات.ادراستهماوحيّلامشاكلهمااملوجودةيستطيعاأنايسّهلا

 :امنهاااملدخلاالسياقياعلىاالكتاباالتعليمي

 املدخلاالسياقياعلىاالقواعداالعربيةاالتعليماالتعليمياكتابامنااملواداشكل .1
 للكتاباArt Paperاالورقةايستعمل .1
 B5االكتاباحجماالباحثةااستخدمت .2
 القراءةالسهولةاكبريةااحلروفايستعمل .3
 Mudah Menguasai Tata )التسهيالتايفاقواعدااللغةاالعربية"ااالكتاباموضوعاكانت .4

Bahasa Arab)" 
اtraditional arabic & sakkal majallaاابخلطاالعربيةاابللغةااملوادامكتوبة .5
 comic sansاابخلطااإلندونسياااللغةااملوادامكتوبة .3
 مواداكلايفاأيضاااألمثلةامكتوبة .7
 اإلختباراموجودامواداكلايف .،

 وتطويراالكتاباالباحثةاكماايلي:

 غالف ال .أ
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اوالغالف ااألمام االغالف اوهي اغالف اثالثة امن ايتكون االكتاب الوسطيااهذا
 .اخللفيفاوالغال

 1.0الصورة 
 التعليمي( كتابالغالف )

 
االتعليمي االكتاب اموضوع امن ايتكون االتعليمي االكتاب هوااعواملوضواا،غالف

االعربية"ا االلغة اقواعد ايف ورمزاا"(Mudah Menguasai Tata Bahasa Arab )التسهيالت
،امعةمناهذهااجلااأنامطّورةاهذااالكتابايواجهاااجلامعةاموالّنامالكاإبراهيمامباالنجاالذي

االتعليمياب االكتاب امدخل اوا"Pendekatan Kontekstual"اسم ااملؤلفة امستوىاواسم
اا.طالبال ااورديّاولونه اوأسود اوأحضر اوأبيض اوأزرق اأصفر. االو اصورة اووكانت اطالب

 الكتاب.اعناصريالقابيانااخللفياغالفاويفقواعدااللغةاالعربية.ااتعّلمتالىتااالطالبات

 1.0اجلدول 
 التعليمي( كتابالف غال)
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ا
ا

ا
االغالف

ااألماما
الغالفا

االوسطى
االغالف

ااخللفيا

 التعليمي الداخلي  كتابالغالف  .ب
غالفاالكتاباالتعليمياالداخلياحيتوياعلىاموضوعاالكتاباالتعليمياومؤلفتهاوثالثةا

ااملادة احمتوى اجمال امن ااملطّور االتعليمي االكتاب اهذا ايصّدقون االذين ااخلرباء لغتهااواااألمساء
اواجمالاتصميمااملادةاالتعليمية.اوأماالوناغالفاالكتاباالتعليمياالداخلياأبيض.

 1.0الصورة 
 التعليمي الداخلي( كتابالغالف )
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اا
 املقدمة .ت

اال اعلى اوالصلواة اهلل احتميد اتبني االىت االتمهيد اكلمة اعلى ااملقّدمة اوأهدافايبنحتتوي
اا االفصل اطالبات الدى االتعليمي االكتاب اتطوير االثانوية ااإلمبألول ااإلصالح سالمياعهد

 الموجناناوعناصراالكتاباالتعليمياواالنتقاداواالقرتاح.
 1.6 الصورة

 )املقدمة(
 

ا

 

ا

 كتابإرشاد استعمال ال .ث
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إرشادااستعمالاالكتابادالئلايفااستخداماهذااالكتاباالتعليميااملطّورايفاالدراسةامنا
غة"ايفامةاوالطالباتالعمليةاالتعليمايفابرّنمجا"تعليمااللاألولاإىلااآلخر،اوهدفهاملساعدةااملعلّا

 .معهدااإلصالحااإلسالمياالموجنان
 1.1 الصورة

 كتاب(إرشاد استعمال ال)
 

ا

 

 

ا

 بكتافهرس ال .ج
ب،ا،ارقماصفحةاإرشادااستعمالاالكتافهرساالكتاباحيتوياعلىارقماصفحةااملقدمة

ةاأبواباالكتابامناستتتتكوناا.برقماصفحةافهرساالكتاب،ارقماصفحةااملادةالكلااب
وهياابباالفعل،ااببااسماالضمري،اابباالتصريفااللغوي،اابباالفاعل،ااببااملفعولا

فحةااملراجع،ا،ارقماصختباراالنهائيبه،ااببااجلملةااملفيدةاواشبهااجلملة،ارقماصفحةااال
اوارقماصفحةاالسريةاالذاتيةامنااملؤلفة.

 1.0 الصورة
 كتاب(فهرس ال)
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ا

 قواعد اللغة العربيةواد امل .ح
 أهدافاالدراسة .1

املعّلمةاا.اترجياعلىالطالباتاملَاأهدافاالدراسةالكلاابباالذياستعاعلىاتويحت
رّنمجا"تعليمايفاباقواعدااللغةاالعربيةلقراءةاأهدافاالدراسةاقبلاتعليمامادةااطالباتواال

 .اللغة"ايفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجنان
 1.3 الصورة

 (لدراسةأهداف ا)

ا
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 (هيا،انبينااملعرفة!)االبنائية .2
امثلتها.أوامدخلااملادةاإىلاالقواعداالعربيةاواأابناءامعرقتهنامنااخلريطةاالذهنيةترجىاالطالباتال

 1.7 الصورة
 ((هيا، نبين املعرفة!) )البنائية

ا
 (ل!اءستهياان)التساؤلا .3

اقدرهتن.اترجىاالطالباتاجيعلنااألسئلةاعنامادةااليتاملاتفهمالقياس
 1.8 الصورة

 ((ل!اءستهيا نالتساؤل ))

ا
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 (هياانبتكرامعرفةاجديدةاابلتعلمااجملموعة!)االتعلماجمتمعاوااالستعالم .4
ترجىاالطالباتااالبتكاراعلىامعرفتهنامنامادةااليتاقداتعلمن،اليسابطريقةااحلفظا

ا الذالك ااملوجودة، االتمارين اعمل اخالل امن ااجملموعة اابلتعلم اولكن عاتستطياملادة،
االطالباتاللمناقشةايفاالتعلماوااشرتاكااملعرفة.

 1.0 الصورة

 ((هيا نبتكر معرفة جديدة ابلتعلم اجملموعة!) التعلم جمتمع االستعالم و)

ا
 (هيااجنرب!)االتمثيل .5

ااملادةا افهم اعلى االطالبات اقدرة القياس اافرادي، االتمارين اسيتم االطالبات ترجى
اأو ااملعلمةاكاملثال اإبشارة ااإلجابةالكن الشرح االطالبات ابعض اتشري اأن ااملعلمة اتستطيع

 الصحيحةاإىلاصديقتهنااآلخراعلىاسبيلااملثال.

 1.01 الصورة
 ((هيا جنرب!التمثيل ))
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ا

 (هياانعكس) االنعكاس .3
ترجىاالطالباتاالتذكراوااملناقسةابنياالطالباتاوااملعلمةاعنااملادةااليتاقداتعلمنا

 خلالصةااملهمةايفاالعمودااملوجودة.اواميكناللطالباتاعلىاكتابةاا
 1.00 الصورة

 ((هيا نعكساالنعكاس ))
 

ا
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 (نتمرن!)هياااميااحلقيقيواالتق .7
لتمارينايفاآخرااترجىاالطالباتااعمالاالتقوميااحلقيقي.ايتكوناالتقوميااحلقيقياعلىا

 املادة.املقياساكفاءةاالطالباتاعلىافهاالباباوااالختباراالنهائيالقياساكفاءةاالطالبات.
 1.6 اجلدول

 (التقومي احلقيقي)
 

 

 

 

االتمرينايفاآخراالباب

 
 االختبار النهائي
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 املراجع .خ
ا.ةااإلندونسيةمنااللغكتباناااكتبامنااللغةاالعربيةاواابعةكتبامنهااسااعةستيتكونامنا

 1.00 الصورة
ا(املراجع)

ا
 السرية الذاتية .د

ا.تدلاعلىااألشياءامتعلقةاحبياةااملولفةاالسريةاالذاتيةاللمؤلفةا،اوفيهاالبياّنتااليت
 1.06 الصورة

 (السرية الذاتية)

ا
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 الكتاب التعليميتصديق  .ب
اإىلا ااملطورة االكتاب اتصديق اأن االباحثة افاستعملت االتعليمي االكتاب اتطّور اأن وبعد

 منها:اريانخب
 خبري حمتوى املادة ولغتها (أ

ا اولغتهاخبري ااملادة ااحمتوى ااألستاذ احلميهو اوادانيال امرتني، االباحثة ااتقابله ا12يف
م.اوقّدمتهاالباحثةااإلستبانةاملعرفةاالتعليقاعلىاتصميما2222امارسا3ماوا2222فربايريا

ملادةاقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقياواطلباإقرتاحاتهاا الكتاباالتعليمي
اومدلوله.اومناأسبابااختارتهاالباحثةاكماايلي:

اللغةاالعربّيةخبريايفاجمالاتعليماا .1
ا يفاحمتوىااملادةاولغتهاخبريا .2

 ييفالكااّنتحتليلاالبي (أ
بعدالقاءاالباحثةامعهافتحتصلاأناالكتاباالتعليميااملطّوراكثريامنااألخطأءا
االتصميما اجمال ايف اأخطائه امن ااملطّور االتعليمي االكتاب اوالتصحيح االتعديل وأما

االكتاباالتعليميابيانهاكماايلي:

 كتابالاالإرشادااستعماتصحيح .1
 املناسباابلتمارينااملوجودةاأهدافاالدراسةكتابةا .2
 بعضاالكليماتااألخطاءاتصحيح .3
 .اتاباالتعليميالكاملكوّنتااليتاملاتوافقابتطبيقاالدخلاالسياقيايفا بعض تصحيح .4

 1.1اجلدول 
 حمتوى املادة ولغتها األخطاء يفالكتاب التعليمي من تصحيح 

 تصحيحال اخلطل الرقم
 كتابتصحيحاإرشادااستعمالاال  كتابشادااستعمالاالتصحيحاإرا ا .1
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كتابةاأهدافاالدراسةااملناسبا ا .2

 ابلتمارينااملوجودة

ا

 كتابةاأهدافاالدراسةااملناسبا
 ابلتمارينااملوجودة

ا
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اتصحيحابعضاالكليماتااألخطاء ا .3
 )الفعلاااألمر(

ا
ا)اجلار(

ا
 )املاض(

 تصحيحابعضاالكليماتااألخطاء 
 )فعلااألمر(

ا
ا)اجلر(

ا
ا)املاضى(

اتوافقا بعضاتصحيح ا .4 امل االيت املكوّنت
ا ايف االسياقي ااملدخل لكتاباابتطبيق

 .االتعليمي

 ا(لاءستناملكوّنتا)هياا بعضاتصحيح
ايفا االسياقي ااملدخل ابتطبيق توافق

 .ااالكتاباالتعليمي
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اا
 الكميااّنتحتليلاالبي (ب

االباحثة االباحثة القاء اا،بعد اخبري امن االنتيجة احصول االتأن االكتاب عليمياتصميم
ا:فتعريفهاكماايلي

 1.0اجلدول 
 األوىل حمتوى املادة ولغتهانتيجة اإلستبانة من خبري 

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

0 0 6 1 
اااا دقة احملتوايتا

ااا ايتوافقامعاأهدافاالدراسةا .1
ااااايتوافقامعااحتياجاتاالطالباتا .2
ااااايتوافقامعااالكتاباالتعليميا .3
ااااايتوافقامعامكوّنتاالكتاباالتعليميا .4
ااالستعالم،اا .5 ا)البنائية، االسياقي ااملدخل اعناصر امع يتوافق

االتقومياا ااالنعكاس، االتمثيل، االتعلم، اجمتمع التساؤل،
ااحلقيقي(

اااا
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اااا مادةا
ااا اتوافقاحمتوىااملوادامعامستوىافهماالطاالبا .1
ااااادقةاالتغطيةا .2
اااااهضمااملادةا .3
ااااااستخدامااللغةا .4
اااااعرضااملوادا .5

اااا التدريباتا
ااا امالءمةاالتدريبامعااملوادااملقدمةا .1
ااا اإرشاداالتدريباتاواضحةا .2
ااا ااالختالفاتايفامناذجاالتدريبا .3
ااا  يتوافقامعامستوىاالطالبا .4

ااا  اللغةا
ااا ايتمافهمااللغةايفااملواداابلسهولةا .1
ااااااألمرايفاالكتبااملدرسيةاواضحةالغةااكلماتا .2
ااااااختيارااملفرداتاالصحيحةايفاالكتابا .3
ااا االلغةااملستخدمةاوفقااملستوىاالطالبا .4

ااا  إرشادات االستطداما
ااا اهذااالكتاباحيتوياعلىاإرشاداتااستخداماالكتابا .1
ااا  توفراإرشاداتااالستخدامامعلوماتاواضحةا .2

اهو:اواتصميماالكتاباالتعليميعنااصديقالتانتيجةملعرفةاارمزلاستخدمتاالباحثةاا

∑اا%122اا=قيمةاا 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟)

∑ 𝑥𝑖 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
 

=القيمة
 66

80
ا%2،5،=اا%122ا× 
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 1.3اجلدول 
 الثاين حمتوى املادة ولغتهانتيجة اإلستبانة من خبري 

 عناصر التحكيم الرقم
 النتيجة

0 0 6 1 
اااا دقة احملتوايتا

ااا ايتوافقامعاأهدافاالدراسةا .1
ااااايتوافقامعااحتياجاتاالطالباتا .2
ااااايتوافقامعااالكتاباالتعليميا .3
ااااايتوافقامعامكوّنتاالكتاباالتعليميا .4
ااالستعالم،اا .5 ا)البنائية، االسياقي ااملدخل اعناصر امع يتوافق

ااالنعكاس االتمثيل، االتعلم، اجمتمع االتالتساؤل، قومياا،
ااحلقيقي(

اااا

اااا مادةا
ااا اتوافقاحمتوىااملوادامعامستوىافهماالطاالبا .1
ااااادقةاالتغطيةا .2
اااااهضمااملادةا .3
ااااااستخدامااللغةا .4
اااااعرضااملوادا .5

اااا التدريباتا
ااا امالءمةاالتدريبامعااملوادااملقدمةا .1
ااا اإرشاداالتدريباتاواضحةا .2
ااا ايفامناذجاالتدريبااالختالفاتا .3
ااا  يتوافقامعامستوىاالطالبا .4
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ااا  اللغةا
ااا ايتمافهمااللغةايفااملواداابلسهولةا .1
ااااالغةااكلماتااألمرايفاالكتبااملدرسيةاواضحةا .2
ااااااختيارااملفرداتاالصحيحةايفاالكتابا .3
ااا االلغةااملستخدمةاوفقااملستوىاالطالبا .4

ااا  إرشادات االستطداما
ااا اهذااالكتاباحيتوياعلىاإرشاداتااستخداماالكتابا .1
ااا  توفراإرشاداتااالستخدامامعلوماتاواضحةا .2

اهو:اواتصميماالكتاباالتعليميعنااصديقالتانتيجةملعرفةاارمزاستخدمتاالباحثةاال

∑اا%122اا=قيمةاا 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟)

∑ 𝑥𝑖 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
 

=القيمة
 72

80
ا%42=اا%122ا× 

اواتصنيفها،اوضعتاالباحثةااملعايريااآلتيةا:ااإلستبانةاجائنتولوصفا

 1.7اجلدول 
 استبانةاملعاير نتائج 

 القيمة الفصيلة الرقم
ا%122-%73اجيداجداا1
ا%75-%51اجيدا2
ا%52-%23اكفايةاا3
ا%25-%2انقصاناا4

إىلاخبرياتصميماالكتاباالتعليميا وفقااهلذاااجلدول،افالنتيجةاعناتصديقاالكتاب
 " جيد جدا ".علىامستوىا وهيا%42التعليميابعداالتصحيحايبلغاإىلانسبةامائويّةا
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 خبري تصميم الكتاب التعليمي (ب
االباحثةا اوتقابله احسن، امّكى اأمحد ااألستاذ اهو االتعليمي االكتاب اتصميم خبري

عليقاانةاملعرفةاالتم.اوقّدمتهاالباحثةااإلستب2222امارس 3ماوا2222افربايريا12مرتنيايفا
اوا االسياقي ااملدخل اأساس اعلى االعربية االلغة اقواعد املادة االتعليمي االكتاب اتصميم على

اطلباإقرتاحاتهاومدلوله.اومناأسبابااختارتهاالباحثةاكماايلي:
 خبريايفاجمالاتعليمااللغةاالعربّية .1
اخبريايفاتصميماالوسائلاالتعليمّيةاواتصميماالكتاباالتعليمي .2

 ييفالكااّنتحتليلاالبي (أ
ا.بعدالقاءاالباحثةامعهافتحتصلاأناالكتاباالتعليميااملطّوراكثريامنااألخطأء

وأمااالتعديلاوالتصحيحاالكتاباالتعليميااملطّورامناأخطائهايفاجمالاالتصميماالكتابا
االتعليميابيانهاكماايلي:

 لغالفيفاااالكتاباالتعليميااملناسبعنوانااقياساكتابة .1
 )للمبتدأ(األمامااغالفاكتابة .2
 اخللفياغالفاكتابةتصحيحاا .3
 الداخلياغالفتصحيحا .4
 اخللفياغالفيفاازايدةارمزااجلامعةاموالّنامالكاإبراهيمامباالنج .5
 فهرساالكتابايفاعنواناكلاابباابللغةاالعربيةاكتابةازايدة .3
 واتغيرياشكلاصورةااملؤلفةاازايدةاالسريةاالذاتية .7

 1.8اجلدول 
 الكتاب التعليميتصميم  طاء يفاألخالكتاب التعليمي من تصحيح 

 تصحيحال اخلطل الرقم
 "اقواعدااللغةاالعربية"ا كتابة حذف  "اقواعدااللغةاالعربية"ا كتابة  ا .1
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 ا
 رمزااجلامعةوااجلامعةاااسمدونا ا .2

 يالغالفااخللفحذفااسمااملؤلفةايفا 

 

 ا ااجلامعةاااسمزايدة ااجلامعةو موالّناارمز
الفيخلااغالفيفاامالكاإبراهيمامباالنج

 
 الداخلياغالفتصحيحا ا .3

 دونارمزااجلامعةا 
 الداخلياغالفتصحيحا 
 زايدةارمزااجلامعةا 
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اا

اا
ايةعنواناكلاابباابللغةاالعرباكتابةدوناا ا .4

 فهرساالكتابايف

ا

 ايةعنواناكلاابباابللغةاالعرباكتابةازايدة
افهرساالكتابايف

ا
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ورةاواتغيرياشكلاصاالسريةاالذاتيةادون ا .5
 املؤلفة

 

 ورةاواتغيرياشكلاصازايدةاالسريةاالذاتية
ااملؤلفةا

 

 الكميااّنتحتليلاالبي (ب
يمياأناحصولاالنتيجةامناخبرياتصميماالكتاباالتعلا،بعدالقاءاالباحثةاالباحثة

ا:فتعريفهاكماايلي

 1.0اجلدول 
 األوىل نتيجة اإلستبانة من خبري تصميم الكتاب التعليمي

 املؤشرات الرقم
 النتيجة

0 0 6 1 
اااااالكتاب تصميما

اااااتصميماالكتاباجيذباالطالباللدراسةا .1
اااا الكتابةايفاالكتاباواضحةاوسهلةاالقراءةا .2
اااا تصميماكتاباوفقااملستوىاالطالبا .3
اااا غالفاالكتابااملثريالالهتماما .4

اااا الرسوم البيانيةا
اااا استخدامااخلطا)النوعاواحلجم(ا .1
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اااا ختطيطا .2
اااا الصورا،الرسومات،االتوضيحيةاالرسوما .3
اااا مزيجااللونا .4

اااا ظهورا
اااا السرداليساكثيفاجداا .1
اااا فارغاجزءهناكاا .2
اااا مجلةاقصريةا .3
اااا قيقدنظاماترقيمااثبتاواا .4

اااا البدنيةا
اااا صفحةاكاملةاوفقااجلدولااحملتوايتا .1
سهلاالايك(اجيعلامنمسا-عرضاا-حجما)طولاا .2

 كتابالةاقراءعلىا
اااا

اااا طباعةاواضحةا .3
اااا كتابةادقيقةا .4
اااا مناالسهلافتحاالكتابا .5

اواهو:اتصميماالكتاباالتعليميعنااصديقالتانتيجةملعرفةاارمزاستخدمتاالباحثةاال

∑اا%122اا=قيمةاا 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟)

∑ 𝑥𝑖 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
 

=القيمة
 31

68
ا%45،3=اا%122ا× 

 1.01دول اجل
 الثاين نتيجة اإلستبانة من خبري تصميم الكتاب التعليمي

 املؤشرات الرقم
 النتيجة

0 0 6 1 
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اااااالكتاب تصميما
اااااتصميماالكتاباجيذباالطالباللدراسةا .1
اااا الكتابةايفاالكتاباواضحةاوسهلةاالقراءةا .2
اااا تصميماكتاباوفقااملستوىاالطالبا .3
اااا الالهتمامغالفاالكتابااملثريا .4

اااا الرسوم البيانيةا
اااا استخدامااخلطا)النوعاواحلجم(ا .1
اااا ختطيطا .2
اااا الصورا،الرسومات،االرسوماالتوضيحيةا .3
اااا مزيجااللونا .4

اااا ظهورا
اااا السرداليساكثيفاجداا .1
اااا فارغاجزءهناكاا .2
اااا مجلةاقصريةا .3
اااا قيقدنظاماترقيمااثبتاواا .4

اااا نيةالبدا
اااا  صفحةاكاملةاوفقااجلدولااحملتوايتا .1
سهلاالايك(اجيعلامنمسا-عرضاا-حجما)طولاا .2

 كتابالقراءةاعلىا
اااا

اااا طباعةاواضحةا .3
اااا كتابةادقيقةا .4
اااا مناالسهلافتحاالكتابا .5

ا
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اواهو:ايتصميماالكتاباالتعليمعنااصديقالتانتيجةملعرفةاارمزاستخدمتاالباحثةاال

∑اا%122اا=قيمةاا 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟)

∑ 𝑥𝑖 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
 

=القيمة
 68

68
ا%122=اا%122ا× 

اواتصنيفها،اوضعتاالباحثةااملعايريااآلتيةا:ااإلستبانةاجائنتولوصفا

 1.00اجلدول 
 استبانةاملعاير نتائج 

 القيمة الفصيلة الرقم
ا%122-%73اجيداجداا1
ا%75-%51اجيدا2
ا%52-%23اكفايةاا3
ا%25-%2انقصاناا4

التعليمياإىلاخبرياتصميماالكتابا وفقااهلذاااجلدول،افالنتيجةاعناتصديقاالكتاب
 " جيد جدا ".علىامستوىا وهيا%122التعليميابعداالتصحيحايبلغاإىلانسبةامائويّةا

 (اإلصالح اإلسالمي الموجنانللغة العربية يف معهد قسم ا )معلم الدراسة خبري (ت
ا2222فربايرياا21،اوتقابلهاالباحثةايفاأستاذاأرواينارافيعيااملاجستريهواااسةالدراخبريا

م.اوقّدمتهاالباحثةااإلستبانةاملعرفةاالتعليقاعلىاتصميماالكتاباالتعليمياملادةاقواعدااللغةا
العربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقياواطلباإقرتاحاتهاومدلوله.اومناأسبابااختارتهاالباحثةاا

اكماايلي:
 مااللغةاالعربيةايفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجنانمعل .1
امعهدااإلصالحااإلسالمياالموجناناجامعةايفااللغةاالعربيةحماضرامادةا .2

 ييفالكااّنتحتليلاالبي (أ
اماايلي:كااالدراسةخبرياوأمااالتعديلاوالتصحيحاالكتاباالتعليميااملطّورامنا
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اتصحيحابعضاالكليماتااألخطاء .1
اعمليةاالتعليمابرّنمجا"تعليمااللغة"لالستخدامايفاواالكتابااملطوراالئقا .2

 1.00اجلدول 
 خبري الدراسة مناألخطاء الكتاب التعليمي من تصحيح 

 (اإلصالح اإلسالمي الموجنانللغة العربية يف معهد قسم ا )معلم
 تصحيحال اخلطل الرقم

اتصحيحابعضاالكليماتااألخطاء ا1
 )الفعلاااألمراوااالفعلااملاض(

ا
ا()اجلار

 

 تصحيحابعضاالكليماتااألخطاء 
 )فعلااألمراوااالفعلااملاضي(

ا
ا)اجلر(

ا

 الكميااّنتحتليلاالبيا( ب

االباحثة االباحثة القاء االتعليميا،بعد االكتاب اتصميم اخبري امن االنتيجة احصول اأن
ا:فتعريفهاكماايلي

 1.06اجلدول 
 خبري الدراسة مننتيجة اإلستبانة من 

 (اإلصالح اإلسالمي الموجنانيف معهد للغة العربية )معلم قسم ا
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 املؤشرات الرقم
 النتيجة

0 0 6 1 
اا1 االتعليمي االكتاب ايف االسياقياملواد ااملدخل اأساس اعلى

اوأهدافاالدراسةاالكفاءةااألساسيةامناسبامبعيار
اااا

اااااعرضامنهجياللمادةا2
اااا تصحيحاواواضحااملوادا3
سهلااىاأساسااملدخلاالسياقيوادايفاالكتاباالتعليمياعلاملا4

 يفاالتعليماللطالب
اااا

اااا التدريباتامناسباابملوادا5
 ااا املواداانيالصورةاأوااخلريطةامناسبالبا3
 ااااأنواعاالسؤالاوامستوىاالصعوبةا7
االسياقياا، ااملدخل اأساس اعلى االتعليمي االكتاب غالف

اولابلطالباتايفاالفصلااألامناسب
 ااا

 ااا مناسبةاابملواداللغةاا4
امناسباا12 االسياقي ااملدخل اأساس اعلى االتعليمي الكتاب

 ابستخداماالدراسة

 ااا

مااللغةاالعربيةا)معلماقساخبرياالدراسةمنااصديقالتانتيجةملعرفةاارمزاستخدمتاالباحثةاال
 :واهوا(اإلصالحااإلسالمياالموجنانيفامعهدا

∑اا%122اا=قيمةاا 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟)

∑ 𝑥𝑖 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
 

=القيمة
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40
ا%45=اا%122ا× 

اواتصنيفها،اوضعتاالباحثةااملعايريااآلتيةا:ااإلستبانةاجائنتولوصفا

ا
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 1.01اجلدول 
 استبانةاملعاير نتائج 

 القيمة الفصيلة الرقم
ا%122-%73اجيداجداا1
ا%75-%51اجيدا2
ا%52-%23اكفايةاا3
ا%25-%2انقصاناا4

)معلمااخبرياالدراسةمناالتعليميا ذاااجلدول،افالنتيجةاعناتصديقاالكتابوفقااهل
 وهيا%45يبلغاإىلانسبةامائويّةاا(اإلصالحااإلسالمياالموجنانقسمااللغةاالعربيةايفامعهدا

 " جيد جدا ".علىامستوىا

 طبيقالت.1

ا اتطوير امنوذج ايف االتالية ابتجربADDIE املرحلة االباحثة اتقوم االتطبيق. امرحلة االهي اكتابة
االفصلاالضابطة او االتجريبة االفصل االلغة"ايف ا"تعليم ابرّنمج االتعليم ااملطورايفاعملية .االتعليمي

كفصلاااها7يفاالفصلاغاكفصلاالتجربةاوا7قامتاالباحثةاهبذهاالتجربةالطالباتايفاالفصلا
ا.ااإلصالحااإلسالمياالموجنانمبعهداالضابطا

ا االقبلي اابإلختبار االتجربة االباحثة ابدأت االفصل ا7يف او اغ االفصل االتطبيق.ااها7يف قبل
ا االباحثة اقامت ا التطبيقوبعدااإلختباراالقبلي ا يفاألول االتالريخ االثالاثء اا۹۲يوم ا2۲2۲مارس

ا االفصل االتجربة7يف ااكفصل ابامادةاغ االفاعل" اأساسا"ابب اعلى االعربية االلغة اقواعد كتاب
ا االسياقي ااملدخل ابعد او ااألوىل اخصة ايف ايف ااالتطبيق افصل االبالتجربة، اقامت احثة يفاالتطبيق

ا"ابباالفاعل"الكنابدوناالكتابااملطور.امادةخصةاالثانيةاا

ا االباحثة ا التطبيققامت االثاين االتالريخ االثالاثء ايوم اا۹7يف اا2۲2۲مارس االفصل غااا7يف
ياقياكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالس"اببااملفعولابه"ابامادةكفصلاالتجربةا
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امادةااخصةاالثانيةيفالتطبيقاقامتاالباحثةافصلاالتجربة،االتطبيقايفاةااألوىلاوابعدايفاخص
ا"اببااملفعولابه"الكنابدوناالكتابااملطور.

ا االباحثة ا التطبيققامت االثاين االتالريخ ااجلمعة ايوم اا2۲يف اا2۲2۲مارس االفصل غااا7يف
ا االتجربة ابامادةكفصل ا" ااجلملة اشبه او ااملفيدة ااجلملة االعرباكتاب"ابب االلغة اعلىاقواعد ية

التطبيقاتاالباحثةاقامفصلاالتجربة،االتطبيقايفايفاخصةااألوىلاوابعداأساسااملدخلاالسياقيا
امتاق"اببااجلملةااملفيدةاواشبهااجلملةا"الكنابدوناالكتابااملطور.امثاامادةايفاخصةاالثانية

ا.طبيقبعداالتاها7يفاالفصلاغاوا7الباحثةاابإلختباراالبعديايفاالفصلا

 تقوميال.0

اأساسا اعلى االعربية االقواعد اكتاب ابتطوير ااملتعلقة االتقومي اأنشطة اتقوم االتقومي، امرحلة يف
ااخلرباءا اقبل امن ااملنتج اتصديق املعرفة االتقومي اأنشطة اتقوم ااملنتج، اتطوير ابعد االسياقي. املدخل

 ق.يأبداءاالتقومياالتكوينيةاحلاجةاتصحيحااملنتجابعداتصديقااملنتجاقبلاالتطب
اينابعداتقومياالكتابامناقبلااملدققالتحديدافعاليته،امثاقامتاالباحثةاابلتقوميااالختباراامليد

التالميذاوا بعداالتطبيق،املعرفةاجودتهاوافعاليته.ايعيناإعطاءااإلختباراالقبلياالكتشافاكفاءة
 اإلختباراالبعدىايفاالفصلاالتجريبةاواالفصلاالضابطة.

كتاباقواعداقبلاتطبيقااااها7يفاالفصلاغاوا7راالقبليايفاالفصلاقامتاالباحثةاابإلختباا
ا االسياقي ااملدخل اأساس اعلى االعربية االلغة امادة ايف ااألولية االطالبات اقدرة االعربيةاملعرفة القواعد

ا.2۲2۲مارساا6قبلاالتطبيق.اقامتاالباحثةااإلختباراالقبليايفايومااجلمعةاالتالريخا
اا االمث اابإلختبار االباحثة اقامت االفصل ايف ا7بعدي او اغ االفصل االتطبيقاااه7يف كتابابعد

امتاالباحثةاملعرفةاقدرةاالطالباتابعداالتطبيق.اققواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقيا
ا.2۲2۲مارساا2۲اإلختباراالبعديايفايومااجلمعةاالتالريخا

اال املقارنةاكفاءة االبعدي ااإلختبار او االقبلي اابإلختبار االباحثة اتعليماطالبقامت ابعد ات
لقواعداالعربيةااابستخداماالكتابااملطوراواكفاءةاالطالباتاالطالباتابعداتعليمااالقواعداالعربية

االكتابااملطور.اواهبذااالتقومي،املعرفةافعاليةاالكتابااملطوراالئقاالستخدام.بدونا
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يف السياقي  خلكتاب قواعد اللغة العربية على أساس املد: فعالية استطدام   ثايناملبحث ال
 الموجنان معهد اإلصالح اإلسالمي عملية تعليم برانمج "تعليم اللغة" يف

 االختبار نتيجةأوال: 

قامتاالباحثةامثاا.2۲2۲مارساا6قامتاالباحثةااإلختباراالقبليايفايومااجلمعةاالتالريخا
ااجلم ايوم ايف االبعدي ااإلختبار االتالريخ اا2۲عة ااا.2۲2۲مارس ااالختبار انتائج واالقبليأما

اكماايلي:اااإلختباراالبعدي

 ضابطلفصل الو ا للفصل التجريي نتائج االختبار القبلي .1
 1.00اجلدول 

 ضابطلفصل الو ا للفصل التجريي نتائج االختبار القبلي

 االسم الرقم
 لفصل التجرييا

 االسم
 ضابطلفصل الا

 التقدير النتيجة التقدير النتيجة
 ضعيف 55 یشفعاتاايغنأ اجداجيد 2،اأغنياارزقياقلبيةا .1
 ولبمق 32 أريسواناأغين مقبول 35اأجينغانوراريفدةا .2
 ضعيف 35 اااسافرايأولاألف جيد 75اأننداانورافاديةا .3
 ولبمق 32 انيغونارمحنأ جيداجدا 2،اأنغليناادوياأفيسةا .4
 جيد 72 فوتراايولأ جيد 75اأودريانيالا .5
 ضعيف 42 السكينةاأرفة ضعيف 55اأزهرييناريزداا .3
 ضعيف 52 مراتاايدوايأ ضعيف 45ااميريايانوراواحدةا .7
 ضعيف 55 اوايتفهماإيلي ضعيف 55افريشاافطرايافرديناا .،
 ضعيف 45 ةيفطایحلوا ضعيف 55افرلیامواياالبكريا .4

 ضعيف 42 تايوليفايكاسيج مقبول 35اهريةاترزّنا .12
 ضعيف 45 سيتاةجوند ضعيف 45 إينتانانوراعيينا .11
 جيداجدا 5، فاليأاالين مقبول 32الينتانجادویارمضاينا .12
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 جيد 72 انيةثالانيقةأاّنيياّننوف ضعيف 52اندايافوزيةارمحةا .13
 ضعيف 45 یحدةاالعيشاالارابيسلس جيداجدا 2،اجنوىاليالناا .14
 ولبمق 35 يونداأاسلوى ضعيف 45افوريزاالطيفةا .15
 ولبمق 35 علماايداش ضعيف 35ارمحةامدانیا .13
 جيد 72 يتنيرالياافينع مقبول 32اتسنيماعلياا .17
 جيد 72 یفوترااايلواي جيد 75افداياعنياا .،1

 1222 ا1245 جمموعة
 53،44 ا3،،32 املعدل

ا=فمنانتائجاهذاااالختباراالقبلياللفصلاالتجريياظهراأناالطالباتايفامستوىاجيداجدا
ا2 اجيد امستوى اويف ا4ا=، امقبول امستوى اويف اضعيف4ا=، امستوى اويف االطالباتا،=، اّنلت .

اوامناهناافإناأكثرهنابقدرةامقبول.ا3،،32دلةاالدرجةااملع

=ايداجداجظهراأناالطالباتايفامستوىااالضابطللفصلااالقبلياالختباراهذاانتائجاافمن
.اّنلتاالطالباتا4=يفضع،اويفامستوىا4=ااولبمق،اويفامستوىا4=ااجيد،اويفامستوىا1

ا ااملعدلة اا53،44الدرجة ابقدرة اأكثرهن افإن اهنا امن االضعيفو اهذا او اتطبيقاا. اقبل تاباكنتائج
اقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقيا

 ضابطلفصل الو ا للفصل التجريي يبعدنتائج االختبار ال .2
 1.03اجلدول 

 ضابطلفصل الو ا للفصل التجريي يبعدنتائج االختبار ال

 االسم الرقم
 لفصل التجرييا

 االسم
 ضابطلفصل الا

 قديرالت النتيجة التقدير النتيجة
امقبولا32 یشفعاتاايغنأاممتازا45اأغنياارزقياقلبيةا .1
اجيدا72 أريسواناأغيناجيداجداا5،اأجينغانوراريفدةا .2
اضعيفا52 اااسافرايأولاألفاممتازا42اأننداانورافاديةا .3
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اجيدا72 انيغونارمحنأاممتازا122اأنغليناادوياأفيسةا .4
اجيدا75 فوتراايولأاممتازا122اأودريانيالا .5
امقبولا32 السكينةاأرفةاممتازا45اريزداأزهرييناا .3
امقبولا35 مراتاايدوايأاضعيفا55ااميريايانوراواحدةا .7
امقبولا32 اوايتفهماإيلياممتازا42افريشاافطرايافرديناا .،
اضعيفا55 ةيفطایحلوااجيداجداا5،افرلیامواياالبكريا .4

اضعيفا55 تايوليفايكاسيجاممتازا42اهريةاترزّنا .12
اضعيفا52 سيتاةجونداجدااجيدا5، إينتانانوراعيينا .11
اممتازا45 فاليأااليناجيداجداا2،الينتانجادویارمضاينا .12
اجيدا75 انيةثالانيقةأاّنيياّننوفامقبولا35اندايافوزيةارمحةا .13
اضعيفا55 یحدةاالعيشاالارابيسلساممتازا45اجنوىاليالناا .14
اجيداجداا2، يونداأاسلوىاجيدا75افوريزاالطيفةا .15
اجيدا75 علماايداشاجيدا72ارمحةامدانیا .13
اممتازا42 يتنيلياافينراعاممتازا122اتسنيماعلياا .17
اجيداجداا5، یفوترااايلواياجيداجداا5،افداياعنياا .،1

 1225  1542 جمموعة
 25،،3  5،53، املعدل

،ا4=تازاممظهراأناالطالباتايفامستوىاارييجاالختباراالبعدياللفصلاالتفمنانتائجاهذاا
امستوى اجدااويف امستوى5ا=اجيد اويف ا2ا=اجيدا، امستوى اويف امستوىا1ا=اولبمق، اويف ،

 ا.جيداجداوامناهناافإناأكثرهنابقدرةاا5،53،.اّنلتاالطالباتاالدرجةااملعدلةا1=ضعيف

،ا2=اممتازايفامستوىظهراأناالطالباتااالضابطاالختباراالبعدياللفصلافمنانتائجاهذاا
امستوى اجدااويف ااجيد ا2= امستوى اويف ااجيد، ا5= امستوى اويف ااولبمق، امستوىا4= اويف ،
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ااواهذا.مقبولوامناهناافإناأكثرهنابقدرةاا25،،3.اّنلتاالطالباتاالدرجةااملعدلةا1=ضعيف
اكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقياتطبيقاااالنتائجابعد

 مقارنة نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي للفصل التجريي .6
ي،ايفاتباراالقبلياوااالختباراالبعدياللفصلاالتجريبعداشرحتاالباحثةاعنانتائجااالخ

 هذاااجلزءاسقدمتاالباحثةامقارنةااالختباريناللفصلاالتجريي.اوامقارنتهاكماايلي:

 1.07اجلدول 
 مقارنة نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي للفصل التجريي

 املستوىاالتقديراالرقم
ااالختبار البعديااالختبار القبلي

 ددع
 الطابة

 النسبة
 املنوية

 عدد
 الطابة

النسبة 
 املنوية

ا%52ا4ا%2ا-ا122-42اممتازا .1
ا%27،7ا5ا%11،1ا2ا4،-2،اجيداجداا .2
ا%11،1ا2ا%22،2ا4ا74-72اجيدا .3
ا%5،3ا1ا%22،2ا4ا34-32امقبولا .4
ا%5،3ا1ا%44،5ا،ا54-2اضعيفا .5

ا%122ا،1ا%122ا،1 العدد

ريبافظهراأناقبلياوااالختباراالبعدياللفصلاالتجبنسبةاإىلابيانااملقارنةابنيااالختباراال
ا االقبلي، ااالختبار ا،ا%11،1نتائج اجدا، اجيد امستوى اجيد،ااا%22،2يف امستوى يف

اا22،2% امقبول، امستوى االبعدياا%44،5يف ااالختبار ايف اأما او اضعيف. امستوى يف
ا اا%52ظهراأن اممتاز، اا%27،7يفامستوى اجدا، اجيد يفامستوىاا%11،1يفامستوى

ايفامستوىاضعيف.ا%5،3يفامستوىامقبول،اا%5،3جيد،اا

 



 

74 
 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي للفصل الضابط  .1
بعداشرحتاالباحثةاعنانتائجااالختباراالقبلياوااالختباراالبعدياللفصلاالضابط،ا

 يفاهذاااجلزءاسقدمتاالباحثةامقارنةااالختباريناللفصلاالضابط.اوامقارنتهاكماايلي:
 1.08دول اجل

 مقارنة نتائج االختبار القبلي و االختبار البعدي للفصل الضابط

 املستوىاالتقديراالرقم
ااالختبار البعديااالختبار القبلي

عدد 
 الطابة

النسبة 
 املنوية

عدد 
 الطابة

النسبة 
 املنوية

ا%11،1ا2ا%2ا-ا122-42اممتازا .1
ا%11،1ا2ا%5،3ا1ا4،-2،اجيداجداا .2
ا%،،27ا5ا%22،2ا4ا74-72اجيدا .3
ا%22،2ا4ا%22،2ا4ا34-32امقبولا .4
ا%،،27ا5ا%52ا4ا54-2اضعيفا .5
ا%122ا،1ا%122ا،1 العدد

بنسبةاإىلابيانااملقارنةابنيااالختباراالقبلياوااالختباراالبعدياللفصلاالضابطافظهراأنانتائجا
يفامستوىاا%22،2يفامستوىاجيد،اا%22،2يفامستوىاجيداجدا،ا،ا%5،3االختباراالقبلي،ا

يفامستوىاممتاز،اا%11،1يفامستوىاضعيف.اواأماايفااالختباراالبعدياظهراأناا%52قبول،ام
اا11،1% اجدا، اجيد امستوى اا%،،27يف اجيد، امستوى امقبول،اا%22،2يف امستوى يف
 يفامستوىاضعيف.ا%،،27

انتائج عدد االخنراف و عدد االخنراف املربع من الفصلني .0

ااال او االقبلي ااالختبار انتائج امقارنة االبعد او االتجريب االفصل ابني االبعدي فصلاختبار
الضابط،اقشرحتاالباحثةابتقدميانتائجاعددااالخنرافاواعددااالخنرافااملربعامناالفصلني.ا

 واهياكماايلي:
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 1.00اجلدول 
اعدد االخنراف و عدد االخنراف املربع من الفصلني

االرقم
 الفصل الضابط الفصل التجريب

0x 0x (x) 
0x  0 y 0 y (y) 

0y  
ا25ا5ا35ا55ا225ا15ا45ا2،ا .1
ا122ا12ا72ا32ا422ا22ا5،ا35ا .2
ا225ا15ا52ا35ا225ا15ا42ا75ا .3
ا122ا12ا72ا32ا422ا22ا122ا2،ا .4
ا25ا5ا75ا72ا325ا25ا122ا75ا .5
ا422ا22ا32ا42ا1322ا42ا45ا55ا .3
ا225ا15ا35ا52ا122ا12ا55ا45ا .7
ا25ا5ا32ا55ا1225ا35ا42ا55ا .،
ا122ا12ا55ا45ا422ا32ا5،ا55ا .4

ا225ا15ا55ا42ا325ا25ا42ا35ا .12
ا25ا5ا52ا45ا1322ا42ا5،ا45ا .11
ا122ا12ا45ا5،ا422ا22ا2،ا32ا .12
ا25ا5ا75ا72ا225ا15ا35ا52ا .13
ا122ا12ا55ا45ا225ا15ا45ا2،ا .14
ا225ا15ا2،ا35ا422ا32ا75ا45ا .15
ا122ا12ا75ا35ا1225ا35ا72ا35ا .13
ا422ا22ا42ا72ا1322ا42ا122ا32ا .17
ا225ا15ا5،ا72ا122ا12ا5،ا75ا .،1

ا2352ا222ااا12322ا442اا ةاجملموع
𝑁 اا∑ 𝑥 ∑ 𝑥2 اا∑ 𝑦 ∑ 𝑦2 
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اوفيماايلياتوضياماايفااجلدولاالسابق:
1x =نتائجااالختباراالقبليامناالفصلاالتجرييبا 

2x =انتائجااالختباراالبعديامناالفصلاالتجرييبا
(x) =عددااالحنرافامنانتائجاالفصلاالتجرييبا 

2x  =افااخلربعامنانتائجاالفصلاالتجرييبعددااالحنراا
∑ 𝑥    =جمموعاعددااالحنرافامنانتائجاالفصلاالتجرييب 

∑ 𝑥2    =جمموعاعددااالحنرافااملربعامنانتائجاالفصلاالتجرييب 

1 y =نتائجااالختباراالقبليامناالفصلاالضابطا 

2 y  =نتائجااالختباراالبعديامناالفصلاالضابط 

(y)  =افامنانتائجاالفصلاالضابطعددااالحنرا 
2y   =عددااالحنرافااملربعامنانتائجاالفصلاالضابط 

∑ 𝑦   =جمموعاعددااالحنرافامنانتائجاالفصلاالضابط 

∑ 𝑦2  =جمموعاعددااالحنرافااملربعامنانتائجاالفصلاالضابط 

ا
دادبعداالتوضيااجلدولاالسابق،اتلخصاالباحثةابعرضاالنتائجااالتيةاوهياجمموعاع

ااالحنرافااملربعامناالفصلاالضابطاوالفصلاالتجرييب،اوهياكماايفاهذاااجلدول:
 1.01اجلدول  

االفصل الضابطو  التجرييب عدد االخنراف املربع من الفصلجممو  
 الفصل الضابط الفصل التجريب

عدداجمموعا
 االخنراف

عدداجمموعا
 االخنرافااملربع

عدداجمموعا
 االخنراف

عدداجمموعا
 فااملربعاالخنرا

∑ 𝑥 ∑ 𝑥2 ∑ 𝑦 ∑ 𝑦2 
ا2352ا222ا12322ا442

 مثاقمتاالباحثةاإبدخالاالنتائجاالسابقةاإىلاالرموزااإلخصائياالتايلا:
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ا
𝑀𝑥 =

 ∑ 𝑥

𝑁𝑥
440اا=ا 

18
 =24,44  

∑ 𝑥2  =∑ 𝑥2 −
 (∑ 𝑥)2

𝑁𝑥
  

= 12600 −
 (440)2

18
  

= 12600 −
 193600

18
  

= 12600 − 10755,56  
= 1844,66 
 

𝑀𝑦 =
 ∑ 𝑦

𝑁𝑦
200ا=ا 

18
 = 11,11 

∑ 𝑦2= ∑ 𝑦2 −
 (∑ 𝑦)2

𝑁𝑦
  

= 2650 −
 (200)2

18
   

= 2650 −
 40000

18
  

=2650 − 2222,22 
= 427,78 
 

𝑡 = 𝑀𝑥−𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥2+∑ 𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
)(

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)

  

= 24,44−11,11

√(
1844,66+427,78

18+18−2
)(

1

18
+

1

18
)

  

= 13,33

√(
2272,44

34
 )(

2

18
)

  

= 13,33

√(
4544,88

612
 )

  



 

7، 
 

= 13,33

√7,43
  

= 13,33

2,73
 = 4,89 

 

𝑑. 𝑓= (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦) − 2  
= (18 + 18) − 2  
= 36 − 2 = 34 

𝑡𝑠0,05 =1,691 

𝑡𝑠0,01 = 2,441 
4,89 ≥ 2,441 ≥ 1,691 

 س:ساوصنع القرار عل أ

 مردود 0Hمقبولاو 1H فاtabel-tمنا ≥ hitung -tإذااقيمة .1
 مردود 1H مقبولاو 0H فاtabel-tمنا ≤ hitung -tإذااقيمة .2

ااإلحصاء انتيجة االسابق احساب االتقديرا4،،4ا=اtاومن انتيجة امن اأكرب االنتيجة  وهذه
ا ا%1املعنوي ااملعنويا44412= االتقدير اينتاجا1،341ا=%5اونتيجة اأن ايستطيع االذا ا1Hأن

اا.دمردوا  OHمقبولاو

اوانتائجااإلختبارايفاالفصلاالتجريبمنااtانتيجةااإلحصاءإعتمادااعلىاالبياّنتاالسابقاأنا
اذلكا4،،4االضابط ااو اتعليم ايف االطالبات اكفاءة اترقية اعلى اتدّل االعربيةمادة ينمااحاالقواعد

تاباك.اوختلصاالباحثةاأنااستخدامااكتاباالقواعداالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقياماااستخد
معهدااغة"ايفيفاعمليةاتعليمابرّنمجا"تعليماالليفاقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقيا

 "فعال".االموجنانااإلصالحااإلسالمي
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

تعليم “ربية على أساس املدخل السياقي لدى طلبة برانمج تطوير كتاب قواعد اللغة الع (أ
 يف معهد اإلصالح اإلسالمي الموجنان  ”اللغة

اق اد االباحثة االاستعملت االسياقلتحليل ااملدخل اأساس اعلى االعربية االلغة اقواعد اكتاب ياتطوير
ا ابرّنمج اطلبة االلغة“لدى اا”تعليم االموجنان ااإلسالمي ااإلصالح امعهد وااملقابلةا بطريقةيف

يفااستعدادااملادةاهواواا“تعليمااللغة”القواعداالعربيةالربّنمجااملالحظة.اكانتااملشكلةايفاتعليما
ا األن االتصريفية". ااألمثلة او االواضخ ا"النحو امناكتاب ااملعلمة اأخذهتا االيت االتعليم ايوجداالقبل

ريناتااخلاصةام".افلذالكاليساهناكاالتتعليمااللغة"برّنمجاعمليةاايفاالكتاباالتعليميااخلاصة
اااللطالباتالفهمااملادة.

ااخلاصةاحيتاجاالبياّنتاتلكاعلىاحصل االتعليمي االكتاب التعليم.اايةعملايفاعلى
ناكااحلماسةا.اليساهالقواعداالعربيةكثريامنهناأنايكسلواايفاتعليمااوكذلكااملشكلةااألخرى

ملادةاكمااكتبتهااكتنباالطالباتااعطاعاوااشراحااملادةامثاييفاالتعلم.االسيمااطريقةاالتعليماإالاإب
القواعداهمامادةاالطالباتافااحتاجتاالطالباتاإىلاالكتاباالتعليمياالذياتستطيعا،لذاااملعلمة.

افيهاالعربية االتدرييات اواألمثلة ااملواد اتعريف االسياقيابوجود ااملدخل اأساس ناسباماعلى
اابحتياجهّن.

لكتاباالكتاباالتعليمياهوااهللااأنااكمااقالاّنصراعبداهللااالغايلاوعبدااحلميداعبد
ااملواداتعليميةامساعدة،اواليتاتؤلفامناقبلااملتخصصنيايفامنااألساسياللطالباوماايصحبه

عينةابلايفاصفامعنيايفامرحلةاماللدراسنيالتحقيقاأهدافامعينةايفامقرراالرتبيةاواللغة،اوتقدم
ايستطيعااملعلماإختياراالكتابنااعتمادااعلىاذلك،افينبغياأ.ا73.معنياويفازمناحمددادراسي

اااااااملناسباحبالاالطالباوالطالبات.
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ألناسياقياالادخلملواهيااباعرفتاالباحثةاالكتابااملناسباحبالاالطالباوالطالبات
ا74احلياةاالواقعية.اواعمليتهمايفاتهمببيئاطالبالامعرفةاملعلمالربطااحماولةيؤكداعلىادخلااملهذاا

املادةالفهمها،االيسابقراءةاواابخلفظااملعرفةلربطاساعداالطالباتايعينابسبعامكوّنتااليتاست
ابختياراابناءامعرقتهنللكنابسبعامكوّنتااليتاطبِّقتايفاخطوةاالتعليماللكتاباالتعليميااملطورا

ااملعهد.اذا،اترجىايفااحلياةاالواقعيةواعمليتهمايفااتهمببيئمادةاالقواعداالعربيةاواأمثلتهاامناسباا
اايدةااحلماسةاواالناشطالفهماقواعدااللغةاالعربيةااألساسية.للطالباتازا

متاهتاامتاالباحثةامنااحتياجاالطالبات.اوقدموأمااتصميماالكتاباالتعليميااملطّوراص
ا اعلى االتصميم اااألساسالباحثة االثقافيةاتطويريف ااألساس اإما االتعليمي اإلجتماعيةاوااالكتاب

االرتبوية.واألساساالسيكولوجيااواألسسااللغويةاوا

األمثلةاابوجوداةيويفاتطويراالكتاباالتعليمياقدااهتّمتاالباحثةااألسساالثقافةااإلسالم
اأي اابلطالبات ااملناسية االكلمة اابستخدام ااابختياراالىت االكلمة اغرياحلسنة اليست اويفا.نهلبة

لطالباتاااباخبصائصاشخصيةساألسساالسيكولوجيااأناتصميماالكتاباالتعليميااملطّورامنا
ةااحتياجاثلباحااتموأماااألسسااللغوبةاوالرتبيةاقدااهتا.يفاالفصلااألولاأيايفاالفصلااملبتدئ

اوبيا ااملواد االباحثة اكتبت اوهي اابللغةهنالطالبات اواألثلة ااإلندونّسة اابللغة التسهيلاااا لعربية
اسبالكتابامااإذناهذاا،وهواالفصلااملبتدئاالطالباتاستوىمجةادراةابالطالباتالفهمهاوملناس

اللطالباتايفااملستوىااإلبتدائي.

اوأهلاتصميمهااوالغتىلاثالثةاخرباءامنهماأهلااملادةاإوبعداالتطويرافتصّدقتاالباحثةا
لتجريباواالفصلاالفصلااالكتاباالتعليمياملعرفةااصالحاالكتابااملطور.امثاجيرباالكتابايفا

 .الضابط

ا

ا
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تعليم "ج لدى طلبة برانمالسياقي  كتاب قواعد اللغة العربية على أساس املدخلفعلية    (ب
 يف معهد اإلصالح اإلسالمي الموجنان "اللغة

املاواقياساعمااستعملتاالباحثةامقياسامنوذجاليكرتايعيناأسلوبا،اتقديرانتائجاالتقومييفوا
اواعتماداابملقياساتدلاعلىادرجةااملوافقة.،التقومي

برياحمتوىااملادةاخاألوىلامناتبانةابوسيلةااالسا،ايعينومااخلرباءيمناخاللانتائجاتقاقداتبني
الثانيةابعداالصحيحامنابوسيلةااالستبانةا،ا%2،5،حاصلهاادانيالاحلميولغتهااهوااألستاذا

 .جيد جدا ""وهياعلىامستوىاا،ا%42حاصلهااخبرياحمتوىااملادةاولغتها

اتق ااريااخلبومينتائج ااالستبانة ابوسيلة امن االتعلياألوىل االكتاب اتصميم ااخبري اهو ألستاذامي
احسن امّكى ااأمحد ا%45،3حاصله ا، ااالستبانة ابوسيلة امن االصحيح ابعد اتالثانية صميماخبري
 .جيد جدا""وهياعلىامستوىاا،ا%122حاصلهاالكتاباالتعليميا

اتق ااخلبينتائج ااريوم ااالستبانة ابوسيلة االدراسةمن االعرباخبري االلغة اقسم امعهدا)معلم ايف ية
ا"." جيد جداعلىامستوىا وهيا%45انسبةامائويّةايبلغاإىلا(اإلصالحااإلسالمياالموجنان

دىاطلبةالكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقياحنيااستخدمتاالباحثةاا
الفصلااةايفدليلاعلىاارتفاعاالنتيجابرّنمجا"تعليمااللغة"ايفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجنان

ا امن االتجرييب االقبلي ااإلختبار ااإلختبارا3،،32اسطابملتواا1242نتيجة االبعدياونتيجة
ا.اا5،53،اابملتوسطا1542اابستخداماالكتابااملطور

لقبلي.اوهذاااامنانتيجةااإلختبارااعتمادااعلىاتلكاالنتيجةاأنانتيجةااإلختباراالبعدياأكرب
وهواالفصلاالتجيبااليفاالفصاالقواعداالعربيةالبيانادليلاعلىاكفاءةاالطالباتاارتفاعايفاتعليما

ا"غ".لااألوا

ا انتيجة االتقديرا4،،4ا=اtائياإلحصاأما انتيجة امن اأكرب االنتيجة ا وهذه ا=%1املعنوي
ااملعنويا24441 االتقدير اينتاجا1،341ا=ا%5اونتيجة اأن ايستطيع االذا اوا1Hأن   OHمقبول

اااا.دمردوا ااستخدام اأن اوهو امقبول االبحث افروض اأساساأي اعلى االعربية االلغة اقواعد كتاب
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عالافاطلبةابرّنمجا"تعليمااللغة"ايفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجنانلدىااملدخلاالسياقيا
االطالبات االرتقيةاكفاءة اتعليم االعربيةيف ا"االقواعد ااألول االفصل ايف االطالبات الدى امعهداغ يف

اا.اإلصالحااإلسالمياالموجنان

أساساالعربيةاعلىااكتاباالقواعدارتفاعانتيجةااإلختبارايفاالفصلاالتجريبابسببااستخداماا
االسياقي ااا.املدخل ااستخدام ابسبب االتجريب االفصل ايف ااإلختبار انتيجة االقواعداكارتفاع تاب

ااملدخلاالسياقي ايالعربيةاعلىاأساس اأن اتستطيعاالطالبات امهف.الذلك ان االعربيةاالقمادة واعد
ا.الكتاباالتعليميابلسهولةاوااملمتعةايفاعمليةاالتعلماابلتمارينااملتنوعةايفا
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 ابب السادس
 االقرتاحات و ملطص البحث

 ملطص البحث .أ
اأماااتطوير .1 او اأّدي، ابنموذج ايتبع االسياق ااملدخل اأساس اعلى االعربية االقواعد كتاب

اخطوات. امخس امن اومشكلتهمايفا خطوته االطلبة ااحتياجات امن االباحثةاابلتحليل قام
علىاأساسااملدخلاوادايماامل.امثاتقومابتصم“تعليمااللغة”القواعداالعربيةايفابرّنمجاتعليما

ديقااالنتاج،اولتصكتاباالقواعداالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقامثاتطويرهاااالسياق.
ا%42قاماالباحثةاابالستبانةاإيلااخلرباء.انتيجةااالستبانةامناخبريااملادةاوالغتهااحاصلها

يمياحاصلهاالكتاباالتعل .اوانتيجةااالستبانةامناخبرياتصميمجيداجداا"علىامستوىا"
ا"ا122% امستوى اجدا".على ااجيد امن ااالستبانة انتيجة اقسماو ا)معلم االدراسة خبري

جيداعلىامستوىا"ا%45حاصلهاااللغةاالعربيةايفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجنان(
ااا.جدا" ابتطبيق اتقوم االتطوير، االسياقبعد ااملدخل اأساس اعلى االعربية االقواعد اكتاب

اي االتجريب االفصل ايف اللطالبات االفصل اابالختب“غ”عين ابتقييم اتقوم او اقبلا. االقبلي ار
االتطبيقاوااالختباراالبعديابعداالتطبيق.

”اتعليمااللغة“لدىاطلبةابرّنمجاكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىاأساسااملدخلاالسياقيا .2
ا ااإلصالحااإلسالمياالموجنان امعهد اافّعال،يف اأما ااإلحصائي وهذهاا4،،4ا=اtنتيجة

ا=ا%5ونتيجةاالتقديرااملعنوياا24441ا=%1نانتيجةاالتقديرااملعنوياالنتيجةاأكربام
 مردود. OH مقبولاوا1Hلذاايستطيعاأناينتاجاأناا1،341

 االقرتاحات .ب
 .املوضوع ترجواالباحثةاأنايكوناهذااالبحثامرجعاالكتابةاالبحثاالعلميااملتعّلقةاهبذا .1
يفاعمليةااأساسااملدخلاالسياقيكتاباقواعدااللغةاالعربيةاعلىايرجىاالباحثةاالستخداماا .2

 .يفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجنان“اتعليمااللغة”لدىاطلبةابرّنمجاالتعليما
اللتعليم .3 افوائد ااملنتج اتوافر اأن اميكن االبحث النتائج ااملستحسا،نظرا التطفمن اهذاان وير

 .املنتجاأوسعاهلذااالكتاب
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 قائمة املراجع

 املراجع العربية (أ
اهللا اعبد اّنصر ا، االغايل اهللا. اعبد ااحلميد اعبد االاو االغري االتعاميه االكتب ااحتاد ناطقنياأسس

 .)دارااالعتصام(ااابلعربية
ا اإبراهيم. االرمحنابن اعبد ا1433/1222الفوزان، اهبا.. االناطقني الغري االعربية االلغة اإضاءات

ا()اململكةاالعربيةاالسعوديةا
 بريوت:اداراالكتباالعلمية(.ا)جامعاالدروساالعربية.ا1471الغالييينا،االشيخامصطفىا.ا

ا-)جامعةااكاديري"ااإلسالميةااحلكوميةا.2۲۹6ا.منوذجاتعليماالقواعداالعربيةأمحدارفاعی،ا
 (يونيوا-العددااألولاا-جاوااالشرقية،االتدريس:ااجمللداالرابعا

ا،ا)الطبيعةااألوىل(منهجاالبحثاالعلميم.اا،222الغزاويا،ارحيمايونساكروا.
ا)القاهرة:ادارااملعارف(ااملوجهاالفيناملدرسىااللغةاالعربية.ا.1114ا.معبداالعليإبراهيم،ا

اا عبيدات، ااحلق. اعدس،اكايداعبد االرمحن اوعبد ا، ا14،3ذوقان امفهومها. االعلمي البحث
 )دونااملدينة:اداراالفكر(اواأدواتهاواأساليبه.

ااحملايعل ااعبد ادييبحلسن اوااآلخر. اا،143، الاريمعايه. االعربية االلغة ابتعليم لغاتالناطقين
ا(دمةااللغةخلايلالعزيزاالدواابناعبداكاعبدهللالملمركزااا.)االرايض:أخرى

ا،االقاهرة:ادارأساسياتاتعليمااللغةاالعربية.ا۹۱77ايونس،افحیاعلیاوحمموداكاملاالناقة.
 (االثقافةاللطباعةاوالنشر

االباسط. اوعبد ا،221مرشدة، ا اتعلي. ايف اواالستقرائية االقياسية اطريقة ااتنفيذ للفصلا لنحوم
اادينافاتح،(.ا)قاليمبانج:اجملةاراالثامناوالتاسعامبعهداروضةاالعلوماسکاتيكااإندرالياااوكااإيلري

ا ا. ارمحوايت اليلی انور او اأمحد ا2217مصطفی، االطريقةام. اأساس اعلى االتعليمية املادة
 .)االعريبااجملدااألولاالعددااألول(االستقرائية

 
ا
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 املراجع اإلندونيسية (ب
Al-Tabany, Triyanto Ibnu Badar. 2017. Mendesain Model Pemhelajaran Inovatif, 

Progresif dan Kontekstual: Konsep, Landasan, dan implementasnya  pada Kurikulum 2013. 

(Jakarta : Kencana) 

Arifa, Zakiyah. dan Dewi Chamidah. 2012. Pengembangan Bahan Ajar Qawaid Bahasa 

Arabberbasis Mind Map untuk Tingkat Perguruan Tinggi. ( El-Qudwah: Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).  

Arikunto, Suharsimi. 2002. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta:Bumi Aksara) 

Azwar, Saifuddin. 2005. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 

Hamid, Abdul. 2010. Mengukur kemampuan Bahasa Arab. )Malang : UIN Maliki 

Press(.  

 Hamid, Abdul, Uril Bahaaruddin and Bisri Mustofa. 2008. Pembelajaran Bhasa Arab 

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media. (Malang: UIN Malang Press). 

 Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 

Isnaini, Rohmatun Lukluk,. 2017.  إستراتجية تدريس قواعد اللغة العربية بكتاب ألفية ابن مالك بالمدرسة
اكرتاالدينية الوسطى المؤيد سور , (Yogyakarta: Al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol 3, 

No.2, Desember 2017)  

Kusuma, dkk. 2010. Contextual Teaching and Learning. (Garut: Rahuya Research  and 

Training)  

Moelong, Lexy J.  2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya) 

Nurhadi , dkk. 2002. Pembelajaran Kontekstual and Contextual Teaching Learning/CTL 

Dan Penerapannya dalam KBK, (Malang: Universitas Negeri Malang) 

Pamessangi, Andi Arief. 2018.  تطوير كتاب تعليم اللغة العربية في ضوء الطريقة االستقرائية في المدرسة
 Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam ). نوية اإلسالمية الحكومية الثانية بفري فاري سوال ويسي الجنوبيةالثا

Vol 16, Juni-Januari 2018)  

Rosyidi, Abdul Wahab dan Mamlu’atul Ni’mah. 2012. Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press) 

Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: 

Prenada Media Group) 

Soenardi Djiwandono.1996. Tes Bahasa dalam Pengajaran. Bandung : ITB) 

Sugiono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD.(Bandung: Alfabeta) 

Tatang dkk, .2016  .Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Mitra Wacana Media) 
UIN Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 2018. Pedoman Karya Tulis 

Ilmiah. (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang) 

 Zulhanan. 2014. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, 1st edn (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada)  
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 السرية الذاتية

 

 

 فيلزااعينااحنيين:اااااالسم
اا،144مارساا11،االموجنانا:امكاناواتريخاامليالد

ا،اجاوىاالشرقيةالموجنانا:اااالعنوان
ا،2،5،5151243:ااارقمااجلول

 filzaainahanini@gmail.com:اااالربيداااللكرتوي

 :ااملؤهالتاالعلمية
 

 املدرسة اسم العام
 الموجنانعائشيةاروضةااألطفالا 2222-2224
 الموجنانااهلدىااإلسالميةااملدرسةااإلبتدائية 2224-2212
 الموجنانا12احملمديةااالموجناناالثانويةااملدرسة 2212-2213
 الموجنانالعاليةااإلصالحااإلسالمياااملدرسة 2213-2213
 ججامعةاموالّنامالكاإبراهيمااإلسالميةااحلكوميةاماالن 2213-2222
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 ئمة احلريةاق
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 ن للبحثستئذاإلرسالة ا
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 قابلةامل واتأد
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 الحظةامل واتأد
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 من التصديق االستبانة واتأد
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 سئلة االختبار القبليأ
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 سئلة االختبار البعديأ
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 الواثئق

  
اميالكتاباالتعليتصميمااخبرياإىلتصديقا حمتوىااملادةاوالغتهااخبرياإىلتصديقا

ا
ا(معلمااللغةاالعربيةايفامعهدااإلصالحااإلسالمياالموجنانالدراسةا)ااخبريإىلتصديقا

ا

اا
اضابطال لفصليفااااإلختباراالقبلياالتجريب لفصليفااااإلختباراالقبلي



 

112 
 

ا ا
اضابطال لفصليفااعمليةاالتعليما)األوىل(اااالتجريب لفصليفااعمليةاالتعليما)األوىل(ا

اا

اا
اضابطال لفصليفااعمليةاالتعليما)الثانية(ااالتجريب للفصلعمليةاالتعليما)الثانية(ا

ا

اا
اضابطال لفصليفااعمليةاالتعليما)الثالثة(ااالتجريب لفصليفااعمليةاالتعليما)الثالثة(ا
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اا
اضابطال لفصليفااااالختباراالبعدياالتجريب لفصليفااااالختباراالبعدي

ا
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