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 إستهال ل  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 خلق اإلنسان هن علق. إقزأ بسن ربك الذي خلق

 الذي علن بالقلن. إقزأ وربك األكزام

 علن اإلنسان هالن يعلن

 (5-1 : العلق )

 

د َوَعلَى آلِـــــ  اللُّهمَّ َصلىِّ َعلَى ُمَحمَّ

َوَصحبِِه َوَسلِّم 

   

 إهداء
بزاهيم وألام هزتيني إهما ألاب وإلى والدي ووالدتي 

املعلمين ألاولين الذًن تلقيت على ًديهما الكزيمتين أول مبادئ الصدق والىفاء 

هاء الليل وأطزاف النهار ألكىن الباحث الىاجح 
ّ
ويشجعاوي ويدافعاوي في أ

. جمعينأوإلاوصان الىافع لىفصه وللىاس 

  

*** 
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إلى أشاتذتي املكزمين 

 تقدًزا و إجالال الذًن أدًن لهم بالكثير 
 

*** 
 

إلى أفزاد عائلتي املحبىبين واملحترمين 

  وأخىتي صغارا وكبارا 
 

*** 
 

 إلى أصدقائي الذًن قد شاعدووي في كتابة هذه الزشالة

  فلهم من هللا خير الجزاء

 
 

شكر و تقدير 
 على والّسالم والصالة اللغات، سائر على وفضلها العربية اختار الذي هلل احلمد

 آلو وعلى وسلم علىو اهلل صلى زلمد وموالنا سيدنا الضاد بلغة نطق من أفصح من

. بعد أما. والكرامات الفضل ذوي وأصحابو

 باحلمد أذلج سبحانو فلو البحث، ىذا إعداد من باالنتهاء على اهلل منّ وقد 

 ويشرفين عطائك وعظيم نعمائك جزيل على ترضى، حىت ريب يااهلل احلمد فلك والثناء،

 يف فضل ذلم كان الذين إىل والعرفان والتقدير بالشكر أقدم أن- تعاىل هلل محد بعد –
 البحث فهذا طلبت، بشئ أحدىم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث ىذا خروج

 األساتيذ من وادلساعدات واالقًتاحات والتوجيهات باإلرشادات إال يتم ال ادلتواضع



 ج
 

 يف جهده بذل من لكل والتقدير الشكر أوفر الباحث قدمي لذلك،. الزمالء و الكرام
: بالشكر صيخو. البحث ىذا إسبام على ادلساعدة

 إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير سفرايوغو، إمام احلاج الدكتور األستاذ مساحة .1

 .ماالنج  احلكومية اإلسالمية

 مالك موالنا جامعة العلىا الدراسات كلية عميد مهيمن، الدكتور األستاذ مساحة .2

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم

 الدراسات كلية العربية اللغة تعلىم قسم رئيس نور، صاحل شهداء الدكتور مساحة .3

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العلىا

 علميا الباحث أفاد الذي األول ادلشرف ،نورحسنعبدالباري الدكتور مساحة .4

 البحث فكرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل كل يف خطواهتا ووجو وعمليا

 الباحث، نفس يف األثر أكرب البحث ىذا دبناقشة لتفضلو وكان منو االنتهاء حىت

 .والتقدير الشكر وعظيم الباحث من و اجلزاء خري اهلل من فلو

 العون كل للباحث قدم فقد الثاين، ادلشرف ،بكريزلمدخبيت الدكتور مساحة .5

 مساعدة عن يوما صدره تضق فلم البحث ىذا إعداد فًتة طوال والتشجيع

 الثواب عظيم اهلل ومن والتقدير الشكر خالص الباحث من فلو وتوجيهو، الباحث

 .واجلزاء

        العربية، اللغة تعلىم خبري بصفتو مصطفى، بابكر اهلل قريب الدكتور مساحة .6

 على الطالعهما العربية، اللغة تعلىم مواد خبري بصفتو نور صاحل شهداء والدكتور

 .القيمة واإلضافات ادلالحظات بتقدمي التعلىمية ادلواد إنتاج

 جامعة العلىا الدراسات كلية العربية اللغة تعلىم قسم يف ادلعلمني األساتيذ مساحة .7

 الشكر كل الباحث من فلهم ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 .اجلزاء خري اهلل وجزاىم والتشجيع وادلعارف العلوم من قدموالو ما على والتقدير



 د
 

ومعلمي,شاهمنانعبدادلنافكرئيسمركزاللغةوىيئةتأىيلادلعلمنيمساحة .8
بندا-اللغةالعربيةوالطلبةاجلددجبامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةدارالسالم

 .ادليدانية التجربة ىف مساعدهتم والتقديرعلى الشكر كل الباحث من فلهم أتشية

 

جوالباحثمنالقراءيرف.وأخرياأنىذاالبحثالخيلومناألخطاءوالنقائص
عسىاهللأنجيعلىذاالبحثمفيدا.أنيقدموااالقًتاحاتلتحسنيىذاالبحث

 .ونافعادلنيستفيدمنو،آمني
 


 

واهللويلالتوفيق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إندونيسـيا جمـهوريــة

 الدينيـة الشـؤون  وزارة

 بماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعلىـم قسم العلىا الدراسات كليـة

  المشرفين تقرير
 

 أشرف على والّسالم والصالة العادلني رب هلل احلمد الّرحيم، الّرمحن اهلل بسم 

.  أمجعني وصحبو آلو وعلى وادلرسلني األنبياء

:  الطالبة حضرتو الذي العلمي البحث على االطالع بعد 

ياعمستقيم:اإلسم
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تطوير المواد التعلىمية على األساس السياقي لترقية مهارة :موضوعالبحث

حبثتطويريذبرييبيف) القراءة للطلبة الجدد بمركز اللغة وهيئة تأهيل المعلمين
(بنداأتشية-جبامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةدارالسالم


. اجلامعة رللس إىل تقدميو على ادلشرفان وافق

 ادلشرفاألّول
 
 

 الدكتور نور حسن عبد الباري

 ادلشرفالثاين
 
 

 الدكتور بكري محمد بخيت


 االعتماد،

 العربية اللغة تعلىم قسم رئيس

 

 

 نور صالح شهداء الدكتور

197201062005011001:رقمالتوظيف

 

 

 

 

 

 إندونيسـيا جمـهوريــة

 الدينيـة الشـؤون  وزارة

 بماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعلىـم قسم العلىا الدراسات كليـة

 المناقشة لجنة إعتماد

مية على ألاشاس الصياقي يتطىير املىاد التعل

مركز اللغة وهيئة تأهيل املعلمين ب  طلبة الجددللترقية مهارة القراءة ل
 ( ندا أتشيه - دار الصالمفي  جامعة الرانيري إلاشالمية الحكىمية  تجريبي بح تطىيري )
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البحثالتكميليلنيلدرجةادلاجسترييفتعلىماللغةالعربية               
 

   11720059  :التسجيل رقم             ياعمستقيم:  الطلب إعداد

ةوتقررقبولوشرطالنيلدرجةناقشقددافعالطالبعنىذاالبحثأمامجلنةامل
 2013ابريل24األربعاءادلاجسترييفتعلىماللغةالعربية،وذلكيفيوم

 

: األساتذة السادة من ادلناقشة جلنة وتتكون

  ............. :التوقيع   ومناقشا رئيسا  نور صاحل شهداء.د -1

  : .............التوقيع    مناقشا زلمدشيخون.د.أ -2

 .....: ........التوقيع  ومناقشا مشرفا  نورحسنعبدالباري.د -3

 .............. :التوقيع  ومناقشا مشرفا  بكريزلمدخبيت.د -4

 

 االعتماد،

  العلىا الدراسات كلية عميد

 

 مهيمين الدكتور األستاذ

195612111983031005:رقمالتوظيف

 إقرار الطالب

:أناادلوقعأدناه،وبيانايتكاآليت
ياعمستقيم:اإلسم

 s-2/11720059 :رقمالتسجيل

أتشيو-سكلي،كروتجوت:العنوان
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أقّربأنىذهالرسالةاليتحضرهتالتوفريشرطلنيلدرجةادلاجسترييفتعلىم
اللغةالعربيةكليةالدراساتالعلىاجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

 :ربتعنوان

مية على ألاشاس الصياقي يتطىير املىاد التعل

مركز اللغة وهيئة تأهيل املعلمين ب  طلبة الجددللترقية مهارة القراءة ل
 ( ندا أتشيه - دار الصالمفي  جامعة الرانيري إلاشالمية الحكىمية  تجريبي بح تطىيري )

وإذاإدعى.حضرهتاوكتبتهابنفسيومازورهتامنإبداعغرييأوتأليفاآلخر
فأناأحتملادلسؤوليةعلى أحداستقباالأهنامنتأليفووتبنيأهنافعالليستمنحبثي

ذلك،ولنتكونادلسؤوليةعلىادلشرفأوعلىكليةالدراساتالعلىاجامعةموالنا
 .مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج

.ىذا،وحررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوملجيربينأحدعلىذلك



2013إبريل12ماالنج،
توقيعصاحباإلقرار

 

 ياع مستقيم

 11720059:رقمالتسجيل                                                                                         
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علىاألساسالسياقيلًتقيةمهارةادلوادالتعلىميةتطوير. م2013. ياع مستقيم
مركزاللغةوىيئةتأىيلادلعمنيجبامعةيفحبثتطويري).القراءةلدىالطلبةاجلدد

 .(بنداأتشيو-الرنريياإلسالميةاحلكوميةدارالسالم
نورحسنعبدالباري .د:ادلشرفاألول
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بكريزلمدخبيت.د :وادلشرفالثاين
 

.مهارةالقراءة,األساسالسياقي,ادلوادالتعلىمية:الكلماتاألساسية
وحدةالتعلىميةوالتدريبعلىاللغةيفكانمركزاللغةوىيئةتأىيلادلعلمني
ولودورمهميفإعدادموادالتعلىميةيف,جامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةببنداأتشية

زيةواللغةاإلندونيسياوىومسئوليفعمليةإجراءاتيادلادةاللغةالعربيةواللغةاإلجنل
ولكنالواقعملتتمبعضادلوادالتعلىميةوالتدريباتصدق.التعلىملدىالطلبةاجلدد

يعتمدالالترتبطادلوادبادلعلوماتاجلديدةبالسياقالذييعيشفيوالطلبةوواحملتوى
واألساسالسياقيىو .والهتتمونكثريادباقدموعلمالطلبةعلىادلوادالىتدّرسهاامل

 .مدخلمنمداخلالتعلىمالذييعلقبنيادلوادالتعلىميةوحياةالطلبةاليومية

طورةعلىاألساسالسياقيإنتاجادلوادالتعلىميةامل(1)يهدفىذاالبحثإىل
لًتقيةمهارةالقراءةالطلبةاجلدديفمركزاللغةوىيئةتأىيلادلعلمنيحبامعةالرانريي

طورةعلىقياسمدىفّعاليةادلوادالتعلىميةامل(2)بنداأتشيو،اإلسالميةاحلكومية
األساسالسياقيلًتقيةمهارةالقراءةلدىالطلبةاجلدديفمركزاللغةوىيئةتأىيل

.بنداأتشيوادلعلمنيحبامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية

ومنهجالبحثالذياستخدموالباحثىوادلنهجالتطويري،وأمارلتمع
يفمركزاللغةوىيئةتأىيلادلعلمنيحبامعةالرانريياجلددالبحثفهومجيعالطلبة

حيثعددىم  مــــ2012/2013ىفالسنةالدراسية بنداأتشيواإلسالميةاحلكومية
اجلددمنكليةالدعوةبقسماإلتصاالت،أماعينةالبحثىمالطلبةطالبا1866

تتكونمعلوماتالبحث.طالبايفكلفصل30حيثبلغعددىمواإلذعةاإلسالمي
ستخدمالباحثأدواتجلمعالبياناتوىييمنادلعلوماتالكيفيةوادلعلوماتالكمية،و
.ادلالحظة،وادلقابلة،واإلستبانة،واإلختبار

علىاألساسالسياقيلًتقيةمهارةادلوادالتعلىميةتطويروأمانتائجىذاالبحثأن
قراءةربليلإىلمتطلباتالطلبةوادلشكالتيف:ميّردبراحلالتاليةالقراءةالطلبةاجلدد
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،تصميمادلواد،تطويرادلواد،ربكيماخلرباء،التحسنياألول،التجربةالنوصالعربية
ادلوادتدلنتائجالبحثعلىأنو.ادليدانية،ربسنياألخريإلنتاجإىلادلوادادلرجوة

علىاألساسالسياقيلًتقيةمهارةالقراءةللطلبةاجلدديفمركزاللغةوىيئةالتعلىمية
 .بنداأتشيوفعالةتأىيلادلعلمنيجبامعةالرانريي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Nyak Mustakim, 2013. Development of Teaching Materials With contextual 

approach to improve the reading skills of new students (Research and 

development at centre and development for language teachers   of IAIN Ar-Raniry 

Banda Aceh). Supervisory teams: 1) Dr.Nur Hasan Abdul Barry.M.A. 2) Dr.Bakry 

Mohamed Bakheet. 

. 
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Keywords: Teaching material, contextual approach, reading skill 

 

Centre and development for language teachers is an academic unit under the 

auspices of IAIN Ar-Raniry Banda Aceh who was instrumental in preparing 

learning materials Arabic, English and Indonesian, and is also responsible for the 

learning process for new students. However, some existing teaching materials and 

exercises are irrelevant with the students’ needs or student’s live. contextual 

approach is one approach to linking teaching materials with real-life students and 

has a direct connection to their everyday experiences..  

The purpose of this research were: 1)  develop the teaching material with 

principles of contextual teaching materials to improve the reading skills of new 

students at centre and development for language teachers   of IAIN Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh, 2)  measure the effectivity of the teaching material with 

principles of contextual teaching materials to improve the reading skills of new 

students at centre and development for language teachers of IAIN Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh.  

The method used in this research was a development research with ADDIE 

development model. The population in the research was all new students of centre 

and development for language teachers at IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, which 

consisted of 1866 students. The sample of the research was new students in 

second semester from communication and broadcasting islam department of 

Dakwah Faculty  which consists of 30 students each class. The instruments used 

in the research were observation, interview,  questionnaire, and tests.  

The results of the research are:  

1) preparation of the teaching material with principles of contextual teaching 

materials to improve the reading skills of new students  involved 7 steps, which 

are: analysis, design, development, validation, initial revision, trial, and final 

revision. 

2) the learning process by using the teaching material with principles of 

contextual teaching materials effectively to improve the reading skills of new 

students at centre and development for language teachers of IAIN Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh. This is shown by a large difference of the scores 

between the control and the experiment groups. 

 

 

 

ABSTRAK 

Nyak Mustakim, 2013. Pengembangan Materi Ajar Dengan Pendekatan 

kontextual untuk meningkatkan kemahiran membaca mahasiswa baru ( Penelitian 

pengembangan  di Pusat Bahasa Dan Pengembangan Tenaga Pengajar IAIN Ar-

Raniry Banda Aceh).thesis program pasca sarjana UIN Maulana malik Ibrahim, 

Malang.  Pembimbing:  1) Dr.Nur Hasan Abdul Barry.M.A. 2) Dr.Bakry 

Mohamed Bakheet. 

 

Kata kunci:  Materi Ajar, Pendekatan kontextual.kemahiran membaca 
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 Pusat Bahasa Dan Pengembangan Tenaga Pengajar adalah suatu  unit 

akademik dalam naungan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berperan penting 

dalam menyiapkan materi pembelajaran bahasa arab,bahasa inggris dan bahasa 

Indonesia, dan juga bertanggung jawab dalam proses pembelajaran tersebut bagi 

mahasiswa baru. Akan tetapi, beberapa materi ajar dan latihan yang tersusun tidak 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa baru. Siswa cenderung pasif dengan materi 

yang diajarkan. Asas Assiyaqi (asas kontextual) adalah salah satu pendekatan 

dengan mengaitkan materi ajar dengan kehidupan nyata siswa dan mempunyai 

kaitan langsung dengan pengalaman mereka sehari-hari.  

 Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengembangkan materi ajar dengan asas 

kontektual untuk meningkatkan kemahiran membaca mahasiswa baru di Pusat 

Bahasa Dan Pengembangan Tenaga Pengajar IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda 

Aceh. 2) sejauhmana efektifitas materi ajar dengan asas kontektual untuk 

meningkatkan kemahiran membaca mahasiswa baru di Pusat Bahasa Dan 

Pengembangan Tenaga Pengajar IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh. 

 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

pengembangan dengan model pengembangan ADDIE. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh mahasiswa baru  di Pusat Bahasa Dan Pengembangan Tenaga 

Pengajar IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang terdiri dari 1866 

mahasiswa , adapun samplenya adalah mahasiswa baru semester II dari fakultas 

Dakwah jurusan KPI(komunikasi penyiaran islam) IAIN Ar-Raniry Darussalam- 

Banda Aceh yang terdiri dari 30 mahasiswa tiap-tiap kelas. Instrument yang 

digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, angket dan test. 

 Hasil penelitian ini adalah: 1).  penyusunan materi ajar dengan pendekatan 

kontextual yang meliputi tujuh langkah, yaitu: menganalisis, mendesain, 

mengembangkan, menvalidasikan, revisi awal, uji coba lapangan, revisi akhir. 2) 

Pembelajaran dengan menggunakan materi ajar yang telah dikembangkan ini 

efektif dalam meningkatkan kemahiran membaca mahasiswa baru di Pusat Bahasa 

dan Pengembangan tenaga Pengajar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hal ini terlihat 

dari besarnya  perbandingan nilai antara  kelas ekperimen dan kelas control yang 
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الفصل األول  
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة - أ

بذلت بالد العامل اإلسالمي ومنها إندونيسيا زلاوالت لتعلم وتعلىم اللغة العربية 
وإذ تأملنا حال تعلم اللغة العربية يف . وفتحت الفصول ووضعت الربامج وادلواد التعلىمية

بالدنا إندونيسيا لوجدنا أنو قد طال زمن تدريسها يف مجيع ادلدارس و ادلعاىد اإلسالمية 
. بأشكال تدريسها ادلتنوعة

عالوة عما سبق، لقد كان تعلىم اللغة العربية جزءا من حياة ادلسلمني ألهنا اللغة 
اليت يؤدون هبا مناسك العبادة، وىناك على ضلوىم ثالثة أمور مهمة يف تعلىم اللغة العربية 

وكل ىذه العناصر الثالثة . ادلنهج وادلواد التعلىمية وطرق التدريس: للناطقني بغريىا ىي
السابقة ىي أدوات مهمة يف العملية التعلىمية، وبدوهنا يصعب علىنا الوصول إىل 

.  األىداف التعلىمية اجليدة

إّن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب، ولكّنها باإلضافة إىل ذلك وسيلة 
 وإذا كانت اللغة .لدراسة ادلواد الدراسية األخرى الىت تدرس يف سلتلف ادلراحل التعلىمية

العربية ىي مادة التخصص دلدرسى اللغة العربية، فهي بالنسبة إىل سائر ادلدرسني مفتاح 
ادلواد الىت يقومون بتدريسها، كما أهنا وسيلتهم األوىل لقراءة مراجع ىذه ادلواد وشرحها 

وىناك عالقة بني اللغة وغريىا من ادلواد، فقد . للتالميذ وتأليف الكتب الىت يدرسوهنا ذلم
ثبت بالتجربة أن تقدم الطلبة يف اللغة العربية يساعدىم على التقدم يف كثري من ادلواد 

وكثري من اخلطأ يف إجابات الطلبة . األخرى الىت تعتمد يف ربصيلها على القراءة والفهم
. يعود إىل عدم قدرهتم على فهم ما يقرأون، أو إىل ضعفهم يف التعبري عما يعرفون

                                                           

  49. ، ص( م2002- دار الفكر العرىب: القاىرة)، ، تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور 
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لذلك، البد لكل ادلسلمني يف العامل أن يتعلموا اللغة العربية اجليدة وإجادهتا كلغة ثانية 
 . منذ صغرىم وحىت  يف كربىم

والشك أّن عملية التعلىم عامة وتعلىم اللغة العرية خاصة حيتاج إىل ادلواد 
التعلىمية أو الكتب ادلقررة يف اللغة العربية سواء من احلكومة أم من ادلدارس و اجلامعات 

نفسها، فالتعلىم ال جيري كامال بدوهنا، وىذه إحدى ادلشاكل الكبرية الىت وجدىا 
 جبامعة الرانريي  وىيئة تأىيل ادلعمنيحيث استخدم مركز اللغة. الباحث يف ادليدان

اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو مواد تعلىم اللغة العربية الذي ألفو خباري مسلم و شاه 
وقد الحظ الباحث أّن ليس ىناك  "اللغة العربيةدروس "  بادلوضوع عبد ادلنافمنان

عالقة جيدة للتالميذ هبذه ادلواد، وبعض األساتيذ يقولون أّن تلك ادلواد ال يناسب أو 
ذلذه الظاىرة، حاول الباحث إعداد مادة تعلىمية مطورة . يطابق رغبة ومستوى الطلبة

 .تكون إحدى الكتب التعلىمية جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو

ومن اكرب ادلشاكل اليت يواجهها الطلبة األن اهنم مل يقدروا على الربط بني ادلواد 
ألن اسلوب الذي استخدمو ادلعلم يف عملية , ادلتعلمة و تطبيقتها يف حياهتم اليومية
واحيانا تضيف صعوبات يف فهم ادلواد التعلىمية , التعلىم غري مناسبة دبتطلبات الطلبة

 إّن ادلادة وكما ينبغي. وىذا بسبب أن ادلدخل غري مناسب و الطريقة ادلستخدمة قاصرة
ىي الوعاء الذي حيمل ادلعلومات واإلذباىات للطلبة، ليس فقط للطلبة بل للمعلمني 

واما األساس السياقي فهو احدى مداخل التعلىم الذى يستهذف ايل . وغريىم أيضا
مساعدة الطلبة يف فهم ادلواد التعلىمية بعالقات وترابط حبياة الطلبة اليومية من ناحية 

 .الفردية واجملتمعية والثقافية حىت حيصل على ما يريده من التعلىم

 جبامعة ين ادلعلمأىيليف مركز اللغة وىيئة ت ومن ادلشكالت يف تعلىم اللغة العربية
 :الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو ىي ما يلي
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تأىيل يف مركز اللغة وىيئة " اللغة العربيةدروس "إّن كتاب التعلىم  .1
غري مناسب   جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيوادلعلمني

 .ة طويلةترللطلبة اجلدد ومل يطور منذ ف
 جبامعة الرانريي تأىيل ادلعلمنيإن الطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة  .2

 قراءة النصوص العربية ألن ادلواد يدوااإلسالمية احلكومية بندا أتشيو مل يج
 .التعلىمية صعبة 

      
 أسئلة البحث - ب

 على األساس السياقى لًتقية مهارة القراءة تعلىمية ادلطورةال إعداد مواد كيف -1
 جبامعة الرانريي اإلسالمية تأىيل ادلعلمنيلطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة ل

 ؟ احلكومية بندا أتشيو
 ؟على األساس السياقى ما مواصفات إنتاج ادلواد التعلىمية ادلطّورة -2
على األساس السياقى لًتقية ادلعدة ما مدى فّعالية ادلواد التعلىمية ادلطورة  -3

 جبامعة الرانريي تأىيل ادلعلمنيلطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة لمهارة القراءة 
 اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو ؟

 
أهداف البحث  - ج

على األساس السياقي لًتقية  إنتاج ادلواد التعلىمية اجليدة يف تعلىم اللغة العربية -1
 جبامعة الرانريي تأىيل ادلعلمنيمهارة القراءة للطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة 

 .اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو
  .على األساس السياقي معرفة مواصفات إنتاج ادلواد التعليمية ادلطّورة -2
قياس مدى فّعالية ادلواد التعلىمية ادلطورة على األساس السياقي لًتقية مهارة  -3

 جبامعة الرانريي تأىيل ادلعلمنيالقراءة للطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة 
 .اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو
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 فرضية البحث - د

فعالة يف ترقية على األساس السياقي يفًتض الباحث أّن ادلواد التعلىمية ادلطّورة 
و وزيادة رغبتهم ترقية مهارة القراءة خاصة و, كفاءة الطلبة اجلدد يف اللغة العربية عامة

 .فيها

    

 أهمية البحث - ه

 : كما يأيتىذا البحث يف إن أمهية البحث 

 : من الناحية النظرية -1
إن ادلواد التعلىمية مهمة يف التعلىم والتعلم، ولذلك يرجو الباحث من ىذه 

وصلاحة مهارة ادلواد ادلطورة أن تساعد يف ترقية جودة أداء تدريس اللغة العربية 
 .القراءة

 :من الناحية التطبيقية -2
 .  يف التعلما لويرجو الباحث أن يكون ىذا البحث مساعد : طالبلل .أ 
يريد الباحث أن يكون ىذا البحث دبعلوماتو ونتائجو مفيدا : للمدرس  .ب 

 .يف إجياد العلوم اجلديدة ويف إجياد وتكملة ادلواد التعلىمية يف اللغة العربية
يرجو الباحث أن يكون ىذه البحث مرجعا يف إجياد : للجامعة   .ج 

ادلعلومات لتحقيق األىداف ادلرجوة، ومساعدا يف حل ادلشكالت 
 .ادلوجودة يف التعلىم

يريد الباحث أن يكون ىذا البحث دبعلوماتو ونتائجو مفيدا  : جملتمعل .د 
 .يف الفهم ومساعدا يف حل ادلشكالت ادلوجودة يف اجملتمع
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 حدود البحث   -و

 : احلد ادلوضوعي -1
تطوير ادلواد التعلىمية على األساس : حدد الباحث موضوع البحث يف

 تأىيل ادلعلمنيالسياقي لًتقية مهارة القراءة للطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة 
. جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو

وحدد الباحث يف ىذا البحث على مهارة القراءة، إعتمادا على ادلوضوعات 
انطالق من وىذا . وادلواد األخرى على حسب ربليل متطلبات الطلبة

قدرهتم على قراءة النصوص  ضعف مالحظة الباحث قلة ميول الطلبة و
    .العربية قراءة صحيحة

 : احلد ادلكاين -2
 جبامعة الرانريي اإلسالمية  مركز اللغة وىيئة تطوير ادلعلميتم إجراء البحث يف
اختار الباحث ىذا ادلركز ألن معظم الطلبة اجلدد فيو , احلكومية بندا أتشيو

اليقدرون علي قراءة النصوص العربية صحيحة والكتاب ادلستخدم غري 
م الباحث اققد  و,مناسب للطلبة اجلدد الذين مل يتعلموا اللغة العربية من قبل

 .يف ىذا البحث بتجربة إنتاج تطوير ادلواد التعلىمية على األساس السياقي
 :احلد الزماين -3

 م 2013-2012 من العام  رى ىذا البحث يف الفصل الدراسي الرابعيج
 .إبريل- يف شهر ينايري

 

 تحديد المصطلحات  - ز

للتسهيل على القارئ ذلذه الرسالة يبني الباحث فيما يلي تعريف  ادلصطلحات 
تطوير ادلواد التعلىمية على األساس السياقي لًتقية مهارة " ادلوجودة يف عنوان البحث
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امعة الرانريي اإلسالمية بج تأىيل ادلعلمنيالقراءة للطلبة اجلدد يف يف مركز اللغة وىيئة 
:  ، وىو كما يلي"احلكومية ببندا أتشيو

يقصد الباحث بتطوير ىنا ربضري كتاب دلادة اللغة العربية وتطويره : تطوير -1
 تأىيل ادلعلمنيعلى األساس السياقي لتعلىم اللغة العربية يف مركز اللغة وىيئة 

 . جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو على حسب متطلبات الطلبة
ىي رلموعة من ادلعلومات ادلساندة يف الربنامج التعلىمي، : ادلواد التعلىمية -2

وتتكون ادلواد التعلىمية من . وىي ادلواد اللغوية اليت تقدم دلتعلمي اللغة
لتالميذ، وتتكون ىذه ادلواد من  اادلوضوعات على حسب ربليل متطلبات

 . الطلبة اليومية و بيئةادلوضوعات القريبة من خربات
 Contextual Teaching and يساوي مصطلح :األساس السياقي -3

Learning  يف اإلصلليزية و ادلراد بالسياقي ىنا التعلىم السياقي وىو مدخل
 عالقات بني ادلواد التعلىمية و حياة الطلبة ققمن مداخل التعلىم الذي يح

 .ع حىت الدولةم إما يف بيئة األسرة أو ادلدرسة أو اجملت وسياقهماليومية
و ادلراد , جدد- جديدان- كلمة اجلدد مجع التكسري من جديد: اجلدد  -4

باجلدد يف ىذا البحث الطالب اجلامعي يف السنة األوىل يف مركز اللغة وىيئة 
 . جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية أتشيةتأىيل ادلعلمني

  
 الدراسات السابقة - ح

امعة اجل يف ين الباحث عدد منقد قام بوتطوير ادلواد التعلىمية البحث يف 
 البحث الذي  بني ىذه البحوثولكن الباحث مل جيد. االسالمية احلكومية دباالنج

 من ألنولًتقية مهارة القراءة، تطوير ادلواد التعلىمية على األساس السياقي  يفيبحث 
 الطلع الباحث منها ة ببحثوقأن يتعرف الباحث على الدراسات السابقة ادلتعل ادلفيد

 :على ما يأيت
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اسًتاذبية تعلم مهارة الكالم على اساس اذباه  "(م2006)سيف ادلصطفي  -1
التعلىم والتعلم على السياق العام يف برنامج اخلاص لتعلىم اللغة العربية 

ة يواىداف البحث ىي معرفة فعال, االنجمبجبامعة موالنا مالك ابراىيم 
جية  تعلم مهارة الكالم على اساس اذباه التعلىم والتعلم ياستخدام اسًتات

برنامج اخلاص لتعلىم اللغة العربية ومنهج البحث ىو العلى السياق العام يف 
 البحث ىي أن اسًتاذبية تعلم مهارة الكالم على نتيجةالبحث التجريب و

اساس اذباه التعلىم والتعلم على السياق العام ىي اسًتاذبية جذابة وشلتعة 
 حيت يكون الطلبة متحمسني ومنتهبني يف الدراسة واليصيبهم ادللل وحيصلون

 . تعلمهم على حصيلة جيدةمن
 

تطوير منهج تدريس مهارة الكالم على اساس اذباه  " (م2010)فطر زكية  -2
التعلىم والتعلم على السياق العام يف مركز اللغات والثقافات والدين جامعة 

واىداف البحث ىي معرفة , سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجاكرتا
تطوير منهج تدريس مهارة الكالم على اساس اذباه التعلىم والتعلم على 

ىو ادلنهج فاما ادلنهج البحث الذي استخدمتو الباحثة , السياق العام
 انتاج منهج تدريس مهارة الكالم  أنالتطويري و نتيجة ىذا البحث ىي

على اساس اذباه التعلىم والتعلم على السياق العام وحيتوى على اىداف 
 .       مهارة الكالم واحملتوى فيو وطرق تدريسو والتقوًن

                                                           

استراتجية تعلم مهارة الكالم علي اساس اتجاه التعليم والتعلم علي السياق العام في , سيف ادلصطفي.  
جامعة )رسالة ماجستري غري منشورة،  ,برنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة مولنا مالك ابراهيم ماالنج

  (م2006 :موالنا مالك إبراىيم ماالنج

مركز ) تطوير منهج تدريس مهارة الكالم علي اساس اتجاه التعليم والتعلم علي السياق العام, فطر زكية 
 (م2010اللغات والثقافات والدين جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية بيوجاكرتا
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تطوير مادة اللغة العربية على أساس مهارات  " (م2010)لطيفة اجلنة  -3
كيفية إمتام تطوير مادة اللغة العربية على : أىداف البحث" اإلتصال اللغوي

أساس مهارات االتصال اللغوي للفصل احلدي عشر بادلدرسة الثانوية 
 شربون جاوى الغربية، جودة مادة اللغة العربية ادلطورة 3اإلسالمية احلكومية 

 شربون جاوى 3للفصل احلادي عشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
. الغربية، جيري ىذا البحث بادلدخل الكيفي على طريقة البحث والتطوير

أن مادة اللغة العربية ادلطورة على مهارات اإلتصال : نتيجة البحث ىي
الفصل احلادي عشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف اللغوي مناسبة للطلبة 

  على شربون جاوى الغربية مع اهنا تشجعهم وتساعدىم3احلكومية 
 . بينهم شفهّيا وربريريّا فيماإلتصال باللغة العربيةا

 
تطوير ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل البنائي  "(م2011)أنا أخيت  -4

". يةولتعلىم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة الًتب
ويهدف ىذا البحث إىل تطوير ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل البنائي 

ية ولتعلىم اللغة العربية يف ضوء ادلنهج الدراسي على مستوى الوحدة الًتب
ادلتواسطة بسنجاساري ماالج، " دار القرآن"لطلبة الصف األول يف مدرسة

منهج و. ودلعرفة مدى فعالية ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل البنائي
أما نتائج ىذا البحث . البحث الذي استخدمتو الباحثة ىو ادلنهج التطويري

أن خطة الدراسة مهمة يف التدريس وتكون أساسا لتحقيق :  يأيت مافهي
انشطة التدريس يف عملية التدريس، أن ادلواد الدراسية على أساس ادلدخل 
البنائي فعالة لتعلىم اللغة العربية ولًتقية كفاءة الطلبة يف تعلىم اللغة العربية 

                                                           

رسالة ماجستري غري منشورة، ، ير مادة اللغة العربية على أساس مهارات اإلتصال اللغويوتطلطيفة اجلنة،   
 ( م2010: جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج)



9 

 

إلكتساب ادلهارات اللغوية األربع، يستطيع الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية 
 .على حسب معارفهم وخرباهتم ويربطوا ادلعلومات يف ادلواقف اليومية

 

  أهنا، مها يبحثان عن الباحثجدووبالنظر إىل البحثني السابقني األول والثاىن 
 ، لذلك  على اساس اذباه التعلىم والتعلم على السياق العام تطّور ادلنهججية وياسًتات

 ادلنهج ادلطّور يف اللغة العربية فّعالة للطلبة لًتقية قدرهتم  جية وياإلسًتاتتعرف الباحث أن 
يف اللغة العربية، اما ادلدخل مشابو بادلدخل  الذي اختاره الباحث يف تطبيق ادلواد 

وأما . مية ادلطّورة ولكن خيتلف يف ادلهارة ادلختارة والخيصص يف مهارة القراءةيالتعل
الدراسة الثالثة والرابعة فهما تطوير ادلواد التعلىمية  يف اللغة العربية، اما ادلنهج مشابو 

بادلنهج الذي اختاره الباحث يف تطبيق ادلواد التعلىمية ادلطّورة ولكن خيتلف يف ادلدخل 
تطوير ادلواد "وىنا حياول الباحث البحث ربت عنوان . واختالف يف ميدان البحث

التعلىمية على األساس السياقي لًتقية مهارة القراءة للطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة 
على اساس أن ىذا البحث . "تطوير ادلعلم جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيو

. غري مسبوق

                                                           

تطوير المواد الدراسية على أساس المدخل البنائي لتعليم اللغة العربية في ضوء المنهج "أنا أخيت  
: جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج)رسالة ماجستري غري منشورة الدراسي على مستوى الوحدة التربية،

 (م2010
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المبحث األول 
 المواد التعليميةإعداد 

 مفهوم المواد التعليمية -أ

 ىا يستخدمٌبرتبة بشكل منهجى الامل اتادلواد التعليمية ىي ادلواد أو ادلوضوع
وىي احملتوى الذي نرغب يف تعليمها للطبلب  .عملية التعليميةالادلعلمُت والطلبة يف 

بغرض حتقيق أىداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية، وىي ادلضمون الذي يتعلمو 
 أو ىي رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات اليت يرجى .الطبلب يف علم ما

تزويد الطبلب هبا، واإلجتاىات والقيم اليت يراد تنميتها عندىم، او ادلهارات احلركية اليت 
يراد إكساهبا إياىم، هبدف حتقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداف ادلقررة 

 .يف ادلنهج

ادلواد التعليمية وادلعلومات، واألدوات، والنص يف  أن يتعلموا الطبلب على جيب
 مواد التدريس ىو أي مادة اليت تستخدم .م اجة إإ معلمُت لتخطيي وتننيذ التعلّل 
. مواد تعليمية ىي خاصة وفريدة للغاية .دلساعدة ادلعلمُت يف أنشطة التعليم والتعلم

وادلراد اخلاصة يعٌت . النريدة ىنا تعٌت أهنا فقي تستخدم للطلبة يف عملية التعليم ادلعينة
  .أن تلك ادلواد التعليمية مصممة بطريقة الوا دة لتحقيق أىداف معينة

 

 

                                                           
1
Tian belawati, , Pengembangan Bahan Ajar, (pusat penerbitan universitas terbuka-2003), p.3 

، دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرزتن بن إبراىيم النوزان وآخرون،  
  111. ، ص( ه1323- دون ادلدينة، مؤسسة الوقف اإلسبلمي)،(الجانب النظري)

جامعة أم : مكة) المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، القسم األولرشدي أزتد طعيمة،   
 203.  ، ص(القرى، دون السنة
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 دور المواد التعليمية- ب
ادلواد التعليمية مهمة جدا للمعلمُت والطلبة يف العملية التعليمية، وبدوهنا قد 

يكون صعبا علي ادلعلّلمُت تطوير فعالية العملية التعليمية وعلى العكس بدوهنا قد يكون 
صعبا علي الطلبة ضبي ذاهتا يف التعلم  وخاصة إذا كان  ادلعلم يلقي الدرس بسرعة 

أما دور ادلواد التعليمية ينقسم إإ قسمُت، دور للمعلّلم واخر للطلبة، . فيكون غَت واضح
:  ومها

  :دور ادلواد التعليمية للمعلّلم -1
. تيسَت دور ادلعلّلم يف التعليم(ب).توفَت الوقت يف رلال التدريس(أ)
 .حتسُت عملية التعليم حبيث تصبح أكثر تناعبل و فاعلية(ج)

  :دور ادلواد التعليمية للطلبة -2
ديكن الطبلب من التعلم مبنردىم بدون معلّلم وكذلك بدون االعتماد (أ)

ديكن الطبلب من التعلم يف أى وقت ويف أى مكان كما (ب).علي زمبلئهم
ديكن الطبلب من أن يتعلمون بسرعة، مبعٌت أن يستطيع (ج).يشاءون

الطبلب أن حيددوا األننسهم الطريقة اخلاصة هبم يف تعلّلمهم، ألن الكناءة 
مساعدة الطبلب على حتمل أن يصبحوا (د). يف التعلم بُت الطبلب سلتلنة

. متعلمُت مستقلُت
 

 كيفية إعداد الدروس وتقديمها-د
تعترب عملية إعداد الدروس من العمليات ادلهمة يف التعليم، ذلك أهنا حتنز ادلعلم 
على القراءة وتدفعو إإ مزيد منها دائما، كما أهنا دتكنو من إعداد الوسائل ادلختلنة الىت 

ومن . ديكن استخدامها داخل  جرة الدراسة عبلوة على إضنائها على ادلعلم ثقة بننسو
ادلهم أن نعلم أن عملية اعداد الدروس ليس  جرا على فكر ادلعلم وليست قيداعليو، 

                                                           
4
 Tian belawati,  Op.cit, p.4 

5
 Ibid . p.5 
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. إمنا ىى رلرد خطوط عامة تساعده على تننيذ مهمتو يف الوقت ادلناسب وبأيسر السبل
ومعٌت ىذا أن ادلوقف التعليمى قد ينرض على ادلعلم تغيَت بعض التكتيكات الىت كان 

وليس ىناك خطة لتقدًن الدروس ديكن أن يقال عنها أهنا مثالية، ذلك . قد خطي ذلا
ألن موقف التعليم حيتوى على عدة متغَتات تؤثر كلها على مدى حتصيل الطلبة 

. وليست عملية التدريس اال متغَتا وا دا من ىذه ادلتغَتات. لؤلىداف احملددة من قبل
ومع ىذا فإن ىناك بعض األمور الىت البد منها يف إعداد أي درس من الدروس، ويف 

 :تقددية للدراسُت وسنوردىا فيما يلي
 اإلطار الزماىن للدرس أو للو دة وادلستوى   -1

 .وىي يف تعليم اللغات األجنبية نوعان من األىدافاألىداف   -2

 أىداف لغوية  ( أ

 أىداف ثقافة  ( ب

 .احملتوى أو ادلادة ادلقدمة يف درس معُت أو و دة معينة  -3

 ادلواد التعليمية أو الوسائل وادلصادر  -4

 مواد مسعية (أ 

 مواد بصرية (ب 

 مواد مطبوعة (ج 

 : اإلجراءات وتشتمل على  -5

 ادلمارسةواإلستخدام(د)عرض ادلادة اجلديدة(ج).ادلراجعة(ب).اإلعداد (أ 

:  أي أنوويرتبي التقوًن بالنوعُت السابقُت من األىداف: التقوًن -6
 رتبي باألىداف اللغويةي ( أ

 ويرتبي باألىداف الثقافية ( ب

 

                                                           

من النظرية إلى " ، المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس و زلمد الرؤوف الشيخ  
 114: ص ( م2003: مكتبة وىبة:القاىرة ) "التطبيق
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 مراحل إعداد المواد التعليمية  - ه

 اختيار المواد التعليمية -1
 : البد من االىتمام هبا يف إختيار ادلواد التعليمية اليتادلعايَت

يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا : (validity)معيار الصدق  ( أ
. وأصيبل وصحيحا علميا فضبل عن دتشيو مع األىداف  ادلوضوعة

يعترب احملتوى مهما  ينما يكون : (significance)معيار األمهية  (ب
لديو قيمة يف  ياة الطلبة مع تغطية اجلوانب ادلختلنة من رلال 

ادلعرفة والقيم وادلهارات اليت هتتم بتنمية ادلهارات العقلية وأساليب 
 .ابيةيجتنظيم ادلعرفة أو االجتاىات اإل

يكون احملتوى متمشيا مع : (interest)معيار ادليول واالىتمامات  (ج
اىتمامات الطلبة يف اختيار ادلواد التعليمية لو أنو يتناسب مع ميول 

 .الطلبة ومستوى عقوذلم و اجاهتم اليها
ويكون احملتوى قاببل للتعليم  :(learn ability)معيار قابلية التعليم  ( د

  ومراعياعندما يراعي قدرات الطلبة متمشيا مع النروق النردية بينهم
 .دلبادئ التدرج يف عرض ادلواد التعليمية

 يعترب احملتوى جيدا إذا كان يشتمل  : (universality) ادليةادلعيار الع ( ه
ما  قدربأمناط من التعليم ال نعًتف باحلدود اجلعرافية بُت البشر، و

يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربي الطلبة بالعامل 
وأما يف إعداد ادلواد الذي  يعتمد على ادلنهج . مادلعاصر من  ولو

قبل القيام بإختبار ادلواد - على ادلنهج مستوى الو دة الدراسية
فبلبد من معرفة ادلعيار يف إختيارىا وىي مستوى أو معيار -الدراسية

                                                           

 5- 2. ص (م1991- دار ادلعارف: القاىرة )، الطبعة الثالثة، ، المنهج وعناصرهإبراىيم بسوين عمَتة 
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 based)والكناءة األساسية (standar competency)الكناءة 

competency) . علمها يوتعٌت أن ادلواد التعليمية ادلختارة اليت البد
حتتوى على ادلواد التعليمية اليت جيب أن ادلدرس ويتعلمها الطلبة 

 .حتقق مستوى الكناءة والكناءة األساسية

 

 تنظيم محتوى المواد التعليمية -2
تأٌب عملية بعدىا عملية تنظيم , وبعد االنتهاء من اختيار أو إعداد

أو ترتيب ما ًب اختياره من معارف ومهارات وقيم  ول , تلك ادلواد التعليمية
وحيقق , واستمرارية وديكن تقددية للتعلم,  يت يكون لو معٍت, مركز معُت

ولكي يكون أكثر مبلئمة للتعليم , أىداف الًتبية بأكرب فعالية وكناية شلكنة
 .ويكون برنارلا تربويا متماسكا متناسبا متوازنا, والتعلم

وىناك عدة معايَت رئيسية ينبغي اختاذ القرار بشأهنا عند التنكَت يف 
وىذه , تنظيم زلتوى ادلواد التعليمية جنبا ايل جنب عند التنكَت يف األىداف

 :ادلعايَت ىي
وما , يعٍت ادلعيار الذي يتعلق مباذا نعلم: (scope)اجملال أو النطاق  (أ 

ماىي األفكار الرئيسة اليت تضمنتها ادلواد؟ نطاق , ستشملو ادلواد
ومدى التعمق , واجملاالت اليت يتضمنها, ادلواد يتناول اتساعو وعمقو

وما ديكن أن , وما ينبغي علي كل التبلميذ تعلمو, يف ىذه اجملاالت
وماال جيب أن , يتعلمو بعض التبلميذ واليتعلمو البعض األخر

 .يتضمن منهج ادلدرسة
وىو ادلعيار الذي يبحث يف العبلقة األفقية : (integration)التكامل  (ب 

بُت خربات ادلناىج أو أجزاء احملتوى للمواد التعليمية دلساعدة ادلتعلم 
علي بناء نظرة أكثر تو دا يف توجو سلوكو وتعاملو بناعلية مع 

 .مشكبلت احلياة
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وىي التكرار الرأسي للمناىيم الرئيسية : (continuity)االستمرارية  (ج 
فإذا كان منهوم الطاقة مهما يف العلوم فينبغي تناولو مرات , يف ادلنهج

وإذا كان اذلجاء السليم مهما فمن الطبيعي , ومرات يف منهج العلوم
 .وتنمية مهارتو علي امتداد الزمن, والتأكيد عليو, االىتمام بو

وىو الًتتيب الذي يعرض بو احملتوى علي : (sequence)التتابع  (د 
, فهناك تداخل بينهما, ويرتبي التتابع باإلستمرارية, امتداد الزمن

فننس , ولكن التتابع يذىب إيل أبعد شلا تذىب اليو اإلستمرارية
فبل , ادلنهوم أو العنصر ديكن أن يعاجل بننس ادلستوى مرات ومرات

 . أو يف ادلهارات أو االجتاىات ادلرتبطة بو, حيدث منو يف فهمو

ويف احلقيقة إن اختيار ادلواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا خيتلف 
ولقد اىتمت الًتبية احلديثة بادلواد التعليمية . ء كل أمةايل  د كبَت بادلواد اليت تقدم ألبنا

وكان أشد ما  رصت عليو أن . وإقامتها علي أسس تتنق بالنظريات الًتبوية احلديثة
ويلزم عند إعداد ادلواد . حتدد ىذه األسس وتدعو إيل التزامها عند إعداد ادلواد التعليمية
 :التعليمية لتعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مراعاة األسس األتية

 األسس الثقافية واإلجتماعية (1
 األسس السيكولوجية (2
 األسس اللغوية والًتبوية  (3

إن زلتوى ادلواد التعليمية اجليدة ىو الذي يهتم مؤلنو بتوفَت فرص كافية ومتعددة 
ينمون فيها ميوذلم واجتاىاهتم ويشبعون هبا  اجاهتم ورغباهتم ويتدربون علي , للطلبة

بعض ادلهارات والعادات األساسية اليت من شأهنا أن تساعدىم علي التصرف باتزان 
 .وتعاقل  يال مواقف احلياة ادلختلنة

                                                           

دار : الرياض),أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بها, ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل 
 19: ص (1991,الغايل
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ولتحقيق أىداف احملتوى التعليمي ينبغي أن ختتار ادلواد التعليمية واللغوية وفق 
ولن حيقق زلتوى ادلواد التعليمية أىدافو ما مل تكن مادتو اللغوية يف . معايَت وأسس عملية

 .متناول قدرات الدارسُت النعلية وخلنياهتم الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 75: ص, السابقادلرجع  
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المبحث الثاني 
مهارة القراءة تعليم 

  التعليممفهوم .أ 
التعليم شئ ضروري يف  ياة النرد و اجملتمع ألنّل التعليم يرشد الناس من اجلهل 

 بدون التعليم، كما واالعلوم الكثَتة يف ىذه احلياة، ال يستطيع الناس أن يعيشبإإ ادلعرفة 
  أم العلوم الدونية سواء من التعلمىا من العلوم صلدا كثَتإنينعل الناس العمل البد بعلم 

تعليم ىو إجادة ادلعرفة، قال دكتور عبد الكما ىو ادلعروف أن إ دى أغراض واألخروية، 
احلليم  ننى يف كتابو طرق التعليم اللغة العربية أنّل التعليم ىو إيصال ادلعرفة إإ أذىان 

قوذلم بأيسر سبيل و أقل وقت، و أنّل لو عالطلبة بطريقة صحيحة و ىو الطريقة ادلناسبة ب
فلسنة و أسسها و ىو حيتاج إإ إستعداد علمي و فٌت ألنّل ادلدرس جسدا و عقبل و 

 .ننسا و رو ا مننصلة و مًترتة متداخلة

وتعليم اللغة العربية ىى عملية تربوية هتدف إإ الدفع و اإلرشاد والتطور يف بناء 
قدرة اللغة العربية إجيابيا كانت أم سلبيا و تنشئة النظرية مبوقف إجيايب و ىو اللغة العربية 

و . ومن قدرة اللغة العربية اإلجياىب ىى القدرة على التكلم شنويا كان أم كتابة. النصحى
و . و أما كتابة ىو القدرة على اإلنشاء. شنويا ىى القدرة على التكلم مع الآلخرين

أنّل . قدرة اللغة السلبية ىى القدرة على فهم كبلم الآلخرين و القدرة على فهم القراءة
قدرة اللغة العربية و ادلواقنة اإلجابية ىى من أمهها لنهم القرآن الكرًن و احلديث النبوى 

 .و الكتب األخرى ادلتعلقة باإلسبلم ادلكتوبة بالعربية

 

                                                           

جامعة زلمود يونس اإلسبلمية : باتو سنجكار), التعليم اللغة العربية رقط،عبد احلليم  نني
 ١۲.ص .(۲۰۰١,احلكومية

 ١٩. ، ص(2000دار النبلح للنشر والتوزيع، : األردن)، ،أساليب التدريس اللغة العربية زلمد على اخلوإ 
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  مهارة القراءةمفهوم .ب 
إن القراءة ليست  مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة، إهنا 

وينبغي أن تنمى كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات . أساسا عملية ذىنية تأملية
إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط التنكَت والتقوًن واحلكم . عمليات عقلية عليا

 وقال نايف زلمود معروف يف كتابو أن القراءة ىي .والتحليل والتعليل و ل ادلشكبلت
 (احلروف واحلركات والضوابي) ةيتم فيها تررتة الرموز ادلكتوب, عملية عضوية ننسية عقلية

يتضح أثر إدراكها عند القارئ يف التناعل مع , منهومة(صامتة/مصوتة)إيل معان مقروءة
 .ما يقراء وتوظيف يف سلوكو الذي يصدر عنو يف أثناء القراءة أو بعد اإلنتهاء منها

إذن القراءة نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها، وتشتمل ىذه 
.  ادلكونات األربعة على عدد من ادلهارات

  أىداف تعليم القراءة .ج 
اذلدف العام يف تعليم القراءة أن يكون ادلتعلم قادرا علي قراءة العربية صحيحا 

 :واذلدف اخلاص ىو , وسليما

أن يتمكن الدارس من ربي الرموز ادلكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف  -1
 .اللغة العربية

 أن يتمكن من القراءة اجلهرية بنطق فصيح -2

                                                           

منشورات ادلنظمة اإلسبلمية - الرباط)،  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبورشدي أزتد طعيمة،
 175.  ص،)1989- للًتبية والعلوم والثقافة

,  م1998\  ه 1418 5.ط, دار الننائس: لبنان, خصائص العربية وطرق تدريسها, نايف زلمود معروف 
 178ص 

 10ط ,طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها,  رشدي أزتد طعيمة زلمود كامل الناقة و 
 152-151: ص(2003, منشورات ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة:إيسيسكو)
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أن يتمكن من استنتاج ادلعٍت مباشرة من الصحينة ادلطبوعة وإدراك تغَت  -3
 ادلعٍت بتغَت الًتكيب

أن يتعرف علي معاين ادلنردات من معاين السياق والقدرة علي تنريق  -4
 .منردات احلديث ومنردات الكتابة

 .أن ينهم معاين اجلمل يف النقرات وإدراك عبلقات ادلعٍت اليت تربي بينها -5
 .أن يقرأ بنهم وأنطبلق دون تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها -6
أن ينهم اإلفكار اجلزئية والتناصيل وأن يدرك العبلقات ادلكونة للنكرة  -7

 .الرئيسية
 .أن يتعرف عبلمات الًتقيم و وظينة كل وا دة منهما -8
أن يقرأ بطبلقة دون اإلستعانة بادلعجم أو القوائم ادلنردات ادلًترتة ايل  -9

 .اللغتُت
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحينة ايل قراءة األدب والتاريخ  -10

والعلوم واأل داث اجلارية مع إدراك األ داث وحتديد النتائج وحتليل 
 .ادلعاين ونقدىا و ربي القراءة الواسعة بالثقافة العربية اإلسبلمية

 
 أنواع القراءة .د 

: تشمل القراءة األنواع األتية
 القراءة الصامتة -1

وإعطائها ادلعاين ادلناسبة , القراءة الصامتة ىي استقبال الرموز ادلطبوعة
, ادلتكاملة يف  دود خربات القارئ السابقة مع تناعلها بادلعاين اجلديدة ادلقروءة

 ودتثل القراءة .وتكوين خربات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق
, وفهم معانيها بسهولة ودقة وال دخل للصوت فيها, الصامتة  ل الرموز ادلكتوبة

                                                           

 130-129: ص, (1992دار ادلسلم: الرياض),المهارات اللغوية,  عليان زلمودأزتد فؤاد  
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كذلك رؤية الكلمة , وكما رؤية الشيئ كافية دلعرفتو دون  اجة لنطق امسو
. ادلكتوبة

 
 القراءة الجهرية -2

مثل حتريك بصري الرموز , القراءة اجلهرية تشتمل ما يف القراءة الصامتة
إال أن تزيد عليها بالتعبَت الشنهي , وإدراك عقلي دلدلوالهتا ومعانيها, الكتابية

والقراءة اجلهرية أصعب . بنطق الكلمات واجلهر هبا, عن ىذه ادلدلوالت وادلعاين
 .من القراءة الصامتة

 
 المواد التعليمية لمهارة القراءة .ه 

 خصائص مواد القراءة -1
فكل منها ذلا , ال ختتلف خصائص مادة القراءة عن مادة اإلستماع

 .مقومات وصنات تناسب مع اذلدف السلوكي الذي يرمي اليو ادلتعلم وادلعلم
فإن كان اذلدف احلنظ وتذكر كل التناصيل اختيار مادة القراءة حبيث  .أ 

حتتوي علي شرح واف  لكل فكرة جديدة وترابي منطقي يساعد 
 .لتذكرىا

وإن كان اذلدف استخبلص األفكار الرئيسية وتلخيصها فعلي ادلعلم أن  .ب 
خيتار مادة لغوية تساعد فيها التناصيل الثانوية علي الًتكيز يف األفكار 

 .الرئيسية
وإن كان اذلدف معرفة احملتوى العام لئلستيعاب والنهم يتم اختيار ادلادة  .ج 

, حبيث حتتوي علي بعض العبارات والكلمات اليت مل يألنها القارئ
 .ولكنو يستطيع فهم معناىا من السياق اللغوي

 
                                                           

 86:ص (م1997دار النكر :بَتوت),2.ط, طرق تدريس اللغة العربية, الركايبجودت   
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 اختيار مواد القراءة -2

ينبغي عند اختيار مادة القراءة بالعربية يف برنامج اللغة العربية للناطقُت 
 :بلغات أخرى مراعاة الشروط التالية

أن تكون باللغة العربية النصحى أي أن الحتتوي علي كلمات من ذلجة  .أ 
 .خاصة أوعامية عربية معينة

فبل تقدم للكبار نصا , أن تبلئم اىتمامان الدارسُت وميوذلم وأعمارىم .ب 
 .جيب أن يقدم لؤلطنال فيشعرون بادلهانة واستصغار تنكَتىم

أن حيتوى النص علي منردات مرتبطة باىتمامات الطبلب وأعماذلم اليت  .ج 
 .يريدون تعلم العربية من أجلها

أن يبٍت لدى الطبلب قيمة أخبلقية معينة أو يعرفهم مني ثقايف اسبلمي  .د 
إال يف احلاالت اليت تتعارض , معُت دون أن يتعارض مع قيم الطبلب
 .فيها ىذه القيم مع الثقافة اإلسبلمية

فيبدأ مبا . أن يتدرج النص للطبلب من  يث ادلنردات والًتاكيب ونوعها .ه 
وما يستطيعون استعمالو يف مواقف اإلتصال ٍب ينتقل هبم , درسوه شنهيا
 .ماىو جديد

 
 طريقة تعليم القراءة .و 

خلص علي أزتد مدكور رتيع الطرائق اليت استخدمت يف تعليم القراءة ايل 
 :مها, طريقتُت اساسيتُت

 

                                                           

  182:ص(جامعة ادلنصورة:مصر) تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبو, رشدي أزتد طعيمة 
 123:ص(202,دار النكر العريب:القاىرة),تدريس فنون اللغة العربية, علي أزتد مدكور  
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 الطريقة التركيبية -1
وىي تبدأ بتعليم اجلزئيات كالبدء بتعليم احلروف اذلجائية بأمسائها أو 
بأصواهتا ٍب تنتقل بعد ذلك ايل تعليم ادلقاطع والكلمات واجلمل اليت تتألف 

 :مها, وىناك طريقتان تندرجان حتت ىذه الطريقة, منها
 (طريقة األجبدية)ويطلق علي ىذه الطريقة خطأ: الطريقة اذلجائية ( أ

 )وىي تقوم علي تعليم الطنل احلروف اذلجائية بأمسائها بالًتتيب
 .قراءة وكتابة (ثاء ايل ياء-تاء-باء- ألف

تبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطنل أصوات احلروف : الطريقة الصوتية ( ب
, بدال من أمسائها حبيث ينطق حبروف الكلمات أوال علي اننراد

وىو , ٍب ينطق بالكلمات موصولة احلروف دفعة وا دة (ع-ر-ز)
 .يتدرج يف ذلك

 
 الطريقة التحليلية -2

فإذا , وىي تبدأ بتعليم و دات ديكن جتزئتها ايل أجزاء أو عناصر أصغر
وعلي ىذا ديكن . بدأت الطريقة بالكلمات فإنو ديكن ردىا ايل  روف وأصوات

 :وىذه الطريقة تشتمل علي عدة طرائق من أمهها. وضعها موضع التحليل
أي أهنا علي , تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف: طريقة الكلمةال ( أ

انظر )و طريقة الكلمة يف اساسها طريقة . عكس الطريقة الًتكيبية
وىي تستلزم عادة أن نعرض علي الطنل عددا من الكلمات . (وقل
و ان خنتار ىذه الكلمات حبيث ديكن تركيبها بسهولة لتصبح , أوال

. ادلدرسة-داخل-عادل-التلميذ-يتعلم:-مثل, رتبل وقصصا صغَتة
فهذه الطريقة تبدأ بالكلمة ٍب جتريد الكلمة ايل  روف ٍب تكوين 
كلمات جديدة من احلروف اجملردة ومن الكلمات اجلديدة تتكون 

 .اجلمل القصَتة ادلناسبة



24 

 

اذلدف من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ و دة :  الطريقة اجلملة ( ب
وادلبدأ الذي . يستطيع أن يلم هبا بعينو بل و دة قائمة علي فكرة

وأن , نبل ظو يف تدريس القراءة ىنا ىو أن اإلشياء تبل ظ ككليات
ومن ادلسلم بو أن مادة العقل ىي األفكار . اللغة ختضع ذلذا ادلبدأ
ولذلك ينبغي أن نسلم , وأن النكرة ىي و دهتا, يف عبلقاهتا الكاملة

وادلبدأ الثاين ىو أجزاء الشيئ اليتضح , بأن اجلملة ىي و دة التعبَت
وال يتحدد معناىا حتديدا كامبل إال , معناىا إال بانتمائها ايل الكل

 .   إذا انتظمت يف اجلملة
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 المبحث الثالث

 األساس السياقي
يصدر من منهوم . يستخدم ىذا اإلجتاه يف رلال التعليم احلديث بوجو عام

.  الذي يركز التعليم علي ميول التبلميذ وخرباهتم(john dewey) النلسني جون دوي
التعليم والتعلم السياقي ىو اإلجتاه يف عملية التعليم والتعلم اليت تعلق ادلواد الدراسية 

بالسياق الطلبة و ياهتم  يت تكون الدراسة ذات عبلقة وثيقة بأ واذلم وذات معٍت قوي 
اإلجتاه منيد دتاما للطلبة وكذالك للمعلم يف عملية التعليم  واستخدام ىذا .يف اذىاهنم
 : منهاالتعليم والعلم السياقيوىناك خصائص , والتعلم

 ادلواد الدراسية ادلستخدمة مناسبة بسياق الطلبة و ياهتم -1
 يعلق ويو د خربات الطلبة مبسائل اخرى أوسع -2
 يراعي ميول الطلبة -3
 يغَت شخصية الطلبة بطرق شلتعة -4
 ينبت التعاون بُت الطلبة -5
 يكون رلموعة دراسية  -6

 

 :وىو كما يلي , واما النرق بُت مدخل التعليم والتعلم السياقي و ادلدخل التقليدي

 السياقي ومدخل التقليدي  مدخل التعليمالفرق بين(: 1، 2جدول ) 

 مدخل التقليدي مدخل التعليم والتعلم السياقي رقم

                                                           
19

 Kusuma,dharma,dkk, contextual teaching and learning(Garut:Rahayasa research and training 
2010) p.5  
20

 Ibid. p 84 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 يرتكز التعلم علي الواقعي 
 جيرب الطلبة أن يتعلموا 

 جيد الطبلب ادلعرفة بأننسهم
 ينهم الطبلب ادلادة 

 اختيار ادلادة علي الطبلب 
 التعلم مركز علي الطبلب 

 الطبلب أكثر نشاطا

 يرتكز التعلم علي النظري
 جيرب الطلبة أن يعرفوا

 جيد الطبلب ادلعرفة من ادلعلم
 الطبلب ادلادةحينظ 

 اختيار ادلادة علي ادلعلم
 التعلم مركز يف ادلعلم
 الطبلب أكثر سلبية

 

وسيستخدمو يف إعداد ادلواد ادلطورة يف .  ظ البا ث أن ىذا اإلجتاه شلتازال
بأن خيتار , ترقية مهارة القراءة للطبلب اجلدد جبامعة الرانَتي اإلسبلمية احلكومية أتشية

وىذا اإلجتاه مناسب للتعلم يف . ادلواد الدراسية ادلناسبة والقريبة حبياة الطبلب و جاهتم
كل رلال ألن الطبلب حياولون يف بناء ادلعلومات بأننسهم  يت ينهموا فهما عميقا 

 .وتثبت ادلعلومات يف ذىنهم

 األساس السياقيمفهوم  .أ 

يعرف نور ىادي وأكوس ادلدخل السياقي بأنو فكرة التعلم اليت يربي هبا ادلعلم 
واليت هبا يشجعهم علي أن يربطوا بُت , بُت ادلواد التعليمية واحلالة الواقعية لدى التبلميذ

وينال التبلميذ معرفتهم ومهاراهتم من , ادلعرفة اليت قد درسوىا وتطبيقها يف  ياهتم اليومية
ومن عملية البناء الذاٌب كمصدر ومرجع دلعاجلة ادلشكبلت يف , السياق احملدد تدرجييا

 . ياة التبلميذ كأعضاء يف اجملتمع

                                                           
21

 Nurhadi, Senduk, Agus Gerrad, Pembelajaran kontextual teaching and learningdan 
penerapannya dalam KBK, Malang: UM Press,2003.p 13 
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عبلوة عما سبق من التعريف عن األساس السياقي ديكن أن يلخصو البا ث 
 :كما يأٌب

إن ادلدخل السياقي ىو ا دى مداخل التعلم اليت يربي ويعلق هبا  -1
ادلدرس بُت ادلواد التعليمية وادلواقف الواقعية يف  ياة الطلبة واليت 

 .يشجعهم علي ربي ادلعرفة اليت قد درسوىا وتطبيقها يف  ياهتم اليومية
إنو يعترب التعليم الذي ديكن الدارسُت من تثبيت وتوسيع وتطبيق  -2

معرفتهم ومهارهتم الدارسية داخل ادلدرسة أو خارجها لكي يستطيعوا 
معاجلة ادلشكبلت يف العامل احلقيقي وادلشكبلت ادلوضوعة 

(simulated problem) . وإذا طبق ومارس الدارسون ما تعلموه
بالرجوع ايل أمور العامل احلقيقي اليت تتعلق بدورىم ومسئوليتهم كأعضاء 

يف األسرة وكمواطنُت وتبلميذ وعمال فيظهر استعمال اجتاه ادلدخل 
 .السياقي يف عملية التعليمية

يتعلم الدارسون يف عملية التعليمية بدون أمر فجائي وينالون معارفهم  -3
 . ابتدأ من معرفتهم السالنة, ومهاراهتم من السياق احملدد تدرجييا

 

 العوامل الرئيسية لألساس السياقي .ب 

 :إن مدخل التعلم و التعليم السياقي لو سبعة عوامل رئيسية وىي
 (contructivisme)البنائية  -1

يكون ىذا اجلانب أساسا فلسنيا للمدخل السياقي الذي يؤكد علي أن 
بل البد , العلوم ليست رلموعة من الوقائع أو األفكار أو القواعد اجلاىزة للحنظ

وىذه النوع من التعلم يعود . للدارس أن يبنيها بننسو خبلل خربات الواقعية
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ويدرهبم علي , الدارسُت علي  ل ادلشكبلت وأجياد األشياء النافعة ألننسهم
 . بناء ادلناىيم فعليا وابتكار من معارفهم األولية واخلربات ذات ادلعٍت

 (questioning)اإلستجواب  -2

إن التعلم من خبلل اإلستجواب حيث الدراسُت علي معرفة األشياء 
 .ويواجههم ايل احلصول علي ادلناىيم ويساعد ادلدرس يف معرفة كناءة الدارسُت

 (inquiry)اإلستعبلم  -3

, حيث ىذ اجلانب الدارسُت علي التعلم من خبلل األساليب العملية
, وبو يستطيع الدارس أن يبل ظ موضوعا ما ويقدم األسئلة لنهم ذلك ادلوضوع

وحيث عن البيانات لتقوًن اإلجابة ٍب يقوم بتحليلها , ٍب حياول أن يعطي اإلجابة
بينما , ويستطيع ىذا التعلم تطوير كناءة الدارس لئلتصال.ويأٌب أخَتا باخلبلصة

 يبدأ الدارس التعلم بالسؤال ٍب البحث عن اإلجابة ٍب تقرير اإلجابة أمام زمبلئو

 (learning community)التعليم اجلماعي  -4

يقًتح ىذا اجلانب علي أن تكون ادلناىيم مأخوذة من ادلشاركة مع 
وظهور ىذا النشاط يف التعلم من خبلل . األخرين خارج النصل أو يف داخلو

 .ادلناقشة بُت الدراسُت

 (modeling)دتثيل  -5

إن التعلم هبذا اجلانب يتجو إيل أن التعلم عن مهارة ما أو معرفة معينة 
, وليس ادلدرس منوذجا و يدا يف التعلم. يتبعها النموذج الذي يقلده الدارسون

بل يستطيع ادلدرس أن يأخذ النموذج أو ادلثال من األخرين مثل اخلرباء أو 
 .الدارسُت أننسهم

 

 (reflection)االنعكاس  -6

وىم يطالعون . وىو نشاط يقوم بو ادلدرس والدارسون يف هناية الدراسة
بل يعطون , ويستجيبون جبميع الوقائع أو األنشطة الواقعة طوال عملية التعلم

 .ادلقًت ات الضرورية لتحسُت التعلم
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 (authentic assessment)التقوًن األصيل أو الواقعي -7

وىو عملية رتع البيانات اليت تقدم التصورات واألخبار عن تطور تعلم 
ويستطيع ادلدرس استخدام عدة . وليس رلرد التقييم للنتيجة من التعلم, التبلميذ

منها ادلقابلة وادلناقشة أو اجملادلة وادلسر ية واإلنشاء أو التعبَت , وسائل للتقييم
 .وبورتوفوليو أو تقرير الوظينة الشنهي أو التحريري وغربىا

  
 اساليب األساس السياقي .ج 

 : وىي كمايلي,يستطيع ادلدرس تطوير أساليب التعلم عن طريق ادلدخل السياقي
  التعلم الذي يقوم علي أساس ادلشكبلت -1

إن التعلم الذي يقوم علي أساس ادلشكبلت ىو تعلم يبدأ حبل 
إذ أنو ذتة , فادلشكبلت تأٌب اوال ٍب جيري تعلم النظرية واحلقائق, ادلشكبلت

 اجة اليها حلل ادلشكلة وادلدرس قبل إجراء التدريس يطلب من التبلميذ أن 
وحيث ادلدرس بعد ذلك . يبل ظوا ادلشكبلت ٍب يسجلوهنا يف ادلذاكرات

تبلميذه لتنكَت ويواجههم ايل اإلستجواب واستنتاج النروض واإلستماع ايل 
 .األراء ادلختلنة

  اإلستنادة من البيئة للحصول علي اخلربة التعليمية -2

يعطي ادلدرس الوظائف اليت يستطيع التبلميذ أن يننذوىا يف سلتلف 
وىذه العملية تعطي التبلميذ . مثل ادلدرسة والبيئة واجملتمع, موضوعات السياق

احلماسة ألن يتعلموا خارج النصل ويرجي هبا أن حيصل التبلميذ علي اخلربات 
 .ادلباشرة عما يتعلمونو عن طريق التعامل ادلباشر مع ببيئتهم

 طة اجلماعية تكوين األنش -3

تؤدى انشطة التعلم اجلماعية إيل توسيع األفكار أو األراء أو الكناءة 
وتعلم لغة اجلماعة طريقة ذلا أىداف منها . النردية للتعامل مع األخرين

ووزع , وختنيف التوتر لدى الدارسُت, اإلىتمام باجلانب الشنهي من اللغة
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وغَت ذلك شلا , الطمأنينة يف قلوهبم دتهيدا حلل مشكبلهتم الننسية وإلجتماعية
 .يعتمد أنو يشجع علي التعلم ويدفع التبلميذ ايل استعمال اللغة اذلدف

  تكوين أنشطة التعلم الذاٌب -4

يستطيع التبلميذ أن يبحثوا وحيللوا األخبار ويستخدموهنا مبساعدة 
وأن يهتم التبلميذ بكينياهتم يف إعمال األخبار وتطبيق . ادلدرس أو بدوهنا

إسًتاجتياهتم حلل ادلشكبلت واستخدام ما تعلموه وما  صلوا عليو من العلوم 
إعطاء : والبد أن جيري التعلم السياقي يف أول مرة مع التجارب. وادلعارف

وأن يسعوا ايل  د ما ليتعلموا دون , وتسجيل اإلنعكاسات, النرص الكافية
 .مساعدة كثَتة من ادلدرس  يت يستطيعوا أن يتعلموا مستقلُت

  تكوين أنشطة التعلم ادلشًتكة مع اجملتمع -5

مثل أن , تستطيع ادلدرسة أن تشًتك مع اجملتمع لتطوير عملية التدريس
وىذا يعطي التبلميذ , تدعو ادلدرسة والد التلميذ أن يكون مدرسا إضافيا
 .اخلربات ادلباشرة عن طريق اإلستجواب والتساؤل

  تننيذ التقييم الواقعي -6

يساعد التقييم الواقعي التبلميذ علي تطبيق األخبار األكادديية والكناءة 
ويعطيهم ادلناسبة الواسعة لعرض ما تعلموه , احملصول عليها يف ادلواقف الواقعية

وىناك أشكال عديدة من التقييم الواقعي , طوال العملية التعليمية
واإلظهار , أو تقرير الوظينة الشنهي أو تقرير الوظينة اجلماعية, برتوفوليوا:وىي

 .أو ادلظاىرة
 

                                                           

مكتبة :الرياض) إرشادات عملية وأمثلة ومصادر:دليل لتطوير ىيئة التدريس, كي ىَت غيبلسى واألخرون 
 268:ص(2006,العبيكات
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث -أ 

 وىو البحث (quantitative approach)يستند ىذا البحث على ادلدخل الكمي
أما منهج  .الذي يقصد لبحث العالقة ولبيان أسباب التغريات ىف واقع اجتماعي

 .البحث ادلستخدم من لدن الباحث يف ىذا البحث فهو البحث التجرييب التطويري
يسمى بالبحث التطويري ألن طريقة البحث ادلستخدمة ىي للحصول على نتاج معني 

  .وجتربة فعالة

 

 مجتمع البحث وعينته -ب 

وأما جمتمع .  الذي ميكن إشرتاكهم يف البحثطلبة اجلددجمتمع البحث ىو مجيع ال
 جبامعة الرانريي ين ادلعلمأىيل وىيئة تيف ىذا البحث ىو الطلبة اجلدد يف مركز اللغة

عددىم  حيث ,م2012/2013 الدراسي فصلىف الاإلسالمية احلكومية بندا أتشيو 
 .طالبا 35-30 فصال، لكل فصل يتكون من 62، الذي يتكون من طالبا 1866

ة يوقد اختار الباحث فصلني كعينتو، ووزعهم الباحث إىل جمموعتني، ومها جمموعة جتريب
 أيضا، وقد أخذ الباحث ىذه طالبا 30 تلميذا، وجمموعة ضابطة عددىم 30عددىم 

 (حسب احلاجة والظروف ادلعينة) purposive sampling  عينة الغرضية والقصديةالعينة
.  داخل احلصة الدراسيةإلجراء التجربة

 
                                                           
1
 Sukmadinata, dkk,Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung: remaja rosdakarya, 2007), p. 12-20 

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta 2008), 

p.297  
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 ADDIE نموذج -ج 

يتضمن  الذي ،ADDIEاستخدم الباحث يف تصميم ىذه ادلواد الدراسية منوذج 
ولقد صمم الباحث ىذا البحث باختيار منوذج . خطوات تفصيلية بوضوح وبدون تعقيد

 الباحث اسري علىويالتطوير التجرييب، وىو منوذج وصفّي يتطلب أن تعنّي اخلطوات اليت 
أما النموذج الذي استخدمو الباحث يف تصميم ادلواد التعلىمية . للحصول على اإلنتاج

 :وىو يشتمل على مخسة خطوات  ADDIE فهو النموذج

لتحديد مشكالهتم  وىو حتليل متطلبات الطلبة: (Analysis)التحليل  (أ 
 . وحلها، وحتديد كفاءة الطلبة

حتديد ادلشكالت على حسب حتليل متطلبات  :(Desaign)التصميم  (ب 
الطلبة مثل أىداف، الكفايات األساسية، واسرتاتيجيات التدريس، مث صمم 

إعتمادا على نتائج على األساس السياقي الباحث النموذج ادلواد التعلىمية 
 (.Prototype)وتسمى ىذه ادلرحلة الطراز ادلبدئى . حتليل متطلبات الطلبة

( Prototype)وىي عملية لتحقيق الطراز ادلبدئى : ((Development التطوير  (ج 
او القرص  (hardcopy)من ادلواد التعلىمية بشكل الكتاب الورق 

(softcopy.) 

وىو إجراءات تنفيذ ادلواد التعلىمية ادلصممة يف : (Implementation)التطبيق  (د 
 .عملية التعلىم اليت تعتمد على اخلطة الدراسية

 .وىو تقومي برنامج التعلم والتقومي نتائج التعلم : Evaluation)) التقومي (ه 

 

 

 

                                                           
3
 Benny A. pribadi, Model desain system pembelajaran, (Jakarta,Dian rakyat,2009), P. 122 
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 مراحل تطوير المواد - د

 : تتكون مراحل تطوير ادلواد من مثان مراحل، ىي

 حتليل متطلبات الطلبة (1

 prototype)) الطراز ادلبدئى  (2

  على األساس السياقيالتعلىمية  تطوير ادلواد (3

  حتكيم اخلرباء (4

 التحسني األول (5

 التجريبة ادليدانية (6

 التحسني اآلخري (7

 إنتاج ادلواد (8

 :وبيان كل مرحلة من مراحل إجراءات التطوير فيما يلي

 حتليل متطلبات الطلبة (أ 

 ويف ادلرحلة األوىل، الحظ الباحث ادلواد التعلىمية ادلستخدمة، 
جبامعة الرانريي  ين ادلعلم وىيئة تأىيل مركز اللغةيف وادلنهج ادلستخدم

 ادلرحلة أيضا قام الباحث   ويف ىذهبندا أتشيواإلسالمية احلكومية 
 .بادلقابلة مع مدرس اللغة العربية

 ( prototype) طراز ادلبدئي (ب 

وىو النموذج األول قبل تصميم ادلواد التعلىمية، وتكون تلك  
لذلك صمم الباحث الطراز ادلبدائي . ادلواد على صورهتا ادلنشودة

(prototype)  إعتمادا على نتائج حتليل متطلبات الطلبة، وادلشكالت
. يف عملية التعلىم
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 تطوير ادلواد (ج 

وركز  على األساس السياقي  طّور الباحث ادلواد التعلىمية 
إعتمادا على نتائج ادلالحظة والطراز مهارة القراءة الباحث على 

  .ادلنشود (prototype)ادلبدائي 

 حتكيم اخلرباء (د 

 يف تعلىم اللغة  وادلهتمني قدم الباحث ادلواد التعلىمية للخبري
العربية ليقوم بالتقومي واإلقرتاحات واإلرشادات البناءة لتكون ادلواد 

وىو من اخلرباء ادلؤىلني يف مادة تعلىم . التعلىمية على صورهتا ادلرجوه
 اليت  ادلنهجيةيؤلفون الكتب الذين اللغة العربية وطرق تدريسها و من

 .  تتعلق بتعلىم اللغة العربية

وللحصول على البيانات أو ادلعلومات ادلرجوه يف التحكيم، 
استخدم الباحث اإلستبانة حبيث وزع الباحث االستبانة على اخلرباء، 

 . وكانت اإلستبانة مغلقة بأربع درجات التقومي

 :وتضمت األبعاد ادلقّومة مايأيت
مطابقة ادلادة حتليل متطلبات الطلبة، : شتملت علىا ادلادة، و (1

تدرجها من األسهل إىل األصعب، جاذبيتها يف التقومي وإعتمادىا 
باحلدود ادلعينة، صحتها اليت حتتوي على النظرية وادلثال، وأنظمة 

 .إعدادىا

مطابقتها بوصف ادلادة :  أنشطة التدريس، واشتملت على (2
وىدفها، وأن تكون األنشطة اليت تعد يف ادلواد سهلة للفهم، 
 .ويساعد يف ترقية كفاءة الطلبة اللغوية، وضوح دليل األنشطة
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مطابقة التصميم مبواد :  جاذبية ادلواد التعلىمية، واشتملت على (3
التعلىم، وضوح اخلط وحجمو، ونوعو وىامشو، اتصال اللغة، صور 

 .  ملوان، وضوح ادلراجع

 التحسني األول (ه 

 قام الباحث بالتحسني عرب تصويب األخطاء حسب نتائج 
 .التقومي واإلقراحات واإلرشادات البناءة من اخلرباء

 جتربة ادليدانيةال (و 

طبق الباحث ادلواد التعلىمية ادلطّورة واخلطة الدراسية يف عملية سي 
قياس  البحث بتقدمي اإلختبار بعد إجراء البحث لسيقومالتعلىم، و

على األساس بادلواد التعلىمية ادلطّورة بعد التعلم  الطلبة تطور كفاءة
 ين ادلعلم وىيئة تأىيل مركز اللغةيف لتعلىم اللغة العربيةالسياقي 

 وبداللة النتائج بندا أتشيوجبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 
 .الكمية

 التحسني اآلخري (ز 

م الباحث بالتحسني عرب تصويب األخطاء حسب نتائج وقسي 
وادلدرس مع الطلبة   ناقش الباحثسيويف ىذه ادلرحلة . عملية التعلىم

.   النقصان فيهاةنتائج عملية التعلىم ولتكمل

 إنتاج ادلواد (ح 

عّد الباحث ادلواد التعلىمية حسب إجراءات البحث، إما ي 
التحسني فهو من اخلرباء، أو مقابلة مدرس اللغة العربية أو من 

. اإلختبار
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 البيانات ومصادرها - ه

 :البيانات ومصادرىا يف ىذا البحث فيما يلي
 (Descriptive Qualitative)البيانات الكيفية  .1

 : تشتمل ىذه البيانات على

 .نتائج ادلالحظة على متطلبات الطلبة وادلشكالت يف عملية التعلىم (أ 

 .التعلىقات واالقرتاحات البناءة من اخلرباء عن نوعية ادلواد ادلطّورة (ب 

  وىيئة تأىيلمركز اللغةنتائج ادلقابلة من ادلدرس اللغة العربية يف  (ج 
 عن  بندا أتشيةامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بجينادلعلم

ادلشكالت يف تدريس اللغة العربية و معرفة رأيو عن ادلواد ادلصّممة 
    .ساس السياقيألعلى ا

 (Descriptive Analysis Statistic)البيانات الكمية  .2

 :إن البيانات الكمية ادلطلوبة ىي
 . نتائج التحكيم عن نوعية ادلواد ادلطّورة ادلصممة باإلستبانة (أ 

نتائج آراء أو إستجابة الطلبة عن ادلواد التعلىمية ادلطّورة على  (ب 
 . بعد استخدام ادلواد التعلىمية ادلطّورة ساس السياقيألا

يف اإلختبار القبلي قبل استخدام ادلواد ادلطّورة  نتيجة الطلبة (ج 
  .واإلختبار البعدي بعد استخدام ادلواد ادلطّورة

 

 أدوات جمع البيانات - و

 :تكون أدوات مجع البيانات يف ىذا البحث منت
 

واد وادلالحظة قداستخدمها الباحث جلمع البيانات ادلتعلقة بامل: ادلالحظة (1
 ودوافعهم ورغبتهم يف تعلىم اللغة  الطلبةودلعرفة ميول  ادلستخدمالتعلىمية
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امعة الرانريي اإلسالمية  بجين ادلعلم وىيئة تأىيلمركز اللغةالعربية يف 
 .بندا أتشيو احلكومية

 

وىي طريقة مجع البيانات للحصول على ادلعلومات من مصادرىا : ادلقابلة (2
وقد جرت مقابلة .  التجربةىذه ادلقابلة جترى قبل إجراء. بشرية شفوية

امعة الرانريي اإلسالمية  بجين ادلعلم وىيئة تأىيلمركز اللغة  رئيسمع
 . فيومدرس اللغة العربية و بندا أتشيو احلكومية

 

ستخدم الباحث اإلستبانة اليت تتضمن يويف ىذا البحث : اإلستبانة (3
وىذه . على األساس السياقياألمور ادلتعلقة باستخدام ادلواد التعلىمية 

للطلبة كعينة يف ىذا البحث دلعرفة آرئهم عن ادلواد  سيقدماإلستبانة 
ساس السياقي بعد استخدام ادلواد التعلىمية ألالتعلىمية ادلطّورة على ا

 .ادلطّورة، وللخرباء لتحكيم ادلواد ادلطّورة قبل أن تطبق يف ميدان البحث

 

 وبعد إجراء  إجراء البحثري يف ىذا البحث قبلسوف يجو: اإلختبار (4
ساس السياقي وما تدل ألالبحث دلعرفة قدرة الطلبة بادلواد التعلىمية على ا

 .قوم الباحث باالختبار القبلي والبعدييوىنا . علىو النتائج الكمية

 

 

أسلوب تحليل البيانات -  ز
 :يف ىذا البحث تتكون من نوعني  البيانات اليت حللها الباحث

 ادلعلومات الكيفية (1

 . ادلعلومات الكمية (2
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   تضمنت ادلعلومات الكيفية نتائج مالحظة ادلنهج ادلقرر وآراء 
امعة  وىيئة تطوير ادلعلم بجمركز اللغةاخلرباء ومدرس اللغة العربية يف 

ساس ألالرانريي اإلسالمية احلكومية بادلواد التعلىمية ادلطّورة على ا
.  السياقي

 

 : ما اإلرشادات أو التعلىقات وادلعلومات الكمية فهيأ
 

ساس ألنتائج اإلستبانة من اخلرباء بادلواد التعلىمية على ا (أ 
 .السياقي

 نتيجة الطلبة يف تدريس اللغة العربية بادلواد التعلىمية ادلطّورة  (ب 
 .وتدل علىهما النتائج الكمية ساس السياقيألعلى ا

  

ستخدم الباحث ي وللحصول على النتائج النهائية الكمية هبذا البحث، 
 واستخدم الباحث الرموز دلعرفة نتائج ,الرموز لتحليل ادلعلومات الكمية

 :البحث، منها

 :نتائج اإلستبانة من اخلرباء، ورموز إلستبانة وىي

 

𝑝 =  𝑥

𝑥𝑖

𝑥

100% 

 :  البيان

   P :  القيمة ادلؤية لكل رقم 

xi   ∑ :من األسئلة  جمموع إجابة ادلعنيني على كل سؤال 

x :   ∑ جمموع إجابة يف اإلجابة على السؤال رقم واحد 
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من حتكيم اخلرباء  وفيما يلي دليل لتفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت
: بأربعة معايري

 من تحكيم الخبراء دليل لتفسير البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت : 1جدول 

 التقدير فئات الدرجات درجات التقويم

 ممتاز% %100-90 5

 جيد جدا% %89- 80 4

 جيد% %79- 70 3

 مقبول% %69-60 2

 راسب% %59-50 1

  

  ادلطورةنتيجة اإلختبار البعدي للطلبة يف تدريس اللغة العربية بادلواد التعلىميةو
-tاعتمد الباحث على الرموز  ,ىاودلعرفة جناج الطلبة يف تدريسعلى األساس السياقي 

testوىي كما يلي ،: 

 

t0 = 

M1 −  M2 

  
(ΣX1)2 + (ΣX2)2

(N1 + N2 − 2)  
  

n1+n2

n1n2
 

 

  

 :البيان

 t0     =  قيمة ادلقارنة. 
M1 =   التجربةاجملموعةيف االختبار البعدي من  (ادلتوسط)ادلقياس ادلعدل   .

                                                           
4
 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2010),  p. 354 
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         M2= الضابطةاجملموعةيف االختبار البعدي من  (ادلتوسط)  ادلقياس ادلعدل .  

Σx1
2 .  التجربةاجملموعة عدد التنوعي يف كل النتائج من  =   

Σx1
 . الضابطةاجملموعةائج من تعدد التنوعي يف كل الن  =      2

n1       =عدد الطلبة يف اجملموعة التجربة    .

n2       =  عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة .

 

 :وأما ادلوصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف ىذا اإلختبار فهي كما يلي 
الموصفات المستخدمة والمعتبرة  : 2 جدول

 التقدير مستوى التحصيلى مستوى

ممتاز    90-100 5
جيدجدا  80-89 4
جيد  70-78 3
مقبول  60-69 2
ضعيف  50-59 1
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
 

سيعرض الباحث يف ىذا الفصل البيانات عن عملية إجراء البحث وذبربة فعالية 
ادلواد التعليمية ادلطورة علي األساس السياقي لًتقية مهارة القراءة لدى الطلبة اجلدد يف 

والبيانات , مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية
 .اليت حصل عليها الباحث من خالل ادلالحظة وادلقابلة واإلستبانة و اإلختبار

 

نبذة تاريخية عن ميدان البحث :المبحث األول

مركز اللغة وهيئة تأهيل المعلمين بجامعة الرانيري اإلسالمية لمحة عن  (أ 
 الحكومية بندا أتشية

مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت أحد وحدات التعليم والتدريب علي اللغة يف 
ولو دور مهم يف إعداد ادلواد التعليمية يف , جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية ببندا أتشية

مادة اللغة العربية واللغة اإلجنليزية واللغة اإلندونيسية وىو مسؤول عن عملية إجراءات 
كان يسمى دبركز تطوير اللغة يف القدًن واألن يتغَت دبركز اللغة , التعليم لدى الطلبة اجلدد

 وىو مدرس يف اللغة العربية ويساعده شاه منان ويرأس ىذا ادلركز ,وىيئة تأىيل ادلعليمن
يقع ىذا ادلركز . نائب وسكرتَت الذين يعينهم و ينجيهم مدير اجلامعة وىم مسؤولون إليو

  دار السالم T.Nyak Ariefداخل جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية وىو يف شارع 
. ننجكروا أتشيو دار الّسالم- بندا أتشية

ولكنو كمؤسسة , يعمل مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعليمن ليس كمركز اللغة فقط
لتنمية و تعزيز خرجيُت مثقفُت الذين يرغبون يف إلتحاق الدراسة ايل الدراسات العليا 

وىو وعاء لتدريب اللغة األجنبية و للدراسة منهجية تعليم اللغة . بإندونيسيا وخارجها
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ويتم إجراء تعليم اللغة العربية واإلجنليزية واإلندونيسية يف .حنو معلم اللغة يف ىذه اجلامعة
ويستهذف التعليم ايل تنمية مهارة الطلبة يف اللغة العربية . ىذا ادلركز سنة كاملة

 .واإلجنليزية واإلندونيسية واليت ىي أداة ومفتاح العلوم

 

مركز اللغة وهيئة تأهيل المعلمين بجامعة الرانيري اإلسالمية رؤية ورسالة  (ب 
 الحكومية بندا أتشية

إن مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت لو رؤية يف ترقية جودة التعليم يف ىذه اجلامعة 
إعداد وتأىيل "  وقرر ادلركز رؤيتو,ويرجو أن يكون ىذا ادلركز ممتازا يف تطوير اللغة اإلجنبية

وأما رسالتو فهي " (اللغة العربية واإلجنيلزية)قفُت ادلاىرين يف اللغة اإلجنبية ثرجيُت املاخل
: كما يلي

نفيذ التعليم والتعلم و تزويد الطلبة بالقدرة علي قراءة النصوص العربية ت -1
 .  واإلجنيلزية للدراسات اإلسالمية

 . تزويد الطلبة القدرة علي استيعاب اللغة األجنبية شفهيا وربريريا -2

 .شفهيا وكتابة نفيذ التعليم والتعلم وتزويد الطلبة دبهارة اللغة األجنبيةت -3

 .إجراء الدراسات اللغوية وزلاولة تطوير ادلهارة اللغوية لدى الطلبة -4

 

علمين في مركز اللغة وهيئة تأهيل المعلمين بجامعة الرانيري حالة الم (ج 
 اإلسالمية الحكومية بندا أتشية

يبلغ عدد ادلعلمُت يف مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي للسنة 
خرجون يف كلية الدراسات متومعظم ادلعلمُت . معلما161مـــ  2013-2012الدراسية 

  اللغة العربية يف ىذا ادلركزىأما ادلدرس. العليا وكلية الًتبية بأندونيسيا وخارجها
 مدرسا حاصلُت علي 24, مدرسان حاصالن علي شهادة الدكتوراه)ا  مدرس52عددىم
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وادلعلمو اللغة اإلجنيلزية . ( مدرسا حاصلُت علي الشهادة اجلامعية26شهادة ادلاجستَت 
 .ا مدرس61 اللغة اإلندونيسيا فهم ىوأما ادلدرس,ا مدرس48فهم 

 

 في مركز اللغة وهيئة تأهيل المعلمين بجامعة الرانيري اإلسالمية حالة الطلبة (د 
 الحكومية بندا أتشية

 ىم مجيع الطلبة اجلدد من مجيع  اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُتالطالب يف مركز
الكليات جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية وىم جيلسون يف الدور األول 

 1866حيث عددىم ,والثاين والطلبة القدماء الذين مل يشًتكو يف ىذا ادلركز من قبل
 كل  طالبتراوحي و, فصال62 على فصول دراسية كثَتة وىي حوايل وزعونيت ,طالبا

 طالبا ، ذبري عملية التعليم والتعلم داخل الفصل وأحيانا يف حديقة 35-30فصل بُت 
:  يف ىذا ادلركز كما يف اجلدول التايل اجلدداجلامعة، أما البيان لعدد الطلبة

  الجدد عدد الطلبة: (1، 4جدول )

عدد الفصول عدد الطلبة شعبة كليات رقم 
 3 97رجال اإلدارة األداب  1
 2 61األدب العريب  2
 2 59 ةالتاريخ واحلضارة اإلسالمي 3
 2 55ادلكتبات والعلوم  4
 2 55 ةالتوجيهات واإلرشادات اإلسالميالدعوة  1
 3 102 ةاإلتصاالت واإلذاعات اإلسالمي 2
 2 69اسًتاتيجية الدعوة    3
 3 83تطوير اجملتمع اإلسالمي  4
 2 55األحوال الشخصية الشريعة  1
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 4 112ادلعاملة واإلقتصاد  2
 2 55اىب والقانون ذمقارنة امل 3
 2 67 فة اإلسالميةيرالص 4
 2 68اجلناية والسياسة  5
 4 112 اللغة العربية عليمتالًتبية  1
 4 114زية ي اللغة اإلجنلعليمت 2
 2 67بيولوجيا  3
 2 69فيزياء  4
 3 73كيميائي  5
 2 70الرياضيات  6
 2 67 ة اإلسالميية الرعايةترب 7
 2 67مدرسة اإلبتدائية لل ينعلماملتربية  8
 3 105تربية اإلسالمية الدينية  9
اصول  1

الدين 
 3 72العقيدة والفلسفة 

 2 52مقارنة األديان  2
 2 60تفسَت احلديث  3

 62 1866المجموع 
 

 في مركز اللغة وهيئة تأهيل المعلمين بجامعة الرانيري اإلسالمية المنهج (ه 
 الحكومية بندا أتشية

بندا مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية إستخدم 
وأما ادلواد التعليمية يعتمد علي كتاب دروس . (KBK)القائم علي الكفاءة ادلنهج  أتشيو

اللغة العربية الذي الفو خباري مسلم وشاه منان وىو منتخب من العربية بُت يديك 
 .الفو الدكتور عبد الرمحن بن ابرىيم الفوزان وأخرون (كتاب الطالب الثاين)
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نتائج البحث : المبحث الثاني 

  نتائج إعداد المواد -أ

 المالحظة والمقابلة وتحليل متطلبات الطلبةنتائج  -1

 ىو كتاب الذي ألفو ا ادلركزلقد الحظ الباحث، أن الكتاب ادلستخدم يف ىذ
يتكون ىذا الكتاب .اللغة العربيةدروس   بادلوضوع عبد ادلنافخباري مسلم وشاه منان

 فيو تضمنة، أما ادلوضوعات امل دلدة ستة اشهرلفصل الدراسي األولل ،اثنا عشر درسامن 
ألن ادلواد التعليمية , مناسبة للطلبة اجلدد الذين مل يتعلموا العربية من قبلليست  فهي

صمم الباحث ادلواد التعليمية قابل الباحث مدرسي يوقبل أن . صعبة وعاليةادلوجودة فيو 
أن : "، وقالوامركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُتاللغة العربية الذين يعلمون اللغة العربية يف 

 ومعظم ادلواد بعيدة عن حياة  ال تطابق دبتطلبات الطلبةا ادلركز يف ىذةستخدماملادلواد 
 السياقات الطلبة وادلواد ادلناسبة ىعل الىت تركز  التعليمية إىل ادلوادحنتاج، لذلك الطلبة

 ."على قدر كفاءهتم

 ىي أن دوافع بعض الطلبة يف يةواجو ادلدرس يف عملية التعليمتوادلشكالت اليت 
 من العربيةقدروا على قراءةهنم مل ي ألتعليم اللغة العربية قليل وىم يتكاسلون فيها

 تتعلق بعيدة عن حياهتم وال، وجبانب آخر ألن ادلواد التعليمية النصوص الطويلة الصعبة
 .  براهتم اليوميةبخ

إعتمادا عن البيان من ادلالحظة وادلقابالت مع مدرسي اللغة العربية السابقة إن 
 حيتاجون إىل ادلواد التعليمية اجلديدة مناسبة حسب متطلبات وإحتياجات  اجلددالطلبة

 قية لًتعلي األساس السياقيلذلك حاول الباحث إلعداد ادلواد اجلديدة . الطلبة اليومية
.  ورغبتهم فيها اجلدد الطلبةمهارة القراءة لدى

واما نتيجة ربليل متطلبات الطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت 
 :كما يف جدول األيت, جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية
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  الجددلطلبةا تحليل متطلبات(:2، 4جدول )

  والنسبة ادلئويةالنتيجة
 رقم اخلصائص

1 2 3 4 5 

- - (22)  
73%  

(6)  
20%  

(2)  
6%  

 1 تعليم اللغة العربية األن ممتع

(2)  
6%  - 

(20)  
66%  

(3)  
10%  

(5)  
16%  

 2 الكتاب ادلستخدم مناسب

- - (4)  
13%  

(18)  
60%  

(8)  
26%  

احب أن اتعلم اللغة العربية إذا  كان 
 الكتاب مصور

3 

(2)  
6%  

(1)  
3%  

(2)  
6%  

(15)  
50%  

(10)  
33%  

 4 مواد القراءة غَت مناسبة

- - (4)  
13%  

(10)  
33%  

(16)  
53%  

 5 ادلواد التعليمية صعبة وعالية

(5)  
16%  - - (20)  

66%  
(5)  

16%  
 6 التدريبات يف الكتاب غَت متنوعة

- - (5)  
16%  

(22)  
73%  

(3)  
10%  

 7 نص القراءة اليساعدين يف التعلم

- - (2)  
6%  

(24)  
80%  

(4)  
13%  

 8 ال افهم ادلواد القراءة ادلتعلمة 

(2)  
6%  

- - (12)  
40%  

(16)  
53%  

 9 يدافعٍت مواد القراءة ادلناسبة خبربايت اليومية 

(3)  
10%  - (4)  

13%  
(21)  

70%  
(2)  
6%  

احب أن اتعلم اللغة العربية إذا يبدأ 
 دبعلومايت

10 

(2)  - - (17)  (11) احب أن اتعلم اللغة العربية إذا كان نص   11 
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6%  56%  36%  القراءة يتعلق بأعمايل اليومية 

- - - (21)  
70%  

(9)  
30%  

احب أن اتعلم اللغة العربية إذا نص 
 القراءة قريب من حيايت اليومية

12 

- - - (16)  
53%  

(14)  
46%  

احب أن اتعلم اللغة العربية إذا كان نص 
 القراءة حيدث يف حيايت الواقعية

13 

 14 اختار من ادلوضوعات التالية

- - - (26)  
86%  

(4)  
13%  

 di rumah 15يف البيت  

(8)  
26%  

(2)  
6%  

(14)  
46%  

(6)  
20%  di kereta api 16يف القطار   - 

- - - (21)  
70%  

(9)  
30%  

 di kelas 17يف الفصل  

(3)  
10%  

(7)  
23%  - 

(10)  
33%  

(8)  
26%  

 di kota  18يف ادلدينة  

(2)  
6%  - (2)  

6%  
(16)  

53%  
(10)  

33%  
 di desa 19يف القرية  

- - - (8)  
26%  

(22)  
73%  

 di kampus 20يف اجلامعة  

- - - (6)  
20%  

(24)  
80%  

 di perpustakaan 21يف ادلكتبة 

- - - (11)  
36%  

(19)  
63%  

 di mesjid 22 يف ادلسجد 

(4)  
13%  

- (3)  
10%  

(13)  
43%  

(6)  
20%  

 di hari libur 23يف العطلة  
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:  البيان 
موافق بشدة  : 5
موافق  : 4
غَت موافق  : 3
غَت موافق بشدة  : 2
ليس يل رأي  : 1
 

يرغبون يف ادلواد ال على أن الطلبة اجلدد يف فصل التجربة 2,4يدل اجلدول 
 ، %80عددىم و ادلواد القراءة ادلتعلمة ونفهميال منهم .  %73ستخدمة عددىم امل

 % 70ادلواد التعليمية ادلتعلقة بسياقاهتم اليومية عددىم  حيبون اجلددومعظم الطلبة 
 .السياقيات اليت قدم ذلم الباحث ادلوضوعات اختاروا وبعضهم  %.53و

 

 نتائج تخطيط الطراز المبدئي-2

 مركز إعتمادا على نتائج ادلالحظة وادلقابلة عّما يتعلق بالكتاب ادلستخدم يف
أما زبطيط . لتخطيط الطراز ادلبدئي حاول الباحث العمل اللغة وىيئة تأىيل ادلعملُت

 :الطراز ادلبدائى ذلذه ادلوادكما يلي

إختار الباحث ادلوضوعات يف ىذه ادلواد التعليمية ادلطّورة إعتمادا على  (أ 
، يف اجلامعة، يف الفصلمتطلبات الطلبة اليومية، أما ادلوضوعات ادلختارة وىي 

وىذه . يف ادلكتبة, يف العطلة, يف القرية, يف ادلسجد،يف البيت, يف الفصل
 . الطلبةاتيومي من ادلوضوعات مناسبة وقريبة

 كتب الباحث الكفاءة األساسية، وادلؤشرات ادلتعلقة بادلوضوعات ادلختارة  (ب 
 .ادلطّورة
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 .كتب الباحث ادلفردات ادلعّدة ادلتعلقة بادلوضوعات يف ادلواد التعليمية ادلطّورة (ج 

 . ادلوضوع من األقرب ايل األبعدقام الباحث بًتتيب (د 

 . التدريبات ادلناسبةدرسلكل  وضع الباحث (ه 

 .وأكمل عملية التصميم النهائية بقائمة ادلفردات (و 

: وىي أما األمثلة من الطراز ادلبدئي

غالف : (1، 4الصورة )

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

صورة األوىل غالف ادلواد التعليمية يف الطراز ادلبدئى، وىذه الصورة ىذه يف 
 .أخذىا من الشبكة الدولية
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  الجديدةالمفردات: (2، 4الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. "امعةاًفيف "الصورة الثانية عرض فيها الباحث ادلفردات اجلديدة ادلتعلقة بادلوضوع األول

 تركيبلحوار والوا، قراءةال: (3، 4الصورة )
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القراءة واحلوار وتركيب اجلمل اليت نص   الباحث فيهايف الصورة الثالثة عرض
 . القراءة سياقية و احلوار يتعلق بيومية الطلبة.تتضمن يف النص القراءة واحلوار

  التدريبات(:4، 4الصورة )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 واحلوار  الباحث التدريبات ادلتعلقة بالنص ادلقروء فيها عرضرابعةيف الصورة ال
 .وتركيب اجلمل

نتائج تطوير المواد التعليمية   -3

، إعتمادا علي األساس السياقيالباحث ادلواد التعليمية  يف ىذه ادلرحلة، طّور
على نتائج ادلالحظة األوىل وادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ودبراعات الطراز ادلبدئى، 

. وأىداف التدريس، أو الكفايات األساسية

، يف اجلامعة( 1): ة موضوعات، وىيسبعربتوى ادلواد التعليمية ادلطّورة على 
يف  (7)يف القرية  (6)يف العطلة  (5)يف ادلسجد  (4).يف البيت( 3)، يف الفصل( 2)
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وأما ادلواد التعليمية ادلطّورة .  دقيقةتسعون ولكل لقاء  واحدولكل درس لقاء .ادلكتبة
ويف بداية الدرس يبدأ دراسة ىذه ادلواد . فتتكون من ادلهارات اللغوية األربع وعناصر اللغة

نصوص الباحث يف ادلواد ادلطّورة  اجلديدة، وقدم دبالحظة الصور ادللونة لنيل ادلفردات
 مث يف هناية مث قدم الباحث الًتكيب اللغوية و التدريبات ،واحلوارات السياقيات القراءة

. قائمة ادلفردات تسهيال للطلبة يف حبث ادلعٌت قدمىذا الكتاب 

وىي ما " يف اجلامعة" أما األمثلة ادلواد ادلطّورة يف الدرس األول ربت ادلوضوع
: يلي

 غالف المواد : (5، 4الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 يف مركز تعليم اللغة العربيةل غالف للمواد ادلطّورة ادلطبوعة امسة الصورة اخليف
بيندا أتشيو ربت اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية 

 والصورة كانت لطراز ادلبدئ واستعملها " للطلبة الجددالعربيةالقراءات "العنوان
 .الباحث للمواد ادلطبوعة ألن الغالف مناسب وممتع
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  عن المواد التعليميةةمقدمة وإرشادات عام : (6، 4الصورة )
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أما الصورة و  أو الكلمة الكاتبادلقدمة عرض الباحث ،سادسةويف الصورة ال
يف ة وإرشادات عام ,وادىا فهي عن الكفاءة األساسية وادلؤشرات ذلذه املبعدالىت 

اسخدام ادلواد ادلطّورة، ويف اإلرشاد العام عرض الباحث  كيف استخدام ىذه ادلواد 
.  ما قد قرأهئومضمن فيها بشرح واضح، حىت يفهم القار

 

الموضوع األول : ( 7، 4الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصورة اليت "يف اجلامعة"  جند أهنا عن موضوع الدرس األولبعةالصورة السا
عرض الباحث ادلفردات اجلديدة بإشارة الصور ادلتعلقة هبا وبزينة مجيلة، وأما جباتبها 

 .الصور اليت فيها فهي صورة طبيعية
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 تركيبلحوار والوا، قراءةال: ( 8، 4الصورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" يف اجلامعة"ثامنة وجدنا اهنا نص القراءة واحلوار ادلتعلق بادلوضوع ويف الصورة ال
يف صفحة جبانبها األمثلة مث عرض الباحث , ادلوضوع سياقي وىو قريب من حياة الطلبة

ركز يف ت، ألن ىذه ادلواد التعليمية  فقطالبيان يف األمثلة البسيطةو، الضمَتالنحوية عن 
 ادلواد  دليل استخدامأما اخلطوات إلجرائها فهي مكتوبة وواضحة يف. ة القراءةتعليم مهار

 . التعليمية ادلطبوعة
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 تدريباتال : (9، 4الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، قراءةلنص االصورة الثامنة وقد عرض الباحث التدريبات لو يف 

 

 

 

 

 واحلوار  عرض الباحث التدريبات ادلتعلقة بالنص ادلقروءتاسعةيف الصورة ال
التدريب األول ىو عُت الصحيح واخلطأ ,  والتدريبات تتنوع اربعة انواع،والًتكيب

والتدريب الثاين فهو التزويج دلطابقة اجلمل والتدريب الثالث ىو إجابة األسئلة والتدريب 
 .األخَت فهو تشكيل اجلمل
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 قائمة المفردات: (10، 4الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، دلواد التعليمية ادلطورة الباحث قائمة ادلفردات ل فيهاشرة عرضاعالويف الصورة 

 . الدرس يففهي دلساعدة الطلبة يف حبث ادلعٌت الكلمات أما أىدافها

 
نظرنا أن ىناك ادلقارنة بُت الطراز ادلبدئى وتطوير ادلواد التعليمية، أما ادلقارنة 

 يف الطراز ادلبدئى ومث  علي األساس السياقيفيهما أن الباحث فقد صّمم ادلواد التعليمية
وىذه ظهرت بالصور واأللوان وكلها مطّورة من مراحل الطراز . طّورىا يف مرحلة التطوير

. ادلبدئى
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نتائج تحكيم الخبراء   -4

 إىل خبَت مادة تعليم  علي األساس السياقيقدم الباحث ادلواد التعليمية ادلطّورة
اللغة العربية ليقوم بالتقوًن واالقًتاحات واإلرشادات البناءة لتكون ادلواد الدراسية على 

 .صورهتا ادلرجوة، وفيما يلي نتائج ربكيم اخلرباء

 

 تحكيم خبير المواد التعليمية ( أ

شهداء الدكتور  إىل علي األساس السياقي قدم الباحث ادلواد التعليمية ادلطّورة
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك رئيس قسم ، وىو صالح نور

 : ونتيجة ربكيم ادلواد الدراسية كما يلي. إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

 أحكام عامةتحكيم خبيرحسب :(3، 4 جدول)

 النتيجة أنواع الخصائص رقم
5 4 3 2 1 

     x حجم الكتاب مناسب 1
     x عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية ادلقًتحة 2
    x  عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى ادلعُت 3
    x  ادلواد التعليمية تناسب مستوى الدارسُت 4
    x يشتمل الكتاب على ادلفردات اجلديدة  5
     x الصور تناسب مستوى الدارسُت 6
     x ديكن الطلبة من التعرف ايل معاىن الكلمات السياقية 7
 الكتاب مأخوذة من ادلواقف اليومية ادلواد التعليمية يف 8

.  قعيةلواالشائعة وا
x     
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يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد على  9
استخدامو  

x     

     x يشتمل الكتاب علي قائمة ادلفردات 10
     x تشجع تدريبات الكتاب الطلبة لتعلم اللغة العربية 11

 

علي األساس السياقي  على أن نتيجة ادلواد التعليمية ادلطّورة 3,4يدل اجلدول 
: على حسب أحكام عامة بالتقدير ممتاز يف العناصر التالية

 حجم الكتاب مناسب .1

 عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى ادلعُت .2

 طلبةالصور تناسب مستوي ال .3
 ديكن الطلبة من التعرف ايل معاين الكلمات السياقية .4

 ادلواد التعليمية يف الكتاب مأخوذة من ادلواقف اليومية الشائعة والواقعية .5

 يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد على استخدامو .6

 يشتمل الكتاب على قائمة بادلفردات اجلديدة .7

 تشجع تدريبات الكتاب الطلبة لتعلم اللغة العربية .8

 

: ويقدر اخلبَت بالتقدير جيد جدا يف األمور التالية

 عدد الدروس مناسب للمادة الزمنية ادلقًتحة .1

 طلبة المستوىادلادة التعليمية تناسب  .2

 يشتمل الكتاب عيب ادلفردات اجلديدة .3
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علي واستخدم الباحث الرمز دلعرفة نتائج ربكيم اخلبَت يف تقوًن ادلواد التعليمية 
 :على حسب أحكام عامة، وىواألساس السياقي 

 x  100 = %94،54% 
 

على حسب علي األساس السياقي تدل ىذه النتيجة على أن ادلواد التعليمية 
 "  ممتاز" قديرىا بأحكام عامة 

 

 نصوص الكتابحسب  تحكيم خبير:(5، 4جدول )

 النتيجة أنواع الخصائص رقم
5 4 3 2 1 

 بادلعلومات اجلديدة بالسياق الذي نصوص القراءةترتبط  1
 لبةيعيش فيو الط

x     

 الكتاب نصوص القراءة يفادلعلومات اليت تضمنتها  2
. صحيحة

 x    

احلوارات يف الكتاب نصوص القراءة و ترتبط  3
. باىتمامات ادلتعلم وخرباتو

x     

     x مناسب للمرحلة وللدرس قراءةطول نصوص ال 4
    x  تناسب أنشطة الكتاب دلهارة القراءة عند الطلبة 5
     x ادلواد التعليمية تعاًف مهارة القراءة 6
     x تتم ادلواد التعليمية معاجلة القراءة متدرجة 7
 

 علي األساس على أن نتيجة ادلواد التعليمية ادلطّورة 5,4 يدل اجلدول
:  بالتقدير ممتاز يف العناصر التاليةنصوص الكتاب على حسب السياقي

52 

55 
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 لبة بادلعلومات اجلديدة بالسياق الذي يعيش فيو الطنصوص القراءةترتبط  .1

 .احلوارات يف الكتاب باىتمامات ادلتعلم وخرباتونصوص القراءة و ترتبط  .2

  مناسب للمرحلة وللدرسقراءةطول نصوص ال .3

 ادلواد التعليمية تعاًف مهارة القراءة .4

 تتم ادلواد التعليمية معاجلة القراءة متدرجة .5

: وقدر اخلبَت بالتقدير جيد جدا يف ىذه األمور التالية

 . الكتاب صحيحةنصوص القراءة يفادلعلومات اليت تضمنتها  .1

 تناسب أنشطة الكتاب دلهارة القراءة علي الطلبة .2

علي واستخدم الباحث الرمز دلعرفة نتائج ربكيم اخلبَت يف تقوًن ادلواد التعليمية 
 :وىو نصوص الكتاب،على حسب األساس السياقي 

x  100= %   82,5 %

 

 على  علي األساس السياقي ادلطّورة تدل ىذه النتيجة على أن ادلواد التعليمية
" جيد جدا " حسب نصوص الكتاب تقديرىا 

 

 تحكيم خبير تعليم اللغة العربية ( ب

السوداين،  قريب اهلل بابكر مصطفى الدكتور إىل مواد التعليمية ادلطورة قدم الباحث
 يف كلية الدراسات العليا مدرسوالسوادن، - وىو مدرس يف جامعة أم درمان اإلسالمية 

، ونتيجة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
 : كما يليحسب التدريبات والتقوًن يف الكتابربكيم 
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 التدريبات والتقويمتحكيم خبير حسب : (7، 4جدول ) 

 النتيجة أنواع الخصائص رقم
5 4 3 2 1 

    x  عدد التمارين ادلصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب 1
    x درس العدد التدريبات ىف الكتاب مناسب لكل  2
     xتتم التدريبات على تعلم ادلعلومات اجلديدة   3
ترتبط التدريبات بادلعلومات اجلديدة بالسياق الذي  4

يعيش فيو الطالب 
 x    

تتم التدريبات على التعبَت عن ادلوضوعات القريبة من  5
خربات الطلبة 

x     

    x تتم التدريبات على التعبَت من عملية تطوير األفكار  6
 التدريبات يف الكتاب دلهارة القراءة دلستوى تناسب 7

 الطلبة
 x    

تناسب التدريبات يف الكتاب دلهارة القراءة نص ادلواد  8
 التعليمية

 x    

 
التدريبات  على أن نتيجة ادلواد التعليمية ادلطّورة على حسب 7,4يدل اجلدول

 : بالتقدير ممتاز يف العناصر التاليةوالتقوًن

 .تتم التدريبات على تعلم ادلعلومات اجلديدة .1

 .تتم التدريبات على التعبَت عن ادلوضوعات القريبة من خربات الطلبة .2

 

: ويقدر اخلبَت بالتقدير جيد جدا يف ىذه األمور التالية
 .ترتبط التدريبات بادلعلومات اجلديدة بالسياق الذي يعيش فيو الطالب .1
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 .درسالعدد التدريبات ىف الكتاب مناسب لكل  .2

 .تتم التدريبات على التعبَت من عملية تطوير األفكار .3

 . التدريبات يف الكتاب دلهارة القراءة دلستوى الطلبةتناسب .4

 .تناسب التدريبات يف الكتاب دلهارة القراءة نص ادلواد التعليمية .5

 

علي واستخدم الباحث الرمز دلعرفة نتائج ربكيم اخلبَت يف تقوًن تعليم اللغة العربية 
:  وىوالتدريبات والتقوًن،على حسب األساس السياقي 

    X 100 = % 85 %

  

على حسب علي األساس السياقي تدل ىذه النتيجة على أن ادلواد التعليمية 
" جيد جدا"تقديرىا  التدريبات والتقوًن

من النتيجة السابقة استنتج الباحث أّن ربكيم ادلواد التعليمية من اخلبَتين على 
. أما أىداف ربكيم اخلرباء فهي ليجعل ىذه ادلواد ادلعّدة ادلطورّة كافية. درجة جيد جدا

وادللحوظات . ويف اإلستبانة للخرباء توجد يف آخرىا ملحوظات وإضافات من اخلرباء
: واإلضافات من اخلبَت األول ىي

الدروس و أن ادلادة التعليمية مناسبة وربتاج إىل ادلزيد من الصور الىت تفصل 
.  ترتيب الدروس من األقرب ايل األبعد

: أما ادللحوظات واإلضافات من اخلبَت الثاين وىي

مراجعة  للطلبة، ولكن ربتاج إىل ة ومناسبةكون جيدتأن ادلواد التعليمية ادلطّورة قد 
األخطاء اإلمالئية و األخطاء النحوية واستعمال احلروف العربية يف الكلمات الواردة يف 

. الباحث ادلواد التعليمية ادلطّورة دبا قدمو اخلبَتان من إقًتاحات ولقد أصلح. النصوص
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 تجربة المواد التعليمة المطّورة نتائج -5

. يف ىذه ادلرحلة، طبق الباحث ادلواد التعليمية واخلطة الدراسية يف عملية التدريس
. سبت التجربة ادليدانية يف يوم التجرّ و، عليم لقاءات يف عملية التمخسةخّطط الباحث 
وتتكون ىذه ادلواد من , من ىذه ادلواد ادلصممةين موضوع يف لقاء واحد وطبق الباحث

.   القراءةةمهار

وقبل تطبيق ادلواد التعليمية ادلطّورة، قام الباحث باإلختبار القبلي للطلبة، 
 م، مث يف اللقاء الثاين 2013 فربايَت 23اإلختبار القبلي جّرى يف اللقاء األول يف تاريخ 

 مث يف اللقاء اخلامس اآلخَتة قام. الباحث بإجراء التعليم ادلواد ادلطورة قام حىت اخلامس
توضيحا دلعرفة .  م2013 مارس 23 يف تاريخ يالباحث بإختبار البعدي، وىذا جر

عملية التعليمية يف ميدان البحث عرض الباحث اخلطة اليت سارت عليها الباحث يف 
. العملية التعليمية من اللقاء األول إىل اللقاء األخَت

 عليم تنفيذ التةخط

  الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية : امعةاًف
 (komunikasi penyiaran islam)اإلتصال واإلذاعة اإلسالمية : القسم 
  التجربة : الفصل 
اللغة العربية : ادلادة 
 -: اللقاء 

 -: ادلوضوع 
 دقيقة 120: ت يوقتال

 

 الكفاءة األساسية - أ

بنطق على قراءة الكلمات واجلمل والنص ادلقروء قادرين  الطلبة أن يكون -1
 .صحيح وفصيح
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 .أن يتمكن من قراءة جهرية بالنبز والتنغيم -2

 .أن يفهم معاين اجلمل يف نص القراءة واحلوار -3

 

 المؤشرات-  ب

 .الكلمات واجلمل البسيطة قراءة صحيحةقراءة قدرة الطلبة علي  .1

 .التنغيمالنرب واحلوار البسيط بقدرة الطلبة علي قراءة النص و .2

 .فهم النص البسيط باألسلوب الصحيحقدرة الطلبة علي  .3

 . يف الكتابإجابة األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسةقدرة الطلبة علي  .4

 

 المادة الدراسية -ج

  يف اجلامعة : األولادلوضوع 

  يف الفصل : الثاينادلوضوع 

 

 الطريقة المستخدمة -د

 اإلنتقائية:مة دالطريقة ادلستخ
 

 عليمتنفيذ الت- ه

 الموضوعاألنشطة اللقاء 
1 

يوم السبت  
فربايَت 23

  النشاط التمهيدي -أ 

 .سلم ادلعلم على الطلبة -

 .بدأ ادلعلم الدرس بالبسملة والدعاء -

  بالتعارف بُت ادلعلم و الطلبةادلعلمقام  -

اإلختبار 
القبلي 
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أخرب ادلعلم الطلبة عن النشاطات اليت سيقوم هبا  -
 الباحث 

 اخرب ادلعلم بأن ىذا القاء سيقدم اإلختبار القبلي -

 

  النشاط الرئيسي -ب 

 شرح ادلعلم كيفية تنفيذ عملية اإلختبار القبلي -

 .بدأ ادلعلم يوزع الكتاب ادلصور ايل الطلبة -
 .أمر ادلعلم الطلبة القراءة بأنفسهم استعدادا لإلختبار -
 كفاءة الطلبة اجلدد علي القراءة اإلمتحان القبلي عن -

 .العربية

 النشاط اخلتامي -ج 

 قدم ادلعلم النصيحة والدافعية عن تعليم اللغة العربية -

قدم ادلعلم الكالم حول ادلواد ادلطورة علي األساس  -
 السياقي 

 "احلمد هلل رب العادلُت" ادلعلم الدرس بقراءةختم و -

. الّسالمالطلبة بالتحية وادلعلم مث ودع  -

2 

يوم السبت  
  مارس2

 النشاط التمهيدي - أ

 سأذلم عن أحواذلميسلم ادلعلم على الطلبة و -

 .بدأ ادلعلم الدرس بالبسملة والدعاء -

 .فتش ادلعلم حضور الطلبة -

 . دلهارة القراءةشرح ادلعلم عن إجراءات عملية تعليم -

  النشاط الرئيسي - ب

 ادلوضوع لقدم ادلعلم الكلمات اجلديدة حو -
 والصور ادلتعلقة هبا

لكلمات اجلديدة ادلعلم الطلبة بإعادة قراءة ا أمر -

 يف اجلامعة 
 يف الفصل
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 بعد قراءتو

 واصل ادلعلم القراءة النص والطلبة يستمعون اليو -
أمر ادلعلم طالبا أو طالبُت ليقراء النص القراءة  -

 .وادلعلم يصحح قراءة اخلطاء

شرح ادلعلم معاين الكلمة ادلضمونة يف النص  -
 .القراءة

امر ادلعلم طالبُت لقراءة احلوار والطلبة يستمعون  -
 .اليهما

 .شرح ادلعلم تركيب اجلمل حول القراءة واحلوار -

 

 النشاط اخلتامي- ج

 عنادلعلم الطلبة بالسؤال حول موضوع  أمر -
 . النصقراءةمشكلة يف 

 ختمتعليم اللغة العربية والتشجيع للطلبة لقدم  -
 "احلمد هلل رب العادلُت" الدرس بقراءة

 .ادلعلم من الفصل بعد الّسالم خرج -
3 

يوم السبت  
  مارس9

 النشاط التمهيدي -أ 

 . عند الدخول الفصلسلم ادلعلم على الطلبة -

 .بدأ ادلعلم الدرس بالبسملة والدعاء -

 . الطلبة عن أحوال ادلعلم  وسأل -

 .فتش ادلعلم حضور الطلبة -

 اخرب ادلعلم عن موضوع الدراسة  -

 النشاط الرئيسي -ب 

 ادلوضوع لقدم ادلعلم الكلمات اجلديدة حو -

 يف البيت
 يف ادلسجد
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 .والصور ادلتعلقة هبا
لكلمات اجلديدة ادلعلم الطلبة بإعادة قراءة ا أمر -

 .بعد قراءتو

 .واصل ادلعلم القراءة النص والطلبة يستمعون اليو -
أمر ادلعلم طالبا أو طالبُت ليقراء النص القراءة  -

 .وادلعلم يصحح قراءة اخلطاء

شرح ادلعلم معاين الكلمة ادلضمونة يف النص  -
 .  القراءة

امر ادلعلم طالبُت لقراءة احلوار والطلبة يستمعون  -
 .اليهما

 .شرح ادلعلم الًتكيب اجلمل حول القراءة واحلوار -

أمر ادلعلم الطلبة بإجابة األسئلة يف الكتاب  -
 .ادلوزع وادلعلم يصحح إجابتهم

 النشاط اخلتامي - ج

وضوع إن وجد املادلعلم الطلبة بالسؤال حول  أمر -
 . احلوار ونصالمشكلة يف فهم 

 خيتموتعليم اللغة العربية التشجيع للطلبة لقدم  -
 "احلمد هلل رب العادلُت" الدرس بقراءة

. الّسالمالطلبة بالتحية وادلعلم مث ودع  -

4 

يوم السبت  
  مارس16

 النشاط التمهيدي -أ 

سلم ادلعلم على الطلبة وسأذلم عن أحواذلم عند  -
 .دخول الفصل

 .بدأ ادلعلم الدرس بالبسملة والدعاء -
 .شرح ادلعلم عن إجراءات عملية تعليم القراءة -

 يف العطلة
 يف القرية



69 

 

 .فتش ادلعلم حضور الطلبة -

 .اخرب ادلعلم عن موضوع الدراسة -

 النشاط الرئيسي -ب 

 ادلوضوع لقدم ادلعلم الكلمات اجلديدة حو -
 .والصور ادلتعلقة هبا

لكلمات اجلديدة ادلعلم الطلبة بإعادة قراءة ا أمر -
 .بعد قراءتو

 .واصل ادلعلم القراءة النص والطلبة يستمعون اليو -
أمر ادلعلم طالبا أو طالبُت ليقرأ النص القراءة  -

 .وادلعلم يصحح قراءة اخلطاء

شرح ادلعلم معاين الكلمة ادلضمونة يف النص  -
 .  القراءة

امر ادلعلم طالبُت لقراءة احلوار والطلبة يستمعون  -
 .اليهما

 .شرح ادلعلم الًتكيب اجلمل حول القراءة واحلوار -

أمر ادلعلم الطلبة بإجابة األسئلة يف الكتاب  -
 .ادلوزع وادلعلم يصحح إجابتهم

 النشاط اخلتامي- ج

 الدرس وضوعاملادلعلم الطلبة بالسؤال حول  أمر -
 . فهم نص احلوارعن قراءة و

قدم ادلعلم النصيحة والدافعية عن تعليم اللغة  -
احلمد هلل رب " العربية وختم ادلعلم الدرس بقراءة

 "العادلُت

 .ادلعلم من الفصل بعد الّسالم خرج -
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5 

يوم السبت  
  مارس23

 النشاط التمهيدي - أ

 .سلم ادلعلم على الطلبة عند دخول الفصل -

 .وسأل ادلعلم الطلبة أحواذلم -

 .بدأ ادلعلم الدرس بالبسملة والدعاء -

 .اخرب ادلعلم بأن ىذا القاء سيقدم اإلختبار البعدي -

 . البعديشرح ادلعلم كيفية تنفيذ عملية اإلختبار -

 النشاط األساسي - ب

 عن اراء ىم يف ادلواد وزع ادلعلم اإلستبانة إىل الطلبة -
 .التعليمية ادلطورة علي األساس السياقي

 .اإلستبانةة شرح ادلعلم كيفية إجاب -

 كفاءة الطلبة علي القراءة العربية عن اإلختبار البعدي -
 .بعد استخدام الكتاب ادلطور

-  

 النشاط اخلتامي  - ج

طلب ادلعلم العفو والشكر ايل الطلبة علي اشًتاكهم  -
 .يف عملية اجراءات البحث

 ختمتعليم اللغة العربية والتشجيع للطلبة لقدم  -
 "احلمد هلل رب العادلُت" الدرس بقراءة

. الّسالمالطلبة بالتحية وادلعلم مث ودع  -

 اإلختبار
 البعدي

 

 مصدر التعليم والوسائل التعليمية -ه

 (القراءات العربية للطلبة اجلدد)ادلواد ادلعدة : مصدر التعليم 
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. الصور، السبورة، القلم، البطاقة, الكتاب: الوسائل  
 

 التقويم- ز

التحرير الشفهي و: نوع اإلختبار 
 .عُت الصحيح واخلطأ وفقا بالنص القراءة - :  أدوات اإلختبار  

 .مناسبا بالنص واحلوارإجابة األسئلة  -

 .ذبويج اجلمل  -

 .تشكيل اجلمل -

 

الباحث التجربة، والبيان لكل للقاءت  إعتمادا على اخلطة الدراسية السابقة نفذ
:  فيما يلي

 اللقاء األول -أ 

 م 2013 فربايَت23 الباحث باإلختبار القبلي يف اللقاء األول يف قام
 : دقيقة، وخطواهتا التالية120دلدة 

 ادلقدمة .1

لقي الباحث السالم على الطلبة الفتتاح ي و,الباحث الفصل دخل
الباحث   وسأاللباحث عن أحواذلم، وكتب,الدرس ويرد الطلبة على التحية

 .  التاريخ وادلادة الدراسية على السبورة
 عرض ادلادة .2

تعرف الباحث مع الطلبة وأخربىم عن األنشطة اليت سيقوم هبا الباحث 
, إلجراء البحث داخل الفصل وطلب منهم ادلساعدة و اشًتاكهم فيو

وأخربىم أيضا بأن يف اللقاء األول سيقدم الباحث اإلختبار القبلي ليعرف 
 يوزع الكتاب ادلصور ايل الباحثوبدأ , كفاءة الطلبة اجلدد يف مهارة القراءة
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  حيث يطلب من الطلبة أن يقرأوا النص اإلختبار القبليالطلبة وأجري 
 .القراءة واحدا فواحدا حسب ترتيب األمساء علي كشف احلضور

 
 اإلختتام .3

الدرس  اختتم اجلدد اإلختبار القبلي للطلبةباحث يف بعد انتهاء ال
 .  مث سلم على الطلبة  وخرج من الفصل وشجعهم للتعلم جيداباحلمدلة والدعاء

 اللقاء الثاني -ب 

 120 م دلدة 2013 مارس 2وىو يف اللقاء الثاين عليم الباحث بت قام
 :التالية دقيقة، وخطواهتا

 ادلقدمة .1

لقي الباحث السالم على الطلبة الفتتاح يالباحث الفصل، و دخل
الباحث  الباحث عن أحواذلم، وكتب الدرس ويرد الطلبة على التحية، وسأل

 .وبعد ذلك أخربىم عن ادلادة الدراسية. التاريخ وادلادة الدراسية على السبورة
 

 عرض ادلادة .2

 الطلبة  ادلوضوع الدرس وواصل ايل ادلفردات اجلديدة وأمرالباحثقرأ 
أمر .  استماعا جيداهواستمع الطلبة إيلمث استمر ايل النص القراءة ,  بعدهبقراءة

قام الباحث بتقوًن فهم الطلبة , الباحث الطالب لقراءة النص والطلبة يستمعون
مث شرح الباحث معاين الكلمات الصعبة وتركيب اجلمل يف , للمفردات اجلديدة

 .مث أمر الباحث الطلبة إجابة األسئلة اليت كانت يف الكتاب. النص
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 اإلختتام .3

وبعد . قراءةيستنتج الطلبة ادلضمون مننص ال، من الدرس بعد اإلنتهاء
الباحث الدرس باحلمدلة والدعاء، مث سلم على الطلبة  وخرج من  ذلك اختتم

. الفصل

اللقاء الثالث - ج

 دقيقة، 120 م دلدة 2013 مارس 9 يفوىو يف اللقاء الثالثعليم الباحث بت قام
 :وخطواهتا التالية

 ادلقدمة .1

الباحث السالم على الطلبة الفتتاح  الباحث الفصل، وألقى دخل
 ، وكتب يف التعلمالباحث عن أحواذلم الدرس ورد الطلبة على التحية، وسأل

وبعد ذلك أخربىم عن ادلادة . الباحث التاريخ وادلادة الدراسية على السبورة
 .الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض ادلادة .2

 وواصل ايل ادلفردات اجلديدة عال صوت ادلوضوع الدرس ب الباحثقرأ
واستمع الطلبة مث استمر ايل النص القراءة , أمر الطلبة بإعادة مجاعة وتنغيمالب
قام , أمر الباحث الطالبة لقراءة النص والطلبة يستمعون.  استماعا جيداهإيل

مث شرح الباحث معاين الكلمات , الباحث بتقوًن فهم الطلبة للمفردات اجلديدة
مث أمر الباحث الطلبة إجابة األسئلة اليت . الصعبة والًتكيب واجلمل يف النص

. كانت يف الكتاب
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 اإلختتام .3

وبعد ذلك  .ليتعلموا جيدا الطلبة شجع الباحث , الدرسبعد انتهاء
الباحث الدرس باحلمدلة والدعاء، مث سلم على الطلبة  وخرج من  اختتم
. الفصل

 اللقاء الرابع-د

 مارس 16 الباحث بتدريس مهارة القراءة يف اللقاء الرابع يف قام
 : دقيقة، وخطواهتا التالية120 م دلدة 2013

 ادلقدمة .1

الباحث السالم على الطلبة الفتتاح  الباحث الفصل، وألقى دخل
،  حول الدراسةالباحث عن أحواذلم الدرس ورد الطلبة على التحية، وسأل

وبعد ذلك أخربىم عن . الباحث التاريخ وادلادة الدراسية على السبورة وكتب
 .ادلادة الدراسية وخطوات تعليمها

 عرض ادلادة .2

أمر الطلبة بإعادة  ادلوضوع الدرس مث قدم ادلفردات اجلديدة و الباحثقرأ
.  استماعا جيداهواستمع الطلبة إيلمث استمر ايل النص القراءة واحلوار , مجاعة

مثّ أمرالباحث طالبتُت أمام , أمر الباحث طالبا لقراءة النص والطلبة يستمعون
طلب الباحث الطلبة . والباحث يصحح القراءة مهاالفصل دلماّرسة احلوار

مث شرح الباحث القراءة ومعاين الكلمات الصعبة , األسئلة يف القراءة الصعبة  
مث أمر الباحث الطلبة إجابة األسئلة اليت كانت يف . والًتكيب اجلمل يف النص

. الكتاب
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 اإلختتام .3

ادلقروء  يستنتج الطلبة ادلضمون من النص،  عملية التعليمبعد انتهاء
ادلعلم مث ودع الباحث الدرس باحلمدلة والدعاء،  وبعد ذلك اختتم .السابق

.   وخرج من الفصلالّسالمالطلبة بالتحية و

 

 خامساللقاء ال- ز

 م 2013  مارس23 يف امسقام الباحث باإلختبار البعدي يف اللقاء اخل
:  دقيقة، وخطواهتا التالية120دلدة 

 ادلقدمة .1

 السالم على الطلبة الفتتاح الدرس ورد ىدخل الباحث الفصل، ألق
.  الطلبة على التحية، وسأل الباحث عن أحواذلم، وكتب الباحث التاريخ

 

 عرض ادلادة .2

وزع الباحث أسئلة اإلختبار البعدي للطلبة، وشرح الباحث كيفية 
 عن ارائهم يف ادلواد التعليمية ادلطورة علي  وزع ادلعلم اإلستبانة إىل الطلبة.اإلجابة

 عن اإلختبار البعدي .اإلستبانةة شرح ادلعلم كيفية إجابمث . األساس السياقي
وأمر الطلبة . كفاءة الطلبة علي القراءة العربية بعد استخدام الكتاب ادلطور
 . بقراءة األسئلة األختبار واحدا فواحد حسب ترتيب احلضور

 اإلختتام .3

تعليم اللغة العربية الباحث التشجيع للطلبة لقدم  , احلصةبعد انتهاء
وطلب ادلعلم العفو والشكر ايل الطلبة علي اشًتاكهم يف عملية اجراءات 
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ادلعلم مث ودع ، وبعد ذلك اختتم الباحث الدرس باحلمدلة والدعاء، البحث
. وخرج من الفصل الّسالمالطلبة بالتحية و

 

 نتائج تحسين المواد التعليمية المطّورة- 6

إعتمادا على ملحوظات وإضافات من اخلبَت األول، حسن الباحث ادلواد 
 بزيادة الصور ادللونة الكثَتة حىت تكون ىذه "اللغة العربية للطلبة اجلدد" ادلطورة التعليمية

القراءات العربية للطلبة "وغَت ادلوضوع الكتاب وصار ,  اجلددادلواد جذابة لدى الطلبة
أما دلراعاة ملحوظات . ورتب ادلوضوعات الدرس من األبعد ايل األقرب, "اجلدد

راجعة األخطأ اإلمالئية من الكتابة  وإضافات اخلبَت الثاين، فقد قام الباحث مب
 .وتصحيحها

 

 المواد التعليمية على األساس السيافيمواصفات -ب
 :يف اعداد ادلواد التعليمية على األساس السياقي راع الباحث بعض النقط األتية 

 غالف الكتاب .1

 وادلرحلة الىت أعّد ذلا ؤلف واجلامعةإن ىذا الغالف يعرض اسم الكتاب وامل
. ىذا الكتاب

   ادلقدمة .2

نقطة مهمة حيتاج الباحث ايل ذكرىا يف بداية ادلواد ادلعدة  ىي
وربتوى , ويكون دليال لكل من الطلبة وادلعلم يف عملية التعليمية

دليل ىذه النقطة التمهيدية على اىداف تعليم مهارة القراءة و
 (طريقة تعليمها وطريقة ادلعلم يف اجراء التعليم) استخدام الكتاب

 . وزلتوى ادلادة أي موضوعات ادلادة
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 موضوعات ادلادة .3

, يف الفصل, يف اجلامعة موضوعات وىي سبعوربتوي ىذه ادلواد على 
وىذه . يف ادلكتبة, يف القرية, يف العطلة, يف ادلسجد, يف البيت

: أما عرضها ما يلي. ادلوضوعات دلّدة نصف الفصل الدراسي فقط
 يف اجلامعة: الدرس األول 

. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة  - :  يتكون من
  " يف اجلامعة " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -

  "يف اجلامعة "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

  وىو الضمَت ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -

إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 .مناسبا بالنص واحلوار

 يف الفصل:  الدرس الثاين

. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة :  -يتكون من  
  " يف الفصل " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -

  "يف الفصل "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

 وىو اإلشارة  ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -
 وادلبتدأ واخلرب

إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 . مناسبا بالنص واحلوار

 يف البيت :  الدرس الثالث
. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة:   يتكون على 

  " يف البيت " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -
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  "يف البيت "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

 وىو مبتدأ مؤخر  ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -
 .وخرب مقدم

إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 .مناسبا بالنص واحلوار

 يف ادلسجد: لرابع الدرس ا
. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة:  يتكون على 

  " يف ادلسجد " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -

  "يف ادلسجد "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

 وىو الفعل  ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -
 .ادلضارع

إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 .مناسبا بالنص واحلوار

 يف العطلة : خلامسالدرس ا
. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة:  يتكون على 

  " يف العطلة " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -

  "يف العطلة "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

 وىو الفعل  ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -
 .ادلاضى

إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 .مناسبا بالنص واحلوار
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 يف العطلة : خلامسالدرس ا
. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة:  يتكون على 

  " يف العطلة " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -

  "يف العطلة "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

 وىو الفعل  ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -
 .ادلاضى

إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 .مناسبا بالنص واحلوار

 يف القرية : لسادسالدرس ا
. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة:  يتكون على 

  " يف القرية " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -

  "يف القرية "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

 وىو الفعل  ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -
 .الالزم وادلتعدي

إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 .مناسبا بالنص واحلوار

 يف ادلكتبة : لسابعالدرس ا
. ادلفردات اجلديدة بالصور ادللونة:  يتكون على 

  " يف ادلكتبة " ادلتعلقة بادلوضوعالقراءة  -

  "يف ادلكتبة "  ادلتعلق بادلوضوعاحلوار -

 .صفة/ وىو نعت ادلادةتركيب اجلمل الذي يتضمن يف -
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إجابة عُت الصحيح واخلطأ و: التمرينات تتكون من  -
ذبويج وتشكيل اجلمل , مناسبا بالنص واحلواراألسئلة 

 .مناسبا بالنص واحلوار

 .قائمة ادلفردات-  د
 على قائمة ادلفردات اليت تساعد كتاب ادلعدةوربتوى ىذه ال

.  يف فهم ادلادة اجلددالطلبة

 .السَتة الذاتية للكاتب- ه

        

فعالية المواد التعليمية المطّورة - ج

  بعد إجراءات التعليمية المطورةتحليل إستجابة الطلبة عن المواد التعليمية -1

، وزّع الباحث  علي األساس السياقيادلواد التعليمية ادلطّورة بعد أن طبق
وفيما يلي . اإلستبانة على الطلبة دلعرفة آرائهم وميوذلم ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية

نتائج ىذه اإلستبانة، وحصل الباحث على البيانات عن آراء الطلبة يف تعليم اللغة 
: ، وىيادلطورة علي األساس السياقيالعربية باستخدام ادلواد التعليمية 

 لمطورةالمواد ابإستجابة الطلبة بعد إجراءات التعليمية :(8، 4جدول )

 ئوية لنسبة مانتائج الطلبة الخصائص الرقم 

 القراءات"كتاب تعليم اللغة اجلديد  1
 تعلم يف يسهل علّي " العربية للطلبة اجلدد

. اللغة العربية

% 56,6 17نعم 
% 33,3 10أحيانا 

% 10 3ال 
 القراءات"كتاب تعليم اللغة اجلديد  2

جيعلٍت أكثر محاسا " العربية للطلبة اجلدد
% 66,6 20نعم 

% 20 6أحيانا 
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% 13,3 4ال . لتعليم اللغة العربية
أستطيع أن أتعلم اللغة العربية بنفسى يف  3

البيت أو يف مكان آخر بوسيلة كتاب 
 العربية القراءات"تعليم اللغة اجلديد 

" للطلبة اجلدد

% 60 18نعم 
% 26,6 8أحيانا 

% 13,3 4ال 

أستطيع أن أفهم ادلفردات اجلديدة يف  4
"  العربية للطلبة اجلددالقراءات"الكتاب

. بوسيلة الصور ادللونة ادلرشدة

 % 86,7 26نعم 
% 26,6 4أحيانا 

- - ال 
"  العربية للطلبة اجلددالقراءات"الكتاب 5

بسيط و سهل يف محلو 
% 93,3 28نعم 

% 3,3 1أحيانا 
% 3,3 1ال 

% 83,3 25نعم يومية الالصور ادللونة واقعية ومطابقة حبيايت  6
% 10 3أحيانا 

% 6,6 2ال 
 القراءات"أحب الصور ادللونة يف كتاب  7

 حبيايتألهنا متعلقة ". العربية للطلبة اجلدد
. اليومية

% 66,6 20نعم 
% 16,6 5أحيانا 

% 16,6 5ال 
 القراءات"احب ادلواد التعليمية يف الكتاب  8

ألهنا قريبة حبيايت " العربية للطلبة اجلدد
. اليومية

% 80  24نعم 
% 13,3 4أحيانا 

% 6,6 2ال 
 القراءات"أحب ادلوضوعات يف الكتاب 9

ألهنا متعلقة خبربايت  " العربية للطلبة اجلدد
. اليومية

% 60 18نعم 
% 26,6 8أحيانا 

% 13,3 4ال 
% 73,3 22نعم أحب تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب  10
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 العربية القراءات"اللغة العربية اجلديد 
" للطلبة اجلدد

% 20 6أحيانا 
% 6,6 2ال 

 

 على أن الطلبة اجلدد يف فصل التجربة يرغبون يف ادلواد التعليمية 8,4يدل اجلدول 
، تساعد الصور على فهم معاىن  %80منهم من يرغب يف ىذه ادلواد عددىم . ادلطّورة

بسيط ، ومعظم الطلبة  حيبون شكل الكتاب ألنو %86,7الكلمات اجلديدة، وعددىم 
بنسبة  %. 60وبعضهم حيبون ادلوضوعات يف ىذا الكتاب، وعددىم . و سهل يف محلو

ىذه النتائج استنتج الباحث أن الطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت جبامعة 
بندا أتشيو وحيبون ادلواد التعليمية ادلطّورة علي - الرانَتي اإلسالمية احلكومية دار السالم 

. األساس السياقي لتعليم اللغة العربية عامة ولًتقية مهارة القراءة خاصة

 
 نتائج اإلختبار القبلي -2

 قام الباحث  علي األساس السياقيقبل إجراء عملية التعليم بادلواد ادلطّورة
.  عامة ويف مهارة القراءة خاصةباإلختبار القبلي دلعرفة قدرة الطلبة األولية يف اللغة العربية

. وقّسم الباحث عينة البحث إىل رلموعتُت مها رلموعة التجربة واجملموعة الضابطة

لطلبة مجموعة التجربة  نتيجة اإلختبار القبلي: أوال

لطلبة مجموعة التجربة  نتيجة اإلختبار القبلي: (9، 4جدول )

كفاءة الطلبة أسماء الطلبة  رقم
 قراءة الرةفي مها

 التقدير

 ضعيف 50نسوة اخلَت  1
 ضعيف 55بشراويت  2
 ضعيف 55دفرذال  3
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 مقبول 60مهاجر  4
 ضعيف 50مدثر أخوس  5
 ضعيف 55وحيٍت فًتي  6
 مقبول 60دييب أخوس مينيت  7
 ضعيف 50ىرمان  8
 مقبول 60جوت فًتي قاري  9
 مقبول 65مصباح اجلنة  10
 مقبول 60وري ستياوان  11
 مقبول 65بسم رحيم  12
 ضعيف 55حفرجال  13
 جيد 70يسريل  14
 ضعيف 50رينا نور الرمحن  15
 جيد 70مرزا رزقيا  16
 ضعيف 50إزار يواندي  17
 جيد 70رزا فحلفي . ت 18
 مقبول 65رزا مولنا  19
 مقبول 60خومساوتا  20
 ضعيف 50سيوطي سفوترا  21
 مقبول 60رتنا سري  22
 ضعيف 50مولٍت  23
 ضعيف 55رسنا رحيو  24
 مقبول 60أخون فرمنا  25
 مقبول 65زلمد خليل الرمحن  26
 ضعيف 55توفيق ىداية  27
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 مقبول 65سيف اهلل  28
 مقبول 60رفيدا  29
 ضعيف 50أبرا رخسوي  30

  1745 المجموع
 ضعيف 58,2 معدل الدرجة

 

. النسبة المؤية لنتيجة اإلختبار القبلي لمجموعة التجربة: (10، 4جدول )

النسبة ادلئوية  التقديرعدد الطلبة مسافة ربديد النتيجة الرقم 
% 0ممتاز  0 90-100 1
%  0جيد جدا  0 80-89 2
%  10جيد  3 70-79 3
%  43,3مقبول  13 60-69 4
%  46,6ضعيف  14 50-59 5

% 100  30اجملموع 
 

أن نتائج اإلختبار القبلي لطلبة رلموعة  إتضح للباحث 9,4 بالنظر يف اجلدول
: التجربة ديكن تصنيفها إىل

 ال أحد: درجة ممتاز   (أ 

 ال أحد: درجة جيد جدا  (ب 

 الب ط3: درجة جيد   (ج 

 الباط13: درجة مقبول  (د 

 الباط14: درجة ضعيف  (ه 
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توضيحا دلعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار القبلي لطلبة رلموعة التجربة كما عرض 
 10,4: الباحث يف اجلدول 

 جملموعة التجربة القراءة النصوص العربية يف  اجلددومن ىنا يتضح أن قدرة الطلبة
على مستوى %  46,6على مستوى مقبول و %  43,3على مستوى جيد و % 10

.  ومستوى جيد جداضعيف وال أحد على مستوى ممتاز

: ودلعرفة النتيجة ادلعدلة استخدم الباحث الرمز كما يلي

 

    58,2=  : الدرجة ادلعدلة

 

 منومن النتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار ادلستخدم يف ىذا البحث، عرفنا 
عامة و يف مهارة القراءة خاصة  يف اللغة العربية  اجلدداإلختبار القبلي أن قدرة الطلبة

وىذه النتيجة قبل تطبيق ادلواد .  58,2ألن معدل نتيجتهم " ضعيف" على مستوى
. التعليمية ادلطّورة

 

لطلبة المجموعة الضابطة  نتيجة اإلختبار القبلي: ثانيا
لطلبة المجموعة الضابطة  نتيجة اإلختبار القبلي: (11، 4جدول )

كفاءة الطلبة أسماء الطلبة  رقم
 قراءة الرةفي مها

 التقدير

 ضعيف 50روضة السفر  1
 ضعيف 55دينا خَت  2
 مقبول 60ديٍت خَت  3
 مقبول 60رزق مولدا  4

رلموع الدرجات 
 رلموع الطلبة

1745 

30 
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 ضعيف 50نويف يولندا سري  5
 جيد 70وحي منندار  6
 مقبول 60ىٍت يوليا  7
 مقبول 60زلمد أبرار . ت 8
 ضعيف 50شكري رزقي  9
 ضعيف 50جوت نور ادلطمئنة  10
 ضعيف 55زلمد رضى مفطي  11
 مقبول 60بر األوىف عناية  12
 مقبول 60مرمحي  13
 ضعيف 55مكسلمنا مليا  14
 مقبول 60اولياء الذكرى  15
 ضعيف 55فستبق اخلَتات  16
 ضعيف 55رزقي مَتنا  17
 جيد 70انتان ىداية اخلَت  18
 جيد 70رحيان سفريٍت  19
 جيد 70منادٌن  20
 ضعيف 55سًتيا ذولقرنُت  21
 ضعيف 55ىسننا  22
 مقبول 60يوليٍت  23
 ضعيف 55جنة ادلأوى  24
 مقبول 60سوجى فرامدين  25
 ضعيف 50زلمد يسَت  26
 مقبول 60النساء مليا  27
 مقبول 60جوت يرا اندما  28
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 ضعيف 50سفريىت رمحي  29
 ضعيف 55انصار  30

  1735 المجموع
 ضعيف 57,83 معدل الدرجة

 

 نسبة مؤية لنتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة: (12، 4جدول )

النسبة ادلؤية الدرجة عدد الطلبة مسافة ربديد النتيجة الرقم 
% 0ممتاز  0 90-100 1
% 0جيد جدا  0 80-89 2
%  13,3جيد  4 70-79 3
%  36,6مقبول  11 60-69 4
% 50ضعيف  15 50-59 5

% 100  30اجملموع 
 اتضح للباحث أن نتائج اإلختبار القبلي لطلبة رلموعة 11,4 بالنظر يف اجلدول

: الضابطة ديكن تصنيفها إىل

 ال أحد: درجة ممتاز   ( أ

 ال أحد: درجة جيد جدا  ( ب

  طلبة4: درجة جيد     (ج

 البا ط11: درجة مقبول   ( د

 با طال15: درجة ضعيف     (ه

توضيحا دلعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار القبلي لطلبة رلموعة الضابطة كما 
 12,4: عرض الباحث يف اجلدول 



88 

 

ومن ىنا يتضح أن قدرة الطلبة يف تعليم اللغة العربية للمجموعة الضابطة   
على مستوى %  50على مستوى مقبول و %  36,6على مستوى جيد و %  13,3

 التعليمية  ادلوادأن بسبب وىذا, ضعيف وال أحد على مستوى ممتاز وجيد جدا
 وما شيئ من .ادلستخدمة التناسب كفاءة الطلبة اجلدد الذين ىم مل يتعلموا اللغة العربية

.   ادلعلومات لدى الطلبة عن ىذه ادلواد التعليمية

: دلعرفة النتيجة ادلعدلة استخدم الباحث الرمز كما يلي

 

 57,83:   =الدرجة ادلعدلة

  

ومن النتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار ادلستخدم يف ىذا البحث، عرفنا أن 
ألن " ضعيف"  العربية يف اإلختبار القبلي على مستوىقراءة النصوصقدرة الطلبة يف 
.  57,83معدل نتيجتهم 

 

  اإلختبار البعدينتائج -3

، قام الباحث باإلختبار  بادلواد ادلطورة يف فصل التجربةبعد إجراء العملية التعليمية
. عرف بو اآلثار اإلجيابية أو فعالية ادلواد التعليمية اليت أعدىا الباحث وجّرهبايالبعدي ل

. وفيما يلي نتائج اجملموعتُت يف اإلختبار البعدي

 .نتائج اإلختبار البعدي جملموعة التجربة (1)

نتائج اإلختبار البعدي لمجموعة التجربة : (13، 4جدول )

كفاءة الطلبة  أسماء الطلبة رقم 
في مهارة القراءة 

التقدير 

 مقبول 65نسوة اخلَت  1

رلموع الدرجات 
 رلموع الطلبة

1735 
30 
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 جيد 75بشراويت  2
 جيد 75دفرذال  3
جيد جدا  80مهاجر  4
 جيد 70مدثر أخوس  5
 مقبول 75وحيٍت فًتي  6
 جيد 75دييب أخوس مينيت  7
 جيد 75ىرمان  8
 جيد 70جوت فًتي قاري  9
 جيد 70مصباح اجلنة  10
 جيد 75وري ستياوان  11
جيد جدا  80بسم رحيم  12
 جيد 75حفرجال  13
جيد جدا  85يسريل  14
جيد  70رينا نور الرمحن  15
جيد جدا  85مرزا رزقيا  16
 مقبول 65إزار يواندي  17
 ممتاز 90رزا فحلفي . ت 18
جيد جدا  80رزا مولنا  19
 جيد جدا 80خومساوتا  20
 جيد 75سيوطي سفوترا  21
 جيد 75رتنا سري  22
 جيد 75مولٍت  23
 جيد 75رسنا رحيو  24
جيد جدا  80أخون فرمنا  25
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جيد جدا  80زلمد خليل الرمحن  26
 جيد جدا 85توفيق ىداية  27
جيد جدا  80سيف اهلل  28
 جيد 75رفيدا  29
 مقبول 65أبرار رخسوي  30

  2280 المجموع
 جيد 76 معدل الدرجة

 

. النسبة المؤية لنتيجة اإلختبار البعدي لمجموعة التجربة: (14، 4جدول )

النسبة ادلئوية الدرجة عدد الطلبة مسافة ربديد النتيجة الرقم 
 %  3,3ممتاز  1 90-100 1
 % 33,3جيد جدا  10 80-89 2
 % 50جيد  15 70-79 3
 % 13,3مقبول  4 60-69 4
 % -ضعيف  - 50-59 5

% 100  30 100اجملموع 
 اتضح للباحث أن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة 13,4والنظر يف اجلدول 

: رلموعة التجربة ديكن تصنيفها إىل

 طالب واحد:   درجة ممتاز   (أ 

 الب ط10:   درجة جيد جدا  (ب 

 الباط15: درجة جيد   (ج 

  طلبة4: درجة مقبول   (د 

ال أحد : درجة ضعيف   (ه 
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توضيحا دلعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة رلموعة التجربة كما 
 14,4: عرض الباحث يف اجلدول 

%  3,3ومن ىنا يتضح أن قدرة الطلبة يف تعليم اللغة العربية جملموعة التجربة 
على مستوى جيد و % 50على مستوى جيد جدا و % 33,3على مستوى ممتاز و 

على مستوى مقبول وال أحد على مستوى ضعيف ألهنم قد تعلموا ادلواد % 13,3
. التعليمية اجلديدة ولديهم ادلعلومات الكثَتة فيها

: ودلعرفة النتيجة ادلعدلة استخدم الباحث الرمز كما يلي

 

 76:   = الدرجة ادلعدلة

 

ومن النتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار ادلستخدم يف ىذا البحث، عرفنا أن 
ألن معدل " جيد"  قدرة الطلبة يف اللغة العربية يف اإلختبار البعدي على مستوى

.  علي األساس السياقي ، وىذه النتيجة بعد تطبيق ادلواد التعليمية ادلطّورة76نتيجتهم 

 .نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة (2)

نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة : (15، 4جدول )

كفاءة الطلبة أسماء الطلبة  رقم
 قراءة الرةفي مها

 التقدير

 ضعيف 55روضة السفر  1
 جيد 70دينا خَت  2
 مقبول 65ديٍت خَت  3
 مقبول 65رزق مولدا  4

رلموع الدرجات 
 رلموع الطلبة

2280 
30 
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 ضعيف 50نويف يولندا سري  5
جيد  75وحي منندار  6
 مقبول 60ىٍت يوليا  7
 مقبول 65زلمد أبرار . ت 8
 ضعيف 50شكري رزقي  9
 ضعيف 55جوت نور ادلطمئنة  10
 مقبول 60زلمد رضى مفطي  11
 جيد 75بر األوىف عناية  12
 جيد 75مرمحي  13
 مقبول 60مكسلمنا مليا  14
 ضعيف 55اولياء الذكرى  15
 مقبول 65فستبق اخلَتات  16
 ضعيف 55رزقي مَتنا  17
 جيد 75انتان ىداية اخلَت  18
جيد جدا  80رحيان سفريٍت  19
 جيد  75منادٌن  20
 مقبول 60سًتيا ذولقرنُت  21
 ضعيف 55ىسننا  22
 مقبول 60يوليٍت  23
 مقبول 65جنة ادلأوى  24
 ضعيف 55سوجى فرامدين  25
 مقبول 60زلمد يسَت  26
 مقبول 65النساء مليا  27
 ضعيف 55جوت يرا اندما  28
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 ضعيف 50سفريىت رمحي  29
 ضعيف 55انصار  30

  1865 المجموع
 مقبول 62,16 معدل الدرجة

 

 نسبة مؤية لنتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة (16، 4جدول )

النسبة ادلئوية الدرجة  عدد الطلبةمسافة ربديد النتيجة الرقم 
 % 0ممتاز  0 90-100 1
 %  3,3جيد جدا  1 80-89 2
 %  20جيد  6 70-79 3
 %  40مقبول  12 60-69 4
 %  36,6ضعيف  11 50-59 5

 % 100-  20 100اجملموع 
 

اتضح للباحث أن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة  15,4وبالنظر يف اجلدول 
: رلموعة التجربة ديكن تصنيفها إىل

 ال أحد: درجة ممتاز   ( أ

 طالب واحد:  درجة جيد جدا  ( ب

 الب ط6: درجة جيد   ( ج

 الباط12: درجة مقبول     (د

 الباط11: درجة ضعيف   ( ه

توضيحا دلعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة رلموعة التجربة كما 
 16,4: عرض الباحث يف اجلدول 
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على %  3,3يتضح أن قدرة الطلبة يف تعليم اللغة العربية للمجموعة الضابطة  
ادلقبول و على مستوى %  40و ,  جيدعلى مستوى%  20 و , جدامستوى جيد

  بسبب أن ادلواداضعيف وال أحد يف مستوى ممتاز وىذالعلى مستوى % 36,6
موعة الضابطة،  اجلدد دلج الطلبةلدى مل تطّبق التعليمية ادلطورة علي األساس السياقي

.   ألجل ادلواد ادلستخدمة دلهارة القراءة ضعيفة وصعبةو

: دلعرفة النتيجة ادلعدلة استخدم الباحث الرمز كما يليو

 

 62,16  =       :الدرجة ادلعدلة

  

ومن النتيجة ادلعدلة السابقة، حسب ادلعيار ادلستخدم يف ىذا البحث، عرفنا أن 
 العربية يف اإلختبار البعدي  اجلدد يف الفصل الضابط علي قراءة النصوصقدرة الطلبة

 ادلواد بق فيهاوىذه اجملموعة ال تط. 62,16ألن معدل نتيجتهم " مقبول"  على مستوى
. التعليمية ادلطّورة

 

 تحليل نتيجة اإلختبارين للحصول على المقارنة بين المجموعتين -4

لإلختبار البعدي للمجموعة التجربة،  (X1)للها رسم الباحث عالمة يحقبل أن 
: بدأ الباحث بالتحليل كما يلي. لإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة (X2)وعالمة 

  :بالرمزX1معرفة متوسط :  أوال 
1

1
1

N

X
M


 

  

  :بالرمزX2معرفة متواسط :  ثانيا 
2

2
2

N

X
M


 

    

رلموع الدرجات 
 رلموع الطلبة

1218 
20 



95 

 

1:  بالرمزX1معرفة نتيجة : ثالثا 

11 MXX  
 

2: بالرمزX2معرفة نتيجة : رابعا 

22 MXX  
 

 21X :  مث جيمع وينالX1ارتقاء درجة ثانية : خامسا 
 

 22X:  مث جيمع وينال  X2 ارتقاء درجة ثانية: سادسا

 
: بالرموز  t0  معرفة : سابعا 

 

t0 = 

M1 − M2

  
(ΣX1)2+(ΣX2)2

(N1+N2−2)  
  

n1+n 2

n1n2
 

 

 

البيان 
t0             =قيمة ادلقارنة 

M1      = يف االختبار البعدي من رلموعة التجربة (ادلتوسط)ادلقياس ادلعدل  .
M2          = يف االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة   (ادلتوسط)ادلقياس ادلعدل
Σx1

. عدد التنوعي يف كل النتائج من رلموعة التجربة=      2
Σx1

. عدد التنوع يف كل النتائج من اجملموعة الضابطة=        2
n1  =      الطلبة يف رلموعة التجربةددع   .
n2 =      عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة .

 

 

 



96 

 

 التجربة والضابطة ةوعالمقارنة بين نتيجة اإلختبارين من المجم: (17، 4جدول ) 

طلبة ال
 N 

التجربة 
 1X 

الضابطة 
 2X iXX 1 iXX 2 

 
 21 iXX 

 

 
 22 iXX 

 
1 65 55 -11 -7,2 121 51,84 
2 75 70 -1 7,8 1 60,84 
3 75 65 -1 2,8 1 7,84 
4 80 65 4 2,8 16 7,84 
5 70 50 -6  -12,2  36 148,84 
6 75 75 -1 12.8 1 163,84 
7 75 60 -1 -2,2 1 4,84 
8 75 65 -1 2,8 1 7,84 
9 70 50 -6  -12,2  36 148,84 
10 70 55 -6  -7,2  36 51,84 
11 75 60 -1 -2,2 1 4,84 
12 80 75 4 12.8 16 163,84 
13 75 75 -1 12.8 1 163,84 
14 85 60 9 -2,2 81 4,84 
15 70 55 -6  -7,2  36 51,84 
16 85 65 9 2,8 81 7,84 
17 65 55 -11 -7,2 121 51,84 
18 90 75 14 12.8 196 7,84 
19 80 80 4 17,8 16 51,84 
20 80 75 4 12.8 16 163,84 
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21 75 60 -1 -2,2 1 4,84 
22 75 55 -1 -7,2 1 51,84 
23 75 60 -1 -2,2 1 4,84 
24 75 65 -1 2,8 1 7,84 
25 80 55 4 -7,2 16 51,84 
26 80 60 4 -2,2 16 4,84 
27 85 65 9 2,8 81 7,84 
28 80 55 4 -7,2 16 51,84 
29 75 50 -1 -12,2  1 148,84 
30 65 55 -11 -7,2 121 51,84 

 2134,2 1070 1- 0 1865 2280 المجموع
     62,2 76 نسبة مئوية

 

: الباحث البيانات اآلتية  وجد18ومن اجلدول 
 

X1∑ =  0   X2
2∑= 1070  N =30 

 

X1
2∑ =-1   X2

2∑ =2134,2 

: مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة وحصل على العدد التايل
 

76
30

2280

1

1
1 




N

X
M 
    

2.62
30

1865

2

2
2 




N

X
M  
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t0 = 

M1 − M2

  
(ΣX1)2+(ΣX2)2

(N1+N2−2)  
  

n1+n 2

n1n2
 

 

 

t0 = 

76 − 62,2

  
(1070)+(2134,2)

(30+30−2)  
  

30+30

900
 

 

 

t0 = 

13,8

  
(3204,2

58  
  

60

900
 

 

 

t0 = 

13,8

 55,24 x 0,067
 

 

t0 = 

13,8

 3,70108
 

 

t0 = 

13,8

1,923
 

 
t0 = 7,176 
 

موعة التجربة ادلجمن احلساب السابق حصل الباحث على أن ادلتوسط من 
(M1)  وادلتوسط من اجملموعة الضابطة 76ىو ، (M2)  ودرجة تاء 62,2ىوt0   أكرب 

 : يف اجلدول وىو(t) وأما درجة 7,176 وىو يف اجلدول (t)من درجة تاء 

dk= N-1 
dk= 30-1=29 
Tt=2,045  
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انطالقا من حساب النتيجة األخَتة عرف الباحث أن ىناك فرقا واضحا بُت 
. نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعتُت التجربة والضابطة بعد عملية تعليم ادلواد ادلعدة

قية مهارة القراءة لدى لًتعلي األساس السياقي وبعبارة أخرى أن استخدام ادلواد ادلعّدة 
. فعال وأحسن تأثَتا من التعليم باستخدام الكتاب القدًنالطلبة اجلدد 

: ولتصديقها اسخدم الباحث ادلعيار اآليت

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول،  -1
قية مهارة القراءة لدى لًتعلي األساس السياقي وىذا يعٍت أن ادلواد ادلعّدة 

الطلبة اجلدديف مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية 
 . ةفعالاحلكومية بندا أتشية 

إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويُت  -2
علي األساس السياقي ، وىذا يعٍت أن ادلواد ادلعدة (مردود)فالفرض مرفوض

قية مهارة القراءة لدى الطلبة اجلدديف مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمُت لًت
 .ةغَت فعالجبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية 

أكرب من  7,176يف ىذا البحث  (  t0)اعتمادا على التنائج تاء حساب  -3
عرفنا أن الفرض السابق مقبول، وىذا يعٍت . 2,045دولاًفيف  درجة تاء

رقية مهارة القراءة لدى ت فعالة يفعلي األساس السياقي ادلواد ادلعدة ادلطورة 
 . يف اللغة العربيةهتم كفاءزويدتالطلبة اجلدد و
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
وفقا لعرض البيانات السابقة من ادلالحظة وادلقابلة واالستبانة واإلختبار وحتليلها 

عن تطوير ادلواد التعليمية علي األساس السياقي لرتقية مهارة القراءة لدى الطلبة اجلدد 
 . البحث ومقرتحات البحث البحث وتوصياتنتائجفخالصة القول حتتوى علي 

 
 البحث نتائج  - أ

علي  عن إعداد ادلواد التعليمية  أسئلة البحث والبيانات وحتليلهااعتمادا على
األساس السياقي لرتقية مهارة القراءة لدى الطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة تأىيل 

، فنتائج ىذا البحث ادلعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم بندا أتشية
 :مايليك

علي األساس السياقي لرتقية مهارة القراءة لدى الطلبة  أن إعداد ادلواد التعليمية  -1
 : قد مت على وفق ادلراحل التاليةاجلدد

وإن .  يف عملية تعليم اللغة العربيةمومشكالتواجلدد حتليل متطلبات الطلبة  .أ 
أن ىي يف مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمني إحدى ادلشكالت التعليمية 

 . الطلبة اجلدد مل يقدروا علي قراءة النصوص العربية صحيحة
 نتائج حتليل متطلبات الطلبة، حسب  التعليميةتطوير ادلوادوتصميم  .ب 

من ادلطورة وتتكون ىذه ادلواد .  األساس السياقيإشتملت ىذه ادلواد على
يف ( 4)يف البيت( 3)، يف الفصل ( 2)، يف اجلامعة( 1):  دروس وىيسبعة

    .يف ادلكتبة( 7)، يف القرية( 6)، يف العطلة( 5)، ادلسجد
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 للخبري يف تعليم اللغة  ادلطورةقدم الباحث ادلواد التعليمية: حتكيم اخلرباء  .ج 
العربية ليقوم بالتقومي واإلقرتاحات واإلرشادات البناءة لتكون ادلواد التعليمية 

وىو من اخلرباء ادلؤىلني يف مادة تعليم اللغة العربية . على صورهتا ادلرجوه
 .وطرق تدريسها

قام الباحث بالتحسني عرب تصويب األخطاء حسب نتائج : التحسني األول .د 
 .التقومي واإلقراحات واإلرشادات البناءة من اخلرباء

طبق الباحث ادلواد التعليمية ادلطّورة واخلطة الدراسية يف : التجربة ادليدانية .ه 
 .عملية التعليم

 .التحسني األخري إلنتاج  ادلواد ادلرجوة .و 
 

 
طورة علي األساس السياقي لرتقية تدل نتائج البحث على أن  ادلواد التعليمية امل -2

مهارة القراءة لدى الطلبة اجلدد يف مركز اللغة وىيئة تأىيل ادلعلمني جبامعة 
علي ويؤكد ذلك .  فعالة,الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم بندا أتشية

 بني النتائج اليت حصل عليها طلبة جمموعة التجربة وطلبة اجملموعة مقارنة
 يف ىذا البحث  (t0)الضابطة يف اإلختبار البعدي، وذلك أن درجة تاء حساب 

 .(2,045)اجلدول يف أكرب من تاء  (7,176)
 

 توصيات البحث - ج
 :فيما يلي بعض التوصيات اليت قدمها الباحث اعتمادا على نتائج ىذا البحث

طة الدراسية قبل أن يدرسوا الطلبة اللغة اخل أن يصمموا علمنيعلى امل -1
. العربية



102 

 

 أن يعتمدوا عدة ادلراجع ادلعتمدة يف تعليم اللغة العربية علمنيعلى امل -2
ويطوروا ادلواد الدراسية اليت حتتوى على مواد تعليمية مناسبة مبتطلبات 

 .الطلبة
علي الباحثني ادلقبلني الذين يكتبون مثل ىذا البحث أن يقوموا بتطويره  -3

 .وترقيتو وإصالحو أحسن ما ميكن

 

مقترحات البحث - ج
  

رجو الباحث أن يكون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث ي -1
 .العلمي ادلتعلق هبذا ادلوضوع لغريه من الباحثني

  .يرجو الباحث أن تكون نتيجة ىذا البحث مدخال مفيدا للقارئ -2
علي رجو الباحث من الباحثني اآلخرين أن أعّدوا ادلواد التعليمية ي -3

 حيددوىا يف مهارة واحدة وال يف تعليم اللغة العربية األساس السياقي
لتعميق الفهم وكفاءة  (ميكن يف مهارة اإلستماع أو الكالم، أو الكتابة)

 .الطلبة يف اللغة العربية
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