
 

 

 

  
 

  
  

  ة إندونيسـياـمجـهوريـ
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  )٢(إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون 
  

حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القران وإن كنت من 
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  ءهداإ
  :أهدي هذه الرسالــــة إىل 

  
  من يرغب ىف اللغة العربيـــة

  السادات أساتذتى الفضالء
  أىب الفاضل إسحاق وأمى الفاضلة إنسيا

  سيه وابنىت العزيزة تزكية رغيدة جىتزوجىت احملبوبة فطرة يونينج
  :إخوتى األعزاء 

  ديناريىت وليليس وتري أوتومو وأغوس موجيهارتونو
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

  شكر و تقدير
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
احلمد هللا الواحد األحد الفرد , احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى

محده تعاىل وأستهديه أ, حد يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أالصمد الذى مل
نفسنا أوأعوذ باهللا من شرور , توب اليه توبة عبد مذنبأوأسترشده وأستغفره و

  .من يهده اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا, مالناعأوسيئات 
محد بعثه اهللا رمحة أعيننا أوالصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة 

للعاملني هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا اىل اهللا باذنه سراجا وهاجا وقمرا منريا فهدى اهللا 
  .به األمة وكشف به عنها الغمة

متّت كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري فقدم ,  اهللا عز وجلّ وتوفيقهفبعون
الباحث من فؤاده العميق جبزيل الشكر وأمتنى التقدير هلؤالء الذين ساعدوه على إمتام 

  :ومنهم , كتابة هذه الرســالة
مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو ، مدير جامعــة موالنا مالك 

  .م  اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهي
 ، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا نيمساحة األستاذ الدكتور مهيم

  .مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  مساحة الدكتور شهداء صاحل نور ،

  .ة احلكومية ماالنجالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي
 نصر الدين إدريس جوهر، املشرف األول الذى أفاد  احلاجمساحة الدكتور

الباحث علمياً وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 
البحث حىت اإلنتهـاء منه ، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر 

  .والتقدير



 

 

 الدكتور حممد شيخون حممد سليمان  ، املشرف الثاىن ، فحقاً احة األستاذمس
يعجز لساىن عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة 
إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث 

باحث فله مىن وتوجيهه ، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثـر ىف نفس ال
  . خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء

 املاجستري رئيس اجلامعة اإلسالمية حامكا سرييكار احلاج مساحة الدكتور
  احلكومية بونتياناك

 ، رئيس شعبة اللغة العربية باجلامعة  املاجستري فائز األمنيأخى الفاضل
  اإلسالمية احلكومية بونتياناك

  .ة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجرجال مكتب
أساتذتى األفاضل ىف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

  .احلكومية ماالنج
  أصدقائى األعزاء الذين قاموا مبساعدتى على إمتام كتابة هذه الرسالة العلمية

على عنايتها ىب إلمتام هذه الرسالة وكذلك لزوجىت احملترمة فطرة يونينجسيه 
  . بنت حممد يوسف هدايتإلبنىت من قرة أعيىن تزكية رغيدة جىت

للسيد احملترم والدى إسحاق بن جعفر، والسيدة احملترمة والدتى العزيزة احملبوبة 
إنسيا بنت عبد القادر، وكما أقدم شكرى لوالدى املصاهر ولوالدتى املصاهرة حيث 

  غريا واوصلوىن اىل هذه املكانة من التعلمربوىن ص
جزاهم اللّـــــــــه خري اجلزاء فإنّ اللّـــــــــه ال يضيع 

  واهللا ويل التوفيق .أجر احملسنني
   م٢٠١٠ أبريل  من١٧ ماالنج ، 

  الباحث
  حممد يوسف هدايت
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  نـر املشرفيـتقري
  

 على أشرف المالة والس العاملني والصاحلمد هللا رب بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني و

      : ي حضره الطالب الذتكميليبعد االطالع على البحث ال
  حممد يوسف هدايت:   االسم الكامل
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  على مستوى الوحدة التعليمية ضوء املنهجىف تطوير مواد تعليم اللغة العربية:   موضوع البحث
)KTSP ( بونتياناك ٢باملدرسة الثانوية احلكومية   

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  

 املشرف األول
 

 د. نصرالدين إدريس جوهر

اينـاملشرف الث  
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  ةـؤون الدينيـوزارة الش
  ة  مباالنجـة احلكوميـم اإلسالميـا مالك إبراهيـة موالنـجامع

 م تعليـم اللغـة العربيـةـا قسـات العليـكليـة الدراس

  
 

  ةـة املناقشـاعتماد جلن
  :عنوان البحث

باملدرسة الثانوية ) KTSP ( على مستوى الوحدة التعليمية ضوء املنهجىف تطوير مواد تعليم اللغة العربية
   بونتياناك ٢احلكومية 

   قسم تعليم اللغة العربية لنيل درجة املاجستريحبث تكميلي مقدم
  

  S-2 /٠٨٧٢٠٠١٢: التسجيل  رقم   حممد يوسف هدايت:    الطالب إعداد
 وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
    ٢٠١٠ من ابريل ١٧، السبتاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  

  : األساتذةةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  . .................:التوقيع  ا ومناقشارئيس  .د - ١
  . .................:التوقيع  مناقشا  .د - ٢
  . .................:التوقيع  مشرفا ومناقشا  نصرالدين إدريس جوهر. د - ٣
  .. ................:التوقيع  مشرفا ومناقشا  حممد شيخون حممد سليمان. د  - ٤

  

  ،دتمعي
الدراسات العلياعميد كلية   

 
 

 أ. د. مهيمني
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  إقرار الطالب
  : وبياناتى كاألتى أنا املوقع أدناه ،
  حممد يوسف هدايت:   اإلسم الكامل 
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   بونياناك٥٧شارع  تبو ليستارى :     العنوان 
  

لــة الىت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربية كلية أقر بأنّ هذه الرسا
   : حتت وعنوانالدرلسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  
 )KTSP( ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة الدراسية  تعليم اللغة العربيةتطوير مواد 

   بونتياناك٢حلكومية باملدرسة الثانوية ا
 
  

وإذا . ا وكتبتها بنفسى وما زورا من إبداع غريى أو تأليف األخرحضر
ادعى أحد استقباال أنها من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثى فأنا أحتمل املسؤولية 

 الدراسات العليا جامعة كلية ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على  ،على ذلك
  .اإلسالمية احلكومية ماالنجالك إبراهيم موالنا م
  . هذا اإلقرار بناء على رغبىت اخلاصة وال جيربىن أحد على ذلكتحررهذا ، و

  , م٢٠١٠ أبريل  من١٧, ماالنج
  ,توقيع صاحب اإلقرار

  
  حممد يوسف هدايت

  ٠٨٧٢٠٠١٢: رقم التسجيل 
  
  
  

 مستلخص البحث



 

 

للغة العربية ىف ضوء املنهج على تطوير مواد تعليم ا,  م٢٠١٠, حممد يوسف هدايت
   بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية ) KTSP(مستوى الوحدة التعليمية 

رسالة املاجستري لكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ,
  .مباالنج

  د سليمانحممد شيخون حمم. د. أ) ٢(نصرالدين إدريس جوهر، . د) ١: (املشرف 
  .التطوير، املواد التعليمية، املنهج على مستوى الوحدة التعليمية :  فتاحيةالكلمات امل

  
 عملية التعليم ىفإن التطبيق على املنهج على مستوى الوحدة التعليمية يشترط   

الىت تدفع تنمية كفاءة الدارس بل هناك نظام يالئم هذه كلها هو نظام تطوير املواد 
وذا، أن عملية التعليم الىت قام ا . ىت تالئم باحتياج الدارسني وأحواهلمالتعليمية ال

املدرس هو النشاطات الىت تبىن على املعاىن عن اخلربات واملعلومات الىت جاء ا 
  .الدارس وال يكون من املدرس

مواد تعليم اللغة  تطويركيف واملشكالت الىت جاء الباحث بتحليلها هى   
 ٢باملدرسة الثانوية احلكومية  وء املنهج على مستوى الوحدة التعليميةالعربية ىف ض

تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء  بونتياناك حىت يعرف الباحث مدى فعالية
 ٢باملدرسة الثانوية احلكومية ستطور  املنهج على مستوى الوحدة التعليمية الىت 

  بونتياناك
واستخدم أيضا املدخل  )R & D(ث والتطوير  منهج البحاستخدم هذا البحث  

تعيني املوضوع األساسي : ويقوم هذا البحث بالعمليات األتية . الكيفي والكمي
للمواد التعليمية، تعيني نوع نشاطات التعليم، اختيار املواد التعليمية، كتابة املواد 

اخلبري، التعليمية ووضع الصور والتجربة على موضوعات البحث هي التحكيم من 
  .املدرس والدارس، التعديل، التجربة امليدانية والتعديل األخري

أما جمتمع هذا البحث فهم دارسو الفصل الثامن من املدرسة الثانوية احلكومية 
 فصول ٤واختار الباحث .  فصول٧ دارسا وهم ىف ٢٣٩ بونتياناك وكان عددهم ٢

واكتشاف  . % ٥عيار اخلطأ عشوائيا هي الفصل أ، ج، د وهـ كعينات البحث بامل



 

 

البيانات الىت تتعلق باستيعاب مواد تعليم اللغة العربية أن الباحث استخدم أسلوب مجع 
وللبيانات الىت تتعلق بفعالية تطوير مواد تعليم اللغة العربية أن . البيانات هو االختبار

ذلك أن وبعد . الباحث استخدم االسلوب االتصاىل غري املباشر هو االستبيانات
ويقوم أيضا بالوصف   SPSS Verse 15.00الباحث يقوم بتحليل هذه البيانات بالربنامج 

  .عن نتائج البحث على الشكل املائوي
وقبل اية هذا البحث أن هناك نتائج التطوير هي مواد تعليم اللغة العربية ىف 

 من هذا ٢امللحق ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية للمدرسة الثانوية الىت ىف 
  .البحث

إن نتائج حتليل البحث تدلّ على أن املواد املطورة حصلت على درجة جيد 
  .وتدلّ هذه أيضا على أن هذه املواد املطورة ذات جاذبية وتالئم احتياج الدارسني

واستنادا على هذه اخلالصة أنْ يأيت باحث أخر بالبحث التطويري والذى له 
تناسب بأكرب موضوعات البحث كميا وكيفيا حىت جاء باحث الفرص واألوقات الىت 

  .     بنتائج املواد التعليمية النموذجية
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Moh Yusuf Hidayat, 2010, The Lesson Development of Learning Arabic Based on 
KTSP in Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak. 

Thesis of Post Graduate Program in State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim of Malang. 
Advisor : (1) Dr. H. Nasaruddin, M.Ed, (2) Prof. Dr. Mohamed Syaikhun 

Mohamed Sulaiman. 
Keywords : Development, learning subject, KTSP. 
 

Applying of KTSP requires a learning process supporting the expanding of 
students’ ability, so that the system which is presumably most appropriate is the 
system of expanding subject which is matching to the students’ requirement and 
condition. Therefore, learning process done must be seen as the activity to build 
meaning towards the experiences and information completed by the learner 
(students) instead of the instructor (teacher). 

The problem going to be answered through this research is how the subject 
of Arabic learning based on KTSP in Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak 
can be developed so that the expanding affectivity of teaching material intended 
can be known.  

This research applies expansion research planning (R&D) and applies 
quantitative qualitative approach. This research compiled through the process 
consisting of phases: determining the basic theme of the learning subject, 
scheming type of the learning activity, selecting the lesson material, writing the 
subject, giving the illustration, and testing on research subject that is the expert of 
the study, teacher and student, revision, testing field, and final revision. 

While the population from this research is the student of VIII class of 
MTsN 2 Pontianak which amounts to 239 students divided in seven classes. From 
this population, then it is selected 4 classes randomly, that is class A, C, D, and E 
as the sample research with the error level to 5 %. To expose the data relating to 
the ability of mastering Arabic is used data compiler technique in the form of test. 
For the data of expanding activity of the teaching subject applies indirect 
communication technique in the form of questionnaire.  Then, both groups of the 
data are analyzed by applying the statistical analytical technique helped by SPSS 
Versi 15.00 and described in the form of percentage. 

Nearly at the end of the research, it has been able to be resulted a lesson 
material of learning Arabic best on KTSP Madrasah Tsanawiyah becoming the 
enclosure 2 from this research report. 

The result of analysis indicate that lesson material developed in this 
research gets a good assessment and this case presumably indicates that this 
lesson material obtains responses and fixes to the students’ requirement. 

Based on this conclusion, it is suggested that the expanding of this lesson 
material can be followed by the same research having the span of time that fixes 
to the subject of the research which is larger than the previous. It is in either 
qualitative or quantitative scale in order to be resulted an ideal lesson material and 
able to be valued accurately 
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Penerapan KTSP mensyaratkan suatu proses pembelajaran yang dapat 

mendukung pengembangan kemampuan siswa, sehingga sistem yang kiranya 
paling sesuai adalah sistem pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan 
siswa dan kondisi mereka. Dengan demikian, proses belajar yang dilakukan harus 
dipandang sebagai kegiatan membangun makna/pengertian terhadap pengalaman 
dan informasi yang dilakukan oleh si pembelajar ( siswa ) bukan oleh si pengajar ( 
guru ). 
 Permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah 
bagaimana pengembangan materi pembelajaran bahasa Arab berbasis KTSP di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak sehingga dapat diketahui efektifitas 
pengembangan bahan ajar yang dimaksud. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan ( R&D ) 
dan menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif. Penelitian ini disusun dengan 
melalui proses yang terdiri atas tahap-tahap : penentuan tema dasar materi 
pembelajaran, perancangan jenis kegiatan pembelajaran, pemilihan bahan 
pelajaran, penulisan materi dan pemberian ilustrasi dan uji coba pada subyek 
penelitian yaitu ahli bidang studi, guru dan siswa, revisi, uji lapangan serta revisi 
akhir. 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTsN 2 
Pontianak yang berjumlah 239 siswa yang terbagi dalam 7 kelas. Dari populasi ini 
kemudian dipilih 4 kelas secara acak , yaitu kelas A,C,D, dan E sebagai sampel 
penelitian dengan taraf kesalahan 5%. Untuk mengungkap data yang berhubungan 
dengan kemampuan penguasaan materi bahasa Arab digunakan teknik pengumpul 
data berupa tes. Untuk data efektifitas pengembangan materi ajar menggunakan 
teknik komunikasi tidak langsung berupa angket. Selanjutnya kedua kelompok 
data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis statistik dengan bantuan 
SPSS Versi 15.00 dan didiskriptifkan dalam bentuk persentase.  
 Menjelang akhir masa penelitian ini telah dapat dihasilkan sebuah materi 
ajar pembelajaran bahasa Arab berbasis KTSP Madrasah Tsanawiyah yang 
menjadi lampiran 2 dari laporan penelitian ini. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa materi ajar yang dikembangkan dalam 
penelitian ini mendapat penilaian baik dan hal ini kiranya mengindikasikan bahwa 
materi ajar ini mendapat sambutan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Berdasarkan kesimpulan ini disarankan agar penelitian pengembangan 
materi ajar ini dapat diikuti dengan penelitian serupa dengan rentang waktu 
penelitian yang sesuai dengan subyek penelitian yang lebih besar skala kuantitatif 
maupun kualitatif agar dapat dihasilkan materi ajar yang ideal dan dapat dinilai 
dengan lebih akurat. 
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   مقدمة _أ
تعد اللغة أعظم اآلالت الىت يستخدمها اإلنسان ىف حتقيق التعاون واالتصال   

.  وباللغة يعرف اإلنسان كل ما يريد اكتسابه من املعلومات ىف هذا العامل١بأبناء جنسه
 من –لى قدرته ىف استخدام اللغة، ولقد اعترب هذا وبالتايل فإن جناح اإلنسان يتوقف ع

  . بتعليم اهللا آدم األمساء كلها فهذه األمساء هي اللغة نفسها–اآلية القرآنية 
 فهي أداة الفرد للتفكري ٢ومما سبق يتضح أن اللغة إمنا هي وسيلة ال غاية لذاا  

رف احلقائق بوسيلة اللغة إن الفرد يع. وللوصول إىل العملية العقلية واملدركات الكلية
  . الىت يستخدمها بأبناء جنسه

وعلى ضوء تعليم اللغة العربية أن هذه اللغة هي وسيلة للوصول إىل املدركات   
وباللغة يعرف الدارس الكثرية عن ثقافتها ومن الصعب على دارس اللغة كلغة . الكلية

يفهم ما يرتبط ا من ثانية أن يفهمها جيدا أو يستخدمها استخداما صحيحا دون أن 
 اي أن دارس اللغة العربية من الناطقني بغريها ال ميكنه فهم ما ٣مفاهيم ثقافة معينة

  . ترمز إليه املفردات واجلمل مبعزل عن ثقافته احلالية
وعلى ضوء تعليم اللغة أيضا أن تبدو ضرورة وجود أمهية الكتاب املدرسي   

 املدرسي مكانته املنفردة ىف العملية التعليمية أمرا الحيتاج إىل تقرير، ويبقى للكتاب
 كما ميدهم اخلربات واملعلومات ٤مادام يزود الدارسني باجلوانب الثقافية املرغوب فيها،

ولقد تركزت . واحلقائق الىت تنمى قدرام على النقد، واالجتاه العقلى حنو أحداثه
الثانوية حكومية كانت أم االنتقادات والشكوى من مدرسي اللغة العربية باملدارس 

                                                 
 دحية مسقان، استراتيجية تعليم اللغة العربية الفعال للناطقني بغريها قراءة ىف جتربة معهد دار السالم كونتور  1

بروناى دار ( ورقة عمل مقدمة لـ  املؤمتر الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب احلديث، 
  ٢١٨ص  ) ٢٠٠٧ نوفمرب ٢٠: السالم 

  ٢١٩ نفسه، ص املرجع  2
 رشيد يوسف حممد عباس، اإلطار العملي لربامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من اللغات اإلطار الثقايف  3

بروناى دار ( ورقة عمل مقدمة لـ  املؤمتر الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب منوذجا، 
  ٣٨ص  ) ٢٠٠٧ نوفمرب ٢٠: السالم 

الرياض ( أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،   4
  ٧ص  ) ١٩٩١دار الغاىل، : 



 

 

أهليةً ببونتياناك وكما جاءت الشكاوى أيضا من طالب املدارس على صعوبة املواد 
للصف الثاىن وهو   Fasih Berbahasa Arab 2التعليمية الىت ىف الكتاب املدرسي بـ 

: ومن االنتقادات والشكوى فيما يلي . الكتاب الذى استخدمه املدرسون والدارسون
ثري منهم من نظرة دونية للكتاب املدرسي  نظرة استهانة وتقليل من شأنه انطالق ك

وغلبة احلس اللغوي على كثري من املؤلفني مما جعلهم . وعدوه كتابا ذا صعوبة
يتعاملون مع اللغة العربية بالشكل غري الئق ىف مواد اللغة العربية من صعوبة الفهم 

    .مبفرداا وتراكيبها
" د تعليم اللغة العربية الىت ألّفها بعض املهتمني ا بـ املوضوع وبالنظر إىل موا  

Fasih Berbahasa Arab 2   " اإلنتاج منTiga Serangkai ،  نظرنا أن ليس هناك ارتباط
التعرض لتعليم الثقافة أو لتقدميها ) ١وذلك لعدم . متني بني تعليم اللغة العربية والثقافة

ة ، وذلك أن الفهم الثقاىف أصبح أمرا ال مفر منه ىف تعليم من خالل تعليم اللغة العربي
اللغة العربية، ذلك بعد أن ثبت أن اخللفية الثقافية أساسية ومهمة لفهم اللغة العربية 

  .٥والسيطرة عليها بل أن الفهم الثقايف يعمق ويغىن فهم الفرد للغة الىت يتعلمها
بالتراكيب الىت لن يلم ا الدارس وهناك كثري من األبعاد املتعلقة باأللفاظ و  

برشلونة  واشبيلية ورجف والريالدون أن يعرف مغزاها الثقاىف ومثال ذلك كلمات 
إذًا ومن النادر . وهلم جرا" ليكون حياة الناس"  و اجلملة ةااملبارومن التراكيب مثل 

 كما ميدهم ٦من الكتاب املدرسي ما  يزود الدارسني باجلوانب الثقافية املرغوب فيها،
اخلربات واملعلومات واحلقائق الىت تنمى قدرام على النقد، واالجتاه العقلى حنو 

  .أحداثه
إن تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية   

وإذا . على شكل الكتاب املدرسي ألا إحدى الركائز األساسية ىف أي مرحلة تعليمية
درس له دور ىف العملية التعليمية فإن املواد التعليمية هي الىت جتعل هذه العملية كان امل

تطوير مواد تعليم  و. مستمرة بني الدارس وبني نفسه حىت حيصل من التعليم ما يريد
                                                 

املرجع ىف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل فتحى علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،   5
  ١٢٠ص  ) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة ( التطبيق، 

  ٧، ص مرجع سابقناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،   6



 

 

اللغة العربية على ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية على التناسب بإطار املنهج 
ة نفسه وهو الذى يتيح للمدرس املطور إلعداد املواد التعليمية مستوى الوحدة التعليمي

الىت تراعي واقع حياة الدارس اليومية واملستوعبة للمصطلحات الىت يعايشها وحيتاج 
إن فقدان هذا ىف املواد احلالية فهو الذى يشكل عبئا على الدارس ىف الفهم . إليها

 املواد ضعيفة واحيانا معدومة فهو فقط واملمارسة وتفقد جاذبية املواد فتكون صلة فهم
منها الكتاب األساسي للدراسة املناسبة الىت تدفع الدارسني . يريد النجاح ىف االمتحان

  .على إدراك اخلربات والتفاعالت واالتصاالت والعمل على االنتباهات
 هوالكفاءة و  الوحدة التعليمية يقوم على أسسمستوىإن املنهج على   

 ال ميكن امليل إىلو. )املعارف وقتها ( ساسية الىت قررا وزارة التربية املنطلقات األ
 ، حىت ختلو من اجلوانب  فحسباتيان معىن قيمة التربية مبجرد معىن الكفاءة املعرفية

يكتمل تطويرمواد تعليم اللغة  حاجة أن سولذلك فإنّ من أم. وكفاءة احلياةالذاتية ، 
ى مستوى الوحدة التعليمية بالضروب التامة ، وذلك العربية على ضوء املنهج عل

 التطور األساسي ىف حياة اتمع اإلندنيسي وملا فيه من أزمات ىف كل ناحية ملراعاة
 طريقالتطور األساسي ، أنه ليس هناك   هذامبراعاة. ٧من نواحى احلياة بإندونيسيا

جيب هذه املشكالت إمنا  لكنو. ه القدميجتاالطريقة واالللتخلص من هذه املشكالت ب
 إىل حل املشكالت اليت يصلواعداد الدارسني حىت فإل. بطريقة واجتاه جديدأن حتلّ 

امتاما  املنهج اجلديد ينبغى القيام بوضعيواجهوا يف املستقبل بطريقة واجتاه جديد 
  .  م١٩٩٤على منهج وتطويرا 
مجالية ، اليا باالجتاهات االوى الوحدة التعليمية حمستعلى نفّذ املنهج يفإذًا أنْ   

 واد ىف ضوء املنهج املخصائص هذههاهي  ٨توضع هذه املواد لتطوير كفاءة الدارسنيو
أن ميتد املنهج على حدما، وعلى أبسط ما،  أوالً فهي  التعليميةمستوى الوحدةعلى 

ويضم على امكانات التطور ىف املستقبل وذلك لسبب آثار تطور التكنولوجية 
من ) general guideline( األساسي  أن يكون املنهج هو املبدأثانيا ,تطلبات اتمعوم

                                                 
7 Mulyasa, E, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009 ) p.l 9 
8 K unandar, Guru Profesional : Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. ( Jakarta : 
Rajawali Pers, 2009 ) p. 113 
 
 



 

 

واليصبح املنهج تفصيليا وأن يتطور املنهج على ثقة وابداعية اىل . نشاطات الدارسني
أن يكون تطوير املنهج حادثا ىف  ثالثا, ما عمل به املدرسون وفق مستوى الدارسني 

التعليمية الىت بني أيدى الدارسني و والوسائل وأدوات وقت واحد بتطوير املواد 
أن يكون املنهج التربوي قائما على أساس املعيار االمجايل والوطين، وأن رابعا  التعليم،

أن يكون املنهج خامسا  يكون أيضا على جو وطين وهو قائم أيضا على العمل احمللّي،
دائما بوحدات املستويات التربوية التربوي هو وحدة من الوحدات التعليمية ويتصل 

ليس تطوير املنهج التربوي أن يصدر من هيئة احلكومة املركزية فقط سادسا  ما قبله،
 ومن ٩.حبكومة املناطق بل اتمع فهم الذين يقومون بذلك) shared activity(وإمنا هو 

ات حالة مثّ حيالت الختاذ املنهج اجلديد هو أساس االختيار ىف البحث عن إصالح
أن مستويات الدارسني ختتلف وهذه هي إسهام سيتطور ) ١: التربية ىف البالد، وذلك 

أن نتائج حتصيل التربية تنخفض ومل عناصر ) ٢إن يكون هناك مثري كامل، 
املسابقات اإلمجالية الىت ) ٣األخالق واألداب والفنون والرياضات و كفاءة احلياة، 

ذين ذو املهارات وأما الذين ليس هلم املهارات فليس هلم تؤدى إىل جناح الدارسني ال
املسابقات ىف كفاءة موارد الطاقة اإلنسانية من ) ٤شأن وهم ممن يكونون فاشلني، 

وتصبح املسابقات بني املعاهد التربوية حىت أن يكون هناك ) ٥نتائج املعاهد التربوية، و
ل معيار الكفاءة تفصيليا على نظام واضح حنو معيار الكفاءة من الدارسني، وينفص

    ١٠صورة الكفاءة األساسية
من نتائج التفكري يكون مستوى الوحدة الذى على وبعبارة أخرى ، أن املنهج   

 ١٩٩٤والوعي واإلطالع والقيام باإلنتاج على املنهج التربوي اإلبتدائي والثانوي 
إىل حلّ املشكالت الىت  يصلو حىت ذ املنهج إمنا هو إلعداد الدارسنيوالنظر إىل تنفي

 مستوى الوحدةعلى وهلذا ، باملنهج . يواجهوا باملستقبل بطريقة واجتاه جديد
 كفاءة للحياة كماكانوا يقدرون على التكيف بتطور احلياة أن للدارسني ، التعليمية
  .الىت تتغير

                                                 
9 Ibid. Pp. 114 - 116 
10 Ibid. pp. 121 - 122 



 

 

ليكون هذا املدخل فعاال وناجحا، وىف حاجة إىل تطوير مواد تعليم اللغة   
العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية الىت تؤكّد على عملية التعلّم لدى 

وإن هذه املواد الىت تراعي . الدارسني، إذا ماهي املواد املالئمة الىت بني أيدي الدارسني
إن . واقع حياة الدارس اليومية واملستوعبة للمصطلحات الىت يعايشها وحيتاج إليها

املواد احلالية هي الىت تشكل عبئا على الدارس ىف الفهم واملمارسة وتفقد فقدان هذا ىف 
جاذبية املواد فتكون صلة فهم املواد ضعيفة واحيانا معدومة فهو فقط يريد النجاح ىف 

وإن هذه املواد هي املواد املناسبة الىت تدفع الدارسني على إدراك اخلربات . االمتحان
  .ل على االنتباهاتوالتفاعالت واالتصاالت والعم

  
 أسئلة البحث_ ب

 على تكون أسئلة البحث ، ومقدمة البحث الىت سبق ذكرهااستنادا إىل و
 . النحو التايل

مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة  تطوير كيف) ١(
 ؟  بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية  التعليمية

ير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة تطو ما مدى فعالية) ٢(
  ؟  بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية  ستطور التعليمية الىت 

  
  فروض البحث_ ج
من هذا البحث التطويري اعتقد الباحث وافترض فعاليا وأن تطوير مواد تعليم ) ١(

على  جرييحدة التعليمية املتوقع ساللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الو
  .اخلطوات الالزمة لتطوير هذه املواد

تطوير  من هذا البحث التطويري اعتقد الباحث وافترض عليه أيضا على فعالية) ٢(
 ستطور مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية الىت 

إذْ هذه املواد هي املواد املالئمة الىت بني أيدي  ,ناك بونتيا٢باملدرسة الثانوية احلكومية 
وهذه املواد هي املواد الىت تراعي أيضا واقع حياة الدارس اليومية واملستوعبة . الدارسني



 

 

للمصطلحات الىت يعايشها وحيتاج إليها، كما أن هذه املواد جاذبية لتكون صلة فهم 
لىت تدفع الدارسني على إدراك اخلربات املواد، وأن هذه املواد هي املواد املناسبة ا

  .والتفاعالت واالتصاالت والعمل على االنتباهات
  
 أهداف البحث_ د

 : إىل هذا البحثهدف ي ، و أسئلة البحث الىت سبق ذكرهاصياغةوفقا ل

مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى  تطويرملعرفة خطوات ) ١(
  بونتياناك٢ة الثانوية احلكومية الوحدة التعليمية باملدرس

عرفة مدى فعالية تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى مل) ٢(
  . ستطور  بونتياناك الىت ٢الوحدة التعليمية باملدرسة الثانوية احلكومية 

  
 
  أمهّية البحث_ ه

التعلم يف يم و التعل اصالح عمليةو إىل حتسني دفهذا البحث يه: للمدرسة _ 
 من الثانوية باعطاء االختيار ىف استخدام الكتاب التعليمي لتعليم اللغة العربيةاملدرسة 
. تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليميةخالل 

 مل يتال) كوحدة تعليمية(اعدة املدرسة هدف إىل مسي البحثوليس أقل أمهية من أن 
 املواد التعليمية اليت تدفقت من خالل وضع تعليمية السابقة من إعداد املناهج التمكنت

  .لتعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية
الثانوية  أيضا إىل حتسني مهارات مدرسي املدارس دفها البحث يهذ: للمدرسني _ 

 اليت ال تعتمد فقط على كتاب واحد التعليميةاإلسالمية يف اختيار واستخدام الكتب 
، واليت  فقط يف معظم املدارس أو املعلمني وميكن استخدام كتاب واحد: مالحظة (

  ). من قبل املدرسةاألهليني يتم نشرها من قبل احلكومة أو من قبل الناشرين 
 للدارسني اصالح مبادئ التعلم بالنسبة و إىل حتسني دفهذا البحث يه: للدارسني _ 
  .ج ثانويانتإ إىل ذلك ، كباإلضافة. للمدرسة الثانويةذين تتراوح أعمارهم ال



 

 

وألعضاء اجلامعة أن أمهية هذا البحث هي تساعدهم على تركيز األفكار فيما يتعلّق _ 
مبجال التطوير وينبغى للجامعة أن متد الراغبني ىف البحث العلمي على أن يبتكروا 

  .باالختراعات اجلديدة حاليا
   
   حدود البحث _و

  :حدد الباحث هذا البحث كمايلي 
 تطوير على يقتصر هذا البحثنظرا لضيق الوقت للبحث و: احلد املوضوعي _ ١

إىل  Tiga Serangkaiاإلصدار من "   Fasih Berbahasa Arab 2" مواد بـ املوضوع 
الثامن مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية للصف 

ويقتصر هذا البحث على املواد الىت حتتوى على املوضوعات . توسطستوى املاملعلى 
أن هذا التحديد للمرحلة الثانية  احلالية واملواد الىت سهل على الدارس استيعاا وذلك

والدرس الرابع يتعلّق بـ . الىت تتكون من الدرسني، الدرس الرابع والدرس اخلامس
" حكاية " ون من أربع موضوعات، وذلك موضوع االستماع حول الىت تتك" اهلواية"

مث يليها موضوع الكالم حول احلوار بني عبيد حسن حامد عن . عبيد وهوايتهعن 
ويأتى بعد ذلك . محيد وهوايتهمث يليها موضوع القراءة حول القصة عن . هوايتهم

  .موضوع الكتابة الىت حتتوى على التدريبات ىف الكتابة
الىت تتكون من أربع موضوعات، وذلك " املهنة" اخلامس يتعلّق بـ والدرس  

مث يليها موضوع الكالم حول . مع تاجر الطّعام"  حكاية " موضوع االستماع حول 
مث يليها موضوع القراءة حول القصة عن . مهنة اإلنساناحلوار بني علي وعمر عن 

وى على التدريبات ىف ويأتى بعد ذلك مواضيع الكتابة الىت حتت. رشدى ومهنته
  .الكتابة

املنهج على توافق مع حمتويات ي الىت  همواد تعليم اللغة العربية املراد تطويرهاألن  و
م اللغة  حماولة لتجسيد املعىن لتعلّي هه املوادهذ أصبحت  ،مستوى الوحدة التعليمية

  . التعلّم ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليميةالعربية من خالل 



 

 

 ٢ويقتصر هذا البحث أيضا بالتجربة باملدرسة الثانوية احلكومية : احلد املكاين _ ٢
على نشاء املنهج املؤسس بونتياناك وذلك بالصف الثامن وملا ىف هذه املدرسة إ

ر كيفية التربية من جانب الحظ على تطويت الكفاءة، و من املطلوب ان هذه املدرسة
  .ت املقصودةصلوا إىل املهاراي حىت الدارسني

يقتصر هذا البحث على الفصل الدراسي الثاىن من العام الدراسي : احلد الزماين _ ٣
٢٠١٠ – ٢٠٠٩ .     

 
  حتديد املصطلحات_ ز

 بعض تعريفولبحث ، سيتم تقدمي من أجل جتنب سوء الفهم والتفاهم يف هذا ا
  :األمور األتية بات الىت تتعلّق صطلحامل ي وهاتملصطلحا

 إلنتاج عليمية وواد التاملهي عملية منهجية من أجل تطوير :  ملواد التعليميةا طويرت. ١
 مبعىن املواد و. ليمية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية للمواد التعاتجنامل

واسع يشمل مجيع النصوص والصور مكتوبة ومصورة جلميع أنواع ورقة من وسعف 
 من مقيدة على شكل لفات ، والثقوب ، و:النخيل ، وورق الرق جبميع أشكاله 

ن أ ونيذكرآخرون و  H.G Andriese. ١١اجللد والقماش والورق املقوى و األخشاب
اليونسكو يف عام ". املعلومات املطبوعة على الورق ملزمة واحدة "ي هواد التعليميةامل

وليس العادية ، املنشورات املطبوعة ، " بأا واد التعليميةتقدمي فهم املب يقوم  ، ١٩٦٤
املواد التعليمية الثالثة لتعريف  وفقا.  صفحة٤٨القل ما ال يقل عن الذي كان على ا
 املطبوعة وملزمة واد التعليميةإنه هو الذي يعرف مبجموعة من امل ، فالذى سبق ذكره

 صفحة واليت ٤٨ورقة حتتوي على عدد من الصفحات من املعلومات ما ال يقل عن 
ا أقره  وفقا مل التعليميكتابالتعريف  أو. التعليمكمصدر للتعلم وميكن استخدامها 

 إن املواد التعليمية هي طُبعت .٢٠٠٥  عام١١ وزير التربية الوطنية الالئحة رقم
 من أجل عليميةواد التامل الستخدامها يف املدارس اليت تضم وأصبحت كتاباً تعليمياً 

                                                 
11  Boeriswati, Endry. Ensiklopedia Nasional Indonesia,. ( Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 

1991) p. 538 

 



 

 

ها ، والقدرة على اتقان العلوم والتكنولوجيا زيادة اإلميان والتقوى ، وطابعها وشخصيت
، واحلساسية اجلمالية وقدرام ، واملعايري املادية والصحية احملتملة اليت وضعتها التربية 

توي على معلومات حت ة مطبوعي ها البحثيف هذاملواد التعليمية ذلك هو . الوطنية
يؤكد هذا املفهوم ما ذهب و. التعليم واستخدام مصدر واحد يف عملية التعلم وةمنظم

إليه طعيمة ىف تعريفه ملفهوم املواد التعليمية ىف قوله إن املواد التعليمية تشمل خمتلف 
األدوات املصاحبة الىت يتلقى الدارس منها اخلربات واملعلومات واحلقائق الىت تنمى 

 ١٢.قدرات الدارس على النقد، واالجتاه العقلي

 عبارة عن جمموعة من اخلطط وحتديد هو: لتعليمية  اوحدة الاملنهج على مستوى. ٢
 يف تنفيذ األهداف واحملتويات واملواد التعليمية واألساليب املستخدمة لالسترشاد ا

 ا تشري إىل مستويات التعليم وطني األهداف التعليمية ، واليتأنشطة التعلم لتحقيق
 معايري احملتوى والعمليات يتكون منواملعيار الوطين . املعيار الوطينلضمان حتقيق 

 ،وكفاءة اخلرجيني واملوظفني واملرافق والبنية التحتية واإلدارة والتمويل والتقييم التربوي
وتتضمن األهداف احملددة ألهداف التعليم الوطنية ، فضال عن االمتثال للمواصفات 

اهج اليت وضعتها لذا ، يف املن. دارسنيملنطقة ، وحدة التعليم والوحالتها واحملتملة يف ا
وحدة التعليم للسماح للتكيف من الربامج التعليمية الحتياجات واإلمكانيات املتوفرة 

، ومعايري )SI(اثنان من مثانية معايري الوطنية للتعليم ، ومها احملتوى املوحدة . يف املنطقة
ج  يف تطوير املناهيةالتعليم هو املرجع الرئيسي للوحدة) SKL(الكفاءة اخلرجيون 

من ) ٢٠/٢٠٠٣القانون  (٢٠٠٣ لسنة ٢٠قانون مجهورية إندونيسيا رقم . تعليميةال
يب يب  (٢٠٠٥ لسنة ١٩نظام التعليم الوطين واحلكومة االندونيسية الالئحة رقم 

 يف على املنهج على مستوى الوحدة التعليمية التربية الوطنية  معايريبشأن) ١٩/٢٠٠٥
 )SI(احملتوى املوحدة ات مجعتها التعليم مع اإلشارة إىل التعليم االبتدائي والثانوي وحد

 ، واستنادا إىل املبادئ التوجيهية اليت وضعتها )SKL (ومعايري الكفاءة اخلرجيون ،
 ). BSNP(وكالة املعايري الوطنية للتعليم 

                                                 
دليل عمل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، رشدى أمحد طعيمة،    12
  ٩ص )  م ١٩٨٨جامعة أم القرى، : مكة املكرمة ( 



 

 

جمموعة من املراد باملنهج على مستوى الوحدة التعليمية ىف هذا البحث هو   
 لالسترشاد ا يف تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق بعض األهداف اخلطط املستخدمة

التعليمية ، واليت تشري إىل مستويات التعليم وطنية تتألف من معايري احملتوى والعمليات 
واالختصاص من اخلرجيني واملوظفني واملرافق والبنية التحتية ، وإدارة والتمويل والتقييم 

  . التربوي
 
 الدراسات السابقة _ ح

من الباحثني،  الكثري قام بهلقد  يةميتعل التطويري عن املواد الكان البحث  
 ىف املواد التعليمية  ال يوجد بديل من أجل املشاركة البحث التطويريهذامن ولكن 

باإلضافة إىل . املنهج على مستوى الوحدة التعليمية املستمروتلبية الستمرار فرض 
وذلك مثل البحث الذى . بصفة متكاملةس  منفصلة ، وليالبحثذلك ، هو مصلحة 

 علىاألخالق الكرمية  تطوير مواد تعليم عن )٢٠٠٧ (ريرين سونييت_ ١: قام به 
 ولكن عليميةواد التامل يف الواقع الظل اىل تطوير و ه املقصودالبحثواألسئلة أساس 

اليت تصبح  أو بني فرعي يف املادة تعليمذ على التكامل بني جماالت الحىت اآلن مل تنف
وأسئلة البحث ىف هذا . الثانويةمعيارا للنجاح يف مواضيع معينة يف مستوى املدرسة 

كيف كان وضع تطوير مواد تعليم األخالق الكرمية على أساس األسئلة )١البحث هي 
 ١٤ و املدرسة املتوسطة ١لدي تالميذ الصف الثاىن مبدرسة حممدية الثانوية األهلية 

تعليم األخالق الكرمية على أساس األسئلة لدي تالميذ  فيذكيف تن) ٢و, ماالنج
.  ماالنج١٤ و املدرسة املتوسطة ١الصف الثاىن مبدرسة حممدية الثانوية األهلية 

الوصف عن خطوات تطوير مواد تعليم األخالق الكرمية ) ١وأهداف هذا البحث هي 
 و ١ثانوية األهلية على أساس األسئلة لدي تالميذ الصف الثاىن مبدرسة حممدية ال

تعليم األخالق الكرمية على  الوصف عن  تنفيذ) ٢و,  ماالنج١٤املدرسة املتوسطة 
 و املدرسة ١أساس األسئلة لدي تالميذ الصف الثاىن مبدرسة حممدية الثانوية األهلية 

 D ( Four D– 4ومنهجية البحث هي استخدام منوذج التطوير .  ماالنج١٤املتوسطة 

Model )   .  



 

 

 واليت تتصل بتطوير )٢٠٠٩ (وردة املنريةالذى قام به ث البحمثال آخر من _ ٢
 ، ) سنوات٦ -  ٤من سن (م اللغة العربية أطفال ما قبل املدرسة يتعليمية لتعلالواد امل

م اللغة العربية أطفال ما يتعليمية لتعلالواد كيف كان تطوير امل) ١وأسئلة البحث هي 
م يتعليمية لتعلالواد كيف كان قابلية امل) ٢، و) سنوات٦ - ٤من سن (قبل املدرسة 

وأهداف هذا البحث . ) سنوات٦ - ٤من سن (اللغة العربية أطفال ما قبل املدرسة 
 ٤من سن (م اللغة العربية أطفال ما قبل املدرسة يتعليمية لتعلالواد امل لتطوير ) ١هي 

م اللغة العربية أطفال ي لتعلطورة املتعليميةالواد امل والتحكيم على) ٢، و) سنوات٦ -
ومنهجية البحث هي أخذ النموذج بانني . ) سنوات٦ - ٤من سن (ما قبل املدرسة 

)Pannen ( وبوروانتو)Purwanto (ّعلى  ت الباحثةلولكن من ناحية أخرى فقط توغ
ستوى التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة حىت اآلن مل تنفذ على مستوى مللبحث ا

    . الثانويةاملدرسة
عن تطوير مواد تعليم ث  البحاهذ االستنتاج أن أخذعلى هذا النحو ، ميكن و  

اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية باملدرسة الثانوية احلكومية 
وهذه األهداف هي وجود املواد   األهداف التعليميةقيقلتحجيب القيام به  بونتياناك ٢

وهذه املواد هي الىت تراعي أيضا واقع حياة الدارس .  بني أيدي الدارسنياملالئمة الىت
اليومية واملستوعبة للمصطلحات الىت يعايشها وحيتاج إليها، كما أن هذه املواد جاذبية 
لتكون صلة فهم املواد، وأن هذه املواد أيضا هي املواد املناسبة الىت تدفع الدارسني على 

عن  ويظل البحث. ت واالتصاالت والعمل على االنتباهاتإدراك اخلربات والتفاعال
تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية باملدرسة 

 الرئيسية الصاحلة بحوثال خزينة راثي إلإالّليس  بونتياناك يأتى ٢الثانوية احلكومية 
 ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة  لفعال اللغة العربية اميتعلبلزراعة احلقول املتصلة 

   . التعليمية
كانت الدراسات السابقة حبوثا تبحث عن تطوير املواد التعليمية على غري   

أساس احلاجات احلالية الىت حيتاج إليها الدارس كما ال يوجد ىف البحوث ما من املواد  
.  يعايشها وحيتاج إليهاتراعي واقع حياة الدارس اليومية واملستوعبة للمصطلحات الىت

إن فقدان هذا ىف املواد احلالية هي الىت تشكل عبئا على الدارس ىف الفهم واملمارسة 



 

 

وتفقد جاذبية املواد فتكون صلة فهم املواد ضعيفة واحيانا معدومة فهو فقط يريد 
دراك وإن هذه املواد هي املواد املناسبة الىت تدفع الدارسني على إ. النجاح ىف االمتحان

  .اخلربات والتفاعالت واالتصاالت والعمل على االنتباهات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

  املبحث األول
  مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

  أساسيات مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا_ أ
التربوية يقصد مبواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا جمموعة اخلربات   

، وكذلك االجتاهات والقيم الىت ١٣واحلقائق واملعلومات الىت يرجى تزويد الدارسني ا
وأخري املهارات احلركية الىت يراد اكسام إياها، دف النمو . يراد تنميتها عندهم

واحلديث عن مواد تعليم . الشامل املتكامل هلم ىف ضوء األهداف املقررة ىف املنهج
  .ة يتطرف إىل أمرين أحدمها اختياره واألخر تنظيمهاللغة العربي

  اختيار املواد التعليمية_ ١
وكتب رشدى أمحد طعيمة ناقال لقول نيكوالس ونيكوالس أن اختيار املواد   

  :ر الىت جنملها فيما يلى١٤التعليمية جمموعة من املعايي
 واقعيا وأصيال أنه تعترب املواد صادقا عند ما يكون  Validityمعيار الصدق : أوال

  .وصحيحا علميا فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية
أنه تعترب املواد مهما عندما يكون ذا قيمة ىف حياة   Significanceمعيار األمهية : ثانيا

الدارس اليومية، مع تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم واملهارات مهتما 
وأساليب تنظيم املعرفة أو جعلها مفيدة للمتعلّم أو تنمية بتنمية املهارات العقلية، 

  .االجتاهات اإلجيابية لديه
وتكون املواد متمشية مع اهتمامات الدارس   Interestمعيار امليول واالهتمامات : ثالثا

عندما خيتار على أساس من دراسات هذه االهتمامات وامليول فيعطيها األولوية دون 
  .يعترب مهما هلمالتضحية بالطبع مبا 

وتكون املواد قابلة للتعلّم عندما يراعى   Learnabilityمعيار القابلية للتعلّم : رابعا
قدرات الدارسني، متمشية مع الفروق الفردية بينهم، مراعية ملبادئ التدرج ىف عرض 

  .املواد التعليمية
                                                 

(  تقوميها ، – تطويرها –اعدادها : للغة العربية األسس العامة ملناهج تعليم ارشدى أمحد طعيمة،   13
   ٣١ص  ) ٢٠٠٠دار الفكر العريب، : القاهرة 
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تعلّم ال تعترف معيار العاملية وتكون املواد جيدا عندما تشمل أمناطا من ال: خامسا
باحلدود اجلغرافية بني البشر، وبقدر ما تعكس املواد الصيغة احمللّية للمجتمع ينبغى 

  .أيربط الدارس بالعامل املعاصر من حوله
  
  االجتاهات العامة ملواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا_ ب 

 ىف املواد، نستطيع أن نعرض هنا ىف ضوء االجتاهات العامة ما يرجى وجوده  
  :فهو 

أن يكون ىف املواد ما يساعد الدارس على ختطى حواجز االتصال باللغة العربية _ ١
الفصحى، مترفقا به ىف عملية التصحيح اللغوي، متدرجا معه حىت يألف من اللغة ما 
مل تتعود عليه أذنه أو جيرى عليه كالمه ويتطلب هذا بالطبع أن نتعرف على الرصيد 

  .ى يقدم به الدارس إىل املدرسة حىت نعرف متاما كيف نبدأاللغوي الذ
أن يكون ىف املواد ما يساعد الدارس على أن يبدع اللغة، وليس فقط أن ينتجها _ ٢

كاسنجابة آلية وأن على املواد أن يوفر من الفرص ما يثرى رصيد الدارس من اللغة 
  .وما ميكنه من االستخدام الفعال هلا

واد ما يعرف الدارس خبصائص اللغة الىت يتعلمها وإدراك مواطن أن يكون ىف امل_ ٣
اجلمال ىف أساليبها وتنمية االحساس عنده باالعتزاز بتراثه اللغوي الذى هو جزء 

  .١٥منه
  
  أسس اعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا _ ج

ليم اللغة تتعلق هذه األسس باجلوانب جيب يتوفر من خالهلا صياغ مواد تع  
وهذه الصياغ إمنا لبناء منهج تعليم اللغة العربية عامة ىف ضوء تعليم اللغة . العربية

  :العلربية فهي ما يلى 
  اجلانب الثقايف_ ١
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يعد اجلانب الثقايف هو اجلانب األساسي من خالل تعليم اللغة العربية كلغة   
رب عن الثقافة باللغة، وال ، فنحن نع١٦إن اللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة. أجنبية

ميكننا أن نتحدث باللغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىل ىف 
وهذه العالقة حتقق . التعبري عن الثقافة، حىت تظهر لنا أن بني اللغة والثقافة عالقة متينة

  .رة هذه اللغة وثقافتهاحقيقة تعليم اللغة العربية وتعلّمها ال بد أن يتم ىف اطار حضا
ومعىن ما سبق ذكره، أن دارس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية اليستطيع فهم   

 ١٧مدلول املفردات واجلمل مبعزل عن ثقافة اتمع املسلم عامة، وذهب به نصر الدين 
 إىل أن يقول إن تعليم اللغة العربية وتعلّمها ال بد أن يتم ىف اطار ثقافتها، وإال فال

واطار الثقافة الذى نريد حتقيقه هو أن ال يكون من الثقافة اإلسالمية السائدة . ينجح
. ١٨ىف الدول العربية فقط دون غريها من ثقافة الشعوب اإلسالمية ىف الدول األجنبية

وحقيقة هذا اإلطار هو أن تعىن الثقافة من املعتقدات واملفاهيم واملبادئ والقيم وأمناط 
. رها الدين اإلسالمي متمثال ىف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفةالسلوك الىت يق

وال تقتصر هذه الثقافة على دولة معينة مقتصرة فإمنا الثقافة اإلسالمية تشيع بني الدول 
  .الىت جتعل الدين اإلسالمي بتعاليمه مصدر الثقافة نفسها

ى املوضوعات حول وإن اللغة العربية ىف إطار تعليمها وتعلّمها حتتوي عل  
الثقافة اإلسالمية حىت ال تكون مواد هذه اللغة العربية موادا غريبة بالنسبة للناطقني 
بغريها بل ال جتعل الناطقني بلغات أخرى يشعرون بإن اللغة العربية ال ختدم كثريا 

  .حلاجام احلالية أداة االتصال ىف إطار ثقافتهم احمللّية

                                                 
الرياض ( أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبداهللا،   16
  ٢٤ص ) ١٩٩١دار الغايل، : 
نصر الدين إدريس جوهر، تعليم اللغة العربية ىف ضوء مواجهة حتديات العوملة وتلبية متطلباا منهجا   17

باتو ماالنج جاوى ( ورقة عمل مقدمة لـ  املؤمتر الدويل حول اللغة العربية والعوملة وجها لوجه وسياسة، 
  ٩١ص  ) ٢٠٠٨ نوفمرب ٢٥-٢٣: الشركية اندونيسيا 
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اجلانب الثقايف ىف تطوئر مواد تعليم اللغة العربية ومن األهم أن نراعي هذا   
وذلك باختيار حمتواها الثقايف اإلسالمي مما يزود الدارس املعلومات واخلربات 

  .واحلقائق
  اجلانب السيكولوجي_ ٢

من املعلوم أن الدارس يشكل عنصرا اساسيا ىف العملية التعليمية، فهو احملور   
ريا هو اهلدف من العملية التعليمية، فما قامت هذه الذى تركز عليه، وأنه أوال وأخ

العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى الدارس ومن األهم معرفة خصائص 
  .١٩الدارس النفسية والعقلية فهى تعد مطلبا ضروريا عند إعداد املواد التعليمية

عربية لألجانب أن ومن العيوب الشائعة ىف املواد التعليمية اخلاصة بتعليم اللغة ال  
حمتوى هذه املواد أو موضوعاا مل تنسق بعناية ومل ختتر بصورة جيدة حبيث خييل من 

ومن موضوع متكامل أن ال تعدو . يطالع هذه املواد أا ختلو من موضوع متكامل
ومن مث أننا نعتقد أن . املواد عن األبعاد النفسية الىت ينبغي أن تكون وراء هذا اإلختيار

اد التعليمية ال بد من أن متثل حبال من األحوال املوضوعات الىت ينبغى أن تقدم املو
  .للدارس
ويؤكد علماء اللغة والتربية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد وبني   

، كما أن هناك فرقا حمسوبا بني تعليم اللغة العربية ٢٠قدرته على تعلّم لغة أجنبية
عربية للكبري فهذا الفرق ينبغى أن يراعى ىف املواد املقدمة لكل للصغري وتعليم اللغة ال

ومن خالل معرفة خصائص الدارس النفسية ىف إطار تطوير مواد تعليم اللغة . منها
العربية إمنا لتحقيق الدوافع الىت تدفع الدارس لتعلّم اللغة العربية لغري الناطقني ا 

لغة العربية والشروط الالزمة عند اعداد مواد واإلختصار للقدرة واإلستعدادات لتعلم ال
أن تكون املواد مناسبة ملستوى الدارسني ) ١وهذه الشروط هي . تعليم اللغة العربية

أن تثري املواد ىف الدارس التفكري ) ٣أن يراعى مبدأ الفروق الفردية، و) ٢فكرية، و
                                                 

الرياض ( أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبداهللا،   19
   ٢٨_٢٧ص ) ١٩٩١دار الغايل، : 
الرياض ( أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبداهللا،   20
  ٢٨ص ) ١٩٩١ايل، دار الغ: 



 

 

 أن تبىن املادة )٤وتساعد على تنميته مبا تساعده على اكتساب اللغة العربية، و
أن تشبع دوافع الدارس وترضى رغباته ) ٥التعليمية وفق استعدادت الدارس وقدرته، و

  . وتناسب ميوله
  اجلانب اللغوي التربوي_ ٣

ويقصد ذا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب الىت   
ها للدارس ومدى سهولة أو ىف حمتوى تعليم اللغة العربية واألسلوب املناسب ىف عرض

  .صعوبة املواد للدارسني
وتناول احملتوى التعليمي على املستوى اللغوي واملستوى التربوي ونركز هلذا   

  :اجلانب على اآلتى 
  اللغة الىت ينبغى أن تعلم: أوال
  مكونات اللغة: ثانيا
  ٢١مهارات اللغة: ثالثا

    
ا ىف املنهج على مستوى الوحدة مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني _ د

  التعليمية
أصبحت العوملة ىف العصر احلاضر اجتاها سائدا تتحرك على ضوءه مجيع   

وىف العوملة أن تطورات . ٢٢ديناميكيات هذا العصر بشىت جماالا وبدون اسثناء
التكنولوجية االتصالية جتعل الناس يتناولون ويكتسبون املعلومات ىف كل شأا ىف 

وهلذا لتعليم اللغة العربية ماعدا اللغة اإلجنليزية دوره اهلام الكتساب املعلومات . العامل
  . واحلقائق
واللغة العربية على ضوء تعليمها مكانتها املنفردة ىف العملية التعليمية مادام   

إن اللغة العربية هى . يزود الدارسني من خالل تعليمها باجلوانب الثقافية املرغوب فيها
نشاء ها على األسلوب الفىن لإلتصال شفهيا  املواد الىت قام ا املدرسون بإ منمادة
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وحتريريا  للفهم ولكشف األخبار و األفكار و العواطف ولتطوير العلوم والتكنولوجى 
  .والثقافة

ة لتبليغ وألخذ األراء واألفكار والعواطف ولوظيفة هذه اللغة العربية كأدا
 تعلم اللغة نهج الدراسى للحصول على جناح الفن األساسى ىففهذا امل, شفهيا وحتريريا

 وذلك برغم العناصر والوجوه اللغوية مثل اإلستماع والكالم العربية حنو الدارسني
  والقراءة والكتابة

مور هى اإلستماع والكالم والقراءة أربعة أوحيتوى تعليم اللغة العربية على 
نشاء إن مهارة اإلستماع يعطى على أ ومثال ذلك. ويشد بعضها ببعض. والكتابة

ن مهارة الكتابة يعطى على مهارة القراءة نصا أوكذلك . مهارة الكالم عكس ذلك
  .وتوثيقا

  
  :وتتركز وظيفة اللغة العربية وأغراض تعليمها فيما يلى 

  وظيفة اللغة العربية_ ١
ن املواد ة اإلتصال ولغة الدين والعلوم وهى مهى أن وظيفة اللغة العربية كأدا

الىت وظيفتها هى لتطوير ذاتية التالميذ ىف اجلهة اإلتصالية والعلوم والتكنولوجى والفن 
ن يكونوا شعوبا ذو أوذا اصبح التالميذ ناشئني وممن تطورت حاليتهم و. الثقاىف

  .الذكاء وهم رجال ذوى املهارات وذاتيتهم اإلندونيسية واعدو القوة ىف عمارة وطنية
ن مهارة اللغة العربية هى املنهج الدراسى املستوى املدرسى وما أوذا يقال 

ن حيفظ املداومة أن جيتنب عن التكرار وأ) ن يفعل التكيف بأ) ١قصار ذلك 
وذه العناصر الثالثة فيظهر وجه من وجوه املعارف واإلنفعال واملهارة . واإلستمرار

  .توياتاملسم أل وفصالونتيجة كل قدر الكفاءة املقامة بني 
  أغراض تعليم اللغة العربية_ ٢

   :دارسونن يكون الأفاغراض تعليم اللغة العربية عامة هى   
  اإلستماع والكالم والقراءة والكتابةعلىهلم القدرة :  أوال



 

 

غة العربية فعليا ىف كل رينة ل بالبسيط بل هم قاموا بنطق الأن ينطق الدارسون: ثانيا
 اجتماعية ويكون ذلك  مبعاملةونواطف وهم يتعاملعلتبليغ األخبار واألفكار وال

 . سرور يسر الناظرينو ذوابالنشاطات املختلفة واإلجيابية وكان

ن يكتبوا شيئا مهماكانت الكتابة بسيطة وذلك على أ أن يستطيع الدارسون: ثالثا
 .اسلوب مجيع النصوص لتبليغ األخبار وكشف األفكار والعواطف

 .ىل الفن األدىبإ ارسنيد الشخصية حتبن أ: رابعا

 . باحملاضرة لتحليل النصوص نقدا الدارسونن يقومأ: خامسا

 الف كلمة عربية فصحى ىف مجيع اساليبها وتراكيبها أن يستوعب الدارسون: سادسا
ث مائة وذلك حول احلياة اليومية والعقيدة والعبادة واملطلوب من الف كلمة هى ثال

  .للمستوى اإلبتدائ واملتوسط
  سس الكفاءة ىف تعلّم اللغة العربية أ_٣

   التعريف:أوال
 أسسو التعريف من . تائج التربيةنهو املبدأ األصيل للمالحظة علم تطورات 

 أن دارسني على البدالكفاءة هو القول عن املعارف و املهارة و االنفعال وهو الذى ال
فاءة هي جمموعة إن أسس الك   Mulyasa ٢٣ملياساو قال . يستوعبو كل مايف املواد

مهارات اخلرجيني الىت حتتوى على اجلانب املعريف، واجلانب املهاري، واجلانب املوقفي، 
و يف هذا الذى يستخدم لدليل التقييم ىف تعيني ختريج الدارسني من الوحدة التعليمية 

 contieni).ضمون  الكفاءة  على  قدر املضمون و قدر املأسسوى تحت   التعريف أن

standards)  و قدر العرض او الصورة .(performance standards)ىت الكفاءة الأسسف 
ل و املهارات الىت البد على وى على االسئلة عن املعارف واالنفعاتحتتعلق باملضمون ت
 أسسن إ. نة فهي اللغة العربية و غري ذلكعي ان يستوعبوها يف تعلم مادة مدارسنيال

يعاب تض هو القول حول املعيار لتعيني قدر اس مبستوى العرقتعلتالكفاءة الذى 
  . حنو قدر املضموندارسنيال

                                                 
23 Mulyasa, E, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009 ) p. 
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الكفاءة أسس ن إقول ين أستطيع ي ق ذ كره من البيانات أن الباحثا سبمو في
 معرفته و هم دارسنيالبد على ال ول عن االغراض الىت تبني ماقال)  أ، تأويالناهل

م أ النتيجة ائصصخن إ) واد، بم مادة من املن يفعلو بشئ يف تعلّأيقدرون على 
قة املبدأ ثيو يف و. م كان هلم املهارةأ النجاح فالطبقات الفعلية الىت تتعلق بصن

 الكفاءة من مادة مدروسة هو اموعات من أسسن املراد بأ، ٢٠٠٣هج ناألصيل امل
  .الكفاءة الىت هى نتائج تعلم مادة معينة يف وحدات التربية

  
  :يهىف تعلّم اللغة العربية  الكفاءة اسس أنن العريف أو ذا 

  استماع_ )أ(
 على تفسري مجيع املعاىن يف كل نصوص اللسان باختالف و أن يقدر الدارسون

  .أغراض االتصال و القرينة 
  كالم_ )ب(

 على كشف مجع املعاىن ىف كل نصوص اللسان باختالف اغراض وأن يقدر الدارسون
  .االتصال و القرينة

  قراءة_ )ج(
 على فهم مجيع املعاىن الىت يواجهوا يف كل النصوص املكتوبة و أن يقدر الدارسون

  .باختالف أغراض االتصال و تركيب النصوص و خصائص لغتها
  كتابة_)د(

على كشف املعاىن حتريريا و فق ما من أغراض االتصال بتركيب و أن يقدر الدارسون 
  .املستخدمةالقراءة و كل شيئ ما يستخدم يف ثقافة اللغة 

   : بونتياناك٢ الكفاءة ملادة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية أسس :ثانيا
االتصال شفهيا و حتريريا باستخدام اللغة العربية و تركيب اجلملة املالئمة _ )أ(

  .بالقرينة و القراءة التفاعلية و االخبارية
عربية و تركيب اجلملة املالئمة االتصال شفهيا و حتريريا باسخدام اللغة ال_ )ب(

  .بالقرينة يف القراءة التفاعلية و االخبارية و القصصية و الوصفية



 

 

 استيعاا هي ات الىت ال بد على الدارسني، كانت املفردو للمستوى املتوسط  
 ٢٥٠كلمة يف كل الفصل السابع و٢٠٠ كلمة و أسلوب و تفصيل هي ذلك ٧٠٠

 كلمة هي تتصف إتصالية و  ارتفاع ٧٠٠ فكانت . التاسعىف كل الفصل الثامن و
الذى يتعلق ببيئة املدرسة و ة ما بني ايدى الدارسنيتردد استخدامها يف احلياة اليومي 

  .املرتل و ما يتعلق بالعقيدة و العبادة و االخالق
  :للمرحلة الثانية فهي و أما اسس الكفاءة للفصل الثامن

 مفردة جديدة  ١٢٥ مفردة قدمية ٣٢٥(مة  كل٤٥٠ على ن يستوعب الدارسونأ)١(
  و أسلوب اللغة العربية باملخارج الصحيحة

 قراءة و فهم معاىن الكلمات و القراءة و األسلوب الذى أن يستطيع الدارسون)٢(
 .يتعلق باحلياة اليومية يف املدرسة و املرتل و ما يتعلق بالعقيدة والعبادة و األخالق

  م تركيب اجلملة الذى حيتوى على املفرد من إسم  فهن يستطيع الدارسون أ)٣(
 و أدوات ١٠ _ ٠ظا هر و إسم ضمري و إسم إشارة و خرب مقدم و نعت و عدد 

  .اجلر
 استخدام الكلمات و األساليب و تركيب اجلملة الىت يقوم دارسون  أن يستطيع ال)٤(

  .ا املدرسون بتعليمها و ذلك يف احملاورة البسيطة
 تركيب اجلمل العربية يف اإلنشاء املوجه بالكلمات و  الدارسون ن يستطيع أ)٥(

  .تركيب اجلملة املدروس
  :للمرحلة الثانية هي   الثامن الصفأسس الكفاءة لدارسي إن: خالصة 

 على معىن الكلمات و أن ينطقوا بالكلمات و يقرؤوا قراءة صرخية ن يفهم الدارسونأ
، و interpersonalة البسيطة و ان يفهموا معىن و يكتبو الكلمات و الفقرة و اجلمل

ideasional و القرينة البسيطة الىت كلها يف النص  interaksional  الىت فيها الصورة  .  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  املبحث الثاىن
  تطوير املواد

  مفهوم وأمهّية تطوير املواد التعليمية_ أ
للتطوير وللعمل يطلق تطوير املواد التعليمية على عملية الوصف املستخدمة   

 وأصبح البحث التطويري ىف التعليم هو ٢٤على صدق النتاج املستخدمة ىف جمال التربية
أما . العملية املستخدمة للتطوير وللعمل على صدق النتاج املستخدمة ىف عملية التعليم

املنتجات من البحث والتطوير فهي مواد التدريبات للمدرس، واملواد التعليمية، 
  .٢٥ونظام اإلدارة ىف التعليموالوسائل 

وتعود أمهّية حقل تطوير املواد التعليمية إىل أنه يشكل اإلطار النظري   
نقل : النموذجي الذي لو اتبع فإنه سييسر تفعيل العملية التعليمية مبهمتها املختلفة 

ومتكن أمهّية تطوير املواد . املعرفة ، اكتساب املهارات ، وجودة املوقف التعليمي
املواد تطوير وإذاً . التعليمية ىف أنه جسر يصل بني العلوم النظرية والعلوم التطبيقية

 وه الفعال ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية  التعلم التعليمية على أساس
 يف املواد الفجوة. اجات الدارسنيلردم اهلوة واملواد التعليمية اليت مل يتم ترتيبها وفقا حل

 ملحوظ امليل إىل تفسري نوعية التعليم مع قدراته كتاب التعليمي يف هذا الالواردة
املعرفية ، حىت أن بعض جوانب شخصية واألخالق واألدب ، وعلم اجلمال ، 

 أن املواد الواردة يف هذا هذا تدعمه أيضا حقيقة. واملهارات احلياتية أن تكون مهملة
 دارسنيليت ليس من السهل متس حياة الا بأا مع كمية املعلومات اب التعليميالكت
 . يةاليوم

                                                 
24 Meredith Damien Gall. Hand Book for evaluating and Selecting Curriculum Materials. ( 
Boston : Allyn and balon, 1983 ) 
25 Asim, Sistematika Penelitian Pengembangan. ( Malang : Lembaga Penelitian UM, 2001 ) 
 



 

 

ن الكثري من االعتماد على أهذه الصعوبة هي أيضا اليت تفاقمت بسبب حقيقة   
لحرة  مصممة ل التعليمية بعض الكتباب التعليميني يف اختيار واستخدام الكتدرسامل

 . ٢٦دارسنيلاتعلم كمصدر ل

حتسني عملية / عقبات من أجل حتسني ركذلك وسيلة لتذليل اليأمهية هذا التطو  
 ليمماب التعليمي  لتالل توفري بديل يف استخدام الكت من خالثانويةالتعلم يف املدرسة 

تستند على أساس مبادئ ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية واللغة العربية 
  .املدرسة الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بني للدارسنيالتعلم بالنسبة 

  
  مكانة تطوير مواد التعليم  ىف املنهج التعليمي_ ب

يطلق املنهج التعليمي على التخطيط املطور لتيسري عملية التعليم والتعلّم   
 واملنهج التعليمي هوالذي يستدلّ عليها كل ٢٧بتوجيهات املدرسة وأعضاءها

  ٢٨النشاطات التربوية وذلك نشاطات التعليم والتعلّم
نهج التعليمي ، فمن أمس احلاجة أن تعادل املواد وفق خصائص دوام امل  

وأصبح تعادل املواد التعليمية مبعيشة الدارس هو أن . التعيمية مبعيشة الدارس اليومية
وألن . يتاح للمنهج التعليمي فرصةً حىت تكون كائنةً ىف تطوير املواد التعليمية خاصةً

لتعليمي وذلك ملا فيه من اخلدمة تطوير املواد التعليمية هو جزء من أجزاء املنهج ا
  .واعداد املواد وخربات تعلّم الدارس

وىف عبارة أخرى أن تطوير املواد التعليمية هو جزء للقيام مبحاولة تطوير املنهج   
ولذلك أن تطوير املواد .  وباجلدير أن يتطور كل جزء من هذه األجزاء٢٩.عامة

  .يةالتعليمية هو جزء يعادل مبعيشة الدارس اليوم
  مبادئ تطويراملواد التعليمية_ ج

                                                 
26 Laksmi, Ekaning Dewanti, Pengembangan Baku Pegangan ( Buku Teks ) Pembelajaran Aktif 
dan Terpadu Untuk Kelas Tinggi Sekolah Dasar, Laporan penelitian tidak diterbitkan. ( Malang : 
Lembaga Penelitian UM, 2000 )  
27 Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum . ( Rajawali Press : Jakarta, 1992 ) 
28 Nurgiyanto, Burhan,  Dasar – dasar Pengembnagan Kurikulum: sebuah pengantar teori dan 
pelaksanaan, Yogyakarta : BPFE , 1988 ) 
 
29 Ibid. 



 

 

  التناسبية_ ١
يأتى . هو املبدأ األساسي ملا ىف ذلك ارتباط متني بالواقعية" التناسبية"يعد املبدا 

 oxford advanced dictionary of current(ىف القاموس اإلجنليزي " التناسبية"املعىن  املبدأ 

english ( أنهconnected with what is happening  . وإذا ربطنا مبجال التربية نعىن باملبدأ
 وكذلك األمر ٣٠.التناسبية بــ التعادل بني الربتامج التربوي مبتطلبات حياة اتمع

يتطلب تعادل احملتوى التعليمي مبا جيذب الدارس ويفيده حبيث يرتبط احملتوى بأغراض 
. كل ذلك باحملتوى اللغويالدارس وخرباته وما يهمه من دراسة اللغة والثقافة وربط 

أن تسمح املواد بنمو مستمر ومتتابع ىف ) ١وهذه الضرورة توفّر أربعة شروط هى 
أن تقدم املواد مدى متعددا من األنشطة اللغوية والثقافة، ) ٢مهارات اللغة وعاداا، 

أن تقدم حمتوى مفيدا ) ٤أن تقدم تنظيما متكامال للمهارات وللمواد الثقافية، ) ٣
    ٣١.نافعاو

  
  الفعالية_ ٢

ويظهر هذا املبدأ . يعىن هذا املبدأ بـ مدى ختطيط املواد التعليمية املراد تعليمها
فعالية تعليم املدرس الىت تتعلّق بـ مدى أنشطة التعليم والتعلّم ) ١: ىف األمور التالية 

 أهداف فعالية تعلّم الدارس بـ مدى) ٢. الىت خطّطها املدرس فهى جترى باألحسن
 ولفعالية التعليم والتعلّم ىف جمال ٣٢.التعلّم املنشودة من خالل التعليم والتعلّم املنفّذ

إذا اختلّ كلٌّ منهما فأصبحت األهداف أو . التربية ارتباط متني بني املدرس والدارس
درس وإن امل. فعالية عملية التعليم والتعلّم ال تأتى بصورة ترضى املهتمني بشؤون التربية

والدارس عاملتان ذات أمهّية كبرية للوصول إىل فعالية عملية التعليم والتعلّم أو تطوير 
  .املنهج التعليمي

  االستمرارية_ ٣

                                                 
30 Idi, Abdullah, Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek. ( Yogyakarta : Ar – Ruzz Media, 
2009 ) p. 179  

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،   31
   ٤٨ص ) ١٩٨٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة (  تقوميه، – حتليله – اعداده

32 Idi, Abdullah, op. cit., p. 181 



 

 

يعىن هذا املبدأ بـ االرتباط املتني بني مستوى التربية، ونوع برنامج التربية،   
 املطلوب أن تستمر لذلك من.  وإن عملية تعلّم الدارس يستمر دائما٣٣.ومادة التعليم

  .خربات الدارس بني الفصول الدراسية وبني املستويات التعليمية
 املرونة _ ٤

أن يكون املنهج ذا مرونة ىف تنفيذه ويقبل التكيف على أساس حالة املناطق   
  .واملستويات وخلفيات الدارس التربوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
33 Ibid. pp. 181 



 

 

  املبحث الثالث
  عليميةاملنهج على مستوى الوحدة الت

  مفهوم املنهج على مستوى الوحدة التعليمية وأمهّيته_ ١
 عبارة عن جمموعة من اخلطط وحتديد األهداف واحملتويات واملواد التعليمية هو  

واألساليب املستخدمة لالسترشاد ا يف تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق بعض األهداف 
واملعيار . املعيار الوطينلضمان حتقيق التعليمية ، واليت تشري إىل مستويات التعليم وطنية 

وكفاءة اخلرجيني واملوظفني واملرافق والبنية  معايري احملتوى والعمليات يتكون منالوطين 
 وتتضمن األهداف احملددة ألهداف التعليم ،التحتية واإلدارة والتمويل والتقييم التربوي

ملنطقة ، وحدة التعليم ة يف االوطنية ، فضال عن االمتثال للمواصفات وحالتها واحملتمل
مج لذا ، يف املناهج اليت وضعتها وحدة التعليم للسماح للتكيف من الربا. دارسنيوال

اثنان من مثانية معايري الوطنية . ات املتوفرة يف املنطقةالتعليمية الحتياجات واإلمكان
 هو املرجع )SKL(، ومعايري الكفاءة اخلرجيون )SI(للتعليم ، ومها احملتوى املوحدة 

قانون مجهورية إندونيسيا رقم و. تعليمية يف تطوير املناهج اليةالتعليم الرئيسي للوحدة
من نظام التعليم الوطين واحلكومة ) ٢٠/٢٠٠٣القانون  (٢٠٠٣ لسنة ٢٠

 التربية  معايريبشأن) ١٩/٢٠٠٥يب يب  (٢٠٠٥ لسنة ١٩االندونيسية الالئحة رقم 
 يف التعليم االبتدائي والثانوي ى الوحدة التعليميةعلى املنهج على مستوالوطنية 

ومعايري الكفاءة   ،)SI(احملتوى املوحد وحدات مجعتها التعليم مع اإلشارة إىل 
 ، واستنادا إىل املبادئ التوجيهية اليت وضعتها وكالة املعايري الوطنية )SKL (اخلرجيون
 ). BSNP(للتعليم 

جمموعة من اخلطط  التعليمية هنا هو املراد باملنهج على مستوى الوحدة  
املستخدمة لالسترشاد ا يف تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق بعض األهداف التعليمية ، 
واليت تشري إىل مستويات التعليم وطنية تتألف من معايري احملتوى والعمليات 

يل دارة والتمواإلواالختصاص من اخلرجيني واملوظفني واملرافق والبنية التحتية ، و
  . والتقييم التربوي



 

 

وتعود أمهية املنهج على مستوى الوحدة التعليمية إىل أنه جزء من أجزاء املنهج   
الذى يتعلّق بتطوير املنهج التعليمي الذى هدفه إجياد املدرسة الفعالية، واإلنتاجية، 

واملنهج على مستوى الوحدة التعليمية هو اجتاه جديد ىف تطوير . واملدرسة ذات قيمة
املنهج، والذي يتيح االستقالل املوسع لكل وحدة تعليمية واشتراكية اتمع ىف فعالية 

وتعد اتاحة االستقالل لكل وحدة تعليمية . ٣٤عملية التعليم والتعلّم ىف املدرسة
واملدرسة فهي من حماولة وزارة التربية حىت تقوم وحدة تعليمية واملدرسة بإدارة موارد 

 واألموال، ومصدر التعلّم وغري ها مما يالئم واقع حياة الدارس اليومية الطاقة اإلنسانية،
  .واملستوعبة للمصطلحات الىت يعايشها وحيتاج إليها

  
  أهداف املنهج على مستوى الوحدة التعليمية_ ٢

يهدف املنهج على مستوى الوحدة التعليمية عامة إىل مساعدة وحدة تعليمية   
عهد التربوي ويدافع املدرسة للعمل على أخذ القرارات بإتاحتهم فرصة االستقالل للم

  :ويهدف هذا املنهج خاصة إىل النحو التايل . إجيابية حنو تطوير املنهج التعليمي
ترقية قيمة التربية من خالل ثقة النفس على تطوير املنهج، وإدارة موارد الطاقة : أوال

  .اإلنسانية
تمع على تطوير املنهج من خالل أخذ ترقية احساس أعضاء املدرسة وا: ثانيا

  .القرارت مجاعيا
  .ترقية التنافس بني وحدة تعليمية حول كيفية التربية املراد تنفيذها: ثالثا

  
  
  خصائص املنهج على مستوى الوحدة التعليمية_ ٣

ونعرف خصائص هذا املنهج من مدى دور املدرسة ووحدة تعليمية على   
مصدر التعلّم وكفاءة املشتغلني ىف جمال التربية ونظام العمل بعملية التعليم وإدارة 

اتاحة فرصة : واستنادا ملا سبق ذكره، أن من خصائص هذا املنهج فهي . التقييم

                                                 
34 Mulyasa, E, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009 ) p. 
20-21 



 

 

االستقالل املوسع لوحدة تعليمية واملدرسة، واشتراكية اتمع وأولياء األمور، 
   ٣٥.والرياسة العادلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
35 Ibid. pp. 29  



 

 

  املبحث الرابع
   بونتياناك٢نبذة تارخيية عن املدرسة الثانوية احلكومية 

 بونتياناك هي املدرسة الكائنة  لتحويل كلية ٢إن املدرسة الثانوية احلكومية   
 و ١٦املعلمني احلكومية لست سنوات تأسيسامن قرار وزير الشؤون الدينية الرقم 

نقسمت كلية املعلمني  ، و يف ذلك ا١٩٧٨ سنة ٤٨قرار و زيرالشؤون الدينية رقم 
  . احلكومية إىل املستوبني

  املستوى الثانوى احلكومى لثالث سنوات _ ١
 املستوى لكلية  املعلمني   احلكومى لثالث سنوات_ ٢

ىن بونتياناك و هو يف  نفس  هذه املدرسة هو  يف الشارع امحد ياو كان موقع  
نذ السنة و م . ١٩٨٥  حىت١٩٧٨ بكلية املعلمني احلكومية، اى يف السنة املوقع

 هذه املدرسة هو يف الشارع  حممد يامني  كوتابارو   حىت اآلن  كان موقع١٩٨٥
  . بونتياناك

  
    بونتياناك٢ باملدرسة الثانوية احلكومية املديرون_ أ

كان السيد حسنان هو الذى حيلّ حملّ الرئيس لكلمية املعلمني  احلكومية   
  :ة الثانوية احلكومية كما يأتىو أما رؤساء املدرس.لثالث سنوات

 الد كنوراندوس هدايت جايادكارتا: ١٩٨١ يوىن ٣٠ حىت ١٩٧٨السنة  •

 حممد سيوطى  : ١٩٩١ يوىن ٣٠ حىت ١٩٨١السنة  •

 الد كتوراندوس هاشيم عبد الرزاق : ١٩٩٦ نوفمرب ٣٠ حىت ١٩٩١السنة  •

   باسينو  : ٢٠٠٥ اغوسطوس ٣١ حىت ١٩٩٦السنة  •

 الد كتوراندوس حممد مكني الدين : ٢٠٠٩يوىن   ٣٠ حىت ٢٠٠٥السنة  •

 جامالوس:  حىت اآلن ٢٠٠٩ يوىل السنة ١ •

  
  
  



 

 

    بونتياناك٢ املدرسة الثانوية احلكومية _ب
   بونتياناك ٢املدرسة الثانوية احلكومية :    اسم املدرسة

   ٧٨١١٦الشارع حممد يامني كوتابارو  بونتياناك م،ب :    العنوان
 )٠٥٦١(اهلاتف   

�   سو جني بانكونج بونتياناك املدنية :           العمدة�
  بونتياناك :    املنطقة 
  كاملانتان العربية :   احملافطة 
  جامالوس:   ملدرسةرئيس ا

  ب:   قدر املدرسة
  ٢١١٦١٧١٠٣٠٠٢:   رقم املدرسة 

  ١٩٧٩ – ١٩٧٨:  السنة لالجراء 
  التمليك مكتب الشؤون الدنية :    األرض

كون املدرسة مدرسة غودجية لألجيال ذو الكفاءة املدرسة و غريها :   طيف املدرسة
  .و ذلك على تأسيس االميان و التقوى

  : اغراض املدرسة
على مستوى الوحدة القيام بالتعليم و االشراف الفعاىل باستخدام املنهج  - ١

  التعليمية
 بعثة روح التقدم البناء املدرسة  - ٢

 كل مادة من املواد املدروسة و انفاالت الداخلية وارتباط النتائج االسالمية يف - ٣
 .التالميذ اليومية

 القيام بالتقومي باملتابعة و التخطيط و الفعاىل و الكاىف و االستقالل بالنفس - ٤

احملاولة على إجياد اخلرجيني ملائة يف املائة بالوصول إىل النتيجة الرفيعة حىت  - ٥
 .اصبح التالميذ ان يدخلوا يف املدرسة املثالية

  اض غري املدرسة االغر
الغوس لالميان املتني و يترتب منه اإلحساس للعبادة الىت غرضها االخالق  - ١

 الكرمية 



 

 

القيام بالعمل االفضل حنو النشاطات اإلضافية للوصول على االجناز حىت أصبح  - ٢
 شعارا للمدرسة 

 إجياد اجلو املتناسق الذى فيه االخوة االسالمية بني املسلمني وابناء املدرسة  - ٣

 القيام بادارة املدرسة  - ٤

 احملاولة على اجياد حال البيئة املؤمتن ألجل التربية و العليم يف املدرسة  - ٥

  
   بونتياناك٢ حالة املدرسني للمدرسة الثانوية احلكومية _ج

كانت الباحثة قائمة بإحلاق حالة املدرسني تأسيا على خطّة العمل السنوى   
  : مايأتى٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ك يف العلم الدراسى بونتيانا٢للمدرسة الثانوية احلكومية 

  
   ١اجلدول 

   بونتياناك٢حالة الشهادة ملدرسى املدرسة الثانوية احلكومية 
  العدد

  الشهادة
  املدرسون غري ثابتني  املدرسون الثابتون

  -  ٦   املاجستري/الدكتور 
  ٧  ٢٧  املرحلة اجلامعية
  ١  ٣  ديبلوما الثالث
  ١  -  ديبلوما الثاىن

  ٩  ٣٦  العدد
  

كانت حالة املدرسني ما يف اجلدول السابق هي أن من املدرسني من منهم هلم   
اجلامعية عددهم  أنفار ومنهم هلم الشهادة ٦الدكتوراه واملاجستري عددهم الشهادة 

 أنفار مامل يكونوا من املدرسني الثابتني، فديفلوما ٧ نفرا فهم املدرسون الثابتون و ٢٧
ملدرسون الثابتون فالباقي من الديفلوما االول و الثاىن فكان  أنفار فهم ا٣عددهم 
  .  انفار٩ من املدرسني الثابتني و غريهم ٣٦عددهم 



 

 

  
   : بونتياناك ففى اجلدول التاىل ٢ة الثانوية احلكومية فأما أمساء املدرسني للمدرس

   ٢اجلدول 
   بونتياناك٢ء املدرسة الثانوية احلكمية أمساء بائب مدرا
  ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسى العام 

  البيانات  العمل التوظيفى  الدرجات  األمساء  الرقم

١  
٢  
٣  
٤  

  قمر الدين
  موجى أفندى

  سوماديو
  يوصى

IV A 
 

IIID 
 

IIID 
  

IIIC 

  
  شؤون الطلبة
  شؤون التنمية
  شؤون املناهج
  شؤون املرافق

  

  

  
 فة ناظر املدرسة فهمق ان املدرسني الذين يساعدون و ظيو من اجلدول الساب    

 هو نائب موجى أفندى، رئيس احملتص على شؤون الطلبة هو نائب القمر الدين
شؤون  نائب الرئيس احملتص على سوماديو و لرئيس املختص على شؤون التنميةا

  املناهج و يوصى نائب الرئيس املختص على شؤون املرافق
  

   ٣اجلدول 
اناك العام الدراسى  بونتي٢املشرفون للفصول يف املدرسة الثانوية احلكومية 

٢٠٠٩/٢٠١٠  
  البيانات  العمل التوظيفى  الدرجات  األمساء  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  

  أدي ماريا
  شريفة عائشة
  نور الواحدة
  أيرىن بارتيوى

IV A 
 

IVA 
 

IVA 
  

IVA 

  
  الشرفة للصف الثامن 
  املشرفة للصف الثامن
  املشرفة للصف الثامن

  
  

  ب، ج، د، ه
  ز



 

 

   أوملياىن ألفى  ٥
IIIB 

  املشرفة للصف التاسع
  ملشرفة للصف السابعا

  

  و
  أ،ب،ج،د،ه،و
  أ،ب،ج،د،ه،و

  
  

  
 أن املدرسني هم الذين يساعدون ناظرا املدرسة على االشراف ٣و يف اجلدول   

، هي املشرفة للصف الثامن ب،ج،د،ه و السيدة  التالميذ هي السيدة أدي مارياحنو 
، فهي املشرفة للصف الثامن و  احدةنور الو فاما السيدة للصف الثامن ز شريفة عائشة
السيدة ، و،ه،و دأيرىن بارتيوى فهى املشرفة للصف التاسع أ،ب،ج، وأما السيدة

  .أوملياىن ألفى للصف السابع أ،ب،ج،د،ه،و
  
  
  
  



 

 

   ٤اجلدول 
  ٢املدرسون للفصول باملدرسة الثانوية احلكومية 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسى 
  

  البيانات  ل التوظيفىالعم  الدرجات  األمساء  الرقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  

  تينا سوسريانا
  رومساواتى
  كريستيانا

  كارنينجشيه
  إسرائية

  شفيعة كارتيننجشيه
  يوسنيتا

  كرمية كيمني
  سري سورياىن

  تاسريان
  شريفة عائشة
  سييت أرلينا
  صاحلني
  نور أخري
  ألّي صاحل

  روسلى جفري
  ريتا أمساواتى

  وديانشاهب
  فاطميىن
  

IV A 
 

IIIC 
 

IVA 
  

IIIC 
 

IIID 
 

IVA 
 

IIIB 
 

IVA 
 

IIID 
 

IIIB 
 

IVA 
 

IIIA 
 

IIID 
 

IVA 
 

IIIC 
 

IVA 
 

IIID 
 

IIIC 
 

IIID 

  للصف السابع أ
  للصف السابع ب
  للصف السابع ج
  للصف السابع د
  للصف السابع ه
  للصف السابع و
  للصف الثامن أ

  للصف الثامن ب
  للصف الثامن ج

  الثامن دللصف 
  للصف الثامن ه
  للصف الثامن و
  للصف الثامن ز
  للصف التاسع أ

  للصف التاسع ب
  للصف التاسع ج
  للصف التاسع د
  للصف التاسع ه
  للصف التاسع و

  

  
  
  

  . بنتياناك٢فهؤالء هم الذين كانوا أولياء الفصول باملدرسة الثانوية احلكومية 



 

 

  
   ٥اجلدول 
   بونتياناك٢لثانوية احلكومية تقسيم األعمال ملدرسى املدرسة ا

  ٢٠١٠ / ٢٠٠٩ العام الدراسى
  البيانات  املادة التعليمية  عمل وظيفي  تدرج علمي  درجات    توظيفىرقم  األمساء  رقم

    القران واحلديث  ناظر املدرسة  مرحلة جامعية IVA  ١٩٦٢١٠٢٤١٩٩٢٠٣١٠٠١  مجالوس  ١
    الفقه  ملشرفةا  مرحلة جامعية  IVA  ١٩٥٤٠٦٢٣١٩٧٩٠٣٢٠٠٢  أدي ماريا  ٢
شريفة   ٣

  عائشة
١٩٥٥٠٣٢٤١٩٨٠٠٣٢٠٠٣  IVA  الفقه والقران   ويل الفصل  ديبلوما الثالث

  احلديث
  

روسلى   ٤
  جفري

١٩٦٥١٠٠٥١٩٨٧٠٣١٠٠٦  IVA  الفقه  ويل الفصل  مرحلة جامعية    

الفقه والقران   ويل الفصل  ديبلوما   IVA  ١٩٥٨٠٨٠٤١٩٨٧٠٣٢٠٠١  كرمية كيمني  ٥
  احلديث

  

    عقيدة واألخالق  املشرفة  مرحلة جامعية  IVA  ١٩٦٥٠٤٠٤١٩٩٢٠٣٢٠٠١  حدةنور الوا  ٦
ليسدا   ٧

  وارنيدا
١٥٠٢٥٣٢١٢  IVA  أمني معمل   مرحلة جامعية

  اللغة
    اللغة اإلجنليزية

إيرىن   ٨
  بارتيوي

١٩٦٩٠٩٠٨١٩٩٢٠٣٢٠٠٣  IVA  اإلشراف   املشرفة  مرحلة جامعية
  واإلستفشار

  

    الرياضة  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IVA  ١٩٦١٠٧٠٣١٩٩٤٠٣١٠٠١  نور أخري  ٩
أمني معمل   مرحلة جامعية  IVA  ١٩٦٦١٠١٠١٩٩٥١٣١٠٠٢  حاندري  ١٠

  الوسائل
    الرياضيات

شفيعة   ١١
  كارتيننجشيه

١٩٧١٠٤٢١١٩٩٦٠٣٢٠٠٢  IVA  تاريخ احلضارة   ويل الفصل  مرحلة جامعية
  اإلسالمية

  

    علم احلياة  لويل الفص  ديبلوما  IVA  ١٩٦٢٠٦١٦١٩٨٧٠٣٢٠٠٤  كريستيانا  ١٢
املشرف   مرحلة جامعية  IVA  ١٩٦٨٠٩١٢١٩٩٦٠٣٢٠٠١  نازرياتى  ١٣

  للفنون
    الفن واحلضارة

نائب لشؤون   مرحلة جامعية  IVA  ١٥٠٢٧٩٣٧٦  قمر الدين  ١٤
  الطلبة

    الرياضيات

تينا   ١٥
  سوسريانا

١٩٦٨٠٧٠٤١٩٩٨٠٣٢٠٠٣  IVA  اللغة اإلندونيسية  ويل الفصل  مرحلة جامعية    

    اللغة العربية  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIID  ١٩٧٠٠٨١١١٩٩٨٠٣٢٠٠٢  فامتيين  ١٦



 

 

القران احلديث و   ويل الفصل   مرحلة جامعية  IIID  ١٩٧٤٠٦١٧١٩٩٩٠٣١٠٠٤  صاحلني  ١٧
  عقيدة األخالق

  

موجي   ١٨
  أفندي

١٩٦٩١٠١٢١٩٩٩٠٣١٠٠٥  IIID  نائب لشؤون   مرحلة جامعية
  التنمية

    املبادئ اخلمسة

نائب لشؤون     مرحلة جامعية  IIID  ١٩٦٧١١٠٨١٩٩٩٠٣١٠٠٢  سوماديو  ١٩
  املناهج

    علم اإلجتماع

سري   ٢٠
  سورياىن

١٩٧١١١٠١٢٠٠٠٠٣٢٠٠٣  IIID  اللغة اإلندونيسية  ويل الفصل  مرحلة جامعية    

سيغيت   ٢١
  وحيودي

١٩٧٢١١٠١١٩٩٩٠٣١٠٠٥  IIID  الرياضيات  أمني  مرحلة جامعية    

نائب لشؤون   حلة جامعيةمر  IIIC  ١٩٧٦٠٦١٥٢٠٠٣١٢١٠٠٣  يوصى  ٢٢
  املرافق

    اللغة العربية

    علم اإلجتماع  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIIC  ١٩٧٤٠٩١١٢٠٠٣١٢٢٠٠٢  كارنينجشيه  ٢٣
    علم اإلجتماع  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIIC  ١٩٧٦٠٧١١٢٠٠٣١٢١٠٠١  بوديانشاه  ٢٤
أمني معمل   مرحلة جامعية  IIIB  ١٩٧٣٠٣٠٥٢٠٠٣١٢٢٠٠٣  نور بنية  ٢٥

  علم احلياة
    علم احلياة

    املبادئ اخلمسة  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIIB  ١٩٧٥٠٨٠٧٢٠٠٥٠١١٠٠٤  تسريان  ٢٦
        مرحلة جامعية  IIIB  ١٩٨٠١١١٤٢٠٠٥٠١١٠٠٤  حممد فجر  ٢٧
    اللغة اإلندونيسية    مرحلة جامعية  IIIB  ١٩٧٠٠٩٢١٢٠٠٥٠١١٠٠٣  إمسادي  ٢٨
أموي   ٢٩

  سانتيكا
١٩٧٧٠١٠٧٢٠٠٥٠١٢٠٠٥  IIIB  اللغة اإلجنليزية    مرحلة جامعية    

    اإلشراف     مرحلة جامعية  IIIB  ١٩٧٢٠٧١٠٢٠٠٥٠١٢٠٠٨  أملياىن ألفى  ٣٠
    عقيدة واألخالق  أمني القاعة  مرحلة جامعية  IIIB  ١٥٠٣٦٣٧٠٩  أرجونا  ٣١
    اللغة اإلجنليزية  ويل الفصل    IIIB  ١٩٧٥٥٠٦٠٥٢٠٠٥٠١٢٠٠٥  يوسنيتا  ٣٢
    علم احلياة  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIIA  ١٥٠٣٨١٩٥٢  سييت أرلينا  ٣٣
    اللغة اإلندونيسية  أمني املكتبة  مرحلة جامعية  IIIA  ١٥٠٤١٣٣٨١  كاميسا  ٣٤
    الرياضيات  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIID  ١٣٢١١٤٣٢٠  إسرائية  ٣٥
    علم احلياة  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIID  ١٣٢١١٤٨١٨  ريتا أمساواتى  ٣٦
    اللغة اإلندونيسية  ويل الفصل  ديبلوما  IIIC  ١٣٢٠٩٢٣٣٥  ألّى ساحل  ٣٧
    الرياضيات  ويل الفصل  مرحلة جامعية  IIIC  ١٩٦٣٠٥٢٨١٩٨٩٠٣٢٠٠٦  رومساواتى  ٣٨
أىن   ٣٩

  حكمايانىت
    اللغة اإلجنليزية    مرحلة جامعية    



 

 

شريىل   ٤٠
  مارليندا

    علم اإلجتماع    مرحلة جامعية    

ديدي   ٤١
  دارمادى

    الرياضة    ةمرحلة جامعي    

    علم احلاسوب          مارياتى  ٤٢
    اإلشراف    مرحلة جامعية      مرداسارى  ٤٣
    اللغة العربية    مرحلة جامعية      ماردياتى  ٤٤

  
كان هؤالء يف اجلدول السابق هم املدرسون الذين باملدرسة الثانوية احلكومية   

لذين يساعدون ناظار  نفرا خبلفيات تربيتهم املختلفة فهم ا٤٤ بونتياناك و عدرهم ٢
  .  بونتياناك٢املدرسة للقيام بإجراءات التعليم باملدرسة الثانوية احلكزمية 

   ٦اجلدول 
   بونتياناك٢تقسيم األعمال ملدرسى املدرسة الثانوية احلكومية 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسى 
  ناتالبيا  املادة التعليمية  عمل وظيفي  تدرج علمي  درجات  رقم توظيفى  األمساء  رقم
    اللغة اإلجنليزية    مرحلة جامعية      أىن حكمايانىت  ١
    علم اإلجتماع    مرحلة جامعية      شريىل مارليندا  ٢
    الرياضة    مرحلة جامعية      ديدي دارمادى  ٣
    علم احلاسوب    مرحلة جامعية      مارياتى  ٤
    اإلشراف    مرحلة جامعية      مرداسارى  ٥
    لعربيةاللغة ا    مرحلة جامعية      ماردياتى  ٦

 هم املدرسون غري الثابتني و كانت خلفيام التربوية خمتلفة و عددهم ٦و يف اجلدول 
  . أنفار على و فق كفائتهم٦

   ٧اجلدول 
   بونتياناك٢املباىن للمدرسة الثانوية احلكومية 

 الوسع العدد املباىن

 1,296 18 الفصول

 390 4 املعمل

 100 1  املكتبة



 

 

 150 1 اليدوية

 75 1 دارةاإل

 130 1 القاعة

 

 العدد الكتب

 97 موضوع الكتب

 10.427 عدد الكتب

  
ول السابق عن املباىن الىت تساعد جناح عملية التعليم باملدرسة الثانوية دو نعرف من اجل

فهذه هي من األمهية ما للمدرسة و كان غرضها لنجاح عملية .  بونتياناك٢احلكومية 
  . بونتياناك٢ة الثانوية احلكومية التعليم لتالميذ املدرس

  
  ٩اجلدول 

  معيار الكفاءة والكفاءة االساسية ملادة اللغة العربية  للفصل الثامن املرحلة الثانية 
   بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Menyimak 
1. Memahami wacana lisan  

melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog 
sederhana) tentang ـ�ا���	ا 

9.1    Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 
(kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks 
wacana lisan tentang  ـ�ا���	ا dengan tepat dan 
benar dengan menggunakan kalimat berstruktur  
fiil mudhori’  dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

9.2    Menemukan informasi dari berbagai bentuk 
wacana lisan sederhana tentang hobi  
 dengan menggunakan kalimat berstrukturا	��ا��
fiil mudhori’  + mashdar shorih 

9.3    Memberikan tanggapan/respons pada ide/gagasan 
yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang ـ�ا���	ا dengan menggunakan 
kalimat berstruktur fiil mudhori’  + mashdar 
shorih 

 
 
2. Memahami wacana lisan  

melalui kegiatan 
mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog 
sederhana) tentang ـ�
 ا	��

 

10.1   Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 
(kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks 
wacana lisan tentang ـ�
 dengan cara ا	��
mencocokkan dan  membedakan secara tepat dan 
menerapkan kalimat berstruktur: fiil mudhori’  
dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

10.2 Menemukan informasi umum dan  atau rinci dari 
berbagai bentuk wacana lisan sederhana tentang 
 dengan menggunakan kalimat berstruktur ا	��
ـ�



 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

fiil mudhori’  dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  
10.3   Memberikan tanggapan/respons pada 

ide/gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau 
dialog sederhana tentang ـ�
 dengan ا	��
menggunakan kalimat berstruktur  fiil mudhori’  
dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

Berbicara 
  
3. Mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan, 
pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita 
dan bertanya jawab tentang 
  ا	�ـ�ا��

 

 
11.1 Bercerita  tentang  ـ�ا���	ا dengan lancar dan 

tepat  
11.2 Melakukan wawancara dengan orang lain 

tentang  ـ�ا���	ا 
 

 
4. Mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan, 
pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita 
dan bertanya jawab tentang 
  ا	��
ـ�

 
12.1 Bercerita tentang ـ�
 secara  tepat dan benar ا	��

dengan menggunakan kalimat berstruktur fiil 
mudhori’ dasar dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

12.2 melakukan tanya jawab tentang ـ�
 secara  ا	��
tepat dan benar dengan  menggunakan kalimat 
berstruktur  fiil mudhori’  dan  kata an, lan, lii 
  (ِل ��، أن،)

 
Membaca 
 
5. Memahami berbagai  ragam 

teks tulis  dalam bentuk 
gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau 
non fiksi melalui kegiatan 
membaca,  menganalisis dan 
menemukan pokok pikiran 
tentang ـ�ا���	ا  

 
 
13.1 Membaca kata, frase, kalimat tentang ـ�ا���	ا     

dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 
berterima dengan menggunakan kalimat 
berstruktur fiil mudhori’  + mashdar shorih 

13.2 Mengidentifikasi kata, frase atau kalimat dalam 
wacana tertulis tentang hobi dengan 
menggunakan  kalimat berstruktur fiil mudhori’  
+ mashdar shorih 

13.3 Menemukan informasi dari wacana tulis 
sederhana  tentang ـ�ا���	ا dengan menggunakan 
fiil mudhori’  + mashdar sharih 

 
 
6. Memahami berbagai  ragam 

teks tulis  dalam bentuk 
gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau 
non fiksi melalui kegiatan 
membaca,  menganalisis dan  
menemukan pokok pikiran 
tentang ـ�
  ا	��

 
14.1 Membaca kata, frase, kalimat tentang ـ�
 ا	��

dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 
berterima yang menggunakan fiil mudhori’ dan  
kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

14.2 Mengidentifikasi kata, frase atau kalimat dalam 
wacana tertulis tentang ـ�
 dengan ا	��
menggunakan kalimat berstruktur fiil mudhori’  
dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

14.3 Menemukan informasi dari wacana tulis 
sederhana  tentang ـ�
 dengan menggunakan ا	��
kalimat berstruktur fiil mudhori’  dan  kata an, 
lan, lii (،ِل ��، أن)  

 
Menulis  



 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 
7. Mengungkapkan pikiran, 

gagasan,  perasaan, 
pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan menulis 
tentang ـ�ا���	ا  

 
15.1 Menulis paragraf sederhana tentang ـ�ا���	ا dari 

beberapa teman sekelasnya  
15.2 Menulis beberapa hobi  ـ�ا���	ا yang disenangi   
 
 

 
8. Mengungkapkan pikiran, 

gagasan,  perasaan, 
pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan menulis 
tentang ـ�
  ا	��

 
16.1 Menulis paragraf sederhana tentang jenis-jenis 

 dengan menggunakan kalimat berstruktur ا	��
ـ�
fiil mudhori’  dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

16.2 Menulis profesi anggota keluarga siswa 
menggunakan kalimat berstruktur  fiil mudhori’  
dan  kata an, lan, lii (،ِل ��، أن)  

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  منهجية البحث
  مدخل البحث ونوعه

ل الكمي الكيفي على منهج البحث والتطوير أجري هذا البحث باملدخ
)R&D .(٣٦.وهي طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة  
  

  منهج تطوير املواد
  مالحظة  _١

إن القضايا الىت يالحظ عليها الباحث أثناء تنفيذ تعليم اللغة العربية باملدرسة   
ئن املدرس ىف تعليم مادة اللغة العلربية وذلك  بونتياناك أنه ال يطم٢الثانوية احلكومية 

وإن هذه املواد الىت ال تراعي واقع حياة . لعدم املواد املالئمة الىت بني أيدي الدارسني
آن فقدان هذا ىف . الدارس اليومية واملستوعبة للمصطلحات الىت يعايشها وحيتاج إليها

لفهم واملمارسة وتفقد جاذبية املواد املواد احلالية فهي الىت تشكل عبئا على الدارس ىف ا
  .فتكون صلة فهم املواد ضعيفة واحيانا معدومة فهو فقط يريد النجاح ىف االمتحان

 بونتياناك، فأراد الباحث أن ٢هذه املشكلة ظاهرة باملدرسة الثانوية احلكومية   
  . يطور املواد التعليمية الىت ىف الكتاب املدرسي املستخدم ذه املدرسة

  
  ديد منط التطويرحت _٢

 يف جمال إلنتاجالبحث املوجه على تطوير ا تصميم بحثهذه اليستخدم   
ون النظرية التربوية  هي سد الفجوة بني الباحثني الذين ينتجوأمهية هذا البحث. التعليم

 )Puslitjaknov( ٣٧وفقا لفريق البحث النامية. إلنتاجستخدمني هلذا امل اواملمارسني
دم إلنتاج منتجات ستخي الذى األساسي  التطويري هو البحثثن البحأالذين قالوا 

 ثن البح فيقول إ٣٨)Asim(ا عاصم موأ.  فعالية هذه املنتجاتجتربة و،حمددة
                                                 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. ( Bandung : Alfabata, 2008 )p. 
297 
37 Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan. ( Jakarta : Departemen Pendidikan     

Nasional, 2008 ) p. 8 
 
38 Asim, Sistematika Penelitian Pengembangan. ( Malang : Lembaga Penelitian UM, 2001 ) 
 
 



 

 

لتطوير والتحقق من صحة ل يتم استخدامها ذي الطويرالتهو  يف جمال التعليم التطويري
 (البحث يستخدم النموذج النظري مزيد من التفاصيل أن هذا .  لعملية التعلماتاملنتج

Conceptual Model(ر النماذج التحليلية وفّي ذيال الذي على حد سواء هو ، و
 .٣٩تطوير والروابط بني مكونااال وسيتم اتاملنتجمكونات 

. ٤٠وبانني وبوروانتو طوير للتطهو منالذى يراد به الكالم هنا  وإن منط التطوير  
هج على  وحتليل املنمبدئيليل  بعد التعديل بإجراء حتويرطملراحل يف عملية التاأما 

الدارسني للمستوى املتوسط، وحتليل مواد ، وحتليل خصائص مستوى الوحدة التعليمية
 واملرحلة التالية هي لتخطيط وتنظيم وتنفيذ .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

  املواد التعليميةفعالية لتحديد بستجرتطوير  من الالنتائجو. مشروع املواد التعليمية
 املدارس دارسيلاملواد التعليمية هي اللغة العربية و من خالل هذا البحث املطورة
 وبعد ذلك القيام بالتعديل ما مل . ىف هذا البحث هو من املنتجاتالكتابو الثانوية

 .يكن جيدا من املواد التعليمية

  :ح يف الرسم البياين التايلوض هو مط ىف هذا البحثنمالكون يوميكن أن 
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40 Munirah, Wirdatul, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab untuk Anak Prasekolah ( Usia 4 – 
6 Tahun ). ( Malang : Jurusan Sastra Prodi PBA UM, 2009 ) p. 60 
 
 

 التحليل املبدئي

 حتليل املنهج على مستوى الوحدة التعليمية

 حتليل خصائص الدارسني للمستوى املتوسط

 حتليل مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                    

  بوروانتومنط تطوير املواد التعليمية من بانني و                   
  إجراء التطوير_ ٣

 من خالل طوير التهذا جراء، و االذي سبق ذكره التطوير طستنادا إىل منا  
) ب( ، بدئيالتحليل امل) أ (ي، وه طويرتلجراءات اليت تطبق لاإلأما . خطوة اجرائية

  .عديلتال ولتجربةا) ج(تعليمية ، الواد املإعداد 
 
  ملبدئيشري التحليل اي و_أ

 : على النحو التايل املبدئيالتحليل يف ات النشاط

 .هج مستوى الوحدة التعليمية املنعن دراسة ال _

 .لغري الناطقني اربية م اللغة العيتعلعن مواد دراسة ال _

  . اعداد اخلطة التعليمية _
 املواد التعليمية اعداد _ب

 :على النحو التايل ، عليميةواد التامل إلعداد اتطواخل

 مي صياغة أهداف التعل_

 اعداد اخلطة التعليمية

 واد التعليميةاعداد امل

 جتربة

 التعديل

 اإلنتاج األخري



 

 

. ٢٠٠٨م تصاغ وفقا ملعايري الكفاءة يف تطوير مناهج اللغة يف عام يأهداف التعل
صل باللغة العربية ، على تطوير القدرة على التو) ١(هي م يف هذه املواد يأهداف التعل

 االستماع ، يضمن أربع املهارات اللغوية ، وه ، والذي يت ومكتوبةًحد سواء منطوقةً
ازدياد الوعي حول أمهية اللغة العربية كلغة ) ٢( .لكتابة، قراءة ، وا) الكالم(تحدث ال

.  اإلسالميدر لتعاليم الدينا املصأجنبية لتصبح أداة رئيسية للتعلم ، وخاصة يف تقدير
أن يكون وبالتايل ، . ةيثقاف  بني اللغة والثقافة وتوسيع آفاقالرتباطتطوير فهم ا) ٣(
  . عرب الرؤى الثقافية ، واالخنراط يف التنوع الثقايفون ويتوقعدارسونال

  حتديد الدروس_ 
لدرس الرابع ويعد هذا التحديد للمرحلة الثانية الىت تتكون من الدرسني، ا  

الىت تتكون من أربع موضوعات، وذلك " اهلواية"والدرس الرابع بـ . والدرس اخلامس
مث يليها موضوع الكالم حول . عبيد وهوايتهعن " حكاية " موضوع االستماع حول 

محيد مث يليها موضوع القراءة حول القصة عن . هوايتهمااحلوار بني أمحد وحممود عن 
  .لك موضوع الكتابة الىت حتتوى على التدريبات ىف الكتابةويأتى بعد ذ. وهوايته
الىت تتكون من أربع موضوعات، وذلك موضوع " املهنة"والدرس اخلامس بـ   

مث يليها موضوع الكالم حول احلوار . انسان ومهنتهعن " حكاية " االستماع حول 
رشدى مث يليها موضوع القراءة حول القصة عن . مهنة اإلنسانبني علي وعمر عن 

  .ويأتى بعد ذلك موضوع الكتابة الىت حتتوى على التدريبات ىف الكتابة. ومهنته
  حتديد أنشطة التعلّم_ 

إن لكل موضوعات قسما لتعليم اللغة العربية فهو املفردات اجلديدة،   
  .والنصوص، واألسئلة االستيعابية، والتركيب، والتدريبات

  عداد حمتويات الكتاب التعليميا_ 
مرشد املعلم ) ٣كلمة املؤلف، ) ٢الغالف، ) ١وحتتوى هذه احملتويات على   

) ٦املؤشرات، ) ٥أسس الكفاءة ىف كل درس، ) ٥غالف لكل موضوع، ) ٤
  . احملتويات احملددة وهي الىت تتكون من الدرسني وقد سبق الذكر ىف حتديد الدروس

  



 

 

  التجربة والتعديل_ ج
إن جتربة املواد التعليمية الىت أُجريت ىف حماولة للحصول على معلومات عن   

 عليميةواد التامل عديلتو. هاعديل ت اإىل عناية  ليتمأجزاء من املواد التعليمية الىت حتتاج 
 اليت تأخذ عليميةواد التامل بشأن هذا املوضوع من تحكيماتعلى أساس تقييم نفذت ال

  .متداالقتراحات اليت قُ التعليقات ومبالحظة
  :اجراءات هذا التطوير على الرسم البياين التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 حتكيم اخلرباء _٤

  اخلطوة األوىل
مستوى الوحدة التعليمية ومواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني على حتليل املنهج ( حتليل االحتياجات 

 حتليل اعداد اخلطة التعليمية اخلطوة الثانية

  املواد التعليميةاعداداخلطوة الثالثة 

  اخلطوة الرابعة
 جتربة

  اخلطوة اخلامسة
 تعديل

ج األخرياإلنتا  



 

 

باجلامعة  ىف قسم التربية حماضر من قبل عليميةواد التبثبات امل و العملوه  
ية احلكومية قسم الشريعة باجلامعة االسالم يف ة وحماضراالسالمية احلكومية بونتياناك

 من كلية كحد أدىن التعليم عربية وأكمالم اللغة الي يف تعلاناملختصبونتياناك ومها 
 ن من املدرسنيا واثن كل واحد منهما مشرفا للباحثالدراسات العليا ، وليس

ن من اواثن بونتياناك ١ىف املدرسة الثانوية احلكومية  املختصني ىف تعليم اللغة العربية
مع  بونتياناك ٢ىف املدرسة الثانوية احلكومية  ختصني ىف تعليم اللغة العربيةاملاملدرسني 
  .سنتني ما ال يقل عن عليملتلذوي اخلربة هم  و التعليم من املرحلة اجلامعية حد أدىن

 
  تعديل_ ٥

 بشأن هذا تحكيمات على أساس تقييم نفذت العليميةواد التامل عديلتإن   
  .متد التعليقات واالقتراحات اليت قُمبالحظة اليت تأخذ ةعليميواد التاملاملوضوع من 

  جتربة حمددة _٦
 الثانوية درسةاملمدرس اللغة العربية ىف على  تجريأُ ددة الىتاحمل وظلت التجربة  

  ٢الثانوية احلكومية  درسةامل  الثامن يفصلالف من مخسة دارسو  بونتياناك٢احلكومية 
   .اهلواية هو موضوع  اربوضوعوامل .بونتياناك

  : وتصميم التجربة على الرسم البياين التايل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لرسم البياين لتصميم التجربة احملددةا

  مشروع املواد التعليمية
 لتعليم اللغة العربية

 

 حتكيم اخلرباء

 جتربة حمددة
 

 تعديل
 

عرض نتائج 
التطوير



 

 

  
  تعديل_ ٧

 بشأن هذا املوضوع تحكيمات على أساس تقييم نفذت العليميةواد التامل عديلت  
  .متدقُ التعليقات واالقتراحات اليت مبالحظة اليت تأخذ عليميةواد التاملمن 

  
  منهج جتربة املواد املطورة

  جمتمع البحث وعينته_ ١
وجمتمع البحث ىف هذا البحث هم دارسو الصف الثامن للمرحلة الثانية 

وعين الباحث من كل .  دارسا٢٣٩ بونتياناك وعددهم ٢باملدرسة الثانوية احلكومية 
ع البحث ومن  من جمتم٢٣٩و.   Krichjeمن جمتمع البحث عينته بالنظر للجدول 

 طلبة لسبب ٤ طالبا، ولكن تعذّر ١٤٢ وتكون عينة هذا البحث % ٥املعيار اخلطأ 
  )١ىف امللحق . (  طالبا١٣٨املرض وغري ذلك، فعينة هذا البحث يكون 

  
  أدوات مجع البيانات_ ٢

 : على النحو التايلهذا البحثأدوات مجع البيانات يف   

 :عرفة ، وهذا اإلستبيان مل االستبيان_أ  

بونتياناك عن املواد ٢التقدير من مدرس اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية _ 
  التعليمية وفعاليتها بعد التدريب عن طريقة تعليمها

بونتياناك عن املواد ٢التقدير من دارسي اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية _ 
  .ن طريقة تعليمهاالتعليمية وفعاليتها بعد التدريب ع

  املالحظة_ ب  
 هذه قوم باملالحظات مباشرة حنوكل الوقائع املؤثّرة  ويسعى على أن ي إن الباحث

الوقائع هى عملية التعليم والتعلّم ومدى فعالية املواد التعليمية خالل تطويرها بل مدى 
  .مهاتزويد الفعالية للدارسني دافعيتهم ىف تعلّم اللغة العربية أثناء تعلي

  املقابلة_ ج  



 

 

صية قوم باملقابلة الشخف مظاهر البحث و هو يكشي و بعد ذلك أن الباحث
 لتناول  بونتياناك٢باملدرسة الثانوية احلكومية  الثامن درس اللغة العربية الصفمب

  . املعلومات الزائدة عن فعالية املواد التعليمية بعد التدريب عن طريق تعليمها
  

  االختبار _ د
أعدت لتقيس ) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم ( موعة من املثريات هو جم

وهو يعطى درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما . بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما
 واالختبار املستخدم ملقياس فعالية املواد التعليمية املطورة قبل جتربة املواد ٤١.للمفحوص

يق مطالبة الدارسني بإجابة األسئلة املعروضة ومتّ ذلك عن طر. التعليمية وبعدها
  .عليهم

على املعايري اإلثبات على  ، واد القدمية واملواد املطورة للتأكد من صحة املالدليل ك
  :النحو التايل 

  
  تصنيف النتائج

  البيان  وصف النجاح  املئوية  رقم
  يستخدم للتعليم   جيد  %١٠٠ -% ٨٠  ١

  مقبول  %٧٩ -% ٦٠  ٢
تعليم بقليل من يستخدم لل

  األثار
  ال يستخدم للتعليم  ناقص  %٥٩ -% ٥٠  ٣
  قابل للتغيري  ناقص جدا  %٥٠ >  ٤

  
  مصادر البيانات_ ٣

  :ومصادر البيانات ىف هذا البحث تتكون من   

                                                 
) ١٩٨٧دار الفكرى، : عمان ( ليبه  أسا– أدوته –البحث العلمي ، مفهومه ذوقان عبيدات وآخرون ،   41

  ١٢١ص 



 

 

 
 

P =       ∑xi x 100 % 
 ∑x 

  .بونتياناك٢مدرس اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية _ أ
  .بونتياناك٢احلكومية دارسوا الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية _ ب
  
  أسلوب حتليل البيانات_ ٤

هذا االسلوب . النسبة املئوية  حتليلاستخدم الباحث ىف حتليل البيانات طريقة  
خالل توزيع االستبيان من مدرس اللغة العربية ستخدم يف حتليل النتائج والبياناتي 

  .ودارسيها
انات على مدرس اللغة العربية  من نتائج صحة البي البياناتتحليل ل املستخدمرمزالو

  : على النحو التايلودارسيها لكل بند
 

 :الوصف 

P    :النسبة املئوية لكل بند 

 xi     :ركني يف كل سؤال البندتعدد املش 

 x    :بند واحدىفبشكل مثايل  األجوبة عدد  

  أرقام الثوابت:    ٪ ١٠٠
 
  :على النحو التايل يري املعااإلثبات على  للتأكد من صحة البيانات ، الدليل ك
  

  تصنيف النتائج
  البيان  وصف النجاح  املئوية  رقم

  ذو صدق جدا  %١٠٠ -% ٨٠  ١
يستخدم للتعليم من غري 

  التصحيح

  ذو صدق  %٧٩ -% ٦٠  ٢
يستخدم للتعليم بقليل من 

  التصحيح
  ال يستخدم للتعليم  ناقص ىف صدق  %٥٩ -% ٥٠  ٣
  قابل للتغيري  ليس ذا صدق  %٥٠ >  ٤



 

 

  
  عرض نتائج التطوير_ ٥

  نتائجو حيتوى عرض. هو العمل على النشاطات الثانوية الىت يف التحليالت  
  .البيانات الدقيق على اخلالصات املركبة، و املختصرات، و الرسوم التخطيطية

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ضوء نتائج تطوير مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا ىف: املبحث األول 
  املنهج على مستوى الوحدة التعليمية

   
عرض ) ٢(عرض مواد تعليم اللغة العربية ) ١(يقدم الباحث ىف هذا البحث   

النتائج من حتكيم اخلبري ىف تعليم اللغة العربية الىت حتتوى على النتائج من حتكيم اخلبري، 
ة املواد املطورة عرض النتائج من جترب) ٣(والتحليالت، واملناقشة على هذه النتائج 

للمجموعة  للمجموعة الصغرية الىت حتتوى على النتائج من جتربة املواد املطورة
التعديل على مواد تعليم اللغة ) ٤(الصغرية، والتحليالت، واملناقشة على البيانات 

  .العربية لغري الناطقني ا ىف املنهج على مستوى الوحدة التعليمية
  
  العربيةعرض مواد تعليم اللغة _ أ

تعليم اللغة العربية " حصل الباحث على مجع مواد تعليم اللغة العربية ىف كتاب   
والدرس الرابع بـ . الىت تتضمن من الدرسني، الدرس الرابع والدرس اخلامس" 
" حكاية " الىت تتكون من أربع موضوعات، وذلك موضوع االستماع حول " اهلواية"

ع الكالم حول احلوار بني عبيد حسن حامد عن مث يليها موضو. عبيد وهوايتهعن 
ويأتى بعد ذلك . محيد وهوايتهمث يليها موضوع القراءة حول القصة عن . هوايتهم

  .موضوع الكتابة الىت حتتوى على التدريبات ىف الكتابة
الىت تتضمن من أربع موضوعات، وذلك " املهنة"والدرس اخلامس بـ   

مث يليها موضوع الكالم . مع تاجر الطّعامن ع" حكاية " موضوع االستماع حول 
مث يليها موضوع القراءة حول القصة . مهنة اإلنسانحول احلوار بني علي وعمر عن 

ويأتى بعد ذلك موضوع الكتابة الىت حتتوى على التدريبات ىف . رشدى ومهنتهعن 
ية للصف وفيما يلى حمتوى الكتاب املطور للمرحلة الثان ) ٢ىف امللحق . ( الكتابة

 بونتياناك ويشمل كل درس ىف هذا ٢الثامن من املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
  : الكتاب املطور ما يلى 

  صفحة الغالف يكتب فيها املوضوع والصور الىت تتعلّق باملوضوع_ ١



 

 

  الكفاءة األساسية واملؤشرات_ ٢
  املفردات اجلديدة _ ٣
  النص باملوضوع املعين_ ٤
ئلة االستيعابية الىت حتتوى على األسئلة ملعرفة استيعاب الدارسني للنص األس_ ٥

  السابق
املعاجلة النحوية الىت حتتوى على البحث التركييب بالطريقة االستنباطية حيث _ ٦

  .تعرض األمثلة املأخوذة من النص املدروس مث يأتى بعدها االستنباط واخلالصة منها
 التمرينات لتوثيق فهم الدارسني وتثبيته ومراجعة التدريبات الىت حتتوى على_ ٧

  .الدروس وتكوين العملية التعليمية املرحية
  :وهاهي مكونات الكتاب املطور   

  "اهلواية " الدرس الرابع _ ١
" ويتضمن هذا الدرس من أربع موضوعات، وذلك موضوع االستماع حول   
ديد من املفردات الىت تتعلّق ، فيبتدئ هذا املوضوع بععبيد وهوايته عن " حكاية 

هواية، نشيط، حول املائدة، أتناول وغريها ونقدم فيما : بالنص، وهذه املفردات هي 
يلى بعض االقتراحات ألسلوب إجراء الدروس يف الكتاب املطور، أن يتعرف املدرس 
ا على املفردات ويعطى األمثلة ىف نطق املفردات جلميع الدارسني حىت فهموا واستطاعو

، وأن يقرأ املدرس عبيد وهوايته: ويأتى بعدها النص حول . استخدامها ىف اجلملة
. النص مرة واحدة بصوت واضح مسموعا مثّ يكلف الدارسني بأن يقرأوه قراءة صامتة

 ويأتى بعدها األسئلة اإلستيعابية، وأن يسأل املدرس بعض الدارسني عن فهم النص
ويأتى بعدها املعاجلة النحوية، . هم الدارسني للنصالذى قرأوه حىت يتيقن املدرس ف

حىت يوجه إىل التعرف على ) عن طريقة أسئلة بعدها ( وأن يبدأ املدرس ىف املناقشة 
القواعد الواردة ىف األمثلة واستخالصها وفهمها فهما تاما مث أثباا على السبورة قبل 

بات فهذه هي املرحلة املثلى ىف ويأتى بعدها التدري. اإلنتقال إىل حلّ التدريبات
ا متثّل اجلانب التطبيقى للنصوالقواعد املدروسة ىف فهم املواد , خطوات التدريس أل

هوايتهم،  موضوع الكالم حول احلوار بني عبيد حسن حامد عن مث يليها .كلها



 

 

: فيبتدئ هذا املوضوع بعديد من املفردات الىت تتعلّق بالنص، وهذه املفردات هي 
هواية، نشيط، حول املائدة، أتناول وغريها ونقدم فيما يلى بعض االقتراحات 
ألسلوب إجراء الدروس يف الكتاب املطور، أن يتعرف املدرس على املفردات ويعطى 

. األمثلة ىف نطق املفردات جلميع الدارسني حىت فهموا واستطاعوا استخدامها ىف اجلملة
، وأن يقرأ هوايتهمني عبيد حسن حامد عن احلوار ب :ويأتى بعدها النص حول 

املدرس النص مرة واحدة بصوت واضح مسموعا مثّ يكلف الدارسني بأن يقرأوه قراءة 
ويأتى بعدها األسئلة اإلستيعابية، وأن يسأل املدرس بعض الدارسني عن فهم . صامتة

الذى قرأوه حىت يتيقن املدرس فهم الدارسني للنص لتدريبات ويأتى بعدها ا. النص
ا متثّل اجلانب التطبيقى للنصفهذه هي املرحلة املثلى ىف خطوات التدريس أل ,

محيد  موضوع القراءة حول القصة عن مث يليها .والقواعد املدروسة ىف فهم املواد كلها
فيبتدئ هذا املوضوع بعديد من املفردات الىت تتعلّق بالنص، وهذه املفردات وهوايته، 

شيط، حول املائدة، أتناول وغريها ونقدم فيما يلى بعض االقتراحات هواية، ن: هي 
ألسلوب إجراء الدروس يف الكتاب املطور، أن يتعرف املدرس على املفردات ويعطى 

. األمثلة ىف نطق املفردات جلميع الدارسني حىت فهموا واستطاعوا استخدامها ىف اجلملة
، وأن يقرأ املدرس النص مرة واحدة تههواي محيد ويأتى بعدها النص حول القصة عن

ويأتى بعدها . بصوت واضح مسموعا مثّ يكلف الدارسني بأن يقرأوه قراءة صامتة
األسئلة اإلستيعابية، وأن يسأل املدرس بعض الدارسني عن فهم النص الذى قرأوه حىت 

املثلى ىف ويأتى بعدها التدريبات فهذه هي املرحلة . يتيقن املدرس فهم الدارسني للنص
ا متثّل اجلانب التطبيقى للنصوالقواعد املدروسة ىف فهم املواد , خطوات التدريس أل

  .ويأتى بعد ذلك موضوع الكتابة الىت حتتوى على التدريبات ىف الكتابة  كلها
  
  
  "املهنة " الدرس اخلامس _ ٢

مع " ويتضمن هذا الدرس من أربع موضوعات، وذلك موضوع االستماع حول 
، فيبتدئ هذا املوضوع بعديد من املفردات الىت تتعلّق بالنص، وهذه   "اجر الطعامت



 

 

أشترى، لذيذ، أسأل، جتارة وغريها ونقدم فيما يلى بعض االقتراحات : املفردات هي 
ألسلوب إجراء الدروس يف الكتاب املطور، أن يتعرف املدرس على املفردات ويعطى 

.  الدارسني حىت فهموا واستطاعوا استخدامها ىف اجلملةاألمثلة ىف نطق املفردات جلميع
، وأن يقرأ املدرس النص مرة واحدة مع تاجر الطعام: ويأتى بعدها النص حول 

ويأتى بعدها . بصوت واضح مسموعا مثّ يكلف الدارسني بأن يقرأوه قراءة صامتة
الذى قرأوه حىت األسئلة اإلستيعابية، وأن يسأل املدرس بعض الدارسني عن فهم النص 

ويأتى بعدها املعاجلة النحوية، وأن يبدأ املدرس ىف . يتيقن املدرس فهم الدارسني للنص
حىت يوجه إىل التعرف على القواعد الواردة ىف ) عن طريقة أسئلة بعدها ( املناقشة 

 األمثلة واستخالصها وفهمها فهما تاما مث أثباا على السبورة قبل اإلنتقال إىل حلّ
ويأتى بعدها التدريبات فهذه هي املرحلة املثلى ىف خطوات التدريس ألا . التدريبات

موضوع مث يليها .والقواعد املدروسة ىف فهم املواد كلها, متثّل اجلانب التطبيقى للنص 
فيبتدئ هذا املوضوع بعديد مهنة اإلنسان، الكالم حول احلوار بني علي وعمر عن 

املشتسفى، طبيب، يعاجل، : ق بالنص، وهذه املفردات هي من املفردات الىت تتعلّ
املريض وغريها ونقدم فيما يلى بعض االقتراحات ألسلوب إجراء الدروس يف الكتاب 
املطور، أن يتعرف املدرس على املفردات ويعطى األمثلة ىف نطق املفردات جلميع 

 : بعدها النص حول ويأتى. الدارسني حىت فهموا واستطاعوا استخدامها ىف اجلملة
، وأن يقرأ املدرس النص مرة واحدة بصوت مهنة اإلنساناحلوار بني علي وعمر عن 

ويأتى بعدها األسئلة . واضح مسموعا مثّ يكلف الدارسني بأن يقرأوه قراءة صامتة
اإلستيعابية، وأن يسأل املدرس بعض الدارسني عن فهم النص الذى قرأوه حىت يتيقن 

ويأتى بعدها التدريبات فهذه هي املرحلة املثلى ىف . دارسني للنصاملدرس فهم ال
ا متثّل اجلانب التطبيقى للنصوالقواعد املدروسة ىف فهم املواد , خطوات التدريس أل

فيبتدئ هذا املوضوع رشدى ومهنته،  موضوع القراءة حول القصة عن مث يليها .كلها
صحايف، الشريكة، : هذه املفردات هي بعديد من املفردات الىت تتعلّق بالنص، و

األخبار، يوفّر وغريها ونقدم فيما يلى بعض االقتراحات ألسلوب إجراء الدروس يف 
الكتاب املطور، أن يتعرف املدرس على املفردات ويعطى األمثلة ىف نطق املفردات 



 

 

 ويأتى بعدها النص. جلميع الدارسني حىت فهموا واستطاعوا استخدامها ىف اجلملة
، وأن يقرأ املدرس النص مرة واحدة بصوت واضح رشدى ومهنته حول القصة عن

ويأتى بعدها األسئلة اإلستيعابية، . مسموعا مثّ يكلف الدارسني بأن يقرأوه قراءة صامتة
وأن يسأل املدرس بعض الدارسني عن فهم النص الذى قرأوه حىت يتيقن املدرس فهم 

تدريبات فهذه هي املرحلة املثلى ىف خطوات التدريس ويأتى بعدها ال. الدارسني للنص
ا متثّل اجلانب التطبيقى للنصويأتى بعد   والقواعد املدروسة ىف فهم املواد كلها, أل

  .ذلك موضوع الكتابة الىت حتتوى على التدريبات ىف الكتابة
  
  املراجع_ ٣

 لتطوير املواد وتتضمن هذه املراجع على الكتب الىت استخدمها الباحث املطور
  . التعليمية

  
  بريعرض النتائج من حتكيم اخل_ ب
  النتائج من حتكيم اخلبري_ 

إن العمل على حتكيم اخلبري ينعقد قبل التجربة باموعة الصغرية وذلك ىف   
وكان اخلبري ىف تعليم اللغة العربية هو السيد  . ٢٠١٠األسبوع الثالث شهر فرباير 

ستري، احملاضر ىف شعبة اللغة العربية قسم التربية اجلامعة حممد أمني سانتوسو املاج
اإلسالمية احلكومية بونتياناك، والسيدة وقيم املاجستري، احملاضرة ىف قسم الشريعة 

  . اجلامعة اإلسالمية احلكومية بونتياناك
ومن العمل على حتكيم اخلبري أن الباحث املطور حصل على أن يضم النتائج   

 وكان ٣ناصر التقدير الىت تتضمن عليها اإلستبيان هى ىف امللحق وع. من اخلبري
الباحث يتناول أيضا النتائج من حتكيم اخلبري وذلك من االقتراحات والتدخالت 

استخدام ) ١وهذه االقتراحات والتعليقات هي . والتعليقات عن املواد املطورة
تغيري التعبريات ) ٢لعربية، املفردات الشائعة  والىت استخدمها الناطقني باللغة ا

  .تغيري التعبريات للمؤشرات ىف مهارات اللغة األربع) ٣املستخدمات للتدريبات، 



 

 

  
  التحليالت واملناقشة على هذه النتائج_ 

  املواد التعليمية
وفقا من نتائج حتليل حتكيم اخلبري ىف جمال تعليم اللغة العربية أنه حصلت   

من حتليل البيانات واخلصائص املعينة أن املواد ونعرف  . % ٨٨،٩النتيجة على 
املطورة تتصف بصفة جيدة و ذات ثبات ونستطيع أن نستخدم هذه املواد للقيام 

 والشرح ،٤ووفقا من بيانات حتكيم اخلبري الىت تعرض ىف امللحق . بتعليم اللغة العربية
  :من هذه البيانات فيما يلى 

 ) %١٠٠( من املستجيبني ٢:  والكفاءة األساسية  إن مالئمة املواد مبعيار الكفاءة
ومن  . %١٠٠ واملعدلة املائوية ٨واموع احملصول هو . جييب أا جيد جدا

اخلصائص املعينة أن نقول إن مالئمة املواد مبعيار الكفاءة والكفاءة األساسية تدخل ىف 
  .صفة ذات صدق جدا

. جييب أا جيد جدا ) %١٠٠(بني  من املستجي٢: إن وضوح األغراض واملؤشرات 
ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن  . %١٠٠ واملعدلة املائوية ٨واموع احملصول هو 

  .وضوح األغراض واملؤشرات تدخل ىف صفة ذات صدق جدا
. جييب أا جيد جدا ) %١٠٠( من املستجيبني ٢: إن نظام عرض املواد التعليمية 

ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن  . %١٠٠واملعدلة املائوية  ٨واموع احملصول هو 
  .نظام عرض املواد التعليمية تدخل ىف صفة ذات صدق جدا

جييب  ) %١٠٠( من املستجيبني ٢: إن تدرج املواد التعليمية من السهلة إىل الصعبة 
ص ومن اخلصائ . %١٠٠ واملعدلة املائوية ٨واموع احملصول هو . أا جيد جدا

  املعينة أن نقول إن تدرج املواد التعليمية من السهلة إىل الصعبة
  .تدخل ىف صفة ذات صدق جدا

جييب أنه جيد  ) % ٣٧،٥(  من املستجيبني ١: إن مالئمة املواد بقدرات الدارسني 
 ٧واموع احملصول هو . جييب أنه جيد جدا ) % ٥٠(  من املستجيبني ١و 

 ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن مالئمة املواد بقدرات .% ٨٧،٥واملعدلة امللئوية 
  .الدارسني تدخل ىف صفة ذات صدق جدا



 

 

جييب أنه جيد  ) % ٣٧،٥(  من املستجيبني ١:  إن مالئمة املواد باحتياج الدارسني 
 ٧واموع احملصول هو . جييب أنه جيد جدا ) % ٥٠(  من املستجيبني ١و 

 ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن مالئمة املواد بقدرات .% ٨٧،٥واملعدلة امللئوية 
  .الدارسني تدخل ىف صفة ذات صدق جدا

 من ١جييب أنه جيد جدا و ) % ٥٠(  من املستجيبني ١:  إن وضوح اللغة ىف املواد 
 واملعدلة امللئوية ٧واموع احملصول هو . جييب أنه جيد ) % ٣٧،٥( املستجيبني 

ص املعينة أن نقول إن مالئمة املواد بقدرات الدارسني تدخل ومن اخلصائ. % ٨٧،٥
  .ىف صفة ذات صدق جدا

 من ١جييب أنه جيد جدا و ) % ٥٠(  من املستجيبني ١: إن عرض أمثلة املواد 
 واملعدلة امللئوية ٧واموع احملصول هو . جييب أنه جيد ) % ٣٧،٥( املستجيبني 

ل إن مالئمة املواد بقدرات الدارسني تدخل ومن اخلصائص املعينة أن نقو. % ٨٧،٥
  .ىف صفة ذات صدق جدا

  
  نظام خاص للمواد التعليمية

جييب أا  ) %١٠٠( من املستجيبني ٢:  إن مالئمة نظام خاص للمواد باملؤشرات 
ومن اخلصائص املعينة  . %١٠٠ واملعدلة املائوية ٨واموع احملصول هو . جيد جدا

  .اص للمواد باملؤشرات تدخل ىف صفة ذات صدق جداأن نقول إن نظام خ
(  من املستجيبني ١: إن تنوع عرض نظام خاص للمواد و يالئم باحتياج الدارسني 

. جييب أنه جيد ) % ٣٧،٥(  من املستجيبني ١جييب أنه جيد جدا و ) % ٥٠
 نقول ومن اخلصائص املعينة أن. % ٨٧،٥ واملعدلة امللئوية ٧واموع احملصول هو 

إن تنوع عرض نظام خاص للمواد و يالئم باحتياج الدارسني تدخل ىف صفة ذات 
  .صدق جدا

جييب أنه جيد  ) % ٥٠(  من املستجيبني ١ :إن سهولة و تنوع نظام خاص للمواد 
 ٧واموع احملصول هو . جييب أنه جيد ) % ٣٧،٥(  من املستجيبني ١جدا و

اخلصائص املعينة أن نقول إن سهولة و تنوع نظام ومن . % ٨٧،٥واملعدلة امللئوية 
  .خاص للمواد تدخل ىف صفة ذات صدق جدا



 

 

 من ١جييب أنه جيد جدا و ) % ٥٠(  من املستجيبني ١:  إن وضوح املدلوالت 
 واملعدلة امللئوية ٧واموع احملصول هو . جييب أنه جيد ) % ٣٧،٥( املستجيبني 

ن نقول إن وضوح املدلوالت تدخل ىف صفة ذات ومن اخلصائص املعينة أ. % ٨٧،٥
  .صدق جدا

  
  جاذبية املواد التعليمية

. جييب أا جيد جدا ) %١٠٠( من املستجيبني ٢: إن وضع الصور اجلذّابة ىف املواد 
ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن  . %١٠٠ واملعدلة املائوية ٨واموع احملصول هو 

  .واد تدخل ىف صفة ذات صدق جداوضع الصور اجلذّابة ىف امل
 من ١جييب أنه جيد جدا و ) % ٥٠(  من املستجيبني ١: إن مالئمة الصور باملواد 

 واملعدلة امللئوية ٧واموع احملصول هو . جييب أنه جيد ) % ٣٧،٥( املستجيبني 
ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن مالئمة الصور باملواد تدخل ىف صفة . % ٨٧،٥

  .دق جداذات ص
 ) % ٧٥(  من املستجيبني ٢: حجم، نوع األحرف ، واملساحة : إن مالئمة الوسع 

ومن  ) . % ٧٥(  واملعدلة املائوية ٦واموع احملصول هو . جييب أا جيد
حجم، نوع األحرف ، واملساحة تدخل : اخلصائص املعينة أن نقول إن مالئمة الوسع

  .ىف صفة ذات صدق
واموع . جييب أا جيد ) % ٧٥(  من املستجيبني ٢: خطيط إن التلون ىف الت

ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن  ) . % ٧٥(  واملعدلة املائوية ٦احملصول هو 
  .التلون ىف التخطيط تدخل ىف صفة ذات صدق

 من ١جييب أا جيد و  ) ٣٧،٥(  من املستجيبني ١: إن الغالف يصف عن املواد 
(  واملعدلة املائوية ٥واموع احملصول هو . جييب أا كفاية ) % ٢٥( املستجيبني 

ومن اخلصائص املعينة أن نقول إن الغالف يصف عن املواد تدخل ىف  ) . % ٦٢،٥
  .صفة ذات صدق

      



 

 

  عرض البيانات من نتائج التجربة من جمموعة التجربة الصغرية_ ج
  نتائج التجربة من اموعة الصغرية_ 

على جتربة من جمموعة التجربة الصغرية  ينعقد ىف املدرسة الثانوية إن العمل   
وىف العمل على جتربة  . ٢٠١٠ من فرباير ٢٣ بونتياناك وذلك ىف التاريخ ٢احلكومية 

من جمموعة التجربة الصغرية، أن املواد املطورة تجرب على مدرسة تعليم اللغة العربية 
 تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية هي السيدة مرضياتى هيبىت، مدرسة

   ) ٥امللحق (  بونتياناك ٢ أنفار من طلبة املدرسة الثانوية احلكومية ٦بونتياناك، و٢
التجربة من جمموعة التجربة الصغرية  أن الباحث املطور  ومن هذا العمل على  

الثانوية احلكومية   املدرسة أنفار من الطلبة و مدرسة٦حصل على أن يضم النتائج من 
 أنفار من الطلبة عند القيام بالتجربة مع جمموعة ٦وأما نتائج املقابلة مع . بونتياناك٢

  ٥التجربة الصغرية فتعرض ىف امللحق 
وفقا من التجربة مع جمموعة التجربة الصغرية أن الباحث املطور يتناول   

وإن الطلبة جيذم .  تنفيذ املواد املطورةالبيانات أن الطلبة يشعرون بالفرح والسهلة ىف
أضف إىل ذلك أن يزداد فهم الطلبة باستخدام املواد . التخطيط والصورة املعروضة

  .املطورة وذلك ملا ىف املواد املطورة ما يسهل أمور الطلبة ىف فهم املفردات والتدريبات
بلة مع املدرسة أن الباحث  وفقا من املقا٦ونتائج املقابلة مع املدرسة ىف امللحق   

. املطور يتناول البيانات أن املواد املطورة جيدة حىت يسهل عليها إيصاهلا على الطلة 
وإن املدرسة يسهل عليها تنفيذ النشاطات للطلبة باملواد املطورة ويسهل عليها أيضا 

ة على تنفيذ أضف إىل ذلك أن املواد املطورة تساعد املدرس. فهم املدلوالت للنشاطات
تعليم اللغة العربية كما أا يسهل عليها ىف إشراف الطلبة للوصول اىل املؤشرات الىت 

  .ىف املواد باستخدام املواد املطورة
  

  التحليالت واملناقشة على البيانات من نتائج التجربة_ 
وفقا ىف حتليل البيانات من التجربة مبجموعة التجربة الصغرية الىت قام ا   

 ٩١،٧ بونتياناك، أنه حصل على ٢ طلبة من املدرسة الثانوية احلكومية ٦لباحث من ا



 

 

وفقا من نتائج حتليل البيانات و الوصف املعين، أن املواد املطورة تدخل بصفة  . %
  .ذات صدق ويسمح استخدام املواد املطورة ىف تعليم اللغة العربية

 ٥ة التجربة الصغرية والىت ىف امللحق وفقا من البيانات الىت من التجربة مبجموع  
  :أن التحليل للنتائج من التجربة باموعة الصغرية كما يلى 

 ١و" نعم"جييبون  ) % ٨٣،٣(  من املستجيبني ٥: السهولة ىف فهم املواد املطورة 
 باملعدلة املائوية ٥واموع احملصول هو " . ال"جييب  ) % ١٦،٧( من املستجيبني 

 تدخل السهولة ىف فهم املواد املطورةنظرا للوصف املعين أن نقول أنّ و. % ٨٣،٣
  .بصفة ذات صدق

 ) % ١٠٠(  من املستجيبني ٦ : السهولة ىف تنفيذ النشاطات ىف املواد املطورةإن 
ونظرا للوصف  . % ١٠٠ باملعدلة املائوية ٦واموع احملصول هو " . نعم"جييبون 

 تدخل بصفة ذات  املواد املطورةتنفيذ النشاطات ىفولة ىف السهاملعين أن نقول أنّ 
  . صدق

 % ٨٣،٣(  من املستجيبني ٥ : االرشادات الستخدام املواد املطورة سهلة للفهمإن 
واموع احملصول هو " . ال"جييب  ) % ١٦،٧(  من املستجيبني ١و" نعم"جييبون ) 
االرشادات ين أن نقول أنّ ونظرا للوصف املع. % ٨٣،٣ باملعدلة املائوية ٥

  . تدخل بصفة ذات صدقالستخدام املواد املطورة سهلة للفهم
" . نعم"جييبون  ) % ١٠٠(  من املستجيبني ٦ : الفرح ىف استخدام املواد املطورةإن 

ونظرا للوصف املعين أن نقول أنّ  . % ١٠٠ باملعدلة املائوية ٦واموع احملصول هو 
  .  تدخل بصفة ذات صدقاملواد املطورةالفرح ىف استخدام 

 ) % ١٠٠(  من املستجيبني ٦ :  ىف املواد التعليميةجيذب الطلبةالصور املعروضة إن 
ونظرا للوصف  . % ١٠٠ باملعدلة املائوية ٦واموع احملصول هو " . نعم"جييبون 

دخل بصفة ذات  ت ىف املواد التعليميةجيذب الطلبةالصور املعروضة املعين أن نقول أنّ 
  . صدق

 ٨٣،٣(  من املستجيبني ٥ : استخدام املواد املطورةب  بعد أن تعلّم يترقىإن فهم الطلبة
واموع احملصول " . ال"جييب  ) % ١٦،٧(  من املستجيبني ١و" نعم"جييبون  ) %



 

 

  يترقىونظرا للوصف املعين أن نقول أنّ فهم الطلبة. % ٨٣،٣ باملعدلة املائوية ٥هو 
  . تدخل بصفة ذات صدقاستخدام املواد املطورةب بعد أن تعلّم

  
  التعديل على اإلنتاج من املواد املطورة_ د

وفقا من البيانات السابقة ذكرها أن املواد املطورة تتصف بصفة ذات صدق   
وإمنا التصحيح من التعليقات واالقتراحات من اخلبري . وال حتتاج إىل التصحيح

 وهذه هي ٢واملواد املطورة املصححة ىف امللحق . ملواد املطورةواملدرسة حنو ا
  :التعليقات واالقتراحات من اخلبري ومن التجربة باموعة الصغرية 

  املؤشرات الىت ىف املواد املطورة_ ١
  االستماع_ 

  التعرف على نطق الكلمات املعبرة  _ 
  احملاكاة على األصوات  _ 
  ماتمعرفة معاىن الكل  _ 

  الكالم_ 
  تقدمي السؤال  _ 
  اإلجابة  _ 
  السؤال واجلواب  _ 
  تقدمي القصة شفويا  _ 

  القراءة _ 
  نطق األحرف والكلمات   _ 
  وضع اإلشكال للكلمات  _ 
  معرفة معاىن النصوص  _ 

  الكتابة_ 
  ابدال الصوت كتابة  _ 
  )امالء( احلوار بالكتابة   _ 



 

 

  )اء  انش( تقدمي القصة كتابة   _ 
  صياغ التدريبات ووضع األمثلة من قبل_ ٢

ىف املواد املطورة الىت مل تصحح أن التدريبات بغري األمثلة، وهذه األمثلة مهمة جدا 
   .ملساعدة الطلبة على القيام بالتدريبات

  
  عرض البيانات من نتائج التجربة من جمموعة التجربة الكبرية_ هـ
  كبريةنتائج التجربة من اموعة ال_ 

ينعقد ىف املدرسة الثانوية إن العمل على جتربة من جمموعة التجربة الكبرية    
وىف  . ٢٠١٠  من مارس٢٣ – من فرباير ٢٤ بونتياناك وذلك ىف التاريخ ٢احلكومية 

ىف  مل على جتربة من جمموعة التجربة الكبرية، أن املواد املطورة جيرى عليها الباحثالع
   . بونتياناك٢ة الثانوية احلكومية املدرسطالبا من ١٣٨، وربيةعملية تعليم اللغة الع

التجربة من جمموعة التجربة الكبرية  أن الباحث املطور  ومن هذا العمل على  
. بونتياناك٢الثانوية احلكومية   طالبا من املدرسة١٣٨حصل على أن يضم النتائج من 

يان للمدرسني عن عملية التعليم  طالبا وتوزيع االستب١٣٨وأما نتائج االستبيان من 
الذى قام ا الباحث املعلّم عند القيام بالتجربة مع جمموعة التجربة الكبرية فتعرض ىف 

   ٧امللحق 
وفقا من التجربة مع جمموعة التجربة الكبرية أن الباحث املطور يتناول البيانات   

م التخطيط . رةأن الطلبة يشعرون بالفرح والسهلة ىف تنفيذ املواد املطووإن الطلبة جيذ
أضف إىل ذلك أن يزداد فهم الطلبة باستخدام املواد املطورة . والصورة املعروضة

  .وذلك ملا ىف املواد املطورة ما يسهل أمور الطلبة ىف فهم املفردات والتدريبات
 وفقا من االستبيان من الطلبة أن ٨ونتائج االستبيان من الطلبة ىف امللحق   

احث املطور يتناول البيانات أن املواد املطورة جيدة حىت يسهل عليهم التعلّم على الب
وإن الطلبة يسهل عليهم تنفيذ النشاطات باملواد املطورة ويسهل عليهم . املواد املطورة 

أضف إىل ذلك أن املواد املطورة تساعد الطلبة على . أيضا فهم املدلوالت للنشاطات
العربية كما أا يسهل عليهم الوصول اىل املؤشرات الىت ىف املواد تنفيذ تعلّم اللغة 

  .باستخدام املواد املطورة



 

 

  
  
  

  التحليالت واملناقشة على البيانات من نتائج التجربة_ 
وفقا ىف حتليل البيانات من التجربة مبجموعة التجربة الكبرية الىت قام ا   

 بونتياناك، أنه حصل على ٢كومية  طلبة من املدرسة الثانوية احل٦الباحث من 
وفقا من نتائج حتليل البيانات و الوصف املعين، أن املواد املطورة تدخل  . % ٧٦،٥١

  .بصفة ذات صدق ويسمح استخدام املواد املطورة ىف تعليم اللغة العربية
 ٧وفقا من البيانات الىت من التجربة مبجموعة التجربة الكبرية والىت ىف امللحق   

  :ن التحليل للنتائج من التجربة باموعة الكبرية كما يلى أ
 ٤٧و" نعم"جييبون  ) %٦٤،٤(  من املستجيبني ٨٥: السهولة ىف فهم املواد املطورة 

 باملعدلة املائوية ٨٥واموع احملصول هو " . ال "ونجييب ) % ٣٥،٦( من املستجيبني 
هولة ىف فهم املواد املطورة تدخل ونظرا للوصف املعين أن نقول أنّ الس. %٦٤،٤

  .بصفة ذات صدق
 ) % ٧٢،٠(  من املستجيبني ٩٥ : السهولة ىف تنفيذ النشاطات ىف املواد املطورةإن 

واموع احملصول هو " ال"جييبون  ) % ٢٨،٠(  من املستجيبني ٣٧و " نعم"جييبون 
تنفيذ السهولة ىف ل أنّ ونظرا للوصف املعين أن نقو . % ٧٢،٠ باملعدلة املائوية ٩٥

  .  تدخل بصفة ذات صدق املواد املطورةالنشاطات ىف
 %٦٥،٩(  من املستجيبني ٨٧ : االرشادات الستخدام املواد املطورة سهلة للفهمإن 
واموع احملصول " . ال"جييبون  ) %٣٤،١(  من املستجيبني ٤٥و" نعم"جييبون ) 

االرشادات ا للوصف املعين أن نقول أنّ ونظر. %٦٥،٩ باملعدلة املائوية ٨٧هو 
  . تدخل بصفة ذات صدقالستخدام املواد املطورة سهلة للفهم

جييبون  ) % ٩٠،٩(  من املستجيبني ١٢٠ : الفرح ىف استخدام املواد املطورةإن 
 ١٢٠واموع احملصول هو " . ال"جييبون  ) % ٩،١(  من املستجيبني ١٢و " نعم"

الفرح ىف استخدام ونظرا للوصف املعين أن نقول أنّ  . % ٩٠،٩ باملعدلة املائوية
  .  تدخل بصفة ذات صدق جدااملواد املطورة



 

 

 ٨٨،٦(  من املستجيبني ١١٧ :  ىف املواد التعليميةجيذب الطلبةالصور املعروضة إن 
واموع ". ال"جييبون  ) % ١١،٤(  من املستجيبني ١٥و " نعم"جييبون  ) %

ونظرا للوصف املعين أن نقول أنّ  . % ٨٨،٦ باملعدلة املائوية ١١٧احملصول هو 
  .  تدخل بصفة ذات صدق جدا ىف املواد التعليميةجيذب الطلبةالصور املعروضة 

(  من املستجيبني ١٠٢ : استخدام املواد املطورةب  بعد أن تعلّم يترقىإن فهم الطلبة
واموع " . ال"جييبون  ) %٢٢،٧(  من املستجيبني ٣٠و" نعم"جييبون  ) %٨٨،٣

ونظرا للوصف املعين أن نقول أنّ فهم . %٨٨،٣ باملعدلة املائوية ١٠٢احملصول هو 
  . تدخل بصفة ذات صدق جدااستخدام املواد املطورةب  بعد أن تعلّم يترقىالطلبة

  
  عرض البيانات من االختبار _ و

  عرض البيانات من نتائج االختبار القبلى_ 
راء عملية التجربة باموعة الكبرية، قام الباحث باختبار الطلبة ملعرفة قبل إج  

وأن حيثّ الباحث ىف ذلك على الطلبة بالعمل . استيعام حنو املواد القدمية وفهمهم
وكانت نتائج هذا اإلختبار أساسا لتطوير املواد . على تقدمي األجوبة لألسئلة املطروحة

  :وفيما يلى جدول نتائجهم ىف االختبار القبلى .  واحتياجهمالتعليمية املناسبة بقدرام
  

  ١٠ اجلدول 
  نتائج الطلبة ىف االختبار القبلى 

  "أ " للفصل 
  البيانات  النتائج  األمساء  الرقم
  ناقص جدا  ٤٩  أديليا تانياسارى  ١
  ناقص جدا  ٣٥  أغوس موليانا  ٢
  ناقص جدا  ٤٠  أمحد إدروس  ٣
  ناقص جدا  ٤٠  أنديىن بوجى ليستارى  ٤
  ناقص جدا  ٢٠  بيما إميان أكرب  ٥
  ناقص جدا  ٢٥  بيما هادى سابوترا  ٦



 

 

  ناقص جدا  ٤١  خري الرمضان  ٧
  ناقص جدا  ٤٨  ضحى  ٨
  ناقص جدا  ٣٠  إيلفينا  ٩
  ناقص جدا  ٢٧  إيتا جونيارىن  ١٠
  ناقص جدا  ٢٨  عفة يولياىن  ١١
  ناقص جدا  ٤١  فرحة نساء  ١٢
  داناقص ج  ٤٩  غوناوان بارابووو  ١٣
  ناقص جدا  ٣٠  حرسان اخلري العزيز  ١٤
  ناقص جدا  ٣٥  حسن الفوزية  ١٥
  ناقص جدا  ٢٥  عزة فخريىت  ١٦
  ناقص جدا  ٤١  حممد بايو رمحاىن  ١٧
  ناقص جدا  ٣٠  ميىت أبرياىن  ١٨
  ناقص جدا  ٢٩  حممد فريضا جولياندى  ١٩
  ناقص جدا  ٣٢  حممد أسكار  ٢٠
  ناقص جدا  ٢٥  حممد رزالدى يوليانشاه  ٢١
  ناقص جدا  ٣٩  مشيطة أجنجاراىن  ٢٢
  ناقص جدا  ٣٢  حممد زكي عبد الشهري  ٢٣
  ناقص جدا  ٢٦  نور ماسارى  ٢٤
  ناقص جدا  ٣٤  نور الفضيلة  ٢٥
  ناقص جدا  ٢٧  أكتيفيانا سوكاواتى  ٢٦
  ناقص جدا  ٢٩  بوترى بيستارى  ٢٧
  ناقص جدا  ٤٠  رمحت  ٢٨
  ناقص جدا  ٣١  رزقى موالنا  ٢٩
  ناقص جدا  ٤٨  رىب سابوترا  ٣٠
  ناقص جدا  ٣٢  سري ليل واتى  ٣١
  ناقص جدا  ٣٩  شريفة رابطة علوية  ٣٢
  ناقص جدا  ٤٧  شريف الدين  ٣٣
  ناقص جدا  ٤٠  أمى كلثوم  ٣٤



 

 

  ناقص جدا  ٤٩  فطرا سودراجت  ٣٥
  

  "ج " للفصل الثامن 
  البيانات  النتائج  األمساء  الرقم
  ناقص جدا  ٤٠  أديتيا ويرا ناندا  ١
  ناقص جدا  ٣٥  ألدى ريزالدى  ٢
  ناقص جدا  ٢٧  أجنجى تياراىن بوترى  ٣
  ناقص جدا  ٣٠  باغوس دوى شاه بوترا  ٤
  ناقص جدا  ٢٧  ديىن واردانا  ٥
  ناقص جدا  ٤٣  ديسى سيسواتى  ٦
  ناقص جدا  ٤٣  ضياء الصفوة  ٧
  ناقص جدا  ٣٧  دوي رامحادا بوترا  ٨
  ناقص جدا  ٤٣  إيكو سوبرايتنو  ٩
  جداناقص   ٣٠  فاطمة نور وسيلة  ١٠
  ناقص جدا  ٢٩  حارناوان شافعي  ١١
  ناقص جدا  ٢٩  حفظا حفيظ  ١٢
  ناقص جدا  ٣١  كونيانشاه  ١٣
  ناقص جدا  ٤٤  لفطفى فخر الفوزى  ١٤
  ناقص جدا  ٣٥  ماريىن نور اهلداية  ١٥
  ناقص جدا  ٤٠  مارليان كوسوانتو  ١٦
  ناقص جدا  ٤٩  ميس أرديانتو جنيد  ١٧
  ناقص جدا  ٢٧  حممد سعد  ١٨
  ناقص جدا  ٢٨  ذو الفقريانحممد   ١٩
  ناقص جدا  ٢١  ناندا سابتا كورنيوان  ٢٠
  ناقص جدا  ٤٠  نيلشيه بارماتا سارى  ٢١
  ناقص جدا  ٣٨  راحايو دوى د  ٢٢
  ناقص جدا  ٣٢  رفقة نور هداية  ٢٣
  ناقص جدا  ٤٩  رفقى أديتيا  ٢٤



 

 

  ناقص جدا  ٤١  ريىن يسرانية  ٢٥
  ناقص جدا  ٣٩  رزقى أملية  ٢٦
  ناقص جدا  ٢٧  وراىن سيسوون  ٢٧
  ناقص جدا  ٣١  سلمى فريوىل  ٢٨
  ناقص جدا  ٤٤  سيىت نور حسنة  ٢٩
  ناقص جدا  ٤٠  سرى إنداوارىن  ٣٠
  ناقص جدا  ٤٠  أسوة حسنة  ٣١
  ناقص جدا  ١٥  فينىت أرديىن  ٣٢
  ناقص جدا  ١٦  يوليدا  ٣٣
  ناقص جدا  ٣٩  يوزا فخر اتهد  ٣٤

  
  

  "د " للفصل الثامن 
  البيانات  النتائج  األمساء  الرقم
  ناقص جدا  ٢٧  أدي بايو بارسيتيو  ١
  ناقص جدا  ١٥  أغونج سيتيادى  ٢
  ناقص جدا  ٤٢  أندرى موالنا  ٣
  ناقص جدا  ٤٤  عارف برايوغى  ٤
  ناقص جدا  ٢٧  أيو فضة خرينا  ٥
  ناقص جدا  ٣١  ضياء رمحواتى  ٦
  ناقص جدا  ٢٢  ديدى كوجنورو  ٧
  ناقص جدا  ٤٤  ديل يونيتا  ٨
  ناقص جدا  ٣٢  رنياديسكا ويندو كو  ٩
  ناقص جدا  ٤٠  دوى نوفيانىت  ١٠
  ناقص جدا  ٢٢  فرح نبيلة  ١١
  ناقص جدا  ٣١  فربى ريرتى  ١٢
  ناقص جدا  ٢٠  فطريا أشعرى  ١٣
  ناقص جدا  ٤٤  غوسىت حنان مبارك  ١٤



 

 

  ناقص جدا  ٤٠  إبراهيم جماهد  ١٥
  ناقص جدا  ٤٧  إمام مادروجاىل  ١٦
  ناقص جدا  ١٧  إندرياتيكا سابوترى  ١٧
  ناقص جدا  ٢٢  لطفى نور فجريانشاه  ١٨
  ناقص جدا  ٤٣  حممد سوتان  ١٩
  ناقص جدا  ٣٥  مريى حاروحيوىن  ٢٠
  ناقص جدا  ٣٧  ميال بارنينجشيه  ٢١
  ناقص  ٦٠  مدركة النعمة  ٢٢
  ناقص  ٦٥  حمرم  ٢٣
  ناقص جدا  ٤٠  مزمل األبراري  ٢٤
  ناقص جدا  ٤١  نينا حفسارى  ٢٥
  اناقص جد  ٣٠  نور واقعة عزيز  ٢٦
  ناقص جدا  ٢٧  رضوان  ٢٧
  ناقص جدا  ٤٢  رزقى رمضان  ٢٨
  ناقص جدا  ٣١  رزقى ترى دارماوان  ٢٩
  ناقص جدا  ٢٩  سيىت تزكية خري  ٣٠
  ناقص جدا  ٤٠  سوحيمى  ٣١
  ناقص جدا  ٤٨  سومادى  ٣٢
  ناقص جدا  ٣٠  تياس جيترا  ٣٣
  ناقص جدا  ٢٧  زينية العينية  ٣٤

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  "هـ " للفصل الثامن 

  البيانات  النتائج  مساءاأل  الرقم
  ناقص جدا  ٣٤  أمرت ديناتا  ١
  ناقص جدا  ٢٣  أندرى ميدى  ٢
  ناقص جدا  ٤٨  أيو ليستارى  ٣
  ناقص جدا  ٤٣  جاندى ريتنوسارى  ٤
  ناقص جدا  ٣٠  ديوى ريستو ك  ٥
  ناقص جدا  ٣٢  ديوى يولياىن  ٦
  ناقص جدا  ٢٨  دمياس رينالدى  ٧
  ناقص جدا  ٢٧  ديىن عزتى  ٨
  ناقص جدا  ٣٩  يانإكّى حارد  ٩
  ناقص جدا  ٤٨  غوغون غوناوان  ١٠
  ناقص جدا  ٣٧  حيسىت مولينا  ١١
  ناقص جدا  ٤٢  إهلام حاليليان ب  ١٢
  ناقص  ٥٧  إلشاه أكربى  ١٣
  ناقص جدا  ٤٥  حممد نور خالص م  ١٤
  ناقص جدا  ٣٤  مفتاح مزية  ١٥
  ناقص  ٥٠  ميكو فطريانتو  ١٦
  ناقص جدا  ٢٢  حممد ريان موالنا  ١٧
  ناقص جدا  ٤٢  مد أدم غحم  ١٨
  ناقص جدا  ١٩  حممد أندرى  ١٩
  ناقص جدا  ٢٨  حممد عارف و  ٢٠
  ناقص جدا  ٣٧  حممد حبيىب  ٢١
  ناقص جدا  ٤١  موليانا  ٢٢
    ٢٣  مزملون خري  ٢٣
  ناقص جدا  ٣٣  نفيس إريستو  ٢٤
  ناقص جدا  ٤٥  نيسرينا فضيلة  ٢٥



 

 

  ناقص جدا  ٢٣  نوفا رمحواتى  ٢٦
  ناقص جدا  ٣٦  نويف أرض اهللا س  ٢٧
  ناقص جدا  ٤٩  بربديتا كوسوما ب  ٢٨
  ناقص جدا  ١٩  ريقة شوقة أ  ٢٩
  ناقص جدا  ٢٣  رزقى كورنياوان  ٣٠
  ناقص جدا  ٤٦  سانىت  ٣١
  ناقص جدا  ٤٣  سوحاردى  ٣٢
  ناقص جدا  ٣٢  شريف حبيب اهللا  ٣٣
  ناقص  ٥٥  ألفى دوى ش  ٣٤
  ناقص جدا  ٤٥  نور حارتى  ٣٥

  
  :تى واستخدم الباحث املعيار األ  

  
  الوصف  مستوى التحصيل

  جيد جدا  ٩٥ ≥
  جيد  ٩٤ – ٨٠
  مقبول  ٧٩ – ٦٥
  ناقص  ٦٤ – ٥٠
  ناقص جدا  ٥٠ >

 
  :نظرا إىل اجلدول السابق، ميكن تصنيف نتائج الطلبة ىف االختبار القبلى إىل   

   طالبا١٣٣تناوهلا جدا  ناقصدرجة _ ١
   طلبة٥ تناوهلا ناقصدرجة _ ٢
  مقبولجة ال أحد تنا ول در_ ٣
  جيد جداو جيد ال أحد تنا ول درجة _ ٤



 

 

توضيحا ملعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة ىف االختبار القبلى كما عرض   
  :الباحث ىف اجلدول األتى 

  
  ١١اجلدول 

  درجة التكرار لنتائج الطلبة ىف االختبار القبلى
  نسبة مائوية  الوصف  عدد الطلبة  حتديد مسافة الدرجة

  %٠  د جداجي  ٠  ٩٥ ≤
  %٠  جيد  ٠  ٩٤ – ٨٠
  %٠  مقبول  ٠  ٧٩ – ٦٥
  % ٠٣،٦٢  ناقص  ٥  ٦٤ – ٥٠
  %٩٦،٣٧  ناقص جدا  ١٣٣  ٥٠ >

  % ١٠٠  ١٣٨  اموع
  

ومن هنا اتضح لنا أن استيعاب الطلبة وفهمهم للمواد القدمية حصل على   
  : ، وذلك باستخدام الرمز األتى % ٣٥،٣٧

  
  % ١٠٠ x   جمموع الدرجة= الدرجة املعدلة 

                     جمموع الطلبة
  

٤٨٨٢  x ٣٥،٣٧ = % ١٠٠ %  
١٣٨     

وإذا قورنت هذه الدراجة باملعيار املستجدم ىف هذا البحث، يعرف أن استيعاب الطلبة 
  .ناقص جداوفهمهم للمواد القدمية على مستوى 

   
  عرض البيانات من نتائج االختبار البعدى_ 



 

 

ة باموعة الكبرية، قام الباحث باختبار الطلبة ملعرفة بعد إجراء عملية التجرب  
وأن حيثّ الباحث ىف ذلك على الطلبة بالعمل . استيعام حنو املواد املطورة وفهمهم

وكانت نتائج هذا اإلختبار أساسا لنجاح . على تقدمي األجوبة لألسئلة املطروحة
وفيما يلى جدول نتائجهم ىف . تطوير املواد التعليمية املناسبة بقدرام واحتياجهم

  :االختبار البعدى 
  ١٢اجلدول  

  نتائج الطلبة ىف االختبار البعدى 
  "أ " للفصل 

  البيانات  النتائج  األمساء  الرقم
  جيد  ٨٩  أديليا تانياسارى  ١
  جيد  ٩٠  أغوس موليانا  ٢
  جيد  ٨٨  أمحد إدروس  ٣
  مقبول  ٧٩  أنديىن بوجى ليستارى  ٤
  جيد  ٩١  بيما إميان أكرب  ٥
  جيد  ٩٣  بيما هادى سابوترا  ٦
  مقبول  ٧٨  خري الرمضان  ٧
  مقبول  ٧٨  ضحى  ٨
  جيد  ٨٩  إيلفينا  ٩
  جيد جدا  ٩٩  إيتا جونيارىن  ١٠
  جيد  ٩٠  عفة يولياىن  ١١
  جيد  ٨٧  فرحة نساء  ١٢
  مقبول  ٧٩  غوناوان بارابووو  ١٣
  مقبول  ٧٩  حرسان اخلري العزيز  ١٤
  جيد  ٩٠  حسن الفوزية  ١٥
١٦  جيد   ٨٨  ة فخريىتعز  
  جيد  ٩٢  حممد بايو رمحاىن  ١٧
  جيد جدا  ٩٩  ميىت أبرياىن  ١٨



 

 

  جيد  ٨٠  حممد فريضا جولياندى  ١٩
  مقبول  ٧٥  حممد أسكار  ٢٠
  مقبول  ٧٥  حممد رزالدى يوليانشاه  ٢١
  جيد  ٨٨  مشيطة أجنجاراىن  ٢٢
  جيد  ٩٣  حممد زكي عبد الشهري  ٢٣
  جيد  ٨٩  نور ماسارى  ٢٤
  جيد  ٨٧  يلةنور الفض  ٢٥
  جيد  ٩٠  أكتيفيانا سوكاواتى  ٢٦
  مقبول  ٧٥  بوترى بيستارى  ٢٧
  مقبول  ٧٩  رمحت  ٢٨
  جيد جدا  ٩٨  رزقى موالنا  ٢٩
  جيد جدا  ٩٨  رىب سابوترا  ٣٠
  مقبول  ٧٧  سري ليل واتى  ٣١
  جيد  ٨٨  شريفة رابطة علوية  ٣٢
  جيد  ٨٩  شريف الدين  ٣٣
  مقبول  ٧٠  أمى كلثوم  ٣٤
  جيد  ٩٣  فطرا سودراجت  ٣٥

  
  
  

  "ج " للفصل الثامن 
  البيانات  النتائج  األمساء  الرقم
  مقبول  ٧٩  أديتيا ويرا ناندا  ١
  جيد  ٩٣  ألدى ريزالدى  ٢
  جيد  ٨٠  أجنجى تياراىن بوترى  ٣
  جيد  ٨٨  باغوس دوى شاه بوترا  ٤
  جيد  ٩٤  ديىن واردانا  ٥
  جيد  ٨١  ديسى سيسواتى  ٦



 

 

  مقبول  ٧٧  ضياء الصفوة  ٧
  مقبول  ٦٩  ادا بوترادوي رامح  ٨
  جيد  ٨٨  إيكو سوبرايتنو  ٩
  جيد  ٨٧  فاطمة نور وسيلة  ١٠
  جيد  ٩٠  حارناوان شافعي  ١١
  جيد جدا  ٩٨  حفظا حفيظ  ١٢
  جيد  ٨٧  كونيانشاه  ١٣
  جيد جدا  ٩٦  لفطفى فخر الفوزى  ١٤
  مقبول  ٧١  ماريىن نور اهلداية  ١٥
  مقبول  ٧٧  مارليان كوسوانتو  ١٦
  جيد  ٨٠  يدميس أرديانتو جن  ١٧
  جيد  ٨٩  حممد سعد  ١٨
  جيد  ٩٠  حممد ذو الفقريان  ١٩
  مقبول  ٧٩  ناندا سابتا كورنيوان  ٢٠
  جيد  ٨١  نيلشيه بارماتا سارى  ٢١
  جيد  ٩٠  راحايو دوى د  ٢٢
  جيد جدا  ٩٦  رفقة نور هداية  ٢٣
  جيد جدا  ٩٥  رفقى أديتيا  ٢٤
  جيد جدا  ٩٧  ريىن يسرانية  ٢٥
  جيد  ٨٠  رزقى أملية  ٢٦
  جيد  ٨٩  راىن سيسوونو  ٢٧
  جيد  ٩٣  سلمى فريوىل  ٢٨
  مقبول  ٧٠  سيىت نور حسنة  ٢٩
  مقبول  ٦٩  سرى إنداوارىن  ٣٠
  جيد  ٨٠  أسوة حسنة  ٣١
  جيد  ٩١  فينىت أرديىن  ٣٢
  جيد جدا  ٩٩  يوليدا  ٣٣
  جيد  ٨٦  يوزا فخر اتهد  ٣٤



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "د " للفصل الثامن 
  ناتالبيا  النتائج  األمساء  الرقم
  جيد  ٧٠  أدي بايو بارسيتيو  ١
  مقبول  ٦٩  أغونج سيتيادى  ٢
  مقبول  ٧٩  أندرى موالنا  ٣
  جيد  ٩١  عارف برايوغى  ٤
  جيد  ٨٧  أيو فضة خرينا  ٥
  مقبول  ٧٧  ضياء رمحواتى  ٦
  مقبول  ٧٧  ديدى كوجنورو  ٧
  جيد  ٩٠  ديل يونيتا  ٨
  جيد  ٩١  ديسكا ويندو كورنيا  ٩



 

 

  مقبول  ٧٣  دوى نوفيانىت  ١٠
  جيد  ٨٢  فرح نبيلة  ١١
  جيد  ٨٩  فربى ريرتى  ١٢
  مقبول  ٦٧  فطريا أشعرى  ١٣
  مقبول  ٧٨  غوسىت حنان مبارك  ١٤
  مقبول  ٧٩  إبراهيم جماهد  ١٥
  جيد جدا  ٩٩  إمام مادروجاىل  ١٦
  جيد  ٨١  إندرياتيكا سابوترى  ١٧
  جيد  ٨٧  لطفى نور فجريانشاه  ١٨
  جيد  ٩٠  حممد سوتان  ١٩
  مقبول  ٧٧  مريى حاروحيوىن  ٢٠
  مقبول  ٧٦  ميال بارنينجشيه  ٢١
  جيد  ٩٠  مدركة النعمة  ٢٢
  جيد  ٩٠  حمرم  ٢٣
  جيد  ٨٠  مزمل األبراري  ٢٤
  جيد  ٩١  نينا حفسارى  ٢٥
  مقبول  ٧٢  نور واقعة عزيز  ٢٦
  مقبول  ٧٤  رضوان  ٢٧
  مقبول  ٦٩  رزقى رمضان  ٢٨
  مقبول  ٧٩  رزقى ترى دارماوان  ٢٩
  جيد  ٨٢  سيىت تزكية خري  ٣٠
  جيد  ٨٨  سوحيمى  ٣١
  جيد  ٩١  سومادى  ٣٢
  مقبول  ٧٩  تياس جيترا  ٣٣
  جيد  ٨٩  زينية العينية  ٣٤

  
  
  



 

 

  
  

  "هـ " للفصل الثامن 
  البيانات  النتائج  األمساء  الرقم
  مقبول  ٧٨  أمرت ديناتا  ١
  جيد  ٨٩  أندرى ميدى  ٢
  جيد  ٩٢  أيو ليستارى  ٣
  مقبول  ٧٤  جاندى ريتنوسارى  ٤
  مقبول  ٦٩  ديوى ريستو ك  ٥
  مقبول  ٧٩  ديوى يولياىن  ٦
  مقبول  ٦٨  دمياس رينالدى  ٧
  جيد  ٨٨  ديىن عزتى  ٨
  جيد جدا  ٩٨  إكّى حارديان  ٩
  مقبول  ٦٩  غوغون غوناوان  ١٠
  جيد  ٨٧  حيسىت مولينا  ١١
  جيد  ٨٢  إهلام حاليليان ب  ١٢
  مقبول  ٧٤  إلشاه أكربى  ١٣
  مقبول  ٧٩  حممد نور خالص م  ١٤
  يدج  ٩٠  مفتاح مزية  ١٥
  جيد  ٨٠  ميكو فطريانتو  ١٦
  مقبول  ٧٩  حممد ريان موالنا  ١٧
  مقبول  ٧٠  حممد أدم غ  ١٨
  جيد  ٨٧  حممد أندرى  ١٩
  جيد  ٨٨  حممد عارف و  ٢٠
  مقبول  ٧٣  حممد حبيىب  ٢١
  جيد  ٨١  موليانا  ٢٢
  مقبول  ٧٣  مزملون خري  ٢٣
  مقبول  ٧٩  نفيس إريستو  ٢٤



 

 

  جيد  ٩٠  نيسرينا فضيلة  ٢٥
  جيد  ٩٠  واتىنوفا رمح  ٢٦
  مقبول  ٧٩  نويف أرض اهللا س  ٢٧
  جيد  ٨٩  بربديتا كوسوما ب  ٢٨
  جيد  ٨٨  ريقة شوقة أ  ٢٩
  جيد  ٨٧  رزقى كورنياوان  ٣٠
  جيد جدا  ٩٩  سانىت  ٣١
  مقبول  ٧٦  سوحاردى  ٣٢
  مقبول  ٧٧  شريف حبيب اهللا  ٣٣
  جيد  ٨٧  ألفى دوى ش  ٣٤
  جيد  ٨٤  نور حارتى  ٣٥

  
  : األتى واستخدم الباحث املعيار

  
  الوصف  مستوى التحصيل

  جيد جدا  ٩٥ ≥
  جيد  ٩٤ – ٨٠
  مقبول  ٧٩ – ٦٥
  ناقص  ٦٤ – ٥٠
  ناقص جدا  ٥٠ >

 
  :نظرا إىل اجلدول السابق، ميكن تصنيف نتائج الطلبة ىف االختبار القبلى إىل   

   طالبا١٣ جدا تناوهلا جيد جدادرجة _ ١
   طلبة٧٥ تناوهلا جيددرجة _ ٢
   طالبا٥٠تناوهلا  مقبولدرجة _ ٣
  ناقص ال أحد تنا ول درجة _ ٤



 

 

توضيحا ملعرفة درجة التكرار عن نتائج الطلبة ىف االختبار البعدى كما عرض   
  :الباحث ىف اجلدول األتى 

  
  ١٣اجلدول 

  درجة التكرار لنتائج الطلبة ىف االختبار البعدى
  نسبة مائوية  الوصف  عدد الطلبة  حتديد مسافة الدرجة

  %٠٩،٤٢  يد جداج  ١٣  ٩٥ ≤
  %٥٤،٣٤  جيد  ٧٥  ٩٤ – ٨٠
  %٣٦،٢٣  مقبول  ٥٠  ٧٩ – ٦٥
  % ٠  ناقص  ٠  ٦٤ – ٥٠
  %٠  ناقص جدا  ٠  ٥٠ >

  % ١٠٠  ١٣٨  اموع
  

ومن هنا اتضح لنا أن استيعاب الطلبة وفهمهم للمواد املطورة حصل على   
  : والوصف  وذلك باستخدام الرمز األتى % ٨٣،٩٥

  
  % ١٠٠ x   ع الدرجةجممو= الدرجة املعدلة 

                      جمموع الطلبة
  

١١٥٨٦  x ٨٣،٩٥ = % ١٠٠ %  
١٣٨     

وإذا قورنت هذه الدراجة باملعيار املستجدم ىف هذا البحث، يعرف أن استيعاب الطلبة 
  .جيدوفهمهم للمواد املطورة على مستوى 

  
  



 

 

  
  
  

   والتوصيات واملقترحاتنتائج البحث
     

  نتائج البحث_ أ
اعتمادا على عرض البيانات وحتليلها عن تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف   

  :ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية، فنتائج هذا البحث مايلى 
إن تطوير مواد تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية _ 

كل الكتاب التعليمي لطلبة الصف الثامن جاء بكتابة املواد التعليمية املطبوعة على ش
 – ٢٠٠٩ بونتياناك للعام الدراسي ٢للمرحلة الثانية من املدرسة الثانوية احلكومية 

وأنه على الوجه العام جيد ومناسب  " ٢تعليم اللغة العربية "  حتت العنوان ٢٠١٠
 تعليم اللغة باملنهج الدراسي ومناسب أيضا باحتياجات الطلبة وقدرام، وتطوير مواد

  .العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة التعليمية ذو فعالة لتعليم اللغة العربية
فعالية هذه املواد املطورة بعد أن متّ تطبيقه جاءت مبستوى الوصف و تتصف ذا _ 

صدق، وبعد أن متّ االختبار البعدي ملعرفة استيعاب الطلبة وقدرام حنو املواد املطورة 
  .عالية هذه املواد جاءت مبستوى جيدأن ف

  
  توصيات البحث_ ب

وفيما يلى بعض التوصيات ملن يستخدم هذا الكتاب التعليمي وللمدرسني   
  :عامة لتكون عملية التعليم أكثر فعاال لتعليم اللغة العربية 

أن يعتمد املدرس ىف تعليم اللغة العربية على عدة املراجع و الكتب التعليمية _ 
، وال يقتصر االستخدام على كتاب واحد قط، بل على املدرس اعداد الكتاب األخرى

التعليمي الذى حيتوى على مواد تعليمية مناسبة باحتياجات الطلبة ومناسبة على 
  .قدرام



 

 

أن يستخدم املدرس أساليب التدريس والنشاطات التعليمية املختلفة ويستعني _ 
  .لية مرحية وملل فيهابالوسائل املعينة حىت يكون التعليم عم

  .أن يزود املدرس الطلبة بأنواع التدريبات إليثار قدرام واستيعام وغرس خربام_ 
  
  مقترحات البحث_ ج

  :بناء على ما جاء ىف هذا البحث من املقترحات   
ينبغى للمعدين للمواد التعليمية ىف جمال التعليم والتربية على أن خيتار معايري اختيار _ 
  .د التعليمية وتنظيمها وأسس اعداد الكتاب التعليمياملوا
الختصار هذا البحث الذى يبحث عن تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء _ 

املنهج على مستوى الوحدة التعليمية، ومن األجدر أن يقوم باحث أخر بالبحث عن 
لتعليمية وعلى تطوير مواد تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج على مستوى الوحدة ا

  .مستويات التعليم الثالث فهي املستوى االبتدائي واملستوى الثانوي واملستوى العاىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

   واملراجعصادرامل
 
 املصادر_ أ

 

   ، السورة يوسف١٢القرآن، _ ١
  السنة النبويةكتب _ ٢
قاموس املصطلحات لكتابة البحث العلمي اندونيسي حممد يوسف هدايت، _ ٣
  ٢٠٠٨مطبعة اجلامعة االسالمية احلكومية بونتياناك،  : بونتياناك، عريب_ 
  

  راجع العربيةامل_ ب
وكالة املطبوعات : ، الكويت   أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر ،_ ٤

  ١٩٨٢عبد اهللا حرمي ، ، 
  
دحية كسقان، استراتيجية تعليم اللغة العربية الفعال للناطقني بغريها قراءة ىف _ ٥

ورقة عمل مقدمة لـ املؤمتر الدوىل بة معهد دار السالم كونتور احلديث، جتر
 نوفمرب ٢٠: بروناي دار السالم حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب، 

٢٠٠٧  
  
اإلطار العملي لربامج تعليم اللغة العربية للناطقني رشيف يوسف حممد عباس، _ ٦

، ورقة عمل مقدمة لـ املؤمتر الدوىل ابغريها من اللغات اإلطار الثقايف منوذج
 نوفمرب ٢٠: بروناي دار السالم حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب، 

٢٠٠٧  
  
،  الناطقني ا مناهجه وئأساليبه لغريتعليم اللغة العربيةرشدى أمحد طعيمة، _ ٧

  ١٩٨٩الرباط، : إسيسكو



 

 

 ،  التعليم األساسيمناهج تدريس اللغة العربية ب، _ ____________ ٨
 ١٩٩٨دار الفكر العريب ، 

، القاهرة  األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية، ____________  _٩
  ٢٠٠٠دار الفكر العريب ، : 
  

دليل عمل إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم ،  _____________١٠
  ١٩٨٨أم القرى، جامعة : مكة املكرمة اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 

  
  ،مفهومه وأدوااوأساليبه  البحث العلمى ،عبيدات ذوقان وآخرون_ ١١

  ١٩٩٢ ،دار الفكر  للنشر والتوزيع: عمان 
  

، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة عبد العزيز بن ابراهيم العصيلي _ ١٢
  ١٩٩٩،  العربية

  
 ةملرجع ىف تعليم اللغ ا ،فتحى علي يونوس وحمد عبد الرؤوف الشيح_ ١٣

  ٢٠٠٣ ،مكتبة وهبة: ، بالقاهرة العربية لألجانب من النظرية إىل تطبيق
  

 دار املعرفة اجلامعية: ، الكويت  منهج البحث اللغويحممود سليمان ياقوت ،  _١٤
 ،٢٠٠٠  
  
الكتاب األساسي لتعليم الغة  حممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة، _١٥ 

جامعة أم : مكة املكرمة  تقوميه، – حتليله –بلغات أخرى اعداده العربية للناطقني 
   ١٩٨٣القرى، 

   



 

 

، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري  عبدل محيد عبداهللا وعبد الغاىلناصر_ ١٦
  ١٩٩١دار الغاىل ، : ، الرياض الناطقني بالعربية

  
ديات نصر الدين إدريس جوهر، تعليم اللغة العربية ىف ضوء مواجهة حت_ ١٧

ورقة عمل مقدمة لـ املؤمتر الدوىل حول العوملة وتلبية متطلباا منهجا وسياسة، 
 _ ٢٣: باتو ماالنج جاوى الشرقية إندونيسيا اللغة العربية والعوملة وجها لوجه، 

   ٢٠٠٨ نوفمرب ٢٥
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  امللحق األول
  %١٠، و%٥، %١تعيني عدد عينة البحث من جمتمعه املعين باملعيار اخلطأ 

  
جمتمع   عينة البحث  عينة البحث  عينة البحث

  %١٠  %٥  %١  البحث
جمتمع 
  %١٠  %٥  %١  البحث

جمتمع 
  %١٠  %٥  %١  البحث

٢٤٧  ٣١٠  ٥٣٧  ٢٨٠٠  ١٣٨  ١٥٥  ١٩٧  ٢٨٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  
٢٤٨  ٣١٢  ٥٤٣  ٣٠٠٠  ١٤٠  ١٥٨  ٢٠٢  ٢٩٠  ١٤  ١٤  ١٥  ١٥  
٢٥١  ٣١٧  ٥٥٨  ٣٥٠٠  ١٤٣  ١٦١  ٢٠٧  ٣٠٠  ١٩  ١٩  ١٩  ٢٠  
٢٥٤  ٣٢٠  ٥٦٩  ٤٠٠٠  ١٤٧  ١٦٧  ٢١٦  ٣٢٠  ٢٣  ٢٣  ٢٤  ٢٥  
٢٥٥  ٣٢٣  ٥٧٨  ٤٥٠٠  ١٥١  ١٧٢  ٢٢٥  ٣٤٠  ٢٧  ٢٨  ٢٩  ٣٠  
٢٥٧  ٣٢٦  ٥٨٦  ٥٠٠٠  ١٥٥  ١٧٧  ٢٣٤  ٣٦٠  ٣١  ٣٢  ٣٣  ٣٥  
٢٥٩  ٣٢٩  ٥٩٨  ٦٠٠٠  ١٥٨  ١٨٢  ٢٤٢  ٣٨٠  ٣٥  ٣٦  ٣٨  ٤٠  
٢٦١  ٣٣٢  ٦٠٦  ٧٠٠٠  ١٦٢  ١٨٦  ٢٥٠  ٤٠٠  ٣٩  ٤٠  ٤٢  ٤٥  
٢٦٣  ٣٣٤  ٦١٣  ٨٠٠٠  ١٦٥  ١٩١  ٢٥٧  ٤٢٠  ٤٢  ٤٤  ٤٧  ٥٠  
٢٦٣  ٣٣٥  ٦١٨  ٩٠٠٠  ١٦٨  ١٩٥  ٢٦٥  ٤٤٠  ٤٦  ٤٨  ٥١  ٥٥  
٢٦٣  ٣٣٦  ٦٢٢  ١٠٠٠٠  ١٧١  ١٩٨  ٢٧٢  ٤٦٠  ٤٩  ٥١  ٥٥  ٦٠  



 

 

٢٦٦  ٣٤٠  ٦٣٥  ١٥٠٠٠  ١٧٣  ٢٠٢  ٢٧٩  ٤٨٠  ٥٣  ٥٥  ٥٩  ٦٥  
٢٦٧  ٣٤٢  ٦٤٢  ٢٠٠٠٠  ١٧٦  ٢٠٥  ٢٨٥  ٥٠٠  ٥٦  ٥٨  ٦٣  ٧٠  
٢٦٨  ٣٤٤  ٦٤٩  ٣٠٠٠٠  ١٨٢  ٢١٣  ٣٠١  ٥٥٠  ٥٩  ٦٢  ٦٧  ٧٥  
٢٦٩  ٣٤٥  ٥٦٣  ٤٠٠٠٠  ١٨٧  ٢٢١  ٣١٥  ٦٠٠  ٦٢  ٦٥  ٧١  ٨٠  
٢٦٩  ٣٤٦  ٦٥٥  ٥٠٠٠٠  ١٩١  ٢٢٧  ٣٢٩  ٦٥٠  ٦٥  ٦٨  ٧٥  ٨٥  
٢٧٠  ٣٤٦  ٦٥٨  ٧٥٠٠٠  ١٩٥  ٢٣٣  ٣٤١  ٧٠٠  ٦٨  ٧٢  ٧٩  ٩٠  
٢٧٠  ٣٤٧  ٦٥٩  ١٠٠٠٠٠  ١٩٩  ٢٣٨  ٣٥٢  ٧٥٠  ٧١  ٧٥  ٨٣  ٩٥  
٢٧٠  ٣٤٧  ٦٦١  ١٥٠٠٠٠  ٢٠٢  ٢٤٣  ٣٦٣  ٨٠٠  ٧٣  ٧٨  ٨٧  ١٠٠  
٢٧٠  ٣٤٧  ٦٦١  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٥  ٢٤٧  ٣٧٣  ٨٥٠  ٧٨  ٨٤  ٩٤  ١١٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٢  ٢٥٠٠٠٠  ٢٠٨  ٢٥١  ٣٨٢  ٩٠٠  ٨٣  ٨٩  ١٠٢  ١٢٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٢  ٣٠٠٠٠٠  ٢١١  ٢٥٥  ٣٩١  ٩٥٠  ٨٨  ٩٥  ١٠٩  ١٣٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٢  ٣٥٠٠٠٠  ٢١٣  ٢٥٨  ٣٩٩  ١٠٠٠  ٩٢  ١٠٠  ١١٦  ١٤٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٢  ٤٠٠٠٠٠  ٢١٧  ٢٦٥  ٤١٤  ١١٠٠  ٩٧  ١٠٥  ١٢٢  ١٥٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٣  ٤٥٠٠٠٠  ٢٢١  ٢٧٠  ٤٢٧  ١٢٠٠  ١٠١  ١١٠  ١٢٩  ١٦٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٣  ٥٠٠٠٠٠  ٢٢٤  ٢٧٥  ٤٤٠  ١٣٠٠  ١٠٥  ١١٤  ١٣٥  ١٧٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٣  ٥٥٠٠٠٠  ٢٢٧  ٢٧٩  ٤٥٠  ١٤٠٠  ١٠٨  ١١٩  ١٤٢  ١٨٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٣  ٦٠٠٠٠٠  ٢٢٩  ٢٨٣  ٤٦٠  ١٥٠٠  ١١٢  ١٢٣  ١٤٨  ١٩٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٣  ٦٥٠٠٠٠  ٢٣٢  ٢٨٦  ٤٦٩  ١٦٠٠  ١١٥  ١٢٧  ١٥٤  ٢٠٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٣  ٧٠٠٠٠٠  ٢٣٤  ٢٨٩  ٤٧٧  ١٧٠٠  ١١٨  ١٣١  ١٦٠  ٢١٠  
٢٧٠  ٣٤٨  ٦٦٣  ٧٥٠٠٠٠  ٢٣٥  ٢٩٢  ٤٨٥  ١٨٠٠  ١٢٢  ١٣٥  ١٦٥  ٢٢٠  
٢٧١  ٣٤٨  ٦٦٣  ٨٠٠٠٠٠  ٢٣٧  ٢٩٤  ٤٩٢  ١٩٠٠  ١٢٥  ١٣٩  ١٧١  ٢٣٠  
٢٧١  ٣٤٨  ٦٦٣  ٨٥٠٠٠٠  ٢٣٨  ٢٩٧  ٤٩٨  ٢٠٠٠  ١٢٧  ١٤٢  ١٧٦  ٢٤٠  
٢٧١  ٣٤٨  ٦٦٣  ٩٠٠٠٠٠  ٢٤١  ٣٠١  ٥١٠  ٢٢٠٠  ١٣٠  ١٤٦  ١٨٢  ٢٥٠  
٢٧١  ٣٤٨  ٦٦٣  ٩٥٠٠٠٠  ٢٤٣  ٣٠٤  ٥٢٠  ٢٤٠٠  ١٣٣  ١٤٩  ١٨٧  ٢٦٠  
٢٧١  ٣٤٨  ٦٦٣  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٤٥  ٣٠٧  ٥٢٩  ٢٦٠٠  ١٣٥  ١٥٢  ١٩٢  ٢٧٠  
                  ٢٧٢  ٣٤٩  ٦٦٤  
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Untuk KelasVIII Madrasah Tsanawiyah  

 
( Berdasarkan Standar Isi Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 ) 

 
Moh Yusuf Hidayat 

  

 امللحق الثاىن



 

 

PRAKATA 
 

 Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan pertolongan 

Nya, sehingga bahan ajar yang ada di tangan pembaca ini dapat terselesaikan. 

Materi yang ada di tangan pembaca ini disusun dalam rangka ikut serta 

memenuhi kebutuhan bahan materi yang berupa buku teks pembelajaran 

Bahasa Arab untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah kelas VIII yang mengacu pada 

kurikulum Permenag RI No. 2 Th. 2008. 

Kurikulum yang dimaksud pada dasarnya merupakan kurikulum dasar, 

dimana setiap satuan pendidikan dapat leluasa untuk mengembangkan materi 

yang tertuang dalam silabus dan hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi siswa, 

berlakunya budaya setempat pada masing – masing sekolah dimana mereka 

belajar. Selain itu juga, para guru juga diberikan kesempatan yang sama untuk 

mengembangkan materi ketika mereka merancang silabus pembelajaran, dan 

yang tak kalah pentingnya bahwa materi yang dikembangkan harus sesuai 

dengan kemampuan siswa. 

Materi yang ada di tangan pembaca ini adalah materi yang berisi materi 

pembelajaran Bahasa Arab yang meliputi 2 tema ( dars ) pertama, tentang al 

hiwayah, kedua, tentang al mihnah. Tiap tema terdiri dari beberapa segmen 

kegiatan pembelajaran, diantaranya almufradat jadidah, an nash (teks), as’ilah 

isti’abiyah, mu’alajah shautiyah, mu’alajah nahwiyah dan tadribat. 

Semoga materi ajar sederhana ini dapat bermanfaat sebagai media 

dalam meningkatkan pembelajaran Bahasa Arab  pada tingkat Madrasah 

Tsanawiyah, peningkatan itu ditandai dengan multi fungsinya materi ajar yang 

ada ditangan pembaca ini dalam rangka menjadikan materi Bahasa Arab sebagai 

mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, 

mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif 

terhadap Bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. 

Akhirnya penulis merasa bahwa materi ajar yang ada ditangan pembaca 

ini masih terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan saran dan ide 

dalam rangka perbaikan materi ajar ini. 

                                                                         Pontianak,  10 Januari 2010 

                                                                               Penulis                                                                              

                                                                              Moh Yusuf Hidayat 

 

 

 



 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN BAGI GURU 
 

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa langkah yang dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan materi 

ini  

1. Pembelajaran dimulai dengan pengantar, curah pendapat atau tanya jawab 

tentang topik yang akan dibahas untuk memperoleh gambaran awal tentang 

materi yang akan dipelajari dan langkah ini yang kita kenal dengan kegiatan 

appersepsi. 

2. Membaca dan memahami judul, SK, KD dan indikator untuk mengetahui 

tujuan pembelajaran. 

3. Membaca kosakata baru dengan peniruan dan pengulangan. 

4. Berdiskusi, tanya jawab berkelompok atau belajar mandiri untuk menemukan 

makna mufradat  baru baik menggunakan media yang sudah disediakan oleh 

guru atau dengan melihat kosakata yang telah dilampirkan pada bagian belakang 

materi. 

5. Membaca teks secara keseluruhan dan siswa mendengarkan hingga bagian 

teks yang terakhir. 

6. Menirukan bacaan guru kalimat perkalimat secara klasikal maupun individual 

dengan perbaikan dari guru bila terjadi kesalahan. 

7. Membaca dalam hati secara individual, berdiskusi dalam kelompok kecil atau 

tanya jawab untuk memperoleh pemahaman  yang komprehensif terhadap teks. 

8. Pembelajaran dilanjutkan pada segmen asilah isti’abiyah yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa mendalami isi kandungan teks yang sudah 

dipelajari. 

9. Pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan tentang tarkib ( al mu’alajah an 

nahwiyah ) dan guru diberikan keleluasaan untuk menggunakan media penjelas 

bagi siswa. 

10. Mengerjakan latihan – latihan yang ada dalam materi ajar untuk kemudian 

mendiskusikan hasilnya secara individual maupun berkelompok. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  امللحق الثالث
  استبيان نتائج حتكيم اخلبري ىف جمال تعليم اللغة العربية

  الذى يتعلّق باملواد العليمية ىف تعليم اللغة العربية " ٢تعليم اللغة العربية " الكتاب املطور 
  

  حممد أمني سانتوسو املاجستري:   ري اسم اخلب
  حماضر مادة اللغة العربية: اخلرب التدريسي 

  اجلامعة االسالمية احلكومية بونتياناك:   مكان العمل 
  ٢٠١٠ فرباير ١٩:    التاريخ 

  
  :االرشادات 

تعليم اللغة " وفق ما عرفت، ضع النتيجة للكتاب املقدم بني يديك باملوضوع   
 يتعلّق باملواد التعليمية، تبعا لنظام خاص، وجاذبية املواد التعليمية والذى " ٢العربية 

 ىف الدائرة الىت معناها √ىف تعليم اللغة العربية، وذلك يالئم باألمور األتية وضع عالمة 
  :كما يلى 

  جيد= ٣ناقص    = ١
  جيد جدا= ٤كاف    = ٢

  عناصر التقدير  الرقم  مستوى األجوبة
٤  ٣  ٢  ١  

١  

   التعليميةاملواد
مالئمة املواد مبعيار الكفاءة _ أ

  والكفاءة األساسية
  وضوح األغراض واملؤشرات_ ب
  نظام عرض املواد التعليمية_ ج
تدرج املواد التعليمية من _ د

  السهلة إىل الصعبة
مالئمة املواد بقدرات _ ه

  
√  
  
  
√  
√  
√  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
√  

    



 

 

  الدارسني
مالئمة املواد باحتياج _ و

  الدارسني
  وضوح اللغة ىف املواد_ ز
   عرض أمثلة املواد_ح

  
  
  
  
√  
√  

  
√  
  

٢  

  نظام خاص للمواد التعليمية
مالئمة نظام خاص للمواد _ أ

  باملؤشرات
تنوع عرض نظام خاص _ ب

  للمواد و يالئم باحتياج الدارسني
سهولة و تنوع نظام خاص _ ج

  للمواد
  وضوح املدلوالت_ د

  
√  
  
√  
  
  
√  
  
√  

      

٣  

  اد التعليميةجاذبية املو
  وضع الصور اجلذّابة ىف املواد_ أ

  مالئمة الصور باملواد_ ب
حجم، نوع : مالئمة الوسع _ ج

  األحرف ، واملساحة
  التلون ىف التخطيط_ د
  الغالف يصف عن املواد_ ه

  
√  
√  

  
  
  
√  
  
√  
√  
  

    

  
  االقتراحات والتعليقات

...............................................................................
...............................................................................



 

 

...............................................................................
...............................................................................  

  
   ٢٠١٠ فرباير  ١٩بونياناك،  

  
  اخلبري

  
 حممد أمني سانتوسو املاجستري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  امللحق الرابع
البيانات من نتائج صدق حتك



 

 

  مي اخلبري
  

  :أجوبة اخلبري 
  ∑Xi X∑  ٢  ١  عناصر التقدير  الرقم

0%10X Xi  ∑      : P   
 ∑X  
  

  )ىف املائوية ( 
  البيان  وصف النجاح

١  

  ملواد التعليميةا
مالئمة املواد مبعيار الكفاءة _ أ

  والكفاءة األساسية
  وضوح األغراض واملؤشرات_ ب
  نظام عرض املواد التعليمية_ ج
تدرج املواد التعليمية من _ د

  السهلة إىل الصعبة
مالئمة املواد بقدرات _ ه

  الدارسني
مالئمة املواد باحتياج _ و

  
٤  

  
٤  
٤  
٤  

  
٣ 

  
٣  

  
٤  

  
٤  
٤  
٤  

  
٤ 

  
٤  

  
٨  

  
٨  
٨  
٨  

  
٧ 

 
٧ 

  
٨  

  
٨  
٨  
٨  

  
٨ 

  
٨  

  
١٠٠  
  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
  

٨٧،٥ 

  
٨٧،٥ 

  
  ذو صدق جدا

  
  ذو صدق جدا
  ذو صدق جدا
  ذو صدق جدا

  
  

  ذو صدق جدا
 
 

  ذو صدق جدا

  
لتعليم من غري يستخدم ىف ا

  التصحيح
  

يستخدم ىف التعليم من غري 
  التصحيح

يستخدم ىف التعليم من غري 
  التصحيح

  
  
  

يستخدم ىف التعليم من غري 
  التصحيح

 
يستخدم ىف التعليم من غري 



 

 

  الدارسني
  ادوضوح اللغة ىف املو_ ز
  عرض أمثلة املواد_ ح

 
٤  
٤  

 
٣  
٣  

 
٧  
٧  

 
٨  
٨  

  
٨٧،٥  
٨٧،٥  

 
  ذو صدق جدا
  ذو صدق جدا

  التصحيح
 

يستخدم ىف التعليم من غري 
  التصحيح

٢  

  نظام خاص للمواد التعليمية
مالئمة نظام خاص للمواد _ أ

  ؤشراتبام
تنوع عرض نظام خاص _ ب

  للمواد و يالئم باحتياج الدارسني
سهولة و تنوع نظام خاص _ ج

  للمواد
  وضوح املدلوالت_ د

  
٤  

  
٤  

  
٤  

  
٤  

  
٤  

  
٣  

  
٣  

  
٣  

  
٨  

  
٧  

  
٧  

  
٧  

  
٨  

  
٨  

  
٨  

  
٨  

  
١٠٠  
  

٨٧،٥  
  

٨٧،٥  
  

٨٧،٥  

  
  ذو صدق جدا

  
  ذو صدق جدا

  
  

  ذو صدق جدا
  

  ذو صدق جدا

  
ري يستخدم ىف التعليم من غ

  التصحيح
  

يستخدم ىف التعليم من غري 
  التصحيح

  
يستخدم ىف التعليم من غري 

  التصحيح
  

يستخدم ىف التعليم من غري 
  التصحيح

٣  
  جاذبية املواد التعليمية

  وضع الصور اجلذّابة ىف املواد_ أ
  مالئمة الصور باملواد_ ب

  
٤  
٤  

  
٤  
٣  

  
٨  
٧  

  
٨  
٨  

  
١٠٠  
٨٧،٥  

  
  ذو صدق جدا
  ذو صدق جدا

  
يستخدم ىف التعليم من غري 

  التصحيح
يستخدم ىف التعليم من غري 



 

 

حجم، نوع : مالئمة الوسع _ ج
  األحرف ، واملساحة

   التخطيطالتلون ىف_ د
  الغالف يصف عن املواد_ ه

٣  
  
٣  
٣  

٣  
  
٣  
٢  

٦  
  
٦  
٥  

  

٨  
  
٨  
٨  

٧٥  
  
٧٥  

٦٢،٥  

  ذو صدق
  

  ذو صدق
  ذو صدق

  التصحيح

تخدم ىف التعليم من غري يس  ذو صدق جدا  ٨٨،٩  ١٣٦  ١٢١      اموع
  التصحيح

  
  :البيانات 

P    :النسبة املئوية لكل بند  
∑Xi    :ركني يف كل سؤال البندتعدد املش  

X∑    :بند واحدىفبشكل مثايل  األجوبة عدد   
   أرقام الثوابت :   100%

  
  



 

 

  امللحق اخلامس
  البيانات من نتائج التجربة من جمموعة التجربة الصغرية

  ...أجوبة الطالب 
  األسئلة  الرقم

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ∑Xi  X∑  
0%10X Xi  ∑      : P   

∑X  
  

  )ىف املائوية ( 
  البيان  وصف النجاح

١  
من غري   ذو صدق  ٨٣،٣  ٦  ٥  ١  ١  ١  ١  ٠  ١  هل شعرت بالسهولة ىف فهم املواد املطورة ؟

  التصحيح

٢  
هل شعرت بالسهولة ىف تنفيذ النشاطات ىف 

من غري   ذو صدق  ١٠٠  ٦  ٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  املواد املطورة ؟
  التصحيح

٣  
هل شعرت على أنّ االرشادات الستخدام املواد 

من غري   ذو صدق  ٨٣،٣  ٦  ٥  ١  ١  ١  ٠  ١  ١  املطورة سهلة للفهم ؟
  التصحيح

٤  
من غري   ذو صدق  ١٠٠  ٦  ٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  هل شعرت بالفرح ىف استخدام املواد املطورة ؟

  التصحيح
٥  

من غري   ذو صدق  ١٠٠  ٦  ٦  ١  ١  ١  ١  ١  ١  عروضة ىف املواد التعليمية ؟هل جيذبك الصور امل
  التصحيح

٦  
هل يترقى فهمك بعد أن تعلّمت باستخدام 

من غري   ذو صدق  ٨٣،٣  ٦  ٥  ١  ٠  ١  ١  ١  ١  املواد املطورة ؟
  التصحيح

من غري   ذو صدق  ٩١،٧  ٣٦  ٣٣              اموع
  التصحيح



 

 

  :البيانات 
P    : بندالنسبة املئوية لكل  

∑Xi    :ركني يف كل سؤال البندتعدد املش  
X∑    :بند واحدىفبشكل مثايل  األجوبة عدد   

   أرقام الثوابت :   100%
 
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

  
  



 

 

  
  

  حلق السادس
   ىف جمال تعليم اللغة العربيةاملدرساستبيان نتائج 

  م اللغة العربيةالذى يتعلّق باملواد العليمية ىف تعلي " ٢تعليم اللغة العربية " الكتاب املطور 
  يوصى املاجستري:   اسم املدرس 

  مدرس مادة اللغة العربية: اخلرب التدريسي 
   بونتياناك٢املدرسة الثانوية احلكومية :   مكان العمل 

  ٢٠١٠ فرباير ٢٠:    التاريخ 
  :االرشادات 

تعليم اللغة " وفق ما عرفت، ضع النتيجة للكتاب املقدم بني يديك باملوضوع   
ىف " ال"أو " نعم"والذى يتعلّق بتنفيذ تعليم اللغة العربية، وذلك بإجابة ب  " ٢ العربية

  :الدائرة الىت كما يلى 
  األسئلة  الرقم  األجوبة

  ال  نعم

١  
هل شعرت أنّ الباحث املدرس يشرح املواد التعليمية 

  √  بوضوح ويستطيع الدارس أن يفهم فهما جيدا ؟
  

    √  طورة سهلة التنفيذ ؟هل شعرت على أنّ املواد امل  ٢

٣  
هل شعرت على أنّ االرشادات الستخدام املواد املطورة 

  √  سهلة للفهم ؟
  

٤  
هل شعرت على أنّ استخدام املواد املطورة يساعدك ىف 

  √  التعليم ؟
  

٥  
هل شعرت على أنّ عملية اإلشراف على الدارسني للوصول 

  √  إىل املؤشرات سهلة ألدائها ؟
  

  :التنبيهات 
   ١:   نعم 



 

 

 ٠:   ال 

  
 



 

 

  امللحق السابع
البيانات من نتائج التجربة من جمم



 

 

  وعة التجربة الكبرية
  الدرجات

  ∑Xi  X∑  ال  نعم  األسئلة  الرقم
0%10X Xi  ∑      : P   

∑X  
  

  )ىف املائوية ( 
  البيان  وصف النجاح

  من غري تصحيح  و صدقذ  ٦٤،٤  ١٣٢  ٨٥  ٤٧  ٨٥  هل شعرت بالسهولة ىف فهم املواد املطورة ؟  ١

هل شعرت بالسهولة ىف تنفيذ النشاطات ىف   ٢
  من غري تصحيح  ذو صدق جدا  ٧٢،٠  ١٣٢  ٩٥  ٣٧  ٩٥  املواد املطورة ؟

هل شعرت على أنّ االرشادات الستخدام   ٣
  من غري تصحيح  ذو صدق  ٦٥،٩  ١٣٢  ٨٧  ٤٥  ٨٧  املواد املطورة سهلة للفهم ؟

واد املطورة هل شعرت بالفرح ىف استخدام امل  ٤
  من غري تصحيح  ذو صدق جدا  ٩٠،٩  ١٣٢  ١٢٠  ١٢  ١٢٠  ؟

هل جيذبك الصور املعروضة ىف املواد التعليمية   ٥
  من غري تصحيح  ذو صدق جدا  ٨٨،٦  ١٣٢  ١١٧  ١٥  ١١٧  ؟

هل يترقى فهمك بعد أن تعلّمت باستخدام   ٦
  من غري تصحيح  ذو صدق  ٧٧،٣  ١٣٢  ١٠٢  ٣٠  ١٠٢  املواد املطورة ؟

      ٧٦،٥١  ٧٩٢  ٦٠٦      وعام
  :البيانات 



 

 

P    :النسبة املئوية لكل بند  
∑Xi    :ركني يف كل سؤال البندتعدد املش  

X∑    :بند واحدىفبشكل مثايل  األجوبة عدد   
   أرقام الثوابت :   100%

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

امللحق 



 

 

  الثامن
   تعليم اللغة العربيةالدارس ىفاستبيان نتائج 

املواد العليمية ىف تعليم اللغة تنفيذ الذى يتعلّق ب " ٢غة العربية تعليم الل" الكتاب املطور 
  العربية
  

  حسن الفوزية:   اسم الدارس 
  "أ " الثامن : الفصل الدراسي

  ٢٠١٠ فرباير ٢٠:    التاريخ 
  

  :االرشادات 
تعليم اللغة " وفق ما عرفت، ضع النتيجة للكتاب املقدم بني يديك باملوضوع   
ىف " ال"أو " نعم"ى يتعلّق بتنفيذ تعليم اللغة العربية، وذلك بإجابة ب والذ " ٢العربية 

  :الدائرة الىت كما يلى 
  

  األسئلة  الرقم  األجوبة
  ال  نعم

    √  هل شعرت بالسهولة ىف فهم املواد املطورة ؟  ١
    √  هل شعرت بالسهولة ىف تنفيذ النشاطات ىف املواد املطورة ؟  ٢

٣  
رشادات الستخدام املواد املطورة هل شعرت على أنّ اال

  √  سهلة للفهم ؟
  

    √  هل شعرت بالفرح ىف استخدام املواد املطورة ؟  ٤
    √  هل جيذبك الصور املعروضة ىف املواد التعليمية ؟  ٥
    √  هل يترقى فهمك بعد أن تعلّمت باستخدام املواد املطورة ؟  ٦

  :التنبيهات 
   ١:   نعم 
 ٠:   ال 



 

 

  امللحق التاسع
ات لالختبار القبلىتنِريم  

  
  !علَى حرف أ، ب، ج، أَو د أَما م أَصح ِإجابٍة ) x(ضع عالَمة الضرِب _ أ

Berilah tanda silang (x) pada huruf ج، ب، أ    atau د di depan jawaban yang paling 

benar ! 
 

  ....ِفى هِذِه اجلُملَة " راسلَة املُ" ِهوايِتى املُراسلَة ، معنى كَِلمِة _ ١
  menggambar_ ج mengumpulkan prangko_ أ

  tempat tinggal_ د  korespondensi_ ب

 
  ....ِفى هِذِه اجلُملَة " بعد قَِليل " سيبداُ املُباراة بعد قَِليل ، معنى كَِلمِة _ ٢ 
  sebentar lagi_ ج tunggulah_ أ

  sampai berjumpa lagi_ د  lebih lama lagi_ ب

  
  ....ِفى هِذِه اجلُملَة " املُباراة " ِإنَّ هِذِه املُباراة جيدةٌ ، معنى كَِلمِة _ ٣
  lukisannya_ ج kepergiannya_ أ

  perkumpulannya_ د  pertandingan_ ب

  
٤ _ ِم... أُِحبِة القَدكُر  
   لَعب_ ج  لَِعب_ أ

  لَعب_ د  لَعب_ ب
  
  القُرآن... أُفَضلُ _ ٥
  ِاقْرأْ_ ج  قُرآنَ_ أ

  ِقراَءةَ _ د  قُرونَ_ ب



 

 

  
٦ _ دِريي طْلَِة وِفى الع بذْهي دماِت... أَحانواِس واحلَيالن  
  يرسم_ ج  رسم_ أ

  يرسم_ د  رسومةٌ_ ب
٧ _ اِجرالت ِحباِم ... يالطَّع  
  بيعةُ_ ج  ِبياع_ أ

  باع_ د  بيع_ ب
  
  ...ِهوايةُ فَوزان _ ٨
  يعلِّم الِتلِْميذَ_ ج  يحرثُ احلَرس_ أ

  يزرع اَألشجار_ د  لَعب كُرِة القَدِم _ ب
  
  الفَصِل... يِريد حسيِن ِب _ ٩
  دخوِل_ ج  دخلَ_ أ

  اُدخلْ_ د  يدخلُ_ ب
  

١٠ _ دِريلْ تِإلَى احلَفْلَِة ؟... ه رضحت  
  كَي_ ج  لَن_ أ

  ِل_ د  أَنْ_ ب
  

  !ترِجِم اجلُملَة اَألِتية ِإلَى اللُّغِة اِإلندوِنيِسية _ ب
Terjemahkan kalimat – kalimat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia !  
 
 

  لتالَِميِذ ِبركُوِب احلَاِفالَت والدراجاِتجاَء بعض ا_ ١
  ترجو عاِئشة أَنْ تكُونَ صديقَتها ِبكُلِّ خيٍر_ ٢
  يراِفق ِإبراِهيم فَوزانَ ِفى شهادِة مباراِة كُرِة القَدِم ِفى املَلْعِب_ ٣



 

 

  ية املُباراةُ ِفى الدورِة اِإلندوِنيِس_ ٤
    هلْ تِريد لَعب كُرِة القَدِم ِفى املَلْعِب هذَا املَساِء ؟_ ٥

  امللحق العاشر
  تمِرينات ِلالختبار البعدى

  !علَى حرف أ، ب، ج، أَو د أَما م أَصح ِإجابٍة ) x(ضع عالَمة الضرِب _ أ
Berilah tanda silang (x) pada huruf ج، ب، أ    atau د di depan jawaban yang paling 

benar ! 
 

  ....ِفى هِذِه اجلُملَة " الرسم " ِهوايِتى الرسم ، معنى كَِلمِة _ ١
  menggambar_ ج mengumpulkan prangko_ أ

  tempat tinggal_ د  korespondensi_ ب

 
ِفى هِذِه " ِفى أَوقَاِت الفَراِغ "  معنى كَِلمِة سأُشاِهد املُباراة ِفى أَوقَاِت الفَراِغ ،_ ٢ 

  ....اجلُملَة 
  sebentar lagi_ ج tunggulah_ أ

  sampai berjumpa lagi_ د  waktu luang_ ب

  
  ....ِفى هِذِه اجلُملَة " املُباراة " ِإنَّ هِذِه املُباراة جيدةٌ ، معنى كَِلمِة _ ٣
  lukisannya_ ج kepergiannya_ أ

  perkumpulannya_ د  pertandingan_ ب

  
٤ _ ِم... أُِحبِة القَدكُر  
  لَعب _ ج  لَِعب_ أ

  لَعب_ د  لَعب_ ب
  
  القُرآن... أُفَضلُ _ ٥
  ِاقْرأْ_ ج  قُرآنَ_ أ



 

 

  ِقراَءةَ _ د  قُرونَ_ ب
  
  
  ... و هو يِريد أَحمد طَاِلب يذْهب ِإلَى املَدرسِة _ ٦
  يتعلَّم_ ج  التعلُّم_ أ

  يتعلَّم_ د  التعِليم_ ب
  
٧ _ اِجرالت ِحباِم ... يالطَّع  
  بيعةُ_ ج  ِبياع_ أ

  باع_ د  بيع_ ب
  
  ...ِهوايةُ فَوزان _ ٨
  يعلِّم الِتلِْميذَ_ ج  يحرثُ احلَرس_ أ

  يزرع اَألشجار_ د  رِة القَدِم لَعب كُ_ ب
  
  الفَصِل... يِريد حسيِن ِب _ ٩
  دخوِل_ ج  دخلَ_ أ

  اُدخلْ_ د  يدخلُ_ ب
  

١٠ _ دِريلْ تِإلَى احلَفْلَِة ؟... ه رضحت  
  كَي_ ج  لَن_ أ

  ِل_ د  أَنْ_ ب
  ! اِإلندوِنيِسية ترِجِم اجلُملَة اَألِتية ِإلَى اللُّغِة_ ب

Terjemahkan kalimat – kalimat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia !  
 
 

  جاَء بعض التالَِميِذ ِإلَىاملَيداِن ِللَعِب كُرِة القَدِم_ ١



 

 

  ترجو عاِئشة أَنْ تكُونَ فَاِطمةُ طَاِلبةً نِشيطَةً_ ٢
  يم فَوزانَ ِفى شهادِة مباراِة كُرِة القَدِم ِفى املَلْعِبيراِفق ِإبراِه_ ٣
  املُباراةُ جيدةُ ومِريحةٌ _ ٤
    هلْ تِريد لَعب كُرِة القَدِم ِفى املَلْعِب هذَا املَساِء ؟_ ٥

 

  امللحق احلادى عشر
  نتائج احصائية

  

Statistics 
 

                                         فهم املواد التعليمية
 

Valid 132 N 

Missing 0 
Mean ,64 
Median 1,00 
Mode 1 
Minimum 0 
Maximum 1 

 

 فهم املواد التعليمية                  
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 47 35,6 35,6 35,6 
1 85 64,4 64,4 100,0 

Valid 

Total 132 100,0 100,0   

 
  
 
 
 
 

Statistics 
 

                          السهولة ىف تنفيذ النشاطات ىف املواد املطورة
 

Valid 132 N 

Missing 0 
Mean ,72 
Median 1,00 
Mode 1 
Minimum 0 
Maximum 1 

 



 

 

       السهولة ىف تنفيذ النشاطات ىف املواد املطورة          
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 37 28,0 28,0 28,0 
1 95 72,0 72,0 100,0 

Valid 

Total 132 100,0 100,0   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 
 

  االرشادات الستخدام املواد سهلة                               
 

Valid 132 N 

Missing 0 
Mean ,66 
Median 1,00 
Mode 1 
Minimum 0 
Maximum 1 

 

 االرشادات الستخدام املواد سهلة                
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 45 34,1 34,1 34,1 
1 87 65,9 65,9 100,0 

Valid 

Total 132 100,0 100,0   

 
  
 
 

Statistics 
 

                                  استخدام املواد املطورةالفرح ىف 
  

Valid 132 N 

Missing 0 
Mean ,91 
Median 1,00 
Mode 1 
Minimum 0 
Maximum 1 

 

 الفرح ىف استخدام املواد املطورة                  



 

 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 12 9,1 9,1 9,1 
1 120 90,9 90,9 100,0 

Valid 

Total 132 100,0 100,0   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 
 

 جاذبية الصور املعروضة ىف املواد املطورة                            
 

Valid 132 N 

Missing 0 
Mean ,89 
Median 1,00 
Mode 1 
Minimum 0 
Maximum 1 

 

وضة ىف املواد املطورة                 جاذبية الصور املعر   
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 15 11,4 11,4 11,4 
1 117 88,6 88,6 100,0 

Valid 

Total 132 100,0 100,0   

 
  
 
 

Statistics 
 

 يترقى الفهم بعد تعلم املواد املطورة                              
  

Valid 132 N 

Missing 0 
Mean ,77 
Median 1,00 
Mode 1 
Minimum 0 
Maximum 1 

 



 

 

 يترقى الفهم بعد تعلم املواد املطورة                
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 30 22,7 22,7 22,7 
1 102 77,3 77,3 100,0 

Valid 

Total 132 100,0 100,0   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 
 

X 
 

Valid 132 N 

Missing 0 
Mean 4,59 
Median 5,00 
Mode 6 
Minimum 1 
Maximum 6 
Sum 606 

 
                             X 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1 1 ,8 ,8 ,8 
2 14 10,6 10,6 11,4 
3 15 11,4 11,4 22,7 
4 26 19,7 19,7 42,4 
5 28 21,2 21,2 63,6 
6 48 36,4 36,4 100,0 

Valid 

Total 132 100,0 100,0   

 
 

 
 
 
 



 

 

  الباحث ىف السطور
  

   حممد يوسف هدايت:      االسم 

  اسحاق بن جعفر:     اسم األب 

 انسيا بنت كادير:     اسم األم  

   ١٩٧٦ من مارس ١٧باجنوواجنى، :     تاريخ الوالدة ⁄حمل 

  ١٩٨٩عام  SDN Cluring 1حصل على شهادة التعليم االبتدائي ىف  �

 ١٩٩٢عام   SMPN Cluring 1حصل على شهادة التعليم االعدادى ىف  �

 ١٩٩٨عام   MA NUحصل على شهادة التعليم الثانوى ىف  �

  ٢٠٠٣عام    STAIN Pontianakحصل على شهادة اجلامعة ىف  �

حماضر ىف شعبة اللغة العربية قسم التربية اجلامعة االسالمية :     فة الوظي

  احلكومية بونتياناك

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 الباحث أثناء جتربة املواد املطورة

 
 

 
  
 

 


