
 

 



 ِبْسِم اهلِل الَّرْحمِن الَّرِحْيِم

ِباْسِم َرِبَك اّلـِذْي َخَلـَق. َخَلـَق ْاإِلْنَساَن ِمْن َعَلــٍق. ِاْقَرْأ َوَربُـَّك ْاأَلْكَرُم. اّلــِذْي  أَْرقِْا

 َعَلَم ِباّْلَقَلِم. َعَلَم ْاإِلْنَساَن َماَّلْم َيْعَلْم.

 (5-1: العلق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اّلكريـمني  إىل واّلدّي

املعلم األول الذي علمـنى احلياة احلسنة على يديه الكّرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء. يف نفسه 

  الدناـريخلوص احلب إّنما يعطي وال يّرجو جزائي كأن الشمس تن

 

 إىل إخواني

 أغوس ستياوان ومفتاح العلموية

 والسّرورقد جعال حياتـي مملوءة بلون الفّرح 

 

 ي الكّرامتإىل أساتذ

 فلهم مين خالص الشكّر ومن اهلل الثواب واجلزاء يسّر اهلل على أيديهم من أسباب اخلـري
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Bahan ajar mempunyai kedudukan yang penting dalam proses pengajaran. Posisinya 

adalah sebagai representasi dari penjelasan guru di depan kelas. Keterangan-keterangan 

guru, uraian-uraian yang harus disampaikan oleh guru, dan informasi yang harus disajikan 

guru dihimpun di dalam bahan ajar. Dan buku teks juga mempunyai peranan penting dalam 

proses pengajaran. Karena dengan buku teks pelaksanaan pengajaran menjadi teratur. Hal 

itu disebabkan adanya petunjuk yang jelas bagi guru sebagai pelaksana pendidikan untuk 

melakukan proses pengajaran. Kemahiran membaca adalah pelajaran terpenting yang 

bermanfaat bagi para siswa, karena dengan membaca para siswa dapat memanfaatkan 

buku-buku semua pelajaran yang ada di hadapan mereka. Dengan membaca pengetahuan 

seseorang akan luas, dan dia bisa menela’ah apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu bisa 

dikatakan bahwa membaca adalah kunci mengajar dan belajar. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan hasil penyusunan bahan ajar 

bahasa Arab untuk kemahiran membaca (memahami teks) bagi siswa kelas VII di 

sekolahan tersebut, dan (2) mengetahui efektifitas penggunaan hasil penyusunan bahan ajar 

bahasa Arab untuk kemahiran membaca (memahami teks) bagi siswa kelas VII di 

sekolahan tersebut. 

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pengembangan dan experimen. 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas VII di SMPI As-Shodiq Kuwolu 

Bululawang Malang dan jumlah mereka adalah 29 siswa. Instrumen yang digunakan oleh 

peneliti adalah wawancara, observasi, angket, dan test. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hasil penyusunan bahan ajar 

bahasa Arab untuk kemahiran membaca (memahami teks) bagi kelas VII yang berbentuk 

buku teks terdiri dari dua buah buku: yaitu buku pedoman bagi guru, dan buku untuk siswa. 

Dan hasil validasi dari pakar materi dan pakar pembelajaran bahasa Arab menunjukkan 

bahwa kedua buku itu sangat bagus sekali, dan (2) hasil penyusunan bahan ajar bahasa 

Arab untuk kemahiran membaca (memahami teks) bagi kelas VII yang berbentuk buku teks 

efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kemahiran membaca. 

Dan diharapkan kepada para peneliti yang lain untuk menyusun bahan ajar bahasa 

Arab untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para guru dalam melaksanakan 

proses pengajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) As-Shodiq 

untuk kelas VIII dan IX. 
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 Teaching materials have an important position in teaching process. The position is as a 

representation from teacher’s explanation in front of the class. The teacher’s material, the 

explanation must be given by teachers, and  the information that must be presented by teacher 

should be gathered in teaching materials. And text books also have important role in teaching 

process. By using text books, teaching process can be done steadily. There are clear guidance for 

teachers as the doer in educational system to do the teaching process. Reading proficiency is the 

most important lessons that are beneficial to students, since by reading the students can take 

some advantages from all course books that they need to face. By reading, students’ knowledge 

can be wider, and can analyze what he/ she needs. Therefore, it can be said that reading is a key 

for teaching and learning. 

 The purposes of this research were (1) to describe the composition result of Arabic 

language teaching materials for reading proficiency to students at grade VII in that school, and 

(2) Knowing the effectiveness of using the result of Arabic language teaching materials for 

reading proficiency to students at grade VII in that school. 

 The method used by researcher is developmental and experimental method. Subjects of 

this research were all of students in grade VII at SMPI As-Shodiq Kuwolo Bululawang Malang 

and the total of the students are 29. The instruments were used by researcher are interviews, 

observations, questionnaires, and test.  

 The result from this research indicated that (1) Result of composing the teaching 

materials for Arabic language to reading proficiency for grade VII in form of the text books 

consist of two books: are guidance book for teachers, and students’ book. The validation result 

from the expert in materials and learning Arabic language showed that both of the books are very 

good, (2) The composition of teaching materials for Arabic language to reading proficiency for 

grade VII in form of the text books is effectively used to enhance the students skills in reading 

proficiency.  

It’s also expected for the other researchers to create teaching materials for Arabic 

language faced by the teahers in doing the teaching process of Arabic language in Junior High 

School (SMPI) As-Shodiq for grade VIII and grade IX. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام والدراسة السابقة

 مقدمـة - أ

 كىي العربية، القومية مقومات كأعظم كاإلسالـ، العركبة لغة ىي العربية اللغة إف
 ة،سيالفار  األلفاظ من لكثري صدرىا كاتسع كمناء، تطور يف دىرىا عاشت قومية، حية

 مل،االع لغات بني خاصة مكانة العربية اللغة إف اخلويل كقاؿ 1.كغريىا كاليونانية، كاذلندية،
 كثػري يف ثانية كلغة كتستخدـ عربية دكلة كعشرين اثنتػني يف أكىل كلغة مستخدمة إهنا
 أف كما. أكىل لغة العربية تتكلم العامل دكؿ سبع أف يعين كىذا. اإلسالمية الدكؿ من

 اللغة بتعليم يرجب، بل النفسي، االستعداد لديها اإلسالمية الدكؿ شعوب من كثريا
 2.الشعوب ىذه بديانة اللغة ىذه الرتباط العربية

 ياتفتنا كال شاغلة، عنو تشغلنا ال األكؿ، مهنا يكوف أف جيب العربية تعليم فإف
 ككيفي، فرض فالفرض تعليل عن لو نبحث أف لنا اليسوغ فرض كىو. الفت عنو

 قركنا العربية عاشت دكلق. حاؿ كل على الفرض جزىر من أدىن يساؽ الذم كالتعليل
 أمثر قد ذلك أف بد كال فريدة، تارخيية جتربة يف غريىم، كيعلموهنا أبناؤىا، يتعلمها شلتدة،
 3.اآلف حىت احلقيقية أصولو معرفة إىل حنن نسع مل تعليمها يف منهجا

كىناؾ ادلهارات اللغوية أربع يف تعليم اللغة العربية كىي القراءة، كالكتابة، 
كاحملادثة، كاالستماع. كللقراءة من بني ىذه ادلهارات أمهية خاصة، فهي اجملاؿ األىم من 

                                                             
 48 :ص( سنة دكف ادلعارؼ، دار: القاىرة)العربية اللغة دلدرسي الفين ادلوجو  إبراىيم، العليم عبد  1
 22-19 :( ص1986)الرياض: ادلملكة العربية السعودية، العربية اللغة تدريس أساليب  اخلويل، زلمد علي  2

 اإلسالمية، سعود بن زلمد اإلماـ جامعة: رياض) ،العربية كتعليم التطبيقي اللغة علم الراجحي، عبده  3
 1:ص( 1992
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بني رلاالت النشاط اللغوم، كأداة من أدكات اكتساب ادلعرفة يف عامل تػتزايد فيو 
يف مدة زمنية ال تتعدل بضعة أشهر. كالذين جييدكف القراءة ىم  ادلعلومات كمواد القراءة

  4الذين يفهموف ادلقركء، كمن أجاد القراءة فقد أجاد الغاية.

كإف القراءة من أىم الدركس اليت تفيد التالميذ, ألهنا تفسح اجملاؿ أمامهم 
درسة كحدىا، لالستفادة من الكتب يف الدركس مجيعها. كإف فائدة القراءة ال تنحصر بادل

بل تػتعداىا إىل احلياة االجتماعية كلها. إذ هبا ديكن لكل شخص أف يوسع معارفو يف  
كل حني، كيطلع على أم شيء حيتاجو. لذلك ديكن أف يقاؿ إف القراءة مفتاح التعلم 

 5كالتعليم.

كعنصر من عناصر تعليم اللغة العربية ىو كجود ادلواد التعليمية. كذلا مكاف مهم 
لية التعليم، ألهنا تكوف ككيل فكرة ادلدرس كشرحو أماـ الفصل. يعػرب ادلدرس يف عم

ادلعلومات، كمعارفو، كفكرتو يف ادلواد التعليمية. لذا، يستطيع أف يعلم بالسهولة. كيف 
ناحية أخرل، تكوف آلة أك كسيلة للحصوؿ على الكفاءة األساسية كمعيار الكفاءة، 

ادلواد التعليمية تدؿ كجود خذمة كحدة الًتبية للطلبة، كالكفاءة األساسية للنجاح. ك 
كاخلذمة الفردية تستطيع أف توجد بطريقة ادلواد التعليمية. يواجو الطلبة بادلواد ادلوثقة مث 

م يدرسوف ادلعلومات القوامية فيها. الطالب الذم لو كفاءة جيدة، فيستطيع أف يتعل
الذم ليس لو كفاءة جيدة، فيستطيع أف يتعلم ، كالطالب سرعة مبساعدة ادلواد التعليمية

مرات مبساعدهتا، لذا ستوجد خذمة الدراسة األحسن باستفادة ادلواد التعليمية. 
ة هبذا الرأم، إف ادلواد الدراسية على األقل ذلا ثالثة أمكنة مهمة يف عملية صكاخلال

( تكوف كسيلة 2ح ادلدرس ادلكتوب. ك)( تكوف شر 1تعليم. كاألمكنة ىي: )الدراسة كال
(، كالكفاءة األساسية KD(، كمعيار الكفاءة )SKللحصوؿ على الكفاءة األساسية )

                                                             
)عماف: جدارا  اجتاىات حديثة يف تعليم اللغة العربيةطو على حسني الدليمي، كسعاد عبد الكرًن الوائلي،   4

 .3 :( ص2229للكتاب العلمي، 
 .6-5 :ادلرجع نفسو، ص  5
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كشكل من أشكاؿ ادلواد التعليمية  6( تكوف خذمة الدراسة للطلبة.3(. ك)SKLللنجاح )
 ىو الكتاب التعليمي.

كالكتاب التعليمي لو كظيفة مهمة أيضا يف عملية التعليم. بالكتاب التعليمي 
كوف تنفيذ عملية التعليم مرتبا. كالسبب ىو كجود الدليل الواضح للمدرس كمنفذ ي

الًتبية يف اجراء عملية التعليم. كالكتاب التعليمي ىو تسجيل أفكار ادلؤلف لألغراض 
كاألىداؼ ادلعينة. كىو كتاب سلطط استخدامو الطالب يف داخل الفصل أك خارجو 

تكمل بالوسائل التعليمية ادلناسبة كاذجذابة. كالكتاب بالدقة، كألفو اخلرباء يف رلالو ادل
التعليمي لو القيم اذجيدة منها: يشتمل على ادلواد التعليمية تسهيال للمدرس لتخطيط 

( يضمن األمور ادلهمة يف 2تقدًن ادلواد التعليمية أسبوعيا، أك شهريا، أك سنويا، ك)
( 4رة كالرسم البياين، كاخلريطة، ك)( يضمن كسائل التعليم مثل الصو 3الدرس ادلعني، ك)

( يضمن ادلادة ادلتساكية 5يضمن التسجيالت الثابتة لتكوف مرجعا لليـو التايل، ك)
مكاف للطلبة أف يدرسوا يف ( اإل6ككذلك الجراء ادلناقشة، ك) احملتاجة لالختبار ادلتساكم

عطاء إ( 8عينة، ك)( يضمن ادلواد التعليمية ادلرتبة بنظاـ معني كالفكرة ادل7البيت، ك)
  7الكتاب التعليمي احلرية للمدرس لطلب ادلواد التعليمية بنفسو.

كيف إعداد الكتاب التعليمي على ادلدرس أك على مؤلف الكتاب أف يهتم بشخصية 
الطلبة كميوذلم كعمرىم. يدخل طالب ادلدرسة ادلتوسطة إىل مرحلة ادلراىقة كىي من 

ادليوؿ اذجنسية كالعقلية كادلهنية، كذلذا تتخذ بعض ادليوؿ سنة. يف ىذه الفًتة  13-17
أساسا للتوجيو التعلمي كاالختبار ادلهين. كأىم ميوؿ ادلراىقني تنحصر يف قراءة الصحف 

ذاعية كمشاىدة القصص السينمائية، كقيادة الت كالكتب كاالستماع للربامج اإلكاجمل

                                                             
6 Zulkarnaini, Teknik Penyusunan Bahan Ajar. (Online), (http://zulkarnaini.net/10099069202.htm, 

diakses 10 Desember 1022). 
7
 Flickr, Ramlah, Buku Teks Pelajaran dan Peranannya.  (Online), 

(http://ramlannarie.wordpress.com, diakses 2 Pebruari, 1021) 

http://zulkarnaini.net/2009/06/131.htm
http://ramlannarie.wordpress.com/
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ينبغي للمدرسني أف يستخدموا الطرؽ لذلك  8السيارات كاأللعاب الرياضية ادلختلفة.
 التعليمية ك الوسائل ادلعينات ادلناسبة مبيوذلهم يف تعليم اللغة العربية.

حتت رياسة كزارة  اليت ادلدرسة ىي (IPMS) اإلسالمية ادلتوسطة الصادؽ كمدرسة
شػؤكف الًتبية. درس اللغة العربية يف ادلدارس اليت حتت رياستها يكوف درس اختياريا، 
كليس درسا كاجبا. لذا، ليس كثري من ادلدارس تدخل درس اللغة العربية كالدرس الذم 
يتعلمو الطالب، كعادة ادلدرسة اليت اختارت درس اللغة العربية فقط أعطت حصػتني يف 

 خاص برنامج ذلا (IPMS) اإلسالمية ادلتوسطة الصادؽ مدرسةاألسبوع ذلذا الدرس. ك 
. كلو كانت ىذه ادلدرسة حتت رياسة كزارة شػؤكف العربية غةالل يف الطالب كفاءة لًتقية

الًتبية، لكن درست اللغة العربية أربع خصص يف األسبوع، لذا ىذه ادلدرسة أنيقة كال 
 الكتاب عندىا مل اآلسف، لكن. تساكم مع ادلدارس األخرل اليت حتت رياستها

السابقة سيعّد الباحث ادلواد  مقدمةػنظرا إىل ال لذا،. دلعاضده األساسي تعليميال
التعليمية على شكل الكتاب التعليمي ذلذه ادلدرسة تسهيال للمدرس كالطالب فيها يف 

كاألمور ادلذكورة رلموعة . كالتعلم جّذابػنيحىت يكوف التعليم  كتعلمها تعليم اللغة العربية
 اللغة لدرس ميةالتعلي ادلواد عدادإ يف البحث العلمي سينفذه الباحث حتت ادلوضوع "

 ادلتوسطة الصادؽ مدرسةبالتطبيق على  )حبث تطويرم كجتريبػيدلهارة القراءة  العربية
 ".(ماالنج بولوالكنج بكوكلو( IPMS) اإلسالمية

 

 

 

 
                                                             

  193 :( ص1982)الرياض: جامعة ادللك سعود،  علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أمحد منصور،   8
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 البحث سئلةأ - ب

عداد ادلواد إ يةكيف  ىي العامة تادلشكال الباحث ربػيعت البحث، مقدمة على اعتماد
لدرس اللغة العربية للصف السابع مبدرسة الصادؽ ادلتوسطة دلهارة القراءة التعليمية 
 :يلي مافك أسئلة البحث كأمابكوكلو بولوالكنج ماالنج.  (IPMS) اإلسالمية

 أم فهم ادلقركء دلهارة القراءة التعليمية لدرس اللغة العربية ادلوادإنتاج  يتم فكي -1
بكوكلو بولوالكنج  (IPMS) للصف السابع مبدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية

 ماالنج؟

أم فهم  دلهارة القراءة لدرس اللغة العربية ادلعدة ادلواد التعليمية فعالية مدل ما -2
بكوكلو  (IPMS) للصف السابع مبدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية ادلقركء

 بولوالكنج ماالنج؟

 أهداف البحث -ج

 ىدؼ عاـ -1

 دلهارة القراءة لدرس اللغة العربية عداد ادلواد التعليميةإيهدؼ ىذا البحث إىل 
( لدرس SMPIمبدرسة الصادؽ ادلتوسطة ادلتوسطة اإلسالمية ) للصف السابع

  اللغة العربية للصف السابع بكوكلو بولوالكنج ماالنج. 

 أىداؼ خاصة  -2

 أما أىداؼ خاصة يف ىذا البحث فكما يلي:

 أم فهم ادلقركء القراءةدلهارة التعليمية لدرس اللغة العربية  ادلوادإنتاج كصف  ( أ
بكوكلو  (IPMS) للصف السابع مبدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية

 بولوالكنج ماالنج.
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فهم  دلهارة القراءة لدرس اللغة العربية ادلعدة ادلواد التعليمية فعاليةج( معرفة مدل 
بكوكلو  (IPMS) للصف السابع مبدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية ادلقركء

 بولوالكنج ماالنج.

 ض البحثو فر  -د

 لدرس اللغة العربية لطلبة الصف السابع  مبدرسةادلعدة يكوف ادلواد التعليمية 
ماالنج من طرائق الفعالة  بولوالكنج بكوكلو( SMPI) اإلسالمية ادلتوسطة الصادؽ

يف تعلمها لتذليل صعوبات الطلبة كمساعدهتم يف تعلم اللغة العربية كترقية مهارهتم 
 .أم فهم ادلقركء خاصة دلهارة القراءة

 البحث أهمية -ه

 النظرية الناحية من -1

أم الفهم القراءة  دلهارةعداد ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية إ يكوف أف يرحى
بكوكلو  (IPMS) للصف السابع مبدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالميةادلقركء 

 العربية اللغة معلمي رغبة لًتقي جديدة نظرة البحث نتاج يعني أفبولوالكنج ماالنج 
 ادلواد بتطويو تهمبطل على علمهم إيصاؿ يسهل أف ذلم كيعني. التعليم يف كمحاستهم
 .الدراسية

 يةيقػالتطب ناحيةال من -2

 .العربية اللغة تعليم يف كمحساهتم الطلبة جهود زيادة( أ

 على ليحصل التدريس كإجراء دراسية خطة تطبيق على ادلدرسػني دلساعدة( ب
 .ادلرجوة األىداؼ
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 ادلتوسطة الصادؽ مبدرسةخاصة دلهارة القراءة  الطلبة كفاءة لًتقية كوسيلة( ج
 .ماالنج ببولوالكانج اإلسالمية

 .التعليم عملية يف تعليميةال ادلوادعداد إ يف للمعلمني مفيدة عداداإل ىذا نتبجة( ق

 حدود البحث -و

 الباحث ىذا البحث إىل ما يلي:حيدد 

 احلد ادلوضوعي -1

يقتصر ىذا البحث على إعداد ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة 
كأثر ىذه  على شكل الكتاب التعليمي للصف السابع أم فهم ادلقركء القراءة

 ادلادة ادلعدة لدل الطلبة.

 احلد ادلكاين -2

ادلتوسطة اإلسالمية يف الصف يتم إجراء البحث يف مدرسة الصادؽ 
 السابع بكوكلو بولوالكنج ماالنج.

 احلد الزماين -3

 ـ. 2212عاـ جيرم ىذا البحث يف ال

 المصطلحات تحديد -ز

عداد ادلواد إ" العنواف حتت وحبث يف ادلوجودة ادلصطلحات تعريف الباحث يبني
الصادؽ ادلتوسطة  للصف السابع مبدرسةدلهارة القراءة التعليمية لدرس اللغة العربية 

 :يلي ما إىل ادلصطلحات تلك نيتبيػك بكوكلو بولوالكنج ماالنج".  (IPMS) اإلسالمية
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 اإلعداد  -1

لى األىداؼ ادلرجوة. كادلراد عداد ىو مجع األشياء احملتاجة للحصوؿ عاإل
لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة للصف عداد ىنا  ىو صياغة ادلواد الدراسية باإل

درسة الصادؽ ادلتوسطة ػدل تعليميمن ادلصادر  على شكل الكتاب الالسابع 
 بكوكلو بولوالكنج ماالنج. (IPMS) اإلسالمية

 ادلواد التعليمية -2

ىي رلموعة من ادلبادئ، كاألسس، كادلعلومات ادلسندة إىل  التعليميةادلواد 
من ىنا ادلنهج ادلقرر. كىى ادلواد اللغوية اليت تقدـ للطلبة. كتتكوف ادلواد 

ادلتوسطة ادلقرر مبدرسة الصادؽ ادلوضوعات كادلواد األخرل ادلناسبة بادلنهج 
حتليل  كتطورىا على حسب بكوكلو بولوالكنج ماالنج. (IPMS) اإلسالمية

 متطلبات الطلبة. كادلواد ىنا خاصة دلهارة القراءة.

 مهارة القراءة -3

كادلراد مبهارة القراءة ىنا ىي القدرة على قراءة نص القراءة أك نص احلوار 
 صحيحا، كالقدرة على فهم ادلقركء.

 السابقـة الدراسات. ح

قد قاـ كثػري من  إف البحث ادلتعلق  بإعداد ادلواد التعليمية يف درس اللغة العربية
 :ممنه الباحثػني،

إعداد الكتاب التعليمي "قواعد اخلط العريب " حتت العنواف ـ.2229، ليلي مزية -1
كاإلمالء" لتنمية مهارة الكتابة )حبث تطويرم بالتطبيق على جامعة ماالنج 

بكلية قسم تعليم اللغة العربية غري منشورة ب ريػرسالة ادلاجستاحلكومية(". 
األىداؼ  .اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

إلنتاج الكتاب التعليمي للمادة خط إمالء لطلبة قسم  :من ىذا البحث ىي
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األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية، كدلعرفة فعالية الكتاب ادلنتج 
قسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج لًتقية مهارة الكتاب لدل طلبة 

ىي:  ثنتائج ىذا البحك تطويرم. استخداـ ىذا البحث ادلنهج الاحلكومية. ك 
اإلنتاج ىو كتاب تعليمي للمادة "خط إمالء" الذم يتكوف من الغالؼ األمامي، 
 كمقدمة، كرمز األصوات العريب، كقائمة احملتول، كالفصوؿ السبعة، كقائمة ادلراجع.
كالنتيجة مبعدؿ إىل النسبة ادلائوية قبل استخداـ الكتاب التعليمي من حيث 

%، كأما مواصفة معدؿ النسبة ادلائوية بعد استخدامو 67ادلهارات حصلت على 
% من االختبار القبلي فهي مقبولة. أم إنتاج 18% بالفرؽ 85حصلت على 

امو لًتقية مهارة الكتابة الكتاب التعليمي لتعليم ادلادة خط إمالء إجيايب كاستخد
 بني االختبار القبلب كاالختبار البعدم. 18فعاؿ مبعدؿ 

تطوير مواد تعليمية حاسوبية لًتقية "عنواف حتت ال ـ.2211، أمحد مشس ادلعارؼ -2
غػري  ريػرسالة ادلاجست ".مهارة القراءة )بالتطبيق على ادلدرسة ثنائية اللغة العالية باتو(

بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم لغة العربية قسم تعليم المنشورة ب
كاألىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة تطوير مواد  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

استخداـ ك  تعليمية حاسوبية لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة ثنائية اللغة العالية باتو.
ث يدؿ على أف معدؿ نتيجة كنتيجة ىذا البح. ىذا البحث ادلنهج التطويرم

% قبل استعماؿ األسطوانة. كأما يف 4،88االختبار القبلي الطلبة يف تعليم القراءة 
% كىذه النتيجة تدؿ على أف ىناؾ ارتفاع  9،64االختبار البعدم حصل على 
، معناه أف ىذه أسطوانة دركس حاسوبية 35،76كبري بني االختبارين بالفرؽ 

 تفاعلية فعالة.

ـ. حتت العنواف "تطوير ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل البنائي 211يػت، أنا أخ -3
لتعليم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج الدراسي على مستول الوحدة الًتبوية )بالتطبيق 
على طلبة الصف األكؿ يف مدرسة "دار القرآف" ادلتسوطة بسنجاسارم ماالنج(". 
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اسية على ادلدخل البنائي لتعليم اللغة العربية يهدؼ ىذا البحث إىل تطوير ادلواد الدر 
يف ضوء ادلنهج الدراسي على مستول الوحدة الًتبوية بالتطبيق على طلبة الصف 

استخداـ ىذا األكؿ يف مدرسة "دار القرآف" ادلتسوطة بسنجاسارم ماالنج. ك 
. أما نتائج ىذا البحث ىي أف خطة الدراسة مهمة يف البحث ادلنهج التطويرم

دريس كتكوف أساسا لتحقيق أنشطة التدريس يف عملية التدريس، كأف ادلواد الت
الدراسية على أساس ادلدخل البنائي فعالة لًتقية كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة العربية، 

 3كأف معدؿ نتيجة التدريس بادلواد الدراسية على أساس ادلدخل البنائي جيدا. كاف 
%( حيصلوف على 28طالب ) 7تازا، ك%( حيصلوف على نتيجة شل12طالب )

طالب  4%( حيصلوف على نتيجة "جيد"، ك44طالبا ) 11نتيجة "جيد جدا"، ك 
 %( حيصلوف على نتيجة "مقبوؿ".16)

 التعليمية ادلواد بأف كعرؼ السابقة، الدراسات تلك من الباحث فادأ قد
 علمية إجراء يف للمدرسني ادلساعدة آلة تكوف ادلواد ألف. التعليم عملية يف مهمة

 حيػتاجها مهم شيء القراءة مهارة ك. التعّلم يف الطلبة لدل ادلساعدة كآلة التعليم
 ادلتنوعة الطرؽ يستخدموا بأف ادلدرسوف يطلب لذا،. اللغوية كفاءهتم لًتقية الطلبة

 .تعليمها يف كاذجذابة

بإعداد كبعدما نظر الباحث الدراسات السابقة مل جيد الدراسة اليت تتعلق 
ادلواد التعليمية دلهارة القراءة لدرس اللغة العربية على شكل الكتاب التعليمي 

. لذا مدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالميةادلناسب بادلنهج ادلقرر يف  ادلطبوعة
سيبحث الباحث ذلك البحث. يعّد الباحث ادلواد التعليمية دلهارة القراءة، كادلواد 

مػدرسة الصادؽ ادلتوسطو اإلسالمية على ها قمث يطبّ على شكل الكتاب التعليمي، 
(SMPI .بكوكلو بولوالكنج ماالنج ) 

 
 



35 
 

 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 منهج البحث  - أ

املنهج ري والتجريػيب. منهج البحث الذي استخدمو الباحث ىو املنهج التطوي
نتاج املواد اخلاصة وجتريب فعاليتها كما ري ىو طريقة البحث املستخدمة إلالتطوي

العملية ىو ( Borg) ( وبورغBallواملنهج التطويري عند رأي بالل ) 1شرحو سوغيانا.
لتطوير أو لتصحيح  نتيجة الًتبية. يتع ىذا البحث اخلطوات املرتبة. وتتكوف 
اخلطوات أو عملية التطوير على البحث يف النتاج املطور، وتطوير النتاج على أساس 
ذلك اإلكتشاؼ، مث تطبيق على أساس املكاف الذي يستخدمو املطور، مث االصالح 

ي ىو البحث املستخدـ لتعبػري تعّلق السبب والعاقبة واملنهج التجريبػ 2بعد التطبيق.
بػني املتغػريات بطريقة التالعب مبتغػري االستقالؿ. وقاؿ سوكمادنػتا أف التجربة ىي 

 3تصديق أثر املتغػري أو املتغػريات باملتغػري اآلخر.
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. (Bandung: Alfabata, 2002) p. 222 

2
 Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010) pp. 124-125 
3 Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya: Hilal, 2010) p. 22 
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 إجراء إعداد المواد - ب

  4ىناؾ مخس خطوات يف تطوير عملية التعليم، وىي:
 : الخطوات في تطوير عملية التعليم1.3 جدولال

 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليل -3

 املعلومات من ناحية سلوؾ الطلبة الباحث جيػمعيف ىذه اخلطوة  
من ناحية اجلسم  لبةوشخصيتهم. والسلوؾ متعلقة خبصائص الطل

، ومبلغهم، وجنسهم(. الدميوغرافيا على )عمر الطلبةتمل والدميوغرافيا. يش
وحيلل الباحث محاستهم يف التعليم، واألشياء املأثورة يف التعليم، ومعرفتهم 
األوىل يف فهم مضموف الدرس، ومراجعهم لتكوف مصدر التعليم، والوسائل 

                                                             
4
 Belawati, Tian dkk, Pengembangan Bahan Ajar. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003) pp. 2116-

2122 

 التحليل

 صميمالت

 طويرالت

 تختارراال

 تصحيحال
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احملتاجة يف التعليم. حىت يعرؼ الباحث دتاما حاجتهم يف عملية التعليم. 
 .تعليميةد ذلك يصمم املواد الوبع

 التصميم -2

وأما اخلطوات يف التصميم فكما يلي: )أ( صياغة غرض التعليم على  
ار وسائل ػأساس التحليل، و)ب( اختيار موضوعات التعليم، و)ج( اختي

 التعليم ومصدره، و)د( اختيار طريقة التعليم.
 التطوير -1

ويف ىذا البحث يع األشياء على أساس التصميم، ػيطور الباحث مج 
 .املواد التعليمية على شكل الكتاب التعليميكتب سي

 بارـاالخت -4

 ار: تبىناؾ أربع طرائق لالخ 

ػرباء. سيطلع خبػرياف إنتاج املواد التعليمية ألفو الباحث مها: اخل تصديق ( أ
( د. نور املرتضى املاجستػري، ىو خبػري طريقة تعليم اللغة العربية، 1)

تعليم اللغة  املاجستػري ىو خبػري املواد التعليمية يف( د. خالصني 2و)
 العربية. 

طلبة أف يقرأوا املواد التعليمية  6( تطبيق الفقرة الصغػرية. يطلب الباحث ب
 املنتاجة، مث حيػلل الباحث مدخالهتم وتعليقاهتم.

يطبق الباحث املواد التعليمية املنتاجة للصف السابع  ( التطبيق امليداين.ج
 مبدرسة الصادؽ املتوسطة اإلسالمية.
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 التصحيح -5

ىنا على أساس االختبار املنفذ. واألنشطة يف االصالح ىي:  التصحيح 
)أ( مسح األشياء الىت الفائدة هلا، و)ب( زيادة شرح املوضوع الناقص، 

نت احملتاجة، و)د( تقسيم املواد و)ج( زيادة التدريبات واألمثلة إف كا
التعليمية تسهيال للطالب يف فهمها، و)ىػ( اصالح اجلمل، أو 
املصطلحات، أو اللغة املستخدمة، و)و( التوضيح بالرسـو أو التصوير حىت 

( زيادة استخداـ الوسائل األخرى لتوضيح 7تكوف املواد التعليمية جذابة، و)
 الطالب يف فهمها.

 مجتمع البحث  -ج
وأما جمتمع البحث يف ىذا البحث ىو الطالب يف الصف السابع يف مدرسة 

( بكوولو بولوالنج ماالنج. ويكوف مجيع SMPIالصاددؽ املتوسطة اإلسالمية )
 طالبا. 29الطالب يف الصف السابع وعددىم 

 البيانات ومصادرها -د
 البيانات ومصادرىا يف ىذا البحث إىل مايلي:  

 (Descriptive Qualitative)البيانات الكيفية  -1

تشتمل ىذه البيانات على: )أ( نتائج مالحظة املنهج املقرر من مدرس اللغة  
العربية للحصوؿ على ختطيط اخلطة الدراسية، منها األىداؼ، واحملتوى، وطريقة 

و)ب(  ونتائج املقابلة الشخصية مع املعّلمة هلذه املدرسة، التعليم، والتقومي،
التعليقات واالقًتاحات البنائة من اخلرباء عن جودة تربوية املواد املطورة، و)ج( آراء 
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التعليمية لدرس اللغة العربية ملهارة القراءة على شكل مدرس اللغة العربية باملواد 
  الكتاب التعليمي.

 (Descriptive Analysis Statisticالبيانات الكمية ) -2

تشتمل ىذه البيانات على: )أ( نتائج حتكيم جودة تربوية املواد التعليمية  
املصممة حسب معايري اختيار املواد ومعايري تنظيمها وأسس إعدادىا مع مراعاة 
طريقة التدريس وأساليبها والوسائل التعليمية من اخلرباء، و)ب( نتائج االستبانة من 

ملهارة القراءة على شكل الكتاب ة الطالب يف الصف السابع باملواد املصمم
لتعليم اللغة العربية، و)ج( نتيجة الطالب يف الصف السابع يف االختبار  التعليمي

 البعدي بعد استخداـ املواد املطورة.  و ، استخداـ املواد املطورة قبل القبلي

 أدوات جمـع البـيانات -ه

 تتكوف أدوات مجع البيانات يف ىذا البحث من:  

املقابلة، وىي طريقة مجع البيانات للحصوؿ على املعلومات من مصادرىا البشرية  -1
 شفوية. ىذه املقابلة جتري قبل إجراء البحث وبعده.

املالحظة، وىذه املالحظة يستخدمها الباحث جلمع البيانات املتعلقة باملنهج  -2
 .التعليمي شكل الكتابعلى ملهارة القراءة عداد املواد التعليمية إوعناصره قبل 

االستبانة، ويف ىذا البحث يستخدمو الباحث االستبانة اليت تتضمن األمور  -3
 .شكل الكتاب التعليميعلى ملهارة القراءة املتعلقة باستخداـ املواد التعليمية 
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ملعرفة قدرة  هبعدو إجراء البحث قبل االختبار، ويتم ىذا البحث بتقدمي االختبار  -4
لتعليم اللغة  هارة القراءة على شكل الكتاب التعليميملالطالب باملواد التعليمية 

 العربية ويدؿ عليو النتائج الكمية.

 طريقة تحليل البيانات -و

( املعلومات الكيفية، 1تتكوف حتليل املعلومات يف ىذا البحث من نوعني، مها: )  
وآراء اخلرباء ومدرس اللغة العربية يف ىذه  رتتضمن من نتائج مالحظة املنهج املقر 

، إما االرشادات أو ملهارة القراءة على شكل الكتاب التعليمياملدرسة باملواد التعليمية 
( املعلومات الكمية، تتضمن من: )أ( نتائج االستبانة من اخلرباء 2التعليقات. و)

لتعليم اللغة العربية، و)ب(  ملهارة القراءة على شكل الكتاب التعليميباملواد التعليمية 
ملهارة القراءة على شكل الكتاب نتائج االستبانة من الطالب باملواد التعليمية على 

لتعليم اللغة العربية، و)ج( نتيجة الطالب يف تدريس اللغة العربية باملواد  التعليمي
وتدؿ عليها لتعليم اللغة العربية  ملهارة القراءة على شكل الكتاب التعليميالتعليمية 

ويستخدـ الباحث الرمز لتحليل املعلومات الكمية للحصوؿ على  النتائج الكمية.
 :نتائج البحث الصحيحة. وىو
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 نتائج االستبانة -1

 5يفتش الباحث نتائج االستبانة باستخداـ الرموز: 

  
 

 
 100: 

P  =االدرجة للنسبة مائة 

F  =نتيجة الطالب 

n  =حمموعة نتائح الطالب 
ملهارة القراءة  علىوللحصوؿ على نتائج حتكيم اخلرباء يف تقومي املواد التعليمية 

لتعليم اللغة العربية، يعتمد الباحث على ىذه  على شكل الكتاب التعليمي
 6املواصفات:

 التقدير فئات النسبة المائوية درجة التقويم
 جيد جدا 90%-100% 4
 جيد 89%-70% 3
 مقبوؿ 69%-50% 2
 ضعيف 49%-0% 1

 

ملهارة القراءة  نتيجة الطالب يف تدريس اللغة العربية ملهارة القراءة باملواد التعليمية -2
 على شكل الكتاب التعليمي

باملواد التعليمية  ملهارة القراءةوملعرفة جناح الطالب يف تدريس اللغة العربية 
(" tسيستخدـ الباحث باختبار "ت ) ،ملهارة القراءة على شكل الكتاب التعليمي

                                                             
5
  Sudjana, Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004) p. 133 
6
 Sudjana, Nana, ibid, p. 45 
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(. post-tes( واالختبار البعدي )pre-tesاختبار باملقارنة بني االختبار القبلي ) وىو
 2والرمز ىو:

 

  
  

√
∑ 2 

    1 

 

 

Md  : ختبار البعديبني االختبار القبلي واال )املتوسط( املقياس املعدؿ 

Xd   :ػيجةاإلحنراؼ لكل النت (d-Md) 

 رايفػعدد التنوع اإلحن :    ∑ 

N  : عدد الطلبة 

d.b.  : ني بطريقةػالتعي (N-1) 

قبل ادخاؿ النتائج إىل الرمز الختبار "ت"، يعػني الباحث املقياس املعدؿ )املتوسط( بني 
 2( والرمز إىل مايل.Mdاالختبار القبلي واالختبار البعدي )

   
∑ 

 
  

 

x∑)وبعد ذلك يعني عدد التنوع اإلحنرايف 
2

d) :باستخداـ الرمز التايل 

∑x
2

d  ∑ 2  
 ∑   2

  

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ainin, Moh. Op. cit., p. 24 
2
 Arikunto, Suhermi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) pp. 350-351 



56 
 

 يذ الدراسةفـمراحل تن -ز
 مراحل تنقيذ الدراسة إىل مايلي:

( بكوولو SMPIيستأذف الباحث رئيس مدرسة الصادؽ املتوسطة اإلسالمية ) -1
 بولوالونج ماالنج.

اللغة العربية )اخلطة يقابل الباحث مدرس اللغة العربية ملعرفة األشياء املتعلقة بدرس  -2
 الدراسية، واملنهج، واملواد التعليمية، وشخصية الطلبة وغػري ذلك(.

 .حتليل متطلبات الطلبة -3

 كتابة املواد التعليمية. -4

 حتكيم اخلػرباء. -5

 تصحيح اإلنتاج. -6

 إجراء اإلختبار القبلي. -7

 تطبػيق اإلنتاج. -8

 إجراء اإلختبار البعدي. -9

 حتليل البيانات. -10

 ث.كتابة تقرير البح -11
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 إعداد المواد التعليمية - أ

عداد ادلواد التعليمية يشرح الباحث عن مفهـو ادلواد التعليمية، ككظائفها، إيف 
 .تعليميعدادىا، ككذلك الكتاب المعايػَتىا، كأشكاذلا، كاخلطوات إلك 

 مفهوم المواد التعليمية -1

كالتعليم. على شكل النص أك غَته ادلواد التعليمية ىي مصدر أساسي يف التعلم 
كادلواد التعليمية ىي ادلواد اليت ألفت  1كاألشياء اليت يتعلمها الطالب أك يعلم إليهم.

كادلواد التعليمية ىي كل  2بالًتتيب يستخدمها ادلدرس كالطالب يف عملية التعليم.
لك الرأم كيؤكد بذ 3شيء من ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلدرس يف عملية التعليم.

قاؿ ذك القرنُت إف ادلواد التعليمية ىي ادلواد اليت يدرسها الدارسُت للحصوؿ على 
الكفاءة األساسية، كمعيار الكفاءة. كتشتمل ادلواد التعليمية على ادلعلومات، 

 4كادلهارات، كاألخالؽ، كادلعارؼ اليت يعلمها ادلدرس كيتعلمها الطلبة.
 
 
 
 

                                                             
1
 Anisah Ridwan, Nur & Hanik Mahliyatussikah, Pengembangan Buku Ajar Ketrampilan 

Membaca Dalam Mata Kuliah DAM (Malang: PBA JSA UM, 2003) p. 5 
2
 Malati Sadjati, Ida dkk, Materi Pokok Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2003) p. 1.3 
3
 Zulkarnaini, op. cit., 

4
 Khayat, Zaenal. Kiat Menyusun Bahan Ajar. (Online), 

(http://zaenalkhayat.wordpress.com/2011109123/penyusunan-bahan-ajar, diakses 

23 Desember 2011). 

http://zaenalkhayat.wordpress.com/2011/09/23/penyusunan-bahan-ajar
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 وظائف المواد التعليمية -2

 5ىا ىناؾ كظيفتاف للمواد التعليمية مها:ءإيدا كأصدقا عند
( 2( اقتصار كقت ادلدرس يف التعليم، ك)1كظائف ادلواد التعليمية للمدرس: ) ( أ

( ترقية عملية التعليم حىت تكوف 3تغيَت كظيفة ادلدرس من ادلعلم إذل ادلساعد، ك)
 أحسن كفعاؿ.

( يستطيع أف يتعلم الطالب بدكف ادلدرس أك 1كظيفة ادلواد التعليمية للطالب: ) ( ب
( يستطيع أف يتعلم الطالب يف أم مكاف 2بدكف مساعدة الطالب اآلخر، ك)

( 4( يستطيع أف يتعلم الطالب حسب سرعة فهمو، ك)3كيف أم كقت، ك)
قي كفائتو ر ي( تساعد الطالب أف 5يستطيع أف يتعلم الطالب حسب إرادتو، ك)

 بنفسو.

ساسيا ( تكوف مصدرا أ1ىي: ) Fisherكأما كظائف ادلواد التعليمية عند فشر 
عطاء الواجب ادلنزرل أك الوظيفة األخرل للطالب، ( تكوف أساسا إل2للمدرس، ك)

( تكوف أساسا لصياغة أسئلة 4( تكوف مرجعا للطالب يف عملية الدراسة، ك)3ك)
ككظائف ادلواد التعليمية عند  6طوير عملية التعليم.( تكوف مصدرا لت5اإلمتحاف، ك)

( دليل ادلعلم جلميع أنشطة عملية تعليمو ادلناسبة بالكفاءة 1) 7ذك القرنُت ىي:
( آلة االختبارات دلعرفة نتيجة 3( دليل الطلبة، ك)2األساسية كمعيار الكفاءة، ك)

 تعّلم الطلبة.

 

 

 
                                                             
5
 Malati Sadjati, Ida dkk, ibid, p. 1.3 

6
 Kholisin & A. Tohe, Pengembangan Materi Ketrampilan Berbicara Untuk Mata Kuliah DAM I. 

(Malang: PBA JSA UM, 2003) p. 5 
7 Zulkarnaini, op. cit., 
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 عداد المواد التعليميةإالمعايـير في  -3

)أ( السهولة يف فهمها،  8عداد ادلواد التعليمية عند زين احلياة ىي:إادلعايػَت يف 
عطاء األسئلة كاألجوبة للتأكيد، ك)د( تشجيعا إ)ج( ك)ب( التكرار يؤكد الفهم، ك

نتيجة دراسة الطلبة تشجعهم لنيل  ةللطلبة، ك)ق( خطوة مث خطوة، ك)ك( معرف
 األغراض ادلرجوة.

 9عداد ادلواد التعليمية عند ذك القرنُت فكما يلي:إكأما ادلعايػَت يف 
، كىي كجود العالقة القوية بُت ادلواد الدراسية كالكفاءة األساسية كمعيار المتصلةأ( 

 الكفاءة.
، كىو أف يكوف ادلواد التعليمية مناسبة بطلب الكفاءة األساسية ادلرجوة. القوامب(

لبة أف يقدر على ثالثة كفاءات، مثال، إذا كانت الكفاءة األساسية تطلب الط
فعلى ادلواد ادلقدمة تتكوف من ثالثة أنواع. إذا كانت الكفاءة ادلرجوة من الطلبة 
ىي قدرة على صياغة الفقرة االستقرائية مثال، ففي ادلواد التعليمية على األقل 
تتكوف من مفهـو الفقرة االستقرائية، كطريقة صياغة الفقرة االستقرائية، كطريقة 

 اصالح الفقرة االستقرائية.
للمادة ادلقدمة تشتمل على الكفاءة  ي، كادلراد بالكفاية ىنا ىي تنبغالكفايةج( 

األساسية. كتنبغي ادلواد معتدلة. ألف إذا كانت ادلواد قليلة، فال ديكن الطلبة أف 
حيصلوا على الكفاءة األساسية باستخدامها. كإذا كانت ادلواد كثػَتة، فطبعا 
ربتاج إذل كقت طويل لتعلمها. مع أف كقت لدرس اللغة العربية يف ادلدرسة 

 .قصػَت
 
 
 

                                                             
8
 Khayat, Zaenal, op. cit., 

9
 Zulkarnaini, op. cit., 
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 أشكال المواد التعليمية -4
 10أشكاؿ ادلواد التعليمية عند مهيباف إذل مايلي:

، ككحدة القياس، كأكراؽ عمل الطلبة، تعليميأ( ادلواد ادلطبوعة، مثل: الكتاب ال
 كالنشرة، كالوريقة.

 ب( السمعي البصرم، مثل: التلفػزيوف، كالفلم، كاحلاسوب.
 كالشريط، كالسيديات السمعية، كادلوسيقى السمعي.ج( السمعي، مثل: ادلذياع، 

 د( البصرم، مثل: الصورة، كالطراز.
 نًتنيت، كالسيديات التفاعلية.ق( الوسائل اإللكًتكنية، مثل: اإل

تستطيع أف تكوف ادلواد السابقة موادا تعليمية إذا كانت ادلواد تشتمل على األمور 
الكفاءة ادلرجوة، ك)ج( ادلعلومات ادلعضودة، التالية: )أ( دليل ادلعلم كالطلبة، ك)ب( 

كقاؿ مهيباف، تنبغي  11ك)د( التدريبات، ك)ق( دليل ادلعلم على شكل أكراؽ العمل.
للمواد التعليمية تشتمل على األشياء اآلتية: )أ( ادلوضوع، كادلادة، كالكفاءة 
األساسية، كمعيار الكفاءة، كادلؤشرات للكفاءة األساسية، ك)ب( دليل عملية 

( 6الدراسة، ك)ج( األىداؼ ادلرجوة، ك)د( ادلعلومات ادلعضودة، ك)ق( التدريبات، ك)
 12( االختبارات.7دليل ادلعلم، ك)

 عداد المواد التعليميةإالخطوات في  -5

عداد ادلواد التعليمية ىي: )أ( فهم الكفاءة األساسية، كمعيار إاخلطوات يف 
الكفاءة، كادلخطط، كخطة ادلرحلة الدراسية، كخطة السنة الدراسية، كاخلطة الدراسية، 

كذل، ك)ج( تقسيم ادلواد، ك)ب( معرفة أنواع ادلواد التعليمية على أساس اخلطوة األ
ثبات شكل التقدًن، ك)ق( صياغة خطة التقدًن، ك)ك( قراءة ادلصادر، ك)ز( إك)د( 

                                                             
10

 Muhaiban. Pengembangan Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Makalah disajikan 

dalam Pelatihan Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Arab MGMP Bahasa 

Arab, SMAN 1, Malang tanggal 22 Nopember 2011. P. 1 
11

 Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. (__: 

Rosda) p. 174 
12

 Muhaiban, op. cit., p. 2 
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تطبيق ادلواد التعليمية، صالح ادلواد التعليمية، ك)ط( إزبطيط ادلواد الدراسية، ك)ح( 
  13صالح ككتابة األخَتة للمواد الدراسية.ك)م( اإل

 الكتاب التعليمي -6

حث يبحث الباحث يف مفهـو ادلواد التعليمية، ككظائفو، كجودتو، كيف ىذا ادلب
 عداده.إكخطوات 

 أ( مفهوم الكتاب التعليمي

الكتاب ادلصمم للمستخدـ يف الفصل ىو  Baconعند رأم الكتاب التعليمي 
إف  Langeقاؿ ائل التعليم ادلناسب. ك سبالدقة، ألفو اخلرباء يف رلالو ادلتكمل بو 

ىو مصدر الدراسة ادلستخدـ يف ادلدارس كاجلامعات دلساعدة برامج الكتاب التعليمي 
كالكتاب التعليمي ىو الكتاب الذم يكوف مصدر الدراسة للطالب يف  التعليم.

  14ادلستول ادلعػُت ككسيلة الدراسة ذلم ادلتعلق بالدرس ادلعػُت.

وف الكتاب الكتاب التعليمي ىو ادلادة ادلكتوبة اليت فيها العلـو كادلعرفة. كمضم
ذ من نتيجة البحث، كادلالحظة، كاخلربة، كالسػَتة الذاتبة، كنتيجة خياؿ و الدراسي مأخ

الشخص. كيؤكد ذلك الرأم قاؿ زين احلياة إف الكتاب الدراسي ىو مادة مطبوعة 
تقدـ فيها آراء مؤلفو )نتيجة البحث، كنتيجة ادلالحظة، كربقيق اخلربة، كالسػَتة 

كالكتاب التعليمي ىو الكتاب  15ؿ الشخص ادلسمى باخليارل(.الذاتية، كنتيجة خيا
الذم فيو مادة عن درس معُت كتأليفو تبعا لنظاـ خاص، كعلى ىدؼ معُت، كمنو 

الكتاب التعليمي ىو الكتاب الذم  إف  AJ. Loveridge  الطلبة كادلنذمج. كقاؿ
يشتمل على ادلادة ادلختارة عن درس معُت على الشكل ادلكتوب ادلتكملة بالشركط 
ادلعينة يف عملية التعليم، كتأليفو تبعا لنظاـ خاص للمنذمج. كالكتاب التعليمي عند 
                                                             
13

 Zulkarnaini, op. cit., 
14

 Flickr, Ramlah, op. cit,. 
15

 ibid., pp. 175-176 
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Cambliss & Calfee لتعّلم ىو اآللة دلساعدة الطالب يف فهم األشياء ادلقركءة كآلة ا
كفهم الدنيا )خارج نفسو(. كالكتاب التعليمي لو قوة كبػَتة لتغيػَت دموغ الطالب ألنو 
يستطيع أف يأثر معرفة الطالب كمعلوماتو ادلعينة. أما الكتاب التعليمي عند رأم ادلركز 
التدكيػٍت ىو الكتاب الذم درسو الطالب يف ادلرحلة ادلعينة كوسيلة التعليم ادلتعلق 

ادلعُت الذم ألفو اخلرباء يف رلالو ادلتكمل بالوسائل ادلعينات ادلستخدـ بالدرس 
  16للمساعد يف برنامج التعليم.

سنة  11كالكتاب التعليمي ادلكتوب يف نظاـ كزارة الشؤكف الًتبوية الوطنية رقم 
ىو كتاب ادلرجع ادلستخدـ يف ادلدرسة. حيتوم على مادة التعليم لًتقية اإلدياف  2005

كالتقول، كاألدب، كالشخصية، كالكفاءة لتقدير على العلـو كالتكنولوجية، كطاقة 
 17على أساس معايَت القومية الًتبوية. ةالطبيعة ادلؤلف

 ب( وظائف الكتاب التعليمي

الوظيفة العامة للكتاب التعليمي ىي أف يكوف كتاب ادلرجع. كتفصيالت تلك   
( الوسيلة 2كالربامج يف ادلنهج الًتبوم، ك)( الوسيلة لنمو ادلادة 1الوظيفة ىي: )

( الوسيلة للحصوؿ على األىداؼ 3دلساعدة ادلدرس يف اجراء عملية التعليم، ك)
ككظيفة  ( الوسيلة للحصوؿ على األنشطة التعليمية الفّعالة كادلؤثرة.4التعليمية، ك)

يت علمها الكتاب التعليمي للمدرس ىو أف يكوف أساسا لتعيػُت اذلوية لألشياء ال
ادلدرس أك يتعلمها الطالب، كدلعرفة ترتيب تقدًن ادلواد التعليمية، كدلعرفة طرؽ التعليم 
كأساليبو، كللحصوؿ على مادة التعليم السهلة، كيكوف أيضا آلة تعّلم الطالب داخل 
الفصل أك خارجو. كأما كظيفة الكتاب التعليمي للطالب فهو كسيلة دلعرفة األشياء 

الطالب، كآلة ادلراقبة دلعرفة قدرتو يف فهم مادة الدرس، كآلة الدراسة )أف اليت يدرسها 

                                                             
16 Muslich, Masnur, Hakikat Dan Fungsi Buku Teks. (Online), (htpp://masnur-

muslich.blogspot.com, diakses 1 Pebruari 2012) 
17 Muslich, Masnur, ibid., 
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يكوف الكتاب التعليمي مدرسا عندما يتعلم الطالب خارج الفصل(، كيكوف نظرية 
 18كمواد التدريبات كاالختبارات.

 ج( جودة الكتاب التعليمي

صفات الكتاب ُت الكتاب التعليمي كادلنهج ادلستخدـ. كمن ػىناؾ ارتباط قوم ب 
نهج ادلقرر كمساعدا لتػنفيذه. كينقسم خػرباء دلالتعليمي اجليد ىي أف يكوف مناسبا با

( مضموف التعليم أك 1ادلواد التعليمية جودة الكتاب التعليمي إذل أربعة أقساـ كىي: )
 ( تنظيم الكتاب التعليمي كصورة بيانية.2مادتو، ك)

معيارا لتعيػُت جودة  الكتاب التعليمي كىي:  11أف ىناؾ  Tariganكقاؿ تاريغاف 
( عنده أساس مبدئي بناء على نظرية علم اللغة، كعلم منو النفس أك ادلادة 1)

( ذك عالقة بغرض 4( متصل بادلنهج ادلقرر، ك)3( كضوح الفكر، ك)2التعليمية، ك)
ة كربّدم أنشطتهم، ( هتيػيج أنشطة الطلب6( تشجيعا لدراسة الطلبة، ك)5الطلبة، ك)

( سهوؿ فهمو، كاللغة ادلستخدمة 8( باستخداـ صورة توضيحية جذابة، ك)7ك)
كلماهتا فعالة كبعيدة عن االلتباس كبسيطة كجذابة، ك مناسبة بشخصية منو لغة الطلبة، 

( احًتاـ اختالؼ الفرد، كالكفاءة، كالغرض، 10( مساعد للدرس اآلخر، ك)9ك)
 نبات األخالؽ احلسنة ادلستعملة يف اجملتمع.إ( 11لثقافة، ك)كاالقتصاد، كاجملتمع، كا

 الكتاب التعليميعداد د( الخطوات إل

عداد الكتاب الدراسي ىي: )أ( دراسة ادلنهج، ك)ب( تعيُت موضوع كاخلطوات إل
الكتاب مناسبا بالكفاءة األساسية، ك)ج( زبطيط شكل الكتاب، ك)د( صبع 

صالح، ك)ح( كخػربتو، ك)ز( اإلا إذل عمر القارئ ادلصادر، ك)ك( صياغة الكتاب نظر 
  19االستخداـ للمصدر الدراسي.

                                                             
18

 Flickr, Ramlah, op. cit,. 
19

 Zulkarnaini, op. cit.,  
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 طرق التدريس للمدرسة المتوسطة - ب

ـ الطالب أكثرىا صلاحا يف إفهاإف ادلعلم اجليد ىو الذم يعرؼ أحسن الطرؽ ك 
كطريقة التدريس تعٍت األسلوب الذم يتبعو  الدرس أك الفكرة اليت يريد توصيلها.

تلميذه يف عرض ادلدرس كالوصوؿ إرل ربقيق أىدافو. كىنا عدة طرؽ ادلدرس مع 
 للتدريس سوؼ نذكرىا بالتفصيل.

 20صفات الطريقة الجيدة في التعليم -1
 َت تفكَت الطالب كذبذب انتباىهمػأف تث ( أ

 أف تشرؾ الطالب مع ادلدرس يف عرض الدرس فتقـو على نشاط التلميذ. ( ب

 كاستخداـ الوسائل التعليمية ادلناسبة. ،أف هتتم بادلناقشة كاحلوار ( ج

 أف ترعي الفركؽ الفردية بُت التالميذ. ( د

أف تثَت ميوؿ التالميذ، أم أف نقـو الطريقة على تنبيو رغبة يف نفس  ( ق
 التالميذ.

أف تقـو طريقة التعليم على اساس أف يكوف للتلميذ غاية يريد أف يصل  ( ك
بنشاط ليصل إذل ربقيق ىذا  إليها من التعليم شلا يدفع التلميذ إذل العمل

 الغرض.

أف تعتمد ىذه الطريقة على خطوات زلددة يسَت فيها ادلعلم كالتلميذ  ( ز
 للوصوؿ إذل الغرض.

 أنواع طرق التدريس -2
 لقد تعددت الطرؽ يف تعليم اللغات لغَت الناطقُت هبا كما تعددت ألبنئها.

أحسن فأجاب بعض ىنا يأيت أمامنا السؤاؿ عن ىذه الطرؽ كىو أم ىذه الطرؽ 
خر مائة يف ادلائة بكل طرقة مزاياىا ذة أف ىناؾ ليس طريقة أحسن من اآلاألسات

                                                             
 50-49ص:  (2006)األردف: جدار للكتاب العادلي، مبادئ تعليم اللغة العربية،عبد الرحيم الشيخ،   20
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كعيوهبا. ككل طريقة أنشئت ألىداؼ خاصة فردبا تكوف طريقة أحسن من اآلخر يف 
رلاؿ خاص، كألىداؼ خاصة لكل من األمكاف عيوهبا أكثرمن مزاياىا عندما نوزهنا 

 مع الطرؽ األخرل.

علماء تعليم اللغات أنو ال توجد طريقة مثالية أكخاطئة مائة يف ادلائة. فرأل ال
كإف كل ىدؼ تناسبو طريقة دكف آخر كإف مناسبة الطريقة للهدؼ يتوقف على 

 إمكانات ادلعلم كادلتعلم كالكتاب كادلادة ادلتعلمة كالربنامج كالواسائل ادلتاحة.

كبعضها زبتلف من بعضها   إف الطرؽ الىت أنشئت يف سلتلف األحياف متعددة
كليا كبغضها تتالءـ تتشرؾ مع اآلخر يف األىداؼ كبعضها أكثر تطورا مع البعض 

( الطريقة ادلباشرة كفيها الطريقة 2( طريقة الًتصبة كالقواعد، ك)1كىي كما يلي: )
( 4( طريقة القراءة، ك)3السكلوجية، كالطريقة الصوتية، كالطريقة الطبيعية، ك)

 21( الطريقة اإللقائية.6( الطريقة التولفية، ك)5معية الشفوية، ك)الطريقة الس

 طريقة الًتصبة كالقواعد ( أ
كىي طريقة قددية دل تكن يف البداية على أساس من فكر أك نظر معُت  

أل ترتبط بأحد ادلفكرين يف ميداف اللغة أك ميداف الًتبية، كلكنها ترجع جذكرىا إذل 
غرقية حيث إستخدمت لفًتة طويلة يف تعليم ىا تُت تعليم اللغة الالتية كاللغة اإل

اللغتُت عندما كاف التحليل ادلنطقى للغة كحفظ ما هبا من قواعد كشواذ كتطبيق 
ذلك يف تدريبات للًتصبة، يعترب كسيلة من كسائل تقول عقل التلميذ, كعندما كاف 

ذلك كاف قرأة دراسة الالتنية كاإلغرقية تعرب مفتاحا للفكر كاألدب القدًن كعلى 
النصوص كترصبتها يف ىذه الطريقة كأيضا للتدريب على الكتابة كتقليد ىذه 

  النصوص شئ ىاما كرئسيا. 

                                                             
 50-49الرحيم الشيخ، مرجع سابق، ص: عبد   21



20 
 

إذف ىذه الطريقة تقف بأىدافها عند حفظ كفهم قواعد اللغة، كالتعبػَت 
بأشكاؿ لغوية تقليدية ك تدريب ادلنظم يف الًتصبة من لغتو إذل للغة ادلتعلمة، كما 

دافها أيضا عند حد تزكيد الدرس جبصيلة لفظية أدبية كاسعة، كعند حد تقف بأى
تدربية على استخالص ادلعٌت من النصوص األجنبية بًتصبةىا إذل لغتو الوطنية كعلى 

 22تقدير الدالالت األدبية دلا يقرأ.

 23كمنوذج خطوات تطبيق ىذه الطريقة للمدرسة ادلتوسطة ىي:

 بالنص، مث يعطي األمثلة الكثَتة.يشرح ادلعلم القواعد ادلتعلقة  (1)

 يأمر ادلعلم الطالب أف حيفظ ادلفردات كترصبتها. (2)

بعدما حفظ الطالب ادلفردات، فيأمر ادلعلم الطالب أف يفتح نص القراءة مث  (3)
يأمر أف يًتجم النص كلمة بعد كلمة أك صبلة بعد صبلة. كادلدرس يصلح ترصبة 

 الصرؼ. الطالب، كيشرح القواعد ادلتعلقة بالنحو ك 

 الطريقة ادلباشرة   ( ب
ما للطرؽ الشريفة كالطبيعة   كلقد قامت حركة ذبتمع كتطوير يف كقت 

كأدت إذل تشكيل طريقة جديدة ىي ما مسعت بالطريقة ادلباشرة الىت تعتمد على 
الربط بُت الكلمات كصبل اللغة األجبية كبُت األشياء كاألحدث بدكف أف يستخدـ 

م. أما الطرؽ الىت استفادت منها ىذه الطريقة فهي ثالثة: ادلدرس أكالتالميذ لغته
سنعرض  24( الطريقة الطبية.3( الطريقة الصوتية، ك)2( الطريقة السكلوجية، ك)1)

 بإجياز ىذه الطرؽ الثالث ككيف استفادت منها كطورهتا الطريقة ادلباشرة:

 
                                                             

 53-51ادلرجع نفسو، ص:   22
23

 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cet. IV (Malang: Misykat, 2009) 

pp. 40-41 
 53عبد الرحيم الشيخ، مرجع سابق، ص:   24
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 الطريقة السكلوجية  (1)
من خالؿ بناء سلسلة من  كىي طريقة تقـو على تعليم ادلفردات أكال   

اجلمل تدكر حوؿ أنشطة احلياة اليومية كادلوافق العملية منها مثل االستيقاظ يف 
الصباح، كتناكؿ الطعاـ، كالذىاب إذل السوؽ، كزيارة الطبيب..... اخل. كىذه 
الطريقة سبيل إذل موقف سبثيلي إذل جانب استخداـ األشياء كالصورة كغَتىا شلا 

ر ادلتعلمُت، كما أهنا تعطى فرصة كبَتة إلمكانية تعلم قدر  ىو موجد ضلت نظ
كبَت كعلمي من ادلفردات يف كقت قصَتنسبيا كما أهنا تساعد على صلاح 

 استيعاب الدارس للغة كحفظها ألنو تعلمها من مواقف عملية.

كميزة الطريقة السكلوجية أهنا تساعد الدارس على منو القدرة على    
تسعت الطريقة ادلباشرة ىذه اخلصوصية من الطريقة احلديث كالكالـ كا

 25السكلوجية.

 الطريقة الصوتية        (2)
كىي تعترب ادلرحلة الصوتية للطريقة ادلباشرة فالتأكيدات اجلديدة للطريقة 

م يف حجرة الدراسة كانت تعٌت أف النطق لادلباشرة على اللغة األصلية كوسيلة للتع
لغة األجنبية كمن ىنا كانت الطريقة الصوتية الىت الصحيح لو اعتبارىا يف تعلم ال

تأثَت هبا الطريق ادلباشرة كطورهتا. فالطريقة الصوتية سباما كالطريقة السكلوجية تركز 
على ادلمارسة الشفهية أكال، إال أهنا تستخدـ طريقة عملية منطقية كمدخل 

كقيل بدء للمشكلة فهي تبدأ بدراسة اجلهاز الصويت كطريقة إخراج األصوات 
ج األصوات، كما يتعلم أيضا قراءة ككتابة ا درسة اللغة يتعلم التالميذ طريقة إخر 

 26أصوات احلركؼ األجبدية.

                                                             
 54ادلرجع نفسو، ص:   25
 55عبد الرحيم الشيخ، مرجع سابق، ص:    26
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 الطريقة الطبعية      (3)

كىي سبثل ادلرحلة التالية للمرحلة الصوتية يف الطريقة ادلباشرة فالطريقة  
اللغة األـ يف حجرة الدراسة الطبيعة، كما يف الطريقة ادلباشرة كتؤكد عدـ استخداـ 

كتقـو على أساس من أف الفرد يستطيع أف يعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة الىت 
يتعلم هبا الطفل لغتو الوطنية. كىذه الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت كالًتديد 
كاألسئلة كاإلجابات ادلتبادلة كوسيلة لفهم اللغة كتقليدىا. كادلفردات يف ىذه 

تكتسب من خالؿ األنشطة اليومية.ىذه الطريقة تثَت ضباس الدارسُت  الطريقة
 الصغار يف تعلم اللغة.

كلقد استفادت الطريقة ادلباشرة من ىذه الطريقة كطورىا حيث إهنا بعد  
الفًتة الصوتية األكذل تبدأ بتعليم الكلمات كالعبارات األجنبية ادلتصلة باألشياء 

باستمرار الدراسة كباألعداد اجليد كادلناسبة ذلا كاألصوات يف حجرة دراسة، مث 
, كمن أساليب ىذه  تنمو عملية اللغة يف اذباه ادلواقف العامة كحاجات كل يـو
الطريقة أنو عندما ال تتضع ادلعاىن عن طرؽ التوضيح ادلباشر ادللموس ديكن أف 

يتجنب عن  ينجأ ادلدرس إذل التمثيِل كاإلشارة أك الرسم على السبورة، كحياكؿ أف
 27استخداـ اللغة الوطبية.

 28كمنوذج خطوات تطبيق ىذه الطريقة للمدرسة ادلتوسطة ىي:

يعطي ادلعلم ادلادة لسانا، مث ينطق ادلفردة حبمل صورهتا أك شيئها، كالطالب  (1)
 يكرر ما نطق ادلعلم.

يعطي ادلعلم األسئلة ادلتعلقة بادلادة بكلمة االستفهاـ ما، ك ىل، ك أين، كغَت  (2)
 ك.ذل

                                                             
 56ادلرجع نفسو، ص:   27

28
  Effendy, Ahmad Fuad. op. cit., pp. 47-48 



23 
 

كبعدما فهم الطالب فهما جيدا كصحيحا فيأمر الطالب أف يفتح الكتاب  (3)
الدراسي. كبعد ذلك يقرأ ادلعلم ادلادة بقراءة صحيحة كجيدة مث يأمر الطالب أف 

 يقرأىا.

كبعد ذلك جييب الطالب األسئلة ادلوجودة يف الكتاب الدراسي، أك جييب  (4)
 األسئلة من ادلعلم.

 طريقة القراءة ( ج
ىذه الطريقة أف ظهر بعض األىدؼ احملددة من تعليم اللغات  كلقد شاعت 

األجنبية مثال الغرض منها تنمية قدرة الدارس على قراءة كتب اللغة األجنبية مع فهم. 
 كحدث ىذه الفًتة الىت ربمل فيها الدارس قادرا على حصوؿ اذلدؼ ادلذكور بعامػُت.

غات األجنبية بادلراجعة قي ادلواد كيف ضوء ىذا اذلدؼ كالطريقة بدأ ادلهتموف بالل 
 ادلتعلمة كادلقركءة للمستويات.

لقد بدأ طريقة القراءة إلذباه ضلو جودة الًتصبة كدقة العبَت، كإعطاء العناية قليلة  
لكل ادلمارسة كالتدريب الشفويُت ككذلك النطق أما القواعد النحوية فنظرت إليها 

 ة.باعتبارىا مرحلة تأتى متأخرة يف ادلدرس

كطريقة القراءة يف  التطبيق تبدأ مع الدارس باجلانب الشفوم، ففي األسبيع األكؿ  
يدرب تدرب تدريبا كامال على النظر الصوتى للغة، كيتعود مساع اجلملة البسيطة 
كالتحدث هبا، كترم يف ىذه الطريقة أف التخيل السمعى للغة حيصل عليها الدارس حيب 

إذل قراءة النص. فبعد القراءة ديكن عمل تدريبات شفوية أف يساعد أخَتا عندما يعود 
مرتبطة باالنص الذم قرأ كعادة ما تأخذه ىذه االدريبات شكل القراءة ادلركز الواسعة. 
كالقراءة ادلركز تتم ربت إشرؼ ادلدرس كىي القراءة ربليلية كتعترب مصدرا من مصادر مادة 

 قراءة فقرات طويلة كفهمها. دراسة القواعد، كمصدرا ثورة  كتدريبات على 



24 
 

أما بالنسبة للقراءة الواسعة فالتلميذ يقرأ على نفسو صفحات كثَتة تتضمن  
 29موضوعا متكامال كمناسبا دلستواه. كتوجد للقراءة تناسب ادلستويات ادلختلفة.

 30كمنوذج خطوات تطبيق ىذه الطريقة للمدرسة ادلتوسطة ىي:

 اعطاء ادلعلم ادلفردات الصعبة. (1)

 دقيقة سػرّية. 25أ الطالب نص القراءة حوارل يقر  (2)

 يناقش الطالب مع أصدقائو مضموف النص. (3)

 يبحث الطالب يف ادلفردات الصعبة، مث يسأذلا إذل ادلعلم. (4)

 بعدما فهم الطالب النص، جيػيب الطالب األسئلة ادلتعلقة بالنص. (5)

 الطريقة السمعية الشفوية ( د

يكوف اإلنساف قادرا على اإلتصاؿ باللغة  كلقد أدم االىتماـ اجلديد ادلتزايد بأف  
األجنبية إذل صياغة مصطلح )السمعى الشفوم( ليطلق على طريقة هتدؼ إذل إتقاف 

 مهارات االستماع الكالـ أكال كأساس إلتقاف مهارات القراءة كالكتابة ثانيا.

كيستند ادلدخل إذل ىذه الطريقة ما رآه علم اللغة التحليلي من أف اللغة شئ 
 بعض الدراسات الىت عرضت بأف اللغة نشاط كاألنشطة األخرل كديكن تعلمها حىت

 كحصوذلا من خالؿ احلياة اإلجتماعية.

كيستند ادلدخل إذل ىذه الطريقة أيضا إذل ما كصل إليو علماء اللغة من نتائج  
فيما يتصل بدراسة األصوات كالًتاكب اللغوية النحوية الصرفية كالدراسات ادلقارنة 

لتقابلية بُت لغة ادلتعلم كاللغة اجلديدة، كاللغة اجلديدة الىت يستعملها كلقد كصل علماء كا
( أف اللغة رلموعة 2( أف اللغة حديث كليس كتابة، ك)1اللغة إذل عدة أمور ىي: )

                                                             
 58-56عبد الرحيم الشيخ، مرجع سابق، ص:   29

30
  Effendy, Ahmad Fuad. Op. cit., pp. 59-60 
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( أف 4( أف ما حيب أف يعلم ىو اللغة كليس ما حوؿ اللغة، ك)3منظمة من العادات، ك)
( أف 5ا أصحاهبا بالفعل كليس ما ينبغي أف يتحدثواهبا، ك)اللغة ىي ما يتحدث هب

 اللغات زبتلف عن بعضها بعض.   

كلقد نظرت ىذه الطريقة إذل مهارات اللغة األربع من خالؿ ترتيب معُت ىو 
االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة  كمن مث أخذ تركز منذ السنوات األكذل كتبدأ ىذه 

مراحل األكذل على أساس أحاديث متبادلة تتضمن التعبَتات الطريقة تعليم اللغة يف 
ادلستخدمة يف احلياة اليومية، كعلى الًتاكيب أساسية كثَتة الشيوع. أما احملتوم من 
ادلفردات فيظل عند احلد األدىن ألف التلميذ يف ىذه ادلرحلة جييب أف يسيطر أكال 

يستمعوف أكال بانتباه للمدس كبشكل زلكم على الًتتيب، كتعلم األحاديث صبلة حيث 
أكالنموذج ادلسجل على شريط كتستمر ىذه العملية إذل أف يستطيعوا التميز بُت أصوات 
اجلملة كنربىا الىت يتعلموهنا مث يبدأكف يف تكرار اجلملة بعد النموذج أك خلف ادلدرس إذل 

ذ إذل أف أف يتمكنوا من تكرار ىا دبفردىم بدقة  كطالقة. كعندما يستطيع كل تلمي
 31يستعيد اجلملة كيكررىا بطريقة مرضية يتم االنتفاؿ إذل تعليم صبلة أخرل.

 32كمنوذج خطوات تطبيق ىذه الطريقة للمدرسة ادلتوسطة ىي:

يقرأ ادلعلم نص احلوار مرات، كالطالب يسمع قراءة ادلعلم بدكف النظر إذل  (1)
 النص.

بعد صبلة حىت حيفظ  يكرر الطالب ما قرأ ادلعلم مرات كلمة بعد كلة كصبلة (2)
 النص.

 يكرر النص الصعب حىت يفهم كحيفظ الطالب جيدا. (3)

 يقّدـ الطالب نص احلوار أماـ الطالب اآلخر متبادال. (4)

                                                             
 60-58عبد الرحيم الشيخ، مرجع سابق، ص:   31

32  Effendy, Ahmad Fuad. op. cit., p. 60 
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يأمر ادلعلم الطالب أف يعرب اجلمالت األخرل ادلناسبة بالنص سول اجلمالت  (5)
 من النص.

 الطريقة االلقائيةىػ(

يتكلم الدرس معتمدا على عباراتو  كمعناىا معركؼ أم أف يكن ادلعلم ىو الذم
 كشرحو، فهذه الطريقة ال تعتمد إال على شرحو، كال حيلة للتالميذ االستماع مث احلفظ.

كىي الطريقة ال تعٌت إال بادلعلومات كإلقائها على الطالب، سواء كانت ذلا 
لميذ كظيفة عند الطالب كيف احلياة أـ ال، كعلى الطالب احلفظ من أجل اإلمتحاف. كالت

يف ىذه الطريقة سلػىب كالنشيط فيها ىو ادلدرس فقط: فهو الذم يتكلم، كالتلميذ يسمع 
 33كادلدرس ىو الذم يفهم كيشرح كادلعلم جيلس كال يشارؾ.

           الطريقة اإلنتقائيةك( 

فيما سبق عرض األشيع الطرؽ الىت استخدمت يف ادلختلف األحياف يف تعليم  
جنبية كلقد كاف نتيجة ما كجد لكل طريقة من انتفادات أف ظهرت اللغات الوطنية أكاأل

بعض االذباىات الىت تسعى إذل صياغة طرؽ أخرل تعتمد يف أساسياهتا على ما يركنو 
شليزات يف الطرؽ السابقة كشاع تسمية ىذه الطرؽ بالطريقة التولفية. كلقد عرفت ىذه 

يقة ادلعلم اخلاصة الىت يستفيد فيها من كل الطريقة بالطريقة التولفية بأهنا يف احلقيقة طر 
عناصر الطرؽ األخرل ادلثلى يشعر أهنا فعالة، كىذه الطريقة عادة ما تتغَت مع كل فصل 

 34كماىى جديدة أك إضافة جديدة دلعلومات ادلدرس كمهارتو كخربتو.

( كل الطريقة يف التدريس ذلا زلاسنها كديكن االستفادة منها 1) 35:كقاؿ اخلورل
( ال توجد طريقة مثالية سباما أك خاطئة سباما كلكل طريقة 2يف تدريس اللغة األجنبية. ك)

                                                             
 61-60مرجع سابق، ص: عبد الرحيم الشيخ،   33
 60عبد الرحيم الشيخ، مرجع سابق، ص:   34
 26:ص زلمد علي اخلورل، مرجع سابق،  35
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( من ادلمكن النظر إذل الطرؽ السابقة على 3مزايا كعيوب كحجج ذلا كحجج عليها. ك)
ن النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أك أساس أف بغضها يكمل البعض اآلخر بدال م

متناقضة. كبعبارة أخرل، من ادلمكن النظر إذل الطرؽ السابقة على أهنا متكاملة بدال من  
( التوجد طريقة تدريس كاحدة تناسب 4كوهنا متعارضة أك متنافسة أك متناقضة. ك)

يس اللغات صبيع األىداؼ كصبيع الطالب كصبيع ادلعلمُت كصبيع أنواع برامج تدر 
( ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلم كحاجاتو، كليس الوالء لطريقة 5األجنبية. ك)

( على ادلعلم أف يشعر أنو حر يف 6تدريس معينة على حساب حاجات ادلتعلم. ك)
استخداـ األساليب اليت تناسب طالبو بغض النظر عن انتماء األساليب لطرؽ التدريس 

مكن أف خيتار ادلعلم من كل طريقة األسلوب أك األساليب اليت تناسب سلتلفة. إذ من ادل
 حاجات طالبو كتناسب ادلوقف التعليمي الذم جيد ادلعلم نفسو فيو.

 في المدرسة المتوسطة مهارة القراءةتعليم  -ج

يف ىذا ادلبحث، سيبحث الباحث مفهـو القراءة، كأىداؼ تعليمها، كأساليب 
 هتا.اتبار خاتعليمها، ككسائلها، ك 

 مفهوم القراءة -1

القراءة ىي عملية احلصوؿ على ادلعٌت من ادلطبوع من خالؿ  Goodmanقاؿ 
مل تفسَت الرموز اليت ملها. كعرفت بأهنا عملية عقلية تشاستخداـ القارئ اللغة بأك

يتلقاىا القارئ عن طريق عينة، كتتطلب ىذه الرموز فهم ادلعاين، كالربط بينها كبُت 
اخلربة الشخصية. كيرل كازلي ككاتس أف القراءة ىي القدرة على فك الرموز أم 
ربويل الكلمات ادلطبوعة إذل كلمات منطوقة، تعريف ضيق الغاية. أما تعريف الواسع 

قراءة تفكَت توجهو الكلمة ادلطبوعة. كيعرفها بوند بأهنا عملية التعرؼ إذل فهو: أف ال
الرموز ادلكتوبة أك ادلطبوعة اليت تستدعى معاف تكونت من خالؿ اخلربة السابقة 
للقارئ، كتشتق ادلعاين اجلديدة من خالؿ استخداـ ادلفاىيم ادلوجودة يف بنيتو ادلعرفية، 



21 
 

غراض اليت حيددىا القارئ بوضوح. كيعرفها عبده بأهنا كتنظيم ىذه ادلعاين زلكـو باأل
نشاط بصرم فكرم قد يصاحبو إخراج صوت أك ربريك شفاه، كقد ال يصاحبو، 
كالفهم اجليدة للمادة ادلقركء ال يقتصر على ادلعاين الصرحية ادلباشرة للرموز الكتابية 

ىذا ينطق على اللغة كإمنا يشمل فهم ادلعاين البعيدة، أك قراءة ما بُت السطور، ك 
 36ادلسموعة، إذ يستنتج السامع أمورا دل يعرب عنها ادلتكلم بطريقة مباشرة.

 د والمجتمعر وظيفة القراءة في حياة الف -2

لقراة أكذلا يف حياة الفرد، كثانيها يف حياة اجملتمع. كتفصيل تلك ل تافكظيف ىناؾ
 37الوظيفة إذل مايلي:

 يف حياة الفرد :أكال

الفكرة القددية الدراسة يف ادلدرسة للوصوؿ إذل القدرة على القراءة كمعٌت كانت  ( أ
ىذا أف القراءة كانت غاية مقصودة لذاهتا، مث تطورت الفكرة بعد عدة حبوث 
تربوية، كأصبحت غاية الًتبية للدراسة إذل ادلدرسة للتعلم، كمعٌت ىذا أف القراءة 

 كسيلة لكسب ادلعلومات كزيادة اخلػربات.

لقراءة عملية دائمة للفرد داخل ادلدرسة أك خارجها، كىي عملية العمر. كذلذا ا  ( ب
 كلعملها أعظم ما لدل اإلنساف من مهارات. تاز من سائر ادلواد الدراسية،ػسب

ج( عادل اليـو عادل القراءة كاالطالع، كعلى الرغم من تعدد الوسائل الثقافية يف 
 وعة.العصر احلديث: كاخليالة كاإلذاعة ادلسم

 َته، شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أك ادلكانية.ػد( القراءة كسيلة التصاؿ الفرد بغ
ق( كىي أساس كل عملية تعليمية، كمفتاح جلميع ادلواد الدراسية. كردبا كاف ضعف 

 الدارس يف القراءة أساسا إخافة يف ادلواد األخرل أك إخافة يف احلياة. 
                                                             

 9-8(، ص: 2007)عماف: جدارا للكتاب العادلي،  أسس تعليم القراءة الناقدةزلمد فندم العبد اهلل،    36
 59-58مرجع سابق، ص:   إبراىيم، العليم عبد  37
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باألفكار كادلعلومات، كتفقو على تراث اجلنس البشرم. ألف ك( كالقراءة تزكد الفرد 
اإلنساف يستقي معلوماتو من ثالثة ينابيع: التجارب الشخصية، كاحلديث مع 

 الناس، كالقراءة.

 ثانيا: يف حياة اجملتمع

القراءة كسيلة فذة للنهوض باجملتمع، كارتباط بعضو ببعض عن طريق الصحافة،  ( أ
 كالنقد، كالتوجيو كضلو ذلك.كالوسائل، كادلؤلفات، 

 كىي من أىم الوسائل اليت تدعو إذل التفاىم كالتقارب بػُت عناصر اجملتمع. ( ب

ج( كللقراءة دكر خطػَت يف تنظيم ادلػجتمع، أفرادا يتعاملوف كيتبادلوف ادلصاحل، 
 كحكومة هتيمن على ىذه احلياة االجتماعية.

نتظم بناءه، كربمل إليو التيار الذم ديده د( القراءة يف اجملػتمع أشبو بأسالؾ كهربية ت
 بالنور. 

 38أسس اختيار النصوص لمهارة القراءة -3

ديكن أف حيتوم االختبا يف ادلستويات األكذل على بنود تبدأ من اجلملة أك  
اجلملتُت كالتزيد عن الفقرة أك الفقرتُت. أما يف ادلستويات ادلتقدمة فيمكن أف تيدأ من 

 مقاؿ قصَت.نصوص طويلة أك 

لذا ينبغي أف نراعي عامل طوؿ النص كقصره يف ضوء مستول الدارسُت كيف 
ضوء ما درسوه فعال. كلكن من احملبذ أف ديدنا النص على األقل خبمسة أك ستة بنود 
حىت إذا ما احتجنا للتعديل أك احلذؼ أثناء ذبارب االختبار أسعفتنا تلك البنود 

تيار النص أف يكوف احملتول مالئما دلستول ػحُت اخالزائدة. كما أنو ينبغي علينا 
 الدارسُت، ليس من حيث الصعوبة كالسهولة فقط.

                                                             
 198( ص: 1989)الرياض: جامعة ادللك سعود،  اختبارات اللغةزلمد عبد اخلالق زلمد،   38
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بغي أف تكوف من الصعوبة أك اليسر حبيث تناسب ػأما من حيث اللغة فين
ادلستول الذم كصل إليو الدارسوف، كأال يشحن النص بادلفردات كالًتاكيب الصعبة. 

كلكن جيب أف نكوف اختيار النص عملية التسهيل.  لذا فمن األفضل أف نراعي حُت
حذرين حُت نفعل ذلك حىت ال نبالغ يف تسهيلو حبيث يصَت النص سهال إذل درجة 

 ُت.ػيز بُت سلتلف الدارسػيصعب عن طريقو التمي

 أىداف تعليم القراءة -4

اذلدؼ من كل قراءة ىو فهم ادلعٌت، كيشتمل الفهم يف القراءة على الربط  
الصحيح بُت الرمز كادلعٌت، كإجياد ادلعٌت من السياؽ كاختيار ادلعٌت ادلناسب، كتنظيم 

 39األفكار ادلقركءة، كتذكر ىذه األفكار كاستخدامها يف األنشطة احلاضرة كادلستقبل.
 40أىداؼ تعليمي القراءة إذل مايلي:كتفصيل 

 ( أف يتعرؼ اجلمل ادلقدمة يف الكتاب تعرفا صحيحا كسريعا.أ

 ( أف يفهم معاين ىذه اجلمل.ب

 ( أف يفرؽ بُت اجلمل ادلختلفة يف الزمن أك يف اإلسناد من حيث ادلعٌت كالداللة.ج

 ( أف يعطي الفقرة العامة للقطع ادلقدمة يف الكتاب.د

 ( أف حيدد األفكار اجلزئية ادلشتملة عليها القطع ادلقدمة يف الكتاب.ق

 من معاين بُت السطور.( أف يستنتج بعض ما تدؿ عليو القطع ك

( أف يقرأ جهرا قراءة صحيحة كل ما قدـ إليو يف الكتاب من حركؼ ككلمات ز
 كصبل كموضوعات. 

                                                             
 5طو على حسُت الدليمي، كسعاد عبد الكرًن الوائلي، مرجع سابق، ص:   39
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31 
 

)أ( قدرة على نطق الكلمات  41كأىداؼ تعليم القراءة عند رأم جالؿ ىي:
 ،ك)ب( قدرة على إجابة األسئلة عن ادلعلومات ادلكتوبة يف النص ،كاجلملة صحيحا

ك)ق(  ،ك)د( قدرة على تعيُت الفقرة الرئيسية من الفقرة ،ك)ج( قدرة على قراءة صامتة
 ك)ك( قدرة على تعلق الفقرات الرئيسية يف النص. ،قدرة على فهم ادلعٌت ادلستور

أف ىذه األىداؼ مناسبة  الباحثنظرا إذل أىداؼ تعليم القراءة السابقة، رأل 
 بالطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة.

على شلارستها بسرعة كسهولة كيسر  صعيار الكفاءة يف القراءة ىو قدرة الشحكم
 42مع دقة فهم احملتول الذم يهدؼ إليو الكاتب. كمن خصائص القارئ ادلاىر:

 القدرة على سرعة التعرؼ على معٌت الرموز الكتابية للغة األجنبية. ( أ

ادلادة ادلقركءة  تناسب مع طبيعةػالقدرة على تعديل السرعة يف القراءة حبيث ت ( ب
 كالغرض من قراءهتا.

ج( القدرة على ربكيم يف ادلهارات األساسية للقراءة حبيث يستخدـ منها ما يالئم 
 النشاط الذم يقـو بو.

نتاج أفكار الكاتب الرئيسية ػد( القدرة على تذكر ما سبق قراءتو كربطو دبا يليو كاست
 كمعرفة اذلدؼ األساسي الذم يرمي إليو الكاتب.

ق( القدرة على التمييز بُت ادلادة اللغوية اليت ربتاج إذل قراءة تأمليو كربليلة كتلك اليت 
 ال تستدعي أكثر من اىتماـ عابر. 

                                                             
41
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القراءة بالطالقة  )أ( 43كأما الكفاءة األساسية  ادلطلوبة يف تعليم القراءة فهي:
ُت الواقع ػتعي( ج)ك ،تعيُت معاين ادلفردات يف سياؽ اجلملة ادلعُت كالصحيحة، ك)ب( 

ُت الواقع ادلستور من النص، ك)ق( تعيُت الفقرة الرئيسية ػادلكتوب يف النص، ك)د( تعي
نتاج الفقرة الرئيسية، ػمن الفقرة، ك)ك( تعلق الفقرات الرئيسية يف النص، ك)ز( است
 ك)ح( فهم النص بالسرعة، ك)ط( إعطاء التعليقات عن النص.

يستػنتج الباحث أف أىداؼ تعليم القراءة ىي قدرة على نظرا إذل األىداؼ السابقة 
تلك األىداؼ  ؤشراتقراءة النص صحيحة كفهم الواقع أك ادلعلوماف ادلوجودة فيو. كم

، ك)ب( تكميل اجلملة، ك)ج( تعيُت معاين ادلفردات، اىي: )أ( نطق ادلفردات صحيح
ُت ػعلقة بالنص، ك)ك( تعيك)د( قراءة النص صحيحة، ك)ق( كتابة ادلعلمومات ادلهمة ادلت

طأ طبقا بالنص، ك)ز( اختيار اجلواب الصحيح، ك)ح( إجابة األسئلة اخلح أك يالصح
 ادلتعلقة بالنص.

 أساليب تعليم مهارة القراءة -5

 44تفصيل أساليب تعليم مهارة القراءة إذل ما يلي: 

األشياء، كصورىا أ( يقرأ ادلعلم الكلمات كاجلمل مصحوبة دبا يوضح معناىا )مناذج 
 كغَت ذلك( كيتأكد ادلعلم أف الطالب قد فهموا معناىا.

 ب( يطلب ادلعلم من الدارسػُت فتح الكتاب.

 ج( يردد الطالب صباعيا ىذه الكلمات كاجلمل مث يقسم ادلعلم الصف إذل األقساـ.

                                                             
43
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د( يأمر الطالب قراءة صامتة. كبعد ذلك يأمر الدارس أف يناقش مع أصحابو 
 النص.مضموف 

 ق( يعطي ادلعلم الفرصة إذل الدارس أف يسأؿ إليو حينما كجد ادلشكالت.

 ك( يعطي ادلعلم إذل الدارس أسئلة فهم النص.

نستطيع أف نطّبق ىذه األساليب لتعليم مهارة القراءة بادلدرسة ادلتوسطة. 
 ك. كعلينا أف نطػّبقها بالتػرتيب، كىي من أسلوب أ، مث ب، مث ج، مث د، مث ىػ، مث

 45كاخلطوات لتعليم مهارة القراءة عند رأم الدليمي ك الوائلي ىي:

 التمهيد ( أ

 قراءة ادلعلم األمنوذجية ( ب

 ج( القراءة الصامتة للطالب

 الصعبةد( شرح ادلفردات 

 ق( قراءة الطالب اجلهرية

 ( األسئلة العامةك

 ( التدريباتز

 .رس( التقوًن اخلتامي للدح
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 46القراءة عند رأم اخلورل ىي:كاخلطوات لتعليم مهارة   

التحية، عندما يدخل ادلعلم الصف، يكوف أكؿ ما يفعلو أف يلقي التحية على  ( أ
 طالب الصف. كالتحية ادلتعادة ىي "السالـ عليكم".

إعداد السبورة. ينظف ادلعلم السبورة، مث يكتب يف أعالىا بعض ادلعلومات   ( ب
الدرس( الذم ينوم تدريسو كرقم النافعة مثل اليـو كالتاريخ كرقم الوحدة )أم 

 الصفحة أك رقم التمرين.

تيا يف الدرس ػج( متابعة الواجبة ادلنػزرل. إذا كاف ادلعلم قد أعطى طالبو كاجبا بي
 يف الدرس احلارل.ادلاضي، فعليو متابعتو 

يت، يقـو ادلعلم دبراجعة مادة الدرس ػد( ادلراجعة. بعد االنتهاء من متابعة الواجب البي
 ابق.الس

ق( ادلفردات اجلديدة. بعد ادلراجعة، يقـو ادلعلم بتعليم ادلفردات اجلديدة الذم حيتوم 
 عليها الدرس اجلديد.

ك( القراءة الصامتة. يطلب ادلعلم من الطالب أف يقرؤكا قراءة صامتة بقصد 
 االستيعاب.

 قرؤكا.ز( أسئلة االستيعاب. يسأؿ ادلعلم الطالب أسئلة تقيس مدل استيعاهبم دلا 

ح( القراءة النموذجية. يقرأ ادلعلم الدرس قراءة منوذجية متقطعة أك متصلة ليعطي 
 الذم يتوقع منهم تقليده حُت يقرؤكف. طالبو النموذج

يطلب ادلعلم من بعض الطالب أف يقرؤكا قراءة فردية جهرية، د( القراءة اجلهرية. 
 كيقـو ادلعلم بتصويب أخطائهم.
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ق( سبرينات الكتاب. بعد االنتهاء من القراءة اجلهرية، يقـو الطالب بعمل بعض 
 بإشراؼ ادلعلم.سبرينات الكتاب 

تيا مناسبا يدكر حوؿ سبرين أك تدريب ػح( الواجب البيتػي. يعطي ادلعلم طالبو كاجبا بي
 قد سبق.

 47كاخلطوات لتعليم مهارة القراءة عند رأم أفندم ىي: 

 الصعبة. تقدًن ادلفردات ( أ

 يقرأ الطالب النص قراءة صامتة.  ( ب

 ج( يناقش الطالب مضموف النص.

 د( البحث يف ادلفردات الػيت دل تبحث يف اخلطوة األكذل.

 ق( عمل سبرينات الكتاب. 

 ك( إعطاء الواجب البيتػي.

كمن اخلطوات لتعليم مهارة القراءة السابقة فيختار الباحث اخلطوات ادلناسبة 
  ادلعُت كىو ادلستول للمدرسة ادلتوسطة. كاخلطوات ىي: لمستولل

ادلفردات اجلديدة. يقـو ادلعلم بتعليم ادلفردات اجلديدة الذم حيتوم عليها تقدًن ( أ
 الدرس اجلديد. كاخلطوات لتعليم ادلفردات ىي:

 ، كيطلب الطالب أف يعيدكا قرائػتو.اصحيحنطقا ( ينطق ادلعلم ادلفردة 1
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حركة كيشرح معناىا باستخداـ الصور، أك  نطقا صحيحاادلفردة  ( ينطق ادلعلم2
الوجة لوكانت ادلفردات متعلقة بالشعور كاإلنفعاؿ النفساين، أك حبركة البدف 

 لوكانت ادلفردة متعلقة بكلمة الفعل.

، أك حركة و ادلعلمحركة كج( يعيد الطالب نطق ادلعلم بالنظر إذل الصور، أك 3
 .وبدن

باستخداـ استفهاـ ىل، أك أين،  لسؤاؿ كاجلوابتقدًن الالطالب ادلعلم ( يدّرب 4
اجلماعية، وعة من نأك ما، أك غػَت ذلك عن ادلفردات ادلدركسة باألنشطة ادلت

 .فالفرقة، فالفردم

كاجلواب مزدكجا باستخداـ استفهاـ ىل، أك  لتقدًن السؤاؿ( تدريب الطالب 5
 ات ادلدركسة.أين، أك ما، أك غػَت ذلك عن ادلفرد

يكتب ادلعلم ادلفردات اجلديدة يف السبورة، كيطلب الطالب أف يكتبواىا يف ( 6
 دفًتىم.

معوا قرائػتو بدكف النظر إذل تمرات، كيطلب الطالب أف يس 3( يقرأ ادلعلم النص ب
 النص.

من اجلماعية،  يقرأ ادلعلم النص صبلة فجملة كيطلب الطالب أف يعيدكا قرائػتو( ج
 فالفرقة، فالفردم.

 د( يطلب ادلعلم الطالب أف يقرؤكا النص قراءة صامتة.

 ق( البحث يف ادلفردات الػيت دل تبحث يف اخلطوة األكذل.
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 48". كاخلطوات إذل ما يلي:Jigsawك( ادلناقشة عن مضموف النص بأسلوب جغسو "

 طالبا. 5-4( يقسم ادلعلم الطالب إذل الفرؽ. لكل الفرقة 1

 .بُت الطالب اآلخر الطالب يف الفرقة مادة سلتلفةلكل علم ( يعطي ادل2

من الفرؽ ادلختلفة  مع الطالب اآلخر الذم لو مادة متساكية الطالب  معت( جي3
 يف الفرقة اجلديدة دلناقشة مضموف ادلادة.

إذل الفرقة األكذل.  يعودكا( بعدما ناقش الطالب يف الفرقة اجلديدة، فعليهم أف 4
 كالطالب اآلخركف يف الفرقة يهتموف بشرحو. تومادمتبادال يشرح الطالب 

 ( يقدـ الفرقة نتيجة مناقشػتها إذل الفرقة األخرل.5

 رب ادلعلم عملية مناقشة أعضاء الفرقة.ػز( خيت

ح( يعطي ادلعلم الفرصة للطالب أف يسألوا لو إذا كجدكا ادلشكلة أك الصعوبة يف فهم 
 النص.

 يعملوا التدريبات كالتمرينات يف الكتاب. ط( يطلب ادلعلم الطالب أف

 الوسائل التعليمية ودورىا في عملية التعلم والتعليم  -6

نظرا ألمهية استخداـ الوسائل التعلمية لتعليم اللغة العربية، كمن الضركرم أف  
استخداـ الوسائل التعلمية بصورة الًتبوية احلديثة الىت ذبعل اللغة العربية اللغة ادلرغبة 

عليمها لغَت أبنائها، كذلك بتطوير الطريقة التعلمية من الطريقة ادلباشرة كالطريقة يف ت
السمعية الشفوية يف تعليم العربية، كما نشاىد اليـو أف تعليم اللغة العربية لغَت 
الناطقُت هبا صار زبصصا مستقال يف العادل ككذلك الوسائل التعلمية تساعد ادلتعلم 
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هارات اللغوية األربع كاالستماع، كالتحدث، كالقراءة األجنيب على اكتساب ادل
 كالكتابة.

ت من استخداـ الوسائل احلديثة بطريقة جيدة كوسائل يستعُت هبا ادلدرس أكقد ر  
يف ادلهمة الًتبوية، كىذه ادلهمة إذل اإلذباىات اجلديدة الىت ذبعل منو فردا قادرا على 

 49وسائل التعلمية يتضمن ما يلى:التكيف مع احلياة فلذا صلد أثر استخداـ ال

 أهنا تعمل على توسيع دائرة اخلربات ( أ
أهنا تؤثر على إكتساب أنواع من السلوؾ، كأمناط من اخلربات كالقدرة على  ( ب

 اإلدراؾ كالفهم.

 يقدر ادلعلم على اإلنتقاؿ من اجملاؿ احلس إذل اجملاؿ اجملرد. ( ج

 أهنا تعد ادلتعلم إعدادا تربويا كعلميا عن طريق اخلربة ادلباشرة اذلادفة.   ( د
 أمهيتها:

احلوس ىو ادلنافذ الطبيعة للتعلم، كيقوؿ بعض ادلربُت: جييب أف يوضع كل شئ  
أماـ احلواس كلما كاف شلكنا، كلتبدأ ادلعرفة دائما من احلواس كذلذا دعا ادلربُت إذل 

يحية، كلذا أف الوسائل أمهية كربل يف تدريس ادلواد استخداـ الوسائل التوض
 ادلختلفة،كخاصة اللغة العربية.

 أنواعها:

 كسائل حسية، كىي ما تؤثر يف القول العقلية بواسطة احلواس ( أ
 كسائل لغوية، كىي ما تؤثر يف القوم العقلية بواسطة األلفاظ، كذكر ادلثاؿ ( ب

 مزايا الوسائل احلسية:

 للتالميذ، كذبدد نشاطهم، كذبيب إليهم ادلدرسة.أهنا ذبلب السركر  ( أ
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 أهنا تضفي على الدرس حياة دبا يتطلب استخدامها من احلركة كالعمل. ( ب

 أنا ترىف احلواس، كتدعو إذل دقة ادلالحظة. ( ج

 تساعد على تثبيت احلقائق يف أذىاف التالميذ. ( د
الوسيلة يف ( ذكات األشياء، كديكن االنتفاع هبذه أأمثلة الوسائل احلسية: )

( مناذج رلسية، كيستعاف بدركس التعبَت للصفوؼ الصغػَتة، أكشبرة، أكضلو ذلك، ك)
( د( الصور، ك)جهبا كذلك يف دركس التعبَت، أكاألناشيد، أكاإلمالء أكضلوذلك، ك)

( الرسـو البيانية، كديكن صنعها كإستخدمها يف بياف قادلصورات اجلغرفية، ك)
( األلوح ادلوضوعية، لتوضيح بعض القواعد كئص الفنية، ك)االذباىات األدبية كاخلصا
( األشرطة ادلسجلة، ط( البطاقات، ك)ح( السبورات، ك)زالنحوية، أكاإلمالئية، ك)

 ( شبكة إنًتنت.ـ( الكمبيوتر، ك)ؿ( اإلذاعة، ك)مك)

، كمن الوسائل السابقة فيختار الباحث كسائل الصور، كالسبورات، كالبطاقات
 كشبكة إنًتنت.الكمبيوتر، ك 

 اختبارات مهارة القراءة-7

االختبار ىو عملية تعيُت احلكم عن جودة الشيء أك العملية اليت يشًتؾ فيها 
ترجيح القيمة على أساس احلقائق كادلعلومات اجملموعة كاحمللولة كادلفّسرة بنظاـ 

. كاالختبار ىو عملية جلمع ادلعلومات عن عملية الدراسة أساسا ألخذ 50خاص
احلكم. كادلعلومات ليست زلدكدة بالعمليات ادلتعلقة بتقدـ دراسة الطلبة كنتيجتها، 

 .51لكنها متعلقة جبميع إجراء عمليات الدراسة
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من طريقة إجابتو إذل قسمُت، مها: االختبار التحريرم ينقسم االختبار 
بطريقة  كاالختبار الشفهي. االختبار التحريرم ىو االختبار الذم طريقة إجابة أسئلتو

ربريرية. كىذا االختبار مستخدـ الختبارات مهارة االستماع، كمهارة القراءة، كمهارة 
الكتابة. كاالختبار الشفهي ىم االختار الذم طريقة إجابة أسئلتو بطريقة شفهية، 

 52كىذا االختبار مناسب الختبارات مهارة الكالـ.

: االختبار كاالختبار من ناحية شكلو ينقسم إذل قسمُت أيضا، مها
كبنود االختبارات ادلوضوعية ىي: )أ( التحويل، ك)ب( ادلوضوعي، كاالختبار الذايت. 

التكملة، ك)ج( الربط، ك)د( اإلضافة، ك)ق( إعادة الًتتيب، ك)ك( الصواب كاخلطأ، 
أما بنود االختبارات الذاتيػة ىي: )أ( اختبار الذاكرة  53ك)ز( االختيار من متعدد.

  البسيط، ك)ب( االختبار باجلواب القصَت، ك)ج( اختبار ادلناقشة.

زبتػرب القراءة عادة بتقدًن نص يقـو الدارس بقراءتو مث جيػيب عن أسئلة يغلب ك 
 :54أف تكوف مكتوبة، كأكثر ما تتضمن اجلوانب التالية

اـ )باستعماؿ أدكات االستفهاـ كملء الفرغات كاالختبار أسئلة االستيعاب الع ( أ
 من ادلتعدد(.

 معرفة معٌت الكلمات. ( ب

 معرفة ادلرادؼ كادلضاد للمفردات كالتعابَت. ( ج

 أسئلة توضح قدرة الدارس على تتبع األفكار يف النص. ( د

                                                             
52 Ainin, Mohammad dkk, op. cit.,  p. 115 
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 أسئلة استنػجانية )يستعمل فيها خربية كبديهتو كتوقعاتو لألحداث(. ( ق

)كاف نسأؿ ألم مدل يظن أف القطعة صلحت يف تصوير موقف ية ػأسئلة تقودي ( ك
 أك حالة معينة.

 أسئلة زبتػرب تذكؽ الدارس دلا قرأ )كىذه تتصل بالنواحي اجلمالية يف النص(. ( ز

 ( تناسب الدارسُت يف الصفوؼ ادلتقدمة.ز-ىػكاألسئلة )

 55آخركف ىي: كاالختبارات دلهارة القراءة عند رأم عُت ك 

 بالطالقة كالصحيحة.القراءة  ( أ

 ادلثاؿ: اقرأ النص اآليت قراءة فصيحة!
جاكرتا عاصمة أندكنيسيا ىي أكرب ادلدرف يف أندكنيسيا. فيها مباين عظيمة 
كناطحات سحاب. أشهر مبانيها قصر الدكلة كالربج القومي كمسجد 
االستقالؿ. مسجد االستقالؿ أكرب ادلساجد يف أندكنيسيا بل يف جنوب شرقي 

 آسيا.
 ُت معٌت ادلفردة من سياؽ اجلملة ادلعُت. ػتعي ( ب

 ادلثاؿ: اخًت اإلجابة الصحيحة!
 جاكرتا عاصمة أندكنيسيا. عاصمة دبعٌت؟

   negaraد.  Daerah khusus  ج.   Ibu kotaب.  kota besar  . أ

 ُت الواقع ادلكتوب يف النص.ػج( تعي

 ادلثاؿ: أجب عن األسئلة اآلتية طبقا بالنص!

 االستقالؿ؟ أين يقع مسجد (1

 ما عاصمة أندكنيسيا؟ (2
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 د( تعيػُت الواقع ادلستور يف النص. 

 ادلثاؿ: أجب عن األسئلة اآلتية طبقا بالنص!

 أين أكرب مسجد استقالؿ أـ ادلسجد احلراـ؟  (1

 أيهما أكرب مدينة جاكرتا أـ سورابايا؟  (2

 . ادلثاؿ:ُت الفقرة الرئيسيةػق( تعي

عدد سكانو أكثر من ستة مليارات يتكوف العادل من ست قارات، كيبلغ 
إنساف. ىذا العادل الواسع، أصبح قرية صغَتة. كيف صار ذلك؟! ىنا سبباف، 

 أكذلما: كسائل النقل احلديثة، كثانيهما، كسائل االتصاؿ احلديثة.

كانت كسائل النقل يف العصور القددية بطيئة جدا. ككاف الناس يسافركف 
ى ظهورىم أك رؤكسهم. مث أخذ الساف جاهتم علاعلى األقداـ، كحيملوف ح

 يستعملوف احليونات. بعد مدة، صنع اإلنساف عربات صغَتة ذلا أربع عجالت.

. فظهر كثَت من صنع اإلنساف يف العصر احلديث مركبات، تعمل باجملركات
كسائل النقل مثل: السيارات، كالقطارات، كالسفن، كالطائرات. جعلت ىذه 

 ة.الوسائل العادل قرية صغَت 

أما السبب الثاين، الذم جعل العادل قرية صغَتة، فهو الوسائل االتصاؿ 
احلديثة. مثل: الصحف، كاذلاتف، كالتلفاز، كالشبكة الدكلية اليت جعلت اإلنساف 
يعرؼ أكال يأكؿ ما حيدث يف صبيع بالد العادل. كانت كسائل االتصاؿ يف العصور 
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عن طريق صوت، أك عن طريق احلماـ  القددية بطيئة جدا، فاإلنساف يرسل األخبار
 56الزاجل.

( على اإلجابة Xاقرأ النص السابق مث حّدد الفكرة الرئيسية بوضع عالمة )
 الصحيحة!

 الفقرة الرئيسية يف الفقرة األكذل ىي: (1

 ب. أصبح العادل قرية صغَتة  يتكوف العادل من ست قارات . أ

 ج. كسائل االتصاؿ احلديثة   كسائل النقل احلديثة . ب

 ىي: الثانيةالفقرة الرئيسية يف الفقرة  (2

 ب. أصبح العادل قرية صغَتة  كسائل النقل يف العصور القددية . أ

 الناس يسافركف على األقداـ. د   كسائل النقل احلديثة . ج

 ُت الفقرة ادلساعدة يف الفقرة. ادلثاؿ:ػك( تعي

 قرة األكذل؟يف الف ادلساعدةالفقرة ما  (1

 أصبح العادل قرية صغَتةب.  يتكوف العادل من ست قارات . أ

 . كسائل االتصاؿ احلديثةد   كسائل النقل احلديثة . ج

 ز( تعلق اآلراء ادلوجودة يف النص.

 ادلثاؿ: يف ضوء ما فهمت من النص أحب عن السؤاؿ التارل!

 ما العالقة بُت كسائل االتصاؿ كالنقل دبساحة العادل؟ (1

 

                                                             
)الرياض: مؤسسة الوقف  2 العربية بُت يديك كتاب الطالبعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف كآخركف،   56

 203( ص:2002للجميع، 
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 تاج الفقرة الرئيسية من النص.ػاستن ( ح

 ما فهمت من النص أحب عن السؤاؿ التارل! ادلثاؿ: يف ضوء

 ما ادلضموف الرئيسي يف النص اليابق؟ (1

 ط( اعطاء التعليق دلضموف النص.

 ادلثاؿ: مارأيك بوسائل النقل احلديثة كسائل االتصاؿ احلديثة؟

 نظرا إذل إختبارات دلهارة القراءة السابقة فيستخدـ الباحث اإلختبارات اآلتية:

 كالصحيحة.القراءة بالطالقة  ( أ

 اجلملة بادلفردة. ةتكمل ( ب

 ج( تعيُت معٌت ادلفردة على أساس الصورة.
 د( كتابة مضموف النص الرئيسي يف ادلربع.

 تعيُت الصحيح أك اخلطأ طبقا بالنص.ق( 
 ك( اختيار اإلجابة الصحيحة من االختيار من متعدد.

 ز( إجابة األسئلة طبقا بالنص.
 ( بكوولو بولوالونج ماالنجSMPIاإلسالمية )مدرسة الصادق المتوسطة  -د

الباحث يف األمور التالية: )ا( حملحة عن مدررسة الصادؽ سيبحث ىنا 
( نظرة مستقبلة كإرسالية تبشَتية 2ادلتوسطة اإلسالمية يف كوكلو بولوالكنج ماالنج، ك)

تدريس حالة ( 4( حالة معلمُت اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، ك)3ذلذه ادلدرسة، ك)
 اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة.

 اإلسالمية بكوولو بولوالونج ماالنج المتوسطة الصادق لمحة عن مدرسة -1

( من إحدل ادلدارس ربت رياسة SMPI) الصادؽ ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة 
 ىذه تقع. ماالنج بولوالكنج كوكلو قرية يف ىذه ادلدرسة تقعكزارة الشؤكف الًتبوية. 
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 ادلدرسة ىذه تكوف لذا كالتلوث، الضوضاء عن كبعيد ادلزرعة حي يف ادلدرسة
 ىذه طلبة كبعض. إسالمية معاىد ادلدرسة ىذه جبوار. للدراسة مطمئن مكاف

 طفيفة بفارقة ثخينة ادلدرسة ىذه تكوف حىت ادلعاىد، لتلك تالميذ ادلدرسة
 .إسالمية

سنة  من مايو 6يف التاريخ  أسست مدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية
( 1كخلفية تأسيسها ىي: )كمؤسسها ىو الدكتور خالصُت ادلاجستػَت. ، ـ1993

( ربت رياسة MIالذين خرجوا يف مدرسة الصادؽ اإلبتدائية )مساعدة الطلبة 
مؤسسة الصادؽ الًتبوية اإلسالمية أف يواصلوا دراستهم إذل ادلدرسة ادلتوسطة 

( 2كومة أف يتعلم الطلبة مدة تسع سنوات، ك)بسبب كجود النظاـ من احل
( مساعدة 3استمرار كفاح ادلؤسسُت لتوسيع اشًتاؾ ىذه ادلدرسة يف اجملتمع، ك)

الطلبة الذين ليسوا ذلم تػماـ القدرة الستمرار دراستهم إذل ادلدرسة ادلتوسطة بدكف 
 إخراج مصارؼ الدراسة الكثػَتة.

اإلسالمية  المتوسطة درسة الصادقنظرة مستقبلة وإرسالية تبشـيرية لم -2
 57بكوولو بولوالونج ماالنج

 نظرة مستقبلة دلدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمة ( أ

نظرة مستقبلة دلدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية ىي إظهار ادلؤسسة 
الًتبوية البارعة كالتنافسية يف صبيع ادلراحل، كإلنتاج ادلتخرجػُت البارعػُت يف 

 فكرة كاسعة، كأخالقهم كريػمة بناء على اإلدياف كالتقول. اإلصلاز، كعندىم

 دلدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمة إرساليات تبشػَتية ( ب

                                                             
57

 Kholisin. Visi dan Misi Lembaga Pendidikan Islam As-Shodiq. Makalah disajikan dalam Acara 

Workshop Peningkatan  Mutu Guru di Lembaga Pendidikan Islam As-Shodiq, Malang, 

2012, 23 Januari. P. 1 
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فهي: )أ(  دلدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمة أما إرساليات تبشػَتية
تنفيذ الًتبية كاإلشراؼ الفّعاؿ، حىت يستطيع أف ينمو كل الطالب جيدا مناسبا 
بقوة نفسو، ك)ب( منػي ضباسة الػرباعة ادلكثفة جلميع رلتمع ادلدرسة، ك)ج( 
مساعدة الطالب دلعرفة قوة نفسو حتػى يستطيع أف ينمو جيدا، ك)د( غرس 

كمة يف الفكر كالفعل، ك)ىػ( تطبيق التعليم الدينػي مبكرا حىت يكوف مصدر احل
 إدارة اإلشًتاؾ بتوريط صبيع أعضاء اجملتمع.

 دلدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمة مؤشرات النظرة ادلستقبلة ( ج

مؤشرات النظرة ادلستقبلة دلدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمة ىي: )أ( 
اؿ اللغة بارعة يف اإلصلاز األكاديػمي كغَت األكاديػمي، ك)ب( بارعة يف رل

اإلصلليزية كاللغة العربية دلعرفة ثقافة اجململ، ك)ج( متخلقة باألخالؽ الكردية 
ادلطبقة يف أسلوب الفكر كالفعل، ك)د( اإليػماف كالتقول ادلطبقاف يف صبيع 

 نواحي احلياة.

حالة معلين اللغة العربية والطلبة في مدرسة الصادق المتوسطة اإلسالمة  -3
 النجبكوولو بولوالونج ما

 مدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمةحالة معلمي اللغة العربية يف  ( أ

ىناؾ ثالثة معّلمُت لدرس اللغة العربية، معّلم كاحد من مرحلة الدكتورة 
(S3( كمعّلم كاحد مازاؿ يف الدراسة يف مرحلة ادلاجستػَت ،)S2 كمعّلمة كاحدة ،)

نج اإلسالمية احلكومية (. زبرج معّلماف يف جامعة ماالS1من مرحلة اللسانس )
(UIN( كزبرج معّلم كاحد يف جامعة ماالنج احلكومية ،)UM .) 

 مدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمةيف  حالة الطلبة ( ب



41 
 

طالبا. بعض  109 مدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمةعدد الطلبة يف 
بعضهم اآلخركف  ، ك(MI) اإلسالمية   يف ادلدرسة اإلبتدائيةالطلبة زبرجوا 

. لذا، بعض الطلبة قد درسوا اللغة العربية، (SDادلدرسة اإلبتدائية )زبرجوا يف 
كبعضهم دل يدرسواىا. كبعض الطلبة يدرسوف أيضا يف ادلعاىد اإلسالمية حوؿ 

 ىذه ادلدرسة.
 13طالبا ك 16يتكونوف من طالبا،  29عدد الطلبة يف الصف السابع ك 
  4زبرج  ، ك(MI) اإلسالمية   يف ادلدرسة اإلبتدائية طالبا 25زبرج طالبة. 
طلبة يسكنوف يف ادلعاىد اإلسالمية  10. ك(SDيف ادلدرسة اإلبتدائية )طلبة 

 حػوؿ ادلدرسة، كاآلخركف يسكنوف يف بيوهتم.
حالة تدريس اللغة العربية في مدرسة الصادق المتوسطة اإلسالمة بكوولو  -4

 بولوالونج ماالنج
من إحدل ادلدارس ربت رياسة كزارة  الصادؽ ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة 

الشؤكف الًتبوية. لذا، يكوف درس اللغة العربية درسا اختياريا كليس درسا كاجبا. 
نظرة مستقبلة ذلذه ادلدرسة ىي إظهار ادلؤسسة الًتبوية البارعة كالتنافسية يف  ك

اإلصلاز، كعندىم فكرة كاسعة، صبيع ادلراحل، كإلنتاج ادلتخرجػُت البارعػُت يف 
من مؤشرات نظرتػها ادلستقبلة ىي ك كأخالقهم كريػمة بناء على اإلدياف كالتقول. 

إظهار ادلتخرجُت البارعُت يف رلاؿ اللغة اإلصلليزية كاللغة العربية دلعرفة ثقافة 
رسة. . لذا، يكوف برنامج اللغة العربية برنارلا متفوقا كقوة جاذبػية ذلذه ادلداجململ

 4ادلدرسة ىذه ، تعّد كللحصوؿ على نظرة ىذه ادلدرسة كإرساليتها التبشػَتية
دقيقة(  يف األسبوع لدرس اللغة العربية. بوجود  40حصص )لكل احلصة 
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األكقات الكثػَتة، يرجى أف يكوف الطلبة ذلم الكفاءة اجليدة يف مهارات اللغة 
س اللغة العربية، تطلب ىذه ؽ يف در و العربية األربع. كلعضد الربنامج ادلتف

ىناؾ ثالثة معّلمُت لدرس ك يف رلاؿ اللغة العربية دلساعدهتا.  علمُتادلدرسة ادل
(، كمعّلم كاحد مازاؿ يف S3اللغة العربية، معّلم كاحد من مرحلة الدكتورة )

. (S1(، كمعّلمة كاحدة من مرحلة اللسانس )S2الدراسة يف مرحلة ادلاجستػَت )
َت تعليم اللغة العربية سَتا ػيرجى أف يسيف رلاؿ تلك اللغة دلعّلمُت بوجود ىؤالء ا

ىذه مستقبلة حسنا كالقدرة على إظهار األجياؿ البارعُت ادلناسبُت لنظرة 
 كإرساليتها التبشػَتية.ادلدرسة  

المنهج المقرر لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة للصف السابع  بمدرسة  - ه
 مية بكوولو بولوالونج ماالنجالصادق المتوسطة اإلسال

دبدرسة الصادؽ ادلتوسطة للصف السابع اللغة العربية  معّلمةيقابل الباحث 
تعليمها لنيل ادلعلومات اإلسالمية باستخداـ دليل ادلقابلة ككذلك يالحظ عملية 

فيها، كحصة درس اللغة دلهارة القراءة لدرس اللغة العربية  قررادلنهج ادلادلتعلقة ب
دلهارة القراءة لدرس اللغة العربية  كطريقة تعليم ادلدرسةفيها، دلهارة القراءة العربية 

فيها، كادلواد التعليمية لدرس  كمصادره درس اللغة العربية دلهارة القراءةكسائل ك ، فيها
 ،قراءة فيهالدرس اللغة العربية دلهارة ال كاالختبار اللغة العربية دلهارة القراءة،

 .يف ىذه ادلدرسة عّلمةكادلشكالت اليت تواجو ادل

ياسة كزارة مدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية ربت ر عرؼ الباحث بأف 
، لذا يكوف درس اللغة العربية درسا اختياريا كليس درسا كاجبا، الشؤكف الًتبوية

وزارة. كادلنهج ادلقرر كليس ىناؾ ادلنهج ادلقرر الرمسػي لدرس اللغة العربية من ىذه ال
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و مؤسسة الصادؽ الًتبوية اإلسالمية، كال تتبع تذلذه ادلدرسة ىو ادلنهج الذم ألف
 و كزارة الشؤكف الدينية. تىذه ادلدرسة أيضا ادلنهج من احلكومة اليت ألف

 أىداف تعليم اللغة العربية لمهارة القراءة للصف السابع   -1

منظورة من الكفاءة  السابع للصف القراءة دلهارة العربية اللغة تعليم أىداؼ
 معيار الكفاءة. األساسية ك

 الكفاءة األساسية ( أ

فهم النصوص ادلكتوبة على شكل نص القراءة أك نص احلوار 
البسيطػُت، كالنص على شكل اخليارل كغَت اخليارل عن طريق عملية القراءة، 

 كالتحليل، كاكتشاؼ الفقرة الرئيسية.
 معيار الكفاءة  ( ب

 احلرؼ، كالكلمة، كاألسلوب، كاجلملة، كالنص نطقا صحيحا.نطق  (1)

 تعيػُت ىوية الكلمة، كاألسلوب، كاجلملة من النص البسيط. (2)

 ( اكتشاؼ ادلعنػى، كالرأم، كالفكرة من النص البسيط.3)

 حصة درس اللغة العربية لمهارة القراءة  -2

كنظرا إذل الربنامج السنوم حصص يف األسبوع.  4تدرس اللغة العربية فيها 
حصص يف الشهر.  6ذلذه ادلدرسة عرؼ الباحث بأف احلصة دلهارة القراءة 

كتفصيل حصص التعليم دلهارات اللغة العربية بالنظر إذل الربنامج السنوم ذلذه 
 6حصص، كدلهارة الكالـ  4ادلدرسة للمرحلة األكذل ىي: دلهارة االستماع 

حصص. كللمرحلة  4ص، كدلهارة الكتابة حص 6حصص، كدلهارة القراءة 
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حصص، كدلهارة القراءة  6حصص، كدلهارة الكالـ  5الثانية: دلهارة االستماع 
 حصص.  5حصص، كدلهارة الكتابة  6

 طريقة تعليم المعلمة لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة  -3

القراءة  اللغة العربية كالحظ عملية تعليمها دلهارة بعدما قابل الباحث معلمة
عرؼ بأهنا تستخدـ الطريقة اإللقائية. كخطوات ىذه الطريقة ىي: )أ( قراءة 
ادلعلمة النص قراءة جهرية، كتطلب الطلبة أف يكرركا ما قرأت، ك)ب( تطلب 
ادلعلمة الطلبة قراءة النص صباعة، ك)ج( تشرح ادلعلمة النص حىت يفهم الطلبة، 

عندما كجدكا ادلشكلة يف فهم النص، ك)د( تعطي ادلعلمة كقت للطلبة ليسألوا 
ك)ىػ( تعطي ادلعلمة األسئلة ادلتعلقة بالنص، ك)ك( تعطي ادلعلمة نتيجة 

 إجابتهم.

 الوسائل لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة ومصادره  -4

تستخدـ ادلعلمة الوسائل ادلوجودة يف الفصل، كىي: السبورة، كالطباشػَت، 
دلهارة القراءة  لدرس اللغة العربية و. أما ادلصادركادلكاتب، كاألشياء األخرل في

كتاباف أساسياف مها: العربية بُت فهي   ادلعلمة يف ىذه ادلدرسة  هاتستخدم
يديك اجلزء األكؿ، ك العربية للناشئُت اجلزء الثاين. كادلواد التعليمية ذلذين 

ضها غَت الكتابُت، بعضها مناسبة بيوميات الطلبة مثل ادلدرسة كالتعارؼ، كبع
 مناسبة بيومياهتم مثل العمرة.
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 المواد التعليمية لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة  -5
العربية بُت يديك اجلزء موضوعات من الكتاب " 4 ىذه ادلدرسة تينػقد ع

للصف السابع، ىي: )أ( التحية كالتعارؼ، ك)ب( األسرة، ك)ج(  "األكؿ
األكذل: التحية كالتعارؼ، كاألسرة. السكن، ك)د( احلياة اليومية. للمرحلة 

من  اتموضوع 10السكن، كاحلياة اليومية.  كعينت  كللمرحلة الثانية:
تعارؼ، )أ( ىي: ك  ،للصف السابع "ُت اجلزء الثاينػالعربية للناشئ"الكتاب 

، يف ادلكتبة ، ك)ك(السكن ، )ىػ(يف احلديقة، )د( يف البيت )ب( العمرة، )ج(ك
للمرحلة اذلوايات.  ، )م(يف ادلدينة إذل ادلدرسة، )ط( ، ك)ح(الدراسةك)ز( 

. كللمرحلة الثانية: السكن، ك يف احلديقة، ك يف البيتالعمرة، ك تعارؼ، ك األكذل: 
 اذلوايات.، ك إذل ادلدرسة، كيف ادلدينة، ك الدراسةك  ،يف ادلكتبة

 االختبار لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة فيها  -6

تستخدـ ادلعلمة ثالث اختبارات ىي: )أ( االختبار اليومي كىي اختبار 
عملية دراسة الطلبة يف كل اللقاء، ك)ب( االختبار لنصف السنة الدراسية، 

 ك)ج( االختبار النهائي. 

 المشكالت التي تواجو المعلمة في ىذه المدرسة  -7

ة الطلبة يف ( كفاء1يف ىذه ادلدرسة ىي: ) ادلعلمةكادلشكالت اليت تواجو 
َت متساكية، بعض الطلبة قد درسوا اللغة ػالصف السابع لدرس اللغة العربية غ

(، كبعضهم دل MIالعربية ألهنم زبرجوا يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية )
أصابت ادلدّرسة (، لذا SDيدرسوىا ألهنم زبرجوا يف ادلدرسة اإلبتدائية )
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( ما عند 2ك) دلهارة القراءة ذلؤالء الطلبة،الصعوبة يف تعليم درس اللغة العربية 
الطلبة الكتاب التعليمي، لذا يبدأ الدراسة بكتابة ادلواد يف دفًتىم، كبعدما كتبوا 

( تستخدـ 3الدرس أصاهبم التعب حىت ال يهتموف بعضهم الدرس جيدا، ك)
لقراءة ادلدرسة الطريقة اإللقائية، لذا تتكلم كثَتا كالوقت لتدريب الطلبة دلهارة ا

( ادلودا التعليمية لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة من الكتاب العربية 4قليل، ك)
بُت يديك اجلزء األكؿ، كالكتاب العربية للناشئُت اجلزء الثاين كثَتة جدا. 

ماعندىا كقت كافية لتعليمها بالتعمق  ادلعلمةبسسب ادلوضوعات الكثَتة، 
كعادة، التدّرس  الكتابػُت. ينضموف ىذالصعوبة يف صبع م بتكاجليد. كأصا

 صبيع ادلواد ادلعينة يف ادلنهج. ادلعلمة

دلهارة القراءة للصف بعدما عرؼ الباحث عن ادلنهج ادلقرر لدرس اللغة العربية 
كادلشكالت يف تعليم ىذا الدرس،  السابع دبدرسة الصادؽ ادلتوسطة اإلسالمية
التعليمي ادلطبوع لدرس اللغة العربية فعرؼ بأف ىذه ادلدرسة ربتاج إذل الكتاب 

دلهارة القراءة. لذا، سينتج الباحث الكتاب التعليمي دلهارة القراءة حلّل ادلشكالت 
 ادلوجودة، كدلساعدة ىذه ادلدرسة لتحقيق أىدافها.
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 الفصل الرابع
 وتحليلها ومناقشتها تعرض البيانا

 

 وتحليلها ت: عرض البيانااألولالمبحث 

أي فهم المقروء  المواد التعليمية لدرس اللغة العربية لمهارة القراءةنتاج إ - أ
 بمدرسة الصادق المتوسطة اإلسالمية لصف السابعل

للصف درس اللغة العربية دلهارة القراءة  ل ادلنهج ادلقرربعدما عرف الباحث عن 
فيعّد الباحث ادلواد التعليمية على السابع مبدرسة الصادق ادلتوسطة اإلسالمية 

نتاج ادلواد إلادلنهج التطويري  يستخدم الباحثشكل الكتاب التعليمي. و 
( ٗ( التطوير، و)ٖ( التصميم، و)ٕ( التحليل، و)ٔالتعليمية، واخلطوات ىي: )

 ( التصحيح.٘ر، و)االختبا

 أي فهم المقروء  لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة متطلبات الطلبة تحليل -1
 لصف السابعفي ا

بعدما قابل الباحث مدرسة اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة والحظ عملية 
 ٖٔطالبا و ٙٔطالبا،  ٜٕعرف بأن عدد الطلبة يف الصف السابع  ،تعليمها
يف ادلدرسة طلبة  ٗخترجر ، و(SDيف ادلدرسة اإلبتدائية ) طالبا ٕ٘خترج طالبة. 

طلبة يسكنون يف ادلعهد اإلسالمي جانب ادلدرسة،  ٓٔ. و(SDاإلبتدائية )
 واآلخرون يسكنون يف بيوهتم. 
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يف ىذه اخلطوة حيلل الباحث متطلبات الطلبة بدليل االستبانة. ويستخدم و 
اللغة العربية دلهارة القراءة ودلعرفة الباحث االستبانة دلعرفة آراء الطلبة لدرس 

معظم ( ٔ) االستبانة ىي: ائجادلواد التعليمية دلهارة القراءة. ونت يف تطويرمتطلباهتم 
 ٜٔة العربية دلهارة القراءة مسرورو، عددىم موافقون بأن تعليم درس اللغ الطلبة

الكتاب يف رغبا قويا يرغبون يف وجود الصور  معظمهم( ٕو)%(، ٕٙ،٘ٙطالبا )
%(، ٕ،٘٘طالبا ) ٙٔوعددىم  ،التعليمي لدرس اللغة العربية  دلهارة القراءة

ر يف عملية تعليم اللغة ستخدم الصو ت ومعظمهم يقولون بأن ادلعلمة ال( ٖو)
 مبعد ناقصون االتفاق معظمهم( ٗو)%(، ٛ،ٗٗطالبا ) ٖٔوعددىم  العربية،

طالبا  ٔٔوعددىم  ،هارة القراءةالتعليمية لدرس اللغة العربية  دل تنوع ادلواد
مواد التعليمية لدرس اللغة العربية  ن موافقون بأ معظمهم( ٘و)%(، ٜ،ٖٚ)

معظمهم يقولون ( ٙو)%(، ٚ،ٔ٘) طالبا ٘ٔوعددىم  ،دلهارة القراءة صعبة
وعددىم  ،ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية  دلهارة القراءةب بأهنم ال يفهمون جيدا

بعدم نتوع التدريبات يف  ناقصون االتفاق معظمهم ( ٚو)%(، ٖ،ٛٗطالبا ) ٗٔ
طالبا  ٕٔوعددىم  ،الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية  دلهارة القراءة

يف الكتاب التعليمي لدرس  بوجود الصور ومعظمهم يتفقون( ٛو)%(، ٖٛ،ٔٗ)
طالبا  ٘ٔوعددىم  ،حىت تساعدىم يف فهم ادلواد اللغة العربية  دلهارة القراءة

بعدم مساعدة الكتاب التعليمي  ناقصون االتفاقومعظمهم ( ٜو)%(، ٚ،ٔ٘)
%(، ٚ،ٔ٘طالبا ) ٘ٔوعددىم  ،ادو فهم ادلللدرس اللغة العربية  دلهارة القراءة 

 بأن يًتكز تعليم درس اللغة العربية  دلهارة القراءة يف معظمهم ال يتفقون( ٓٔ)و
بأن معظمهم ناقصون االتفاق ( ٔٔو) %(، ٘،ٖٗطالبا ) ٓٔوعددىم  ،ادلعلمة
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طالبا  ٙٔوعددىم  ،عملية تعليم اللغة العربية  دلهارة القراءة األكثر لكتابة ادلواد
درس اللغة العربية  لبأن ادلواد التعليمية  يتفقونمعظمهم ( ٕٔو)%(، ٕ،٘٘)

طالبا  ٗٔوعددىم  ،ماليومية تشجعهم يف التعلّـومياهتم دلهارة القراءة ادلتعلقة بي
تعليم درس اللغة  وابأهنم حيبون أن يبدأ معظمهم يتفقون( ٖٔو)%(، ٖ،ٛٗ)

%(، ٕ،٘٘طالبا ) ٙٔوعددىم  ،هتماالعربية  دلهارة القراءة ادلتعلقة من معلوم
بية  درس اللغة العر لأن تتعلق ادلواد التعليمية بأهنم حيبون  معظمهم يتفقون( ٗٔو)

 %(.ٜٙ،ٛٙطالبا ) ٕٓوعددىم  ،دلهارة القراءة حبياهتم اليومية
أي فهم المقروء لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة تصميم المواد التعليمية  -2

 للصف السابع

للصف السابع  القراءة دلهارة العربية اللغة لدرس التعليمية ادلواديصمم الباحث 
، للصف السابع أىداف تعليم اللغة العربية دلهارة القراءة (أاألمور التالية: )ادلتعلقة ب

، للصف السابع دلهارة القراءةلدرس اللغة العربية و)ب( موضوعات ادلواد التعليمية 
، و)د( هومصادر  للصف السابع دلهارة القراءةلدرس اللغة العربية الوسائل و)ج( 

 أساليب التعليم، و)ه( التدريبات.
 للصف السابع العربية دلهارة القراءةأىداف تعليم اللغة  ( أ

تتكون األىداف من: الكفاءة األساسية، والكفاءة األساسية ادلطلوبة، ومؤشرات 
 الكفاءة األساسية.

 الكفاءة األساسية (ٔ
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فهم النصوص ادلكتوبة على شكل نص القراءة أو نص احلوار البسيطني، 
راءة، والتحليل، والنص على شكل اخليايل وغري اخليايل عن طريق عملية الق

 واكتشاف الفقرة الرئيسية.

 يةالكفاءة األساسمعيار  (ٕ

 صحيحا.نطقا نطق احلرف، والكلمة، واألسلوب، واجلملة، والنص  ( أ)

 ني ىوية الكلمة، واألسلوب، واجلملة من النص البسيط.ـتعي ( ب)

 اكتشاف ادلعٌت، والرأي، والفكرة من النص البسيط. ( ج)

 ( مؤشرات الكفاءة األساسيةٖ

 ادلفردة بادلخرج الصحيح. )أ( نطق
 )ب( تكميل اجلملة بادلفردة.

 )ج( تعيـني معٌت ادلفردة مبـساعدة الصورة.
 )د( قراءة النص بالتنغيم السديد ووبادلخرج الصحيح.

 )ه( كتابة الفقرة الرئيسية من النص يف ادلربع.
 )و( تعيـني الصحيح أو اخلطأ طبقا بالنص.

 بالنص.)ز( اختيار اجلواب الصحيح طبقا 
 )ح( إجابة األسئلة ادلتعلقة بالنص.

 للصف السابع لدرس اللغة العربية دلهارة القراءةب( موضوعات ادلواد التعليمية 
تعيني ادلوضوعات على أساس متطلبات الطلبة، وادلوضوعات على حسب 

 وادلوضوعات ىي:م وادلناسبة بيومياهتم اليومية. إرادهت
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 الطلبة: الموضوعات أرادها 4.1الجدول 

 نتائج الموضوع
 الطلبة

 الدرجة
 المائوية

 نتائج الموضوع
 الطلبة

 الدرجة
 المائوية

 %ٚ،ٔ٘ ٘ٔ الدراسة %2ٕٔٙ ٛٔ التعارف
 %ٚ،ٔ٘ ٘ٔ يف ادلكتبة %ٕ،٘٘ ٙٔ األسرة

 %ٗ،ٔٗ ٕٔ اذلواية %ٛ،ٗٗ ٖٔ احلياة اليومية
 %ٕ،٘٘ ٙٔ يف احلديقة %ٖ،ٛٗ ٗٔ السكن

 %ٜ،ٙ ٕ ادلدينةيف  %ٙ،ٛ٘ ٚٔ يف البيت
نظرا إىل احلصة ادلوجودة لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة مبدرسة الصادق 

موضوعات.  ٛالشهر، فيختار الباحث  يفحصص  ٙادلتسوطة اإلسالمية وىي 
. ومن اجلدول السابق مأخوذة من اختيار الطلبة األكثروادلوضوعات ادلطورة 

 ٛٔالتعارف، يرغب يف ىذا ادلوضوع ( ٔخيتار الباحث ادلوضوعات التالية: )
 طالبا ٙٔ( األسرة، يرغب يف ىذا ادلوضوع ٕمن الطلبة، و)% 2ٕٔٙطالبا أو 

طالبا أو  ٚٔ، يرغب يف ىذا ادلوضوع يف البيت( ٖمن الطلبة، و)% ٕ،٘٘أو 
طالبا أو  ٘ٔيرغب يف ىذا ادلوضوع  ،يف ادلكتبة( ٗمن الطلبة، و)% ٙ،ٛ٘
طالبا أو  ٙٔيف احلديقة، يرغب يف ىذا ادلوضوع (  ٘من الطلبة، و) %ٚ،ٔ٘
طالبا أو  ٗٔالسكن، يرغب يف ىذا ادلوضوع ( ٙمن الطلبة، و)% ٕ،٘٘
طالبا أو  ٘ٔ( الدراسة، يرغب يف ىذا ادلوضوع ٚ)من الطلبة، و% ٖ،ٛٗ
طالبا أو  ٖٔومية، يرغب يف ىذا ادلوضوع ( احلياة اليٛ، و)% من الطلبةٚ،ٔ٘
 .من الطلبة% ٛ،ٗٗ
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 للصف السابع ومصادره  الوسائل لدرس اللغة العربية دلهارة القراءةج( 
الوسائل ادلستخدمة ذلذا الكتاب التعليمي ىي الصور ادللونة تتكون من 

أما ادلصادر ادلستخدمة ىي: الكتابان صور كلمة االسم، وصور كلمة الفعل. 
األساسان لدرس اللغة العربية مبدرسة الصادق ادلتوسطة اإلسالمية مها: العربية 

والكتب األخرى ادلناسبة  بني يديك اجلزء األول، والعربية للناشئني اجلزء الثاين.
بادلوضوعات ادلختارة وىي: الكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية لغري 

م اللغة العربية ادلستوى الثاين دلهارة الناطقني هبا اجلزء األول، وسلسلة تعلي
  القراءة، ومن الشبكة الدولية.

 للصف السابع هارة القراءةدرس اللغة العربية دلد( أساليب تعليم 

اخلطوات لتعليم مهارة القراءة للمستوى ادلعني وىو ادلستوى للمدرسة 
 ادلتوسطة. واخلطوات ىي: 

بتعليم ادلفردات اجلديدة الذي حيتوي عليها ( تقدمي ادلفردات اجلديدة. يقوم ادلعلم ٔ
 الدرس اجلديد. واخلطوات لتعليم ادلفردات ىي:

 ، ويطلب الطالب أن يعيدوا قرائـتو.اصحيحنطقا ( ينطق ادلعلم ادلفردة )أ

يشرح معناىا باستخدام الصور، أو مث  نطقا صحيحا،ينطق ادلعلم ادلفردة  )ب(
متعلقة بالشعور واإلنفعال النفساين، أو حبركة  ةحركة الوجة لوكانت ادلفرد

 البدن لوكانت ادلفردة متعلقة بكلمة الفعل.

يعيد الطالب نطق ادلعلم بالنظر إىل الصور، أو حركة وجو ادلعلم، أو حركة  )ج(
 بدنو.
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لسؤال واجلواب باستخدام استفهام ىل، أو أين، تقدمي ايدّرب ادلعلم الطالب ل )د(
لك عن ادلفردات ادلدروسة باألنشطة ادلتنوعة من اجلماعية، أو ما، أو غـري ذ
 فالفرقة، فالفردي.

واجلواب مزدوجا باستخدام استفهام ىل، أو  لتقدمي السؤالتدريب الطالب  )ه(
 أين، أو ما، أو غـري ذلك عن ادلفردات ادلدروسة.

ىا يف يكتب ادلعلم ادلفردات اجلديدة يف السبورة، ويطلب الطالب أن يكتبوا )و(
 دفًتىم.

مرات، ويطلب الطالب أن يستمعوا قرائـتو بدون النظر إىل  ٖ( يقرأ ادلعلم النص ٕ
 النص.

من اجلماعية،  ( يقرأ ادلعلم النص مجلة فجملة ويطلب الطالب أن يعيدوا قرائـتوٖ
 فالفرقة، فالفردي.

 ( يطلب ادلعلم الطالب أن يقرؤوا النص قراءة صامتة.ٗ

 ادلفردات الـيت مل تبحث يف اخلطوة األوىل.( البحث يف ٘

 ". واخلطوات إىل ما يلي:Jigsaw( ادلناقشة عن مضمون النص بأسلوب جغسو "ٙ

 طالبا. ٘-ٗم ادلعلم الطالب إىل الفرق. لكل الفرقة يقسّ  )أ(

 يعطي ادلعلم لكل الطالب يف الفرقة مادة خمتلفة بني الطالب اآلخر. )ب(

طالب اآلخر الذي لو مادة متساوية من الفرق ادلختلفة  جيتمع الطالب مع ال )ج(
 يف الفرقة اجلديدة دلناقشة مضمون ادلادة.
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بعدما ناقش الطالب يف الفرقة اجلديدة، فعليهم أن يعودوا إىل الفرقة األوىل.  )د(
 يشرح الطالب متبادال مادتو والطالب اآلخرون يف الفرقة يهتمون بشرحو.

 مناقشـتها إىل الفرقة األخرى.يقدم الفرقة نتيجة  )ه(

 ( خيتـرب ادلعلم عملية مناقشة أعضاء الفرقة.ٚ

( يعطي ادلعلم الفرصة للطالب أن يسألوا لو إذا وجدوا ادلشكلة أو الصعوبة يف فهم ٛ
 النص.

 .التعليمي ( يطلب ادلعلم الطالب أن يعملوا التدريبات والتمرينات يف الكتابٜ

أي فهم المقروء المواد التعليمية لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة تطوير  -ٖ
 للصف السابع

يف ىذه اخلطوة يطور الباحث ادلواد التعليمية على شكل الكتاب التعليمي 
ني ـادلطور يتكون من الكتابالتعليمي وتطوير الكتاب على أساس التصميم. والكتاب 

لكتاب للطالب )كتاب الطالب(. ودليل ادلعلم مها: الكتاب للمعلم )دليل ادلعلم(، وا
مضمون الكتاب، و)ج( دليل استخدام  بيانادلطور يتكون من: )أ( الغالف، و)ب( 

 .( مصادر الكتابو، و)التدريبات الكتاب للمعلم، و)د( ادلواد التعليمية، و)ه(
)أ( الغالف، و)ب( بيان مضمون الكتاب، و)ج( ادلواد ويتكون كتاب الطالب من: 

 التعليمية، و)د( التدريبات، و)ه( مصادر الكتاب.

و)ب( التعارف، موضوعات، وىي: )أ(  ٛعلى  ادلطور توي الكتاب التعليميـحي 
( ح( يف ادلكتبة، و)وو)يف احلديقة، و)ه( السكن،  يف البيت، و)د(األسرة، و)ج( 

يف دقيقة(  ٓٗ) لكل احلصة حصص  ٙلكل درس  احلياة اليومية. (طو) ،الدراسة
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 ٘ :تفصيل ىذه احلصص ىو  ىناك مراجعة.وبعد درسني ،س نصانالشهر. ولكل در 
ح ذلك البيان يوضتول، وحصة للمراجعة بعد انتهاء درسني.  ادلواد حصص لتعليم

 دول التايل:إىل اجلانظر 

 الحصص لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة : 4.2الجدول 

 الحصة الموضوع المرحلة الرقم
ٔ.  

 
 األوىل

 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ التعارف
 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ األسرة .ٕ
 دقيقة( ٓٛ) اثنتان حصتان مراجعة .ٖ
 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ يف البيت .ٗ

 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ يف احلديقة .٘

 دقيقة( ٓٛ)اثنتان حصتان  مراجعة .ٙ
ٚ.  

 
 الثانـية

 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ السكن

 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ يف ادلكتبة .ٛ

 دقيقة( ٓٛ) اثنتان حصتان مراجعة .ٜ
 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ الدراسة .ٓٔ

 دقيقة( ٕٓٓحصص ) ٘ احلياة اليومية .ٔٔ

 دقيقة( ٓٛ)اثنتان حصتان  مراجعة .ٕٔ
 حصص 48 المبلغ
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 أما األنشطة التعليمية لكل الدرس فكما يلي:

 لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة  األنشطة التعليمية :4.3الجدول 

 الحصة الوقت النشاط الدراسي اللقاء الرقم
  

 
 األول

   النص األول
  دقيقة ٕٓ تقدمي ادلفردات .ٔ

حصتان اثنتان 
 دقيقة( ٓٛ)

 دقيقة ٕ٘ قراءة النص صحيحة .ٕ
 دقيقة ٕ٘ مناقشة مضمون النص .ٖ
 دقيقة ٓٔ كتابة الفقرة الرئيسية يف ادلربع .ٗ
٘.  

 
 

 الثاين

  دقيقة ٓٔ تعيني الصحيح أو اخلطأ طبقا بالنص
 

حصتان اثنتان 
 دقيقة( ٓٛ)

 دقيقة ٘ٔ إجابة األسئلة ادلتعلقة بالنص .ٙ
  النص الثاني 
 دقيقة ٘ٔ تقدمي ادلفردات اجلديدة .ٚ
 دقيقة ٕٓ قراءة النص صحيحة .ٛ
 دقيقة ٕٓ ادلناقشة عن مضمون النص .ٜ

ٔٓ.  
 الثالث

 حصة دقيقة ٘ٔ كتابة الفقرة الرئيسية يف ادلربع
 دقيقة ٓٔ تكميل اجلملة بادلفردة .ٔٔ دقيقة( ٓٗ)

 دقيقة ٘ٔ اختيار اجلواب الصحيح .ٕٔ
 حصة دقيقة ٓٗ مراجعة الرابع .ٖٔ

 دقيقة( ٓٗ)
 242 المبلغ

 دقيقة
 حصص 6
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لمواد التعليمية المطورة لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة نتاج اال االختبار -4
 للصف السابعأي فهم المقروء 

القراءة  لدرس اللغة العربية دلهارةعليمية ادلطورة تتتكون االختبارات للمواد ال
تصديق ( أ)من ثالثة أنواع، ىي:  على شكل الكتاب التعليميللصف السابع 

 .التطبيق ادليداين( جالصغـرية، و)( تطبيق الفقرة ب، و)اخلرباء

 تصديق اخلرباء ( أ

لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة  يقدم الباحث انتاج ادلواد التعليمية ادلطورة
ري ادلواد التعليمية ـبيـرين، مها: خبخل التعليمي على شكل الكتابللصف السابع 

 ، وخبري تعليم اللغة العربية. درس اللغة العربيةل

دلهارة القراءة للصف  خبـري ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربيةنتائج تصديق  (ٔ)
 السابع

لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة نتاج ادلواد التعليمية ادلطورة إيقدم الباحث 
 خلبـري ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية على شكل الكتاب التعليميللصف السابع 

دلاجستـري، وىو مدرس بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج ىو الدكتور خالصني ا
 احلكومية. ونتائج التصديق إىل مايلي:
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 نتائج تصديق خبير المواد التعليمية لدرس اللغة العربية :4.4الجدول 

 أوال: أحكام عامة

 درجات التقويم البنود الرقم
جيد جدا 

(ٗ) 
جيد 

(ٖ) 
مقبول 

(ٕ) 
ضعيف 

(ٔ) 
ادلواد التعليمية بادلنهج تناسب  .ٔ

 ادلقرر.
X    

ترتيب تقدمي ادلواد التعليمية دلهارة  .ٕ
 القراءة من السهل إىل الصعب.

X    

عدد صفحات الكتاب التعليمي  .ٖ
دلهارة القراءة مناسب للحصص 

 ادلوجودة.

X    

 عدد الدروس مناسبة للمدة الزمنية  .ٗ
 حصة لكل الدرس(. ٙ)

X    

ادلواد التعليمية دلهارة تناسب  .٘
 القراءة عمر الطلبة.

X    

يشتمل الكتاب دلهارة القراءة على  .ٙ
دليل االستخدام يساعد على 

 .استخدامو

X    

يشتمل الكتاب دلهارة القراءة على  .ٚ
 قائمة ادلفردات.

 X   
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ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية  أن نتائج تصديق خبـري علىدول اجليدل 
 على شكل الكتاب التعليميللصف السابع دلهارة القراءة التعليمية ادلطورة  للمواد

 جيد جدا لألمور التالية: ديرتقالب

 تناسب ادلواد التعليمية بادلنهج ادلقرر. ( أ)

 .من السهل إىل الصعب ترتيب تقدمي ادلواد التعليمية دلهارة القراءة ( ب)

 مناسب للحصص ادلوجودة.عدد صفحات الكتاب التعليمي دلهارة القراءة  ( ج)

 حصة لكل الدرس(. ٙعدد الدروس مناسبة للمدة الزمنية ))د( 

 تناسب ادلواد التعليمية دلهارة القراءة عمر الطلبة.)ه( 

 .يشتمل الكتاب دلهارة القراءة على دليل االستخدام يساعد على استخدامو )و(

هارة القراءة للصف دل ويدل اجلدول على نتيجة تصديق ادلواد التعليمية ادلطورة
 يف األمر اآليت: بالتقدير جيد على شكل الكتاب التعليمي السابع

 يشتمل الكتاب دلهارة القراءة على قائمة ادلفردات. ( أ)

ادلواد التعليمية لدرس اللغة ويستخدم الباحث الرمز التايل دلعرفة تصديق خبـري 
  للمواد التعليمية ادلطورة على شكل الكتاب، وىو: العربية

 ٜٙ،ٗ%  ٔٓٓ%    
ٕٚ
ٕٛ 

على شكل دلهارة القراءة للصف السابع ل ىذه النتيجة على أن ادلواد الدراسية دت
 ". جدا جيدالكتاب التعليمي على حسب أحكام عامة تقديرىا "
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 ثانيا: نصوص الكتاب

 درجات التقويم البنود الرقم
جيد جدا 

(ٗ) 
جيد 

(ٖ) 
مقبول 

(ٕ) 
ضعيف 

(ٔ) 
ادلكتوبة يف طول النصوص  .ٔ

 مناسب الكتاب  دلهارة القراءة
 للمستوى ادلعـني.

X    

نص الكتاب دلهارة القراءة  .ٕ
 مأخوذ من ادلواقف اليومية.

X    

ترتبط نصوص الكتاب دلهارة  .ٖ
القراءة باىتمامات الطلبة 

 وخرباهتم.

X    

ادلعلمومات اليت تضمنتـها  .ٗ
نصوص الكتاب دلهارة القراءة 

 صحيحة ودقيقة. 

X    

 

ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية  أن نتائج تصديق خبـري علىاجلدول يدل 
على شكل الكتاب التعليمي للصف السابع التعليمية ادلطورة دلهارة القراءة  للمواد

 بالتقدير جيد جدا لألمور التالية:

 للمستوى ادلعـني.مناسب طول النصوص ادلكتوبة يف الكتاب  دلهارة القراءة  ( أ)

 نص الكتاب دلهارة القراءة مأخوذ من ادلواقف اليومية. ( ب)

 ترتبط نصوص الكتاب دلهارة القراءة باىتمامات الطلبة وخرباهتم. ( ج)
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 ادلعلمومات اليت تضمنتـها نصوص الكتاب دلهارة القراءة صحيحة ودقيقة. )د(

ادلواد التعليمية لدرس اللغة م الباحث الرمز التايل دلعرفة تصديق خبـري ويستخد
 ، وىو:  للمواد التعليمية ادلطورة على شكل الكتاب العربية

 ٔٓٓ%  ٔٓٓ%    
ٔٙ
ٔٙ 

على دلهارة القراءة للصف السابع ل ىذه النتيجة على أن ادلواد الدراسية دت
  ". جدا جيدتقديرىا " نصوص الكتابشكل الكتاب التعليمي على حسب 

 ثالثا: جّذابة المواد التعليمية

 درجات التقويم البنود الرقم
جيد جدا 

(ٗ) 
جيد 

(ٖ) 
مقبول 

(ٕ) 
ضعيف 

(ٔ) 
يناسب تصميم الكتاب  .ٔ

دلهارة القراءة ادلواد 
 التعليمية.

X    

وضوح صور الكتاب  .ٕ
 دلهارة القراءة وجذابتـها.

 X   

تناسب صور الكتاب  .ٖ
دلهارة القراءة مستوى 

 الطلبة.

X    

جذابة مزيج األلوان يف  .ٗ
ادلظهر يف الكتاب دلهارة 

 القراءة .

 X   
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وصف غالف الكتاب  .٘
دلهارة القراءة مضمون 

 .ادلواد

X    

 

ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية  أن نتائج تصديق خبـري علىاجلدول يدل 
اللغة العربية دلهارة القراءة على شكل الكتاب  التعليمية ادلطورة لدرس للمواد

 التعليمي بالتقدير جيد جدا لألمور التالية:

 يناسب تصميم الكتاب دلهارة القراءة ادلواد التعليمية. ( أ)

 تناسب صور الكتاب دلهارة القراءة مستوى الطلبة. ( ب)

 وصف غالف الكتاب دلهارة القراءة مضمون ادلواد. ( ج)

دلهارة القراءة  ق ادلواد التعليمية ادلطورةويدل اجلدول على نتيجة تصدي
 على شكل الكتاب التعليمي بالتقدير جيد يف األمرين اآلتيـني: للصف السابع

 وضوح صور الكتاب دلهارة القراءة وجذابتـها. ( أ)

 .يف الكتاب دلهارة القراءة جذابة مزيج األلوان يف ادلظهر ( ب)

ادلواد التعليمية لدرس اللغة ويستخدم الباحث الرمز التايل دلعرفة تصديق خبـري 
 ، وىو:  للمواد التعليمية ادلطورة على شكل الكتاب العربية

 ٜٓ%  ٔٓٓ%    
ٔٛ
ٕٓ 
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دلهارة القراءة للصف السابع ادلواد التعليمية  خبـريل ىذه النتيجة على أن دت 
تقديرىا على حسب جذابة نصوص الكتاب على شكل الكتاب التعليمي على 

 ".جيد جدا"
على شكل الكتاب التعليمي ادلواد التعليمية  خبـريمن  تصديقالأما نتيجة  

لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة للصف السابع على حسب أحكام عامة، ونصوص 
  هي:فالكتاب، وجذابة نصوص الكتاب 

ٜ٘،ٖ%  ٔٓٓ%    
ٙٔ
ٙٗ 

على شكل دلهارة القراءة للصف السابع ل ىذه النتيجة على أن ادلواد الدراسية دت
 ".جيد جداالكتاب التعليمي تقديرىا "

 ىي:ادلواد التعليمية  وىناك بعض التعليقات وادلدخالت من خبـري
 .وتكبـريىا توضيح بعض الصور ( أ)

 ، ىي: اصالح بعض األخطاء ( ب)

 الصحيح الخطأ النمرة
ٔ Qiro’ah Qira’ah 

ٕ Muroja’ah Muraja’ah 

ٖ Mufrodat Mufradat 

ٗ Makhroj Makhraj 

 اْ  ٘
م
 ة  سم رم دْ ْلمم ا ة  سم رم دْ دل

مْسبمح   ٚ
 اْلممْسبمح   ادل

مْوز   ٛ
 اْلممْوز   ادل

ْسِجد   ٜ
م
 اْلممْسِجد   ادل

مالمِبس   ٓٔ
 اْلممالمِبس   ادل
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 نتائج تصديق خبـري تعليم اللغة العربية  (ٕ)

اللغة العربية دلهارة القراءة نتاج ادلواد التعليمية ادلطورة لدرس يقدم الباحث إ
ىو الدكتور  اللغة العربية تعليمخلبـري  للصف السابع على شكل الكتاب التعليمي

، ادلاجستـري، وىو مدرس بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية نور ادلرتضى
ج . ونتائيف مرحلة ادلاجستـريومدرس جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 التصديق إىل مايلي:

 اللغة العربية تعليمنتائج تصديق خبير  :4.5الجدول 

 أوال: األنشطة

 درجات التقويم البنود الرقم
جيد جدا 

(ٗ) 
جيد 

(ٖ) 
مقبول 

(ٕ) 
ضعيف 

(ٔ) 
تتم أنشطة الكتاب دلهارة  .ٔ

 القراءة بالتنوع والتجديد.
X    

تناسب أنشطة الكتاب دلهارة  .ٕ
والتدريبات عمر القراءة 
 الطلبة.

X    

تعتمد أنشطة الكتاب دلهارة  .ٖ
 القراءة على الطلبة.

 X   

تشجع أنشطة الكتاب دلهارة  .ٗ
القراءة معلومات الطلبة لزبادة 

 ادلعرفة.

X    
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تعطي أنشطة الكتاب دلهارة  .٘
القراءة الطلبة لالتصال 

 وادلناقشة مع غـريىم.

X    

ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية  أن نتائج تصديق خبـري علىاجلدول يدل 
التعليمية ادلطورة لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة على شكل الكتاب  للمواد

 التعليمي بالتقدير جيد جدا لألمور التالية:

 تتم أنشطة الكتاب دلهارة القراءة بالتنوع والتجديد. ( أ)

 القراءة والتدريبات عمر الطلبة.تناسب أنشطة الكتاب دلهارة  ( ب)

 ادة ادلعرفة.يتشجع أنشطة الكتاب دلهارة القراءة معلومات الطلبة لز )ج( 

 تعطي أنشطة الكتاب دلهارة القراءة الطلبة لالتصال وادلناقشة مع غـريىم. )د(

دلهارة القراءة  ويدل اجلدول على نتيجة تصديق ادلواد التعليمية ادلطورة
 شكل الكتاب التعليمي بالتقدير جيد يف األمر اآليت:على  للصف السابع

 تعتمد أنشطة الكتاب دلهارة القراءة على الطلبة. ( أ)

ادلواد التعليمية لدرس اللغة ويستخدم الباحث الرمز التايل دلعرفة تصديق خبـري 
 للمواد التعليمية ادلطورة على شكل الكتاب، وىو:  العربية

 ٜ٘%  ٔٓٓ%    
ٜٔ
ٕٓ 

على دلهارة القراءة للصف السابع  تعليميةادلواد التعليم ل ىذه النتيجة على أن دت
 ".جيد جداتقديرىا " األنشطةشكل الكتاب التعليمي على حسب 

 



67 
 

 ثانيا: التدريبات 

 درجات التقويم البنود الرقم
جيد جدا 

(ٗ) 
جيد 

(ٖ) 
مقبول 

(ٕ) 
ضعيف 

(ٔ) 
عدد التدريـبات يف الكتاب  .ٔ

القراءة مناسب كل دلهارة 
 درس.

X    

التدريبات يف الكتاب دلهارة  .ٕ
القراءة مناسبة دلستوى 

 الطلبة.

X    

عدد التدريبات يف الكتاب  .ٖ
دلهارة القراءة مناسبة 

 حصص ادلوجودة.لل

X    

تزيد التدريبات يف الكتاب  .ٗ
 دلهارة القراءة معرفة الطلبة.

X    

تشجع تدريبات الكتاب  .٘
دلهارة القراءة الطلبة لتعلم 

 مهارة القراءة. 

X    

تناسب تدريبات الكتاب  . ٙ
دلهارة القراءة نص ادلواد 

 التعليمية.

X    
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ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية  أن نتائج تصديق خبـري علىاجلدول يدل 
دلهارة القراءة على شكل الكتاب التعليمية ادلطورة لدرس اللغة العربية  للمواد

 التعليمي بالتقدير جيد جدا لألمور التالية:

 عدد التدريـبات يف الكتاب دلهارة القراءة مناسب كل درس. ( أ)

 التدريبات يف الكتاب دلهارة القراءة مناسبة دلستوى الطلبة. ( ب)

 حصص ادلوجودة.لعدد التدريبات يف الكتاب دلهارة القراءة مناسبة ل)ج( 

 تزيد التدريبات يف الكتاب دلهارة القراءة معرفة الطلبة. )د(

 تشجع تدريبات الكتاب دلهارة القراءة الطلبة لتعلم مهارة القراءة.)ه( 

 تناسب تدريبات الكتاب دلهارة القراءة نص ادلواد التعليمية.)و( 

 ادلواد التعليمية لدرس اللغةويستخدم الباحث الرمز التايل دلعرفة تصديق خبـري 
 ، وىو: التعليمي  للمواد التعليمية ادلطورة على شكل الكتاب العربية

 ٔٓٓ%  ٔٓٓ%    
ٕٗ
ٕٗ 

على دلهارة القراءة للصف السابع تعليم ادلواد التعليمية ل ىذه النتيجة على أن دت
 ".جيد جداتقديرىا "على حسب التدريبات شكل الكتاب التعليمي 

على شكل الكتاب التعليمي  اللغة العربيةخبري تعليم  من تصديقالأما نتيجة 
، والتدريبات، األنشطةلدرس اللغة العربية دلهارة القراءة للصف السابع على حسب 

 فهي: 

ٜٚ،ٚ%  ٔٓٓ%    
ٖٗ
ٗٗ 
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على دلهارة القراءة للصف السابع تعليم اللغة العربية ل ىذه النتيجة على أن دت
 ".جيد جداشكل الكتاب التعليمي تقديرىا "

يف تدريب ادلفردات األمر  تناسبيـ: ومن خبري تعليم اللغة العربية ى وادلدخل 
ينطق ادلعلم ادلفردة ، واألمر ىو بادلفردات ادلوجودة الكتاب للمعلم )دليل ادلعلم(يف 

نطقا صحيحا، مث يشرح معناىا باستخدام الصور، أو حركة الوجة لوكانت ادلفردة 
النفساين، أو حبركة البدن لوكانت ادلفردة متعلقة بكلمة متعلقة بالشعور واإلنفعال 

  الفعل.
 ريةـتطبيق الفقرة الصغ  ( ب

 مبدرسة الصادق ادلتوسطة اإلسالمية طلبة يف الصف السابع ٙيطلب الباحث 
باستخدامو مدة أسبوع عن موضوع ا أن يقرأوا الكتاب التعليمي ادلطور وأن يدرسو 

. قبل الدراسة هبذا ٕٕٔٓمن مارس سنة  ٕٗ-ٜٔوىو يف التاريخ  "يف ادلكتبة"
ومجيع األمور ادلتعلقة بالكتاب حىت يفهمونو. وبعد  ادةالكتاب، يشرح الباحث ادل

ادلدخالت والتعليقات ادلتعلقة بالكتاب  اآلراء وكذلك الدراسة يطلب الباحث منهم
( مجيع الطلبة ٔور التالية: )ومن االستبانة عرف الباحث األماالستبانة.  باستخدام

موافقون جدا بأهنم يشعرون بالسهولة يف فهم ادلادة ادلوجودة  %(ٓٓٔطلبة  ) ٙأو 
( ٕ، و)لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة للصف السابع ادلطور التعليمي يف الكتاب

بأهنم يشعرون بالسهولة يف تنفيذ  موافقون جدا%( ٓٓٔطلبة  ) ٙمجيع الطلبة أو 
طلبة   ٙ( مجيع الطلبة أو ٖ، و)الكتاب التعليمي ادلطورلية الدراسة يف عم

بأهنم يشعرون بالسهولة يف تنفيذ دليل عملية الدراسة يف  موافقون جدا%( ٓٓٔ)
 موافقون جدا%( ٓٓٔطلبة  ) ٙ( مجيع الطلبة أو ٗ، و)الكتاب التعليمي ادلطور

( مجيع الطلبة أو ٘، و)ادلطور الكتاب التعليميبأهنم مسرورون للدراسة باستخدام 
بأن الصور جذابة وتساعدىم يف فهم ادلادة يف  موافقون جدا%( ٓٓٔطلبة  ) ٙ
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بأن  موافقون جدا%( ٓٓٔطلبة  ) ٙ( مجيع الطلبة ٙ، و)الكتاب التعليمي ادلطور
وىم يقولون بأن الكتاب  .الكتاب التعليمي ادلطورمزيج األلوان يف ادلظهر جذابة يف 

 ادلطور جيد وليس ىناك مدخالت وتعليقات منهم عن ىذا الكتاب. التعليمي
، يقابل الباحث معلمة درس اللغة العربية الصغـرية الفقرةوبعد التطبيق إىل 

للصف السابع دلعرفة آراءىا، ويطلب ادلدخالت منها المتام الكتاب التعليمي 
قالت: إن . و ٕٕٔٓمن مارس سنة  ٕٙجرت ىذه ادلقابلة يف التاريخ  ادلنتاج. 

الكتاب التعليمي ادلطور لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة للصف السابع مناسب 
بادلنهج. ومبلغ ادلوضوعات فيو مناسب باحلصص ادلوجودة لدرس اللغة العربية دلهارة 
القراءة. وادلواد التعليمية فيو مناسب حبياة الطلبة اليومية. وتشعر ادلعّلمة السهولة يف 

يم ادلواد التعليمية ادلوجودة باستخدام الكتاب التعليمي ادلطور. وتشعر ادلعّلمة تعل
السهولة يف تطبيق خطوات عملية التعليم ادلوجودة يف الكتاب التعليمي ادلطور. 
وخطوات عملية التعليم فيو تستطيع أن تساعد الطلبة للدراسة باجلهد والفّعايل. 

ب. والصور ادلوجودة يف الكتاب التعليمي ومظهر الكتاب التعليمي ادلطور جذا
ادلطور تستطيع أن تساعد الطلبة يف فهم ادلواد. والتدريبات فيو تستطيع أن تساعد 
الطلبة يف فهم ادلواد ادلدروسة. وقالت ادلعلمة، إن الكتاب التعليمي ادلطور جيد، وما 

 تعليقات أو ادلدخالت المتام ىذا الكتاب.العندىا 

 يداين( التطبيق ادلج

، يطبق الباحث إىل مجيع الطلبة يف الصف السابع ريةـالصغ الفقرة تطبيقوبعد 
ق الباحث موضوعـني يطبّ طالبا.  ٜٕمبدرسة الصادق ادلتوسطة اإلسالمية وعددىم 

ولتوضيح ذلك البيان انظر إىل اجلدول  لقاءات. ٚ يف "الدراسة واحلياة اليومية"مها 
 التايل:
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 الميدانيالتطبيق  :4.6الجدول 

 الموضوع اللقاء التاريخ األنشطة
  النص األول

 
  ٕٕٔٓمارس  ٕٙ

 
 

ٔ 

 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة

 تقدمي ادلفردات
 قراءة النص صحيحة

باستخدام  مناقشة مضمون النص
 (Jigsawجغسو )

 كتابة الفقرة الرئيسية يف ادلربع
  تعيني الصحيح أو اخلطأ طبقا بالنص

 
 ٕٕٔٓمارس  ٕٛ

 
 

ٕ 

 إجابة األسئلة ادلتعلقة بالنص
 النص الثاني

 تقدمي ادلفردات اجلديدة
 قراءة النص صحيحة

 ادلناقشة عن مضمون النص
 (Jigsawباستخدام جغسو )

  كتابة الفقرة الرئيسية يف ادلربع
 ٕٕٔٓمارس  ٜٕ

 
 تكميل اجلملة بادلفردة ٖ

 اختيار اجلواب الصحيح
  النص األول

 
 ٕٕٔٓأبريل  ٜ

 
 

ٗ 

 
 
 
 
 

 تقدمي ادلفردات
 قراءة النص صحيحة

باستخدام  مناقشة مضمون النص
 (Jigsawجغسو )
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  كتابة الفقرة الرئيسية يف ادلربع
 
 

 ٕٕٔٓأبريل  ٔٔ

 
 
 

٘ 

 
احلياة 
 اليومية

 تعيني الصحيح أو اخلطأ طبقا بالنص
 بالنصإجابة األسئلة ادلتعلقة 

 النص الثاني
 تقدمي ادلفردات اجلديدة

 قراءة النص صحيحة
 ادلناقشة عن مضمون النص

 (Jigsawباستخدام جغسو )
  كتابة الفقرة الرئيسية يف ادلربع

 ٕٕٔٓأبريل  ٕٔ
 

 تكميل اجلملة بادلفردة ٙ
 اختيار اجلواب الصحيح

  ٚ ٕٕٔٓأبريل  ٙٔ مراجعة

 

لكتاب التعليمي ادلطور يطلب الباحث الطلبة أن ل ادليداينتطبيق الوبعد 
( ٔ) لبة بعد التطبيق ادليداين:طاستبانة ال ائجيقدموا آراءىم يف االستبانة. وىذه نت

باستخدام الكتاب موافقون بأن تعليم درس اللغة العربية دلهارة القراءة معظم الطلبة 
 معظم الطلبة( ٕو)%(، ٜٙ،ٛٙطالبا ) ٕٓمسرور، وعددىم ادلطور التعليمي 

 ،الكتاب التعليمي ادلطوريف  ادلواد التعليمية ادلوجودةموافقون بأهنم يرغبون يف 
يف ن ادلواد التعليمية موافقون بأ معظم الطلبة( ٖو)%(، ٗ،ٜٚطالبا ) ٖٕوعددىم 

%(، ٜ،٘ٚطالبا ) ٕٕمتعلقة حبياهتم اليومية، وعددىم  الكتاب التعليمي ادلطور
، موافقون بأن الكتاب التعليمي ادلطور يشجعهم يف الدراسة معظم الطلبة( ٗو)

بأن ادلواد جدا موافقون  معظم الطلبة( ٘و)%(، ٜ،٘ٚطالبا ) ٕٕوعددىم 
طالبا  ٘ٔ، وعددىم يف الكتاب التعليمي ادلطور جذابة ومتنوعةالتعليمية 



66 
 

ذابة مزيج األلوان يف ادلظهر يف جب جدا موافقونمعظم الطلبة ( ٙو)%(، ٕٚ،ٔ٘)
معظم الطلبة ( ٚو)%(، ٕ،٘٘طالبا ) ٙٔ، وعددىم الكتاب التعليمي ادلطور

أن الصور ادلوجودة يف الكتاب التعليمي ادلطور تساعدىم يف فهم بجدا موافقون 
الكتاب أن موافقون ب معظم الطلبة( ٛو)%(، ٔ،ٕٙطالبا ) ٛٔوعددىم  ،ادلواد

%(، ٜ،٘ٚطالبا ) ٕٗوعددىم  ،يف عمل التدريباتيسهلهم  طورادل التعليمي
تساعدىم  ادلطور الكتاب التعليميأن التدريبات يف موافقون ب  معظم الطلبة( ٜو)

معظم الطلبة ( ٓٔو)%(، ٕ٘،٘ٙطالبا ) ٜٔوعددىم  ،للدراسة فرديا، أو فرقة
 ٙٔوعددىم  ،ومتنوعةجذابة ادلطور الكتاب التعليمي أن التدريبات يف موافقون ب

أن تبدأ الدراسة من أعماذلم موافقون بمعظم الطلبة ( ٔٔو)%(، ٕ،٘٘طالبا )
طالبا  ٕٗوعددىم  ،ادلطور الكتاب التعليمي اليومية تساعدىم يف فهم

(ٕٛ،ٛ.)% 

أي فهم المواد التعليمية المطورة لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة تصحيح  -5
 للصف السابعالمقروء 

من التصحيح و  ،حسب نتائج االختبار تعليميةح الباحث ادلواد اليصحّ 
، فقط ري تعليم اللغة العربيةـري ادلواد التعليمية وخبـمن خب أو االرشادات ادلدخالت

. يف الصف السابع ليس ىناك التعليقات وادلدخالت من ادلعّلمة والطلبةألن 
 الكتاب التعليمي يف ادللحقات. ونتيجة تصحيح ادلواد التعليمية ادلطورة على شكل

للصف أي فهم المقروء فعالية استخدام المواد التعليمية لمهارة القراءة  - ب
 السابع بمدرسة الصادق المتوسطة اإلسالمية

يستخدم الباحث اختبار "ت" وىو  الية الكتاب التعليمي ادلتناجدلعرفة فعّ و 
وىو االختبار قبل تطبيق الكتاب  االختبار الذي يقارن نتائج االختبار القبلي

بيقو طوىو االختبار بعد ت ونتائج االختبار البعدي، التعليمي ادلنتاج ادليداين
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جرى االختبار القبلي  مبدرسة الصادق ادلتوسطة اإلسالمية يف الصف . ادليداين
يف  فيها جرى االختبار البعديو ،  ٕٕٔٓسنة من مارس  ٘ٔالسابع يف التاريخ 

 فيما يلي نتائج اختبارات الطلبة.و .  ٕٕٔٓمن أبريل سنة  ٛٔالتاريخ 

 نتائج اختبارات الطلبة 4.7الجدول 

االختبار  النمرة
القبلي 

(x1) 

االختبار 
البعدي 

(x2) 

 نحرافاإل
(x2-x1) 

d2 

ٔ ٖٓ ٘٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕ ٛٛ ٜٗ ٙ ٖٙ 
ٖ ٛٙ ٜٗ ٛ ٙٗ 
ٗ ٖٙ ٕٙ ٕٙ ٙٚٙ 
٘ ٚٔ ٛٙ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٙ ٛٓ ٜ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٚ ٕٛ ٛٙ ٗ ٔٙ 
ٛ ٗٔ ٘٘ ٔٗ ٜٔٙ 
ٜ ٖٓ ٘٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 

ٔٓ ٖٓ ٚٙ ٗٙ ٕٔٔٙ 
ٔٔ ٘٘ ٙٙ ٔٔ ٕٔٔ 
ٕٔ ٖٗ ٕٚ ٖٛ ٔٗٗٗ 
ٖٔ ٖٛ ٜٕ ٜ ٛٔ 
ٔٗ ٕ٘ ٚٔ ٗٙ ٕٔٔٙ 
ٔ٘ ٗٗ ٜ٘ ٘ٔ ٕٙٓٔ 
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ٔٙ ٖٙ ٖٙ ٕٚ ٕٜٚ 
ٔٚ ٘ٙ ٙٛ ٕٔ ٔٗٗ 
ٔٛ ٗٓ ٙٙ ٕٙ ٙٚٙ 
ٜٔ ٘ٚ ٜٛ ٖٕ ٕٔٓٗ 
ٕٓ ٙٛ ٛٛ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٔ ٕٗ ٚٙ ٖٗ ٔٔ٘ٙ 
ٕٕ ٕ٘ ٘ٙ ٖٔ ٜٙٔ 
ٕٖ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٗ ٗٔ ٙٛ ٕٚ ٕٜٚ 
ٕ٘ ٛ٘ ٜٗ ٜ ٛٔ 
ٕٙ ٙ٘ ٚٚ ٕٔ ٔٗٗ 
ٕٚ ٕ٘ ٚٛ ٖ٘ ٕٜٛٓ 
ٕٛ ٛٗ ٜٛ ٔٗ ٜٔٙ 
ٕٜ ٘ٓ ٚٗ ٕٗ ٘ٚٙ 

 =∑dٙٛٓ 
 

=∑d2ٕٜٕٔٔ 

 

ادلقياس ادلعدل ني الباحث ـ، يع"ت"ختبار ال قبل ادخال النتائج إىل الرمز
 ( والرمز إىل مايل.Mdالبعدي ))ادلتوسط( بني االختبار القبلي واالختبار 

   
  

 
 = 

086

92
 = 94,32   

x∑)وبعد ذلك يعني عدد التنوع اإلحنرايف 
9

d) :باستخدام الرمز التايل 

∑x
9

d    
9  

(  ) 9

  

  91129 - 
(086) 9

92
 = 91129-12233,84= 2935,15 
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 ل الباحث إىل الرمز الختبار "ت".خّ مث يد

  
  

√   9 

 (  1)

  

 = 
94 32

√
2935 15

92(98)

 = 
94 32

√
2935 15

819

 = 
94 32

√0 30
 = 

94 32

9 23
 = 2,94 

-ٜٕ=  ٔ-d.b = Nادللحق الختبارين( يف table )مستشـري بقيمة ت  ٖٕ،ٜت= 
واخلالصة من ىذه النتيجة ىي فقيمة ت ذو معٌت.  ٘ٓ،ٕ=  tٓ2ٓ٘. بقيمة ٕٛ= ٔ

ادلواد التعليمية . لذا، ٘ٓ،ٕ table ت  قيمة رب منـأك ٖٕ،ٜ ت اإلحصائيقيمة 
ة يف ترقية كفاءة الطلبة للصف السابع يف درس اللغة العربية دلهارة ـالدلهارة القرءة فعّ 

 القراءة.

موافقون بأن كفاءهتم يف مهارة القراءة مرتقية  يؤكد تلك النتجية معظم الطلبةو 
%(. 2ٖٜٔطالبا ) ٕٚادلطور وعددىم الكتاب التعليمي بعد الدراسة باستخدام 

%(، ومنهم يتفقون فحسب ٖٛ،ٔٗطالبا ) ٕٔمنهم  يتفقون اتفاقا قويا وعددىم 
معّلمة درس اللغة  قالت، بآراء الطلبةويناسب %(. ٕٚ،ٔ٘طالبا ) ٘ٔوعددىم 

إن كفاءة الطلبة دلهارة القراءة مرتقية بعد الدراسة  ىذه ادلدرسةيف العربية 
هم يف ـكفاءتأت بأن ىذا الكتاب يستطيع أن يشّجعهم يف ترقية  باستخدامو، ور 

 القراءة. مهارة

 : مناقشة البياناتنـيالمبحث الثا
أي فهم المقروء إنتاج المواد التعليمية لدرس اللغة العربية لمهارة القراءة  - أ

 للصف السابع بمدرسة الصادق المتوسطة اإلسالمية

( ٔإلنتاج ادلواد التعليمية، واخلطوات ىي: )يستخدم الباحث ادلنهج التطويري 
 ( التصحيح.٘( االختبار، و)ٗ( التطوير، و)ٖ( التصميم، و)ٕالتحليل، و)
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 ،بعدما قابل الباحث مدرسة اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة والحظ عملية تعليمها
خترج طالبة.  ٖٔطالبا و ٙٔطالبا،  ٜٕعرف بأن عدد الطلبة يف الصف السابع 

يف ادلدرسة اإلبتدائية طلبة  ٗ خترجر ، و(SDيف ادلدرسة اإلبتدائية ) لباطا ٕ٘
(SD)طلبة يسكنون يف ادلعهد اإلسالمي جانب ادلدرسة، واآلخرون  ٓٔ. و

حيلل الباحث آراء الطلبة عن ادلواد التعليمية ادلستخدمة مث يسكنون يف بيوهتم. 
م عن ادلواد التعليمية ادلنتاجة لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة وحيلل متطلباهت

، آراء الطلبة  عن ادلواد التعليمية ادلستخدمة وكيفية أوالباستخدام دليل االستبانة. 
%( موافقون بأن تعليم درس اللغة العربية ٕٙ،٘ٙتعليمها ىي: معظم الطلبة )

ن ادلعلمة ال تستخدم الصور إ%( يقولون ٛ،ٗٗدلهارة القراءة مسرورو، ومعظمهم )
ىناك تنوع ادلواد  نإ%( يقولون ٜ،ٖٚيف عملية تعليم مهارة القراءة، ومعظمهم )

%( بأن مواد التعليمية دلهارة ٚ،ٔ٘التعليمية دلهارة القراءة، ومعظمهم موافقون )
م ال يفهمون جيدا بادلواد التعليمية هنإ%( يقولون  ٖ،ٛٗالقراءة صعبة، ومعظمهم )

%( موافقون بوجود تنوع التدريبات يف الكتاب ٖٛ،ٔٗة القراءة، ومعظمهم )دلهار 
%( يوافقون أن الكتاب التعليمي دلهارة ٚ،ٔ٘التعليمي  دلهارة القراءة، ومعظمهم )

تعليم مهارة  نإ%( يقولون ٘،ٖٗالقراءة يساعدىم يف فهم ادلواد، ومعظمهم )
ناقصون االتفاق بأن عملية تعليم %( ٕ،٘٘القراءة ال بًتكز يف ادلعلمة، معظمهم )
، أما نتائج متطلبات الطلبة فكما يلي: ثانيامهارة القراءة األكثر لكتابة ادلواد. و

%( يرغبون يف وجود الصور رغبا قويا يف الكتاب التعليمي ٕ،٘٘معظم الطلبة )
%( يتفقون بوجود الصور يف ٚ،ٔ٘لدرس اللغة العربية  دلهارة القراءة، ومعظمهم )

%( ٖ،ٛٗكتاب التعليمي دلهارة القراءة تساعدىم يف فهم ادلواد، ومعظمهم )ال
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يتفقون بأن ادلواد التعليمية دلهارة القراءة ادلتعلقة بيومياهتم اليومية تشجعهم يف 
%( يتفقون بأهنم حيبون أن يبدأ تعليم مهارة ٕ،٘٘( معظمهم )ٖٔالتعليم، و)

%( يتفقون بأهنم حيبون أن ٜٙ،ٛٙ)القراءة ادلتعلقة من معلوماهتم، ومعظمهم 
 تتعلق ادلواد التعليمية دلهارة القراءة حبياهتم اليومية.

 العربية اللغة لدرس التعليمية ث متطلبات الطلبة فيصمم ادلوادحبعدما عرف البا
األىداف، تتكون  ،أوالالقراءة للصف السابع ادلتعلقة باألمور التالية:  دلهارة

 ، ومؤشرات الكفاءة األساسية.معيار الكفاءةساسية،  و األىداف من الكفاءة األ
عيني ادلوضوعات على أساس متطلبات الطلبة، وادلوضوعات على حسب ت ،ثانياو

نظرا إىل احلصة ادلوجودة لدرس اللغة العربية دلهارة و اليومية.  ياتـهمإرادهتم وادلناسبة حب
يف الشهر، فيختار حصص  ٙالقراءة مبدرسة الصادق ادلتسوطة اإلسالمية وىي 

موضوعات. ادلوضوعات ادلطورة مأخوذة من اختيار الطلبة األكثر.  ٛالباحث 
يف احلديقة، و : التعارف، و األسرة، و يف البيت، و يف ادلكتبة، ىيدلوضوعات او 
الوسائل ادلستخدمة ذلذا الكتاب ، ثالثاو .احلياة اليوميةالدراسة، و و السكن، و 

تتكون من صور كلمة االسم، وصور كلمة الفعل. أما  التعليمي ىي الصور ادللونة
ة الصادق ادلصادر ادلستخدمة ىي: الكتابان األساسان لدرس اللغة العربية مبدرس

العربية بني يديك اجلزء األول، والعربية للناشئني اجلزء الثاين.  ادلتوسطة اإلسالمية مها
اب األساسي يف تعليم الكت دلناسبة بادلوضوعات ادلختارة وىيوالكتب األخرى ا

اللغة العربية لغري الناطقني هبا اجلزء األول، وسلسلة تعليم اللغة العربية ادلستوى الثاين 
تعليم مهارة القراءة للمستوى  طريقة، رابعاودلهارة القراءة، ومن الشبكة الدولية. 
 تقدمي( ٔ). واخلطوات ىي: للصف السابع ادلعني وىو ادلستوى للمدرسة ادلتوسطة
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بطريقة تقدمي السؤال واإلجاية باستخدام وسيلة بطاقة الكلمة،  ادلفردات اجلديدة
( ٖو) ( قراءة النص جهرية وصامتة،ٕو) ،(power pointوالصور يف بوير بوين )

التدريبات ( عمل ٗو) "،Jigsawادلناقشة عن مضمون النص بأسلوب جغسو "
 الكتاب التعليمي.ادلوجودة يف والتمرينات 

يطور الباحث ادلواد التعليمية على شكل الكتاب التعليمي وتطوير بعد ذلك و 
 ي ادلطور يتكون من الكتابـني مهاالكتاب على أساس التصميم. والكتاب التعليم

الكتاب للمعلم )دليل ادلعلم(، والكتاب للطالب )كتاب الطالب(. ودليل ادلعلم 
( دليل ٖالكتاب، و) ( بيان مضمونٕ( الغالف، و)ٔادلطور يتكون من: )

( مصادر ٙ( التدريبات، و)٘( ادلواد التعليمية، و)ٗاستخدام الكتاب للمعلم، و)
( بيان مضمون الكتاب، ٕ( الغالف، و)ٔالكتاب. ويتكون كتاب الطالب من: )

حيـتوي الكتاب و  ( مصادر الكتاب.٘( التدريبات، و)ٗ( ادلواد التعليمية، و)ٖو)
يف التعارف، واألسرة، ويف البيت، و ضوعات، وىي: مو  ٛالتعليمي ادلطور على 

حصص )  ٙاحلياة اليومية. لكل درس احلديقة، والسكن، ويف ادلكتبة، والدراسة، و 
دقيقة( يف الشهر. ولكل درس نصان، وبعد درسني ىناك مراجعة.  ٓٗلكل احلصة 

حصص لتعليم ادلواد، وحصة للمراجعة بعد انتهاء  ٘ يتفصيل ىذه احلصص ى
، تقدمي للنص األول .  أما األنشطة التعليمية لكل الدرس فكما يلي:درسني

كتابة الفقرة الرئيسية يف و مناقشة مضمون النص، و قراءة النص صحيحة، و ادلفردات، 
إجابة األسئلة ادلتعلقة بالنص. و تعيني الصحيح أو اخلطأ طبقا بالنص، و ادلربع، 

مناقشة مضمون و قراءة النص صحيحة، و تقدمي ادلفردات اجلديدة،  ،للنص الثاينو
اختيار اجلواب و تكميل اجلملة بادلفردة، و  كتابة الفقرة الرئيسية يف ادلربع،و النص، 

 الصحيح. 
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القراءة  تتكون االختبارات للمواد التعليمية ادلطورة لدرس اللغة العربية دلهارة
تصديق ( ٔمن ثالثة أنواع، ىي: ) للصف السابع على شكل الكتاب التعليمي

 تصديق اخلرباء.  ،أوال .التطبيق ادليداين( ٖ( تطبيق الفقرة الصغـرية، و)ٕاخلرباء، و)
يقدم الباحث انتاج ادلواد التعليمية ادلطورة لدرس اللغة العربية دلهارة القراءة للصف 

ية لدرس اللغة السابع على شكل الكتاب التعليمي خلبيـرين، مها خبـري ادلواد التعليم
يقدم الباحث إنتاج ادلواد التعليمية ادلطورة خلبـري  ، وخبري تعليم اللغة العربية.العربية

ىو مدرس و ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية ىو الدكتور خالصني ادلاجستـري، 
حسب أحكام على بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية. نتائج التصديق 

% ٓٓٔ نصوص الكتابعلى حسب ، و "جيد جداتقديرىا "% و ٗ،ٜٙعامة 
تقديرىا % و ٜٓ على حسب جذابة نصوص الكتابو  ،"جيد جداتقديرىا "و 
ادلواد التعليمية ىي ادلواد التعليمية  يق خبريواخلالصة من نتائج تصد ".جيد جدا"

جيد % وتقديرىا "ٖ،ٜ٘الكتاب التعليمي  على شكلدلهارة القراءة للصف السابع 
، توضيح بعض الصور وتكبـريىاو ىي التعليقات وادلدخالت منوىناك بعض ". جدا

يقدم الباحث إنتاج ادلواد التعليمية ادلطورة لدرس و  ادلطبوعة. اصالح بعض األخطاءو 
اللغة العربية دلهارة القراءة للصف السابع على شكل الكتاب التعليمي خلبـري تعليم 
اللغة العربية ىو الدكتور نور ادلرتضى ادلاجستـري، وىو مدرس بقسم األدب العريب 

يم اإلسالمية احلكومية جبامعة ماالنج احلكومية، ومدرس جبامعة موالنا مالك إبراى
جيد % وتقديرىا "ٜ٘على حسب األنشطة يف مرحلة ادلاجستـري. ونتائج التصديق 

ل ىذه النتائج د". تجيد جدا% وتقديرىا "ٓٓٔ"، على حسب التدريبات جدا
على شكل الكتاب التعليمي  دلهارة القراءة للصف السابع على أن تعليم اللغة العربية 
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وادلدخل من خبري تعليم اللغة العربية ىو يـتناسب ". جداجيد % وتقديرىا "ٚ،ٜٚ
األمر يف تدريب ادلفردات يف الكتاب للمعلم )دليل ادلعلم( بادلفردات ادلوجودة، 

ينطق ادلعلم ادلفردة نطقا صحيحا، مث يشرح معناىا باستخدام الصور، أو واألمر ىو 
لنفساين، أو حبركة البدن حركة الوجة لوكانت ادلفردة متعلقة بالشعور واإلنفعال ا

يطلب الباحث . تطبيق الفقرة الصغـرية، ثايناولوكانت ادلفردة متعلقة بكلمة الفعل. 
طلبة يف الصف السابع مبدرسة الصادق ادلتوسطة اإلسالمية أن يقرأوا الكتاب  ٙ

 التعليمي ادلطور وأن يدرسوا باستخدامو مدة أسبوع عن موضوع "يف ادلكتبة".
قبل الدراسة هبذا . و ٕٕٔٓة ـمن مارس سن ٕٗ-ٜٔوجرى ىذا التطبيق يف التاريخ 

الكتاب، يشرح الباحث ادلادة ومجيع األمور ادلتعلقة بالكتاب حىت يفهمونو. وبعد 
الدراسة يطلب الباحث منهم اآلراء وكذلك ادلدخالت والتعليقات ادلتعلقة بالكتاب 

%( ٓٓٔمجيع الطلبة ) أنعرف الباحث باستخدام االستبانة. ومن االستبانة 
يشعرون بالسهولة يف فهم ادلادة ادلوجودة يف الكتاب التعليمي ادلطور لدرس اللغة 

%( يشعرون بالسهولة يف تنفيذ ٓٓٔ) همالعربية دلهارة القراءة للصف السابع، ومجيع
%( يشعرون بالسهولة يف تنفيذ دليل عملية ٓٓٔ) هم، ومجيعفيوعملية الدراسة 

 هم، ومجيعمسرورون للدراسة باستخدامو%( ٓٓٔ)هم ، و مجيعيولدراسة فا
هم ، ومجيعفيو جذابة وتساعدىم يف فهم ادلادة%( موافقون جدا أن الصور ٓٓٔ)
وىم يقولون بأن  %( موافقون جدا أن مزيج األلوان يف ادلظهر جذابة.ٓٓٔ)

م عن ىذا الكتاب التعليمي ادلطور جيد وليس ىناك مدخالت وتعليقات منه
الصغـرية، يقابل الباحث معلمة درس اللغة العربية  التطبيق إىل الفقرة بعدو  .الكتاب

للصف السابع دلعرفة آراءىا، ويطلب ادلدخالت منها المتام الكتاب التعليمي 
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قالت: إن  . ٕٕٔٓمن مارس سنة  ٕٙوجرت ىذه ادلقابلة يف التاريخ  ادلنتاج.
قراءة للصف السابع مناسب الكتاب التعليمي ادلطور لدرس اللغة العربية دلهارة ال

فيو  وادلواد التعليميةضوعات فيو مناسب باحلصص ادلوجودة، ومبلغ ادلو  بادلنهج،
باستخدامو، وتشعر السهولة يف تعليم ادلواد التعليمية  مناسب حبياة الطلبة اليومية،

وخطوات عملية التعليم  ،طبيق خطوات عملية التعليم ادلوجودةوتشعر السهولة يف ت
ظهر الكتاب التعليمي وم جلهد والفّعايل،فيو تستطيع أن تساعد الطلبة للدراسة با

 لبة يف فهم ادلواد،تستطيع أن تساعد الطو والصور ادلوجودة في ادلطور جذاب،
وقالت ادلعلمة،  دروسة، د الطلبة يف فهم ادلواد ادلوالتدريبات فيو تستطيع أن تساع

ت أو ادلدخالت المتام ىذا تعليقاال ب التعليمي ادلطور جيد، وما عندىاإن الكتا
، يطبق الباحث إىل ريةـالصغ الفقرة تطبيقوبعد . التطبيق ادليداين، ثالثاو .الكتاب

 ٜٕمجيع الطلبة يف الصف السابع مبدرسة الصادق ادلتوسطة اإلسالمية وعددىم 
وبعد . لقاءات ٚيطّبق الباحث موضوعـني مها "الدراسة واحلياة اليومية" يف طالبا. 

التطبيق ادليداين للكتاب التعليمي ادلطور يطلب الباحث الطلبة أن يقدموا آراءىم يف 
 %(ٜٙ،ٛٙ) معظم الطلبة ىي االستبانة. ونتائج استبانة الطلبة بعد التطبيق ادليداين

باستخدام الكتاب التعليمي لعربية دلهارة القراءة موافقون بأن تعليم درس اللغة ا
، ويف ادلواد التعليمية ادلوجودةيرغبون يف %( ٗ،ٜٚ) هممعظمو ادلطور مسرور، 

متعلقة حبياهتم اليومية، و فين ادلواد التعليمية موافقون بأ%( ٜ،٘ٚ) هممعظمو 
جدا موافقون  هممعظمو يشجعهم يف الدراسة، و موافقون بأن%( ٜ،٘ٚ) هممعظمو 
 %(ٕ،٘٘) هممعظمو جذابة ومتنوعة، يو فبأن ادلواد التعليمية  %(ٕٚ،ٔ٘)

موافقون %( ٔ،ٕٙ) هممعظمو ، يوذابة مزيج األلوان يف ادلظهر فجب جدا موافقون
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 %(ٜ،٘ٚهم )معظمو تساعدىم يف فهم ادلواد، أن الصور ادلوجودة فيو بجدا 
 %(ٕ٘،٘ٙ) مهمعظمو  يسهلهم يف عمل التدريبات،الكتاب  أنموافقون ب
 هممعظمو  تساعدىم للدراسة فرديا، أو فرقة،و أن التدريبات فيموافقون ب

%( ٛ،ٕٛ) هممعظمو جذابة ومتنوعة، و أن التدريبات فيموافقون ب%( ٕ،٘٘)
 .فهمالتبدأ الدراسة من أعماذلم اليومية تساعدىم يف  إنّ يقولون 

التصحيح من  يصّحح الباحث ادلواد التعليمية حسب نتائج االختبار، إما
ادلدخالت أو االرشادات من خبـري ادلواد التعليمية وخبـري تعليم اللغة العربية فقط، 
ألن ليس ىناك التعليقات وادلدخالت من ادلعّلمة والطلبة يف الصف السابع. ونتيجة 

 .تصحيح ادلواد التعليمية ادلطورة على شكل الكتاب التعليمي يف ادللحقات

للصف أي فهم المقروء مواد التعليمية لمهارة القراءة فعالية استخدام ال -ب
 السابع بمدرسة الصادق المتوسطة اإلسالمية

ودلعرفة فّعالية الكتاب التعليمي ادلتناج يستخدم الباحث اختبار "ت" وىو 
االختبار الذي يقارن نتائج االختبار القبلي وىو االختبار قبل تطبيق الكتاب 
التعليمي ادلنتاج ادليداين، ونتائج االختبار البعدي وىو االختبار بعد تطبيقو 

ادق ادلتوسطة اإلسالمية يف الصف ادليداين. جرى االختبار القبلي  مبدرسة الص
، وجرى االختبار البعدي فيها يف  ٕٕٔٓسنة  مارسمن  ٘ٔالسابع يف التاريخ 

 .  وفيما يلي نتائج اختبارات الطلبة.ٕٕٔٓمن أبريل سنة  ٛٔالتاريخ 

قبل ادخال النتائج إىل الرمز الختبار "ت"، يعـني الباحث ادلقياس ادلعدل  
 .٘ٗ،ٖٕوقيمتو ىي ( Mdالقبلي واالختبار البعدي ) )ادلتوسط( بني االختبار

ل مث يدخّ . ٚٔ،ٕٚٗ٘والنتجة ىي  ( ٕ  )وبعد ذلك يعني عدد التنوع اإلحنرايف 
 ٖٕ،ٜت= قيمة و  .ٖٕ،ٜوالنتيجة ىي  الباحث إىل الرمز الختبار "ت"
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. ٕٛ= ٔ-ٜٕ=  ٔ-d.b  =Nيف ادللحق الختبارين( table )مستشـري بقيمة ت 
واخلالصة من ىذه النتيجة ىي قيمة ت فقيمة ت ذو معٌت.  ٘ٓ،ٕ=  tٓ2ٓ٘بقيمة 

. لذا، ادلواد التعليمية دلهارة ٘ٓ،ٕ table أكرب من قيمة ت  ٖٕ،ٜاإلحصائي 
القرءة فّعالـة يف ترقية كفاءة الطلبة للصف السابع يف درس اللغة العربية دلهارة 

 القراءة.

موافقون بأن كفاءهتم يف مهارة القراءة مرتقية  يؤكد تلك النتجية معظم الطلبةو 
%(. 2ٖٜٔطالبا ) ٕٚادلطور وعددىم الكتاب التعليمي بعد الدراسة باستخدام 

%(، ومنهم يتفقون ٖٛ،ٔٗطالبا ) ٕٔمنهم  يتفقون اتفاقا قويا وعددىم 
معّلمة  %(. ويناسب بآراء الطلبة، قالتٕٚ،ٔ٘طالبا ) ٘ٔفحسب وعددىم 

ية يف ىذه ادلدرسة إن كفاءة الطلبة دلهارة القراءة مرتقية بعد درس اللغة العرب
الدراسة باستخدامو، ورأت بأن ىذا الكتاب يستطيع أن يشّجعهم يف ترقية  

 كفاءتـهم يف مهارة القراءة.
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 خامسالفصل ال

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

بعد أن مت البحث يقدم الباحث نتائج البحث، والتوصيات، وادلقرحات مما 
 يأيت:

 نتائج البحث - أ

 :اذلذا البحث مهتان ــىناك نتيج

للصف  أي فهم ادلقروء دلهارة القراءةلدرس اللغة العربية إنتاج ادلواد التعليمية  -1
اخلطوات إلنتاج ادلواد و  .السابع على شكل الكتاب التعليمي منافع للطلبة

( االختبار، د( التطوير، و)ج( التصميم، و)ب( التحليل، و)أالتعليمية، ىي: )
الكتاب ادلنتاج من الكتابـني مها الكتاب للمعلم   يتكون. ( التصحيحىـو)

. ودليل ادلعلم ادلطور يتكون )دليل ادلعلم(، والكتاب للطالب )كتاب الطالب(
( دليل استخدام الكتاب ج( بيان مضمون الكتاب، و)ب( الغالف، و)أمن: )

( مصادر الكتاب. و( التدريبات، و)ىـ( ادلواد التعليمية، و)دللمعلم، و)
( ج( بيان مضمون الكتاب، و)ب( الغالف، و)أويتكون كتاب الطالب من: )

ونتيجة التصديق من . ( مصادر الكتابىـ، و)( التدريباتدادلواد التعليمية، و)
خبري ادلواد التعليمية وخبري تعليم اللغة العربية تدل على أن الكتابني ادلنتاجني 

مسرور. ويرغبون  الكتاب ادلنتاج ن التعليم باستخدامإ قال الطلبةجدا. و  انجيد
يف ادلواد التعليمية ادلوجودة فيو، بسبب ادلواد التعليمية فيو متعلقة حبياهتم 

جذابة ومتنوعة،  اليومية. وادلواد التعليمية ادلنتاج تشجعهم يف الدراسة ألهنا
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وكذلك جذابة مزيج األلوان يف ادلظهر فيو. والصور ادلوجودة فيو تساعدىم يف 
الكتاب التعليمي ادلنتاج تسهلهم يف عمل التدريبات،  واستخدام، فهم ادلواد

والتدريبات فيو تساعدىم للدراسة فرديا، أو فرقة، والتدريبات فيو جذابة 
 الدراسة من أعماذلم اليومية تساعدىم يف الفهم. ابتداء إنومتنوعة. ويقولون 

=  d.bيف ادللحق الختبارين( table )مستشـري بقيمة ت  3،23ت=  ن نتيجةإ -2
N-1  =23-1 =22 بقيمة .t,0,0  =2،,0  .واخلالصة من فقيمة ت ذو معىن

. table 2،,0 أكرب من قيمة ت  3،23ىذه النتيجة ىي قيمة ت اإلحصائي 
للصف السابع أي فهم ادلقروء ءة الذا، ادلواد التعليمية لدرس اللغة دلهارة القر 

 الطلبة يف مهارة القراءة.على شكل الكتاب التعليمي فّعالـة يف ترقية كفاءة 
كفاءهتم يف مهارة القراءة مرتقية بعد   أن الطلبة معظمرأى  ،لك النتيجةتويؤكد 

ويناسب ذلك الرأي قالت معّلمة درس اللغة العربية أن   .والدراسة باستخدام
كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة مرتقية بعد الدراسة باستخدامو، ورأت أن ىذا 

 القراءة. هارةيشّجعهم يف دراسة اللغة العربية دل الكتاب يستطيع أن

 ت البحثتوصيا - ب

 الباحث اعتمادا على نتائج البحث: فيما يلي توصيات
للحصول على األداف ادلرجوة، على ادلعلمني أن يصمموا اخلطة الدراسية   -1

 .قبل تعليم اللغة العربية ادلناسبة بادلنهج ادلقرر

مث خيتارون ادلواد التعلمية ادلناسبة  على ادلعلمني أن يستخدموا عدة ادلراجع  -2
  هنا على أساس متطلبات الطلبة.و بكفاءة الطلبة مث يطور 
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دلهارة القراءة فحسب يف ىذا لدرس اللغة العربية أنتج الباحث ادلواد التعليمي   -3
ادلواد  وادمالبحث. لذلك، يرجوا الباحث دلن يستخمده من ادلعلمني أن يق

 االستماع، والكالم، والكتابة.ر األخرى يف تعليم مهارة التعليمية من ادلصاد

 مقترحات البحث -ج

 اعتمادا على نتائج البحث، فمقرتحات الباحث فكما يلي:

لدرس اللغة العربية  التعليمية وا ادلوادى على ادلعدين للمواد التعليمية أن يعدّ جير  -1
، والكتابة على حسب متطلبات الطلبة، وأغراص دلهارة االستماع، والكالم

ووسائلو التعليمية، ومصادره، مواده التعليمية، اختيار ، و درس اللغة العربية تعليم
على أساس ادلنهج ادلقرر مبدرسة الصادق ادلتوسطة وطريقة تعليميو، و 

 اإلسالمية.

 اللغة العربية حللّ ويرجى من الباحثني اآلخرين أن يعّدوا ادلواد التعليمية لدرس  -2
مبدرسة اللغة العربية  ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرسون يف إجراء عملية تعليم

 . للصف الثامن والتاسع الصادق ادلتوسطة اإلسالمية
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 المـراجعو مصادر القائمـة 
 المراجع العربية . أ

 يف العربية اللغة لتعليم البنائي ادلدخل أساس على الدراسية ادلواد تطوير أخيت، أنا
 طلبة على بتطبيق) الدراسية الوحدة مستوى على الدراسي ادلنهج ضوء

 ،(ماالنج بسينجوساري اإلسالمية ادلتوسطة القرآن دار يف األول الصف
 اإلسالمية إبراىيم مالك مولنا جامعة: ماالنج منشورة غري ادلاجستري رسالة

  3122 ماالنج، احلكومية

تطوير مواد تعليمية حاسوبية لرتقية مهارة القراءة )بالتطبيق أمحد مشس ادلعارف ، 
: ماالنج منشورة غري ادلاجستري رسالةعلى ادلدرسة ثنائية اللغة العالية باتو(، 

 3122 ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك مولنا جامعة
، منهج اإليسيسـكو لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباإسحاق األمني، 

 2999،ادللكة ادلغربية: إيسيسكو

ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى القسم رشدي أمحد طعيمة، 
 سنةدون الرياض: جامعة أم القرى،  الثاين

ريوت: ـبية وتعليمها بني النظرية والتطيب، تعلم اللغات احلصالح عبد اجمليد العريب، 
 2982مكتبة لبنان، 

اجتاىات حديثة يف تعليم اللغة طو على حسني الدليمي، وسعاد عبد الكرمي الوائلي، 
 3119عمان: جدارا للكتاب العلمي، ، العربية

 دوى ادلعارف، دار: القاىرة ،العربية اللغة دلدرسي الفين ادلوجو  إبراىيم، العليم عبد
 سنة دون السنة،
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األردن: جدار للكتاب  مبادئ تعليم اللغة العربية،عبد الرحيم الشيخ، 
 3112العادلي،

 بن حممد اإلمام جامعة: رياضال ،العربية وتعليم التطبيقي اللغة علم الراجحي، عبده
 2991 اإلسالمية، سعود

 ،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تدريس ئقطرا العصيلي، إبراىيم العزيز عبد
  3113 ،:__الرياض

، 3 العربية بني يديك كتاب الطالبعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وآخرون، 
  3113الرياض: مؤسسة الوقف للجميع، 

 سعود، ادللك جامعة: الرياض ،النفسي اللغة علم منصور، أمحد سيد اجمليد عبد
2983 

قواعد اخلط العريب واإلمالء" لتنمية مهارة الكتابة إعداد الكتاب التعليمي " ليلي مزية
 ادلاجستري رسالة، ()حبث تطويري بالتطبيق على جامعة ماالنج احلكومية

 ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك مولنا جامعة: ماالنج منشورة غري
3119 

 2989الرياض: جامعة ادللك سعود، ، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد، 

 سعود، ادللك جامعة: الرياض، العربية اللغة تدريس أساليب اخلويل، على حممد
2982 
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