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 االستهالل 
 

ِ الرَّْْحهِن الرَِّحْيمِ   ِبْسِم اّللٰه

 

ُه قُ ْراهانا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ  ٓ اَنْ َزْلنه  ِاانَّ

   ۞     ( 2يوسف : )سورة  ۞

 

 ا تثبت العقل وتزيد يف املروءة موا العربية فإنٰ تعلٰ 
 ﴾  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه﴿ 
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 اإلهداء 
 

 أان أهدي هذه الرسالة إىل:
 

 : الوالدين احملبوبي 
 سري أواتمي وأمي املكرمة  ابمباغ سويونوأيب املكرم 

 ربياين صغريا، ويرْحين وحيفظين وينصرين ويهتماين ابهتمام كامال  يذلا
 يف الدين والدنيا واآلخرة كماوحيافظ والسالمة السعادةكما ويعطي فيكماعسى هللا يبارك 

 
 ين: الكبري   ي أخ 

 هريي فراستييا  نجو غوأ العارف سيف 
 يف التعلم لنشاط واحلماسةل يشجعاين اللذان

 شكرا جزيال 
 

 : وأستاذات   ي أساتيذ 
 الدنيا واألخرة يف ب ااألدو الذين يعلموين ابلعلوم  

 
 : وأصحايب   ئي زمال 

 الذين يساعدوين يف أرجاء
 
 

  



 د 
 

 كلمة الشكر والتقدير 
 

 بسم هللا الرْحن الرحيم  

وجعل  بروجا  السماء  يف  جعل  الذي  تبارك  بصريا،  خبريا  بعباده  الذي كان  ّلٰل  احلمد 
منريا. أشهد ان ال إله إال هللا وأشهد ان حممدا عبده ورسوله الذي بعثه  فيها سراجا وقمرا  

ابحلق بشريا ونذيرا، وداعيا إىل احلق إبذنه وسراجا منريا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه  
 وسلم تسليما كثريا. أما بعد

 

بعنو  املاجستري  الرسالة  هذه  متت كتابة  بعونه  عليه  وثناء  ابهلل  وشكرا  هلل  "احلمد  إعداد    ان 
تعليم  األطفال كتاب  روضة  ملرحلة  العربية  أساس   اللغة  يف  على  السلوكية  روضة  النظرية 

". وتقدمْت الباحثة جزيل الشكر والتقدير إىل الذين كانوا هلم  االنج ب األطفال "املستقبل" 
 فضل يف إمتام هذا البحث ومل يبخلوا أحدهم بشيء طلبت، منهم:  

بصفة مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية    حممد زين الدينفضيلة الدكتور   -1
   احلكومية باالنج على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.

 بصفة عميد كلية الدراسات العليا. واحد مورين فضيلة الدكتور -2

الدكتور   -3 العربي  شهداءفضيلة  اللغة  تعليم  قسم  رئيس  مالك بصفة  موالان  جامعة  ة 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملا قام به من إدارة الكلية والقسم.

الدكتور   -4 واملشرف   إيفاوات  إيال نور    ةالدكتور و   شهداءفضيلة  األول  املشرف  بصفة 
الثاين على هذا البحث، اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفا عليها بكل اهتمام 

 بة هذا البحث.وصرب وحكمة يف كتا

الدكتور  -5 بصففضيلة  فطرايين  ليلي  احملتوى تة  خبري  املاجستري و ،  ها  حسن  مكي  أْحد 
إلصالح  واملدخالت  واالقرتاحات  التعليقات  أعطى  اللذان  التصميم،  خبري   بصفته 

 الذي قامت الباحثة إبعداده.نتاج هذا الكتاب التعليمي اإل



 ه 
 

املناقشي -6 امتحان    على  جلنة  يف  ورسالة  إشرافها  البحث  اللذان    املاجستريخطة 
 . ها يف إصالح أرشداين

مدير الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ماالنج ومجيع األساتيذ والطلبة فيها الذين  -7
 الباحثة يف كتابة هذا البحث. اساعدو 

األساتي -8 الدراسات    واألستاذات   ذمجيع  العربية، كلية  اللغة  تعليم  قسم  العليا يف 
 احملرتمي، واألصدقاء ومن ال تستطيع الباحثة ذکره.

ماالنج  احملبوبي  الطلبةمجيع   -9 املستقبل  األطفال  روضة  "  يف  الفصل  وكل الباءيف   "
 م  2018-2021الزمالء يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة 

 

هذا، وأسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، ويكون هذا البحث انفعا ومفيدا  
 للجميع، آمي 

 
 

 2021يوليو  26ماالنج، 
 الطالبة،       

 
 

 تري إنداه ووالنداري        
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 البحث مستخلص  
 

على أساس النظرية السلوكية   اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال إعداد كتاب تعليم،  2021ووالنداري، تري إنداه.  
. تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات العليا. جامعة  املاجستريرسالة  .  يف روضة األطفال "املستقبل" باالنج

 احلكومية باالنج. موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 إيفاوات  يالور احلاج شهداء والدكتورة نور إاملشرف األول والثاين : الدكت

 
 كتاب تعليم اللغة العربية، مرحلة روضة األطفال، أساس النظرية السلوكية إعداد  :  اإلشارية الكلمات  

يف   التعليمية  املدارس  إحدى  هي  ماالنج  "املستقبل"  األطفال  روضة  يف مدرسة  العربية  اللغة  تعلم  تدعم  اليت  ماالنج  مدينة 
واحملاداثت   املفرادات  ذلك  يف  با  العربية،  ابللغة  املستقبل  األطفال  روضة  يف  األطفال  تعلم  يرتبط  اآلن،  حىت  املبكرة.  الطفولة  مرحلة 

املستقبل أيضاا بتعريف األطفال اللغة   البسيطة اليت تستخدم كمواد اتصال وتعود يف بعض احلاالت ابستخدام اللغة العربية. تقوم روضة
العربية، هبدف تدريب األطفال على التواصل ببساطة ابستخدام اللغة العربية، وكذلك إدخال اللغة العربية يف سن مبكرة. وألن السنوات 

يب. والنظرية السلوكية هي إحدى  اخلمس األوىل من حياة الطفل هي فرتة من النمو السريع للدماغ واليت غالباا ما يشار إليها ابلعصر الذه
العفوية  سرعة  من  عناصر  على  حتتوي  والتعود  ممارسة  إىل  حتتاج  اليت  القدرة  الكتساب  مناسبة  النظرية  وهذه  اللغة،  تعليم  يف  النظرايت 

ألجنبية العربية اليت تصبح . ولكن يف الواقع يف هذه املدرسة ال توجد الكتاب التعليمي للربانمج اخلاص يف تعليم اللغة اواملتانة واملرونة
 ، بل هناك املنهج لتعليم اللغة العربية اخلاصة هلذه املدرسة اليت تستخدم فيها. مرجعا رمسيا يف التعليم

على أساس النظرية  اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال وصف خصائص الكتاب املطور لتعليم (  1وأهداف هذا البحث: )
على أساس  اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال الكتاب املطور لتعليم قياس فٰعالٰية  (  2. )األطفال "املستقبل" باالنجالسلوكية يف روضة  

 . النظرية السلوكية يف روضة األطفال "املستقبل" باالنج
صول . وللح (Borg & Gallمنوذج بورغ وغال )، واستعملت  البحث والتطويراستخدمت الباحثة هذا البحث املدخل  

على البياانت احملتاجة فاستخدمت الباحثة أداوت مجعها ابملالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار والواثئق. واستخدمت الباحثة حتليل 
 . Skala Likertواالستبانة  SPSS 16،0البياانت هي اإلحصاء 

البحث هذا  نتائج  أن  )  ومتت  املطورهذا  خصائص  (  1:  الباحثة كان  هي    الكتاب  استخدام  ابللغتي،  املطور  الكتاب 
لكل   الزايدة  املادة  األنشطة،  لبعض  املستخدمة  الرموز  استخدام  األخري،  األشكال  توجد  ال  املدرسة،  منهج  يف  املوضوعات كما 

لتق اجلدول  العربية،  ابللغة  اخللفي  والغالف  اإلندونيسيا  ابللغة  مكتوب  األمامي  الغالف  التو املوضوعات،  لكل  أعمال مي  عن  دريبات 
هذا الكتاب التعليمي بناء على الكفاءة األساسية واألهداف   إعدادالطلبة وتوقيع املعلمة وتوقيع ويل األمر، التكرار يف عرض الصور،  

( املدرسة.  هلذه  اللغة  تطوير  جوانب  يف  من2خاصة  اخلربين    (  منهما  احملصلة  االستبانة  و    96،4نتيجة  تدل   %93،3  فكالمها   %
التعليمي  على   الكتاب  ليكريت  أن  اللياقة  معيار  جبدول  انسب  مدٰرسة ”likert “إذا  من  أما  جدا.  الئق  املعيار  من  نتيجة  فهذه   ،

. وأما ابستخدام ، فهذه نتيجة من املعيار الئق جدا ”likert “% إذا انسب جبدول معيار اللياقة ليكريت    89،09أبكمله حصل إىل  
نتيجة    SPSS (Independent Sample T-test)اإلحصاء   فلذا    0،001  >  α    =0،05=    (sig-2)حصلت على 

aH  =    أي لتعليمالفعاٰلية  توجد   مقبول  املطور  األطفال الكتاب  روضة  ملرحلة  العربية  روضة  اللغة  يف  السلوكية  النظرية  أساس  على 
 . األطفال "املستقبل" باالنج 
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ABSTRACT 

 
Wulandari, Tri Indah. 2021. Preparation a Book for Teaching Arabic Language for 

Kindergarten Based on The Behavioral Theory in Al-Mustaqbal Kindergarten 

Malang. Thesis of Master Research. Arabic Language Education Department. 

Postgraduate. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Advisor 1 & 2 : Dr. H. M. Syuhadak, M.A &  Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd 
 

Keywords : Preparation a Book for Teaching Arabic Language, Kindergarten, Behavioral 

Theory 

Al-Mustaqbal Kindergarten Malang is one of the educational schools in the city of 

Malang that supports the learning of the Arabic language in early childhood. To date, 

children's learning in Al-Mustaqbal Kindergarten is related to the Arabic language, 

including simple vocabulary and conversations that are used as communication materials 

and in some cases back into Arabic. Al-Mustaqbal Kindergarten also introduces children 

to the Arabic language, with the aim of training children to communicate simply using the 

Arabic language, as well as introducing the Arabic language at an early age.  Because the 

first five years of a child's life is a period of rapid brain development that is often referred 

to as the golden age. The behavioral theory is one of the theories in language education, 

and this theory is suitable for acquiring the ability that needs practice and getting used to, 

and it contains elements of spontaneity, durability and flexibility. But in fact, in this school, 

there is no educational book for the special program in teaching the Arabic foreign 

language, which becomes an official reference in education. Rather, there is a curriculum 

for teaching the special Arabic language for this school in which it is used. 

The aims of this research were : (1) Describe the characteristics of the book developed 

for teaching Arabic language for kindergarten stage on the basis of behavioral theory in 

“Al-Mustaqbal” Kindergarten Malang. (2) Measuring the effectiveness of the book 

developed for teaching Arabic for Kindergarten Stage on the basis of behavioral theory in 

the “Al-Mustaqbal” Kindergarten Malang. 

This research was research and development approach, and it used the Borg & Gall 

model. In order to obtain the needed data, the researcher used the tools collected by 

observation, interview, questionnaire, test and documents. The analysis of this research was 

using the SPSS 16.0 statistic and the Skala Likert questionnaire. 

The results of the research were : (1) The characteristics of this developed book were 

the book was developed in two languages, the researcher used the topics as in the school 

curriculum, there are no last shapes for each vocabularies, using of symbols used for some 

activities, the adding of subject matter for all topics, the front cover is written in Indonesian 

and the back cover was in Arabic, the table for evaluation of all the exercises on the work 

Students, the teacher’s signature and the guardian’s signature, repetition in displaying 

pictures, organizing this educational book based on the basic competence and goals 

especially in the aspects of language development for this school. (2) Based on the result 

of the questionnaire obtained from the assessment of two validators, 96.4% and 93.3%, 

both of which indicate that if the educational book fits into the “likert” criterion table, then 

this is a result of the criterion that is very suitable. Out of a school as a whole, it got 89.09% 

if it fits into the "likert" scale on the scale, which is a very decent score. As for using the 

SPSS statistic (Independent Sample T-test), I got a result (2-sig) = 0.001 > α = 0.05, so Ha 

= acceptable, that is, there is the effectiveness of the book developed for teaching Arabic 

language for kindergarten stage on the basis of the behavioral theory in "Al-Mustaqbal" 

kindergarten Malang. 
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ABSTRAK 

 
Wulandari, Tri Indah. 2021, Penyusunan Buku Ajar Bahasa Arab untuk tingkatan PAUD 

Berdasarkan Teori Behaviorisme di TK Al-Mustaqbal Malang. Tesis. Magister 

Pendidikan Bahasa Arab. Pascasarjana. Universitas  Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Pembimbing 1&2 : Dr. H. M. Syuhadak, M.A &  Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd 

 

Kata Kunci : Penyusunan Buku Ajar Bahasa Arab, tingkatan PAUD, Teori Behaviorisme 

TK Al-Mustaqbal Malang merupakan salah satu sekolah pendidikan di kota Malang yang 

mendukung pembelajaran bahasa Arab pada Anak Usia Dini. Selama ini pembelajaran anak di TK 

Al-Mustaqbal berkaitan dengan bahasa Arab, termasuk kosakata dan percakapan sederhana yang 

digunakan sebagai bahan komunikasi dan dalam beberapa kegiatan yang membiasakan siswa 

menggunakan bahasa Arab. TK Al-Mustaqbal juga mengenalkan anak-anak dengan bahasa Arab, 

dengan tujuan melatih anak-anak berkomunikasi secara sederhana menggunakan bahasa Arab, 

sekaligus mengenalkan bahasa Arab sejak dini. 

Karena lima tahun pertama usia seorang anak merupakan masa perkembangan otak yang 

pesat yang sering disebut dengan masa keemasan. Teori behavioral merupakan salah satu teori dalam 

pendidikan bahasa, dan teori ini cocok untuk digunakan dalam pemerolehan kemampuan yang perlu 

latihan dan pembiasaan, serta mengandung unsur spontanitas, daya tahan dan fleksibilitas. Namun 

di sekolah ini tidak ada buku pendidikan untuk program khusus pengajaran bahasa asing bahasa 

Arab yang menjadi acuan resmi dalam pendidikan, melainkan ada kurikulum untuk pengajaran 

bahasa Arab khusus yang digunakan di sekolah ini. 

Tujuan penelitian ini: (1) Mendeskripsikan karakteristik buku yang dikembangkan untuk 

pengajaran bahasa Arab tingkat TK berdasarkan teori perilaku di TK “Al-Mustaqbal” di Malang. 

(2) Mengukur keefektifan buku yang dikembangkan untuk pengajaran bahasa Arab untuk siswa TK 

berbasis teori perilaku di TK “Al-Mustaqbal” Malang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Penelitian dan Pengembangan, 

dengan menggunakan model Borg & Gall. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti 

menggunakan alat bantu yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, tes dan 

dokumen. Analisis data yang digunakan peneliti adalah statistik SPSS 16.0 dan kuesioner Skala 

Likert. 

Hasil penelitian adalah : (1) Karakteristik buku yang dikembangkan ini adalah buku 

dikembangkan dalam dua bahasa, peneliti menggunakan tema-tema sesuai dengan kurikulum 

sekolah, tidak adanya harokat akhir, penggunaan simbol yang digunakan untuk beberapa kegiatan, 

adanya materi tambahan pada setiap tema, sampul depan ditulis dengan bahasa Indonesia dan 

sampul belakang dengan bahasa Arab, adanya tabel penilaian pada semua latihan tentang hasil 

pekerjaan siswa, tanda tangan guru dan wali siswa, pengulangan dalam menampilkan gambar, 

penyusunan buku ajar ini berdasarkan kompetensi dasar dan tujuan yang ada dalam aspek 

pengembangan bahasa di sekolah ini. (2) Berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh dari penilaian 

dua validator yaitu 96,4% dan 93,3% yang keduanya menunjukkan bahwa jika buku ajar masuk ke 

dalam tabel kriteria likert, maka hasil ini adalah masuk dalam kriteria sangat layak. Sedangkan 

penilaian dari Guru secara keseluruhan, mendapat 89,09%  jika disesuaikan dengan skala "likert", 

maka hasil ini adalah masuk dalam kriteria sangat layak. Adapun dengan menggunakan statistik 

SPSS (Independent Sample T-test), peneliti mendapatkan hasil penghitungan yaitu (2-sig) = 0,001 

> = 0,05, jadi Ha = diterima, yaitu ada keefektifan buku ajar yang dikembangkan untuk pengajaran 

bahasa Arab untuk tingkatan TK berdasarkan teori behaviorisme pada Anak TK “Al-Mustaqbal” 

Malang. 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام 

 املقدمة  . أ 

منيف العصر احلايل للعوملة  يُطلب  ، بل البشر إتقان اللغة الوطنية فحسبها  ، ال 
ا إتقان اللغات   أحناء    لدعم احلاجة إىل التواصل مع الناس يف مجيع  األخرىيُطلب منهم أيضا

، يصبح استخدام اللغات األجنبية جسراا ميكننا من السيطرة على العامل. ابإلضافة إىل ذلك 
 . التكنولوجيا بسهولة أكربكذلك العامل والعلوم و 

مي  مس ال  مجيع  فصل  تقريبااكن  األكادميي  اجملتمع  االبتدائية  توايت  املدارس  من   ،
األط رايض  واجلامعات وحىت  املكاتب  موظفي  إىل  األجنبية.  فال  اللغات  استخدام  عن   ،

يف عصر العوملة هذا تعترب ضرورة لدعم االحتياجات األخرى    كانت اللغات األجنبيةحىت  
 يف حياهتم. كما هو احلال يف عامل العمل والتعليم. 

تدريسها يف  هي اللغة األجنبية الوحيدة اليت  اليوم مل تعد اللغة اإلجنليزية    عامل مت 
نطاق واسع    ، ومن بي اللغات األجنبية اليت تتم دراستها علىالتعليم على مجيع املستوايت 

 هي اإلجنليزية والعربية واملاندرين واألملانية وغريها.
ت أساسية جيب مراعاهتا وهي  مهارا  أربع، هناك  اللغة العربية  وتعليم  ابلنسبة لتعلم 

ومهارة  االستماع  ذلك   مهارة  إىل  ابإلضافة  الكتابة.  ومهارة  القراءة  ومهارة  ميكن  الكالم   ،
ا شخصا أن  األربع   القول  املهارات  هذه  يف  ماهر  الداعمة  ما  اجلوانب  من  العديد  فهناك   ،

األمثل النحو  على  تعمل  لن  املهارات  هذه  التالية  مثل  لألشياء  ينتبهوا  مل  وهي  إذا  علم ، 
 ، واملفردات.األصوات، والقواعد أو الرتكيب

دينة  التعليمية يف م  املدارسهي إحدى    ماالنج  مدرسة روضة األطفال "املستقبل" 
خاصة العربية واإلجنليزية يف مرحلة الطفولة املبكرة.  اليت تدعم تعلم اللغات األجنبية،    ماالنج

إحدى   يف  جاء  وهيكما  املدرسة  التواصل   رسالة  على  قادرين  ليكونوا  األطفال  "إرشاد 
  ، يرتبط تعلم األطفال يف روضة العربية واإلجنليزية(". حىت اآلنببساطة ابللغات األجنبية ) 
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دات واحملاداثت البسيطة اليت ، با يف ذلك املفرابل ابللغتي العربية واإلجنليزيةاملستق  األطفال
العرب اللغة  ابستخدام  احلاالت  بعض  يف  وتعود  اتصال  على  تستخدم كمواد  واإلجنليزية.  ية 

إىل  الذهاب  وعند  الطعام،  لتناول  يذهبون  وعندما  التعلم،  يف  يبدأون  عندما  املثال،  سبيل 
 ، فإنم يستخدمون حماداثت بسيطة ابللغتي العربية واإلجنليزية.مام، وما أشبه ذلك احل

ذلك   وابء    عرفنا، كما  ومع  أن  تعلم  Covid-19اآلن  عملية  غرٰي  اللغات   قد 
، حبيث أنه على األجنبية جلميع املدارس يف العامل وكذلك يف إندونيسيا.  ويف هذه املدرسة

)ابستخدام   اإلنرتنت  عرب  يتم  التعلم  أن  من  عرب    Zoomالرغم  الفيديو  ومكاملات 
WhatsApp)  وجهاا لوجه بي الطالب واملعلمي، ولكن تعلم ، فهذا يعين أن التعلم ال يتم

ال تزال اللغة اإلجنليزية تعمل بشكل جيد. ال يزال إبمكان الطالب تعلم املواد ية و اللغة العرب
ا للموضوع يف املناهج الدراسيةوف  . ، وكذلك تعلم اللغات األجنبيةقا

ذلك   إىل  األطفال  ابإلضافة  بتعريف  ا  أيضا املستقبل  روضة  تقوم  العربية،  ،  اللغة 
اللغة ، وكذلك إدخال  اللغة العربيةتخدام  ببساطة ابسهبدف تدريب األطفال على التواصل  

يف سن مبكرة. ألننا نعلم أن السنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل هي فرتة من   العربية
غال واليت  للدماغ  السريع  عمر  النمو  أي  الذهيب،  ابلعصر  إليها  يشار  ما  ،  سنوات   5-0باا 

درة على التذكر ، وهي القرةطفال ابلقدرة على تصوير الذاك، يتمتع األيف سن اخلامسةحىت  
الكامريا عي  حيث  مثل  تنقص،  أو  ألمر   تنخفض  إنه  العمر.  هذا  فوق  ذاكرهتم  قدرات 

 . لألطفالمؤسف للغاية إذا مرت هذه الفرتة ببساطة دون تعلم هادف 
ا  على  املستقبلبناءا  روضة  يف  املستخدم  تدريسها  ملنهج  يتم  اليت  املواد  فإن   ،

مع   تتوافق  بي للطالب  من  احلكومة.  من  الوطين  املنهج  اتباع  خالل  من  املوضوعات 
( الفردي  الدراسي  الفصل  يف  للطالب  تدريسها  يتم  اليت  ما   املستوىاملوضوعات  األوىل( 

نفسي1يلي:   وطين،  2،  (  بيئيت،  3(  احليواانت 4(  هذه   (5،  (  بي  من  النبااتت. 
املاملوضوعات  من  العديد  هناك  يزال  ال  الفرعي،  تدريسها وضوعات  يتم  اليت  يتم ة  واليت   ،

األول وضوع امل، حيتوي احمليطة ابلطفل. على سبيل املثالتعديلها بناءا على احلياة أو البيئة 
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،  وجسمي وحواسي اخلمس، ب( ديين، وهي: أ( هوييت  هو نفسي على عدة مواضيع فرعية
 وتفضيالت )املالبس(.، د( احتياجات جات وتفضيالت )الطعام والشراب(ج( احتيا 

تعلم    العربيةيف  اإلندونيسية  اللغة  اللغة  أي  الوطنية  اللغة  تعلم  هناك  وكذلك   ،
ملرافقة األطفال أثناء عملية التعلم. على الرغم من أن الكتب    الكتاب املدرسي حاجة إىل  

لتعلم. ألن  ، إال أنا قادرة على تقدمي مسامهة جيدة يف ارسية تعترب مواد تعليمية تقليديةاملد
هناك بعض املواد التعليمية اليت ال ميكن تدريسها بدون استخدام الكتب املدرسية. وجوهر  

 الكتب املدرسية هو توفري املعلومات واملواد للطالب من خالل املواد املطبوعة. 
، ومها حتسي تطوير املعرفة التصرحيية واملعرفة كتب املدرسية هلا جانبان رئيسيانال 

يف اإلجرائية املستخدمة  املدرسية  للكتب  الرئيسي  اهلدف  املعرفة  تكون كال  أن  جيب   .
واألساليب   التقنيات  تشري  أن  جيب  إىل   واملداخلاملدارس.  الكتاب  مؤلف  طورها  اليت 

ابستخدام منا واملهارات العملية املوجهة  واجملتمعاملناهج احلالية  والتكنولوجيا  السياق  ،  هج 
التوض العروض  إىل  على ابإلضافة  قادرة  املدرسية  الكتب  تكون  أن  جيب  والتجارب.  يحية 

 وصف التكامل أو العالقة مع التخصصات األخرى بوضوح.
، بينما  هو جمرد نطقأي مرحلة الطفولة      PAUDتعلم اللغة العربية على مستوى   

بسيطة.   عربية  قواعد  هي  البالغي(  )األطفال  التايل  املستوى  يف  يف  خمتلف  توفري وكذلك 
متوافقة مع ، تكون املادة العربية اليت تُعطى هلم وتُقدم هلم  . يف مرحلة الطفولة املبكرةوادامل

 ، وشيء معروف خارج البيئة. احلياة اليومية لألطفال، وهو أمر معروف حول بيئتهم
للسلوكييوفقا   قبل ا  من  اللغة  وفهم  التحدث  على  القدرة  على  احلصول  يتم   ،

، وليس  طفال متلقي سلبيي للضغط البيئين بيئتهم. يعترب األاألطفال من خالل التحفيز م
 لديهم دور فعال يف عملية تطوير السلوك اللفظي. 

أ  هي  األجنبيةاحلقيقة  اللغة  تعلم  تطبيق  يف  العربية نه  اللغتي  من  تعمل كل   ،
املستقبل   روضة  يف  لل   اجيد  جيريواإلجنليزية  ا  ذلك وفقا ومع  املدرسة.  يف  احلايل  ال منهج   ،

، مما جيعل اآلابء يفكرون جبد ويعرتضون  مصاحب خاص لتعلم اللغات األجنبيةيوجد كتاب  
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ال نظراا  اإلنرتنت.  عرب  األجنبية  اللغات  تعلم  عند  األطفال  مرافقة  خلفيات عند  ختالف 
الطالب  أمور  فإن  أولياء  العربية،  اللغة  من  القليل  ويف  ابلفعل،  العربية  اللغة  يتقن  ،  البعض 

اآلابء   على  الصعب  من  العامل جيعل  هذا  اإلطالق.  على  العربية  اللغة  ال يفهم  من  هناك 
 مرافقة األطفال أثناء تعلم اللغة.

األجنبية  اللغة  تعلم  يتم  عندما  اآلن،  يتحىت  فقط  ،  الطالب  إعطاء  ملواد ابم 
ا   وفقا شفهياا  شرحها  يتم  مادة  شكل  يف  املقدمة  املواد  تكون  توزيعها.  مت  اليت  والواجبات 
ملوضوع املناهج الدراسية. لذلك جيب على اآلابء مرافقة أطفاهلم بشكل كامل عندما يتم  

ابإلضافة ألنه  اللغة.  التعلم  تعلم  وسائط  استخدام  أسباب  أيضا إىل  فإنه  تساعد ،  ألنا  ا 
 اللغة.  ةاألطفال على أن يكونوا قادرين على فهم املواد اليت يقدمها مدرس

ذكر    هي كأداة    Nasutionكما  املدرسية  للكتب  العديدة  الوظائف  إحدى  أن 
ا ابلظروف يف روضة املستقبلللمعلمي يف تنفيذ املناهج الدراسية. ويرتبط هذا ارتباطاا   ، وثيقا

لمي يف املنزل أثناء  ، واآلابء كمعمواد اللغة العربية واإلجنليزية  بتدريسأي كمعلمي يقومون  
بية دون وجود كتب مدرسية  ، وهذا جيب أن يقوموا بتدريس اللغات األجنCovid-19وابء  

 مع احتياجات الطالب.مناسبة 

مدرسي  بكتاب  االحتفاظ  من  نقلت    الغرض  األمر    Nasutionكما  تسهيل  هو 
تكرار الدروس أو تعلم دروس  ، وإعطاء الطالب الفرصة لمي املواد التعليميةملعلمي لتقدعلى ا

ا عنجديدة دما يتعلق األمر ابلظروف ، وتقدمي مواد تعليمية ممتعة للطالب. هذا مناسب جدا
وابء  احلالية ، ألنه ال يزال يف فرتة  من املنزل(  وابلتحديد التعلم عن بعد )التعلم   ،Covid-

19. 
اللغة،النظرية    تعليم  يف  النظرايت  إحدى  هي  مناسبة    السلوكية  النظرية  وهذه 

صر من سرعة العفوية واملتانة  الكتساب القدرة اليت حتتاج إىل ممارسة والتعود حتتوي على عنا
يف إعداد الكتاب التعليمي اليت حتتوي موادها   واملرونة. تستخدم الباحثة النظرية السلوكية

الش  أو  السلوك  عناصر  يف على  ولكن  املفردات.  إتقان  يف  لرتقية كفاءهتم  ووسيلة  خصية 
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 تعليم اللغة األجنبية  التعليمي للربانمج اخلاص يفالكتاب  الواقع يف هذه املدرسة ال توجد  
الكتاب  العربية   إعداد  يف  الباحثة  تستخدم  وسبب  التعليم.  يف  رمسيا  مرجعا  تصبح  اليت 

ألن السلوكية  النظرية  أساس  على  يف التعليمي  أمهية  النظرية  هذه  أن  الباحثة  رأي  على  ا 
التعزيز واملمارسة والدافع اخلارجي يف تعليم اللغة األجنبية ويناسب أبهداف ومنهج املدرسة  

" )هي  األجنبية  ابللغات  ببساطة  التواصل  على  قادرين  ليكونوا  األطفال  العربية  إرشاد 
 واإلجنليزية(".

موجو لذلك   التعليمي  الكتاب  هذا  فإن  األمور  ،  أولياء  قلق  على  لإلجابة  هنا  د 
ومعلمي الفصل كدليل لتعلم اللغة العربية يف مرحلة الطفولة املبكرة أثناء التعلم عرب اإلنرتنت 

العربية يف هذه . كحاجة أساسية يف تنفيذ تعلم اللغة  Covid-19ألنه ال يزال يف عصر وابء  
العنوان  املدرسة رفعت  الباحثة  ألن  تعليمإعداد  " .  روضة   كتاب  ملرحلة  العربية  اللغة 

 ". االنج ب روضة األطفال "املستقبل"  النظرية السلوكية يف  على أساس   األطفال

 

 أسئلة البحث  . ب 

 : التاليةسئلة البحث أ  انطالقا إىل خلفية البحث السابقة فرتيد الباحثة إجابة
يتم   -1 ل   إعدادكيف  روضة   تعليمالكتاب  ملرحلة  العربية  أساس  األطفالاللغة  على 

 ؟االنج بروضة األطفال "املستقبل" النظرية السلوكية يف 

على أساس   اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال تعليمل  الكتاب املطور   فٰعالٰية   كيف -2
 ؟االنج بروضة األطفال "املستقبل" النظرية السلوكية يف 

 
 ج. أهداف البحث 

 :هذا البحث إىل ما أيتابلنظر إىل أسئلة البحث السابقة يهدف 

على أس        اس   اللغة العربية ملرحلة روض        ة األطفال تعليمالكتاب ل  إعدادوص        ف   -1
 .االنجبروضة األطفال "املستقبل" النظرية السلوكية يف 
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على أساس   اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال تعليمل  الكتاب املطور  فٰعالٰيةقياس   -2
 .االنجبروضة األطفال "املستقبل" النظرية السلوكية يف 

 
 البحث فروض -د

اليت يعرٰبهبا  كبري املمكن لتكون اإلجابة الصحيحة، هي   الفرضية هي اإلجابة 
موٰقت والنظري، يقال ابملوٰقت ألٰن مازال حقيقتها ال بدهلا أن يعمل التجربة أو مضبوط 

 . 1ابلبياانت من امليدانحقيقتها 

السابقة اليت قد أابنت الباحثة فيقتدم فروض   وأهدافه  ابتداء من أسئلة البحث
يعين   املطور  فٰعالٰيةالبحث  األطفال تعليمل  الكتاب  روضة  ملرحلة  العربية  على  اللغة 

 هي :  االنجبروضة األطفال "املستقبل"  أساس النظرية السلوكية يف  
1- 𝐻𝑎 على  اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال تعليمل لكتاب املطور ل الفعاٰلية = وجود

 . االنجبروضة األطفال "املستقبل"  أساس النظرية السلوكية يف  
𝐻𝑎 = 𝜌 = 0 

2-  𝐻0    اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال  تعليمل  لكتاب املطورل  الفعاٰلية= ال توجد 

 . االنجبروضة األطفال "املستقبل" على أساس النظرية السلوكية يف 
𝐻0 = 𝜌 ≠ 0 

 

 

 البحث أمهية  .  ه 
إعداد  لتطوير البحث وأهداف أس      ئلة أنٰ   الباحثة عرض      ت قد  الس      ابق اجلزء يف

  يه دف  البح ث  ه ذا أنٰ  ذل ك،  جب ان ب العربي ة.اللغ ة   جم ال  يفاجل دي د   الكت اب التعليمي
 .أساس النظرية السلوكيةعلى تعليم اللغة العربية إعداد كتاب  تطوير

 .النظريٰة األمهٰٰية

 
1 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

(Malang: UIN-Malang Press, 2009), Hal. 84-85 . 
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أس                اس النظري  ة على  تعليم اللغ  ة العربي  ة  كت  اب  ع  داد  إب  تتعٰلق  اليت  النظري ٰ ة  الفوائ  د -
 تطوير كيفية  عن النظريٰة  املعارف  إلثراء  مص         روفات   تعطي  أن تس         تطيع الس         لوكية

 بواس              ط ة  للتالمي ذ العربي ةاللغ ة    التالمي ذ عن  كف اءة  لتنمي ةإع داد الكت اب التعليمي  
 تقوم أن فتس         تطيع  االختيارية األهداف وأٰما التقييم،  أو  والتقومي واإلجراء التخطيط

 .أساس النظرية السلوكيةعلى   التعليم عن النظرية

  تتعٰلق  اليت القادمة البحوث  لظهور  مص             روفات   تعطي  أن البحث هذا  نتائج  ترجى -
 .املناسبة اجلديدة النظرايت   على حتصل حىتاللغة العربية  بتعليم

 للمؤسسات  التطبيقية األمهٰٰية .1
 ومواجه    ة  لإلع    داد  للج    امع    ات   املعلوم    ات   تعطي  أن  البح    ث  ه    ذا  نت    ائج  ترجى -

  العربية.اللغة  تعليم يف  التغريات 

إعداد الكتاب   وإمتام  التص            حيح  يف املعلومات  تعطي أن البحث هذا  نتائج  ترجى -
 فيتقٰدم  التأخر إىل  تؤدي اليت التعليمماٰدة    حتمي  أن تستطيع  حىت  اجلاري،التعليمي  

 .العربية  الٰلغة تعليم

  إجراء يفامل درس               ة  وتنمي ة  للتطوير  املعلوم ات   تعطي  أن  البح ث  ه ذا نت ائج  ترجى -
 .العربية  الٰلغة تعليم

 

 البحث حدود  .  و 
 : وهي احلدود، من بجموعة حمصور إطار يف البحث هذا يتم

اللغة  إعداد    تطوير   على  البحث  هذا  يقتصر:    املوضوعية  احلدود -1 تعليم  كتاب 
األطفال  العربية روضة  السلوكيةعلى    ملرحلة  النظرية  الربانم  أساس  اخلاص  ج  يف 

قوم هبا تعليم اللغة فيها ت  اليت  ."املستقبل" باالنج  مدرسةيف    العربيةلتعليم اللغة  
أما هذا الكتاب خاصة لتعليم اللغة    .العربية بلغتان اللغة العربية واللغة اإلجنليزية

 . يف تعليم املفردات  العربية
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على    تطوير   على  البحث  هذا  يقتصر:    املكانية  احلدود -2 التعليمي  الكتاب  إعداد 
يف روضة األطفال    العربيةاخلاص لتعليم اللغة  ج  يف الربانم  أساس النظرية السلوكية

باالنج فصل"ب""املستقبل"  والثاين  "أ"  فصل  مها  فصالن،  هناك  .  . كانت 
 ."ب"فصل  واحد وهو فتأخذ الباحثة فصل

على   تطوير  على  البحث  هذا  يقتصر:    الزمانية  احلدود -3 التعليمي  الكتاب  إعداد 
يف روضة األطفال    العربيةيف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة    أساس النظرية السلوكية

 م. 2021 يونيو حىت   مايوشهر  يف الباحثة  هبا تقوم اليت "املستقبل" باالنج
 

 حتديد املصطلحات   - ز 
البحث  وأهم   هلذا  التهوم،  عن  ابلقارئ  ابتعاد  بيانا  جيب  مهمة  مصطلحات  أن 

 املصطلحات الواردة هلذا البحث هي:
 الكتاب التعليمي -1

الكتاب التعليمي هو جمموعة من املواد حيتوي على الرس       ائل واألهداف لس       هولة 
 التعليم وجمموعة املوضوعات على شكل املطبوعة أو اإلليكرتوين.

 العربيةتعليم اللغة  -2

ال اللغة  تستخدم  عن  التعليمي  الكتاب  إعداد  يف  تستخدم   ليتا  العربية باحثة 
 املدرسة يف تعليم اللغة واملوضوعات تناسب ابملنهج اليت تستخدم املدرسة.

 أساس النظرية السلوكية -3
اإلمكانية  هي النظرية تبدأ بعدم إمكانية الشخص، وتطوير  النظرية السلوكية  

بجال  احلالة  هذه  يف  الباحثة  تركز  واجملتمع(.  واملدرسة  )األسرة  ابلبيئة  تعي 
لديهم  الطلبة  ليكون  العالج  التالميذ  إىل  املعلم  إعطاء  يعين  فقط،  املدرسة 

 اإلمكانية. 
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 الكتاب التعليمي السلوكي مواصفات -ح
الكت  اب التعليمي بع  د تطوير ه  ذا البح  ث، تقص               د الب  احث  ة مواص              ف  ات  

 :األتية  السلوكي
، بش              ك  ل كت  اب تعليم اللغ  ة العربي  ة لألطف  الاإلنت  اج من ه  ذا البح  ث هو   -1

 .املطبوعيالكتاب 

ك ان ت املواد التعليمي ة يرت ب ترتيب ا يش               اب ه املراح ل اليت مير هب ا الطلب ة فتب دأ  -2
املفردات والت  دريب  ات. وهن  اك احلوار اليومي  ة اليت تس              تخ  دم الب  احث  ة بتق  دمي  

 الطلبة يف األنشطة اليومية يف املدرسة.

ابملوض   وع  حيتوي عن املواد يناس   ب جمهزة ابملفردات للغة العربية   هذا الكتاب  -3
 املنهج اليت تستخدم املدرسة. خاصة عن املفردات اليت يناسب لألطفال. يف 

جمهزة ابلص              ور امللون  ة كثرية، ألن ك  ان تق  دمي املواد التعليمي   -4 ة عن املفردات 
 مستخدم هذا الكتاب هو الطلبة لروضة األطفال.

 موجود إرشاد إستعمال الكتاب. -5

 املفردات التصويرية. -6

 املادة املصممة خاصة لبيئة الطلبة، وكذلك يف استخدام املوضوعات. -7

 استخدام اللغة سهلة للطلبة واملدرسة والوالدين. -8

 دريبات.كثري من الت -9

هذا الكتاب مملوء ابألش         كال الذي يس         هل الطلبة يف قراءة املفردات )ألن   -10
 بعضهم قادرة يف قراءة األحرف العربية(.أكثر 

 
 السابقة الدراسات -ط

  أن تؤكد أن تس           تطيع الس           ابقة  البحوث  على  ابإلطالع  الباحثة  قامت  أن بعد
 :فهي  املذكورة  الدراسات   أما.  السابقة لبحوث   خمتلفا يف  يبحث  مل  البحث هذا  موضوع
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ضة الوطن" تطوير مواد تعليم املفردات بوسيلة األانشيد بدرسة "ن.  2017،  حسراين  (1)
الشرقية لنبوك  رنبوك،  اإلسالمية  مالك   االبتدائية  موالان  جامعة  املاجستري  )رسالة 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج( 

البحث   هذا  األول  يهدف  بوسيلة  تطوير  ملعرفة    :  املفردات  تعليم  مواد 
الوطن"   "نضة  بدرسة  رنبوكاألانشيد  اإلسالمية  الشرقية  االبتدائية  والثاين لنبوك   ،

استخدام  ملعرفة   الوطن" فعالية  "نضة  بدرسة  األانشيد  بوسيلة  املفردات  تعليم  مواد 
 . االبتدائية اإلسالمية رنبوك لنبوك الشرقية

  املستخدمة هي البحث التطويري على منوذج بورغ وغال ومنهجية البحث    
(Borg & Gall).     من يتكون  واسلوب   10الذي  البياانت    مرحلة  املستخدمة مجع 

 املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار. هي 
فهي   البحث  نتائج  ) أما  تطوير  1:  يتم  بوسيلة  (   املفردات  تعليم  مواد 

على عشر   الوطن" االبتدائية اإلسالمية رنبوك لنبوك الشرقيةاألانشيد بدرسة "نضة  
واملشكالت   مراحل االحتياجات  حتليل   : البياانت،   وهي  ومجع  املدرسة،  هذه  يف 

، وحتسي املنتج، وجتربة  1وتصديق املنتج، والتحسي، وجتربة املنتج    وتصميم املنتج، 
أن تطوير املواد بوسيلة األانشيد (  2واملنتجة النهائية. )  ،2، وحتسي املنتج  2املنتج  

للتالميذ فعال  هو  املفردات  استيعاب  يف  التالميذ  ألنه    لرتقية كفاءة  وأمهية كبرية 
الدراسة نتيجة  ترقي  أن  )  تستطيع  من  Sig. (2 tailed)وقيمة  أقل  قيمة    0,01(  وإذا 

(Sig. (2 tailed)  من أقل  قب  0,01(  التالميذ  نتيجة  بي  العالقة  هناك  أن  ل نعرف 
 وبعد استخدامها. استخدام وسيلة األانشيد

تطوير مادة تعليم املفردات لربانمج "صباح اللغة" على أساس    .  2018أْحد بصري،   (2)
ابجلامعة   األبصار  لطلبة معهد اجلامعة )حبث تطويري يف معهد أويل  النظرية السلوكية

 . (اإلسالمية احلكومية فونوروكو
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نتاج مادة التعليم املفردات لربانمج "صباح إل(  1فهي :    يهدف هذا البحث
" على أساس النظرية السلوكية اليت تساعد املدرسي والطلبة يف حتقيق أهداف  اللغة

الحية  ملعرفة مدى ص(  2بعهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو.    تعليم املفردات 
املطورة على  ( ملعرفة مدى فعالية املادة3، على اساس النظرية السلوكية املادة املطورة

( ملعرفة مواصفات مادة  4،  النظرية السلوكية يف حتقيق أهداف تعليم املفردات أساس  
معهد أويل لطلبة  لربانمج "صباح اللغة" على أساس النظرية السلوكية تعليم املفردات 

 . األبصار ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو
يف هذا البحث هي البحث التطويري ألن هذا  منهجية البحث املستخدمة

املادة التعليمية ومعرفة مدى صالحيتها من اخلرباء وفعالية    البحث يهدف إىل إنتاج
طلبة. وأما أساليب مجع البياانت   41هم    يف ميدان البحث. وأفراد التجربة  جتربتها

واالستبانة واالختبار. وأما أساليب حتليل   املستخدمة هي املقابلة واملالحظة والواثقية 
 البياانت املستخدمة هي التحليل الوصفي واإلحصائي.

املفردات على  إن خطوات تطوير مادة تعليم  (  1وأما نتائج البحث فهي: ) 
لربانمج السلوكية  النظرية  املشكالت   أساس  حتديد  هي  املعهد  هبذا  اللغة"  "صباح 

ومجع املعلومات كأسس تطوير املادة ، وتصميم إطار تعليم املفردات واالحتياجات، 
املفردات  تعليم  مادة  هيكل كتابة  تصميم  السلوكية،  النظرية  أساس  واختيار  على   ،

( إن  2)  ميم احملتوى والتدريبات، وتصميم إخراج الكتاب.املوضوعات وترتيبها، وتص
اللغة جمال  يف  اخلبري  حتكيم  من  املفردات  تعليم  مادة  النتيجة  صالحية  على     حصل 

 ، ومن حتكيم اخلبري األول يف جمال تصميم املادة حصل على)أي جيد جدا(  90%
% الثاين  92النتيجة  اخلبري  حتكيم  ومن  جدا(،  جيد  جم  )أي  تصميم  املادة  يف  ال 

إن مادة تعليم املفردات لربانمج "صباح   ( 3)أي جيد(. ) %85  حصل على النتيجة
 فعالية ملساعدة الطلبة واملدرسي يف حتقيق أهداف تعليم املفردات،  اللغة" هبذا املعهد

اجلدول   t( أكرب من درجة  5,97)  يف هذا البحث   احلساب t يبدو ذلك أبن درجة  
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على  2,042) الداللة(  البحث  %5  املستوى  فرضية  أن  على  تدل  النتيجة   وهذه 
إن املواصفات من املادة املطورة هي اهلدف األقصى من املادة املطورة  (  4مقبول. )

املفردات  استخدام  على  الطلبة  قدرة  املادة    هي  وبدأت  وكتابيا،  شفهيا  الكالم  يف 
مث كتاهبا  قراءهتا  مث  نطقها  مث  املفردات  و   ابستماع  استخدامها  مث  مث  اجلملة  يف  ضعها 

مثريات ملساعدة الطلبة يف حتقيق أهداف تعليم املفردات،    يف احلوار، ويف هذه املادة 
، واملفردات خمتارة على وموضوعات هذه املادة متعلقة ابلبيئة اليت يعيش فيها الطلبة

فهي   أقسام  ثالثة  من  يتكون  املفردات  تعليم  ومادة  التواتر،  االمسية أساس    املفردات 
 واملفردات الفعلية واحلوار.

إعداد الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية على أساس  .  2019إمام شافعي رْحة هللا،   (3)
)رسالة    للبنات ماالنج  النظرية السلوكية لتالميذ مدرسة اإلرشاد اإلسالمية املتوسطة

 ماالنج(.   املاجستري جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

ومدى التعليمي  الكتاب  تصميم  ملعرفة  البحث  هذا  الكتاب    يهدف  فعالية 
لتالميذ   السلوكية  النظرية  أساس  على  العربية  اللغة  ملادة  اإلرشاد  التعليمي  مدرسة 

 اإلسالمية املتوسطة للبنات ماالنج.
.  هي البحث التطويري على منوذج بورغ وغال  ومنهجية البحث املستخدمة

واالختبار. واالستبانة  واملقابلة  ابملالحظة  البياانت  مجع  اخلرباء.    وأدوات  تصديق  مث 
ويف الفصل الثاين ب بجموعة وتطبيق الكتاب يف الفصل الثاين أ بجموعة الضابطة  

 تبار البعدي. واالخ ار القبليبالتجربية وملعرفة فعالية استخدام الكتاب ابالخت
مواضع أربعة  على  الكتاب  تصميم  فهي  البحث  نتائج  وامللونة    أما  ويتضح 

عناصر اللغة يف تطبق عملية التعليم   واحملفوظات لزايدة الطابع وإشارة طريقة التوصيل
فعالية  له  الباحثة  أعده  الذي  الكتاب  حساب   إن  ت  درجة  التالميذ  قدرة  ترقية  يف 

 هذا يدل مناسب بفرضية البحث. ، 3,922يف هذا البحث 
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فراتوي  (4) جاينىت  املفردات .  2018،  دوي  السريع"  تعليم  "التعلم  نظرية  ضوء  يف    يف 
)رسالة املاجستري جامعة   الثانوية اإلسالمية جومباع  ال ريب حانيفيدا"مدرسة القرآن  

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(. 

نظرية    فهي لوصف يتم تعليم املفردات يف ضوء نظرية  يهدف هذا البحث 
جومباع اإلسالمية  الثانوية  حانيفيدا  ريب  "ال  القرآن  مدرسة  يف  السريع"  ،   "التعلم 

اخلطوات  نظرية    لوصف  ضوء  يف  املفردات  مدرسة  تعليم  يف  السريع"  "التعلم  نظرية 
اي والعيوب يف تعليم ، لوصف مزاالقرآن "ال ريب حانيفيدا الثانوية اإلسالمية جومباع

نظرية "التعلم السريع" يف مدرسة القرآن "ال ريب حانيفيدا املفردات يف ضوء نظرية  
 . الثانوية اإلسالمية جومباع

. واملصادر األساسية هي مدير املعهد واملعلم تستخدم الباحثة املنهج الوصفي
املتعلقة بتعليم   قوبعض الطالب يف معهد منبع الصاحلي، املصادر الثانوية هي الواثئ

  منبع الصاحلي. أما أسلوب مجع البياانت هي بوسيلة املقابلةاللغة العربية يف املعهد  
تستخدمها الباحثة  وأما أسلوب حتليل البياانت اليت  والواثئق.  هو طريقة   واملالحظة 

من ثالث خطوات   وهوبريمان. ويتكون حتليل البياانت   التحليل الكيفية عند ميلس
 ، واستنباط البياانت. وهي تصنيف البياانت، وعرض البياانت 

البحث نتائج  نظرية  فهي    أما  ضوء  يف  املفردات  تعليم  يف  األسلوب  هناك  
السريع" املكان  "التعلم  ونظام  األرقام،  ونظام  التبديل،  ونظام  القصة،  نظام  ،  هي 

درس  الكلمة. وهذه األنظمة مرتابطة. واخلطوات من هذه التعليم هي توفري املونظام  
املدرس   تقسيم  جمموعات،  إىل  الطالب  املدرس  تنقسم  اليوم،  درس  عن  معلومات 

جمموعة من كل  ممثلي  املدرس  يدعوا  العمل،  خيتم ورقة  األسئلة،  مع  املدرس  تقييم   ،
أسهل وأسرع يف  يقة هي أن الطالب والطالب درسهم اليوم. مزااي هذه الطر  املدرس

حيتاج وقت   احلفظ وتعظيم كل أمكنات من الدماغ وذكائهم. والعيوب ملرحة األوىل
 الطويلة يف عملية التعليم.
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فرتى و    البحوث،  هذه  إىل  وابلنظر  السابقة،  الدراسات  هذه  تقدمي  بعد 
الباحثة أن البحوث السابقة ُتطَبَّق يف املهارات واملستوايت واجملاالت وامليادن املختلفة، مثل 

جمال   تطويرهيف  يف  اخلاص  املدر الربانمج  واملستوى  اللغةاإلندونيسية،  ومهارة  وغريه،  .  سي 
للربانمج اخلاص لتعليم اللغة   كتاب تعليم اللغة العربيةوأٰما مكانة هذا البحث فتبينتط وير  

اإلجنليزية( واللغة  العربية  )اللغة  األطفالابملستوى    األجنبية  هذا روضة  منط  يوجد  ال  إذ   ،
 . البحث الذي جتريه الباحثة
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 الثاين   الفصل 
 اإلطار النظري 

 
 الكتاب التعليمي :   األول املبحث

 الكتاب التعليمي  مفهوم -أ 

ئغة الطيبة أو اللقمة املرة  الوعاء الذي حيمل اللقمة السا  الكتاب التعليمي هو
اليت تقدم بواسطها ال يتوافر   املذاق اليت  نقدمها للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة

وإذا كان    –يف عدم اإلعداد اجليد    –بل تكاد تكون معدومة أحياان    وجودها دائما
يشتمل   2ك<لك فنركز اهتماما ابلوعاء أو احملتوى، أال وهو الكتاب التعليمي.   األمر  

والتع  التعليم  عملية  يف  أساسي  عنصر  وهي  التعليمية  املواد  على  التعليمي  لم. الكتاب 
 وال تسهيل إقامة تلك العملية بعدمه. 

 التعلم عملية يف  الطلبة ملساعدة ويستخدم  تنظيما ينظم ما هيكل الدراسية املواد

  الدراسية   احملتوايت   أو  املواد  هي  الدراسية  املواد  أن  ابني  عن   بيالوات  ونقل 3.والتعليم
 ما  خالل  من4.والتعليم  التعلم  عملية   يف  والطلبة  املعلم  يستخدمها  منظمة   لف   تؤ  اليت

  يستخدمها   منظمة  إجراءات   خالل  من  تؤلف   ما  هي  الدراسية  املواد  أن  يعرف  سبق
  التعليمية   الكتب  مجيع   اليعد  لذلك .  والتعليم  التعلم  عملية  يف  ملساعدهتم  والطلبة  املعلم

  إن   دراسية  حمتوايت   يها  دتف  وإنور  الدراسية  املواد  من   املكتبات   األسواق  يف  املتوفرة
 . منظمة إجراءات  بدون  تؤلف

 وكتب  كتب،  شكل  على  تكون  اللغات   تعليم  يف  عادة  الدراسية  املوادو 
  القراءة  كتب  أو   ،WORKSHEET  إجاابت   أوراق   أو  WORK   BOOKSتدريبات 

 
)رايض: دار الغايل،  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقي هبا  عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،  انصر    2

   7( ص. 1991
3 .Depdiknas, Op.cit. 
4 Tian Belawati, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2003), 

Hal. 1.3 
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READINGBOOKS،  الدراسية   واملواد   كاألشرطة  مطبوعة  غري  دراسية   مواد  تكون  وقد  
  تكون   أو  ،COMPUTER – BASED MATERIALS  احلاسوبية  الدراسية   واملواد  السمعية

  الدراسية   املواد  أو  املفتوح،  التعلم  كمواد   املطبوع،  وغري  املطبوع  بي   جتمع   دراسية  مواد
 5. املتلفزة واملواد واجملالت  الصحف أو اإلنرتنت، على املتوافرة

  املواد   أنواع  من  نوع  -والتطوير  البحث  موضوع   الذي  –   الدراسي  فالكتاب 
 واليت  مساعدة  تعليمية  مواد  يصحبهم  وما  للطالب  األساسي  الكتاب   وهو  الدراسية

  معينة  أهداف  لتحقيق  للدارسي  وتقدم  العربية،  اللغة  يف  املتخصصي  قبل  من  تؤلف
 6.حمدد زمن ويف معي دراسي وصف  يف بل معينة، مرحلة ويف معي، مقرر يف

 
 الكتاب التعليمي   أمهية  - ب 

  مواد   الفوزانب  اصطلحها  ما  أو  دراسيةال  وادابمل  كان الكتاب التعليمي تتعلق
  املدرسي  والكتاب .  وموادالتعليم  متعلم،و   معلم،:  الثالثة  التعلم  عناصر  لتكمل  التعليم

 إبعداد  ابلعناية  يوصون   املرٰبي  فإن  هنا  ومن  التعليم،  مواد  أهمٰ   يعدٰ   الدراسي   الكتاب   أو
 ويظل  هبا،  الناطقي  لغري  العربية  اللغة  بتعليم  تعين  اليت  املواد  تلك   والسيما  تطويره،  هو

 عن  يقال  قيلو  مما  فبالرغم  تقرير،  إىل  االحيتاج  أمر  املدرسي  الكتاب   أبمهية  التسليم
  يف   ملتفردة  مكانتها  املدرسي  للكتاب   يبقى  جلديدة،   وآالهتا  وأدواته  التعليم  تكنولوجيا

 . التعليمية العملية
  كبريا  اعتمادا  اتعتمد   وحمتواه  أومادهتا  منطها  أو   عهانو   كان  أايا   التدريس  فعملية

ا  للمتعلم  ابلنسبة  ميثل  فهل  املدرسي،  الكتاب   على   منظمة،   تعلم  لعملية  ابقياا  أساسا
 .التالية  املراجعة السابق للطالع اليغيب ومرافقا العملية، هذه لتعزيز دائما وأساسا

 
5 Cunnings worth, A. Choosing your course book, 1995.Heinemann Davison, Piloting-a publisher’s view, In 

Tomlinson 1998, p. 7; Dudly-Evans, T., and M. St. John, Development in English for Specific Purposes. 

New York. Gambridge University Press, 1998, p. 170-171. 
، د.م: دار االعتصام،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقي ابلعربية عبد احلميد عبد هللا وانصر عبد هللا الغايل،  6

 . 9د.ت، ص.
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 عندها  يلتقي  تعليمي  ومصدر   التعليم،  عملية  أركان  من  مهم  ركن  هبذا  وهو
  وجدة   نعية   تعترب   لذلك   للمنهج،   األكادميي  ابحملتوى   يسمى   ملا   حية  ترمجة    واملتعٰلم،  ملعٰلم

  التعليمية   واملادة  احملتوى  ينب  املهتم  ابل  تشغل  اليت  األمور  أهمٰ   من  املدرسي  الكتاب 
 7. التدريس وطريقة

  املواد   دور-جاكريتشاردز  عنه   نقل  ما ك  –   Cunningsworth  ويلخص
 :النحوالتايل على اللغة تدريس يف الدراسية الكتب  خاصة التعليمية

 . اللغوية املادة تقدمي يف املستخدمة (واملكتوبة  احملكية ) اللمواد مصدر متثل (1

 ومصدر  املتعلم عليها يقوم اليت اللغوية ابملمارسة اخلاصة ألنشطةال مصدر متثل (2
 .التاصلي التفاعل األنشطة

 . ذالك  وغري والنطق املفردات، ابلقواعد، يتعلق  فيما للمتعلمي مرجعا متثل (3

 . الصفية ابألنشطة تتعلق أفكار منه يستقي مصدرا متثل (4

 (. حتديدها سبق  اليت التعلم أهداف تعكس كانت  إذا) مقررا متثل (5

 8.الثقة من مزيد اكتساب  إىل حيتاجونن الذي املبتدئي للمدرسي دعما تقدم (6
وإذا كان الكتاب التعليمي له أمهيته يف العملية التعليمية فهو أحد مكوانهتا وله  

دارس واملعلم، فهو من جانب له فوائده للدارس واملدرس، ومن جانب آخر له  فوائد لل 
ومساوئه على الدارس واجتاهاته ومن مث فهو سالح ذو حدين، بقدر ما يفيد،    أضراره

قد أحياان  وفق  فهو  اختياره  يتم  مل  وإذا  ا  جيدا إعداداا  يعد  مل  إذا  وأساس    يضر  مبادئ 

 
الفوزان،    7 إبراهيم  بن  الرْحن  هبا عبد  الناطقي  لغري  العربية  اللغة  تعليم  مواد  د.ط.،  ،  إعداد  (،  ه   1428)د.م: 

 . 2ص.
وانصر عبد هللا الغايل وانصر صاحل الشويرخ، على املوقع اإلنرتنت  ، ترمجة  تطوير مناهج تعليم اللغة جاك ريتشاردز،    8

www.pdffactory.com.281، ص . 
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إعداد الكتاب   منشودة، ووفق ينشدها اجملتمع والدين اإلسالمي، ومن هنا تظهر قيمة 
 9لناطقي بغريها. التعليمية، خاصة لتعليم العربية ل

 
 أساس إعداد الكتاب التعليمي   - ج

س إعداد الكتاب التعليمي، هتتم الرتبية  إعداد الكتاب التعليمي يهته أبسا 
  احلديثة ابلكتاب التعليمية وإقامتها على أساس تتفق والنظرايت الرتبوية احلديثة، وكان 

أشد ما حرصت عليه أن حتدد هذه األساس وتدعو إىل التزامها عند أتليف الكتاب 
 التعليمية واستخدامها. 

املؤلفي على  لواما  أصبح  املنطلق  هذه  لتعليم   ومن  التعليمية  الكتاب  ومقرري 
 العربية لألجانب مرعاة األساس اآلتية: 

 واالجتماعية   األساس الثقافية  -1

لتعليم العربية  عند حديثنا عن اجلانب الثقايف كأساس إعداد املواد التعليمية  
 لغري الناطقي هبا سوف تتناول النقاط اآلتية: 

 اإلسالمية بوجه خاص. مفهوم الثقافة بوجه عام، ومفهوم الثقافة  (أ

 خصائص الثقافة   (ب 

 لغري الناطقي هبا  العربية اللغة ج( عالقة الثقافة بتعليم
احملتوىد(   إعداد  عند  مراعاهتا  ينبغي  اليت  اللغة   األمور  تعليم  يف كتب  الثقايف 

 10وفيما يلي كل ذلك ابلتفصيل. العربية لغري الناطقي هبا. 
يتعلم الذي  الشخص  يتمكن  جيد    لن  بشكل  فهمه  من  معينة  أجنبية  لغة 

دون فهم ثقافة جمتمعه، املثال اللغة العربية، والشخص الذي يدرس اللغة العربية  
 

ايض: دار الغايل،  )ر أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقي هبا  انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،     99
 8( ص. 1991

)رايض: دار الغايل،  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقي هبا  انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،     10
 19( ص. 1991
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، فال يستطيع أن يفهمها بشكل مثايل، لذلك  دون فهم الثقافة العربية االجتماعية
 أي اللغة هي سفينة من الثقافة.  اللغة وعاء الثقافة""تعبري الهناك 

 السيكولوجية األساس   -2

عنصرا اساسيا يف العملية التعليمية، فهو احملور    من العموم أن املتعلم بشكل
وآخرا هو اهلدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه    الذي تركز عليه، وأنه أوال

مث فإن معرفة خصائص العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم، ومن  
 11املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروراي عند إعداد حمتوى املناهج الدراسية. 

والعقلية  ومن النفسية  خصائصها  عمرية  مرحلة  لكل  أن  إن  الواضح  بل   ،
من قدرات عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية األفراد خيتلفون فيما بينهم  

  والذي ينبغي   الواحدة، ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمي
 مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية. 

معظم فإن  ذلك،  إىل  هناك    ابإلضافة  أبن  الرأي  نفس  لديهم  التعليم  خرباء 
يف كمية    اختالفا كبرية بي تعليم اللغة العربية لألطفال والكبار. وينظر إىل الفرق

وطوهلا  اجلملة،  بنية  منوذج  أو  ذلك،  أشبه  وما  تدريسها  يتم  اليت    املفردات 
 وضيقها،وكذلك مستوى سهولة أو صعوبة اللغة نفسها. 

 ي األساس اللغوي والرتبو  -3

املادة اللغوية املكونة من األصوات واملفردات والرتاكيب    ويقصد هبذا اجلانب
املناسب واألسلوب  هبا  الناطقي  لغري  العربية  اللغة  تعليم  يف كتب  تقدم  يف    اليت 

 عرضها للدارسي، زمدى سهولة أو صعوبة تلك املادة للدارسي.

 
الغايل،  )رايض: دار  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقي هبا  انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،     11

 27( ص. 1991
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يف كتب العربية كلغة اثنية تقدم على املستوى اللغوي   وتتناول اللغة املقدمة
يلزم معرفة أي نوع من اجلمل  واملستوى الرتبوي، فمثال عند تقدمي الرتكيب العربية  

املركبة؟  أم  ابلبسيط  تبدأ  وهل  الفعلية؟  أم  االمسية  هل  هذه   يقدم؟  عن  اإلجابة 
األسئلة من الصعب تتناوهلا لغواي بعزل عن يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل 

فضلنا  منهما   ولذا  لتداخلها،  نظرا  بينهما  الفصل  الصعب  من  ولكن  وظيفته 
، وإن كان بعض الباحثي فصل بينهما، لكن لكل ابحث  تقدميهما كأساس واحد

 اخلاصة اليت مييل إليها.  ه للموضوع وفلسفتهوجهة نظرة عند تقدمي
 وعند تناولنا هلذا اجلانب سوف نركز على اآلت:

 اللغة اليت ينبغي أن تعلم (أ

 مكونة اللغة  (ب 

 12ج( مهارات اللغة
 

 خطوات إعداد الكتاب التعليمي   - د
 13الكتاب التعليمي فيتبع اخلطوات التالية:  وأما تصميم

وتصميمها، ال بد من املعرفة إىل املعيار يف قبل القيام ابختيار الكتاب التعليمي  
 Based( والكفاءة األساسية )Standart Competenceالكفاءة )  اختيارها وهي مستوى

Competencyمن أن يعلمه املدرسة    (. وتعين أن الكتاب التعليمي املختار والذي ال بد
والكفاءة   الكفاءة  مستوى  حتقق  اليت  املواد  على  حيتوى  أن  من  بد  ال  التلميذ  ويتعلمه 

 . أي اختيار الكتاب التعليمي يرجع إىل مستوى الكفاءة. األساسية
يف معرفة اخلطوات يف   وبعد معرفة املعيار يف اختيار الكتاب التعليمي، أخذ يبدأ

مستوى الكفاءة    اليت تشمل على تعيي العناصر املوجودة يف  اختيار الكتاب التعليمي
 

)رايض: دار الغايل،  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقي هبا  انصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا،     12
 35( ص. 1991

13  Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman 

Memilih dan Menyusun Bahan Ajar. 2004. Hal. 8-13 
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 والكفاءة األساسية اليت هي املرجع  يف اختيار الكتاب التعليمي، تعيي نوع الكتاب 
األساسية   والكفاءة  الكفاءة  بستوى  املناسبة  التعليمي  الكتاب  اختيار  التعليمي، 

 ه ابلتفصيل. مصدر الكتاب التعليمي. وكما بيان واملعينة، اختيار 
 تعيي العناصر املوجودة يف مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية  -1

مستوى  يف  العناصر  تعيي  أن  بد  فال  التعليمي  الكتاب  تعيي  قبل 
لكل   ألن  وتعلمها.  استيعاهبا  للتالميذ  بد  ال  اليت  األساسية  والكفاءة  الكفاءة 

يف   املتنوعة  املادة  نوع  إىل  حيتاج  فيها  هذا،  عنصر  واإلضافة  التعليمية.  العملية 
 فال بد يف تعيينها أيضا االهتمام ابجلوانب: 

 املعرفية، اليت تشمل على املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتقومي  (أ

)  (ب  االستجابة  على  تشمل  اليت  والتذوق  Responseالوجدانية،   ،)
(Appereciation( والتقومي ،)Evaluation ،)  ( والتمكيInternalization .) 

الروتيين.  Psychomotor)  احلركية ج(   ونصف  األوىل  احلركة  على  تشمل  اليت   ،)
 لكل عناصر من مستوى الكفاءة حيتاج إىل الكتاب التعليمي متنوعة لتحصيله. 

 تعيي الكتاب التعليمي  -2

مستوىبمتمشيا   املعريف   تنوع  النوع  إىل  التعليمية  املادة  تفرق  الكفاءة، 
أو الوجداين أو احلركي. فاملادة على اجلانب املعريف تنقسم  إىل أربعة أقسام وهي  
احلقيقة واملفهوم واملبدأ واإلجرائي. فاملادة على نوع احلقيقة تتمثل أمساء املكان  

ريها. فاملادة على نوع  والشخص والرزم واحلديث التارخيي واللجوء من االسم وغ
املفهوم تتمثل التعريف واحلقيقة  واملستوى الرئيسي. فاملادة على نوع املبدأ تتمثل  
تتمثل   اإلجرائي   نوع  علة  املادة  وأما  وغريها.  ولرأي  والرمز  الدليل  أو  احلجة 
خطوات  يف عملية ما مرتبا. املادة  على اجلانب الوجداين تشمل على إعطاء 

( والتقومي. واملادة  Internalization( التدخل )Apresiationتقبال )اإلجابة واالس
 على اجلانب احلركي تتكون من احلركة األولية الروتينية. 
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 اختيار املادة على حسب معيار الكفاءة األساسية  -3

التعليمية البد من أن يتناسب بعيار الكفاءة املعينة واالهتمام بشموليتها    اختيار نوع املادة
الكافية مىت يسهل على التلميذ احلصول على معيار الكفاءة. انطالقا من العناصر يف معيار 
الكفاءة  والكفاءة األسايسة املعينة، وتلي اخلطة اختيار املادة التعليمية املناسبة  ابلعناصر  

املادة اليت درسها التلميذ البد من  معيار الكفاءة والكفاءة األساسية املذكورة، املوجودة يف
أو الوجداين أو جمموعة   تعيينها من حيث هي نوع احلقيقة أو املفهوم أو املبدأ أو اإلجرائي

  وبعد تعيي املادة التعليمية وتلي   .وهذا يسهل على املدرس يف تعليمها.  أكثر من نوع املادة
للتلميذ  البد  اليت  األساسية  والكفاءة  الكفاءة  بعيار  املناسبة  نوعها  اختيار  يعين  اخلطة 

إىل  .  استيعاهبا حتتاج  التعليمية  املادة  من  نوع  ألن كل  لتعليمها،  مهم كذلك  وتعيينها 
اختيار   يف  الطرق  وأسهل  املختلفة.  التقومي  ونظام  والوسائل  الطريقة  أو  التعليم  اسرتاتيجية 

ابعتماد  ا.  ادة املدرسة بتقدمي األسئلة عن الكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعاهبنوع امل 
املادة  نوع  يعرف  الكفاءة  هذه  وتلي  .على  التعليمية  املادة  نوع  تعيي  مت  أن  اخلطة   وبعد 

بتعيي املرجع منها. فاملادة التعليمية توجد يف عدة مراجع إما من الكتب الدراسية واجملالت 
 .وغريها رائد واألنرتنيتواجل

 
 النظرية السلوكية :  الثاين   املبحث 

 مفهوم النظرية السلوكية   - أ
لغة   والتصرف،   السلوك  اليت  14السري  التصريفات  اصطالحا  عن   والسلوك  تصدر 

فيها با  احلية  واختبارها  اإلنسان  الكائنات  مالدظتها  فيها  التحكم  ميكن  اليت  تلك   ،
احلوادث   بوضوعية. بي  العالقات  بدراسات  هتتم  اليت  النظرية  هي  السلوكية  فالنظرية 

 
14 Ahmad Warson Munawir. Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Progresif. 

2007) Hal. 653 
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أحداث   وأفعال الكائن احلي )االستجاابت(، وذلك ابلبحث عن كيفية  البيئية )املثريات(
 15املثريات تغيريات يف السلوك.

السلوكيون السلوك   يعترب  أي  وبي  بينها  فرق  ال  الطفل  عند  اللغة  اكتساب  أن 
ويدور حمتوى النظرية السلوكية حول اللغة عندهم شكل من أشكال السلوك.  آخر، ألن

مثريات  عم  الناجتة  االستجاابت  من  جمموعة  عن  عبارة  اللغوي  السلوك  للمحيط   أن 
غريها أو  اجتماعية  أو  طبيعة  املثري  تكون  أن  بي  أنواعها  حيث  من  خمتلفة  ، اخلارجي، 

وه داخليا.  أو  خارجيا  غائبا  أو  فعال  الناتجحاضرا  هو  اللغوي  السلوك  تلك   ذا  عن 
،  االستجابة ابلتكرار واإلعادة،حتولت إىل عادة لغوية راسخة يتعامل هبا الطفل بتلقائية 

 وتصبح ضمن سلوك اللغوي. 
، هو أن التعليم عملية أتثري اإلنسان ابحلوادث احمليطة به اليت  منطلقا هذه النظرية

ود جواالنفعاالت.يقصد ابلتعلم هو تغيري السلوك الذي حيدث بسبب و تجارب  تعطي ال
اإلنسان  املثريات  أن  النظرية  هذه  وتعترب  امللحوظة،  استطاع    واالستجاابت  أن  تعلم  قد 

على ما ميكن  النظر إليه وهو السلوك املوضوعي   أن يربز تغيري السلوك. تركز هذه النظرية
(Obyektif( والواقعي ،)Empiris و ،) ( ميكن مالحظتهObservable .)16 

نظرية التعليم السلوكية هي نظرية التعلم اليت وضعت املزيد من الرتكيز على السلوك 
يعترب الفرد أبنا رد الفعل قادرة على االستجابة للبيئة. وسوف    البشري. النظرية السلوكية

نظرية التنمية السلوكية، واليت ميكن   خربة صيانة تشكيل سلوكهم. النظرية السلوكية هي
ة للمؤثرات. وميكن تعزيز االستجابة  قياسها، الحظ وأنتج من قبل الطالب يف االستجاب

سلبية على األوضاع السلوك املطلوب. يستخدم  أو    للمؤثرات عن طريق ردود فعل إجيابية

 
العصلي،   15 إبراهيم  بن  العزيز  العربية عبد  اللغة  وتعليم  والنفسية  اللغوية  سعود    النظرايت  بن  حممد  اإلمام  )جامعة 

 21ه (، ص. 1420اإلسالمية: 
16 R. Moeslihaton. Interaksi Belajar Mengajar. (Malang: FIP IKIP. 1989) Hal. 11 
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األعمال من  احلد  أو  للقضاء  أحياان  اإلجراء    العقاب  واصفا  تليها  صحيح،  غري 
 17املطلوب. 

تعلمه،  ميكن  الذي  السلوك   هو  البشري  السلوك  أن  السلوكية  النظرية    ويعترب 
)والحظ يف الوقت احلقيقي،   ابلعوامل اخلارجية  يتأثر  تشكيل ألنه  وراء النفس ويتم  ما 

هو   البشرية(. والتعلم  التدفق.  هلذا  وفقا  التعلم.  مفهوم  يف  النظرية  هذه  تطبيق  يتم  مث 
اليت تشجع  على حدوث تغيري يف السلوك. التعلم من   عملية استجابة بسبب التحفيز

 18: الدوافع واملكافآت، والعقاب وتوفري بيئة مواتيه. احلوافز ميكن أن تكون 
وتعطي   االتصال(،   )يف  اللغة  استعمال  يستلزم  ما  على  السلوكية  النظرية  تركز 

هبذا   وهي  عالنية.  مالحظة  املمكن  للجانب  ا  اهتمامها   النظرية  اليت  ختالف  لتصويرية 
  تركز على الفكرة والتصور. يعترب السلوكيون  أن اكتساب اللغة عند الطفل ال فرق بينها 

حمتوى   ويدور  السلوك.  أشكال  من  شكل  عندهم  اللغة  ألن  أخرى،  سلوك  أي  وبي 
السلوك أن  حول  السلوكية  الناجتة    النظرية  اإلستجاابت  من  جمموعة  عن  عبارة  اللغوي 

طبيعية   مثريات  فعالعن  حاضرا  غريها،  أو  اجتماعية  داخليا.    أو  أو  خارجيا  غائبا  أو 
حمد ملثري  اإلستجابة  تلك  عن  الناتج  هو  اللغوي  السلوك  تلك وهذا  تعززت   فإذا  د، 

االستجابة ابلتكرار واإلعادة، حتولت إىل عادة لغوي راسخة يتعامل هبا الطفل بتلقائية،  
 19ضمن سلوكه اللغوي.  وتصبح

  : هو  خارجياملثري  أو  اإلنسان  يف  داخلي  معنوي  أو  مادي  عمل  يف   كل  يؤثو 
األشكال،   من  بشكل  التصرف  إىل  ويدفعه  صورة  اإلنسان  أي  أبنه  هارميان  عند  وهو 

االستقبال لعضو  ابلنسبة  خارجية   طاقة  أي  أو  استجابة،  تنتج  عليه   للطاقة   تؤثر 
حتديدها منفصلة     ال ميكناليت  سكينر على أنه نوع من األحداث البيئة  وتستثرية. ويعرفه

 
17 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi. Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Malang: UIN Press. 2008) Hal. 38 
18 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudi. Pembelajaran Bahasa Asing: Metode Tradisional dan 

Kontemporer. (Jakarta: Bania Publishing. 2010) Hal. 35 
: دار  ،  نظرايت التعلم وتطبيقها يف علوم اللغة: اكتساب املهارات اللغوية عبد اجمليد عيساين،   19 الكتاب  )القاهرة 

 67( ص. 2011واحلديث، 
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حياة   أن  غلى  غريبا  وليس  احلي.  الكائن  أساليب  من  معي  أسلوب  مالحظات  من 
ابملثري  مليئة  فتحمله اإلنسان  إجيايب،  بشكل  معها  يتفاعل  اليت  واخلارجية  الداخلية  ات 

 على التصرف بصورة من الصور.
طبيعي يتصف به الكائن  ردة الفعل الناتج عن املثري كفعل  أما اإلستجابة هي :  

أي احلاصل    احلي،  املثري  مع  اإلجيايب  التفاعل  اإلستجابة  طريقة  وتعرف  اإلنسان،  عند 
أو أي نشاط آخر ينتج    عضلي أو إفرازا غدي )من الغداد(  تعريفا بيولوجيا أبنا: تقلص

 20عنه استثارة. 
أو التدعيع فهو القصد إىل تقوية اإلستجابة وأتكيدها بشكل تصبح    أما التعزيز

عادة لتكون  ترسيخها  عمال  اإلنسان،  عند  اللغوية  العالقة   هيئة  وهو  راسخة،  كالمية 
ومؤثرات  األحداث  من  يتبعها  وما  واإلستجابة،  املثري  حدين  بي  زاد  القائمة  وكلما   ،

هذه  بي  العالقة  تسمى  اإلستجابة  ظهور  املستوى   احتمال  وعلى  تعزيزا.   العوامل 
مرغواب  سلوكا  للنتعلم كلما  تقدم  اليت  والتشجيعات  املكافأة  هو  فالتعزيز  البيداغوغي، 

 فيه. 
 

 النظرية السلوكية   اتريخ   - ب 
يف اكتساب اللغة وتعلمها أحد نتائج تطبيق النظرية السلوكية يف  السلوكي  

أو النظرية الرتابيطية    اإلنسان. والنظرية السلوكيةعلم النفس على السلوك اللغوي لدى  
أحياان   عليها  يطلق  التاسع    – كما  القرن  ناية  يف  ظهرت  اليت  التعلم  نظرايت  إحدى 

 21عشر امليالد وبداية القربن العشرين. 

 
)القاهرة : دار الكتاب  ، نظرايت التعلم وتطبيقها يف علوم اللغة: اكتساب املهارات اللغوية عبد اجمليد عيساين،    20

 68( ص. 2011واحلديث، 
بن سعود    )جامعة اإلمام حممد، النظرايت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،    21

 19ه( ص.  1420اإلسالمية، 
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يف  النظرايت  أشهر  من  وتصبح  النظرية  هذه  لتشكيل  آبرائهم  أدلوا  الذين  ومن 
 التاريخ التعليمية، هم:

 م( 1936-1849ابفلوف )ظرية السلوكية عند الن -1

يعرتف ابفلوف من العلماء التجريبيي، استطاع يف دراسة الفيسيولوجية  
هلا غفرازت العد، وبي أن هذه اإلفرازات   أن يكشف عن  القواني اليت ختضع

وكان علماء الفيسيولوجيا يعتقدون أنا تغريات   إنعكاسية فطرية نضر أبحيان، 
يعتقد أنا خاضعة    نفسية ال ختضع إىل أصول فسيولوجية فرتكوها، لكن ابفلوف

الدقيقة.  الفيسيولوجية  الرق  بواسطة  للبحث  قابلة  معينة  طبيعية  لقواني 
العلم الطبيعي الذي جيمع الوقائع الالزمة عن طريق املشاهدة    أسلوب   ابستخدام

 22واملالحظة. 
بلومفيلد يف الثقافة اللسانية    ظهرت النظرية السلوكية اليت تزعمها ليوانرد 

منذ العام    األمريكية  الوجود  إىل  "اللغة"  ظهر كتابه  الكتاب  1933أن  وهو   .
لقبول منهجيا  األمريكية  الدراسات  هيأ  النفس    الذي  علم  بي  التوأمة  مبدا 

، السلوكي واللسانيات، وهي اجلهود اليت قام هبا بلومفيلد من أجل هذا الغرض
ائدا انذاك  فبعد أن استلهم املعطيات النظرية لعلم النفس السلوكي الذي كان س

العطاء جماالت  الية    يف  نظرية  أنا  على  إليها  ينظر  ولذلك  اإلنساين،  الفكري 
السلوكية يف  حاسم  بشكل  أثرت  نفسية  نظرية  أبنا:  وتعرف  املعاصرة،    للغة. 

اب يسمى  هناك  أي  التعزيزات،  على  يبىن  سلوك  هناك  يكون  إلجراء  حيث 
  واإلشراط اإلجرائي والتعزيز والعقاب.

رأت هذه النظرية أن   Classical Conditing هو مؤسس نظريةابفلوف  
البشري البيئة.   السلوك  من  والتعزيز  الثواب  عليه  النظرية   23يسيطر  هذه  بدأت 

الطعام. له  يقدم  عندما كان  الكلب  لعاب  من  يسيل  ما  مقدار  وقد    بقياس 
 

 6  ص.  القرى(،  أم  جامعة  النفس،  علم  )قسم  ،نظرايت التعليم السلوكية علي راجع بركات،    22
23 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 85 
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مثري، تعقبه  استنتج ابفلوف، بعد تكرار هذه العملية مرات عديدة، أن الطعام  
        ، هي  استجابة آلية 

          

سيل لعاب الكلب عند رؤية الطعام. مث بدأ ابفلوف جتربة     
بغري   مث  األمر،  أول  يف  الطعام  إبحضار  مقرون  اجلرس  أن  بقرع  أحياان،  طعام 

اجلرس أصبح عند الكلب مثريات شرطية، اكتسبت القدرة على التأثري عليه من  
 ميكن هنا أن نوضح جتربة ابفلوف ابلرسم التايل:و  جمردة االتران.

 Classical Conditing( نظرية  2.1اجلدول ) 

 

 
 
 
 

 ما تعلمه الكائن احلي 
 

 الثانوي واالستجابة الشرطية الصلة بي  
 

األصلي وهو الطعام،    الطبيعية  بي املثريسهم األعلى الصلة احلرة  وبي ال
ما    واالستجابة العادية وهي سيالن لعاب الكلب. بينما يبي السهم الذي حتته

تعلمه الكلب من استجابة مشروطة بوجود مثري اثنوي آخر ال عالقة له ابملثري  
 24زمها يف التوقيت يف املراحل األول التجربة.إال يف تال األصلي

 
 19( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،    تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،   24

 املثري األصلي 
 الطعام 

 االستجابة احلرية 
 سيالن اللعاب 

الثانوي املثري    
 ضوء املصباح

 االستجابة الشرطية 
 سيالن اللعاب 
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يف التجربية التعليمية اليت    ضبطها أيضا  ومن إجراء التجربة السابقة ميكن
، تتفق ببادئ املدرسة السلوكية، حنو املثري واالستجابة والتعزيز، وشروط الدافعية

 25وشروط املمارسة وغريها. 
 

 م( 1980-1878) وطسونعند النظرية السلوكية  -2

رواد هلذه النظرية  وهو أحد من    26وطسون أحد علماء النفس األمركي. 
 27يتعلم علم الفلسفة، مث انتقل إىل عملية فسيولوجية.السلوكية الذي 

املدرسة،آ هذه  اعترب    راء  حىت  النظرية،  أطرها  بعد  –ووضع  أاب    -فيما 
أجريت   اليت  الدراسات،  نتائج  تطبيق  يف  حتمس  وقد  السلالوكي،  النفس  علم 

احليواين السلوك  ذلك على  يف  والسبب  اإلنساين.  السلوك  جمال  يف  إىل   ،  يعود 
على   يقتصر  أن  جيب  النفس  علم  موضوع  أبن  الظاهر،  اقتناعه  السلوك  دراسة 

راك احلواس، با يف ذلك العقل  وأن يعتمد عن كل ما ال ميكن أن يقع حتت إد
به من فكر وذكاء وغريمها من القدرات العقلية الذاتية إذان التفكري  وما يرتبط  

السلوك عملية  من  املثري  هو  بي  التفاعل  هو  التعلم  أن   يقول  هو  وكذلك  ية، 
املالح  بواسطة  التصرفات واالستجابة  بعملية  مسي  النظرية  وهذه  املدربي.  ظي 

 28الشرطية وتسبب إىل التفاعلية. 
رأت هذه النظرية أن السلوك     Conditioningهو مؤسس نظرية    وطسون

أباب علم النفس السلوكي     Wastonواعترب    29املمارسة املستمرة.   البشري هو نتيجة
يف   احليواين  السلوك  على  أجريت  اليت  الدراسات  نتائج  تطبيق  يف  حتمس  ألنه 

السلوك علم   جمال  موضوع  أبن  اقتناعه  إىل  يعود  ذلك  يف  والسبب  اإلنساين، 
 

العصلي،   25 إبراهيم  بن  العزيز  العربية عبد  اللغة  وتعليم  والنفسية  اللغوية  سعود    النظرايت  بن  حممد  اإلمام  )جامعة 
 19ه (، ص. 1420اإلسالمية: 

 9  ص.  القرى(،  أم  جامعة  النفس،  علم  )قسم  ،نظرايت التعليم السلوكية علي راجع بركات،   26
27 Sumadi. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990) Hal. 286 
28 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 86 
29 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2004) Hal. 99 
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الظاهر، السلوك  دراسة  على  يقتصر  أن  جيب  تتعلق   النفس  عما  يبتعد  وان 
 ابحلواس أو القدرات العقلية أو الذهنية. 

 

 

 

 

3- Guthrie 

يف جمال التعليم. رأت هذه النظرية  Conditioning هو ترقي نظرية  
التعليم السيئة  أن  السلوك  تغيري  هناك30هو  السلوك    ،  لتغيري  طرق  ثالثة 

 السيئة، منها: 

 Incompatible Respond Method (أ
 أي تغيري السلوك السيئة بطريقة ربط املثري ابالستجابة العكسية.

 Exhaustive Method  (ب 

 أي تغيري السلوك السيئة برتكه حىت يضجر الفاعل.
 Change of Environment Methodج( 

 أي تغيري السلوك السيئة بتغيري البيئة. 
 

 م(  1990-1904النظرية السلوكية عند سكينر ) -4

يرى سكينر أن اكتساب اللغة يتم يف الوسط اإلجتماعي بطريقة املثري  
 31، وهو الذي أدخل مفهوم السلوك األدائي.واإلستجابة

نظرية سكينر   مؤسس  هذه    Operant Conditioningهو  رأت 
أي أن الثواب  32النظرية أن السلوك يشتكل من عواقب السلوك نفسه،

ألن كلما كان الكائن احلي على    33أهم العوامل يف عملية التعلم،   والتعزيز
 

30 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2004) Hal. 99 
 30( ص. 1988. )الرايض: دار الفصيل الثقافة، اللغة العربية تدريسا واكتيااب   حممود حممد السيد.    31

32 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2004) Hal. 88 
33 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2004) Hal. 89 
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السلوك   علم لنفس  تكراره  إىل  ذلك  أدى  املطلوبة  االستجابة  يف  جناحه 
النجاح.  على  يدله  ملا  ابلرسم    34الرتياحه  جتربته  نوضح  أن  هنا  ميكن 

 التايل:

 
 Operant Conditioning( نظرية  2.2)   اجلدول 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ستجابة فيتعلمها الكائن احلي بينما غياب  ويبي الرسم أن التعزيز يؤكد اإل
اإلستجابة ضعف  إىل  يؤدي  تعزيز   التعزيز  حسب  تنطفئ  أو  متاما  تنمحي  حىت 

سكينر كلمة   استخدم  وقد  الدور  التعزيز"سكينر.  ليؤكد  الثواب  من كلمة  بدال   "
 35التعزيز يف مساعدة الكائن على تعلم اإلستجابة.ي يقوم به ذاإلجيايب ال

 االستجابة إىل نوعي، مها:  سكينروقسم   
 Respondent response (أ

 أي االستجابة الناشئة بعد املثري
 Operant Response  (ب 

 
 10( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،     34
 11-10( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها عبد اجمليد العريب،  صالح    35

 املثري 

 املثري 

 + التعزيز 

التعزيز   -   

 االستجابة 

 االستجابة 
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 االستجابة الناشئة مع تعزيز املثري. أي 
غياب التعزيز يؤدي   أن التعزيز يؤكد االستجابة فيتعلمها الكائن احلي بينما

إىل ضعف االستجابة حىت تنمحى متاما أو تنطفئ حسب تعبري سكينر.  
بدال من كلمة الثواب ليؤكد الدور اإلجيايب    وقد استخدم سكينر كلمة تعزيز

36الذي يقوم به التعزيز يف مساعدة الكائن احلي على تعلم االستجابة.
 

 

5- Clark C. Hull 

جمال   يف  والتعزيز(  واالستجابة  )املثري  السلوكي  املبادئ  ترقي  هو 
له احلاجة أو الدافع    أن املتعلم ال بد أن يكون   Clark C. Hullالتعلم. رأت  

قبل أداء التعلم وجيب علالى املتعلم أن يالحظ ما تعلمه كالوسيلة للشباع  
 37حاجته. 

 

 م(  1949-1873النظرية اللسوكية عند ثورنديك ) -6

تقوم على التعبري عن أفكار اإلنسان  أن وظيفة اللغة    ثورنديك أشار  
ا الرأي غري دقيق، فاللغة ال تستعمل املتكلم أو عواطفه ووجداانته، وهذ

للتعبري فقط ولكنها تستعمل أيضا ال ثرة أفكار ومشارع السامع بل قد 
 38تدفعه للعمل واحلركة.

األمه السلوكيون  هؤالء  للتديؤكد  القصوى  وامل ية  تعليم ريب  يف  ران 
دات عن ظهر قلب، بل حفظ قطع اللغات. وحفظ بعض العبارات واملفر 

من األسئلة واألجوبة، كما أنم يظهرون     كبرية أبكماهلا أغلبها حماداثت 
نطق من  اللغة  يف  الشكلية  ابلنواحي  واضخا  وهجاء   اهتماما  سليم، 

 
 11-10( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،    تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،   36

37 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2004) Hal. 99 
   124( ص. 1982)الرايض: جامعة امللك السعود،   علم اللغة النفس عبد اجمليد أْحد منصزر،   38
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واضح   بشكل  اهتمامهم  ويقل  والصرف  النحو  لقواعد  واتباع  مضبوط، 
 وقدرة احملدثي على تبادل األفكار عن طريقه. بضمون الكالم ومعنا 

نظريةثورنديك   مؤسس  نظرية Connectionism هو   Trial and أي 

Error .املقرر للمثري  املناسبة  االستجابة  أن   الختيار  النظرية  هذه  رأت 
االستباحة. املثري  بي  الرابطة  تشكيل  عملية  شكل  39التعلم   وقد 

Thorndike  :القواني هلذه النظرية، منها 
 Law of readines  (أ

للعمل   االستعداد  يدعمها  االستجابة  إذا كانت  فاالستجابة  اي 
 مرضية. 

 Law of exercise  (ب 
 والتنفيذ.  أي سيتم تعزيز الرابطة بي املثري واالستجابة بكثرة التطبيق

 Law of effectج( 
املرضية  ابحلالة  بشاركة  واالستجابة  املثري  بي  الرابطة  تعزيز  سيتم    أي 

ذلك واالستجابة    40وعكس  املثري  بي  الرابطة  يقوى  الثواب  أن  أي 
 41ضعف من هذه الرابطة.والعقاب ي

 توضيح هذه النظرية ابلرسم التايل: ميكن 

 Law of effect( نظرية 2.3)   اجلدول 
 

 
 
 

 الرابطة قوية
 

39 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2004) Hal. 92 
40 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2004) Hal. 92 

 11( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،     41

 الثواب 

 االستجابة  املثري 
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 الرابطة ضعيفة
 يف تعليم اللغة العربية   النظرية السلوكية   - ج

واخلطأ،    نظر احملاولة  طريق  عن  الفرد  لدى  مهارة  عن  عبارة  اللغة  أن  سكينر 
ويتم تدعيمها عن طريق التعزيز االجيايب لإلستجاابت الصحيحة، وهذا التعزيز يؤدي  
تتناقص  األوىل. كما  االستجاابت  تعزز  اليت  الصحيحة  االستجاابت  زايدة  إىل 

اخلاطئة  )التعزيز   االستجاابت  العقاب  حصل  أو  االجيايب  التعزيز  يتم  مل  إذا  وتنطفئ 
منه. بدال  السلوكو   السليب(  أشكال  من  شكل  اللغة  أن  النظرية  هذه  وأن ذهب   .

االجيايب  التعزيز  على  ويعتمد  عادات  تكوين  على  يقوم  الطفل  لدى  اللغة  اكتساب 
 42اخلاطئة. من نطق سليم والتعزيز السليب من العقاب واستيعاب اإلجاابت 

إن تعلم اللغة عند هذه النظرية هو تكوين عادات اللغوية يستفيد منها املتعلم 
الفصل. يف  التعليم  أثناء  املدرس  له  اختار  ما  يشابه  مثريا  واجه  يهم    43كلما  ما  وإن 

 من هذه النظرية هو العوامل اخلارجية، منها: 
فرح  البيئة   -1 احلي  الكائن  ليتعلم  وسيلة  إليه  التعليمية  يهدف  اليت  االستجاابت 

املعلم، والبيئة التعليمية هي كل العناصر اليت خيشدها املعلم من كتاب مدرسي 
أثناء الفصل الدراسة وقبله وبعده واليت هتدف إىل   وطريقة تعليم وأنشطة تربوية 

 اسرتاتيجية تربوية واحدة تشكل استجابة املتعلم ابلشكل املرغوب فيها.

 
العصلي،     42 إبراهيم  بن  العزيز  العربية عبد  اللغة  وتعليم  والنفسية  اللغوية  سعود    النظرايت  بن  حممد  اإلمام  )جامعة 

 25ه (، ص. 1420اإلسالمية: 
 11( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،     43

 العقاب 

 االستجابة  املثري 
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تار املثري املطلوب ومينح املتعلم عن الثواب والتعزيز والعقاب، املعلم هو الذي خي -2
ووحداهتا   ابختيار املادة التعليمية الالزمة  ويقوم  نوعية التعزيز  وهو الذي حيدد 

 وطريقة تدريسها واإلجاابت املطلوبة عن كل أسئلة منها. 
، هتتم هذه النظرية ابلنواحي الشكلية يف اللغة من نطق سليم، وهجاء مضبوط -3

عن   األفكار  وبتبادل  ومعناه  الكالم  بضمون  اإلهتمام  ويقل  للقواعد  واالتباع 
لكن  للغة،  الرئيسي  اهلدف  هو  الناس  بي  األفكار  تبادل  إن  حقا  الطريقة، 

 44املتعلم الذي يتقن شكلياهتا سيسهل.
ذهب عزيز فخر الرازي أن خطوات تعليم اللغة هلذه النظرية هي االستماع  
القواعد  مث  التدريبات  مث  املدرس  من  البيان  إعطاء  مث  التالميذ  من  ابلتكرار 

 45النحوية مث القواعد الكتابة. 
 

 النظرية السلوكية   مبادئ   - د
 السلوكية يف تعليم اللغة العربية هي:إن املبادئ 

إن اللغة العربية شكل من أشكال السلوك، ومظهر من مظاهره وأن اكتساهبا  -1
ومع أن السلوك البشري   46اكتساب أي مهارة سلوكية أخرى. ال خيتلف عن  

املستمرة.  املمارسة  نتيجة  وهو  اليبئة  من  والتعزيز  الثواب  عليه  وأن   47يسيطر 
 48السلوك يتشكل من عواقب السلوك نفسة.

 
 11( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،     44

45  Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Direktor Jendral 

Kementrian Agama, 2012) Hal. 47 
العصلي،     46 إبراهيم  بن  العزيز  العربية عبد  اللغة  وتعليم  والنفسية  اللغوية  سعود    النظرايت  بن  حممد  اإلمام  )جامعة 

 24ه (، ص. 1420اإلسالمية: 
47 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 85-86 
48 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 88 
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وليس كتابيا -2 وكالمي،  صوت  نظام  العربية  اللغة  بدأ إن  اللغة  يتعلم  فالفرد   .
مث   إليها  املكتوب. ابالستماع  شكلها  على  التعرض  ويلي  أبصواهتا    49النطق 

واهلجاء   السليم  النطق  من  اللغة  يف  الشكلية  ابلنواحي  النظرية  هذه  وهتتم 
 50املضبوط.

السيئة،   -3 السلوك  تغيري  عملية  التعلم  املثري   51إن  بي  الرابطة  تشكيل  وهو 
 52واالستجابة. 

فيد منها املتعلم كلما واجه  إن تعلم اللغة العربية هو تكوين عادات لغوية يست -4
فتعلم اللغة  يقوم    53مثري يشابه ما اختار له املدرس أثناء التعليم يف الفصل.

بطريقة احملاكاة واحلفظ وإعطاء الثواب لالستجاابت االجيابية وإعطاء الدوافع 
 54للممارسة اللغوية. 

إن هدف تعليم اللغة العربية هو الكالم يف تلك اللغة وليس الكالم من تلك  -5
اللغة، فلذلك جيب تدريب املتعلم على ممارسة اللغوية حىت يسهل املتعلم يف 

 هبا. اكتسا

 إن البيئة التعليمية وسيلة لتشكيل استجابة املتعلم ابلشكل املرغوب فيها. -6

إن املعلم له دور مهم يف التعليم، ألنه الذي خيتار املثري املطلوب ومينح املتعلم   -7
املادة   ابختيار  ويقوم  التعزيز  نوعية  حيدد  الذي  وهو  والعقاب  والتعزيز  الثواب 

ووحداهتا وطريقة تدريسها واإلجاابت املطلوبة عن كل أسئلة التعليمية الالزمة  
 55منها. 

 
49 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Direktor Jendral 

Kementrian Agama, 2012) Hal. 46 
 11( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،     50

51 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 86 
52 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 92 

 11( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،     53
54 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Direktor Jendral 

Kementrian Agama, 2012) Hal. 46 
55 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Direktor Jendral 

Kementrian Agama, 2012) Hal. 11 
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بية أن يكثر يف شكل احلوار، وعرض اجلملة واحلالة،  إن مادة تعليم اللغة العر  -8
 56وال ينفصل القواعد من املادة. 

إن املتعلم البد أن يكون له احلاجة أو الدافع قبل أداء تعلم تعليم اللغة العربية  -9
 57وجيب على املتعلم أن يالحظ ما تعله كالوسيلة للشباع حاجاته. 

 كية عملية التعليم على أساس النظرية السلو   - ه
النظرية السلوكية، فإن التعليم هو تغيري يف السلوك نتيجة للتفاعل بي التحفيز 

 58السلوكية حنو التعلم هي: واالستجابة. أما ابلنسبة لتطبيق النظرية 
املواد   -1 سيعدد  أو  سيتصمم  السلوكية  النظرية  يستخدمون  الذين  املعلمون  يقوم 

التعلم على الطالب قبل أن يشرح املعلم  التعليمية املستعدة، حبيث يتم أهداف  
 عن املادة. 

ي  طعند معلم اللغة العربية الذي يدرس يف الفصل، جيب عليه أن يشرح املادة ويع -2
 األمثلة الكثرية حىت يستطيعون التالميذ أن يفهمو متاما عن املادة. 

 املعقدة. تصميم أو تعديد املواد التعليمية من املادة البسيطة إىل املادة  -3
التق -4 يوجد  الدرس  انحية  من  على و وميكن  التالميذ  نعرف  لكي  املعلم  من  مي 

 جناحكم من الدرس.
التدريبات،   بكثرة  التعليم  عملية  يف  اهتماما كبريا  السلوكية  النظرية  تعطي 

 وإحفاظ املفردات، واالتصال، ويهتم على إدخال اللغة.
 

 مزااي والعيوب النظرية السلوكية يف تعليم اللغة العربية     - و 
مزااي والعيوب واملشاكل اليت تنشأ يف التعليم ابستجدام هذه النظرية السلوكية. 
مزااي من هذه النظرية هي مناسبة الكتساب القدرة اليت حتتاج إىل املمارسة والتعويد 

 
56 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Direktor Jendral 

Kementrian Agama, 2012) Hal. 46 
57 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 91 
58 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab ( Malang: Uin Press, 2011) Hal. 14 
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نة. وعيوب هذه النظرية هي التعليم حتتوي على عناصر من سرعة العفوية واملرونة واملتا
يركز إىل املعلم فقط بشكل ميكانيك حول الطالب ويركز إىل النتيجة. هعتبار التالميذ 

 59السليب، والتالميذ يستمعون فقط. حيفظ شرح املعلم أن املعلم املركزي والسلطوي. 
ا من  العديد  وهناك  السلوكية،  النظرية  إىل  تشري  اليت  التعلم  تقنيات  يف ويف  با  ملزااي 

 ذلك:
 السماح للمتعلمي ليكون مالحظ وجذار لظروف الوضع والتعلم (1
عناصر،   (2 على  حتتوي  والتعود  املمارسة  يتطلب  مهارات  الكتساب  مناسبة  أنا 

 مثل: السرعة، والعفوية، واملرونة، والتفكري، وقوة التحميل، وهلم جرا.
اطلع دراسة مستقبلة. إذا    املعلمون ال تعطي العديد من احملاضرات من التالميذ (3

 وخدت صعوابت جديدة للمعلم املعينة.
يناسب هذه النظرية تطبق على تدريب األطفال الذين ال يزالون يف احلاجة إىل   (4

هذه   أشكال  مع  ويسر  مقلد  تشريك،  وجيب  تكرار  مثل  الكبار،  زدور  اهليمنة، 
 اجلوائز مباشرة أعطيت احللوى أو الثناء. 

 النظرية هي: أما العيوب من هذه  
ولكن التعلم هو   (1 شهدت مباشرة،  التعلم عند هذه النظرية هي كنشاط اليت 

خالل   من  إال  تظهر  ال  اليت  البشري  العصيب  اجلهاز  يف  املوجود  النشاط 
 األعراض. 

عملية التعليم تعرب التلقائي امليكانية وأعجب ذلك آالت أو الروبوبيات  ولكن  (2
ضبط   على  القدرة  لديهم  القدرة   النفسالبشر  هذه  مع  لذلك  املعرفية،  اليت 

 كان الرجل قادرا على مقاومة هذه العادة ال يصلح له.
نظرا  (3 يقبل،  أن  جدا  الصعب  من  البشري  للحيوان  مماثلة  هي  التعلم  عملية 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي احليوان والبشر.
 

59 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab ( Malang: Uin Press, 2011) Hal. 10 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 

 
 مدخل البحث ومنهجه    -أ 

الصناعي   ابألساس  التطوير  أساليب  إحدى  هو  التعليم  يف  التطويري  البحث 
البحث اخرتاع  يستخدم  يف    الذي  التجربة  مت  اجلديدة،  ابخلطوات  االنتاج  لتخطيط 

البحث لفعاليتها    ميدان  اخلاصة  املواصفات  تشمل  حىت  وأكماهلا  والتصحيح 
 60وجودهتا. 

أن البحث التطوير هي عملية او خطوات لتطوير منتجات جديدة أو حتسي  
احلالية متثيل. املنتجات  تكون  أن  ميكن  واليت  البحث     61،  هذا  الباحثة  ويف  أرادات 

املدرسة هذه  يف  املستخدم  املواد  أوراق   تطوير  شكل  للطلبة  على  تعطي   األعمال 
امل التعليمي  الطلبة  .  طبوع ابلكتاب  يتمكن  أن  مراجعته  هبدف  أو  الدرس  تكرار  من 

 وتعلم الدروس املستقبلة.
البحث    تستخدم منهج  القيام  .التطويرو الباحثة  الباحثة  إبنتاج   وستحاول 

على منوذج التطوير    الكتاب  التعليمي على أساس النظرية السلوكية ابستخدام مراحل
 . سيشرح هذا النموج يف التايل.(Borg & Gallبورغ وغال )

 
 التطوير و   البحث   إجراءات  - ب 

هناك مناذج عدة من إجراءات البحث والتطوير يف تصميم الربانمج التعليمي. ومن 
. يقوم منهج البحث والتطوير عند بورج ( Borg & Gall)  منوذج بورج وغالهذه النماذج هي  

 وغال على اخلطوات التالية وهي:

 
60 Nusa Putra. Research & Development (Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar). (Depok: 

PT Raja Grafindo Persada. 2013) Hal. 84 
61  Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009) Hal. 164 
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 واملشكالت  االحتياجات حتليل  .1
كان برانمج اللغة العربية    القوة هيبوجود القوة أواملشكلة.    هذا البحثيقام  

املرحلة.  هلذه  عاد  وغري  عجيب  شيء  وهذا  األطفال،  روضة  مرحلة  هذه  يفو   يف   
حصي من  الباحثة  جتمع  العربية  اخلطوة  اللغة  معلمة  مع  املقابلة  بوسيلة  املالحظة  لة 

فصل  و  "ب"معلمة  وفصل  املدرسة  "أ"  ورئيسة  املستقبل  األطفال  روضة  والد و   يف 
ال ووجدت  املشكالت الطلبة  البحث باحثة  هي  العلمي  حبث  يف  واملشكالت   .

روضة األطفال املستقبل هي ال يوجد  التمهيدي. ونظرت الباحثة أن املشكالت يف 
. وقد عرفنا أن يف هذا احلال أن  العربيةفيها الكتاب التعليمي خاصة يف تعليم اللغة  

وهم حيتاجون إىل الكتاب التعليمي   .بيت مع والديهماليف    بعرب اإلنرتنيت  يقوم التعليم
 املطبوعي.

 مجع البياانت  .2
حتليل  من  البيبنات  الباحثة  تنال  أن  بعد  اإلجراءات  هلذه  الباحثة  استمارة 
املشكالت ابملالحظة واملقابلة واالستبانة واإلختبار جلميع البياانت من معلمة اللغة 

التالميذ يف مدرسة روضة األطفال املستقبل العربية ورئيس املدرسة وكذلك من انحية  
 ماالنج.

 تصميم االنتاج .3
الت بعد  املرحلة  التطوير.  ملنتج  التصميم  وتعيي  تثبيت  هي  البحث  هلذا  الية 

ما وجدت الباحثة املعلومات من مكان البحث ومعرفة املشكلة املوجودة يف امليدان،  
العربية، فستطور الباحثة كتاب تعليم اللغة وما هو احتياجات التالميذ يف تعليم اللغة  

االسرتاتيجية  الباحثة  ستختار  ثو  ماالنج.  املستقبل  مدرسة  يف  لألطفال  العربية 
 والطريقة املناسبة إلعداد الكتاب التعليمي. 
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 تصديق االنتاج  .4
اإلجراء التايل هو تصديق املنتج ومسي ايضا ابلتعديل، أما اهلدف منه هو  

تخدام الكتاب التعليمي لألطفال. وميكن أن يؤدي هذا التصديق ملعرفة صالحية اس
طلبت  مث  التعليمي،  الكتاب  إنتاج  جمال  يف  املختار  واخلبري  العربية.  بعض  إبحضار 

 الباحثة منهم التصديق والتقومي وإعطاء اإلقرتاحات والتعليقات. 
 ليلي فطرايين ة: الدكتور   خبري حمتوى الكتاب التعليمي

 : أْحد مكي حسن املاجستري  تصميم الكتاب التعليميخبري 
 إصالح االنتاج .5

ويف هذه اخلطوة تقوم الباحثة بتصحيح االنتاج واخلطة التصميم عن األخطاء 
 والنقصان املوجودة حسب التصديق أو التحكيم من اخلرباء وإرشاداهتم. 

 جتربة االنتاج .6
هلذه االنتاج هي بتحكيم جودة جتربة االنتاج صالحية أو مسي بتجربه األوىل  

استخدام هذا االنتاج، مث تقوم الباحثة بتجربتها إىل معلمة اللغة العربية ملعرفو آرائها 
عن الكتاب التعليمي اللغة العربية لألطفال على النظرية السلوكية قبل جتريبها إىل 

 التالميذ يف مدرسة املستقبل.
 إصالح االنتاج .7

أيضا ابلتعديل. والتعديل هو التحسي. كانت الباحثة  هذا اإلجراء يسمى  
تقوم بتصحيح وتعديل االنتاج أي إعطاء التحسي عن األخطاء والنقائص املوجودة 
حسب حتكيم معلمة اللغة العربية وإرشادهتم عن هذا االنتاج عن الكتاب التعليمي 

ا إىل  جتريبها  قبل  السلوكية  النظرية  على  لألطفال  العربية  مدرسة  اللغة  يف  لتالميذ 
 املستقبل.
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 جتربة فعالية .8
لية جتربة فعالية أو مسي ابلنتاج الثانية. وتقوم الباحثة بتطبيق التعليمية يف عم

قام اليت  العربية  اللغة  الكتاب تعليم  هذا  فعالية  مدى  ملعرفة  بنفسها  الباحثة  ت 
ميذ روضة األطفال لتال  ويف هذه املرحلة تقوم الباحثة بتعليم اللغة العربية  التعليمي.

. ألن عملية التعلم والتعليم يف هذه  " zoom( بزوم "onlineاملستقبل بعرب اإلنرتنيت )
 املدرسة تستخدم هبذه الطريقة.

 إصالح االنتاج .9
والتحليل  حسب التحكيم  والنقصان يف هذا االنتاج  توجد األخطاء  مادام 

ماالنج، فإنه حتتاج إىل التعديل أو والتقومي من التجربة يف روضة األطفال املستقبل  
 التحسي، حىت حصلت الباحثة إنتاجا اتما إىل أحسن االنتاج.

 االنتاج النهائي  .10
األخري العربية   واإلجراء  اللغة  تعليم  إعداد كتاب  من  النهائي  اإلنتاج  هو 

املستقبل يف روضة األطفال  هلذا البحث. وترجو الباحثة أن يكون الكتاب التعليمي  
 ماالنج صاحلة مستعملة يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة. 

 
هذه اخلطوات العشر اليت قدمها بورغ وغال قد عٰدلتها الباحثة إىل مخس خطوات  ف

 62كما أشار إليها سوانرتو ونقل عنه األستاذ الدكتور حممد عي كما يلي: 
 املطور من بعد. . عملية التحليل على املنتج 1
 . تطوير املنتج املبدئي. 2
 . التصديق عند اخلبري وتعديله.3
 . جتربة املنتج يف اجملموعة الصغرية وتعديله.4
 . جتربة املنتج يف اجملموعة الكبرية وتعديله لإلنتاج النهائي. 5

 
62. Moh.Ainin. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab;  Teori dan 

Praktek. (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), Hal..103 
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جتربة   عملية  وذلك   االنتاجتكون  والتطوير،  البحث  عند  املهمة  اخلطوة  من 

املستخدم   أو  ابلزابئن  مالئمتها  وابلتايل  وصدقها  املطور  املنتج  صالحية  مدي  الكتشاف 
 63للمنتج التعليمي يف حل مشاكل التعليم. 

والتطوير تقوم الباحثة على اختيار    بيانه من اخلطوات يف إجراء البحث  سبق  مما 
بتصرف، إذ هذه اخلطوات سهلة التناول وتناسب بتطوير    ورج وغال ب اخلطوات اليت يتبعها  

 مادة التعليم، وهذه اخلطوات كما يلي: 
 البحث عند بورج وغال بتصرف خطوات    ( 3.1) اجلدول  

 
 
 
 
 
 
 
 

من نظرية البحث والتطوير املذكورة، ولكن الباحثة ال تشاركها  بورج وغال قدم  مما 
متاما إال أنا تركز كثريا يف حتكيم اخلرباء قبل التجربة ويف األخري تقسم التجربة إىل جمموعتي 

 )التجريبية والضابطة( ملعرفة فعاليتها فتصممها الباحثة مع نظر هذا العنوان خطوات آتية : 

 

 

حتليل اإلحتياجات 
 واملشكالت

اإلنتاجتصميم  مجع البياانت  تصديق اإلنتاج 

 جتربة فعالية إصالح اإلنتاج جتربة اإلنتاج  اإلنتاجإصالح 

 اإلنتاج النهائي إصالح اإلنتاج
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يف امليدان وما كتبها العلماء  النظرية السلوكية  ة عن تعليم اللغة العربية من  الدراسة السابق -1
تطوير إبعداد الكتاب التعليمي وكذلك  يف هذا اجملال مث حتليل املفاهيم على ما يتعلق  

السلوكية  املادة النظرية  هذه    ما  وتصنع  التخطيط  الباحثة   ترتب  اخلطوة،   هذه  يف.  يف 
 .وتوافرها األدوات  من إليه حيتاج

  يف   املوجودة   النظرايت   يف  وقع  وما   امليدان  يف  حدث   با  ومقارنته   البحث  ختطيط  -2
 .الكتب

السلوكية  الفردات   مادة   يف  الباحثة   صنعتها   ما  على  املنتجات   تطوير -3   العصبٰية  ابلنظرية 
 .واالختبارات  التعليمية  والوسائل ابملواد توفريها مع

السلوكية  ضوء  يف  التعليم  يف  اخلرباء  لدى  املنتجات   حتكيم -4  أساليب  وتصميم  النظرية 
 .العربية اللغة تعليم

 . املنتجات  هذه الباحثة  تطبيق مع احملدودة اجملموعة يف املنتجات  جتربة  -5
 عيوب   كل  على  وتصحيحها  فعاليتها  ملعرفة  احملدودة  اجملموعة  يف  التجربة  نتائج  حتليل  -6

 .اخلبري لدى
 .  الكبرية  اجملموعة يف املنتجات  جتربة -7
  تصحيحها  مع  تطبيقها   يف  املادة   صالحية   ملعرفة  الكبرية   اجملموعة  يف  التجربة   نتائج   حتليل  -8

 .عيوب  كل  على
 .الفصل يف اجلارية املمتعة املاٰدة تطبيق مع التجرييب الفصل يف املنتجات  جتربة -9

  نظرية   تكون  لكي  تصحيحها  مع(  وضابطة  جتريبية)  جمموعتي  يف  التجربة  نتائج   حتليل  -10
 . جديدة

الكتاب   لتعليم  اجلديدة  املادة  وإنتاج  املفاهيم  تقدمي  ابلتخدام  لألطفال  املفردات 
  يكون   مفاهيمها  مع  املادة  من  األخري  اإلنتاج  ظهور.  التعليمي املطور ابلنظرية السلوكية

 . العلمية املنتجات  تثبيت مع الباحثة وتقدمتها اخلطوات  مجيع يف نائية عملية
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 جمتمع البحث وعيتنه    -ج 

البحث هذا  يف  البحث  روضة   جمتمع  يف  ب  وفصل  أ  فصل  يف  التالميذ  هم 
وعددهم   ماالنج،  املستقبل  هو    تلميذا.  32األطفال  أ  فصل  يف  التالميذ   10عدد 

 أما عينة البحث هم التالميذ يف تلميذا. 22تلميذا. وعدد التالميذ يف فصل ب هو 
 تلميذا. 11روضة األطفال املستقبل كالفصل التجرييب، عددهم  فصل ب يف

 

 ا البحث ومصادره   ياانت ب  -د 

 اليت مجعتها الباحثة يف هذا البحث وهي: البياانت 
إعداد   -1 عن كيفية  املطور البياانت  التعليمي  على    الكتاب  األطفال  روضة  ملرحلة 

هم  البياانت  هذه  ومصادر  ماالنج.  املستقبل  بدرسة  السلوكية  النظرية  أساس 
امل بدرسة  الفصل  معلم  وكذلك  العربية  اللغة  عن املعلم  وكذلك  ماالنج،  ستقبل 

 املواد والوظيفة املستخدمة يف تعليمها قبل عملية التطوير.

يف مرحلة روضة األطفال على    الكتاب التعليمي املطورالبياانت عن مواصفات   -2
أساس النظرية السلوكية بدرسة املستقبل ماالنج. أما مصادر هذه البياانت هي  

 حث بدرسة املستقبل.املواد اليت تستخدم قبل يقوم هبذا الب

قبل جتريبتها يف امليدان. ومصادر هذه  الكتاب التعليمي املطور  االقرتاحات عن   -3
حمتوى جمال  يف  اخلبري  مها  العربية  كتاب   البياانت  اللغة  جمال    تعليم  يف  واخلبري 

 تصميم كتاب اللغة العربية. 

الكتاب  -4 إىل  التالميذ  احتياجات  املطور   بيان  البياانت  التعليمي  هذه  ومصادر   .
 تلميذا بدرسة املستقبل ماالنج. 22هم  

يف   -5 اخلبري  مها  البياانت  هذه  ومصادر  املطور.  التعليمي  الكتاب  صالحية  نتائج 
 جمال حمتوى كتاب تعليم اللغة العربية واخلبري يف جمال تصميم كتاب اللغة العربية. 

امل -6 التعليمي  الكتاب  فعالية  هم  نتائج  البياانت  هذه  ومصادر  تلميذا    16طور. 
 بدرسة روضة األطفال املستقبل ماالنج.
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هذه  -7 ومصادر  امليدان.  يف  جتريبتها  بعد  املطور  التعليمي  الكتاب  عن  التعليقات 
 البياانت هم بعض التالميذ بدرسة روضة األطفال املستقبل ماالنج.

 
 أساليب مجع البياانت    - ه

 حملتاجة تستخدم الباحثة األساليب اآلتية: البياانت اللحصول على 
 البياانت الكيفية  -1

 املالحظة  (أ

خلربته   اكتسابه  يف  العادي  اإلنسان  يستخدمها  وسيلة  هي  املقابلة 
ومعلوماته على أن تتبع الباحثة ذلك املنهج املعي  اليت جتعل الباحثة من 

معي.  لظاهر  دقيق  فهم  أو  ملعرفة  أساسا  املالحظة    64مالحظته  وتعترب 
ميكن املباشرة   معلومات  وهناك  البياانت،  ْحع  وسائل  من  هامة  وسيلة 

املباشر.  ابلفحص  عليها  حتصل  أن  لفهم    65الباحثة  املالحظة  وتستخدم 
والبحث يف سلوك الفردية  طبيعيا  واتصال الفرقة  وأمناط السلوك  الظواهر  

املوا يف  مالحظتها  تستطيع  اليت  احلدوث  وقوع  أو  وعملية  الواقعية  قف 
 66املوضوعية. 

تتعلق  اليت  البياانت  على  للحصول  املالحظة  هبذه  الباحثة  ستقوم 
من  املالحظة  هذه  وستقوم  والتعلم.  التعليم  عملية  يف  التالميذ  بنشاطات 
خالل عملية تعليم وتعلم اللغة العربية لألطفال ملعرفة حاجات التالميذ يف  

 التالميذ من انحية اللغة العربية. املادة الدراسية وكفاءة 

 املقابلة   (ب 

 
64 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1998), Hal. 107 
 217( ص.  2007)دمشق: دار الفكر،    البحث العلمي اساسيته النظرية وممارسته العملية رجاء وحيد ديودري،    65

 
66 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar (Bandung: Sinar Algesindo, 2000), Hal. 109 



46 
 

 

 

مصادرها   جالل  من  املعلومات  على  للحصول  هامة  هيأداة  املقابلة 
يف    67البشرية. البياانت  جلمع  البحث  هذا  يف  املقابلة  الباحثة  وتستخدم 

املطور،  االنتاج  احتياجات  حتليل  مرحلة  يف  أو  االبتدائية  الدراسة  مرحلة 
معل  مع  املقابلة  بدرسة  وجتري  الفصل  يف  املعلم  وكذلك  العربية  اللغة  م 

 روضة األطفال املستقبل ماالنج. 
 

 البياانت الكمية  -2

 االختبار  (أ

أو كتابية أو   االختبار هو جمموعة من املثريات )أسئلة شفوية
أعدت للتقييس بطريقة كمية أو كيفية سلوكها ما،   (صور أو رسوم

 68يعطي درجة أو قيمة أو رتبة للمفحوص.  وابالختبار 
اإلجراء   فيهم  الذين  التالميذ  ملعرفة كفاءة  االختبار  من  اهلدف  أما 

اإلجراء فيهم  ليس  الذين  اخلطوات  ومن  على  يعتمد  االختبار  وتصنيف   .
نوع االختبار وتعيي عدد بنود األسئلة    اآلتية: اإلعداد واختيار املادة تعيي 

وتصنف الباحثة اختبار من متعددة حوايل  69وترتيبها على أساس األسئلة.
الباحثة   يناقشها   مث  ويكملها  لنقدها  املشرتك  على  األسئلة  بنود  مخس 

 واملشرتك لتحسينها. 

 
(  1997)الرايض: دار أسامه للنشر والتوزيع،    البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات وآخرون،     67

 135ص. 
(  1997سامه للنشر والتوزيع،  )الرايض: دار أ  البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقان عبيدات وآخرون،     68

 189ص. 
69 Ainin M. Dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), Hal. 93-

102 
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قبل  األولية  الكفاءة  هي  االختبار  من  يتناوهلا  املرجوة  والبياانت 
استخدام الكتاب التبعليمي، وكفاءهتم بعد أن يستخدموا كتاب تعليم اللغة 

 العربية لألطفال بدرسة روضة األطفال املستقبل ماالنج. 

 االستبانة   (ب 
ر   بانةتاالس فيها  تطلب  اليت  التقرير  أو  األسئلة  من  قائمة  أي هي 

مميزة كهذه   عالمات  بوضع  اإلجابة  وتطلب  الرأي  هذا  يكتب  ما  وعادة 
 70تقريرا مطوال مكتواب.  ( مثال، وقد يطلب√العالمة )

على  التالميذ  استجاابت  ملعرفة  الباحثةاالستبانة  وتستخدم 
استخدام كتاب تعليم اللغة العربية لألطفال، ومنوذج هذه االستبانة سكاال  

اختبارات، وهي جيد جدا وجيد    أربعتتكون من     (skala likertليكرت )
 . ومقبول وانقص

لتقرير يف االستبانة يعتمد على استجاابت اخلرباء عن صالحية  أما ا
كتاب تعليم اللغة العربية لألطفال وكذلك يعتمد على استجابة التالميذ  

 كمثل االهتمام والرغبة واالقتناح.
 
 حتليل البياانت أسلوب    - و 

الباحثة التحليل الوصفي والتحليل   حتليالن،  تستخدملتحليل البياانت اجملموعة  
 االحصائي.

 الوصفيحتليل البياانت أسلوب  -1

بتحليل البياانت الواردة يف املالحظة واملقابلة على املعلم    ستقوم الباحثة
وهو   والوسائل  والتالميذ.  التعليم  طريقة  تعليق  على  حتتوى  اليت  املالحظة 

املستخدمة ملعلمة اللغة العربية عند العملية التعليمية يف فصل أ و فصل ب فر 

 
 122( ص. 1997)القاهرة: دار الثقافة،   تصميم البحث لتعليم اللغة العربية األجانب، فتحى على يونس،   70
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مدرسة روضة األطفال املستقبل ماالنج. وأحوال التالميذ يف تنفيذ عملية التعليم  
ال اساس  على  العربية  اللغة  تعليم  جتريبة كتاب  فبل  من والتعلم  السلوكية  نظرية 

 كفاءهتم وْحاستهم وطالقتهم وابتكارهم.  

 االحصائيحتليل البياانت أسلوب  -2

االستبانة   خالل  من  االحصائي  البياانت  بتحليل  الباحثة  ستقوم 
العربية   اللغة  تعليم  وتصميم كتاب  حمتوى  خلبري  التصديق  استبانة  واالختبار. 

ذ واملعلم لتصوير آرائهم  عن عملية  لألطفال قبل جتربة الكتاب التعليمي والتالمي
التعليم بعد أن مت التدريب. وتستخدم الباحثة املعاير املعترب لتقومي إنتاج التصميم  

 يف هذا البحث كما يلي:
والفصل  التجرييب  الفصل  فرقتي  تصميم  على  البحث  هذا  يطبيق 

والبعدي  (Class Control and Eksperiment)الضابط القبلي  بينهما    ابختبار 
 3x 0 10  خبطة: 

40 20 
 :الشرح

 : اإلختبار القبلي لفصل التجرييب  10
 : اإلختبار القبلي لفصل الضابط 20
 لفصل التجرييب : اإلختيار البعدي  30
 لفصل الضابطاإلختيار البعدي : 40
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 كما يلي:  أو ابلرمز spss16-ب  خطة هذا البحث يتضحو 
 

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥2+ ∑ 𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
) (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)

 

 
 

Mx =  املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية 

My = من اجملموعة الضابطة املقياس املعديل 

2∑x =  العدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية 

2Y∑ = عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة 

Nx  = عدد الطلبة اجملموعة التجريبية 

Ny  = عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 

 أما الفروض من هذا الرمز يعين:
من    tإذا كان   أكرب  أو    tإحصائ  من    Sig.(2-tailed)بياين    0.05أصغر 

 ( تكون فعال. 0.05<)
aH    =  كتاب التعليمي ابستخدام ال  اللغة العربيةتوجد الفرق الداللة بي تعليم

استخدام    للغة العربية روضة األطفال  يف    كتاب التعليمي للغة العربيةالوبدون 
 .املستقبل ماالنج

0H    =  كتاب التعليمي للغة العربيةابستخدام ال  بي تعليم اللغة العربيةال فرق 
ال استخدام  العربيةوبدون  للغة  التعليمي  املستقبل  يف    كتاب  األطفال  روضة 

 .ماالنج
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البياانت من االستبانة للخرباء واملدرس والطلبة ابألسلوب  حللت الباحثة  و 
( االختبار  Analysis Statisticاإلحصائي  من  البياانت  الباحث  وحللت   .)

 ملقياس اإلختبار القبلي والبعدي.   SPSS16ابستخدم 

 71ابلرموز التايل: أما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من االستبانة

P  =∑x

∑ 𝑥𝑖
   ×100 

 : شرحال
P   :املئوية املطلوب 

∑x   :املصادقة )قيمة احلقيقة(  جمموع النتيجة اإلمجالية 

𝑖 ×∑   :)جمموع النتيجة األقص )قيمة األمل 

 عدد الثابت:   100

ليكريت   اللياقة  مقايس  ابستخدام  حتلل  البياانت  يف   "likert"ونتيجة 
 72اجلدول اآلت: 

 73والطلبة   لالستبانة من اخلرباء واملدرس قيمة األجوبة    ( 3.2اجلدول ) 
 أجوبة  قيمة 

 جيد جدا  5

 جيد 4

 مقبول  3

 
71 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 
1999), hlm. 313 
72SuharsimiArikunto, Dasar-DasarEvaluasiPendidikan (EdisiRevisi), (Jakarta: BumiAksara, 1999), 
hlm. 314 
73Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: Gaung 
Persada Press, 2008), hlm. 82 
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 انقص 2

 انقص جدا 1

 وصف النتيجة من االستبانة   ( 3.3اجلدول ) 

 بيان  قيمة 

 جدا  موافق %100 ≥< نتيجة  81%

 موافق  %80≥< نتيجة  61%

 مقبول  %60 ≥< نتيجة  41%

 موافق غري  %40 ≥< نتيجة  21%

 غري موافق جدا %20 ≥< نتيجة  1%

 
الباحثةسو  القبلي    تستخدم  االجتبار  نتيجة  من  البياانت  حتليل  يف 

والبعدي للتالميذ، يعين عن تعي فعالية كتاب تعليم اللغة العربية على حتصيل 
( فتستخدم Level of Significantالتالميذ. وملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معىن )

 : كما يلي   t-testالباحثة 
 

𝑡 =
Md

√ ∑𝑥2 𝑑

𝑁 (𝑁−1)

 

 

 البيان: 
Md  = متواسطة االحنراف بي االختبارين 
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Xd  =فرق االحنراف مع نتوسط االحنراف 
N  =عدد أفراد العينة 

أو   الصواب  ملعرفة  املستعملة  اإلحصائية  الرموز  أحد  هو  السابق  الرمز 
االختبار   بي  الفروق  مستوى  ملعرفة  يقول  الذي  صرف  فروض  من  األخطاء 

 القبلي واالختبار البعدي.  
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 

 
على أساس النظرية   اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال الكتاب لتعليم   إعداد :    األول املبحث  

 االنج ب روضة األطفال "املستقبل"  السلوكية يف  

على األطفال لتعليمالكتاب    تطوير   اعتمادا  روضة  ملرحلة  العربية  أساس   اللغة  على 
يف   السلوكية  "املستقبل"  النظرية  األطفال  اب  االنجبروضة  لتحصيل متعلقة  خلطوات 

املعلومات والبياانت ملعرفة املشكالت واإلحتياجات حىت صدق وفعالية الكتاب املطور يف  
على أساس النظرية السلوكية. ومت الكتاب إبجراءات    األطفالملرحلة روضة  مادة اللغة العربية  

 التالية: 
 حتليل االحتياجات واملشكالت  -أ 

مع   واملالحظة  املقابلة  عملية  عند  االحتياجات  حتليل  حول  الباحثة  حصلت 
يف   والديهم  وكذلك  والتالميذ  واملعلمات  املدرسة  "املستقبل"  رئيسة  األطفال  روضة 

 لكثرية وجدهتا الباحثة عن دافعية اهتمام إعداد هذه املادة. . هناك البياانت ااالنجب
،  االنجبروضة األطفال "املستقبل"  يف    معلمة درس اللغة العربية وصلت الباحثة  

  ما يتعلق لتسأل عستقابل معها  على أن املقصود حبضورها  ،  نور اإلستقامة امسها أستاذة  
والتعلم  أب التعليم  وعملية  التالميذ  الفصلحوال  ذلك عامة.    يف  يف  أو  اخلطة  هذه  ويف 

 ببحثها.  قالوقت تتكلم الباحثة معها وتسأل مباشرة عما يتعل 
 املستقبل  األطفال  ما جيعل روضة  أن  :  اللغة العربيةلدرس  معلمة  كما قالت  

م لغتي أجنبيتي مها العربية واإلجنليزية. يف هذه احلالة  اعتاد ليمن نوعها هو تع  ماالنج
مثل    الطلبة اليومية،  األنشطة  بعض  يف  األجنبية  اللغة  استخدام  احملاداثت يف  على 

صباح اخلري، والسؤال عن أحواهلم، ابإلضافة إىل أنه يُطلب من   وعنالتحية،  و   البسيطة
ا أن جيرؤوا على أن يكونوا قا  الطلبة دة أو مرشدين عندما سيتم تنفيذ أنشطة معينة  أيضا
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اللغة العربية يف الفصل من  الطلبة. ابإلضافة إىل ذلك، يتعلم اإلجنليزيةابللغتي العربية 
خالل الرجوع إىل املناهج الدراسية، أي املوضوعات املستخدمة أثناء أنشطة التدريس 

يف  م.  ليوالتع الفصل،  أما  يف  التعلم  لتعأيضا   والطلبةأثناء  متحمسي  العربية.  يا  اللغة  لم 
ويقلدوا املفردات    الطلبةم اللغة العربية يف الفصل حىت اآلن هي أن يستمع  ليعملية تعو 

املعلم  تقرأاليت   ورقة  ةهبا  على  تطبيقها  يتم  مث  من ال،  بتوجيه  هبا  للقيام  للطالب  عمل 
يوجد  ةاملعلم حىت اآلن ال  يستخدمها  ياص للتعلاخلكتاب  ال، ألنه  م اللغة العربية اليت 

  ةم اللغة العربية خاصياص لتعل اخلكتاب  الاملعلم. لذلك أنمل أن يكون هناك  و   الطلبة
للمعلمي   ودليل  استخدامه كمرجع  ميكن  األطفال  رايض  اللغة يلتعل   والطلبةبرحلة  م 

بعضهم العربية، ألن ليس كل معلمي روضة املستقبل يتقنون اللغة العربية بشكل كامل،  
م اللغة يتدريب متعلق بتعل الاللغة العربية. ومع ذلك، هناك    عن لديهم مهارات أساسية  

 74العربية ملعلمي روضة املستقبل كمواد لتعليم اللغة العربية يف الفصل. 
عن  ووالديهم  واملعلمات  التالميذ  من  الواقعة  البياانت  إىل  الباحثة  وصلت  مث 

ا فخالصة  التعليمية.  املواد  يف تعليم  املشكالت  أن  واملالحظة  املقابلة  من  لبياانت 
ه أن  املعلمات  يفكرون  وانتظاما.  مطبوعا  حتديدها  يتم  مل  الذي  املدرسي  ذه الكتاب 

املوضوعات  عن  الدروس  يراجعوا  أن  يستطيعون  ال  التالميذ  أن  ويشعرون  املشكالت 
يوجد املعلمة خاصة تعلمت يف عن الدر  وكذلك يف هذه املدرسة  وس العامة القدمية. 

أي املواد عن املنهج املستخدمة يعين عن املوضوع يف املنهج. أما جانبها توجد املعلمة  
 خاصة يف تعليم اللغة العربية.

العربية   اللغة  تطبيق  يف  العادة  يوجد  املدرسة  هذه  يف  أن  املعلمة  يشرح  كما 
مباشرة يعين قبل وبعد الدرس، قبل وبعد ذهاب احلمام وخريها. على سبيل املثال يعين  
قبل الدرس يوجد أحد التالميذ سصبح رئيس الدعاء ووجب عليه أن يرتاس الدعاء يف  

 
 عملية املقابلة مع مدرسة فصل "ب" روضة األطفال املستقبل ماالنج امسها نور اإلستقامة   74
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واألخري. )  األول  مس 1وهو  أنتم  "هل  أان  (  نعم  األخر  التالميذ  وجييب  تعدون؟.... 
 ( "قبل الدرس ندعو معا.... اقرأ سورة الفاحتة...." وغري ذلك.2مستعد." )

املدرسة   هذه  يف  العربية  اللغة  تعليم  أن  املعلمة  رسالة  موجود كوتزيد  من  أحد 
)اللغة هي  و املدرسة   طالقية  أجنبيتي  بلغتي  التواصل  على  يقدرون  األطفال  توجيه 

 العربية واللغة اإلجنليزية(.
الباحث  أما   وزٰع  العربية،  اللغة  تعليم  يف  ومشكالهتم  الطلبة  حاجات  ملعرفة 

ويٰل الطلبة لحلل الباحث البياانت من االستبانة  .  الروضةاإلستبانة ويٰل الطلبة للمرحلة  
البياانت أما الطريقة املستخدمة لتحليل    (.Analysis Statisticابألسلوب اإلخصائي )

 ابلرموز التايل:  من االستبانة
P = ∑x

∑ 𝑥𝑖
 × 100% 

 البيان : 
P   :املئوية املطلوب 

∑x   :املصادقة )قيمة احلقيقة(  جمموع النتيجة اإلمجالية 

𝑖 ×∑   :)جمموع النتيجة األقص )قيمة األمل 

 عدد الثابت:   100

ليكريت   اللياقة  مقايس  ابستخدام  حتلل  البياانت  اجلدول   "likert"ونتيجة  يف 
 اآلت:

 معيار حتصيل اإلستبانة لدي الطلبة    ( 4.1اجلدول ) 
 بيان  قيمة 

 جدا  موافق %100 ≥< نتيجة  81%

 موافق  %80≥< نتيجة  61%
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 مقبول  %60 ≥< نتيجة  41%

 غري موافق  %40 ≥< نتيجة  21%

 غري موافق جدا %20 ≥< نتيجة  1%

 
 ونتيجة من هذه اإلستبانة كما يلي: 

 بياانت اإلستبانة عن احتياجات الطلبة   ( 4.2اجلدول ) 
 : موافق جدا5 موافق : 4 مقبول : 3 غري موافق : 2 غري موافق جدا : 1

 األسئلة الرقم 
النسبة   بنود األسئلة 

 املئوية 
 الصفة 

1 2 3 4 5 

رحلة روضة  ملالفصل  يف    اللغة العربيةتعليم   1
 واضح ومفهوم األطفال

10 4 5 2 1 
41.8

% 
 مقبول 

مفهوم  2 العربية  اللغة  مواد  األستاذة  تبلغ 
 جدا

12 5 3 2 0 
35،4

% 
غري 
 موافق 

مرحلة  3 يف  الفصل  يف  العربية  اللغة  تعليم 
ممتعة   األطفال  اهتمام  روضة  ويزيد 

 الطالب يف التعلم 
7 10 4 1 0 

39 
% 

غري 
 موافق 

 يستطيع الطلبة على فهم مواد اللغة العربية  4
9 7 4 1 1 

40 
% 

غري 
 موافق 
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سهل   5 األستاذة  تعطيها  اليت  العمل  ورقة 
 لعمل الطلبة 

10 6 3 2 1 
40 
% 

غري 
 موافق 

اليت   6 العمل  بورقة  كاف  الطلبة  يشعر 
 توزعها األستاذة لتعليم اللغة العربية

15 6 1 0 0 
27،2

% 
غري 
   موافق

الطلبة   7 الكتاب يواجه  بعدم  يف  صعوبة 
 التعليمي يف عملية تعليم اللغة العربية

0 0 0 6 16 
94،5 

% 
  موافق

 جدا

عملية   8 يف  التعليمي  الكتاب  الطلبة  حيتاج 
 تعليم اللغة العربية 

0 0 0 4 18 
96،3 

% 
  موافق

 جدا

 
، وتفصيل اللغة العربية لألطفالمن جدول السابق تتضح احتياجات الطلبة يف تعليم  

 كل منها ما يلي: 
رحلة روضة األطفال واضح  ملتعليم اللغة العربية يف الفصل    أبنٰ   مقبول% الطلبة قالوا    41,8 .1

 . ومفهوم
 .تبلغ األستاذة مواد اللغة العربية مفهوم جداٰن أب غري موافقالطلبة قالوا %  35،4  .2
ٰن تعليم اللغة العربية يف الفصل يف مرحلة روضة األطفال أب غري موافقالطلبة قالوا %  39 .3

 .ممتعة ويزيد اهتمام الطالب يف التعلم
 .غة العربيةيستطيع الطلبة على فهم مواد الل ٰن أب غري موافقالطلبة قالوا %  40 .4
   .ورقة العمل اليت تعطيها األستاذة سهل لعمل الطلبةٰن أب غري موافقالطلبة قالوا %  40  .5
يشعر الطلبة كاف بورقة العمل اليت توزعها األستاذة  غري موافق أبٰن  % الطلبة قالوا    27،2 .6

 لتعليم اللغة العربية.
صعوبة يف بعدم الكتاب التعليمي يف يواجه الطلبة ٰن أب جدا موافقالطلبة قالوا %  94،5 .7

 .عملية تعليم اللغة العربية
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حيتاج الطلبة الكتاب التعليمي يف عملية تعليم اللغة  ٰن  أب   موافق جداالطلبة قالوا  %    96،3 .8
   .العربية

 
اإلستبانة   هذه  معلمة  فخالصة  مع  املقابلة  وكذلك  الطلبة  املدرسةأن  من  إىل    جحتتا   هذه 

عملية   يف  العربية  للغة  التعليمي  بورقة  الكتاب  يكفي  ال  وليس  والتعليم،  اليت   عملالالتعلم 
 . يوزعها املعلمة 

تعليم يف    ةبإلختبار القبلي قبل جتربة األوىل ملعرفة كفاءة الطل اقد قامت الباحثة  مث  
ل إختبار القبلي مث أدخلت الباحثة احلاص.  اللغة العربية يف روضة األطفال املستقبل ماالنج

متجانسة    SPSS16إىل   من   (normalitas)ومتطابعة    (homogenitas)ملعرفة  شروط  ألن 
فرقتي تصميم  على  الضابط   البحث  والفصل  التجرييب   Class Control and) الفصل 

Eksperiment)  يعين البد للعينات متجانسة(homogenitas)  ومتطابعة(normalitas) . 

 النتائج اإلختبار القبلي كما يلي: هذه و 

 متطابعة إختبار    ( 4.3)   دول اجل
 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Pretest siswa Kelas Kontrol .215 11 .165 .904 11 .205 

kelas eksperimen .169 11 .200* .896 11 .165 

a. Lilliefors Significance Correction       

*. This is a lower bound of the true significance.      

 
الفصل الضابط   فرقتي   من نتائج اإلختبار املتطابعة السابق، إن كانت النتيجة يف

أكثر من   التجرييب  نتيجة احلساب    0,05والفصل  أن  نظران  متطابعة. كما  البياانت  فهذه 
أما نتيجة .... من الفصل   0,165ابستخدام ....، فنتيجة ... من الفصل الضابط هي  
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فهذه يعين أن البياانت ثبتت   0,05. ونتيجة كال الفرقي أكثر من  0,200التجرييب هي  
متطابعة اإلختبار  انا  إىل  الباحثة  تواصل  أن  ميكن  إذا  متطابعة،  البياانت  هذه  ألن   .

.Independent Sample T-Tets . 
 مجع البياانت    - ب 

 مجعت الباحثة األشياء احملتاجة قبل تصميم الكتاب التعليمي فهي:
تستخدم الباحثة املالحظة واملقابلة جلمع البياانت عن عملية التعلم والتعليم يف مادة   -1

اللغة العربية. فتوجد الباحثة على أن املعلمة ال تستخدم الكتاب التعليمي يف عملية  
ت  ولكن  والتعليم.  العملالتعلم  ورقة  املعلمة  املواد     (Worksheet)ستخدم  أي 

 . والواجبات اليت مت توزيعها

جتمع الباحثة االستبانة من والد الطالب. ألن كانت عملية التعلم والتعليم يف هذه    -2
( االنرتنيت  بعرب  االستبانة    الطلبة.  (Onlineاملدرسة  وهذه  البيت.  يف  يتعلمون  هم 

األطفال  روضة  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  الطالب  ومشكالت  احتياجات  ملعرفة 
الشخص الذي يعرف أكثر عن موقف الطالب   املستقبل ماالنج. ويف هذه احلالة،

 .الطلبةوعملية التعليم هو ويل أمر  

يف   -3 الوحدة  النظرية  على  العربية  اللغة  ملادة  التعليمي  الكتاب  إعداد  الباحثة  ختتار 
ألن هذه النظرية مناسبة    كيةو . ويف هذه احلالة، تستخدم الباحثة النظرية السل املدرسة

تطبي يف  وكذلك  املرحلة  للطالب، هلذه  األمثلة  من  يعطي كثري  املعلم  التعلم كان  ق 
 ويكون الطالب سلبيي ويقلدون املفردات اليت تتحدث هبا املعلمة. 

ليكمل احلاجات لدي الطالب، وتصميمها أحسن التصميم   ة اد املطلوبو إعداد امل  -4
وممتعة وتقدمي املواد سهولة    .ملساعدة الطالب يف تعليم اللغة العربية  املرحلةومناسبة  

 لطالب روضة األطفال.

وخبري تصميم الكتاب   -5 خبري حمتوي الكتاب التعليمي  إعداد االستبانة خلبريين مها 
 التعليمي. وطلبت الباحثة منهما التصديق والتقومي وإعطاء اإلقرتاحات والتعليقات. 
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بشكل  إعداد  -6 الطالب  لتقومي  البعدي  املواد  واالختبار  القبلي  روضة    االختبار  يف 
االختبار  العربية.  اللغة  عن  الطالب  ملعرفة كفاءة  هذان  ماالنج.  املستقبل  األطفال 
القبلي ملعرفة كفائتهم قبل أن تطبق الباحثة الكتاب التعليمي. أما االختبار البعدي  

 ملعرفة كفائتهم بعد أن تطبق الباحثة الكتاب التعليمي. 
 

 م االنتاج تصمي    -ج 

حاجات    نظرا العربية    الطلبةإىل  اللغة  عن  التعليمية  املواد  الباحثة  فصممت 
السلوكية النظرية  أساس  األطفال  على  روضة  أما  ملرحلة  هذا    تصميملطوات  اخل. 

 الكتاب التعليمي على أساس النظرية السلوكية كما يلي:
 عملية تصميم وإعداد الكتاب التعليمي    -1

املدرسة   تستخدم  اليت  املوضوعات  عن  البياانت  الباحثة  جتمع  أن  بعد 
الباحثة   فكتبت  العربية،  اللغة  خاصة  األجنبية  اللغة  يف  والتعليم  التعلم  لعملية 

بربجمة   األطفال  بسن  مناسبة  والتدريبات  واملفردات   Microsoftاملوضوعات 

Word 2016    وحبد القرطاسA4ملواضيع الفرعية.  . كانت املوضوعات وكل منها ا
واأللوان  واألشكال  األرقام   : )مثل  الزايدة  املادة  املوضوعات  آخر كل  ويف 
وغريها( هذه كلها املواد األساسي هلذه املرحلة. أما خصائص هذا الكتاب هي 
ال توجد املفردات مع ترمجتها إالٰ يف بداية املوضوعات واملواضيع الفرعية، يهدف  

 ين ابستخدام اللغة العربية.هذا إىل جعل الطالب متعاد
وختتار    Microsoft Power Point 2016مث صنعت الباحثة الغالف بربجمة  

الصور واأللوان هلذا الغالف ممتعمة للطلبة خاصة ملرحلة روضة األطفال   الباحثة
 لتأكيد أنه كتاب للطلبة املبكرة.

 مواصفات الكتاب التعليمي    -2

 الغالف (أ
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الكتاب   حيمالن  والطالبة  الطالب  صورة  األمامي  الغالف  يف  تعرض 
يوجد   وكذلك  ملراحلهم التعليمي،  مناسب  هذه   ، اهلجائية  األحرف  صورة 

تستخدم الباحثة لون األساسي هو األزرق  عن تعريف األحرف اهلجائية. مث  
 "السماوي". 

 غالف الكتاب التعليمي   ( 4.1)   الرسم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يلي: كما  دولاجل يف ةوبالكلمات اليت مكتأما 
 معايري الغالف   ( 4.4اجلدول ) 

 جنس الكتابة  الكلمة 

TRI INDAH WULANDARI Berlin Sans FB Demi (16) 

Aku Cinta Bahasa Arab 
Gloucester MT Extra 

Condensed (54) 

Dengan Pendekatan Comic Sans MS (18) 

Teori Behaviorisme Comic Sans MS (24) 

Untuk TK B 
Glouster MT Extra Condensed 

(36) 

SEMESTER I Bodoni MT Black (24) 
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 Diwani Letter (54) أحب اللغة العرية

 Sakkal Majalla (28) على أساس النظرية السلوكية

 Sakkal Majalla (24) ملرحلة روضة األطفال

 Sakkal Majalla (24) املستوى األوىل 

 

 مقدمة   (ب 

 مقدمة  (1

إعداد  عملية  يف  ساهم  ملن  الباحثة  من  املقدمة  الصفحة  حتتوي 
 Comic Sans MSتستخدم الباحثة جبنس واملقياس  الكتاب التعليمي. و 

التعلمي  (18) الكتاب  استخدام  إرشادة  يف  وكذلك  املقدمة،   يف كتابة 
“Aku Cinta Bahasa Arab” 

 

 صفحة املقدمة (  4.2)   الرسم 
 

 

 

 

 

 

 (  حمتوايت الكتاب التعليمي2
تكتب الباحثة احملتوايت ابملوضوعات األساسي واملوضوعات الفرعية 

 ابملواد اإلضافية يف ناية املوضوع. متكاملة 
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 احملتوايت ( صفحة  4.3)   الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الكفاءة األساسية 3
املستخدمة يف  جوانب تنمية الطلبة    6حتتوي الكفاءة األساسية  

( جوانب  2( جوانب القيم األخالقية والدينية،  1:   يوه  هذه املدرسة،
االجتماعية،  3احلركية،   العاطفية  جوانب  املعرفية،  (  4(  (  5جوانب 

( جوانب الفنية. وهذه مناسبة بتنمية الطلبة يف مرحلة  6جوانب اللغوية،  
 الطفولة.

 الكفاءة األساسية ( صفحة  4.4)   الرسم 
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 ( إرشادة استخدام الكتاب التعليمي4
اخلطوات يف عملية حتتوي إرشادة استخدام الكتاب التعليمي على   

مع   والتعليم  االستماع    4التعلم  مهارة  وهي  اللغة  تعليم  يف  مهارات 
اخلاصة   الرموز  يوجد  وكذلك  والكتابة  والقراءة  يف  والكالم  املستخدمة 

 . التعليمي  أنشطة الطلبة  هلذا الكتاب 

 ( صفحة إرشادة استخدام الكتاب التعليمي 4.5)   الرسم 
 
 

 

 
 
 
 

 
 حمتوى املادة والتدريبات  (ج

ويف   حيتوي وهي للمستوى األوىل.  واحدة  وحدة  هذا الكتاب على 
املثل    موضوعات، وكل منها املوضوعات الفرعية.  6هذه الوحدة تتكون من  

وجسمي   هوييت  هي  الفرعية  واملوضوعات  نفسي  هو  األول  املوضوع  يف 
ناية كل   يف  مث  واملالبس(.  والشراب  )الطعام  وحاجات  اخلمسة،  وحواسي 

  الزايدة وهي "األعداد". املوضوعات املواد
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 والتدريبات   املادة   ( صفحة احملتوى 4.5) اجلدول  
املوضوع   من  : 1املواد  الفرعي  واملوضوع  نفسي.   :

الباحثة   فصممت  لألطفال  املادة  هذه  ألن  جسمي. 
 مباشرة بعرض الصورة واملفردات بدون ترمجته. 

 
املعلم . وهذه طلب  1أمثلة من التمرينات يف املوضوع  

ويهدف  مناسبا.  والكتابة  الصورة  بي  للوصل  الطلبة 
هذا التمرين إىل تدريب ذاكرة الطلبة املتعلقة ابملفردات 

 اليت تعلموها، وهي أنشطة اإلسرتجاع.

 
املوضوع   يف  التمرينات  من  الفرعي 1أمثلة  واملوضوع   ،

احلواس اخلمسة. وعملية الطلبة هلذا التدريب هي "ضع  
ويهدف  احلواس.  أبنشطة  مناسبة  الصور  على  الدائرة 

 هذا التدريب لتعريف كم من أنشطة احلواس.
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املوضوع   يف  التمرينات  من  الفرعي 1أمثلة  واملوضوع   ،
هلذا  الطلبة  وعملية  والشراب".  الطعام   : حاجيت 
الصورة   من  ابألرقام  الصور  "ترتيب  هي  التدريب 

التدريب لتعريف عن الصغرية إىل الكبرية. ويهدف هذا  
األرقام  كتابة  عن  وكذلك  والكبري  الصغري  الصورة 

 العربية.
 

املوضوع   يف  الزايدة  ملعرفة كتابة 1املواد  املواد  هذا   .
)اإلعداد( العربية  تدريب األرقام  يف  الطلبة  الستعداد   .

 عن "رتب الصور من الصغرية إىل الكبرية" أو عكسه. 

 
 تصديق االنتاج   - د

أن   الباحثةبعد  املادة    تصمم  تلك  الباحثة  فاعرضت  العربية،  اللغة  مادة  عن 
املطورة   املادة  عن  وتصديقهما  آرائهما  ملعرفة  اخلبريين  االقرتاحات إىل  على  وللحصول 

واملداخالت إبعطاء االستبانة. اخلبري األول هي حماضرة يف قسم اللغة العربية وأداهبا يف 
القرا ملهارة  العربية  اللغة  تعليم  مادة  قسم  يف  العليا  الدراسة  يف كلية  حماضرة  وكذلك  ءة 

الدراسية املواد  إلعداد  العربية  احلكومية   اللغة  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة 
. واخلبري الثاين ، الدكتورة ليلي فطرايين املاجستري كخبري حمتوى الكتاب التعليميماالنج

جبامعة موالان    تصميم املواد "العربية لألطفال"  هو حماضر يف قسم تعليم اللغة العربية يف
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أْحد مكي حسن املاجستري كخبري تصميم  
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أما حجة الباحثة يف اختيارمها ألنما جيرابن اخلربات الطويلة للتعليم    الكتاب التعليمي.
 يف جماالهتما. 

جدول معيار  أما  االستبانة للخرباء. و فرصة لعرض البياانت من  يف هذه الفرصة  
 :  كما يلي  نتيجة االستبانة للخرباء

 النتيجة ( معايري  4.6دول ) اجل
 معيار النتيجة أو اإلجابة 

1 2 3 4 5 

 جيد جدا  جيد مقبول  انقص انقص جدا

 الباحثة املعايري اآلتية:  تولوصف نتائج االستبانة ويصنفها، وضع
 النتيجة اخلرباء معايري الرمز    ( 4.7دول ) اجل

 بيان  قيمة 

 الئق جدا %100 ≥< نتيجة  81%

 الئق %80≥< نتيجة  61%

 كاف  الئق %60≥< نتيجة  41%

 نقصان الئق %40 ≥< نتيجة  21%

 غري الئق  %20 ≥< نتيجة  1%
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 التحكيم من خرباء احملتوى  -1
 احملتوى االستبانة واإلجابة من خرباء    ( 4.8دول ) اجل

العناصر   الرقم 
 5 4 3 2 1 البنود  للتحكيم 

مالئمة   1
 املواد

 √     وضوح األهداف 
 √     املالئمة بي املواد 

 √     سهولة التعليم
 √     الرابط بي املواد 

 √     التدرج 
مالئمة املواد على األساس التعلم 

 السلوكي 
    √ 

تناسب   للمستوى املفردات 
 الطفولة 

   
√  

  √    التساؤل 
 √     التجربة

  √    املنطق
 √     اإلتصال 

 √     سعة املواد التعليمية 
 √     أشكال األنشطة 

عرض  2
 املواد

 √     الوضوح يف دليل املعلم 
 √     الرتتيب يف تقدميه

 √     صحة املفردات 
  √    املفردات على الشيوعاختيار 
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  √    الطريقة املستخدمة 

الرسم  3
 البياين

ونوعها   احلروف  استخدام 
 ومقياسها

   
√  

 √     الرتتيب يف الكتابة 
 √     اإلخراج الفين 

 التقومي 4

 √     مناسبة عدد التدريبات 
 √     مناسبة التدريبات بستوى الطلبة

 √     تدريبات مناسبة تعليمات 
 √     إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات 

مواد  على  اإلختبار  يشعل  ال 
 خارج ما درسه الطلبة 

    √ 

األسئلة لقياس قدرة الطلبة يف فهم 
 املفردات

   
 √ 

 √     مناسبة أشكال التدريب
 23 5    جمموع 

 
حمتوى   عن  النتيجة  ميأل  اجلدول  التعبيميوهذه  دقة   الكتاب  من  تتكون  الذي 

وه اخلبري  مأله  الذي  ذلك  وغري  املعىن  دقة  ومن  املفردات    األستاذة   الدكتور  يالرتكيب 
 ليلي فطرايين املاجستري.

 نتيجة االستبانة من خرباء احملتوى   ( 4.9دول ) اجل

 مقياس النتيجة أو اإلجابة  الرقم 
 الرمز 

 جمموع  جمموع اإلجابة(   x)النتيجة  

 0 0×1 ضعيف جدا  1
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 0 0×2 ضعيف  2
 0 0×3 مقبول  3
 20 5×4 جيد 4
 115 23×5 جيد جدا  5

 135 جمموع 
 

 النتيجة مقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  ▪
28x5  =140  )النتيجة األعلى( 

 النتيجة مقياس األقلى  xالنتيجة األقلى = جمموعة األسئلة  ▪

28x 1  =28  )النتيجة األقلى( 

جمموعة _النتيجة_مقياس∑
∑ _النتيجة األعلى 

 𝑥 100 

135

140
× 100 = 96.4% 

أبكمله   احملتوى  خرباء  يؤديها  اليت  فاملالحظة  السابق،  احلساب  على  بناء 
"، فهذه النتيجة  likertليكريت ". إذا انسب جدول اللياقة  %96.4حصل على  

 ". الئق جدامن املعيار"

 
 التصميم التحكيم من خرباء   -2

خبري   وهو  املاجستري  حسن  مٰكي  أْحد  احلاج  األستاذ  هو  الثاين  اخلبري 
. والبياانت من االستبانة مكتوبة يف اجلدول كما الكتاب التعليميالتصميم هلذا  

 يلي:
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 واإلجابة من خرباء احملتوى االستبانة    ( 4.10دول ) اجل

 5 4 3 2 1 البنود  الرقم 
 √     حجم الكتاب مناسب 1
 √     غالف الكتاب ملون ومناسب ملستوى الطلبة 2
  √    دليل الكتاب مساعد يف حتقيق األهداف املرجوة  3
 √     قائمة حمتوايت الكتاب مساعدة يف معرفة حمتواه 4

الكتاب   5 صفحات  للمرحلة  عدد  مناسب 
 √     الطفولة 

  √    عدد دروس مناسب للمادة الزمانية املقرتحة  6
  √    إخراج الكتاب مناسب على استخدامه 7
 √     املادة التعليمية تناسب عمر الدارسي 8
  √    عدد املفردات تناسب للمرحلة الطفولة 9

ابهتمامات   10 الكتاب  يف  التدريبات  املتعلم ترتبط 
  √    وخرباته

الكتاب   11 تدريبات  تضمنتها  اليت  املعلومات 
 صحيحة

    √ 

 √     تشجع األنشطة لطلبة فرصة لالتصال مع غريهم 12
 √     عدد تدريبات يف الكتاب مناسب لكل الدرس 13
 √     تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطلبة  14
 √     ملستوى الطلبةالصور واضحة ومناسبة  15

 10 5    جمموع 
 



72 
 

 

 

عن   النتيجة  ميأل  اجلدول  التعبيمي  تصميموهذه  وهو   الكتاب  اخلبري  مأله  الذي 
 املاجستري.  أْحد مكي حسن األستاذة

 نتيجة االستبانة من خرباء احملتوى   ( 4.11دول ) اجل

 مقياس النتيجة أو اإلجابة  الرقم 
 الرمز 

 جمموع  جمموع اإلجابة(   x)النتيجة  

 0 0×1 ضعيف جدا  1
 0 0×2 ضعيف  2
 0 0×3 مقبول  3
 20 5×4 جيد 4
 50 10×5 جيد جدا  5

 70 جمموع 
 

 النتيجة مقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  ▪
15x5  =75  )النتيجة األعلى( 

 النتيجة مقياس األقلى  xالنتيجة األقلى = جمموعة األسئلة  ▪

15x 1  =15  )النتيجة األقلى( 

جمموعة _النتيجة_مقياس∑
∑ _النتيجة األعلى 

 𝑥 100 

70

75
× 100 = 93.3% 
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خرباء   يؤديها  اليت  فاملالحظة  السابق،  احلساب  على  أبكمله    التصميمبناء 
"، فهذه النتيجة  likertليكريت ". إذا انسب جدول اللياقة  %93.3حصل على  

 ". الئق جدامن املعيار"

 

 إصالح االنتاج  -ه 

وجمال تصميم   بعد أن تصديق يف جمال حمتوى الكتاب التعليمي  من اخلرباء 
التعديل  إىل  وحتتاج  التعليمي  الكتاب  إنتاج  يف  األخطاء  فتوجد  التعليمي،  الكتاب 

لتصحيح يف إعداد الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية  ابوالتصحيح. فقامت الباحثة  
التعليمي الكتاب  جتعل  حىت  اخلرباء،  تقرتحه  و أحس   اليت  وأجذب  يف   للطلبةسهل  أن 

 مرحلة روضة األطفال. والبيان كما يلي: 
كما   " املاجستري  الدكتورة ليلي فطراييناألستاذة  من خبري حمتوى الكتاب التعليمي "  -1

 يلي :

 التناسق للحركات النهائي يف املفردات،  (أ
الكتاب    (ب  استخدام  إرشادة  يف  األنشطة  لبعض  املستخدمة  الرموز  إضافة 

 .التعليمي
إضافة كتابة احملتوايت ابلكامل، وهي املوضوع واملوضوع الفرعي واملواد اإلضافية   (ج

 يف ناية املوضوع. 

اإلقرتاحات واملداخالت ابلتفصيل من خبري حمتوى الكتاب التعليمي كما يف أما  
 اجلدول يلي :

والتصحيح من انحية احملتوى    االقرتاحات واملداخالت   ( 4.12) دول  اجل
 أي املادة التعليمية 

 لتصحيح ا  اخلطاء  الرقم 
 هوية كلمة "ذاتية"  1
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 صل بي ....  ارسم اخلط الذي يناسب ...  2
 َتْطَبخ َتِطَبخ 3

 

2-  " التعليمي  الكتاب  تصميم  خبري  املاجستري"األستاذ  من  حسن  مكي  كما   أْحد 
 يلي:

 السلوكية" يف الغالف األماميإضافة كلمة "النظرية  (أ
 الغالف األمامي مكتوب ابللغة اإلندونيسيا والغالف اخللفي ابللغة العربية   (ب 

 إضافة اجلدول لتقييم أعمال الطلبة وتوقيع املعلمة وتوقيع ويل األمر   (ج
 

 مقارنة اإلنتاج بي القدمي واجلديد  -3
خبري   من  واالقرتاحات  والتعليقات  االستبانة  على  التصميم بناء  وخبري  احملتوى 

 فإصالحات اإلنتاج كما يلي : 
 الغالف (أ

إبضافة   الباحثة  إىل  الغالف  عن  التصميم  خبري  "النظرية  يطلب  كلمة 
األمامي الغالف  يف  ابللغة السلوكية"  مكتوب  األمامي  الغالف  يف  أما   .

 ابللغة العربية. اإلندونيسيا، أما يف الغالف اخللفي
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 غالف األمامي (  4.6)   الرسم 

 قبل تصديق اخلرباء 

 
 
 
 
 
 
 

 بعد تصديق اخلرباء 
 غالف اخللفي (  4.7)   الرسم 

  قبل تصديق اخلرباء

 
 
 
 
 
 
 

 بعد تصديق اخلرباء 
 احملتوايت   (ب 

إب احملتوي  خبري  املوضوع  يطلب  وهي  ابلكامل،  احملتوايت  ضافة كتابة 
 املوضوع. واملوضوع الفرعي واملواد اإلضافية يف ناية 
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 صفحات احملتوايت (  4.8)   الرسم 

 قبل تصديق اخلرباء 

 
 
 
 
 
 
 

 بعد تصديق اخلرباء 
 ج(  إرشادة استخدام الكتاب 
احملتوى   خبري  إرشادة  يطلب  يف  األنشطة  لبعض  املستخدمة  الرموز  إضافة 

  .استخدام الكتاب التعليمي

 شادة استخدام الكتاب ( صفحة إر 4.9)   الرسم 

 اخلرباء قبل تصديق 

 
 
 
 
 
 
 

 بعد تصديق اخلرباء 
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 د(  التدريبات 
إب  التصميم  خبري  املعلمة  يطلب  وتوقيع  الطلبة  أعمال  لتقييم  اجلدول  ضافة 

  .وتوقيع ويل األمر

 التدريبات ( صفحة  4.10)   الرسم 

 قبل تصديق اخلرباء 

 
 
 
 
 
 
 

 بعد تصديق اخلرباء 
 

 جتربة االنتاج    - و 

روضة األطفال  بتجربة اإلنتاج األوىل يف  بعد أن يصلح اإلنتاج، فتقوم الباحثة  
 . م2021 مايو  31يف التاريخ  "املستقبل" ماالنج يف الفصل الباء

الفصل   ومها  الفصلي،  يف  الدراسة  الباحثة  تبدأ  التجريبة،  يف  التجرييب كان 
وعدد الطلبة   تطبيق الباحثة الكتاب التعليمي طلبة للعينات.    22والفصل الضابط 

الكتاب التعليمي للغة العربية يف عملية التعلم    ةستخدم الباحثفتيف الفصل التجرييب  
مباشرة يف ولكن  الكتاب التعليمي للغة العريب  ، أما يف الفصل الضابط بدون  والتعليم

 . تذكري املفردات بدون الصور أوالوسائل اآلخر
هتتهبعد   الدراسةأن  الباحثتف  ي  لوزع  اإلستبانة  الباحثتة  املدرس   ة طلب  ة  إىل 

 . ةعطي النصيحة إىل الباحثتإلمالء اإلستبانة و 
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الفرصة   االستبانة  هذه  من  البياانت  و للمعلمةلعرض  نتيجة  أما  .  معيار  جدول 
 :  كما يلي  للمعلمةاالستبانة 

 النتيجة ( معايري  4.13دول ) اجل
 اإلجابة معيار النتيجة أو  

1 2 3 4 5 

 جيد جدا  جيد مقبول  انقص انقص جدا

 
 الباحثة املعايري اآلتية:  تولوصف نتائج االستبانة ويصنفها، وضع

 النتيجة اخلرباء معايري الرمز    ( 4.14دول ) اجل

 بيان  قيمة 

 الئق جدا %100 ≥< نتيجة  81%

 الئق %80≥< نتيجة  61%

 كاف  الئق %60≥< نتيجة  41%

 نقصان الئق %40 ≥< نتيجة  21%

 غري الئق  %20 ≥< نتيجة  1%
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 : هذه هي نتيجة االستبانة من مدٰرس املادة املطالعةو 

 "ب"   ة فصل من مدٰرس   واإلجابة   االستبانة   ( 4.15دول ) اجل

 5 4 3 2 1 املؤشر املتغري الرقم 

1 
غالف  

الكتاب 
 التعليمي

الكتاب  غالف  ممتعة
 التعليمي

   
√  

2 
الصور املستخدمة يف 

 الغالف ممتعة 
   

√  

3 

حمتوايت 
الكتاب 

 التعليمي

الكتاب  وجودوضوح 
 التعليمي وسهولة للقراءة 

   
 √ 

 √     ملوضوع مالءمة مفردات اب 4

5 
وضوح كتابة املفردات 

 واضحة
   

√  

6 
املواد املقدمة ممتعة وسهلة  

 ملرحلة الطلبة
   

 √ 

7 
التدريبات عملية التقييم أي 

 مناسبة ملرحلة الطلبة
   

 √ 

8 
 اهلدف 

  √    ابإلحتياج مالءمة

 √     ابملنهج املدراسي  مالءمة 9
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10 
مفيد ملساعدة الطلبة يف 

تعليم اللغة العربية يف فهم 
 املفردات

   
√  

11 
مفيد ملساعدة املدرسة يف  

 عملية التعلم والتعليم 
   

√  

 25 24    عدد إمجايل

 

 الفصل "ب" نتيجة استبانة من مدٰرسة    ( 4.16دول ) اجل

 مقياس النتيجة أو اإلجابة  الرقم 
 الرمز 

 جمموع اإلجابة(   x)النتيجة  
 جمموع 

 0 0×1 ضعيف جدا  1

 0 0×2 ضعيف  2

 0 0×3 مقبول  3

 24 6×4 جيد 4

 25 5×5 جيد جدا  5

 49 جمموع 

 

 النتيجة مقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  ▪
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11x 5  =55  )النتيجة األعلى( 
 النتيجة مقياس األقلى  xالنتيجة األقلى = جمموعة األسئلة  ▪

11x 1  =11  )النتيجة األقلى( 

جمموعة_النتيجة_مقياس∑
∑ _النتيجة األعلى 

 𝑥 100 

49

55
× 100 = 89،09% 

أبكمله حصل على ق، فاملالحظة اليت يؤديها مدٰرس  بناء على احلساب الساب
89،09%" ليكريت  اللياقة  جدول  انسب  إذا   .likert  املعيار من  النتيجة  فهذه   ،"

 . الئق جدا أن املنتاج   (. فتقرر الباحث%100 ≥< نتيجة   80%)الئق جدا

 املالحظة من مدرسة اللغة العربية عن ةالباحث ت ومن االستبانة السابقة وجد
أبن وكاف    املنتج  حسن  التعلبمي(  )الكتاب  املنتج  هذا  هلل  "احلمد   : تقول  هي 

 للتطبيق يف عملية التعلم والتعليم يف مادة اللغة العربية."
 

 إصالح االنتاج  - ز 

الباحثة  بعد  أصلحت  الباحثة   اإلنتاج  تقوم  األوىل  أن  اإلنتاج  ابعتماد  بتجربة   
 .يوجد اإلقرتاحات واملداخالت على اقرتاحات من املدٰرسة، ولكن ال 

األطفال  روضة  ملرحلة  التعليمي  الكتاب  إعداد  يف  الباحثة  تنتهي  أن  وبعد 
( سابقة، فتوجد خصائص الكتاب املطور  10بعشر  اللغة العربية   تعليمل ( خطوات 

األطفال روضة  يف   ملرحلة  السلوكية  النظرية  أساس  "املستقبل" على  األطفال  روضة 
 لي: . وهي كما ياالنجب
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على الرغم أن   اللغة اإلندونيسية.و ابللغتي. اللغة العربية    كان الكتاب املطور   -1
اللغة اإلندونيسية توجد يف صفحة املوضوع واملوضوع الفرعي فقط. أما غريها  

العربية كلها. كانت املفردات    املستخدمةاملفردات    ابللغة  ترمجته من  توجد  ال 
معرفة  يف  الطلبة  لسهل  والتدريبات  املفردات  بكل  الصورة  الباحثة  عرضت  بل 

 . نيسيامعناها بدون استخدام اللغة اإلندو 
املدرسة    -2 يف  منهجه  يف  املدرسة  تستخدم  املوضوعات كما  الباحثة  استخدام 

( نفسي، ابملوضوعات الفرعية 1. واملوضوعات املوجودة هي )للمستوى األوىل
(  2هواييت وجسمي وحواسي اخلمسة، وحاجيت )الطعام والشراب واملالبس(، )

ا وذاتية  اإلستقالل  يوم  الفرعية  ابملوضوعات  )موطيين،  بيئيت،  3لدولة،   )
( ومدرسيت،  وبييت  عائليت  الفرعية  )4ابملوضوعات  احليواانت،  النبااتت،  5(   )

 ابملوضوعات الفرعية أقسام النبااتت وفواكه وخضروات وزهرة. 
املفردات   -3 لكل  األخري  األشكال  توجد  هذا  .  ال  على  تسهيلليهدف   الطلبة 

وتقليل  ا  تذكري يتعلمونا  اليت  "كتاب"    . همارتباكملفردات  : كانت كلمة  املثل 
التعريف   ال  وإذا كان  فتصبح ِكَتاٌب،  األخري  يف  الشكل  الباحثة  تعطي  إذا 
فتصبح اْلِكَتاُب، وإذا كان حرف اجلر قبله فتصبح حتاَْت اْلِكَتاِب. وهلذه احلالة  

 فأخذت الباحثة هدف الشكل األخري فتصبح ِكَتاب.
لبعاستخدام    -4 املستخدمة  الكتاب  الرموز  استخدام  إرشادة  يف  األنشطة  ض 

التلون،   التعليمي وعملية  اللعب،  لعملية  الرمز   : االستماع،  )املثال  وعملية 
والرسم األرقام  و كتابة  الكتابة  على   (.وعملية  ابلنظر  أحب  هم  الطلبة  ألن 

 الصور من الكتابة أي اجلملة. 
واد ملرحلة الطفولة يف إضافة الباحثة املادة الزايدة لكل املوضوعات مناسب ابمل  -5

ناية املوضوع. املثال عن اإلعداد )أي األرقام( واأللوان واألشكال وقليل وكثري  
 . >أو  <ورمز 
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العربية  -6 ابللغة  اخللفي  والغالف  اإلندونيسيا  ابللغة  مكتوب  األمامي    . الغالف 
. يهدف  وهذا الكتاب مفتوح من اليمىن إىل اليسرى كالكتاب العربية األخرى

 هذا ملعرفة الطلبة أن الكتاب للغة العربية خمتلة من الكتاب اإلندونيسيا. 
لتقيوجد    -7 عن  ميو اجلدول  التدريبات  املعلمة    لكل  وتوقيع  الطلبة  ويل  و أعمال 

أ  .األمر وتقرير  الطلبة  أنشطة  ملعرفة  هذا  ويل نيهدف  إىل  املدرسة  يف  شطتهم 
 األمر. 

التكرار يف عرض الصور. وهذا يهدف جلعل الطلبة يتذكرون ويتعودون على   -8
 ألنم  . املفردات اليت تتم تدريسها إليهم

هذا الكتاب التعليمي بناء على الكفاءة األساسية واألهداف خاصة يف   إعداد -9
وهي :  لتعليم للغة العربية. جوانب تطوير اللغة هلذه املدرسة يف عملية التعلم وا

رقم  1) األساسية  الكفاءة  والكتابة    3.12(  القراءة  معرفة  على  التعريف  هي 
املبكرة من خالل اللعب. وهذا الكتاب يوجد أنشطة اللعب مناسبة لسنهم.  

رقم  2) األساسية  الكفاءة  االستقبالية     4.10(  اللغوية  املهارات  إظهار  هي 
وهذا   والقراءة(.  يتكلم  )االستماع  يسمع كل  الطلبة  أنشطة  يوجد  الكتاب 

( يكررونا.  وهم  املفردات  عن  رقم  3املعلمة  األساسية  الكفاءة  هي   4.12( 
الكتاب   هذا  خمتلفة.  أعمال  شكل  يف  املبكرة  والكتابة  القراءة  مهارة  إظهار 
الصورة   بي  ووصل  األرقام،  وكتابة  ترتيب  املثال  املختلفة  األعمال  يوجد 

 طة التلوين، وغريها.والكتابة، وأنش 
 

الكتاب  هذا  من  اخلصائص  أن  الباحثة  فتخلص  السابقة  البياانت   املطور   من 
ابملوضوعات املستخدمة كما تستخدم املدرسة يف منهجه   إما حمتوايته والغالف  ابللغتي

بناء على الكفاءة األساسية واألهداف خاصة يف جوانب   يف املدرسة للمستوى األوىل 
ابملواد    ة الزايدة مناسب  وادابمل  ات وتزيد الباحثة يف ناية املوضوع  .تطوير اللغة هلذه املدرسة 
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 الرموز املستخدمة لبعض األنشطة واستخدام  والتكرار يف عرض الصور  ملرحلة الطفولة،  
 توجد األشكال األخري لكل املفردات لكن ال    ،هذان لتسهيل الطلبة يف تعلم اللغة العربية

أعمال الطلبة وتوقيع املعلمة   لكل التدريبات عن  ميو اجلدول لتقواألخري يوجد    .املوجودة
 . وويل األمر

 
اللغة العربية ملرحلة روضة   الكتاب املطور لتعليم فٰعالٰية  : حتليل البياانت ملعرفة  املبحث الثاين  

 االنج ب روضة األطفال "املستقبل"  على أساس النظرية السلوكية يف   األطفال

 جتربة فعالية  -أ 

عملية وإص  وبعد  األوىل  اإلنتاج  الباحثالتجربة  فتقوم  الثانية  اإلنتاج    الح 
استخدام  ملعرفة    البعدي  إلختبار اب روضة  فعالية  يف  الطفولة  ملرحلة  التعليمي  الكتاب 

إلختبار القبلي قبل جتربة األول ملعرفة اقبلها قد قامت الباحثة    .األطفال املستقبل ماالنج
مث أدخلت الباحثة احلاصل إختبار القبلي إىل  .  إتقان تعليم اللغة العربيةيف    ةبكفاءة الطل 

SPSS16    متجانسة من   (normalitas)ومتطابعة    (homogenitas)ملعرفة  شروط  ألن 
الضابط   والفصل  التجرييب  الفصل  فرقتي  تصميم  على   Class Control and)البحث 

Eksperiment)    يعين البد للعينات متجانسة(homogenitas)    ومتطابعة(normalitas) .
 النتائج اإلختبار القبلي كما يلي: هذه و 

 إختبار متجانسة   ( 4.17)   دول اجل

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Pretest siswa Based on Mean 1.396 1 20 .251 

Based on Median 1.096 1 20 .308 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.096 1 19.556 .308 

Based on trimmed mean 1.431 1 20 .246 
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(. 0,05)أكثر من    0,05>يف اجلدول    .Sigالعينات يقال متجانسة إذا عدد  
فيقال   0,246و    2،308و    0،308و    Sig.  0،251ي يدل إىل  تجانس املإختبار  و 

 .متجانسةهو  الفصل التجرييب والفصل الضابطاإلختبار القبلي من 

كانت عينات البحث متجانسة ومتطابعة فاستمرت الباحثة إىل خطوة  
  اليت قد حبثت الباحثة يف السابق حىت إصالح اإلنتاج الثانية وبعدها تقوم الباحثة 

الضابط  إلختباراب والفصل  التجرييب  الفصل  إىل  استخدام   البعدي  فعالية  ملعرفة 
البعدي    اإلختبارة ووجود الفروق بينهما. كان احلاصل عن  بالكتاب التعليمي لطل 

إىل   البعدي  إختبار  عن  احلاصل  الباحثة  فتدخل  من   SPSS16موجودا،  ابلرمز 
Independent Sample T-Test  :فيحصل احلاصل كما يف اجلدول التالية 

 Independent Sample T-Testإختبار   ( 4.18)   دول اجل

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Hasil Posttest 

Siswa 

Equal variances 

assumed 
.265 .612 -3.676 20 .001 -18.18182 4.94599 -28.49897 -7.86467 

Equal variances 

not assumed 

  
-3.676 19.823 .002 -18.18182 4.94599 -28.50489 -7.85874 

 
. Sig. (2-tailed)0,000كتب    Independent Sample Testيف جدول اإلختبار  

إذا كان   من    Sig. (2-tailed)>0,05ابلنظام  الدالالت 0,05)أسفل  فالفروق   )
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وكان   من    Sig. (2-tailed)<0,05موجودا.  غري 0,05)أكثر  الدالالت  فالفروق   )
اإلختبار   من  واحلاصل  من 0،0010  يعين  Sig. (2-tailed)موجودا.  أسفل  وهو   ،

توجد . وهذه يعين  دودمر   0Hو  مقبول  aH( فاحلاصل األخري  0,05<0.000)  0,05
على أساس النظرية   اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال تعليمل الكتاب املطور الفعاٰلية

 . االنج بروضة األطفال "املستقبل" السلوكية يف 
 

 إصالح االنتاج    - ب 

يف   إذا كان  األخرة  اإلنتاج  الثانياملتجربة  اليصلح  العيوب   ةيدانية  موجود 
يصلح   فال يوجد اإلصالح إصالح اإلنتاج األخرة، وإن ال عن اإلنتاج وحيتاج إىل

   األخرة.اإلنتاج إصالح  الحيتاج اإلنتاج إىلاإلنتاج األخرة. ويف هذا البحث 
 

 االنتاج النهائي    -ج 

اإلنتاج    أن تصلح الباحثة يف هذه اخلطوة األخرية يف تطوير اإلنتاج أي بعد  
حصل  قد  امليدانية،  اجلماعي.    ةالباحث  توالتجربة  إلنتاج  استعداد  مث  النهائي  إنتاج 

روضة األطفال يف  يف مرحلة الطفولة  الكتاب التعليمي لتعليم اللغة العربية  من اإلنتاج  
 1إىل املدرسة  الباحثة  طي  تع  قد  2021-2020العام الدراسي    املستقبل ماالنج
اللغة العربية يف روضة  املساعد لالستعمال يف تعليم  الكتاب إلنتاج كتاب تعليمي ل

 .األطفال املستقبل ماالنج
 

 



 

78  

 اخلامس الفصل  
 ة نتائج البحث مناقش 

 
على أساس النظرية   اللغة العربية ملرحلة روضة األطفال الكتاب لتعليم   إعداد املبحث األول :  

 االنج ب روضة األطفال "املستقبل"  السلوكية يف  

عليها من نتيجة االستبانة  املبحث تقوم الباحثة بناقشة البياانت اليت حصل يف هذا 
عرضتها   اليت  امليدانية  التجربة  من  والنتيجة  الطلبة  وويل  والطلبة  واملدرسة  اخلربين  آراء  عن 

 الباحثة يف املبحث السابق.
احتياجهم يف  ملعرفة  الطلبة  ويل  لدي  االستبانة  بتوزيع  الباحثة  بدأت  اخلطوة  هذا  يف 

أوال أشفوا  قد  ألنم  العربية،  اللغة  فوجدت  تعليم  البيت.  يف  والتعليم  التعلم  عملية  يف  دهم 
بعضهم   أن  العربية.  ال  الباحثة  اللغة  لتعليم  األستاذة  توزعها  اليت  العمل  بورقة  يشعر كاف 

روضة   يف  العربية  اللغة  تعليم  عملية  يف  التعليمي  الكتاب  الطلبة  حيتاج  الطلبة  أن  وجبانبها 
أن القيام بتحليل االحتياجات هو األنشطة   األطفال املستقبل ماالنج. وقال وينا ساجنااي 

حبث   أن  على  يدل  وهذا  التعليمية.  املادة  تصميم  منوذج  لكل  عليه  بد  ال  اليت  األوىل 
 75املعلومات عن الرجاء والواقعية مهم جدا. 

بورغ وغال ب التعليمي هلذا البحث ابستخدام منوذج  اقامت الباحثة يف إعداد الكت
(Borg & Gall هذا الكتا ،)  ب التعليمي ملادة اللغة العربية على أساس النظرية السلوكية من

الباحثة ملساعدة الطلبة. تناسب الباحثة يف إعداد الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية هلذه  
ابملوضوعات  وهي  املستخدمة  ابملناهج  األطفال  روضة  يف  الطفولة  مرحلة  وهي  املرحلة 

يف الفصل. صممت الباحثة هذه الوسيلة ابمليكروسوفت   املستخدمة لعملية التعلم والتعليم
( الكتاب Microsoft Wordوورض  استخدام  وإرشادة  احملتوايت  من  تتكون  للمحتوى   )

 Powerالتعليمي واملوضوعات إىل السرية الذاتية. وكذلك تستخدم الباحثة ابفوير فوينت )

 
75 Wina Sanjaya. Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran. (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 92. 
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Point الثا مصورة كالصورة  مادة  أن  الكتاب  يف  قال  قد  يتخذ  . كما  وقد  األفالم،  أو  بتة 
 76أشكاال أخرى من البسيط إىل املقعد. 

الطريقة  وكمالية  الصورة  بكمالية  صنعت  الذي  املواد  أن  الباحثة  فتعتقد  املقال  هبذا 
مناسبة ابحلاجات. فكانت املواد هلذا الكتاب التعليمي مناسبة برحلة الطلبة، وهي عرضت 

ة ومتنوعة األلوان لتأكيد أن هذا الكتاب خاصة لألطفال الباحثة املواد ابلصور اجليدة املمتع
 فال يسبب الطلبة ممل يف تعليم اللغة العربية.

املواد التعليمية عند رشدي أْحد طعيمة هي جمموعة من اخلربات الرتبوية واحلقائق   أما
أو   عندهم،  تنميتها  يراد  اليت  والقيم  واالجتاهات  هبا،  التالميذ  تزويد  يرج  اليت  واملعلومات 
املهارات احلركية اليت يراد اكتساهبا إايهم، يهدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء  

 77مل هلم يف ضوء املقرر يف املنهج. املتكا
وويل األمر يف  أما   والطلبة  إعداد هذا الكتاب التعليمي مناسب حباجات املدرسة 

عملية التعلم والتعليم، ألن ال توجد الكتاب لتعليم اللغة العربية خاصة يف هذه املدرسة مع  
هي توزع املدرسة ورقة    أن ذلك يوجد املناهج اخلاصة لتعليمها. وأما أنشطة التعلم والتعليم

العربية للغة  التدريبات  عن  العربية    األعمال  للغة  التعليمي  الكتاب  الباحثة  فأعٰدت  فقط. 
 ، كاملة ابملواد والتدريبات امللونة واملصورة. خاصة لألطفال على النظرية السلوكية

لكل  التدريبات  وكثرية  املناسبة  املواد  بوجود  التعليمي  الكتاب  الباحثة  ونشأت 
أن السلوك البشري يسيطر املوضوعات، هذه األنشطة مناسبة ببادئ النظرية السلوكية على  

املستمرة.  املمارسة  نتيجة  وهو  اليبئة  من  والتعزيز  الثواب  الكتاب كثرية    78عليه  هذا  ألن 

 
دراسات يف املنهج وأتصيلها، مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربانمج   حسن عبد الرْحن احلسن. 76

 111(، ص. 1434. )د.ن. مؤسسات الوقف اإلسالمي، اخلاص
. )مصر: جامعة املنصورة، دون السنة(  الناطقي هبا مناهجه وأساليبه تعليم اللغة العربية لغري  رشدي أْحد طعيمة.   77

 202ص. 

78 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 85-86 



89 
 

 

 

الصور،    املتنوعة  املمارسة وترتيب  والكتابة،  الصور  بي  ووصل  التلون،  املثل:  لألطفال، 
 وتغليظ الكلمة وغريها. يهدف هذا ألن ال ميل الطلبة يف تعلم اللغة العربية.

وخطوات أنشطة الطلبة خاصة هلذا الكتاب هي استمع الطلبة املفردات الصحيحة  
الذي قرأت املدٰرسة مث يتبع الطلبة بنطقها، واألخري يوجد يف هذا الكتاب أنشطة الكتابة  

ات، وهذه مناسبة ببادئ النظرية السلوكية وهي فالفرد  وهي تغليط الكلمة عن املفردات مرٰ 
 79يتعلم اللغة بدأ ابالستماع إليها مث النطق أبصواهتا ويلي التعرض على شكلها املكتوب.

ت الباحثة الكتاب املناسبة هلم بكثرة ألن هذا الكتاب خاصة ملرحلة الطفولة فأعدٰ 
اللغة العربية وأنبت هلم أن اللغة العربية     امللون. يهدف هذا الجتذب الطلبة يف تعلمالصور و 

أن   املبادئ  يف  مكتوب  الصعبة.  الدرس  وليس  املمتعة  املثري الدرس  بي  الرابطة  تشكيل 
الباحثة املثريات بكثرة  فهذا الكتاب التعليمي منابسة هلذا املبادئ، فتتعطي    80واالستجابة. 

املواد.   يف  التدريبات كما  صور  واستخدمت  أكثر  التدريبات،  الطلبة  سيجعل  احلالة  فهذه 
تلقائيا. فكانت نتيجتها يعتاد األطفال   اعتاد ابلصور واملفردات، مث سيشكل استجابة جيدة

 على املفردات اليت يتعلمونا.
إن تعلم اللغة العربية هو تكوين عادات لغوية يستفيد منها املتعلم كلما واجه مثري 

أثناء   املدرس  له  اختار  ما  الفصل.يشابه  يف  الطلبة    لذا  81التعليم  يقرأ إذا كان  أو  يستمع 
ماذا  ويفهمون  معناها  يعرفون  فهم  املدرسة  يف  يتعلمون  املدرسة  كما  خارج  يف  املفردات 

 مسعوا منها. ألنم يف املدرسة قد مروا بتكوين تعويد املفردات.
 
 

 
79 Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Arab. (Jakarta: Direktor Jendral 

Kementrian Agama, 2012) Hal. 46 
80 Djaali. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal. 92 

 11( ص. 1981)بريوت: مكتبة لبنان،   تعليم اللغة احلية وتعليمها صالح عبد اجمليد العريب،     81
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على أساس   العربية ملرحلة روضة األطفالاللغة   الكتاب املطور لتعليمفٰعالٰية  املبحث الثاين :  
 االنج ب روضة األطفال "املستقبل"  النظرية السلوكية يف  

املعلم   يكونيستطيع  العربية    أن  اللغة  تعليم  يف  بديال  أو  فضال  التعليمية  املواد  هذه 
املستخدمة ألن تصمم هذه املواد  ابلطريقة التقليدية. كانت املوضوعات مناسبة ابملناهج  

ملرحلة   الطلبة  لدي  فعالية  التعليمية  املواد  هذه  أن  الباحثة  وترى  والتعليم.  التعلم  عملية  يف 
ذلك  الطفولة االحثة  مثأعطيت  العربية.  للغة  التعليمي  الكتاب  على  الباحثة  حصلت  مث   .

ة  الكتاب التعليمي وتطلب االقرتاحات واملداخالت عند اخلربين لتحكيمه. ونتيجة االستبان
إذا انسب  % فكالمها تدل على أن الكتاب التعليمي    93،3% و    96،4احملصلة منهما  

 . الئق جدا، فهذه نتيجة من املعيار  “likert”جبدول معيار اللياقة ليكريت 
بعد ذلك قامت الباحثة  بعملية التعلم والتعليم عن اللغة العربية ابستخدام الكتاب 

(. ألن يوجد فرقتي الفصل التجرييب Zoomالباحثة، بوسيلة زوم )التعليمي الذي صممت  
وحصلت الباحثة أن نتيجة    والفصل الظابط، فتقوم الباحثة عملية التعلم ابلفصل التجرييب.

% إذا انسب جبدول معيار اللياقة ليكريت   89،09االستبانة من مدرسة اللغة العربة هي  
”likert“   ق جدا الئ، فهذه نتيجة من املعيار . 

حسب   التعليمي  للكتاب  األخري  اإلنتاج  إبصالح  الباحثة  قامت  اخلطوة  هذه  يف 
مدخالت املعلمة ونتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. فحصلت الباحثة على الكتاب  

 التعليمي اجلديد أو اإلنتاج النهائي. 



 

19  

 الفصل السادس 
 ص نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات خ ال م 

 خص نتائج البحث مال  -أ 

 Borg andوغال ) التطوير اإلجرائي بورغو  البحث منوذج ةالباحث تاستخدم

Gall)    إعداد األطفال يف  روضة  ملرحلة  العربية  اللغة  تعليم  يف  التعليمي  الكتاب 
، مجع البياانت   ،حتليل االحتياجات واملشكالت   ا هيأما خطواهت  ،املستقبل ماالنج

اإلنتاج اإلنتاج،  تصميم  اإلنتاج  ،تصديق  اإلنتاج،  إصالح  اإلنتاج،  جتربة  ، إصالح 
 . اإلنتاج النهائيو  ،إصالح اإلنتاج ،جتربة فعالية

املطور   الكتاب  هذا  من  اخلصائص  أن  الباحثة  حمتوايته فتخلص  إما  ابللغتي 
املدرسة  يف  منهجه  يف  املدرسة  تستخدم  املستخدمة كما  ابملوضوعات  والغالف 
جوانب تطوير  يف  خاصة  واألهداف  األساسية  على الكفاءة  بناء  األوىل  للمستوى 
ابملواد الزايدة مناسبة ابملواد  ناية املوضوعات  وتزيد الباحثة يف  هلذه املدرسة.  اللغة 

الطفو  لبعض ملرحلة  املستخدمة  الرموز  واستخدام  الصور  عرض  يف  والتكرار  لة، 
األنشطة هذان لتسهيل الطلبة يف تعلم اللغة العربية، لكن ال توجد األشكال األخري 
أعمال  عن  التدريبات  لكل  لتقومي  اجلدول  يوجد  واألخري  املوجودة.  املفردات  لكل 

 الطلبة وتوقيع املعلمة وويل األمر.
منو  التحكيم  إىل   كان  حصل  اإلستبانة  عن  الطلبة  وويل  واملدرسة  اخلرباء 

 نتيجة كما يلي: 
على   -1 حصل  أبكمله  احملتوى  خبري  معيار    96،4من  جبدول  انسب  إذا   %

 . الئق جدا نتيجة من املعيار  ، فهذه  “likert”اللياقة ليكريت 

على  م  -2 حصل  أبكمله  التصميم  خبري  معيار    93،3ن  جبدول  انسب  إذا   %
 . الئق جدا نتيجة من املعيار  ، فهذه  “likert”اللياقة ليكريت 
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مدٰرسة  -3 إىل    من  حصل  اللياقة   89،09أبكمله  معيار  جبدول  انسب  إذا   %
 . الئق جدا ، فهذه نتيجة من املعيار   “likert”ليكريت 

 من طلبة أبكمله حصل إىل كما يلي :   -4

يشعر الطلبة كاف بورقة العمل  أبٰن    غري موافق% الطلبة قالوا    2،27أن   (أ
 اليت توزعها األستاذة لتعليم اللغة العربية

ٰن يواجه الطلبة صعوبة يف بعدم أب   موافق جداالطلبة قالوا  %    5،94أن    (ب 
 العربيةالكتاب التعليمي يف عملية تعليم اللغة 

ٰن حيتاج الطلبة الكتاب التعليمي يف  أب   موافق جدا الطلبة قالوا  %    3،96ج(  
 عملية تعليم اللغة 

ابستخدام   توجد الفرق الداللة بي تعليم اللغة العربيةتوجد الفرق الداللة بي  مث  
روضة  يف    كتاب التعليمي للغة العربيةوبدون استخدام ال  كتاب التعليمي للغة العربيةال

. ودرجة اإلختبار البعدي لفصل التجرييب أعلى من درجة  األطفال املستقبل ماالنج
 فصل الضابط.

 

 توصيات البحث  - ب 

على على   اعتمادا  الباحثة  من  التوصيات  فيها  واإلعداد،  البحث  نتائج 
 القراء هلذا البحث عامة ومعلم املواد التعليمية للغة العربية لألطفال خاصة، منها: 

املعلمة أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة ويستعمل    أن تستخدم -1
خاصة   مملة  وغري  مرحية  عملية  والتعليم  التعلم  يكون  حىت  املعينة  الوسائل 

 لألطفال لسن املبكرة. 

 االنتباه إىل سلوك الطلبة ويعاجلهم حسب االحتياجات ب على املعلمة جي -2
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 مقرتحات البحث   - ج
تعطي   البحث،  هذا  االاليف  التعليميباحثة  الكتاب  ملستخدم   قرتاحات 

 حث النفسي، كما يلي : بولل 

والطل   منترجو الباحثة   .1 "ب"  وابخلصوص مدٰرسة الفصل  أوليائهم  و   ةباملدٰرسة 
 .اللغة العربيةتعليم لترقية اجلودة يف املنتج  الستفادة من

الباحثة .2 ليكملوا  ترجو  والباحثي  القراء  قبله    التعليميالكتاب    من  أبحسن 
 .وأكثر فعاال  خاصة ملرحلة روضة األطفال  وليساعد عمالية تعليم اللغة العربية
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 من أولياء الطلبة فصل "ب"   ستبانة نتيجة اال 

أولياء    رقم 
 الطلبة 

عدد   املؤشرات 
 8 7 6 5 4 3 2 1 إمجايل 

1 2 1 2 2 1 1 5 5 19 

2 3 1 2 2 1 1 5 5 20 

3 1 2 2 1 2 1 5 5 19 

4 4 4 4 2 3 2 4 4 27 

5 2 1 1 1 1 1 5 5 17 

6 1 1 1 3 2 1 5 5 19 

7 1 2 3 2 1 1 5 5 20 

8 5 1 2 5 5 2 4 4 28 

9 1 1 2 1 1 1 5 5 17 

10 1 2 2 3 3 3 4 5 23 

11 2 3 3 3 4 1 5 5 26 

12 3 3 2 2 1 1 5 5 22 

13 3 1 1 1 2 1 5 5 19 



 
 

 

 

14 1 1 2 1 2 1 5 5 18 

15 1 1 2 1 2 2 5 5 19 

16 4 4 3 4 4 2 4 4 29 

17 2 1 2 1 1 1 5 5 18 

18 1 3 3 3 3 2 4 5 24 

19 3 1 1 1 1 1 5 5 18 

20 1 2 1 1 2 2 4 4 17 

21 3 1 1 2 1 1 5 5 19 

22 1 2 1 2 1 1 5 5 18 

 456 عدد إمجايل 

 880 حد أعلى 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 للفصل التجرييب ختبار  نتائج اال 

 الطلبة   أمساء  رقم 
 ختبار ال نتيجة ا 

ختبار  اال 
 القبلي 

ختبار  اال 
 البعدي 

 100 50 أديبا سلسابيال الزهرة  1
 100 60 املريلقي أسهينا فييا  2
 90 40 أرجوان ويسيسا أرداينشاه  3
 100 50 أليزرا أهتااي فردوس أابر  4
 100 60 دافيتا نزا علي 5
 70 30 فريشا ميكايال فوتري أيريس 6
 100 70 أنينديتا خري النسوة  7
 80 30 أندي فاطمة خليفة ساشيا  8
 100 50 أبييان فوترا فراستييا  9

 80 30 قوين قري أين سابرياه دارماوان 10
 100 70 لوه اليياه ساسي كرياان  11

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الظابط للفصل  ختبار  نتائج اال 

 الطلبة   أمساء  رقم 
 ختبار نتيجة اال 

ختبار  اال 
 القبلي 

ختبار  اال 
 البعدي 

 90 30 إنتان ماهيا ميسا أيرين 1
 60 40 اتليتا ساكيت رايها  2
 80 30 ايمسي غالديس رزقك  3
 60 50 مايسا جيغا بوالن ليكساان  4
 60 50 انمريا يومنا شريف داهبول 5
 70 60 رفيف رمزي 6
 70 50 حفيظة انزني ألييا  7
 90 40 رفيف أهناف وجيااي  8
 90 40 زاين عبد هللا ابايكوب  9

 70 60 علي جمتبا احلضرمي  10
 80 50 حممد أاتر دانيس 11

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الصور عن عملية التعلم )إجراء اإلنتاج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصور عن عملية الطلبة لإلختار يف البيت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 روضة األطفال املستقبل يف عملية إجراء االنتاج الصور مع مدٰرسة  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الصورة مع خبري التصميم 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 صورة اإلنتاج الكتاب التعليمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 السرية الذاتية  
 

 املعلومات الشخصية  -أ 

 : تري إنداه ووالنداري    االسم
 1996أبريل  25: بوجونغارا،  واترخيه  امليالد  مكان

 : كارانج داوا، سومربجيا،    العنوان
 بوجونغارا، جاوى الشرقية   

 wulanindah273@gmail.com:   الربيد اإلليكرتوين 

 

 املعلومات الدراسية  - ب 

 السنة  املستوى الدراسي  رقم 
 2002 - 2000 روضة األطفال دارما وانيتا مسبريان  1
 2008 - 2002 املدرسة االبتدائية اإلسالمية كاراغ داوا  2
 2011 – 2008 اإلسالمية اتلون بوجونغارا مدرسة التنوير املتوسطة  3
 2014 – 2011 مدرسة التنوير الثانوية اإلسالمية اتلون بوجونغارا  4

درجة بكالوراي قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك  5
 2018 - 2014 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية الدراسات العليا درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية   6
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

2018 - 2021 

 

 

 

mailto:wulanindah273@gmail.com

