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 اإلهداء
 

 إىل أمي و أيب

 يرمحهما اهلل كما رمحانا يف الصغريأن 

 إىل زوجيت و بنيت احملبوبتني

 أن يهدينا اهلل إىل الصراط ادلستقيم

 أساتذيتإىل 

 أن ينفعنا اهلل بعلومهم آمني
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ىعتماد علالا  
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 األستاذ الدكتور مهيمن
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 إقرار الطالب
 أدناه، وبيانايت كاآليت : أنا ادلوقع
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أقر  بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية  
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج حتت 

 عنوان : 
 ةادبحث تطويري في إعداد المالتعليمية لمهارة القراءة ) إعداد المادة

 التعليميت لمهارة القراءة بمدرست "دار الصالح" الثانويت جمبر(

دعى أحد ي أو تأليف آخر. وإذا احضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبدا  غري 
 ؤولية على ذلك،فأين أحتمل ادلساستقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثى 

ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 كتبت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك.   
 

 م2013ماالنج، يونوي     
 صاحب اإلقرار

 
 هاشم أشعري

 11020011التسجيل:رقم 
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 مستخلص البحث

بحث تطويري في إعداد ادلادة التعليمية دلهارة القراءة )، 2013ىاشم أشعري 

إعداد الوواد التعليويت لوهارة القراءة بودرست "دار الصالح" الثانويت 
. شعبت تعلين اللغت العربيت، جاهعت هوالنا هالك إبراهين اإلسالهيت جوبر(

الوشرف: د. نصر الدين إدريس جوهر، د. فيصل الحكوهيت هاالنج. 

 هحوود آدم إبراهين.

 : إعداد، ادلادة التعليمية، مهارة القراءة.الكلمة األساسية

يف  (IPS)يهدف ىذا البحث لتصنيف ادلادة التعليمية لطالب الصاف الثاين شعبة 
 2114-2113ادلرحلة الثانية من ادلدرسة دار الصالح الثانوية مجرب العام الدراسي 
وأما ادلنهج الذي لرتقية مهارة القراءة بنظٍر إىل العناصر احملتاجة وكفاءة الطالب. 

أما ادلدخل الذي و ، منهج البحث التطويرييستخدمو الباحث يف ىذا البحث فهو 
ويهدف إىل معرفة أثر تعليم مهارة القراءة  ادلدخل الكيفي والكمي يستخدمو الباحث ىو

 باستخدام ادلادة التعليمية ادلصممة.

. 3. تصديق اخلرباء، 2. إعداد ادلادة التعليمية، 1وأما إجراءات ىذا اإلعداد فهو : 
. و اإلصالح األخري. وأما 5. و كتابة اإلنتاج من التجربة، 4التطبيق و التجربة ادليدانية، 

 نات يف ىذا البحث فهي ادلالحظة و ادلقابلة و اإلستبانة و اإلختبار.أدوات مجع البيا

وتدل نتيجة ىذا البحث على أن ادلادة ادلعدة ىذه تساعد الطالب يف مهارة القراءة و 
فهم النص ادلقروء ، و كانت ىذه ادلادة ادلعدة جيدة و فعالة وذلا أثر إجايب يف ترقية قدرة 

 الطالب على القراءة.
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 ص البحث باللغة اإلندونيسيةمستلخ
Hasyim Asy’ari 2013, Penyusunan Materi Ajar untuk kemahiran membaca di 

Madrasah Aliyah Darus Solah Jember. Thesis, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Nasaruddin Idris Jauhar dan Dr. Faisol 

Mahmoed Adam Ibrahim. 

Kata Kunci: Penyusunan, Materi Ajar, Keterampilan Membaca. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun buku ajar bagi siswa madrasah aliyah 

kelas dua jurusan IPS semester dua tahun ajaran 2013-2014 dalam rangka 

meningkatkan keterampilan membaca dengan memandang aspek-aspek yang 

dibutuhkan dan kemampuan siswa. 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penilitian ini yakni eksperimen dengan 

desain penelitian Pretest dan Posttest.  sedangkan pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan Kualitatif-kuantitatif. Adapun Jenis Penelitian ini adalah 

termasuk penelitian bagian dari penelitian “Research & Development”.  

Prosedur penyusunan ini adalah 1. Penyusunan Materi ajar, 2. Koreksi para ahli, 

3. Penerapan dan uji coba Materi dilapangan, 4. Penulisan hasil uji coba, dan 5. 

Revisi terakhir. Sedangkan alat pengumpul datanya adalah Observasi, wawancara, 

angket dan test. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materi ajar yang telah disusun ini 

dapat membantu siswa dalam keterampilan membaca dan memahami teks 

berbahasa arab, dan oleh karena itu materi ajar ini merupakan materi yang efektif 

dan memberikan efek positif dalam keterampilan membaca siswa. 
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 جليزيةمستلخص البحث باللغة اإلن

HasyimAsy’ari, 2013, Preparation of Teaching Materials forr eading 
proficiency in Madrasah Aliyah Darus Solah Jember. Thesis, Department 

ofArabic Language Education, Graduate Programof State Islamic Universityof 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Lecturer: Dr. Nasaruddin Idris Jauhar and Dr. 

Faisol Mahmoed Adam Ibrahim. 

 

Keywords: Development, Teaching Materials, Reading Skills. 

 

This research aimed to develop text books for Madrasah Aliya students in second 

class majoring in social studies, second semesterof the academic year 2013-2014 

in order to improve their reading skills by looking ataspects of the students'needs 

and abilities. 

The approach used inthis research is experimental with pretest and post test study 

design. Whereas the approach used is qualitative-quantitative and aims to find out 

the impact of teaching reading skills using educational material designed. 

The preparation procedureis 1. Preparation of teaching materials, 2. Corrections 

experts, 3. Implementation and testing of materialsim the field, 4. Writingtest 

results, and 5. Last revision. While the data collection tool was observation, 

interviews, questionnaires and tests. 

The results ofthis research indicate that teaching materials that have been 

developd to assist studentsin the skills of reading and understanding the Arabic 

language text, and this teaching materialis effective and have a positive effect on 

students' reading skills 
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 الفصل األول

 السابقة الدراساتاإلطار العام و 

 مقدمة -أ 

اللغة العربية هي اللغة الثانية الىت جيرى تدريسها إجباريا يف معظم البالد 
اإلسالمية كما أهنا هي اللغة الرابعة أو اخلامسة من بني أهم اللغات األجنبية الىت 

املكانة الدينية، و عمق : و من دوافع تعلمها. يتم تعليمها يف كثري من البالد األوربية
  .سرتاتييي للعا م العرىب، و الااقة البيانيةاالو املوقع الرتاث الثقايف العرىب، 

بالد إندونيسيا منذ قرون عديدة إال أنه ال  دخلتوال شك أن العربية قد 
وأغلب الظن . ثري من سكاهنايعرف أحد مىت دخلت هذه اللغة واستحكمت يف ك

غرو إذا فال  .مع دخول اإلسالم يف القرن الثالث عشر ميالديا تقريبا تدخلإهنا 
قال أحد إن اللغة العربية أسبق دخوال من اللغة األجنبية األخرى كاإلجنليزية 

 . واهلولندية والربتغالية واملندارينية واليبانية

فإن اللغة العربية تربز من متيزها بتارخيها العريق وصلتها الوثيقة بكتاب اهلل، و 
و يف هذا . املتعددةأصبحت إحدى الوسائل املهمة يف حتقيق وظائف املدرسة 

امليدان فهي من وسائل االتصال و التفاهم بني الاالب و بيئته، و يعتمد عليها كل 
نشاط يقوم به الاالب سواء أكان عن طريق االستماع و القراءة أم عن طريق 

و لذا يهدف تعليم اللغة العربية إىل متكني املتعلم من الوصول إىل . الكالم و الكتابة
  .يده باملهارات األساسية يف القراءة و الكتابة و التعبرياملعرفة بتزو 

                                                 
منشرات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة، : أيسيسكو)ق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ئمد كامل الناقة و رشدى أدمد طعيمة، طراحم.  

 00 ) ،   
2
. Muhib Abdul Wahab, tantngan dan prospek pendidikan bahasa arab di 

Indonesia.(online),(http://alfi86.multiply.com/journal/item/1,diakses 21 januari 2013) 
 00، (002 شروق، دار ال: غزة)طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهيها و طرائق تدريسها،.  

http://alfi86.multiply.com/journal/item/1


  
 

وقد درست اللغة العربية يف إندونيسيا يف جمامع و معاهد وجامعات ومدارس 
وكانت هذه اللغة هلا نصيب يف املواد الدراسية منذ مستوى روضة األطفال . وغريها

نفوس املسلمني من كلها تدل على مكانة اللغة العربية يف   هذه. حىت مستوى متقدم
 .سكان إندونيسيا

مادة اللغة العربية هي املادة اليت توجه لدفع الالبة و تربيتهم وتنمية كفاءهتم 
فكفاءة الوصفة هي الكفاءة لفهم كالم . نتيايف اللغة العربية وصفة كانت أم م  

اللغة اليت تستخدم هي الكفاءة فالـم نتيوأما كفاءة . النص املقروءالناس و لفهم 
كفاءة اللغة العربية تساعد الالبة يف فهم النصوص   .العربية لالتصال كالما أم قراءة

ومن مث إن اللغة .هي القرآن واحلديث و الكتب اإلسالمية أو مصادرها اإلسالمية
عربية يف املدرسة الثانوية معدة لنيل غرض األسس اللغوية وهي املهارة اللغوية مهارة ال

 .الكالم ومهارة القراءة و مهارة الكتابةاإلستماع ومهارة 

وأما أهداف مواد اللغة العربية يف املستوى املتقدم أي يف املدرسة الثانوية 
 : فهي

ترقية الكفاءة اإلتصالية يف اللغة العربية كالما كانت أم كتابة اليت تندرج  . 
 .حتتها املهارة األربعة هي اإلستماع و الكالم والقراءة والكتابة

تنمية اإلنتباه عن إهتمام اللغة العربية أهنا إحدى اللغة األجنبية املهمة  . 
 . للتعلم وخصوصا يف معرفة املصادر اإلسالمية

ترقية الفهم عن العالقة بني اللغة و الثقافة، وبذلك كان الالبة متوقعني  . 
 .يف معرفة املعلومات بني الثقافات و مناوين يف أنواع أسلوب الثقافة

تعليم ف. هذا عصر العوملةيف اللغة العربية هي شرط مهم يف جناح كل فردقوة 
اللغة العربية يف املدرسة الثانوية وسيلة مهمة لرتقية كفاءهتم يف اللغة العربية ويقصد 
                                                 
4
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من تعليم اللغة العربية هذا ليكون الالبة مستيبني كل ما يتعلق بتنمية املعلومات 
لك سوف ترتقى كفاءةهم يف اإلتصايل كالما أو وجبانب ذ .والعلوم والتكنولوجيا

 .مواصلتها اليت خارت يف ذهنهمقراءة لفهم املعلومات و 

هي إحدى الوسائل املهمة الكتساب هي بعض املهارات اللغويةو  القراءة
وهي أمر . العلوم املختلفة، واالستفادة من منيزات املتقدمني واملتأخرين وخرباهتم 

ه ملن يريد التعلم، وحاجة ملحة ال تقل أمهيتها عن أمهية حيوي يصعب االستغناء عن
بدون القراءة، فبالقراءة حتيا العقول، وتستنري شراب، وال يتقدم األفرادالاعام وال

 2.األفئدة، ويستقيم الفكر
كما .نافذة تالع القارئ على ما عند اآلخرين بكل يسر وسهولةكالقراءة  ف

كوهنا   فالقراءة تعد ،(اقرأ)رسولنا الكرمي هي أول آية نزلت على هو مكتوب يف 
 .حاجة اىل اعتبارها ضرورة يف هذا العصر احلديث

كتساب املعرفة بصفة إةوسيل لتعلم والتعليم واةسيلهي و ريةو مهية كبأقراءة لول
تعترب القراءة من أهم املهارات املكتسبة اليت حتقق النياح  خرومن جانبآ. عامة

أن القراءة هي اجلزء املكمل  على األساسواملتعة لكل فرد خالل حياته وذلك 
 .وهي مفتاح أبواب العلوم واملعارف املتنوعة ،حلياتنا الشخصية والعملية

ا تساعد الالبة عرفنا أهن ،فإذا نظرنا إىل أمهية كل من املادة العربية ومهارهتا
يف عملية تعلم اللغة العربية ألن هبا يستايع الالبة أن يستفد كل ما يتعلمه من 

ولكن سوف ال تتماشى هذه العملية جبيد إال بنظام ينظم كل ما . النصوص العربية
قصد بنظام هنا يعين املنهج ألن به نستايع أن نوحد يف عملية التعليم والتعلم، وي

نظم احملتوى و املواد التعليمية، وهو الاريقة األساسية اليت اهلدف التعليمي ون
 .يف عملية التعليم لغرض حتقيق األهداف الرتبوي تستخدم

                                                 
 .  0  فربيري8 يف التاريخ  /http://mwadah.com/t12988مودة، أمهية القراءة، يف  



  
 

وية هي بعض املدارس اليت تستخدم املنهج نالثا" دار الصالح"املدرسة 
لرتقية ذكاء الالبة ومعرفتهم و نفسيتهم و خلقهم و إشرتاكهم يف الرتبية هدفا 

على مستوى الوحدة  هذه األهداف هي األهداف العامة الرتبية يف املنهج. املستقبلة
وهو إعتبار عن  (emblajaran / KTSPPatuan Singkat Turikulum K)الدراسية أو

، وينفَّذ يف كل الوحدة الرتبية ذات املنهج التشغيلية الذي ينظمه الوحدة الرتبية
ة، واهليكل، وحمتوى املنهج الوحدة الرتبية، وهو يتكون من أهداف الرتبي. الصلة

 .0وتقومي الرتبية
وهذه املعلومات تدل على أن املنهج يعاي الفرصة لرتقية كفاءة الالبة إىل 

أو  التعليمية يف اللغة العربية املدارس ذات الصلة وباخلصوص يف تصميم املواد
ألن املدرسني يف كل املدرسة أعلم من املدرسني يف خارج املدرسة عن  إعدادها

لتكون مادة اللغة العربية تدفع رغبة الالبة يف  إحتياجات طلبتهم، وجبانب ذلك
 .تعلم اللغة العربية
حىت اآلن الينكسر صعوبة التعلم يف  العربيةتعليم اللغة يف الواقع إن ولكن 

 عاجزةغري م يظنون أهنا لغة هنإل. عن تعلم اللغة العربية الالبة رغبة سببيو  ،العربية
ألن املواد  ويسبب الالبة بالضير. واكبة التقدم العلمي والتكنولوجيعن م

باألسس التعليمية  وال تتماشى تغري مبرور الزمانيف عملية التعليم الت ةاملستخدم
ومن هنا وجدنا أن  .و األسس النفسية واألسس اللغوية يةثالثة وهي األسس الثقافال

ضعف دوافع املتعلمني بالذات إىل دراستها  صعوبة العربية ليست راجعة إىل
صعوبة  وإمنا هي راجعة إىلوحمدودية معلوماهتم عن العربية، ومنهيها التعليمي، 

 .وما أشبه ذلكموادها اللغوية 
وهذه هي املشكلة اليت وجدها الباحث يف بعض املدارس اإلسالمية يف 

فع التالميذ اللغة العربية  اليدوكان تعليم . د فهي املدرسة دار الصالح الثانويةاملعه
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تفاءل بأن مستقبل من احلق علينا أن ن فلذا، .إىل أن يرغبوا يف تعلم اللغة العربية
نبذل جهودنا يف تاوير املواد تعليم اللغة العربية سيكون باهرا وذلك بشرط أن 

حيل  ومن مث يريد الباحث أن .التالميذ يف تعلم اللغة العربيةالتعليمية لتدفع رغبة 
 يف الصف الثاين من يقوم بالبحث العلمي يف إعداد املواد التعليمية هذه املشكلة بأن

 .الثانوية" دار الصالح"املدرسة 

 البحث أسئلة -ب 

 :اناالقا من املشكلة السابقة قام الباحث بأسئلة البحث كما يلي 

 يفصف الثاين ادة تعليم مهارة القراءة املاورةلالالبالم ما هي مواصفات . 
 مهارهتم القرائية ؟ الثانوية لرتقية" دار الصالح" املدرسة

 يفالصف الثاين  االبل أثر تعليم مهارة القراءةباستخدام املادةاملاورةما  . 
 مهارهتم القرائية ؟ الثانوية اإلسالمية مجرب لرتقية"دار الصالح"درسةامل

 البحثأهداف  -ج 
لثاين من املدرسة الصف ا تعليم مهارة القراءة املاورة لاالب ةادم إعداد . 

 .مهارهتم القرائية الثانوية لرتقية
لثاين الصف ا االبل أثر تعليم مهارة القراءة باستخدام املادة التعليميةمعرفة  . 

 .مهارهتم القرائية من املدرسة الثانوية لرتقية
 

 فروض البحث -د 
اجلالسني يف الصف الثاين من  للاالبالتعليمية مناسبة  ةادإن هذه امل . 

اليت تركز على فهم  ةادهي امل. الثانوية اإلسالمية مجرب" دار الصالح"مدرسة 
وكذا . القواعد اللغوية وتابيقاهتا على النصوص مث قراءة تلك النصوص

 .تدريبات على فهم النصوص وترمجات ملعرفة مدى التالميذ للنصوص العربية
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 للاالبسيكون أكثر فعالية  ن استخدام املواد التعليمية هبذه املواصفاتإ . 
 .اجلالسني يف الصف الثاين من املدرسة الثانوية

هلا أثر  هذه ستخدام املادة التعليمية املاورةاولعل عملية التعليم والتعلم ب
مع مراعاة طريقة التدريس والوسائل التعليمية  إجايب لتدريس مهارة القراءة

وستكون مالئمة وفعالة لتنمية مهارة القراءة لاالب الصف الثاين . ملناسبةا
 .الثانوية مجرب" دار الصالح"يف املدرسة 

 أهمية البحث -ه 
 نظريا . 

دار "الســــتيفاء االكمــــال املــــواد التعليميــــة يف تعلــــيم اللغــــة العربيــــة يف مدرســــة 
 .الثانوية اإلسالمية مجرب" الصالح

 تابيقيا . 
 .املدرسة الستيفاء نقائص املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربيةأن تنتفع به 

 .تعلمهم مادة القراءةأن ينتفع به التالميذ يف 
 .مجرب" دار الصالح"أن ينتفع به املعلم يف مدرسة 

 حدود البحث -و 
نظرا إىل اتساع املوضوع وامليدان الدراسي و الزمان، فال بد للباحث أن 

وأما حدود البحث . ث فيه ومكان البحث وزمانهحيدد املوضوع الذي سيبح
 : فكما يلي 

رييب حبث جت)إعداد املواد التعليمية لرتقية مهارة القراءة "احلدود املوضوعية هو  . 
، فيحدد ("الثانوية مجرب" دار الصالح"رتقية مهارة القراءة مبدرسة تاويري ل

 خصوصا فهم املقروء الباحث املوضوع بإعداد املواد التعليمية ملهارة القراءة
 .وءفي استنتاج المعنى العام من النص المقر أي 
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الثانوية " دار الصالح"سريكز الباحث املكان احملدد مبدرسة : احلدود املكانية  . 
 . مجرب وخصوصا التالميذ يف الصف الثاين

-  0 يف هذا البحث هو السمسرت الثاين للعام الدراسي  ةالزماني وداحلد . 
 .م  0 

 المصطلحاتتحديد  -ز 
ويستخدم الباحث يف هذا البحث عدد من مصالحات، وليكون البحث سهال 

 :سيعرف الباحث املصالحات املستخدمة فيه كما يلي 
ع ليكون آلة يف حتقيق أغراض إجياد الشيء من العدم أو مج: اد إعد

 معينة
بغرض احملتوى التعليمي الذي يرغب املعلم يف تقدميه للالبة : املواد التعليمية 

حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية أي أهنا هي 
 .املضمون الذي يتعلمه التالميذ يف علم ما

عملية لغوية يعيد القارئ بوساطتها بناء معىن عرب عنه الكاتب :  القراءة 
يف صورة رموز مكتوبة هي األلفاظ، مث يستخلص املعىن منها يف 

ويفيد منه يف معاجلة شؤون حياته فهمه وحيلله ويفسره وينقده 
 .ومشكالته

 السابقة الدراسات -ح 
استخدام مدخل التعلم و التعليم السياقي لتنمية مهارة القراءة : حممد فضلي  . 

حبث جترييب يف املدرسة املتوساة اإلسالمية احلكومية مسفانج أوليم آتشيه )
مشكلة البحث هي تعليم القراءة (. 0 0 الشرقية ننيروا آتشيه دار السالم 

. السياقي و قياس فعاليتهيف اللغة العربية باستخدام مدخل التعلم والتعليم 
كيف ميكن أن يتم استخدام مدخل التعلم .  : وأما أسئلة البحث فهي 

والتعليم السياقي يف تعليم القراءة العربية لدي التالميذ يف املدرسة املتوساة 
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ما مدى فعالية استخدام مدخل .  االسالمية احلكومية مسفانج أوليم؟ 
م القراءة العربية لتنمية مهارة فهم األفكار التعلم والتعليم السياقي  يف تعلي

الداعمة لدي التالميذ يف املدرسة املتوساة اإلسالمية احلكومية مسفانج 
ما مدى فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي يف تعليم .  أوليم؟ 

القراءة العربية لتنمية مهارة فهم األفكار الرئيسية لدى التالميذ يف املدرسة 
 توساة اإلسالمية احلكومية مسفانج أوليم؟امل

يستخدم الباحث منهج البحث مبنهج البحث التيرييب الكمي بالبيانات 
 .الكمية

أن استخدام مدخل التعلم .  : فيتخلص الباحث نتائج حبثه فيما يلي 
والتعليم السياقي بأسلوب منشار املنحنيات قد أعاى أثرا إجيابيا للتالميذ يف 

اسة للعلم، وتوجد التنمية يف طالقتهم وشياعتهم يف القراءة ويف اهلمة واحلم
أن فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي بأسلوب .  . فهم املقروء

منشار املنحنيات لتنمية مهارة القراءة خصوصا قدرة فهم املقروء مثبتة 
 .ومؤكدة بدليل نتيية اختبار اجملموعتني

حبث تاويري )تاب املدرسي لتنمية مهارة الكالم إعداد الك: عبد الردمن  . 
جترييب يف مدرسة روضة العلوم الثانوية للبنني بكاجناران كوندنج الكي ماالنج 

كيف .  : ويفرع الباحث املشكلة إىل أسئلة (.   0 جاوي الشرقية العام 
يتم اعداد الكتاب املدرسي لتنمية مهارة الكالم لتالميذ صف العاشر مبدرسة 

ة العلوم الثانوية للبنني بكاجناران كوندنج الكي ماالنج جاوي الشرقية ؟ روض
ما مدى .  ما مواصفات الكتاب املدرسي الذي صممه الباحث ؟ .  

فعالية الكتاب املدرسي املصمم لتنمية مهارة الكالم لتالميذ صف العاشر 
ج جاوي مبدرسة روضة العلوم الثانوية للبنني بكاجناران كوندنج الكي ماالن

 الشرقية ؟
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 يستخدم الباحث منهج البحث باملنهج التاويري و التيربة
أنه يتم إعداد الكتاب املدرسي املناسب لتنمية : وأما نتائج هذا البحث هي 

مهارة الكالم لتالميذ صف العاشر مبدرسة روضة العلوم الثانوية للبنني 
نظريات إعداد  بكاجناران كوندنج الكي ماالنج جاوي الشرقية مع مراعاة

الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية خاصة مهارة الكالم، و مواصفات هذا 
الكتاب املدرسي هي أن الباحث قسم كتابه على ثالثة أقسام وهي املفردات 

 .اجلديدة، واملواد املقروئية من احلوار اخلااب، واملواد التدريبية
حبث )ليم مهارة القراءة استخدام الاريقة املباشرة يف تع: علي مصافى  . 

جترييب باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوندانج الكي ماالنج جاوي 
كيف .  : مث طرح الباحث أسئلة البحث كما يلي (.   0 الشرقية العام 

مت استخدام الاريقة املباشرة لرتقية مهارة القراءة يف الصف األول باملدرسة 
ما .  كوندانج الكي ماالنج جاوي الشرقية ؟ الثانوية اإلسالمية احلكومية  

أثر استخدام الاريقة املباشرة يف ترقية مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ يف 
الصف األول باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوندانج الكي ماالنج 

ما أثر استخدام الاريقة املباشرة يف فهم النص املقروء .  جاوي الشرقية ؟ 
ميذ يف الصف األول باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوندانج للتال

ملعرفة كيف مت .  الكي ماالنج جاوي الشرقية ؟ وأما اهداف البحث فهي 
استخدام الاريقة املباشرة لرتقية مهارة القراءة يف الصف األول باملدرسة 

ملعرفة .  . ةالثانوية اإلسالمية احلكومية كوندانج الكي ماالنج جاوي الشرقي
ما أثر استخدام الاريقة املباشرة يف ترقية مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ يف 
الصف األول باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوندانج الكي ماالنج 

ملعرفة ما أثر استخدام الاريقة املباشرة يف فهم النص .  . جاوي الشرقية
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املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  املقروء للتالميذ يف الصف األول ب
 .كوندانج الكي ماالنج جاوي الشرقية

 .يستخدم الباحث منهج البحث مبنهج جترييب و استخدام الكمي والكيفي
أن التدريس باستخدام الاريقة املباشرة .  : وأما نتائج هذا البحث فهي 

رح معانيها باللغة لرتقية مهارة القراءة هو يبدأ بتقدمي املفردات اجلديدة و ش
والوسائل اليت أنسب يف . العربية مستعينة بالوسائل واإلسرتاجية احملتاجة إليها

استعماهلا و أسهل على فهمها هي الصور واألشياء الذاتية يف حيرة 
الدراسة، أما إذا كان املفردات اليت سيبينها املدرس اليسمح إحضار الوسائل 

مث . ية، والتمثيل، واملرادفات، واألضدادلبياهنا، فاستخدام احلركات اجلسد
يلفظ املدرس تلك املفردات جهرية ويستمعها التالميذ ويرددها، وبعد ذلك 

وإذا انتهى من عمل القراءة جهرية أو سرية انتقل . قراءة النص جهرية وسرية
التدريس .  . إىل برنامج آخر وهو تشخيص مضمون النص املقروء

وكذلك .  . ة لرتقية مهارة القراءة اجلهرية غري فعاليةباستخدام الاريقة املباشر 
 .التدريس باستخدام الاريقة املباشرة لرتقية فهم املقروء النص غري فعالة

الباحث أن املوضوع الذي  الدراسة السابقة هذه يرىاناالقا من 
ألن يف هذه الدراسة السابقة و  .يبحث الباحث هو موضوع جديد و برئ

أما يف البحث األول فقد حبث  .واضحابه الباحث فرقا  البحث الذي يقوم
يف استخدام مدخل التعلم و التعليم السياقي، و أما " حممد فضلي"الباحث 

يف إعداد الكتاب املدرسي " عبد الردمن"يف البحث الثاين فقد حبث الباحث 
علي "وأما البحث الثالث فقد حبث الباحث  ولكن لتنمية مهارة الكالم،

وهذه الفروق  . يف استخدام الاريقة املباشرة يف تعليم مهارة القراءة" مصافى
ي يقوم به الباحث هو حبث جديد و ليس كلها تدل على أن البحث الذ

 .حبثا مصانعيا



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 القراءة مهارة: المبحث األول
 قراءةمفهوم ال -أ

تشريالكتاباتيفاألدبالرتبويإىلأنمفهومالقراءةقدتطورمنمفهوميسرييقوم
يقومعلىأساسأهنانشاطعقلييكيةآليةبسيطةإىلمفهوممعقدعلىأنالقراءةعمليةميكان

تطورمفهومالقراءةإذتناولكثريمنالباحثني.اإلنسانبكلجوانبهايستلزمتدخلشخصية
ودراسة ونظرياهتا، أسسها، والبحثيف ماهيتها، والغوصيف تعريفها، وحاولوا القراءة موضوع

.أقسامها،وأمناطها،ووظائفها،ودراسةمهاراهتا
بأهناعمليةاحلصولعلىاملعىنمناملطبوعمن خاللاستخدامالقارئفعرفتالقراءة

وعرفتبأهناعمليةعقليةتشملتفسريالرموزاليتيتلقاهاالقارئعنطريقعينيه،.اللغةبأكملها
ويتضمنمفهومالقراءةاألداء.وتتطلبهذهالرموزفهماملعاين،والربطبينهاوبنياخلربةالشخصية

ترمجةإىلسلوكحيلفيهمشكلة،أويضيفاللفظيالسليم،وفهمالقارئملايقرأ،ونقدهإياه،و
.إىلعاملاملعرفةعنصراجديدامنعناصراملعرفة

اللغةGoodmanجودمانويركز باستخدام املطبوعة املادة من املعىن على احلصول على
وتكاملمهاراهتا اللغة يعززوحدة ما وهذا للتجزئة، غريقابلة وهيعنده الكلية، ويؤخذعلى.

تعريفيونسوالناقةأنهقصرعمليةالقراءةعندحدفهماملعىن،والربطبينهوبنياخلربةالشخصية
عريفمنصورللقراءةأنهقصرهاعلىالقراءةاجلهرية،ومايتبعهامنفهمويالحظعلىت.للقارئ

 .ونقدوترمجة
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تفسريويرى التفسري، فيها والذييتضمن التفكري، عملية هي القراءة أن على كارتر
الرمز من األفكار وتطبيق فةوعملية القراءة تنطوي كلها على جوانب خمتلفة مثل املعر. املعىن،

 7.ملهاراتاللغويةوالنفسيةوالعاطفيةواخلربةوا
هاأساسولكنإنالقراءةليستمهارةآليةبسيطةكماأهناليستأداةمدرسيةضيقة،

.كتنظيممركبيتكونمنأمناطذاتعملياتعقليةعليايوينبغيأنتنم.ليةذهنيةتأمليةعم
و والتقومي التفكري أمناط كل على حيتوي أن ينبغي نشاط وحلإهنا والتعليل والتحليل احلكم

 .املشكالت
 القراءة أهمية -ب

القراءةنافذةتطلعالقارئعلىماعنداآلخرينبكليسروسهولةوهذامادعاإليهديننا
 هي الكرمي نزلتعلىرسولنا آية اىلاعتبارها،(اقرأ)احلنيففأول حاجة تعدتكوهنا فالقراءة

.ضرورةيفهذاالعصراحلديث
 لإلنسان بالنسبة القراءة وسيلتهأوحتتل وهي والتعليم للتعلم وسيلته فهي كربى مهية

منناحيةأخرىتعتربالقراءةمن.الكتساباملعرفةبصفةعامة،كماهيبعضوسائلاستمتاعه
أهماملهاراتاملكتسبةاليتحتققالنجاحواملتعةلكلفردخاللحياتهوذلكانطالقًامنأنالقراءة

.هياجلزءاملكملحلياتناالشخصيةوالعمليةوهيمفتاحأبوابالعلومواملعارفاملتنوعة
منجزات من واالستفادة املختلفة، العلوم الكتساب املهمة الوسائل إحدى هي القراءة

 وخرباهتم املتقدمنيواملتأخرين وحاجة. التعلم، يريد ملن عنه حيوييصعباالستغناء أمر وهي
-فضالعناألممواحلضارات-تقلأمهيتهاعنأمهيةالطعاموالشراب،واليتقدماألفرادملحةال

                                                 
2
Wiryodijoyo, Suwaryono, Membaca: StrategiPengantar Dan Tekniknya. (Jakarta: Depdikbud, 1989) p. 1 
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الفكر ويستقيم األفئدة، وتستنري العقول، حتيا فبالقراءة القراءة، من .بدون نستفيد أن ونستطيع
 : 1القراءةهيأمهية
 .هيوسيلةاتصالرئيسيةللتعلموالتعرفعلىالثقافاتوالعلوماملختلفة القراءة  ( 
األدواتاهلامةمنأهمجماالتالنشاطاللغوييفحياةالفردواجلماعة،باعتبارهامن القراءة  (7

 .يفاكتساباملعرفةوالثقافة،واالتصالمباأجنهالعقلالبشري
وتزيدمنقدرتهعلىالتفكري القراءة  (  وثقافته، علمه تصلاإلنسانباملصادراليتسيأخذمنها

 .تعينهعلىالتعاملمشكالتاحلياةاملختلفةوالنقدفتنميفكرهوعواطفه،وتثرييخرباته،و
طريق (   القراءة وعن ميتلكمهارة أن الفرد يستطيع " الذايت التعلم من" اليتأصبحتضرورة

 .ضروراتاحلياةإذابدوهناالميكنمواكبةالتطورالعلميوالفينوالتقين
االقتصاديواالجتماعيوالعلمييفالعصراحلديث،ظهرتمطالبمتنوعة،ملقاةومعالنمو (1

وتؤدي واجلماعات، األفراد عاتق اكتساب القراءةعلى عملية يف جدا مهما أساسيا دورا هنا
 .املعارفاجلديدة

تعمل (6 التعليم، ميدان والكتاب، القراءة ويف التلميذ بني الصلة توثيق على املعاصرة الرتبية يف
وجتعلهيقبلعليهبرغبة،وهتيئالفرصاملناسبةلهكييكتسباخلرباتاملتنوعة،وتكسبهثروةمن

 .الكلمات،واجلمل،والعبارات،واألساليب،واألفكار
 لقراءةأهداف تعليم ا-ج

 :مثةعدةأهدافتعليمالقراءة،وهي
.قراءةنصمناليمنيإىلاليساربشكلسهلومريح . 
 .ربطالرموزالصوتيةاملكتوبةبسهولةويسر .7

 (.مرتادفات)معرفةكلماتجديدةملعىنواحد . 

 (.املشرتكاللفظي)معرفةمعانجديدةلكلمةواحدة . 
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 تعليم القراءة أساليب -د



6:وهيكمايليتستخدميفتعليمالقراءة،أساليبهناكعدة
 الطريقةاحلرفية - 

 األجبدية الطريقة أو اهلجائية الطريقة احلروفأو بطريقة أيضا الطريقة أوتسمىهذه
مثبعدذلك فواحدا بتعليمحروفاهلجاءواحدا هنا الطريقةاأللفبائيةألناملعلميبدأ

 .يتعلمالطالبقراءةاملقاطعوالكلمة
 الطريقةالصوتية -7

نظرامنحيثانتقالاحلروفإىلاملقاطعإىلالكلمةكانتهذهالطريقةمشاهبةبطريقة
وأمايفالطريقةاحلرفيةفيعلم.ليماحلروفحرفيةولكنهاختتلفعنهامنحيثطريقةتع

على"ص"،ولكنيفالطريقةالصوتيةفيعلمحرف"صاد"مثالعلىأنه"ص"حرف
 ".ص "أنه

 الطريقةاملقطعية - 
.يتعلمالطالب،مبوجبهذهالطريقة،املقاطعأوال،مثيتعلمالكلماتاملؤلفةمنمقاطع

 .فاملدأوالولتعليماملقاطعفالبدمنتعليمحرو
 طريقةالكلمة - 

هذهالطريقةمعاكسةللطريقةاحلرفيةوالطريقةالصوتيةألناملتعلميتعلمالكلمةأوالمث
الكلمة منها تكونت اليت احلروف يتعلم على. يعتمد نفسي أساسي الطريقة وهلذه

 .نهاالكلاالفرتاضبأناملتعلميدركالكلأوال،مثيبدأبإدراكاألجزاءاليتيتكونم
 طريقةاجلملة -1

يتمتعليمالقراءةبطريقةاجلملةبأنيعرضاملعلممجلةقصريةعلىالبطاقةأوالسبورةمث
مرات عدة بعده الطالبمن ويرددها اجلملة املعلم ينطق اجلملة. عن املعلم يزيد مث

 .األوىلكلمةواحدةوينطقهاويرددهاالطالبمنبعده
 الطريقةاجلمعية -6
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وعيوهبايرىم مزاياها أنلكلطريقة اجلمعية الطريقة ؤيدو فإن. األمركذلك، ومادام
دونسواها واحدة التمسكبطرقة الطرقوعدم منمجيع األصواباالستفادة فكما.

وينطبقالوضعذاتهعلىكلمنالطريقة.ذكرسابقاإنللطريقةاحلرفيةمزاياهاوعيوهبا
.ريقةالكلمةوطريقةاجلملةالصوتيةوالطريقةاملقطعيةوط

 
 خطوات تعليم القراءة -ه

2:القراءة،كمايليعليمأماخطواتت
 .يقرأاملعلمالكلماتواجلملمصحوبةمبايوضحمعناها (1
ويطلب.يطلباملعلممنالدارسنيفتحالكتاب،ويقرأأمامهمالكلماتواجلملمرةأخرى (2

 .منهمترديدمايسمعونهبدقة
 .ويطلبمنكلقسمأنيردد.يقسماملعلمالصفإىلقسمنيأوثالثة (3
.عندمايتكونعندالطالبرصيدمناملفرداتوالرتاكيب،يتمعرضنصوصمبسطةعليهم (4

 .مثّيقرأوهناقراءةصامتة
 .يطلبمنهمااللتفاتإليهوتركالكتابمفتوحاأمامهم (5
 .الطالبتلقيأسئلةفهمالنصوالكتابمفتوحأمام (6
 .ينبغيأنتلقىاألسئلةيفالرتتيبالذيتردفيهاإلجاباتيفالنص (7
 .وقديعوداألستاذللنصبدايةمرةأخرىللحصولعلىفكرةمعينة،أوتأكيدمفهوممعني (8
 .جيبأنتكوناألسئلةمنالنوعالذييتطلبإجابياتخمتصرة (9

 .بتكليفغريهإذامليكنلدىالطالبإجابةعنالسؤالاملطروحجي (11
جيبتشجيعاستقاءاإلجاباتمنالنصوذكرعبارتهدونأننشقعلىالطالببتكليفه (11

 .بصياغةجديدةمنعنده
 .يعتمدفنتعليمالقراءةاحلقيقيةعلىطرحالسؤالاملناسب (12

                                                 
7. Al-Ghali Abdullah, Abdul Hamid Abdullah, MenyusunBuku Ajar Bahasa Arab, 

DiterjemahkanolehSudiYahyaHusein, dkk ,Cet 1. (Padang: AkademiaPermata, 2012), 180-187 



 (.صامتة)يقرأالطالبالنصبعدذلكقراءةكاملة (13
 .قدتكونالقراءةاألخريةجهرية (14

 
 القراءة ختباراتإ -و

إىل هتدفاختباراتالقراءة الطالبعلى األقياسقدرة التعرفعلى حرفاهلجائيسرعة
ومعرفة اجلمل، وترتيب املعىن وفهم وفهمها، األسئلة قراءة ومعرفة األشياء، أمساء ومعرفة والكلمة،

8مضموناجلملوتعرفعلىالكلمةالغريبة

هيملعرفةقدرهتميفحتويلالرموزاملكتوبةونلخصأنأهدافاختباراتالقراءةللطالب
والظروففيهحىتميكنأنحنلل قراوا فهممضمونما وملعرفة إىلالنطقأوالصوتالصحيح،

.أخطاءهموحتسنيعمليةتعليمنا
 دجيواندونو باالختبار Djiwandonoرأى استعراضه ميكن القراءة مهارة اختبار أن
واال (Objektif)املوضوعي الذايت (Subjektif)ختبار إجابة. تكون قد أنواعه الذايت االختبار أما

املقروء تلخيصمضمون و قصريًة أم كانت طويلًة األسئلة اختبار. املوضوعينحو االختبار وأما
 ،(arrangement)املزاوجة متعدد من االختيار اختبار(multiple choice)واختبار و
. (complete test)التكملة
:9اختبارمهارةالقراءةإىلمايايل Heatonصنفهياتونوي

كلمة .  مع الصور أو اجلمل أو الكلمة مالءمة حنو االبتدائية، للمرحلة القراءة مهارة اختبار
 .املناِسبة

مع .7 الصور أمساء تقرير املخترب  يطالب فيه واملتقدمة، املتوسطة للمرحلة القراءة مهارة اختبار
 .ملرجّوةوصفهاإىلاللغةا
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 (True-false reading test)أختباراخلطاءوالصواب . 

 .(multiple choice:short text)واختباراالختيارمنمتعددبالنصالقصري . 

 .(multiple choice:longer texts)واختباراالختيارمنمتعددبالنصالطويل .1

 (complete test)اختبارالتكملة .6

 (rearrangement items)ترتيبالكلماتاملعدةترتيباًصحيحاً .2

 (test cloze)"كلوز"اختبار .8

اختبار:القراءةهيمتنوعة،ولكنهناكنوعانرئيساناالختباراتواحتصارامنهذاأنأنواع
.ةالقراءةالذاتيةواختبارالقراءةاملوضوعيةالتانفيهماأشكالعديدةمناختباراتالقراء

القراءةهياتختباراورأىعلياخلويلإنأنواع اختباراالاختباراال: ختيارمنستفهام،
متعدد،اختبارالصوابواخلطأ،اختبارملءالفراغ،اختبارمزاوجةااتوى،اختبارالرتتيب،اختبار

مل،اختباراملفردات،اختبارالقواعد،اختبارمزاوجةأشكالالكلمات،اختبارمزاوجةأشكالاجل
0 .مزاوجةاجلملةوالصورة،اختبارمزاوجةالصورةواجلملة،اختبارفهمالنصالقصري


 تطوير المواد التعليمية: المبحث الثاني 

 مفهوم المواد التعليمية -أ 

املوادالتعليميةهياملوحتوىالتعليميالذيرغبيفتقدميهللطالببغرضحتقيقأهداف
التالميذيفعلمما.مهاريةأووجدانيةتعليميةمعريفيةأو وتنوعت.وهياملضمونالذييتعلمة

صورةهذاااتوىالتعليمي،فقديكوناملادةمطبوعةيفالكتبواملقرراتالتعليميةأوعلىلوحات
وقديكونمادةمصورةكالصورةالثابتةأوأفالم،وقديتخذأشكاال.أوعلىسبوراتأوملصقات

سواءأخرىمن للطالبواملعلمنيعلىحد مألفة تكونغري وقد وقال  .البسيطإىلاملعقد،
                                                 

 72 -6  .ص(م7000دارالفالح،:األردن)ختباراتاللغويةحممدعلىاخلويل،اال0 
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رشديأمحدطعيمةبأناملوادالتعليميةهيجمموعةاخلرباءالرتبويةواحلقائقواملعلوماتاليتيرجى
رادإكساهباتزويدالطالبهبا،واإلجتاهاتوالقيماليتيرادتنميتهاعندهم،أواملهاراتاحلركيةاليتي

املنهج يف املقررة األهداف ضوء يف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق يهدف وقال7 .إياهم،
أوسويانطا القدرة على ليحصلوا الطلبة ليعطيه املعلم يستخدمه ما كل هي التعليمية املواد إن

إىلااتوىبصورةالكفايةاملعينةمثلماخيططاملعلممنقبل،وللحصولعلىاكتسابالتعلمحيتاج
حبوائج األخرىاملناسبة املواد أو املراجع، يفالكتاب، املعلوماتاملكتوبة تسجيالتاملعارفأو

  .الطلبة
يفخاجه الصفأكانتأم يف والتعلم التعليم عملية يف جدا مهمة التعليمية املواد إن

تساعداملعلميفالتعليم،وتسهلالتالميذوكذالكأيضااملوادالتعليميةيفتعليماللغةالعربيةألهنا
.يفالتعلم

احيفالتعليمداملعلموالتالميذللحصولإىلجنوقيلأناملوادالتعليميةكالوسيلةاليتتساع
أوللحصولإىلأهدافالتعليموالتعلمالذيقررتهقبلدخولعمليةالتعليموالتعلميفالصفأو

دالتعليميةاجليدةهياملواداملناسبةحبياةالتالميذومراحلهمأوهياليتاملواومنمثإن.يفاخلارج
.  جتذبالتلميذحنوهويشبعرغباتهوجيدفيهنفسه

 أهمية الكتاب التعليمي -ب 
ركائزه إحدى فهو املنهج، مكونات من أساسيا عنصرا التعليمي الكتاب يشكل

.األساسيةيفأيمرحلةتعليمية
1 :التعليميهوأنالكتاب
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الوعاءالذيحيملاللقمةالسائغةالطيبةأواللقمةاملرةاملذاقاليتنقدمهاللطالباجلائع، ( 
.واملعلمهوالوسيلةأوالواسطةاليتتقدمبواسطتهاهذهاللقمةللطالب

اليتيزودالدارسنيباجلوانبالثقافيةاملرغوبفيها،كماميدهمباخلرباتواملعلوماتواحلقائق (7
.تنمىقدراهتمعلىالنقد،واالجتاهالعقلىحنوأحداثهكجزءمنعمليةالتفهمواالستيعاب

الذيجيعلالعمليةالتعليميةمستمرةبنيالتلميذوبنينفسهحىتحيصلمنالتعليممايريد، ( 
فالكتابباقمعهينظرفيهكلماأراد،ومنمثجندالكتابالتعليمياجليدهوالذيجيذب

.التلميذحنوهويشبعرغباتهوجيدفيهنفسه
يفالتالميذليسفقطللتالميذبل (  الذيحيملاملعلوماتواالجتاهاتاملرادغرسها الوعاء

.للمعلمنيوغريهمأيضا،فهوميدهمباخلرباتواحلقائق،وهومصدرثقايف
 أسس إعداد المواد التعليمية -ج 

يفاألساسعمليةتربوية،إذنفهيعمليةتقومعلىوألنعمليةإعداداملوادالتعليميةهي
التعليمية مناجملاالتاليتينبغيأنتعاجليفاملواد هناك.جمموعةمناألسسواملبادئاملستمدة

:أمرينفيمايتصلباملوادالتعليمية
أوالمهاما:إماأنخنتارمناملوادوالكتباملطروحةيفامليدان،ويفهذهاحلالةتقابلناصعوبتان -أ

وثانيتهماعدموجودمعايريإجرائيةمتفقعليها.وجهإىلهذهاملوادوالكتبمنانتقاداتكثرية
 .لالختيارالسليم

الدراسات -ب قلة يف تتمثل صعوبة تقابلنا احلالة ويفهذه اجلديدة، املواد بإعداد نقوم أن وإما
6 .بادئاليتينبغيأنحتكمهذااإلعدادواملمارساتالعلميةاليتتضعبنيأيدينااألسسوامل

األسسو لألجانبمراعاة العربية لتعليم علىاملؤلفنيومقررىالكتبالتعليمية أصبحلزاما
2 :اآلتية
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 األسسالثقافيةواالجتماعية ( 
 األسسالسيكولوجية (7
 األسساللغويةوالرتبوية ( 


:كمايليمنكلاألسسالتعليميةفالبيانأماو

 افيةواالجتماعيةسسالثقاأل -1
8 :هناكعدةنقاطالبدمراعاهتايفإعداداملوادالتعليميةمنهذهاألسس،فهي

 .مفهومالثقافةبوجهعام،ومفهومالثقافةاإلسالميةبوجهخاص -
 .خصائصالثقافة -
 .عالقةالثقافةبتعليمالعربيةلغريالناطقنيهبا -
 .ااتوىالثقايفيفكتبتعليمالعربيةلغريالناطقنيهبااألموراليتينبغيمراعاهتاعندإعداد -

أساسىمن عنصر فاللغة إيضاح، لشرحأو والثقافةيفحاجة بنياللغة العالقة ملتعد
أننتحدثباللغةمبعزلعنالثقافة، باللغة،والميكننا فنحننعربعنالثقافة الثقافة، عناصر

األوىليفالتعبريعنالثقافةبتعليماللغةلألجانب،فإنفهمفاللغةوعاءالثقافة،وهيالوسيلة
.ثقافةاجملتمعاإلسالميتعدجزءاأساسيامنتعلماللغة

يكونعلى أصدقما فهو وثقافتها اللغاتاملختلفة يصدقعلى األمر كانهذا وإذا
بيد يسريانيدا العربيةوثقافتها العربية،وثقافتهاحيثأناللغة ،ومنالعسريعلىدارساللغة

اللغةالعربيةكلغةأجنبية،أنيفهمهافهمادقيقاأوأنيستخدمهااستخدامادقيقاوحيدادون
.أنيفهممايرتبطهبامنمفاهيمثقافيةمعينة

 األسس السيكولوجية -2
فهوااورالذيتركزمناملعروفأنامل التعليمية، يفالعملية أساسيا علميشكلعنصرا

إالمنأجلع العملية قامتهذه فما التعليمية، اهلدفمنالعملية هو أوالوأخريا وأنه ليه،
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حتقيقأهدافمعينةلدىاملتعلم،ومنمثفإنمعرفةخصائصاملتعلمالنفسيةوالعقليةتعدمطلبا
9 .ضرورياعندإعدادحمتوىاملناهجالدراسية

70:ميمالكتاباملدرسيهيوالشروطالنفسيةاليتجيبمراعاهتاعندتص
 .أنيكونالكتابمناسباملستوىالدارسنيفكريا .أ
 .أنيراعىمبدأالفروقالفردية .ب
اللغة .ج اكتساب على يساعده مبا تنميته على ويساعد التفكري الدارس يف يثري أن

 (.العربية)األجنبية
 .أنتبىناملادةالعلميةوفقاستعداداتالدارسنيوقدراهتم .د
وافعهمويرضىرغباهتمويناسبميوهلم،مبضىأنيدرسأويعرفامليولأنيشبعد .ه

 .والدوافعالعامةللدارسنيالذينيؤلفهلمالكتاب
أنيكوناملؤلفعلىعلمخبصائصالدارسنيالنفسية،وأنيعطيمبايناسبهذه .و

 .اخلصائص،كماعليهأنيستفيدمننتائجالدراساتالنفسيةيفهذاامليدان
يراعىعندالتأليفاملرحلةالعمريةاليتيؤلفهلا،فالصغريغريالكبرييفاكتسابهأن .ز

 .للغةاألجنبية
 .أنتؤلفكتبللموهوبنييفالذكاء،وكتبأخرىملتوسطىالذكاءومندوهنم .ح
عنطريق .ط التغلبعليها حياول يفالكتاباملدرسيمشكلة املقدمة املادة أنهتيئ

 .تعلماللغة
 .حتفزاملادةالدارسعلىاستخداماللغةيفمواقفهاالطبيعيةأن .ي
 .أنيراعىالتكامليفاملادةبنيالكتاباألساسيومصاحباته .ك
أنيقدممادةعلميةمناملواقفاحلياتيةاليتتساعدالدارسعلىالتكيفمعالناطق .ل

 .األصلىللغة
 .فيهالدىالدارسنيأنيعنيالكتابعلىتكويناالجتاهاتوالقيماملرغوب .م
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 األسس اللغوية والتربية -3
هي والرتبية منأصواتومفرداتوتراكيباليتاألسساللغوية املكونة اللغوية املادة

للدارسني،ومدى واألسلوباملناسبيفعرضها تقدميفكتبتعليمالعربيةلغريالناطقنيهبا
وتناولاللغةاملقدمةيفكتبالعربيةكلغةثانيةتقدمعلى.سهولةأوصعوبةتلكاملادةللدارسني

اللغويوالرتبوي)بوى،ومنأنهذيناألساسياناملستوىاللغوىواملستوىالرت يعدانأساسا(
ولذا لتداخلهما، نظرا بينهما الصعبالفصل من ولكن وظيفته منهما لكل كان وإن واحدا
فضلناتقدميهماكأساسواحد،وإنكانبعضالباحثنيفصلبينهما،لكنلكلباحثوجهة

 .يتمييلإليهانظرهعندتقدميهللموضوعوفلسفتهاخلاصةال
 

 تطوير المواد -د 
ةهاالطلبسيطرعليأنيالبدمضموناملناهجالدراسيةمنشيءيكلهاملادةالدراسية

.املعنيلكفاءاتاألساسيةمنأجلحتقيقمعايريالكفاءةلكلمادةيفوحداتالتعليمباوفقا
.تهأنشطمنصلببلهيم،يميفعمليةالتعلهمجزءيهوادامل التدريسلوفقا املركزعملية

 التدريسمبعرفةجناحتميسعلىالتعلم أوفهمنتمكنويعددالطلبةالذينعملية منالسيطرة
 :يفهوادالتعليميةراملييفتطومراعتهاالبدوهناكأمور 7.هذهاملواد

 مستوىالتنمية( 
عندعامةكونقاعدةيأنالذيالبدالشيءاملهميهلدىالطلبةالتنميةااتملة

املواديتطو ر . تفكري قدرة يف اختالفات هناك ألن النمو.الطلبةذلك مراحل إىل استنادا
.ةعمليةالتعلمالبدمنتعديلهاملستوىتقدمالطلباملوادواملعريف،فإن

 الطلبةحمتملة(7
حمتملةؤت املادةالطلبةثر يفتطوير اا. تهذه ميكنأنيتبنيمننتائجاختبارملة
الذينلديهمكميةعالية،وهناكالطلبةاهلرساواملد.وهومايسمىمنقبلالسحبالقبول،
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ويرتبط.خالفاتمعاملدارساليتلديهامآخذمنخفضةبالنسبةإىلاملواداليتجيريتدريسها
:خلصائصالطالبتصنيفاملكوناتإىلKempكيمب

عامةاخلصائصال. 
صائصاخلاصةاخل.7
سياقالتوجه. 
.هتعلمالسياقونقل. 
.أكثريفحتديداملواداملناسبةعنالطلبةتساعدومعرفةكاملة

 

 خصائصاملنطقة( 
أهنباعتبار حول واسعة منطقة خصائصهاا املادية، وغري حيثاملادية عمليةفمن

.ىاختاذجمموعةمناخلصائصمنكلمنطقةالتعليميفإندونيسياجيبأنتكونقادرةعل
مادية،ميكنتصنيفهاجمالإندونيسياإىلاجلبال،والسهولالساحليةةشروطعاملالإذاكانت

وميكن.الناسيفحياهتماليوميةعلىوسوفتؤثرهذهاجملاالتالثالثةبالتأكيد.الشواطىأو
.ريةالريفية،أوبعيدأيضاأنتصنفاملنطقةيفالقرى،واملناطقاحلض

 هيكلالعلمية ( 
Suprayogoسيتمتقسيمكلالعلومعلىعدةمناطقيفالدراسة،وضعسوفرايوغوا

:بنيةاملعرفة،كمايفالشكلالتايل(7008)
 



 










 
 

 


 
 

   
 2.1الشكل رقم 

العلم .أيجزءهوأساسبناءوأيجزءيتممنحقلالدراسةةهممأجزاءعلىوسوفتشملبنية
يفةدراسةميدانيةجملموعةمنالنقاطللمناقشةمهمةللطلبيفوسيتمذلكمنخاللمعرفةبنيةالعلم

.ييدانالعلماملمسحكلتقومبوباملثل،فإنمنطقةالدراسة.املستوىبشكلصحيح
 هاواتساعهاوعمقاملوادواقع(1

 نتائجاملالحظة
 التجربة

 اهليكالالعلمي
 القرآن -
 احلديث -

 اآلدبالثقايف يةعلماإلجتماع اتعلمالطبيعي

 الطب
 تقنية

 ارواء

 الرياضيات
 الجغغرافيا

 فن العمارة
 التكنولوجيا

 علم الفلك

 مزرعة تربية السمك

 البحري

 الصيدلة

 مزرعة تربية الماشية

 زراعة

 إدارة

 إدارة القنون

 صاليتا 

 إقتصادية

 تعليم اإلجتماعية

 السياسية

 علم التربية

 اللغة و اآلدب

 الفلسفة

 الفن

 البيولوجيا

 الكيمياء

 الفيزياء

 اإلجتماع

 علم اإلنسان

 علم النفس

 علم التاريخ



جيبعلىاملعلمنيمعرفةو.منقبلستمرارلبنيةاملعرفةاملوجودةاالهوالبحثاهذ
 .ستوىمنالعمقوحسنتوقيتهاواتساعاملواداليتسيتمتدريسهاامل

عرفةمبةطلبالكميةكبريةمنمبعىنعمقواتساع.املواديفمستوىالتميزعىنالواقعمب
وفقا.ةالطلبلدىتسلسلاملواداليتميكنتعلمهاإىلفإنهيشريأيضا.هتعلميمااجةإىلاحل

اليتجيبهاواتساعاملوادعلىحتديدعمقاكونقادريينبغيأنفاملعلم،ةملستوىتنميةالطلب
القدرةعلىحتديد.الرتتيبالصحيحباملعلمتقدمياملوادعلى،لذلكجيبةلطلباتعلمهاأني

املادةواتساع هاعمق بالطبع هو تأثؤيأن كبريًريثر ا ا يف املعلم جيريلإتقان اليت لمواد
.تدريسها وعالقتها املواد تطوير عملية وصف اليتبوميكن واملؤشرات األساسية الكفاءات

:ينبغيحتقيقهاكمايفالشكلالتايل
1.1 الشكل رقم

 



 

 
واملؤشرات األساسية الكفاءات على املواد تطوير ويستند يف. النظر خالل من

بتطويريشئواحدهوالعناصراخلمسةعلىالنحواملبنيأعاله، بتطويراملواد تقييماملواد
 االعتبار الكفاءةأخذ ونوع املواد تطوير املعرفية،يف الكفاءة كانت إذا حتقيقها، املراد

77.،أواحلركيةوجدانيةال
 مراحل إعداد المواد التعليمية - ه
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الكفاءة
األساسية

 املؤشر

 كفاءةالطلبة -
 املناسبةباحتياجاتالطلبة -
 املناسبةخبصائصاملنطقة -
 العلميةهيكل -
 ها،واتساعهاواقعاملواد،وعمق -

 املواد



 7:يهفختياراملوادالتعليميةااملعايرييفمثةعدة
كانواقعياوأصيالوصحيحاعلميافضاليكونااتوىصادقاإذا:(validity)معيارالصدق .أ

 .عنمتشيهمعاألهدافاملوضوعية
يعتربااتوىمهماحينمايكونلديهقيمةيفحياةالطلبةمع:(significance)معياراألمهية .ب

املهاراتالعقلية بتنمية واملهاراتاليتهتتم والقيم املعرفة جمال من اجلوانباملختلفة تغطية
 .ظيماملعرفةأواالجتاهاتاإلجابيةوأساليبتن

(interest)معيارامليولواالهتمامات .ج يكونااتوىمتمشيامعاهتماماتالطلبةيفاختيار:
 .املوادالتعليميةلوأنهيتناسبمعميولالطلبةومستوىعقوهلموحاجاهتماليها

لتعليمعندمايراعيقدراتالطلبةويكونااتوىقابالل:(learn ability)معيارقابليةالتعليم .د
 .متمشيامعالفروقالفرديةبينهمملبادئالتدرجيفعرضاملوادالتعليمية

إذاكانيشتملأمناطمنالتعليمالنعرتف: (universality)يةملااملعيارالع .ه يعتربااتوىجيدا
باحلدوداجلعرافيةبنيالبشر،ويقدرمايعكسااتوىالصيغةااليةللمجتمعينبغيأنيربط

 .الطلبةبالعاملاملعاصرمنحوله
 
 محتوىالطرق اختيار  .1

هجعنداختيارااتوىفيمايلييفعمليةإعداداملوادالتعليميةعدةأساليبميكنلواضعاملن
 7:أكثرشيوعايفاختيارحمتوىمادةاللغةالعربيةللناطقنيبلغاتأخرى

املناهجاألخرى .أ كلغة: مثلاإلجنليزية اللغاتالثانية ميكنللمعلمأنيسرتشدمبناهجتعليم
 .ثانيةأوكلغةأجنبية
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ميكنللمعلمأنيسرتشدبآراءاخلرباءسواءأكانوامتخصصونيفتعليمالعربية:رأياخلبري .ب
لغويني،أمتربويني،أممنكانتلهصلة معلمني،أمكانوا للناطقنيبلغاتأخرى،أمكانوا

 .وثيقةبامليدان
ناسبهممنويقصدبذلكإجراءدراسةميدانيةحولخصائصالدارسنيوتعرفماي:املسح .ج

 .حمتوىلغوي
 .ويقصدبذلكحتليلاملواقفاليتحيتاجالطالبفيهالالتصالبالعربية:التحليل .د
 تنظيم محتوى المواد التعليمية .3

71:يطرحاخلرباءتصورينلتنظيمحمتوىاملنهج،مها
 -  مراعاة أي ذاهتا، املادة طبيعي يفضوء مرتبا ااتوى تقدمي هو املنطقي الرتتيبالتنظيم

ويفهذاالتنظيمتراعيمبادئالتدرجمنالبسيطإىلاملعقد،.املنطقيللمعلوماتواملفاهيم
 .ومنالسهلإىلالصعب،ومنالقدميإىلاحلديث

التنظيمالسيكولوجيهوتقدميااتوىيفضوءحاجاتالطالبوظروفهماخلاصة،وليس -7
.التنظيمبالرتتيباملنطقيواليلتزمهذا.يفضوءطبيعةاملادةوحدها

76:وأمااملعايرييفتنظيمااتوى،فهيمايلي
 .أ التكامل موقفيف: كل حبيثيؤثر ومواقفالتعليم، ترابطخرباتااتوى بالتكامل واملراد

فتعليماالستماع،مثال،جيبينميتعليم.املوقفاآلخر،وتؤثركلخربةلغويةيفاخلربةاآلخرى
وهكذا.ليمالكالمينميمهاراتاالستماع،وكالمهاينميمهاراتالقراءةوالكتابةالكالم،وتع

 .تتكاملاخلرباتوترتابط
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 .ب االستمرار ولكن: ومتكاملة، خبرباتشاملة اللغة لتعليم األول املستوى يف ااتوى يبدأ أن
كذاتستمربشكلضيقوسطحي،وكلماتقدمنابااتوىإىلمستوياتأعلىاتسعوتعمق،وه

 .عمليةاكتساباخلرباتاللغويةاتساعاوعمقا
ينبغيبهأنتتابعاخلرباتاللغويةفتمهداخلربةالسابقةللخربةالالحقة،وأنيكونهلذاالتتابع:التتابع

منالكلإىلاجلزء،من:منطقتنظيمي،فقدتنظيمي،فقدتبدأاخلرباتاللغويةوتتدرجبالشكلالتايل
.طإىلاملعقد،منالسهلإىلالصعب،مناجلديدإىلالقدمي،مناملقدماتإىلالنتائجالبسي  



 الفصل الثالث

 منهجية البحث
يندرج حتت هذا الفصل منهج البحث ومدخله، و جمتمع البحث وعينته و أسلوب اختيارها، 

وسيعرض الباحث كال . وأدوات البحث، ومصادر البيانات، وأسلوب حتليل البيانات، وإجراءات البحث
 : من هذه احملتويات يف هذا الفصل كما يلي 

 ومدخله البحث نهجم -أ 
فيستخدم حبث حتليل )هناك أهداف يف كل البحوث، منها أن حيصل البحث إنتاجا معينا 

وأما املنهج الذي يستخدمه (. فيستخدم حبث لتجربة فعالة اإلنتاج)و جتربة فعالة اإلنتاج ( احلاجة
طريقة ألهنا (Research & Development)منهج البحث التطويريالباحث يف هذا البحث فهو 

أما املدخل الذي يستخدمه و   .ة اإلنتاجع ن وجتربة فعالاملنتاج اإللحصول تستخدم اليتالبحث 
حيث يتعامل الباحث مع جمتمع البحث وجيمع منهم ، املدخل الكيفي والكمي الباحث هو

 .البيانات بطريقة املالحظة أو املقابلة أو االستبانة أو االختبار
 

 جتمع البحث وعينتهم -ب 
الصف الثاين يف املدرسة دار الصالح الثانوية  طلبةفهو مجيعا البحثجمتمع البحث يف هذأما 

 22عددهم ( IPA)، وتتكون طلبة الصف الثاين من شعبة 2 21-2 21يف العام الدراسي 
وأما عينتها هي . طالبا 22عددهم ( SIAI)طالبا، وشعبة  22عددهم (IPS)طالبا،و شعبة 

 .كفاءهتم يف مهارة القراءة أضعفألن  طالبا 22عددهم (IPS)طلبة الصف الثاين شعبة 
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 أدوات جمع البيانات  -ج 
وأما البيان . مثة عدة أدوات يف مجع البيانات وهي املالحظة واملقابلة و اإلستبانة و اإلختبار

 : من كل األدوات فهي
 املالحظة - 

الوسيلة املستخدمة يف االكتساب خلربات ومعلومات حيث جنمع اخلربات من  هياملالحظة 
حصر االنتباه حنو شئ ما للتعريف عليه وبعبارة أخرى هي .2خالل ما نشاهده أو نسمع عنه

 2.سائل مجع البيانات يف البحوث املختلفةو وفهمه وهي وسيلة هامة من 
. وليحصل الباحث البيانات املطلوبة فيستخدم هنا طريقة املالحظة باملشاركة و املباشرة

أحوال الطلبة يف تنفيذ : املرجوة هي البيناتوأما .ويكون الباحث جزءا من النشاطات التعليمية
 .عملية التعليم والتعلم يف جتريب املواد التعليمية من ميوهلم واهتمامهم ودوافعهم و مواقفهم

 املقابلة -2

يريد الباحث هبذه املقابلة يف هذا البحث جلمع البيانات عن املعلومات من مدرس اللغة يف 
 .تعليم اللغة العربية و خاصة يف مهارة القراءة يف املدرسة دار الصالح الثانوية اإلسالمية مجرب

 ستبانةاإل -2

، 2رتبطة بواقع مع نمستبانة أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق تعترب اال
ويستخدم الباحث هذه األدة جلمع املعلومات عن احلقائق املتعلقة بأحوال الطلبة يف عملية التعلم 
وتعليم اللغة العربية من حيث دوافعهم، والصعوبات اليت يواجهوهنا أثناء التعلم والتعليم من 

د أن ينال املعلومات هبذه اإلستبانة بعبارة أخرى أن الباحث يريو .املعلومات اليت حيتاج إليها الباحث
 :عن
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ستبانة إ ى اخلبري اال هقدم هذوت .عن املواد التعليمية املعدة خبري تعليم اللغة العربية حتكيم . أ
 .بة املواد التعليمية املعدةقبل جتر 

عن املواد التعليمية املعدة بعد  اللغة يف املدرسة دار الصالح الثانوية معرفة رأي معلم  . ب
 .بةتجر التنفيذ 

 بةالتجر  تنفيذ معرفة آراء الطلبة عن املواد التعليمية املعدة بعد  . ج
 االختبار  -2

فاإلختبار القبلي هو . ينقسم االختبار إ ى النوع ن اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي
وأما االختباري البعدي فهو اإلمتحان الذي جيري . االمتحان الذي جيري قبل تقدمي املواد املعدة

 .تقدمي املواد املعدةبعد 
ملعرفة درجات الطلبة قبل تقدمي املادة املعدة، وبقول أخر يعين القبلي  االختبار الباحثوجيري

قبل تقدمي املادة التعليمية املعدة، مث بعد أن قدمت إليهم  ة القراءةالكتشاف كفاءهتم يف مهار 
 .يف القراءةهتم قدر الختبار البعدي ملعرفة مستوى ا الباحثعطيهم ياملعدة فاملادة التعليمية 

 مصادر البيانات -د 
 :البيانات يف هذا البحث فتتكون من مصادرأما 
 كرسات النتائج من املالحظة و اإلستبيان و اإلختبارين  . 
 .الثانوية مجرب" دار الصالح"مدرس اللغة العربية يف املدرسة  .2
 .الثانوية مجرب" دار الصالح"طلبة الصف الثاين يف املدرسة  .2
 اخلرباء .2

 أسلوب تحليل البيانات  -و

 البيانات كل  لتحليلي التحليل اإلحصائي الوصف الباحثستخدم ي
 ة حظالحتليل البيانات من امل - 

أحوال الطلبة يف تنفيذ عملية التعليم ة حظالبتحليل البيانات الواردة يف م الباحث قام 
 .ميوهلم واهتمامهم ودوافعهم و مواقفهم والتعلم يف التجريب املواد التعليمية من



 حتليل البيانات من االستبانة -2

خبري تعليم اللغة العربية  حتكيميقوم الباحث بتحليل البيانات املتوافرة من خالل استبانة 
، واملدرس، والطلبة يف الصف الثاين حنو جتربة املواد التعليمية املعدة عن املواد التعليمية املعدة قبل

املادة التعليمية وصفيا لتصوير آرائهم حنو هذه املادة التعليمية املصصمة وأثرها لتعليم مهارة القراءة 
بعد أن مت التدريب، ويستخدم الباحث املعيار املتعرب لتقومي انتاج التصميم يف هذا البحث كما 

 :1يلى
 1.3الجدول 

 مواصفات نتيجة إختبار الطلبة
 التقدير احلرف ائجالنتفئة 
 ممتاز أ 11 -71
 جيد جدا ب 11-17
 جيد ج 21-27
 مقبول د 21-27
 ضعيف ه 17- 1
 ضعيف جدا و 1-11

 حتليل البيانات من االختبار-2

والبعدي للمجموعة يف حتليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي  ستخدم الباحثي
فعالية املواد مقياس و . أن تع ن فعالية أو أثر املواد التعليمية يف حتصيل الطلبة املتكافئة، يعين

حسب نتيجة اجملموعة وتظهر يف فروق املقياس املعد ى نتيجة الطلبة يف هو التعليمية وعدمها 
 .االختبار القبلي و البعدي

 :(level of significant) ملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معىن t-  testالباحثدم ستخو ي
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t= 
       

 
   

        
   

      

 

 :البيان

M  =معدل النتائج لكل الفرقة) 

N =جمموع عينة 

∑X1
 جمموع النتيجة لكل الطلبة يف الفصل التجرييب= 2

∑X2
 جمموع النتيجة لكل الطلبة يف الفصل الضابط=  2

 البحث إجراءات  -ز

 :2الباحث يف هذا البحث كما يليإن اخلطوات واإلجراءات اليت قام إليها 

 دراسة مبدئية  . 

الظاهرة (ب)تعلم، التعليم و العملية (أ)اصة مايتعلق بــ الباحث هنا باملقابلة واملالحظة، خقوم ي
طة الدراسية اخلملعرفة  ةمستخدمفالحظة أماامل. شكلة اللغويةامل (ج)، النفسية لدى الطالب

واملقابلة مع معلم اللغة العربية ملعرفة خصائص الطلبة واحتياجاهتم والتعلم، عملية التعليم و 
 .ومدى اشرتاكهم فيها واهتمامهم هبااللغة العربية وميوهلم يف تعلم 

 (وضع خطة التطوير)ختطيط  .2

                                                 
 

 . 



ه تلبية ملتطلباتالطالب قوم بتطوير بتحديد االنتاج التعليمي الذي سوف يهنا  الباحثقوم ي
 .اإلجراءات األو ىيف  ي الحظ الباحثوتدليال ملشكالهتم الذ

 تعليميةال املادةتطوير  .2

وتعليمها وتنظيمها حسب بطالال قراءةمهارة لرتقية التعليمية  ةادالباحث هنا بعملية تطوير املقوم ي
، دليل تعليم املادة(أ) :عناصرستة إعداد املواد التعليمة املطورة، على ، وأما املعايري املوجودة

تصميم أسئلة التدريبات (ه)، خالصة(د)، عرض املواد(ج)، من تعليم املادة أهداف خاصة(ب)
 .نتائج االختبار والتغذية الراجعة(و)،ومفاتيح التصحيح

 اخلرباء تصديق .2

 .الحق دليل التحكيم اخلرباءيمية على خرباء احملكم ن مع مالتعل ةادالباحث هنا باملقوم ي

 التعديالت والتصحيحات .1

 .ملالحظة اخلرباءحبثه وفقا  هنا بالتعديل و التصحيح األول بعد نقد الباحثقوم ي

 احملددة امليدانية التجربة .2

 . هنا باملواد التعليمية املطورة على جمموعة حمددة من الطالب الباحثقوم ي

 التعديالت والتصحيحات .2

 .هنا بالتعديل و التصحيح على أسس النتائج احملددة الباحثقوم ي

 عةاملوسالتجربة  .1

 بتصميم مع ن من تصميمات التجربة معمتبعا يف هذه اخلطوة يستخدم الباحث جمموعت ن 
ما أما اخلطوات يف التجربة املوسعة كو . حتليلهاوات مع ن جلميع البيانات وطرائق استخدام أد

 : يلي



 .باالختبار القبلي اختبار قبلي، فقامالباحث .أ 
الثناوية " دار الصالح"غة العربيةيف املدرسة الل معلمو  الطالبهذه املواد إ ى  وقدمالباحث .ب 

 .  عن هذه املواد مملعرفة آرائهجبمرب 
بعد عملية فهم املقروء باالختبار األخري ملعرفة قدرهتم على  اختبار بعدي، فقامالباحث .ج 

 .املعدة ةادالتعليم بامل
دار "ب فيالصاف الثاين من املدرسة طالالاالستبانة على  الباحثوزع يتوزيع االستبانة،  .د 

 .هااملواد التعليمية املعدةوآرائهم عن يف وتعليمها ملعرفة رغبتهمالثانوية " الصالح
حساب فرق، ويكون حبساب نتائج الطلبة يف جمموعة التجربة يف االختبار البعدي ملعرفة  .ه 

 .مدى فعالية املواد التعليمية
 التصحيح والتعديل النهائي  .7

 .بالتعديل و التصحيحعلى أسس النتائج املوسعةهنا  الباحثقوم ي

 مراحل تنفيذ الدراسة -ح

إن شاء اهلل يف تنفيذ هذه الدراسة تبدو يف  الباحثقوم هبا يوأما مراحل اليت قد قام هبا وس
 :اجلدول التايل

 1.3الجدول 
 مراحل تنفيذ الدراسة

 األنشطة رقم
 مايو أبريل مارس فبراير

3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4   2 1 4 
                X الدراسة التمهيدية 

كتابة خطة البحث لتوضيح  
أساسيات البحث واإلطار النظري 

ومناقشتها مع  ومنهجية البحث
 املشرف

X x X              



 

            X X x   إعداداملواد التعليمية ملهارة القراءة 

            x     القراءة إنتاج املواد التعليمية ملهارة 

           X      ريحتكيم اخلب 

          x       تصحيح اإلنتاج 

االختبار القبلي ملقياس قدرة الطلبة يف   
 اللغة العربية قبل جتريبة املواد املصممة

  
     X     

    

         X        تطبيق اإلنتاج واملالحظة 

أثر ومد  االختبار البعدي ملعرفة 
 صالحيةاملواد املصممة

  
      X    

    

توزيع االستبانة على املعلم ن ملعرفة  
 ةاملصمم وادجودة امل

  
      X    

    

        x         2تصحيح اإلنتاج  

مراجعة البحث املكتوب وتصحيح  
األخطاء يف الكتابة باإلشراف من 

 املشرف ن

  

         X X   

 

البحث للمناقشة اليت يقوم هبا تسجيل  
 جملس اجلامعة

  
          

 X   

  X               تنفيذ املناقشة 

 X                تصحيح كتابة البحث بعد املناقشة 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات

وعرض  وحتليلها، املالحظة عرض البيانات من: حيتوي هذا الفصل على 
عرض البيانات من وعرض البيانات من اإلستبيان وحتليلها،  وحتليلها، املقابلةالبيانات من 

حتليل نتيجة و  ينالبيانات من االختبار  وعرضنتيجة إعداد املادة التعليمية وحتليلها،
 .اإلختبارين

قبل ما يعرض الباحث البيانات يقدم الباحث يف أول مرة عن أحوال امليدن 
 :الدراسية وهي املدرسة دار الصالح الثانوية، وهي كما يلي 

 التاريخ و اجلغرافية .أ 

املدرسة دار الصالح الثانوية مجرب هي بعد املدارس يف املعهد دار الصالح اإلسالمي 
يف السنة األوىل أقام الشيخ حممد يوسف . 4991حممد سنة محرب أقامها الشيخ يوسف 

الشعبة الدينية فقط، و بعد سنة فتحت الشعبة العامة موافقة بتقرار الشؤون الدينية 
وهذه املدرسة تقع .  4991يوليو  4التاريخ  D/Wm/MA/011/1999اجلاوي الشرقية رقم 

 .بكال بسار كاليواتس مجرب 52يف الشارع حممد ميني رقم 

 الغاية و البعثة .ب 

 والغاية من هذه املدرسة هي اإلميان و العلم و األخالق الكرمي و العمل الصاحل

 أما البعثة من هذه املدرسة فهي  

 التفقه يف فهم اإلسالم كافة .4
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 اجلهد يف التعلم و الرتبية لرتقية كفاءة الطالب أكادميية كانت أم غريها  .5

 ليمية املنظمةتنمية مصلحة الطالب و مواهبتهم بالتع .3

 اهلدف .ج 

وال يذكر هنا كل . ويقصد باهلدف هنا يعين اهلدف من املنهج يف هذه املدرسة
 . اهلدف من كل الصف و إمنا الصف الثاين من الثانوية

التعميق يف النحو و الصرف، . 5تصحيح القرآن، . 4: اهلدف يف املرحلة األوىل 
 .قراءة الكتب. 1احملادثة اليومية، . 3

قراءة الكتب، . 5فهم القواعد النحوية و الصرفية، . 4: يف املرحلة الثانية اهلدف 
 اإلنشاء. 1احملدثة، . 3

 
فيعرض الباحث بعد إعراض املعلومات عن امليدان الدراسي يف هذا البحث ، ف

النيانات من املالحظة و حتليلها و وعرض البيانات من املالحظة وحتليلها، وعرض 
ان وحتليلها، عرض البيانات من نتيجة إعداد املادة التعليمية وحتليلها، البيانات من اإلستبي

 .وعرض البيانات من االختبارين وحتليل نتيجة اإلختبارين

 رضالبياناتمنالمالحظةوتحليلهاع .أ

قام الباحث باملالحظة على املنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملعرفة 
وأما الكفاءات املنشودة يف مهارة . مستوى الكفاءة املنشودة يف مهارة القراءة

 : القراءة يف منهج الدراسة فهي كما يلي
 استيعاب الطالب يف قراءة اللغة العربية موافقة للموضوع و الرتاكيب البسيطة .4

 طالب انتقاء الفكرة الرئيسية من القراءة استطاعة ال .5
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استطاعة الطالب يف استنتاج املعىن العام يف اجلمل البسيطة حول املادة  .3
 الفعل املضارع، و الفاعل و املفعول، و النعت، و اإلضافة+ برتاكيب أن 

استطاعة الطالب يف تكوين الكلمات إىل اجلملة الصحيحة يف قراءة اللغة  .1
 .دةالعربية مجلة مفي

وبعدما الحظ الباحث أنشطة الطلبة يف عملية التعليم بإستخدام الكتاب 
التعليمي املعد به كان الطلبة يشعرون بالشجاعة يف قراءة النص العريب، حىت 

وهم يستطيعون أن يستنجوا من . تساعد محاسة الطلبة برغبتهم يف القراءة
ة تثري يف ادة املصمماس استنبط الباحث أن املوعلى هذا األس. النص املقروء

 .أنشطة التعليم و يزدد املعلومات اجلديدة لدى الطلبة

 منالمقابلةوتحليلهارضالبياناتع .ب

البيانات املهمة يف هذا البحث مع مدرس  قام الباحث مبقابلة حلصول
 .الثانوية مجرب" دار الصالح"اللغة العربية يف مدرسة 

 املقابلة مع مدرس اللغة العربية .4

" دار الصالح"الباحث باملقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة قام 
م للحصول على 5143الثانوية اإلسالمية مجرب يوم السبت من ماريس 

و حصل . املعلومات عن تعليم وتعلم اللغة العربية خاصة ملهارة القراءة
 :الباحث على املعلومات اآلتية

ب اللغة العربية صنفها الدكتور يستخدم املدرس يف تعليم اللغة العربية كتا .أ 
 هداية و كتاب الصرف وتارة يستخدم كتاب الفقه



11 
 

 
 

و ليس عند الطالب كفاءة أولية يف اللغة العربية و عندهم مشكالت   .ب 
 .كبرية يف مهارة القراءة أي يف فهم النص العريب

واملشكالت اليت يواجها املدرس يف تعليم اللغة العربية هي قلة الفرصة يف  .ج 
للغة العربية و عدم الوسائل املستخدمة إال الكتاب التعليمي تعليم ا

فقط، و طريقة التدريس املستخدمة ال يتغري مبرور الوقت حىت متلل 
وحسب هذه املشكالت يصعب الطالب . الطالب يف تعلم اللغة العربية

 .يف فهم اللغة العربية

 املقابلةمناقشة نتائج  .5

 :و املدرس اللغة العربية كما يلي  اتضحت لنا نتائج املقابلة مع اخلبري
املادة اليت كتبه الباحث على وجه عام هي جيدة وجذابة و مفيدة  . أ

لتحسني كفاءة الطالب يف مهارة القراءة خاصة و فهم اللغة العربية 
 .عامة

و مهمة هلم و هلا  هذه املادة املعدة التعليمية مناسبة مبستوى الطالب  . ب
 .يف قراءة اللغة العربية وفهمهادور مهم لتحسني كفاءة الطالب 

 عرضالبياناتمناالستبيانوتحليلها .ج

 املعلومات املهمة يف هذا البحث إىل وزع الباحث االستبيان حلصول
 .الطالب و مدرس اللغة العربية اخلبري و

 االستبيان مع اخلبري .4
قدم الباحث يف تنفيذ إعداد املادة التعليمية ملهارة القراءة يف اللغة العربية إىل 

و . اخلبري يف جمال تعليم اللغة العربية وهو الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم
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عقد الباحث للحصول على اإلقرتاحات واملداخالت حول املادة املعدة هبا 
 ةو حصل الباحث املعلومات اآلتي. لتصحيحها

 1.  4اجلدول 

 النتيجة
 األسئلة

الناصر 
 الرقم للتحكيم

3 5 4 
V   عدد املفردات 

اجلانب 
 4 اللغوي

V   املعاجلة النحوية 
 V  استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 
 V  الرتتيب يف الكتابة 

V   الوضوح يف اهلدف املعريف 
اجلانب 
الوجداينالوضوح يف اهلدف   V  5 التعليمي  

 V  الوضوح يف اهلدف احلركي 
V   أشكال التدريبات  

 
V   أشكال النشاطات 
V   الوسيلة املستخدمة 

 V  الطريقة املستخدمة 
 V  السهولة يف التعليم 

اجلانب 
 النفسي

3 V   مالئمة حلاجة الطالب 
V   الصورة 

 V  الوضوح يف اختيار املوضوعات 
اجلانب 
 الصلة بني املواد  V  1 الثقايف

 V  األسئلة لقياس قدرة الطالب 



14 
 

 
 

 V  التناسب مع مهارة  القراءة 
V   سعة املواد ودقتها 

 V  الرتتيب يف تقدميه 
=  4. جيد=  5. جيد جدا=  3: املعىن من كل األرقام يف النتيجة هو 

 .مقبول
التدريباتحتىتساعدطالقةالطلبةزيادة" أما املداخالت منه فهو يقول 

 " فيمهارةالقراءة
تاب شعورهم و قدرهتم بعد التعلم باستخدام الك عن ستبيان للطالباإل .5

 التعليمي

يانات عن شعور الطالب و قدرهتم بقدم الباحث االستبيان حصوال على ال
طالبا  ينعشر أربعةو م إىل 5143أبريل  51الذي قدمه الباحث يوم األثنني 

 :ينة البحث بعد التعلم باستخدام الكتاب املعد به كما يف اجلدول اآليتكع
 1. 5 اجلدول

 باستخدام هذا الكتاب اجلديد ؟ ماذا تشعر السؤال
 غري مألوف مألوف مسرتيح مسرتيح جدا اختيار اإلجابة
 - طالب 1 طالب 1 طالب 9 عدد الطالب

 1. 3 اجلدول
 غة العربية باستخدام الكتاب التعليميالقراءة يف اللاستفادة الطالب يف تعلم مهارة 

 د باستخدام هذا الكتاب اجلديد ؟تستفيهل  السؤال
 غري موجود قليل كثري كثري جدا اختيار اإلجابة
 - طالب 2 طالب 1 طالبا 44 عدد الطالب
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 1. 1 جدول
 لرتقية مهارة القراءة التعليميرأي الطالب يف أمهية الكتاب 

 ؟ لرتقية مهارة القراءة هذا الكتاب اجلديد عنكيف رأيك  السؤال
 مهمغري  مألوف مهم جدا مهم اختيار اإلجابة
 - طالب 1 طالب 2 طالبا 45 عدد الطالب

 
 1. 2 جدول

 ب بأنفسهم باستخدام الكتاب التعليميمذاكرة الطال
 هذا الكتاب اجلديد ؟ إذا تدرس بنفسك كيف السؤال

 اليستطيع صعب يستطيع سهل اختيار اإلجابة
 - طالبا 41 طالبا 41 طالب 1 عدد الطالب

 1. 4 جدول
 رأي الطالب يف قدرة قراءة اللغة العربية

 هل تستطيع أن تقرأ النص العريب هبذا الكتاب اجلديد ؟ السؤال
 صعب جدا صعب سهل سهل جدا اختيار اإلجابة
 - طالبني طالبا 51 طالبني عدد الطالب

 1. 1 جدول
 غبة الطالب يف قراءة اللغة العربيةر 

 يف قراءة اللغة العربية ؟ ترغبكيف رأيك هل  السؤال
 الحيب مألوف حيب حيب جدا اختيار اإلجابة
 - طالب 1 طالب 9 طالب 1 عدد الطالب
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 االستبيان للمدرس .3

قدم الباحث إنتاج إعداد املادة التعليمية ملهارة القراءة يف اللغة العربية إىل 
وزع و . م5143ماريس  9السبتمدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة يوم 

وحصل على التقدير كما يف . الباحث االستبيان فيها العناصر لتقديرها
 : اجلدول الآليت

 1. 1 اجلدول
 عربية عن الكتاب املعد بهالتقدير من مدرس اللغة ال

 النتيجة
 األسئلة

الناصر 
 الرقم للتحكيم

3 5 4 

V   عدد املفردات 
اجلانب 
 4 اللغوي

V   املعاجلة النحوية 
 V  استخدام احلروف ونوعها ومقياسها 
 V  الرتتيب يف الكتابة 
 V  الوضوح يف اهلدف املعريف 

اجلانب 
اهلدف الوجداينالوضوح يف   V  5 التعليمي  

 V  الوضوح يف اهلدف احلركي 
V   أشكال التدريبات  

 
V   أشكال النشاطات 
 V  الوسيلة املستخدمة 
 V  الطريقة املستخدمة 
 V  اجلانب  السهولة يف التعليم

 3 النفسي
V   مالئمة حلاجة الطالب 
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 V  الصورة 
V   الوضوح يف اختيار املوضوعات 

اجلانب 
 الثقايف

1 

 V  الصلة بني املواد 
 V  األسئلة لقياس قدرة الطالب 

V   التناسب مع مهارة  القراءة 
 V  سعة املواد ودقتها 
 V  الرتتيب يف تقدميه 

 
 :املعىن من كل األرقام من النتيجة هو 

 جيد جدا أو مناسب جدا=  3
 جيد أو مناسب=  5
 مقبول=  4
 

 وتحليلهايةمادةالتعليمالعرضالبياناتمننتيجةإعداد .د

حصل الباحث على مجع الدروس لتعليم مهارة القراءة مكتوبا يف 
. الذي يتكون من ستة الدروس" العربية حوالينا " الكتاب التعليمي حتت عنوان 

ولكل درس تتضمن من الكفاءة األساسية اليت ينبغي على الطالب أن حيصل 
د تعلمه، واملادة اليت يتعلمها الطالب، والنشاطات التعليمية اليت ترتكز عليها بع

وأما حمتوى الكتاب املعد . يف قراءة اللغة العربية وقواعدها وطرقها وتدريباهتا
للطالب فيرتتب الباحث خطة التدريس اليت تشري إىل معيار الكفاءة، والكفاءة 
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التعليمية، واخلربات أو األنشطة  األساسية، واملؤشرات أو املدلوالت، واملواد
 :التعليمية كما يف اجلدوال اآليت 

خطةالتدريسلتعليممهارةالقراءة

 اللقاءاألول

 م5143أبريل،  1اإلثنني، :  الوقت و التاريخ  -4

 مهارة القراءة:   املادة -5

 الفصل الثاين من املدرسة الثانوية :   املرحلة -3

 سياحة رامباغان مجرب:   املوضوع -1

 دقيقة x32  5:  زمن الدرس -2

 النحو والرتمجة :   الطريقة -4

 الكتاب املدرسي، السبورة، القلم ، القرطاس :   الوسيلة -1

  األهداف -1

 . استنتاج املعىن العام من النص املقروء: اهلدف العام  -4

 :األهداف اخلاصة  -5

 أن يقدر الطالب على قراءة النص املقروء بالصواب .أ 

 النص املقروءأن يقدر الطالب على فهم  .ب 

 .أن يقدر الطالب على فهم اجلمل يف فقرة كاملة .ج 

 أن يقدر الطالب على إجياد املعىن و الفكرة جبيد .د 

 



24 
 

 
 

 اإلجراءات

 المقدمة .أ

 القاء السالم (4

 قراءة كشف احلضور والغياب (5
 اعداد السبورة (3

 ربط الدرس بالدروس املاضية (1

شرحمعنىالمفردات .ب
 ينطق املعلم املفردات اجلديدة -4

 لم على السبورة املفردات اجلديدةيكتب املع -5

 يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة -3

 يعطي املعلم املثال بوضع اجلملة املفيدة -1

 عرضالمادة .ج

يقرأ املعلم النص بغري الرتمجة، ويشرح بعض األساليب الغريبة، والطالب  -4
 يستمعون اليه

 يعطي املعلم فرصة حلظة للطالب لفهم النص -5

 األسئلةاإلستيعابية .د

يوجه املعلم األسئلة واحدة فواحدة بوضوح الصوت واللهجة من غري  -4
 الرتمجة 

 وجييب الطالب مجيع األسئلة صحيحة -5

المعالجةالنحوية .ه
 يشرح املعلم الفاعل و املفعول .4
 يأيت املعلم بأمثلة الفاعل و املفعول .5
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 يطلب املعلم من الطالب أن يذكر أمثلة أخرى بالتدريب عن املعاجلة النحوية .3

 التدريبات .و

 التدريباألول .1

 من الطالب أن جييب األسئلة بإمأل الفراغ وفقا للنص يطلب املعلم

 التدريبالثاني .2

 يطلب املعلم من الطال أن يزوجوا بني املفردات القائمتني حسب فهمهم للنص

 اخلطوات و اإلسرتاجية يف التعليم

 النقط
 أنشطة التعليم و خطواته

 الوقت

 التمهيد
 دقائق 42

 يدخل املدرس الفصل
يلقي املدرس السالم إىل الطالب وهم يردونه مث يسأل املدرس عن 

 أحواهلم اليوم
 يقرأ املدرس كشف احلضور

يعلم املدرس املادة اليت سيتعلمها الطالب وما هي الكفاءة األساسية 
 .ومؤثرات النجاح اليت ال بد أن حيصل عليها

املوضوعات اليت سيتعلمها الطالب  يلقي املدرس متهيدا للدخول على
 "سياحة رامباغان مجرب"

 النشاط الرئيس
 دقائق 11

 يقرأ املدرس املفردات اجلديدة و يشرح معناها
 يقرأ املدرس النص بوضوح كلمة فكلمة و يستمع الطالب

 يسأل الطالب عما مل يفهموها من مضمون النص و جييب عنه املدرس
 فهم الطالب النص بتدريبهميقوم املدرس بتقومي 

يسأل املدرس حول املواد اليت مت تعليمها إىل الطالب تقوميا لفهم  اإلختتام



23 
 

 
 

 الطالب مثل املادة املدروسة دقائق 42
يأمر املدرس الطالب بالسؤال حول موضوع النص عن املشكلة يف فهم 

 النص
باللغة العربية لرتقية يوصي املدرس بالتعليم اجليد و االلتزام بتمرين القراءة 

 مهارة القراءة
 "احلمد هلل رب العاملني" خيتم املدرس الدرس بقراءة محدلة 

 

خطةالتدريسلمهارةالقراءة

 اللقاءالثاني

 5143أبريل،  42اإلثنني، :  اليوم والتاريخ  -4

 مهارة القراءة:   املادة -5

 الفصل الثاين من املدرسة الثانوية :   املرحلة -3

 واتو أولو:   املوضوع -1

 دقيقة x32  5:  زمن الدرس -2

 النحو والرتمجة :   الطريقة -4

 الكتاب املدرسي، السبورة، القلم ، القرطاس :   الوسيلة -1

  األهداف -1

 . استنتاج املعىن العام من النص املقروء: اهلدف العام  .4

 :األهداف اخلاصة  .5

 أن يقدر الطالب على قراءة النص املقروء بالصواب .4

 الطالب على فهم النص املقروءأن يقدر  .5
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 .أن يقدر الطالب على فهم اجلمل يف فقرة كاملة .3

أن يقدر الطالب على إجياد املعىن و الفكرة جبيد .1

 اإلجراءات

 المقدمة .أ

 القاء السالم -4

 قراءة كشف احلضور والغياب -5
 اعداد السبورة -3

 ربط الدرس بالدروس املاضية -1

شرحمعنىالمفردات .ب
 اجلديدةينطق املعلم املفردات  -4

 يكتب املعلم املفردات اجلديدة على السبورة -5

 يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة -3

 يعطي املعلم املثال بوضع اجلملة املفيدة -1

 عرضالمادة .ج

يقرأ املعلم النص بغري الرتمجة، ويشرح بعض األساليب الغريبة، والطالب  -4
 يستمعون اليه

 يعطي املعلم فرصة حلظة للطالب لفهم النص -5

 ئلةاإلستيعابيةاألس .د

يوجه املعلم األسئلة واحدة فواحدة بوضوح الصوت واللهجة من غري  -4
 الرتمجة 

 وجييب الطالب مجيع األسئلة صحيحة -5

المعالجةالنحوية .ه
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 يشرح املعلم النعت .4
 يأيت املعلم بأمثلة النعت .5
 يطلب املعلم من الطالب أن يذكر أمثلة أخرى بالتدريب عن املعاجلة النحوية .3

 التدريبات .و

 التدريباألول .3

 من الطالب أن جييب األسئلة برتتيب اجلمل يطلب املعلم

 التدريبالثاني .4

يطلب املعلم من الطالب أن خيرتوا النعت أو املنعوت يف التدريب على املعاجلة 
 النحوية

 اخلطوات و اإلسرتاجية يف التعليم

 النقط
 أنشطة التعليم و خطواته

 الوقت

 التمهيد
 دقائق 41

 املدرس الفصليدخل 
يلقي املدرس السالم إىل الطالب وهم يردونه مث يسأل املدرس عن 

 أحواهلم اليوم
 يقرأ املدرس كشف احلضور

يعلم املدرس املادة اليت سيتعلمها الطالب وما هي الكفاءة األساسية 
 .ومؤثرات النجاح اليت ال بد أن حيصل عليها

املوضوعات اليت سيتعلمها الطالب يلقي املدرس متهيدا للدخول على 
 "واتو أولو"

 النشاط الرئيس
 دقائق 21

 يقرأ املدرس املفردات اجلديدة و يشرح معناها
 يقرأ املدرس النص بوضوح كلمة فكلمة و يستمع الطالب
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 يسأل الطالب عما مل يفهموها من مضمون النص و جييب عنه املدرس
 النص بتدريبهميقوم املدرس بتقومي فهم الطالب 

 اإلختتام
 دقائق 41

يسأل املدرس حول املواد اليت مت تعليمها إىل الطالب تقوميا لفهم 
 الطالب مثل املادة املدروسة

يأمر املدرس الطالب بالسؤال حول موضوع النص عن املشكلة يف فهم 
 النص

ية لرتقية يوصي املدرس بالتعليم اجليد و االلتزام بتمرين القراءة باللغة العرب
 مهارة القراءة

 "احلمد هلل رب العاملني" خيتم املدرس الدرس بقراءة محدلة 
 

خطةالتدريسلتعليممهارةالقراءة
اللقاءالثالث

  5143أبريل،  51السبت، : اليوم و التاريخ   -4

 مهارة القراءة:   املادة -5

 الفصل الثاين من املدرسة الثانوية :   املرحلة -3

 فافوما:   املوضوع -1

 دقيقة x32  5:  زمن الدرس -2

 النحو والرتمجة :   الطريقة -4

 الكتاب املدرسي، السبورة، القلم ، القرطاس :   الوسيلة -1

  األهداف -1

 . استنتاج املعىن العام من النص املقروء: اهلدف العام  -4
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 :األهداف اخلاصة  -5

 أن يقدر الطالب على قراءة النص املقروء بالصواب .أ 

 فهم النص املقروءأن يقدر الطالب على  .ب 

 .أن يقدر الطالب على فهم اجلمل يف فقرة كاملة .ج 

 أن يقدر الطالب على إجياد املعىن و الفكرة جبيد .د 

 اإلجراءات

 المقدمة .أ

 القاء السالم .4

 قراءة كشف احلضور والغياب .5
 اعداد السبورة .3

 ربط الدرس بالدروس املاضية .1

شرحمعنىالمفردات .ب
 ينطق املعلم املفردات اجلديدة -4

 املعلم املفردات اجلديدة على السبورةيكتب  -5

 يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة -3

 يعطي املعلم املثال بوضع اجلملة املفيدة -1

 عرضالمادة .ج

يقرأ املعلم النص بغري الرتمجة، ويشرح بعض األساليب الغريبة، والطالب  -4
 يستمعون اليه

 يعطي املعلم فرصة حلظة للطالب لفهم النص -5

 اإلستيعابيةاألسئلة .د
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يوجه املعلم األسئلة واحدة فواحدة بوضوح الصوت واللهجة من غري  -4
 الرتمجة 

 وجييب الطالب مجيع األسئلة صحيحة -5

المعالجةالنحوية .ه
 الفعل املضارع+ يشرح املعلم أن  .4
 الفعل املضارع+ يأيت املعلم بأمثلة أن  .5
 املعاجلة النحويةيطلب املعلم من الطالب أن يذكر أمثلة أخرى بالتدريب عن  .3

 التدريبات .و

 التدريباألول .1

 من الطالب أن جييب األسئلة برتتيب اجلمل يطلب املعلم

 التدريبالثاني .2

 يطلب املعلم من الطالب أن ميأل الفراغ من اجلملة حسب فهمهم للنص
 التدريب الثالث .3

 يطلب املعلم من الطالب أن خيرتوا اجلواب املناسب عن املعاجلة النحوية

 

  



29 
 

 
 

 طوات و اإلسرتاجية يف التعليماخل

 النقط
 أنشطة التعليم و خطواته

 الوقت

 التمهيد
 دقائق 41

 يدخل املدرس الفصل
يلقي املدرس السالم إىل الطالب وهم يردونه مث يسأل املدرس عن 

 أحواهلم اليوم
 يقرأ املدرس كشف احلضور

الكفاءة األساسية يعلم املدرس املادة اليت سيتعلمها الطالب وما هي 
 .ومؤثرات النجاح اليت ال بد أن حيصل عليها

يلقي املدرس متهيدا للدخول على املوضوعات اليت سيتعلمها الطالب 
 "فافوما"

 النشاط الرئيس
 دقائق 11

 يقرأ املدرس املفردات اجلديدة و يشرح معناها
 يقرأ املدرس النص بوضوح كلمة فكلمة و يستمع الطالب

 الطالب عما مل يفهموها من مضمون النص و جييب عنه املدرسيسأل 
 يقوم املدرس بتقومي فهم الطالب النص بتدريبهم

 اإلختتام
 دقائق 41

يسأل املدرس حول املواد اليت مت تعليمها إىل الطالب تقوميا لفهم 
 الطالب مثل املادة املدروسة

املشكلة يف فهم يأمر املدرس الطالب بالسؤال حول موضوع النص عن 
 النص

يوصي املدرس بالتعليم اجليد و االلتزام بتمرين القراءة باللغة العربية لرتقية 
 مهارة القراءة

 "احلمد هلل رب العاملني" خيتم املدرس الدرس بقراءة محدلة 
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خطةالتدريسلتعليممهارةالقراءة
 اللقاءالرابع

 5143أبريل،  55اإلثنني، :  اليوم والتاريخ  -4

 مهارة القراءة:   املادة -5

 الفصل الثاين من املدرسة الثانوية :   املرحلة -3

 كولدن ماركية:   املوضوع -1

 دقيقة x31  5:  زمن الدرس -2

 النحو والرتمجة :   الطريقة -4

 الكتاب املدرسي، السبورة، القلم ، القرطاس :   الوسيلة -1

  األهداف -1

 . استنتاج املعىن العام من النص املقروء: اهلدف العام  -4

 :األهداف اخلاصة  -5

 أن يقدر الطالب على قراءة النص املقروء .أ 

 أن يقدر الطالب على فهم بالنص .ب 

 .أن يقدر الطالب على فهم اجلمل يف فقرة كاملة .ج 

 أن يقدر الطالب على إجياد املعىن و الفكرة جبيد .د 
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 اإلجراءات

 المقدمة .أ

 المالقاء الس (4

 قراءة كشف احلضور والغياب (5
 اعداد السبورة (3

 ربط الدرس بالدروس املاضية (1

شرحمعنىالمفردات .ب
 ينطق املعلم املفردات اجلديدة -4

 يكتب املعلم املفردات اجلديدة على السبورة -5

 يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة -3

 يعطي املعلم املثال بوضع اجلملة املفيدة -1

 عرضالمادة .ج

النص بغري الرتمجة، ويشرح بعض األساليب الغريبة، والطالب يقرأ املعلم  -4
 يستمعون اليه

 يعطي املعلم فرصة حلظة للطالب لفهم النص -5

 األسئلةاإلستيعابية .د

يوجه املعلم األسئلة واحدة فواحدة بوضوح الصوت واللهجة من غري  -4
 الرتمجة 

 وجييب الطالب مجيع األسئلة صحيحة -5

المعالجةالنحوية .ه
 اإلضافة يشرح املعلم .4
 يأيت املعلم بأمثلة اإلضافة .5
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 يطلب املعلم من الطالب أن يذكر أمثلة أخرى بالتدريب عن املعاجلة النحوية .3

 التدريبات .و

 التدريباألول .1

 من الطالب أن يصححوا اخطأ يطلب املعلم

 التدريبالثاني .2

 يطلب املعلم من الطالب أن خيرتوا الصورة املناسبة باجلملة
 التدريب الثالث .3

 ب املعلم من الطالب أن يركبوا الكلمة برتكيب اإلضافة يف املعاجلة النحويةيطل

 

 اخلطوات و اإلسرتاجية يف التعليم

 النقط
 أنشطة التعليم و خطواته

 الوقت

 التمهيد
 دقائق 41

 يدخل املدرس الفصل
يلقي املدرس السالم إىل الطالب وهم يردونه مث يسأل املدرس عن 

 أحواهلم اليوم
 يقرأ املدرس كشف احلضور

يعلم املدرس املادة اليت سيتعلمها الطالب وما هي الكفاءة األساسية 
 .ومؤثرات النجاح اليت ال بد أن حيصل عليها

يلقي املدرس متهيدا للدخول على املوضوعات اليت سيتعلمها الطالب 
 "كولدن ماركية"

 النشاط الرئيس
 دقائق 11

 اجلديدة و يشرح معناهايقرأ املدرس املفردات 
 يقرأ املدرس النص بوضوح كلمة فكلمة و يستمع الطالب
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 يسأل الطالب عما مل يفهموها من مضمون النص و جييب عنه املدرس
 يقوم املدرس بتقومي فهم الطالب النص بتدريبهم

 اإلختتام
 دقائق 41

لفهم يسأل املدرس حول املواد اليت مت تعليمها إىل الطالب تقوميا 
 الطالب مثل املادة املدروسة

يأمر املدرس الطالب بالسؤال حول موضوع النص عن املشكلة يف فهم 
 النص

يوصي املدرس بالتعليم اجليد و االلتزام بتمرين القراءة باللغة العربية لرتقية 
 مهارة القراءة

 "احلمد هلل رب العاملني" خيتم املدرس الدرس بقراءة محدلة 
 

 البياناتمناالختباروتحليلهاعرض .ه

 نتائج االختبار القبلي .4

م ملعرفة قدرة 5143 ماريس 1م الباحث االختبار القبلي يوم اإلثنني قد
و اختار . الطالب يف قراءة اللغة العربية قبل القيام بتجربة الكتاب املعد به

دار "يف مدرسة  IPSالباحث أربعة وعشرين طالبا للصف الثاين شعبة 
وهم الضعفاء يف فهم الثانوية اإلسالمية مجرب على اقرتاح مدرسهم، " حالصال
 :و حصل الباحث على النتائج كما يف اجلدول اآليت. القراءة
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 1. 9 اجلدول
 نتائج الطالب يف االختبار القبلي

 اسم الطالب النمرة
 االختبار

فهم  القواعد الدرجة النتيجة
 املقروء

 ضعيف جدا 11 51 51 أمحد فارح حمبويب . 4
 مقبول 41 52 32 فطرية روسا .5
 ضعيف 22 51 32 مزمل رمضاين. م .3
 ضعيف جدا 11 52 42 حممد ذو الفكر مولدي .1
 ضعيف جدا 12 51 52 سيت نور فريدة .2
 ضعيف  21 51 31 ودياس مولدة .4
 ضعيف جدا 12 52 51 دينا حمبة األحدنية .1
 ضعيف جدا 12 51 52 فائقة ديان نافسة .1
 ضعيف جدا 11 52 42 حاستني إيكا فامتوايت .9

 ضعيف جدا 11 51 51 إمام مظفر .41
 ضعيف جدا 52 42 41 إيفان مشس اهلادي .44
 ضعيف جدا 32 42 51 .ن.مليا فوسفيتا ساري  .45
 ضعيف جدا 11 42 52 نيلة السعادة .43
 ضعيف جدا 32 42 51 أمحد فريمان حقيقي .41
 ضعيف جدا 32 51 42 أمحد سديس .42
 ضعيف جدا 12 52 51 عايف ولنداري .44
 ضعيف جدا 12 51 52 إقبال أمحد شاليب .41
 ضعيف جدا 12 52 51 حممد أيوب سيف الرجال .41
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 ضعيف جدا 12 52 51 حممد عارف رمحن حاكم .49
 ضعيف جدا 32 51 42 نيكن فوسفيتا إندراساري .51
 ضعيف جدا 32 51 42 فوروانيجسيهرستيانا  .54
 ضعيف جدا 11 52 42 رافعة احلسنة .55
 ضعيف جدا 11 51 51 سري وحيوين .53
 ضعيف جدا 12 52 51 إيكا سفتيا سنديتا .51

 4112 212 211 اجملموع
 14،1 54 51،1 الدرجة املعدلة

 
سابقة يتبني لنا أن معدل الإىل نتائج اختبار الطالب  بعدما الحظ الباحث
 جدا أو بتقدير ضعيف 14،1مستوى الطالب هو 

نظرا إىل اجلدول السابق يتضح لنا أن نتائج الطالب يف االختبار القبلي 
 :بتصنيفها كما يلي

 طالب 1 =  درجة جيد جدا .أ 

 طالب 1=   درجة جيد  .ب 

 طالب 4=   دردة مقبول .ج 

 طالب 5=   درجة ضعيف .د 

 طالب 54=  درجة ضعيف جدا .ه 

توضيحا ملعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالب يف االختبار القبلي كما يف 
 اجلدول
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 1. 41 اجلدول

 نسبة مائوية لنتائج االختبار القبلي

 نسبة مائوية الدرجة عدد الطالب مسافة حتديد النتيجة النمرة
 ...% ممتاز 1 91-411 4
 ... % جيد جدا 1 11-19 5
 ... % جيد 1 11-19 3
 % 1،5 مقبول 4 41-49 1
 % 1،3 ضعيف 5 24-29 2
 % 11،2 ضعيف جدا 54 1-21 4

 %411 51 اجملموع
 

يتضح لنا من هذا اجلدول أن قدرة الطالب يف قراءة اللغة العربية وفهمها قبل 
و  مقبولعلى مستوى %  1،5تطبيق التجربة باستخدام الكتاب املعد به 

. ضعيف جداعلى مستوى %  11،2و  ضعيفعلى مستوى %  1،3
 :ملعرفة النتيجة املعدلة، يستخدم الباحث الرمز كما يلي

 جمموعة الدرجة
 X  411%  = الدرجة املعدلة 

 جمموع الطالب    
واملعرفة من نتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدمة به يف هذا 
البحث أن قدرة الطالب يف قراءة اللغة العربية وفهمها يف الرتاكيب البسيطة 

 14،11على مستوى ضعيف جدا، ألن معدل نتائجهم 
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 نتائج االختبار البعدي .5

املادة يف الكتاب بعد تطبيق التجربة يف مدة ستة لقاءات حىت يتم تعليم 
املعدة به، قدم الباحث االختبار البعدي ، وحصل الباحث على النتائج كما 

 :يلي
 1. 44 اجلدول

 يف االختبار البعدي لطالبنتائج ا
 

 اسم الطالب النمرة
 االختبار

 الدرجة النتيجة
 فهم املقروء القواعد

 جيد 12 11 32 أمحد فارح حمبويب . 4
 ممتاز 411 21 21 فطرية روسا .5
 جيد جدا 11 11 11 مزمل رمضاين. م .3
 جيد 11 11 31 حممد ذو الفكر مولدي .1
 جيد 12 11 32 سيت نور فريدة .2
 جيد جدا 91 12 12 ودياس مولدة .4
 جيد 12 12 31 دينا حمبة األحدنية .1
 جيد 11 32 32 فائقة ديان نافسة .1
 مقبول 42 32 31 حاستني إيكا فامتوايت .9

 جيد 12 11 32 إمام مظفر .41
 مقبول 42 11 52 إيفان مشس اهلادي .44
 جيد 11 11 31 .ن.مليا فوسفيتا ساري  .45
 جيد جدا 11 12 32 نيلة السعادة .43
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 جيد 12 11 32 أمحد فريمان حقيقي .41
 جيد 12 11 32 أمحد سديس .42
 جيد جدا 11 11 11 عايف ولنداري .44
 جيد 11 32 32 أمحد شاليبإقبال  .41
 جيد 12 11 32 حممد أيوب سيف الرجال .41
 جيد جدا 11 11 11 حممد عارف رمحن حاكم .49
 جيد 11 11 31 نيكن فوسفيتا إندراساري .51
 جيد جدا 11 12 32 رستيانا فوروانيجسيه .54
 جيد جدا 11 12 32 رافعة احلسنة .55
 جيد جدا 11 11 11 سري وحيوين .53
 جيد 12 11 32 إيكا سفتيا سنديتا .51

 4131 911 121 اجملموع
 14،52 11،1 32،1 الدرجة املعدلة
 

بعدما الحظنا إىل نتائج اختبار الطالب السابقة يتبني لنا أن معدل مستوى 
 نتائج لقد ارتفع مستوى . أو بتقدير جيد 14،52هو  نتائج الطالب

 ...% الطالب بعد استخدام الكتاب املعد به إىل 
نظرنا إىل اجلدول السابق يتضح لنا أن نتائج الطالب يف االختبار البعدي 

 :بتصنيفها كما يلي
 الب واحدط=   درجة ممتاز  .أ 

 طالب 1=  درجة جيد جدا  .ب 

 طالبا 41=   درجة جيد  .ج 
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 طالب واحد=   درجة مقبول .د 

 طالب 1=   درجة ناقص .ه 

ملعرفة درجة التكرار عن نتائج الطالب يف االختبار البعدي كما يف تصنيفا 
 :اجلدول اآليت

 1. 45 اجلدول

 نسبة مائوية لنتائج االختبار

 نسبة مائوية الدرجة عدد الطالب مسافة حتديد النتيجة النمرة
 %1،5 ممتاز 4 91-411 4
 % 33،3 جيد جدا 1 11-19 5
 % 21،3 جيد 41 11-19 3
 % 1،5 مقبول 4 41-49 1
 % 1 ضعيف 1 24-29 2
 %1 ضعيف جدا 1 1-21 4

 %411 51 اجملموع
يتضح لنا من هذا اجلدول أن قدرة الطالب يف قراءة اللغة العربية وفهمها قبل 

على مستوى ممتاز و %  1،5تطبيق التجربة باستخدام الكتاب املعد به 
 1،5 على مستوى جدا و%  21،3على مستوى جيد جدا و % 33،3

 .على مستوى مقبول % 

 االختبار القبلي و البعدي للمجموعتني  ةجحتليل نتي .3
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فيقوم الباحث بتحليل  إختباري القبل و البعدا طبق الباحث وبعدم
و يستخدم الباحث الرموز اإلحصائي . نتيجة كليهما لنيل البيانات الصادقة

 :وأما النتيجة فهي كما يلي (. T-test" )ت"إختبار 

 1. 43 اجلدول

 T-testالرموز اإلحصائي إختبار 

 الفصل التجرييب الفصل الضابط الرقم
X1 X1

1 X2 X2
2 

4 11 4411 12 2452 
5 41 3411 411 41111 
3 22 3152 11 4111 
1 11 4411 11 1911 
2 12 5152 12 2452 
4 21 5211 91 1411 
1 12 5152 12 2452 
1 12 5152 11 1911 
9 11 4411 42 1552 

41 11 4411 12 2452 
44 52 452 42 1552 
45 32 4552 11 1911 
43 11 4411 11 4111 
41 32 4552 12 2452 
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42 32 4552 12 2452 
44 12 5152 11 4111 
41 12 5152 11 1911 
41 12 5152 12 2452 
49 12 5152 11 4111 
51 32 4552 11 1911 
54 32 4552 11 4111 
55 11 4411 11 4111 
53 11 4411 11 4111 
51 12 5142 12 2451 

 411121 4131 13512 4112 اجملموع`

N ∑X2 ∑X2
2 ∑X1 ∑XI2 

 

 :البيان 

∑X1 = 4131 جمموع النتيحة للطلبة يف اإلختبار البعدي 

∑XI2 =411121  املرتبعي جمموع النتيحة للطلبة يف اإلختبار البعدي  

∑X2 = 5001  للطلبة يف اإلختبار القبليجمموع النتيحة  

∑X22 = 57231 املرتبعي جمموع النتيحة للطلبة يف اإلختبار القبلي  

M1= 
  

 
= 

    

  
النتائج إلختبار البعدي معدل 76,25 =   
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M2 = 
  

 
= 

    

  
النتائج إلختبار البعدي معدل 41,87 =   

∑X1
2 = ∑X1

2- 
     

 

 
    

 = 140850 – 
       

  

 

 = 140850 - 
       

  
 

 = 140850- 139537 

 = 1312,5   

∑X2
2 = ∑X2

2 – 
     

 

 
 

 = 43275 – 
       

  
 

 = 43275 - 
       

  
 

 = 43275 – 42084,3 

 = 1190,7 
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t= 
     

 
      

     

    t= 
     

      
    t= 

     

     
 

t= 1,88 

أوال جيب على الباحث أن يعرف قائمة " ل ت اجلدو "طلب الباحث نتيجة قائمة مث ي
 : حرية  يف الرموز اآلتية 

Df  (عدد الطلبة ) = (N1+ N2-2) = (24+24-2) =46 

Df= 46 

يعين ( 14df)بـ % 1،12و مستوى املعنوية " ل ت اجلدو " ينظر إىل نتيجة قائمة وثانيا 
من  >ل ت اجلدو " فهو مقبول، وإن كان  4،41من  <ل ت اجلدو "كان   فلما.  4،41
 .فهو مردرد 4،41

و نتيجة  4،11فهو  ت حساب اليت نال عليه الباحث"أما نتيجة اإلختبار 
أكرب من ( 4،11)، فعلى هذا األساس أن نتيجة ت حساب  4،41ل قائمة ت اجلدو 

ن إستخدام املادة التعليمية املعدة فهو مقبولة ولذا أ (4،41)نتيجة قائمة ت اجلدوال 
مية قدرة الطلبة نتية مجرب فعالة و هلا أثر إجايب لالثانو " دار الصالح"للطلبة يف املدرسة 

 .يف مهارة القراءة



 الفصل اخلامس

 نتائج البحث و التوصياتملخص 

 .يتكون ملخص هذا البحث من نتيجة البحث ، والتوصيات

 نتائجالبحث .أ

اعتمادا على عرض البيانات السابقة وحتليلها عن إعداد املادة التعليمية ملهارة القراءة يف 
 :املدرسة دار الصالح الثناوية مجرب، فاخلالصة منها كما يلي 

العربية "املادة التعليمية ملهارة القراءة حصل على الكتاب التعليمي حتت املوضوع إن إعداد  .1
يهتم الباحث يف . الذي يتكون من الدروس املناسبة بإحتياجات الطلبة حول بيئتهم" حوالينا

. إعدادها مبواقف الطلبة واحتياجاهتم يف مهارة القراءة و يعتمد على أسس تعليم مهارة القراءة
أن الكتاب التعليمي املعد على وجه عام جيد وله أثر إجايب لتنمية مهارة القراءة  وعلى هذا

 .لدى الطلبة يف الصف الثاين يف املدرسة دار الصالح الثانوية اإلسالمية مجرب

وهذه هي النتيجة أكرب من نتيجة  52،27وأما النتيجة املعدلة بعد تطبيق هذا الكتاب فهي  .2
وهذا يدل على أن الكتاب املعد .  47،41تيجة الفرق بينهما بن 71،15قبل التطبيق وهي 

 .به له أثر إجايب لتحسني قراءة الطلبة

 التوصيات .ب

يوصي الباحث ملدرسة دار الصالح الثانوية اإلسالمية مجرب خاصة األمور اآلتية لتحيسن 
 :فهي . تعليم اللغة العربية و خاصة يف مهارة القراءة

املدرسة الكتاب التعليمي املناسب خبصائص بيئة الطلبة  أن يعد مدرس اللغة يف هذه .1
 ليجذب مهة الطلبة يف تعلم اللغة العربية ألن ملدرس اللغة له حرية يف إعداد املادة



أن يزيد مدرس اللغة يف التدريبات خاصة يف مهارة القراءة حىت تساعد طالقة الطلبة يف  .2
 مهارة القراءة

الكتاب املعد به يتطلب قدرة املدرسني على صحة قراءة  إن تعليم مهارة القراءة باستخدام .4
 .اللغة العربية الفصيحة املناسبة بقواعد اللغة العربية
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 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر .أ 
 القرآن الكرمي .1
 :Yogyakarta)أمحد ورسون منور وأمحد مصطفى بشري، قاموس البشري،  .2

PustakaProgresif, 1999) 
 املراجع العربية .ب 

 :كتب 
دار املعارف، : القاهرةالطبعة الثالثة،املنهج و عناصره،إبراهيم بسوين عمرية .1

 146-141.ص،1991
دراسات يف املناهج وتأصيلها، مذكرة الدورة التدريبية حسن عبد الرمحن احلسن،  .2

ؤسسات الوقف اإلسالمي، ، م.ن.د)، ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلاصة
 (هـ 1424

، الطبعة الثامنة، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليمحسني محدى الطوجبي،  .3
 (1996دار القلم، : الكويت)

جتربة يف قسم : املنهج الدراسي على أساس ميدان عمل اخلرجيني صني، لخا .4
األدب العريب جبامعة ماىنج احلكومية، جمموعة حبوث الندوة الدولية حول جتربة 

 ،مجيع احلقوق حمفوظة: ماالنج ) –ما هلا وما عليها  -تعليم العربية يف إندونيسية
 (م2111

 -الرباط) لناطقني هبا مناهجه وأساليبهتعليم العربية لغري ارشدي أمحد طعيمة، .1
. ص )م1999إيسيكو-منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

161 
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املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ، __________ .7
 .(جامعة أم القرى، د،س: مكة)، القسم األول

، وطرق كتابة الرسائل اجلامعة"مناهج البحث العلمي عبد الرمحن أمحد عثمان، .6
 (م1991-ه1411، جامعة إفريقيا العاملية)

-األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرقعمر الصديق عبداهلل،  .9
 ( م2119الدار العاملية، : رماهل) الوسائل

قتدريس اللغة العربية لغري الناطقني ئطرااقة و رشدى أمحد طعيمة، د كامل النو حمم .9
 (2113رتبية و العلوم و الثقافة، منشرات املنظمة اإلسالمية لل: أيسيسكو)، هبا

 أسس تعليم القراءة الناقدة للطلبة املتفوقني عقلياحممود فندي العبد اهلل، .11
 ( م2116عامل الكتب احلديث، : إربد)
 (م2111دار الفالح، : األردن) ختبارات اللغويةاالحممد على اخلويل،  .11
الكتاب األساس لتعليم اللغة ، محد طعيمةأحممود كامل الناقة ورشدى  .12

 (م 1993 -جامعة أم القرى :مكة املكرمة )ىالعربية لناطقني بلغات أخر 
، أمهية القراءة،منتديات بنت جند .13

 24التاريخ يف http://www.bntnjd.com/vb/t40233.htmlيف
 .2112ديسنبري 

يف  /http://mwadah.com/t12988، يف أمهية القراءةمودة، .14
 .2112ديسنبري  24التاريخ 

أسس إعداد الكتب التعليمية ناصر عبد اهلل الغايل وعبد امحيد عبد اهلل،  .11
 (س.دار اإلعتصام، د: القاهرة)، لغري الناطقني بالعربية

 األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية ناصف مصطفى عبد العزيز .17
 (هـ1411دار املزيع، : الرياض )

http://www.bntnjd.com/vb/t40233.html
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اللغة العربية  طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، .16
 (2111دار الشروق، : غزة)،مناهجها و طرائق تدريسها

 
 :بحوث

استخدام مدخل التعلم و التعليم السياقي لتنمية مهارة : حممد فضلي  .19
حبث جترييب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مسفانج أوليم آتشيه ) القراءة

 2111الشرقية ننجروا آتشيه دار السالم 
حبث تطويري )إعداد الكتاب املدرسي لتنمية مهارة الكالم : عبد الرمحن  .19

جترييب يف مدرسة روضة العلوم الثانوية للبنني بكاجناران كوندنج الكي ماالنج 
 (2111وي الشرقية العام جا

حبث )استخدام الطريقة املباشرة يف تعليم مهارة القراءة : علي مصطفى  .21
جترييب باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كوندانج الكي ماالنج جاوي الشرقية 

 (.2111العام 
 

21. Al-Ghali Abdullah, Abdul Hamid Abdullah, MenyusunBuku Ajar Bahasa 

Arab, DiterjemahkanolehSudiYahyaHusein, dkk ,Cet 1. (Padang: 

AkademiaPermata, 2012) 

22. FathulMujibdanNailurRahmawati, 

PermainanEdukatifPendukungPembelajaranBahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2012) 

23. IqbalHasan, Analisis Data PenelitiandenganStatistik, (Jakarta: PT. 

BumiAksara, Cet.1, 2004) 

24. Muhib Abdul Wahab, TantngandanProspekPendidikanBahasa Arab di 

Indonesia.(online),(http://alfi86.multiply.com/journal/item/1, diakses 21 

januari 2013) 

25. M. Ainin, M. Tohir, Imam Asrori, EvaluasiDalamPembelajaranBahasa Arab, 

(Malang: Misykat, Cet 1, 2006) 

26. Permenagnomer 2 tahun 2008, 

vionardi.files.wordpress.com/2011/10/permenag-nomer-2-tahun-2008.doc. 

27. Prabowo, SugengListyo, PerencanaanPembelajaran (Malang: UIN Maliki 

Press, 2010)  

28. SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek (EdisiRevisi), 

(Jakarta: PT RinekaCipta, 2010 

http://alfi86.multiply.com/journal/item/1
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29. Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif,Kualitatifdan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2009) 

30. Sanjaya, Wina, PerencanaandanDesainSistemPembelajaran (Jakarta: Kencana, 

2009)  
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