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إنوظيفةاللغةوسيلةلتبادلاآلراءواألفكاروادلشاعرب أىل ا،وبذلكإنتعليماللغة

وتلكالعمليةحتتاجإيلالعناصرالتعليميةاجلّيدةمن ا.العربيةكوسيلةاالتصالاللغويم مجدا
ادلادةالتعليميةألهناالوعاءأواحملتوىالذيحيملادلعلوماتللطلبةوبذلكاختارتالباحثة

.موضو البحثبتطويرمادةاللغةالعربيةعلىأساسم اراتاالتصالاللغوي
ي دفىذاالبحثدلعرفةكيفيةتطويرمادةاللغةالعربيةعلىأساسم اراتاالتصالاللغوي

شربونجاوى3ومدىجودهتالطلبةالفصلاحلاديعشربادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية
كانتىذهادلادةمطورةطري ةالبحثوالتطويرعلىلكيفيريىذاالبحثبادلدخلايجالغربية،

منكتابتعليماللغةالعربيةالذيألّفوالدكتورىدايةمبالحظةكتبدروساللغةالعربية
وتبدأعمليةالتطويربالدراسةادلبدئيةمنادلالحظةوادل ابلةواالستبانةمثإجراءتطويرادلادة.األخري

وبعدذلكتطبيقادلادةادلطّورةمثتوزيعاالستبانةللطلبةومالجظت مدل ياس بتحكيماخلبريين
.جودهتا

نتيجةىذاالبحثأنمادةاللغةالعربّيةادلطورةعلىأساسم اراتاالتصالاللغويمناسبة
شربونجاويالغربيةورأت3جدالطلبةالفصلاحلاديعشربادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية

(%67)معظم مأيسبعةوستونيفادلائةواالستجابةاجليدةمن مذلذهادلادةادلطورةالباحثة
 .رأوايفأهّناتشجع موتساعدىمالتصالباللغةالعربيةبين مشف ّياوحتريريّا
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Fungsi bahasa sebagai alat untuk bertukar pendapat dan perasaan menjadikan 

pentingnya pengajaran Bahasa Arab sebagai alat komunikasi.dan proses pengajarannya 

dibutuhkan unsur-unsur pendukung yang baik, diantaranya  materi ajar, karena materi ajar 

merupakan media yang berisi berbagai pengetahuan yang harus dikuasai siswa, oleh karena 

itu penulis memilih judul Pengembangan materi Bahasa Arab berdasarkan Language 

Communicative skill. . 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan 

materi Bahasa Arab berdasarkan Language Communicative skill  dan sejauh mana kualitas 

materi ini dapat diterima siswa kelas XI MAN 3 Cirebon Jawa Barat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian dan  

pengembangan ( Research and Development). dan buku ajar yang dikembangkan adalah 

buku pelajaran Bahasa Arab karangan Prof.Dr. Hidayat dengan rujukan buku  pelajaran 

Bahasa Arab yang lain. Penelitian ini diawali dengan observasi,wawancara dan angket, 

kemudian pengembangan materi ajar berdasarkan penilaian pakar melalui wawancara dan 

angket yang kemudian diterapkan di kelas.langkah yang terahir yaitu pembagian angket 

siswa untuk mengetahui kualitas materi tersebut.  

Hasil penelitian ini berupa produk materi Bahasa Arab berdasarkan Language 

Communicative skill yang dapat diterima oleh siswa kelas XI MAN 3 Cirebon Jawa 

Barat.dan penulis juga melihat respon siswa yang baik terhadap materi ini dan  mayoritas 

siswa (67 %) berpendapat bahwa materi yang dikembangkan ini dapat memotivasi serta 

membantu mereka untuk berkomunikasi dengan Bahasa Arab baik secara lisan maupun 

tulisan. 
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ABSTRACT  
 

Lathifatul Jannah, 2011 M, The development of Arabic language contents based on 

Communicative Language skills (Application of class XI MAN 3 Cirebon West Java) 

 

Mentors:  1 . Dr.Torkis Lubis                                     2. Dr.Gareeb Allah Babiker  

 

 

Keywords: Arabic Language Teaching contents, Language Communicative skill 

 

 

The function of language as a medium to exchange opinions and feelings makes the 

importance of teaching Arabic as languages communication.and the proces of languages 

teaching needs elements of a good support, including teaching contents, because it is a 

medium that contains a variety of knowledge that must be mastered by students, therefore 

author chose the title Development of Arabic contents based on Communicative Language 

skills. 

 

This study used to find out how the process of development of Arabic language contents 

and exercises based on Communicative Language skill and the extent to which these 

contents are acceptable quality by student of class XI MAN 3 Cirebon in West Java. 

 

This study used a qualitative approach with the methods of research and    development  

(Research and Development). and the developed textbook is a textbook by Dr. Hidayat with 

reference textbooks of Arabic else. This research begins with the first research with 

observation, interviews and questionnaires, then the development of teaching contents 

based on expert assessment by through interviews and questionnaires and olso applied in 

the class . and the last steps is the division of student questionnaire to determine the quality 

of the contents . 

 

The results of this study is form of product Arabic languages contents and exercises based 

on Communicative Language skill that can be received by students class XI MAN 3 

Cirebon in west Java.and they has a good respon for it because the majority of student 

(67%) agreed that the contents and exercises that developed cans motivate and help them to 

communicate with the Arabic language both speaking and writing. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسات السابقة 

 
 مقدمة - أ

للغة ذلا دكر كبَت يف حياة اإلنساف كلكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص تتميز اإف 
. هبا عن غَتىا، كال خفاء أف اللغة العربية أميز تركيبا، كأكضح بيانا، كأعذب مذاقا عند أىلها

كقد رأل ابن فارس أف اللغة العربية ىي أفضل اللغات كأكسعها، إذ يكفي دليال أف رّب العادلُت 
 .اختارىا ألشرؼ رسلو كخامت رسالتو فأنزؿ هبا كتابو ادلبُت

كبذلك على كل مسلم أف يهتم بالعربية اىتمامو بعقيدتو اإلسالمية كأف يعتز هبا 
كطريقة االىتماـ كاالعتزاز هبذه اللغة ىي بالتعلم . كيفضلها على لغات األرض األخرل

 .كتعليمها
إف اللغة من كسائل االتصاؿ كبواسطتها ميكن الناس أف يعربكا عن أفكارىم كيتعرفوا 

من أىداؼ تعليم اللغة العربية خاصة يف . على أفكار غَتىم، كأف يربزكا ما لديهم من مفاىيم
شفويّا - مهارات االتصاؿ اللغوم ىي القدرة على استخداـ اللغة العربية استخداما صحيحا

 .الطلبة بتطورىم العقلي ك اللغومل يف مستو- كربريريّا
كادلادة ىي الوعاء الذم حيمل ادلعلومات كاالذباىات ادلراد غرسها يف الطلبة ليس 

ىم أيضا، فهي متدىم باخلربات كاحلقائق، كىي مصدر ثقايف ذلم يرفقط للطلبة بل للمعلمُت كغ
 .ك ادلعلم يعترب كسيطا يف استخدامها

                                                           
 .38. ، ص(1998دار النفائس، : لبنان) ،  خصائص العربٌة وطرائق تدرٌسها نايف محمود معروف، 



 
 

كإذا كاف ادلعلم لو دكر مهم  يف العملية التعليمية فإف ادلادة التعليمة ىي اليت ذبعل 
ىذه العملية مواصلة بُت الطالب كبُت نفسو حىت حيصل على ما يريده من التعليم بناء على 

 .ادلنهج ادلستخدـ يف ادلدرسة 
 شربوف جاكل الغربية إحدل ادلدارس اليت 3         إف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية أك هتتم بتعليم اللغة العربية كذبرم عمليتها على ضوء
(KTSP) تشتمل أىداؼ ىذا ادلنهج على . فيو األىداؼ التعليمية اليت حياكؿ ادلعلم أف حيققها

،كلكن الحظت الباحثة من خالؿ  (االستماع، الكالـ، القراءة، الكتابة)ادلهارت اللغوية األربع 
كاف الطلبة يشعركف بالصعبة يف إيصاؿ تعليمها ادلشكالت يف تكوين مهارات االتصاؿ اللغوم،

 . كمنها اليت تعوؽ ىذه ادلشكالت يعٍت الكتاب ادلدركس .ادلعلومات كتبادؿ األراء بينهم
         إف الكتاب التعليمي ادلستخدـ يف تلك ادلدرسة ىو كتاب تعليم اللغة العربية الذم 

د ىداية ككانت ادلادة التعليمية فيو مل تركز كمل تشجع الطلبة لالتصاؿ باللغة العربية .ألفو أ
 .بينهم

         بناء على تلك األحواؿ، رباكؿ الباحثة أف تطور الكتاب ادلستخدـ فيها بإضافة ك 
تغيَت ادلواد كتدريباهتا على أساس مهارت االتصاؿ اللغوم، يرجى هبذا التطوير أف يساعد الطلبة 

خاصة يف  (KTSP)على ربقيق األىداؼ ادلقررة يف ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية أك 
 .مهارات االتصاؿ اللغوم

         كلكن عرفنا ليس كل ادلادة التعليمي  اجليد حيصل على النتيجة اجليدة يف مكاف معُت        
مادة اللغة العربية على خر على حد سواء، كبذلك رأت الباحثة ضركرية البحث يف تطبيق آك

 3لفصل احلادم عشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أساس مهارات االتصاؿ اللغوم ؿ
 .شربوف جاكل الغربية

 
 

 



 
 

 أسئلة البحث  - ب
 :أّما أسئلة البحث اليت قدمتها الباحثة فهي

مادة اللغة العربية على أساس مهارات االتصاؿ اللغوم للفصل كيف يتم تطوير  -1
 ؟ شربوف جاكل الغربية3 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية احلادم عشر

على أساس مهارات االتصاؿ اللغوم ادلطورة مادة اللغة العربية  جودةما ىي  -2
 شربوف جاكل 3 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للفصل احلادم عشر

 ؟    الغربية
 
 أهداف البحث - ج

 : يهدؼ ىذا البحث دلعرفة 
لفصل ؿمادة اللغة العربية على أساس مهارات االتصاؿ اللغوم كيفية إمتاـ تطوير  -1

 . شربوف جاكل الغربية3احلادم عشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية للفصل احلادم عشرادلطورة مادة اللغة العربية  جودة -2

 . شربوف جاكل الغربية3احلكومية 
 

 فرضية البحث - د
ادة اللغة العربية على أساس مهارات إف الفرضية يف ىذا البحث أف التطبيق اجليد مل 

 شربوف جاكل 3 للفصل احلادم عشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية االتصاؿ اللغوم
خاصة يف ترقية مهارات االتصاؿ اللغوم الغربية  يساعد كثَتا على ربقيق األىداؼ التعليمية 

 عند الطلبة
 
 

 



 
 

 :أهمية البحث - ه
 :األمهية النظرية-   1

أف تكوف نتائج ىذا البحث مدخال دلعلمي اللغة العربية يف اختيار ادلادة التعليمية ادلناسبة 
 .للطلبة كاليت تساعدىم على ربقيق األىداؼ التعليمية ادلنشودة 

 :األمهية التطبيقية-  2
 مدرسة أف يكوف ىذا البحث مساعدة للطلبة يف تنمية مهارات االتصاؿ اللغوم كمساعدة لل

 .يف تكوين جناح عملية تعليم اللغة العربية
 
 :حدود البحث - و

قتصرت الباحثة يف ىذا ادلوضوع على ثالثة انظرا إىل سعة ادلشكالت ادلرتبطة بالبحث، 
 :حدكد، ىي

 :ادلوضوعية كداحلد  -1

مهارات    على أساس يقصد بالتطوير يف ىذا البحث يعٍت اإلضافة كالتغيَت لبعض ادلادة  
شربوف    3للفصل احلادم عشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية االتصاؿ اللغوم 

 مهارات االتصاؿ اللغوم كجودهتا يف تكوين جاكل الغربية

 :ادلكانية كداحلد   -2

بادلدرسة  5 (IPA )يف الفصل احلادم عشرمن حيث ادلكاف، قامت الباحثة بالبحث 
ىل قلة كفاءة الطلبة يف مهارات   شربوف جاكل الغربية نظرا إ3الثانوية اإلسالمية  احلكومية 

 .االتصاؿ اللغوم

 
 



 
 

 :ة الزمٍتكداحلد   -3

يف ادلرحلة األكىل من . ىػ1433-1432/  مػ 2012-2011يقـو ىذا البحث يف السنة 
 .العاـ الدراسي

 تحديد المصطلحات - ز
 :ادلادة التعليمية  -1

ادلادة التعليمية كىى احملتول التعليمى الذم يرغب يف تقدميو للطلبة بغرض ربقيق 
كىى ادلضموف الذم يتعلمو الطلبة يف . أىداؼ تعليمية معرفية أك مهارية أك كجدانية

 .علم ما
 .          كبالتطبيق ركزت الباحثة على ربقيق األىداؼ التعليمية ادلهارية

 :مادة اللغة العربية -2
 شربوف جاكل 3يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلواد ادلدركسة ىى من
 .الغربية
 :االتصاؿ اللغوم مهارات  -3

. ىو التفاعل يف العالقات بُت أعضاء اجملتمع كتبادؿ ادلعلومات كاألفكار فيمابينهم
كيعترب االتصاؿ عملية إجيابية كذات أمهية ضماف كفاءة التنظيم يف العديد من 

رلاالت احلياة، فإرساؿ كاستقباؿ ادلعلومات عملية أساسية يف ادلمارسة الفعالة يف 
  .احلياة اليومية، كخباصة يف النواحي الثقافية كالعلمية كاالجتماعية

 
 

 

                                                           
 الجانب النظري ،: دروس الدورات التدرٌبٌة لمعلمً اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها  عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان واألخرون،  

 .111.ص (1423مؤسسة الوقف اإلسالمي ،: دون مكان)
 .77. ص (2002دار الفكر العربى، : القاهرة ) مهارات التفكٌر فً مراحل التعلٌم العام فهيم مصطفي،  



 
 

  الدراسات السابقة - ح
 :ة اليت تتعلق بادلادة الدراسية ىي كما يليالسابق الدراسات

  تعمير المساجد-  1
 ضوء يف ئيةاتدباال ادلرحلة لطلبة العربية الكتابة دلهارة الدراسية ادةامل تطوير: العنواف  

( KTSP )الدراسية الوحدة مستول على ادلنهج
كيف تطوير ادلادة الدراسية دلهارة الكتابة العربية لطالب ادلرحلة اإلبتدائية  (أ: أسئلة البحث 

 يف ضوء ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية ؟
مامدل فعالية ادلادة الدراسية ادلطورة لًتقية مهارة اإلمالء العريب لطالب  (ب

 ادلرحلة اإلبتدائية ؟
أف حيصل الباحث على إنتاج رلموعة من مادة الدراسية دلهارة الكتابة العربية : أىداؼ البحث

لطالب ادلرحلة  اإلبتدائية يف ضوء ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية 
ادلنظمة كادلتدرجة يف كتاب تعليمى كفعالية لًتقية مهارة اإلمالء العريب 

 .لطالب ادلرحلة اإلبتدائية
كىذه طريقة البحث ادلستخدمة  (R&D)ىذا البحث من نوع البحث كالتطوير: طريقة البحث

 .للحصوؿ على نتاج معُت كذبربة فعالة
 العربية تابةؾاؿ دلهارة الدراسية ادلادة تطوير فأ ىي البحث ىذا نتيجة فإك (أ: نتائج البحث 

 حصل الدراسية الوحدة مستول على ادلنهج ضوء يف االبتدائية ادلرحلة لطلبة
ربت  التعليمى الكتاب شكل على ادلطبوعة الدراسية ادلادة كتابة على

.  االبتدائي الرابع فصللطلبة اؿ "العربِت اإلمالء نتعلم ىيا" ادلوضوع
 النتيجة على حصل كالذمق تطبيق مت أف بعد ادلصمم الكتاب ىذا فعاليةك ( ب

 يف العربية الكتابة تعليم ادلدرس على يسهل الكتاب كىذا". جيد "ادلعدلة
 كتطبيق. كالتدريب التعلم بعملية لقياـيف ا بالسهولة يشعركف كالطلبة اإلمالء،

                                                           
 تطوٌر مادة تعلٌمٌة لمهارة الكتابة العربٌة لطلبة المرحلة االبتدائٌة فً ضوء المنهج على مستوى الوحدة الدراسٌة، تعمير المساجد، 

 (. 2007)كلية الدراسات العيا، الجامعة اإلسالمية الحكومية ،  : ماالنج)رسالة ماجستير، غير منشورة، 



 
 

 فيدم العلمى البحث كىذا. كطلبةىا ادلدرسة خصائص يناسب ىذا الكتاب
. البحث منهج يف الباحث كثَتا

يقـو تعمَت  (1) قد اختلف ىذا البحث عن حبث تعمَت يف عدة نواح أساسية منها 
. بتطوير ادلواد لطلبة ادلدرسة االبتدائية، أما الباحثة فتقـو بتطوير مادة تعليمية بادلدرسة الثانوية

كركز تعمَت ادلواد الدراسية على اإلمالء، أما الباحثة فًتكز بتطوير مادة تعليمية على أساس  (2)
 مهارت االتصاؿ اللغوم

 ربيعة الوحيدة -2
تطوير مادة تعليمية دلهارة القراءة للمستول الثانوم يف ضوء  ادلنهج على : العنواف       

 (KTSP)مستول الوحدة الدراسية 
 مادة تعليمية دلهارة القراءة للمستول الثانوم يف ضوء ادلنهج تطويركيف -1 :أسئلة البحث

؟ (KTSP)مستول الوحدة الدراسية    على 
 يف عملية التعليم؟ طورةكيف ميكن أف يتم تقدمي ادلادة امل- 2
 لًتقية مهارة القراءة للمستول طورةما مدل فعالية ادلادة الدراسية امل- 3

الثانوم؟ 
 ضوء إنتاج رلموعة من مادة تعليمية دلهارة القراءة للمستول الثانوم يف- 1:أىداؼ البحث

ادلنظمة كادلتدرجة كادلناسبة  (KTSP)ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية 
 هبم

        يف عملية طورةكضع اإلرشادات كالتوجيهات  لتقدمي ىذه ادلادة امل- 2              

 .التعليم

. معرفة مدل فعاليتها لًتقية مهارات الطلبة يف القراءة- 3                  
                                                           

تطوير مادة تعليمية لمهارة القراءة للمستوى الثانوي في ضوء المنهج على مستوى الوحدة ربيعة الوحيدة،  
 ،كلية الدراسات العيا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج)ة، منشور غَت ماجستَت،  رسالة،(KTSP)الدراسية 

(2009.) 
 



 
 

 

 .رم ىذا البحث بادلدخل الكمي الكيفي على منهج البحث كالتطويريج:  طريقة البحث
 مادة تعليمية دلهارة القراءة يف ضوء ادلنهج على مستول الوحدة تطويرإف - 1: نتائج البحث

حصل على كتابة ادلادة الدراسية ادلطبوعة على شكل  ،(KTSP)الدراسية 
الكتاب التعليمي لطلبة الصف األكؿ من ادلدرسة الثانوية يف الفصل 

اللغة العربية للمدارس " احلادم عشر من العاـ الدراسي ربت العنواف 
، كإنو على كجو العاـ جيد كفعاؿ لًتقية كفاءة الطالب "الثانوية اإلسالمية 

. يف مهارة القراءة
 حصل على طورةاملإف كضع اإلرشادات كالتوجيهات لتقدمي ادلادة الدراسية  -2

كتابة إرشاد كدليل تنفيذ الدرس الذم كضع باالىتماـ بأحواؿ الدارسُت 
كاحتياجاهتم، كمع مراعاة طرؽ التدريس كالوسائل ادلعينة كأساليب التقومي 

 .ادلناسبة، كإنو كضع مقًتنا بادلواد الدراسية ادلطبوعة يف الكتاب التعليمي

 بعد أف مت تطبيقو حصل على الدرجة ادلعدلة ادلطورفعالية ىذا الكتاب  -3
 لًتقية كفاءة الطالب يف تعيُت ليةككاف ىذا الكتاب أكثر فعا. مقبوؿ

الفكرة للفقرة، حيث تكوف درجة ارتقائو بُت االختبار القبلي كالبعدم 
1،62 .%

ركزت ربيعة :    قد اختلف ىذا البحث عن حبث ربيعة الوحيدة يف ناحية كاحدة ىى
الوحيدة ادلواد الدراسية على مهارة القراءة، أما الباحثة فًتكز على تطوير مادة تعليمية على 

 .أساس مهارت االتصاؿ اللغوم
 

 

 

 

 



 
 

   عناية -3
حبث )تطوير ادلواد التعليمية احلاسوبية لًتقية مهاريت االستماع كالكالـ : العنوان 

تطويرم يف مدرسة ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجانج تراجنكيل 
 (باطي

  البحث أسئلة - أ
 من عليو يلقي ما فهم باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف -1

 يف تعّلمها اليت ادلفردات حدكد يف طبيعي بإيقاع العربية، باللغة حديث
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف تراجنكيل باطي جاكل  مدرسة

 ؟ الوسطى 

 الرئيسية األفكار بُت التمييز باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف -2
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف  مدرسة يف الثانوية كاألفكار

 ؟ تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 بُت من النتائج استخالص باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف -3
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف  مدرسة يف مقدمات من مسعو ما

 ؟ تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 األفكار عن التعبَت باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف -4
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية  مدرسة يف ادلناسبة النحوية الصيغ باستخداـ

 ؟ غوينجاف تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 على الكالـ عند الًتكيز باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف -5
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية  مدرسة يف اللغوم الشكل على كليس ادلعٌت

 ؟ غوينجاف تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 اإلشارات استخداـ باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف -6
 أفكار من توصيلو يريد عما معربا استخداما اللفظية غَت كاحلركات كاإلمياءات



 
 

ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف تراجنكيل باطي جاكل  مدرسة يف
 ؟ الوسطى 

 من كالكالـ االستماع مهاريت باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة فعالية مدل ما -7
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف تراجنكيل  مدرسة يف العناصر تلك

 ؟ باطي جاكل الوسطى 

 البحث أهداف - ب
 : تلي كما البحث ىذا يف الباحثة تناذلا أف تريد اليت كاألىداؼ

 حديث من عليو يلقي ما فهم باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير معرفة -1
ركضة  مدرسة يف تعّلمها اليت ادلفردات حدكد يف طبيعي بإيقاع العربية، باللغة

 .العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 الرئيسية األفكار بُت التمييز باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير معرفة -2
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف  مدرسة يف الثانوية كاألفكار

 .تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 ما بُت من النتائج استخالص باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير معرفة -3
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف  مدرسة يف مقدمات من مسعو

 .تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 باستخداـ األفكار عن التعبَت باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير معرفة -4
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف  مدرسة يف ادلناسبة النحوية الصيغ

 .تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 ادلعٌت على الكالـ عند الًتكيز باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير معرفة -5
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية  مدرسة يف اللغوم الشكل على كليس

 .غوينجاف تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 



 
 

 كاإلمياءات اإلشارات استخداـ باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة تطوير معرفة -6
 مدرسة يف أفكار من توصيلو يريد عما معربا استخداما اللفظية غَت كاحلركات

 .ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف تراجنكيل باطي جاكل الوسطى 

 من كالكالـ االستماع مهاريت باحلاسوب لًتقية التعليمية ادلادة فعالية معرفة -7
ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية غوينجاف تراجنكيل  مدرسة يف العناصر تلك

 .باطي جاكل الوسطى 

 جيرم ىذا البحث دبنهج تطويرم ذبرييب : منهج البحث - ج

 نتائج البحث- د 

 : ىي البحث ىذا يف إف نتائج البحث 
 من عليو يلقي ما فهمإف تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب فعالية يف ترقية  -1

 بنتيجة تعّلمها اليت ادلفردات حدكد يف طبيعي بإيقاع العربية، باللغة حديث
85،19.%  

 األفكار بُت  التمييزإف تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب فعالية يف ترقية -2
  %.46،296 على درحة الثانوية كاألفكار الرئيسية

استخالص النتائج من بُت إف تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب فعالية يف ترقية  -3
 تقريبا على درجة ممتازة % 24 ما مسعو من مقدمات

إف تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب فعالية يف ترقية التعبَت عن األفكار - 4
 .تقريبا % 33،33باستخداـ الصيغ النحوية ادلناسبة على درجة 

إف تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب فعالية يف ترقية الًتكيز عند الكالـ على - 5
  %.97ادلعٌت كليس على الشكل اللغوم على قيمة 



 
 

 إف تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب فعالية يف ترقية استخداـ اإلشارات  -6
  %.96،3كاإلمياءات   كاحلركات غَت اللفظية على درجة 

إف تطوير ادلادة التعليمية باحلاسوب فعالية يف ترقية مهاريت االستماع كالكالـ  -7
لدل الطلبة الفصل احلادم عشر من مدرسة ركضة العلـو الثانوية اإلسالمية 

 t test independentغوينجاف تراجنكيل باطي جاكل الوسطى بقيمة 
3،782. 

ركزت عناية الوسائل :          قد اختلف ىذا البحث عن حبث عناية يف ناحية كاحدة ىى
د ىداية للفصل احلادم عشر ، أما الباحثة فًتكز على .الدراسية للكتاب العربية الذم ألفو أ

د ىداية .تطوير مادة تعليمية على أساس مهارت االتصاؿ اللغوم للكتاب العربية الذم ألفو أ
 .للفصل احلادم عشر كذالك

 
 



 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  شربون 3المدرسة الثانوية اإلسالمية  الحكومية يّة عن خنبذة تار: المبحث األول 
                          جاوى الغربية

 
  شربون جاوى الغربية3   بيانات المدرسة الثانوية اإلسالمية  الحكومية  - أ

 سوكافورا 31 تقع يف شارع فيالنج ظلرة 3إف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
كىي من ادلدارس اإلسالمية احلكومية يف .منطقة كيجاكساف مدينة شربوف جاكل الغربّية

 حّّت 2008كرئيس ادلدرسة ىو دكتورندكس جاجا ىارجا نوكراىا من العاـ . مدينة شربوف
 .اآلف

.  موظفٌن4 مدرسا كعدد ادلوظف احلكومي فيها 32عدد ادلدرس احلكومي فيها 
 :كعدد الفصل كالطلبة فيما يلي

  طالب313 فصوؿ كعدد الطلبة فيها 8يتكوف من  (X)للفصل  -1
  طالب241 فصوؿ كعدد الطلبة فيها 7يتكوف من  (XI)للفصل  -2
  طالب254 فصوؿ كعدد الطلبة فيها 7يتكوف من  (XII)للفصل  -3

 . طالب809كعددىم 
 
 
 
 

 
 



 شربون 3بيانات تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية  الحكومية  - ب
 جاوى   الغربية

 أهداف تعليم اللغة العربّية -1
إف األىداؼ العامة يف تعليم اللغة العربّية مطابقة باألىداؼ اليت ذكرت يف ادلنهج 

ىدؼ الرتبية للثانوية كىو ترقية الذكاء كادلعرفة على مستول الوحدة الدراسية يعين  
كالشخصية كاألخالؽ الكرؽلة كادلهارة دلستقبل احلياة النفسية كاالشرتاؾ يف الرتبية 

كمدرس ادلادة التعليمية لو دكر يف تفصيل  اذلدؼ حسب .حسب ادلهنة ادلناسبة
 . معايًن حاجات الطلبة من معايًن الكفاءة كالكفاءة األساسية حّّت مؤشراهتا
 3كمعايًن الكفاءة لتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 :شربوف جاكل الغربية ىي
 فهم ادلعلومات اللسانّية كنطقها من ادلفردات كالعبارات :  االستماع -1

 تعبًن ادلعلومات شفويا باستخداـ الرتاكيب الصحيحة:   الكالـ   -2

 فهم النص كقرائتو باستخداـ الرتاكيب الصحيحة:  القراءة    -3

 تعبًن ادلعلومات ربريريّا باستخداـ الرتاكيب الصحيحة:  الكتابة   -4

 :                              كالكفاءة األساسّية منها

 :              دلهارة االستماع

 فهم األصوات كنطقها من ادلفردات ك العبارات  -1

 فهم ادلعىن كالفكرة األساسّية من احلوار ك التعبًن -2

 : دلهارة الكالـ 

 تعبًن األفكار أك ادلعلومات شفويا بالعبارة الصحيحة -1
 احلوار الصحيح باستخداـ الرتاكيب الصحيحة -2



 :دلهارة القراءة 

 قراءة النص اجلهريّة عن موضوع  -1
 فهم الفكرة الرئيسية من النص -2

  فهم مضموف مادة القراءة  -3

 :دلهارة الكتابة 

 كتابة احلركؼ كالكلمات الصحيحة  -1

ترتيب الكلمات يف اجلملة يف التعبًن التحريرم باستخداـ الرتاكيب  -2
 الصحيحة

 تقسيم الحصة التعليمية   -2

ادلدرسة الثانوية إف تقسيم حصة تعليم اللغة العربية للفصل احلادم عشر ب
 : شربوف جاكل الغربية فيما يلي3اإلسالمية احلكومية 

 1تقسيم حّصة تعليم اللغة العربية للمرحلة  (1)اجلدكؿ 
 عدد احلصص ادلادة التعليمية ادلرحلة النمرة
  حصص12 ادلراىقة 1 1
2 

  حصص12 احلياة الصحة
  حصص8 االمتحانات اليومية 3
  حصص32 عدد احلصة 4

 
 



 2تقسيم حّصة تعليم اللغة العربية للمرحلة  (2)اجلدكؿ 
 عدد احلصص ادلادة التعليمية ادلرحلة النمرة
  حصص16 ادلرافق العامة 2 1
2 

  حصص16 السياحة
  حصص8 االمتحانات اليومية 3
 حصص 38 عدد احلصة 4

  
 طرق تعليم اللغة العربّية ووسيلة تعليمها -3

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربّية يف  إف
 .متنوعة من الطريقة القدؽلة كالطريقة احلديثة شربوف جاكل 3احلكومية 

كالطرؽ التعليمية اليت قّدمتها أيلٌن أيرلينا ادلاجستًن كمدّرسة اللغة العربّية 
 :للفصل احلادم عشر ىي 

 الطريقة ادلباشرة -1
 الطريقة االنتقائية -2
 الطريقة احلوارية -3
 الطريقة االستنباطية -4

  كقد تستخدـ ادلدرسة بعض األلعاب اللغوية مثل لعب األدكار كالتمثيل      
 :      إف الوسائل التعليمية اليت استخدمتها مدرسة اللغة العربية ىي

 ادلعمل اللغوم -1
 الصورة -2
 الفيلم -3
 البطاقة  -4



 المادة التعليمية: المبحث الثاني 
 

 مفهوم المادة التعليمية-   أ 
 ربقيق بغرض لبةللط دؽلوػتق يف نرغبالذم  التعليمى احملتول مق التعليمية ادلواد

 .ما علم يف الطالب يتعلمو الذم ادلضموف كىى. جدانية كأك مهارية أك معرفية تعليمية أىداؼ
كتتنوع صورة ىذا احملتول التعليمى، فقد يكوف مادة مطبوعة يف الكتب كادلقررات التعليمية أك 

كقد يكوف مادة مصورة كالصور الثابتة أك األفالـ، كقد يتخذ . على لوحات أك على سبورات
أشكاال أخرل من البسيط إذل ادلعقد، كقد تكوف غًن مألوفة للطالب كادلعلمٌن على حد 

  .سواء
 ائقؽكاحل الرتبوية اخلربات رلموعة ىى الدراسية ادلواد بأفرشدل أمحد طعيمة  ؿككيق

 أك عندىم، تنميتها يراد اليت كالقيم كاإلذباىات هبا، الطالب تزكيد يرجى اليت كادلعلومات
 ضوء يف ذلم ادلتكامل الشامل النمو ربقيق دؼبو إياىم، ساهباتؾا يراد اليت احلركية ادلهارات
  .ادلنهج يف ةادلقرر األىداؼ

إف ادلادة التعليمية ذلا أعلية كبًنة لدل ادلدرسٌن يف تعليم اللغة العربية، ألهنا 
تساعدىم يف تعليمهم، ككذلك ذلا أثر كبًن لدل الطلبة يف تعلم اللغة العربية، ألهنا تسهل 

ككذلك تساعدىم يف رلتمعاهتم اليت ينتموف إليها لتكوين االستعدادات كالقدرات . تعلمهم
للتعبًن عن أفعاذلم احملدكدة كتعلم ادلعلومات كتقدؽلها باللغة العربية، دكف تفكًن يف اللغة 

فلذلك ينبغي على ادلدرس أف غلعل البيئة ادلرػلة جلميع الطلبة على حسب السن . نفسها
 .كالنوع كادليوؿ كالرغبة

 

 

                                                           
 111:  ص(-ه1424مؤسسات الوقف اإلسالمى، : دون مكان )دراسات في المناهج وتأصيلها،  حسن عبد الرحمن الحسن، 

 202:ص (س. جامعة أم القرى، د: مكة)،  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، القسم األول رشدى أحمد طعٌمة،



 تصميم المادة التعليميةأسس - ب 

يقصد بأسس إعداد الكتاب ىنا، رلموعة من ادلعلومات اليت يقـو هبا ادلؤلف إلعداد 
 ةككضع األمثل. كتابو قبل إخراجو يف شكلو النهائي، ك طرحو لالستخداـ يف فصوؿ تعليم اللغة

يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا يفرتض إجراء عدد من الدراسات قبل 
تأليف أم كتاب، فضال عن توفر عدد من األدكات كالقوائم كالنصوص اليت يعتمد عليها 

كيقصد بذلك أيضا ما يقـو بو ادلؤلف من عمليات الزمة إلعداد الكتاب . تأليف الكتاب
 .كانت حبوث أجراىا أـ أدكات كقوائم أعدىا أـ نصوصا رجع إليها أـ ذبريبا قاـ بوأسواء 

كرأل ناصر عبد اهلل الغارل كعبد احلميد عبد اهلل أنو يلـز عند إعداد ادلادة التعليمية 
 :لتعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا أف تراعي فيها األسس اآلتية

 

 األسس الثقافية واالجتماعية-  1
عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية لألجانب فينبغى أف يكوف لو طابع اجتماعي 

 : كثقايف إسالمي، يعىن أنو ؼلدـ لغتنا كثقافتنا ذلك من خالؿ مراعاة اآلتى
أف يكوف زلتواه عربيا إسالميا، كذلك بأف تقدـ ادلوضوعات اليت تتناكؿ ىذا   (أ 

اجلانب بصورة حقيقية غًن مشوىة، كبصورة سهلة تعٌن الدارس على فهم حقيقة 
 .الثقافة اإلسالمية

أف يتضمن احملتول التعليمى للكتاب عناصر الثقافة ادلادية كادلعنوية بصورة تتناسب  (ب 
 .كأغراض الدارسٌن األجانب

ضركرة االىتماـ بالرتاث العرىب كخصائصو اليت على رأسها الطابع اإلنساين كرفع  (ج 
 .مكانو العلم كالعلماء

انتقاء الثقاقة العربية يف ضوء حاجات كما تناسب مع الدارسٌن كاىتمامهم من  (د 
 .تعلم اللغة كالثقافة

                                                           
  75- 74:ص ، ، مرجع سابق حسن عبد الرحمن الحسن

  27-26:  صمرجع سابق، ناصر عبد هللا الغالً وعبد الحمٌد عبد هللا، 



التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إذل ادلعنول، كمن السهل إذل ادلركب كمن  (ق 
 .اجلزء إذل الكلّ 

االىتماـ بالثقافة اإلسالمية كتوظيفها يف تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة عند الدارسٌن  (ك 
 .كتعديل االذباىات السلبية ضلوىا- إف كجدت- األجانب

مراعاة التغًنات الثقافية كاالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، كىذا يتطلب أف يكوف  (ز 
ادلنهج مرننا حبيث ؽلكن تكييف ادلوضوعات مع التغًنات اليت ربدث داخل اجملتمع 

 . اإلسالمى

تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصياهتا، أم ال يشتمل الكتاب على  (ح 
 .نوع كاحد من الثقافة

إف للدارسٌن أغراضا من تعلم اللغة كالثقافة، كلكن من أصحاب اللغة أيضا أغراضا  (ط 
من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، لذا فاحلرص يف ادلادة على ربقيق جانبٌن أمر 

 .مهمّ 

 .تزكيد الدارسٌن باالذباىات اإلسالمية كاالذباىات العلمية ادلناسبة (م 

 .احرتاـ الثقافات األخرل، كعدـ إصدار أحكاـ ضدىا (ؾ 

مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتاب ادلدرسي دبا يتناسب مع عمر الدارس  (ؿ 
 . كمستواه الفكرم كالثقايف

مساعدة الدارسٌن على عملية التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فيها تكيف  (ـ 
 .األفراد مع ثقافتنا

 األسس النفسية-  2
على العمـو أف ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو احملور الذم 

تركز عليو، كأنو ىو أكال كأخًنا ىو اذلدؼ من العملية التعليمية، فما قامت ىذه العملية إال من 
أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل ادلتعلم، كمن مث إف معرفة خصائص ادلتعلم النفسية كالعقلية تعد 

 .مطلبا ضركريا عند إعداد زلتول ادلناىج الدراسية



كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية،بل إف األفراد ؼلتلفوف 
فيما بينهم من قدرات عقلية كمسات نفسية داخل ادلرحلة العمرية الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ 

 . الفركؽ الفردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمٌن كالذم ينبغي مراعاتو عند إعداد كاختيار ادلواد التعليمية
ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد فإنو - اإلختالؼ يف القدرات- كإذا كاف ىذا األمر

أحرل أف ينطبق على دارسة اللغة العربية من الناطقٌن بغًنىا، حيث إهنم يأتوف من بيئات 
شّت، كمن ثقافات متنوعة، كجنسيات سلتلفة األمر الذم يؤدم إذل اختالفهم يف القدرات 
العقلية كاستعدادىم لتعلم العربية، كبالطبع فإهنم ؼلتلفوف يف دكافعهم كيف درجة اىتمامهم  
كسرعة تعلمهم للعربية، كما أف اختالؼ ادلستويات االقتصادية كاالجتماعية لو أثره على 
ربصيل اللغة، كىناؾ عالقة مطردة بٌن الطبقة االجتماعية للدارس كاذباىو ضلو تعلم اللغة 

 .األجنبية
كيؤكد علماء اللغة كالرتبية على كجود عالقة كثيقة بٌن أظلاط ظلو الفرد كبٌن قدرتو على 
تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا زلسوبا بٌن تعلم الصغًن كتعلم الكبًن للغة األجنبية ىذا 

  . الفرؽ ينبغي أف يراعي يف ادلواد ادلقدمة لكل منهما
  :كىناؾ شركط نفسية غلب مراعاهتا عند تصميم الكتاب ادلدرسي، كىي     

أف تناسب ادلادة باخلصائص النفسية ك الثقافية للدارسٌن مفرقة يف ذلك بٌن ما  (أ 
 .يقدـ للصغار ك ما يقدـ للكبار

أف تراعي ادلادة الفركؽ بٌن ميوؿ ك اىتمامات ك أغراض الدارسٌن من تعلم  (ب 
 .اللغة

أف ربدد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة يف ادلادة ادلقدمة، ك ما ينبغي أف  (ج 
 .يعطي لكل منها من ىذه ادلادة

أف ربدد بوضوح مستويات األداء ادلطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة ك  (د 
 .مراعاة ذلك يف ادلراحل ادلختلفة من ادلادة
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أف يتتابع تقدمي ادلهارات كفق خطة كاضحة تتناسب ك تدرج مراحل نضج  (ق 
 .الدارسٌن، حبيث ال تقدـ ادلهارة إال يف كقتها ادلناسب

 :أف تلتفت ادلادة إذل ادلهارات بشكل تفصيلي (ك 
 .ادلهارات اليت تتصل باجلانب الصويت (1
 .مهارات تعرؼ الكلمة ك ربليلها ك تركيبها (2
 .مهارات تعرؼ اجلملة ك ربليلها ك تركيبها (3
 .مهارات الفهم العاـ ك الفهم التفصيلي (4

 .أف ربقق ادلادة ادلطالب األساسية للدارسٌن من تعلم اللغة (ز 
أف تكوف مشوقة جامعة بٌن الفكاىة ك احلكاية ك النادرة ك كل ما من شأنو أف  (ح 

 .ػلقق االستماع للدارس
أف تراعي الفركؽ الفردية بٌن الدارسٌن يف القدرات عن طريق التنوع يف مستول  (ط 

 .ادلادة
أف تراعي ادلادة استعداد الدارسٌن للتعلم، كأف تلجأ إذل كسائل متعددة لتنشيط  (م 

 .ىذا االستعداد ك هتيئتو الدارس للتعلم
أف ربقق ادلادة للدارس نوعا من االشباع، أم متكنو بشكل سريع من إمتاـ عملية  (ؾ 

 .االتصاؿ باللغة مساعا ك حديثا
أف تراعي ادلادة إثارة رغبة الدارسٌن ك استعداداهتم لتعرؼ اللغة ك زيادة  (ؿ 

معلوماهتم ك إشباع حب استطالعهم ضلو ثقافتها ك ذلك عن طريق األنشطة ك 
 .ادلمارسات

أف يستند إعداد ادلادة ك تنظيمها إذل ما انتهت إليو نظريات التعلم من حقائق ك  (ـ 
 .مفاىيم

 .أف تصاغ ادلادة ك تنظم يف ضوء الطرؽ الفعالة يف تدريس اللغات (ف 



أف هتيء ادلادة دائما للدارس مشكلة ػلاكؿ التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة ك  (س 
 .شلارستها

أف تتيح ادلادة للدارس فرصا تشجعو على استخداـ ما تعلم يف مواقف اتصاؿ  (ع 
 .حقيقية شفوية ك ربريرية

 
 األسس اللغوية والتربوية-  3

كيقصد هبا جانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات كمفردات كتراكيب اليت تقدـ يف 
كتب تعليم العربية للناطقٌن بغًنىا كاألسلوب ادلناسب يف عرضها للدارسٌن، كمدل سهولة 

 . أكصعوبة تلك ادلادة للدارسٌن
كتناكؿ اللغة ادلقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على ادلستول اللغوم كادلستول 

الرتبول، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العربية يلـز معرفة أم نوع من اجلمل يقدـ؟ ىل االمسية أك 
الفعلية ؟ كىل تبدأ بالسهولة أكادلركبة ؟ االجابة من ىذه األسئلة من الصعب تناكذلا لغويا دبعزؿ 

يعداف أساسا  (اللغوم أك الرتبول)عن اجلانب الرتبول، كمن مث رأينا أف ىذين األساسٌن  
 .كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفة كلكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلها

يقوؿ رشدل أمحد طعيمة ك زلمد كامل الناقة، األسس اللغوية اليت ينبغي أف تراعي 
 :عند كضع ادلادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا ىي

 . أف تعتمد ادلادة اللغة العربية الفصحى لغة ذلا (أ 
 .أف تعتمد ادلادة على اللغة األساسية شلثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة (ب 

أف يلتـز يف ادلعلومات اللغوية ادلقدمة بادلفاىيم كاحلقائق اليت أثبتتها الدراسات اللغوية  (ج 
 .احلديثة

مجع الضمائر ) أف تراعى الدقة كالسالمة كالصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية  (د 
 (مثال

                                                           
 35:  ص،مرجع سابق  ناصرعبد هللا الغالى،عبد الحمٌد عبد هللا،

 .65-64. ،  صمرجع سابق محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعٌمة، 



أف تكوف اللغة ادلقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست مصطنعة، أم تقدـ اللغة صحيحة  (ق 
 .يف بنائها كتراكيبها

 .أف تبىن ادلادة على تصور كاضح دلفهـو اللغة كتعلمها (ك 

 .أف تتجنب ادلادة استخداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك (ز 

 .أف تعاجل ادلادة كمنذ البداية اجلانب الصويت من خالؿ الكلمات كاجلمل ذات ادلعىن (ح 

 .  أف تعاجل ادلادة اذلجاء كربليل الكلمة كتركيبها (ط 

 .أف تعتين بالرمز كالصوت لكل حرؼ (م 

 .أف تبدأ ادلادة بالكلمات كاجلمل كليس باحلركؼ (ؾ 

 .أف تظهر العناية بالنرب كالتنغيم (ؿ 

 .أف تعاجل ظاىرة االشتقاؽ بعناية (ـ 

 .أف تعتمد ادلادة على الرتاكيب الشائعة االستعماؿ (ف 

 . أف تتجنب ادلادة القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليلة االستخداـ (س 

 .أف يربز الرتكيب ادلقصود كيتم التدريب عليو (ع 

 .أف تأخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبًنا (ؼ 

 .أف هتتم بعالمات الرتقيم من أجل إظهار التنغيم (ص 

 .أف يستعاف يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية (ؽ 

 .  أف تلتفت إذل ادلشكالت اللغوية اليت تربزىا الدراسات كالبحوث (ر 

 معايير اختيار المادة التعليمية-  ج
إال أننا . قدـ اخلرباء رلموعة من ادلعايًن اليت ؽلكن أف ؼلتار يف ضوئها زلتول ادلنهج         

كمن . نؤثر  األخذ دبعايًن نيكالس الختيار احملتول إذ أهنا أكثر صلة بربامج تعليم اللغة الثانية
 . مث أكثر إلتصاقا دبجاؿ التعليم العربية للناطقٌن بلغات أخرل

 :قاؿ رشدم أمحد طعيمة نقال عن نيكالس رلموعة من ادلعايًن فيما يلي
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يعترب احملتػول صادقا عنػدما يكوف كاقػعيا كأصيال كصحيحا عمليا،           : معيار الصدؽ   -1
 .فضال عن متشيو مع األىداؼ ادلوضوعية  
 .يعترب احملتول مهّما عندما يكوف ذا قيمة يف حياة الطالب : معيار األعلية  -2
 .يكوف احملتول متماشيا مع اىتمامات الطالب:  معيار ادليوؿ كاالىتمامات -3
يكوف احملتول قابال للتعلم عندما يراعى قدرات الطالب، متمشيا :  معيار قابلية للتعلم -4

 .مع الفركؽ الفردية بينهم
تعرتؼ باحلدكد  سيكوف احملتول جيدا عند ما يشمل أظلاطا من التعليم ال:  معيار عادلية -5

  .اجلغرافية بٌن البشر
 

 طرق اختيار المادة الدراسية- د
اختيار مواد اللغة العربية للناطقٌن ىناؾ عدة أساليب ؽلكن كاضع ادلنهج إتباعها عند 

 :بلغات أخرل
كيف ىذه . ؽلكن للمعلم أف يسرتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية: ادلناىج األخرل -1

ادلناىج أف ينتقي احملتول اللغوم يف منهجو مع األخذ يف االعتبار التفاكت بٌن طبيعة 
 . اللغتٌن كظركؼ الربامج

 ؽلكن للمعلم أف يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا سلتصٌن يف تعليم العربية :رأم اخلبًن -2
للناطقٌن بلغات أخرل، أـ كانوا معلمٌن أـ كانوا لغويٌن أـ تربويٌن، أـ كاف لو صلة 

كيف ىذه احلالة ؽلكن للمعلم يقدـ تصورا للخربات اليت يريد تزكيد . كثيقة بادليداف
مث يعرض ىذا تصور على اخلرباء . الطالب هبا، أك ادلوضوعات اليت يريد تعليمهم إياىا

 .كذلك من خالؿ استبانة  أك مقابلة أك حلقة حبث أك غًنىا. ألخذ آراءىم فيو
كيقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حوؿ خصائص الدارسٌن كتعرؼ ما : ادلسح -3

كأف ذبرم دراسة حوؿ األخطاء اللغوية الشائعة يف ادلستول . يناسبهم من زلتول لغوم
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االبتدائي مث طلتار موضوعات النحو أكالرتاكيب اليت تساعد على ىذه األخطاء أك 
 . عالجها

كأف .  كيقصد بذلك ربليل ادلواقف اليت ػلتاج الطالب فيها لالتصاؿ بالعربية:التحليل -4
ندرس مواقف احلديث الشفهي أك مواقف الكتابة بالعربية أك مواقف الوظيفية ادلناسبة 

 .للربامج التخصصية

 
 تنظيم محتوى المادة الدراسية- ه

يقصد بتنظيم احملتول ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من أىداؼ 
  :كيطرح اخلرباء تصورين لتنظيم ادلادة علا. ادلنهج

أم مراعاة الرتتيب .  ىو تقدمي احملتول مرتبا يف ضوء ادلادة ذاهتا:التنظيم ادلنطقي -1
كيف ىذا .ادلنطقي للمعلومات كادلفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية الطالب لذلك

 إذل ادلعقد، كمن السهل إذل الصعب، كمن  السهلةالتنظيم تراعي مبادئ التدرج من
 كىكذا... القدمي إذل احلديث

ىو تقدمي احملتول يف ضوء حاجات الطالب كظركفهم : التنظيم السيكولوجي -2
 كال يلتـز ىذا التنظيم بالرتتيب ادلنطقي. اخلاصة، كليس يف ضوء طبيعة ادلادة كحدىا

  .للمادة

 

  للمادة التعليميةمعايير في تنظيم المحتوى- و
 :احملتول، فهي ما يلي عايًن يف تنظيمادلكأما 

 يقصد بو العالقة الرئيسية بٌن خربات ادلنهج، حبيث تؤدم كل خربة :االستمرارية -1
 .إذل إحداث أثر معٌن عند الطالب تدعمو اخلربة التالية
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  69:  ، صمرجع سابق  رشدي أحمد طعٌمة،



 كيقصد بو بناء اخلربات فوؽ بعضها البعض، كأف يكوف ىناؾ تسلسل يف :التتابع -2
 .، كأف تستفيد كل منها شلا سبقها تؤدم دلا يلحقهاعرض ادلهارات

  . كىو العالقة األفقية بٌن اخلربات حيث يكمل كل منها األخرل:التكامل -3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المنهج على مستوى الوحدة الدراسية: لثالمبحث الثا

 مفهوم المنهج على مستوى الوحدة الدراسية- أ
منهج على مستول الوحدة الدراسية ىو منهج مطور حسب الوحدة الدراسية، كإمكانية 

 كظهر ىذا ادلنهج بعد .ادلدرسة أكادلنطقة كخصائصها كثقافة اجملتمع كخصائص الطالب
 2003 سنة 20 عن ادلعيار للرتبية الشعبية تفسًنا من القانوف رقم 2005 سنة 19القرار رقم 

كذكر يف ىذا القرار أف ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية ىو من . عن نظاـ الرتبية الشعبية
قرار احلكومة  )نوع ادلنهج اإلجرائي الذم قامت الوحدة الدراسية أم ادلدرسة بتدكينو كتنفيذه 

، كيفسر معيار احملتول كالكفاءة من ادلتخرجٌن (15 مادة 1 الفصل 2005 سنة 19رقم 
  . أل ادلنهج على أسس الكفاءة2004الذم قررتو احلكومة، كىذا ادلنهج مكمل ادلنهج 

 
 مبادئ تطوير المنهج على مستوى الوحدة الدراسية- ب

 :ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية بعدة مبادئ ىي يطور
 . تركيز يف قدرة كحاجة الطلبة كبيئتهم -1

 .متنوع كمتكامل -2

 .استجاب بتطور العلـو كالتكنولوجيا كالفنية -3

 مناسب حبياة اجملتمع -4
 .استمرار كمشوؿ -5

 .تعلم طواؿ احلياة -6

 . توازف بٌن احلاجة الشعوبية كاحلاجة احمللية -7
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 مكونات المنهج على مستوى الوحدة الدراسية- ج
 :ىذا ادلنهج لو مكونات أربعة كىي

 هدف التربية على مستوى الوحدة الدراسية- 1
 :يعتمد ىذا اذلدؼ على ىدؼ عاـ من الرتبية كما يلى

ىدؼ الرتبية يف االبتدائية كىو كضع األسس من الذكاء كادلعرفة كالشخصية كاألخالؽ  (1
 .الكرؽلة كادلهارة دلستقبل احلياة النفسية كاالشرتاؾ يف الرتبية التالية

 ىدؼ الرتبية ادلتوسطة كىو ترقية الذكاء كادلعرفة كالشخصية كاألخالؽ الكرؽلة كادلهارة  (2

 .دلستقبل احلياة النفسية كاالشرتاؾ يف الرتبية التالية
 ىدؼ الرتبية الثانوية كىو ترقية الذكاء كادلعرفة كالشخصية كاألخالؽ الكرؽلة كادلهارة  (3

 .دلستقبل احلياة النفسية كاالشرتاؾ يف الرتبية حسب ادلهنة ادلناسبة
 تقويم العام الدراسي 2

كجب على كل الوحدة الدراسية كضع تقومي العاـ الدراسي حسب االحتياجات احمللية 
 .كخصائص ادلدرسة كميوؿ الطلبة كاجملتمع مع مراعاة  معايًن احملتول

 المنهج  والخطة الدراسية  -3

ادلنهج ىو ترمجة ادلعيار الكفائية كالكفاءة األساسية إذل مضموف الدرس كاألنشطة 
فبهذا ادلنهج كضع ادلدرس اخلطة الدارسية . الدراسية كمؤشرات اصلاز الكفاءة لالختبار

 .اليت سيطبقها عند التدريس
 عن 2005 سنة 19كتنفيذ اجملموعة يف العملية التعليمية مكتوب يف قرار احلكومة رقم 

 .معيار الرتبية للشعب اإلندكنيسي
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  Muslich,Masnur, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar Pemahaman dan 
Pengembangan Pedoman bagi Pengelola Lembaga Pendidikan، Pengawas Sekolah, Kepala 
Sekolah,Komite Sekolah, Dewan Sekolah dan Guru, (Jakarta: Bumi Aksara. Cet. II September 
2007).p.12-16 
 



 تصميم المادة التعليمية في ضوء المنهج على مستوى الوحدة الدراسية- د
كأما تصميم ادلادة ادلعتمدة على ادلنهج على مستول الوحدة الدراسية يتبع 

 ادلعرفة إذل ادلعيار يف اختيار ادلادة التعليمية كىي ادلستول الكفاءة :اخلطوات التالية
(Standar Kompetensi)   كالكفاءة األساسية(Kompetensi Dasar) . كتعين أف ادلادة

التعليمية ادلختارة اليت ال بد من أف يعملها ادلدرس ك يتعلمها الطلبة ال بد من أف ربتول 
على ادلواد اليت ربقق ادلستول الكفاءة كالكفاءة األساسية، أم أف اختيار ادلادة التعليمية 

 . يتجو إذل ادلستول الكفاءة
 :مث بعد ذلك، معرفة اخلطوات يف اختيار ادلادة التعليمة اليت تشتمل على

 .ربليل العناصر ادلوجودة يف ادلستول الكفاءة كالكفاءة األساسية .1

 .ربليل نوع ادلادة التعليمية .2

 .اختيار ادلادة على حسب مستول الكفاءة كالكفاءة األساسية .3

 :كادلبادئ العامة اليت غلب مراعاهتا يف اختيار ادلادة التعليمية كما يف التارل
 .صحة ادلادة كيتطلب حرصا ككعيا من ادلعلم يف اختيار ادلادة ادلعرضة (1

 مناسبتها لعقوؿ الطلبة من حيث مستواىا، فال تكوف فوؽ مستواىم فيميلوف  (2
 .منها كال دكف مستواىم فيستهزؤكف هبا

 .أف تكوف ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة الطلبة كبالبيئة اليت يعيشوف فيها (3

 .أف تكوف ادلادة مناسبة لوقت احلصة (4

غلب أف ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث يبين كل جزء على سابقة كيرتبط بالحقو  (5
 .من غًن تكليف

 .أف تقسم ادلادة ادلقررة إذل كحدات توزع على أشهر كسنة (6
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  Masnur Muslich, Ibid, P. 28-30 

 22-21: ، ص(1979مكتبة النهضة ادلصرية، : القاىرة)، طريقة تعليم اللغة العربيةزلمد عبد القادر أمحد،  



 مهارات االتصال اللغوي: المبحث الرابع 

 

 مفهوم مهارات االتصال اللغوي - أ

 . ادلهارة ىي السرعة ك الدقة كاإلجادة يف عمل من األعماؿ
إف مهارات االتصاؿ اللغوم ىو التفاعل يف العالقات بٌن أعضاء اجملتمع كتبادؿ 

كىو العملية اليت يتعامل هبا ادلرسل ك ادلستقبل يف سياقات .ادلعلومات كاألفكار فيما بينهم
 . اجتماعية معينة

كيعترب االتصاؿ عملية إغلابية كذات أعلية لضماف كفاءة التنظيم يف العديد من رلاالت 
احلياة، فإرساؿ كاستقباؿ ادلعلومات عملية أساسية يف ادلمارسة الفعالة يف احلياة اليومية، 

  .كخباصة يف النواحى الثقافية كالعلمية كاالجتماعية
 

 عناصر مهارت االتصال اللغوي - ب

االستماع كالتحدث كاحلوار : تشكل مهارة االتصاؿ اللغوم من عدة عناصر مثل 
كىذه العناصر تتشابو مع عناصر . إخل ...كادلناقشة كاإللقاء كالتخاطب كطرح األسئلة 

  .مهارات اللغة اليت تعمل ادلدرسة على إكتساهبا لألبناء طواؿ حياهتم الدراسية
 :من أىم مهارة اللغة ىي 

 مهارة االستماع  -1

فمهارة االستماع ىي سرعة ىي عملية اإلنصات إذل الرموز ادلنطوقة مث تفسًنىا
ادلستمع كدقتو يف استقباؿ الصوت من ادلتحدث يف عملية االتصاؿ اللغوم بٌن 

 . الناس

 

                                                           
 51.ص. مرجع سابق ناصر غبد هللا الغلً وعبد الحمٌد عبد هللا، 

 77: ، صمرجع سابق فهٌم مصطفً ،  

 .77.، ص المرجع نفسه  

 122.،ص( 1958جامعة أم القرى،: مكة )نعليم اللغة العربية  للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة ،  



 مهارة الكالـ -2

الكالـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة 
كترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبًن عّما يريد أف يقولو يف مواقف 

 احلديث

 مهارة القراءة  -3

مهارة القراءة ىي استيعاب ادلتعلم مهارة الوقوؼ على الكلمات كاحلركؼ ككيفية 
تعبًنىا من اخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة كنطق الكلمات بعد أف أدركها 

   .بصريا 

 مهارة الكتابة  -4

مهارة الكتابو ىي قدرة التصور األخًن لنشاط ذىين يعتمد على احتيار الواعي دلا 
 .يريد الفرد التعبًن عنو ك عرضها بشكل رسم الكلمات كترتيبها الصحيحة

 

    خصائص التعليم على مهارة االتصال اللغوي  - ج

  :كما يلى  Brumfitبرمفيت إف خصائص التعليم االتصاذل ذكرىا 
 اللغة لتعبًن ادلعين أىم من اللغة من بعد قواعدىا -1

 تعلم اللغة ىو تعلم االتصاؿ -2

اذلدؼ من تعليم اللغة ىى الكفاءة االتصالية يعىن الكفاءة يف استعماؿ أنظمة اللغة  -3
 .  استعماال صحيحا ك فعاال

 الطالقة يف استعماؿ اللغة يف اذلدؼ  الرئيسي ادلطلوب -4

                                                           
  153.ص .المرجع نفسه 

 58.ص .(2003مكتبة التوبة، :الرٌاض)،طرائق تدريس اللغة العربية محمد ابن ابراهٌم خطٌب،  

 187. ،صمرجع سابق رشدي أحمد طعٌمة،  

 
 
 
 
 
 



 ادلواد الدراسية مصممة نظرا إذل احملتول كالوظيفة كادلعىن احملتمل -5

 .ؽلكن أف يستخدـ  الرتمجة كلغة األـ إف كاف الطالب يف حاجة إليها -6

 
 إجراءات  التعليم على مهارات االتصال اللغوي - د

       من إجراءات التعليم على مهارات االتصاؿ اللغوم اليت قدمها فينوكيارك كبرمفيت كما 
 :يلى 
  تقدمي احلوار سلتصر أك عدد من احلوارات القصًنة ، كيسبق ذلك ربفيز للدارسٌن   -1

كمناقشة الوظيفة كادلوقف كالناس  (مواقف احلورات خبرباهتم االتصالية احملتملة   بربط )
 .ادلكاف كادلوضوع كدرجة رمسية اللغة اليت تتطلبها الوظيفة كادلوقف   كاألدكار ك 

  التدرب الشفوم على كل عبارة يف جزء احلوار كيتبع ذلك النموذج الذم  يقدمو  -2
 .ادلعلم

  األسئلة كاالستجابات مبنية على موضوعات احلوارات كادلواقف نفسها -3

 األسئلة كاالستجابات تتعلق خبربات الدارسٌن اخلاصة، غًن أهنا تدكر حوؿ موضوع  -4
 .احلوار

 دراسة إحدل التعابًن االتصالية األساسية يف احلوار أك أحد الرتاكيب اليت متثل للوظيفة  -5
كقد يقدـ ادلعلم عددا من األمثلة اإلضافية للتعبًن أك الرتاكيب باستخداـ . ادلدركسة 

 .كلمات مألوفات يف عبارات أك حوارات صغًنة كاضحة

 اكتشاؼ الدارس للتعميمات أك القواعد الكامنة كراء التعبًن أك الرتكيب الوظيفي، كغلب  -6
صيغها الشفوية أك ادلكتوبة كالعناصر اليت تتكوف : أف يشمل ذلك أربع نقاط يف األقل 

موقع العبارات يف اجلملة، كدرجة رمسيتها، كبالنسبة " مصدر- عن- ماذا"منها، مثال 
 .للرتكيب، كظيفة النحوية كمعناه

 . التعرؼ الشفول كأنشطة تفسًنية  -7

 . أنشطة اإلنتاج الشفول كتتدرج من األنشطة ادلوجة إذل تلك األكثر حرية -8



 . كتابة احلوارات الصغًنة أك النماذج إذا دل تكن يف الكتاب ادلقرر -9

 . قراءة عينات من الواجب ادلنزرل ادلكتوب، إف كجد -10

  . تقومي التعليم شفويا -11

 

  نشاطات التعليم االتصالي _ه

األنشطة االتصالية اليت يستطيع ادلعلم أف يوجدىا كيشرؼ عليها داخل حجرة الدرس 
  يف كتابو William Littlewoodكثًنة كمتنوعة، قسمها كلياـ لتلوكد 

    Communicative Language Teachingأنشطة االتصاؿ الوظيفية :  إذل قسمٌن رئيسٌن
 .كأنشطة االتصاؿ االجتماعية

أنشطة االتصاؿ الوظيفية ، تعىن صلاح ادلتحدث يف توصيل ادلعىن الذم يف ذىنو إذل  -1
السامع، من خالؿ توظيف ما تعلمو من معلومات لغوية يف حل مشكلة من ادلشكالت 

كاذلدؼ من ىذه األنشطة تدريب ادلتعلم على . أك التصرؼ يف موقف من ادلواقف
استعماؿ اللغة استعماال كظيفيا، كبناء القدرة على توصيل ادلعاين، بصرؼ النظر عن 

كيقـو ادلعلم بتدريب طالبو يف الفصل على ىذا النمط من األنشطة . الصحة اللغوية
االتصالية من خالؿ موقف أك مشكلة يتطلب حلها استعماؿ اللغة بسرعة، من غًن 

كقد قسم لتلوكد ىذه األنشطة إذل أربع حاالت . تفكًن يف البناء الشكلي كالصحة اللغوية
 :أك صور

 . التبادؿ احملدكد للمعلومات بٌن الطالب أك اجملموعات (أ 

 .   التبادؿ غًن احملدكد للمعلومات بٌن الطالب أك اجملموعات (ب 

 .  تبادؿ ادلعلومات بٌن الطالب كمعاجلتها (ج 

   معاجلة ادلعلومات من ادلعلم (د 

                                                           
: دار العام )، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات جاك رتشردز وثٌدور روجرز، ترجمة عبد الرحمن عبد العزٌز العبدان وزمالئه،  

 156-155. ص (1990



أنشطة االتصاؿ االجتماعية كىي األنشطة اليت ال تقتصر دكرىا على النجاح يف توصيل  -2
كال شك يف أف .ادلعىن إذل االخرين، كإظلا ربتاج إذل سياؽ سليم لغويا كمقبوؿ اجتماعيا

ىذا النمط من األنشطة داخل الفصل ليس باألمر اليسًن ألنو يتطلب إحضار أنواع 
سلتلفة من األنشطة ، اليت متثل احلياة احلقيقية جملتمع اللغة اذلدؼ، كما يتطلب الدقة يف 

 .اختيار السياؽ اللغوم ادلناسب للمقاـ االجتماعى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة)طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،  عبد العزٌز بن إبراهٌم العصٌلى،  

 .154-152ص، (م2002



 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهج البحث- أ

. طريقة البحث والتطوير والطريقة التقوميية على لكيفيري ىذا البحث بادلدخل ا     يج
 : استخدام الطريقة البحث والتطوير يف البحث الكيفي جلمع ادلعلومات ادلوجودة يعىن

 أحوال كتاب تعليم اللغة العلربية ادلسخدم - 1
 أحوال مستخدمى الكتاب من الطلبة وادلدرس - 2
 . إجراءات تطوير ادلادة التعليمية -1

 واستخدام الطريقة التقوميية للقيام بتطبيق ادلادة ادلطورة يف الفصل  ويف كل عملية 
 .التطبيق من إصالح أو حتسني لتكميل ادلادة ادلطورة

 

 مجتمع البحث وعينته - ب
رلتمع ىذا البحث وعينتو ىم طلبة الفصل احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية 

فيها  IPA 5 شربون جوى الغربية، عينتو طلبة الفصل احلادي عشر3اإلسالمية احلكومية 
 . طالبا33عددىم 

 
 أدوات البحث- ج

  المالحظة -1
          ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو ومعلوماتو حيث 

 .جنمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمعو

                                                           
1
 Sukmadinata، Nana SyaodIh، Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Rosdakarya،2007) p.167. 

 149 :، ص(1416دار أسامة، : الرياض)، البحث العلمي و مفهومه وأدواته وأساسيته ذوقان عبيدات وآخرون، 



       ادلالحظة اليت تقوم هبا الباحثة يف مادة تعليمية ىي ادلالحظة ادلباشرة، وأما األمور 
مزاياىا ونقصاهنا وقدرة الطلبة   ادلادة ادلدروسةاليت تالحظها الباحثة فهي مجع البيانات عن

خاصة على مهارات االتصال اللغوي ومشكالهتا وكذلك عن استجابات الطلبة على ادلادة 
 .ادلطورة مث تسجل الباحثة البيانات ادلهمة أثناء ادلالحظة

 المقابلة -2
تعترب ادلقابلة استبانة شفوية يقوم من خالذلا الباحث جبمع معلومات وبيانات شفوية   

 .من ادلفحوص، وادلقابلة أداة مهمة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا البشرية
 :وادلقابلة ادلستخدمة يف ىذا البحث جلمع البيانات عن

 الفصل احلادي عشر ادلعلومات من مدرسة تعليم اللغة العربية عن تعليمها يف ( أ
 من ادلنهج ادلستخدم  شربون جاوى الغربية3بادلدرسة اإلسالمية احلكومية 

وادلادة التعليمية أى الكتاب التعليمى ادلستخدم وطريقة تعليمها والوسائل 
 .ادلستخدمة وادلشكالت اليت تواجو ادلدرسني يف العملية التعليمية

التعليقات من اخلبري عن ادلادة التعليمة ادلطورة وأثرىا ومناسبتها لتعليم مهارات  ( ب
 .االتصال اللغوي

 الستبانةا -3
تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على ادلعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع 

معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد ادلعني مبوضوع 
 . االستبانة

      وتستخدم الباحثة ىذه االستبانة جلمع البيانات عن حتكيم اخلبري دلادة التعليمة ادلطورة 
وكذلك عن رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية ودلعرفة آراءىم عن تعليم اللغة العربية 

 . باستخدامها
 

                                                           

 135 :،  صالمرجع نفسه 
 121:  ص، ،المرجع السابق ذوقان عبيدات وآخرون



 مصادر البيانات -  د
 :   مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من

 . شربون جاوى الغربية3اإلسالمية احلكومية  مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية  -1

 حسن سيف اهلل ادلاجستري كخبري ادلادة التعليمية ، وىو مدرس جبامعة الشيخ نور  -2
وىو أيضا مؤلف الكتب ادلتعلقة . جايت اإلسالمية احلكومية بشربون جاوى الغربية

 .بتعليم اللغة العربية

 وىيودي ادلاجستري كخبري يف ادلنهج التعليمي،وىو مدرس اللغة العربية بادلدرسة الثانوية  -3
 . شربون جاوى الغربية وكذلك رئيس قسم ادلنهج التعليمي فيها3اإلسالمية احلكومية 

 شربون 3اإلسالمية احلكومية الوثائق ادلوجودة للبيانات عن أحوال ادلدرسة  الثانوية  -4
  .جاوى الغربية

  شربون جاوى الغربية3اإلسالمية احلكومية طلبة الفصل احلادي عشر بادلدرسة الثانوية  -5

 

 أسلوب تحليل البيانات-  ه
  حتليل البيانات من ادلالحظة  -1

وقدرة الطلبة على ادلهارة االتصالية الكتاب الدراسي مزاياىا ونقصاهنا تكون مبالحظة       
 وميوذلم يف تعلم من استجابات الطلبة ومشكالهتم فيها قبل عملية تطوير الكتاب الدراسي مث

 . بعد عملية تطبيق ادلادة ادلطورة فيها واىتمامهم هباىممدى اشرتاك واللغة العربية

   حتليل البيانات من ادلقابلة -2
مدرسة تعليم اللغة العربية دلعرفة ادلنهج   تقوم الباحثة حبل البيانات من خالل مقابلة 

ادلستخدم وادلادة التعليمية أى الكتاب التعليمى ادلستخدم وطريقة تعليمها والوسائل ادلستخدمة 
واخلبري ، وىى ادلقابلة عن . وطريقة تقوميها وادلشكالت اليت تواجو ادلدرسة يف العملية التعليمية

أسسها، : التعليقات على ادلادة ادلطورة من اقرتاحاتو ومداخالتو على مضموهنا من حيث
وتنظيمها، واستمرارىا، وتتابعها، وتكاملها ومناسبتها، والنشاطات التعليمية وإمكانيتها 



للتدريس، وفعاليتها وكذلك تقوميها وما يتعلق بادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية من 
 .األشياء ادلهمة

 حتليل البيانات من االستبانة-  3
تقوم الباحثة حبل البيانات من خالل االستبانة من  الطلبة يف الفصل احلادي عشر حنو 

خلفيتهم االجتماعية واحتياجاهتم دلادة اللغة العربية  وعملية تعليمها،وكذلك حنو ادلادة 
التعليمية وصفيا لتصوير آرائهم حنو ادلادة التعليمية ادلطورة على أساس مهارات االتصال اللغوي 

 .وكذالك من اخلبري دلعرفة تقييمو عن ادلادة التعليمية ادلطورة
 
 خطوات تنفيذ الدراسة- و

 :  حسب ادلراحل اآلتيةخطوات تنفيذ الدراسة تسري      
 

 
 
 

                                                           
5
  Asim,Dr .M.Pd, Sistematika Penelitian Pengembangan, Malang: Lembaga Penelitian Universitas 

Negeri Malang, 2001 

تحكيم الخبير عملية التطوير الدراسة المبدئية

تحسين المادةتطبيق الميدانتقديم االستبانة

المادة التعليمية



 :والبيان من الشكل السابق وىو كما يلى
  وادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية  وتكون مبالحظة عملية التعليم،إجراء الدراسة التمهيدية ـ1

األىداف العامة واألىداف  دلعرفة معيار 2008كون مبالحظة ادلنهج ي، ولتطويرختطيط ا ـ2
وكذلك باطالع ادلراجع ادلختلفة إلجياد ما ىو مناسب . االتصال اللغوي  ت دلهاراخلاصة
 .بادلنهج

 على أساس مهارت االتصال اللغوي، وىذا يتم بإعداد ادلادة التعليمية تطوير ادلادة ـ3
 .وتنظيمها حسب ادلعايري ادلوجودة

 إىل اخلبري يف تعليم اللغة العربية وإعداد ادلطورة ادلادة  الباحثةرسلت.  من اخلبريحكيمالت ـ4
 .مي وإعطاء االقرتاحات واإلرشاداتي والتقحكيمبالت مادهتا ليقوم

 . من اخلبري وإرشاداتوحكيماإلصالحات، وتكون بتصحيح األخطاء ادلوجودة حسب الت ـ5

  . يف عملية التعليم داخل الفصلادلطورة، وىذه بتطبيق ادلادة تطبيق ادليدان  ـ6

القيام بادلالحظة األخرية دلعرفة استجابات الطلبة حنو ادلادة ادلطورة وتوزيع االستبانة ذلم  ـ7
 .دلعرفة رغبتهم وآراءىم عنها

النتيجة األخرية ىي العملية بعد حتسني الكتاب ادلطورة حسب ادلداخلة من عملية  ـ8
 .تطبيقها

 
 
 

 



 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
 بيانات الدراسة المبدئّية: المبحث األول  

قبل أن تقوم الباحثة بتطوير ادلادة التعليمية ،قامت بالدراسة ادلبدئية وتعرض 
 :الباحثة البيانات كما جرى يف ادلظاىر الواقعية و تفصيلها فيما يلي 

 
 عرض بيانات المالحظة ومناقشتها - أ

 : إّن ادلالحظة  اليت قامت هبا الباحثة دلعرفة النقطتٌن مها 
 مزاياىا ونقصاهنا  ادلادة ادلدروسة -1
 قدرة الطلبة خاصة على مهارات االتصال اللغوي ومشكالهتا -2

 :        من النقطتٌن السابقتٌن، وجدت الباحثة البيانات اآلتية
 إن للكتاب ادلدروسة اليت الّفو الدكتور اذلداية مزايا كثًنة منها يشتمل ىذا  -1

الكتاب على مهارات اللغة األربع، فيو صور لسهولة الطلبة على فهم ادلفردات 
فيو .اجلديدة وادلادة ادلدروسة وفيو ادلادة اإلضافية اليت تزيد معلومات الطلبة

ومن نقصان ىذا .التدريبات الكثًنة وكذالك قائمة ادلفردات يف آخر الكتاب 
الكتاب مل تركز ادلادة مبهارات الالتصال اللغوي خاصة يف تدريباهتا يف تكوين 

 (الكالم و الكتابة)ادلهارة اإلجيابية 

حاولت الباحثة أن تتصل بالطلبة باللغة العربية البسيطة شفويا وحتريريا،  -2
. ووجدت الباحثة الواقعية بأهنم يشعرون بالصعوبة يف التعبًن واالتصال بينهم

وىناك ادلشكالت اليت تسبب إىل تلك الواقعية منها الدافعّية والطريقة و 
األسلوب والوسائل وكذالك ادلادة التعليمية اليت مل تدافع الطلبة لالتصال 

 .بينهم



 يف ىذا البحث أخذت الباحثة موضوعا عن تطوير ادلادة التعليمّية على أساس 
 شربون جاوى 3اإلسالمية احلكومية مهارات االتصل اللغوي بادلدرسة الثانوية 

 .الغربية
 

 عرض بيانات المقابلة و مناقشتها - ب

إن ادلقابلة  اليت قامت هبا الباحثة ىي احلوار مع مدرسة اللغة العربية وىي استاذة أيلٌن 
 : دلعرفة النقط اآلتية2011 مايوا 16أيرلينا ادلاجستًن يف ديوان ادلدرسٌن يوم اإلثبٌن، 

 عن أىداف تعليم اللغة العربية -1

 عن مشكالت تعليم اللغة العربية -2

 عن مستوى رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية -3

 عن قدرة الطلبة خاصة على مهارات االتصال اللغوي -4

 عن طريقة التعليم ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية -5

 عن وسائل التعليم ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية -6

 عن الكتاب ادلستخدم يف الفصل -7
 :من النقط السابقة، وجدت الباحثة البيانات اآلتة 

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية إّن أىداف تعليم اللغة العربّية للفصل احلادي عشر  -1
 شربون جاوى الغربية مطابقة بادلنهج على مستوى الوحدة الدراسّية 3احلكومية 

  2008سنة 
ادلشكلة يف تدبًن  (أ: إّن ادلشكالت اليت تواجهها ادلدّرسة يف تعليم اللغة العربّية ىى -2

ادلشكلة يف  ترقية دافعّية الطلبة يف تعّلم اللغة العربّية  (ب.الوقت ألن ادلادة صعبة 
ادلشكلة يف مواجهة الفروق الفرديّة بٌن الطلبة وىذا حيتاج إىل جهد كبًن يف  (ج.

 .إعداد ادلادة طريقتها و وسيلة تعليمها



إّن دافعية الطلبة يف تعّلم اللغة العربّية منخفضة جّدا، خاّصة يف دافعيتهم الداخلّية  -3
 .وىم ال يتكلمون هبا إال إذا طلبت منهم ادلدرسة.لقّلة معرفتهم عن أمهّيتها الكثًنة

إّن قدرة الطلبة اللغويّة متفرّقة والفروق الفرديّة بٌن ادلتفوقٌن هبا وغًن متفّوقٌن هبا  -4
 ظاىرة جّدا  

إن الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربّية متنّوعة وقد استخدمت ادلدرسة الطرق  -5
 .التعليمّية احلديثة وكذلك أساليبها مثل لعب األدوار وغًن ذلك

إن الوسيلة التعليمّية اليّت استخدمتها ادلدرسة كثًنة ومتنّوعة إّما الوسيلة السمعّية أو  -6
 .البصريّة

إن الكتاب ادلدروسة يف تلك ادلدرسة مل يدافع الطلبة التصال بينهم،خاصة يف  -7
 .ادلاّدة تدريباهتا

 عرض بيانات االستبانة و مناقشتها- ج
يف ادلدرسة  IPA  5  إن االستبانة اليت قامت هبا الباحثة  لطلبة الفصل احلادي عشر

 مايوا 16 شربون جاوى الغربية يف الفصل يوم االثنٌن 3اإلسالمية احلكومية الثانوية 
 وىذه االستبانة للحصول على ادلعلومات عن . يف الساعة الثامنة و النصف 2011

معرفتهم و احتياجاهتم و خلفيتهم االجتماعية لتعيٌن اذلدف يف تطوير ادلادة 
 . التعليمية  دلستوى الكفاءة و الكفاءة األساسية ذلم

 

 

 

 

 

 

 



 االستبانة للدراسة ادلبدئية (3)اجلدول 

 
 الرقم

 العناصر لالستبانة
 التكرار

 ىـ د ج ب أ

 - 52 6 7 7 مهنة آبائهن -1

 3 7 3 2 20 اآلمال يف ادلستقبل -2

الرغبة يف تعليم  -3
 اللغة العربية

8 24 1 - - 

القدرة على فهم  -4
 مادة اللغة العربية

2 28 3 - - 

الرجاء عن ادلادة  -5
التعليمية دلهارت 
 االتصال اللغوي

15 26 2 - - 

الرجاء عن  -6
تدريبات ادلادة 

التعليمية دلهارت 
 االتصال اللغوي

1 25 - 7 - 

الطرق اليت يرجوىا  -7
الطلبة لتعليم اللغة 

 العربية

31 2 - - - 

األساليب اليت  -8
يرجوىا الطلبة 

31 1 1 - - 



 
األولية م  و معرفتو الطلبةخصائص     فيتضح فيما سبق أن الباحثة قد حصلت 

  :م كما يلياسبة لون الختيار ادلادة املم وميولومواحتياجاتو
  مهنة أبائهن -1

من      % 52،  و %6، و مدّرس  %21، و فالح  %21  مهنة أبائهن تاجر 
ادلهن األخرى كالشرطة و ادلوضف احلومي أو األىلي وعامل خارج البالد وغًن 

 .  ذلك
    مّدة تعّلم اللغة العربّية -2

، زاد  %21،أربع سنوات%3، و ثالث سنوات %6، و سنتٌن %61سنة 
 %9من أربع سنوات 

 رغبة الطلبة يف تعّلم اللغة العربّية -3

 %.3، ال يرغبون فيو %73، و أحيانا  %24 يرغبون فيو 

 فهم الطلبة على ماّدة اللغة العربّية -4

  %.9، ال يفهمون فيها %85، و أحيانا %6يفهمون فيها 

  الرجاء عن ادلواد التعليمية لتنمية مهارات االتصال اللغوي -5

 %.6، و  احلوار %79، و ادلقالة %15         القّصة 

 الرجاء عن التدريبات لتنمية مهارات االتصال اللغوي -6

 لتعليم اللغة العربية

الوسائل  -9
ادلستخدمة لتعليم 

 اللغة العربّية

6 17 6 1 3 

كيفية التقومي   -10
 ادلرجّوة

7 9 8 9 - 



بالطريقة الرتمجة % 21 %.0، و  ادلقالة %76، و احلوار %3القّصة 
 .وادلفردات والتكرار

  الرجاء عن الطريقة التعليمية لتنمية مهارات االتصال اللغوي -7

 %0،إلقائية  %0،ادلباشرة %6،احلواريّة%94           الرتمجة 
  الرجاء عن األسلوب التعليمي لتنمية مهارات االتصال اللغوي -8

، احلوار عن  %3،ادلناقشة بٌن الفرق%94القراءة مثّ الرتمجة مثّ التدريبات 
 %0،إلقائية %3ادلاّدة 

     اإلرادة يف استخدام الوسائل التعليمّية  -9

 %12وال  % 18أحيانا %.52، و تريد%18 تريد جدا 

 الرجاء عن طريقة التقومي دلعرفة مهارة الطلبة يف االتصال اللغوي -10

، و احلوار  %27، و اجابة األسئلة ما يف الكتاب%21    قراءة الّنص أمام الفصل 
 %27التعبًن الشفوي عن الّنص %.25عن      ادلادة  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إجراءات تطوير مادة اللغة العربية على أساس مهارات االتصال : المبحث الثاني 
 اللغوي

 
    يف عملية تطوير مادة اللغة العربية على أساس مهارات االتصال اللغوي اليت يقصد  

 شربون جاوى الغربية 3بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية استخدامها للفصل احلادي عشر 
، إعتمدت الباحثة على الكتاب ادلستخدم فيها حتت ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة 

الدراسية على األسس ادلذكورة يف تصميم ادلادة الدراسية مبراعة خصائص التعليم على مهارت 
يف ىذه العملية سارت . االتصال اللغوي وإجراءاتو اليت قد ذكرهتا الباحثة يف الفصل الثاين

 :الباحثة على اخلطوات اآلتية
 

   مالحظة الكتب المتعلقة بالبحث–أ 
 الفصل احلادي عشر الكتاب ادلستخدم يف  يف ىذه العملية قامت الباحثة باكتشاف  

 شربون جاوى الغربية، يعين كتاب تعليم اللغة العربية  3بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
التقدمي وادلفردات واحلوار : الذي الّفو دكتور ىداية ، يتكون ىذا الكتاب من ستة عناصر ىي 

 .والقراءة والرتكيب والكتابة
يف ىذه العملية قامت الباحثة كذلك مبطالعة كتب دروس اللغة العربية ادلستخدمة على  
أساس مهارات االتصال اللغوي مثل كتاب العربّية بٌن يديك و كتاب تعليم اللغة العربّية دلركز 

 . اللغات والثقافة للجامعة اإلسالمية احلكومّية شيخ نور جايت شربون جاوى الغربية
 

  تحكيم المؤهل أو الخبير–ب 
عملية تطوير مادة اللغة العربية على أساس مهارات االتصال اللغوي، بعد انتهاء 

حكمها اخلبًنان مها األستاذ حسن سيف اهلل ادلاجستًن و األستاذ وىيودي ادلاجستًن 



وطلبت منهما التصحيح والتصويب للمادة التعليمية ادلطورة على طريقتٌن تعين طريقة 
 .ادلقابلة احلواريّة و طريقة االستبانة 

 عرض بيانات المقابلة و مناقشتها -1

إن ادلقابلة  اليت قامت هبا الباحثة ىي احلوار مع أستاذ حسن سيف اهلل ادلاجستًن 
كخبًن مضمون كتاب اللغة العربية واألستاذ وىيودي كخًن يف منهاج تعليم اللغة 

 : دلعرفة النقط اآلتية2011يونيو - العربّية  يف شهر مايو 
 اختيار ادلواد التعليمية  ( أ

 اليت أراد حتصيلها (ادلدلوالت  ) الوضوح يف اذلدف  ( ب

 . ومالئمتها مبستوى الكفاءة و الكفاءة األساسية ( ج

 . مالئمتها بالنشاطات التعليمية ( د

 . مشوليتها و دقتها ( ه

 التتابع/  الرتتيب يف تقدميو ( و

 .إمكانية تدريس ادلواد التعلييمية ( ز

 :من ىذه ادلقابلة وجدت الباحثة التعليقات اآلتية 
 تبديل استخدام كلمة الوحدة والدرس ألن رأى اخلبًنبأن الوحدة أوسع من الدرس   ( أ

  استخدام الصورة قبل احلوار والّنص لتزكيز أفكار الطلبة للماّدة ادلدروسة ( ب
 كتابة احلروف يف الكتاب  (ج

 تعيٌن ادلهارات اللغويّة األربع  (د
 التنوّع يف التدريبات (ه
 مطابقة ادلادة والتدريبات مبعيار الكفاءة والكفاءة األساسّية  (و
 السهولة يف مادة الرتاكيب  (ز

 .وصححت الباحثة ادلادة ادلطورة حسب اقرتاحات اخلبًنين أو تعليقاهتما السابقة

 



  عرض بيانات االستبانة و مناقشتها  - 2
إن االستبانة اليت وّزعتعا الباحثة للخبًنين دلعررفة تقييمهما عن ادلادة ادلطّورة وتدريبتهاحسب 

 :العناصر اليت عينتها الباحثة ، ىي
 العناصر التقنية -1

 الوضوح يف اذلدف -
 الرتتيب يف تقدميو -
 اجلذابة -
 ادلعاملة  -
 التكامل يف ادلعلومات التعليمية -
 السهولة ىف التعليم  -

 عناصر ادلادة والتدريبات -2
 مالئمتها مبستوى الكفاءة و الكفاءة األساسية -
 مالئمتها مبستوى عقول الطلبة -
 ادلادة التعليميةمالئمتها حباجة إىل  -
 الصلة بٌن ادلادة -
 مقروئية ادلادة -
 صدق ادلادة التعليمية -
 وسع ادلادة التعليمية ودقتها -
 مستوى صعوبة ادلادة -

 العناصر اجلرافقية -3
 استخدام احلروف ونوعها ومقياسها -
 الرتتيب يف الكتابة -
 الصورة -



 تصميم الغالف  -
 نتيجة التحكيم من اخلبًنين : (4)اجلدول 

 حكيمالعناصر للت

 فرق اإلجابة

 الخبير

 األول

 الخبير

 الثاني

 النتيجة الدرجة المجموعة

 الوصفية

قنية
 الت

صر
لعنا

ا
 

 جيد 4 8 4 4  فالوضوح يف اذلد -1

جيد  5 9 5 4 الرتتيب يف تقدميو -2
 جدا

 جيد 4 7 4 3 اجلذابة -3

 جيد 4 8 4 4 ادلعاملة -4

التكامل يف  -5
 ادلعلومات التعليمية

 جيد 4 8 4 4

جيد  5 9 5 4 السهولة يف التعليم -6
 جدا

ادة
 الم

صر
عنا

 
اتها

دريب
وت

 

مالئمتها مبستوى  -7
الكفاءة و الكفاءة 

 األساسية

 جيد 4 8 4 4



مالئمتها مبستوى   -8
 عقول الطلبة

 

 جيد 4 8 4 4

مالئمتها باحلاجة  -9
 إىل ادلادة التعليمية

 جيد 4 7 4 3

جيد  5 9 4 5   الصلة بٌن ادلادة -10
 جدا

 جيد 4 7 4 3  مقروئية ادلادة -11

 جيد 4 8 4 4 صدق ادلادة  -12

وسع ادلادة التعليمية  -13
 و دقتها

 جيد 4 7 4 3

مستوى صعوبة  -14
  ادلادة

جيد  5 9 5 4
 جدا

قية
جراف

ر ال
اص

العن
 

استخدام احلروف و  -15
 نوعها و مقياسها

 جيد 4 8 4 4

 جيد 4 7 4 3 الرتتيب يف الكتابة -16

جيد  5 9 4 5 الصورة -17
 جدا



 جيد 4 8 4 4 تصميم الغالف -18

 
 :فمعىن كل األرقام السابقة كما يلي

 جيد جدا  = 5
 جيد = 4
 مقبول = 3
 ناقص = 2
 ناقص جدا = 1

 %( 71)واتضح فيما سبق أن اخلبًنين قد قّدرا ادلادة اليت طّورهتا الباحثة بالتقدير جيد 
 جيد جدا  عن العناصر اليت ذكرهتا الباحثة ، مبعىن  مناسبة جدا ىف استخدامها % ( 29)و

  . شربون جاوى الغربية3بادلدرسة اإلسالمية احلكومية للفصل احلادي عشر 

 
 مادة اللغة العربية المطورة على أساس مهارات االتصال اللغويمواصفات - ج
 

 دلادة اللغة العربية ادلطورة على أساس مهارات االتصال اللغوي مواصفات إن       
 :     ىي 

 :تفصيل مهارات اللغة األربع بوضع الكتابة اآلتية  -1

 مهارة االستماعمهارة االستماعمهارة االستماع -

 مهارة الكالممهارة الكالممهارة الكالم -

 مهارة القراءةمهارة القراءةمهارة القراءة -

 مهارة الكتابةمهارة الكتابةمهارة الكتابة -

 



 :الصور ادللونة للمفردات، ادلثال  -2

                            
                                      

لِليْقدِليّ  ب ال          قُقمَّماس تـ قْق بـ ر ة ج م ق ابِلرْق            ج ب ل ج جِل     م قْق

      
 :الصور ادللونة للتعبًنات،  ادلثال  -3

                                  
 أنظف بييت كل يوم -1

 السواك مطهرة للفم -2

 الصورة ادللونة للحوار والقراءة، ادلثال عن جوكجاكرتا – 4

 
 جوكجاكرتا



 كانت ادلادة التعليمية تشجع الطلبة التصال بينهم  – 5

يف ىذه النقطة أخذت الباحثة ادلوضوعات التعليمية من الكتاب ادلستخدم،بتغيًن وإضافة 
 :تبدأ ىذه ادلادة من .منها

 مهارة االستماع تتكّون من اكتساب ادلفردات اجلديدة    (أ
 مهارة الكالم تتكّون من احلوار وتدريباتو (ب
 مهارة القراءة تتكّون من الّنص وتدريباتو ( ج
 الرتكيب وتدريباتو ( د
 مهارة الكتابة تتكّون من  تدريب االمالء والتعبًن (ه

 تدريبات ادلادة التعليمية- 6

إن تدريبات ادلادة التعليمية يف ىذا الكتاب متنوعة وتدافع الطلبة ألن يتصلوا بينهم ويعربوا 
تبادل احلوار مع زميلك كما يف ادلثال، مثل : والتدريبات للحوار ىي . عن أنفسهم

والتدريبات . ، ىات األسئلة باإلجابات األتية، وادلواقف...احلوار، إسأل زميلك عن
قل صحيح أو خطأ وفقا لنص القراءة السابق وصحح اخلطأ، أجب األسئلة : للقراءة ىي 

اخرت ادلناسب ، استبدل مع : والتدريبات للرتكيب ىي. وفقا لنص القراءة السابق، إقرأ
تغيًن ما يلزم كما يف ادلثال، وضع األخروف، تعيٌن الفعل والفاعل وادلفعول واالضافة أو 

 . امالء ادلنقول، التعبًن ادلوجو واحلر: والتدريبات للكتابة ىي. النعت وادلنعوت
 احملفوظات-   7

        احملفوظات اليت وضعتها الباحثة يف آخر كل ادلوضوع ىي الكلمات اليت تدافع  الطلبة 
 :ادلثال . لرتقية جهدىم وحسن سلوكهم

 
 
 

 



     احملفوظة    احملفوظة    احملفوظة
   

 
 

 
 

      المحفوظة   المحفوظة   المحفوظة
 
 

  
 
  البيانات عن عملية تعليم اللغة العربية - د

  يف ىذه العملّية قامت الباحثة بتعليم اللغة العربية أربع لقائات يف فصل واحد يف 
وسارت الباحثة على الطريقة ادلباشرة والطريقة احلواريّة وقبل 20011 يويل 21-18تاريخ 

بداية التعليم، أخربت الباحثة ادلعلومات عن تطوير ادلادة التعليمية على أساس مهارات 
والشيئ الضروري ىو الكفاءة اليت يلزم للدارسٌن احلصول عليها بعد . االتصال اللغوي

 .العملّية التعليمّية 
      ىذه احلطط اليت سارت عليها الباحثة يف العملّية التعليمّية من اللقاء األول إىل اللقاء 

 .الرابع

 

 

ْب  َو الَِحْظ تَُكْن َعاِرفًا  َجرِّ

 َ ْن َ اَر َع َ   الَّدْرِب َوَ  َ 
 



 خطّة العملّية التعليمّية -1

  شربون جاوى الغربّية3المدرسة الثانويّة اإلسالمية الحكومّية : المدرسة     
 اللغة العربّية: الدرس       
 XI: الفصل       
 األول والثاني : اللقاء       
  دقيقة2X 45: الوقت      

 المراهقة وتركيب أن وفعل المضارع: المادة التعليمية   
 

 :معيار الكفاءة 
 فهم ادلعلومات اللسانّية من ادلفردات والعبارات عن ادلراىقة: االستماع  -1

 تعبًن ادلعلومات شفويا عن ادلراىقة باستخدام الرتكيب أن وفعل ادلضارع: الكالم    -2

 :الكفاءة األساسّية 
 فهم األصوات من ادلفردات و العبارات ىف موضوع ادلراىقة 1.1
 فهم ادلعىن والفكرة األساسّية من احلوار و التعبًن يف موضوع ادلراىقة 1.2

    تعبًن األفكار أو ادلعلومات شفويا بالعبارة الصحيحة عن ادلراىقة باستخدام الرتكيب 2.1
 أن    وفعل ادلضارع

   احلوار الصحيح عن ادلراىقة باستخدام الرتكيب أن وفعل ادلضارع2.2
 :المؤشرات أو األهداف التعليمّية 

 قدرة الطلبة على فهم األصوات ومعانيها من ادلفردات والعبارات عن ادلراىقة 1.1.1
 قدرة الطلبة على نطق األصوات ومعانيها من ادلفردات والعبارات عن ادلراىقة 1.1.2
 .قدرة الطلبة على إجابة األسئلة عن ادلادة الـيت مسعواىا 1.1.3
 باستخدام الرتكيب (العمر واآلمال يف ادلستقبل)   قدرة الطلبة على احلوار عن ادلراىقة 2.1.1

 أن وفعل ادلضارع



 باستخدام الرتكيب   قدرة الطلبة على تعبًن األفكار والنفس عن آماذلم يف ادلستقبل2.1.2
 أن وفعل ادلضارع

 .   قدرة الطلبة على إجابة األسئلة شفويا عن مادة ادلراىقة2.1.3
  الطريقة ادلباشرة- : الطريقة التعليمّية 
 الطريقة السمعية والشفوية-                        

 (Pattern Practice )تدريبات أسلوب اجلملة -                         
 الطريقة احلوارية-                            

 الطريقة االستنباطية-            
 :الخطوات التعليمية 

 التمهيد -1

 إلقاء السالم و قراءة البسملة ( أ

  إعطاء الدافعّية للطلبة ( ب

 إلقاء ادلؤشرات أو األىداف التعليمّية ( ج

 .إعطاء األسئلة للطلبة لرتكيز أفكارىم دلواجهة ادلادة اجلديدة (د

 العرض -2

 إلقاء ادلفردات اجلديدة بطريقة ادلباشرة ( أ

 بالطريقة احلواريّة واالستنباطية (احلوار والرتكيب) إلقاء ادلادة  ( ب

تقسيم ادلدرس الطلبة إىل فرقتٌن وطلب من كل الفرقة أن تقوم بدور السائل        (ج
 واجمليب

 طلب ادلدرس كل الطالب أن يقوم باحلوار مع زميلو ( د

 الالختتام -3

 تنباط من الطلبةأخذ االس ( أ

  إعطاء التدريبات والواجب ادلنزيل ( ب



 

 المراجع والوسائل التعليمّية

  دروس اللغة العربّية ادلطّورة على أساس مهارات االتصال اللغويكتاب ( أ

 للمدرسة الثانويّة اإلسالمية للفصل احلادي عشر" الفطرة " كتاب التدريبات  ( ب

 الصورة ( ج

 التقويم

 احلوار والتعبًن الشفوي 
 
 

 خطّة العملّية التعليمّية -2

  شربون جاوى الغربّية3المدرسة الثانويّة اإلسالمية الحكومّية : المدرسة     
 اللغة العربّية: الدرس       
 XI:  الفصل       
 الثالث والرابع : اللقاء       
  دقيقة2X 45: الوقت      

 المراهقة وتركيب أن وفعل المضارع: المادة التعليمية   
 :معيار الكفاءة 

فهم النص أو القراءة عن موضوع ادلراىقة باستخدام الرتكيب أن وفعل :  القراءة   -1
 ادلضارع

 تعبًن ادلعلومات حتريريّا عن ادلراىقة باستخدام الرتكيب أن وفعل ادلضارع:  الكتابة  -2

 :الكفاءة األساسّية 
 قراءة النص اجلهريّة عن موضوع ادلراىقة  1.1

 فهم الفكرة األساسي عن موضوع ادلراىقة 1.2



  (ادلراىقة)فهم مضمون مادة القراءة  1.3

 كتابة احلرروف والكلمات الصحيحة  عن موضوع ادلراىقة  2.1

ترتيب الكلمة أو اجلملة يف التعببًن التحريري عن موضوع ادلراىقة باستخدام  2.2
 الرتكيب أن وفعل ادلضارع

 :المؤشرات أو األهداف التعليمّية 
 قدرة الطلبة على قراءة النص قراءة صحيحة 1.1.1
 قدرة الطلبة على فهم األفكار الرئيسّية يف نص القراءة 1.1.2

 قدرة الطلبة على فهم ادلقروء بإجابة صحيحة عن نص القراءة 1.1.3

 .قدرة الطلبة على إجابة األسئلة عن ادلادة الـيت مسعواىا 1.1.4
 عن موضوع ادلراىقة    قدرة الطلبة على كتابة اإلمالء ادلنقول 2.1.1
 باستخدام الرتكيب أن وفعل     قدرة الطلبة على التعبًن ادلوجة عن آماذلم يف ادلستقبل2.1.2

 ادلضارع
  الطريقة ادلباشرة-: الطريقة التعليمّية 

 الطريقة السمعية والشفوية                      - 
 (Pattern Practice )تدريبات أسلوب اجلملة                        - 
 الطريقة االستقرائّية                          - 
 :الخطوات التعليمية 

  التمهيد -1

 إلقاء السالم و قراءة البسملة ( أ

 إعطاء ا للطلبة التشجيع ( ب

 إلقاء ادلؤشرات أو األىداف التعليمّية ( ج

 .إعطاء األسئلة للطلبة لرتكبز أفكارىم دلواجهة ادلادة اجلديدة (د

 



   العرض -2

 يقرأ ادلدرس النص والطلبة يستمعوهنا  ( أ

  يقرأ ادلدرس النص والطلبة يقلدوهنا ( ب

 يبٌّن ادلدرس النص بالطريقة احلواريّة  (ج

 عرض ادلدرس كيفية الكتابة الصحيحة والتعبًن اجلّيد ( د
 الالختتام -3

 تنباط من الطلبةأخذ االس ( أ

  إعطاء التدريبات والواجب ادلنزيل ( ب

 المراجع والوسائل التعليمّية

  دروس اللغة العربّية ادلطّورة على أساس مهارات االتصال اللغويكتاب ( أ

 للمدرسة الثانويّة اإلسالمية للفصل احلادي عشر" الفطرة "كتاب التدريبات  (ب

 الصورة ( ج

 التقويم

 قراءة النص وإمالء منقول وتعبًن موّجو

 
    

 
 
 
 

 
 



بيانات جودة مادة اللغة العربية المطّورة على أساس مهارات : المبحث الثالث 
 االتصال اللغوي

 بيانات االستبانة ومناقشتها  - أ
 

 دلعرفة البيانات عن جودة ماّدة اللغة العربية ادلطّورة ، قامت الباحثة بتوزيع االستبانة       
للتالميد بعد عملية تطبيق الكتاب دلعرفة آرائهم يف فهم ادلاّدة ودافعيتهم يف استخدام اللغة شفويا 

يوم  IPA  5 وىذه العملية تقع يف الفصل احلادي عشر.أو حتريريّا وكذلك دور الرتاكيب فيو
 .2011 يويل 20اخلميس، 
 

 رأي الطلبة يف مادة اللغة العربّية وتدريباهتا ادلطّورة (5)اجلدول 
 درجة القياس األسئلة الرقم

 ج ب أ

 ادلستخدمةادلادة سهل عليك يف فهم ىل  1
 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

20 12 1 

  ادلستخدمة تساعدك يف فهم كالم غًنكىل ادلادة 2
 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

28 3 2 

 على تعبًن األفكار شفويا ؟ ك تدافعادلستخدمةىل ادلادة  3
 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

25 5 3 

 على تعبًن األفكار ك تساعدادلستخدمةىل ادلادة  4
باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة ؟ 

 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

18 10 5 



 على فهم ادلعىن األساسي ك تساعدادلستخدمةىل ادلادة  5
من الكلمات أو العبارات ادلسموعة ؟ 

 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

20 10 3 

ادلستخدمة تدافعك التصال بينك وبٌن ىل ادلادة  6
 صديقك

 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

27 6 0 

 ادلستخدمة تساعدك يف فهم القراءةىل ادلادة  7
 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

19 10 4 

 ادلستخدمة تدافعك للكتابةىل ادلادة  8
 ال (ج    أحيانا      (نعم     ب (أ

27 6 0 

 ادلستخدمادلادة الرتاكيب تساعدك يف فهم ىل  9
 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

20 10 3 

 الرتاكيب تساعدك يف التعبًن حتريريا وشفويا؟ىل  10
 ال( أحيانا     ج (نعم     ب ( أ

18 12 3 

 
 :من اجلدول السابق ،وجدت الباحثة البيانات اآلتية 

 سهولة الطلبة يف فهم ادلادة ادلطّورة -1
   رأوا يف أهنم يشعرون بالسهولة يف فهم ادلادة (%60)إن معظم الطلبة  

  ادلادة ادلطورة تساعد الطلبة يف فهم كالم غًنىم -2
 رأوا يف أن ادلادة ادلطورة تساعدىم يف فهم كالم غًنىم  (%85)إن معظم الطلبة  

 على تعبًن األفكار شفوياادلادة ادلطورة تشجع الطلبة  -3
على تعبًن األفكار رأوا يف أن ادلادة ادلطورة تشجعهم  (%76)إن معظم الطلبة  

شفويا 



  على تعبًن األفكار باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبةادلادة ادلطورة تشجع الطلبة -4
على تعبًن األفكار رأوا يف أن ادلادة ادلطورة تشجعهم  (%56)إن معظم التالمذ 

  باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة
على فهم ادلعىن األساسي من الكلمات أو العبارات  الطلبة  تساعدادلطورةادلادة  -5

 ادلسموعة
على فهم ادلعىن ىم  تساعد ادلطورةرأوا يف أن ادلادة (%60)إن معظم الطلبة 

األساسي من الكلمات أو العبارات ادلسموعة 
 ادلستخدمة تشجع الطلبة التصال بينهم ادلادة     -6

 ادلستخدمة تشجعهم التصال بينهم ادلادة رأوا يف أن (% 81 )إن معظم الطلبة 
 ادلطورة تساعد الطلبة يف فهم القراءةادلادة     -7

 ادلطورة تساعدىم يف فهم القراءة ادلادة  رأوا يف أن (%58)إن معظم التالمذ 

 ادلطورة تدافع الطلبة للكتابةادلادة     -8

 .ادلطورة تدافعهم  للكتابة ادلادة  رأوا يف أن( %81 )معظم الطلبة  إن 

 ادلستخدم ادلادة    الرتاكيب تساعد الطلبة يف فهم  -9

 ادلستخدم ادلادة   الرتاكيب تساعدىم يف فهم رأوا يف أن (%60)معظم الطلبة          إن 

 الرتاكيب تساعد الطلبة يف التعبًن حترريا وشفويا -10

  الرتاكيب تساعدىم يف التعبًن حترريا وشفويارأوا يف أن (%56)معظم الطلبة  إن 

رأوا بأّن مادة اللغة  (%67)    من البيانات السابقة استخلصت الباحثة أّن معظم التالميد
العربّية على أساس مهارات االتصل اللغوي تشجعهم تساعدىم لالتصال اللغوي بينهم شفويا 

 . أو حتريريّا
 



 بيانات المالحظة - ب
إن ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة أثناء عملية تطبيق ادلادة ادلطورة على أساس مهارات 

 :االتصال اللغوي دلعرفة النقط اآلتية 
 رغبة الطلبة يف مشاركة عملية تعلية اللغة العربية -1
 تفاعل الطلبة يف طرح األسئلة واألجوبة -2
  أحوال الفصل  -3
 عملية تعلية اللغة العربيةنشاط الطلبة يف مشاركة  -4
 شجاعة الطلبة يف التعبًن سفويا وحتريريا  -5

 :من النقط السابقة وجدت الباحة البياتات اآلتية
إن الطلبة أكثر رغابة يف عملية تعليم اللغة العربية باستخدام ادلادة ادلطورة  -1

بيدوا من وجوىهم الفرح  والناعمة يف . على أساس مهارات االتصال اللغوي
 .تعلمها

 إن تفاعل الطلبة يف طرح األسئلة واألجوبة جيد، بشجاعتهم يف طرحهما -2
 إن أحوال الفصل حّية ألن الطلبة يف جهد وإجيايب يف عملية تعلمها -3
عملية تعلية اللغة العربية جيد لقلة سئامتهم يف إن نشاط الطلبة يف مشاركة  -4

 الفصل
إن شجاعة الطلبة يف التعبًن سفويا وحتريريا جيدة، كان الطلبة يريدون أن  -5

 .يعربو ا أفكارىم وآرائهم مهما كان يف تعبًن بسيط
على أساس مهارات االتصال  ادلطورة     من البيانات السابقة استخلصت الباحثة أن ادلادة

 اللغوي تستطيع أن تشجع وتساعدىم لالتصال اللغوي بينهم شفويا و حتريريا
 



 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
 نتائج البحث - أ

بعد عملية تطوير مادة اللغة العربية على أساس مهارات االتصال اللغوي للفصل 
احلادي عشر بادلدرسة الثانويّة اإلسالمية احلكومية شربون جاوى الغربّية،قد وصلت 

 :الباحثة إىل النتائج من أمهها 
 إن مادة اللغة العربّية شيئ مهّم البّد للطلبة أن يفهموىا يف العملّية التعليمّية،  -1

ولذلك أن عملية تطوير ادلادة اليت قامت هبا الباحثة حّّت تكون مطابقة 
 :باإلجراءات اآلتية

 تبدأ العملية بالدراسة ادلبدئية من ادلالحظة وادلقابلة احلواريّة مبدرسة اللغة –أ 
ومنها وجدت الباحثة البيانات بأن قدرة الطلبة .العربية واالستبانة للطلبة 

ودافعيتهم يف مهارات االتصال اللغوي منخفضة وإحدى ادلشكلة اليت تسبب 
إىل تلك احلالة ىي أن ادلادة التعليمية اليت مل تشجعهم لالتصال اللغوي العريب 

 .بينهم
 إن عملية تطوير ادلادة  بتحكيم اخلبريين مها حسن سيف اهلل   ادلاجستري –               ب 

كخبري يف مضمون ادلادة و وىيودي ادلاجستري كخبري يف مطابقة ادلادة بادلنهج 
 :ونالت الباحثة منها التعليقات اآلتية. الدراسي بطريقة ادلقابلة احلوارية واالستبانة

  تبديل استخدام كلمة الوحدة والدرس (1

 استخدام الصورة قبل احلوار والّنص لرتكيز أفكار الطلبة للماّدة ادلدروسة (2

 تصحيح األخطاء يف الكتابة  (3

 حتديد ادلهارات اللغويّة األربع  (4               
 التنوّع يف التدريبات (5          



 مطابقة ادلادة والتدريبات بكفاءة ادلهارة وادلهارة األساسّية (6          
 السهولة يف مادة الرتاكيب (7          
إن جودة ادلادة ادلطورة على أساس مهارات االتصال اللغوي ىي تقدير اخلبريين  -2

بتقدير جّيد جدا وىذا التقدير  (% 29)بتقدير جّيد و  ( %71)لعناصرىا 
بادلدرسة الثانويّة  يدل على أهنا مناسبة جدا بطلبة الفصل احلادي عشر

رأوا يف أن ادلادة  (%67) ومعظمهم اإلسالمية احلكومية شربون جاوى الغربّية
 يشجعهم ويساعدىم لالتصال ادلطورة على أساس مهارات االتصال اللغوي

 . اللغوي بينهم شفويا أو حتريريا
 

 صيات البحثتو - ب

 :نطالقا من نتائج البحث رأت الباحثة ضرورية تقدمي التوصيات التاليةا
االتصال اللغوي لكى     مهارات يهتم مدرس اللغة العربية بتعليمها على أساسأن   -1

 .يستوعب الطلبة ادلهارة االتصالية

 .التدريبات االتصالية يف عملية تعليمها أن يكثّر مدرس اللغة العربية -2

 .أن يستخدم ادلدرس الطرق والوسائل التعليمية ادلتنوعة وادلناسبة عند الطلبة -3

أن يشجع ادلدرس طلبتو الستخدام اللغة العربية كالوسيلة لالتصال باللغة العربية بينهم  -4
 شفويا أو حتريريا

 
 

 
 
 

 



 مقترحات البحث - ج

 :بناء على نتائج البحث قامت الباحثة بادلقرتحات التالية
إن دور اللغة كالوسيلة االتصالية بني الطلبة مهّم جدا وميكن استفادة مادة اللغة  -1

العربية وتدريباهتا على أساس مهارات االتصال اللغوي للمدرسة الثانويّة اإلسالمية 
 احلكومية شربون جاوى الغربّية وادلدارس األخرى

ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي  -2
 .ادلتعلق هبذا ادلوضوع لغريه من الباحثني

على الباحثني اآلخرين أن يطبقوا ىذا البحث ، مثال تطبيق مادة اللغة العربية على  -3
لتكميل .أساس مهارات االتصال اللغوى يف ادلدارس األخرى لنفس ادلستوى 

 .الدراسة السابقة
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 رأي الخبير عن المادة التعليمية 
 

 :  ...................اسم 

 : ....................التاريخ / اليوم

 : ....................ادلــكان 

النقط المستخدمة في تطوير مادة اللغة العربّية على أساس مهارات االتصال 
 اللغوي

 .اختيار ادلواد التعليمية و مناسبتها يف ادلدرسة الثانوية حتت مؤسسة ادلعاىد -1

 اليت أراد حتصيلها (ادلدلوالت  )الوضوح يف اذلدف  -2

 .ومالئمتها مبستوى الكفاءة و الكفاءة األساسية -3

 .مالئمتها بالنشاطات التعليمية -4

 .مشوليتها و دقتها -5

 التتابع/ الًتتيب يف تقدميو -6

 .إمكانية تدريس ادلواد التعلييمية -7
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 : التعليقات 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

.................. 
 
 
 
 
 (الخبير)
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 خبير تعليم اللغة العربيةاستبانة 

 

 :  ...................اسم 

 : ....................التاريخ / اليوم

 : ....................ادلــكان 

يف الفراغات ادلعدة، أما ادلعٌت من كل األرقام فهي  ( √ )حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
 .أكثر ناقصا- 1ناقص ، - 2مقبول ، - 3جيد ، - 4جيد جدا، - 5: كما يلي 

 حكيمالعناصر للت
 فرق اإلجابة

5 4 3 2 1 

قنية
 الت

صر
لعنا

ا
 

       فالوضوح يف اذلد -1

      الًتتيب يف تقدميو -2

      اجلذابية -3

      ادلعاملة -4

التكامل يف  -5
 ادلعلومات التعليمية

     

      السهولة يف التعليم -6
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ادة
 الم

صر
عنا

 
 

مالئمتها مبستوى  -7
الكفاءة و الكفاءة 

 األساسية

     

مالئمتها مبستوى   -8
 عقول الطلبة

 

     

مالئمتها باحلاجة  -9
 إىل ادلادة التعليمية

     

      الصلة بني ادلادة -10

       مقروئية ادلادة -11

      صدق ادلادة  -12

      وسع ادلادة  -13

مستوى صعوبة  -14
  ادلادة

     
قية

جراف
ر ال

اص
العن

 

استخدام احلروف و  -17
 نوعها و مقياسها

     

      الًتتيب يف الكتابة -18

      الصورة -19

      تصميم الغالف -20
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وأخريا، أشكركم على تفضلكم باإلجابة عن ىذه االستبانة ومساحتكم التكرم بإعطاء 
ادلالحظة وادلداخالت واالرشادات الىت تفيد ىذا البحث، واألمل الكبري يف أن تكون إجابتكم 

 .آمني. إسهاما عظيما يف حماولة حتسني تعليم اللغة العربية
 
 

 
 ماالنج، 

 الباحثة
 

 لطيفة اجلّنة
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Guru mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

Instrumen interview 
  

Nama : ................................. 

Hari/Tanggal : ................................. 

Jam : ................................. 

Tempat : ................................. 

 
 

Materi  Interview: 

 

1- Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab 

2- Kesulitan materi buku ajar Bahasa Arab 

3- Motivasi siswa berkomunikasi berbahasa Arab 

4- Kemampuan siswa berkomunikasi berbahasa Arab 

5- Metode pengajaran Bahasa Arab 

6- Media pengajaran Bahasa Arab 
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ANGKET SISWA / بنود االستبانة 

Nama : ................................. 

Hari/Tanggal : ................................. 

Jam : ................................. 

Tempat         : ................................. 

Pilihlah jawaban berikut yang anda Anggap paling benar ! 

     

1- Apa profesi orang tuamu? 
a. Pedagang d. ............................. 
b. Petani  
c.  Guru  

2- Sudah berapa lama anda belajar Bahasa Arab ? 
a. 1 tahun c. 3 tahun  
b. 2 tahun d. 4 tahun   e. lebih dari 4 tahun 

3- Apakah anda  menyukai pelajaran Bahasa Arab? 
a. Ya  
b. Biasa saja  
c. Tidak 

4- Apakah anda mampu memahami tiap materi dari buku ajar Bahasa 
Arab 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 

5- Agar mampu berkomunikasi berbahasa Arab,maka bagaimana bahan 
ajar yang anda harapkan ? 
a. Cerita c. Artikel 
b. Dialog d. Sebutkan 

selainnnya........................ 
c. Humor  
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6- Agar mampu berkomunikasi berbahasa Arab dapat , maka bagaimana 
latihan-latihan  yang anda harapkan ? 
a. Cerita c. Artikel 
b. Dialog d. Sebutkan 

selainnnya.................................... 
7- Bagaimana cara  yang anda harapkan dalam mengajarkan materi 

Bahasa Arab ? 
a. Terjemah 
b. berkomunikasi 
c. Langsung tanpa terjemah 
d. Ceramah 

8- Strategi apa yang anda harapkan untuk mengajar  siswa ketrampilan 
berkomunikasi ? 
a. Membaca – menterjemahkan – mengerjakan latihan. 
b. Berkelompok mendiskusikan  isi bacaan 
c. Dialog tentang materi 
d. Ceramah 
e. Membahas struktur kalimat (Nahwu-shorofnya) 

9- Apakah anda ingin pengajaran  ketrampilan  berkomunikasi dengan 
menggunakan media, seperti flem, foto, gambar dan sebagainya ? 
Kenapa ? 
a. Ingin sekali c. Tidak ingin 
b. Ingin d. Tidak ingin sekali 
c. Biasa saja 
Karena ……………………………………………… 

10- Baagaimana cara yang cocok untuk menilai kemampuan  siswa 
dalam kemampuan berkomunikasi berbahasa Arab ? 
a. Membeca teks dihadapan guru/ teman-teman 
b. Menjawab latihan-latihan yang tertera dalam buku. 
c. Berdialog tentang materi 
d. Menceritakan kembali isi teks secara lisan. 
e. ………………………………………………….( Sebutkan ! ) 
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ANGKET SISWA / نةبنود االستبا  

Nama : ................................. 

Hari/Tanggal : ................................. 

Jam : ................................. 

Tempat         : ................................. 

Pilihlah jawaban berikut yang kamu Anggap paling benar ! 

1- Apakah anda mampu memahami materi dalam buku ajar ini? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak  

2- Apakah materi dan latihan dalam buku ajar ini memudahkan anda 
memahami perkataan orang lain? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang 
c. Tidak  

3- Apakah materi dan latihan dalam buku ajar ini dapat memotivasi 
anda untuk berbicara dengan Bahasa Arab? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 

4- Apakah materi dan latihan dalam buku ajar ini dapat membantu anda 
untuk menyampaikan sesuatu dengan benar? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 

5- Apakah materi dan latihan dalam buku ajar ini dapat membantu anda 
untukmemahami pokok fikiran dari ungkapan yang anda dengar? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  



10 

 

c. Tidak 
6- Apakah materi dan latihan dalam buku ajar ini dapat memotivasi 

anda untuk berkomunikasi dengan teman anda? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 

7- Apakah materi dan latihan dalam buku ajar ini dapat memotivasi 
anda untuk memahami isi bacaan? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 

8- Apakah materi dan latihan dalam buku ajar ini dapat memotivasi 
anda untuk menulis sesuatu? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 

9- Apakah Tarokib dalam buku ini membantu anda memahami materi? 
a. Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 

 
10- Apakah Tarokib dalam buku ini membantu anda untuk 

mengungkapkan sesuatu baik secara lisan atau tulisan? 
a.  Ya  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak 
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 صورة عملية البحث
 

 

  شربون جاوى الغربية3أمام المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 

 

 

 الباحثة ومدرسة اللغة العربية للفصل الحادي عشر

 

 

 

 

 الباحثة أثناء  عملية التعليم
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 (2011)ختصص تعليم اللغة العربية 
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