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 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ُقْل َلْو َشاَء هللاُ َما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكْم َواَل أَْدرَاُكْم بِِه، فَ َقْد لَِبْثُت ِفْيُكْم ُعُمرًا ِمْن قَ ْبِلِه، أََفاَل 
 (16ْعِقُلْوَن  )سورة يونوس ت َ 

 
Artinya: Katakanlah (Muhammad), “jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak 

membacakannya padamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya 

kepadamu.” Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya 

(sebelum turun Al-Quran). Apakah kamu tidak mengerti?
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 مستخلص البحث
تقومي مواد تعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة على ضوء النظرية البنائي. رسالة  2020مروى، عاتكة. 

احلكومية املاجيستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 .دانيال حلمي( د. 2، م.أ. ) نور هادي( د. 1ماالنج، املشرف: )
 : التقومي، مواد تعليم، اللغة العربية، النظرية البيائي.الكلمات اإلشارية
واد تعليم مهمة للغاية. تصبح نتائج التقومي تعليقات على جودة املواد التعليمية املعدة للمؤلفني. متقومي 
مي جدوى املوارد التعليمية كوسيلة تعليمية. إىل جانب أن الشيء األكثر أمهية هو أن تقومي املواد حتدد نتائج التقو 

  .مي جزء ال يتجزأ من عملية التعلمو التقالتالميذ. التعليمية ميكن أن ينتج مواد تعليمية تتناسب م  احتياجات 
ة االحتياجات لوزارة شؤون الرتبية تعليم اللغة العربية من جه ( حمتوى مادة1البحث إىل: )يهدف هذا 

( تقومي مادة تعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة على ضوء 2والثقافة على ضوء النظرية البنائي. )
 النظرية. 

منهج هذا البحث هو البحث املكتيب بنوع حتليل  يف هذا البحث املدخل الكيفي الباحثة تستخدما
لتالميذ  هي مواد تعليم اللغة الععربية شؤون الرتبية والثقافة بياانت األساسية يف هذا البحثاحملتوى. أما مصادر ال

صف احلادي عشر. وتتكون هذه مصادر البياانت الثانوية من الكتاب، والدورية، والثيقة األخرى املرتبط مبحور 
يف حتليل البياانت، يستخدم الباحثة البحث. يف مج  البياانت، يستخدم الباحثة تقنية القراءة والتسجيل. خالف 

 منوزج ميلس وهابرون وهي تقليل البياانت، وعرضها، واستنتاج. 
حتتوي ابلفعل على  "هيا نتعلم العربية" فإن الكتب العربية اليت حتمل العنوان( 1 نتائج هذا البحث
 1،2،6،8 البنائية، ةنظري م  متوافقة 4،5،7،9،10،11،12،13 يف مؤشرات مادة حتتوي على تعليم بنائي

 جيب( و 2 .البنائية نظرية م  يتوافق ال 3 املؤشر رقم بينما املالحظات، بعض هناك ولكن البنائية نظرية م  تتوافق
البنائية.  نظرية يف كبريًا يعترب والذي هيا نتعلم العربية بعنوان عشر احلادي للصف العربية اللغة كتاب يشتمل أن
 أنشطة على التعليمية املواد حتتوي. 2 ، املستقل التعلم أبنشطة القيام الطالب على لتسه التعليمية املواد. 1

. 5 ، حقيقية تعليمية أنشطة التعليمية املواد توفر. 4 ، تعاونية أنشطة على التعليمية املواد هذه حتتوي. 3 ، خمتلفة
 املثال سبيل على. خمتلفة أشكال يف حملتوىا تقدم املواد التدريس. 6 ، احلوار أنشطة على حتتوي التعليمية املواد
 تفاعلية مناقشات التعليمية املواد توفر. 7 ، والرسم ، املوضوعات ومناقشة ، اإلنرتنت يف والبحث ، الكتب قراءة

 ةالتعليمي املواد تركز. 9 ، مفتوحة أسئلة شكل يف التقييم التعليمية املواد توفر. 8 ، بدوهنم أو املعلمني م  اجتماعية
 يف نشطني يكونوا أن الطالب من تتطلب تعليمية مواد 10 ، الطالب لدى املعرفية وراء ما املهارات التطوير على

 التقييم يشمل. 12 ، اجتماعية تفاعالت ختلق تعليمية سياقات التعليمية املواد تقدم. 11 ، خمتلفة تعليمية أنشطة
.التفكري ترتيب أعلى اهلدف لتحقيق األسئلة التدريس ادمو  تستخدم التقييم. 13 ، واملهارات املعرفة تطبيق
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ABSTRACT 

 

Marwa, Atikah. 2020. Evaluation of Arabic Language Teaching Materials published by 

the Ministry of Education and Culture from the perspective of Constructivism. Thesis. 

Arabic Language Education, Postgraduate Program, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Advisor (1): Dr. H.  Nurhadi, MA (2): Dr. Danial Hilmi, M.Pd. 

 

Keywords: Arabic, Constructivism Approach, Evaluation, Teaching Materials 

Evaluation of learning materials is very important. The results of the evaluation 

serve as comments on the quality of the educational material for the author. The results 

of the evaluation determine the feasibility of educational resources as an educational 

tool. In addition, the most important thing is that the evaluation of educational materials 

can produce educational materials according to student needs. 

This study aims to: (1) determine the content of Arabic teaching materials 

published by the Ministry of Education and Culture from a constructivist perspective (2) 

to determine the evaluation (assessment) of Arabic teaching materials published by the 

Ministry of Education and Culture according to a constructivist perspective. 

In this study, researchers used a descriptive qualitative approach, using the type 

of library research. The primary data sources in this study were Arabic teaching 

materials published by the Ministry of Education and Culture for eleventh grade 

students, while the secondary data sources consisted of books, journals, and other 

documents related to the research focus. In collecting data, researchers used reading and 

note-taking techniques. Meanwhile, in analyzing the data, the researcher used the Miles 

and Huberman model which consisted of data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing. 

The results of this study 1) Arabic book entitled "Let's Learn Arabic" already 

contains material that contains constructive instructions on indicators 4,5,7,9,10,11,12,13 

according to constructivism theory 1,2,1 6, 8 agrees with constructivism theory but there 

are some observations, while index number 3 is not in accordance with constructivism 

theory. 2) Must include an Arabic book for the eleventh grade entitled Let's Learn Arabic 

which is considered a constructivism theory major. 1. Educational material makes it easy 

for students to carry out independent learning activities, 2. Educational material contains 

different activities, 3. This educational material contains cooperative activities, 4. 

Educational material contains real educational activities, 5. Educational material contains 

dialogue activities, 6 Materials teach presents content in various formats. For example 

reading books, searching on the internet, discussing topics, drawing, 7. Teaching 

materials provide social interactive discussions with or without teachers, 8. Educational 

materials provide evaluation in the form of open questions, 9. Teaching materials focus 

on developing metacognitive skills Students have 10 educational materials which 

requires students to be active in various educational activities, 11. Educational materials 

provide an educational context that creates social interaction, 12. Assessment includes 

the application of knowledge and skills, 13. Assessment of teaching materials uses 

questions to achieve the goals of a higher order of reasoning. 
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ABSTRAK 

 

Marwa, Atikah. 2020. Evaluasi Bahan Ajar Bahasa Arab terbitan Kemendikbud 

menurut perspektif Konstruktivisme. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1): Dr. H.  Nurhadi, 

MA (2): Dr. Danial Hilmi, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Bahan Ajar, Bahasa Arab, Evaluasi, Pendekatan Konstruktivisme 

 

Evaluasi materi pembelajaran sangat penting. Hasil evaluasi menjadi komentar 

pada kualitas bahan pendidikan untuk penulis. Hasil evaluasi menentukan kelayakan 

sumber daya pendidikan sebagai alat pendidikan. Selain itu, yang terpenting adalah 

bahwa evaluasi materi pendidikan dapat menghasilkan materi pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui isi bahan ajar bahasa Arab terbitan 

Kemendikbud menurut perspektif konstruktvisme (2) mengetahui evaluasi (assesment) 

bahan ajar bahasa Arab terbitan Kemendikbud menurut perspektif konstruktvisme. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,, 

dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah bahan ajar bahasa Arab terbitan Kemendikbud untuk siswa kelas sebelas, 

sedangkan sumber data sekunder ini terdiri dari buku, jurnal, serta dokumen lain yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan 

teknik baca dan catat. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model 

Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Hasil penelitian ini 1) Buku berbahasa Arab berjudul “Ayo Belajar Bahasa Arab” 

sudah berisi materi yang berisi instruksi konstruktif pada indikator 4,5,7,9,10,11,12,13 

sesuai dengan teori konstruktivisme 1,2,1 6, 8 setuju dengan teori konstruktivisme tetapi 

ada beberapa observasi, sedangkan indeks nomor 3 tidak sesuai dengan teori 

konstruktivisme.  

2) Harus menyertakan buku bahasa Arab untuk kelas sebelas berjudul Ayo 

Belajar Bahasa Arab yang dianggap jurusan teori konstruktivisme. 1. Materi edukasi 

memudahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mandiri, 2. Materi edukasi 

berisi kegiatan yang berbeda, 3. Materi edukasi ini berisi kegiatan kooperatif, 4. Materi 

edukasi berisi aktivitas edukasi nyata, 5. Materi edukasi berisi dialog Kegiatan, 6 Bahan 

ajar menyajikan konten dalam berbagai format. Misalnya membaca buku, mencari di 

internet, mendiskusikan topik, menggambar, 7. Bahan ajar memberikan diskusi interaktif 

sosial dengan atau tanpa guru, 8. Materi pendidikan memberikan evaluasi berupa 

pertanyaan terbuka, 9. Bahan ajar fokus pada pengembangan keterampilan metakognitif 

Siswa memiliki 10 materi pendidikan yang menuntut siswa aktif dalam berbagai 

kegiatan pendidikan, 11. Materi pendidikan memberikan konteks pendidikan yang 

menciptakan interaksi sosial, 12. Penilaian meliputi penerapan pengetahuan dan 

keterampilan, 13. Penilaian bahan ajar menggunakan pertanyaan untuk mencapai tujuan 

dari urutan penalaran yang lebih tinggi.
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 شكر وتقدير
احلمد هللا رب العاملني الذي أنزل القرآن هدى للناس، والصالة والسالم على 

 سيدان حممد وهو قدرة للناس أمجعني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد. 
من قسم تعليم  (S-2)قد متت كتابه هذا البحث اجلامعي لنيل درجة املاجستري 

امعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية بكلية الدراسات العاليا جب
تقومي مواد تعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة  ماالنج، حتت العنوان "
" بتوفيقه تعاىل ومساعدة من قد ساهم يف هذا البحث حىت  على ضوء النظرية البنائي

 ابة هذا البحث، وهم: النهاية، لذلك، ألقي كلمة الشكر إىل من قد ساعدين على كت
فضيلة أ.د. عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومة  .1

 احلكومية ماالنج.
فضيلة أ.د. أمي سنبلة، عميدة كلية الدراسة العليا جبامعة موالان مالك إبراهم  .2

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
سم تعليم اللغة العربية بكلية فضيلة د. ولداان واركاديناات املاجستري، رئيس ق .3

 الدراسات العاليا جبامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة د. نور هادي املشرف األول و د. دانيال حلمي املشرف الثاين، اللذين قد  .4

أنفقا أوقاهتما وبذال جهودمها إلشراف هذه الرسالة إشرافا كامال، عسى أن يباركما 
 زمها خري اجلزاء.هللا وجي

مجي  األساتذة واألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العاليا  .5
جبامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج، الذين شجعوا الباحثة 

 ويدفعونة للحصول على العلوم املفيذة.
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اللغة العربية للمرحلة زمالئي احملبوبني يف فصل "ب" وكل الزمالء يف قسم تعليم  .6
الذين قد ساعدوا بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه  2018
 الرسالة. 

حورّية النيساء، أيو دسراين، ديفي كرنيايت،  KOS DAMAI SEJATIأخوايت احملبوبة  .7
غستا لستاري، دوي سرتيكا، عزيزة، فوتري نوريليا، رضية الفرتية، أسواة حسنة. 

 جزاهم هللا أحسن اجلزاء.

هذا، وأسأل هللا تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وترجو الباحثة النقد البنائي 
واالقرتاحات من القارئني إلكمال هذه الرسالة وختتم ابلدعاء عسى هللا أن جبعل هذه 

 الرسالة انفعة للناس أمجعني. 
 

 .2020يوليو  12ابتو، 
 الباحثة
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 18720037امعي : الرقم اجل
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 التعليمية واداملاملبحث الثاين : 
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 17 ............................................. التعليمية املواد وظيفة . ب
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 61..التقومي يف املواد التعليمية اللغة العربية لوزارة الدين على ضوء النظرية البنائيةب. 

 اخلامتة:  سادسال فصلال
 69 .................................................اخلالصة ...... .أ

 70 ............................................التوصيات ....... ....ب. 
 70  ............................................اإلقرتاحات ........ .. .ج

  71 ......................................................... جعقائمة املرا



 

1 

 

 فصل األول
 اإلطار العام

 

 املقدمة .أ

للغة العربية كلغة أجنبية ال يفلت من جمموعة متنوعة من املشكالت تعلم ا
اليت ترتاوح بني اخللفية التعليمية للتالميذ واملعامل وكذلك الكتب املدرسية اليت ال 

يف جوهره، التعلم هو عملية طويلة مرتابطة ومتداخلة  1تستكشف قدرات التالميذ.
ن املواد التعليمية مصدر املعلومات وهلا دور أل 2بني املعلم والطالب واملواد التعليمية.

يف عملية التعليم. املواد التعليمية، اليت ميكن القول أهنا أهم مورد تعليمي لغري 
املوظفني يف الفصول الدراسية، تؤثر بشكل كبري على ما يقوم املعلمون بتدريسه 
ه وكيف، ولكن كم من الكتب اليت تدعم أصول التدريس البنائية على وج

 3اخلصوص.
الزم على املواد التعليمية مناسبة مبنهج التعليم املستخدم. جيب أن تكون 

مييل املعلمون حاليًا  املواد التعليمية كأحد األدوات يف أنشطة التعلم يف تربية التالميذ.
إىل استخدام املواد التعليمية احلالية )اجلاهزة( وأقل إدراًكا ألهداف واحتياجات 

الرغم من وجود العديد من املواد التعليمية يف السوق اليوم ال ميكن  التالميذ. على
 4القول إهنا مواد تعليمية مثالية.

                                                           
1
 Moh. Sultan Dama, “Eksplorasi Strategi Guru Dalam Meningkatkan Maharah Al-Kalam 

Siswa (Studi Di Madrasah Aliyah Bolang Mongodow Utara),” AL-Lisan : Jurnal Bahasa ( e-

Journal ) IAIN Sultan Amai Gorontalo 5 (2019): 199–211. 
2
 Khoiru Nidak, “Penyusuna Bahan Ajar Untuk Keterampilan Berbicara Bahasa Arab,” 

ejournal.iain-tulungagung.ac.id (2019): 69–79. 
3
 Rashid Al-Abdulkareem and Guilbert C. Hentschke, “Textbooks and Constructivist Pedagogy 

in Saudi Arabian School Classrooms,” Journal of Curriculum and Teaching 3, no. 2 (2014). 
4
 Nidak, “Penyusunan Bahan Ajar Untuk Keterampilan Berbicara Bahasa Arab”, Jurnal IAIN 

Tulungagung, (2019): 69-79 
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كثري من التالميذ صعوبة يف فهم وإتقان املواد العربية اليت تدريسها املعلم. يف 
الواق ، ينظر الكثري منهم إن اللغة العربية شبًحا خميًفا ألهنا مثقلة حبفظ النصوص 

اليوم، تعلم اللغة العربية ال تتناسب بنجاح  5هذا التحدية حيتاج إىل احمللول. عربية.ال
الغرض من تعلم اللغة العربية هو كما عرفنا أن   تعلم اللغة العربية نفسها. 

استكشاف وتطوير اإلمكاانت املوجودة لدى التالميذ. فلذالك نظرية التعلم البنائية 
 للغة العربية للتالميذ. الطبيعية هي يف مواد تدريس ا

ويف سياق التعلم يف املدرسة الثانوية، من الناحية النفسية، وصل التالميذ إىل 
قد وجد أن ألن  نضج التفكري مستقال. لذالك حنتاج إىل املدخال املناسب.

الدرجة أعلى من الطالب  الطالب الذين تلقوا تعليمات من البنائني قد فعلوا ذلك
 6.قليديةالذين يتعرضون للت

وفًقا لفريد هاشيم، فإن النظرايت اليت تقوم عليها تعلم  طريقة التدريس
هي نظرية التعلم البنائية، ونظرية بياجيه للتطور املعريف،  2013املناهج الدراسية لعام 

ونظرية معاجلة املعلومات، ونظرية التعلم اهلادفة لديفيد أوسبل، ونظرية اكتشاف 
وكذلك يف مصفيقون  7تعلم االجتماعي فيجوتسكي.جريوم برونر، ونظرية ال

املستخدمة يف املنهج العلمي هي النهج السياقية، مناهج  املناهجونورداينسيا، فإن 
، النهج االستنتاجية واالستقرائية، مناهج املفهوم والعملية، العلوم والتكنولوجيا البنائية

اقرة مثل الكندي والفارايب املدخل البناء هي تقليد تفكري العب 8.ومناهج اجملتم 
وآينشتاين وغريهم. هذا وفقا لرأي فرنو، املدخل البناء يف تعلم اللغة ينظر ابملدخل 
متطور ألن يناسب اخلصائص األساسية لتعلم التالميذ. يريح التالميذ يف بناء املعرفة 

                                                           
5
 M. Khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ Dan 

Takallum),” Jurnal Sosial Budaya 8, no. 2 (2011): 219–235 
6
 Dagar V and Ya1`dav A, “Constructivism: A Paradigm for Teaching and Learning,” Arts and 

Social Sciences Journal 7, no. 4 (2016). 
7
 Farid Hasyim, Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Filosofi Pengembangan Kurikulum 

Transformatif Antara KTSP Dan Kurikulum 2013 (Malang: Madani, 2015). 
8
 Musfiqon dan Nurdyansyah, Pendekatan Pembelajaran Saintifik (Sidoarjo: Nizamia Learning 

Center, 2015). 
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و على أساس متنية عقوهلم. احلرية هنا هي احلرية اليت تتم مالحظتها وفًقا للنم
 9السلوك للتالميذ.

مناسبة برئي برننج يف سجونج أن املدخل البناء هو منظور النفسي 
يف البناء،  10والفلسفي الذي يرى كل فرد تشكيل وبناء جزء من ما يتعلمونه وفهمه.

يتم بناء املعرفة يف ذهن املتعلم عندما يربطون ما يعرفونه ابلفعل ويؤمنون ابألحداث 
متيز هذا النوع من التعلم ابملشاركة النشطة واالستعالم وحل  واألنشطة اليت عاشوها.

املشكالت والتعاون م  قيام املعلم بدور املرشد وامليسِّر واملستكشف املشارك الذي 
يشج  الطالب على طرح األسئلة واآلراء واالستنتاجات اخلاصة هبم وحتديها 

 11وصياغتها.
ة للتالميذ لبناء املعىن على نص إىل التعلم كعملية نشط نظر املدخل البنائيي

أو حوار أو خربة أو شيء اآلخر. بياجيه، أن عملية بناء املعرفة تتم من خالل 
االستيعاب هو تكامل املعلومات والتصورات واملفاهيم  12عملية االستيعاب واإلقامة.

يف عملية االستيعاب، يستخدم الشخص  13واخلربات اجلديدة  ما يف عقل شخص.
اإلقامة هو يغري  14.رة حالية للتعامل م  املشكالت اليت تواجهها يف بيئتهبنية أو قد

، يف جوانسن دايف و كننغهام 15الفرد نفسه ليطابق ما يتم استالمه من بيئته.
( مجي  نتائج املعرفة والتعلم 1( كما نقلت فربدي شرح أن املدخل البناء، )2003)

اء األحداث من ذوي اخلربة ( املعرفة هي بن2هي عمليات البناء الشخصية )
                                                           

9
 Pranowo, Belajar Bahasa Untuk Guru Bahasa Dan Mahasiswa Jurusan Bahasa (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), hal. 47-48 
10

 Dale Schunk, Learning Theories and Education Perspectives (Jakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), hal.320 
11

 Carol Jordan, “Comparison of International Baccalaureate (IB) Chemistry Students’ Preferred 
vs Actual Experience with a Constructivist Style of Learning in a Moodle e-Learning 
Environment,” International Journal for Lesson and Learning Studies 2, no. 2 (2013): 155–
167. 

12
 Dahar, Teori-Teori Belajar (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 159 

13
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan Cet.VII, 

Cet.VII. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). 
14

 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Erlangga, 2012). 
15

 Moh. Surya, Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran (Bandung: Yayasan Bakti Winaya, 

2013), hal.56 
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( ميكن أن حيدث 4( جيب أن تتم عملية التعلم مناسبة )3وجهات نظر خمتلفة )
( التالميذ 6( التعلم هو حوار اجتماعي متأصل )5التعلم من خالل وسائل التعلم )

( فهم املعرفة 7الذين يتعلمون لديهم جمموعة متنوعة من اخللفيات متعددة األبعاد )
بنظر إىل اخلبري، أن أهداف املدخل البناء   16و إجناز بشري كبري.املستفادة ه

 لكشف إمكاانت التالميذ. فنحتج إىل املدخل البناء لرتقية مهارات اللغوية. 
اللغة العربية هلا أربعة مهارات، كمهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة 

ال وسهال للمعلم وللتالميذ لتعليم اللغة العربية تعليما فعا 17القراءة ومهارة الكتابة
البد أن حيتج إىل أنشطة مهمة حتتوي على تنظيم اسرتتيجية التعليم واختيارها و 
إثباهتا وتطورها يف إجياد األساس واملواد الدراسة املناسبة لعمليتها وألهدافها يف 

د أن التعليم. وهلاذا حتتاج عملية التعليم إىل اسرتاتيجيات التعليم. ويف اختيارها الب
  تكون مطابقة أهدافها أبهداف املعينة. ومن اسرتاتيجية التعليم الفعال هي املدخال

، قامت بسبب هذه احلاجة البناء. والبد هلذا املدخل أن تطبق يف مواد الدراسة.
احلكومة إبصدار كتاب يستخدم املدخل البنائية. هلذا السبب هناك حاجة إىل تقومي 

جودة التعليم جوانب خمتلفة. تشمل تقوميات تقييم جودة التعليم. يشمل تقييم 
 املدخالت وتقييم العمليات وتقييم املخرجات.

ملوارد البشرية )مدير املدرسة، يشمل تقييم املدخالت دراسات خمتلفة مثل؛ ا
، اهليكل التنظيمي ، التالميذ أو التالميذاملعلم أو املعلم، أعضاء هيئة التدريس

، وسائط التعلم واملرافق املدرسية. موارد امج، مصادر التعلمللمدرسة(، اللوائح، الرب 
عاالً وفعاالً التعلم هي عنصر له دور مهم يف حتديد عملية التعلم حبيث يصبح التعلم ف

 18يف حتقيق األهداف.

                                                           
16

 Benny Agus Pribadi, “Teori Belajar Konstruktivistik Dalam Aktivitas Pembelajaran” 

(Tangerang: Universitas Terbuka, 2016). 
17

ات املنظمة اإلسالمية للرتبية )الرابط: منشور  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة,  
 .160 ،(1998والعلوم والثقافة, 

18
 Evi Roviati, “Evaluasi Bahan Ajar Cetak,” academia.edu (n.d.). 
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وتقومي املواد هنا لتحديد ما إذا كان املواد يفي مبعايري البنائية. هناك حاجة  
مية من أجل حتسني وتطوير املواد التعليمية. اهلدف من التقومي إىل تقومي املواد التعلي

كما   19هو كيف ميكن للمواد التعليمية توفري أقصى دعم يف أنشطة التعليم والتعلم.
قال سليمان التقومي يساعد على معرفة جوانب القوة والضعف للحصول على 

مهمة  مواد تعليم قوميألن املواد التعليمية املطورة على أساس ت 20األهداف التعليم.
للغاية. تصبح نتائج التقومي تعليقات على جودة املواد التعليمية املعدة للمؤلفني. 
حتدد نتائج التقومي جدوى املوارد التعليمية كوسيلة تعليمية. إىل جانب أن الشيء 
األكثر أمهية هو أن تقومي املواد التعليمية ميكن أن ينتج مواد تعليمية تتناسب م  

  21.التالميذياجات احت
مي جزء ال يتجزأ من عملية التعلم. وابملثل ذكر زولريمان يف مقالته: التقو 

( ينص على أنه جيب أن تكون هناك 1989"كما ذكر سكريفن يف أريكونتو )
( املواد التعليمية م  2 ،داف املناهج م  املواد التعليمية( أه1عالقة وثيقة بني: 

م  التقييم. لذلك جيب أن يشري التقييم إىل املناهج  ( أهداف املناهج3التقييم، و
أبهداف التعلم املدرجة يف واملواد التعليمية. إذا كان املوضوع وثيق الصلة ابلفعل 

ا مل يكن املوضوع ذا ، فإن التقييم املتعلق ابملواد يرتبط تلقائًيا ابملنهاج. لكن إذاملنهج
 22ال تدعم أهداف املنهج ". املوادعلى  ، فإن االختبارات اليت تتم بناءً صلة ابملنهج

لوزارة شؤون الرتبية تعليم اللغة العربية مث مت استنتاج أنه كان من الضروري تقومي مواد 
  ضوء النظرية البنائي.على احلادي عشر  لصف والثقافة

 
 

                                                           
19

 Chomsin S. Widodo dan Jasmadi, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi 

(Jakarta: Elex Media Komputido, 2008). 
20

 (.2011عمان: دار املسرية للنشر والتوزي , ) التدريس بني النظرية والتطبيق تصميم ,زيد سليمان وحممد فؤد احلوامدة العدوان 
21

 Awalludin, Pengembangan Buku Teks Sintaksis Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 

2017).  
22

 Haryanto Rosa Tosaini, Bambang Prasetyo, Evaluasi Kualitas Bahan Ajar Mata Kuliah 

Filsafat Sosial (Jakarta, 2013). 
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 أسئلة البحث  .ب
 نسبة إىل املقدمة املذكورة، وجد الباحثة أسئلة البجث كما يلي:لاب

لوزارة شؤون الرتبية تعليم اللغة العربية من جهة االحتياجات  وى مادةحمت ما .1
 على ضوء النظرية البنائي؟الثقافة و 
على ضوء النظرية الثقافة لوزارة شؤون الرتبية و يم اللغة العربية تعلما تقييم مادة  .2

 البنائي؟
 

 أهداف البحث  .ج
 حثة من البحث:نظرية إىل أسئلة البحث السابقة، فاألهداف اليت أراد البا

لوزارة شؤون الرتبية تعليم اللغة العربية من جهة االحتياجات  حمتوى مادة ملعرفة  .1
  على ضوء النظرية البنائيالثقافة و 
 على ضوء النظريةالثقافة لوزارة شؤون الرتبية و يم اللغة العربية تعلتقييم مادة ملعرفة  .2

 
 أمهية البحث  .د

الناجية النظرية ومن الناحية التطبيق  قسم الباحثة أمهية البحث نوعان، منت
 ومها:
على  لوزارة الدينادة تعليم اللغة العربية يت أمهية هذا البحث من تقومي مأن أت .1

 النظرية البنائي.ضوء 
أن يكون هذا البحث مرجوعا للتالميذة والباحثنب يف املستقبل عند نطوير هذه  .2

على  لوزارة الدينغة العربية اللتعليم مادة الدراسة وخاصة فيما يتعلق بتقومي 
 ضوء النظرية  البنائي.

أتييد وتعزيز للدراسات والبحوث السابقة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة  .3
 هبذا البحث
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 وأما أمهية هذا البحث تطبيقيا فهي:
اللغة  ادة تعليمأن يعطي نتيجة هذا البحث توجيها حول تقومي م للباحثني : .1

 على ضوء النظرية البنائي. ينلوزارة الدالعربية 
مادة : ليمكنهم من التنبؤ ابملشكالت اليت قد يواجهها الدارسني يف للمدرسني  .2

 على ضوء النظرية البنائي. لوزارة الديناللغة العربية  تعليم
لوزارة اللغة العربية  مادة تعليم: أن تكون هذا البحث مرجعا يف تقومي س ر اللمد .3

 لبنائي.على ضوء النظرية ا الدين
: أن تستفد من هذا البحث هيئة املؤسسات  للمؤسسات التعليمية األخرى .4

على ضوء  لوزارة الديناللغة العربية  ادة تعليممالتعليمية األخؤى يف تقومي 
 النظرية البنائي.

 
 حدود البحث .ه

بتقومي لكل البحث حتديده، تسهيال للباحثة يف حصول البياانت املتعلقة 
 : العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة على ضوء النظرية البنائيتعليم اللغة  ةادم
 ةاملوضوعي وداحلد .1

 رية البنائيضوء النظعلى  لوزارة الدينتعليم اللغة العربية  ةثة مادسريكز الباح
 .انحية املضمون

 ةاملكاني وداحلد .2
 مواد تعليم اللغة العربية لصف احلادي عشر سيقوم الباحثة حبثها يف 

 الزمان دو احلد .3
  2020 يويل إىل 2020 فربايري سيقوم الباحثة حبثها من
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 السابقة الدراسات .و
وبعد أن قام الباحثة ابملالحظة للبحوث أو الرسائل العلمية السابقة وجدها 
بعضها تتعلق تقومي مواد تعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة على ضوء 

على كون هذا البحث ليس حبثا جديدا إمنا هو حبث النظرية البنائي. وهذا دليل 
سبقت عليه البحوث العلمية األخرى ذات تتعلق به. ومما اييل البحوث املتعلقة هبذا 

 البحث: 
، فعالية كتاب املدرسي بطريقة العددية على ضوء 2020كرستينا حيضري،  .1

علمية يف كلية النظرية البنائي جبامعة ابتو سانكار اإلسالمية احلكومية، جملة ال
 العلوم والرايضيات جبامعة فاموالنج احلكومية.

بطريقة هدف هذا البحث هو ملعرفة فعالية استخدامه الكتاب املدرسي 
العددية على ضوء النظرية البنائي جبامعة ابتو سانكار اإلسالمية احلكومية. وأما 
 النتيجة ىف هذا البحث هي زادت نتائج تعلم الطالب ابستخدام كتاب
املدرسي بطريقة العددية على ضوء النظرية البنائي جبامعة ابتو سانكار 

 23اإلسالمية احلكومية.
. تقومي كتاب اللغة اإلجنليزية للصف 2019أرفان لودي، وغريهم.  حممد .2

. كان اهلدف من هذه البحث هو استكشاف املتوسط من وجهة نظر التالميذ
( يف 12سها يف املرحلة الثانوية )الصف أمهية كتب اللغة اإلجنليزية اليت يتم تدري

خمتلف املدارس والكليات يف البنجاب. يستخدم هذا البحث املدخل الكيفي 
 واملنهج الوصفي.
هي أن الكتاب املدرسي الذي يتم تدريسه على املستوى  البحثونتائج 

املتوسط ال يتناسب م  األهداف املشرتكة للغة املستهدفة وال ميكن التوفيق 
، ت اللغة الزخرفية. عالوة على ذلكوبني متطلبات تعزيز الثقة ومهارا بينها

                                                           
23
  Christina Khaidir, “Efektivitas Buku Ajar Metode Numerik Berbasis Konstruktivisme di 

IAIN Batu Sangkar, Jurnal Saintika UNPAM Vol. 2, No. 2, (2020) : 109  
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يوصى مبراجعة الكتب املدرسية من وقت آلخر للحصول على أهداف حمددة 
لتعلم اللغة. يفتقر الكتاب اجلاري تقوميه إىل االبتكار واهتمامات التالميذ 

 24واحملتوى ذي الصلة واملهارات املناسبة.
، التقومي للكتب اإللكرتونية التفاعلية 2019ان بوزكااي، أراس بوزكورت وموج .3

، تركيا، اهلدف من هذه ، جامعة األانضولللتعليم املفتوح والتعليم عن بعد
 الدراسة املختلطة هو حتديد معايري التقومي للكتب اإللكرتونية التفاعلية. إىل

ت الكمية ، سواء كانت البياان الدراسةالعثور على إجاابت ألسئلة البحث يف
 30جلنة تتألف من مت مجعها من خالل دراسة دلفي رابعية اجلولة م   والنوعية

من الكتب اإللكرتونية التفاعلية م   20مت فحص ما جمموعه  ،خبريا. بعد ذلك
 منهجية التحقيق الكشف عن جمرايت األمور. 

 حقيق جمرايت، مت دمج نتائج تقنية دلفي ونتائج التاملرحلة يف النهاية
معيارًا للكتب  37بُعًدا و  15، مت تطوير أربعة حماور و األمور. كنتيجة لذلك

وتناقش النتائج وآاثرها يف هذه الورقة واالقرتاحات  اإللكرتونية التفاعلية. أخريا،
 25.وتقدم ملزيد من البحث

، تقومي كراسة تدريبات اللغة العربية لتالميذ مدرسة 2017أم مقدوم أبمحد،  .4
الثانوية اإلسالمية لرياباي، . رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، احملروسية 

كلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
هداف البحث ملعرفة كيف تقومي التالميذ على جودة املمضمون وجودة اللغة أ

ت اللغة العربية عند التالميذ وجودة اللغة، وجودة اإلخراج من كراسة تدريبا
مبدرسة احملروسية الثانوية اإلسالمية لريبيا. استخدم الباحث املدخل الكيفي 
واملدخل الكمي واملنهج الوصفي، أما النتائج البحث هي تقومي التالميذ على 

                                                           
24

 Muhammad Arfan Lodhi et al., “Evaluation of English Textbook of Intermediate Class From 

Students’ Perspectives,” English Language Teaching 12, no. 3 (2019): 26. 
25

 Aras Bozkurt and Mujgan Bozkaya, “Evaluation Criteria for Interactive E-Books for Open 

and Distance Learning,” International Review of Research in Open and Distance Learning 16, no. 

5 (2015): 58–82. 
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وهذا مبعىن أن  3،71جودة الكضمون لكراسة "بوسانتيك" حيصل على درجة 
 انتيك" جيد جدا. جودة مضمون كراسة "بوس

التالميذ على جودة املضمون لكراسة "حكمة" حيصل على  وأماتقيم
وهذا مبعىن أن جودة مضمون كراسة "حكمة" جيد جدا. تقومي  3،65درجة 

وهذا  3،66التالميذ على جودة اللغة لكراسة "بوسانتيك" حيصل على درجة 
مي التالميذ على مبعىن أن جودة لغة كراسة بوسانتيك" جيد جدا. وأما  تقو 

وهذا مبعىن أن  3،59جودة املضمون لكراسة "حكمة" حيصل على درجة 
جودة مضمون كراسة "حكمة" جيد جدا. تقومي التالميذ على جودة اللغة 

وهذا مبعىن أن جودة لغة كراسة  3،72لكراسة "بوسانتيك" حيصل على درجة 
ضمون لكراسة بوسانتيك" جيد جدا. وأما  تقيم التالميذ على جودة امل

وهذا مبعىن أن جودة مضمون كراسة  3،58"حكمة" حيصل على درجة 
 26"حكمة" جيد جدا.

. تقومي الكتاب املدرسي "هيا نفهم اللغة العربية" لتعليم 2014داوى عاتيقة، .5
اللغة العربية ملستوى املتوسط. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية 

 رهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.موالان مالك إب الدراسات العليا، جامعة
هدف البحث هذا البحث ملعرفة جودة حمتوى الكتاب املدرسي "هيا 
نفهم اللغة العربية"  لتعليم اللغة العربية للمستوى املتوسط. استخدمت الباحثة 

بعد أن قام يف هذا البحث املنهج الوصفي يف دراسة تقوميية مبدخل الكمي. 
بتقومي كتاب "دعوان نفهم اللغة العربية" أن مستوى قدرة الكتاب  الباحثون

 27أفضل. إال من حيث املفردات يف كل فصل يف هذا الكتاب. %63،9
 

                                                           
)جامعة موالان ” تقومي كراسة تدريبات اللغة العربية لطالب مدرسة احملروسية الثانوية اإلسالمية لرياباي“ ،أم مقدوم أبمحد 26

 (.2017،مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
27

)جامعةموالنامالك”لتعليماللغةالعربيةلمستوىالمتوسط’هيانفهماللغةالعربية‘تقويمالكتابالمدرسي“داوىعاتيقة, 

 (2014رهيماإلسالميةالحكوميةماالنج,إب
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 . الدراسات السابقة1جدول 
 االختالف التشابه العنوان اسم الباحث الرقم
فعالية كتاب املدرسي  كرستينا حيضري .1

بطريقة العددية على 
البنائي ضوء النظرية 

جبامعة ابتو سانكار 
 اإلسالمية احلكومية

على ضوء  .أ
النظررية 
 البنائي 

 فعالية . أ
 الرايضيات  . ب

 أرفان لودي حممد .2
 وغريهم

تقومي كتاب اللغة 
اإلجنليزية للصف 

املتوسط من وجهة نظر 
 التالميذ

كتاب  .أ التقومي  .أ
 اإلجنليزية

نظر   .ب
 التالميذ

أراس بوزكورت  .3
 وموجان بوزكااي

 للكتب التقومي
اإللكرتونية التفاعلية 

للتعليم املفتوح والتعليم 
 عن بعد

الكتب  .أ التقومي .أ
اإللكرتونية 

 التفاعلية
 

تقومي كراسة تدريبات  أم مقدوم أبمحد .4
اللغة العربية لتالميذ 

مدرسة احملروسية الثانوية 
 اإلسالمية لرياباي

تدريبات  .أ التقومي .أ
 اللغة العربية

لكتاب املدرسي تقومي ا داوى عاتيقة .5
"هيا نفهم اللغة العربية" 

لتعليم اللغة العربية 
 ملستوى املتوسط

 أ. النظرية البنائي أ. التقومي
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كتاب أم املواد كان البحوث يبحث عن تقومي الكتاب و هم مل يتقوم الو 
يف الكتاب تعليم اللغة العربية على أساس املدخل العلمي. كما  ابلنظرية البنائي
 . ، إحدى هم النظرية البنائية أن أساس املدخل العلميعرفت الباحث

 حتديد املصطلحات .ز
 : وأما حتديد املصطلحات يف هذا البحث

التقومي : العملية املنظمة جلم  وحتليل املعلومات هبدف حتديد مدى حتقيق  .1
 28األهداف واختاذ القرار الصحيح بشأهنا.

قائق واملعلومات اليت ترج  تزويد جمموعة اخلربات الرتبوية واحل املواد التعليمية : .2
التالميذ هبا واإلجتاهات والقيم التيريات تنمينها عندهم، أو  املهارات احلركية اليت 
يراد إكساهبا اايها هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوع األهداف 

 املقررة يف املنهج.
نقلت فربدي شرح  ( كما2003، يف جوانسن )مدخل البنائي : دايف و كننغهام .3

( مجي  نتائج املعرفة والتعلم هي عمليات البناء الشخصية 1، )أن املدخل البنائي
( جيب أن 3( املعرفة هي بناء األحداث من ذوي اخلربة وجهات نظر خمتلفة )2)

( ميكن أن حيدث التعلم من خالل وسائل التعلم 4تتم عملية التعلم مناسبة )
( التالميذ الذين يتعلمون لديهم 6متأصل )( التعلم هو حوار اجتماعي 5)

( فهم املعرفة املستفادة هو إجناز 7جمموعة متنوعة من اخللفيات متعددة األبعاد )
 29بشري كبري.

 

 

 

                                                           
 .تصميم التدريس بني النظرية والتطبيق ,العدوان 28

29
 Beni Agus Pribadi, Teori Belajar Konstruktivistik Dalam Aktifitas Pembelajaran, 

Universitas Terbuka (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016). 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 

 التعليمية  املواد املبحث األول : تقومي
 املواد التعليمية تقوميتعريف  .أ

معلومات حول مدى حتقيق نشاط معني،  التقومي عبارة عن عملية لتوفري
وكيفية اختالف اإلجناز مبعيار معني لتحديد ما إذا كان هناك فرق بني االثنني، 
وكيف الفوائد اليت مت حتقيقها عند مقارنتها ابلتوقعات اليت سيتم احلصول عليها. 
. التقومي هو تبيان قيمة الشيء أو قيمة الشخص الثقافية أو العلمية أو حنو ذلك

غرضه العام هو إعطاء الناجحني شهادة تدل على انتهائهم من مرحلة التعليم 
وقال  30االبتدائي، أو الثانوي، أو اجلامعي. ويكون التقييم شفواي أو كتابيا أو عمليا.

( أبن التقومي هو يف األساس عملية منهجية ومستمرة لتحديد 2013وقال عارفني )
عتبارات ومعايري معينة من أجل اختاذ جودة )قيمة ومعىن( شيء ما، بناًء على ا

يقال أيضا أن تقومي التعليم هو عملية أو نشاط لتحديد قيمة ومعايري احلكم  31قرار.
 32أو اإلجراء يف التعليم.

 33، أوضح عارفني املزيد من األشياء حول التقومي، وهي:بناء على هذا الفهم
حلصول عليها من نشاط التقومي عملية وليست نتيجة )منتج(. النتائج اليت مت ا .1

التقومي هي صورة للجودة وليست شيًئا، سواء كان يتعلق ابلقيمة أو املعىن. يف 
حني أن النشاط للوصول إىل إعطاء القيمة واملعىن هو التقومي. وصف اجلودة يف 

                                                           
)فونوروكو: مبعهد  أصول الرتبية و التعليم اجلزء الثالث ,عبد احلافظ زيد سوترسنو أمحد, رفعت حسن املعايف, أغوس بودميان 30

 (.2011دار السالم كونرت للرتبية اإلسالمية احلديثة, 
31

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2013). 
32

 Sitiatava Rizema Putra, Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja (Yogyakarta: Diva Press, 

2013). 
33

 Arifin, Evaluasi Pembelajaran. 
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السؤال هو نتيجة منطقية لعملية التقومي املنفذة. ابلتأكيد يتم تنفيذ العملية 
، ابملعىن املخطط هلا، وفقا لإلجراءات والقواعد، وبشكل بشكل منتظم ومستمر

 مستمر.
 ، خاصة فيما يتعلق ابلقيم واملعاين.هو حتديد نوعية شيء ما الغرض من التقومي .2
يف عملية التقومي جيب أن يكون هناك االعتبار )احلكم(. إعطاء هذا االعتبار  .3

ار يتم حتديد قيمة هو يف األساس مفهوم أساسي للتقييم. من خالل هذا االعتب
، ال جيري تقييمه. دون إيالء االعتبارومعىن )القيمة واجلدارة( من الشيء الذي 
 يتم تضمني النشاط يف فئة أنشطة التقومي.

معايري معينة. بدون معايري جيب النظر يف القيم واملعاين جيب أن تستند إىل  .4
كن تقييمها. من املهم أن ، ال يعترب اعتبار القيم واملعاين املقدمة عملية ميواضحة

يقوم املقيِّم بوض  هذا املعيار م  مراعاة )أ( أن نتائج التقومي ميكن أن تكون 
مربرة علميا )ب( أن يكون املقيمون أكثر ثقة )ج( جتنب وجود عنصر من 
الذاتية )د( يسمح أبن تكون نتائج التقومي هي نفسها حىت لو مت ذلك يف 

 يسهل على املقّيمني تفسري نتائج التقومي.أوقات خمتلفة والناس، و)ه ( 
مي هو فحص كائن أو موقف للحصول على املعلومات الصحيحة  التقو 

مي هو عملية وصف ومج  ات. لذلك ميكن أن نستنتج أن التقو كأساس الختاذ القرار 
 وتقدمي املعلومات املفيدة للنظر يف صن  القرار.

 أهداف ووظائف تقومي املواد التعليمية  .ب
عام، فإن الغرض من تقييم التعلم هو معرفة فعالية وكفاءة نظام التعلم  بشكل

األهداف واملواد واألساليب   . يشمل نظام التعلم املشار إليهعلى نطاق واس
  34والوسائط وموارد التعلم والبيئة ونظام التقييم نفسه.

 

                                                           
34

 Rosnita Asrul, Rusydi Ananda, Evaluasi Pembajalaran (Bandung: Citapustaka, 2015). 
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 املواد التعليمية تقومييف اإلجراءات  .ج
 35د التعليمية منشور:تستخدم اإلجراءات لتقومي املوا

ومي قميكن تقسيم تقومي املواد التعليمية إىل مراحل منفصلة: االستخدام املسبق )الت
املسبق(، وأثناء االستخدام )أو االستخدام( وبعد االستخدام )أو االستخدام 

 الالحق(.
 التقومي املسبق: التحليل .1

ني ضروريتني متيز معظم خطط توييم املواد التعليمية بني مرحلتني أساسيت
. ، ومرحلة التفسري أو التقومي: مرحلة الوصف أو التحليليف مرحلة ما قبل التقومي

ب بعناية من حيث النطاق ، جيب وصف حمتوايت الكتايف املرحلة األوىل
 ، وأنواع النصوص والتمارين الواردة فيه. والتسلسل، والتنظيم

 ما قبل التقومي: التقومي  .2
، ا تنطوي على أحكام ذاتيةكثر صعوبة ألهنهذه املرحلة من تقومي أ

، غالبًا ما تكون تقوميات ا ختتلف من شخص آلخر. هلذا السببوغالًبا م
اجلماعية مفيدة. مت تطوير عدد من قوائم املراجعة للمساعدة يف هذه املرحلة من 

، تتضمن قوائم املراجعة فئات ذاتية إىل حد ما وعادة ما املسبق. وم  ذلك تقومي
 ج إىل تكييف لتعكس الكتاب املعني قيد الدراسة.حتتا 

 تقومي أثناء وبعد االستخدام  .3
مؤسسة: إذا  يركز تقومي قيد االستخدام جزئًيا على االحتياجات العاملية لل

طبيعة الشاملة لالختبارات عن كثب؛ ، فقد يتم تقييم الكانت االختبارات مهمة
ولية املكوانت على الية الرتبوية ومش، فيمكن تقييم الفعإذا كان عمل املخترب مهًما

لمني الصغار إىل ؛ إذا قامت املدرسة بنقل التالميذ من برانمج املتعاإلنرتنت بعمق

                                                           
35

 Jack Richards, “Evaluating a Text Book,” ProfssorJAckrichards.Com, accessed December 

10, 2020, https://www.professorjackrichards.com/evaluating-text-book/. 
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، فقد تتم مراجعة سهولة االنتقال من كتاب التدريب للمتعلمني برانمج للبالغني
 الصغار.

ومي قيد فيما يتعلق بتجربة الفصل الدراسي، ورضا املتعلم بشكل عام، يركز تق
االستخدام على مدى فعالية أداء الكتاب يف الفصل، ويعتمد على مراقبة الكتاب 

 أثناء استخدامه من خالل مج  املعلومات من كل من املعلمني والتالميذ.

 : املواد التعليم املبحث الثاين
 تعريف املواد التعليم .أ

عليم وهلا دور هام هي إحدى العوامل لعملية الت املواد التعليم أم املواد الدراس
التالميذ اليعتمدون على شرح املعلم قط ولكن يستطيعون أن  هبالعملية التعليم و 

يتعلموا أبنفسهم. ألّن مصادر املواد التعليمية متنوعة ومنها الكتاب املدرسي 
 التعليمية املرتكبة واملنظمة الىت يعطيها املعلم املوادوالتسجيل. املواد التعليمية وهي 

وهي تتكون عن علم أو  36من أجل إجناز األهداف املرجوة. هنايذ ليفهمو للتالم
على أن املواد التعليمية هي كل ما  جمليدوعرفها عبد ا  .أو نفس حركية وجدانية

ذلك الرأي  37مكتوبة أو غري مكتوبة. 2يستعمله املعلم يف عملية التعليم إما كانت 
التعليمية للغة العربية هي املواد الىت تتكون من  التعليمية العامة، أما املواد املوادملفهوم 

معرفة وجدانية ونفس حركية الىت تتب  بنظام خاص حىت يستعملها املعلم والطالب يف 
 38عملية التعليم.

اليت يتم ترتيبها بشكل  املوادهي جمموعة من املواد التعليمية أو  املواد التعليم
نها التالميذ يف أنشطة التعلم. واملواد منهجي، وتعرض ابلكامل الكفاءات اليت سيتق

التعليمية هي مجي  أشكال املواد املستخدمة ملساعدة املعلم يف القيام أبنشطة 

                                                           
36

 R. Ibrahim dan Nana Syaodah, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 
37

 Abdul Majid, Perencanaan Pengajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). 
38

 Dkk Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang Press, 2008). 



17 
 

 

بداعي وفًقا ملا قاله أندي قرسطوى يف كتابه املعنون "الدليل اإل 39التدريس والتعلم.
د )املعلومات ، فقد ذكر أن املواد التعليمية هي كل املوالصن  مواد تعليمية مبتكرة"

واألدوات والنصوص( اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي واليت تعرض عدًدا كاماًل من 
الكفاءات اليت سيتقنها التالميذ وتستخدمها يف عملية التعلم هبدف للتخطيط 

 40ودراسة تنفيذ التعلم.

 وظيفة املواد التعليم .ب
 41وللتالميذ : ، مها للمعلمنيظيفة املواد التعليمية إىل نوعنيميكن تقسيم و 

وظيفة املواد التعليمية للمعلمني : وفر وقت املعلم يف التدريس، تغيري دور املعلم  .1
من املعلم ليصبح ميسرا، حتسني عملية التعلم لتكون أكثر فعالية وتفاعلية،  

 كأداة تقومي لتحقيق أو إتقان نتائج التعلم
دون احلاجة إىل وجود  وظيفة املواد التعليمية للتالميذ: ميكن للتالميذ التعلم .2

معلم أو أصدقاء طالب آخرين، ميكن للتالميذ التعلم كلما وحيثما يريدون، 
مساعدة التالميذ احملتملني ليصبحوا تالميذا مستقلني، كدليل للتالميذ الذين 
سيقومون بتوجيه مجي  أنشطتهم يف عملية التعلم ومضمون الكفاءات اليت جيب 

 إىل موارد تعليمية إضافية للتالميذ.، ابإلضافة اتعلمها وإتقاهن
 

  أنواع املواد التعليم .ج
، وهي: املواد ية وفًقا لشكلها إىل أربعة أنواعميكن تقسيم املواد التعليم

، واملواد التعليمية م ، واملواد التعليمية لالستماعالتعليمية املطبوعة، ومواد تدريس الس
 التفاعلية.

                                                           
39

 Ali Mudlofar, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Satuan Tingkat Guruan Dan Bahan Ajar 

Dalam Guruan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2012). 
40

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva Press, 

2014). 
41

 Ibid. 
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من املواد التعليمية يف شكل ورق ألغراض  املواد التعليمية املطبوعة هي عدد .1
التعلم أو لنقل املعلومات. على سبيل املثال الكتب والوحدات والنشرات وأوراق 

 عمل التالميذ والكتيبات والصور أو الرسومات وغريها.
التعليمية أو برانمج الصوت هو نظام تعليمي يستخدم إشارات الراديو  املواد .2

ها أو االستماع إليها من قبل شخص أو جمموعة من ، واليت ميكن تشغيلةمباشر 
األشخاص. على سبيل املثال األشرطة وأجهزة الراديو واألقراص املدجمة 

 الصوتية.
املواد السمعية )السمعية البصرية( هي مزيج من اإلشارات الصوتية م  الصور  .3

 القرص.، وأشرطة الفيديو املدجمة لتتاب . على سبيل املثال األفالماملتحركة اب
مواد تعليمية تفاعلية عبارة عن مزيج من اثنني أو أكثر من الوسائط )الصوت  .4

والنص والرسومات والصور والرسوم املتحركة والفيديو( واليت يتم معاجلتها بعد 
ذلك من قبل املستخدم أو معاجلتها للتحكم يف أمر أو السلوك الطبيعي 

 .ضغوط التفاعلي، القرص املبيل املثالللعرض التقدميي. على س

 تنقسيم املواد التعليمية على أساس طبيعتها إىل أربعة أنواع: 
مواد تعليمية قائمة على الطباعة، مثل الكتب والكتيبات وأدلة دراسة التالميذ  .1

واملواد التعليمية وكتب التالميذ، واخلرائط، واملخططات، واملواد املصورة من 
 اجملالت والصحف وما إىل ذلك.

ذاعي، ، والبث اإلعلى التكنولوجيا مثل أشرطة الصوتيمية قائمة مواد تعل .2
فالم الفيديو، والبث التلفزيوين، ومقاط  ، وأشرطة أوالشرائح، وشرائط األفالم

 ، والوسائط املتعددة.التعليمية القائمة على الكمبيوتر، والربامج الفيديو التفاعلية
، ي  مثل جمموعات العلومأو املشار  مواد التدريس املستخدمة يف املمارسة .3

 ، وهلم جرا.حائف املالحظة، وصحائف املقابلةوص
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املواد التعليمية الالزمة لألغراض التفاعلية لإلنسان )خاصة ألغراض التعليم عن  .4
 بعد( على سبيل املثال، اهلاتف، اهلاتف اخلليوي، مؤمترات الفيديو، إخل.

 إىل مخسة أنواع: ، ميكن تقسيم املواد التعليميةة عملهاا لطريقوفق
مواد تعليمية غري مسقطة، وهي مواد تعليمية ال تتطلب جهاز عرض لعرض  .1

حمتوايهتا، حىت يتمكن التالميذ من استخدام مواد التدريس مباشرًة. على سبيل 
 املثال الصور واملخططات والعروض والنماذج وما إىل ذلك.

تتطلب استخدام جهاز العرض أو  ، أي املواد التعليمية اليتليمية املسقطةاملواد التع .2
دراسته من قبل التالميذ. على سبيل املثال الشرائح وشرائط األفالم وشفافية الرأس 

 وإسقاطات الكمبيوتر.
، أي املواد التعليمية يف شكل إشارات صوتية مسجلة يف املواد التعليمية الصوتية .3

، مثل  التسجيلأن حنتاج إىل مشغل وسائط ، جيب الستخدامها وسائط التسجيل.
كومبو الشريط ومشغل األقراص املدجمة ومشغل األقراص املدجمة ومشغل الوسائط 
املتعددة وما إىل ذلك. من أمثلة املواد التعليمية مثل هذه األشرطة واألقراص املدجمة 

 وأقراص الفالش وغريها.
أتخذ ، أي مواد التدريس اليت تتطلب مشّغاًل واليت عادة ما مواد تدريس الفيديو .4

وما إىل ذلك. نظرًا ألن  DVDومشغل  VCDشكل مشغل شرائط فيديو ومشغل 
التعليمية  املواد، فإن هذه ة تقريًبا ملواد التدريس الصوتيةمادة التدريس مشاهب

يوهات، تتطلب أيًضا تسجيل الوسائط. من أمثلة املواد التعليمية مثل هذه الفيد
 ، إخل.األفالم

ي مواد تعليمية غري مطبوعة تتطلب من أجهزة ، وهمواد تدريس الكمبيوتر .5
، توسطت تعليمات الكمبيوتر ح أسئلة للتعلم. على سبيل املثالالكمبيوتر طر 

 والوسائط املتعددة القائمة على الكمبيوتر أو الوسائط التشعبية. 
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 تعليم اللغة العربيةاملبحث  الثالث : 
 يف تعليم اللغة العربيةتعر  .أ

ة التعلم اليت يقوم هبا الطلبة التعليم تتكون من عمليعلم و التعليم أو عملية الت
التعليم أو التدريس الذي يقوم به املعلم جلعل الطلبة تعلما. يف حني أن تعريف و 

التعليم كما وضح من بعض اخلرباء يعين: وفق حممد سوراي يف جملة اجتماعية الثقافة 
فراد حلصول على تغيري السلوك حملمد سوراي يعرف أن التعليم هو عملية تقوم هبا األ

هذا التعريف  42اجلديد كله، كنتيجة من جتربة الفردية نفسها يف التفاعل م  بيئتها.
 يؤكد كثريا إيل الطلبة كتغيري السلوك.

ة الطلبة إلمناء قواهم تعريف التعليم ىف كتاب الرتبية و التعليم هو مساعد أما
ألخالق الكرمية و يستعدوا ملستقبلهم. وهو اخللقية و تنظيمها حىت يتحلوا بالعقلية و 

ال املعلومات إىل أذهان الطلبة وصب حوافظ النشء مبسائل الفنون ليس جمرد إيص
ويقال أيضا إن عملية التعليم هي جزء من العملية الرتبوية الكاملة، ترمي  43العلوم.و 

 زمة حلياته،املهارة الالرد ومتكينه من اكتساب املعرفة و أساسا إىل تنمية عقل الف
من ذلك التعريف، ميكن  44حنو ذلك.و  درايته بعلم ما أو فن ما، أو حرفة ما،و 

استنتاج أن التعليم )عملية التعلم والتعليم( هو نشاط )جهد( مريب متعمد لتعديل 
 )تنظيم( أنواع مكوانت التعليم اليت توجه لتحقيق هدف احملدد.

 
 
 

                                                           
42

M. Khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ Dan Takallum).” 
 .التعليم اجلزء الثالث أصول الرتبية و ,سوترسنو أمحد, رفعت حسن املعايف, أغوس بودميان 43

فونوروكو: مبعهد دار ) أصول الرتبية و التعليم اجلزء األول ,عبد احلافظ زيد رفعت حسن املعايف, أغوس بودميان, علي شرقاوي 44
 (.2007السالم كونرت للرتبية اإلسالمية احلديثة, 
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اجلمل اليت تتحدث هبا اجملتم  اللغة العربية هي تكوين الكلمات أو أما 
 العريب لتعبري عن مقصدهم وإرادهتم. ما يلي بعض تعريفات اللغة العربية:

اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرّب هبا العرب عن أغراضهم. وعند الغالييين أن  .1
وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث 

 45الثقات من منثور العرب ومنظومهم.الشريفة، وما رواه 
اللغ  ة العربي  ة أن  يف رسالة اللغة العربية انيس وإبراهيم حممد سامل العتوم يفوعند   .2

ه  ي إح  دى اللغ  ات القدمي  ة ال  يت عرف  ت ابس  م جمموع  ة اللغ  ات الس  امية، 
طاعت اللغة العربية أن وتل  ك نس  بة إىل س  ام ب  ن ن  وح علي  ه الس  الم. واس  ت

تبقى، يف حني مل حي  ث يب  ق م  ن تل  ك اللغ  ات إال بع  ض اآلث  ار املنحوت  ة عل  ى 
الصخ  ور هن  ا وهناك حت  وي العربية م  ن األص  وات م  ا لي  س يف غريه  ا م  ن 

 رية جلم  وع اللغ  ات، وفيه  ا ظاه  رة اإلع  راب ونظام  ه الكام  ل، وفيه  ا صي  غ كث 
كان  ت   ا  نهالتكس  ري، وغ  ري ذل  ك م  ن ظواه  ر لغوي  ة، يؤك  د لن  ا الدارس  ون أ
املعروف  ة لن  ا  س  ائدة يف الس  امية األوىل ال  يت احن  درت منه  ا كل اللغ  ات الس  امية

  46اآلن.

هبا يستنبط أن اللغة العربية هي تكوين الكلمات أو اجلمل اليت تتحدث 
اجملتم  العريب لتعبري عن مقصدهم وإرادهتم. و من التعريف على أساس املعاين 
املختلفة، ميكن استنتاج أن تعليم اللغة العربية هو عملية الرتبوية هتدف إىل الدف  و 
اإلرشاد و التطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية أة سلبية. لذلك يتم 

يف املدرسة لتحقيق كفاءة اللغوية األساسية، واليت تشمل إىل أرب   إعداد اللغة العربية
مهارات اللغوية تتم تدريسها بشكل متكامل، يعين االستماع والكالم والقراءة 

 والكتابة.

                                                           
 (2012مصطفى الغالييين, جام  الدروس العربية )لبنان: دار الكتب العلمية,  45

 (2015كورت, يف صحيفة اللغة العربية )تركي: جامعة بيغول, هللا جياء و نور ھحممد سامل العتوم و مريان أمحد أبو ال 46
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لتسهيل الطلبة إىل عملية تعليم أهم أن تكون هناك مدرس اللغة العربية املهين 
اعد اللغة العربية واملهارات يف اللغة الذي يتقن اللغة العربية حقا، سواء عن قو 

العربية. ألن التعليم السرور يعين التعليم الذي يطابق ابجلوي احملدث يف نفس الطلبة. 
من  إذا كان من بداية هذه عملية التعليم العربية قد طبقت أنواعا خمتلفة

غري املعلم  47املرح، فسيحفز الطلبة لتعليم اللغة العربية.اسرتاتيجيات التعليم النشط و 
قة الطلبة يف التعليم سيكون هناك مكوانت جتب أن توجد. على حنو التايل: طريو 

 48مادة الدرس، والتقومي.التدريس، ووسائل التعليمية، و 

 طريقة التعليم  .ب
طريقة التعليم هي الطريقة املستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت متت إعدادها يف 

أكثر مالئمة الطريقة اليت  49ف التعليم.شكل أنشطة الظاهرة والواقعي لتحقيق أهدا
تستخدم يف عملية التدريس فأكثر فعالية ومؤثرة عملية التعليم أيضا اليت تقوم هبا 

يف هناية التعليم سوف تدعم وتقدم جناحة التعليم اليت تقوم هبا  50املعلمني واملتعلمني،
 املعلم.

يف التعلم والتعليم إما اختيار وحتديد طريقة التعليم اليت ستستخدم املعلم 
قة وفعالية استخدام الطريقة، ابلطب  يرتبط ارتباطا وثيقا بقيمة االسرتاتيجيات والطري

مهمة يف تسليم مادة الدرس، وجود طريقة حتتل مكانة مركزية و  51غري ذلك.و 
ابلتايل أمهية من  .واختيار الطريقة غري الئقة سوف يؤدي إىل فشل يف التعليم

لطريقة املستخدمة ابملعلم عند تدريس اللغة العربية، ألن الطريقة اختيار ااستخدام و 
                                                           

47
 Khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Qira’ah Dan Kitabah),” 

Sosial Budaya 8, no. 01 (2011): 152–167. 
48

 Cepi Riani, “Komponen-Komponen Pembelajaran,” File.Upi.Edu, last modified 2017, 

accessed January 13, 2020, 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/196209061986011-

AHMAD_MULYADIPRANA/PDF/Komponen_Pembelajaran.pdf. 
49

 Zulkifli, Metode Pengajaran Bahasa Arab Konvensional Dan Kontemporer (Pekanbaru: 

Zanara, 2011). 
50

 Fathur Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015). 
51

 Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Super Efektif 

(Yogyakarta: Diva Press, 2016). 
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تؤثر على عملية التعليم والنتيجة من تعليم اللغة العربية اليت تشمل أرب  املهارات 
 .اللغوية

 الوسائل التعليمية .ج
درس على الوسائل التعليمية أو وسائل اإليضاح هي كل ما يستعني هبا امل

وسائل  52توضيحها.رف والقيم إىل أذهان التالميذ و سائر املعاإيصال املواد العلمية و 
 الوسائل اللغوية.اإلضاح نوعان : الوسائل احلسية و 

 الوسائل احلسية .1
 الوسائل احلسية هي ما يؤثر ىف القوى العقلية بواسطة احلواس، بغرض

حنو ذلك. وتشتمل على وسائل مسعية، نفس الشيء أو منوذجه أو صورته و 
ة، ووسائل مسعية بصرية، ووسائل ملسية، ووسائل مشية. و إن ووسائل بصري

 53وسائل مسعية ووسائل بصرية أكثر ما يستخدمهما املدرس ىف التعليم.
 الوسائل اللغوية .2

الوسائل اللغوية هي ما يؤثر ىف القوى العقلية بواسطة األلفاظ. وتشتمل 
ف، والتمثيل، ووضح الوسائل اللغوية على: األمثلة، والقصة، واحملادثة، ووالوص

 54الكلمة ىف مجلة مفيدة عندما تستخدم لتوضيح املعاين واحلقائق.
موقف وسائل التدريس يف نظام عملية التعليم لديه الوظيفة اهلامة جدا. 
ألنه ال ميكن احلصول على مجي  اخلربات التعليم مباشرة. بشكل عام، يتم 

 55يعين: استخدام وسائل التدريس من قبل املعلم لغرض معني
 توضيح املعلومات أو رسائل التدريس ( أ
 أتكيد على أجزاء املهمية ( ب
 إعطاء تشكيل التدريس ( ج

                                                           
 .أصول الرتبية و التعليم اجلزء الثالث ,حسن املعايف, أغوس بودميان سوترسنو أمحد, رفعت  52

53
 Ibid. 

54
 Ibid. 

55
 Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Super Efektif. 
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 توضيح هيكل التدريس ( د
 إعطاء الدواف  يف عملية التعليم لطلبة ( ه

دريس لتوفري املعرفة أكثر  دقة لذا يف هذا احلال ميكن استخدام وسائل الت
 عربية.، وخاصة ملتعلمني اللغة السهولة فهمها ملتعلمنيو 

 
 مادة التعليم .د

التعليم هي املكوانت اليت جتب أن تكون موجودة يف عملية التعليم سواء  مادة
على طول  ألن جناح أو غري النجاح التعليم يعتمد .املؤسسات الرمسية وغري الرمسية

 صلبة تلك املواد الدرس يتمكن ابلطلبة.و 
لدرس و ترتيبها بعض مبادئ عامة جيب مراعتها ىف إختيار مادة  ا وهناك

 منها: 
، املعروضة املواديتطلب ذلك حرصا ووعيا من املعلم ىف إختيار صحة املواد، و  .1

 فال يعرض على التالميذ إال ما هو صحيح من انحية الفكرة و األسلوب.
ق مستواهم العقلي فال تكون فو  ا لعقول التالميذ من حيث مستواها،مناسبته .2

 عقلي فيستهزئون هبا.ال دون مستواهم الفيملون منها، و 
 ابلبيئة الىت يعيش فيها.املختارة مرتبطة حبياة التلميذ و  املوادأن تكون  .3
 مناسبة لوقت احلصة  املوادجييب أن تكون  .4
يرتبط منطقيا، حبيث يبىن كل جزء على سابقة و  ترتيبا املوادجيب أن ترّتب  .5

 بالحقه من غري تكلف
من املستحسن أن شهور السنة، و ر إىل وحدات توزع على أن تقسم مادة املقر  .6

 يسري حسب قوانني التعلم ابلبدء ابلسهل مث التدرج إىل الصعب.
أو ربط موضوع الدرس بغريه  درس اجلديدة مبادة الدرس القدمية،ربط مادة ال .7

 . املوادمن موضوعات 
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درسي حيتاج على مواد الداعمة، ابإلضافة إىل مواد الرئيسية يف كتاب امل
الداعمة لكتب املدرسية العربية تشمل عن: القاموس، وكتب خمطط أن مواد و 

 56التدريب، وقراءة الكتب، وكتاب التوجيهية ملعلم.
 القاموس .1

يف دراسة اللغة أن وجود قاموس مهم جدا السيما عن تعلم اللغة العربية ألن 
ستفادة وخاصة من حيث ابلقاموس ميكننا أن نعرف الكثري عن اللغة العربية امل

 57األسلوب.ت و املفردا
 التدريب  كتب .2

أما ابلنسبة كتب التدريب هناك نوعان مها كتاب ممارسة املكتوبة وكتاب ممارسة 
ة الناطقة. ويهدف إىل تدريب الطلبة على استخدام املفردات يف مجلة الصحيح

تدريسها يف شكل ممارسة املكتوبة أو على أساس أمناط اجلملة اليت مت 
 58االتصاالت.

 كتب القراءة .3
يف تدريس اللغة العربية، جيب أن يتم االنتهاء من كتاب املدرسي م  كتب 
القراءة. يف هذه احلالة يتم ترتيب املفردات وكذلك أمناط اجلملة يف القراءة م  
سياق اجلمل املختلفة. واهلدف ليس سوى لتدريب الطلبة على استخدام 

 59املفردات وأمناط اجلملة يف أشكال خمتلفة.
 د ملعلماملعتم كتاب .4

أما املراد من كتاب املعتمد ملعلم هو أنه حيتوي على بعض التعليمات حول 
استخدام الكتاب العريب ملعلم الذي سيقوم بتدريسه. واملقصود أن املعلم ميكن 
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أن يقدم حقا املوضوع جيدا وفقا لغرض من إعداد الطريقة والنهج وتقنيات 
 60العرض.

 61أيضا معلومات داعمة املقدمة:ابإلضافة إىل املواد الداعمة هناك 
 لتوسي  رؤية املتعلمني .1
إبالغ مصادر القراءة اليت متكن استخدامها كمرج  أو إثراء املعرفة من  .2

 املتعلمني.
إبالغ عن مصادر التعلم اليت متارس املفاهيم أوالطريقة أو الفكرة اليت تتم  .3

 دراستها.
 تقدمي املواد اللغة مبادئ ىفإلعداد مواد تعليمية اجليدة، جيب أن نعترب 

أن  مبادئ ىف تقدمي املواد اللغة العربية. أما كتاب املدرسي الذي ال يعترب العربية
تكون مشكلة واضحة يف حتقيق األهداف. تلك املبادئ هي اختيار )اختيار املواد(، 

فإن أفضل كتاب  62وتدرج )مستوية(، و تقدمي )العرض( وممثلني )دورة التدريبية(.
فأكمل الدروس الذى كفئه. كتاب مدرسي اللغة العربية الذي له جودة املدرسي، 

 فيساعد طبقة من تعليم اللغة العربية واضحة.
 االختيار .1

االختيار هو الفحص يف هذه احلالة هو اختيار املواد، واختيار حيتاج إىل 
فة. العقد ألنه ال ميكن لتعليم مجي  املواد املوجودة يف لغة الواحدة أو جمال املعر 

يف اختيار مواد تعليم اللغة، هناك بعض األشياء اليت تؤثر، من بني أمور أخرى، 
  63هي: الغرض من برانمج التعلم، ومستوى إتقان املتعلمني، ومدة الربانمج.

فمن اجملاالت يف اللغة العربية هي جمال املفردات هو أسهل لتحديد 
من الكلمات يف اللغة  وينبغي يف الواق  أن يتم اختيار بسبب مئات اآلالف
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فقط يتم تعليم بضعة آالف أو املعروف معناه. املثال: تفضل الكلمات اليت هي 
يَ َرْى"، -يَ ْنظُُر" بدال من "رََأىْ -سهلة التعلم وغالبا ما تستخدم كما "َنظَرَ 

 و"بَ ْيٌت" بدال من "َمْنزٌِل".
 التدرج .2

 العرض بعد اختيار املوضوع، جيب أن يكون هناك تدرج أو طبقة يف
ألن املواد اليت مت اختيارها ال متكن تدريسها يف وقت واحد. التدرج هو زايدة 

 Syamsudin وض   64مستوى أو خطوة فرز املواد اليت مت اختيارها أو تدريسها.
 65وجدات خطوتني رئيستني يف التدرج: Mackey يف

 ينبغي أن يستند التجمي  إىل مبدأ التوحيد والتباين والتوازي.أ(  
جيب أن يستند التسلسل على مبادئ علم النفس التعلم، من عام إىل ب( 

 اخلاص، من موجزة إىل طويلة، من بسيطة إىل معقدة.

مثال من تدرج املوضوع: تفضل مواد البسيطة من مواد أكثر تعقيدا، 
" اسم  املواد"اسم اإلشارة" )هذا، هذه، ذلك، تلك( من  املوادمثل 

 اإلستفهام".
 العرض (أ

جتاوز مرحلة االختيار والتدرج  فاملرحلة التالية هي عرض كيف بعد 
ميكن نقل و فهم املواد اليت مت اختيارها وجتميعها من قبل الطلبة. ويف هذه 
احلالة ترتبط العرض بكيفية ارسال املواد كي ميكن فهم املواد من قبل 

ب تعليم املتعلمني. يف هذه املرحلة من العرض، جتدر اإلشارة إىل أن يف كتا
 66اللغة هناك شيء تؤكد، وهي التعبري واحملتوى.

 املمثلني   (ب
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املمثلني هو تكرار يف هذا السياق يعرف أبنه تعزيز أو تدريب أو 
شحذ. شحذ هو خطوة اختاذها مبؤلف كتاب املدرسي حبيث ميكن هضمها 
ة املواد املقدمة واستيعاهبا من قبل الطلبة إىل الكفاءة اللغوية اليت هي مستعد

 67الستخدام.

 املبحث الرابع : املدخل البنائي
 تعريف البنائي .أ

هي نظرية حول املعرفة والتعلم. فهو يصف كاًل من "املعرفة" وكيف  البنائي
استناًدا  68.حيث يقوم األطفال إبحداث معاين بناًء على جتربتهم السابقة"يعرف". 

، تصف النظرية املعرفة، إىل العمل يف علم النفس، والفلسفة، والعلوم، والبيولوجيا
ليس كحقائق يتم نقلها أو اكتشافها، ولكنها تفسريات انشئة، تنموية، غري 
موضوعية، قابلة للبقاء من جانب البشر الذين يشاركون يف صن  املعىن يف خطاب 

 69.اجملتمعات الثقافية واالجتماعية
عرفته "البنائية تدور حول ما ميكن م هيالبنائي  املدخلبشكل عام، فإن 

وكيف تتطور املعرفة. البنائية هي طريقة للتدريس، وم  ذلك كانت البنانية قوة دافعة 
قوية يف العديد من جماالت التعليم، وأنتجت منظورًا جديدًا عن عمليات التعلم و 

إذن، فإن البنيوية تدور حول ما ميكن معرفته وكيف تتطور املعرفة  70.التدريس
 ديد يف عملية التعليم والتعلم.والبناءة هي أيًضا منظور ج

شكل التعلم يُنظر إىل هذا املنظور على أنه عملية تنظيم ذايت للتصارع م  
التناقض بني النماذج الشخصية املوجودة يف العامل والرؤى اجلديدة املتناقضة، وبناء 
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متثيالت جديدة ومناذج من العقيدة ابعتبارها مشروًعا ذا مغزى إنساين م  أدوات 
ة ثقافًيا كرمز، ومواصلة التفاوض هذا املعىن من خالل النشاط االجتماعي مطور 

 .التعاوين واخلطاب والنقاش يف جمتمعات املمارسة
كنظرية فلسفة يف بناءاملعرفة بصفة عامة، وهذا يعين أن   بدأت النظرية البنائي

ة وضبط اهلياكل املعرفة مبنية من عملية دمج املعرفة اجلديدة يف اهلياكل املعرفية احلالي
الفلسفة األساسية هي أن  71املعرفية م  املعلومات اجلديدة اليت مت احلصول عليها.

التعلم حيدث عندما يقوم األطفال بنشاط إبجراء تغيريات إدراكية من خالل 
االكتشاف الشخصي للمعرفة والتفاعالت االجتماعية، ال ميكن فصل تطور 

العاطفي واألخالقي، مما يؤدي مًعا إىل حتقيق األطفال املعريف عن منوهم الفكري و 
 .وفًقا لذلك ، يعمل املعلمون أساًسا كميسرين ومبدعي البيئة 72الرفاهية.

كنوع من تطوير املذهبني  السلوكي واملعريف. خيتلف    ظهرت النظرية البنائية
هذان املذهبان يف رأيهما عن نظرية التعلم يرى املذهب السلوكي أن التعلم نشاط 
يتعلق ابلتدريب، واملمارسة، والتعزيز وتكوين العادات. وأما املذهب املعريف يرى أن 
التعلم نشاط حيدث نتيجة جهود الفرد يف  إعطاء املعىن خلرباته اليت تتعلق ابلبيئة اليت 

إضافة إىل ذلك فالتعلم ابلنسبة للسلوكني حيدث نتيجة تعرض الكائن  73حييط هبا.
استجابة انجتة عن هذا املثري. وعن طريق تكرار الكائن احلي احلي ملثري معني تتبعه

  74االستجابة تثبت هذه االستجابة عنده. لنفس
البنائية االهتمام يف البحوث الرتبوية ابعتبارها بيداغوجيا شرعية  تلقت

لالخنراط يف العلوم. التفاعل االجتماعي ضروري إلنشاء املعرفة يف العلوم ألن هذه 
تفاعالت تساعد الطالب على بناء فهم عملي ملفاهيم املستوى العايل األنواع من ال
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الصعبة الالزمة للنجاح أكادميًيا. غالًبا ما حيدث أفضل تعليم عندما يكون لدى 
الطالب فرص للتعبري عن مالحظاهتم وتلقيها حول أفكارهم ، واملشاركة يف أنشطة 

هم البعض. أقرب إىل التفكري مجاعية بشكل متكرر ومشاركة مسؤولية التعلم م  بعض
املنفتح يف املنزل ، وروح االستفسار والتفكري النقدي تشكل أساس املنهج حيث يتم 
تشجي  املتعلمني على "استكشاف أسئلتهم اخلاصة والبحث عن معرفة جديدة 

 75.ومستوايت فهم من خالل املشاركة الفعالة
م املواقف اجلديدة فقط املبدأ الرئيسي هلذا النهج هو أنه ميكن للطالب فه

من حيث الفهم احلايل. يتضمن التعلم عملية نشطة يبين فيها الطالب املعىن من 
 76.خالل ربط األفكار اجلديدة مبعارفهم احلالية

أن املعرفة البنائية ال تنتقل ببساطة من معلم إىل  (1968) بياجيه قال
تنظر ( 2006) ويل وبيغكونوقال  طالب، ولكن بناؤها بنشاط من قبل عقل املتعلم. 

البنائية املعرفية إىل التعلم على أنه عملية نشطة يبين فيها املتعلمون أفكارًا أو مفاهيم 
ابإلضافة إىل ذلك، تؤكد البنائية أن  77جديدة استناًدا إىل معارفهم احلالية / السابقة.

معىن  الناس يتعلمون بشكل أكثر فاعلية عندما يشاركون يف بناء أعمال فنية ذات
شخصي. من األمور األساسية يف البنائية فكرة أن يلعب املتعلمون دورًا نشطًا يف 

 ."بناء" معانيهم اخلاصة
جيادل البنائني أبن األفراد يلعبون دورًا نشطًا يف بناء  (1995) فيليبسكان 

يتم ( إن 2005) وبيلر . وزاد سنومان ومعارفهم اليت يتم إجراؤها بداًل من اكتشافها
قيق التعلم عندما يكون لدى األفراد معىن للمعلومات اجلديدة من خالل تصفيتها حت
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البنائية هي  78.ضد جتارهبم السابقة واملعارف املوجودة لبناء إطار معرفة جديد وفهم
نظرية للتعلم تناسب جمموعة متنوعة من أساليب التعلم النشط، واليت تشمل التعلم 

 . االستقصائي والتعلم التجرييب القائم على حل املشكالت والتعلم
ويرى كثريت من الرتبويني أن البنائية تكونت نتيجة جلهود عدد من العلماء 
والفالسفة كانت أفكارهم امتدادا للنظرية البنائية فيما بعد، هم جيامبتسا فيكو، هو 
فيلسوف اإليطايل، أنصاراملذهب النقدي،  يب؈رموريووروبرت تشمري وتشارلز 

لذين مها من املذهب الداروين، وجان بياجيه هو الذي قدم للبنائية أهم داروين، ا
البنائية  79أفكارها حول كيفية اكتساب املعرفة، ويعد بياجيه واض  للنظرية البنائية.

هلا الرؤية أن املتعلم يقدر على بناء فهمه ومعرفته من  من التنظرية علم النفس اليت
بارة أخرى أن املتعلم يقدر على أن جيعل نفسه أن حييط هبا. أو بع خالل البيئة اليت

وابلتايل ، ال ميكن نقل املعرفة مثل تلك من دماغ الفرد  80يتعلم من خالل خرباته.
 إىل فرد آخر ، ولكن جيب على كل فرد بناء املعرفة يف أدمغتهم. 

وفقا لبديل وفيشر يف ورضيو البنائية لديها خصائص اكتساب املعرفة كمنتج 
إن اكتساب هذه املعرفة هو . املنظمة نفسها من قبل األفراد يف بيئات معينة ألنشطة

ابلتأكيد نتيجة التحقيقات اليت أجراها األفراد الذين سيشجعون مبادرات االستقالل 
والتعلم يف األفراد. وفًقا لريتشاردسون ، هي حالة يبين فيها األفراد فهمهم اخلاص 

 81، فضالً عن األفكار والظواهر اليت يرتبطون هبا.هبناًء على ما يعرفونه ويؤمنون ب
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لألنصاري، فإن نظرية التعلم البنائية هتتم بكيفية اكتساب األطفال  وفًقا
مبعىن، جيب أن يكون التالميذ نشطني عقليًا يف   82للمعرفة يف التفاعل م  بيئتهم.

  من التالميذ أن بناء هياكل معارفهم بناًء على نضجهم املعريف. مبعىن آخر ، ال يتوق
يكونوا زجاجات صغرية جاهزة لالستيعاب مبختلف املعارف وفًقا لرغبات املعلم. 
وابلتايل ، فإن الغرض من التعلم البنائي يتم حتديده من خالل كيفية التعلم ، أي 
خلق فهم جديد يتطلب أنشطة إبداعية مثمرة يف سياقات حقيقية تشج  التالميذ 

تفكري مث التوضيح. بناًء على التعريفات املوصوفة أعاله ، على التفكري وإعادة ال
ميكن االستنتاج أن البنائية هي حالة حيصل فيها األفراد على املعرفة كمنتج 

، وكذلك األفكار والظواهر قائمة على ما يعرفونه ويؤمنون بهألنشطتهم التنظيمية ال
 اليت يرتبطون هبا يف بيئة معينة.

 83التعلم املنظور البنائي هي كما يلي:األسباب الستخدام  بعض
 وجهة نظر مفادها أن التعلم عملية نشطة وديناميكية وعمومية. .1
، لكنهم فظ معارف جديدة، ال يُتوق  من التالميذ حبناًء على هذا العرض .2

يربطون املعلومات اجلديدة ابملعرفة السابقة من أجل تكوين معرفة جديدة ذات 
 معىن.

 البنائيمبادئ   .ب
، املعرفة تكيفية، مفهوم املعرفةالبنائي:  ادئمبال ستيف وغلي إن ق كما

فكرة املثلية املتساوية، حقيقة القواعد ، حقيقة كوكبة، التغيريات املفاهيمية الضرورية
 84 .التقليدية، أمهية التفاعل االجتماعي، بناء "اآلخرين"، بناء التعددية

                                                           
82

 Bansu Ansari, Komunikasi Matematik Strategi Dan Manajemen Belajar (Banda Aceh: Pena, 

2016). 
83

 Utari Sumarmo, “Berpikir Dan Disposisi Matematik Serta Pembelajarannya,” UPI (2013): 
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 Leslie P. and Jerry Gale Steffe, Constructivism in Education (New York and London: The 
University of Georgia, 2009). 
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مواجهة املشكالت  كما يلي:اخلمسة للرؤية البنائية هي   األساسيةاملبادئ 
إجياد املفاهيم الرئيسية ألمهية السؤال، هيكل التعلم حول ، ذات الصلة ابلتالميذ
ضبط املناهج الدراسية للرد على افرتاضات التالميذ، تقومي ، وتقومي آراء التالميذ

 85 تعلم التالميذ يف سياق التعلم.
 

 عناصر البنائي .ج
 86البنائي فهي : عناصر

 
  البنائية

 البنائية املعرفية البنائية االجتماعية والثقافية
 فيجوتسكي،

 نظرايت املمارسة االجتماعية
 بياجيه،
 البنائية

 اتريخ الفلسفة

الواق  ميكن أن يكون موضوعيا 
 وخلقيا واجتماعيا

يرتاوح من املوضوعية إىل 
 البنيوية اجلذرية

 علم الوجود

 نظرية املعرفة عقالنيةال التجريبية والعقالنية وبناء املعرفة
بناء معىن موضوعي يف منطقة 
التنمية القريبة م  نظرائهم أكثر 

 دراية

، من خالل التواصل م  اآلخرين
 الصراع لبناء معىن شخصي

 نظرية التعلم

مهارات التفكري املرنة وممارسات 
 اجملال للتعلم مدى احلياة

أهداف التعلم  خلق التفسريات وتفسري املعرفة
 يالرتبو 

مهام أصيلة التلمذة املعرفية.  التعلم ابالكتشاف؛ ليغو،   تربوية
                                                           
85

 Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran. 
86

 David Porcaro, “Applying Constructivism in Instructivist Learning Cultures,” Multicultural 
Education and Technology Journal 5, no. 1 (2011): 39–54. 
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وجهات نظر متعددة / اجلدال؛ 
CSCL .تعليمات الراسية .

والتعلم القائم على املشكلة / 
 القائم على االستفسار

األهداف املتفاوض عليها، موارد 
 متعددة

مركز التعلم واملشارك يف جمتم  
 املمارسة

ومركز  منشئ نشط للمعرفة
 بيئة التعلم

 دور املتعلم

يرتاوح من احلد األدىن املوجهة  امليسر. مدرس؛ واملعلم
 إىل امليسر

 دور املعلم

أهداف متعددة السياقية. تقييم 
 أصيلة

أهداف متعددة السياقية. تقييم 
 أصيلة

 تقييم

 

 مؤشرات البنائي .د
 87البنائي فهي : مؤشرات

 علم دائًما حمور التدريس. أنشطة الكتب املدرسية ال جتعل امل1
 . ختتلف األنشطة لتشمل التعلم التعاوين2
 . يوفر الكتاب املدرسي للطالب أنشطة تؤدي إىل التفاعل م  أقرانه والتعلم منه3
 . يقدم الكتاب املدرسي أنشطة تعليمية أصيلة4
 . التعلم اجلديد مبين على التعلم السابق5
 . أنشطة احلوار موجودة6
 سقاالت موجودة. أنشطة ال7
 . مينح الكتاب املدرسي التالميذ الفرصة إلدارة تعلمهم8
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، تاب النصي احملتوى أبشكال خمتلفة، على سبيل املثال قراءة كتاب. يعرض الك9
 ، رسم صورةحث يف اإلنرتنت، مناقشة املوضوعالب

. يساعد الكتاب املدرسي يف جعل الروابط بني التعلم السابق واحلايل واضحة 10
 لطالبل
 . يوفر الكتاب املدرسي مناقشة تفاعلية اجتماعية م  املعلم أو بدونه11
 . يوفر الكتاب املدرسي سياقًا مفيًدا للتعلم12
 . يساعد الكتاب املدرسي يف تنمية وعي املتعلمني مبعرفتهم الفوقية13
. يشج  الكتاب املدرسي املتعلمني على استخدام خرباهتم يف تفسري معانيهم 14

 كل نشط.بش
 . يساعد الكتاب املدرسي يف جعل املتعلم متعلًما نشطًا.15
 . يركز الكتاب املدرسي على األسئلة املفتوحة.16
 . يركز الكتاب املدرسي على أسئلة ذات إجاابت متعددة وخمتلفة17
 . يقدر الكتاب املدرسي وجهة نظر الطالب.18
 ري العايل املستوى.. يستخدم الكتاب املدرسي أسئلة الستهداف التفك19
 . يقدر الكتاب املدرسي تفكري التالميذ بدالً من الرتكيز على اإلجاابت.20
 . يركز الكتاب املدرسي على تطوير مهارات التالميذ الفوقية املعرفية21
. خيلق الكتاب املدرسي بيئة غنية ابلتجارب اليت تزيد من فرص تعلم التالميذ  22

 كمشاركني نشطني.
لكتاب املدرسي على معرفة التالميذ وأهدافهم السابقة ويتعامل معهم . يركز ا23

 بعناية.
 . يقدم الكتاب املدرسي سياقات تعليمية ختلق تفاعالت اجتماعية.24
، يركز الكتاب املدرسي على تطبيقات عند استخدامه م  أجهزة الكمبيوتر. 25

 الربامج التفاعلية والتعاونية.
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 أنشطة مجاعية للتالميذ.يوفر الكتاب املدرسي  .26
. يهتم الكتاب املدرسي ابلذكاء املتعدد بني التالميذ، ويتعامل بعناية م  تطور 27

 مجي  القدرات املتاحة.
. يوفر الكتاب املدرسي مواقف تعليمية تضمن إبقاء التالميذ منخرطني يف 28

 أنشطة متيل.
 ئلة.. يوفر الكتاب املدرسي أنشطة تسمح للتالميذ بطرح األس29
 يسعى الكتاب املدرسي عن عمد إىل ربط املواضي  بني الدورات. .30
. يهتم الكتاب املدرسي ابملوضوعات العامة يف املوضوع أكثر من اهتمامه 31

 ابملعلومات
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 

ممنهجية البحث هي الطريقة اليت يتعني على الباحثة أن تلتزمها يف حبثها. 
ويف هذا البحث، استخدمت الباحثة منهجية البحث لبحث عن تقومي مواد تعليم 
اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة على ضوء النظرية البنائي. تكون منهجية 

عناصر، وهي: منهجية البحث، ونوع البحث، ومصادر البياانت،  5البحث من 
 ت.وطريقة مج  البياانت، وطريقة حتليل البياان

 منهج البحث .1
منهج هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي، ألن الباحثة يصف عن 
تقومي مواد تعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة على ضوء النظرية البنائي. 

 8889أما البحث الكيف هو البحث املستخدم بياانت حقيقية يف حتليل املسألة.
ملصورة من خصائصه. عرفنا البحث عملت البحث الوصفي بوصف الظاهر ا

الوصفي أبنه عبارة عن طريقة لوصف املوصوع املراد دراستها  من خالل منهجية 
عملية صحيحة، وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقيمة معربة 

 ميكن تفسريها.
 نوع البحث .2

ناقشة نوع هذا البحث هو حبث مكتيب، والذي استخدم مصادر املكتبة يف م
املشاكل الرئيسية املشاكل الفرعية اليت متت صياغتها. يرى نزير أن البحث املكتيب هو 
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89
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طريقة مج  البياانت مبطالعة الكتاب، واملطبوعات، واجلريدة، والبحث، والتقرير 
 املعلقة مبشاكل اليت يريد احنلت املشكلة.

 مصادر البياانت  .3
وتتكون مصادر البياانت يف  90مصادر البياانت هي كيفية حتصيل البياانت.

 هذا البحث على مصدرين:
مصدر البياانت األساسي هي البياانت اليت مجعها الباحثة بنفسها من  ( أ

وأما املصدر االساسي يف هذا البحث هو مواد تعليم  91املصدر األصلي.
 اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة.

يف مادهتا العلمية أساسا على مصادر البياانت الثانوي هي اليت تعتمد   ( ب
املصادر األساسية األوىل، فتعرض هلا ابلتحليل، أو النقد، أو التعليق، أو 

وتتكون هذه املصادر الثناوية من أرشيف اجلرائد واجملالت،  92التلخيص.
والربامج الواثئقية أو اإلخيارية، والصور، والبياانت الرمسية، وتقارير 

 لية. املنظمات احملولية أو الدو 
 طريقة مج  البياانت .4

طريقة مج  البياانت هي طريقة اليت استخدمت الباحثة يف حتصيل البياانت حىت 
الباحثة تقنية  تاكتسب قصد البحث. مث لتحصيل البياانت احملللة، فاستخدم

 93القراءة وتقنية التسجيل.
 94طريقة القراءة هي طريقة فهم النص لطلب بياانت البحث وشرحها. ( أ

 كما يلي:  وخطواهتا
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 قراءة مواد تعليم الللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة (1
 95فهم النمط النظرية البنائ فيه (2
إعادة القراءة لتثبيت الفهم عن منط النظرية البنائ يف مواد تعليم اللغة  (3

 العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة
كتساب تعريف الكلمات أو اجلمل اليت حتتوي على املعلومات ال  (4

 البياانت. 
طريقة التسجيل هي طريقة اليت مج  البياانت ابلتسجيل كبديلة الباحثة يف  ( ب

 مج  البيياانت
تسجيل اإلجراءات البنائ لتحليل مواد تعليم اللغة العربية لوزارة شؤون  (1

 الرتبية والثقافة
تقومي املواد يف مواد تعليم  تسجيل البياانت عن املنهج والتقنية يف عملية  (2

 للغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة. ا
 طريقة حتليل البياانت .5

طريقة حتليل البياانت هي طريقة اليت استخدمت الباحثة يف ختام حبث العلمي. إذا  
استخدمت  96كانت مج  البياانت مل حيللها، فتكون البياانت ال معىن هلا.

يلس وهابرمان أن الباحثة بتحليل البياانت منوذج ميلس وهربمان. وشرح م
االنشطاة يف حتليل البياانت الكيفية جتري متفاعلة ومستمرة حىت تثبت نتيجة 
البياانت املنشودة ابألنشطة تقليل البياانت، وعرض البياانت، وانسحاب 

 97االستنتاج. 
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تقليل البياانت هي التلخيص، واختيار األشياء اهلامة، والبحث عن املوضوع  ( أ
وأما اخلطوات يف هذا البحث كما  98اد غري حمتاجة.واألسلوب، وإلغاء املو 

 يلي:
 اختصرت الباحثة عن البياانت املكتسبة (1
تقومي املواد يف مواد  تعيني البياانت املتعلقة ابملوضوع الذي حيتوي على  (2

 تعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة. 
مواد التعليم اللغة اختيار البياانت اعتمد على منط النظرية البنائ يف  (3

 العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة
 حذف البياانت غري متعلقة ابملوضوع (4

عرض البياانت هي مرحلة املعلومات الرتكبة، وعرضت الباحثة البياانت  ( ب
بشكل مبسط، ابلرسم البياين، وربط العالقة بني االصناف، وض  املخطط 

أن أغلبية األدوات املستخدمة يف االنسيايب، وغريها. وقال ميلس وها برمان 
وأما اخلطوات يف هذا البحث كما 99البحث الكيف هي النصوص الروائية. 

 يلي:
 تبسيط البياانت املكتسبة   (1
 احتفت الباحثة البياانت ابجلدول أو ابلنص الروائي التأويل (2

ج(   انسحاب االستنتاج هو نشيطة احلليلية يف حتصيل البياانت األساسية 
وأما اخلطوات يف هذا البحث كما  100مناسبة ابملفهوم املؤكد. ويصليحها

 يلي:
 ( يراج  البياحثة البياانت التثبيت خطيئا1
 ( انسحاب االستنتاج البياانت بتأويل اللغة نفسه 2
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

وبعد أن قامت الباحثة بشرح منهجية البحث فيما يتعلق ابحلصول على 
على ضوء  تقومي املواد لتعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة ت تتعلق البياان

وللباحثة فرصها يف هذا  ، فبدأ يقوم بعملية عرض البياانت وحتليلها.النظرية البنائية
تعليم اللغة العربية من جهة  حمتوى مادةالفصل لتوضيح البياانت وحتليلها عن 

 على ضوء النظرية البنائي.الثقافة الرتبية و لوزارة شؤون االحتياجات 
لوزارة شؤون الرتبية والثقافة تعليم اللغة العربية من جهة االحتياجات  حمتوى مادة .أ

 على ضوء النظرية البنائي
 على تنفيذ أنشطة التعلم املستقلة التالميذتسهل املواد التعليمية  .1

إىل  التالميذ يهدف التعلم القائم على البنائية إىل استكشاف قدرات
. تعترب املواد التعليمية املوجودة يف الكتاب أداة تالميذأقصى حد موجود لدى ال

للتعلم املستقل حبيث ال تعتمد فقط على تفسريات  التالميذميكن أن تعزز محاس 
 املعلم.

أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 
القيام أبنشطة تعليمية  التالميذيتضمن مادة تسهل على والتعليم والثقافة فهو 

 على النحو التايل: 16مستقلة. األدلة مذكورة يف الكتاب املدرسي يف الصفحة 
: استخدام نص بسيط حيتوي على جذب   4.1 الكفاءات األساسية

االنتباه، والتحقق من الفهم، وتقدير األداء اجليد، وطلب التعبري عن اآلراء، من 
ل االهتمام ابلوظائف االجتماعية، وبنية النص، والعناصر اللغوية الصحيحة خال

 .ويف السياق
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املؤشرات: كتابة احلروف على الكلمات املتقاطعة تشكل ساللة مكتوبة  
 ألفراد األسرة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

على الصورة، ميكننا أن نرى أنه من خالل هذه اللعبة التعليمية،  بناء 
ت فراغهم عن طريق ملء الكلمات املتقاطعة اليت يوفرها ميكن للطالب ملء أوقا

، ألن التالميذالكتاب. هذه أيًضا وسيلة لتعزيز الفهم املوجود ابلفعل لدى 
ميكنهم ممارسة املعرفة اليت تعلموها بسعادة أثناء تعليمهم من قبل  التالميذ

أيًضا إىل  التالميذمعلميهم. ابإلضافة إىل ذلك ، تدعو هذه املادة التعليمية 
استكشاف مدى املعرفة اليت لديهم ابلفعل ليصبحوا قصة. هذا يتوافق م  نظرية 

القيام أبنشطة  التالميذالبنائية اليت تشرح أن املواد التعليمية ميكن أن تسهل على 
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تعليمية مستقلة وال تركز بشكل كبري على املعلم ابعتباره حمور تركيزهم يف 
 التدريس.

 ليمية على أنشطة خمتلفةحتتوي املواد التع .2
املواد التعليمية اجليدة هي مواد تعليمية ليست رتيبة ، ولكن جيب أن 

. التالميذحتتوي على أنواع خمتلفة من األنشطة اليت ميكنها استكشاف قدرات 
 ألن التعلم القائم على البنائية هو يف األساس تعلم إبداعي وليس ممالً.

ادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية أما كتاب اللغة العربية للصف احل
القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 

 من الكتاب على النحو التايل: 84مستقلة. واألدلة مذكورة يف الصفحة 
إن إنتاج نص بسيط حيتوي على فعل العطاء وطلب  :الكفاءات األساسية

ود األشياء ، من خالل االهتمام ابلوظائف االجتماعية، املعلومات املتعلقة بوج
 وبنية النص، والعناصر اللغوية الصحيحة ويف السياق.

 .ترتجم اجلمل كتابًة ابهليكل الصحيح :املؤشرات
 
 
 
 
 
 
 
 

على الصورة، ميكننا أن نرى أن هذه املادة التعليمية متنوعة وليست  بناء
من  التالميذالنظرية البنائية اليت سيتمكن رتيبة. تتوافق هذه املادة م  تطبيق 
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خالهلا من التفكري يف املواد اليت ميكنهم املشاركة فيها بشكل مباشر يف التعلم. 
 ابخلربة. التالميذحبيث يتمت  

نظرية البنائية لديها رؤية أن املتعلمني قادرون على بناء فهمهم ومعرفتهم 
رى ، يستطي  املتعلمون جعل أنفسهم من خالل البيئة احمليطة هبم. أو بعبارة أخ

 يتعلمون من خالل جتارهبم.

 حتتوي هذه املادة التعليمية على أنشطة تعاونية .3
التعلم املمت  هو التعلم الذي ميكن للطالب أن ينشطوا فيه يف التعبري عن 

يف  التالميذآرائهم. ميكن القيام بذلك عن طريق املناقشات اجلماعية. سيناقش 
اآلخرين يف اجملموعة.  التالميذحون األسئلة ويتبادلون األفكار م  جمموعات ويطر 

 ابلطب  ، سيكون هناك تعلم تعاوين.
أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 

القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 
 ن الكتب املدرسية على النحو التايل:مستقلة. األدلة مدرجة م

: استخدام نص بسيط حيتوي على إجراءات 4.3 الكفاءات األساسية
تطلب اإلذن، واألمر، واحلظر، م  مراعاة الوظائف االجتماعية، والعناصر 

 اللغوية الصحيحة ويف سياقها
 لفعل األمر و النهي.املؤشرات: تطبيق القواعد النحوية الصحيحة 
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على الصورة، ميكننا أن نرى أنه يف هذه املادة التعليمية يوجد تكامل  ءبنا 
واملعلمني والبيئة احمليطة مما  التالميذللتعلم بني التفاعل االجتماعي والتعاون بني 

أنفسهم، ألن املعرفة مبنية من  التالميذيؤدي إىل انتقال اجتماعي بني املعلم و 
املعرفة احلايل وتكييف بنية املعرفة م  عملية دمج املعرفة اجلديدة يف هيكل 
 املعلومات اجلديدة اليت مت احلصول عليها. 

لذلك، يف أنشطة التدريس والتعلم، ال يتم طرح النظرية أو املواد فقط، 
يشاركون أيًضا أو يُطلب منهم أن يكونوا عمليني و / أو يطبقون  التالميذولكن 

ألنه وفًقا لنظرية البنائية، فإن مشاركة املعرفة العربية اليت مت احلصول عليها. 
هي املفتاح الرئيسي لتطبيق نظرية البنائية. كما ذكر ديفيد بوركارو، ذكر  التالميذ

م  أشخاص  التالميذأن التعلم ابستخدام نظرية البنائية، جيب أن يشارك 
آخرين. الدراما هي واحدة من األلعاب املناسبة ملمارسة التفاعل االجتماعي 

 الب.للط

 توفر املواد التعليمية أنشطة تعليمية حقيقية .4
جيب أن تغطي املواد التعليمية املوجودة يف الكتب املدرسية احلياة الواقعية 

يف بيئة ريفية، لذلك  التالميذ. على سبيل املثال، يعيش التالميذاليت يعيشها 
يفية. جيب أن يكون للموضوع املوجود يف الكتاب املدرسي عالقة ابلبيئة الر 

حيصلون على صورة واضحة ويكونوا قادرين على  التالميذيهدف هذا إىل جعل 
 تطبيقها يف احلياة اليومية.

أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 
القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 

 رج من الكتب املدرسية كما يليمستقلة. الدليل ُمد
: استخدام نص بسيط حيتوي على طلب  4.1الكفاءات االساسية 

االهتمام وفحص الفهم وتقدير األداء اجليد وطلب التعبري عن اآلراء، من خالل 
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االهتمام ابلوظائف االجتماعية وبنية النص والعناصر اللغوية الصحيحة ويف 
 سياقها

 .العبارات العربيةاملؤشرات: يذكر املفردات و 

 

 

 

 

 

 

على الصورة، ميكننا أن نرى أن اختيار املواد أصيل للغاية، ألنه  بناء 
قريب جًدا من احلياة الواقعية للطالب. ميكن أن يؤدي ذلك إىل زايدة جودة 

سيكونون أكثر تقباًل ألن لديهم ابلفعل معرفة أولية  التالميذألن  التالميذتعلم 
 مر كمضخم للمعرفة احلالية.ووظائف التعلم املست

 

 حتتوي املواد التعليمية على أنشطة احلوار .5
جيب أن تغطي املواد التعليمية يف الكتب املدرسية العربية املهرة املطلوبة 

ابللغة العربية  التالميذمثل االستقامة والقرعة والكالم والكتاب. املهرة اليت تنشط 
التعليمية مادة يف شكل حمادثة أو  هي مهرة كالم. لذلك جيب أن تتضمن املواد
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حوار ميكن للطالب ممارستها م  أصدقائهم أمام الفصل. سيساعد هذا املعلم 
 على تقييم نتائج احملادثة وتقدمي تصحيحات عندما حيدث خطأ ما.

أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 
القيام أبنشطة تعليمية  التالميذة تسهل على والتعليم والثقافة فهو يتضمن ماد

 من الكتاب املدرسي على النحو التايل: 25مستقلة. األدلة مدرجة يف الصفحة 
حيتوي على فعل العطاء  : استخدام نص بسيط4.5الكفاءات األساسية 

وطلب املعلومات املتعلقة ابألحداث أو األحداث اليت مت تنفيذها أو حدثت يف 
ل االهتمام ابلوظائف االجتماعية، وهيكل النص، والعناصر املاضي، من خال

 اللغوية الصحيحة ويف سياقها.
 املؤشر: نطق نص احملادثة ابلتنغيم الصحيح.
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، ميكننا أن نرى أن احلوار هو مترين ميكنه تعزيز ثقة الصورةا إىل استناد

على  التالميذ، سوف يعتاد أبنفسهم، ألنه من خالل املمارسة املستمرة  التالميذ
. التالميذالتحدث. ستساعد هذه العادة املعلمني حًقا يف استكشاف إمكاانت 

ألن الغرض األساسي من النظرية البنائية هو استكشاف وحتسني كل إمكاانت 
 .التالميذلدى 

تقدم املواد التعليمية احملتوى يف أشكال خمتلفة. على سبيل املثال قراءة الكتب  .6
 يف اإلنرتنت ومناقشة املوضوعات والرسم. والبحث

ستقدم مواد التدريس اجليدة جمموعة متنوعة من املوضوعات الشيقة. ليس 
فقط تقدمي النص ولكن أيضا تقدمي الصور وغريها. مث فيما يتعلق ابملناقشة ، 
جيب أن تستند أيًضا إىل األوقات مثل وجود نقاش حول اإلنرتنت. جيب أيًضا 

ة املمارسة املستخدمة متنوعة ، مثل مناقشة مواضي  معينة ، أن تكون أسئل
 يفكرون بشكل إبداعي. التالميذووصف الصور وما إىل ذلك جلعل 

أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 
القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 

 من الكتاب املدرسي على النحو التايل: 54ة. األدلة مدرجة يف الصفحة مستقل
استخدام نص بسيط حيتوي على إجراءات  :4.6الكفاءات األساسية 

للتوضيح والسؤال عن إجراء أو حدث يتم تنفيذه أو حدوثه ، من خالل 
االهتمام ابلوظائف االجتماعية ، وهيكل النص ، والعناصر اللغوية الصحيحة 

 السياق. ويف
املؤشرات قم بعمل مجل مكتوبة ابهليكل الصحيح وفقرات تبدأ من 

 الصورة.
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ميكننا أن نرى أن املواد التعليمية يف هذا الكتاب متعلمة  ،على الصورة بناء
ابلتكنولوجيا. هناك اقرتاحات للبحث عن مراج  على اإلنرتنت. ألنه يف العصر 

ا، من أجل توسي  نطاق معرفة إلزاميا أمر ت احلايل ، يعد استخدام اإلنرتن
البحث دائًما  التالميذ. وهذا يتوافق م  النظرية البنائية اليت تطلب من التالميذ

عن املعلومات املوجودة، حىت يكونوا أكثر إبداًعا وابتكارًا يف إنشاء تعلم ممت . 
ب يتطل Googleوم  ذلك ، هذا مقلق للغاية، ألن البحث عن املواد على 

 ا.جيدا توجيه

 توفر املواد التعليمية مناقشات تفاعلية اجتماعية م  املعلم وبدونه .7
 التالميذستعمل املواد التعليمية اليت ميكن أن ختلق تفاعاًل اجتماعًيا بني 

وهيئة التدريس على تعزيز الروابط العاطفية بني منفذي التعلم ، مما جيعل التعلم 
 أكثر إاثرة لالهتمام.

اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية  أما كتاب
القيام أبنشطة تعليمية  التالميذفهو يتضمن مادة تسهل على بوالتعليم والثقافة 

 من الكتاب املدرسي هي كما يلي: 96مستقلة. األدلة املذكورة يف الصفحة 
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وية : شرح الرسائل القصرية واإلعالانت الشف4.9الكفاءات األساسية 
واملكتوبة أو اإلخطارات بعبارات بسيطة حول األنشطة املدرسية، م  االنتباه إىل 

 .الوظائف االجتماعية، وهيكل النص، وعناصر اللغة
 .املؤشرات: القيام إبعالن كتايب

 
 
 
 

على  التالميذا إىل الصورة، ميكننا أن نرى أن املواد احلالية تساعد استناد
 التعلم. وهذا يتوافق م  نظرية البنائية. حيث يُطلب من أن يكونوا أكثر تعاواًن يف

 التالميذالعمل مًعا إلنشاء لوحة إعالانت. سيؤدي ذلك إىل تدريب  التالميذ
على تبادل األفكار ودمج اإلبداع وما إىل ذلك. جيب التأكيد على أن املوقف 

 الميذالتالتعاوين مهم للغاية، ألنه يف حالة عدم وجود موقف تعاوين بني 
 واملعلمني، سيكون التعلم سلبًيا للغاية ولن يرتك جتربة ممتعة.

 توفر املواد التعليمية التقييم يف شكل أسئلة مفتوحة .8
جيب أن حتتوي املواد التعليمية اجليدة على أسئلة ليس هلا إجاابت ضيقة 
فقط، مثل نعم وال اختيارات. وم  ذلك ، جيب أن حيتوي على أسئلة تتطلب 

من تطوير  التالميذاإلجابة إبجاابت مفتوحة. هذا حىت يتمكن  ميذالتالمن 
عقوهلم لتضمني أفكارهم بشكل أكرب يف اإلجاابت من خالل تقدمي إجاابت 

 تفسريية، على سبيل املثال تلك املتعلقة ابلعمليات والتفسريات وما إىل ذلك.
لرتبية أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة ا

القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 
 من الكتب املدرسية كما يلي 44مستقلة. الدليل ُمدرج يف الصفحة 
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: استخدام نص بسيط حيتوي على فعل العطاء الكفاءات األساسية
ت يف وطلب املعلومات املتعلقة ابألفعال أو األحداث اليت حدثت أو حدث

املاضي من خالل االهتمام ابلوظائف االجتماعية ، وهيكل النص ، والعناصر 
 اللغوية الصحيحة ويف السياق.

 املؤشرات: ترمجة اجلمل كتابةً 
 
 
 

 

 

 

 

 

على الصورة، يكون تقييم املادة يف شكل أسئلة مفتوحة، وليس  بناء
ملفتوح يعين عدم خيارات متعددة تقصر اإلجابة على الصواب أو اخلطأ. السؤال ا

. حبيث يقدر املعلمون بشكل أكرب التالميذتقييد اإلجاابت اليت ستظهر من 
ألن نظرية البنائية تركز أكثر على العمليات اليت  التالميذالقدرات اليت ميتلكها 

 حتدث عندما حيدث التعلم.

 التالميذتركز املواد التعليمية على تنمية املهارات ما وراء املعرفية لدى  .9



52 
 

 

أن ما وراء املعرفة ينقسم إىل ثالثة أنواع من ( 1979فالفيل )كشف 
املعرفة، وهي املعرفة حول االسرتاتيجيات، واملعرفة حول املهام املعرفية، ومعرفة 

، حبيث التالميذالذات. يف هذا الفصل الفرعي، توجد مواد تعليمية تتعلق بذكاء 
اخلاصة. ختلق هذه املواد  ميكن للطالب مناقشتها بعناية يف تطوير قدراهتم
كمشاركني نشطني.   التالميذالتعليمية بيئة غنية ابخلربات اليت تزيد من فرص تعلم 

نظرًا الرتباط املواد ببيئة حياة الطالب، فإهنا ستساعدهم بشكل كبري يف فهمها 
. توفر املواد التعليمية أنشطة مجاعية التالميذوفعلها. هناك أنشطة تبين إمكاانت 

 ب.للطال
أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 

القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 
 من الكتب املدرسية كما يلي 97مستقلة. الدليل ُمدرج يف الصفحة 

اإلخطارات، : يشرح الرسائل القصرية واإلعالانت أو الكفاءات األساسية
الشفوية والكتابة البسيطة عن األنشطة املدرسية من خالل االهتمام ابلوظائف 

 االجتماعية وبنية النص وعناصر اللغة
 .املؤشرات: القيام إبعالن كتايب
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تكوين  التالميذعلى الصورة، فإن هذه املادة التعليمية تطلب من  بناء 
مث مجعها إىل املعلم امليداين ذي جمموعات مث عمل لوحة إعالانت أو حظر، 

التفكري يف تعلمهم  التالميذالصلة. تطلب األنشطة يف هذه املادة التعليمية من 
حىت يعرفوا ما يفعلونه عندما ينجحون وعندما يفشلون يف التعلم. هذا النشاط 
هو تطوير املهارات فوق املعرفية للطالب. تعمل هذه املواد التعليمية على بناء 

بكيفية تعلمهم، حبيث يكونون قادرين على تقييم صعوبة املشكلة  لتالميذاوعي 
، ويكونون قادرين على مراقبة مستوى فهمهم، وقادرون على استخدام 
املعلومات املختلفة لتحقيق األهداف. هذه مهارة ما وراء معرفية جيب أن ميتلكها 

 .التالميذ
لها قادرة على مساعدة مت وض  تصور هلذه املواد التعليمية بطريقة جتع

املعلمني يف تطوير املهارات فوق املعرفية للطالب. تطلب األنشطة يف هذه املادة 
التفكري يف تعلمهم حىت يعرفوا ما يفعلونه عندما ينجحون  التالميذالتعليمية من 

 وعندما يفشلون يف التعلم.

أنشطة التعلم  أن يكونوا نشيطني يف تنفيذ التالميذتتطلب املواد التعليمية من  .10
 املختلفة.

يف هذا الفصل الفرعي، وجد الباحث أن املواد التعليمية اليت يوفرها 
بنشاط  التالميذالكتاب ، واليت هتدف إىل توفري موقف تعليمي يضمن مشاركة 

دائًما على املعلم بعد اآلن كمحور  التالميذيف أنشطة التعلم، حبيث ال يعتمد 
ميكن للطالب التعلم بشكل مستقل وفًقا لتجارهبم  تركيزهم. تعليم. وابلتايل ،

اخلاصة ، ولكن عندما ال يفهمون، يسألون املعلم. يعرض الكتاب املهام اليت 
 نشيطني. التالميذتتطلب أن يكون 
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أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 
القيام أبنشطة تعليمية  تالميذالوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 

 من الكتب املدرسية كما يلي 32مستقلة. الدليل ُمدرج يف الصفحة 
: استخدام نص بسيط حيتوي على هتنئة من 4.4الكفاءات األساسية 

خالل االهتمام ابلوظائف االجتماعية وبنية النص والعناصر اللغوية الصحيحة 
 ويف سياقها.

 .نئة ابلبنية اللغوية الصحيحةاملؤشرات: قم إبنشاء بطاقة هت
 

 

 

 

 

 

م  مالحظة يف الصورة أعاله أن التمارين املوجودة يف الكتاب تتطلب  
القيام ابلكثري من أنشطة التعلم املستقلة مثل استكشاف املواد أو  التالميذمن 

املراج  من اإلنرتنت، مث تتم إدارة املادة بشكل إبداعي وجتميعها للمعلم 
من ليسوا مستمعني فقط عندما  التالميذقييم، حبيث يتمكن للحصول على ت

 حيدث التعلم، لكنهم يلعبون دورًا نشطًا يف التعلم.

 تقدم املواد التعليمية سياق تعليمي خيلق تفاعالت اجتماعية. .11
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عاطفًيا واجتماعًيا حىت يصبحوا جذابني  التالميذتتضمن املواد التعليمية 
يف هذا الفصل الفرعي ، جيد الباحث املواد  على التعلم. التالميذوحيفزون 

أو  التالميذالتعليمية اليت ختلق تفاعاًل اجتماعًيا يف سياق التعلم بني املعلمني و 
واليت يتم جتميعها يف منوذج مناقشة بني اجملموعات. يتضح هذا  التالميذو  التالميذ

 من خالل بعض املهام يف الكتاب املدرسي.

ة للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية أما كتاب اللغة العربي
القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 

 مستقلة. األدلة مدرجة من الكتب املدرسية على النحو التايل:

 

 

 

 

 

 

 

تكوين  التالميذبناًء على البياانت الواردة، يطلب هذا التمرين من 
مناقشة املواد املقدمة ومقارنتها. ميكن للطالب البحث عن مراج  جمموعات مث 

يف كتب أخرى أو عرب اإلنرتنت وسؤال املعلم عما إذا كانت هناك مواد غري 
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مفهومة. وابلتايل، تصبح عملية أنشطة التعلم أكثر تفاعلية ونشاطًا حبيث يصبح 
 التالميذكد من أن أكثر اهتماًما ابلتعلم الذي حيدث. لذلك جيب التأ التالميذ

لديهم تفاعل اجتماعي م  أقراهنم والتعاون واملسامهة م  بعضهم البعض يف اختاذ 
 عملية التعلم.

لذلك، ال غىن عن التفاعل االجتماعي خللق املعرفة يف العلوم ، ألن هذا 
على بناء فهم عملي  التالميذالنوع من التفاعل االجتماعي ميكن أن يساعد 

 ستوى األعلى الالزمة لنجاحهم األكادميي.لتحدي مفاهيم امل

 يشمل التقييم تطبيق املعارف واملهارات .12
على قياس القدرات  التالميذال تقتصر املواد التعليمية اجليدة يف كتب 

. وم  ذلك ، فإن املعيار يف التالميذاملعرفية للطالب فقط ، ولكن أيًضا مهارات 
ارة ، وهي االستقامة والكالم والقرعة مه 4تعلم اللغة العربية هو مهارة إتقان 

والكتاب. ال ينبغي أن تكون أسئلة املمارسة املتاحة مثل اإلجابة على األسئلة ، 
والرتمجة ، وفرز اجلمل ، ولكن أيًضا على شكل أوامر مثل القراءة أمام الفصل ، 

 وممارسة احملاداثت م  األصدقاء وغريهم.
ي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية أما كتاب اللغة العربية للصف احلاد

القيام أبنشطة تعليمية  التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 
 من الكتب املدرسية كما يلي 21-20مستقلة. الدليل ُمدرج يف الصفحة 

: استخدام نص بسيط حيتوي على إجراءات تطلب الكفاءات األساسية
االهتمام ابلوظائف االجتماعية، وبنية النص، اإلذن والرتتيب، مبا يتماشى م  

 والعناصر اللغوية الصحيحة ويف السياق.
 .املؤشر: يذكر املفردات والعبارات العربية )عبارات طلب اإلذن والتهنئة(
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االستماع والنظر مث إعادة املادة. ألنه  التالميذيطلب هذا التمرين من 

، جيب أن يكون هناك تطبيق للمادة اليت تعلمها  التالميذ ملعرفة مدى فهم
. هذا التالميذ. هبذه الطريقة ، سيتمكن املعلم من تقييم نتائج تعلم التالميذ

يتوافق م  نظرية البنائية ألن التقييم اجليد هو تقييم يتم إجراؤه غالًبا ولكنه ال 
درس معرفة مدى جناح . من خالل هذه التمارين، ميكن للمالتالميذيثقل كاهل 

ا املواد اليت مل يتقنوها كثريًا حبيث يتمكن كل من أيض التالميذعملية التعلم ويدرك 
 من إصالح أوجه القصور املوجودة. التالميذاملعلمني و 

 التقومي تستخدم مواد التدريس األسئلة الستهداف مهارات التفكري العليا. .13
ى مستوايت خمتلفة من الصعوبة، جيب أن حتتوي املواد التعليمية اجليدة عل

ترتاوح بني الفئات السهلة واملتوسطة والصعبة. يهدف هذا إىل تشكيل أمناط 
 التالميذالتفكري النقدي للطالب عند ممارسة األسئلة. يف التعلم البنائي، يهدف 

إىل أن يكونوا قادرين على استخدام تفكريهم يف فئات التفكري العليا. للتعويض 
ب أن تتضمن املواد التعليمية املوجودة يف الكتاب املدرسي أيًضا عن ذلك، جي

 استخدام تفكري أعلى. التالميذعدًدا من األسئلة اليت تتطلب من 
أما كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر الذي أصدرته وزارة الرتبية 

ية القيام أبنشطة تعليم التالميذوالتعليم والثقافة فهو يتضمن مادة تسهل على 
 مستقلة. األدلة مدرجة من الكتب املدرسية على النحو التايل:
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على الصورة، ميكننا أن نرى أن هذا التمرين هو جزء من التدريب  بناء 
يف التدريب على اإلبداع. على الرغم من أنه ال  التالميذالساخن. ألنه هنا بدأ 

على فهم  التالميذ يزال يف شكل خاض  لإلشراف. وم  ذلك، ميكنه تدريب
النمط اجليد عند كتابة مجي  الفقرات. وهذا يتناسب متاًما م  نظرية البنائية. ألنه 

 على استكشاف ما هو موجود يف حياهتم. التالميذيدرب 
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 الفصل اخلام 
 مناقشة البحث

 
بعد أن جتري الباحثة عرض وحتليل البياانت يف الفصل السابق واملتعلق 

على أساس النظرية  11املوضوع الوارد يف كتاب اللغة العربية الفصل مبحتوى 
كيفية ربط النظرية البنائية م  نظرية البنائية.   ةالبنائية، يف هذا الفصل سيناقش الباحث

النتائج اليت مت احلصول عليها من املادة دروس الكتاب العريب للصف احلادي عشر 
 :واملناقشة كالتايل

على ضوء النظرية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة اللغة العربية  تقومي مادة تعليم .أ
 البنائي

 تسهل املواد التعليمية الطالب على تنفيذ أنشطة التعلم املستقلة .1
تعترب البنائية التعلم مبثابة عملية نشطة جيب أن يكون الطالب فيها 

ومراقبة قادرين على تصميم التعلم اخلاص هبم وتنفيذ خطط التعلم اخلاصة هبم 
تقدم التعلم وتقييم نتائج التعلم. لذلك ، فهو يتطلب مواد تعليمية ميكن أن 
تسهل ذلك. ألنه م  الكتب اليت تدعم الطالب للدراسة بشكل مستقل ، 
ستوفر نظرة عامة للطالب لتصميم تعلمهم حبيث يسهل على الطالب التعلم 

 بشكل مستقل.
هيا نتعلم لصف احلادي عشر "احلقيقة هي أنه يف كتاب اللغة العربية ل

" الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم والثقافة، هناك ألعاب تعليمية ميكن أن العربية
تساعد الطالب على التفكري يف الدروس املستفادة يف املدرسة يف منازهلم. وهذا 

 التمرين لن يثقل كاهل الطالب ألنه يف شكل لعبة.
ا إذا مت إجراؤه أيضإاثرة لالهتمام وم  ذلك، سيكون األمر أكثر متعة و 

أكثر، ألنه سيكون هناك حتدايت أقل للطالب. ألنه ابلفعل كما رأينا الكلمات 
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مربعات جيب ملؤها وكانت القرائن املستخدمة  8املتقاطعة، مل يكن هناك سوى 
ا للطالب. ألن بعض املؤشرات تكتب "ولد" فقط وجيب على جدمربكة 

 الكلمة، وماذا يفعلون هبا، وماذا تريد. ا يفمليالطالب التفكري 
 حتتوي املواد التعليمية على أنشطة خمتلفة .2

ستجعل أنشطة التعلم الرتيبة ابإلضافة إىل املعلم غري اإلبداعي الطالب 
يشعرون ابمللل. سيؤدي هذا إىل إعاقة التعلم بشكل كبري ، يف حني أن الغرض 

كشاف كل اإلمكاانت يف شخصية من التعلم وفًقا للبناء هو القدرة على است
الطالب. مث حنتاج إىل كتب سهلت وتغلبت على إمكانية وجود مدرسني غري 

 مبدعني.
، أن األلعاب املقدمة 4 يوضح أحد األمثلة، كما هو موضح يف الفصل

هي يف األساس شكل من أشكال تقييم التعلم، ولكن يتم جتميعها بطريقة مثرية 
 ة ولكنها تعليمية.لالهتمام جلعلها لعبة ممتع

وم  ذلك، سيكون األمر أكثر متعة إذا مل يتم اإلعداد بواسطة املعلم 
فقط. لكن القيام به معا. لذلك لن يكون ذلك عبًئا على املعلم، ولكن ميكن 
أيًضا أن يكون اقرتاًحا للطالب إلعداد أنفسهم قبل بدء هذه اللعبة. وم  ذلك، 

ب تشري أكثر إىل املعلم الختاذ االستعدادات. فإن اللغة املستخدمة يف هذا الكتا
خُيشى أن املعلمني الذين ال يريدون أن يكونوا معقدين ومل يتمكنوا من 

 استكشاف طالهبم يعتقدون أن هذه اللعبة تتطلب الكثري من التحضري.
 حتتوي هذه املادة التعليمية على أنشطة تعاونية .3

س التعاوين جيب أن حتتوي قبل ذلك، من الضروري معرفة أن مواد التدري
ا، تساعد بعضها البعض أو تسمى التعلم يف جمموعات مععلى أنشطة تعليمية 

حيث جيب على كل عضو التأكد من حتقيق األهداف واملهام احملددة مسبًقا. 
يعتمد جناح اجملموعة على قدرات وأنشطة أعضاء اجملموعة بشكل فردي 
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ن تشجي  الطالب على العمل مًعا وكمجموعة. ستتمكن األنشطة التعاونية م
 أثناء عملية التعلم.

تريد البنائية أن يكون التعلم يف الفصل الدراسي أكثر حيوية، وأن يكون 
الطالب أكثر نشاطًا. ألنه وفًقا لنظرية البنائية، فإن مشاركة الطالب هي املفتاح 

لتعلم ابستخدام الرئيسي لتطبيق نظرية البنائية. كما ذكر ديفيد بوركارو، ذكر أن ا
نظرية البنائية ، جيب أن يشارك الطالب م  أشخاص آخرين. لذلك حنن حباجة 
إىل أنشطة تعاونية. حىت تتاح للطالب الفرصة للمشاركة بشكل مباشر يف عملية 
التعلم. تطلب هذه املادة التعليمية من الطالب ممارسة الدراما البسيطة. سيؤدي 

لوك التعاوين ألنه يتعني عليهم إجراء مناقشات هذا إىل تدريب الطالب على الس
من أجل إعداد الدراما اخلاصة هبم وسيشارك كل طالب بشكل مباشر يف كل 

 قرار يتم اختاذه.
وم  ذلك، فإن مجلة "ما فهمت من احلوار السايق" ستحد من إبداع 
الطالب. مييل الطالب إىل إضفاء الطاب  الدرامي على ما هو موجود يف 

دون االرجتال. على الرغم من أن النظرية البنائية هتدف إىل استكشاف   الكتاب،
 كل إمكاانت موجودة لدى الطالب.

 توفر املواد التعليمية أنشطة تعليمية حقيقية .4
سيساعد التعلم األصيل، الذي يتوافق م  احلياة احلقيقية للطالب، 

ة بني ما يعرفه بشكل كبري يف اكتساب املعرفة يف املدرسة، ألن هناك استمراري
الطالب ابلفعل وما سيتعلمونه. ألن النظرية البنائية تطرح حتسني تطوير املنطق 
والتعلم املفاهيمي. يعتقد البنائي أن التعلم ال حيدث إال عندما تكون هناك 
معاجلة نشطة للمعلومات حبيث يطلبون من املتعلمني إنشاء دوافعهم اخلاصة من 

 هبذه الدواف .خالل ربط املعرفة اجلديدة 
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يوضح الواق  يف هذه املادة أن املادة أصلية للغاية وتتوافق م  احلياة 
 احلقيقية للطالب. ستكون هذه املواد مبثابة معزز للمعرفة للطالب.

 حتتوي املواد التعليمية على أنشطة احلوار .5
هناك العديد من املهارات اليت جيب أن يتمت  هبا متعلمي اللغة، أحدها 

التحدث. أنشطة احلوار هي أنشطة تدرب الطالب على التحدث، مهارات 
وخاصة ابللغة العربية. ستساعد مثل هذه التدريبات الطالب على اكتساب الثقة 

 عند التحدث ابللغة العربية.
وفًقا لنظرية البنائية، فإن الثقة ابلنفس املتزايدة يف التحدث ابللغة العربية 

أكثر نشاطًا عند التعلم. ألنه كما نعلم، فإن  ستساعد الطالب على القيام بدور
املشكلة اليت غالًبا ما تصبح عقبة أمام التعلم هي عدم ثقة الطالب يف مهاراهتم 
يف اللغة العربية. وستكون متارين احلوار يف هذا الكتاب وفق املادة التعليمية وفق 

 نظرية البنائية مفيدة جًدا يف حتقيق أهداف التعلم املنشودة.
قدم املواد التعليمية احملتوى يف أشكال خمتلفة. على سبيل املثال قراءة الكتب ت .6

 والبحث يف اإلنرتنت ومناقشة املوضوعات والرسم.
تريد نظرية البنائية املتعلمني النشطني، القادرين على احلصول على 

ت، املعلومات دون احلاجة إىل انتظار املعلم لتقدميها. يف عصر تكنولوجيا املعلوما
يعد استخدام خمتلف الوسائط املوجودة مفيًدا جًدا لتطوير الطالب. خاصة إذا  

 كان لدى الباقي موقف حكيم يف اإلنرتنت.
تتوافق البياانت املوجودة يف هذا الكتاب بشكل كاف م  النظرية البنائية 
اليت طلبت من الطالب البحث عن مادة على اإلنرتنت. وم  ذلك، جيب 

اإلنرتنت هو حبر مفتوح. لذلك سيكون من األفضل أن تكون التأكيد على أن 
األوامر احلالية مزودة ببعض املراج  األساسية، حبيث يكون الطالب أكثر تركيزًا 

 .عند البحث عن معلومات على اإلنرتنت
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 توفر املواد التعليمية مناقشات تفاعلية اجتماعية م  املعلم وبدونه .7
ة ميكن استخدامها كمواد مناقشة وليست املواد التعليمية اجليدة هي ماد

مواد سلطوية. تفرتض نظرية البنائية أن املناقشة التفاعلية ميكن أن تساعد 
 الطالب على تبادل األفكار حبيث تكون املعرفة املكتسبة غري حمدودة.

البياانت اليت مت العثور عليها متوافقة م  نظرية البنائية. ألنه هنا يُطلب 
شة حتديد املفاهيم واملواضي  اليت ستكون أساس عملهم. من الطالب مناق

والطالب غري مقيدين مبفاهيم أو مواضي  حمددة. حبيث ميكن تعظيم إبداع 
 الطالب.

 توفر املواد التعليمية التقييم يف شكل أسئلة مفتوحة .8
تعترب نظرية البنائية الطالب هم بشر لديهم عقليات خمتلفة. لذلك ، فإن 

هذه االختالفات أكثر. ال توصي هذه النظرية ابلتقييم يف شكل النظرية حترتم 
االختيار من متعدد. ألهنم ال مييلون إىل تقدير األفكار املوجودة يف أذهان 
الطالب. ألن االختيار من متعدد سوف يفرتض فقط الصواب إذا كان هو 

طلب نفسه وخاطًئا إذا كان خمتلًفا. وم  ذلك ، فإن أسئلة مثل األوصاف، أو 
اآلراء أو ما شابه ذلك ، ستقدر أكثر ما يدور يف أذهان الطالب، وال تعترب 

 اإلجاابت املقدمة خاطئة ابلضرورة إذا كانت ختتلف عما يريده املعلم.
ابلنسبة للبياانت اليت مت العثور عليها، مينح هذا التمرين الطالب اتساع 

فًقا للقواعد املطبقة. وم  نطاق الرتمجة إىل اللغة اليت لديهم، ولكن م  ذلك و 
ذلك، فإن هذه املادة التعليمية ال تستخدم التقييم بشكل كامل يف شكل أسئلة 
مفتوحة. ال يزال هناك العديد من األسئلة يف شكل االختيار من متعدد. وم  
ذلك، ال ميكن إنكار أن استخدام أسئلة االختيار من متعدد ضرورة. وم  ذلك، 

مل يتم استخدام هذا التقييم كمعيار للدرجات النهائية سيكون من األفضل إذا 
 للطالب. ألن النظرية البنائية تقدر حًقا عملية التعلم.
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 مواد التدريس تركز على تنمية املهارات ما وراء املعرفية للطالب .9
أن ما وراء املعرفة ينقسم إىل ثالثة أنواع من ( 1979فالفيل )كشف 

رتاتيجيات، واملعرفة حول املهام املعرفية، ومعرفة املعرفة، وهي املعرفة حول االس
الذات. جتم  نظرية البنائية بني املعرفة الثالثة الواردة يف ما وراء املعرفية. جيب أن 
تكون املواد التعليمية اجليدة قادرة على خلق بيئة تزيد من مهارات الطالب ما 

 وراء املعرفية.
م  نظرية البنائية، حيث يتم منح كل تتوافق البياانت اليت مت العثور عليها 

طالب يف التمرين الفرصة لالستفادة من مهاراهتم وراء املعرفية. من خالل تشكيل 
جمموعات الدراسة، ميكن لكل طالب تطوير ما وراء املعريف م  بعضهم البعض. 
 ألنه يف التعلم اجلماعي، سيكون هناك تبادل للمعلومات اليت ميتلكها كل عضو.

واد التدريس من الطالب أن يكونوا نشطني يف تنفيذ أنشطة التعلم تتطلب م .10
 املختلفة.

تطلب نظرية البنائية من الطالب املشاركة بشكل مباشر يف عملية التعلم. 
تتبىن نظرية البنائية هنج مركز الطالب، أي التعلم املتمركز حول الطالب. حبيث 

 صة هلذه النظرية.يكون الدور النشط للطالب يف التعلم ذا أمهية خا
كما وجدت البياانت، يُطلب من الطالب أن يكونوا نشيطني يف 
البحث عن املعلومات على اإلنرتنت. تساعد هذه اخلطوات الطالب على 
تدريب الطالب ليكونوا أكثر استقاللية ونشاطًا دون احلاجة إىل انتظار املعلم أو 

 أشخاص آخرين.
 
 

 مي خيلق تفاعالت اجتماعيةتقدم املواد التعليمية سياق تعلي .11
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ا للطالب للمشاركة بشكل مباشر ستكون فرصاملواد التعليمية اليت توفر 
قادرة على حتفيز الطالب على التعلم. تعترب نظرية البنائية أن عدد التفاعالت 

 اليت حتدث ميكن أن تكون جتربة جيدة للمتعلمني أو الطالب.
ب تنفيذ مهامهم يف كما وجدت البياانت، طلب التمرين من الطال

جمموعات. هذه بيئة مصطنعة ستخلق تفاعالت اجتماعية. ملاذا هذا التفاعل 
مهم للغاية، ألن هذا التفاعل سيكون قادرًا على مساعدة الطالب على بناء 

 التفاهم من خالل تبادل األفكار.
 يشمل التقييم تطبيق املعارف واملهارات .12

اليت ميتلكها الطالب فقط ، ولكن  ال يقتصر التقييم اجليد على املعرفة
املهارات أيًضا. ألن إتقان اللغة العربية هو يف األساس إتقان املهارات. مهارات 
االستماع اجليد، ومهارات التحدث، ومهارات القراءة، ومهارات الكتابة. التقييم 
وفًقا لنظرية البنائية ال يقتصر فقط على معرفة الطالب ولكن أيًضا على 

 م.مهاراهت
كما وجدت البياانت، تتوافق هذه البياانت م  نظرية البنائية ألن 
التمارين الواردة يف هذه املادة التعليمية تطلب من الطالب االستماع والنظر إىل 
املادة مث تكرارها. ألنه ملعرفة مدى فهم الطالب، جيب أن يكون هناك تطبيق 

ن املعلم من تقييم نتائج تعلم للمادة اليت تعلمها الطالب. هبذه الطريقة، سيتمك
الطالب. هذا يتوافق م  نظرية البنائية ألن التقييم اجليد هو تقييم يتم إجراؤه 
غالًبا ولكنه ال يثقل كاهل الطالب. من خالل هذه التمارين، ميكن للمدرس 
معرفة مدى جناح عملية التعلم ويدرك الطالب أيًضا املواد اليت مل يتقنوها كثريًا 

 مكن كل من املعلمني والطالب من إصالح أوجه القصور املوجودة.حبيث يت
 

 التقومي تستخدم مواد التدريس األسئلة الستهداف مهارات التفكري العليا .13
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ولكن أيًضا يف  LOTSتوضح نظرية البنائية أن التعلم ليس فقط يف جمال 
د ، حبيث يكون الطالب قادرين أيًضا على التفكري بشكل نقدي عنHOTSجمال 

ممارسة األسئلة. جيب أن يتسم التقييم اجليد مبستوايت خمتلفة من الصعوبة، بدءًا 
من الفئات السهلة واملتوسطة والصعبة. يف التعلم البنائي، يهدف الطالب إىل أن 
يكونوا قادرين على استخدام تفكريهم يف فئات التفكري العليا. للتعويض عن 

املوجودة يف الكتاب املدرسي أيًضا عدًدا ذلك، جيب أن تتضمن املواد التعليمية 
 من األسئلة اليت تتطلب من الطالب استخدام تفكري أعلى.

، ألن HOTSكما وجدت البياانت، بدأ هذا التقييم يتطرق إىل عامل 
الطالب بدأوا يف التدريب على اإلنشاء. على الرغم من أنه ال يزال يف شكل 

لطالب على فهم النمط اجليد عند  خاض  لإلشراف. وم  ذلك، ميكنه تدريب ا
كتابة مجي  الفقرات. وهذا يتوافق م  نظرية البنائية. ألنه يدرب الطالب على 

 استكشاف ما هو موجود يف حياهتم.
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 الفصل السادس

 اخلامتة

بناًء على مؤشرات تقييم املادة املستخدمة من قبل الباحثني ، فإن الكتب العربية  .1
حتتوي ابلفعل على مادة حتتوي على تعليم  "هيا نتعلم العربية" واناليت حتمل العن

 .بنائي
 :الرقم مؤشر على

 ، وابلتحديد. املالحظات بعض هناك ذلك، وم . البنائية نظرية م  توافق  (1
 املستقل التعلم يعيق حبيث. للغاية حمري أمر التلميحات استخدام فإن

 .للطالب
" تلميحات" األفضل من سيكون ،ذلك وم  .البنائية نظرية م  توافق (2

 فرصة ستكون ألهنا املعلمني فقط وليس ، مًعا إجراؤها مت إذا اإلعداد
 .أنفسهم إلعداد للطالب

 .الطالب إبداع من حيد ألنه .البنائية نظرية م  توافق (3
 .البنائية نظرية م  توافق (4
 .البنائية نظرية م  توافق (5
 مزوًدا يكون أن األفضل من سيكون ، ذلك وم  .البنائية نظرية م  توافق (6

 أكثر الطالب يكون حبيث. إليها للذهاب ويب مواق  أو أساسية مبراج 
 املعلومات عن البحث عند تركيزًا

 .البنائية نظرية م  توافق (7
 تزال ال األسئلة ألن متسًقا، يكن مل ذلك، وم  .البنائية نظرية م  توافق (8

 .متعدد من االختيار شكل يف موجودة
 .البنائية نظرية م  توافق (9

 .البنائية نظرية م  توافق (10
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 .البنائية نظرية م  توافق (11
 .البنائية نظرية م  توافق (12
 .البنائية نظرية م  توافق (13

 البنائية، نظرية م  متوافقة 4،5،7،9،10،11،12،13 أن استنتاج ميكن لذلك
 رقم بينما املالحظات، بعض هناك ولكن البنائية نظرية م  تتوافق 1،2،6،8
 .البنائية نظرية م  يتوافق ال 3 شراملؤ 

 هيا نتعلم العربية بعنوان عشر احلادي للصف العربية اللغة كتاب يشتمل أن جيب .2
 الطالب على تسهل التعليمية املواد. 1. البنائية نظرية يف كبريًا يعترب والذي
 ، خمتلفة أنشطة على التعليمية املواد حتتوي. 2 ، املستقل التعلم أبنشطة القيام

 التعليمية املواد توفر. 4 ، تعاونية أنشطة على التعليمية املواد هذه حتتوي. 3
. 6 ، احلوار أنشطة على حتتوي التعليمية املواد. 5 ، حقيقية تعليمية أنشطة

 ، الكتب قراءة املثال سبيل على. خمتلفة أشكال يف احملتوى تقدم املواد التدريس
 التعليمية املواد توفر. 7 ، والرسم ، وعاتاملوض ومناقشة ، اإلنرتنت يف والبحث
 التعليمية املواد توفر. 8 ، بدوهنم أو املعلمني م  اجتماعية تفاعلية مناقشات

 املهارات التطوير على التعليمية املواد تركز. 9 ، مفتوحة أسئلة شكل يف التقييم
 يكونوا أن الطالب من تتطلب تعليمية مواد 10 ، الطالب لدى املعرفية وراء ما

 تعليمية سياقات التعليمية املواد تقدم. 11 ، خمتلفة تعليمية أنشطة يف نشطني
. 13 ، واملهارات املعرفة تطبيق التقييم يشمل. 12 ، اجتماعية تفاعالت ختلق

 التفكري ترتيب أعلى اهلدف لتحقيق األسئلة التدريس مواد تستخدم التقييم
 

 التوصيات . ب
 سابقة تعرضت الباحثة التوصيات كما اتيل: انطلالقا على نتائج البحث ال

 البنائية نظرية تقدمها اليت الصحيحة العناصر م  الكتب لتأليف كتب تقدمي .1
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 .ملعاجلتها البنائي التعلم من عليها احلصول ميكن حبيث
 على حتتوي مفتوحة أسئلة يف خمتارة أسئلة عدة الستبدال اقرتاح كتاب صياغة .2

 .متعددة إجاابت
 حبيث ، املخصص ابلوقت النشاط صلة إىل لالنتباه معتمد كتاب مؤلف .3

 .وكفاءة فعالية أكثر النشاط يصبح
 اإلقرتاحات . ج

 ومن اإلقرتاحات وتوردها الباحثة فهي كما اييل: 
تقومي مواد  أن يكون هذا البحث مفيدا إلعطاء املعلومات االزائدة يف أن .1

 على ضوء النظرية البنائيتعليم اللغة العربية لوزارة شؤون الرتبية والثقافة 
 من ملزيد. البنائية منظور وفق التعليمية املواد فقط الدراسة هذه تناقش .2

 .البحث
 ال الباحث يطلب
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