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 جمهورية إندونيسيا

  وزارة الشؤون الدينية

  جنالامبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 

  

 اإلسالمية المتوّسطةإعداد كتاب دليل معّلم اللغة العربية للمدرسة 
  )جاوى الشرقية ومبانجدار العلوم جب مدرسةبالتطبيق على (

  التكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةالعلمي  البحث

  

  :إشراف            :إعداد

د إمساعيل:     الطالب   حممد عفيف الدين دمياطي. د         حممّ

  قريب اهللا بابكر . د          ١٧٢٠٠٢٤:   رقم التسجيل
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  استهالل
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  إهداء
  )الحاّج منوَّر جنيدي( المرحوم أبي العزيزو   )الحاّجة مستجّدة(إلى أمي العزيزة 

كل ما أحتاج إليه من املال   كربي هلا وأعطيايناللذين قد ربياين تربية طيبة منذ صغري حىت  
. يف هذه اجلامعةالعليا أن أمت دراسيت يف الدراسات  استطعتء والتشجيع والرمحة حىت والدعا

  "اللهم ارمحهما واغفر ذنبهما يا أرحم الرامحني وأدخلهما جنة النعيم"

  )مفتاح الهدى(المحبوب الكبير إلى أخى 

اآلمال هللا له أن حيقق ا حّىت صرت على ما أنا عليه اليوم، راجيا ويعينوين كثرياالذي يشجعىن 
يف مجيع األمور،  نيالعالية والعلوم النافعة واألعمال املرضية وكتبه اهللا من عباده الصاحلني الناجح

  ......آمني

 األشّقاء إلى إخواني وأخواتي

  متام هذا البحثاستطعت إبدون ملل حىت ن حثّوين وشجعوين يف كلّ حني الذي

  إلى جميع األساتيذ واألستاذات

منها يف حيايت وأكدوا يل أن املعلم ليس إلعطاء الدرس استندت النصائح اليت  الذين أسدوا
  فقط بل لرتبية جيل مشرف

 األصحاب جميعاإلى 

  إليهم مجيعا أهدى هذا البحث
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  كلمة الشكر والتقدير
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الصالة شيئ وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني،  اهللا الذي أنزل الكتاب تبيانا بكلّ احلمد 
عدد ما   والسالم على سيدنا حممد عبده ورسوله النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

  :أما بعد. أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه

أن أتقدم بأمسى آيات شكري لكل من ساعد على  –بعد محد اهللا تعاىل  –يشرفين 
ومجع املعلومات أو خالل ساعدة على تصميمه املظهور هذا البحث وذلك من خالل 

  :التشجيع املعنوي الذي قدموه يل وأخص بالذكر

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية موجيا رهارجومساحة األستاذ الدكتور  - ١
 االنجمباحلكومية 

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  - ٢
 مباالنجمية اإلسالمية احلكو 

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  - ٣
 مباالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

بصفته املشرف األول، والدكتور الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي مساحة األستاذ  - ٤
توجيههما وإرشادمها خالل شغلهما بالتدريس بصفته املشرف الثاين ل قريب اهللا بابكر

 من أجل كمال هذه الرسالة
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك اللغة العربية  تعليم األساتيذ املعلمني يف قسم  - ٥

اإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي ّ هذه اللغة جبميع مصاعبها  ن جعلوين حمب
ا وجعلوين  ّ  لهايميع تفاصتعلمها وتعليمها جبحمب

اإلسالمية احلكومية املتوسطة  "دار العلوم"املاجستري، رئيس مدرسة  هانداياينسيادة  - ٦
 على مساحته اجلليلة جاوا الشرقيةجومبانج 



 ه 

 

اإلرشادات الذي قدم ولدانا ورغاديناتا الدكتور اللغة العربية تعليم تقديرا وعرفانا خلبري  - ٧
 واالقرتاحات هلذا البحث

الذي قدم  الدكتور مفتاح اهلدىالعربية خلبري تعليم اللغة جمال مساحة خبري يف  - ٨
 واالقرتاحات هلذا البحث اإلرشادات

جومبانج اإلسالمية احلكومية املتوسطة  "درا العلوم"درسة مب الثامنوجلميع طلبة الصف  - ٩
زسهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل أوكل من  على مساحته اجلليلة جاوا الشرقية ّ  حي

 وجود ولو بكلمة تشجيعال

ميزان هلم مجيعا خالص الشكر ووافر االمتنان على جهودهم القيمة وجعل اهللا أعماهلم يف 
م و    وإياهم الفردوس األعلى من اجلنان، وصدق اهللا إذ يقول ورزقنا حسنا

 )٦٠: سورة الرمحن( "هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان"
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  لدينيةوزارة الشؤون ا
  جنالامبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية       

  
  ينتقرير المشرف

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  .واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

  :الطالبه ر حّض البحث التكميلي الذي  ىبعد االطالع عل
د إمساعيل:       االسم   حممّ

  ١١٧٢٠٠٢٤:     رقم التسجيل
م اللغة العربية للمدرسة :   موضوع البحث      اإلسالمية املتوسطةإعداد كتاب دليل معّل

  )بالتطبيق على مدرسة دار العلوم جبومبانج جاوى الشرقية(
  .ةوافق املشرف على تقدميه إىل جملس اجلامع

    املشرف الثاين              املشرف األول

  
    قريب اهللا بابكرالدكتور         الدكتور حممد عفيف الدين دمياطي

       ١٥٠٣٦٨٤٢٢      
           

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  الدكتور شهداء صاحل نور

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١  
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  وزارة الشؤون الدينية
  جنالامبالمية الحكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس

  الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
  

  اعتماد لجنة المناقشة
  :عنوان البحث

       اإلسالمية المتوّسطةإعداد كتاب دليل معّلم اللغة العربية للمدرسة 
  )بالتطبيق على مدرسة دار العلوم جبومبانج جاوى الشرقية(

  
  تعليم اللغة العربيةتكميلي لنيل درجة املاجستري يف  حبث

د إمساعيل:   الطالبإعداد    ١١٧٢٠٠٢٤: رقم التسجيل      حممّ

ة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة ناقشعن هذا البحث أمام جلنة امل الطالب قد دافع
  . م ٢٠١٣أبريل  ٢٧، السبتاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  
  :وتتكون جلنة املناقشة من سادة األساتذة

 :......التوقيع   رئسيا ومناقشا            الدكتور حممد عبد احلميد -١
 :......التوقيع         مناقشا     آدم إبراهيم دو حممفيصل الدكتور  -٢
 :......التوقيع       مشرفا ومناقشا     حممد عفيف الدين دمياطي الدكتور -٣
  ..:....التوقيع        مشرفا ومناقشا        قريب اهللا بابكرالدكتور  -٤

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

 

  مهيمن، املاجستريالدكتور األستاذ 
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥  
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  الطالبإقرار 
  :أدناه، وبيانايت كاآليت أنا املوقع

د إمساعيل:     االسم   حممّ
  ١١٧٢٠٠٢٤:   رقم التسجيل

  جاوا الشرقية إندونيسيا -جومبانج ٨٢:رقم  براوجياياشارع :   العنوان
  

ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة بأ أقرّ  ن هذه الرسالة اليت حضر
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت العربية  
  :عنوان

       اإلسالمية المتوّسطةإعداد كتاب دليل معّلم اللغة العربية للمدرسة 
  )العلوم جبومبانج جاوى الشرقية بالتطبيق على مدرسة دار(

  
ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا ادعى أحد . حضر

ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن  ا من تأليفه وتبني أ استقباال أ
والنا مالك إبراهيم تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة م

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
  .هذا وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

  ..................ماالنج،             
  توقيع صاحب اإلقرار            

  
              
د إمساعيل                    حممّ
                       ١١٧٢٠٠٢٤  
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  مستلخص البحث
د إمس م اللغة العربية للمدرسة م، ٢٠١٣، اعيلحممّ  اإلسالمية املتوّسطةإعداد كتاب دليل معّل

  . )بالتطبيق على مدرسة دار العلوم جبومبانج جاوى الشرقية(
  .الدكتور قريب اهللا بابكر: ، واملشرف الثاينحممد عفيف الدين دمياطي الدكتور: املشرف األول

   ،كتاب دليل املعلمالطالبكتاب ،  إعداد: الكلمات األساسية
مــــني عنصــــرإ ــــة، وهــــي ّن املعّل ــــة التعليمي ــــة يف جنــــاح العملي س، : مــــن العناصــــر املهمّ املــــدرّ

ـم اللغـة العربيـة يف املدرسـة . والـدارس، واملـاّدة اإلســالمية املتوّسـطة يف جـاوى الشـرقية، اسـتفاد معّل
ت لتـدريس العربيـة، كمـا للـدكتور هـدايا" تعلـيم اللغـة العربيـة"حكومية كانت أم أهلية مـن كتـاب 

ــــــم درس اللغــــــة العربيــــــة  ر جملــــــس معّل ولقــــــد ظهــــــرت االنتقــــــادات . جــــــاوا الشــــــرقية )MGMP(قــــــرّ
مـــي اللغـــة العربيـــة باملـــدارس  يف جومبـــانج علـــى عـــدم كتـــاب املتوّســـطة والشـــكوات مـــن بعـــض معّل

ــم لكتــاب  ولعــالج هــذه . ، حــّىت تتّضــح الطريقــة املناســبة لكــلّ موضــوع "تعلــيم اللغــة العربيــة"املعّل
للــدكتور هــدايات حــّىت " تعلــيم اللغــة العربيــة"املشــكلة قــّدم الباحــث كتــاب دليــل املعلــم لكتــاب 

ّهل العمليــة التعليميــة علــى الطريقــة واألســاليب الصـحيحة منطلقــا مــن الكتــب يف جمــال تعلــيم  يسـ
  اللغة العربية

ــم اللغــة معرفــة عمليــة إعــداد كتــاب دليــل  -١: وأمــا األهــداف مــن هــذا البحــث هــي   معّل
اإلسالمية للصّف الثاين للدكتور هـدايات  املتوّسطةللمدرسة " تعليم اللغة العربية"العربية لكتاب 

م  -٢ الية كتاب دليل املعّل م-٣ومعرفة مدى فعّ   .ومعرفة مواصفات كتاب دليل معّل
واألدوات . والبحـــث التجـــرييب )R&D(ومــنهج هـــذا البحـــث مـــن نـــوع البحـــث التطـــويري 

مـي اللغـة العربيـة . املالحظة واملقابلة واالستبانة: ياناتجلمع الب ا جمتمع هذا البحث مجيـع معّل وأمّ
مــو اللغــة العربيــة االســالمية دار العلــوم جومبــانج املتوســطةيف املدرســة  العــامّ الداســـي  وعينتـــه معّل

  .م ٢٠١٢/٢٠١٣
اللغــــة تعلــــيم " إعــــداد كتــــاب دليــــل املعلــــم لكتــــابعمليــــة إن ) ١: (نتــــائج هــــذا البحــــث

جبومبـانج " دار العلـوم"مدرسـة  علىبالتطبيق للصف الثاين اإلسالمية  املتوّسطةللمدرسة " العربية
تعـــديل  -٤حتكـــيم اخلـــرباء  -٣إعـــداد الكتـــاب،  -٢الدراســـة املبدئيـــة،  -١جـــاوا الشـــرقية هـــي 
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ائي -٧تعديل الثاين  -٦جتربة حمدودة -٥األول  تاب وهناك أربع خطوات يف إعداد ك. إنتاج 
 توّســــطةللمدرســــة امل" تعلــــيم اللغــــة العربيــــة"اســــتئذان إىل مــــأّلف كتــــاب  -١: دليــــل املعلــــم وهــــي

اكتشـــاف واطـــالع الكتـــب يف جمـــال تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ملضـــمون   -٢اإلســـالمية للصـــّف الثـــاين 
ــم  -٣كتــاب دليــل املعلــم  ومواصــفات  ) ٢. (حتكــيم اخلــرباء -٤اختيــار املــواد لكتــاب دليــل املعّل

التوجيهــات العامــة  -٢صــفحات الكتــاب املدرســي املصــغّر  -١: دليــل املعلــم كمــا يلــي كتــاب
مقرتحـــات بأنشـــطة  -٤مقرتحـــات بكيفيـــة إجـــراء تـــدريباب الكتـــاب  -٣للمعلـــم لكـــل موضـــوع 

 -٧ إجابـة أسـئلة االختبـارات -٦حـلّ تـدريبات الكتـاب  -٥إضافية يتشـّكل باأللعـاب اللغويـة 
أهـداف  التعريـف ب -٨الرتاكيب واملفردات والكلمات الوظيفية  التعريف مبحتويات كل درس من
اقــرتاح -١٠عرضــه  التعريــف مبوضـوع كــل نـّص، وبيــان طريقـة -٩كـل درس مــن دروس الكتـاب 

وفعالية هـذا ) ٣( .بيان أسلوب عرض تراكيب الدرس -١١أساليب لعرض املفردات األساسية 
والــتعلم باملدرســة حصــل علــى معــدل النتيجــة هــذا الكتــاب بعــد أن متّ تطبيقــه يف عمليــة التعلــيم 

ــد" ّ مــني " جي ــد( ٧،٣٥والــدليل علــى ذلــك، نتيجــة اســتبانة املعّل ّ داللــة الفــرق لنتيجــة اســتبانة ) جي
ـم ب) E(فصـل طـالب  ــمعـن قيـام املعّل  تـدريس اللغـة العربيـة قبـل وبعـد اسـتخدام كتـاب دليـل املعّل

ــم تعلــيم  واســتخدام هــذا كتــاب د .١٥،٢هــي  )F(وفصــل  ١١،٣٦هــي  ــم يســّهل املعّل ليــل املعّل
م" تعليم اللغة العربية"كتاب  ي كفاءة املعّل  .ويرّق
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ABSTRACT 

Mochamad Ismail, ٢٠١٣. Designing Book of Arabic Language Teacher For Islamic 
Junior High School Teachers (With An Experimental Trial At State Islamic Junior High 
School Darul Ulum Jombang East Java)  
Supervisor : Dr. M. Afifuddin Dimyati 
Supervisor : Dr. Qoribullah 
 
Key word: Designing Learning Material, Student Book, Teacher’s Book. 

Teacher is one of ٣ important aspects of learning, they are: teacher, learner and 
learning materials. In East Java, Arabic language teachers in state and private Islamic 
Junior High School use the book "Taklimul Lughoh Arabiyah" written by Dr. D. 
Hidayat for learning Arabic as decided by the Assembly Arabic Subject Teacher 
(MGMP) East Java. However there is some criticisms of teachers in MTs, because The 
book is not accompanied by the teacher book, so teaching methods and techniques in 
this book is clear. In order to find a solution of this problem, the author conducted a 
study "Designing Book of Arabic Language Teacher For Islamic Junior High School 
Teachers (With An Experimental Trial At State Islamic Junior High School Darul Ulum 
Jombang East Java)", with the goal of helping teachers to teach the book "Taklimul 
Lughoh Arabiyah " written by Dr. D. Hidayat. 

This study aims to determine the process of the designing book of arabic 
language teacher for the book "Taklimul Lughoh Arabiyah" by Dr. D. Hidayat and 
effectiveness of its use in the State Junior High School Darul Ulum Jombang East Java 
and the contents of the teacher's book. 

The research methodology is research & development (R & D) and experiment. 
Research instruments to collect data: (١) observation, (٢) interview, (٣) questionnaire. 
Its population is all teachers in State Islamic Junior High School Darul Ulum Jombang 
East Java and the sample is arabic language teachers there year ٢٠١٢/٢٠١٣. 

The results of this study are: (١) the process of the designing book of arabic 
language teacher for the book "Taklimul Lughoh Arabiyah" in the State Islamic Junior 
High School Darul Ulum Jombang requires precision, and the steps are: ١.  Analysis of 
needs, ٢. Design products, ٣. Validate design, ٤. Revised design, ٥. Trial usage, ٦. 
Revised design, ٧. the final product. And there are four steps in the preparation of the 
designing teacher book, they are: ١. permission to author of bobok “Taklimul Lughoh 
Arabiyah” ٢. Discovery and read the books in the field of teaching Arabic for the 
content of the teacher's book ٣. choosing materials for teacher's book ٤. Validation to 
experts. (٢) the contents of the teacher book is ١. the main book (minimized) ٢. general 
insights for teachers in each topic ٣. techniques taught the exercises in the book ٤. 
additional activities (language games) ٥. answers exercises ٦. Answers of examination 
٧. table of contents in each lesson of structures, vocabulary and preposition ٨. 
introduction to aims of lessons ٩. introduction to topics and  techniques to teach it ١٠.  
sentence structure teaching techniques ١١vacabulary teaching techniques (٣) Having 
practiced in the teaching and learning activities, teacher book is effective to improve the 
competence of teachers and make them easier to teach the book "Taklimul Lughoh 
Arabiyah". It is evidenced by the teachers questionnaire with a value of ٧٫٣٥ (good) and 
a comparison of student questionnaires about the learning undertaken teachers before 
and after using the teacher book, class (E) ١١٫٣٦ and class (F) ١٥٫٢ 
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ABSTRAK 
Mochamad Ismail, ٢٠١٣. Menyusun Buku Pedoman Guru Bahasa Arab Untuk 
Madrasah Tsanawiyah (Dengan Uji Coba di Madrasah Tsanawiyah Negeri “Darul 
Ulum” Jombang Jawa Timur).  
Pembimbing I: Dr. M. Afifuddin Dimyati,  Pembimbing II: Dr. Qoribullah 
Kata Kunci: Menyusun Materi Ajar, Buku Ajar, Buku Pedoman Guru 

Pengajar ada salah satu dari ٣ aspek penting dalam pembelajaran yaitu: 
Pengajar, Pembelajar dan materi ajar. Di Jawa Timur, para pengajar bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah negeri maupun swasta menggunakan kitab“Taklimul Lughoh 
Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat untuk pembelajaran bahasa Arab sebagaimana 
ditetapkan oleh Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa Arab Jawa Timur. 
Namun ada beberapa kritikan dari pengajar di MTs, karena buku tidak disertai buku 
guru, sehingga metode dan teknik dalam mengajarkan buku ini jelas. Dalam rangka 
mencari solusi dari permasalahan ini, penulis melakukan penelitian “Menyusun Buku 
Pedoman Guru Bahasa Arab Untuk Madrasah Tsanawiyah (Dengan Uji Coba di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri “Darul Ulum” Jombang Jawa Timur)”, dengan tujuan 
membantu guru dalam mengajarkan kitab “Taklimul Lughoh Arabiyah” karangan Dr. 
D. Hidayat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan Buku Pedoman 
Guru Bahasa Arab Untuk kitab“Taklimul Lughoh Arabiyah” karangan Dr. D. Hidayat 
dan efektifitas penggunaannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Darul Ulum Jombang 
Jawa Timur dan isi dari kitab pedoman guru tersebut.  

Metodologi penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research & 
Development) dan eksperimen. Instrumen penelitian untuk menghimpun data: (١) 
observasi, (٢) wawancara, (٣) angket. Populasinya adalah semua pengajar di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Darul Ulum Jombang Jawa Timur dan sampelnya adalah pengajar 
bahasa Arab tahun ajaran ٢٠١٢/٢٠١٣. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (١) proses penyusunan Buku Pedoman Guru 
Untuk kitab“Taklimul Lughoh Arabiyah”di Madrasah Tsanawiyah Negeri Darul Ulum 
Jombang Jawa Timur memerlukan ketelitian, dan diantara langkah-langkahnya adalah: 
١. Analisis kebutuhan, ٢. Desain produk, ٣. Validasi desain, ٤. Revisi desain, ٥. 
Ujicoba pemakaian, ٦. Revisi desain, ٧. produk akhir. (٢) isi dari Buku Pedoman Guru 
adalah ١. buku utama (diperkecil) ٢. wawasan umum untuk guru di setiap topik ٣. 
teknik mengajarkan latihan-latihan yang ada di kitab ٤. kegiatan tambahan (permainan 
bahasa) ٥. jawaban latihan ٦. Jawaban ujian umum ٧. daftar isi  setiap pelajaran tentang 
struktur kalimat, kosa kata ٨. pengenalan tujuan setiap pelajaran ٩. Pengenalan setiap 
topik, dan teknik pengajarannya ١٠. Teknik pembelajaran mufrodat inti ١١. teknik 
pembelajaran struktur kalimat. (٣) Setelah dipraktekkan dalam kegiatan belajar 
mengajar Buku Pedoman Guru dianggap efektif untuk meningkatkan kompetensi guru 
dan memudahkannya untuk mengajarkan kitab “Taklimul Lughoh Arabiyah”. Hal ini 
dibuktikan dengan angket guru dengan nilai ٧،٣٥ (baik) dan perbandingan angket siswa 
tentang pembelajaran yang dilakukan guru sebelum dan sesudah menggunakan buku 
pedoman guru, kelas (E) ١١،٣٦ dan kelas (F) ١٥،٢. 
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 محتويات تقرير البحث

  الصفحة  وضوعالم

  أ    .....................................................................  غالف

  ب    ...................................................................  استهالل

  ج    ......................................................................  إهداء

  د    ....................................................... تقديرالشكر و كلمة ال

  و    ...............................................................  تقرير املشرفني

  ز    ................................................  جلنة املناقشة من طرف اعتماد

  ح    ............................................................... الطالبإقرار 

  ط    ...............................................  باللغة العربية مستخلص البحث

  ك    ............................................  ةباللغة اإلجنليزي مستخلص البحث

  ل    ..........................................  اإلندونيسية باللغة مستلخص البحث

  م    .......................................................  حثالبتقرير حمتويات 

  ص   .............................................................. قائمة اجلداول

  ش   .........................................................  قائمة الرسوم البيانية

  ت   ..............................................................  قائمة املالحق



 ن 

 

 األول فصلال

 والدراسة السابقة اإلطار العام
  ١    .................................................................  املقدمة  - أ 
  ٤    .........................................................  البحث مشكلة  -ب 
 ٤    ...........................................................  أسئلة البحث  -ج 
  ٥    .........................................................  البحث فاهدأ  - د 
 ٥    ..........................................................  فرضية البحث  - ه 
 ٥    ............................................................البحث أمهية  -و 
 ٦    ..........................................................  حدود البحث  -ز 
 ٧    ......................................................  حتديد املصطلحات  -ح 
 ٨    .......................................................  الدراسات السابقة  - ط 

  
  يالثان فصلال

 اإلطار النظري
  ١٣    ................................  الكتاب المدرسي ومصاحبته: المبحث األول

  ١٣  ............................................. مفهوم الكتاب املدرسي ومصاحبته  - أ 
 ١٤    ..................................................  الكتاب املدرسيمشولية   -ب 

 ١٤    ............................................  كتاب الطالب األساسي -١
 ١٤    ..............................................مرشد املعلم/دليل املعلم -٢
 ١٥    ...................................................  كراسة التدريبات -٣
 ١٧    ............................................................  املعجم -٤
 ١٨    ..............................................  كتاب املطالعة اإلضايف -٥
 ١٩    ............................................ةالوسائل السمعية والبصري -٦

  



 س 

 

  ٢١    ..........................................  معّلم اللغة العربية: المبحث الثاني
ية معلم اللغة العربية  - أ    ٢١    ...........................................  مفهوم وأمهّ
 ٢٢    .......................................  الكفاءات الالزمة ملعلم اللغة العربية  -ب 

 ٢٢    .....................................................  الكفاءة اللغوية -١
 ٢٣    ......................................................  الكفاءة املهنية -٢
 ٢٣    .....................................................  الكفاءة الثقافية -٣
 ٢٤    .......................................  الكفاءة الشخصية واالجتماعية -٤

  
  للمدرسة المتوسطة اإلسالمية " يةتعليم اللغة العرب"كتاب : المبحث الثالث
  ٢٥    ...........................................................  للدكتور هدايات

  لمدرسة املتوّسطة اإلسالميةل" تعليم اللغة العربية"كتاب نبذة عن    - أ 
 ٢٥    ........................................................للدكتور هدايات

 ٢٥    ..............................  "تعليم اللغة العربية"أهداف التعليم من كتاب   -ب 
 ٢٦    ........................................  "تعليم اللغة العربية"تصميم كتاب   -ج 
 ٢٦    ...........................  "لغة العربيةتعليم ال"وصف املواّد التعليمية لكتاب   - د 

  
 الثالث فصلال

 منهجية البحث
  ٢٨    ...........................................................  منهج البحث  - أ 
  ٢٩    ................................  "العربية اللغة تعليم" كتاب تطوير إجراءات  -ب 
 ٣٢    ....................................................  جمتمع البحث وعينته  -ج 
  ٣٣    ........................................................  متغريات البحث  - د 
 ٣٤  ........................................................... أدوات البحث  - ه 
 ٣٦    ..................................................... البيانات ومصادرها  -و 
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 ٣٧  ...................................................  أسلوب حتليل البيانات  -ز 
 ٤٠  ....................................................  مراحل تنفيذ البحث  -ح 
  ٤١  ..........................................................  هيكل البحث  - ط 

  لرابعا فصلال
  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  ٤٢  ...........................................  لمحة عن المدرسة: المبحث األول
  ٤٣  ...............................................  عرض البيانات: الثانيالمبحث 

  ٤٣  ..........................................  عرض البيانات عن طريق املالحظة  - أ 
ميعرض البيانات عن املقابلة مع   -ب   " دار العلوم"اللغة العربية يف مدرسة  معّل

 ٤٧  ......................................  املتوسطة اإلسالمية احلكومية جومبانج
 بيانات عن استبانة الطالب عن إجراء تدريس اللغة العربية عرض ال  -ج 

م   ٤٩  ............................................  قبل استخدام كتاب دليل املعّل
ةعرض البيانات عن   - د  ّ م عملي  ٥٥  ............................  إعداد كتاب دليل املعّل

 اإلسالمية  توّسطةللمدرسة امل" تعليم اللغة العربية"استئذان إىل مأّلف كتاب  . -١
 ٥٥  ..........................................................  للصّف الثاين

 ٥٦  ..............  منة ملضمون كتاب دليل املعلماكتشاف واطالع الكتب املتض . -٢
م -٣  ٥٧  .........................................اختيار املواد لكتاب دليل املعّل
 ٥٧  .........................................................  حتكيم اخلرباء -٤

 ٦٢  ................................................  مواصفات كتاب دليل املعلم  - ه 
 ٦٣  .................................................  حمتويات كتاب دليل املعلم  -و 
 ٧٤  ..................................  عرض البيانات عن تطبيق كتاب دليل املعلم  -ز 
  ٧٤  ..........................  تقدير املدرس لكتاب دليل املعلمعن عرض البيانات   -ح 
 تبانة الطالب عن إجراء تدريس اللغة العربية عرض البيانات عن اس  - ط 
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م   ٧٤  ............................................  بعد استخدام كتاب دليل املعّل
  ٨٤  ...................................  تحليل البيانات ومناقشتها: المبحث الثالث

  ٨٤  .................................  حتليل البيانات عن طريق املالحظة ومناقشتها  - أ 
ميحتليل البيانات عن املقابلة مع   -ب   " دار العلوم"اللغة العربية يف مدرسة  معّل

  ٨٥  .............................  مية احلكومية جومبانج ومناقشتهااملتوّسطة اإلسال
 حتليل البيانات عن استبانة الطالب عن إجراء تدريس اللغة العربية  -ج 

م ومناقشتها   ٨٥  .............................  قبل وبعد استخدام كتاب دليل املعّل
م ومناقشتهاعن حتليل البيانات   - د  ة إعداد كتاب دليل املعّل ّ  ٨٦  ...................  عملي
 ٨٨  ........................  قشتهاعن تطبيق كتاب دليل املعلم ومناحتليل البيانات   - ه 
 ٨٩  ...  عن تقدير املدرس من نتيجة إعداد كتاب دليل املعلم ومناقشتهاحتليل البيانات   -و 

  الخامس فصلال
 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 ٩٠   ...........................................................  نتائج البحث  - أ 
  ٩١   ..............................................................  التوصيات  -ب 
  ٩٢   .............................................................  االقرتاحات  -ج 

 قائمة المصادر والمراجع
 ٩٤   ................................................................  املصادر  - أ 
  ٩٤   ...........................................................  املراجع العربية  -ب 
 ٩٥   .......................................................  الرسائل والبحوث  -ج 
 ٩٦   .........................................................  راجع األجنبيةامل  - د 
  ٩٦   .........................................................  االنرتنتمراجع   - ه 

  
 مالحق

 ٩٧   .........................................................  جداول:   ١امللحق 
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  ١٣٣   ...................................................  الرسوم البيانية:   ٢امللحق 
  ١٣٥   .......................  املواد التعليمية وأدوات البحث والسرية الذاتية:   ٣امللحق 

  

  قائمة الجداول

  الصفحة  وعضالمو   الرقم

  ٩٧  املتغري املستقل واملتغري التابع: متغريات البحث  ١

  ٩٨  البحث ومصادر بياناتال  ٢

  ٩٩  تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة  ٣

  ١٠٠  مراحل تنفيذ الدراسة  ٤

٥  
مو اللغة العربية يف مدرسة  املتوسطة اإلسالمية " دار العلوم"معّل

  احلكومية
١٠١  

٦  
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة  تدريس اللغة عن قيام املعّل
م من ناحية إجابة بنود قبل استخدام كتاب د العربية ليل املعّل

  األسئلة
١٠٢  

٧  
م ب) F(الصّف الثامن طالب استبانة  تدريس اللغة عن قيام املعّل
م من ناحية إجابة بنود  العربية قبل استخدام كتاب دليل املعّل

  األسئلة
١٠٣  



 ق 

 

٨  
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة  تدريس اللغة عن قيام املعّل
م من ناحية عدد الطلبةقبل استخدا العربية   م كتاب دليل املعّل

١٠٤  

٩  
م ب )F(الصّف الثامن طالب استبانة  تدريس اللغة عن قيام املعّل
م من ناحية عدد الطلبة العربية   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

٩١  

١٠  
م ب مسافات حتديد نتيجة استبانة عن  تدريس اللغة العربيةقيام املعّل

م قبل وبعد استخدام كتاب   دليل املعّل
٩٣  

١١  
. د(واخلبري الثاين ) ولدانا ورغاديناتا. د(استبانة اخلبري األول 

  )مفتاح اهلدى
١٠٩  

١٢  
يف كتاب دليل  مسافات حتديد نتيجة استبانة عن آراء اخلرباء

  معلم اللغة العربية وتقديره
١١٠  

  ١١١  يف جمال تعليم اللغة العربيةنتيجة حتكيم اخلبري األول   ١٣

  ١١٢  يف جمال تعليم اللغة العربيةنتيجة حتكيم اخلبري الثاين   ١٤

١٥  
عن آراء اخلرباء يف كتاب دليل معلم  املقارنة بني نتيجة استبانة

  اللغة العربية
١١٣  

١٦  
م لكتاب  للمدرسة " تعليم اللغة العربية"حمتويات كتاب دليل املعّل

  املتوّسطة اإلسالمية الصف الثاين
١١٤  

مي اللغة العربية لتقدير ة ستباناال  ١٧   ١٢٤  لكتاب دليل املعلمملعّل



 ر 

 

١٨  
يف كتاب دليل تقدير املعلمني مسافات حتديد نتيجة استبانة عن 

  معلم اللغة العربية
١٢٥  

م األول نتيجة   ١٩ متقدير املعّل   ١٢٦  لكتاب دليل املعّل

م الثاين نتيجة   ٢٠ متقدير املعّل   ١٢٧  لكتاب دليل املعّل

متقدير املعّلمني عن  ة بني نتيجة استبانةاملقارن  ٢١   ١٢٨  لكتاب دليل املعّل

٢٢  
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة  تدريس اللغة عن قيام املعّل
م من ناحية إجابة بنود  العربية بعد استخدام كتاب دليل املعّل

  األسئلة
١٢٩  

٢٣  
م ب) F(الصّف الثامن طالب استبانة  ة تدريس اللغعن قيام املعّل
م من ناحية إجابة بنود  العربية بعد استخدام كتاب دليل املعّل

  األسئلة
١٣٠  

٢٤  
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة  تدريس اللغة عن قيام املعّل
م من ناحية عدد الطلبة العربية   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

١٣١  

٢٥  
م ب )F(الصّف الثامن طالب استبانة  لغة تدريس العن قيام املعّل
م من ناحية عدد الطلبة العربية   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

١٣٣  

٢٦  
  )F(وفصل ) E(طالب فصل استبانة نتيجة املقارنة بني 

م ب قبل وبعد استخدام كتاب  تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل
م   دليل املعّل

١٣٥  



 ش 

 

  قائمة الرسوم البيانية

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ١٣٣  كتاب املعلمإجراءات إعداد    ١

٢  
  أثناء ملء االستبانة مع معلم اللغة العربية بعد تطبيق 

م   كتاب دليل املعّل
١٣٣  

٣  
  أثناء ملء االستبانة مع معلمة اللغة العربية 

م   بعد تطبيق كتاب دليل املعّل
١٣٤  

م يف الفصل  ٤ مة أثناء تطبيق كتاب دليل املعّل   ١٣٤  املعّل

  

  

  

  

  

  

  

  



 ت 

 

  قائمة المالحق

 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

للمدرسة  " تعليم اللغة العربية"كتاب دليل املعلم لكتاب   ١
  املتوسطة اإلسالمية للصّف الثاين للدكتور هدايات

١٣٥  

  ١٣٦  يف جمال تعليم اللغة العربيةاألول خبري للرسالة طلب القيام   ٢

  ١٣٨  يف جمال الوسائل التعليمية الثاينخبري لل رسالة طلب القيام   ٣

يف جمال تعليم اللغة العربية األول والثاين استبانة حتكيم اخلبري  ٤  ١٤٢  

  ١٤٥ دليل املقابلة مبدرس اللغة العربية قبل العملية التعليمية  ٥

  ١٤٧  املقابلة مبدرس اللغة العربية قبل العملية التعليمية نتيجة  ٦

  ١٥٠  املقابلة مبدرس اللغة العربية قبل العملية التعليمية نتيجة  ٧

املتوّسطة " دار العلوم"خطاب من الدراسات العليا إىل مدرسة   ٨
  اإلسالمية احلكومية

١٥٢  

املتوّسطة اإلسالمية احلكومية " دار العلوم"مدرسة  خطاب من   ٩
  إىل الدراسات العليا

١٥٣  

  ١٥٤  السرية الذاتية  ١٠



  الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة  - أ 

بدأ تبدأ تاريخ اإلنسان و يإذ بسبب ظهور لغة ما، إن اللغة من أهم املقومات الثقافية واحلضارية، 
تمع، و وهي وسيلة االتصال اال. افة واحلضارةمعه الثق يلة احملافظة على وسجتماعي وتفاعل أفراد ا

ا املختلفة، فاللغة وعاء التفكري وال يستطيع  جمتمع على أن يتعلم أفراده ص أيحير ومن مثّ  .الرتاث مهارا
  ١.اإلنسان أن يفكر بدون اللغة، ألن اللغة أساس تعلم املواد األخرى

ا للّ و  غة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل كما أن أمهية تعلم هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم، أل
ا . ولغة العامل عموما من لغة املسلمني خاصة َىساس الذي بناألومن مكانتها كلغة املسلمني بأ عليه  ـ

 عليها تعتمدأن عاملية لغة باعتبارها أما مكانتها  ٢،الرتاث العريبولغة  لغة القرآن الكرمي ولغة الصالة
التواصل الفكري عمل يف املنظمات الدولية واإلقليمية، ويف احملافل واللقاءات األممية، ويف اللغات 

من حيث االنتشار، تُعّد اللغة العربية اللغة  ٣.بعد اإلجنليزية واالجتماعي واالقتصادي بني خمتلف األقطار
  ٤.اخلامسة يف العامل بعد اللغة الصينية واإلجنيليزية واهلندية واألسبانية

                                                             
  ٣٢ .ص) ٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(، الطبعة األوىل، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب،  ١
  ٣٥. ص) ٢٠٠٢دار الفكر العريب، : القاهرة(، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  ٢
  ٧. ، دون تاريخ، صتعليمها وتعلمها في إندونيسيا الحديثة، قراءة واقعية نموذجية: اللغة العربيةإعداد دحية مسقان، ٣
لعلوم منشورات املنظمة اإلسالمية وا: إيسيسكو(، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، أمحد رشدي طعيمة وكامل الناقة  ٤

  ١٠. ص) ٢٠٠٣، والثقافة



٢ 
 

شؤون الدينية تدريس اللغة العربية اهتماما كبريا حيث فرضت وزارة ال نالتويف إطار أندونيسيا، 
تهامبملدارس اإلسالمية وعيًا ا علىهذه اللغة الشريفة  رت يف املنهج . يف حياة املسلمني همّ  ٢٠٠٤كما قرّ

م لغة اإلسالمأن تدريس اللغة العربية يف أندونيسيا يستهدف إىل االتصال و  إذ احتوت بلد  ٥.تعّل
البلد إىل تدريس العربية بصورة  فمن املنطقي، احتاج هذا .عددا أندونيسيا على أكثر املسلمني يف العامل

ايعترب تدريس العربية جماال  .ماّسة ستيعاب املهارات األربع والعناصر اعلى  إلكساب الدارسني مهمّ
كالبالد غري ناطقني –حالة تعليم اللغة العربية يف هذا البلد شكو ت ، لكّن من األسفعلى السواء اللغوية

ة املختّصني فيه واملعّلمني القادرين على وضع الربامج واخلطط وتنفيذها يف  -باللغة العربية األخرى من قّل
ّد ةعناصر المع أّن املعّلمني عنصرا من  .مستوى جي املدرّس، : يف جناح العملية التعليمية، وهي املهمّ

ة   ٦.والدارس، واملادّ

مإّن  دأن  ينبغية اللغة العربي معّل ر فيه العلوم اللغوية و ب يتزوّ الكفاءات الالزمة حّىت جييد تتوّف
الكفاءة الثقافية و العربية هي الكفاءة اللغوية والكفاءة املهنية  وبالتايل، الكفاءات الالزمة ملعّلمي .التدريس

إندونيسيا، قلّ من كان لديه الكفاءة املهنية العربية بويف إطار تعليم  ٧.االجتماعيةالكفاءة الشخصية و و 
اليت درسوا فيها اللغة العربية، من مدرّسي العربية، إذ معظمهم خترجوا من املعاهد اإلسالمية أو اجلامعات 

م ال التعليم لكن ليس يف ختصص تعليم اللغة العربية د التعّل مون العربية يف املدارس، . وإّمنا مبجرّ فيعّل
من خربات املهنية تلك الكفاءة  تؤخذتوجد، عندما ال و ولديهم الكفاءة اللغوية دون الكفاءة املهنية، 

عثر يف علم ما، كم من ماهر   كما قال أرشد،  .مدرّسيهم يف معاهدهم أو جامعتهممن  تعّلمهم السابق

                                                             
٥ http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/jurnal-kediklatan/١٤٦-model-pembelajaran-bahasa-arab-yang-

terfokus-kepada-peserta-didik.html,  ٠١/٠٤/٢٠١٣يف التاريخ  
  ٣٩. ص، ٢٠١١بية للجميع، الرياض، العر ، إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ٦
  ٩. ، صالمرجع السابقإعداد دحية مسقان، ٧
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العليه  ّ بل قال حممود يونس أّن الطريقة أهمّ من  ٨.لح يف تدريسهاوال يص إلقاء املعلومات على وجه فع
دال بّد  -جبانب الكفاءات األخرى– أّن املعّلمنينستنبط هنا، . املاّدة الكفاءة اللغوية ب واأن يتزوّ

ا ً   .والكفاءة املهنية مع

م حكومية كانت أم اإلسالمية  املتوّسطة ةرسالعربية يف املداللغة  يف جاوى الشرقية، استفاد معّل
ر جملس معّلمي درس  تدريسلللدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"كتاب من  أهلية  اللغة العربية، كما قرّ

مي اللغة بعض من  اتولقد ظهرت االنتقادات والشكو  ٩.جاوا الشرقية) MGMP(اللغة العربية  معّل
م لكتاب يف جومبانج  املتوّسطةالعربية باملدارس  للدكتور " تعليم اللغة العربية"على عدم كتاب املعّل

  .، حّىت تتّضح الطريقة املناسبة لكلّ موضوعهدايات

بعض  مبعهد دار العلوم جومبانج، يشكواحلكومية  اإلسالمية املتوّسطةدرسة املكما حدث يف 
م يف أداء  املتوّسطةيف املدرسة اللغة العربية  معّلمي تعليم اللغة العربية، حيث احتاج هذا من قلة مهار

إذ احتوت اللغة العربية على املهارات األربع اليت تقتضي إىل الطريقة اخلاصة . الدرس حسن االسرتاتيجية
علمي اللغة العربية املعلم ملأن يعّد  كتاب دليل بفهاهنا تقع مهمة هذا البحث، همّ الباحث . لكلّ مهارة

ل حّىت للدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"كتاب ل واألساليب على الطريقة  التعليمية العمليةيسهّ
  . منطلقا من الكتب يف جمال تعليم اللغة العربية الصحيحة

  

  

 
                                                             

٨Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran, Jogjakarta: Pustaka pelajar, 
٢٠٠٤, hal. ٦٦ 

م اللغة العربية يف املدرسة اإلعدادية دار العلوم،   ٩   .٢٠١٣فرباير  ٤تاريخ وفق مقابلة مع معّل
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 مشكالت البحث  -ب 

  :كما يلي  ميكن حتديدها ت األساسيةستنتج الباحث أن املشكالي ن املقدمةانطالقا م

الذي  ال يوجد كتاب املعّلمو  ،العملية التعليمية اللغة العربية يف أداء معّلميبعض قصور  - ١
 .للدكتور هداياتللصّف الثاين " تعليم اللغة العربية"كتاب عينهم يف تدريس  ي

م اللغة العربية يف املدرسة  - ٢ م دليل كتاب إىل   املتوّسطةاحتاج معّل تعليم اللغة "كتاب لاملعّل
  .الذي يرشدهم ويوجههم يف العملية التعليمية للدكتور هدايات" العربية

 :تيةمن خالل األسئلة اآلالتغلب على هاتني املشكلتني وسوف حياول البحث 

 أسئلة البحث  -ج 

 :باألسئلة اآلتية  ،بالبحثقوم أن ي هدف الباحثيآنفا،  اعتمادا على املشكلتني املذكورتني

للدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"كتاب  إعداد كتاب دليل معّلمي اللغة العربيةيتمّ  كيف - ١
 ؟اإلسالمية املتوّسطةللمدرسة 

مي اللغة العربيةما مواصفات   - ٢  ؟للدكتور هدايات" تعليم اللغة العربية"لكتاب  كتاب دليل معّل
الية   - ٣ ّ للدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"لكتاب كتاب دليل معّلمي اللغة العربيةما مدى فع

 ؟ اإلسالميةاملتوّسطة 
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 أهداف البحث  -د 

  :يهدف هذا البحث إىل ما يليبناءا على األسئلة السابقة، 

للدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"كتاب لإعداد كتاب دليل معّلمي اللغة العربية كيف يتمّ   معرفة - ١
 .اإلسالمية املتوّسطةللمدرسة 

للدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"لكتاب كتاب دليل معّلمي اللغة العربيةمواصفات  الوقوف على  - ٢
 املتوّسطة 

الية  الوقوف على  - ٣ ّ للدكتور " تعليم اللغة العربية"لكتاب كتاب دليل معّلمي اللغة العربية مدى فع
 .املتوّسطة اإلسالميةللمدرسة هدايات 

ةضفر   - ه      البحث يّ
  :يقوم هذا البحث على الفرض التايل

ّ  سيكون اإلسالمية املتوّسطةللغة العربية للمدرسة معّلمي ااملعلم كتاب دليل   لرتقية كفاءة االفع
للصف  اإلسالمية املتوّسطةللمدرسة " تعليم اللغة العربية"لكتاب املعلمني يف تعليم اللغة العربية خاصة 

 .للدكتور هداياتالثاين 

 أهمية البحث  - و 

  :أمهية هذا البحث نظريا

ذا البحثتأييد وتعزيز للبحوث السابقة اليت  - ١  .هلا عالقة مباشرة أو غريمباشرة 
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للبحوث التطويرية املتعلقة بإعداد كتاب الطلبة مستقبال  يكون هذا البحث مرجعا ينطلق منه أن - ٢
  .يف املدارس املعّلم ملاّدة اللغة العربية

  :أما أمهية هذا البحث تطبيقيا

 .دليل معّلمي اللغة العربيةكتاب إعداد   يف له عطي نتيجة هذا البحث توجيها أن ي: للباحث - ١
يف تعليم اللغة العربية يف لتجديد ولتحسني كيفية العملية التعليمية الناجحة : اللغة العربيةملعّلمي .  - ٢

 .اإلسالمية املتوّسطةاملدرسة 
أن تكون هذه النتيجة دافعة للطلبة يف تعلم اللغة العربية بالسهولة والرغبة فيه وترقية مستوى : للطلبة - ٣

 .بية العربية هلماذوازدياد ج اللغة العربيةة يف الطلب
حل املشكالت اليت تواجهها يف و أن تكون نتيجة هذا البحث مؤثرة على رفع احلماسة : درسةملل - ٤

 .امليدان الرتبوي
أن تستفيد من هذا البحث هيئة املؤسسات التعليمية األخرى يف تعليم اللغة : دارس األخرىللم - ٥

 .العربية

 حدود البحث  -ز 

م: املوضوعي احلد - ١ للدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"لكتاب اللغة العربية  إعداد كتاب دليل معّل
  .للفصل الدراسي الثاين للصف الثاين اإلسالمية املتوّسطةمدرسة لل

دار العلوم احلكومية اإلسالمية  املتوّسطةاملدرسة البحث يف ب قوم الباحثوسي: املكاين احلد - ٢
ا مهتمّ . الصف الثاينجومبانج يف  بتعليم اللغة العربية، والدليل  ةواختار الباحث هذه املدرسة، لكو

رت هذه املدرسة أنواعا من الدروس العربية منها اإلمالء، اخلّط، النحو، والصرف، : على ذلك، قرّ
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الذي باإلضافة إىل ذلك، تقع هذه املدرسة داخل املعهد دار العلوم . قراءة كتب الرتاث، وغريها
 . وضع عناية كبرية حنو تعلم العربية

 .م ٢٠١٢-٢٠١٣ الدراسية السنةشهر فربايري إىل أبريل : الزمين احلد - ٣

 تحديد المصطلحات  -ح 

من أجل البحث هذا حتديد معاين بعض املصطلحات الواردة يف  من الضرورّي  ورأى الباحث أنه
  :كالتايل  جتنب سوء الفهم والتفاهم، وهي

ليب واإلجراءات اب إىل تزويد املعّلم مبجموعة من األسايهدف هذا الكت :كتاب دليل المعّلم - ١
الة، حتّقق أفضل النتائجواالقرت  ّ ويف هذا  ١٠.احات اليت متّكنه من تدريس كتاب الطالب بطريقة فع

 املتوّسطةللمدرسة " تعليم اللغة العربية"لكتاب البحث، سيحاول الباحث وضع كتاب دليل املعلم 
 .للدكتور هدايات اإلسالمية للصّف الثاين

املعّلمني الكتاب الذي يصاحب الكتاب املدرسي األساسي، ويستهدف إعانة  :الكتاب المصاحب - ٢
 .األساسي يف استخدام الكتاب املدرسيوالطالّب 

يف إطار هدف تعليم اللغة العربية يف املستويات، وهي مرحلة : اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة  - ٣
وهي بعد  .املهارات األساسية األربع وتوسيع نطاقها وزيادة الثروة اللغوية عند الدارسني تكثيف

 ١١).املدرسة الثانوية واجلامعية(وقبل مرحلة االنطالق ) املدرسة االبتدائية(مرحلة التنمية 

 

                                                             
  ح. ، ص٢٠٠٢، الرياض، العربية للجميع،العربية بين يديك، كتاب المعّلمعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ١٠
، الرباط، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، تعليم العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  ١١

  ٤٨. ، ص١٩٨٩



٨ 
 

 الدراسات السابقة  -ط 

 ١٢)٢٠٠٩(الفجر الفؤاد  - ١

بالتطبيق على مدرسة ( الكتابةتصميم الكتاب املصاحب لتعليم مهارة :   العنوان
  ).اإلسالمية بربيس املتوّسطة" الكوثر"

كيف ميكن تصميم الكتاب املصاحب حللّ مشكالت الدارس يف تعليم ) ١(:   أسئلة البحث
  ؟مهارة الكتابة

  يف تعليم مهارة الكتابة؟" اكتب"كيف ميكن استخدام الكتاب املصاحب ) ٢(

ة) ٣( يف تدريس " اكتب"التعليمية اليت يف كتاب  ما مدى فعالية استخدام املادّ
 مهارة الكتابة؟

تصميم الكتاب املصاحب حلل مشكالت الدارسني يف يركز هذا البحث على :   األهداف
ة ويستهدف البحث إىل معرفة  .تعليم مهارة الكتابة مدى فعالية استخدام املادّ

  .يف تدريس مهارة الكتابة" أكتب"التعليمية اليت يف كتاب 

  .التجرييباستخدم الباحث املدخل الكيفي مع نوع البحث :    المنهج

رحلة لتعليم مهارة الكتابة مناسبة مل" باكت"تصميم الكتاب املصاحب  نإ) ١(:  نتائج البحث
  .، يتبني هذا من ارتقاء النتيجة بعد استخدام الكتاب املصاحباملتوّسطة
                                                             

، )المتوسطة اإلسالمية بربيس" الكوثر"بالتطبيق على مدرسة (تصميم الكتاب المصاحب لتعليم مهارة الكتابة ،الفجر الفؤاد١٢
  ٢٠٠٩اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : حبث املاجيستري، غري منشورة



٩ 
 

الية الكتاب تدّل نتيجة املعدلة بني الفصل التجريبة ) ٢( ّ والفصل الضابط على فع
قا بعيدا للفصل التجريبة قبل قبل استخدام . املصاحب، بني هذين الفصلني تفرّ

وبعد %  ٣٣،٤: حصل على املعدلة) االختبار القبلي(هذا الكتاب املصاحب 
وأما للفصل الضابط %  ٦٩،٨حصل على  )االختبار البعدي(استخدامها 

ويف االختبار البعدي حصل على %  ٣٩،٧: يالنتيجة يف االختبار القبل
وهذا الفرق البعيد يدل على أمهية استخدام الكتاب %.  ٤٠،٩٧: املعدلة

  .يف تدريس مهارة الكتابة عند تعليم اللغة العربية" اكتب"املصاحب 

 ١٣)٢٠١٠(مامان رسمان  - ٢

اليته لتدريس القواعد النحوية:   العنوان ّ بالتطبيق على معهد ( إعداد كتاب تعليمي وفع
  ).اإلسالمي تشربون" املاء الشوقي"

  كيف يتم إعداد كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية؟) ١(:   أسئلة البحث

ما مدى فعالية استخدام كتاب تعليمي لتدريس القواعد النحوية يف املرحلة ) ٢(
 تشربون" املا الشوقي"األوىل مبعهد 

كما . لتدريس القواعد النحويةيركز هذا البحث على إعداد كتاب تعليمي :   األهداف
لتدريس يقصد البحث إىل معرفة مدى فعالية استخدام  هذا كتاب تعليمي 

  .القواعد النحوية

                                                             
اليته لتدريس القواعد النحوية إعداد كتاب ،مامان رمسان١٣ ، )اإلسالمي تشربون" الماء الشوقي"معهد  بالتطبيق على(تعليمي وفعّ

  ٢٠١٠اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : غري منشورة(حبث املاجيستري، 



١٠ 
 

  .استخدم الباحث املدخل الكيفي مع نوع البحث التجرييب :    المنهج

معيار : تعليمي باملراحل التالية، وهييقوم الباحث يف إعداد كتاب ) ١( :  نتائج البحث
ية ومعيار امليول واالهتمامات ومعيار قابلية التعليم وكذلك  الصدق ومعيار األمهّ
املعيار العايل، ويهتمّ الباحث باكتشاف واطالع الكتب املتضمية ملضمون 

  .الكتاب ويعتين مبراعة لغة الطلبة وثقافتهم يف املعهد

وله فعلية لتدريس القواعد . على وجه عام جيدإن إعداد كتاب تعليمي ) ٢(
النحوية لدى الطالب يف املرحلة األوىل مبعهد املاء الشوقي اإلسالمي تشربون، 

واستخدام هذا الكتاب يسهل على . بعد أن متّ تطبيقه يف عملية التعليم والتعلم
 وكان الطالب يشعرون بسهولة للقيام بعملية التعلم. مدرس القواعد النحوية

  .والتدريب

 ١٤)٢٠٠٨(تعمير المساجد - ٣

ماّدة تعليمية لمهارة الكتابة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء المنهج على تصميم :   العنوان

  .مستوى الوحدة الدراسية

كيف تصميم مادة تعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية ) ١: (  أسئلة البحث
  ؟الدراسية املنهج على مستوى الوحدةيف ضوء 

                                                             
ماّدة تعليمية لمهارة الكتابة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء المنهج على مستوى الوحدة تصميم  ،تعمري املساجد١٤

  ٢٠٠٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : حبث املاجيستري، غري منشورة الدراسية،



١١ 
 

ما مدى فعالية املادة التعليمية لرتقية مهارة اإلمالء العريب على تالميذ ) ٢(
 املرحلة االبتدائية؟

ملهارة الكتابة العربية لتالميذ يركز هذا البحث على إعداد كتاب تعليمي :   األهداف
كما . (KTSP)نهج على مستوى الوحدة الدراسية املرحلة االبتدائية يف ضوء امل

لتدريس يقصد البحث إىل معرفة مدى فعالية استخدام  هذا  كتاب تعليمي 
  .ملهارة الكتابة يف املرحلة االبتدائية

ي استخدم الباحث املدخل الكيفي :     المنهج   .التطويريمع نوع البحث الكمّ

إن تطوير املادة التعليمية ملهارة الكتابة العربية لتالميذ املرحلة االبتدائية يف ) ١: (  نتائج البحث
حصل على كتابة املادة  (KTSP)ضوء املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

" هيا نتعلم اإلمالء"التعليمية املطبوعة على شكل الكتاب التعليمي باملوضوع 
)Ayo BelajarImlak(د وفعال لرتقية مهارة اإلمالاء ، أنه على وجه العام جي

  .العريب لتالميذ الفصل الرابع االبتدائي

فعالية هذا الكتاب املصمم بعد أن مت تطبيقها واليت حصل على النتيجة  )٢(  
واستخدام هذا الكتاب يسهل على املدرس تعليم الكتابة العربية ". جيد"املعدلة 

  .بعملية التعلم والتدريب يف اإلمالء، والتالميذ يشعرون بالسهولة للقيام

ة بالبحث الذي يكتبه عالقة مشا اهل ،ذكرها تسبق اليتث و أيضا أن البح ومن املالحظ
البحث األول، .األساسيّ املدرسي عداد الكتاب املصاحب للكتاب إحيث يستهدف  الباحث

تصميم الكتاب املصاحب ملهارة الكتابة، والبحث الثاين، إعداد كتاب تعليمي لدرس القواعد 
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بني ا و موجه االختالف بينه وجد الباحثويف حني، . األساسياملدرسي النحوية جبانب الكتاب 
ا الباحث. البحث الذي يريد الباحث دراسته  ىف د حبثهفقد حدّ األول،  كانت الدراسة اليت قام 

م الكتاب املستقلّ من الكتاب األساسي لتعليم  تصميم الكتاب املصاحب ملهارة الكتابة حيث يصمّ
يف مهارة الكتابة أيضا، لكن يف املدرسة والباحث الثاين،  ،املتوّسطةاللغة العربية يف املدرسة 

هنا الذي يريده الباحث وأما البحث . إعداد الكتاب املصاحب لتدريس القواعد النحوية. االبتدائية
م للكتاب دليل كتاب الكتاب املصاحب وهو  إعداد  فقد حدد دراسته ىف األساسي املدرسي املعّل

للدكتور هدايات " تعليم اللغة العربية"كتاب وهو   ،اإلسالمية املتوّسطةلتعليم اللغة العربية يف املدرسة 
 .هليكون دليال للمعّلمني يف تدريس



  الفصل الثاني

  النظري اإلطار

 ومصاحبته المدرسي الكتاب األول المبحث
 :هتمفهوم الكتاب المدرسي ومصحاب  - أ

األساسية فحسب، بل   مادته ف الكتاب املدرسي ال منلّ أرى أن يتأ: يقول القامسي
املعجم، وكتاب التمارين التحريرية وكتاب التمارين الصوتية : املساعدة حنو كذلك من املواّد 

م/ختبارات ودليل املعلموكتب املطالعة املتدرجة وكتاب اال  ١٤.مرشد املعّل

: وم الكتاب املدرسي يف قولهّكد هذا املفهوم ما ذهب إليه طعيمة يف تعريفه ملفهويؤ     
ى الطالب منها املعرفة يت يتلقّ تلف الكتب واألدوات املصاحبة الإن الكتاب املدرسي يشمل خم

كرات واملطبوعات اليت توزع لتعليمي مثل أشرطة التسجيل واملذ فها املعلم يف الربامج اواليت يوظّ 
م/عية ومرشد املعلمعلى الطالب، وكراسة التدريبات، وكراسة االختبارات املوضو    .دليل املعّل

أن الكتاب املدرسي هو الكتاب األساسي فق الباحث ما ذهب إليه طعيمة واو     
ف من قبل املتخصصني يف الرتبية ؤلّ للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة، واليت تُ 

ل يف صف م للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني، يف مرحلة معينة بقدّ واللغة، وتُ 
  .دراسي معني ويف زمن حمدد

  

  
                                                             

، دليل عمل إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   ١٤
 ٢٤٩. ، ص١٩٤٤مكمة مكرمة، معهد تعليم اللغة العربية، جامعة أم القرى، 
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 شمولية الكتاب المدرسي - ب

 يشـــمل الكتـــاب املدرســـي كمـــا يف البيـــان الســـابق، أنـــه حيتـــوي علـــى كتـــاب الطالـــب
ــــدريبات، و مرشــــد املعلــــم، و ، األساســــي ــــاب املطالعــــة اإلضــــايف، و املعجــــم، و كراســــة الت كت

  :لتفصيلالوسائل السمعية والبصرية، وفيما يلي بيان كلّ عنصر باو 

   األساسي كتاب الطالب -١
هـــو الكتـــاب األساســـي الـــذي يـــوزع علـــى الدارســـني، بغـــرض اســـتيعاب مادتـــه 

ه أن حيقـــق أهدافـــه اللغويـــة العلميـــة وأداء االختبـــار النهـــائي فيـــه، حبيـــث نتوقـــع منـــ
 .وية والنفسية والثقافية يف املّدة الزمنية املقررة لهوالرتب

لــدروس أو الوحــدات، واعتمــد مؤلفــه ويشــتمل هــذا الكتــاب علــى عــدد مــن ا
ـــة وخيتلـــف هـــذا الكتـــاب مـــن مســـتوى . علـــى أســـس لغويـــة وتربويـــة ونفســـية وثقافي

ه للموضوعات وفق سن الدارس وعمـره عليمي آلخر، كما خيتلف يف طريقة عرضت
خيتبـــف يف مقروئيتـــه مـــن خيــــث  العقلـــي ومـــدى خربتـــه الســـابقة باللغــــة، وباجلملـــة

والرتاكيــب وفــق األهــداف املهاريــة اللغويــة الــيت مــن  الســهولة والصــعوبة للمفــردات
    ١٥.أجلها أُلِّف

 مرشد المعلم/دليل المعّلم -٢
ده ويعينــه علــى اســتخدام كتــاب الطالــب هــو الكتــاب الــذي يــزود املعلــم ويرشــ

الـة، وهلـذا الكتـاب دور وفائـدة ال غـين عنهـا،  بطريقة سليمة ومفيـدةاألساسي  وفعّ
كــان عربيــا أم غــري عــريب، أوتــزداد أمهيتــه مــع املعلــم غــري املؤّهــل تربويــا ولغويــا ســواء 

                                                             
، الرياض، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةعبد احلميد عبد اهللا، .ناصر عبد اهللا الغلي ود. د  ١٥

  ١٠. ، ص١٩٩١دار الغايل، 



١٥ 
 

ــــه علــــى شــــرح األصــــوات  فهــــو حباجــــة ليســــتفيد مــــن األســــاليب والطــــرق الــــيت تعين
م  كتاب دليلومواصفات   ١٦.ردات والرتاكيب اللغويةواملف   :اآليتاملعّل
 .الطريقة اليت ألف عليها الكتاب، واملبادئ اليت استند التأليف إليها -١
 املستوى التعليمي املوضوع له الكتاب -٢
 نوع الدارسني املوجه إليهم الكتاب -٣
املهــارات والقـــدرات وامليـــول واالجتاهـــات الــيت يســـعي إىل غرســـها وتنميتهـــا  -٤

 .لدى الدارسني
 .يس املناسبةطريقة التدر  -٥
 .كيفية استخدام املفردات والرتاكيب على الوجه املطلوب -٦
تقدمي منـاذج كاملـة مـن دروس كتـاب الطالـب بالشـرح والتوضـيح مـع أمثلـة  -٧

 .إضافية
 .تقدمي مناذج من التدريبات اإلضافية -٨
تزويــده بــاملراجع الــيت ميكــن أن يعــود إليهــا املعلــم بنفســه أو يرشــد الطــالب  -٩

 .وع إليهابالرج
   كراسة التدريبات -٣

دفـة، واملرتبطــة مبـادة الكتــاب ااهل ةجمموعـة مــن التـدريبات اللغويــ هـي عبـارة عــن
يتوقع أن يسـأل فيهـا الطـالب،  مع إضافة بعض التدريبات اليت األساسي للطالب

وهـي حتتـوي علـى أســئلة متنوعـة اهلـدف يطلـب مــن الطـالب حلهـا ومراجعتهـا مــع 
م يف الفصل أ     .و دونه خارجهاملعّل

                                                             
، ضمن مواصفاته وخطة تأليفه: الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاحممود كامل الناقة، . د  ١٦

لد األول، خرطوم، املنظمة العربية للرتبية والثقافية والعلوم،  لة العربية للدراسات اللغوية، ا  ٥٢. ، ص١٩٨٣ا



١٦ 
 

يب الطــــالب علــــى هــــذه الكراســــة إىل إعطــــاء مزيــــد مــــن الفــــرص لتــــدر  ــــدف
م وتـراكيبهم اللغويـة الـيت مت تعليمهـا  م اللغوية، وتعزيز مفـردا حتسني وتنمية مهارا

 ١٧.يف الدروس السابقة
ــــمريبات التطبيقيـــة والتـــدريبات االختياريـــة أدوارا رئيســـية و وتلعـــب التـــد ة يف همّ

  ١٨:برامج تعلم اللغات األجنبية وهي
ا حتدد وتوضح أهداف املقرر  ) أ(  إ
ا تثري دوافع املتعلم للتعلم والتقدم  ) ب(  إ
ا تقوم التحصيل الدراسي يف الف  ) ت(  صلإ

ـــا عـــدة أمـــور بالنســـبة لتـــدريبات الكتـــاب  ـــا ينبغـــي أن نضـــع يف اعتبارن ومـــن هن
  :األساسي

مـــــا تعـــــددت لكدريبات كلمـــــا أمكـــــن ذلـــــك، فأن تعـــــدد أشـــــكل التـــــ  -  أ
التـــــدريبات تعـــــددت املهـــــارات املـــــدرب عليهـــــا معـــــىن هـــــذا أن تعـــــاجل 
التــــدريبات اجلانــــب الصــــويت والنحــــوي والصــــريف والــــداليل، لــــذا علينــــا 

ـــــدريبات  االلتفـــــات ـــــواع املختلفـــــة كالتـــــدريبات التحصـــــيلية، وت إىل األن
الســــرعة والقــــوة، والتــــدريبات املعياريــــة والتمييزيــــة، وتــــدريبات الكفــــاءة 

دة والسياقية، والتدريبات التعزيزية رّ  .إخل.... والتدريبات ا
أن يـــتم تنــــاول تـــدريبات الكتــــاب بأســــلوب يثـــري الــــدارس إىل العمــــل    - ب

 .املنزيل واالعتماد على نفسه يف عملية تعلم ذاتية اإلضايف كالواجب

                                                             
 ١١. ، صالمرجع السابقعبد احلميد عبد اهللا، .ناصر عبد اهللا الغلي ود. د  ١٧

 ٥٣. ، صالمرجع السابقحممود كامل الناقة، . د  ١٨
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أن تصـــــــمم التــــــــدريبات يف كـــــــل درس حبيــــــــث تصـــــــل بالــــــــدارس إىل   - ت
 .استخدام حمتواه اللغوي بشكل فعال

أن تركـز التــدريبات علـى التقابــل بـني اللغــة العربيـة ولغــات الدارســني،   - ث
وعلــى مـــا يســبب صـــعوبات ومشــاكل للـــدارس، وأن تركــز أيضـــا علـــى 

 .املشكالت األخرى الناجتة عن دراسات حتليل األخطاء
  

ـــــة  ـــــدريبات هـــــذه إمـــــا أن تكـــــون حتريري ـــــة(وت وإمـــــا أن تكـــــون منطوقـــــة  ) مكتوب
ا بكراسة التدريبات التحريرية ) شفهية( فإذا كانت التدريبات حتريرية مسيت كراسا

  .وهي حتتوي على أسئلة مكتوبة جييب الطالب عليها حتريريا
فيهـا علـى اجلانـب  ية فهي الكراسة اليت يـتم الرتكيـزتدريبات الصوتأما كراسة ال

الصــويت للغــة ويــتم تــدريب الطــالب عليهــا شــفهيا، فاللغــة منطوقــة قبــل أن تكــون 
  . مكتوبة

   المعجم -٤
ــا  وهــو كتــاب يشــتمل علــى مفــردات لغويــة مشــروحة وموضــحة معانيهــا مبفردا

     .أو أضدادها أو إدخاهلا يف مجل توضح معانيها
وينبغــــي أن تشــــرح هــــذه املفــــردات بصــــورة مبســــطة تناســــب عقــــول الدارســــني 

ـــــة ـــــى األلفـــــاظ . اللغوي ـــــة، كمـــــا ينبغـــــي أن يشـــــتمل املعجـــــم عل هم الثقافي ـــــا وخلفي
 .واملفردات الوارد ذكرها يف الكتاب األساسي للطالب

واألفضـــل يف ترتيـــب املعـــاجم هـــذه أن ترتـــب وفـــق ذكـــر املفـــردات يف الكتـــاب 
ترتيـــب الـــدروس، ال أن ترتـــب أجبـــديا، فقـــد يكـــن الرتتيـــب وفـــق  األساســـي ووفـــق
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    ١٩.الدروسترتيب 
    :وينبغي أن يزود هذا الكتاب يف مقدمته باآليت

    .ف عن الكلمةطريقة الكش .١
    .مدى عالقته بالكتاب األساسي. ٢
    .تبويب كلماته يت اتبعها املؤلف يفاألسس ال. ٣
  

   كتاب المطالعة اإلضافي -٥
هــو الكتــاب الــذي يشــتمل علــى نــص أو جمموعــة مــن النصــوص املتدرجــة يف 
صــــعوبتها، ســــواء مــــن حيــــث املفـــــردات أو الرتكيــــب أو احملتــــوى العلمــــي والثقـــــايف 

نــــد الكتــــاب إىل تثبيــــب املفــــردات والرتاكيــــب الــــيت متّ تعليمهــــا عويســــتهدف هــــذا 
م علــى االســتقالل يف التحصــيل ألنــه يعطــي  الدارســني، باإلضــافة إىل تنميــة قــدرا

 ٢٠.الدوافع الستمرار التعلم الذايت والتثقيف العام

التـــدرج يف مادتـــه العلميـــة، ويف مفرداتـــه وتراكيبـــه  هـــذا الكتـــابيف وينبغـــي 
عقيــد، كمـــا ينبغــي أن يتنـــاول اللغويــة مــن حيـــث الســهولة والصـــعوبة والتبســيط والت

مهارات اللغة تناوال منطقيا، مبعىن أنه يركز على املهـارات األربـع، بادئـا باالسـتماع 
  .فالكتابة ةمث احلديث مث القراء

  

  

  
                                                             

 ١٢. ، صالمرجع السابقعبد احلميد عبد اهللا، .ناصر عبد اهللا الغلي ود. د  ١٩

 ١٣. ، صالمرجع نفس  ٢٠
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   الوسائل السمعية والبصرية -٦
ثبـــت يف التجـــارب الكثـــرية أن الوســـائل املعينـــة الســـمعية والبصـــرية تســـاعد يف 

  .ن احلقائق على مستويات الصفوف الدراسية املختلفةتعليم أنواع كثرية م
ا  والوســــائل الســــمعية والبصــــرية ختاطــــب احلــــواس مباشــــرة لــــذلك كانــــت قــــدر

  .عظيمة على تنمية حصيلة األلفاظ والرتاكيب واألساليب لدى املتعلم
وهــذه الوســائل تزيــد مــن قــدرة التالميــذ علــى التفكــري وحــل املشــكالت، وعــن 

م باألشـياء، كمـا ر التالميـذ أن يربطـوا بـني الكلغاطريقها يسـتطيع صـ مـات وخـربا
ات رب يســتطيعون احلصــول علــى املعــاين بــالتعبري والكتابــة والقــراءة والتحــدث عــن خــ

  .غريهم
ــا توضــح اخلــربة وجتعلهــا  فالوســائل املعينــة الزمــة جلميــع املواقــف التعليميــة، أل

د النقــل اللفظــي، بــل تربزهــا يف  جمــال مــن جمــاالت العمــل ليســت بقاصــرة علــى جمــرّ
ا وإدراكهـا فهـذه الوسـائل . املباشر الذي يعترب من أمثل الطرق وأقومهـا يف اكتسـا

جتذب انتباه املتعلم وجتعله ينفعل باخلربة ويتفاعل معها، فيتمّ لديـه اإلدراك السـليم 
ا ا، فيستمرّ تذكره هلا ويدوم نشاطه يف ميدا   .هلا واالهتمام 

فائـــدة   -كمـــا تـــؤدي لغريهـــا مـــن املـــواد–ة تـــؤدي للغـــة العربيـــة والوســـائل املعينـــ
  ٢١.كربى، إذا استعان مدرسوها مبا يناسب من تلك الوسائل

هـي الوسـائل املعينـة علـى  الغلي و عبد احلميـد عبـد اهللا ناصر عبد اهللا. دقال 
وأفـــالم، ومنـــاذج توضـــيحية،  يليةادة الكتـــاب األساســـي، مـــن أشـــرطة تســـجفهـــم مـــ

ــــــــــــــــدف هـــــــــــــــــذه الوســـــــــــــــــائل إىل. إخل...وشــــــــــــــــرائح، وصـــــــــــــــــور، ورســـــــــــــــــوم   ٢٢:و

                                                             
مكتبة األجنلو : القاهرة(، وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية: فّن التدريس للتربية اللغويةحممد صاحل مسك،   ٢١

 ٨٧٣. ص) ١٩٧٩املصرية، 

 ١٤. ، صالمرجع نفس  ٢٢
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ذلـك عـن و ، اللغوية تدريب الدارسني على النطق السليم للمفردات والرتاكيب. ١
 .طريق االستماع إليها وحماولة تقليدها

  .ضيح مدلول املفردات والرتاكيب، من خالل الصور والرسوم والنماذجتو . ٢
  .توضيح املعىن العام للجمل والفقرات من خالل األفالم واللوحات. ٣
د يف صورة حمسوسة من خالل الصور واألفالم. ٤ رّ     .تقريب املعىن ا
  

للكتاب، مبعـىن أن الكتـاب  لك الوسائل بتنوع املادة العلميةوينبغي أن تتنوع ت
وثالثـا ثقافيـا، ومـن مث ينبغــي أن املدرسـي يشـمل جانبـا صـوتيا، وآخـر تركيبــا لغويـا، 

ويت تتنـــوع الوســـائل بتنـــوع املـــادة العلميـــة، فهنـــاك مـــا يعـــني علـــى فهـــم اجلانـــب الصـــ
حبات الكتـــاب هـــذه هـــي أهـــم مصـــا  .الثقايف وهناك ما يعني على فهم اجلانب

  .كي تكون واضحا هلذا البحث  املدرسي،
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 معّلم اللغة العربية الثاني المبحث
  العربية اللغة معّلم أهّميةو  مفهوم  - أ

م اللغة العربية هو الذي يقوم بعملية تدريس اللغة  الشريفة القرآنية أال وهي معّل
وس أخرى، إال أن تنوّع االختصاص يف در املعلمني مثل سائر العربية، ويتصف بصفات عامة 

م .يقتضي اختالفهم يف الصفات اخلاصة، مييز بعضهم عن بعض اللغة العربية أن  وال بّد ملعّل
ذه الصفات اخلاصة مييزه عن زمالئه الذكاء، عمق العقيدة، حسن اخللق، غزارة : يتّصف 

    ٢٣.املادة العلمية، الرغبة الذاتية، تفهمه لطرق التدريس

ن مهنة فهي رسالة  تقرتب و إن مهنة التعليم مهنة جليلة وعظيمة، وهي قبل أن تك
إمنا بعثت : ((من رسالة األنبياء والرسل، كما قال الرسول الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم

ما ا يدل على أن من يعمل يف مهنة التعليم يكاد يقرتب عمله من األنبياء وارسل وهذ)). معّل
ففي . وأكاد أن أجزم عن قناعة بأن هذه املهنة هي خري املهن لإلنسان. عليهم السالم

مه((حديث شريف قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ويف قول )) خريكم من تعلم القرآن وعّل
مهخريكم من تعلم العلم : ((آخر ما يف جمال  وعليه فإن مهنة التعليم هلا قدسيتها)). وعّل ّ السي

  ٢٤.تعليم اللغة اإلسالمية هذه

ة مبكان، مهمن األ ّ ذه اللغة الشريفة، أن نؤكد ضرورة ي وحنن نبحث عن النهوض 
م اجليدإعداد املع يستأهل بأن يصبح قدوة للدارسني نظرا لدوره األساسي يف قيادة العلمية  .ّل

                                                             
 ١٠-٩م، ١٩٨٣، بريوت، مؤسسة الرسالة، الموجة العملي لمدرس اللغة العربيةوفيق اهلامشي، عابد ت  ٢٣
 ١٤. ص، ٢٠٠٣دار الفكر العريب، : ، القاهرةخصائص المعلم العصري وأدوارهعلي راشد، . د  ٢٤
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التعليمية خاصة يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، منبثقا من النظرة التكاملية هلذه 
دف إىل تنمية املهارات والفنون اللغوية األربع على السواء   ٢٥.اللغة اليت 

والعامل الرئيسي يف جناح التعليم والتدريس، األساسي واملعلم اجليد هو العمود 
مأدوات ع فاألهداف واملنهج والوسائل والطريقة والتقييم مجيعها تظلّ  كما قال . بثا بدون املعّل

س أهم من الطريقة، الطريقة أهم من املاّدة، واملدر ": الرتبية والتعليم"حممود يونس يف كتابه 
  ٢٦.وروح املدرس هي األهم

البحوث العلمية والدراسات التطبيقية على ضعف   ال أنه من احملزن، فقد دّلت نتائجإ
بعه من ضعف ريس وما يتّ كفاءة املعلم اللغوية وقصور تدريبهم على األساليب احلديثة للتد

تمعات اإلسالمية غري  ىعام ملستو   .إندونيسياالعربية مبا فيها بلد الدارسني هلا، وخاصة يف ا

 الكفاءات الالزمة لمعلم اللغة العربية  - ب

م اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى أن يتزود بالكفاءات األربع اليت تعينـه يف      ينبغي ملعّل
  ٢٧:االجتاهات الرتبوية احلديثة، وهي العملية التعليمية كما أكد

    الكفاءة اللغوية .١
الدراسات العلمية املتخصصة يف علوم اللغة العربيـة وبصـفة خاصـة يف جمـال  يقصد به

ني بغريها نظـرا أن الكفـاءة اللغويـة متثـل إحـدى املقومـات الرئيسـية قلعربية للناطتعليم ا
يف تعليم اللغة العربية، ذلك ألن معلم اللغة العربية ال يستطيع أن حيقق مهمة إال إذا  

                                                             
 ١٥. ، صالمرجع السابق دحية مسقان،. د  ٢٥

 ٢٣. ، ص١٩٧٢جاكرتا،  ،التربية والتعليم، المجلد الثانيحممود يونس،   ٢٦
، حبث غري مطبوع، إعداد معلمي اللغة العربية في الجامعات اإلندونيسيةعبد التواب عبد اهللا عبد التواب، . د  ٢٧

 ١٩-١٤. ، ص١٩٩٢
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ــا إملامــا كافيــا باملهــارات  ــة كــان ملمّ ّ وظيفهــا خلدمــة األساســية هلــا والــتمكن مــن تاللغوي
 .الغرض من تدريسها

   
    الكفاءة المهنية .٢

هو عبارة عن جمموعة من الدراسات الرتبوية والنفسية اليت تقدم للـدارس والـيت 
طبيعــــة العمليــــة التعليميــــة وخبصــــائص املــــتعلم النفســــية وقدراتــــه لتــــزوده مبعرفــــة دقيقــــة ل

ــدف إىل متكــن املعلــم مــن القيــام بعلميــة التــدريس علــى خــري  ــا  واســتعداده، كمــا أ
إلشـارة أن املعرفـة بالشـيء ال تعـين القـدرة علـى تعليمهـا لآلخـرين، فقـد وجتـدر ا. وجـه

يكــــون هنــــاك عاملــــا بــــارزا يف جمــــال مــــا ولكــــن ال يصــــلح ملهنــــة التــــدريس الفتقــــاره إىل 
 .الكفاءة على نقل تلك املعارف إىل الدارسني

ة العربيــــة للنــــاطقني بغريهــــا، مــــن هنــــا كانــــت أمهيــــة اإلعــــداد املهــــين ملعلــــم اللغــــ
ات املهنيــة تعينــه علــى إدراك طبيعــة العمليــة التعليميــة وكيفيــة أدائهــا علــى الوجــه فــاخلرب 

أصــول  ٢٨:وحيتــاج معلــم اللغــة العربيــة إىل الدراســات الرتبويــة والنفســية التاليــة. األمثــل
االجتمــاع الرتبــوي علــم و علــم الــنفس الرتبــوي واللغــوي، و الرتبيــة اإلســالمية،  والرتبيــة،

  .الرتبية العمليةو واللغوي، 
 

    الكفاءة الثقافية .٣
الـــــيت تقــــدم للـــــدارس مــــن معـــــارف وقــــيم واجتاهـــــات  الدراســـــات الثقافيــــة ويقصــــد بــــه

ـدف إىل مسـاعدة املعلـم علـى أداء وأساليب التفكري وعناصر الثقافة اخلاصة ، واليت 
أن اهلـــدف مــــن تــــدريس لغويــــون إىل ويشـــري ال. مهنتـــه الرتبويــــة والثقافيـــة واالجتماعيــــة

يف تعلـيم اللغـات األجنبيـة هـو تزويـد الدارسـني  ) contextual culture(السياق الثقـايف 

                                                             
 ١٨. ، صالمرجع السابقدحية مسقان، . د  ٢٨
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م لغة ما وتباإلدراك الواعي جلوانب احلياة الثقافية وإثارة اهتمامهم لدراسة  نمية قدرا
الثقافيـــة يـــف األهـــداف الثقافيـــة حملتـــوى اللغـــة اهلـــدف وإدراكهـــم للمظـــاهر علـــى توظ

ا  .اللغوية والتقاليد اخلاصة 
خـــــــــــــــــــــــــــــــالل   وجهان لعملة واحدة أي أن تدريس اللغة لن يتم إال من فاللغة وثقافتها

ــا ســـالمية وحـــدة متكاملـــة، وعلـــى هـــذا األســـاس، فـــإن اللغــة العربيـــة والثقافـــة اإل .ثقا
فإنه  –غة فضال عن أنه يقوم مبهمة تدريس الل –فمعلم اللغة العربية للناطقني بغريها 

    .ضارة اإلسالميةاحليقوم أيضا مبهمة 
 

     الكفاءة الشخصية واالجتماعية .٤
التعليميـة  يقصـد بـه السـمات الشخصـية االجتماعيـة الالزمـة لنجـاح املعلـم يف العمليـة

وتوافقـــه املهـــين، فـــاملعلم قـــدوة لتالميـــذه تـــنعكس شخصـــية شـــعوريا وال شـــعوريا علـــى 
ص والصـــدق، الثقـــة اإلخـــال: تماعيـــة هنـــاة واالجوأهـــم الســـمات الشخصـــي .تالميـــذه

صية أي أنه يتميز بالذكاء واحلرية يف اختاذ القرارات، اإلملام باملادة بالنفس، قوة الشخ
ـــــــع، الفاعليـــــــة الشخصـــــــية، النمـــــــو  التعليميـــــــة والدراســـــــات النظريـــــــة، اجتمـــــــاعي الطب

  ٢٩.والتجديد

   

  

  

                                                             
 ١٩. ، صالمرجع السابق  ٢٩
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لمدرسة المتوّسطة اإلسالمية ل" يم اللغة العربيةتعل"كتاب : المبحث الثالث
 للدكتور هدايات

 اإلسالمية المتوّسطةلمدرسة ل" تعليم اللغة العربية"كتاب عن  ذة نب  -أ 
 للدكتور هدايات

للصّف الثاين إىل  اإلسالمية املتوّسطةلمدرسة للدكتور هدايات ليستند  تأليف كتاب 
   ٢٠٠٨.٣٠سنة  ٢. رقم إندونيسياالدينية ب نظام وزارة الشؤونيف املنهج الدراسي 

 "تعليم اللغة العربية"أهداف التعليم من كتاب   -ب 

: إىل متكني الدارس من الكفايات التالية" تعليم اللغة العربية"يستهدف كتاب 
  ).العربية(فاية االتصالية، الكفاية الثقافية الكفاية اللغوية، الك

فهم (مهارة االستماع : املهارات اللغوية األربع، وهي: الكفاية اللغوية تضمّ ما يلي
اآللية (، مهارة الكتابة )فهم املقروء(، مهارة القراءة )احلديث(، مهارة الكالم )املسموع

، )والظواهر الصوتية املختلفة(األصوات  :وأيضا، العناصر اللغوية الثالثة، وهي). واإلبداعية
  .، الرتاكيب النحوية)والتعابري السياقية واالصطالحية(املفرادات 

ترمي الكفاية االتصالية إىل إكساب الدارس القدرة على االتصال باللغة العربية، 
حبيث يتمكن الدارس من التفاعل والتعبري عن نفسه بصورة مالئمة يف املواقف االجتماعية 

  .املختلفة

                                                             
٣٠  Dr. Hidayat, تعليم اللغة العربية, Semarang, Toha Putra, ٢٠١٢, Hal.  هـ –ج  
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حيث يتم تزويد الدارس جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، وهي هنا  الكفاية الثقافية
ة، اليت ال ختالف  الثقافة العربية اإلسالمية، يضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة العاملية العامّ

  .أصول اإلسالم

ر اهلدف العامّ  دراسي يف املنهج ال من معيار الكفاءة والكفاءة األساسيةيتصوّ
 .لكلّ مهارات ، وبالتفصيل يف يتبني من عالمة الكفاءة٢٠٠٨

 "تعليم اللغة العربية"تصميم كتاب   -ج 

يف نظام وزارة الشؤون من املنهج الدراسي  "تعليم اللغة العربية"يصدر تصميم  كتاب 
بعد  اليت تعترب السلسلة التالية، املتوّسطةللمدرسة  ٢٠٠٨سنة  ٢. رقم الدينية بإندونيسيا
م اللغة العربية من مع أن الواقع، . املرحلة االبتدائية يف بعض األحيان، كان الطالّب مل يتعّل

  .قبل

رة القليلةكان الكتاب يشتمل على املواّد أكثر من األوقات لذلك،   وهنا، لدى  .املقرّ
م  ة واملواّد للمرااملعّل االاالختيار بني املواّد املهمّ     .لياوفع جعة لكي يكون التعليم فعّ

 "تعليم اللغة العربية"وصف المواّد التعليمية لكتاب   -د 

تعريف باملفردات لتدريب مهارة االستماع و ، يشتمل هذا القسم على احلوار القصري: التقديم
  . والرتكيب اجلديد

وعددها  ،تعرض مفردات احلوار واملفردات اإلضافية اليت ال تظهر يف احلوار: المفردات
   .ويعرض بالصورة لسهولة فهم الطالب. ين يف كلّ درسيرتاوح عشر 
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ن على تدريبات تبادل السؤال واجلواب ثنائيا مستعينا باملفردات يف قسم  :الحوار يتكوّ
  ."التقدمي"

عرض الرتاكيب يف الكتاب على شكل اجلداول والق :التركيب ُ    .وائمي

رة من احلوار يف التقدمي والتطبيق :القراءة   .للمفردات املدروسة يف كل درس املاّدة املطوّ

. ملهارة الكتابة، هذا الكتاب يستخدم اإلنشاء املوّجه وتدريبات الكلمات العربية :الكتابة
  .ويستهدف تأكيد الرتاكيب واملفردات املدروسة

يستهدف من هذه املهارة لتمكني الدارسني من متييز الكلمات ، االستماعملهارة : االستماع
  .واجلمل وفهمها
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  منهج البحث -أ

وهي طريقة البحث  التجرييبالبحث و  )R&D(هذا البحث من نوع البحث التطويري  
جمال وتصميم البحث والتطوير يف  ٣١.املستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة

الرتبية يعين اإلجراءات املستخدمة لتنمية اإلنتاج الرتبوي وتصديقه أي بعبارة أخرى يتجه إىل 
كتاب هو  ريد الباحث تطويره يالذي  وينتاج الرتبالو  ٣٢.لمنتجات الرتبويةلالتنمية والتصديق 

 املتوّسطةاللغة العربية يف املدرسة املقرر املعّد يف تعليم التعليمي الكتاب ، "تعليم اللغة العربية"
  .دليل املعلم هلذا الكتاب حيث وضع الباحث كتاب للصّف الثاين اإلسالمية

واملنهج التجرييب، حماولة لضبط كل متغريات اليت تؤثر على ظاهرة ما أو واقع ما عدا 
وميكن تعريف البحث التجرييب . املتغري التجرييب، وذلك لقياس أثره على الظاهرة أو الواقع

فروض عن بأسلوب بسيط أنه حبث يستخدم التجربة يف إثبات الفروض أو ببحث يثبت ال
  ٣٣.طريق التجربة

فيحاول الباحث هنا، أن يضبط العوامل األساسية املؤثرة يف املتغري التابع يف التجربة   - أ 
" استخدام كتاب دليل املعلم"تغري املستقل أو بعبارة أخرى أن امل. ويقيس تأثريها عليه

وبالتايل يأخذ الباحث ". كفاءة املعلم يف تعليم اللغة العربية"مؤثر على املتغري التابع 
                                                                         

٣١ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabata, ٢٠٠٨), hal. ٢٩٧ 
٣٢ Borg & Gall, ١٩٨٣, dalam Lia Yuliati, Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Mengajar Calon Guru Fisika, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid ١٤, Nomor ١, Februari ٢٠٠٧, 
hal. ٣٩ 

، ١٩٩٧. دار أسامة للنشر والتوزيع: الرياض. البحث العلمي مفهومة وأدواته وأساليبه ذوقات عبيدات وأخرون، ٣٣
 ٢٧٦. ص



٢٩ 
 

من نتيجة عملية املالحظة واملقابلة النتائج اليت تتعلق بفعالية استخدام كتاب دليل املعلم 
  .واالستبانة

  "العربية لغةال تعليم" كتاب تطوير إجراءات  -ب 

 ومير ٣٤.التقومي مث التجريب مث التصحيح مث التخطيط من تبدأ عملية هو التطوير إن
 التجريبية ملرحلةوا) املعلم دليل كتاب إلنتاج( التطويرية املرحلة ومها املرحلتني على البحث هذا

 املعلم دليل كتاب ختطيط إجراءات أما). املعلم دليل كتاب استخدام فعالية ملعرفة(
 اإلسالمية املتوّسطة املدرسة" العربية اللغة تعليم" لكتاب املعلم دليل كتابوهي   هاوتصميم
  :يلي كما الباحث فعلها اليت الثاين للصف

 التطويرية المرحلة -١

 أن باحثلل البد املنهج هذا ويف البحث، هذا يف األوىل املرحلة من ةالتطويري املرحلة
 على الباحث حصلسي. العربية اللغة تعليم قبل يكون ما إكمال أو التعليمي اإلنتاج ينتج

 مراحل أما. الثاين للصف اإلسالمية املتوّسطة املدرسة" العربية اللغة تعليم" كتاب تطوير
  :تلي فكما تطويريةال املرحلة يف الدراسة تنفيذ

 املبدئية الدراسة  )أ 

مي بعض أن الباحث وجد  لديهم اإلسالمية املتوسطة املدارس يف العربية اللغة معّل
 حّىت " العربية اللغة تعليم" كتاب لتدريس التعليمية التقنيات يف خاصة التدريس، يف قصور

م أن مع. التعلم يف الطالب ميلّ   وهي األجنبية اللغة تعليم يف ةالثالث العناصر من عنصر املعّل
م  المتوّسطة" دار العلوم"المدرسة  يف وقع كما وهذا .التعليمية واملادة واملتعلم املعّل

   .جاوا الشرقيةجومبانج اإلسالمية الحكومية 
                                                                         

٣٤  Hamalik, oemar. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. (Bandung: PT Rosdakarya, ٢٠٠٩) p 
١٨٤ 
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 الطالب كتابال تطوير  )ب 

م دليل كتاب الباحث سيعدّ  املبدئية، الدراسة تلك من  اللغة تعليم" لكتاب املعّل
 األساليب بعض الباحث ختارسي يعين،. الثاين للصف اإلسالمية املتوّسطة املدرسة" عربيةال

 باأللعالب يتشكل اإلضافية واألنشطة العربية اللغة تعليم حول العامة والتوجيهات التعليمية
ا العربية اللغة تعليم يف الكتب من التعليم يف اللغوية  منها عربية، أم كانت إندونيسية إمّ

مي وإضاءات الفين واملوّجة" يديك بني العربية" لكتاب املعلم بكتا  ا العربية اللغة ملعّل
 كتاب مواّد  تلك تطابق حيث. ذلك وغري ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabو

 ."العربية اللغة تعليم" الطالب بكتاب املعلم دليل

 اخلرباء تصديق  )ج 

 وهي" العربية اللغة تعليم" الكتاب تطوير لتصحيح الباحث أخذهاي اليت واخلطوات
  :وهي أشياء ثالثة على تكون حيث اخلرباء من والتصويبات التعليقات بأخذ

 .العربية اللغة تعليم جمال يف اخلرباء من عدد تعيني -

 .االستبانة ورقة يف حتكيمها املراد واجلوانب النقاط تعيني -

 .معهم واملناقشة للخرباء املعدّ  املعلم دليل كتاب تقدمي -

 تعديل  )د 

 اخلرباء استبانة نتيجة من التصحيحات مجيع بتصحيح الباحث قام ،التعديل هذا يف
 . اإلسالمية املتوّسطة املدرسة يف العربية للغة التعليمية بالعملية تناسب حيث

 ميدانية بةجتر   )ه 

 رّبجي ت،صحيحابالت وقام السابقة الناحية من تعديالتال الباحث نال أن وبعد
  . امليدانية لتجريبةل التطوير هذا اإلسالمية املتوسطة" العلوم دار" املدرسة يف العربية معلما
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 تعديل  )و 

. املعدّ  الكتاب هلذه املالحظة يف النقاط الباحث نالي امليدانية التجربة تلك من
  .املعدّ  الكتاب لكمال النقاط هذه الباحث حللفي

 
 ائي إنتاج  )ز 

 تعليم" تطوير من النهائي اإلنتاج هي التطويرية الدراسة عملية يف األخرية واخلطوات
 الباحثح وضّ وفيما يلي ي. الثاين للصف اإلسالمية املتوّسطة املدرسة" العربية اللغة

  :اإلجراءات السابقة بصورة البيانية األتية

  )١(الرسم البياني 
ة ّ   "العربية اللغة تعليم" كتاب تطوير عملي

  الثاين للصّف  اإلسالمية املتوسطة للمدرسة

  

  
  
  
  
 
 
 
  

ائي   الدراسة املبدئية إنتاج 

 إعداد كتاب دليل املعلم ٢تصحيح /تعديل

 اخلرباء حتكيم جتريبة حمدودة

  ١تصحيح /تعديل
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 التجريبية المرحلة -٢

  ٣٥.املتغريات بني األسبايب االتصايل معرفة إىل يهدف الذي البحث تصميم وهي
م دليل كتاب فعالية مدى ملعرفة الباحث ستعملهاي اليت الدراسة من املرحلة هذه  لكتاب املعّل

  . الثاين للصف اإلسالمية املتوّسطة املدرسة" العربية اللغة تعليم"
 يف  امليدانية لتجربةا الدراسة وهي ،الباحث ستعملهاي البحث هلذا التجريبية واملرحلة

على قيام  الباحثالحظ لدراسة سييف هذه ا. العلوم دار احلكومية اإلسالمية املتوّسطة املدرسة
م لكتاب  املعّلمني   ."تعليم اللغة العربية"هناك باستخدام كتاب دليل املعّل

   مجتمع البحث وعينته -ج 

أو إنه مجيع األشخاص إن جمتمع البحث يعين مفردات ظاهرة اليت يدرسها الباحث، 
جمتمع البحث والعينة هي جزء من  ٣٦ث،أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكالت البح

تمع األصل  ٣٧ي،األصلي، خيتارها الباحث بأساليب خمتلفة، وتضم عددا من األفراد من ا

مي ث مجيع جمتمع هذا البح  .جومبانجدار العلوم  املتوّسطةاملدرسة اللغة العربية يف معّل
مو اللغة العربية يف املدرسة  هي بطريقة العينة الغرضية الباحثها ر اوعينة البحث اليت اخت معّل

  .احلكوميةاإلسالمية  املتوّسطة

 

 

  

                                                                         
٣٥  Ainin, Moch. op. cit., p. ٨٢) 

 ١٠٩. ص، المرجع السابق ذوقات عبيدات وأخرون،  ٣٦

 ١١٠. ص. مرجع نفسه  ٣٧
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  متغيرات البحث -د 

. جترييب ومتغري تابع/ مستقلّ مها متغري متغريات البحثنوعني من  الباحثستخدم ي  
ما  .متغري مستقل هو املتغري اليت العامل الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على متغري تابع

   :يأيت

م ل دليل كتاباستخدام   املتغري املستقل - ١ للدكتور " تعليم اللغة العربية"كتاب املعّل
فاءة معلمي اللغة كلرتقية  لصف الثاين اإلسالمية ل املتوّسطةللمدرسة  هدايات
 .جومبانجاإلسالمية دار العلوم  املتوّسطةاملدرسة يف العربية 

اإلسالمية دار  املتوّسطةاملدرسة معلمي اللغة العربية يف كفاءة املتغري التابع وهو   - ٢
ستخدام ، تبعا ال"تعليم اللغة العربية"بكتاب  اللغة العربيةيف تعليم  جومبانجالعلوم 

 .املعدّ الكتاب 

  )١( لجدولا
  املتغري املستقل واملتغري التابع: متغريات البحث

أثر المتغير المستقل على   المتغير التابع  المتغير المستقل
  المتغير التابع

م  دليل كتاباستخدام   املعّل
" تعليم اللغة العربية"كتاب ل

اإلسالمية  املتوّسطةللمدرسة 
   الصف الثاين

معلمي اللغة العربية يف كفاءة 
اإلسالمية  املتوّسطةرسة املد

يف تعليم  جومبانجدار العلوم 
  اللغة العربية

معلمي اللغة ارتقاء كفاءة 
 املتوّسطةاملدرسة العربية يف 

اإلسالمية دار العلوم 
اللغة يف تعليم  جومبانج

  "تعليم العربية"بكتاب  العربية
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  دوات البحث أ -ه 

 اليت البحث أدوات أما ٣٨.بياناته الباحث ا جيمع اليت الوسيلة هي البحث أدوات
   :فهي الدراسة هذه يف الباحث سيستخدمها

  (Observation) المالحظة  - ١
استخدم الباحث  .للحصول على املعلومات املهمة يف امليدان حول عملية التعليم

وسيلة يستخدمها اإلنسان يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث هي قة املالحظة و طري
جيمع خرباته من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، ولكن الباحث حني يالحظ فإنه 
يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاته أساس ملعالفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة 

      ٣٩.معينة
م والتعليم للغة العربية هناك الباحثقوم يس يف . باملالحظة أثناء عملية التعّل

غة العربية للّ ة عملية التعليماليف لبة الطاملعّلمني و احتياجات  الباحثى ري املالحظة س
دليل املعلم وإجراء استخدام كتاب  للدكتور هدايات" تعليم اللغة العربية"بكتاب 

    .ن هناكاملعلماالذي يقوم به 
  

  (Interview) المقابلة - ٢
واحتياجات  لتعليمللحصول على املعلومات املهمة يف امليدان حول عملية ا

فاملقابلة . للدكتور هدايات" تعليم اللغة العربية"تعليم العربية بكتاب حنو املعلمني 

                                                                         
 .٣٥: ص) م١٩٨٢وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي، : الكويت( ،أصول البحث العلميأمحد بدر،  ٣٨

 ١٤٩ .ص مرجع نفسه،ذوقان عبيدات وأصحابه،   ٣٩
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علومات، ويسجل هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملسؤول جلمع امل
   ٤٠.البيانات اليت حيتاج إليها) الباحث(السائل 

مة يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة، وهي املقابلة حرة فاملقابلة املستخد
ملوضوع الذي يدور حوله يوّجه فيها الباحث األسئلة اعتمادا على دليل املقابلة با

تسمح احلرية للمسؤول أن يتحدث كما يشاء ويتدخل البحث يف الكالم ليدفع 
  .املسؤول ويشجعه على الكالم

عن تعليم اللغة العربية يف املدرسة  واستخدم الباحث املقابلة جلمع البيانات
املادة التعليمية املتوّسطة اإلسالمية دار العلوم جومبانج من املنهج، واخلطة الدراسية و 

وطريقة تعليمها والوسائل املستخدمة وطريقة تقوميها واملشكالت اليت يواجهها 
    .املدرسون يف العملية التعليمية

 
  (Questionnaire) االستبانة - ٣

هة إىل عدد من الناس استطالعا آرائهم يف هو أسئلة موّج  االستبانةويقصد ب
ستبانة هو قائمة من األسئلة أو األحكام أو ويعرّف فتح يونس أن اال. قضايا معينة

التقريرات اليت يتطلب فيها الرأي، وعادة ما يكتب هذا الرأي، ويتطلب اإلجابة 
  ٤١.، وقد يتطلب تقريرا مطوال مكتوبا)(يوضع عالمة مميزة كهذه العالمة مثال 

م ل دليل كتاب قوميللحصول على ت للدكتور " تعليم اللغة العربية"كتاب املعّل
إىل االستبانة  الباحثوزّع ، اإلسالمية الصف الثاين املتوّسطةللمدرسة  هدايات

م دليل كتاب إعدادنتيجة ملعرفة واملعلمني  اخلبريين يف جمال تعليم اللغة العربية . املعّل

                                                                         
٤٠ Prantiasih, Perencanaan Pengajaran PPKN, Malang: IKIP Malang, Hal. ٩١ 

 ١٦٦. ، ص١٩٧٧دار الثقافة، : ، القاهرةلغة العربية لألجانبتصميم منهج لتعليم الفتح علي يونس،   ٤١
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مني ملعرفة  الية الكتابتقديرمها بعد استخدامه يف التعليم و وإىل املعّل وكذلك . فعّ
بعد و قبل  "تعليم اللغة العربية"بكتاب  يف تعليم اللغة العربية آرائهم ملقارنةالطلبة 

 .استخدام كتاب دليل املعلم

   ومصادرها البيانات - و

يهدف إىل نيل املعلومات حول العالمات أو  اتطويري االبحث حبث بناء على كون هذا
ومن فوائد . الوقائع احلالية أو املاضية، فريكز هذا البحث على ما جيرى أثناء إجراء البحث

حىت اليعتمد جمرى  ٤٢،هذا الرتكيز، قدرة البحث على حلّ املشكالت الرتبوية التطبيقية
  .التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيها أيضا

عند إجراء البحث يف مكانه مما كتب  الباحثوالبيانات املقصودة هي مجيع ما أخذه 
اإلسالمية دار العلوم  املتوّسطةاملدرسة  تعني مكان البحث يفتف. أو مسع أو نظر إليه

  . صادر البياناتمل ا، حىت يكون موضوع هذا البحث مطابقجومبانج

ية "سوهارسيمي" قال . إن املراد بالبيانات هي مذكرة الباحث وصفية كانت أو كمّ
يوضح الرسم البياين التايل البيانات  ٤٣.توأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البيانا

  :ومصادرها

  

                                                                         
٤٢ Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: Sinar Baru 
Algesindo. Cet II, ٢٠٠٠, hal. ٦٤ 
٤٣ Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, cet. Ke-١٣, Jakarta: PT, Rineka 
Cipta. ٢٠٠٦, hal. ٨٦-٨٥   
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  )٢( الجدول
  البحث ومصادر البيانات

  مصدر البيانات  البيانات  الرقم
  يةاملادة الدراس  للصف الثاين" تعليم اللغة العربية"كتاب   ١
م وتعليم اللغة العربية و عمل  ٢ احتياجات الطلبة ية تعّل

الةواملدرسني إىل    العملية التعليمية الفعّ
سو  الطلبة يف املدرسة  نواملدرّ

  اإلسالمية املتوّسطة
م صدق حمتوى كتاب   ٣   يف جمال تعليم العربية اخلرباء  من الباحثاملعّد دليل املعّل
عليها من خالل  ةلّص تحالنشاطات وإجابة األسئلة امل  ٤

ا    الباحثاملالحظة عند عملية التعليم الىت قام 
  واملدرسون الطلبة

اللغة العربية بواسطة  عند تعليم العملية التعليمية تطبيق   ٥
  " تعليم اللغة العربية"كتاب دليل املعلم لكتاب 

   الطلبةاملدرسون و 

ب دليل اللغة العربية بواسطة كتادافعية الطلبة عند تعليم   ٦
   للدكتور هدايات" تعليم اللغة العربية"املعلم لكتاب 

 الطلبة

 الطلبة  درجة مشاركة الطلبة عند تقدمي العرض  ٧

  تحليل البياناتأسلوب  -ز

بعد قيام الباحث جبمع البيانات بطريقة املالحظة واملقابلة واالستبانة تأيت خطوة   
ل اإلحصائي ليتم الوصول إىل نتائج عملية جتهيز البيانات وإعدادها لغايات التحلي

تحليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة ف .البحث
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وقال حممد النازير . ٤٤عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج
أن حتليل البيانات هو شيء مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج يف حتليل 

  :وأما أهداف حتليل البيانات هي ٤٥.البيانات املبحوثة

 جوبة من بيانات البحثطلب األتليبحث أو  -١
 بني األجوبة من بيانات البحث الصلةبحث يل -٢
 عطي األجوبة اليت تطلب يف البحثيل -٣
  ٤٦خذ اخلالصة واالقرتاحات اليت حيتاج إليها الباحث يف البحث التايلأل -٤

مالحظة  من .االستبانةالبحث من خالل املالحظة واملقابلة و حث بيانات البا لحلّ 
اخلبريين يف جمال تعليم العربية واملقابلة مع املعّلمني واستبانة من  تعليم اللغة العربية يف املدرسة

آراءهم درسة و يف امل تعليميةعملية وصفيا لتصوير عن والطلبة يف الفصل  ي اللغة العربيةعلموم
بأسئلة الباحث عن طريقة  ".تعليم اللغة العربية"حنو كتاب دليل املعلم لكتاب وتقديرهم 

اوتق تعليم اللغة العربية   .يف الكتاب املعدّ  حمتواها ومناسبتها نيا

وتكون االستبانة . بطريقة االستبانة حتليل البياناتو  يقوم الباحث على حتكيم اخلرباء
  :أما املعايري لكل درجة فهي. جات التقوميمغلقة بأربع در 

 جيد جدا، إذا كان احملكم يعطي التقومي ٤درجة   - أ 
 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد٣درجة   -ب 
 ضعيف، إذا كان احملكم يعطي التقومي ٢درجة   -ج 

                                                                         
: ص) ١٩٨٣ الكتب، عامل: القاهرة( ،ومناهجه أصوله التربية البحث مرسي، منري وحممد النحيحي لبيب حممد  ٤٤

٢٥٠ 
٤٥ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, ٢٠٠٣, hal. ٣٤٦ 
٤٦ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: PT Bumi Aksara. ٢٠٠٣, hal. ٣٠ 
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 ضعيف جّدا، إذا كان احملكم يعطي التقومي ١درجة   -د 
واستجابة يانات من نتيجة  تصديق وتثبيت حمكمني املعادلة املستخدمة لتنظيم الب

 :لكل رقم هو ما يلياملعلمني 
 

푝     :املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم  

푋푖   : عدد إجابات كل بنود السؤال  

푋     :عدد أفراد العينة 

 الثبات:    %١٠٠

، وهي قيمة ٣لثبات كما يف الرسم البياين حيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل ا
  ٤٧.مناسبة ألغراض تطبيق هذه الدراسة

  )٣( الجدول
  تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة

  الرقم  النسبة المئوية  المستوى البيان
 ٤ % ١٠٠-٨٠  جيد جدا  خدامه يف التدريس بدون التصحيحميكن است

 ٣ % ٧٩-٦٠  جيد ميكن استخدامه يف التدريس بالتصحيح 

                                                                         
٤٧ Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, Bandung:Tarsito Bandung, ١٩٩٠, hal. ٤٥ 



٤٠ 
 

  ٢ %  ٥٩-٥٠  ضعيف ميكن استخدامه يف التدريس ال 
  ١  %  ٤٩- ٠  ضعيف جّدا ال يصلح كله أو يبدل

  مراحل تنفيذ الدراسة  - ح

  )٤( الجدول
  مراحل تنفيذ الدراسة

  أبريل  مارس  فبراير  األنشطة  الرقم
٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

م والتعليم   ١ حتليل عملية التعّل
  يف امليدان

                        

                         احتياجات الطلبة واملدرسني  ٢
م  ٣                           إنتاج كتاب دليل املعّل
                          حتكيم اخلرباء  ٤
                          تصحيح اإلنتاج  ٥
                          تطبيق اإلنتاج  ٦
                          تصحيح اإلنتاج  ٧
                          النهائي اإلنتاج  ٨
                          حتليل البيانات  ٩

                         كتابة تقرير البحث  ١٠
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  :هيكل البحث - ط

  :أربعة فصول منهذا البحث  يتكون

ومشكلة البحث، على مقدمة،  وحيتوى عام للبحثالفصل األول هو اإلطار ال  -  أ
ةوأسئلة البحث، وأهداف البحث، و  ّ ، )نظريا وتطبيقيا(البحث، وأمهية البحث  فرضي

 .وحدود البحث، وحتديد املصطلحات، والدراسات السابقة
 : الفصل الثاين هو اإلطار النظري للبحث وحيتوى على ثالثة مباحث هي  - ب

  تهمصاحبو  ملدرسيا الكتاب: املبحث األول
م اللغة العربية: املبحث الثاين   معّل

 املتوّسطةلمدرسة للدكتور هدايات ل" تعليم اللغة العربية"كتاب : املبحث الثالث
  الصّف الثاين اإلسالمية

 كتاب تطوير إجراءاتمنهج البحث، : منهجية البحث ومواضيعه: الفصل الثالث -ج
عينته، ومتغريات البحث، وأدوات البحث، وجمتمع البحث و  "العربية اللغة تعليم"
حتليل البيانات، ومراحل تنفيذ الدراسة، وهيكل أسلوب البيانات، و مصادر و 

  .البحث
 وعرض البيانات حملة عن املدرسةويتضمن ثالثة مباحث حتتوى على : الفصل الرابع - د

  .ومناقشتها هاوحتليل
  .بحث واملقرتحات والتوصياتنتائج الوتتكون من  خامتة البحث: الفصل اخلامس - هـ
     قائمة املصادر واملراجع -و
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  الفصل الرابع

  ومناقشتها عرض البيانات وتحليلهاو  لمحة عن المدرسة

 

اإلســالمية  املتوّســطة" دار العلــوم"حملــة عــن مدرســة يف هــذا املبحــث  يقــّدم الباحــث
كتــاب إعـداد  مــن  الباحـث عليهــا  البيانـات الــيت حصـلو احلكوميـة جومبــانج جـاوا الشــرقية 

ــــاب دليــــل املعلــــ ــــيم اللغــــة العربيــــة"م لكت ــــاين  املتوّســــطةدرســــة للم" تعل للــــدكتور للصــــف الث
  .باملدرسةتطبيقه وعملية هدايات 

  لمحة عن المدرسة: المبحث األول

 –فرتوجنان " مدار العلو "باملعهد اإلسالمي  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية تقع 
اليت قامت اإلسالمية  املتوّسطةوهي من إحدى املدارس . رقيةشجاوا ال –جومبانج 

املدرسة وأسست هذه . بتعليم الطلبة وهو حتت رئاسة جملس رؤساء املعهد الشريف
لغرض تأهيل الطلبة يف العلوم الدينية م،  ١٩٦٨يف السنة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

فرق،  ١٨أصبحت الفرق التعليمية فيها . لعة الكتب العربية واإلجنليزيةااإلسالمية ومط
تتكون من صفني اثنني، فصف واحد للطالب وصف واحد للطالبات ألن رقة فوكل 

  .املدرسة تفصل بينهم يف التعليم واحلياة االجتماعية اليومية
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  عرض البيانات: الثانيالمبحث 

 طريق المالحظةعن عرض البيانات   - أ 
 المتوّسطة" دار العلوم"بالمدرسة  تعليم اللغة العربيةالبيانات عن  .١

  اإلسالمية الحكومية جومبانج جاوى الشرقية
من ناحية يف املدرسة، تعليم اللغة العربية للحصول على املعلومات عن 

مي والطلبة و والكتاب املدرسي مضمون املنهج الدراسي  قام اللغة العربية، معّل
املالحظة  فإن هذه، جبومبانج" دار العلوم"الحظة يف مدرسة املالباحث ب

يف يوم اإلثنني وحدثت هذه املالحظة . من مراحل إعداد كتاب وىلخطوة أ
اليت حصل عليها الباحث أما البيانات  .٢٠١٣من شهر فربايري  ٢٥التاريخ 

  : ليتيف املدرسة كما 
 عن المنهج الدراسي البيانات   )أ 

العملية التدريسية يف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تتبع إىل منهج 
الوحدات  سالدينية القومي يعين املنهج الدراسي على أسااالشؤون 
الذي أخرجه هيئة املعيار التعليمي القومية للدراسة  )KTSP(التعليمية 

)BSNP (حصص يف األسبوع  ٣أما املخصصة فيها فهي . جاكرتا
   .لتعليم اللغة العربية

د الدراسية لدرس اللغة العربيةالبيانات   )ب   عن الموّا
املدرســــــة املتوســــــطة دراســــــية للصــــــف الثــــــامن يف هــــــذه كانــــــت املــــــواد ال

  :هي اإلسالمية احلكومية 
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 :الفصل الدراسي األول، فهي - ١
 الساعة  - أ 
 النشاطات يف البيت  -ب 
 النشاطات يف املدرسة-ج 

  :الفصل الدراسي الثاين، فهي - ٢
 املهنة  - د 
ون  - ه  ّ  الالعبون املهني
 اهلواية  -و 
   يف معرض اهلوايات  -ز 

 عن معّلمي اللغة العربيةالبيانات   )ج 
مو اللغة العربية يف هذه املدرسة   ثالثة  اشخاص، وإحداهم كان معّل

م النحو والصرف واآلخران اللغة العربية، والتفصيل     : كما يليتعّل

  )٥( الجدول
مو اللغة العربية يف مدرسة    املتوسطة اإلسالمية احلومية" دار العلوم"معّل

  الماّدة التعليمية
  تخّصص

التدرج 
  العلمي

رقم  األسماء
ال

  

احلاّج حممد  املاجستري اإلقتصاد  والفقه اللغة العربية
 صيب

١ 

ا  اللغة العربية  ٢ سانيت إيكا بكالوريوس اإلنسانية والثقافة وآدا
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ا  النحو والصرف   ٣ أرفينا بكالوريوس اإلنسانية والثقافة وآدا

 عن أهداف تعليم اللغة العربيةالبيانات   )د 

ــواألغــراض املنشــودة يف تعلــيم  ذه املــواّد الدراســية بالنســبة إىل اللغــة العربيــة 
  :هذا املنهج الدراسي هي كما يلي

+ كلمـــة قدميــــة   ٥٠٠(كلمــــة    ٧٥٠أن جييـــد كــــل طالـــب نطــــق وقـــراءة  - ١
  .والعبارات العربية بنرب جيد وتنغيم صحيح) كلمة جديدة  ٢٥٠

يف  أن جييــد قــراءة الكلمــات والعبــارات والقــراءات املتعلقــة باحليــاة اليوميــة - ٢
  املدرسة والبيت والعقيدة والعبادة واألخالق وفهمها فهما جيدا

أن يفهــم أســاليب اجلملــة والرتاكيــب الــيت تشــتمل علــى األمســاء اجلامــدة  - ٣
والضــمائر املفــردة واجلملــة الفعليــة وعوامــل النواصــب  ٢٤-١والعـدد بــني 

وصــــيغة اجلمــــع مــــن مجــــع التكســــري ومجــــع املــــذكر الســــامل ومجــــع املؤنــــث 
  .السامل

أن جييــد اســـتخدام الكلمـــات والعبـــارات والرتاكيـــب املدروســـة يف احملادثـــة  - ٤
 اليومية البسيطة

أن جييـد تكــوين اجلمــل العربيــة الصـحيحة حســب الرتاكيــب املدروســة يف  - ٥
 اإلنشاء املوجه

ـــة قـــدرة الطـــالب  - ٦ علـــى يف املهـــارات اللغويـــة علـــى الدرجـــة املتوســـطة تنمي
 .السواء
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 الكتاب المدرسيالبيانات عن عملية تعليم   .٢
" دار العلوم"يف املدرسة عملية تعليم اللغة العربية حظة مبال قام الباحث

م وتستهدف هذه املالحظة للوقوف  .جبومبانج قبل بدأ تأليف كتاب دليل املعّل
للدكتور " تعليم اللغة العربية"على حال إجراء تعليم  اللغة العربية  بكتاب 

الية تعليم بذلك الكتابحّىت يعرف ما احتاج املع هدايات م لرفع فعّ وتكون . ّل
م  املالحظة مبشاركة الباحث داخل الفصل أثناء عملية التعليم اليت يقوم معّل

ومن هذه املالحظة حصل الباحث على . اللغة العربية والطالّب هناك
  :املعلومات كما تلي

م يستخدم كتاب   )أ   للمدرسة املتوسطة" تعليم اللغة العربية"كان املعّل
لدرس اللغة  أثناء تدريسه للصف الثاين للدكتور هدايات سالمية اإل

 .العربية
يف وطريقة السؤال واجلواب يستخدم املعلم طريقة القواعد والرتمجة   )ب 

  تعليم اللغة العربية
مقام   )ج  حّىت  بأنشطة التعليمية دون مشاركة الطالب فيها املعّل

ون مبتابعة الدرس، ويف بعض األحيان جرى التعليم  يتكاسلون وميّل
س احلوار، يأمر املدرّس طالّب  س مثل درْ بدون منح مثال من املدرّ

س  ، ونقص يف استخدام قبلهليقرأ احلوار دون القراءة املثالية من املدرّ
 السبورة
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واضحة من املدرس،  دون إرشاداتيف الكتاب تدريبات حلّ جرى   )د 
دون  ليجيب األسئلة يف صفحة الكتابفكان املدرس يأمر الطلبة 

ها، حّىت سأل الطلبة يف أثناء العمليرشدهم كيفية  ر هذا  حّل عنها وكرّ
 .صاحبه السؤال

دار "اللغة العربية في مدرسة معّلمي عرض البيانات عن المقابلة مع   - ب 
 اإلسالمية الحكومية جومبانج المتوّسطة" العلوم

قبل القيام بإعداد كتاب دليل املعلم، قام الباحث باملقابلة مع أستاذ صيب 
م بوصفه  احلكومية اإلسالمية  املتوّسطة" دار العلوم"اللغة العربية يف املدرسة معّل
مة  ابوصفهباإلضافة إىل ذلك، قام باملقابلة مع أستاذة سانيت إيكا . جومبانج معّل

  . م٢٠١٣ مارس ١١يف التاريخ يوم اإلثنني حدثت املقابلة . أيضا غة العربيةالل
دف هذه املقابلة إىل احلصول على املعلومات عن تعليم اللغة العربية يف 

اليت واملواّد  يف املدرسة طريقة تعليم اللغة العربيةاملدرسة وتتكون أسئلة املقابلة من 
لكتاب دليل املعلم لكلّ موضوع واملشكالت اليت يواجهها احتاج إليها املدرس 

ومن هذه املقابلة حصل الباحث على املعلومات  .عملية التعليميةالاملدرّس يف 
  :التالية
للدكتور هدايات وكراسات " تعليم اللغة العربية"يستخدم املعلم الكتاب  -

سب املواّد حيث احتوت هذه كراسة التدريبات اليت تنا" االزهر"التدريبات 
 .املدرسي يف الكتاب

إن تعليم اللغة العربية يف املدرسة يهدف إىل متكني الطالب استيعاب أربع  -
 . مهارات على السواء
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ال يزال تعليم اللغة العربية يف املدرسة حيتاح إىل بعض اإلصالحات  -
ة  لتحسني النتيجة املرجوّ

يف املدرسة إىل الكتاب املصاحب وهو كتاب دليل املعلم  انحيتاج املعلم -
 . يف تعليم اللغة العربية التقنياتالطريقة و لكتاب املدرسي إلثراء 

من هذا الكتاب جيد طريقة التعليم لكلّ املهارة يف الكتاب  اناملعلم حاقرت  -
 .، حلّ التدريبات، والنظريات يف تعليم اللغة العربيةوكل موضوع الدرس

 :املشكلة اليت يواجهها املعلم يف تدريس العربية وأما -
ة الكتاب اليت متنحهم إرشادات واضحة يف العملية التعليمية،   )أ  قّل

  .فقط بينما الكتاب املدرسي املوجود مينح إرشادات موجزة
اختالف القدرة اللغوية لدى الطالب يف فصل واحد، جتعل   )ب 

ضعفاء يف الدرس املدرس يتحريون يف التعليم، هل يرتك الطالب ال
ر الدرس حّىت يفهم كلهم   أو يكرّ

م اللغة العربية، وهم   )ج  ة واحلماسة لدى الطالب يف تعّل ة اهلمّ قّل
م اللغة اإلجنيليزية  يفّضلون تعّل

تمع ليست بيئة عربية  )د   بيئة املدرسة وا
ة الفرصة لتعليم اللغة العربية  )ه   ، واملواّد كثريةقّل
اللغة ، مثل معمل اليت تساعد على إجناح التدريس حمدودة املرافق  )و 

 وغريه والشريط
كثرة الطلبة الذين جاؤوا من املدرسة اإلبتدائية احلكومية وهم مل   )ز 

  يدرس اللغة العربية من قبل
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 عن إجراء تدريس اللغة العربية عرض البيانات عن استبانة الطالب  - ج 
 كتاب دليل المعّلم  قبل استخدام

مه أستاذ صّيب ) E(الباحث االستبانة لطالب الصّف الثامن قّدم  الذي عّل
مه أستاذة سانيت إيكا ) F(والصّف الثامن  للحصول على املعلومات الذي عّل

مهم يف تدريس اللغة العربية قة بكيفية تدريس معّل ويستهدف هذه االستبانة . املتعّل
الية كتاب دليل املعلم لرتقية كفاءة املع كانت االستبانة لم يف التدريس، و ملعرفة فعّ

قة على أربع أجوبة،  كان الباحث ولتكون االستبانة واضحة لدى الطالب،  مغّل
مثّ أجاب الطالب دون جيعلهم مييل إىل جواب ما ب كل سؤال يشرح للطال

 مارس ١١التاريخ  يف اإلثننييوم  االستبانةهذه وقام بتوزيع . مجاعيا بعد الشرح
وحصل الباحث املعلومات . طالبا ٢٥ لكل فصل ةبالطلوكان عدد . م٢٠١٣

  : التالية

  )٦( الجدول
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية إجابة بنود األسئلة   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

الرق  األسئلة  النتيجة
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جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جدا جيّد
جيّد 

لم بالعربية املناسبة مبستوى الطالب  ٣ ١٠ ١١ ١  م املعّ  ١ يتكّل
  ٢ يلقي الدرس بشرح واضح  ٥ ٩ ١١ 
قة بالدرس  ٣  ١٥  ٦  ١   ٣  القدرة على إعطاء األمثلة املتعّل

  ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي  ٤  ١٢  ٩  
  ٥  يربط الدرس حبياة الطالب  ١٣  ٦  ٦  
  ٦  يعقد الدرس مبشاركة الطالب  ١٤  ٧  ٣  ١
  ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية  ١  ١٢  ١١  ١
  ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة   ٣  ٨  ١١  ٣
  ٩  استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم  ٤  ١٤  ٦  ١

  ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة  ٩  ١٠  ٦  

٨٠  ٨  
١٠
٣  

٥٩  
  المجموع

  )٧( الجدول

م بعن ) F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةقيام املعّل
م من ناحية إجابة بنود األسئلة   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

الرق  األسئلة  النتيجة
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جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جدا جيّد
جيّد 

لم بالعربية املناسبة مبستوى الطالب  ٢ ٩ ١١ ٣  م املعّ  ١ يتكّل
  ٢ يلقي الدرس بشرح واضح  ٤ ٦ ٥ ١٠
قة بالدرسالقدرة   ٥  ٩  ٩  ٢   ٣  على إعطاء األمثلة املتعّل
  ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي  ٢  ١٣  ٨  ٢
  ٥  يربط الدرس حبياة الطالب  ٧  ٨  ٨  ٢
  ٦  يعقد الدرس مبشاركة الطالب  ٨  ٧  ٩  ١
  ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية  ١  ١٢  ١١  ١
  ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة   ٢  ٧  ٨  ٨
  ٩  استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم  ٢  ٦  ١٥  ٢
  ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة  ٩  ٣  ١٢  ١

٣٢  
١٠
١  

٤٢  ٧٥  
  المجموع

  )٨( الجدول

م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل
م من ناحية    الطلبةعدد قبل استخدام كتاب دليل املعّل

  االسم  الرقم
 بنود األسئلة

X xi p 

يان
 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الب



٥٢ 
 

 ج ج ٩٥ ٣٨ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ حممد هاشم ١
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ حممد إرحاس إهلام ٢
 ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ١ أمحد رشد ٣
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ دماس إيكا سافوترا ٤
 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ فرحان مولنا ٥
 ج ٦٥ ٢٧ ٤٠ ٢ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٢ مهتبد ٦
ار أنوار رمحة ٧ أمّ  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ 
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ حافظ احلق ٨
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٢ ٤ ٢ ١ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ ٢ أمحد نصر ٩

 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ حافظ نواوي ١٠
 ج ٦٠ ٢٤ ٤٠ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ عبد العزيز الثوري ١١
 ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ فخر الدين ١٢
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ محام عارفني ١٣
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ديكي أندريان ١٤
 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٢ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٣ شريف هدايات ١٥
 ج ٦٥ ٢٧ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ أجنونج ١٦
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ صاحل الدين ١٧
 ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٣ ٣ ١ ٢ ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ديا أدتيا ١٨
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ رمحة اهللا أكرب ١٩
 ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٣ ٢ ٤ ٢ ٣ حممد خري الرجال ٢٠
رينا أمري اهللاحممد  ٢١  ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٢ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ حممد غازي جزيل ٢٢
 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٣ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ خمتار بدر الدين ٢٣



٥٣ 
 

 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ١ ٢ ٣ أيكي راشدي ٢٤
 ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٣ ١ ١ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٣ حممد ولدان ٢٥

 ٩٨٠ ٧١٣ ١٠٠٠ ٧٨ ٧١ ٦١ ٦٣ ٨٤ ٨٢ ٧٠ ٧٠ ٦٩ ٦٥  
M             ج ٧٠ 

  

  

  )٩( الجدول
م ب )F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية عدد الطلبة   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

  االسم  الرقم
 بنود األسئلة

X xi P 

يان
 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الب

هاميدي أنس ١  ج ج ٩٠ ٣٦ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ١ ٤ 
القرين ديوا فائز ٢  ض ٥٥ ٢٢ ٤٠ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ١ ٣ ٤ ١ 
 ض ٤٥ ١٨ ٤٠ ٢ ١ ١ ١ ٣ ٣ ١ ٣ ١ ٢ آري جوناوان ٣
أزهاري إهلام ٤  ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٤ ١ ١ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ١ ١ 
املصطفى خري ٥  ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ٢ ٤ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ١ ٤ ١ 
الفارس سلمان ٦  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ١ ٤ 
ستياوان تيدي ٧  ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ١ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ ٤ ٤ ١ ٢ 
ستيواريين وحي ٨  ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 
الرزق عني فكري أمحد ٩  ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٢ ٣ ٣ ٢ ٤ ١ ٤ ٤ ١ ٢ 



٥٤ 
 

الدين بدر خمتار ١٠  ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ ٣ 
يزيد آدي ١١  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٢ ٣ ٣ ٢ ٤ ١ ٣ ٤ ١ ٢ 
زملي أمحد ١٢  ج ٦٠ ٢٤ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ١ ٣ 
هرالمبانج ديكي ١٣  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ 
آفريانتا ديدي ١٤  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ٣ 
مهداين فارس ١٥  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٢ ٣ ١ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ 
حممد جوناوان ١٦  ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٤ ٣ ١ ٣ 
الدين حسن ١٧  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ 
رمحن آديتيا حممد ١٨  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٢ ٣ 
اليقني عني ١٩  ج ٦٠ ٢٤ ٤٠ ٣ ٢ ٢ ٣ ١ ٤ ٢ ٢ ٣ ٢ 
مبارك عفيف ٢٠  ض ٥٧،٥ ٢٣ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ 
عبدي عزم ٢١  ض ٥٧،٥ ٢٣ ٤٠ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ 
اهللا سيف عزيز ٢٢  ض ٥٥ ٢٢ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ 
رضا حممد ٢٣  ض ٥٠ ٢٠ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 
اهللا سيف ولدان ٢٤  ض ٥٢،٥ ٢١ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ 
فاروق حممد ٢٥  ض ٥٠ ٢٠ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 

 ١٠٨٠ ٦٣٤ ١٠٠٠ ٦٠ ٥٤ ٦٧ ٦٧ ٧٠ ٧٢ ٦٣ ٥٣ ٥٨ ٧٠  
M             ج ٦٣،٥ 

  )١٠( الجدول
م ب مسافات حتديد نتيجة استبانة عن    تدريس اللغة العربيةقيام املعّل

م   قبل وبعد استخدام كتاب دليل املعّل



٥٥ 
 

  الرقم  مسافات تحديد النتيجة  تقدير الجودة
 ٤ ١٠-٨٠%  جيد جدا

 ٣ ٧٩- ٦٠%   جيد
  ٢ ٥٩- ٤٠%   ضعيف

  ١  ٣٩-٠%   ضعيف جدا

 

ة عرض البيانات عن   - د   المعّلمإعداد كتاب دليل عمليّ

لمدرسـة ل" تعلـيم اللغـة العربيـة"لكتاب  يف عملية اإلعداد كتاب دليل املعلم
مثّ " تعلــــيم اللغــــة العربيــــة"الكتــــاب مبطالعــــة بــــدأ الباحــــث  ،للصــــف الثــــاين املتوّســــطة

جمـــال تعلــيم اللغــة العربيــة الـــيت حتتــوي علــى طــرق التـــدريس يف ث عــن الكتــب البحــ
تعلـــيم "الـــيت تناســب بكتــاب  والعناصــر اللغويــةوأســاليبها ونظريــات تعلــيم املهـــارات 

  . "اللغة العربية

 :أيتملية استخدم الباحث اخلطوات كما تيف هذه الع

 المتوّسـطةللمدرسـة " تعليم اللغـة العربيـة"كتاب   مؤّلفاستئذان إلى  .١
    اإلسالمية للصّف الثاني

 املتوّســطةللمدرسـة " تعلــيم اللغـة العربيــة"قبـل تـأليف كتــاب دليـل املعلــم لكتـاب 
ــف هــذا الكتــاب وهــو  ، اســتأذن الباحــثللصــف الثــاين اإلســالمية الــدكتور ملؤّل



٥٦ 
 

واســــــتأذن  .، وهــــــو حماضـــــر يف جامعــــــة شـــــريف هــــــدايات اهللا جاكرتـــــاهـــــدايات
، وســـــأل عــــــن الباحـــــث بوســـــيلة اهلـــــاتف لتــــــأليف كتـــــاب دليـــــل املعلــــــم لكتابـــــه

ــف وحــدث االتصــال . االقرتاحــات واملــداخالت  مــارس ١٧يــوم األحــد مــع املؤّل
 :والنتيجة كما تلي. ٢٠١٣

للمدرسـة " تعلـيم اللغـة العربيـة"لـف كتـاب ؤ أجاز الدكتور هدايات بوصـفه م  )أ 
 كتـــاب دليـــل املعلـــمللباحـــث أن يضـــع   اإلســـالمية للصـــف الثـــاين املتوّســـطة

 لكتابه
م مبحتوىات اإلضافية كـاآليت  )ب  : أجاز الدكتور هدايات وضع كتاب دليل املعّل

واألمســاء واألفعــال والكلمــات  ضــمون الــدرس مــن الرتكيــبمل جــدول الــدرس
وإجـراء  التوجيهـات العامـة يف تعلـيم اللغـة العربيـةو  الوظيفيـة وأهـداف الـدرس

  .الكتاب لتدريباتلول احلو  الدرس
لــف كتــاب دليــل املعلــم يناســب بالكتــاب أن يؤ علــى لــف للباحــث ملؤ احــّث  )ج 

مــــني يف اســــتخدام هــــذا ، ومســــتوى واحتياجــــات "تعلــــيم اللغــــة العربيــــة" املعّل
 .الكتاب

لمضمون   في مجال تعليم اللغة العربيةاكتشاف واطالع الكتب  .٢
 كتاب دليل المعلم

 املتوّسطةللمدرسة " تعليم اللغة العربية"كتاب قام الباحث مبطالعة  
بعض الكتب يف جمال تعليم اللغة العربية املتضمنة لطرق تدريس اإلسالمية و 

  . ليبها وإعداد املواّد اليت حيتاج الباحث عند عملية اإلعداداللغة العربية وأسا



٥٧ 
 

اللغة العربية بني يديك : والكتب اليت اطلع عليها الباحث هنا هي
ا عبد الرمحن بن ) كتاب املعلم( وإضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

ري وأدواره إبراهيم الفوزان والدكتور خمتار الطاهر حسني، خصائص املعلم العص
ا، تعليم العربية  للدكتور على راشد، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

ا مناهجه وأساليبه لألستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف : لغري 
د األول والثاين لألستاذ الدكتور  ّل تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ا

إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  رشدي أمحد طعيمة، وأسس
للدكتور ناصر عبد اهللا الغايل والدكتور عبد احلميد عبد اهللا، واملوّجه الفين 

 .ملعلمي اللغة العربية للدكتور عبد العليم إبراهيم
  اختيار المواد لكتاب دليل المعّلم .٣

 املتوّسطةللمدرسة " تعليم اللغة العربية"بعد أن يّطلع الباحث كتاب 
فاختار الباحث . والكتب يف جمال تعليم اللغة العربية اإلسالمية للصف الثاين

العامة يف تعليم اللغة  بعض املواّد احملتاجة لكتاب دليل املعلم، منها التوجيهات
تعليم اللغة العربية كما أوردها يف  كتب العربية اليت أخذها الباحث من

وتقنيات عرض موضوع الدرس السابق، والشرح عن كل موضوع الدرس، 
 .الكتاب املدرسي تدريباتحلول و 

  تحكيم الخبراء .٤

م الباحث خبريين يف جمال تعليم اللغة العربية بعـد إعـداد كتـاب دليـل حكّ 
املدرســــة املتوســــطة اإلســــالمية احلكوميــــة " تعلــــيم اللغــــة العربيــــة"لكتــــاب  املعلــــم

ويسـتهدف صحيح والتصـويب للمـادة املصـممة، منهم الت للصف الثاين وطلب



٥٨ 
 

واخلبــري األول الــدكتور ولــدانا رفــة جــودة إعــداد كتــاب دليــل املعلــم، ملعالتحكــيم 
ا واخلبري الثاين الدكتور مفتاح اهلـدى  ورغاديناتا وهو رئيس كلية اإلنسانية وآدا

قسـم تعلـيم اللغــة رئـيس الربنـامج اخلـاص لتعلــيم اللغـة العربيـة، ومهـا حماضــران يف 
العريب بكلية الدراسات العليا جبامعـة موالنـا مالـك إبـراهيم اإلسـالمية احلكوميـة 

  :ولتحقيق ما أعّد الباحث إلعداده، طرح االستبانة له كما يلي. ماالنج أيضا

  )١١( الجدول
  )مفتاح اهلدى. د(واخلبري الثاين ) ولدانا ورغاديناتا. د(استبانة اخلبري األول 

التقويمدرجات   رقم العناصر للمادة 
و حنيقدم كتاب املعلم معلومات كافية  ٤     ٣     ٢     ١

 األهداف واحملتوى
١ 

على رسم اخلطة  نييعني كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 اليومية والفصلية

٢ 

يتصف كتاب املعلم بسهولة االستخدام  ٤     ٣     ٢     ١
 )غري معّقد(

٣ 

يقدم كتاب املعلم توجيهات واضحة تساعد  ٤     ٣     ٢     ١
 على تطبيق األنشطة

٤ 

باقرتاحات إلثراء  نييزود كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 األنشطة

٥ 

على توظيف  نييعني كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١ ٦ 



٥٩ 
 

 التقنية يف طرق التدريس
كتاب املعلم على إرشادات واضحة يتضمن   ٤     ٣     ٢     ١

 للتقومي
٧ 

 ٨ جودة التنظيم والتنسيق من الكتاب ٤     ٣     ٢     ١
لعب ( يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية ٤     ٣     ٢     ١

 )لغوي
٩ 

  ١٠  يعّد هذا الكتاب يف جممله مناسبا مل أعّد له ٤     ٣     ٢     ١

  )١٢( الجدول
  نتيجة استبانة عن آراء اخلرباءمسافات حتديد 

  يف كتاب دليل معلم اللغة العربية وتقديره

  الرقم  مسافات تحديد النتيجة  تقدير الجودة
 ٤ ١٠٠-٨٠%  جيد جدا

 ٣ ٧٩- ٦٠%   جيد
  ٢ ٥٩- ٤٠%   ضعيف

  ١  ٣٩-٠%   ضعيف جدا
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  )١٣( الجدول
  يف جمال تعليم اللغة العربيةنتيجة حتكيم اخلبري األول 

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

 xi =P ×٪١٠٠  x  xi  بنود األسئلة
      x  وى

ملست
ا

  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢ ١  

١  

تور
لدك

ا
 

ناتا
غادي

 ور
دانا

ول
ربية  

 الع
مية

تعلي
د ال

املوا
بري 

خ
  

جدا  % ٩٢،٥  ٣٧  ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤
يد 

ج
  

  )١٤( الجدول
  العربيةيف جمال تعليم اللغة نتيجة حتكيم اخلبري الثاين 

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

 xi =P ×٪١٠٠  x  xi  بنود األسئلة
      x  وى

ملست
ا

  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
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١  

 
ور 

دكت
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دى
ح اهل

مفتا
  

    
  

ربية
 الع

مية
تعلي

د ال
املوا

بري 
خ

  

  جيّد  % ٧٧،٥  ٣١  ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣

  )١٥( الجدول
  املقارنة بني نتيجة استبانة

  اخلرباء يف كتاب دليل معلم اللغة العربيةعن آراء 

  التقدير
  النتيجة

رقم  العناصر للمادة
ال

موع  
مج

ال
 

ير 
لخب

ا
٢ 

ير 
لخب

ا
د ١ ّ  ١ املعلومات حنو أهداف وحمتوى املادة ٤ ٣ ٧  جي

  ٢ يعني يف رسم اخلطة اليومية والفصلية ٣ ٢ ٥  ضعيف
د ّ   ٣  )غري معّقد(سهل يف االستخدام   ٤  ٣  ٧  جي

د ّ   ٤  يقّدم توجيهات واضحة  ٤  ٤  ٨  جّدا جي
د ّ   ٥  األنشطة إلثراء اقرتاحات  ٤  ٢  ٦  جي
د ّ   ٦  التدريس تقنية توظيف على يعني  ٤  ٣  ٧  جي
د ّ   ٧  للتقومي واضحة إرشادات على يتضمن  ٤  ٣  ٧  جي
د ّ   ٨  الكتاب من والتنسيق التنظيم جودة  ٣  ٤  ٧  جي
د ّ   ٩  )لغوي لعب( إضافية أنشطة يقدم  ٣  ٣  ٦  جي
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د  ّ  مل مناسبا جممله يف الكتاب هذا يعدّ   ٤  ٤  ٨  جّداجي
  له أعدّ 

١٠  

  المجموع  ٣٧  ٣١  ٦٨  

د ّ   المعادلة      ٦،٨  جي

م وفقا هلذا التحكيم فإن الباحث  قد حصلت  جودة كتاب دليل املعّل
قرتاحات االمن  إضافة إىل ذلك حصل على البيانات .على نتيجة جيد

م والتعليقات   :واالقرتاحات والتعليقات منه كما اآليت. حنو كتاب دليل املعّل
 الباحث تنظيم خطوات إجراءات أو عرض الدرس باألرقام يرتّبأن  )١
قةالباحث  يعطيأن  )٢ ة املتعّل ة يف املدروس باملهارات التوجيهات العامّ

 الكتاب
 أن يناسب صفحة كتاب دليل املعلم بالكتاب املدرسي )٣
ة أن يضيف الباحث )٤ ة للتمرينات العامّ  التوجيهات العامّ
 أن يصّحح األخطاء الكتابية يف الكتاب )٥

واستجابة للتعليقات واإلقرتاحات فيقوم الباحث بالتصحيحات كما 
  :ليت

 أو عرض الدرس باألرقام الباحث تنظيم خطوات إجراءاتيرتّب  )١
قة  )٢ ة املتعّل  الكتابباملهارات املدروسة يف يعطي الباحث التوجيهات العامّ
 يناسب صفحة كتاب دليل املعلم بالكتاب املدرسي )٣
ة )٤ ة للتمرينات العامّ  يضيف الباحث التوجيهات العامّ
 يصّحح األخطاء الكتابية يف الكتاب )٥
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 مواصفات كتاب دليل المعلم  - ه 
مــي املقابلــة مـع الباحـث بعـد أجــرى  واطــالع  درســةاللغـة العربيــة واملالحظـة يف املمعّل

، نـال الباحـث املعلومـات الختيـار املـواّد ملضـمون الكتب يف جمال تعليم اللغة العربيـة
  :لهذا الكتاب مواصفات كما تليف. الكتاب

 صفحات الكتاب املدرسي املصغّر  - ١

 لكل موضوع التوجيهات العامة للمعلم - ٢

 مقرتحات بكيفية إجراء تدريباب الكتاب - ٣

 باأللعاب اللغويةمقرتحات بأنشطة إضافية يتشّكل  - ٤

 حلّ تدريبات الكتاب - ٥

 إجابة أسئلة االختبارات - ٦

 التعريف مبحتويات كل درس من الرتاكيب واملفردات والكلمات الوطيفية - ٧

 كل درس من دروس الكتابأهداف  التعريف ب - ٨

 التعريف مبوضوع كل نّص، وبيان طريقة عرضه - ٩

 اقرتاح أساليب لعرض املفردات األساسية -١٠

 يب الدرسبيان أسلوب عرض تراك -١١

يشتمل الكتاب على قدر طيب من التوجيهات واملعلومات األساسية اليت 
وقد اختذت تلك التوجيهات . حيتاج إليها املعلم، وهو ميارس عملية التدريس

ق بعضها باللغة العربية، وطرائق تعليم اللغة لغري فواملعلومات صورا خمتل ة، يتعّل
ا، وأساليب عرض مهارات اللغة  .وعناصرها املختلفة الناطقني 

 محتويات كتاب دليل المعلم  - و 
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ــــوع ومــــوزّع إىل املعلمــــني ب ــــاب دليــــل املعلــــم مطب املدرســــة يقــــدم الباحــــث حمتــــوى كت
حمتويـــات  و  .جبومبـــانج جـــاوى الشـــرقية" دار العلـــوم" املتوســـطة اإلســـالمية احلكوميـــة 

  :يتكون من كتاب دليل املعلم

  

  

  )١٦( الجدول
م    "تعليم اللغة العربية"لكتاب حمتويات كتاب دليل املعّل

  للمدرسة املتوّسطة اإلسالمية الصف الثاين

  محتوى كتاب دليل المعّلم
  غالف الكتاب

م   التعريف بكتاب دليل املعّل
  حمتويات الكتاب

ا(   )موضوعات الدروس وبيان الرتاكيب فيها موجز وصفحا

  المهنة : الدرس الخامس
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات والكلمات الوظيفية فيهالرتاكيب (
  الكتاب تفصيالت  الدرس عناصر 

   التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١  التقديم
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  )املهارات اللغوية(

  عرض التقدميأسلوب  .٤  التقدمي األولشرح  .٣

  المفردات

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  املصغّرصفحة الكتاب املدرسيّ  .١
طريقة تعليم املفردات (

  )اجلديدة

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
  األساسية

  صفحات تدريبات املفردات من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا .٥

  الحوار

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
دور احلوار يف تعليم (

  )العربية

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااحلوار صفحات تدريبات  .٣

  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
أسلوب تعليم الرتاكيب (

  )العربية

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
الفرق بني الرتكيب (

  )والقاعدة
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  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا الرتكيبصفحات تدريبات  .٥

  القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
العناصر للقراءة وأنواع (

  )القراءة

القراءة صفحات تدريبات  .٤  إجراء التدريس .٣
من الكتاب وأسلوب 

  إجراءها وحلوهلا

  الكتابة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
تعرّف على مهارة (

  )الكتابة

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالكتابة صفحات تدريبات  .٣

  )المبادئ للعب اللغوي واستعدادات له( دليل لعب لغوي

  الالعبون المهنيّون: الدرس السادس
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس الرتاكيب النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات والكلمات الوظيفية فيه(
  الكتاب تفصيالت  الدرس عناصر 

  التقديم
   التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١

الفرق بني اكتساب اللغة (
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م اللغة   )وتعّل

  عرض التقدميأسلوب  .٤  الثاينالتقدمي شرح  .٣

  المفردات

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
اقرتاحات يف تعليم (

  )املفردات

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
  األساسية

املبادئ ( التوجيهات العامة للمعلم .٥
  )يف طرح األسئلة يف التعليم

صفحات تدريبات  .٦
املفردات من الكتاب 

  وحلوهلاوأسلوب إجراءها 

  الحوار

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
ية تعليم مهارة ( أمهّ

  )الكالم

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااحلوار صفحات تدريبات  .٤

  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
الفرق بني الرتكيب (

  )واجلملة

صفحات تدريبات  .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
من الكتاب الرتكيب 
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  وأسلوب إجراءها وحلوهلا

  القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
أنواع القراءة من ناحية (

الطريقة واقرتاحات يف 
  )تعليم مهارة القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  إجراء التدريس .٣
فوائد األلعاب اللغوية يف (

التعليم واسرتاتيجية 
  )اإلضافية يف التعليم

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالقراءة صفحات تدريبات  .٥

  الكتابة

الكتابة صفحات تدريبات  .٥  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .٤
من الكتاب وأسلوب 

  إجراءها وحلوهلا

  )واألدوات المحتاجة وأسلوب أدائههدفه (ضبط الكلمات وترجمتها /لعب لغوي

  االستماع

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
اقرتاحات يف تعليم مهارة (

  )االستماع

شرح اهداف تدريبات االستماع  .٣
وهي متييز اصوات الكلمات و 

 التوجيهات العامة للمعلم .٤
اقرتاحات يف تعليم مهارة (
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متييز اصوات اجلمل وفهم اجلمل 
  وفهم الكلمات

  )االستماع

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااالستماع صفحات تدريبات  .٥

  الهواية: الدرس السابع
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس الرتاكيب النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات والكلمات الوظيفية فيه(

  الكتاب تفصيالت  الدرس عناصر 

  التقديم

   التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
  )الكفاية اللغوية(

  عرض التقدميأسلوب  .٤  الثالثالتقدمي شرح  .٣

  المفردات

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
أهدلف تعليم املفردات (

  )والعناصر اللغوية

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
  األساسية

  صفحات تدريبات املفردات من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا .٥

  الحوار
 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١

تعليم مهارة الكالم (
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  )للمبتدئني

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااحلوار صفحات تدريبات  .٣

  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  املصغّرصفحة الكتاب املدرسيّ  .١
العالقة بني تعليم اللغة (

  )العربية والقواعد العربية

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
من : الكفاية اللغوية(

م القواعد  العادة أو تعّل
  )اللغوية

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا الرتكيبصفحات تدريبات  .٥

  القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  الكتاب املدرسيّ املصغّر صفحة .١
القراءة الصامتة والقراءة (

  )مزايا ومآخذها: اجلهرية

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  إجراء التدريس .٣
اسرتاتيجية يف معاملة (

أسئلة اخلارجة الدرس من 
  )الطالب

من القراءة صفحات تدريبات  .٥
  الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا

 التوجيهات العامة للمعلم .٦
اسرتاتيجية يف معاملة (
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األجوبة اخلاطئة من 
  )الطالب

  الكتابة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
التعرّف على عناصر (

  )مهارة الكتابة

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالكتابة صفحات تدريبات  .٣

  )واألدوات المحتاجة وأسلوب أدائههدفه (قراءة األسئلة /لعب لغوي

  في معرض الهوايات: الدرس الثامن
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس الرتاكيب النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات والكلمات الوظيفية فيه(
  الكتاب تفصيالت  الدرس عناصر 

  التقديم

   للمعلمالتوجيهات العامة  .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
  )إدارة الصّف (

  عرض التقدميأسلوب  .٤  الرابعالتقدمي شرح  .٣

  المفردات

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
األساليب يف اختيار (

  )املفردات

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
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  األساسية

  وحلوهلاصفحات تدريبات املفردات من الكتاب وأسلوب إجراءها  .٥

  الحوار

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
التعرّف على املدخل (

  )وطريقة واسلوب التدريس

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااحلوار صفحات تدريبات  .٣

  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
  )دور الطالب(

صفحات تدريبات  .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
من الكتاب الرتكيب 

  وأسلوب إجراءها وحلوهلا

  القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
مكانة األصوات من (

  )العناصر اللغوية

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  إجراء التدريس .٣
واسرتاتيجية اإلضافية يف (

انتهى الوقت ومل : التعليم
ر   )ينتهي الدرس املقرّ
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  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالقراءة صفحات تدريبات  .٥

  الكتابة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
واسرتاتيجية اإلضافية يف (

  )تعليم مهارة الكتابة

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالكتابة صفحات تدريبات  .٣

  االستماع

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
اقرتاحات يف تعليم مهارة (

  )االستماع

شرح اهداف تدريبات االستماع  .٣
وهي متييز اصوات الكلمات و 

متييز اصوات اجلمل وفهم اجلمل 
  وفهم الكلمات

 للمعلمالتوجيهات العامة  .٤
التعرّف على تعليم مهارة (

  )االستماع

الوسائل ( التوجيهات العامة للمعلم .٥
  )التعليمية

صفحات تدريبات  .٦
من الكتاب االستماع 

  وأسلوب إجراءها وحلوهلا

  )هدفه واألدوات المحتاجة وأسلوب أدائه(األفعال الماضية والضمائر المتّصلة /لعب لغوي

ة صفحات    الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلامن التمرينات العامّ

  قائمة املفردات
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 عرض البينات عن تطبيق كتاب دليل المعلم  - ز 
الية كتاب دليل املعلم ، قّدم الباحث الكتاب إىل املعلمني يف ملعرفة فعّ

باه يف التدريس "دار العلوم"مدرسة  العملية التعليمية  قام الباحث مبالحظة و  ليجرّ
ا ا ويقع هذا  .ملدرسني هنا باستخدام كتاب دليل املعلمداخل الفصل اليت قام 

 .أربع لقاءاتيف شهر مارس  ٢٦إىل  ١٧من تاريخ أسبوعان التطبيق 

 كتاب دليل المعلملعرض البيانات عن تقدير المدرس   - ح 
ستاذة سانيت إيكا بوصفهما إىل أستاذ صّيب وأقّدم الباحث االستبانة 

م م لكتاب اللغة العربية  امعّل الية كتاب دليل املعّل " تعليم اللغة العربية"لتقدير فعّ
 االستبانة بعد أجرياهذه وقاما مبلء  .اإلسالمية للصف الثاين املتوّسطةللمدرسة 

م   .يف الفصل التدريس باستخدام كتاب دليل املعّل

  

  

 

  )١٧( الجدول
مي اللغة العربية لتقدير ستبانة اال   لكتاب دليل املعلمملعّل

 رقم العناصر للمادة درجات التقويم
و حنيقدم كتاب املعلم معلومات كافية  ٤     ٣     ٢     ١

 األهداف واحملتوى
١ 
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على رسم اخلطة  نييعني كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 اليومية والفصلية

٢ 

يتصف كتاب املعلم بسهولة االستخدام  ٤     ٣     ٢     ١
 )غري معّقد(

٣ 

يقدم كتاب املعلم توجيهات واضحة تساعد  ٤     ٣     ٢     ١
 على تطبيق األنشطة

٤ 

باقرتاحات إلثراء  نييزود كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 األنشطة

٥ 

على توظيف  نييعني كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 التقنية يف طرق التدريس

٦ 

يتضمن كتاب املعلم على إرشادات واضحة  ٤     ٣     ٢     ١
 للتقومي

٧ 

 ٨ جودة التنظيم والتنسيق من الكتاب ٤     ٣     ٢     ١
لعب ( يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية ٤     ٣     ٢     ١

 )لغوي
٩ 

 ١٠  يعّد هذا الكتاب يف جممله مناسبا مل أعّد له ٤     ٣     ٢     ١

  )١٨( الجدول
  تقدير املعلمنيمسافات حتديد نتيجة استبانة عن 

  يف كتاب دليل معلم اللغة العربية
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  الرقم  مسافات تحديد النتيجة  تقدير الجودة
 ٤ ١٠٠-٨٠%  جيد جدا

 ٣ ٧٩- ٦٠%   جيد
  ٢ ٥٩- ٤٠%   ضعيف

  ١  ٣٩-٠%   ضعيف جدا

  )١٩( الجدول
م األول نتيجة  متقدير املعّل   لكتاب دليل املعّل

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

 xi =P ×٪١٠٠  x  xi  بنود األسئلة
      x  وى

ملست
ا

  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢ ١  

صيب  ١
اذ 

أست
ربية  

 الع
لغة

م ال
معّل

  

  جيّد  % ٦،٧  ٢٧  ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣

  )٢٠( الجدول
م الثاين نتيجة  متقدير املعّل   لكتاب دليل املعّل

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

 xi =P ×٪١٠٠  x  xi  بنود األسئلة
      x  وى

ملست
ا

  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢ ١  
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٢  

كا 
يت إي

سان
ذة 

ستا
أ

  

ربية
 الع

لغة
م ال

معّل
  

جّدا  % ٨  ٣٢  ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣
جيّد 

  

  )٢١( الجدول

  املقارنة بني نتيجة استبانة
متقدير املعّلمني عن    لكتاب دليل املعّل

  التقدير
  النتيجة

رقم   العناصر للمادة
ال

موع  
مج

ال
 

علم
الم

 ٢ 

علم
الم

د ١  ّ  ١ املعلومات حنو أهداف وحمتوى املادة ٣ ٣ ٦  جي
د ّ   ٢ يعني يف رسم اخلطة اليومية والفصلية ٣ ٣ ٦  جي
د ّ   ٣  )غري معّقد(سهل يف االستخدام   ٢  ٤  ٦  جي
د ّ   ٤  يقّدم توجيهات واضحة  ٣  ٣  ٦  جي
د ّ   ٥  األنشطة إلثراء اقرتاحات  ٣  ٤  ٧  جي
د ّ   ٦  التدريس تقنية توظيف على يعني  ٣  ٣  ٦  جي

  ٧  للتقومي واضحة إرشادات على يتضمن  ٢  ٣  ٥  ضعيف
  ٨  الكتاب من والتنسيق التنظيم جودة  ٢  ٣  ٥  ضعيف



٧٨ 
 

د ّ   ٩  )لغوي لعب( إضافية أنشطة يقدم  ٣  ٣  ٦  جي
د ّ  مل مناسبا جممله يف الكتاب هذا يعدّ   ٣  ٣  ٦  جي

  له أعدّ 
١٠  

على التغذية الراجعة من  الباحثمؤّسسا من هذه االستبانة، حصل 
إضافة إىل ذلك حصل على البيانات من االقرتاحات  .السابقة بيانات التقومي

م   :كما تليواالقرتاحات والتعليقات منه  . والتعليقات حنو كتاب دليل املعّل
 .للعملية التعليميةاأللعاب اللغوية يضيف أن  )١
 التعليمتقنيات يضيف أن  )٢
 الكتابتنسيق وتنظيم سن حيأن  )٣

  
واستجابة للتعليقات واإلقرتاحات فيقوم الباحث بالتصحيحات كما 

  :تلي
 .يضيف األلعاب اللغوية للعملية التعليميةأن  )١
 يضيف تقنيات التعليمأن  )٢
 أن حيسن تنسيق وتنظيم الكتاب )٣

 

عرض البيانات عن استبانة الطالب عن إجراء تدريس اللغة العربية   -  ط
 استخدام كتاب دليل المعّلم بعد

الية  لطالب الصّف قّدم الباحث االستبانة استخدام كتاب دليل املعلم، ملعرفة فعّ
ة الثانية) F(الذي والصّف الثامن ) E(الثامن  . بعد تطبيق كتاب دليل املعلم للمرّ
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وحصل الباحث . قبل استخدام كتابمتساوية باالستبانة االستبانة أسئلة كانت 
  : لومات التاليةاملع

  )٢٢( الجدول
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية إجابة بنود األسئلة   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

  النتيجة
رقم  األسئلة

ال
  

جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جدا جيّد
جيّد 

لم بالعربية املناسبة مبستوى   ٨ ١٢ ٥   م املعّ  ١ الطالبيتكّل
  ٢ يلقي الدرس بشرح واضح  ١٦ ٤ ٥ 
قة بالدرس  ١٣  ٨  ٤     ٣  القدرة على إعطاء األمثلة املتعّل
  ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي  ٤  ١٢  ٩  
  ٥  يربط الدرس حبياة الطالب  ٨  ١٤  ٣  
  ٦  يعقد الدرس مبشاركة الطالب  ١٤  ٩  ٢  
  ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية  ١٢  ٩  ٤  
  ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة   ١٤  ٨  ٣  
  ٩  استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم  ٨  ١٢  ٤  ١

  ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة  ١٧  ٥  ٣  

  مجموع  ١١٤  ٩٣  ٤٢  ١
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  )٢٣( الجدول
م ب) F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية إجابة بنود األسئلةبعد استخدام     كتاب دليل املعّل

  النتيجة
رقم  األسئلة

ال
  

جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جدا جيّد
جيّد 

لم بالعربية املناسبة مبستوى الطالب  ٢ ١١ ١٠ ٢  م املعّ  ١ يتكّل
  ٢ يلقي الدرس بشرح واضح  ٩ ١١ ٤ ١

قة بالدرس  ٩  ١٤  ٢     ٣  القدرة على إعطاء األمثلة املتعّل
  ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي  ١٠  ١٣  ٢  
  ٥  يربط الدرس حبياة الطالب  ١١  ٨  ٤  ٢

  ٦  يعقد الدرس مبشاركة الطالب  ١٣  ٩  ٣  
  ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية  ١٢  ٨  ٤  ١
  ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة   ١٣  ٨  ٣  ١
  ٩  استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم  ٢  ٩  ١١  ٣
  ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة  ١٣  ٦  ٥  ١

  المجموع  ٩٤  ٩٧  ٤٨  ١١
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  )٢٤( الجدول
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية عدد الطلبة   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

  االسم  الرقم
 بنود األسئلة

X xi P 

يان
 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الب

 ج ج ٩٧،٥ ٣٩ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ حممد هاشم ١
 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ حممد إرحاس إهلام ٢
 ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٢ ٣ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤ أمحد رشد ٣
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ دماس إيكا سافوترا ٤
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٢ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ فرحان مولنا ٥
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ مهتبد ٦
ار أنوار رمحة ٧ أمّ  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ 
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ حافظ احلق ٨
 ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٢ أمحد نصر ٩

 ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٢ ١ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ حافظ نواوي ١٠
 ج ج ٨٧،٥ ٣٥ ٤٠ ٤ ٤ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ عبد العزيز الثوري ١١
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ فخر الدين ١٢
 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ محام عارفني ١٣
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٤ ٢ ديكي أندريان ١٤
 ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ ٤ شريف هدايات ١٥
 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٤ ٢ أجنونج ١٦
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣ صاحل الدين ١٧
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 ج ج ٨٧،٥ ٣٥ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ديا أدتيا ١٨
 ج ج ٩٠ ٣٦ ٤٠ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ رمحة اهللا أكرب ١٩
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ حممد خري الرجال ٢٠
 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٤ ٣ حممد رينا أمري اهللا ٢١
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ حممد غازي جزيل ٢٢
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ خمتار بدر الدين ٢٣
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ أيكي راشدي ٢٤
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ حممد ولدان ٢٥

 ٨٩٥ ٨٢٠ ١٠٠٠ ٧٨ ٨٦ ٨٤ ٧٠ ٨٠ ٨٧ ٨٣ ٨٦ ٧٧ ٨٩  
M             ج ج ٨١،٣٦ 

  )٢٥( الجدول
م ب )F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية عدد الطلبة   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

  االسم  الرقم
 بنود األسئلة

X xi P 

يان
 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الب

هاميدي أنس ١  ج ج ٩٧،٥ ٣٩ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ 
القرين ديوا فائز ٢  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ١ 
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ١ ٣ ٤ ٤ ٤ ١ ٣ ٣ ٢ ١ آري جوناوان ٣
أزهاري إهلام ٤  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ١ ٢ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ 
املصطفى خري ٥  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٢ ٢ ٤ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ 
الفارس سلمان ٦  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ١ ٢ 
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ستياوان تيدي ٧  ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ٢ ١ ٣ ٤ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٢ 
ستيواريين وحي ٨  ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 
الرزق عني فكري أمحد ٩  ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٢ ١ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ 

الدين بدر خمتار ١٠  ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 
يزيد آدي ١١  ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٣ ١ ٤ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ 
زملي أمحد ١٢  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ 
هرالمبانج ديكي ١٣  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ 
آفريانتا ديدي ١٤  ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ 
مهداين فارس ١٥  ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ 
حممد جوناوان ١٦  ج ج ٩٠ ٣٦ ٤٠ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ 
الدين حسن ١٧  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ 
رمحن آديتيا حممد ١٨  ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ 
اليقني عني ١٩  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٢ ٤ ٤ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٢ 
مبارك عفيف ٢٠  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ 
عبدي عزم ٢١ ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣   
اهللا سيف عزيز ٢٢  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٢ ٤ ٢ 
رضا حممد ٢٣  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ 
اهللا سيف ولدان ٢٤  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ 
فاروق حممد ٢٥  ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ 

 ١٠٢٥ ٧٧٤ ١٠٠٠ ٨١ ٦٠ ٨٣ ٨١ ٨٥ ٧٨ ٨٣ ٨٢ ٧٨ ٦٣  
M             د ٧٨،٨ ّ  جي
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  )٢٦( الجدول
  )F(وفصل ) E(طالب فصل استبانة نتيجة املقارنة بني 

م ب م تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل   قبل وبعد استخدام كتاب دليل املعّل

االستخدام بعد النتيجة الفرق. د قبل االستخدام   
  ١١،٣٦  ٧٠  ٨١،٣٦  )  E(فصل 
  ١٥،٢  ٦٣،٥  ٧٨،٨  ) F ( فصل 

  تحليل البيانات ومناقشتها: لثالثاالمبحث 

يرجع و . لك البيناتتتحليل ب هنا الباحثنات، فأتى ابعد أن يعرض الباحث البي
  :وفيما يلي حتليل بيانات البحث ومناقشتها. إىل البيانات اليت عرضها الباحثالتحليل 

 ومناقشتها طريق المالحظةعن البيانات تحليل   - أ 
إىل  ونحيتاج ونأّن بعض املعّلمني ال يزال املالحظة يف عرض البيانات، نظرا من

فحاول ، "تعليم اللغة العربية"خاصة يف تعليم كتاب . تقنيات تعليم اللغة العربية
املعلم هلذا الكتاب، حيث كتب  الباحث أن جيد حلّ املشكلة بإعداد كتاب دليل

ات واحلوار والرتكيب والقراءة فيه التقنيات عرض الدروس من التقدمي واملفرد
    .والكتابة، وأخذ الباحث هذه كلها من كتب تعليم اللغة العربية

 

دار "اللغة العربية في مدرسة  معّلميالمقابلة مع عن البيانات تحليل   - ب 
 ومناقشتها اإلسالمية الحكومية جومبانج المتوّسطة" العلوم
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الباحث أن واجه املعلمني بعض ت من املقابلة السابقة، وجد ااعتمادا على البيان
ها الباحث بإعداد كتاب دليل املعلم، فهو بتحضري طريقة  املشكلة اليت ميكن حّل
التعليم لكلّ املهارة يف الكتاب وكل موضوع الدرس، حلّ التدريبات، والنظريات يف 

ويف الكتاب يوجد بعض األنشطة . تعليم اللغة العربية كما اقرتحا املعلمان هناك
ة لدى الطالب اليت  م لبعث احلماسة واهلمّ يتشّكل األلعاب اللغوية اليت متّكن املعّل

م اللغة العربية ويفيد ملراجعة الدرس املاضي مثل لعب الرتكيب والقراءة  .يف تعّل
عن إجراء تدريس اللغة العربية  استبانة الطالبعن البيانات تحليل   - ج 

 ومناقشتها دليل المعّلماستخدام كتاب وبعد قبل 
ملعرفة مدى فعالية استخدام كتاب تعليم اللغة العربية، قارن الباحث بني استبانة 

م وبعد الطالب  عن إجراء تدريس اللغة العربية قبل استخدام كتاب دليل املعّل
ل و  ،٢١ كما يف اجلدول  االستخدام   : كما يليالباحث  حّل

يعني املعلمني يف " تعليم اللغة العربية"إن استخدام كتاب دليل املعلم لكتاب  .١
ودليل ذلك، أن الطالب يعطون النتيجة . ة كفاءته يف تعليم اللغة اللعريةترقي

 .أكثر بعد استخدام كتاب دليل املعلم عن قيام املعلم بتدريس اللغة العربية
م ب) E(فصل  نتيجة استبانة طالبلداللة الفرق  .٢ تدريس اللغة عن قيام املعّل

م العربية هي  )F(وفصل  ١١،٣٦هي  قبل وبعد استخدام كتاب دليل املعّل
١٥،٢ 

  
ةعن البيانات تحليل   - د   ومناقشتها إعداد كتاب دليل المعّلم عمليّ
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كتاب دليل املعلم لكتاب إىل وقت وجهد كبري يف إنتاج   حيتاج الباحث
 الكتابتطوير  -٢الدراسة املبدئية،  -١واخلطوات هي . "تعليم اللغة العربية"

 - ٦جتريبة حمدودة،  - ٥تصحيح األول،  -٤حتكيم اخلرباء،  - ٣، املدرسي
كمله بإتقان  يأن  وهذه اخلطوات البد للباحث. ائيإنتاج  - ٧تصحيح الثاين، 

  .كى يتم تطويرها تطويرا نافعا
وحيلله كما . "تعليم اللغة العربية"كتاب دليل املعلم لكتاب يف إعداد  و 

  :يلي
أوال، استئذان إىل مألف الكتاب املدرسي، : ا الباحث هيواملراحل اليت ميرّ   )أ 

ض ومتّ هذا االستئذان بوسيلة اهلاتف، وأجاز الدكتور هدايات مبنح بع
ثانيا، اطلع . كتاب دليل املعلم لكتابه  االقرتاحات واملداخالت لــتأليف

الباحث الكتاب املدرسي والكتب يف جمال تعليم اللغة العربية واختار منها 
 ملواّد املناسبة بالكتاب املدرسيا

إىل خبريين وطلب منهما  وبعد متّ إعداد الكتاب، استحكم الباحث  )ب 
ل الباحث استبانة من اخلبريين كما  التصحيح واالقرتاح للكتاب املعّد، فحّل

 :يلي
 يف الدكتور ولدانا ورغاديناتامن استبانة اخلبري األول بناء على النتيجة  )١

كتاب وبناء على املعيار املعني فإن  %.  ٩٢،٥فتدل على  ١٣ل اجلدو 
م في التدريس  اويمكن استخدامهجيّد جّدا يف املعيار  عدّ ي دليل املعّل

 .التصحيحدون 
 يف اخلبري الثاين الدكتور مفتاح اهلدىونظرا من النتيجة من استبانة  )٢

وبناء على املعيار املعني فإن كتاب %.  ٧٧،٥فتدل على  ١٤ل اجلدو 
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م يعّد يف املعيار  في التدريس  اويمكن استخدامهجيّد دليل املعّل
 .بالتصحيح

منهما  النتيجة مجع الباحث املعدة ،  ينواعتمادا على بيانات حتكيم اخلبري  )٣
 :ميكن حتليلها كما يأيتو ، ١٠كما يف اجلدول 

الدكتور وهو األول ، يقيس اخلبري املعلومات حنو أهداف وحمتوى املادة  )أ 
اخلبري الثاين الدكتور مفتاح و  ٤االستبانة بدرجة ولدانا ورغاديناتا 

هو كتاب دليل املعلم وهذا يدّل على أن  .  ٧واجلمع بينهما  ٣ اهلدى
 .جيد وصادق

 األول، يقيس اخلبري يعني يف رسم اخلطة اليومية والفصلية  )ب 
وهذا يدّل .  ٥واجلمع بينهما  ٢اخلبري الثاين و  ٣االستبانة بدرجة 

 .ضعيفهو كتاب دليل املعلم على أن  
االستبانة بدرجة  األول، يقيس اخلبري )غري معّقد(سهل يف االستخدام   )ج 

كتاب وهذا يدّل على أن  .  ٧ما  واجلمع يب ٣اخلبري الثاين و  ٤
 .هو جيد وصادقدليل املعلم 

 ٤االستبانة بدرجة  األولبري ، يقيس اخليقّدم توجيهات واضحة  )د 
كتاب دليل وهذا يدّل على أن  .  ٨واجلمع بينهما  ٤اخلبري الثاين و 

 .هو جيد جدا وصادقاملعلم 
 ٤االستبانة بدرجة  األول، يقيس اخلبري اقرتاحات إلثراء األنشطة  )ه 

كتاب دليل وهذا يدّل على أن  . ٦واجلمع بينهما  ٢اخلبري الثاين و 
 .وصادقهو جيد املعلم 
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االستبانة بدرجة  األول، يقيس اخلبري يعني على توظيف تقنية التدريس  )و 
كتاب دليل وهذا يدّل على أن  .  ٧واجلمع بينهما  ٣اخلبري الثاين و  ٤

 .هو جيد وصادقاملعلم 
االستبانة  األول، يقيس اخلبري يتضمن على إرشادات واضحة للتقومي  )ز 

وهذا يدّل على أن  .  ٧واجلمع بينهما  ٣اخلبري الثاين و  ٤بدرجة 
 .هو جيد وصادقكتاب دليل املعلم 

االستبانة  األول، يقيس اخلبري جودة التنظيم والتنسيق من الكتاب  )ح 
وهذا يدّل على أن  .  ٧واجلمع بينهما  ٤اخلبري الثاين و  ٣بدرجة 

 .هو جيد وصادقكتاب دليل املعلم 
االستبانة  األول، يقيس اخلبري )لعب لغوي( يقدم أنشطة إضافية  )ط 

وهذا يدّل على أن  .  ٦واجلمع بينهما  ٣اخلبري الثاين و  ٣بدرجة 
 .هو جيد وصادقكتاب دليل املعلم 

 األول، يقيس اخلبري يعّد هذا الكتاب يف جممله مناسبا مل أعّد له  )ي 
وهذا يدّل على . ٨واجلمع بينهما  ٤اخلبري الثاين و  ٤االستبانة بدرجة 

 .وصادقجّدا هو جيد كتاب دليل املعلم أن  
 ومناقشتها تطبيق كتاب دليل المعلمعن البيانات تحليل   - ه 

مني بإ أربع يف باستخدام كتاب دليل املعلم يف الفصل جراءات التعليم قد قام املعّل
ا . لقاءات وقام الباحث مبالحظة  العملية التعليمية داخل الفصل اليت قام 

ويقع هذا وهذه العملية التعليمية تسري . املدرسني هنا باستخدام كتاب دليل املعلم
  .يف شهر مارس ٢٦إىل  ١٧التطبيق أسبوعان من تاريخ 
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تقدير المدرس من نتيجة إعداد كتاب دليل عن البيانات تحليل   - و 
 ومناقشتها المعلم

مني  لتقدير  إىل االستبانة الباحث قّدم ، تطبيق كتاب دليل املعلموبعد متّ  املعّل
ل الباحث استبانة من كتاب دليل املعلم مني  ، فحّل  :كما يلياملعّل

 ٦،٧فتدل على  ١٩ل اجلدو  يف أستاذ صّيب بناء على النتيجة من استبانة  )١
م يعّد يف املعيار %.  جيّد وبناء على املعيار املعني فإن كتاب دليل املعّل

 .التصحيحبفي التدريس  اويمكن استخدامه
 ٨فتدل على  ٢٠ل اجلدو  يف سانيت إيكابناء على النتيجة من استبانة أستاذ  )٢

م يعّد يف املعيار %.  جّدا جيّد وبناء على املعيار املعني فإن كتاب دليل املعّل
 .التصحيحدون في التدريس  اويمكن استخدامه
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  الفصل الخامس

  نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات
نتائج البحث، والتوصيات واالقرتاحات  بعد أن متّ البحث يقدم الباحث  

كما  ، فهيالسابقة من املالحظة واملقابلة واالستبانة وحتليلها وفقا لعرض البيانات
  :أيتت

 نتائج البحث  - أ 
للمدرسة " تعليم اللغة العربية"إعداد كتاب دليل املعلم لكتاب بعد عملية 

، قد  جبومبانج جاوا الشرقية" دار العلوم"التطبيق يف مدرسة و اإلسالمية  املتوّسطة
 :إىل النتائج التالية وصل الباحث

 "تعلــــيم اللغــــة العربيــــة"إعــــداد كتــــاب دليــــل املعلــــم لكتــــاب  خطــــواتإن  - ١
جبومبـانج " دار العلـوم"اإلسالمية بالتطبيق يف مدرسـة  املتوّسطةللمدرسة 

إعـــــداد  -٢الدراســـــة املبدئيـــــة،  - ١وهـــــي ،  إىل دقـــــة حتتـــــاج جـــــاوا الشـــــرقية
 -٦جتربــــة حمــــدودة -٥تعــــديل األول  -٤اخلــــرباء  حتكــــيم -٣، الكتــــاب

ــــائي -٧تعــــديل الثــــاين  . وهــــذه اخلطــــوات البــــد جبــــد واجتهــــاد. إنتــــاج 
اســتئذان  -١: إعــداد كتــاب دليــل املعلــم وهــيهنــاك أربــع خطــوات يف و 

ـــف كتـــاب ؤ إىل م اإلســــالمية  املتوّســـطةللمدرســـة " تعلـــيم اللغـــة العربيـــة"ّل
تعلـيم اللغـة العربيـة  يف جمالاكتشاف واطالع الكتب  -٢ للصّف الثاين

ــم -٣ ملضــمون كتــاب دليــل املعلــم  -٤ اختيــار املــواد لكتــاب دليــل املعّل
 .حتكيم اخلرباء

الكتــــاب املدرســــي وأســــاليب عرضــــه، علـــى دليــــل املعلــــم  كتــــابيشـــتمل   - ٢
قـدر طيـب مـن التوجيهـات واملعلومـات األساسـية الـيت حيتـاج وأيضا على 

ومواصـفات كتـاب دليـل املعلـم   .إليها املعلم، وهو ميارس عملية التـدريس
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التوجيهــــات  -٢صــــفحات الكتــــاب املدرســــي املصــــغّر  -١: كمــــا يلــــي
ــــم مقرتحــــات بكيفيــــة إجــــراء تــــدريباب  -٣لكــــل موضــــوع  العامــــة للمعل

 -٥مقرتحــات بأنشــطة إضــافية يتشــّكل باأللعــاب اللغويــة  -٤ الكتــاب
ـــــاب حـــــلّ  ـــــدريبات الكت ـــــارات -٦ت التعريـــــف  -٧ إجابـــــة أســـــئلة االختب

 -٨مبحتويـــات كـــل درس مـــن الرتاكيـــب واملفـــردات والكلمـــات الوظيفيـــة 
ع  التعريـــف مبوضـــو  -٩كـــل درس مــن دروس الكتـــاب أهـــداف  التعريــف ب

اقـــرتاح أســـاليب لعـــرض املفـــردات -١٠كـــل نـــّص، وبيـــان طريقـــة عرضـــه 
 .بيان أسلوب عرض تراكيب الدرس -١١األساسية 

وفعالية هذا هذا الكتاب بعد أن متّ تطبيقه يف العملية التعليمية باملدرسة  - ٣
ــد"حصــل علــى معــدل النتيجــة  ّ نتيجــة والــدليل علــى ذلــك، جممــوع ". جي

مـــني  ـــ( ٧،٣٥اســـتبانة املعّل ّ داللـــة الفـــرق لنتيجـــة اســـتبانة طـــالب ). دجي
ـــم ب) E(فصـــل  تـــدريس اللغـــة العربيـــة قبـــل وبعـــد اســـتخدام  عـــن قيـــام املعّل

ـــم واســـتخدام .١٥،٢هـــي  )F(وفصـــل  ١١،٣٦هـــي  كتـــاب دليـــل املعّل
ــم تعلــيم كتــاب  ــم يســّهل املعّل " تعلــيم اللغــة العربيــة"هــذا كتــاب دليــل املعّل

ــــة و  ــــم ألّن فيــــه التوجيهــــات العامّ ــــي كفــــاءة املعّل ــــق بعضــــها باللغــــة يرّق يتعّل
ـا، وأسـاليب عـرض مهـارات  العربية، وطرائق تعلـيم اللغـة لغـري النـاطقني 

    .اللغة وعناصرها املختلفة

 التوصيات  -ب 

لتحسني تعليم من نتائج الدراسة امليدانية ميكن صياغة بعض التوصيات 
اإلسالمية احلكومية جبومبانج  املتوّسطة "دار العلوم"املدرسة اللغة العربية لطلبة 

 :ومن أمههاجاوى الشرقية، 
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م إلجناح عملية التعليم  - ١ قوا كفاء ّ روا ويطب أّن املدرسني الزم أن يطوّ
القيام باألنشظة اإلضافية لتقوية والتعلم باملدرسة مبحاوالت عديد مثل 

 .أو استخدام الوسائل التعليمية بصريةً أم مسعية بصريةً  الدرس
م يف اللغة العربية قبل  - ٢ وعلى املدرس أن يعرف قصور الطلبة وحاجا

 .القيام بتعليم اللغة العربية
أن التعليم الناجح يفتقر إىل التعاون اجليد بني املدرسني للقيام بتقرير  - ٣

يف إعداد املادة، ويف اوالت واملشروعات العديدة، مثل مشروعات احمل
ترقية الطرق التعليمية، ويف إعداد الوسائل التعليمية، وغريها حىت 

 .حيصل على اهلدف املنشود
على الباحثني املقبيلني الذين يكتبون مثل هذا البحث أن يقوموا  - ٤

  .بتطويره وترقيته وإصالحه أحسن ما ميكن
 

 االقتراحات  -ج 
 :رتاحات التاليةبناء على نتائج البحث تقدم الباحثة االق

م إن   - ١ هي الوسيلة املهمة  "تعليم اللغة العربية"كتاب لكتاب دليل املعّل
ميوميكن أن يستفيد منها . يف العملية التعليمية اللغة العربية يف  معّل

للفصل الدراسي  خاصة للصف الثاين اإلسالمية املتوّسطةاملدرسة  
 .الثاين

أن نتيجة هذا البحث هي كتاب تعليمي يعترب مدخال وأساسا نافعا  - ٢
وجه اخلصوص لرتقية كفاءة املعلم يف يف جمال تعليم اللغة العربية على 

 .التدريس
يرجو الباحث أن تكون هذا البحث مدخال مفيد ملن يريدون أن  - ٣

 .يقوموا مبثل هذا البحث، وأن يقوموا ببحث أجود وجتربة أوسع
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آخر لتعليم  كتاب دليل املعلم عدّ ذا البحث فعلى الباحث التايل أن يبداية من ه
 .كتاب دليل املعلملذي مل يقّدم  اآلخر االكتاب املدرسي 
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  قائمة المصادر والمراجع

 المصادر    -أ 
 القرآن الكرمي   - ١

  العربية المراجع  -ب 

تعليمها وتعلمها في إندونيسيا الحديثـة، قـراءة واقعيـة : اللغة العربيةدحية مسـقان، . د -٢
 .تاريخدون املدينة وال، نموذجية

دار أسامة : الرياض ،البحث العلمي مفهومة وأدواته وأساليبه ،ذوقات عبيدات وأخرون -٣
 .١٩٩٧. للنشر والتوزيع

ـــاطقين بهـــا، مناهجـــه وأســـاليبهرشـــدي أمحـــد طعيمـــة،  -٤ ـــر الن ، الربـــاط، تعلـــيم العربيـــة لغي
 .١٩٨٩املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

دليــل عمــل إعــداد المــواد التعليميــة لبــرامج تعلــيم اللغــة العربيــة ، __________ -٥
، مكمـــة مكرمـــة، معهـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة، جامعـــة أم القـــرى، للنـــاطقين بلغـــات أخـــرى

١٩٤٤. 
 .٢٠٠٢دار الفكر العريب، : ، القاهرةتدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  -٦
، إضــاءات لمعلمــي اللغــة العربيـــة لغيــر النــاطقين بهـــاعبــد الــرمحن بــن إبــراهيم الفـــوزان،  -٧

 .٢٠١١الرياض، العربية للجميع، 
، الريــاض، العربيــة العربيــة بــين يــديك، كتــاب المعلّــم، ________________ -٨

 .٢٠٠٢، للجميع
، بــريوت، مؤسســة الرســالة، الموجــة العملــي لمــدرس اللغــة العربيــةعابــد توفيــق اهلــامشي،  -٩

١٩٨٣. 



٩٥ 

ـــــي راشـــــد،  -١٠ ـــــم العصـــــري وأدوارهعل دار الفكـــــر العـــــريب، : ، القـــــاهرةخصـــــائص المعل
٢٠٠٣. 

إعـــداد معلمــــي اللغـــة العربيــــة فـــي الجامعــــات عبـــد التـــواب عبــــد اهللا عبـــد التــــواب،  -١١
 .١٩٩٢، حبث غري مطبوع، اإلندونيسية

مكتبــة : ، الطبعــة األوىل، الريــاضطرائــق تعلــيم اللغــة العربيــةحممــد إبــراهيم اخلطيــب،  -١٢
 .٢٠٠٣التوبة، 

: الكتــــاب األساســــي لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين بغيرهــــاحممــــود كامــــل الناقــــة،  -١٣
لــد األول، خرطــوم،  ،مواصــفاته وخطــة تأليفــه لــة العربيــة للدراســات اللغويــة، ا ضــمن ا

 .١٩٨٣املنظمة العربية للرتبية والثقافية والعلوم، 

وانطباعاتهــا المســلكية وأنماطهــا : فــّن التــدريس للتربيــة اللغويــةحممـد صــاحل مســك،  -١٤
 .١٩٧٩مكتبة األجنلو املصرية، : القاهرة، العملية

 .١٩٧٢، جاكرتا، م، المجلد الثانيالتربية والتعليحممود يونس،  -١٥

أسس إعداد الكتب التعليمية لغير عبد احلميد عبد اهللا، .ناصر عبد اهللا الغلي ود -١٦
 .١٩٩١، الرياض، دار الغايل، الناطقين بالعربية

 الرسائل والبحوث  -ج 
تصميم ماّدة تعليمية لمهارة الكتابة العربية لتالميذ المرحلة  تعمري املساجد، -١٧

حبث املاجيستري، غري  االبتدائية في ضوء المنهج على مستوى الوحدة الدراسية،
 ٢٠٠٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : منشورة

بالتطبيق على (تصميم الكتاب المصاحب لتعليم مهارة الكتابة فجر الفؤاد، -١٨
اجلامعة : ، حبث املاجيستري، غري منشورة)المتوسطة اإلسالمية بربيس" كوثرال"مدرسة 

 ٢٠٠٩اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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اليته لتدريس القواعد النحوية مامان رمسان،إعداد كتاب  -١٩ بالتطبيق (تعليمي وفعّ
: غري منشورة(، حبث املاجيستري، )اإلسالمي تشربون" الماء الشوقي"على معهد 
 ٢٠١٠سالمية احلكومية ماالنج، اجلامعة اإل
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  )١( الجدول
  املتغري املستقل واملتغري التابع: متغريات البحث

أثر المتغير المستقل على   المتغير التابع  المتغير المستقل
  المتغير التابع

م  دليل كتاباستخدام   املعّل
" تعليم اللغة العربية"كتاب ل

للمدرسة املتوّسطة 
  اإلسالمية الصف الثاين 

معلمي اللغة العربية كفاءة 
 املتوّسطةاملدرسة يف 

اإلسالمية دار العلوم 
اللغة يف تعليم  جومبانج

  العربية

معلمي اللغة ارتقاء كفاءة 
 املتوّسطةاملدرسة العربية يف 

اإلسالمية دار العلوم 
اللغة يف تعليم  جومبانج

تعليم "العربية بكتاب 
  "العربية

  

  )٢( الجدول
  البحث ومصادر البيانات

  البياناتمصدر   البيانات  الرقم
  املادة الدراسية  للصف الثاين" تعليم اللغة العربية"كتاب   ١
م وتعليم اللغة العربية و عمل  ٢ احتياجات الطلبة ية تعّل

الةواملدرسني إىل    العملية التعليمية الفعّ
سو  الطلبة يف املدرسة  نواملدرّ

  املتوّسطة اإلسالمية
م صدق حمتوى كتاب   ٣   يف جمال تعليم العربية اخلرباء  الباحثمن املعّد دليل املعّل
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عليها من خالل  ةلتحّص النشاطات وإجابة األسئلة امل  ٤
ا    الباحثاملالحظة عند عملية التعليم الىت قام 

  واملدرسون الطلبة

اللغة العربية بواسطة  عند تعليم العملية التعليمية تطبيق   ٥
  " تعليم اللغة العربية"كتاب دليل املعلم لكتاب 

   الطلبةاملدرسون و 

اللغة العربية بواسطة كتاب دليل دافعية الطلبة عند تعليم   ٦
   للدكتور هدايات" تعليم اللغة العربية"املعلم لكتاب 

 الطلبة

 الطلبة  درجة مشاركة الطلبة عند تقدمي العرض  ٧
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  )٣( الجدول
  تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة

  الرقم  المئويةالنسبة   المستوى البيان
 ١ % ١٠٠-٨٠  جيد جدا  ميكن استخدامه يف التدريس بدون التصحيح

 ٢ % ٧٩-٦٠  جيد ميكن استخدامه يف التدريس بالتصحيح 
  ٣ %  ٥٩-٥٠  ضعيف ال ميكن استخدامه يف التدريس 

  ٤  %  ٤٩- ٠  ضعيف جّدا ال يصلح كله أو يبدل

  

  )٤( الجدول
  مراحل تنفيذ الدراسة

  أبريل  مارس  فبراير  األنشطة  الرقم
٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

م والتعليم   ١ حتليل عملية التعّل
  يف امليدان

                        

                         احتياجات الطلبة واملدرسني  ٢
م  ٣                           إنتاج كتاب دليل املعّل
                          حتكيم اخلرباء  ٤
                          تصحيح اإلنتاج  ٥
                          اإلنتاجتطبيق   ٦
                          تصحيح اإلنتاج  ٧
                          النهائي اإلنتاج  ٨
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                          حتليل البيانات  ٩
                         كتابة تقرير البحث  ١٠

  

  )٥( الجدول
مو اللغة العربية يف مدرسة    املتوسطة اإلسالمية احلومية" دار العلوم"معّل

  الماّدة التعليمية
  تخّصص

التدرج 
  العلمي

رقم  األسماء
ال

  

 ١ احلاّج حممد صيب املاجستري اإلقتصاد اللغة العربية والفقه
ا اللغة العربية  ٢ سانيت إيكا بكالوريوس اإلنسانية والثقافة وآدا

ا النحو والصرف  ٣ أرفينا بكالوريوس اإلنسانية والثقافة وآدا

  )٦( الجدول
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية إجابة بنود األسئلة   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

 النتيجة
رقم األسئلة

ال
  

جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جيّد
 

جدا
جيّد 

 

لم بالعربية املناسبة مبستوى الطالب ٣ ١٠ ١١ ١ م املعّ  ١ يتكّل
 ٢ يلقي الدرس بشرح واضح ٥ ٩ ١١ 
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قة بالدرس ٣ ١٥ ٦ ١  ٣  القدرة على إعطاء األمثلة املتعّل
 ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي ٤ ١٢ ٩ 
 ٥  يربط الدرس حبياة الطالب ١٣ ٦ ٦ 
 ٦  يعقد الدرس مبشاركة الطالب ١٤ ٧ ٣ ١
 ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية ١ ١٢ ١١ ١
 ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة  ٣ ٨ ١١ ٣
 ٩  استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم ٤ ١٤ ٦ ١
 ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة ٩ ١٠ ٦ 

٨٠ ٨ 
١٠
٣ 

٥٩ 
 المجموع

  )٧( الجدول

م ب) F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل
م من ناحية إجابة بنود األسئلة   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

 النتيجة
رقم األسئلة

ال
  

جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جيّد
 

جدا
جيّد 

 

لم بالعربية املناسبة مبستوى الطالب ٢ ٩ ١١ ٣ م املعّ  ١ يتكّل
 ٢ يلقي الدرس بشرح واضح ٤ ٦ ٥ ١٠
قة بالدرس ٥ ٩ ٩ ٢  ٣  القدرة على إعطاء األمثلة املتعّل



١٠٢ 
 

 ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي ٢ ١٣ ٨ ٢
 ٥  حبياة الطالبيربط الدرس  ٧ ٨ ٨ ٢
 ٦  يعقد الدرس مبشاركة الطالب ٨ ٧ ٩ ١
 ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية ١ ١٢ ١١ ١
 ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة  ٢ ٧ ٨ ٨
 ٩  استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم ٢ ٦ ١٥ ٢
 ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة ٩ ٣ ١٢ ١

٣٢ 
١٠
١ 

٤٢ ٧٥ 
 المجموع

  )٨( الجدول

م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل
م من ناحية عدد الطلبة   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

الرق
  االسم  م

 بنود األسئلة
X xi p يان

 الب

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ج ج ٩٥ ٣٨ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ حممد هاشم ١
حممد إرحاس  ٢

 إهلام
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣

 ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ١ أمحد رشد ٣
دماس إيكا  ٤

 سافوترا
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤
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 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ فرحان مولنا ٥
 ج ٦٥ ٢٧ ٤٠ ٢ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٢ مهتبد ٦
ار  ٧ أنوار رمحةأمّ  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٢ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ 
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ حافظ احلق ٨
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٢ ٤ ٢ ١ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ ٢ أمحد نصر ٩

 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ حافظ نواوي ١٠
 ج ٦٠ ٢٤ ٤٠ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ عبد العزيز الثوري ١١
 ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ فخر الدين ١٢
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ محام عارفني ١٣
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ديكي أندريان ١٤
 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٢ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٣ شريف هدايات ١٥
 ج ٦٥ ٢٧ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ أجنونج ١٦
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ صاحل الدين ١٧
 ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٣ ٣ ١ ٢ ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ديا أدتيا ١٨
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ رمحة اهللا أكرب ١٩
حممد خري  ٢٠

 الرجال
 ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ٣ ٢ ٤ ٢ ٣

حممد رينا أمري  ٢١
 اهللا

 ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٢ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣

حممد غازي  ٢٢
 جزيل

 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣

 ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٣ ٣ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ خمتار بدر الدين ٢٣
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ١ ٢ ٣ أيكي راشدي ٢٤
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 ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٣ ١ ١ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٣ حممد ولدان ٢٥

 
٦
٥ 

٦
٩ 

٧
٠ 

٧
٠ 

٨
٢ 

٨
٤ 

٦
٣ 

٦
١ 

٧
١ 

١٠ ٧٨
٠٠ 

٧١
٣ 

٩٨٠  

M             ج ٧٠ 

  )٩( لجدولا
م ب )F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية عدد الطلبة   قبل استخدام كتاب دليل املعّل

الرق
  االسم  م

 بنود األسئلة
X xi P يان

 الب

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
هاميدي أنس ١  ج ج ٩٠ ٣٦ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ١ ٤ 
القرين ديوا فائز ٢  ض ٥٥ ٢٢ ٤٠ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ١ ٣ ٤ ١ 
 ض ٤٥ ١٨ ٤٠ ٢ ١ ١ ١ ٣ ٣ ١ ٣ ١ ٢ آري جوناوان ٣
أزهاري إهلام ٤  ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٤ ١ ١ ٣ ٤ ٤ ٣ ٤ ١ ١ 
املصطفى خري ٥  ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ٢ ٤ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ١ ٤ ١ 
الفارس سلمان ٦  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ١ ٤ 
ستياوان تيدي ٧  ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ١ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ ٤ ٤ ١ ٢ 
ستيواريين وحي ٨  ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 
 عني فكري أمحد ٩

 الرزق
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٢ ٣ ٣ ٢ ٤ ١ ٤ ٤ ١ ٢

الدين بدر خمتار ١٠  ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ ٣ 
يزيد آدي ١١  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٢ ٣ ٣ ٢ ٤ ١ ٣ ٤ ١ ٢ 
زملي أمحد ١٢  ج ٦٠ ٢٤ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ١ ٣ 
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هرالمبانج ديكي ١٣  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ 
آفريانتا ديدي ١٤  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ٣ 
مهداين فارس ١٥  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٢ ٣ ١ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ 
حممد جوناوان ١٦  ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٤ ٣ ١ ٣ 
الدين حسن ١٧  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ 
رمحن آديتيا حممد ١٨  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٢ ٣ 
اليقني عني ١٩  ج ٦٠ ٢٤ ٤٠ ٣ ٢ ٢ ٣ ١ ٤ ٢ ٢ ٣ ٢ 
مبارك عفيف ٢٠  ض ٥٧،٥ ٢٣ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ 
عبدي عزم ٢١  ض ٥٧،٥ ٢٣ ٤٠ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ 
اهللا سيف عزيز ٢٢  ض ٥٥ ٢٢ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ 
رضا حممد ٢٣  ض ٥٠ ٢٠ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 
اهللا سيف ولدان ٢٤  ض ٥٢،٥ ٢١ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ 
فاروق حممد ٢٥  ض ٥٠ ٢٠ ٤٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 
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  )١٠( الجدول
م ب مسافات حتديد نتيجة استبانة عن    تدريس اللغة العربيةقيام املعّل

م قبل وبعد استخدام كتاب   دليل املعّل

  الرقم  مسافات تحديد النتيجة  تقدير الجودة
١٠-٨٠% جيد جدا  ٤ 

٧٩- ٦٠%  جيد  ٣ 
٥٩- ٤٠%  ضعيف  ٢ 

٣٩-٠%  ضعيف جدا  ١ 

  )١١( الجدول
  )مفتاح اهلدى. د(واخلبري الثاين ) ولدانا ورغاديناتا. د(استبانة اخلبري األول 

 رقم العناصر للمادة درجات التقويم
و حنيقدم كتاب املعلم معلومات كافية  ٤     ٣     ٢     ١

 األهداف واحملتوى
١ 

على رسم اخلطة  نييعني كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 اليومية والفصلية

٢ 

يتصف كتاب املعلم بسهولة االستخدام  ٤     ٣     ٢     ١
 )غري معّقد(

٣ 

توجيهات واضحة تساعد يقدم كتاب املعلم  ٤     ٣     ٢     ١
 على تطبيق األنشطة

٤ 
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باقرتاحات إلثراء  نييزود كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 األنشطة

٥ 

على توظيف  نييعني كتاب املعلم املعلم ٤     ٣     ٢     ١
 التقنية يف طرق التدريس

٦ 

يتضمن كتاب املعلم على إرشادات واضحة  ٤     ٣     ٢     ١
 للتقومي

٧ 

 ٨ جودة التنظيم والتنسيق من الكتاب ٤     ٣     ٢     ١
لعب ( يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية ٤     ٣     ٢     ١

 )لغوي
٩ 

  ١٠  يعّد هذا الكتاب يف جممله مناسبا مل أعّد له ٤     ٣     ٢     ١

  

  )١٢( الجدول
  مسافات حتديد نتيجة استبانة عن آراء اخلرباء

  كتاب دليل معلم اللغة العربية وتقديرهيف  

  الرقم  مسافات تحديد النتيجة  تقدير الجودة
١٠-٨٠% جيد جدا  ٤ 

٧٩- ٦٠%  جيد  ٣ 
٥٩- ٤٠%  ضعيف  ٢ 

٣٩-٠%  ضعيف جدا  ١ 
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  )١٣( الجدول
  يف جمال تعليم اللغة العربيةنتيجة حتكيم اخلبري األول 

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

  بنود األسئلة
x 

 
xi  

 xi =P
×١٠٠٪ 
      x  

وى
ملست

ا
  

١٢٣٤٥٦٧٨٩
١
٠

١  
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لدك

ا
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خ
  

٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ 
٤
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٩٢،٥  ٣٧ %  

جدا
يد 

ج
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  )١٤( الجدول
  يف جمال تعليم اللغة العربيةنتيجة حتكيم اخلبري الثاين 

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

  األسئلةبنود 
x 

 
xi  

 xi =P
×١٠٠٪ 
      x  

وى
ملست

ا
  

١٢٣٤٥٦٧٨٩
١
٠

١  

 
ور 

دكت
ال

دى
ح اهل

مفتا
  

    
  

مية 
تعلي

د ال
املوا

بري 
خ

ربية
الع

  

  جيّد  % ٧٧،٥  ٣١  ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣

  )١٥( الجدول
  املقارنة بني نتيجة استبانة

  العربيةعن آراء اخلرباء يف كتاب دليل معلم اللغة 

  التقدير
 النتيجة

رقم العناصر للمادة
ال

  

موع
مج

 ال

ير 
لخب

ا
٢

 

ير 
لخب

ا
١

 

د ّ  ١ املعلومات حنو أهداف وحمتوى املادة ٤ ٣ ٧ جي
 ٢ يعني يف رسم اخلطة اليومية والفصلية ٣ ٢ ٥ ضعيف
د ّ )غري معّقد(سهل يف االستخدام  ٤ ٣ ٧ جي  ٣ 
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د جّدا ّ يقّدم توجيهات واضحة ٤ ٤ ٨ جي  ٤ 
د ّ  ٥ اقرتاحات إلثراء األنشطة ٤ ٢ ٦ جي
د ّ  ٦ يعني على توظيف تقنية التدريس ٤ ٣ ٧ جي
د ّ  ٧ يتضمن على إرشادات واضحة للتقومي ٤ ٣ ٧ جي
د ّ  ٨ جودة التنظيم والتنسيق من الكتاب ٣ ٤ ٧ جي
د ّ )لعب لغوي( يقدم أنشطة إضافية ٣ ٣ ٦ جي  ٩ 

د جّدا ّ مناسبا مل  يعّد هذا الكتاب يف جممله ٤ ٤ ٨ جي
أعّد له  

١٠ 

 المجموع ٣٧ ٣١ ٦٨ 

د ّ  المعادلة   ٦،٨ جي
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  )١٦( الجدول
م لكتاب    "تعليم اللغة العربية"حمتويات كتاب دليل املعّل

  للمدرسة املتوّسطة اإلسالمية الصف الثاين

  محتوى كتاب دليل المعّلم
  غالف الكتاب

م   التعريف بكتاب دليل املعّل
  حمتويات الكتاب

ا(   )موضوعات الدروس وبيان الرتاكيب فيها موجز وصفحا

  المهنة : الدرس الخامس
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس الرتاكيب النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات والكلمات الوظيفية فيه(
عناصر 
  الدرس 

  الكتاب تفصيالت

  التقديم

   العامة للمعلمالتوجيهات  .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
  )املهارات اللغوية(

  عرض التقدميأسلوب  .٤  التقدمي األولشرح  .٣

  المفردات
 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١

طريقة تعليم املفردات (
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  )اجلديدة

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
  األساسية

  وأسلوب إجراءها وحلوهلاصفحات تدريبات املفردات من الكتاب  .٥

  الحوار

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
دور احلوار يف تعليم (

  )العربية

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااحلوار صفحات تدريبات  .٣

  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
أسلوب تعليم الرتاكيب (

  )العربية

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
الفرق بني الرتكيب (

  )والقاعدة

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا الرتكيبصفحات تدريبات  .٥

  القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
العناصر للقراءة وأنواع (

  )القراءة
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القراءة صفحات تدريبات  .٤  إجراء التدريس .٣
من الكتاب وأسلوب 

  إجراءها وحلوهلا

  الكتابة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
تعرّف على مهارة (

  )الكتابة

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالكتابة صفحات تدريبات  .٣

  )المبادئ للعب اللغوي واستعدادات له( لعب لغويدليل 

  الالعبون المهنيّون: الدرس السادس
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس الرتاكيب النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات والكلمات الوظيفية فيه(

عناصر 
  الدرس 

  الكتاب تفصيالت

  التقديم

   التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
الفرق بني اكتساب اللغة (

م اللغة   )وتعّل

  عرض التقدميأسلوب  .٤  الثاينالتقدمي شرح  .٣

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١  المفردات
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اقرتاحات يف تعليم (
  )املفردات

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
  األساسية

املبادئ ( التوجيهات العامة للمعلم .٥
  )يف طرح األسئلة يف التعليم

صفحات تدريبات  .٦
املفردات من الكتاب 

  وأسلوب إجراءها وحلوهلا

  الحوار

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
ية تعليم مهارة ( أمهّ

  )الكالم

  وحلوهلامن الكتاب وأسلوب إجراءها احلوار صفحات تدريبات  .٤

  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
الفرق بني الرتكيب (

  )واجلملة

صفحات تدريبات  .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
من الكتاب الرتكيب 

  وأسلوب إجراءها وحلوهلا

  القراءة
 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١

أنواع القراءة من ناحية (
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الطريقة واقرتاحات يف 
  )تعليم مهارة القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  إجراء التدريس .٣
فوائد األلعاب اللغوية يف (

التعليم واسرتاتيجية 
  )اإلضافية يف التعليم

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالقراءة صفحات تدريبات  .٥

  الكتابة

الكتابة صفحات تدريبات  .٥  املدرسيّ املصغّرصفحة الكتاب  .٤
من الكتاب وأسلوب 

  إجراءها وحلوهلا

  )هدفه واألدوات المحتاجة وأسلوب أدائه(ضبط الكلمات وترجمتها /لعب لغوي

  االستماع

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
اقرتاحات يف تعليم مهارة (

  )االستماع

تدريبات االستماع شرح اهداف  .٣
وهي متييز اصوات الكلمات و 

متييز اصوات اجلمل وفهم اجلمل 
  وفهم الكلمات

 التوجيهات العامة للمعلم .٤
اقرتاحات يف تعليم مهارة (

  )االستماع

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااالستماع صفحات تدريبات  .٥
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  الهواية: الدرس السابع
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات والكلمات الوظيفية فيهالرتاكيب (
عناصر 
  الدرس 

  الكتاب تفصيالت

  التقديم

   التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
  )الكفاية اللغوية(

  عرض التقدميأسلوب  .٤  الثالثالتقدمي شرح  .٣

  المفردات

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  املصغّرصفحة الكتاب املدرسيّ  .١
أهدلف تعليم املفردات (

  )والعناصر اللغوية

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
  األساسية

  صفحات تدريبات املفردات من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا .٥

  الحوار

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
تعليم مهارة الكالم (

  )للمبتدئني

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااحلوار صفحات تدريبات  .٣
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  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
العالقة بني تعليم اللغة (

  )العربية والقواعد العربية

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
من : الكفاية اللغوية(

م القواعد  العادة أو تعّل
  )اللغوية

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا الرتكيبصفحات تدريبات  .٥

  القراءة

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
القراءة الصامتة والقراءة (

  )مزايا ومآخذها: اجلهرية

 للمعلم التوجيهات العامة .٤  إجراء التدريس .٣
اسرتاتيجية يف معاملة (

أسئلة اخلارجة الدرس من 
  )الطالب

من القراءة صفحات تدريبات  .٥
  الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا

 التوجيهات العامة للمعلم .٦
اسرتاتيجية يف معاملة (

األجوبة اخلاطئة من 
  )الطالب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١  الكتابة
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التعرّف على عناصر (
  )مهارة الكتابة

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالكتابة صفحات تدريبات  .٣

  )هدفه واألدوات المحتاجة وأسلوب أدائه(قراءة األسئلة /لعب لغوي

  في معرض الهوايات: الدرس الثامن
  محتويات الدرسجدول 

  )وأهداف الدرس والكلمات الوظيفية فيهالرتاكيب النحوية واألمساء واألفعال والتعبريات (

عناصر 
  الدرس 

  الكتاب تفصيالت

  التقديم

   التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
  )إدارة الصّف (

  عرض التقدميأسلوب  .٤  الرابعالتقدمي شرح  .٣

  المفردات

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
األساليب يف اختيار (

  )املفردات

املفردات  عرضأسلوب  .٤  املفردات األساسيةشرح  .٣
  األساسية
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  صفحات تدريبات املفردات من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلا .٥

  الحوار

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
التعرّف على املدخل (

  )وطريقة واسلوب التدريس

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلااحلوار صفحات تدريبات  .٣

  التركيب

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
  )دور الطالب(

صفحات تدريبات  .٤  الدرس كيبا تر أسلوب عرض  .٣
من الكتاب الرتكيب 

  وأسلوب إجراءها وحلوهلا

  القراءة

 العامة للمعلم التوجيهات .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
مكانة األصوات من (

  )العناصر اللغوية

 التوجيهات العامة للمعلم .٤  إجراء التدريس .٣
واسرتاتيجية اإلضافية يف (

انتهى الوقت ومل : التعليم
ر   )ينتهي الدرس املقرّ

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالقراءة صفحات تدريبات  .٥

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١  الكتابة
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واسرتاتيجية اإلضافية يف (
  )تعليم مهارة الكتابة

  من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالكتابة صفحات تدريبات  .٣

  االستماع

 التوجيهات العامة للمعلم .٢  صفحة الكتاب املدرسيّ املصغّر .١
اقرتاحات يف تعليم مهارة (

  )االستماع

شرح اهداف تدريبات االستماع  .٣
وهي متييز اصوات الكلمات و 

متييز اصوات اجلمل وفهم اجلمل 
  وفهم الكلمات

 التوجيهات العامة للمعلم .٤
التعرّف على تعليم مهارة (

  )االستماع

الوسائل ( التوجيهات العامة للمعلم .٥
  )التعليمية

صفحات تدريبات  .٦
من الكتاب االستماع 

  وأسلوب إجراءها وحلوهلا

  )هدفه واألدوات المحتاجة وأسلوب أدائه(الضمائر المتّصلة األفعال الماضية و /لعب لغوي

ة صفحات    من الكتاب وأسلوب إجراءها وحلوهلاالتمرينات العامّ

  قائمة املفردات
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  )١٧( الجدول
مي اللغة العربية لتقدير ستبانة اال   لكتاب دليل املعلمملعّل

 رقم العناصر للمادة درجات التقويم
٣     ٢     ١     
٤ 

و حنيقدم كتاب املعلم معلومات كافية 
 األهداف واحملتوى

١ 

٣     ٢     ١     
٤ 

على رسم اخلطة  نييعني كتاب املعلم املعلم
 اليومية والفصلية

٢ 

٣     ٢     ١     
٤ 

يتصف كتاب املعلم بسهولة االستخدام 
 )غري معّقد(

٣ 

٣     ٢     ١     
٤ 

تساعد يقدم كتاب املعلم توجيهات واضحة 
 على تطبيق األنشطة

٤ 

٣     ٢     ١     
٤ 

باقرتاحات إلثراء  نييزود كتاب املعلم املعلم
 األنشطة

٥ 

٣     ٢     ١     
٤ 

على توظيف  نييعني كتاب املعلم املعلم
 التقنية يف طرق التدريس

٦ 

٣     ٢     ١     
٤ 

يتضمن كتاب املعلم على إرشادات واضحة 
 للتقومي

٧ 

٣     ٢     ١     
٤ 

 ٨ جودة التنظيم والتنسيق من الكتاب

لعب ( يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية     ٣     ٢     ١ ٩ 
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 )لغوي ٤
٣     ٢     ١     
٤ 

 ١٠  يعّد هذا الكتاب يف جممله مناسبا مل أعّد له

  

  )١٨( الجدول
  تقدير املعلمنيمسافات حتديد نتيجة استبانة عن 

  اللغة العربيةيف كتاب دليل معلم 

  الرقم  مسافات تحديد النتيجة  تقدير الجودة
١٠٠-٨٠% جيد جدا  ٤ 

٧٩- ٦٠%  جيد  ٣ 
٥٩- ٤٠%  ضعيف  ٢ 

٣٩-٠%  ضعيف جدا  ١ 
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  )١٩( الجدول
م األول نتيجة  متقدير املعّل   لكتاب دليل املعّل

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

  بنود األسئلة
x 

 
xi  

 xi =P
×١٠٠٪ 
      x  

وى
ملست

ا
  

١٢٣٤٥٦٧٨٩
١
٠

١  

صيب
اذ 

أست
ربية  

 الع
لغة

م ال
معّل

  
  

  جيّد  % ٦،٧  ٢٧  ٤٠ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
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  )٢٠( الجدول
م الثاين نتيجة  متقدير املعّل   لكتاب دليل املعّل

رقم
ال

سم  
اال

هنة  
امل

  

  بنود األسئلة
x 

 
xi  

 xi =P
×١٠٠٪ 
      x  

وى
ملست

ا
  

١٢٣٤٥٦٧٨٩
١
٠

٢  

كا 
يت إي

سان
ذة 

ستا
أ

  

ربية
 الع

لغة
م ال

معّل
  

  

٨  ٣٢  ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ %  

جّدا
جيّد 
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  )٢١( الجدول

  املقارنة بني نتيجة استبانة
متقدير املعّلمني عن    لكتاب دليل املعّل

  التقدير
 النتيجة

رقم العناصر للمادة 
ال

  

موع
مج

 ال

علم
الم

 ٢
 

علم
الم

 ١
 

د ّ  ١ املعلومات حنو أهداف وحمتوى املادة ٣ ٣ ٦ جي
د ّ  ٢ يعني يف رسم اخلطة اليومية والفصلية ٣ ٣ ٦ جي
د ّ  ٣  )غري معّقد(سهل يف االستخدام  ٢ ٤ ٦ جي
د ّ  ٤  يقّدم توجيهات واضحة ٣ ٣ ٦ جي
د ّ  ٥  اقرتاحات إلثراء األنشطة ٣ ٤ ٧ جي
د ّ  ٦  يعني على توظيف تقنية التدريس ٣ ٣ ٦ جي

 ٧  يتضمن على إرشادات واضحة للتقومي ٢ ٣ ٥ ضعيف
 ٨  جودة التنظيم والتنسيق من الكتاب ٢ ٣ ٥ ضعيف
د ّ  ٩  )لعب لغوي( يقدم أنشطة إضافية ٣ ٣ ٦ جي
د ّ يعّد هذا الكتاب يف جممله مناسبا مل  ٣ ٣ ٦ جي

  أعّد له
١٠ 
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  )٢٢( الجدول
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     العربيةتدريس اللغة عن قيام املعّل

م من ناحية إجابة بنود األسئلة   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

 النتيجة
رقم األسئلة

ال
  

جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جيّد
 

جدا
جيّد 

 

لم بالعربية املناسبة مبستوى الطالب ٨ ١٢ ٥  م املعّ  ١ يتكّل
 ٢ يلقي الدرس بشرح واضح ١٦ ٤ ٥ 
قة  ١٣ ٨ ٤   ٣  بالدرسالقدرة على إعطاء األمثلة املتعّل
 ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي ٤ ١٢ ٩ 
 ٥  يربط الدرس حبياة الطالب ٨ ١٤ ٣ 
 ٦  يعقد الدرس مبشاركة الطالب ١٤ ٩ ٢ 
 ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية ١٢ ٩ ٤ 
 ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة  ١٤ ٨ ٣ 
 ٩  التعليماستخدام الوسائل التعليمية يف  ٨ ١٢ ٤ ١
 ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة ١٧ ٥ ٣ 

 مجموع ١١٤ ٩٣ ٤٢ ١
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  )٢٣( الجدول
م ب) F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية إجابة بنود األسئلة   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

 النتيجة
رقم األسئلة

ال
  

جدا
ف 

ضعي
 

يف
ضع

 

جيّد
 

جدا
جيّد 

 

لم بالعربية املناسبة مبستوى الطالب ٢ ١١ ١٠ ٢ م املعّ  ١ يتكّل
 ٢ يلقي الدرس بشرح واضح ٩ ١١ ٤ ١
قة بالدرس ٩ ١٤ ٢   ٣  القدرة على إعطاء األمثلة املتعّل
 ٤  يربط الدرس بالدرس املاضي ١٠ ١٣ ٢ 
 ٥  يربط الدرس حبياة الطالب ١١ ٨ ٤ ٢
 ٦  مبشاركة الطالبيعقد الدرس  ١٣ ٩ ٣ 
 ٧  إدارة الصّف يف العملية التعليمية ١٢ ٨ ٤ ١
 ٨  جييب أسئلة الطالب عن الدرس بإجابة واضحة  ١٣ ٨ ٣ ١
 ٩  استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم ٢ ٩ ١١ ٣
 ١٠  يعطي التغذية الراجعة لألسئلة والواجبة ١٣ ٦ ٥ ١

 المجموع ٩٤ ٩٧ ٤٨ ١١
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  )٢٤( الجدول
م ب )E(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية عدد الطلبة   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

الرق
  االسم  م

 بنود األسئلة
X xi P يان

 الب

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ج ج ٩٧،٥ ٣٩ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ حممد هاشم ١
حممد إرحاس  ٢

 إهلام
 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣

 ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٢ ٣ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤ أمحد رشد ٣
دماس إيكا  ٤

 سافوترا
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣

 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٢ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ فرحان مولنا ٥
 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ مهتبد ٦
ار أنوار رمحة ٧ أمّ  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ 
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ ٤ ٤ حافظ احلق ٨
 ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٢ أمحد نصر ٩

 ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٢ ١ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ حافظ نواوي ١٠
 ج ج ٨٧،٥ ٣٥ ٤٠ ٤ ٤ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ عبد العزيز الثوري ١١
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ فخر الدين ١٢
 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ محام عارفني ١٣
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٤ ٢ ديكي أندريان ١٤
 ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ ٣ ٤ شريف هدايات ١٥
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 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٤ ٢ أجنونج ١٦
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣ صاحل الدين ١٧
 ج ج ٨٧،٥ ٣٥ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ديا أدتيا ١٨
 ج ج ٩٠ ٣٦ ٤٠ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ رمحة اهللا أكرب ١٩
حممد خري  ٢٠

 الرجال
 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢

حممد رينا أمري  ٢١
 اهللا

 ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٤ ٤ ٣

حممد غازي  ٢٢
 جزيل

 ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣

 ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٢ خمتار بدر الدين ٢٣
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ أيكي راشدي ٢٤
 ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ حممد ولدان ٢٥
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  )٢٥( الجدول
م ب )F(الصّف الثامن طالب استبانة     تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل

م من ناحية عدد الطلبة   بعد استخدام كتاب دليل املعّل

الرق
  االسم  م

 بنود األسئلة
X xi P يان

 الب

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
هاميدي أنس ١  ج ج ٩٧،٥ ٣٩ ٤٠ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ 
القرين ديوا فائز ٢  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ ١ 
 ج ٦٥ ٢٦ ٤٠ ١ ٣ ٤ ٤ ٤ ١ ٣ ٣ ٢ ١ آري جوناوان ٣
أزهاري إهلام ٤  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ١ ٢ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ 
املصطفى خري ٥  ج ٦٢،٥ ٢٥ ٤٠ ٢ ٢ ٤ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ 
الفارس سلمان ٦  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ١ ٢ 
ستياوان تيدي ٧  ج ٦٧،٥ ٢٧ ٤٠ ٢ ١ ٣ ٤ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٢ 
ستيواريين وحي ٨  ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 عني فكري أمحد ٩

 الرزق
 ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٢ ١ ٤ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٢

الدين بدر خمتار ١٠  ج ج ٨٥ ٣٤ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤ ٣ 
يزيد آدي ١١  ج ٧٢،٥ ٢٩ ٤٠ ٣ ١ ٤ ٢ ٤ ٢ ٢ ٤ ٤ ٣ 
زملي أمحد ١٢  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ 
هرالمبانج ديكي ١٣  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ 
آفريانتا ديدي ١٤  ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ 
مهداين فارس ١٥  ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٢ ٤ ٣ ٢ ٣ 
حممد جوناوان ١٦  ج ج ٩٠ ٣٦ ٤٠ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ 
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الدين حسن ١٧  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ ٢ 
رمحن آديتيا حممد ١٨  ج ج ٨٢،٥ ٣٣ ٤٠ ٤ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٢ 
اليقني عني ١٩  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٢ ٤ ٤ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٢ 
مبارك عفيف ٢٠  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٤ ٣ 
عبدي عزم ٢١  ج ج ٨٠ ٣٢ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣ 
اهللا سيف عزيز ٢٢  ج ٧٠ ٢٨ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٤ ٢ ٤ ٢ 
رضا حممد ٢٣  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٣ ٢ ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ 
اهللا سيف ولدان ٢٤  ج ٧٧،٥ ٣١ ٤٠ ٤ ٢ ١ ٤ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ 
فاروق حممد ٢٥  ج ٧٥ ٣٠ ٤٠ ٤ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٣ ٢ 
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  )٢٦( الجدول
  )F(وفصل ) E(طالب فصل استبانة نتيجة املقارنة بني 

م ب م تدريس اللغة العربيةعن قيام املعّل   قبل وبعد استخدام كتاب دليل املعّل

االستخدام بعد النتيجة الفرق. د قبل االستخدام   
  ١١،٣٦  ٧٠  ٨١،٣٦  )  E(فصل 
  ١٥،٢  ٦٣،٥  ٧٨،٨  ) F ( فصل 
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  الرسوم البيانية

  إعداد كتاب المعلمإجراءات : ١الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

لممع  الباحث: ٢الرسم    المعّ

  أثناء ملء االستبانة مع معلم اللغة العربية 

م   بعد تطبيق كتاب دليل املعّل

  

  الدراسة املبدئية

  ١تصحيح /تعديل

 إعداد كتاب دليل املعلم

 اخلرباء حتكيم جتريبة حمدودة

 ٢تصحيح /تعديل

ائي  إنتاج 
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  المعلمةمع  الباحث: ٣الرسم 

أثناء ملء االستبانة مع معلمة 
اللغة العربية بعد تطبيق كتاب 

م   دليل املعّل

  

  

  

 

 

 الرسم ٤: المعلمة أثناء التطبيق

م مة أثناء تطبيق كتاب دليل املعّل   املعّل

  يف الفصل
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  " تعليم اللغة العربية"كتاب دليل المعلم لكتاب 
  للمدرسة المتوّسطة للصّف الثاني للدكتور هدايات
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Hal: Permohonan Menjadi Validator 

 

Kepada  

Yth Dr. H. Miftahul Huda 

 di Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir studi kami pada Program 
Magister Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, 
dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi Validator, Tesis kami 
yang berjudul: 

م اللغة العربية للمدرسة  بالتطبيق على مدرسة (اإلسالمية  املتوّسطةإعداد كتاب دليل معّل
  )دار العلوم جبومبانج جاوى الشرقية

 Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya saya sampaikan 
terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

 

       Malang, ٦ April ٢٠١٢ 

 

       Hormat kami, 

 

 

       Mochamad Ismail 

       NIM ١١٧٢٠٠٢٤ 
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  مفتاح الهدىالدكتور فضيلة 

 خبري يف تعليم اللغة العربية

  جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إعداد كتاب : أفيدكم علما بأنين يف أثناء كتابة رسالة املاجستري حتت املوضوع  
بالتطبيق على مدرسة دار (اإلسالمية  المتوّسطةدليل معّلم اللغة العربية للمدرسة 

أن تعطين  كمتلك، أرجوا من حضر بناء على ذ. )العلوم بجومبانج جاوى الشرقية
ا جزاكم اهللا أحسن . مقرتحات وتوصيات على إنتاج كتاب دليل املعلم الذي طور

 .اجلزاء

 

 

  

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ٢٠١٣ مارس ١٩ماالنج، 

  الطالب الباحث

  

د إمساعيل   حممّ

  
 



١٣٨ 
 

Hal: Permohonan Menjadi Validator 

 

Kepada  

Yth Dr. H. Wildana Wargadinata 

 di Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir studi kami pada Program 
Magister Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, 
dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi Validator, Tesis kami 
yang berjudul: 

م اللغة العربية للمدرسة  بالتطبيق على مدرسة (اإلسالمية  املتوّسطةإعداد كتاب دليل معّل
  )دار العلوم جبومبانج جاوى الشرقية

 Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya saya sampaikan 
terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

       Malang, ٦ April ٢٠١٢ 

 

       Hormat kami, 

 

 

 

 

       Mochamad Ismail 

       NIM ١١٧٢٠٠٢٤ 
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  ولدانا ورغادينتاالدكتور فضيلة 

 خبري يف تعليم اللغة العربية

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جبامعة

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إعداد كتاب : أفيدكم علما بأنين يف أثناء كتابة رسالة املاجستري حتت املوضوع  
بالتطبيق على مدرسة دار (اإلسالمية  المتوّسطةدليل معّلم اللغة العربية للمدرسة 

أن تعطين  كمتلك، أرجوا من حضر بناء على ذ. )الشرقيةالعلوم بجومبانج جاوى 
ا جزاكم اهللا أحسن . مقرتحات وتوصيات على إنتاج كتاب دليل املعلم الذي طور

 .اجلزاء

 

 

  

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ٢٠١٣مارس  ١٩ماالنج، 

  الطالب الباحث

  

د إمساعيل   حممّ
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Pengantar Angket penilaian produk pengembangan  

oleh ahli pembelajaran bahasa Arab 

Kepada Yth. Dr. H. Miftahul Huda/Dr. H. Wildana Wargadinata 

Di 

Universitas Islam Negeri Maliki Malang 

 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S٢ 
Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Maliki Malang, peneliti menyusun buku 
pedoman guru untuk kitab “Pelajaran Bahasa Arab” karangan Dr. D. Hidayat 
untuk kelas VIII (delapan) Madrasah Tsanawiyah. 

 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi media 
pembelajaran yang mampu memudahkan kegiatan belajar mengajar (KBM), maka 
kami memohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu guna mengisi 
angket ini sebagai validator. 

 Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui 
seberapa jauh kevalidan dan keefektifitasan buku pedoman guru yang kami susun. 
Untuk kemudian digunakan dalam kegiatan pembelajaran, setelah diadakan 
perbaikan sesuai dengan data yang kami peroleh dari validitas ini. 

 Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 
banyak terimakasih, jaza:kumullah khairan ahsanal jaza’. 

 

 

 

 

 

       Malang,  ١٩ Maret ٢٠١٣ 

       Peneliti 

        

       Mochamad Ismail  
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INSTRUMEN EVALUASI 
UNTUK AHLI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 
I. Pengantar 

Berkaitan dengan pentingnya materi pembelajaran, sebagai salah satu dari 
٣ komponen pembelajaran yang tak terpisahkan yaitu guru, pelajar dan materi. 
Dengan tiga komponen ini pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran. 
Dimana, untuk lebih meningkatkan efektifitas pembelajaran, materi pembelajaran 
disertai dengan buku pendukung/pendamping, salah satunya adalah buku guru 
م) ّ   .(كتاب دلیل المعل

Penelitian disini bertujuan mengembangkan buku “Pelajaran Bahasa 
Arab” untuk kelas VIII Mts yang dikarang oleh Dr. D. Hidayat, yaitu dengan 
menyusun buku guru (م ّ   .(كتاب دلیل المعل

Pengembangan buku “Pelajaran Bahasa Arab” untuk kelas VIII Mts 
yang dikarang oleh Dr. D. Hidayat ini nantinya diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan pengalaman bagi guru, khususnya pengetahuan tentang 
pembalajaran bahasa arab dan teknik-teknik pengajaran sesuai dengan materi yang 
ada. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman tersebut guru akan lebih 
mudah dalam menyampaikan materi kepada siswanya khususnya dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 

Penelitian Pengembangan buku “Pelajaran Bahasa Arab” untuk kelas 
VIII Mts yang dikarang oleh Dr. D. Hidayat akan diujicobakan di kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Darul Ululm Jombang Jawa Timur tahun ajaran 
٢٠١٣-٢٠١٢. Dengan tujuan agar mencapai pembelajaran yang lebih efektif dan 
efisien.  

 
II. Petunjuk pengisian. 

١. Sebelum mengisi instrumen ini dimohon terlebih dahulu kepada Bapak 
untuk membaca dan mengamati buku pedoman guru kitab “Pelajaran 
Bahasa Arab” untuk kelas VIII Mts yang dikarang oleh Dr. D. Hidayat 
yang disediakan. 

٢. Mohon kepada Bapak untuk mengisi lembar instrumen evaluasi yang 
telah disediakan dengan cara mellingkari (O) pada angka ٣ ,٢ ,١, atau ٤ 
yang menurut Bapak sesuai. 
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III. Pedoman penilaiannya adalah sebagai berikut : 
 

 

  الرقم  النسبة المئوية  المستوى البيان
 ٤ % ١٠٠-٨٠  جيد جدا  ميكن استخدامه يف التدريس بدون التصحيح
 ٣ % ٧٩-٦٠  جيد ميكن استخدامه يف التدريس بالتصحيح 

  ٢ %  ٥٩-٥٠  ضعيف ميكن استخدامه يف التدريس ال 
  ١  %  ٤٩- ٠  ضعيف جدا يبدلال يصلح كله أو 
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للدكتور " تعليم اللغة العربية"تقويم كتاب دليل المعلم لكتاب  استبانة
  اإلسالمية للصف الثاني المتوسطةهدايات للمدرسة 

عّد، واملعىن من كل األرقام كما يلي   ُ   :حلضرة اخلبري أن يضع دائرة حول الرقم املناسب امل

  جيد جدا: ٤  جيد: ٣  ضغيف:  ٢  ضعيف جدا:  ١
    

 رقم البنود درجات التقويم
 ١ و األهداف واحملتوىحنيقدم كتاب املعلم معلومات كافية  ٤     ٣     ٢     ١
٤     ٣     ٢     ١  ٢ على رسم اخلطة اليومية والفصلية نييعني كتاب املعلم املعلم 
٤     ٣     ٢     ١  ٣ )غري معّقد(يتصف كتاب املعلم بسهولة االستخدام  
٤     ٣     ٢     ١  ٤ يقدم كتاب املعلم توجيهات واضحة تساعد على تطبيق األنشطة 
٤     ٣     ٢     ١  ٥ باقرتاحات إلثراء األنشطة نييزود كتاب املعلم املعلم 
٤     ٣     ٢     ١  ٦ على توظيف التقنية يف طرق التدريس نييعني كتاب املعلم املعلم 
٤     ٣     ٢     ١  ٧ يتضمن كتاب املعلم على إرشادات واضحة للتقومي 
٤     ٣     ٢     ١  ٨ تقيس االختبارات املوجودة يف كتاب املعلم املهارات اللغوية املقررة 
٤     ٣     ٢     ١  ٩ يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية 
٤     ٣     ٢     ١  ١٠  أعّد لهيعّد هذا الكتاب يف جممله مناسبا مل  

  

  االقترحات

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

...............................................................................  
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  التوصيات

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

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

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

  الخالصة

  صادق....) (.........

  صادق بالتعديالت(.............) 

  مردود(.............) 

  

  ٢٠١٣ مارسماالنج،   

    

  خبري تعليم اللغة العربية

مفتاح الهدىالدكتور   / ولدانا ورغادينتا   
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Guru Bahasa Arab 

Daftar pertanyaan wawancara 

 

١. Bagaimana kemampuan bahasa arab siswa MTsN Darul Ulum secara 
umum?  

٢. Bagaimana menurut anda tentang pembelajaran bahasa arab di MTsN 
Darul Ulum? 

٣. Apakah pembelajaran bahasa di MTsN Darul Ulum diorientasikan untuk ٤ 
ketrampilan bahasa arab (mendengar, berbicara, membaca dan menulis)? 

٤. Menurut anda, apakah kesuksesan pembelajaran bahasa arab erat 
hubungannya dengan proses kegiatan belajar mengajar? 

٥. Apakah bapak memberikan kegiatan tambahan ketika proses belajar 
mengajar? 

٦. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan mendengar yang 
anda laksanakan selama ini? 

٧. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan berbicara yang anda 
laksanakan selama ini? 

٨. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan membaca yang 
anda laksanakan selama ini? 

٩. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan menulis yang anda 
laksanakan selama ini? 

١٠. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran bahasa arab di 
MTsN Darul Ulum? 

١١. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
mendengar? 

١٢. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
berbicara? 

١٣. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
membaca? 

١٤. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
menulis? 
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١٥. Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran bahasa arab di Mts, 
apakah anda setuju jika diadakan buku pedoman guru untuk kitab Dr. D. 
Hidayat? 

١٦. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
pembelajaran ٤ ketrampilan bahasa (mendengar, berbicara, membaca dan 
menulis)? 

١٧. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
pembelajaran ٣ unsur bahasa seperti: pelafalan, kosakata, struktur 
kalimat)? 

١٨. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi teori pembelajaran 
bahasa, wawasan umum tentang pembelajaran bahasa arab? 

١٩. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
kegiatan tambahan untuk pemantapan materi pelajaran bahasa arab? 

٢٠. Apakah saran anda untuk buku pedoman guru kitab Dr. D. Hidayat kelas 
٢? 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB (Pra Tindakan) 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Guru Bahasa Arab (H. M. Shobih) 

 

١. Bagaimana kemampuan bahasa arab siswa MTsN Darul Ulum secara 
umum?  
secara umum, kemampuan bahasa siswa MtsN Darul Ulum sangat 
heterogen, sebab ada yang berasal dari SD sehingga kurang bisa mengikuti 
pelajaran bahasa arab bahkan ada yang sama sekali tidak bisa. Tapi juga 
ada yang dari MI, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran di Mts, 
sehingga kami memyebar di kelas-kelas, sehingga setiap kelas merata 
kemampuannya. 

٢. Bagaimana menurut anda tentang pembelajaran bahasa arab di MTsN 
Darul Ulum? 
Pembelajaran bahasa arab di sekolah ini berjalan dengan semestinya, 
meskipun begitu ada kekurangan yaitu dari aspek buku ajar, film, lab. 
Bahasa, media pembelajaran (film, kaset, dll).  

٣. Apakah pembelajaran bahasa di MTsN Darul Ulum diorientasikan untuk ٤ 
ketrampilan bahasa arab (mendengar, berbicara, membaca dan menulis)? 
betul, pembelajaran disini diorientasikan untuk ٤ ketrampilan bahasa. 

٤. Menurut anda, apakah kesuksesan pembelajaran bahasa arab erat 
hubungannya dengan proses kegiatan belajar mengajar? 
sangat erat hubungan antara keduanya, seperti sebab dan akibat 

٥. Apakah bapak memberikan kegiatan tambahan ketika proses belajar 
mengajar? 
terkadang, jika materi yang distandarkan sudah selesai dibahas. Tujuannya 
untuk pemantapan materi, seperti menghitung, kita menggunakan 
permainan TTS. 

٦. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan mendengar yang 
anda laksanakan selama ini?  
Biasanya kita mendengarkan kaset atau film bahasa arab di laboratorium 
bahasa 

٧. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan berbicara yang anda 
laksanakan selama ini?  
yaitu dengan melakukan dialog antara kedua siswa/i 
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٨. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan membaca yang 
anda laksanakan selama ini?  
Murid disuruh membaca teks materi pelajaran secara bergantian 

٩. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan menulis yang anda 
laksanakan selama ini?  
Ketrampilan yang diajarkan di sekolah yaitu pelajaran khat dan imla  

١٠. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran bahasa arab di 
MTsN Darul Ulum?  
dalam pembelajaran bahasa arab, kemampuan siswa yang sangat 
heterogen, sehingga terkadang sebagian siswa  dalam kelas sudah bisa 
mengikuti tapi sebagian siswa belom bisa.  Materi bahasa arab yang di  
kitab yang terlalu singkat, khususnya dibagian “tarkib”, sehingga harus 
diperluas lagi. Disamping itu, fasilitas audio visual yang terbatas, sehingga 
belum bisa berjalan secara optimal.  

١١. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
mendengar? 
Belum adanya kaset atau film yang mendukung materi pelajaran, sehingga 
siswa mendengarkan bukan untuk pemantapan materi dikelas tapi lebih 
kepada sekedar mendengarkan bahasa arab. 

١٢. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
berbicara? 
kurangnya waktu untuk mempraktekkan ketrampilan berbicara, sehingga 
siswa hanya belajar didalam kelas. 

١٣. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
membaca? 
lemahnya siswa dalam ilmu nahwu dan sharf 

١٤. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran ketrampilan 
menulis? 
Bervariasi kemampuan siswa dalam menulis bahasa arab, ada yang bisa 
tapi juga ada yang masih pemula. 

١٥. Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran bahasa arab di Mts, 
apakah anda setuju jika diadakan buku pedoman guru untuk kitab Dr. D. 
Hidayat? 
sangat setuju, karena akan memberikan wawasan baru tentang 
pembelajaran bahasa arab yang selama ini ada 

١٦. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
pembelajaran ٤ ketrampilan bahasa (mendengar, berbicara, membaca dan 
menulis)? 
Setuju, untuk menyegarkan pembelajarn bahasa arab 
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١٧. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
pembelajaran ٣ unsur bahasa (pelafalan, kosakata, struktur kalimat)? 
Setuju 

١٨. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi teori pembelajaran 
bahasa, wawasan umum tentang pembelajaran bahasa arab? 
setuju 

١٩. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
kegiatan tambahan untuk pemantapan materi pelajaran bahasa arab? 

٢٠. Apakah saran anda untuk buku pedoman guru kitab Dr. D. Hidayat kelas 
٢? 
Saya harap buku pedoman tersebut sesuai dengan materi yang diajarkan 
dan juga kemampuan siswa 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB (Pra Tindakan) 

Hari/Tanggal : _________________________ 

Jam  : _________________________ 

Tempat : _________________________ 

Sumber : Guru Bahasa Arab (Santi Eko) 
 
 
 
١. Bagaimana kemampuan bahasa arab siswa MTsN Darul Ulum secara 

umum? 
kemampuan siswa yang bervariasi, karena ada yang lulus dari MI dan ada 
yang dari SD  

٢. Bagaimana menurut anda tentang pembelajaran bahasa arab di MTsN 
Darul Ulum? 
Buku ajar yang kurang memadai dan juga fasilitas atau media 
pembelajaran yang terbatas 

٣. Apakah pembelajaran bahasa di MTsN Darul Ulum diorientasikan untuk ٤ 
ketrampilan bahasa arab (mendengar, berbicara, membaca dan menulis)? 
iya, bertujuan untuk ٤ ketrampilan bahasa 

٤. Menurut anda, apakah kesuksesan pembelajaran bahasa arab erat 
hubungannya dengan proses kegiatan belajar mengajar? 
betul sangat erat hubungannya. 

٥. Apakah bapak memberikan kegiatan tambahan ketika proses belajar 
mengajar? 
kadang-kadang, seperti quiz tapi diluar materi 

٦. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan mendengar yang 
anda laksanakan selama ini?  
Siswa kurang konsentrasi atau semangat untuk mendengarkan untuk 
meningkatakan ketrampilan mendengar 

٧. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan berbicara yang anda 
laksanakan selama ini?  
yaitu melakasanakan percakapan (hiwar) sesuai dengan materi yang ada 
dibuku ajar 

٨. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan membaca yang 
anda laksanakan selama ini?  
membaca teks yang dibuku ajar yaitu Dr. D. Hidayat 
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٩. Bagaimana bentuk kegiatan pembelajaran ketrampilan menulis yang anda 
laksanakan selama ini?  
mengerjakan tugas yang ada dikitab ajar 

١٠. Apakah kendala yang anda hadapi dalam pembelajaran bahasa arab di 
MTsN Darul Ulum?  
Siswa kurang semangat untuk mengingat mufrodat/kosa kata, sehingga 
berpengaruh dalam penguasaan ketrampilan bahasa 

١١. Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran bahasa arab di Mts, 
apakah anda setuju jika diadakan buku pedoman guru untuk kitab Dr. D. 
Hidayat? 
Setuju. 

١٢. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
pembelajaran ٤ ketrampilan bahasa (mendengar, berbicara, membaca dan 
menulis)? 
setuju. 

١٣. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
pembelajaran ٣ unsur bahasa seperti: pelafalan, kosakata, struktur 
kalimat)? 
setuju 

١٤. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi teori pembelajaran 
bahasa, wawasan umum tentang pembelajaran bahasa arab? 
setuju 

١٥. Setujukah anda jika dalam buku pedoman guru berisi pelaksanaan teknis 
kegiatan tambahan untuk pemantapan materi pelajaran bahasa arab? 
setuju 

١٦. Apakah saran anda untuk buku pedoman guru kitab Dr. D. Hidayat kelas 
٢? 
Untuk bagian tarkib diperluas, bukan hanya contoh saja sehingga lebih 
mudah dimengerti. disetiap soal, ada jawaban untuk memudahkan guru 
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  السيرة  الذاتية
د إمساعيل:       االسم   حممّ

  ١٧٢٠٠٢٤:     رقم التسجيل
  ١٩٨٦أوكتوبر  ٠١جناوي، :     تاريخ ميالد

  جاوا الشرقية إندونيسيا -جومبانج ٨٢:شارع براوجيايا رقم :   العنوان
  ٠٨١٣٩٨٥٤٣٠٦:     اهلاتف

  com.yahoo@daim_falah:    الربيد االلكرتوين

  ١٩٩٢يف " هدايات"روضة األطفال :    ملراحل الدراسيةا
  ١٩٩٤" هدايات"املدرسة االبتدائية     
  ٢٠٠٣" دار العلوم جومبانج"املدرسة املتوسطة االسالمية     
املعلمني اإلسالمية معهد دار السالم كونتور للبنني األولكلية     

  ٢٠٠٧        
ليسانس تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية  دار السالم     

٢٠٠١١  
ماجيستري تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم   

   ٢٠١٣االسالمية احلكومية ماالنج 

اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مدرس يف الربنامج :   اخلربات املهنية
    ٢٠٠١٣-٢٠١٢مالك إبراهيم 
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