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 إهداء
 
 

 وادد   دمح مممنن ااحج  ووادد ي زييةة ااحجةة وةد   دمح زير فضيلة احملرتمني
 يةر ااحج 

أطال هللا عمرىم يف خري ولطف وعافية ورمحهم هللا تعاىل وغفر ذلم آمني ، ىم مدرسيت 
هم السمحة الطيبة ت يف نفسمبادئ الصدق والوفاء وعرف اليت تعلمت منهماألوىل 

 جالل واحًتموسالمة الطوية ونقاء الضمري تقدمة إ
 إىل زوةي أسرار احملبنب

شريك حيايت الذي شجعين على االجتهاد لنيل ىذه الدرجة بسماحة وصرب وطيب 
 صدر كل آن وحني

 وأخي كبر  دمح طهر ادفؤاد وأخي صغر أمحد خربا منن 
 الذين شجعوين يف عملية دراسيت
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 شكر و تقدير

ىداية حىت تستطيع الباحثة التحتيم ىذا محدا و شكرا هلل الذي قد أعطاان رمحة  و 
البحث العلمي جيدا. مث صالة وسالما دائمني متالزمني على شفيعنا و قرة أعيوننا 
سيدان و موالان دمحم و على آلو و صحبو أمجعني الذي قد أرشدان من الظلمات إىل 

 النور.
لبحث العلمي. لكتابة ا 3وقد مّن هللا علّي ابالنتهاء إعداد مواد تعليم اإلنشاء 

وىنا يريد الباحث أن يقدم أجزل الشكر وأمثن التقدمي دلن قد ساىم وساعد على كتابة 
 ىذا البحث العلمي، وىم :

الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راىرجو، ادلاجستري مدير جامعة موالان مالك  .1
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

الدراسة العليا جبامعة  عميد كليةدين، ادلاجستري رالكتور احلاج حبالربفيسور الد  .2
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

الدكتور احلاج ولداان وركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان  .3
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

الذي منحين توجيًها و ول الدكتور احلاج شهداء ادلاجستري، ادلشرف األ .4
 تشجيًعا و نقًدا و إشرافًا.

الذي منحين توجيًها و تشجيًعا الثاين  ، ادلشرفالدكتور زيد بن مسري ادلاجستري .5
 و نقًدا و إشرافًا

بصفة خبري  ادلاجستري سيف ادلصطفىالدكتور  وادلاجستري  نور ىاديالدكتور  .6
ت واالقًتاحات والتعليقات يف مواد تعليم التصديقا قّدمان عليمية الذاادلواد الت
 3اإلنشاء 

جامعة سوانن دراجات اإلسالمية رئيس احلاج إيوان زنيح ادلاجستري ابسم  .7
 .جامعة سوانن دراجاتالذي أعطين االستئذان لقيام البحث يف الموجنان 
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انن جامعة سو رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف ابسم األستاذ فاحلني ادلاجستري  .8
 الذي أعطين مداخالت يف عملية البحث دراجات اإلسالمية الموجنان

 خاصة جامعة سوانن دراجات اإلسالمية الموجنان األساتيذ واألستاذات يف .9
إىل األستاذ عارف ويدودو ادلاجستري واألستاذ فخر الرشيخ ادلاجستري واألستاذ 

ت واالقًتاحات الذان أرشداين لنيل البياان تعليم اإلنشاء ابسم معلم 
 والتعليقات يف استكمال ىذه ادلواد التعليمية.

الذين  قسم تعليم اللغة العربيةيف  ادلستوى الرابعالطالب و الطالبات يف  .11
 ذه الرسالةيف ىادلعلومات  لنيل الباحثة ساعدوا

ىم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. وترجو الباحثة زاتقبل هللا إحساهنم وج
ىذا البحث انفعا  ت إلكمال ىذا البحث يف ادلستقبل وعسى هللا أن جيعلاالقًتاحا

 جلميع من حيتاج إليو عامة.للباحثة خاصة و 

 2116مايو  26 ،ماالنج

 

 يشنج يف ننرك
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 نياملشرف منافق
 

 : ةا الطالبهت أعدبعد االّطالع على رسالة ادلاجستري اليت
 عشنا يف نورك:   االسم
 14721113:  التسجيلرقم 

 كتابة البحث العلمي ل 3اإلنشاء مواد تعليم  إعداد:   ادلوضوع
 مية الموجنانجامعة سوانن دراجات اإلسالى طلبة ابلتطبيق عل     

 
 على تقدديو إىل رللس ادلناقشة انوافق ادلشرف

  م2116 مايو 26ماالنج ،
 

                ادلشرف الثاين،     ،ادلشرف األول
 

 
 مسر املجةستر ينزيد اددكتنر         ااحج  شهداء، املجةستر اددكتنر

 196713152111131112رقم التوظيف:         197211162115111111رقم التوظيف: 
 

 االعتماد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 

 

 اددكتنر ااحج  ودداان ورغجدينجات، املجةستر
 197113191998131111رقم التوظيف: 
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 املنافقة وااليتةجد من جلنة املنجقشة

لكتابة البحث العلمي  3مواد تعليم اإلنشاء  إعداد"إّن رسالة ادلاجستري حتت ادلوضوع: 
 جامعة سوانن دراجات اإلسالمية الموجنان " ، اليت أعدهتا الطالبة:طلبة  ابلتطبيق على

 : عشنا يف نورك  االسم
 14721113:  التسجيل رقم

الرسالة أمام رللس ادلناقشة ويقر قبوذلا شرطا للحصول على  قد دافعت الطالبة عن ىذه
 م. 2116يونيو  13 بتاريخ درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية ، وذالك يف يوم اإلثنني،

 ويتكون رللس ادلناقشة من السادات :

 ا مناقشارئيس    الدكتور أمي زلمودة، ادلاجستري
 _______________    196811181994132114رقم التوظيف: 

 مناقشا أساسيا    الدكتور أريل حبر الدين، ادلاجستري
 _______________  197215192113121113لتوظيف: رقم ا

 مشرفا مناقشا    الدكتور شهداء، ادلاجستري
 _______________  197211162115111111رقم التوظيف: 

 مشرفا مناقشا    ر مفتاح اذلدى، ادلاجستريالدكتو 
 _______________   197311122111131112رقم التوظيف: 

 
 االعتماد،

 الدراسة العليا عميد كلية
 

 األستجذ اددكتنر ااحج  حبر اددين، املجةستر
 195612311983131132رقم التوظيف: 
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 ةإقرار ادطجدب
أدانه، وبياانيت كاآليت : أان ادلوقعة  

 عشنا يف نورك:   االسم
 14721113:  التسجيلرقم 

 كتابة البحث العلمي ابلتطبيق علىل 3اإلنشاء مواد تعليم  إعداد:   ادلوضوع
 موجنانجامعة سوانن دراجات اإلسالمية الطلبة    
 

يف ادلاجستري درجة  لحصول علىن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شر  لأبأقر   
حضرهتا وكتبتها ، جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجتعليم اللغة العربية 

وما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال أهنا من  بنفسي
وتبيني أهنا فعال ليست من حبثي فأان أحتمل ادلسؤولية عن ذلك، ولن تكون أتليفو 

جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية تعليم اللغة العربية ادلسؤولية على ادلشرف أو على قسم 
 . احلكومية ماالنج

 ذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلكى

 

 2116ايو م 26 ،ماالنج

 الطالبة ادلقرة،

 
 

 عشنا يف نورك
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 مستخلص ادبحث
لكتابة البحث العلمي ابلتطبيق  3مواد تعليم اإلنشاء  إعداد "، 14721113، يشنج يف ننرك

م. ادلشرف األول: الدكتور 2116جامعة سوانن دراجات اإلسالمية الموجنان " طلبة  على
 تور زيد بن مسري ادلاجستري.احلاج شهداء، ادلاجستري ،ادلشرف الثاين: الدك

 : إعداد مواد التعليم, تعليم اإلنشاء، البحث العلمي.ادكلةجت األسجسية
 

تعليم اإلنشاء ليس كتابة خطية من الكلمات وأساليب اجلمل ادلركبة فقط، بل ىي عملية 
يدة إبداعية نشيطة تفكريية منظمة. أما أىداف تعليمو ىي قدرة الطلبة على تركيب الكتابة اجل

حسب حاجات وكفاءة الطلبة حىت يكون التعليم فعاال وحيصل على الكفاية األساسية. واعدادت 
حسب من حاجات الطلبة واجلامعة الكبرية يف تنظيم كتاب ادلواد اخلاصة لتعبري   الباحثة ىذه ادلواد

 كيف( 1 كتايب احلر ولدليل كتابة خطة البحث والبحث العلمي. أما ادلشكلة من ىذا البحث ىي
جبامعة سوانن دراجات  ادلستوى الرابعلطلبة  لكتابة البحث العلمي 3يتم إعداد مواد تعليم اإلنشاء 

لطلبة  لكتابة البحث العلمي 3مواد تعليم اإلنشاء  ( ما مواصفات كتاب2؟  اإلسالمية الموجنان
مواد تعليم  تابكجودة   كيف (2؟  جبامعة سوانن دراجات اإلسالمية الموجنان ادلستوى الرابع

 جبامعة سوانن دراجات اإلسالمية الموجنان؟ ادلستوى الرابعلطلبة  لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء 
 & Researchيف ىذا البحث ىو منهج البحث والتطوير ) ادلنهج ادلستخدم

Development ويستند ىذا البحث إىل ادلدخل الكيفي والكمي . أما الشكل الذي تستخدمو .)
ىذا الشكل فيها خطوات بسيطة يف  Sugionoشكل سوكيياان ثة يف إجراء ىذا البحث ىو الباح

 ةالباحثة إىل أربع إختارت ،3مواد تعليم اإلنشاء  كتابإجراءات تطوير اإلنتاج. دلعرفة مدى جودة  
جبامعة سوانن دراجات  ادلستوى الرابعطالبة يف  34ويف اجملموعة الصغرية  لتجريبمعلمني ل
. واألساليب ادلستخدمة جلمع البياانت ىي ادلالحظة وادلقابلة لتجربة ادليدانيةامية الموجنان اإلسال

 .  االستبانةو 
تدل ىذه %  85ىي  اجملموعة الصغريةيف العامة  االستبانةنتيجة وانلت الباحثة من 

ئيس قسم رئيس اجلامعة  ور ولو جودة كبرية يف إعداده، على رأي  " ممتجز "النتيجة على مستوى 
العامة من التجربة ادليدانية ىي  االستبانةنتيجة من تعليم اللغة العربية ومعلم اإلنشاء. وانلت الباحثة 

وأن ىذه ادلواد ذلا جودة " ةيد ةدا " تدل ىذه النتيجة على مستوى %  81 /%   79،817
 ومهمة لكتابة البحث العلمي على رأي طلبة قسم تعليم اللغة العربية. بسيطة

 



xi 
 

Abstrak 

 
Isna Finurika,14720013, “ Menyusun Materi Pengajaran Insya’ 3 Untuk Panduan 

Menulis Skripsi pada Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan “ 

2016, Pembimbing 1 : Dr. Syuhada’, M.Pd.I , Pembimbing 2 : Dr. Zeid bin Smeer, 

Lc, M.Pd. I 
 

 

Kata Kunci : Menyusun Materi Ajar, Pengajaran Insya’, Penulisan Skripsi 
 

Pengajaran Insya’ Bukanlah sekedar menulis Kalimat Khot dan tekhnik-tekhnik 

menyusun Kalimat yang tersusun dengan rapi sesuai qowaid saja, Tetapi Pengajaran 

Insya’ adalah proses kreatif dan inovatif yang berhubungan dengan Kegiatan berfikir 

yang tersusun. Adapun Tujuan dari pembelajaran Insya’ ini adalah mengasah kemampuan 

siswa dalam menyusun kalimat yang baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

siswa agar kegiatan pembelajarannya berjalan dengan efektif dan menghasilkan Standar 

kompetensi bagi siswa. Peneliti Menyusun buku ajar ini berdasarkan pada kebutuhan 

mahasiswa dan kebutuhan kampus INSUD untuk menyusun sebuah buku sebagai 

panduan menyusun materi khusus tentang penulisan Proposal dan skripsi. Adapun 

Permasalahan yang peneliti angkat adalah: 1) Bagaimana Langkah-langkah untuk 

menyempunakan penyusunan Materi Pengajaran Insya’ 3 Untuk Panduan Menulis Skripsi 

pada Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan?, 2) Apa Karakteristik 

Khusus dari Materi Pengajaran Insya’ 3 Untuk Panduan Menulis Skripsi pada Mahasiswa 

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan?, 3) Bagaimana Kualitas Materi Pengajaran 

Insya’ 3 Untuk Panduan Menulis Skripsi pada Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat 

Lamongan?  

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian dan 

Pengembangan ( R&D ). Penelitian ini berlandaskan pada Pendekatan Kulalitatif dan 

Kuantitatif. Adapun model yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

Model yang dirancang oleh sugiono karena model tersebut dinilai Peneliti Sederhana 

dalam langkah-langkah pengembangan Produknya. Sedangkan untuk mengetahui Sejauh 

mana kualitas buku Pengajaran Insya’ 3 ini, peneliti memilih 4 dosen sebagai obyek uji 

coba kelompok kecil dan 24 mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

sebagai obyek uji coba lapangan. Pada Penelitian Ini Peneliti Menggunakan 3 Tekhnik 

Pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara dan Angket.  

Dalam penelitian ini Peneliti hanya menguji coba buku pengajaran insya’ ini dalam 

bentuk sosialisasi. Dari Hasil Uji coba Kelompok kecil, Peneliti mendapatkan hasil 

angket untuk mengetahui kulaitas buku ajar ini 85%  hasil tersebut menunjukkan kriteria 

Sempurna dan mempunya kualitas yang bagus menurut ketua Institut Pesantren Sunan 

Drajat Lamongan, Ketua jurusan PBA dan Guru Insya’. Dan  Dari Hasil Uji coba 

Lapangan, Peneliti mendapatkan hasil angket untuk mengetahui kulaitas buku ajar ini 

80% / 79,817%  hasil tersebut menunjukkan kriteria Bagus Sekali dan mempunyai 

kualitas yang cukup bagus dan sangat penting untuk kitab pedoman penuliasan tesis 

menurut mahasiswa Semester 4 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  

 



xii 
 

Abstract 

 
Isna Finurika,14720013, "Designing the Teaching material of Insya’ 3 For 

Thesis Writing Guide on the Student of Institute of Pesantren Sunan Drajat 

Lamongan" 2016, 1
st 

Advisor : Dr. Syuhada’, M.Pd.I, 2
nd

 Advisor : Dr. Zeid 

bin Smeer, Lc, M.Pd. I  

Keyword: Designing the Teaching Materials, Teaching Insya', Thesis Writing 

Teaching Insya’ is not writing a Khot sentence and techniques to arrange 

compose Sentence neatly arranged according to Qowaid only, but the teaching of 

Insya’ is the process of creative and innovative associated with thinking activities 

arranged. The purpose of the Insya’ teaching is to hone the students’ skills in 

arranging a new sentence in accordance with the needs and abilities of students so 

that learning activities can run effectively and produce the standard of competence 

for students. Researcher designed this Teaching material based on the students' 

needs and the needs of the campus of INSUD for designing a book as a guide to 

design a special material about proposal and thesis writing. The problems that the 

researcher adopted were: 1) How do the procedures to Complete preparation of 

Teaching material of Insya’ 3 For thesis writing guide on the Students of Institute 

of Pesantren Sunan Drajat Lamongan ?, 2) What are Characteristics of Teaching 

material Insya’' 3 for thesis writing guide on the students of the Institute of 

Pesantren Sunan Drajat Lamongan ?, 3) How is the quality of teaching material of 

Insya’ 3 for thesis writing guide on the students of the Institute of Pesantren 

Sunan Drajat Lamongan? 

The method of the research was the Research and Development (R & D). 

This research was based on Qualitative and Quantitative Approaches. The model 

used a model designed by Sugiono because the model assessed in the simple steps 

in the development of products and to know the extent to which the quality of the 

teaching book of Insya’ 3, the researcher chosen 4 lecturers as small objects group 

trial and 24 students of fourth semester of Arabic Education department as an 

object field trials. In this study, researcher used 3 Data collection techniques: 

Observation, Interview and Questionnaire. 

The researcher was doing the teaching book of Insya’ in the form of 

socialization in this study. Results of the trial of a small group, researcher found 

the results of a questionnaire that was to determine the quality of this textbook 

showed 85% yield and has the perfect criteria of good quality according to the 

head of the Institute of Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Headmaster of PBA 

majors and Master of Insya’. And From the results of Test Field, researcher found 

the results of questionnaires to determine the Quality of this textbook of 80% / 

79.817% results suggest criteria for good once and had a good quality and very 

important to the book of thesis writing guide by students of Semester 4 of 

Department of Arabic Language Education. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ 

ىي إحدى ادلواد الّدراسية لقد عرف أىل إندونيسيا أن اللغة العربية 
عامل الًتبوية إندونيسيا. ادلؤّسسات الًتبوية سواء كانت حكومية أم  اذلاّمة يف

أىلية. وخاصة يف ادلؤّسسات الًتبوية اإلسالمية ،كانت اللغة العربية تدرس 
ذلا كتاب ادلواد  اللغة العربية موغالبا يف عملية تعليم وتعلّ  1.طلبةضرورية جلميع ال

دلدرس لو أن االلغة العربية تعليم التعليمية كالعناصر األساسية ادلهمة فيها. ويف 
أن للدارس وسيلة بينو وبني ادلدرس. اللغة العربية  مدليل ومرجع. ويف تعلّ 

ويستفيد منها الدارس كثريا وميكنو أن يدرس داخل الفصل وخارجو. وقال 
ليمية لتكمل عناصر التعلم الثالثة ) ادلدرس والطالب وادلواد الفوزان، إن ادلواد التع

 2. (التعليمية
ستماع االتعليم اللغة العربية لو ادلهارات األساسيات األربع منها: يف 

ووجدنا نظام يف تطوير تعليم عناصر ومهارات اللغة  .والكالم والقراءة والكتابة
 ىو يف تعليم اللغة العربية (Separated System)( نظام الفروع 1ية منها : العرب

- ستماعا-صرف-على مواد كثرية منها مادة : ضلو مادة اللغة العربية تنقسما
خط وىلم جار. كل ادلواد ذلا مناىج وخطة -إمالء-زلادثة-مطالعة-إنشاء

ليم سلصوصة. ىذا صة التدريس وكتاب ادلواد وتقومي ونتيجة التعاالتدريس وخ
اجلامعة. مرحلة يف  قسم تعليم اللغة العربية اللغة العربية يفتعليم بالنظام يناسب 

                                                           
1
  Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab,pendekatan,Metode, Strategi, Materi  dan 

Media, ( UIN Maulana Malik Ibrohim : Malang, 2008 ) Hal 158  
، ) ..... مؤسسة إعداد مواد التعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبابراىيم الفوزان، عبد الرمحن بن إ  2

 2(، ص  2002اإلسالم: الوقف 
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ىو نظر ىذا النظام يف تعليم اللغة العربية  (Integrated System)( نظام الوحدة 2
أن اللغة تضم يف وحدة واحدة ومًتابط ليس مكونة مستقلة. لذلك وجدنا مادة 

ىذا النظام يناسب لتعليم اللغة العربية يف  .مي ونتيجة واحدةوخاصة وكتاب وتقو 
 3ادلبتدئ وادلتوسط.ادلستوى 

بني أفاندي يف السابق تعترب اللغة العربية مادة اختصاصية لطلبة كما 
للغة العربية ألهنا مادة أساسية البد من استيعاهبا. وتكون شرطا من قسم تعليم ا

الشروط ادلطلقة للمعلم احملًتف يف عملو وىو تشتمل مجيع ادلهارات اللغوية ىي 
 4 االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.

الكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى ادلهارات اللغوية، على وجو العام 
ىي قدرة الطلبة على االتصال بطريقة الكتابة باللغة العربية، أىداف تعليمها 

وأحد أنواع الكتابة ىو اإلنشاء أي أىداف تعليمها قدرة الطلبة على التعبري عما 
 5ىنو من األفكار وادلشاعر عن طريقة الكتابة. يف ذ

ليس كتابة خطية من الكلمات وأساليب اجلمل ادلركبة  وتعليم اإلنشاء
فقط، بل ىي عملية إبداعية نشيطة تفكريية منظمة. أما أىداف تعليمو ىي 

كيب الكتابة اجليدة حسب حاجات وكفاءة الطلبة حىت على تر قدرة الطلبة 
 6يكون التعليم فعاال وحيصل على الكفاية األساسية. 

مهارة الكتابة  معلمقابلة إىل م بوسيلة مبدئية مالحظة قد قامت الباحثة
جامعة سونان يف  م اللغة العربيةورئيس قسم تعلي أي يسمى مبواد تعليم اإلنشاء

اليت تقع يف مؤسسة معهد اإلسالمية سونان  الموصلان اإلسالمية دراجات

                                                           
3
   Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,( Misykat : Malang, 2012 ), 

Hal 105  
اىيم اإلسالمية ، ) ماالنج : جامعة موالنا مالك إبر تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللولزكية عارفة،   4
 3( ص  2010احلكومية، 

5
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Hal 132 

6
 4ص ، تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللولزكية عارفة،   
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وجدت الباحثة معلومات عن  .وادلشكالت واحلاجات دلعرفة إمكانيات دراجات
ومشكالت عن مهارات اللغوية  تعليم اللغة العربيةقسم يف  نظام الفروعتطبيق 

لطلبة مستوى  3 أي يسمى بتعليم اإلنشاء مهارة الكتابةفيو. وركزت الباحثة يف 
إجراءات لتنظيم و  كدليل 3نشاء تعليم اإلمواد كتاب   مل يوجد(1 :ألن الرابع 

 ماعنه اتتدريبو  ماهب ادلتعلقات ةاصاخل فرداتادلالبحث العلمي و خطة البحث و 
 ادلتعددةيأخذون ادلواد من مراجع  3اإلنشاء مدرسي تعليم ( 2 .كوظيفة اآلخرة

وما أشبو ذلك  العلميات واجملالت ةادلتعددمن اجلامعة الدراسة السابقة  منها : ،
. أن يراجعون الدرس بأنفسهم طلبةالوحيري من ادلنشورات العربية. وذلك يصعب 

يف اللغة اإلندونيسية لضعف االستيعاب  البحث العلمي كتبوابعض الطلبة  وصار 
جامعة سونان اللغة العربية يف  لبة قسم تعليمطحتتاج . لذلك على ىذه ادلهارة

 .3مواد تعليم اإلنشاء  على الموصلان اإلسالمية دراجات
عملية منظمة للتواصل إىل حلول ادلشكالت أو  مي ىوالبحث العل

اإلجابات عن تساؤالت تستخدم فيها أساليب يف االستقصاء  وادلالحظة 
ال معني، وميكن أن تؤدي إىل معرفة ادلقبولة ومتعارف عليها بني الباحثني يف رل

  7. جديدة
جامعة سونان دراجات  لطلبةمهم  3 مواد تعليم اإلنشاء إعدادو 
  امعيةاجل مبادئثالثة  Tri darmaادلبادئ اآلخرة يف  نظر من  ة الموصلاناإلسالمي

رتبت دلاذا  8البحث.( 3جتماعية، ( عملية اال2( عملية التعليمية، 1: منها
 ألن ؟ لكتابة البحث فقط وال ترتب مجيعهم 3تعليم اإلنشاء الباحثة مواد 

                                                           
7
البحث النوعي يف الًتبية  ثائر أمحد غباري، يوسف عبد القادر أبو شندي، خالد زلمد أبو شعري،   

 12(، ص  2011بة اجملتمع العريب،  ، ) عمان : مكتوعلم النفس
8
   KEMENDIKBUD Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Peraturan KEMENDIKBUD 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,( http://sdm.data.kemdikbud.go.id/:  2013) , 

10/01/2016.  

http://sdm.data.kemdikbud.go.id/
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لتعبري  يف تنظيم كتاب ادلواد اخلاصة  كبريةحسب من حاجات الطلبة واجلامعة ال
 تايب احلر ولدليل كتابة خطة البحث والبحث العلمي. ك

 لكتابة البحث العلمي 3إعداد مواد تعليم اإلنشاء الباحثة كتاب رتيب ت
اإلنشاء  معلمو  قسم تعليم اللغة العربيةكما بني رئيس ،   ادلستوى الرابع طلبةل

 الثالثةستوى دلا تبدأ من ادلستوى الثالثة إىل ادلستوى اخلامسة، أما اإلنشاء فيها أن
، وللمستوى العامة والتعرف عن اجلامعة قواعد النحويةالترتيب الكلمة برّكز يف ت

 اخلامسة، وللمستوى ما يتعلق بصناعة الرسالة وادلقالة العربية  ترّكز يف الرابعة
 .والبحث العلمي كيفية تنظيم خطة البحثو  تعبري حرما يتعلق  يفّكز تر و 

إعداد مواد تعليم الباحثة ىذا العنوان " من مشكلة السابقة اختارت 
جبامعة سونان دراجات بالتطبيق على طلبة  لكتابة البحث العلمي  3اإلنشاء 

 ".   اإلسالمية الموصلان
 

 أسئلة البحث .ب 
 جابة على مشكلة البحث باألسئلة اآلتية :سيحاول الباحث اإل

بالتطبيق على  العلميلكتابة البحث  3اإلنشاء مواد تعليم إعداد يتم  كيف .1
 ؟ طلبة جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان

بالتطبيق  لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء مواد تعليم  كتاب مواصفاتما  .2
 ؟ على طلبة جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان

بالتطبيق  لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء مواد تعليم  كتاب جودةما مدى  .3
 ؟ طلبة جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان على
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 هداف البحث والتطويرأ .ج 
 لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء مواد تعليم  إعداد كيفية يتملوصف   .1

 بالتطبيق على طلبة جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان
 لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء مواد تعليم كتاب   مواصفات وصفل .2

 بالتطبيق على طلبة جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان
بالتطبيق  لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء مواد تعليم  كتاب جودة معرفةلت .3

 على طلبة جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان
 

 فوائد البحث .د 
 تتخّلص فوائد ىذا البحث فيما يلي: 

ادلستوى  لطلبة لكتابة البحث العلمي 3اإلنشاء  إعداد مواد تعليم:  النظريّة .1
إعداد مواد ، وأرجو ىذا البحث يكون واحدا من الكنوز العلمي يف  الرابع
 .ادلستوى الرابع طلبةاجلديدة لًتقية مهارة الكتابة ال تعليم

 : ىذا البحث يفيد تطبيقيا : التطبيقّية .2
 : لطلبة (أ 

  طلبةال شاءدلواد تعليم اإلنأن تكون مساعدة 
  الرتفاع محاسة الطلبة يف كتابة البحث العلمي باللغة العربية 

 للمدّرس:  (ب 
  األىداف ادلرجوة ادلقرر إىلتساعد معلم على القيام بتعليمو ولوصول 

 3اإلنشاء يف تعليم 
  بتكاريا يف تعليم اللغة العربية إأن تكون مدّرسا 
  لمستوى الرابعةل بةالكتاحلل ادلشكالت يف تعليم مهارة 

 للجامعة  :  (ج 
  أن تكون توفري ثروة ادلراجع الدراية دلكتبة اجلامعة  
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 للباحثة :  (د 
  تستطيع الباحثة أن تنال تصّور الظروف الًتبوية احلقيقية وأن يطّبق

 النظريات الًتبوية اليت درسها من اجلامعة.
 

 فروض البحث:  .ه 
 لطلبةالتعليم  جودةمهم لتحسني  3 اإلنشاءإن إعداد مواد تعليم 

تناسب حباجة  ألن سونان دراجات اإلسالمية الموصلانجامعة يف  ادلستوى الرابع
وكتابة البحث العلمي باللغة  التعبري الكتايبودوافعهم يف تعليم  وقدرهتم طلبةال

ي ومل يوجد كتاب ادلواد اخلاصة لتعليم اإلنشاء ولدليل تنظيم البحث العلم العربية
 باللغة العربية يف ىذه اجلامعة

 
 حدود البحث .و 

 احلدود ادلوضوعية :  .1
 3مواد تعليم اإلنشاء إعداد حتدد الباحثة موضوع ىذا البحث على 

امعة سونان دراجات اجل يف طلبةل الكتابة / التعبري احلر لتنمية مهارةادلضمون 
 .ة العربية كتابة البحث العلمي باللغ ولتنظيم اإلسالمية الموصلان

 احلدود الزمنية:  .2
 شهرا واحدامدة  على ستقوم الباحثة بالبحث

 احلدود ادلكانية :  .3
 قسم تعليم اللغة العربيةمن  ادلستوى الرابع طلبةيف تقوم الباحثة بالبحث س

 .جبامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان
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 مواصفات المنتج .ز 
 3مواد تعليم اإلنشاء  تصنع اإلنتاج يفمن ىذا البحث أرادت الباحثة أن 

 على وفق مواصفات كما يلي :  لكتابة البحث العلمي ادلستوى الرابع لطلبة
 الكتاب الدراسي أو بشكل مواد التعليماإلنتاج يف ىذا البحث ىو  .1

 أي يسمى بتعليم اإلنشاء دلهارة الكتابة ( Hardcopy) الكتاب الورقي 
 A4الورق  اللغة العربية. أما حجمو

لكتابة  ادلستوى الرابع لطلبة 3مواد تعليم اإلنشاء الباحثة ىذه  تألف .2
يف جامعة يف ضوء ادلنهج الدراسية حلل ادلشكلة التعليمية  البحث العلمي

 . سونان دراجات اإلسالمية الموصلان
وخصائص من ىذا الكتاب ىو وجود التدريب يف كل مكونات البحث  .3

 عنها.واألمثلة الشاملة 
مبدة نصف فصل الدراسي لطلبة  3يستخدم ىذه مواد تعليم اإلنشاء  .4

 ادلستوى اخلامس
جيري عملية التصديق إىل ثالثة خرباء منها اخلبري يف زلتوى ادلواد التعليمية  .5

 واخلبري يف تصميم ادلواد التعليمية واخلبري يف اللغة العربية.
 

 الدراسة السابقة .ح 
 تتعلقون بادلادة الدراسية ىي كما يلي : ةت اآلتيالدراسات السابقا

" تعليم اإلنشاء يف شعبة اللغة العربية باجلامعة  عنوانو 9زكية عارفة  .1
( معرفة  1:  وأىدافو"،  ( ادلشكالت وحلوذلا)  اإلسالمية احلكومية جبمرب

كيفية تعليم اإلنشاء يف شعبة اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
                                                           

9
تعليم اإلنشاء يف شعبة اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب ) ادلشكالت عن  زكية عارفة  
 رسالة(، 2002اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم،  قسم تعليم) ماالنج: كلية الدراسة العليا، ، وحلوذلا (
 ادلاجستري
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شعبة اللغة العربية باجلامعة ( معرفة مشكالت تعليم اإلنشاء يف 2جبمرب. 
يف ىذا  وادلدخل ادلستخدمة :منهجيتواإلسالمية احلكومية جبمرب وحلوذلا. 

نتيجة الطلبة  :ونتائجو، الكيفي بنوع البحث التقييميالبحث ىو البحث 
سلتلفة حسب اختالف كفاءهتم اللغوية وشلارستهم يف التعلم مهما يتعلمون 

طلبة للمادة تؤثر فيها الكفاءة اللغوية وعملية سويا، أي أن نتيجة استيعاب ال
التعليم وشلارسة التعلم. إن الطالب لو كفاءة لغوية جيدة وشلارسة التعلم 
اجليدة نال نتيجة جيدة، وأن الطالب لو كفاءة لغوية جيدة شلارسة التعلم 

 وشلارسة التعلم ادلقبولة نال نتيجة مقبولة، وأن الطالب لو كفاءة لغوية مقبولة
ادلقبول نال نتيجة مقبولة، وأن الطالب لو كفاءة لغوية مقبولة وشلارسة التعلم 
الناقصة نال نتيجة ناقصة، وأن الطالب لو كفاءة لغوية مقبولة وشلارسة التعلم 
اجليدة نتيجة مقبولة، وأن الطالب لو كفاءة لغوية ناقصة وشلارسة التعلم 

ية السابقة، وعملية التعليم، الناقصة نتيجة ناقصة. " وإن الكفاءة اللغو 
: وتعليقات من الباحثة وشلارسة التعلم تؤثر يف نتيجة تعلم دلادة اإلنشاء ".

تعليم عن زكية عارفة  تاختلف ىذا البحث بالبحث السابق ألن حبث
تقييميا  يف شعبة اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية حبثا كيفيا اإلنشاء

إعداد مواد ، وىذا البحث عن وحلوذلا اإلنشاءعن مشكالت يف  تعليم 
حبثا تطويريا  قسم تعليم اللغة العربيةتعليم اإلنشاء لطلبة مستوى الرابع يف 

 عن كيفية تنظيم خطة البحث والبحث العلمي. 
تطوير مادة مهارة الكتابة للمستوى اجلامعي يف "  عنوانو 10أحمد مرادي  .2

ضوء ادلدخل االتصايل ) بالتطبيق على طلبة جامعة أنتساري اإلسالمية 
تطوير وصف كيفية ( 1:  وأىدافو"،  حلكومية بنجارماسني إندونيسيا (ا

                                                           
ماالنج:  ) ،  تطوير مادة مهارة الكتابة للمستوى اجلامعي يف ضوء ادلدخل االتصايلأمحد مرادي عن   10

م(، رللة لسانيات السنة 2014اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم،  قسم تعليمكلية الدراسة العليا، 
 52-34اخلامسة، العدد األول. ص 
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( معرفة 2. مادة مهارة الكتابة للمستوى اجلامعي يف ضوء ادلدخل االتصايل
مادة مهارة الكتابة للمستوى اجلامعي يف ضوء ادلدخل مدى فعالية استخدام 

عن أفكارىم  يف ترقية حتصيل تعلم الطلبة يف قدرهتم على التعبري االتصايل
مادة مهارة (  معرفة مدى فعالية استخدام 3ومشاعرىم كتابيا باللغة العربية. 

يف ترقية دوافع تعلم  الكتابة للمستوى اجلامعي يف ضوء ادلدخل االتصايل
يف ىذا البحث ىو البحث التطويري  ادلنهج ادلستخدمة: منهجيتو والطلبة. 
ليمية دلهارة الكتابة ادلطورة (خصائص ادلواد التع1 :ونتائجو ، التجرييب

( حتصيل 2وء ادلدخل االتصايل من مخس نواحي. للمستوى اجلامعي يف ض
جتربة عن فعالية مادة مهارة الكتابة ادلطورة للمستوى اجلامعي يف ضوء 

( 3. يف مهارة الكتابة طلبةاالتصايل غري فّعال لًتقية حتصيل تعليم الادلدخل 
دلطورة للمستوى اجلامعي يف ضوء ادلدخل االتصايل  ىذه ادلادة مهارة الكتابة ا

ادلالحظة واإلستبانة  ، دلت من حتصيلطلبةفّعال لًتقية دوافع تعليم ال
: اختلف ىذا البحث بالبحث السابق ألن من الباحثة تعليقاتو وادلقابلة، 

اجلامعي  حبث أمحد مرادي عن تطوير مادة مهارة الكتابة ادلطورة للمستوى
ة مهارة الكتابة العامة ال حيدد دخل االتصايل، ذلك البحث دلاديف ضوء ادل

لطلبة مستوى  3إعداد مواد تعليم اإلنشاء وىذا البحث عن  بأي مستويات
الرابع واألىداف من تلك ادلادة ىي إعطاء دليل أو إرشادات لتنظيم خطة 

 . البحث أو البحث العلمي
ادلدخل السياقي وفعاليتو يف تدريس مهارة التعبري "  عنونو 11 سري وحيوني .3

وطن الثانوية اإلسالمية بالتطبيق على مدرسة نور احلرمني هنضة ال)  الكتايب
معرفة فعالية ادلدخل السياقي يف ( 1: وأىداف"،  ( نارمادي بلومبوك الغربية

                                                           
، ) ماالنج: كلية الدراسة  سياقي وفعاليتو يف تدريس مهارة التعبري الكتايبادلدخل العن  سري وحيوين   11

 م(، حبث ادلاجستري2000اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم،  قسم تعليمالعليا، 



11 
 

تنمية مهارة التالميذ مبلء الفراغ يف اجلمل يف مدرسة نور احلرمني هنضة 
معرفة فعالية ادلدخل السياقي يف تنمية مهارة  (2.الوطن الثانوية اإلسالمية
ات يف مدرسة نور احلرمني هنضة الوطن الثانوية التالميذ يف ترتيب الكلم

( معرفة فعالية ادلدخل السياقي يف تنمية مهارة التالميذ يف 3 .اإلسالمية
وصف األشياء أو الصورة يف مدرسة نور احلرمني هنضة الوطن الثانوية 

ادلدخل الكمي ادلستخدم ذلذا البحث ىو  ادلدخل: يتومنهج اإلسالمية.
أن تطبيق ادلدخل السياقي فعال يف تدريس مهارة  :ونتائج .ومبنهج التجرييب

( ( أن تطبيق ادلدخل السياقي فعال يف تنمية مهارة 1التعبري الكتايب. 
( أن تطبيق ادلدخل السياقي فعال يف تنمية 2التالميذ مبلء الفراغ يف اجلمل. 

 ( أن تطبيق ادلدخل السياقي فعال يف3مهارة التالميذ يف ترتيب الكلمات. 
( وعملية التعبري الكتايب 4تنمية مهارة التالميذ يف وصف األشياء أو الصورة. 

  بالعربية هبذا األسلوب تؤدي إىل منّو ميوذلم يف الكتابة وكذلك رغبتهم فيها.
 تاختلف ىذا البحث بالبحث السابق ألن حبث:  وتعليقات من الباحثة

 مهارة التعبري الكتايب ادلدخل السياقي وفعاليتو يف تدريسعن  سري وحيوين
إعداد ، وىذا البحث عن حبثا كميا جتريبيا عن عملية تعليم التعبري ادلوجو 

حبثا  قسم تعليم اللغة العربيةمواد تعليم اإلنشاء لطلبة مستوى الرابع يف 
 .لكتابة البحث العلمي احلر كتايب  عملية تعليم التعبريتطويريا عن 

حب لكتاب التعبري الكتابة ادلصاإعداد "  وعنوان 12 إمام فوزي جائز .4
للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم 

 ( عمر بن اخلطاب العايل بسورابايامعهد جترييب يف ) حبث تطويري  والكتابة
تطوير وتأليف كتاب ادلصاحب لكتاب التعبري للمستوى ( 1:  وأىداف "، 

                                                           
إعداد الكتابة ادلصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم عن  ي جائزإمام فوز   12

اللغة العربية جامعة موالنا  قسم تعليم) ماالنج: كلية الدراسة العليا،  ،اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم والكتابة
 م(، حبث ادلاجستري2011مالك إبراىيم، 
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استخدام مدى فعالية  معرفة (2. األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية
الكتابة ادلصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم 

ادلنهج ادلستخدم ذلذا :  يتومنهج. اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم والكتابة
( إن ىذا الكتاب 1 :ونتائج،  ي جترييبالبحث العلمي ىو منهج تطوير 

النفسية والثقافية واللغوية وقد مر  ة األسسعاادلصاحبة قد مت إعداده مبرا
تأليفها مبراحل ىي: مرحلة مجع النصوص اخلاصة وأمناط التدريبات، مث 
مرحلة ختطيط خريطة العمل، مث مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية )مسّوده(، 
مث مرحلة الكتابة الفعلية )تبيض(، مث مرحلة ادلراجعة الشاملة، مث مرحلة 

( 2، مرحلة جتريب الكتاب، مث مرحلة تعديلو بعد التجريب. تابطباعة الك
إعداد الكتابة ادلصاحب لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة 

معهد عمر بن فعاال لتنمية مهارة الكالم والكتابة الطلبة  تعليم اللغة العربية
 اختلف ىذا البحث:  وتعليقات من الباحثة .اخلطاب العايل بسورابايا

إعداد الكتابة ادلصاحب عن  إمام فوزي جائزبالبحث السابق ألن حبث 
لكتاب التعبري للمستوى األول من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية لتنمية 

جتريبيا عن عملية تعليم التعبري ادلوجو حبثا تطويريا  مهارة الكالم والكتابة
اإلنشاء لطلبة ، وىذا البحث عن إعداد مواد تعليم وتعليم مهارة الكالم

مستوى الرابع يف قسم تعليم اللغة العربية حبثا تطويريا عن عملية تعليم التعبري  
 كتايب احلر لكتابة البحث العلمي.
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 ( 1،1جدول ) 
  خالصة عن الفرق بين هذا البحث والدراسة السابقة

 الباحثة  الرقم
 إبتكار البحث معارضات متساويات وعنوان البحث وسنتو

1 

 ية عارفة زك

تعليم اإلنشاء يف شعبة  
اللغة العربية باجلامعة 

  اإلسالمية احلكومية جبمرب
 ( ادلشكالت وحلوذلا) 

 م2002

 استخدمت
تعليم  الباحثة

اإلنشاء يف شعبة 
اللغة العربية 

  باجلامعة اإلسالمية

  استخدمت
البحث الباحثة 

الكيفي بدراسة 
  التقوميي

 الباحثةوتبحث 
 عن البحث والتطوير

مواد تعليم  إعداد" 
لكتابة  3اإلنشاء 

البحث العلمي " 
طلبة  بالتطبيق على

قسم تعليم اللغة 
باجلامعة العربية 

 اإلسالمية األىلية
 

2 

 أحمد مرادي 
تطوير مادة مهارة  

الكتابة للمستوى اجلامعي 
 يف ضوء ادلدخل االتصايل 

)بالتطبيق على طلبة 
جامعة أنتساري اإلسالمية 

ة بنجارماسني احلكومي
 إندونيسيا (

 م2014
 

 الباحث استخدم
مادة مهارة 

الكتابة للمستوى 
  اجلامعة  

مواد الباحث طور 
التعليم يف ضوء 
 ادلدخل االتصايل

وتبحث الباحثة عن 
مواد تعليم  " إعداد

لكتابة  3اإلنشاء 
البحث العلمي " 

طلبة  بالتطبيق على
مستوى الرابع 

باجلامعة اإلسالمية 
 األىلية
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3 

  سري وحيوني

ادلدخل السياقي وفعاليتو 
يف تدريس مهارة التعبري 
الكتايب ) بالتطبيق على 
مدرسة نور احلرمني هنضة 
الوطن الثانوية اإلسالمية 
 نارمادي بلومبوك الغربية (

 م2000

 تاستخدم
ة عملية الباحث

التدريس يف مهارة 
 التعبري الكتايب 

استخدمت 
الباحثة البحث 

سة الكمي بالدرا
التجريبية دلعرفة 
مدى فعالية 

ادلدخل السياقي 
يف تدريس مهارة 
التعبري الكتايب 
لطلبة مستوى 
 الثانوية اإلسالمية

وتبحث الباحثة 
 البحث والتطوير

دلعرفة مدى جودة 
مستوى الرابع طلبة 

ومعلم قسم تعليم 
باجلامعة اللغة العربية 

 اإلسالمية األىلية
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 تحديد المصطلحات .ط 
لتسهيل فهم ادلصطلحات يف ىذا البحث، ستشرح الباحثة تعريف بعض 

 ادلصطلحات كاآلتية :
إعداد يسمى ترتيبا أو إنتاجا أو تصنيعا ألن مل يوجد كتابة  : إعداد .1

. لذالك ىذه اجلامعة حتتاج  3نشاء أو دلادة اإل دلهارة الكتابة ةادلواد اخلاص
 .لدليل يف كتابة البحث العلمي 3مواد تعليم اإلنشاء كتاب 

زلتوى تعليمي نرغب يف تقدميو بغرض حتقيق أىداف تعليمية  : التعليم مواد .2
 13يف علم ما. طلبةمعرفية أو مهارة أو وجدانية أو ادلضمون الذي بتعلم ال

ىو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذي يسري وفق خطة متكاملة  : اإلنشاء .3
سو للوصول بالطالب إىل مستوى ميكنو من ترمجة أفكاره ومشاعره وأحاسي

 ركزتو  14. ومشاىدتو وخرباتو احلياتية بلغة سليمة وفق نسق فكري معني
 لكتابة البحث العلمي لطلبة مستوى الرابع. 3الباحثة يف تعليم مواد اإلنشاء 

مة للتواصل إىل حلول ادلشكالت أو ىو عملية منظ البحث العلمي : .4
اإلجابات عن تساؤالت تستخدم فيها أساليب يف االستقصاء  وادلالحظة 
ادلقبولة ومتعارف عليها بني الباحثني يف رلال معني، وميكن أن تؤدي إىل 

  15معرفة جديدة. 

                                                           
ادلناىج وتأصيلها، مذكرة الدورة التدريسية دلعلمى اللغة العربية  يفت دراساحسن عبد الرمحن احلسن،   13

 111ه، ص 1434( االسالمي ، ) د.ن، مؤسسات الوقف يف الربنامج اخلاص

  (  1095) بريوت:دار النفائس،  ،خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف زلمود معروف  14
 102ص 

15
يف الًتبية  البحث النوعي ثائر أمحد غباري، يوسف عبد القادر أبو شندي، خالد زلمد أبو شعري،   

 12، ص وعلم النفس
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المواد التعليمية إعداد:  المبحث األول

 المواد التعليمية إعداد مفهوم .أ 
 ِإف َْعالً  –يُ ْفِعُل -على وزن أَف َْعلَ  اادً دَ عْ إِ  – د  يُعِ  -د  من لفظ أَعَ إعداد 

أي  2أي أعّده ألمر: ىّيأه لو واحضره. 1مبعٌت للتعدية حنو : أََعَدْدُت الكتاب،
عملية إعداد ادلواد التعليمية ىي يف األساس عملية علمية تربوية ، إذاً فهي عملية 

ادلستم دة من اجملالت اليت ينبغي أن  تقوم على رلموعة من األسس وادلبادئ
 .تعاجل يف ادل واد التعليمية

ادلواد التعليمية ىي رلموعة من الوسائل أو أداة التعلم حيتوي على مواد 
التعلم، و األساليب، وحدود البحث، و كيفية تقومي الدراسي الذي صّمم 

من  بشكل منهجي وجذابة من أجل حتقيق األىداف ادلرجوة وىي الكفاءة
الطالب بكل تعقيداهتم. وتشمل ادلواد عن الكتاب ادلقرر ومواد قرائية مساعدة، 
تساعد الطالب على اختبار مدى استيعابو للمادة ىذا يوضح أن فهم ادلواد 

ينبغي أن تكون مصممة و مكتوبة بالقواعد الصحيحة دلساعدة ادلعلم  التعليمية
 ٖيف عملية التعلم.

زيادة الوقت للمعلم لتوجيو الطالب  ادلواد التعليميةأما األثر اإلجيايب يف 
يف عملية التعلم، ومساعدة الطالب على اكتساب ادلعارف اجلديدة من مجيع 

                                                           
مبانج ، دون السنة هان : جو مكتبة الشيخ سامل بن سعد نب، )األمثلة التصريفيةزلمد معصوم بن علي،   ٔ

  ٙٔ( ص 

 ٜٔٗص ، )ٕٓٓٓادلشرق : بَتوت،  دار(، و اإلعالم ةاللغ قاموس ادلنجد يف لوف،علوئس م  ٕ
3
 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. )Padang :Akademia. 2013(. 

Hlm. 1-2. 
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دلواد التعليمية، و يتم دور ادلعلم كادلصدر ادلصادر أو ادلراجع اليت تستخدم يف ا
األول للمعرفة. مواد تعليمية ل حتتوي على مواد فحسب، بل حيتوي أيضا على 
معرفة ادلهارات وادلواقف اليت حيتاجها الطالب لدراستها لتحقيق مستوى زلدد 

 سلفا من حكومة الكفاءات. اجملال الثالث من اختصاص الواردة يف التدريس.
 

 المواد التعليمةإعداد أهمية  .ب 
تش   كل ادل   واد التعليمي   ة عنص   را أساس   يا م   ن مكون   ات ادل   نهج، فه   ي إح   دى 
رك   ائاه األساس   ية يف أي مرحل   ة التعل   يم. فم   ن خ   الل زلت   واه اللغ   وي والثق   ايف تتحق   ق 
األى  داف ال  يت نري  د حتقيقه  ا م  ن العملي  ة التعليمي  ة، باإلض  افة إ  ادلكون  ات األخ  رى 

 ٗوطرق تدريس. ةنشطأللمنهج من 

ادل   دارس  -بالنس   بة إ  أح   وال تعل   يم اللغ   ة العربي   ة يف ادل سس   ات التعليمي   ة 
م  واد التعل  يم. وم  ن ىن  ا  يف إندونيس  يا، أن الكت  اب التعليم  ي يع  د أى  م -واجلامع  ات 

ه، ولسيما تلك ادلواد اليت تعٌت بتعليم اللغة العربي ة إعدادفإن ادلربُت يوصون بالعناية ب
 لغَت الناطقُت ب ها.

والكت   اب ى    و الوع    اء ال   ذي حيم    ل ادلعلوم    ات وال اى   ات ادل    راد  رس    ها يف 
واحلق ائق، وى و  التالميذ ليس فقط للتالميذ بل للمعلمُت أيضا، فهو ديدىم باخلربات

 مصدر ثقايف ذلم.

ويف احلالت اليت ل يتوافر فيها ادلعلم الكفء، تاداد أمهية الكتاب يف س د 
ىذا النقص، مما جيع ل حاجتنا إ  كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا 
حاج ة ضرورية وملح ة, يقودنا لتحقيقها تط لع إ  إجن  از ىذه الكتب على أسس 

                                                           
، ) الرياض : دار أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هبا ناصر عبد اهلل وعبد احلميد عبد اهلل، ٗ
 .ٚ(، ص  ٜٜٔٔالغايل، 
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علمية مدروس ة ، ذلك أن الكتاب يف حالتنا ىذه )ليس رلرد وسيلة معينة على 
التدريس فقط، وإمنا ىو صلب التدريس وأساسو ألنو ىو الذي حيّدد للتلميذ ما 
يدرس و من موضوعات، وىو الذي يبقي عملية التعليم مستم رة بينو وبُت نفس و، إ  

 ٘أن يصل من ها إ  ما ي ريد(.
 

 المواد التعليمة إعدادوظائف  .ج 
 6ادلواد التعليمة ذلا وظيفتان أساسيتان، كما يلي: وظائف إعدادإن 

 ىا وظائف ادلواد التعليمة دلن يستفد ( أ
. ت  وفَت الف  رص الدراس  ية عن  د التعل  يم: أ( وظ  ائف ادل  واد التعليم  ة للمعل  م (ٔ

ملي      ة ترقي      ة الع. ج( تغي      َت دور ادلعل      م، م      ن ادلعل      م إ  الواس      طةب( 
ك دليل ادلعل م ليوج و العملي ة التعليمي  ة، . د(  التعليمي ة إ  التعل يم األفع ال

كوسيلة التقومي يف حصول جن اح . ه(  وحيتوي معايَت الكفاءات ادلدروسة
 .التالميذ يف تعلمهم

يستطيع التلميذ التعلم بدون ادلعلم أم : أ( وظائف ادلواد التعليمة للتلميذ (ٕ
ومكان على م ا  تيع التلميذ التعلم يف أي وقيستط. ب( زمالءه األخر

يس   تطيع التلمي   ذ . د( يس   تطيع التلمي   ذ ال   تعلم بق   در كفاءات   و. ج( ش   اء
تس    اعد التلمي    ذ . ه( تعل   م ال    درس حس   ب تتابع    و ال   ذي يري    ده بنفس   و

ك     دليل التلمي     ذ يف العملي     ة . و(  ليك     ون مس     تقال بنفس     و عن     د ال     تعلم
ل   يت حت   دد للتلمي   ذ م   ا يدرس   و يف ، وحيت   وي ادلع   ايَت الكف   اءات االتعليمي   ة

 .التعلم

                                                           
، )الرياض: مكتبة ادللك، إضائات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبان إبراىيم الفوزان، عبد الرمح ٘
 .ٓٗ-ٜٖص.  (،ٕٔٔٓ

6
 Andi Pastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, ( Yokyakarta: Diva Press, 

2011) , Hlm. 24-25 
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 جية التعليمية ادلواد التعليمة لإلسًتاتي وظائف ( ب
س  ًتاتيجية التعليمي  ة ادلس  تخدمة ذل  ا ث  الث إن وظائفه  ا ادل سس  ة م  ن اإل

 وظائف، منها:

كادلص در التعليم ي : أ(   وظائف ادلواد التعليمة يف عملية التعليم الفص لية (ٔ
ك ادلواد ادلص احبة يف أداء . ب(  العملي ة التعليمي ةاألساسي، والضابط يف 

 العملية التعليمية
كالوس يلة األساس ية أ(   : وظائف ادلواد التعليمة يف عملية التعل يم الفردي ة (ٕ

ادلس   تخدمة يف تص   ميم ومراقب    ة  ك   الدة. ب(  يف عملي   ة التعل   يم الفردي   ة
كالوس   يلة ج(  . التالمي   ذ يف العملي   ة التعليمي   ة لني   ل ادلعلوم   ات ادلدروس   ة

 التعليمية ادلصاحبة األخرى
تح   دة كادل   ادة ادل: أ(   ةتعل   يم اجملموع   وظ   ائف ادل   واد التعليم   ة يف عملي   ة ال (ٖ

كادل   ادة ادلص   احبة للم   ادة األساس   ية، . ب(  ةبالعملي   ة التعليمي   ة اجملموع   
 .وتصمم جيدا فرقت دافعية التالميذ عند التعلم

 
 المواد التعليمة إعدادأهداف  .د 

اذلدف م ن إع داد ادل واد التعليمي ة وتنايمه ا أن يك ون معي ار ادل دى إن 
والتتابع متوافرا فيه ا، يي ث يس تطيع ال دارس أن يتق دم يف الس يطرة عل ى مه ارة 
اللغ  ة وثقافته  ا م  ن خ  الل ادل  واد ادلتنوع  ة اللغوي  ة والثقافي  ة، ب  دون فج  وات ب  ُت 

مر ومتتابع يف ت رابط ادلهارات، ييث ت دي كل مهارة إ  ما يليها بشكل مست
عض  و زلك  م. وى  ذا يقتض  ي تق  دمي األس  هل، فالس  هل، فالص  عب فاألص  عب، 
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والق دمي اسس  وس عل ى اجمل  رد وادلعن  وي، وتق دمي م  ا جي  ذب ال دارس ويفي  ده، وم  ا 
  7يرتبط باىتماماتو وأىدافو من دراسة اللغة وثقافتها، وىذا يقتضي : 

أن تس  اعد ادل  واد ادلقدم  ة عل  ى النم  و ادلس  تمرة وادلتت  ابع يف تعل  م مه  ارات  (ٔ
 اللغة وثقافتها.

 أن تتنوع فيها الصور وادلواد واألنشطة الثقافية واللغوية  (ٕ
 عود فيها مستويات السهولة والصعوبة وتتدرجأن تت (ٖ
أن يك   ون است   وى ج   ذابا ونافع   ا للمتعلم   ُت، وزلقق   ا أل راض   هم العام   ة  (ٗ

 واخلاصة من دراسة اللغة الثانية.
 

 المواد التعليمة إعدادفوائد  .ه 
 8 ادلواد التعليمة ذلا نوعان كما يلي: إعدادإن فوائد 

ادلعلم لو ادلواد التعليمية ادلساعدة يف أداء العملية : أ(  الفوائد للمعلم (ٔ
ديكن أم يقدم ادلواد التعليمية كعمل ذي قيمة لايادة رقم . ب( التعليمية

ادلعلم، إذ طبع زيادة حصيلة ادلال عند . ج( انتماء ادلعلم ألجل رفع الرتبة
 عملو كالكتاب ادلدرسي وىلم جرى

ين   ال ن األنش   طة الدراس  ية أج   ذاب وأفع   ال. ب( تك   و : أ(  الفوائ  د للتلمي   ذ (ٕ
. التلمي  ذ فرص  ة ال  تعلم أكث  ر م  ن لزم، نس  تقر بنفس  و حت  ت إش  راف معلم  و

 يسهل التلميذ يف تعلم كل من الكفاءات ادلرجوةج( 
 
 
 

                                                           
، اجلاء األول، ) مكة : العربية للناطقُت بلغات أخرىادلرجع يف تعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة،   ٚ

 ٖٕ٘( ص.  ٖٕٓٓجامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، 
8
 Andi Pastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Hlm. 27-28 
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 المواد التعليمية إعداد أسس .و 
رأى ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل " قبل يعدد ادلادة 

 التعليمية يلام علينا أن يعرف األسس كما يلي :
 األسس الثقافية الجتماعية  .ٔ

كتب لتعليم مهارة الكتابة لألجانب فينبغي أن يكون لو   إعدادعند 
نا ذلك من طابع اجتماعي وثقايف إسالمي، مبعٌت أنو خيدم لغتنا وثقافت

 ٜخالل مراعاة اآليت :
 أن يكون زلتواه عربيا إسالميا.   (ٔ
التعليمي للكتاب عناصر الثقافة ادلادية وادلعنوية  ادلوادأن يتضمن  (ٕ

 جانب.األ الدارسُتبصورة تناسب وأ راض 
ضرورة الىتمام بالًتاث العريب وخصائصو اليت على رأسها الطابع   (ٖ

 اإلنساين ورفع مكانو العلم والعلماء.
 الدارسُتانتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات وتناسب مع   (ٗ

 واىتمامهم من تعلم اللغة العربية . 
 التدرج يف تقدمي الثقافة من اسسوس إ  ادلعنوي.  (٘
الىتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة  (ٙ

األجانب إن وجدت وتعديل ال اىات السلبية  الدارسُتعند 
 حنوىا. 

 مراعاة التغيَتات الثقافة والجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا.  (ٚ
 تقدمي صورة من عموميات الثقافة العربية وخصوصياهتا. (ٛ
  أ راضا من تعليم اللغة والثقافة. سُتمدر أن لل  (ٜ

 بال اىات اإلسالمية والعلمية ادلناسبة.  الدارسُتتايد  (ٓٔ

                                                           
 ٕٚ-ٕٙص   ،الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هبا إعدادأسس  ناصر عبد اهلل وعبد احلميد عبد اهلل،  ٜ
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 احًتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدىا  (ٔٔ
مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتاب ادلدرسي مبا يتناسب مع   (ٕٔ

 عمر الدارس ومستواه الفكري والثقايف. 
 على عملية التطبيع الجتماعي الدارسُتدة مساع  (ٖٔ

 األسس السيكولوجية / النفسية .ٕ
 :ٓٔ دراسي، ىيلالكتاب ا إعدادشروط النفسية اليت جيب مراعاهتا عند 

 فكريا. الدارسُتأن يكون الكتاب مناسبا دلستوى  (ٔ
 أن يراعى مبدأ الفروق الفردية.   (ٕ
أن يثَت يف الدرس التفكَت ويساعد على تنمية مبا يساعده على   (ٖ

 اكتساب اللغة العربية. 
 . قدرهتمأن تبٌت ادلادة العلمية وفق استعدادات الدارسُت و   (ٗ
 أن يشبع دوافعهم ويرضى ر بتهم ويناسب ميوذلم. (٘
 النفسية.  الدارسُتأن يكون ادل لف على علم خبصائص   (ٙ
 أن يراعى عند التأليف ادلرحلة العمرية اليت ي لف ذلا.  (ٚ
 أن ت لف كتب ادلوىوبُت يف الذكاء.  (ٛ
مشكلة حياول التغلب  سيار ادلادة ادلقدمة يف الكتاب الدأن هتيئ   (ٜ

 عليها عن طريق تعلم اللغة. 
 س على استخدام اللغة يف مواقفها الطبيعية. در أن حتفا ادلادة ادل (ٓٔ
 أن يراعى التكامل يف ادلادة بُت الكتاب األساسي ومصاحباتو.  (ٔٔ
أن يقدم مادة علمية من ادلواقف احلياتية اليت تساعد الدارس  (ٕٔ

 ناطق األصل اللغة. على التكيف مع ال

                                                           
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لناطقُت بلغات أخرى. زلمود كامل ناقة ورشد أمحد طعيمة،   ٓٔ

 ٜٖ-ٖٛ(. ص ٖٜٛٔ، القرى: مكة ادلكرمة ) جامعة أم ،تقوديو-حتليلو-هإعداد
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أن يعُت الكتاب على تكوين ال اىات والقيم ادلر وب فيها  (ٖٔ
 الدارسُتلدى 

 األسس اللغوية والًتبوية .ٖ
يقول رشدي أمحد طعيمة وزلمود كامل ناقة، أن األسس اللغوية 
اليت ينبغي أن تراعى عند وضع ادلواد التعليمية األساسية لتعليم مهارة 

 ٔٔناطقُت هبا ىي :الكتابة لغَت ال
 أن تعتمد ادلواد مهارة الكتابة الفصحى لغة ذلا (ٔ
أن تعتمد ادلواد على اللغة األساسية يف قائمة ادلفردات شائعة  (ٕ

 معتمدة
ادلقدمة بادلفاىيم واحلقائق اليت أثبتها أن يلام يف ادلعلومات اللغوية  (ٖ

 الدراسات اللغوية احلديثة
أن تراعى الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوي )  (ٗ

 مجع الضمائر مثال (
أن تكون اللغة ادلقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي  (٘

 تقدم اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها.
 واد على تصور واضح دلفهوم اللغة وتعلمهاأن تبٌت ادل (ٙ
 أن تتجنب ادلواد استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. (ٚ
أن تعاجل ادلواد ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات  (ٛ

 واجلمل ذات ادلعٌت.
 أن تعاجل ادلواد اذلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها. (ٜ

 حرف أن تعٌت بالرما والصوت لكل (ٓٔ
 أن تبدأ ادلواد بالكلمات واجلمل ليس باحلروف  (ٔٔ
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 أن تاهر العناية بالنرب والتنغيم (ٕٔ
  ظاىرة الشتقاق بعنايةأن تعاجل (ٖٔ
 أن تعتمد ادلواد على الًتكيب الشائعة الستعمال (ٗٔ
أن تتجنب ادلواد القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة  (٘ٔ

 الستخدام
 يب ادلقصود ويتم التدريب عليو.أن يربز الًتك (ٙٔ
 أن تأخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبَتا (ٚٔ
 أن تعتم بعالمات الًتقيم من أجل إظهار التنغيم (ٛٔ
ادلادة الكتابة بنتائج الدراسات اللغوية  إعدادأن يستعان يف  (ٜٔ

 التقابلية
أن تلتفت إ  ادلشكالت اللغوية اليت تربزىا الدراسات  (ٕٓ

 .والبحوث
 

 المواد التعليمية إعدادمراحل  .ز 
 اختيار ادلواد التعليمية معايَت  .ٔ

قدم اخلرباء رلموعة من ادلعايَت اليت دتكن أن ختتار يف ضوئها زلتوى 
، إذا إهنا أكثر ادلوادادلنهج، إل أننا ن ثر األخذ مبعايَت نيكولس لختيار 

قا مبجال تعليم العربية صاكثر التصلة بربامج تعليم اللغة الثانية ومن مث أ
 ٕٔ للناطقُت بلغات أخرى.

 ٖٔ:يذكر " نيكولس " رلموعة من ادلعايَت جنملها فيما يلي 

                                                           
ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة. على أمحد مدكور. إديان أمحد ىريدة ،    ٕٔ

 ٕٕٚ( ص.  ٕٓٔٓ، ) القاىرة: دار الفكر، للناطقُت بلغات أخرى

 ٖٕٓ، اجلاء األول،  ص. ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىدي أمحد طعيمة، رش  ٖٔ
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واقعيا  يكون عندما اصادق ادلواد : يعترب ( Validity)  معيار الصديق (أ 
 فضال عن دتشيو مع األىداف ادلوضوعية. ،وأصيال وصحيحا علميا

 ذا ما يكون عندا مهم ادلواد يعترب :(  Significance) معيار األمهية  (ب 
ادلعرفة  مياديناجلوانب ادلختلفة من  تغطيةمع  الب،قيمة يف حياة الط
بتنمية ادلهارات العقلية وأساليب تنايم ادلعرفة  اهتمموالقيمة وادلهارات 

 .لديو أو ال اىات اإلجيابية
ا مع متمشي ادلواديكون  :(  Interests)  معيار ادليول أو الىتمامات (ج 

عندما خيتار على دراسة ىذه الىتمام وادليول الطالب  اتاىتمام
 .فيعطيها األولوية دون التضحية بالطبع مبا يعترب مهما ذلم 

للتعليم  قابال ادلواديكون  :(  Learn Ability)  لتعليملقابلية المعيار  (د 
متمشيا مع الفروق الفردية  عندما يراعى قدرات الطالب، ويكون

 دلبادئ التدرج يف عرض ادلواد التعليمية  ، مراعيابينهم
يشمل  عندماجيدا  ادلواد يكون :(  Universality)  ادلعيار العادلي (ه 

أمناطا من التعليم ل تعًتف باحلدود اجلغرافية بُت البشر، وبقدر ما 
الصيغة اسلية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلية بالعامل  ادلواديعكس 

وتعٍت أن ادلواد التعليمية ادلختارة اليت لبد من  ولو.ادلعاصر من ح
يعلمها ادلدرس ويتعلمها الطلبة حتتوي على ادلواد التعليمية اليت حتقق 

 مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية.
وعند ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ينبغي على كل 

 ٗٔعينيو اآلتية :  ادلواد التعليمية أن يضع نصب عدادمن يتصدى إل
 دلاذا يكتب ؟ ( أ

                                                           
، ص. الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هبا إعدادأسس ، الغايل وعبد احلميد عبد اهللعبد اهلل  ناصر  ٗٔ

ٚٛ-ٚٚ 
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ويقصد بو حتديد اذلدف من الكتابة، وينبغي أن يكون ىذا اذلدف 
 واضحا يف ذىنو عند كتابة كل مجل بل عند كتابة كل مفردة 

 يكتب ؟دلن   ( ب
ويقصد بو حتديد مسات ادلتعلمُت الذين يكتبون ذلم ومعرفة 
مستواىم اللغوي وخلفياهتم الثقافية وخصائصهم النفسية والعقلية، 

 باإلضافة إ  معرفة دوافعهم التعليمية.
 ماذا يكتب ؟  ( ت

ويقصد بو نوع ادلادة الثقافية واللغوية والعلمية اليت يريد 
 تقدديها للدارسُت.

 كيف يكتب ؟ ( ث
ويقصد بو الطريقة واإلجراءات اليت يتبعها ادل لف يف 

 الكتابة وصول للهدف ادلنشود.
 تنايم ادلواد التعليمية .ٕ

 ٘ٔ:ين لتنايم ادلواد، منها اخلرباء تصور يطرح 
 ادلوادتقدمي : ويقصد بذلك (  Logical Organization)  التنايم ادلنطقي (أ 

مرتبا يف ضوء ادلواد ذاهتا. أي مراعاة الًتتيب ادلنطقي للمعلومات 
يف ىذا التنايم و وادلفاىيم بصرف النار عن مدى قابلية الطالب لذلك. 

عقد، ومن السهل إ  الصعب، تراعى مبادئ التدريج من البسيط إ  ادل
 وىكذا ..........ومن القدم إ  احلديث ......

                                                           
ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة. على أمحد مدكور. إديان أمحد ىريدة ،   ٘ٔ

 ٕٖٕص.  ، بلغات أخرىللناطقُت
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تقدمي  ويقصد بذلك:  اخلاص باحتياجات الطالب النفسيةالتنايم   (ب 
يف ضوء حاجات الطالب وظروفهم اخلاصة، وليس يف ضوء  ادلواد

 طبيعية ادلواد وحدىا. ول يلام  ىذا التنايم بالًتتيب ادلنطقي للمادة.
التنايم اسوري : جاء التنايم اسوري للمناىج مستفيدا من ماايا   (ج 

عيوهبما، لذلك نادى بأن يكون زلور التنايمُت السابقُت ومتخطيا 
 رلرد ميوذلم. ل الدارسُتالدراسة ىو حاجات 

ادلواد، تتلخص ىذه ادلعايَت تنايم ل Tylerاقًتحها تايلر  ادلعايَت اليت مازالتو 
 ٙٔ: ىييف ثالثة 

: يقصد بو العالقة الرئيسية بُت خربات  Continouity الستمرارية (أ 
طالب ادلنهج، ييث ت دي كل خربة إ  إحداث أثر معُت عند ال

 تدعمو اخلربة التالية.
: ويقصد بو بناء اخلربات فوق بعضها البعض،  Sequence التتابع  (ب 

سل يف عرض ادلهارات، وأن تستفيد كل منها لوأن يكون ىناك تس
 مما سبقها ت دي دلا يلحقها.

: وىو العالقة األفقية بُت اخلربات حيث Integration التكامل  (ج 
 يكمل كل منها األخرى

 
 
 
 
 

                                                           
، اجلاء األول، ) مكة : ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   ٙٔ

 ٕٔٔ، ص جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية
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 تعليم اإلنشاءالمبحث الثاني: 
 مفهوم اإلنشاء .أ 

اإلنشاء ىو عمل لغوي دقيق بالكتابة مراع للمقام ومناسب دلقتضى 
على اللغة كوسيلة للتفكَت احلال. وديكن تعريفو إجرائيا بأنو القدرة على السيطرة 

 ٚٔ والتعبَت والتصال. ويتضمن ما يلي :
 إدراك نوعية ادلوضوع وحدوده ودتييا ما ىو مناسب أو  َت مناسب لو (ٔ
 مهارات التحرير العرب يف التعبَت الكتايب (ٕ
 سالمة أسلوب صرفيا وحنويا (ٖ
 سالمة ادلعاين واحلقائق وادلعلومات (ٗ
 محال ادلبٍت وادلعاين (٘

ى معروف أن اإلنشاء ىو العمل ادلدرسي ادلنهجي الذي يسَت وفق ير 
خطة متكاملة للوصول بالطالب إ  مستوى ديكنو من ترمجة أفكاره ومشاعره 

 ٛٔوأحاسيسو ومشاىدتو وخرباتو احلياتية بلغة سليمة وفق نسق فكري معُت.
 أهداف تعليم اإلنشاء .ب 

 ٜٔ منها : تعليم التعبَت التحريري أو اإلنشاءب أىداف العامة
مجع ادلعلومات ادلناسبة لو من ادلراجع أو فهم نوعية ادلوضوع، وحدوده، و  (ٔ

 ستماعادلعلومات عن طريق القراءة أو المصادر 
 سالمة التهجي والكتابة السليمة الواضحة اجلميلة (ٕ
 سالمة األسلوب حنويا وصرفيا (ٖ

                                                           
 ٕٙٙ( ص  ٕٕٓٓ، ) القاىرة : جار الفكر العريب، لغة العربيةتدريس فنون العلى أمحد مدكور،   ٚٔ

لنا مالك إبراىيم اإلسالمية ، ) مالنج : جامعة مو تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللولزكية عارفة،   ٛٔ
 ٕ٘( ص  ٕٓٔٓاحلكومية، 

( ص  ٕٓٔٓدار ادلسَت للنشر والتوزيع، :  عمان، ) دريس اللغة العربيةطرق تعلى أمحد مدكور،   ٜٔ
ٕٖٓ 
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 سالمة ادلعاين واحلقائق وادلعلومات ادلعروضة كتابيا (ٗ
 .وعتكامل ادلعاين ومشوذلا لكل جوانب ادلوض (٘
 .منطقية العرض للمعاين واألفكار (ٙ
 .مجال ادلعاين وادلبٍت (ٚ
اتساق ادلعاين واألفكار ادلعربة عنها مع التصور اإلسالمي حلقائق األلوىية  (ٛ

 .والكون اإلنسان واحلياة
زلمد ف اد احلوامدة أن أىداف من تدريس و ورأى راتب قاسم عاشورا 

 ٕٓالتعبَت احلر أو اإلنشاء منها :
دتكُت التالميذ من التعبَت عن حاجاهتم ومشاعرىم ومشاىدهتم وخرباهتم  (ٔ

 بعبارة سليمة صحيحة.
ألفاظ وتراكيب إلضافتو إ  حصيلتهم  تاويد التالميذ مبا حيتاجونو من (ٕ

 اللغوية واستعمالو يف حديثهم وكتاهبم.
يعمل التعبَت على إكساب الطالب رلموعة من القيم وادلعارف واألفكار  (ٖ

 وال اىات السليمة
هتيئو التالميذ دلواجهة ادلواقف احلياتية ادلختلفة اليت تتطلب فصاحة نفسية  (ٗ

 وحاجاهتا كتابيا
ة التفكَت وتنشيطو وتنايمو والعمل على تغذية خيال التلميذ بعناصر تنمي (٘

 النمو والبتكار.
 أسس تعليم اإلنشاء .ج 

تعبَت بمن ادلبادئ واحلقائق اليت ترتبط  رلموعةقصد هبذا األسس ي
 يف دروس التعبَت، وقف على فهمها وترمجتها إ  عمل جناح ادلعلمُتتيو  التالميذ

                                                           
:  ، )عمانأساليب تدريس اللغة العربية بُت النارية والتطبيق، اتب قاسم عاشورا وزلمد ف اد احلوامدةر   ٕٓ

 ٜٛٔ( ص  ٕٓٔٓدار ادلسَت للنشر والتوزيع، 
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وانتقاء األساليب والطرائق اجليدة لتناوذلا  ادلالئمة وعاتمن حيث اختيار ادلوض
 . يف الصف وبالتايل يتوقف عليها جناح التالميذ وتقدمهم يف التعبَت

وعند راتب قاسم عاشورا وزلمد ف اد احلوامدة إن األسس اليت ت ثر يف 
: أسس نفسية، وأسس  ثالثة أنواع منهاتعبَت حر أو كتابة اإلنشاء التالميذ 

 ٕٔ بية، وأسس لغوية.تر 
 األسس النفسية .ٔ

 دييل التالميذ الصغار إ  التعبَت عن خرباهتم ومشاىدهتم (أ 
   اسسوسات ونفورىم من ادلعنويات ميل األطفال إ  (ب 
لميذ يف التعبَت وتشتد محاسة لو، إذا وجد احلافا والدوافع يساىم الت (ج 

 الذي حيفاه على التعبَت
يقوم التالميذ أثناء التعبَت بعدة عمليات ذىنية فهو يسًتجع ادلفردات  (د 

بالعودة إ  ثروتو اللغوية ليتخَت من بينها األلفاظ اليت ي دي هبا فكرتو 
 وىذه العملية تسمى التحليل.

عض األطفال باخلجل واخلوف من ادلعلم واجلو ادلدرسي، وىذا يتسم ب (ه 
 عائد إ  نوع الًتبية اليت ريب هبا التلميذ

ميل التالميذ إ  تقليد وىذا يعٍت أن ديثل ادلعلم لتالميذه القدرة يف   (و 
 وسلوكو ماهره

 األسس الًتبية .ٕ
ات واختيار إشعار الطالب باحلرية يف التعبَت يف اختيار بعض ادلوضوع (أ 

 ادلفردات والًتاكيب يف أداء أفكاره

                                                           
ص ، أساليب تدريس اللغة العربية بُت النارية والتطبيق، ف اد احلوامدة راتب قاسم عاشورا وزلمد  ٕٔ

ٜٜٔ 
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ومادام التعبَت من األ راض اذلامة اليت حيققها تعلم اللغة ومادام كل   (ب 
 درس من دروس اللغة فيو رلال للتدرب على التعبَت.

اخلربة السابقة لكتابة عن أي موضوع ضرورية ومهمة، إذ ل يستطيع   (ج 
 عرفة لو بو.ل م شيءالتلميذ أن يكتب عن 

 األسس اللغوية .ٖ
 من التعبَت الكتايب يف استعمال عند األطفال التعبَت الشفهي أسبق (أ 
حصيلة التالميذ اللغوية يف ادلرحلة البتدائية قليلة، والتعبَت زلتاج إ    (ب 

 وتراكيب، للوفاء باألفكار وأدائها على النحو ادلناسبمفردات 
، فهو يستمع إ  اللغة التالميذ: الفصحى والعاميةازدواجية اللغة يف حياة  (ج 

 السليمة من خالل معلم اللغة العربية يف ادلدرسة
 دور المعلم في تعليم اإلنشاء .د 

لألستاذ دور مهم يف عملية التعلم والتعليم. فوعيو ضروري مبختلف 
العمليات والتقنيات اليت يان أنو يستعمل ويصرح بتطبيقها، واذلدف ىو ربط 

لنارية والتطبيق، معتمدا يف ذلك اعتقادا مفاده أن التحسن حيدث إذا كان ا
فبهذا الوعي يساعد  ك.ى باريت، وسكوت، وكالمادلمارس واع يقوم بو كما ير 

األستاذ على تقييم العمليات اليت يقوم هبا، لكي ل تكون قطيعة بُت اعتقاداتو 
يل مساعدة الطلبة على وممارساتو من جهة ولتحسُت ىذه ادلمارسات، وبالتا

 حتسُت كتابتهم من جهة أخرى.
ه واضح يف دروس التعبَت، فعلية  اه نفسو اىتمام األستاذ وتأثَت 

 ٕٕ واجبات، و لو طالبو واجبات من أمهها :
أفكار  يلم ببعض ادلعارف والعلوم حىت يتمكن من صحة احلكم على (ٔ

 طالبو ومعلوماهتم اليت يقدموهنا يف دروس التعبَت.

                                                           
 ٘ٗ،  ص تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللولزكية عارفة،   ٕٕ



25 
 

يغٍت خرباتو ادلباشرة عن طريق الايارات والراحالت ومشاىدة مااىر  (ٕ
 الطبيعة.

ل يكلف الطلبة الكتاب يف أمور جيهلوهنا، بعيدة عن عادلهم وأن تكون  (ٖ
ي إ  األفكار ادلطروحة عليهم واضحة ل  امضة، ألن الفكر الواضح ي د

 التعبَت الواضح.
ئفها يف اجلملة ويتيح الفرصة لبناء اجلمل يشرح دللت األلفاظ ووظا (ٗ

 الواضحة يف دللهتا. 
 اإلنشاءتعليم مواد  .ه 

ينقسم اإلنشاء / تعبَت الكتايب من حيث الغرض من استعمالو إ  نوعُت 
:ٕٖ 
 التعبَت الوظيفي .1

ىو التعبَت الذي ي دي وظيفة خاصة يف حياة الفرج واجلماعة من مثل 
الفهم واإلفهام. ورلالت استعمالو كثَتا ككتابة الرسائل والربقيات 

ادلختلفة وكتابة ادلالحاة والتقارير وادلذكرات و َتىا من  ءوالستدعا
عالنات والتعليمات اليت توجو إ  الناس لغرض ما، وي دي التعبَت اإل

 الوظيفي بطريقة الكتابة
 التعبَت اإلبداعي .2

ونقلها إ   وىو الذي يكون  رضو التعبَت عن األفكار وادلشاعر النفسية
اآلخرين بأسلوب أديب عال، بقصد التأثَت يف نفوس القارئُت والسامعُت، 

يكاد يقًتب من مستوى انفعال  م هبا إ  مستوىييث تصل درجة انفعاذل
أصحاب ىذه اآلثار. وإذا كان التعبَت الوظيفي يفي مبتطلبات احلياة وش وهنا 

                                                           
ص ، للغة العربية بُت النارية والتطبيقأساليب تدريس ا، ف اد احلوامدة راتب قاسم عاشورا وزلمد  ٖٕ

ٕٕٓ 
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ادلادية والجتماعية. فان التعبَت اإلبداعي يعُت الطالب التعبَت عن نفسو 
 ومشاعره تعبَتا يعكس ذاتو ويربز شخصيتو.
ميذ على ىذين النوعُت من التعبَت وعلى ىذا األساس ينبغي تدريب التال

 وإعدادىم للمواقف احلياتية ادلختلفة، اليت تتطلب كل نوع منهما.
 تعليم اإلنشاءفي  ةإستراتيجي .و 

قالت راضية زين الدين يف كتابو أن بعض اسًتاتيجيات اليت تستعمل يف 
 ٕٗ تعلم وتعليم اإلنشاء منها :

ىي إسًتاتيجية حيث  عل الطلبة يعربون آراءىم :  مشاركة الكتاب الفعالة .1
يف الكتابة. أىدف ىذه اإلسًتاتيجية دلعرفة قدره الطلبة على الكتابة والتعامل 

 مع اآلخر.
 ىذه إسًتاتيجية أن يكون الطلبة يعربون قصص الصور مناما:  تعبَت الصور .2
ىي لتلخيص مضمون نص القراءة مث  التعبَت يف الكتابة :  مفاىيم رئيسية .3

 والتلخيص على شكل الصور أو اجلداول عن ادلفاىيم ادلتعلقة مبوضوع النص
ديكن استخدام ىذه إسًتاتيجية بعد تقدديهم ادلادة :  كتابة النشرات .4

التعليمية. أىداف استخدامها ىي ألن يهتم الطلبة الدرس وأن يكونوا 
 ، وهبذه اإلسًتاتيجية ديكن األستاذ أن يعرف فعالية التعليم.إجيابية

ىذه إسًتاتيجية تستخدم لًتقية انتباه الطلبة على :  كتابة ادلعلومات .5
 ادلشكالت البشرية حوذلم.

دقة الطلبة يف بيان الصور وعملية  لًتقية ىذه إسًتاتيجية:  انعكاس ادلوضوع .6
 حهم مناماادلالحاة مث شر 

دقة الطلية يف مهارة الستماع  لًتقية ىذه إسًتاتيجية:  ة موجهةمذاكر  .7
 والقراءة والكتابة.

                                                           
 ٘ٙ،  ص احللولتعليم اإلنشاء ادلشكالت و كية عارفة،   ٕٗ
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 البحث العلمي: المبحث الثالث 
 مفهوم البحث العلمي  .أ 

علم. أما البحث والتتكون ذلك من كلمتُت مها : البحث العلمي 
 ٕ٘.البحث يف اللغة كما يقول ابن مناور ىو البحث طلبك الشيء يف الًتاب

 والبحث أن تسأل عن شيء وتستخرب. وعند جرجاين البحث ىو التفحص
زلاولة صادقة لكتشاف احلقيقة لطريقة اصطالحا ىو البحث و والتفتيش. 

منهجية وعرضها بعد تقص دقيق ونقد عميق، عرضا ينم عن ذكاء وفهم، حىت 
 احث أن يقدم للمعرفة لبنة جديدة ويسهم يف تقدم اإلنسانية.يستطيع الب
، وعلم الشيء علما عرفو. العلم العلم لغة مصدر لكلمة َعِلمَ  أماو 
رلموعة اخلربات اإلنسانية اليت  عل اإلنسان قادرا على التقدير، ىو  اصطالحا

مضمون أسباهبا وآثارىا، وادلفهومان ذلا أو أن العلم ىو فهم ظاىرات الكون، 
 ٕٙ مشًتك ىو ادلقدرة عل ربط األسباب بادلسببات.

نتائج إجراءات منامة ومصممة بدقة من أجل والبحث العلمي ىو 
معها مبوضوعية ومشولية وتطويرىا مبا يتناسب احلصول على أنواع ادلعرفة والتعامل 

 ٕٚمع مضمون وا اه ادلستجدات البيئية احلالية وادلستقبلية. 
ىو عملية منامة للتواصل إ  حلول البحث العلمي رأى آخرون أن و 

عن تساؤلت تستخدم فيها أساليب يف الستقصاء   ادلشكالت أو اإلجابات

                                                           
 مادة ) يث ( ٜٖص  ٔج  اللسان ادلعجم الوسيط،ابن مناور،   ٕ٘

دار الفكر  :بَتوت  (، " البحث العلمي " أساسياتو النارية وممارستو العمليةرجاء وحيد دويدري،   ٕٙ
 ٕٕ(، ص ٕٓٓٓ  ،ادلعاصر

 ٛٙ، ص " البحث العلمي " أساسياتو النارية وممارستو العمليةرجاء وحيد دويدري،   ٕٚ



22 
 

وادلالحاة ادلقبولة ومتعارف عليها بُت الباحثُت يف رلال معُت، وديكن أن ت دي 
 ٕٛ. إ  معرفة جديدة

 شروط البحث العلمي   .ب 
البحث رلهود منام، ألخذ مالحاات، وإلجراء  ارب، ولو قيمتو 

مشكلة معينة العلمية، ول يستحق البحث أن يكون يثا، إل إذا أقيم حلل 
 أكادديية أو تطبيقية متخذا ادلنهج العلمي سبيال لذلك.

 ٜٕفرىا يف البحث، يف أمرين :وتتلخص الشروط الواجب توا 
، األصالة : ويقصد بذلك السلوك العلمي يف كل طرق البحث (ٔ

التحقيق اذلدف منو، وذلك يف ذكاء، وناام، و، ووسائلو ومنهج
 ة.ومنطق، وأمانة علمي

البتكار : وذلك  يعمل إضافة جدية، أو بالكشف عن شيء  (ٕ
يأت بو أجد من السابقُت. ويعٍت ذلك القراءة الواسعة دلا   جديد، مل

كتبو السابقُت وادلعاصرون يف ادلوضوع. فالقراءة ىي نصف البتكار، 
 والذكاء متم ذلا يف الكشف عن اجلديد وابتكاره.

 أنواع البحث العلمي .ج 
 من ناحية العامةالعلمي ع البحث ا و نأ (ٔ

( البحوث ٔ إ  ثالثة أنواع منها :العامة البحوث العلميةتصنيف 
( يوث الدارسات العليا : ٕاجلامعية : تقرير / مقالة / يث / مشروع. 

                                                           
البحث النوعي يف الًتبية  ثائر أمحد  باري، يوسف عبد القادر أبو شندي، خالد زلمد أبو شعَت،   ٕٛ
 ٚٔ(، ص  ٕٔٔٓجملتمع العريب،  ، ) عمان : مكتبة اوعلم النفس

 ٕٜٜٔ) ادلكتبة األكادديية : قاىرة ، ،البحث العلمي أسسو وطريقة كتابتو زلمد صاوى زلمد مبارك،  ٜٕ
 ٕ٘( ص 
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( البحوث األكادديية ٖيث دبلوم / رسالة ماجستَت / أطروحة دكتوراه. 
 ٖٓادلتخصصة. 

ىو معروف اآلن يف معام اجلامعات يكلف  ةيأما البحوث اجلامع
أو الطالب من قبل األساتذة وادلشرفُت على دراستهم يعمل يوث سنوية، 

يوث فصلية، وىذه البحوث يف العادة يتم حتديد عناوينها من قبل األستاذ 
ادلشرف وتكون ىذه البحوث يف الغالب مكملة للمنهج الدراسي الذي 
يتلقاه الطالب، ويف معام األحيان ما حيدد األستاذ طول البحث وعدد 
بة صفحاتو وكذلك يرشد الطالب لنوعية ادلراجع اليت يستعُت هبا يف كتا

 البحث.
وىناك عدة تسميات للبحث الذي يقدم يف مستوى ادلرحلة 

أو مقالة ويقابلها يف اإلجنلياية ) (  Reportاجلامعية قد نسميو ) تقرير = 
وجبانب البحوث اليت يكلف هبا  ( Essayأو ) يث = (  Paperمقابلة = 

الطالب طوال دراستهم تشًتط بعض اجلامعات أن يقوم الطالب يف آخر 
أو تقدمي ) مشروع = (  Researchسنة التخرج بكتابة ما يسمى ) البحث = 

Project  ) كما ىو متبع يف الكليات العلمية لكي يستويف الطالب ادلتطلبات
الدراسية للحصول على الشهادة اجلامعة البكالوريس أو الليسانس، وإن 

  ذلا عدة مجيع البحوث اليت يقوم هبا الطالب يف ادلرحلة اجلامعية األو 
 ممياات : 

الطالب على استخدام ادلكتبة، واإلطالع على اإلنتاج تعود  (أ 
 الفكري وكل مصادر ادلعرفة يف رلال ختصصو

                                                           
، ) مناىج البحث العلمي دليل الطالب يف كتابة األياث والرسائل العلميةيف، مد الشر عبد اهلل زل  ٖٓ

 ٕٗ(، ص  ٜٜٙٔادلكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع : إسكندرية، 
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تفيد الطالب يف احلصول على معلومات، ومعارف جديدة زيادة  (ب 
 على ما حيصل عليو يف اساضرات

ى الدقة يف تشجيع الطالب على التعود على عادة القراءة، وعل  (ج 
 العمل وعلى حتمل ادلسئولية

تساعد ادلدرس على كشف مواىب الطالب واستعداداهتم كما أهنا  (د 
 تساعده يف تقييم الطالب.

تعود الطالب على القدرة على التفكَت، والقدرة على تنايم  (ه 
ادلعلومات واحلقائق ومقارنتها وحتليلها، وبعد ذلك كتابتها بأسلوب 

 علمي.
ع الطريقة العلمية يف البحث من شأنو أن يفيد الطالب يف إتبا  (و 

حياتو العلمية بعد التخرج، ويفيده يف القيام بأياث أخرى على 
 مستوى الدراسات العليا أو  َت ذلك.

 من ناحية الخاصة أنواع البحث العلمي (ٕ
دكتور حسن شحاتة أن البحوث العلمية تتكون على أنواع منها : رأى 

ادلسحي ( والوصفي والتارخيي والتجرييب والنارة والتطبيقي  الستطالع )
 31وادليداين وادلعملي ويوث احلالة والوثائقي واإلحصائي وادلقارنة.

بعا للهدف ادلنشود من كل يث،  َت أن اخلطوط وىذه البحوث تتنوع ت
بُت كل نوع من ىذه البحوث ليست فاصلة دتاما، فقد يكون البحث 
وصفيا أو تارخييا أو مها معا، وقد يستعُت يف الوقت ذاتو، باإلحصاء أو 

َته من اجلوانب األخرى يستطيع الوثائق أو ادلقارنة  وتبعا لغلبة جانب على  
  يضعو يف مكانو، وأن يصنفو يف خارطة نوعيات البجوث.  ادلقّيم للبحث أن

                                                           
، ) مكتبة الدار العربية للكتاب : البحوث العلمية والًتبوية بُت النارية والتطبيق، دكتور حسن شحاتة  ٖٔ

 ٖٔ( ص  ٕٔٓٓقاىرة، 
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 معايير ومواصفات البحث العلمي  .د 
أن يتأمل جيدا وأن يكون إن اختيار موضوع البحث يتطلب من الباحث 

متأنيا عند الختيار وأن خيضع ىذا ادلوضوع لعدة معايَت ومواصفات فإن طابقها 
  ٕٖىذه ادلعايَت تتمثل يف األيت :فيكون قد وفق يف اختيار موضوع البحث و 

  ،زلدا( و ٗ، مثمرا( و ٖ، ممكنا( و ٕ ،أن يكون موضوع البحث جديدا( ٔ
 ةملييا ر بة الباحث، ومستجيبا دليولو الشخصي( و ٘

 خطوات البحث العلمي .ه 
إن البحث العلمي يتمثل يف رلموعة من اخلطوات حىت يسَت البحث 
بشكل متصل مًتابط مبعٌت أنو ل يوجد فواصل بُت كل خطوة واليت تليها بل 
لبد أن ياهر الًتابط بُت خطوات البحث ييث تتصل فيو ادلقدمات بالنتائج 

عٌت ىذا أن كل يث نفس اخلطوات وتدل النتائج على ادلقدمات ولكن ليس م
بشكل جامد ولكن كل باحث يستخدم ىذه اخلطوات تبعا لطبيعة يثو وديكن 

 ٖٖ عرض خطوات البحث كما يلي :
 حتديد ادلشكالت البحث .ٔ
 لبحثمجع البيانات وادلعلومات ادلتصلة مبشكلة ا .ٕ
 فرض الفروض العلمية ادلناسبة .ٖ
 اختيار صحة الفروض وزلاولة التحقق منها .ٗ
 حتليل البيانات وتفسَتىا .٘
 الوصول إ  النتائج اليت تعيُت على حل ادلشكلة .ٙ

                                                           
شعاع ) مكتبة ومطبعة اإل أسس ومبادئ البحث العلمي،فاطمة عوض صابر ومَتقت على خفاجة،   ٕٖ

 ٕٙ(، ص  ٕٕٓٓ، الفنية: إسكاندرية

 ٜٕص  أسس ومبادئ البحث العلمي،فاطمة عوض صابر ومَتقت على خفاجة،   ٖٖ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 
 حث ومنهجهمدخل الب .أ 

 & Research) منهج البحث والتطوير البحث  استخدمت الباحثة يف ىذا

development )  وىي طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة
 وليحصل على اإلنتاج اجليد، واستعملت الباحثة ثالث خطوات وىي :  1فعالة.

 
 ادلواد التعليميةويشرح إجراءات كتابة  حتليل احلاجات قبل عملية اإلعداد .1

 . ( Qualitatif approach) بادلدخل الكيفي 
وىم  ادلواد التعليميةنيل ادلداخالت واالقًتاحات والتوصيل من اخلرباء يف  .2

، ب( اخلبري يف الوسائل التعليمية، ادلواد التعليميةأ( اخلبري يف إعداد : 
 ج( اخلبري يف اللغة العربية. 

 Quantitative) بادلدخل الكمي  ادلواد التعليميةمعرفة فعالية اإلنتاج يف  .3

approach). 
 

احتاجت الباحثة استعدادات كاملة واخلطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت 
تخطيط ني ادلناسبني وشاملني لشكلوجدت الباحثة اإلنتاج إنتاجا فعاال. و يكون 

،وىذا الشكل يتبع اخلطوات  Borg and Gallمنها: شكل الذي قام  ادلواد التعليمية
( تطوير اإلنتاج، 3( تصميم اإلنتاج ، 2،  حتليل احلاجات وادلشكالت( 1التالية : 

                                                           
1
 Sugiyono, MetodePenelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD , (Bandung: 

Alfabeta, 2005),  hal. 297 
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( تعديل جتربة 7( جتربة صالحية، 6 ( تعديل اإلنتاج ،5( تصديق اإلنتاج، 4
 2 .( اإلنتاج النهائي11( تعديل اإلنتاج، 9( جتربة فعالية، 8اإلنتاج، 
 

،  Borg and Gallوىو يكيف من شكل  Sugionoشكل الذي قام بو سوكييانا 
، البيانات( مجع 2،  إمكانيات وادلشكالت( 1وىذا الشكل يتبع اخلطوات التالية : 

( 7( جتربة صالحية، 6( تعديل اإلنتاج ، 5( تصديق اإلنتاج، 4( تصميم اإلنتاج، 3
 3ي. ( اإلنتاج النهائ11( تعديل اإلنتاج، 9( جتربة فعالية، 8تعديل جتربة اإلنتاج، 

 
البحث والتطوير ألن ىذا يف  Sugionoسوكييانا اختارت الباحثة شكل 

الشكل فيها خطوات بسيطة يف إجراءات تطوير اإلنتاج، لذالك شعرت الباحثة 
أمكنة مبناسبة احلاجات وادلشكالت سهولة لتطوير اإلنتاج وىذا الشكل مرونة و 

 اإلنتاج ادلطورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

2
 Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall. (1989). Educational Research: An Introduction, Fifth 

Edition. New York: Longman, hal. 775 
3
  Sugiyono, MetodePenelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD, hal.298 
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 البحث والتطوير إجراءات .ب 
بشكل استخدمت الباحثة اخلطوات يف إجراءات ىذا البحث والتطوير 

 :4خطواتو كما يلي  Sugionoسوكييانا 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 جراءات البحث والتطوير شرحا كامال كما يلي :ستشرح الباحثة إ
 توادلشكال إمكانيات .1

إىل  االستبانةحصيلة مالحظة مبدئية بوسيلة ادلقابلة و  الباحثة من تبدأ
 البحث العلميلكتابة  3اإلنشاء معلم و  قسم تعليم اللغة العربيةرئيس 

تطيع يسإذا  شيء كلىو  إمكانيات . توادلشكال إمكانيات ووجدت الباحثة
ولكن إذا مل يفيد تلك إمكانية سيصري مشكلة  أي يفيد سيزداد نتيجتو

                                                           
 4 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD, Hal.299 

 

ت وادلشكال إمكانيات 
 وادلشكالت

 

 مجع البيانات
 

 تصميم اإلنتاج

 

 تصديق اإلنتاج

 

 جتربة صالحية
 

اإلنتاج تعديل  

 

 تعديل جتربة اإلنتاج
 

 جتربة فعالية

 

 

 تعديل اإلنتاج 

 

اإلنتاج النهائي 
 اجلماىريي
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جديدة، وبالعكس أن ادلشكلة ميكن سيصري إمكانية جديدة إذا يفيد مفيدة 
   تامة.

 نظرتو  ها.ئجابر إذا كان ظواىر يف الواقعي سلتلف ومشكالت ىو 
ونان دراجات يف جامعة س قسم تعليم اللغة العربية طلبةالباحثة أن مشكالت 

 لكتابة 3 اإلنشاءها بإعداد مواد تعليم إلسالمية الموصلان يستطيع أن حيلا
 البحث العلمي.

 مجع البيانات وادلعلومات .2
استمرت الباحثة ىذه اإلجراءات بعد أن تنال الباحثة ادلعلومات من 

، وىذه ادلعلومات اللغة العربية إىل معلمحتليل احلاجات وادلشكالت مبقابلة 
 .لتصميم اإلنتاج

 تصميم اإلنتاج .3
بعد أن متت الباحثة من حتليل احلاجات وادلشكالت ومجع ادلعلومات، 

كتابة ل 3إعداد مواد تعليم اإلنشاء فخطوة التالية ىي تصميم اإلنتاج. يف 
كتاب الحثة صنعت البا .ادلستوى الرابعطلبة  البحث العلمي بالتطبيق على

، واجتمعت الباحثة ادلراجع اليت تتعلق علميكتابة البحث الخصو  عن  ادل
 ستوى اجلامعة. ادلبإنتاج ادلطورة من ناحية مواد التعليم ادلناسب ب

 تصديق اإلنتاج  .4
تصديق اإلنتاج ىو عملية لتقوًن أو لتحكيم اإلنتاج ادلصمم، أما اذلدف 

 3ء اإلنشاتعليم لادلطورة  ادلواد التعليميةمنو ىو دلعرفة صالحية استخدام 
. وميكن أن يؤدى ادلستوى الرابعطلبة  كتابة البحث العلمي بالتطبيق علىل

ىذا التصديق بإحضار بعض اخلرباء يف رلال مواد التعليم، مث طلبت الباحثة 
منهم التقوًن و إعطاء ادلزايا والعيوب من اإلنتاج أو ميكن أيضا أن حتقيق 

 .التصديق من خالل ادلناقشة بني الباحثة واخلرباء
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 تعديل اإلنتاج .5
التعديل ىو التحسني. كانت الباحثة يقوم بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء 

 والنقائص ادلوجودة حسب التحكيم من اخلرباء وإرشاداهتم.
 جتربة اإلنتاج صالحية .6

جتربة اإلنتاج صالحية أو يسمى بتجربة األوىل ذلذا اإلنتاج ىي بتحكيم 
امت الباحثة بتجربتو إىل معلم اللغة العربية، جودة استخدام ىذا اإلنتاج، مث ق

قبل جتريبها إىل   كتابة البحث العلميل 3اإلنشاء مواد تعليم دلعرفة أرائو عن 
 اجلامعي.  طلبةال
 تعديل جتربة اإلنتاج .7

التعديل ىو التحسني. كانت الباحثة يقوم بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء 
 علم اللغة العربية وإرشاداهتم.والنقائص ادلوجودة حسب التحكيم من م

 ميدانيةجتربة  .8
بتنشئة أو يسمى بتجربة الثانية ذلذا اإلنتاج ىي  ادليداينجتربة اإلنتاج 

اليت قامت الباحثة  3اإلنشاء يف عملية تعليم  اجتماعية إلنتاج مواد التعليم
امعة سونان جب ادلستوى الرابعطلبة بنفسها، وقدمت الباحثة مباشرة إىل 

 اإلنشاء لكتابةمواد تعليم ، دلعرفة فعالية ىذه اإلسالمية الموصلان اجاتدر 
 .البحث العلمي

 
 تعديل اإلنتاج  .9

مادام يوجد األخطاء والنقائص ادلوجودة يف ىذا اإلنتاج حسب التحكيم   
يف جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان وإرشاداهتم، فإنو حيتاج إىل 

 حىت حصلت الباحثة إنتاجا إىل أحسن اإلنتاج.التعديل أو التحسني، 
 اإلنتاج النهائي  .11
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إعداد واخلطوات األخرية ىي حصيلة إنتاج النهائي أو اجلماىريي من 
ادلستوى طلبة  كتابة البحث العلمي بالتطبيق علىل 3مواد تعليم اإلنشاء 

 .جبامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان الرابع
 

 تجربة المنتج .ج 
مواد لية اعذكرت الباحثة فيما سبق إىل رفع فاذلدف من ىذا التجربة، كما 

، إىل حصول على االستجابة، كتابة البحث العلميل 3اإلنشاء تعليم 
تابة البحث لك 3اإلنشاء مواد تعليم واالقًتاحات، والتقوميات على صالحية 

إىل  الباحثة لتنا. و سونان دراجات اإلسالمية الموصلانجامعة  طلبةل العلمي
( 4( نوع البيانات، 3( أفراد التجربة، 2التجربة،  صميم( ت1تعرض الباحثة : 

 ( حتليل البيانات.5أدوات مجع البيانات، 
 

 : تصميم التجربة .1
 جتري على ثالثة مراحل، منها : ادلواد التعليميةإن جتربة ىذا 

ليم اللغة العربية، تعيف  ينبري خادلرحلة األوىل ىي النظرة واالقًتاح من   (1
. وتصميمو  الكتاب التعليمية وخبري اللغة ادلواد التعليميةمنها خبري 

 3اإلنشاء مواد تعليم جعلتها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح كتاب 
 . كتابة البحث العلميل
 من معلم اللغة العربية التجريب إىل اجملموعة الصغريةادلرحلة الثانية ىي  (2

سونان دراجات اجلامعة اللغة العربية ورئيس ورئيس قسم تعليم 
ودلعرفة جودهتم  ، جعلتها الباحثة لتصحيح األخطاءاإلسالمية الموصلان
 طلبة تابة البحث العلميلك 3اإلنشاء مواد تعليم  يف استخدام 
 .سونان دراجات اإلسالمية الموصلانجامعة يف  للمستوى الرابعة



00 
 

جودة دانية، جعلتها الباحثة أساسا دلعرفة ادلرحلة الثالثة ىي التجربة ادلي (3
 3اإلنشاء مواد تعليم يف  الطلبة وتناسب ىذا ادلواد بكفاءة الطلبة

سونان جامعة يف  طلبة للمستوى الرابعة تابة البحث العلميلك
 .دراجات اإلسالمية الموصلان

 
 : أفراد التجربة .2

 يلي أفراد التجربة :إن القيام بالتجربة حيتاج إىل أفراد التجربة، وفيما 
 ادلواد التعليمية: إن الفاعل ىنا ىو خبري  خبريينالنظرة واالقًتاحات من  (1

تابة لك 3اإلنشاء تعليم يف  وتصميمو  الكتاب التعليمية وخبري اللغة
 .البحث العلمي

اإلنشاء تعليم : إن الفاعل ىنا ىو معلم  التجريب إىل اجملموعة الصغرية (2
سونان دراجات اإلسالمية اللغة العربية ورئيس اجلامعة ورئيس قسم تعليم 

  الموصلان
 تعليم قسمب ادلستوى الرابع طلبةالتجربة ادليدانية : إن الفاعل ىنا ىو  (3

 .اللغة العربية  يف جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان
 

 : البيانات والمعلومات .3
 لي :أما البيانات ومعلومات يف ىذا البحث فيما ي

 البيانات الكيفية، وستشمل ىذه البيانات على : (1
منها خبري ادلواد التعليمية وخبري  ريينالتعليقات واالقًتاحات من خب ( أ

 3اإلنشاء تعليم إعداد مواد ،  وتصميمو اللغة الكتاب التعليمية 
 جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلانلكتابة البحث العلمي يف 

 ادلطورة.
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وادلالحظة اليت تشتمل على عملية تعليم اإلنشاء يف ادلستوى تائج ن ( ب
معلم  ادلقابلة إىلو  سونان دراجات اإلسالمية الموصلانالرابع جبامعة 

مواد ،وكيف رأيهم عن إعداد قسم تعليم اللغة العربية يف  اإلنشاء
جامعة سونان دراجات لكتابة البحث العلمي يف  3اإلنشاء تعليم 

 موصلان.اإلسالمية ال
 

 البيانات الكمية، وستشمل ىذه البيانات على : (2
ادلواد خبري تصديق اخلرباء إىل خبريين منها: إستبانة نتائج من  (أ 

 3اإلنشاء تعليم يف  وتصميمو الكتاب التعليمية  وخبري اللغة التعليمية
 . االستبانةبطريق  تابة البحث العلميلك

ورئيس قسم تعليم  اإلنشاء وتعليم م معلآراء من  االستبانةنتائج   (ب 
جامعة سونان يف  الرابعمستوي  طلبةو اللغة العربية ورئيس اجلامعة 

تابة لك 3اإلنشاء تعليم مواد دلعرفة جودهتم يف  دراجات اإلسالمية
 .جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلانيف  البحث العلمي

 
 : أسلوب جمع البيانات .4

( ومقابلة observation)بعة أدوات منها مالحظة استخدمت الباحثة أر 
(wawancara ،) االستبانةو  (Angket )  ،م يستخدمون يف مجع هألن كل

يف  تابة البحث العلميلك 3اإلنشاء تعليم مواد البيانات اليت تتعلق بإعداد 
. وستشرح الباحثة كل األدوات جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان

 ستحصل منهم كما يلي :ومعلومات اليت 
 الحظة: ادل (1
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وشكل ادلالحظة من أىداف ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو 
ألن مركز البحث ستتطور مادام  (Un Structured)ادلالحظة غري زلددة 
ة من ىذه ادلالحظة, البيانات ستحصل الباحثو  5جار عملية البحث.

( 2،  جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلان( حالة بيئة 1منها: 
يف جامعة سونان دراجات  طلبة قسم تعليم اللغة العربية التعليمعملية 

  اإلسالمية الموصلان
 

 ادلقابلة : (2
وادلقابلة شبو  (Un Structured)واستخدمت الباحثة ادلقابلة احلرة 

ألن ال حتتاج الباحثة مبادئ  ( Semi struktur) يدة / شبو ادلنظمة ادلق
أي تصميم  ةادلقابلة ادلركبة وادلنظمة لكن حتتاج على ادلبادئ العام

 ادلقابلة العام والبيانات عن رأي ادلخرب.
معلومات ادلهمة من ادليدان البحث، ستحصل ىذه ادلقابلة : 
قسم تعليم يف  ادلستوى الرابع طلبةاإلنشاء  وجتري ىذه ادلقابلة مع معلم

 .دلعرفة حالة الطلبة فيو اللغة
 

 : االستبانة (3
 تصديقجلمع البيانات عن :  االستبانةاستخدمت الباحثة ىذه 

آراء و ، وتصميمو الكتاب التعليمية  وخبري اللغةادلواد التعليمية خبري 
اجلامعة  ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ورئيس اإلنشاء وتعليم معلم 
عن إعداد  طلبة مستوي الرابع يف جامعة سونان دراجات اإلسالميةو 

                                                           
5
 Sugiyono, MetodePenelitian, PendekatanKualitatif, Kuantitatifdan RD hal.146 
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جامعة سونان دراجات يف  تابة البحث العلميلك 3اإلنشاء تعليم مواد 
 .اإلسالمية الموصلان

( البيانات 1منها :  االستبانةىذه حصلت الباحثة من 
بة تالك 3اإلنشاء تعليم مواد عن  طلبةال حاجاتوادلعلومات عن 
( 2،  جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموصلانيف  البحث العلمي
ورئيس قسم تعليم اللغة العربية  اإلنشاء وتعليم معلم آراء و دلعرفة جودة 

طلبة مستوي الرابع يف جامعة سونان دراجات و ورئيس اجلامعة 
يف  تابة البحث العلميلك 3اإلنشاء تعليم مواد عن إعداد  اإلسالمية
 .ونان دراجات اإلسالمية الموصلانجامعة س
 

 : تحليل البيانات .5
 للخرباء االستبانةحتليل البيانات من  (1

 تصديقإستبانة  احملصول منالباحثة بتحليل البيانات  تقوم
 وخبري اللغةادلواد التعليمية خبري اخلرباء. واخلرباء من ىذا اإلنتاج ىي 

 االستبانةثة يف ىذه استخدمت الباحو  و.تصميمو الكتاب التعليمية 
 ، (Check List)يف صورة القائمة  (Skala Likert) تمقاييس ليكو 
ادلغلقة بأربعة درجات يف التقوًن. أما ادلعايري  االستبانةويكون 
 : لكل الدرجة فهي 
 البيانات الدرجة
 جيد جدا 4
 جيد 3
 مقبول 2
 ضعيف 1
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كل اخلبري   التصديقنتيجة مجلة وفيما يلي دليل تفسري البيانات من 

 6وىي :  ادلواد التعليمية
 البيان التقدير ادلئويةالنسبة  الرقم

 شلتاز 111،11%-81،11% 1
ميكن استخدمو يف التعليم 

 التعديل نبدو 

 جيد جدا 81،11%-61،11% 2
 بعدميكن استخدمو يف التعليم 

 تعديالت بسيطة

بعد ستخدمو يف التعليم ا ميكن جيد 61،11%-41،11% 3
 تعديالت كثرية

 ال ميكن استخدمو يف التعليم ناقص 41،11%-21،11% 4
 يصلح كلو أو يبدل مردود 21،11%-11،11% 5

 

 ( Rating Scale)مث اجتمع نتيجة من خبريين مبقياس التصنيف 
 :  باستخدام ىذا الرمز
 = 3×  ..=  3عدد اإلجابة   =  1×  ..=  1عدد اإلجابة 
 = 4×  .. = 4عدد اإلجابة   = 2×  .. = 2عدد اإلجابة 

 
 % 111× مجلة عدد اإلجابة               

 عدد السؤال × النتيجة األعلى 
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  أدىن الدرجة
 مردود

...... 

 ناقص
..... 

دجي  

..... 

 جيد جدا

  أعلى الدرجة
 شلتاز
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 عن مالئمة ادلواد التعليمية االستبانةحتليل البيانات من  (2
إىل مالئمة إستبانة  الباحثة بتحليل البيانات احملصول من تقوم
لكتابة البحث العلمي  3ادلالئمة اإلنتاج أي مواد تعليم اإلنشاء  اإلنتاج.

قسم تعليم اللغة العربية ورئيس  ورئيس اإلنشاء وتعليم ىي . معلم 
 3مواد تعليم اإلنشاء فيها بعد تقدًن الباحثة عن شرح طلبة و اجلامعة 

 االستبانةالباحثة يف ىذه  وتستخدم لكتابة البحث العلمي إليهم.
 ، (Check List)يف صورة القائمة  (Skala Likert) مقاييس ليكوت
لتقوًن. أما ادلعايري ادلغلقة بأربعة درجات يف ا االستبانةويكون 
 : لكل الدرجة فهي 
 البيانات الدرجة
 جيد جدا 4
 جيد 3
 مقبول 2
 ضعيف 1

ودلعرفة صحة اإلنتاج فال بد على البيانات أن تبدذلا إىل البيانات 
 7الكمي بالرموز التايل : 

 

  
 

 
       

 

 البيان :
 : نتيجة اآلخرة  
 : عدد إجابة الصحيحة  
 : عدد األسئلة  
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وفيما يلي دليل تفسري البيانات من النتيجة التصديق والتثبيت كما 
 8قرره وزير الشؤون الدينية بأربعة ادلعايري وىي : 

 البيان التقدير ادلئوية الرقم

 شلتاز 111،11%-81،11% 1
ميكن استخدمو يف التعليم 

 التعديل نبدو 

 بعدميكن استخدمو يف التعليم  جيد جدا 81،11%-61،11% 2
 تعديالت بسيطة

 جيد 61،11%-41،11% 3
د بعستخدمو يف التعليم ا ميكن

 تعديالت كثرية
 ال ميكن استخدمو يف التعليم ناقص 41،11%-21،11% 4
 يصلح كلو أو يبدل مردود 21،11%-11،11% 5
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 الفصل الرابع
 شتهاعرض البيانات وتحليلها ومناق

 
 اإلسالمية المونجان سونان دراجاتالجامعة عن  النبذة:  المبحث األول

 تاريخيةال نبذةال .أ 
تغيري وتبديل من جامعة  (INSUD)جامعة "سونان دراجات" اإلسالمية 

شكال وصورا. فالبحث عن  (STAIRA)رادين قاسم اإلسالمية الموقبان 
(INSUD)  ال يبعد عن(STAIRA) .وجودا وتطورا 

" STAIRAكانت جامعة رادين قاسم اإلسالمية الموقبان اؼبشهور باسم "
الموقبان احد اعبامعة األىلية اؼبوجودة يف منطقة الموقبان. وىي تقوم باالعتماد 

سيا بالرقم: يندونإعلى قرار مدير جنرال الًتبية اإلسالمية وزارة الدينية صبهورية 
DJ.1/302/2008  ن السعي واالختيار إىل مواجهة سبتمرب، وذلك م 41اؼبتؤرخ

ا بععداد منب  كنولوجيا واؼبعلومات السريعة ؾبرهبربديات تطور العلوم وتنميتها وت
، 8002قدرة الناس لديهم األىلية والنزاىة العلمية والدينية. منذ تأسيسها سنة 

 ني ومها تعليمقسماستنادا إىل الرؤية والدعوة واألىداف أهنا تقدم على اجملتم  ال
اللغة العربية واالقتصاد الشرعي. ومها ـبتاران باالعتماد على اػبطاب القراري 

. وؽبما دور مهم يف بناء اجملتم  .DJ 1/303/2008الدراسي بالرقم:  قسملفتح ال
 )اجملتم  اإلسالمي خاصة( والشعب والبالد عاما.

لكلية نظرا إىل الرسوم البيانية لرغبة اجملتم  يف أن يلتحق دراستو إىل ا
البكالورية / اللسانس يف جامعة رادين قاسم اإلسالمية الموقبان مدة سنتني أهنا 

تعليم اللغة العربية واالقتصاد الشرعي.  قسمذبري باستقرار ووطيد سواء كان يف 
ألجل ذلك، كانت تتفائل وؽبا ربديات لعمل ما أحسن فيو. وقد تطور اؼبنهج 

العربية واالقتصاد الشرعي لديهم قدرة  تعليم اللغة قسمىدفا ليكون متخرجي 
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يستعدون هبا مواجهة ربديات التغري والتطور سواء كان يف  اليتوملكة ومهارة 
 ؾبال الًتبية واكبطاط األخالق وازدىار االقتصاد.

رادهتم مث رؤية جامعة إوإىل جانب ذلك، اعتمادا على رغبة اجملتم  و 
 األحوال قسمفتح  8040ة قدم يف سنأ اإلسالمية رادين قاسم ودعوتو

خرج اػبطاب القراري من مدير جنرال الًتبية  8044الشخصية ويف سنة 
 41اؼبتؤرخ   DJ.I/54/2011اإلسالمية وزارة الدينية صبهورية إندونيسيا بالرقم: 

 .8044يناير 
امعة رادين قاسم اإلسالمية الموقبان اعب ةكل مسؤولي  8042ويف السنة 

تهدون ربسينها وإصالحها ىدفا لتتغري وتتحول إىل ومشغوليها يتحمسون وجي
اؼبعهد. وذلك باالعتماد على إرادة خادم اؼبعهد سونان دراجات، الدكتور اغباج 
عبد الغفور وآمالو يف اؼبستقبل وىو وجود اعبامعة يف اؼبعهد سونان دراجات. 

جيو مباشرة وىي إدارة الًتبية اإلسالمية؛والتو  ثالثة قسمألجل ذلك، قدمت 
 واؼبشورة اإلسالمية؛ واالتصاالت واإلذاعة اإلسالمية.

ني منها قسم، خرج إذن فتح 8042اليت قدمتها سنة  ثالثة قسممن 
. اعتمادا 8041ومها إدارة الًتبية اإلسالمية؛ والتوجيو واؼبشورة اإلسالمية سنة 

 8041سنة  2363على اػبطاب القراري من مدير جنرال الًتبية اإلسالمية رقم 
 قانون البالد )السياسة(ال قسم. ويف نفس السنة قدمت 8041يوليو  04اؼبتؤرخ 

من مدير جنرال الًتبية اإلسالمية  يطل  اػبطاب القرار  8046ويف سنة 
قانون  قسمل 8046يناير  80اؼبتؤرخ  234وزارة الدينية صبهورية اندونيسيا رقم 

 .البالد )السياسة( واالتصاالت واإلذاعة اإلسالمية
وبعد ما مر مسؤولوىا ومشغولوىا جبهد وبذل وصراع مث الدعاء من 
خادم اؼبعهد ربولت جامعة رادين قاسم اإلسالمية الموقبان إىل جامعة سونان 

تماد على اػبطاب دراجات اإلسالمية جاوى الشرقية شكال وصورا، باالع
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دينية صبهورية اندونيسيا بالرقم القراري من مدير جنرال الًتبية اإلسالمية وزارة ال
 .8046يونيو  44اؼبتؤرخ  2222

 
 من جامعة سونان دراجات اإلسالميةف هدوال الرسالةالرؤية و  .ب 

 يكون جامعة تفوقا وتنافسيا يف الدراسة اإلسالمية جباوى الشرقيةالرؤية :  .1
 الرسالة .2
 تنفيذ الًتبية اعبيدة واعبودة (أ 
 دم على اجملتم  الذي يؤدي إىل تنمية مصلحة الناستنفيذ البحث واػب (ب 
 تنفيذ إدارة جامعة أمانة (ج 
تنفيذ تدريب اؼبسؤولني واؼبشغولني يف اغبياة اإلسالمية حىت يكونوا أسوة  (د 

 حسنة
 تنفيذ التعاون باآلخرين اؼبًتاحبني بينهم. (ه 
 اؽبدف والغاية .3
تسلطني على تكنولوجيا واؼبهنيني توليد اؼبتخرجني اؼبؤمنني واؼبتقني واؼب (أ 

واؼببتدعني واؼببتكرين واؼبسؤولني واؼبستقلني اؼبواجهني إىل وجود اجملتم  
 اؼبتفوق.

تنمية برنامج البحث أساسا لتنفيذ الًتبية وتطوير العلوم التكنولوجيا مث  (ب 
 توليدىا وتطبيقها وتطوريها وتوسيعها يف ؾبال ؿبلي وطين ودويل.

إلدارة اؼبخططة واؼبنظمة واؼبثمرة والفعالية واألمانة لتكفل استمرار ربقيق ا (ج 
 برنامج جامعة

ربقيق اؼبسؤولني واؼبشغولني القادرين على أن يكونوا أسوة حسنة يف  (د 
 اغبياة االجتماعية

 التعاون باآلخرين لتطوير الًتبية والبحث (ه 
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تار الغايات التال  ية:وللحصول على األىداف اؼبذكورة زبخ
 تنفيذ الًتبية والتعليم (أ 
تنفيذ البحث ىدفا لتطوير الثقافة خاصة علم اؼبعرفة وتكنولوجيا والًتبية  (ب 

 والفن والبذل والتعمق يف البحث عن علوم الدين اإلسالمي
 تنفيذ اػبدمة على اجملتم  (ج 
لموىا ربقيق الًتبية اؼبزية اليت تزود الطلبة األجهزة العلمية والكفاءة ليع (د 

 اجملتم  وحيققوىا إياىم
تطوير علم اؼبعرفة واؼبهارة على كل من اؼبشغولني بالبحث والتطوير  (ه 

 واػبدمة على اجملتم 
القيام بالتعاون م  اآلخرين سواء كان م  اغبكومة أو األىلية واؼبؤسسة  (و 

 الدراسي. قسمال تنفيذتسهم إىل مزية عملية  اليتوالًتبية 
 

 تشارة األكاديميةغاية االس .ج 
اؼبستوى األول: التأكيد على فهم البيئة األكادميية وما حوؽبا وطريقة التعلم  .1

 الفعايل يف جامعة
تعد توفري الشروط  اليتاؼبستوى الثاين: التأكيد على تعرف اؼبراج  اؼبكتبية  .2

 األكادميية وتقنية دراستها
مية مناسبة دبجال العلم اؼبطور اؼبستوى الثالث: التأكيد على سعة األفق العل .3

 بالقسم الدراسي 
اؼبستوى الراب : التأكيد على الدراسة اؼبكثفة عن فروع العلوم مناسبة باجملال  .4

 العلمي
تخصف  اليتاؼبستوى اػبامس: التأكيد على تطوير سعة األفق العلمية  .5

 باؼبنظمة والنظرية
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فق العلمية اؼبوصوفة اؼبستوى السادس: التأكيد على تطوير سعة األ .6
 باالجتماعية التطبيقية معتمدا على األنشطة البحثية

اؼبستوى الساب : التأكيد على اكتشاف اؼبشكالت يف اجملتم  واختيار حلها  .7
مناسبة دبجال العلم الذي يهدف إىل كتابة الرسالة بالقيام على البحث 

 واػبدمة على اجملتم .
 

 المونجان سونان دراجات اإلسالمية جامعةفي  الهيكل التنظيمي .د 
جامعة على  أدار مؤسسة اؼبعهد سونان دراجات اإلسالمية الشرعية

بوثيق الكاتب العدل نور اليقني رقم  سونان دراجات اإلسالمية الموقبان
 بًتكيب مديرىا كما يلي : 40/4992

 عهد سونان دراجات اإلسالمية الشرعيةالممؤسسة  الهيكل اإلداري في
 الشيخ اغباج عبد الغفور:  س  رئي

 اغباج أضبد إيوان زنيح، اؼباجستري:  أمني األمناء
 اغباجة فرح أديبة، الليسانس:                        أمني الصندوق

 أنوار مبارك، الليسانس:                               أعضاء
 الجامعة سونان دراجات اإلسالمية الهيكل اإلداري في

 اغباج أضبد إيوان زنيح، اؼباجستري:                        يس اعبامعةرئ
 ، اؼباجستريناصحني سومارجان:                4نائب رئيس اعبامعة 
 مصبحني، اؼباجستري:                8نائب رئيس اعبامعة 
 سوتافا، اؼباجستري:                2نائب رئيس اعبامعة 

 : لقمان اغبكيم، اؼباجستري رئيس اعبامعة          أمني األمناء 
 : نور حامل، اؼباجستري                  رئيس الكلية الًتبية

 : سيسوادي، اؼباجستري    والشركة رئيس الكلية االقتصادية
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 : ؿبمد ناصر الدين أمني، اؼباجستري                 رئيس الكلية الدعوة
 : نور سامل، اؼباجستري                رئيس الكلية الشريعة

 : خري الفاغبني، اؼباجستري      رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 سيخ، اؼباجستري: فخر الر  رئيس قسم اإلدارة الًتبية اإلسالمية 

 : سراج الدين، اؼباجستري       رئيس قسم االقتصاد الشرعي
 : مفتاح العلوم، اؼباجستري  رئيس قسم االتصاالت واإلذاعة اإلسالمية

 : أضبد عفان زيين، اؼباجستري رئيس قسم التوجيو واؼبشورة اإلسالمية
 : زمرين إسحاق، اؼباجستري رئيس قسم األحوال الشخصية

 ؿبي الدين، اؼباجستري:  رئيس قسم قانون البالد )السياسة(
 
 تعليم اللغة العربية قسم .ه 

ة وتطوير علم تعليم اللغة العربية التفوق والتنافسي يكون مركز الدراسالرؤية :  .4
 يف جاوى الشرقية

 الدعوة .8
 تنفيذ الًتبية األكادميية واؼبهين يف ؾبال علم تعليم اللغة العربية (أ
 توليد البكالوريني اؼبتفوقني واؼبتنافسني يف ؾبال علم تعليم اللغة العربية (ب
  ؾبال علم تعليم اللغة العربيةاغبصول على إنتاج البحث اؼبزية يف (ج
 تنفيذ اػبدمة على اجملتم  ىدفا لتحقيق ملكة الناس (د

 اؽبدف .2
 تنمية قدرة الطلبة على اؼبستقلة يف تعمق علم تعليم اللغة العربية (أ
تنمية مزية اؼبشغولني يف تطوير علم تكنولوجيا خاصة يف ؾبال علم  (ب

 تعليم اللغة العربية
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لبيئة اؼبمتعة لعملية األنشطة األكادميية وتطوير العلم خاصة يف اخًتاع ا (ج
 ؾبال تعليم اللغة العربية

 الغاية .1
ربصل على اؼبتخرج لو خربة وقدرة يف  اليتتبلغ إىل الكفاءة التخرجيية 

ؾبال الًتبية معتمدا على القيم واألخالق اإلسالمي لتطوير وربقيق علم 
إىل الكفاءة احملصولة عليها مدة اشًتاك التعليم. تعليم اللغة العربية استنادا 

 فاؼبتخرج لو معايري متميزة كما يلي:
التسلط على تنوع تقنية تعليم اللغة العربية الفعالية واؼبتميزة مناسبة  (أ

 دبطالب عصر اغبكم الذايت والالمركزية يف الًتبية
 التملك على الذكاءات الروحية والعاطفية والعقلية (ب
 القدرة على ربقيق تنوع الوسائل التعليمية (ج
 القدرة على توجيو طريقة تعلم الطلبة مناسبة دبا حيتاجون إليو جبيد. (د

 ومواد تعليمهم قسم تعليم اللغة العربيةأظباء اؼبعلمني  .6
 ( 4،1)  جدول

 أسماء المعلمين في قسم تعليم اللغة العربية

 رقم
شفرة 
 المعلم

  اسم المعلم
 لتعليم اللغة العربية في قسم ا

 مواد التعليم

4.  A 8وعلم الصرف  2علم النحو  نور حامل، اؼباجستري 

8.  Bتاريخ اغبضارة اإلسالم  خري الفاغبني، اؼباجستري 
 وعلم اغباسوب التطبيقي

2.  C  ،علوم القرآن اؼباجستريزين اؼبصطفى 
1.  Dالبحث الصفي اإلجرائي ناصحني، اؼباجستري 
6.  E ،اؼباجستريمسبخني IAD/IBD/ISD 
3.  Gتعليم اللغة العربية  فخر الراسيخ، اؼباجستري 
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7.  H4علم الًتصبة  زمراين إسحاق، اؼباجستري 
2.  Iعلم الفلسفة الًتبوية شهر اؼبنري، اؼباجستري 
9.  Jتاريخ الًتبية اإلسالمية ماس موليا، اؼباجستري 

40.  Lعلم الىوت اإلسالم ريؿبي الدين، اؼباجست 
44.  M4علم النحو  مفتاح اػبريي، اؼباجستري 
48.  Oعلم اللغة أدم خبتيار، اؼباجستري 
42.  P8مهارة االستماع  خري النساء، اؼباجستري 
41.  Rمنهجية البحث  سوويطوا، اؼباجستري 
46.  Sاللغة اإلقبليزية ؿبصن، اؼباجستري 
43.  U ،علم اللغة النفسي اؼباجستريلقمان اغبكيم 
47.  Vعلم األخالق والتصوف اغباج عني الرفيق، اؼباجستري 
42.  W1مهارة الكالم  نور الفهم، اؼباجستري 
49.  Xعلوم اغبديث رضوان، اؼباجستري 
80.  Yتعليم اإلنشاء ( 8مهارة الكتابة  عارف ويدودو، اؼباجستري ( 
84.  Z8مهارة الكالم  ستريزكية العبدية، اؼباج 
88.  ABعلم النفسي الًتبوي ؿبمد حارس، اؼباجستري 
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 لكتابة البحث العلمي 3إعداد مواد تعليم اإلنشاء في : إجراءات  المبحث الثاني
قد صبعت الباحثة البيانات بأنواع األساليب وىي اؼبالحظة واؼبقابلة. ولسهولة 

كما بعجراءات البحث والتطوير  ثة بعرض مناسبا توجيو عرض البيانات فقامت الباح
( صب  8،  إمكانيات واؼبشكالت( 4خطواتو كما يلي:  Sugionoسوكييانا  قال

( ذبربة 3( تعديل اإلنتاج ، 6( تصديق اإلنتاج، 1( تصميم اإلنتاج، 2، البيانات
اإلنتاج ( 40( تعديل اإلنتاج، 9( ذبربة فعالية، 2( تعديل ذبربة اإلنتاج، 7صالحية، 
 4النهائي. 

 :منهاالبحث والتطوير شرحا كامال ىذا عجراءات البيانات احملصول ب ستشرح الباحثة
 إمكانيات والمشكالت .أ 

احثة قد قامت البم، 8043سنة  فربايرين من يف التاريخ اثنان وعشري
مالحظة مبدئية بوسيلة مقابلة إىل معلم مهارة الكتابة أي يسمى دبواد تعليم 

جامعة سونان دراجات اإلسالمية اإلنشاء ورئيس قسم تعليم اللغة العربية يف 
ؼبعرفة إمكانيات الموقبان اليت تق  يف مؤسسة معهد اإلسالمية سونان دراجات 

نظام الفروع يف ت عن تطبيق . وجدت الباحثة معلوماواغباجات واؼبشكالت
قسم تعليم اللغة العربية ومشكالت عن مهارات اللغوية فيو. وركزت الباحثة يف 

. وظهرت الباحثة اؼبشكالت اؼبتعددة عن اؼبستوى الراب تعليم اإلنشاء  لطلبة 
 تعليم اإلنشاء منها :

كدليل وإجراءات لتنظيم خطة   2مل يوجد كتاب مواد تعليم اإلنشاء  (4
تدريبات عنهما  اؼبتعلقات هبما و  اػباصة اؼبفرداتبحث والبحث العلمي و ال

 .كوظيفة اآلخرة
يأخذون اؼبواد من مراج  اؼبتعددة ، منها :  2مدرسي تعليم اإلنشاء  (8

الدراسة السابقة من اعبامعة اؼبتعددة واجملالت العلميات وما أشبو ذلك من 

                                                           
1
Sugiyono, MetodePenelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD, hal.298 
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ة أن يراجعون الدرس اؼبنشورات العربية. وذلك يصعب وحيري الطلب
بعض الطلبة كتبوا البحث العلمي يف اللغة اإلندونيسية بأنفسهم. وصار 

ربتاج طلبة قسم تعليم اللغة لضعف االستيعاب على ىذه اؼبهارة. لذلك 
على مواد تعليم  جامعة سونان دراجات اإلسالمية الموقبانالعربية يف 
 2اإلنشاء 
يف جامعة  سم تعليم اللغة العربيةق طلبةالباحثة أن اؼبشكالت ال ونظرت

بععداد مواد تعليم  هاغبل لو إمكانياتإلسالمية الموقبان سونان دراجات ا
 .البحث العلمي اإلنشاء لكتابة

 جمع البيانات .ب 
ؼبعرفة حاجاهتم اؼبقابلة و  اؼبالحظة اجتمعت الباحثة البيانات بأسلوب

وىذا اؼبسائل الرئيسية يف ج. وميوؽبم عن تعليم اإلنشاء قبل تطوير ىذا اإلنتا 
جامعة سونان دراجات اإلسالمية يف تقدمي اؼبقابلة إىل معلم تعليم اإلنشاء 

 : الموقبان
 أىداف تعليم اإلنشاء  .4
 تعليم اإلنشاء مواد ؿبتوى يف .8
 تعليم اإلنشاء الطرق اؼبستخدمة يف  .2
 تعليم اإلنشاء العملية التقوميية اؼبستخدمة يف  .1
 تعليم اإلنشاءعليقات لتحسني عملية التعليمية يف الت .6
 يف تعليم اإلنشاء  الطالبةأحوال  .3

نالت الباحثة البيانات من تلك اؼبقابلة عن أمور مهم يف تصميم اإلنتاج 
  اآليت، البيانات واؼبعلومات منو كما يلي :

يف  ًتقية كفاءة الطلبةأن األىداف من تعليم اإلنشاء يف ىذه اعبامعة ل .4
يب البحث العلمي باللغة مهارة الكتابة وكوسيلة اؼبمارسة الطلبة لًتت



55 
 

العربية ألن ستقوم النظام لوجوب كتابة البحث العلمي باللغة العربية 
 على طلبة قسم تعليم اللغة العربية أسرع ما ميكن

السابقات  من الدراساتاؼبستخدمة  تعليم اإلنشاء مواد احملتوى يفأن  .8
عن البحث من اعبامعة اؼبتعددة بعدما زبطيط عملية التعليم واجملالت 

 وخطة التدريس.
بطريقة احملاضرة  يف تعليم اإلنشاءق واألساليب اؼبستخدمة أن الطر  .2

 وطريقة اؼبباشرة يف الكتابة بعد إعطاء البيانات كتابا حرا بسيطا
جة الطلبة ىو من نتي التقوميية اؼبستخدمة يف تعليم اإلنشاء أن العملية .1

متحان واختبار آخر اؼبستوى وحضور الطلبة وأنشطة الطلبة يف يف اال
 عملية التعليم والوظيفة اعبامعية

منين كبن معلم اللغة العربية قبتهد باجتهاد كبري  أن التعليقات .6
لتحسني عملية التعليم والطرق وخطة التدريس وىلم جار عن تعليم 

أحسن ى ومازال يف أثناء العملية ليكون اإلنشاء أو تعليم اؼبهارة األخر 
من اليوم، لذلك يف حقيقتو ربتاج الطلبة عن اؼبواد التعليمية يف كل 

 مهارات لتسهيل الطلبة يف تعليمها
الطلبة يف ىذه اعبامعة متنوعة، بعضهم متخرجون من  أن أحوال .3

مة، اؼبدرسة العالية اإلسالمية وبعضهم من اؼبدرسة العلية اغبكومية العا
وبعضهم متخرجون من اؼبعمد السلفي وبعضهم من اؼبعهد العصري 
وبعضهم ال يتعلمون يف اؼبعهد باتة. بذلك اؼبسائل حيتاجون على 
اىتمام كبري لتطبيق عملية التعليم حىت تكون عملية تعليم اإلنشاء 

 فبتعة ومناسبة ومطابقة بأحوال الطلبة اؼبتنوعة.
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 اإلنتاج تصميم .ج 
ت الباحثة من ربليل اغباجات واؼبشكالت وصب  اؼبعلومات يف بعد أن سب

تعليم اإلنشاء ،فرأت الباحثة أهنم يستطيعون أن حيلون بتصميم اإلنتاج على 
لكتابة البحث العلمي لتساعد الطلبة يف   2شكل كتاب مواد تعليم اإلنشاء 

ميم عملت كتابة اإلنشاء وتنظيم البحث العلمي باللغة العربية. يف عملية التص
 الباحثة ىذه اػبطوات منها :

 صب  اؼبعلومات عن مواد تعليم اإلنشاء لكتابة البحث العلمي .4
الباحثة دليل يف كتابة البحث العلمي العام عبامعة سونان  تطلب .8

. وتتكون البحث فيو على ثالثة حبوث منها الموقبان اإلسالمية دراجات
الصفي اإلجرائي. مث زادت : البحث الكمي والبحث الكيفي والبحث 

الباحثة بالبحث والتطوير إلطالع ابتكار الطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 يف ترتيب اؼبواد التعليمية اعبديدة والعصرية.

يف لوحة ستخدامها العن البحث اؼبناسبة الباحثة الدراسة السابقة  تطلب .2
 األمثلة كل البحث فيها

  2اإلنشاء تعليم  رتبت الباحثة مواد  .1
لنيل التصديقات واالقًتاحات  قدمت الباحثة عملية التصديق اػبرباء .6

 واد اؼبطورة على الصورة اؼبرجوةواإلرشادات البناءة لتكون ىذه اؼب
رئيس اعبامعة إىل  التجريب إىل اجملموعة الصغريةقدمت الباحثة عملية  .3

للغة العربية ورئيس قسم تعليم ا سونان دراجات اإلسالمية الموقبان
 ومعلم اإلنشاء 

قسم يف  اؼبستوى الراب قدمت الباحثة عملية التجربة اؼبيدانية إىل طلبة  .7
 تعليم اللغة العربية.
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 من الخبراء اإلنتاج تصديق .د 
انتهاء عملية تصميم اإلنتاج اؼبطور، قدمت الباحثة مواد تعليم  بعد

تصميم اؼبواد التعليمية واللغة  خبريو  خبري احملتوىاإلنشاء إىل خبريين منها: 
واد لنيل التصديقات واالقًتاحات واإلرشادات البناءة لتكون ىذه اؼب العربية

 اؼبطورة على الصورة اؼبرجوة.
لكتابة البحث  2تعليم اإلنشاء  محأما نتائج التصديق من اػببري يف 

 : العلمي واػببري يف تصميم اؼبواد التعليمية واللغة العربية كما يلي
 في محتوى المواد التعليميةنتائج التصديق من الخبير  .4

 قدمت الباحثة مواد التعليمية اؼبطورة إىل الدكتور سيف اؼبصطفى  
ومعّلم تعليم اللغة العربية يف جامعة  (PKPBA) ، وىو رئيس اؼباجستري

 :كما يلي   االستبانةموالنا مالك إبراىيم ماالنج. وتعطي نتيجة 
  ضعيف=  4
 مقبول=  8

 جيد=  2
جيد جدا=  1
 

 عرض البيانات  (أ 
اػببري يف ؿبتوى اؼبواد  االستبانةنتيجة من  البيانات احملصولة 

 كما يلي: ،التعليمية
  (1،4جدول ) 

 اػببري يف ؿبتوى اؼبواد التعليميةيق دليل التصد

 البنود العناصر
 درجة التقويم

4 4 3 1 

 مطابق المواد  .أ 
 √    وضوح األىداف .4
  √   شامل اؼبواد  .8
 √    عميق اؼبواد  .2
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  √   واس  اؼبواد  .1
 √    ترتيب اؼبواد .6
 √    أشكال األنشطة .3
 √    بةمطابق حباجة الطل .7

 دقة المواد .ب 

  √   دقة اؼبواد  .2
  √   دقة اؼبصطلحات  .9

  √   دقة األمثلة يف اللوحات  .40
  √   دقة البيانات واؼبعلومات   .44
  √   دقة اؼبفهوم اؼبصطلحات  .48

 التقويم .ج 
 √    مطابق التدريب باؼبواد .42
 √    وضوح األسئلة .41

 7 7 - - الجملة
 

 84=  2×  7=  2عدد اإلجابة 
 82=  1×  7=   1عدد اإلجابة 

 % 400× صبلة عدد اإلجابة                   
 عدد السؤال × األعلى  الدرجة   

       19            ×400  =  %67،8 % 
       63  

استخدمت الباحث  ري احملتوىمن تصديق اػبب االستبانةولتحليل نتيجة 
 8اآلتية : الرمز 

 
 

                                                           
2  Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, ( Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 

2013 ) Hal 82 
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 ( 1،3جدول ) 
  اػببري احملتوىدليل لتفسري البيانات من نتيجة تصديق 

 البيان التقدير اؼبئويةالنسبة  الرقم

 فبتاز 400،00%-24،00% 4
عليم بدون ميكن استخدمو يف الت

 التعديل

 جيد جدا 20،00%-34،00% 8
ميكن استخدمو يف التعليم بعد 

 تعديالت بسيطة

ميكن استخدمو يف التعليم بعد  جيد 30،00%-14،00% 2
 تعديالت كثرية

 ال ميكن استخدمو يف التعليم ناقص 10،00%-84،00% 1
 يصلح كلو أو يبدل مردود 80،00%-00،00% 6

 
 2الصورة كالتايل : وتستخدم الباحثة ب

 
 

 
 مواد التعليميةالخبير في محتوى التحليل البيانات من   (ب 

وبعد أن وضعت الباحثة عرض البيانات من اػببري يف ؿبتوى  
 يلي :اؼبواد التعليمية على اعبدول السابق فحللت الباحثة عنها كما 

 
 

                                                           
3 Sugiyono, MetodePenelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD , (Bandung: 

Alfabeta, 2014),  hal. 99 

0%   
 مردود

84%  
 ناقص

14 %  
 جيد

34 %  
 جيد جدا

24 % 
 فبتاز

400% 
 % 67،8 فبتاز  
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 مطابق اؼبواد (4
وقد أعطى اػببري  .قسمت الباحثة مطابق اؼبواد على سبعة بنود 

ثاين عن للبنود األول عن وضوح األىداف جيد جدا، للبنود ال
شامل اؼبواد جيد، للبنود الثالث عن عميق اؼبواد جيد جدا، للبنود 
الراب  عن واس  اؼبواد جيد، للبنود اػبامس عن ترتيب اؼبواد جيد 
جدا، للبنود السادس أشكال األنشطة جيد جدا، للبنود الساب  

 مطابق حباجة الطلبة جيد جدا.
 دقة اؼبواد   (8

قد أعطى اػببري للبنود األول عن دقة و ولدقة اؼبواد طبسة بنود. 
اؼبواد جيد ، للبنود الثاين عن دقة اؼبصطلحات جيد، للبنود 
الثالث عن دقة األمثلة يف اللوحات جيد ، للبنود الراب  عن دقة 
البيانات واؼبعلومات جيد، للبنود اػبامس عن دقة اؼبفهوم 

 اؼبصطلحات جيد.
 التقومي (2

بنودان. وقد أعطى اػببري للبنود األول عن  وللتقومي اؼبواد التعليمية
 وضوح األسئلةجيد جدا، للبنود الثاين عن  مطابق التدريب باؼبواد

 .جدا جيد
 2تدل أن إعداد مواد تعليم اإلنشاء ومن البيانات السابقة   

لكتابة البحث العلمي على حسب من نتيجة اػببري يف ؿبتوى اؼبواد 
ميكن استخدمو يف ) " ممتاز " ى على مستو  % 67،8التعليمية ىي 

 وهبذه النتيجة تقن  الباحثة ليستمر اؼبواد التعليمية. ( التعليم بدون التعديل
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  الخبير في محتوى المواد التعليميةمناقشة صالحية من   (ج 
إيل نتيجة تصديق اػببري يف ؿبتوى اؼبواد التعليمية، بعد أن  انظر 

ػببري يف ؿبتوى اؼبواد التعليمية أن ، يرى ااالستبانةأملئ البنود يف 
احملتوى فيو مطابق دبا كان يف اؼبواد التعليمية العامة، وىذا جيري على 

اختيار اؼبواد يف  معيار الثالث من معايريعن " نيكوالس " ما قالو 
وما بة. ىتمامات الطلباالمتمشي  أن احملتوى اؼبواد موافق 1التعليمية.

 5:اؼبواد التعليمية إعداد أمهيةعن "  عبد الرضبن إبراىيم الفوزان" قالو 
يف حالتنا ىذه ليس ؾبرد وسيلة معينة على التدريس  اؼبواد التعليميةأن 

فقط، وإمنا ىو صلب التدريس وأساسو ألنو ىو الذي حيّدد للتلميذ 
ما يدرسـو من موضوعات، وىو الذي يبقي عملية التعليم مستمـرة 

 .يصل منـها إىل ما يـريد بينو وبني نفسـو، إىل أن
اؼبعايري يف واػبالصة ؽبذه اؼبناقشة، أن ؿبتوى اؼبواد التعليمية مناسبا 

لكتابة البحث العلمي وأمهيتو لدي طلبة  2اإلنشاء  اختيار مواد تعليم
 .ىتمامهماألن الطلبة حيتاج إىل كتاب اؼبواد الًتكيز على 

 ليمية واللغة العربيةنتائج التصديق من خبير تصميم المواد التع .4
قدمت الباحثة مواد التعليمية اؼبطورة إىل الدكتور نور ىادي ىو 
معّلم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج. وتعطي 

 كما يلي :  االستبانةنتيجة 
 جيد=  2    ضعيف=  4
  جيد جدا=  1    مقبول=  8

                                                           
ول، ) مكة : ، اعبزء األاؼبرج  يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أضبد طعيمة،   1

 802 ص.(  8002جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، 

، )الرياض: مكتبة اؼبلك، قني هباإضائات ؼبعلمي اللغة العربية لغري الناطعبد الرضبن إبراىيم الفوزان،   6
 10-29ص.  (،8044
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 عرض البيانات (أ 
اػببري يف تصميم  االستبانة نتيجة من البيانات احملصولة

 اؼبواد التعليمية واللغة العربية، كما يلي:
 

  ( 1،1جدول ) 
 يف تصميم اؼبواد التعليمية واللغة العربيةدليل التصديق اػببري 

 البنود العناصر
 درجة التقويم

4 4 3 1 

 اللغة   .أ 

   √  صحة بناء اعبملة .4
  √   فعالية اعبملة .8
  √   معيار اعبملة .2
   √  صحة القواعد .1
  √   صحة اؽبجاء .6
  √   متسق يف استخدام العبارة .3
  √   فهم الرسالة واؼبعلومات .7
√    القدرة على إعطاء التشجي  الطلبة .2

 التصميم .ب 

  √   تناسب حجم اؼبذكرة باؼبادة اؼبضمون .9
  √   A4ورق تناسب حجم اؼبذكرة ب .40
  √   طباعة ؿبتويات اؼبذكرة بسيطة  .44
  √   ظهور الكتابة .48
  √   مصّور غالف اؼبذكرة بسيطة .42

 4 41 4 - الجملة
 1=  8×  8  =  8عدد اإلجابة 
 20=  2×  40=  2عدد اإلجابة 
 1=  1×  4=   1عدد اإلجابة 
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 % 400× صبلة عدد اإلجابة                   
 عدد السؤال × األعلى  الدرجة   

       22            ×400  =  %73 % 
       68  

تصميم اؼبواد التعليمية واللغة ري من تصديق اػبب االستبانةولتحليل نتيجة 
 3استخدمت الباحث الرمز اآلتية :  العربية
 

 ( 1،4جدول ) 
 تصميم اؼبواد التعليمية واللغة العربيةاػببري دليل لتفسري البيانات من نتيجة تصديق ا

 البيان التقدير اؼبئويةالنسبة  الرقم

ميكن استخدمو يف التعليم  فبتاز 400،00%-24،00% 4
 بدون التعديل

ميكن استخدمو يف التعليم بعد  جيد جدا 20،00%-34،00% 8
 تعديالت بسيطة

 جيد 30،00%-14،00% 2
ميكن استخدمو يف التعليم بعد 

 تعديالت كثرية
 ال ميكن استخدمو يف التعليم ناقص 10،00%-84،00% 1
 يصلح كلو أو يبدل مردود 80،00%-00،00% 6

 

 7وتستخدم الباحثة بالصورة كالتايل : 
 

                                                           
6  Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, ( Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 

2013 ) Hal 82 
7
 Sugiyono, MetodePenelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD , (Bandung: 

Alfabeta, 2014),  hal. 99 
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تصميم المواد التعليمية واللغة الخبير في تحليل البيانات من   (ب 

 العربية
تصميم عد أن وضعت الباحثة عرض البيانات من اػببري يف وب

على اعبدول السابق فحللت الباحثة عنها   اؼبواد التعليمية واللغة العربية
 كما يلي :

 اللغة (1
بنود. وقد أعطى اػببري  شبانيةعلى  العناصر اللغةقسمت الباحثة 
عالية ف، للبنود الثاين عن مقبولصحة بناء اعبملة للبنود األول عن 

جيد ، للبنود الراب  عن معيار اعبملة جيد، للبنود الثالث عن  اعبملة
جيد، للبنود صحة اؽبجاء ، للبنود اػبامس عن مقبول صحة القواعد

عن ، للبنود الساب   جيدمتسق يف استخدام العبارة عن السادس 
القدرة على إعطاء ثامن عن للبنود ال ، جيدفهم الرسالة واؼبعلومات 

 جيد جدا.   الطلبةالتشجي
 التصميم  (2

وقد أعطى اػببري للبنود  على طبسة بنود،اؼبواد التعليمية  صميموللت
، للبنود الثاين جيد تناسب حجم اؼبذكرة باؼبادة اؼبضموناألول عن 

، للبنود الثالث عن طباعة جيدA4تناسب حجم اؼبذكرة بورق عن 
، جيد ظهور الكتابة ، للبنود الراب  عنجيد ؿبتويات اؼبذكرة بسيطة

 جيد.للبنود اػبامس عن مصّور غالف اؼبذكرة بسيطة 

0%   
 مردود

84%  
 ناقص

14 %  
 جيد

34 %  
 جيد جدا

24 % 
 فبتاز

400% 
 % 73 فبتاز  
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 2تدل أن إعداد مواد تعليم اإلنشاء ومن البيانات السابقة  
تصميم اؼبواد لكتابة البحث العلمي على حسب من نتيجة اػببري يف 

ميكن )"  جيد جدا" على مستوى  % 73ىي  التعليمية واللغة العربية
وهبذه النتيجة تقن  الباحثة  (تعليم بعد تعديالت بسيطةاستخدمو يف ال

 .وليصلحها ليستمر اؼبواد التعليمية
تصميم المواد التعليمية واللغة في  مناقشة صالحية من الخبير (ج 

 العربية.
تصميم اؼبواد التعليمية واللغة إيل نتيجة تصديق اػببري يف  انظر 

تصميم اؼبواد ، يرى اػببري يف ةاالستبان، بعد أن أملئ البنود يف العربية
فيو مطابق دبا كان يف اؼبواد التعليمية  التصميمأن  التعليمية واللغة العربية

 ؿبمود كامل ناقة ورشد أضبد طعيمة" العامة، وىذا جيري على ما قالو 
أن  2اؼبواد التعليمية. األسس السيكولوجية واللغوية يف إعدادعن  "

أن  والتصميم اؼبوادتكون اللغة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، 
. وما قالو " رشدي أضبد فكريا الدارسنييكون الكتاب مناسبا ؼبستوى 

عن تنظيم اؼبواد التعليمية اػباصة باحتياجات الطالب طعيمة " 
ويقصد بذلك تقدمي اؼبواد يف ضوء حاجات الطالب  9النفسية:

ة اؼبواد وحدىا. وال يلزم  ىذا وظروفهم اػباصة، وليس يف ضوء طبيعي
 التنظيم بالًتتيب اؼبنطقي للمادة.

يف كتاب مواد  ؿبتوى اؼبواد التعليميةواػبالصة ؽبذه اؼبناقشة، أن 
تصميم اؼبواد التعليمية لكتابة البحث العلمي عند اػببري  2اإلنشاء 

                                                           
اؼبرج  يف مناىج تعليم اللغة العربية مدكور. إميان أضبد ىريدة ، رشدي أضبد طعيمة. على أضبد   2

 802 ( ص. 8040، ) القاىرة: دار الفكر، للناطقني بلغات أخرى

اؼبرج  يف مناىج تعليم اللغة العربية رشدي أضبد طعيمة. على أضبد مدكور. إميان أضبد ىريدة ،   9
 828ص. للناطقني بلغات أخرى، 
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إىل  حيتاجحباجات الطلبة، ألن الطلبة  ومطابق مناسبا واللغة العربية
 الخًتاع واالبداع. ا
 

 اإلنتاج من الخبراء تعديل .ه 
التعديل ىو التحسني. كانت الباحثة يقوم بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء 

 والنقائص اؼبوجودة حسب التحكيم من اػبرباء وإرشاداهتم.
 

  ( 1،8) جدول 
 اػببري يف ؿبتوى اؼبواد التعليميةاالقًتاحات واإلرشادات والتعليقات من 

 التعديل االقتراحات والتعليقات الرقم

 االىتمام بصحة اؼبصطلحات 4

 الباحثة اؼبصطلحات الرظبيات  صّححت
باستخدام دليل لكتابة البحث العلمي 

موالنا مالك إبراىيم من جامعة 
 اإلسالمية اغبكومية ماالنج

  صّححت الباحثة البيانات اؼبصطلحات
البسيطات من كتاب عن البحث العلمي  

" البحث النوعي يف الًتبية  ككتاب
 وعلم النفس " و " البحث العلمي "

 صّححت الباحثة الكتابة اػباطئة اؼبذكورة االىتمام بصحة الكتابة 8
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 ( 1،7جدول ) 
  االقًتاحات واإلرشادات والتعليقات

 تصميم اؼبواد التعليمية واللغة العربية من خبري
 يلالتعد االقتراحات والتعليقات الرقم

 وجد كثري من األخطاء اػبطية 4
  األخطاء اؼبذكورةصّححت الباحثة 
 األخطاء يف تركيب  صّححت الباحثة

 القواعد

 ال ربتاج الصفحة إىل التزيني 8
نسخت الباحثة التزيني يف كل الصفحة ألن 
ىذا الكتاب كتابا رظبيا لذلك ال حيتاج على  

  كثرة التزيني 
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 مواد تعليم اإلنشاء مواصفات ثالث : المبحث ال
 طورت الباحثة مواد تعليم اإلنشاء باؼبواصفات التايل : (أ 

الكتاب  الكتاب الدراسي أو بشكل مواد التعليماإلنتاج يف ىذا البحث ىو  .4
 A4الورق  حبجم اللغة العربية لتعليم اإلنشاء (Hardcopy)الورقي 

ؼبنتج يسمى بكتاب " مواد تعليم اإلنشاء ا والغالف يتكون من اسم الكتاب .8
جامعة " سونان دراجات  لكتابة البحث العلمي " واسم اعبامعة 2

واألىداف  "عشنا يف نورك" ورمز اعبامعة واسم اإلعداد" اإلسالمية الموقبان
الستيفاء شرط من شروط اغبصول على درجة "  اؼبوادىذه من إعداد 

يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اؼباجستري لتعليم اللغة العربية 
 ." اغبكومية ماالنج

( وخطة التدريس  SAP من زبطيط عملية التعليم )مواد تعليم تتكون ىذه  .2
 يف كل شهر أو أربعة لقاء. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ( 1،4الصورة ) 
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 على أربعة حبوث بعجراءاهتم كامال  تعليممواد تتكون ىذه  .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 1،3 الصورة )
 

 وخصائص من ىذا الكتاب ىو وجود التدريب يف كل مكونات  .6
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1،1الصورة ) 
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 واألمثلة الشاملة عنها ولوحة وخصائص من ىذا الكتاب ىو وجود .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1،4الصورة ) 
 

 وجود قائمة اؼبفردات لتسهيل الطلبة يف طلب اؼبعاين اؼبفردات الصعوبة .7
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ( 1،8الصورة ) 
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 د تعليم اإلنشاءمن مواصفات موامناقشة  (ب 
مطابق  أهنا، يرى مواد تعليم اإلنشاء السابقةإعداد مواصفات نظرا إيل 

ؾبموعة من اؼبعايري " عن  نيكوالس" ما قالو ك،  إعداد اؼبواد التعليميةعايري دب
معيار اؼبيول ، معيار األمهية، معيار الصديق:  10منها د التعليميةيف إعداد اؼبوا
 . اؼبعيار العاؼبي، معيار القابلية للتعليم، تأو االىتماما

 ؼبذكورة مناسبة من ىذه اؼبواصفات ىي أن اؼبواصفات ا اؼبناقشةو 
ألن ىذه لكتابة البحث العلمي  2اإلنشاء  مواد تعليم إعداد اؼبواد ؼبعايري يفبا

اؼبواد صادق بدليل كتابة البحث العلمي عبامعة سونان دراجات الموقبان 
ومن أمهيتها وميوؽبا ىذه اؼبواد مهم لتعليم مواد اإلنشاء وإلعطاء التشجي  أو 

 .حث باللغة العربيةالدواف  الطلبة لكتابة الب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 802، ص ، اعبزء األولاؼبرج  يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أضبد طعيمة،   40  40
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 لكتابة البحث العلمي 3مواد تعليم اإلنشاء  في استخدام جودةالمبحث الرابع : 
التجريب إىل اجملموعة نتيجة من عرفت الباحثة جودة ىذه اؼبواد التعليمية 

 ونتيجة التجربة اؼبيدانية. وستشرح وستحلل تلك النتائج كما ياي : الصغرية
  لى المجموعة الصغيرةالتجريب إ .أ 

 اجملرب يف جودة دبعرفةؽبذا اإلنتاج ىي  التجريب إىل اجملموعة الصغرية
رئيس اعبامعة ورئيس قسم استخدام ىذا اإلنتاج، قامت الباحثة بتجربتو إىل 

جودهتم ورغبتهم وضباستهم هم و ، ؼبعرفة أرائمعلم اإلنشاءتعليم اللغة العربية و 
اؼبستوى طلبة على  تابة البحث العلميلك 2نشاء اإلمواد تعليم  يف استخدام 

قامت هبا الباحثة . سونان دراجات اإلسالمية الموقبانجامعة يف  الراب 
 كما يلي :  االستبانةتعطي نتيجة اؼبغلقة و  االستبانةب

 ضعيف=  4
 مقبول=  8

  جيد=  2
 جيد جدا=  1

 عرض البيانات  .4
  التجريب إىل اجملموعة الصغريةإىل  االستبانة نتيجة لبيانات احملصولة منا

 كما يلي:
 ( 1،6جدول ) 

 لمجموعة الصغريةاؼبغلقة ل االستبانةنتائج 

 رقم
 اسم الفاعل

 في تجربة الفردية 
 درجة التقويم

4 4 3 1 4 8 7 6 9 41 

4 
 ستا  إيوان زني  الماجستيراأل

سونان دراجات رئيس اعبامعة 
 اإلسالمية الموقبان

1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 

 46=  2×  6  = 2عدد اإلجابة 
 80=  1×  6=   1عدد اإلجابة 
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 % 400×     صبلة عدد اإلجابة               
 عدد السؤال ×  الدرجة األعلى   
 ( فبتاز)      % %27،6  =  400×            26       

       10 

 األستا  فالحين الماجستير 8
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 81=  2×  2  = 2عدد اإلجابة 
 2=  1×  8=   1عدد اإلجابة 

 % 400×     صبلة عدد اإلجابة               
 عدد السؤال ×  الدرجة األعلى   
 ) جيد جدا (       % %20  =  400 ×           28      

       10 

 األستا  عارف ودودو 2
 معلم تعليم اإلنشاء

2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

 81=  2×  2  = 2عدد اإلجابة 
 2=  1×  8=   1عدد اإلجابة 

 % 400×     صبلة عدد اإلجابة               
 عدد السؤال ×  الدرجة األعلى   
 ) جيد جدا (       % %20  =  400 ×           28      

      10 
 

 راشيخفخر األستا   1
 معلم تعليم اإلنشاء

2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 
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 48=  2×  1  = 2عدد اإلجابة 
 ) فبتاز (                                     81=  1×  3=   1عدد اإلجابة 

  % 400×   صبلة عدد اإلجابة               
       % 90%  =  400×            23=                عدد السؤال ×  ة األعلىالدرج   

10 
 (1،9جدول )

 سونان دراجات اإلسالمية الموقبان رئيس اعبامعة اؼبغلقة إىل  االستبانة
 يلتجريب إىل اجملموعة الصغرية معلم اإلنشاءو  ورئيس قسم تعليم اللغة العربية

 االستبانةبنود  رقم
 تقويمدرجة ال

4 4 3 1 

4 
يستطي  أن يشّج  طلبة  2ىذه مواد تعليم اإلنشاء 

قسم تعليم اللغة العربية لكتابة البحث العلمي باللغة 
 العربية

  8 8 

 2األىداف التعليمية يف ىذه مواد تعليم اإلنشاء  8
 واضحا

  2 4 

2 
)وخطة التدريس  (SAP)زبطيط عملية التعليم كان 

RPP) تفصيليا لتسهيل  2واد تعليم اإلنشاء يف ىذه م
 اؼبعلم يف تطبيق اؼبواد التعليمية موقتا

  2 4 

1 
يستسهل اؼبعلم يف تعليم  2ىذه مواد تعليم اإلنشاء 

عن كيفية كتابة خطة البحث  2مواد اإلنشاء 
 والبحث العلمي

  8 8 

6 
سهولة لفهمها بوجود  2ىذه مواد تعليم اإلنشاء 

ونات خطة البحث والبحث التدريبات يف كل مك
 العلمي

  8 8 

 2 4  سهولة الستخدامها  2ىذه مواد تعليم اإلنشاء  3
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 بوجود اؼبالحق شاملة

شامال  2كان احملتوى يف ىذه مواد تعليم اإلنشاء  7
 بأربعة حبوث واضح

  2 4 

2 
 2اللغة العربية اؼبستخدمة يف ىذه مواد تعليم اإلنشاء 

 سهولة لفهمها
  2 4 

9 
جراءات البحث العلمي بًتصبتها يف ىذه مواد تعليم إ

 4 2   يستسهل الطلبة لفهمها 2اإلنشاء 

يل جودة أو ضباسة الستخدام يف ىذه مواد تعليم  40
 2اإلنشاء 

  8 8 

 48 41 - - الجملة
 78=  2×  81=  2عدد اإلجابة 
 31=  1×  43=   1عدد اإلجابة 

 عدد السؤال ×النتيجة األعلى = الدرجة األعلى 
 % 400×                    صبلة عدد اإلجابة                  
 عدد اجملربة ×  النتيجة األعلى    

       423            ×400  =  %26 % 
       430  

استخدمت  التجريب إىل اجملموعة الصغريةمن  االستبانةولتحليل نتيجة 
 44الباحث الرمز اآلتية : 

 (1،41جدول ) 
 التجريب إىل اجملموعة الصغريةدليل لتفسري البيانات من نتيجة 

 التقدير اؼبئويةالنسبة  الرقم
 فبتاز 400،00%-24،00% 4

                                                           
11  Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, ( Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013 ) Hal 82 
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 جيد جدا 20،00%-34،00% 8
 جيد 30،00%-14،00% 2
 ناقص 10،00%-84،00% 1
 مردود 80،00%-00،00% 6

 

 48وتستخدم الباحثة بالصورة كالتايل : 
 
 

 
 التجريب إلى المجموعة الصغيرةتحليل البيانات من  .4

التجريب إىل اجملموعة وبعد أن وضعت الباحثة عرض البيانات من 
 على اعبدول السابق فحللت الباحثة عنها كما يلي : الصغرية

اؼبعلمني يف أو  نيأربعة ؾبرببنود. وقد أعطى  عشرةقسمت 
 تشجي  الطلبة يف تعليموللبنود األول عن ،  اجملموعة الصغريةالتجريب إىل

أىداف تعليم ، للبنود الثاين عن أعطى معلمان جيد جدا و معلمان جيد
، للبنود الثالث عن ومعلم واحد جيد جدا جيد الكتاب أعطى ثالثة معلم

ومعلم واحد  جيد زبطيط عملية العليم وخطة التدريس أعطى ثالثة معلم
كيفية كتابة البحث العلمي أعطى معلمان ، للبنود الراب  عن  جيد جدا

مكونات يف البحث ، للبنود اػبامس عن  جيد جدا و معلمان جيد
، للبنود السادس عن العلمي أعطى معلمان جيد جدا و معلمان جيد

جدا ومعلم  جيد ثالثة معلم مالحق الشاملة يف البحث العلمي أعطى
                                                           

12 Sugiyono, MetodePenelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD , (Bandung: 

Alfabeta, 2014),  hal. 99 

0%   
 مردود

84%  
 ناقص

14 %  
 جيد

34 %  
 جيد جدا

24 % 
 فبتاز

400% 
 % 61 فبتاز  
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 جيد أعطى ثالثة معلم احملتوى يف الكتاب ، للبنود الساب  عنواحد جيد
 أعطى ثالثة معلم استخدامو، للبنود الثامن عن ومعلم واحد جيد جدا

التاس  عن إجراءات البحث أعطى للبنود ومعلم واحد جيد جدا،  جيد
العاشر عن جودة اؼبعلم للبنود ومعلم واحد جيد جدا ،  جيد ثالثة معلم

 يدأعطى معلمان جيد جدا و معلمان ج
لكتابة  2تدل أن إعداد مواد تعليم اإلنشاء البيانات السابقة 

ىي  التجريب إىل اجملموعة الصغريةعلى رأي اؼبعلمني يف البحث العلمي 
وىذه اؼبواد على رأي اؼبعلمني يف " ممتاز " على مستوى %  61

 .لو جودة كبرية يف إعدادىا واستخدامها التجريب إىل اجملموعة الصغرية
  التجريب إلى المجموعة الصغيرةمن مدي جودة اإلنتاج شة مناق .3

بعد  ،التجريب إىل اجملموعة الصغريةمن إيل نتيجة تصديق  انظر 
أن  التجريب إىل اجملموعة الصغريةمن ، يرى االستبانةأن أملئ البنود يف 
" عن  أندي فراستاوا"  ، وىذا جيري على ما قالواؼبواد لو جودة كبرية

أن  13للمعلم فوائد إعداد اؼبواد التعليمة و التعليمة للمعلم وظائف اؼبواد
كدليل اؼبعلم  و يف أداء العملية التعليمية يساعد اؼبعلمؼبواد التعليمية ا

وقالو زكية  .يمية، وحيتوي معايري الكفاءات اؼبدروسةليوجو العملية التعل
ساعدة الطلبة أن اؼبعلم لو دور مهم يف تعليم اإلنشاء  كاؼب 14العارفة " 

 .هة أخرىعلى ربسني كتابتهم من ج
واػبالصة ؽبذه اؼبناقشة، أن ؿبتوى اؼبواد التعليمية يف كتاب مواد 

التجريب إىل اجملموعة لكتابة البحث العلمي عند اؼبعلمني يف  2اإلنشاء 

                                                           
13

 Andi Pastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,( Yokyakarta: Diva 

Press, 2011) , Hlm. 24-25 
، ) ماالنج : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية تعليم اإلنشاء اؼبشكالت واغبلولزكية عارفة،   41
 16 ( ص 8040اغبكومية، 
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وبدور  التعليميةمناسبا ومطابق بأىداف والوظائف إعداد اؼبواد  الصغرية
واضح يف ر اؼبعلم على دو  وناؼبعلم يف تعليم اإلنشاء، ألن الطلبة حيتاج

 تعليم اإلنشاء.
 التجريب إلى المجموعة الصغيرةتعديل  .ب 

التعديل ىو التحسني. كانت الباحثة يقوم بتصحيح اإلنتاج عن األخطاء 
 وإرشاداهتم. معلم اإلنشاءوالنقائص اؼبوجودة حسب التحكيم من 

 
 ( 1،44جدول ) 

 االقًتاحات واإلرشادات والتعليقات 
 صغريةاجملموعة المن 

 الرقم
 المجرب 

 المجموعة الصغيرةفي 
 االقتراحات والتعليقات

4 
 األستا  إيوان زني  الماجستير

سونان دراجات رئيس اعبامعة 
 اإلسالمية الموقبان

  ىذه اؼبواد حيتاج على اؼبفردات اؼبألوفة
 واؼبشهورة لتسهيل الطلبة يف فهمها

 ىذه اؼبواد حىت تكون كتابا كامال استمر 
 مالوشا

  ستكون ىذه اؼبواد كتاب ؼبساعد عملية
 2التعليم اإلنشاء 

 الباحثة بعض اؼبفردات النادرة إىل اؼبفردات اؼبألوفة بّدلتالتعديالت :  

 األستا  فالحين الماجستير 8
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  إعطاء قائمة اؼبفردات يف آخر ىذا
 الكتاب لتسهيل الطلبة يف فهمو

 أعطت الباحثة قائمة اؼبفردات يف حملة اآلخرة من ىذا الكتاب ديالت :التع 

 األستا  عارف ودودو 2
 معلم تعليم اإلنشاء

 يف استخدامها وتعليمها  لسه ىذه اؼبواد
 لدي طلبة

ينبغي على اؼبصطلحات اؼبستخدمة   األستا  فخر راشيخ 1
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 متناسقا ومطابقا معلم تعليم اإلنشاء
 من كل اؼبكونات تفصيليا بني البيانات 
  احملتويات  يوفق علىينبغي أن

البحث العلمي يف ىذه واإلجراءات 
 اعبامعة

   كي يصري لبمواد الرظبية استمر ىذه اؼبواد
 لتعليم اإلنشاء يف ىذه اعبامعة

 

 صّححت الباحثة دبطابق بعض اؼبصطلحات  التعديالت :
 مكونات فّصلت الباحثة البيانات من كل:            
 بدليل الرظبية يف : وافقت الباحثة بعض احملتويات واإلجراءات            

 كتابة البحث العلمي ؽبذه اعبامعة               
 

 الميدانيةالتجربة  .ج 
أو يسمى بتجربة الثانية ؽبذا اإلنتاج ىي بتطبيق التعليمية اؼبطورة  ميدانيةذبربة 

قامت الباحثة بنفسها، وقدمت الباحثة مباشرة إىل  اليت  2تعليم اإلنشاء يف عملية 
مدي جودهتم اإلسالمية الموقبان، ؼبعرفة جبامعة سونان دراجات  اؼبستوى الراب طلبة 

وتعطي نتيجة  .كتابة البحث العلميل  2تعليم اإلنشاء مواد ىذه  وضباستهم يف تعليم
 كما يلي :  االستبانة
  جيد=  2    ضعيف=  4
 جيد جدا=  1    مقبول=  8

 

 (1،44جدول ) 
 دليل لتفسري البيانات من نتيجة التجربة اؼبيدانية

 التقدير اؼبئويةالنسبة  الرقم
 فبتاز 400،00%-24،00% 4
 جيد جدا 20،00%-34،00% 8
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 جيد 30،00%-14،00% 2
 ناقص 10،00%-84،00% 1
 مردود 80،00%-00،00% 6
 

 عرض البيانات  .1
 ، كما يلي:التجربة اؼبيدانيةإىل  االستبانة نتيجة نالبيانات احملصولة م

 ( 1،43جدول ) 
 التجربة اؼبيدانيةاؼبغلقة  االستبانةنتائج 

 اسم الطلبة رقم
 درجة التقويم

 جملة 6 7 8 4 1 3 4 4
 83 1 1 2 2 2 2 2 2 ؿبمد نور رفيق 4
 83 1 1 2 2 2 2 2 2 ؿبمد خبريي 8
 86 2 2 2 2 2 2 2 1 نور اػباسبة 2
 83 1 2 2 2 2 1 2 2 ميتا تراوية اعبنة 1
 83 1 2 2 2 1 2 2 2 فطرية وحيوين 6
 83 2 2 1 1 2 2 2 2 نيال رفعة 3
 89 1 2 2 2 1 1 1 1 زليفة فجرساري 7
 86 2 2 2 2 2 2 1 2 ريرين نوفيانيت 2
 84 2 8 8 2 2 2 2 8 لواء اغببيبة 9
 88 2 2 2 2 8 8 2 2 سيسكا نور عيين 40
 20 1 1 8 1 1 1 1 1 سييت ميمونة 44
 89 1 1 2 1 2 2 1 1 أمي حنيفة 48
 86 2 2 2 2 2 2 1 2 زوين إرماوانيت 42
 89 1 1 2 2 1 1 2 1 هناية اإللفية 41
 81 2 2 2 2 2 2 2 2 أكوس أفاندي 46
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 83 2 1 2 2 1 8 1 2 ؿبمد دار األفاندي 43
 88 2 2 8 2 2 8 2 2 نور اؽبداية 47
 28 1 1 1 1 1 1 1 1 مرأة القانتة 42
 81 2 2 2 2 2 2 2 2 ؿبمد رفيق 49
 81 2 2 2 2 2 2 2 2 سويتنو 80
 87 2 2 2 1 1 2 1 2 ربيعة األدوية 84
 87 1 2 1 1 2 2 2 2 سالمة بدر اؼبنري 88
 43 2 4 4 8 2 4 2 8 ؿبمد خبر 82
 87 2 1 2 1 2 2 1 2 سييت أمينة 81

 
 ( 1،41جدول ) 

 اؼبيدانيةاؼبغلقة للتجربة  االستبانةنتائج 

 جملة اسم الطلبة رقم
 الرمز المستخدمة

 % 400×    صبلة عدد اإلجابة
 الدرجة األعلى

 التقدير

 83 ؿبمد نور رفيق 4
83    ×400 % 

28              =24،86 % 
 فبتاز

 83 ؿبمد خبريي 8
83    ×400 % 

 فبتاز % 24،86=              28

 86 نور اػباسبة 2
86    ×400 % 

 جيد جدا % 72،486=              28

 % 400×    83 83 ميتا تراوية اعبنة 1
28              =24،86 % 

 فبتاز

 83 فطرية وحيوين 6
83    ×400 % 

28              =24،86 % 
 فبتاز

 اجيد جد % 400×    86 86 نيال رفعة 3
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28              =72،486 % 

 % 400×    89 89 زليفة فجرساري 7
28              =90،386 % 

 فبتاز

 86 ريرين نوفيانيت 2
86    ×400 % 

28              =72،486 % 
 جيد جدا

 84 لواء اغببيبة 9
84    ×400 % 

28              =36،386 % 
 جيد جدا

 % 400×    88 88 سيسكا نور عيين 40
28              =32،76 % 

 جيد جدا

 % 400×    20 20 سييت ميمونة 44
28              =92،76 % 

 فبتاز

 89 أمي حنيفة 48
89    ×400 % 

28              =90،386 % 
 فبتاز

 86 زوين إرماوانيت 42
86    ×400 % 

 جيد جدا % 72،486=              28

 % 400×    89 89 هناية اإللفية 41
28              =90،386 % 

 فبتاز

 81 أكوس أفاندي 46
81    ×400 % 

28              =76،00 % 
 جيد جدا

 83 ؿبمد دار األفاندي 43
83    ×400 % 

28              =24،86 % 
 فبتاز

 88 نور اؽبداية 47
88    ×400 % 

 جيد جدا % 32،76=              28

 % 400×    28 28 مرأة القانتة 42
28              =400 % 

 فبتاز

 جيد جدا % 400×    81 81 ؿبمد رفيق 49
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28              =76،00 % 

 % 400×    81 81 سويتنو 80
28              =76،00 % 

 جيد جدا

 87 ربيعة األدوية 84
87    ×400 % 

28              =21،276 % 
 فبتاز

 87 سالمة بدر اؼبنري 88
87   × 400 % 

28              =21،276 % 
 فبتاز

 % 400×    43 43 ؿبمد خبر 82
28              =60،00 % 

 جيد

 % 400×    87 87 سييت أمينة 81
28              =21،276 % 

 فبتاز

 
 ( 1،44جدول ) 

 قسم تعليم اللغة العربية  طلبةإىل اؼبغلقة  االستبانة
 للتجربة اؼبيدانيةة الموقبان سونان دراجات اإلسالميامعة جب

 االستبانةبنود  رقم
 درجة التقويم

4 4 3 1 

 ينيستطي  أن يشّجع 2ىذه مواد تعليم اإلنشاء  4
 لكتابة البحث العلمي باللغة العربية

 8 43 3 

8 
تعليم مواد يسهلين لفم  2ىذه مواد تعليم اإلنشاء 

عن كيفية كتابة خطة البحث والبحث  2اإلنشاء 
 لميالع

  46 9 

2 
لفهمها بوجود  يسهلين 2ىذه مواد تعليم اإلنشاء 

التدريبات يف كل مكونات خطة البحث والبحث 
 العلمي

4 2 46 6 

 7 43 4 سهولة  2ىذه مواد تعليم اإلنشاء  أشعر 1
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 الستخدامها بوجود اؼبالحق شاملة

شامال  2كان احملتوى يف ىذه مواد تعليم اإلنشاء  6
 ضحبأربعة حبوث وا

 4 43 7 

3 
اللغة العربية اؼبستخدمة يف ىذه مواد تعليم أشعر 

 سهولة لفهمها 2اإلنشاء 
4 8 42 2 

7 
إجراءات البحث العلمي بًتصبتها يف ىذه مواد تعليم 

 2 41 4 4 لفهمها يسهلين 2اإلنشاء 

يل جودة أو ضباسة الستخدام يف ىذه مواد تعليم  2
 2اإلنشاء 

4  42 40 

 44 443 41 1 الجملة
 1=  4×    1  =  4عدد اإلجابة 
 80=  8×  40  =  8عدد اإلجابة 
 239=  2×  428=  2عدد اإلجابة 
   880=  1×   66=   1عدد اإلجابة 

 عدد السؤال× النتيجة األعلى = الدرجة األعلى  
 % 400×                    صبلة عدد اإلجابة                  
 عدد اجملربة ×  النتيجة األعلى    
       342            ×400  =  %79،247 %  / 20 % 

       732  
 46وتستخدم الباحثة بالصورة كالتايل : 

 

                                                           
15 Sugiyono, MetodePenelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatifdan RD , (Bandung: 

Alfabeta, 2014),  hal. 99 

0%   
 مردود

84%  
 ناقص

14 %  
 جيد

34 %  
 جيد جدا

24 % 
 فبتاز

400% 
 % 61 فبتاز  
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 مدي جودة اإلنتاج في التجربة الميدانيةلمعرفة  تحليل البيانات .2
التجريب إىل وبعد أن وضعت الباحثة عرض البيانات من 

 على اعبدول السابق فحللت الباحثة عنها كما يلي : اجملموعة الصغرية
يف  وعشرون طلباأعطى أربعة بنود. وقد  شبانية الباحثة قسمت

عن تشجي  الطلبة يف تعليم  األول للبنود، التجريب إىل اجملموعة الصغرية
ست عشرة طلبا جيد وستة طالب و مقبول  طالبانأعطى  مواد اإلنشاء 

طبس و أعطى كيفية كتابة البحث العلمي عن   للبنود الثاين، جيد جدا
مكونات يف البحث ن ع للبنود الثالث، وتسعة طالب عشرة طلبا جيد

طبس عشرة و طالبا واحدا ضعيف وثالثة طالب مقبول أعطى العلمي 
مالحق الشاملة يف عن  للبنود الراب ، وطبسة طالب جيد جدا طلبا جيد

وسبعة  ست عشرة طلبا جيدو طالبا واحدا مقبول أعطى  البحث العلمي
 أعطىمكونات يف البحث العلمي عن  للبنود اػبامس طالب جيد جدا،

 وسبعة طالب جيد جدا، ست عشرة طلبا جيدو طالبا واحدا مقبول 
طالبا واحدا مالحق استخدام اؼبواد لدي طلبة عن  للبنود السادس

 ،وثالثة طالب جيد جدا شباين عشرة طلبا جيدو ضعيف وطلبان مقبول 
طالبا واحدا ضعيف وطالبا واحدا عن إجراءات البحث  للبنود الساب 

 للبنود الثامن، ،وشبانية طالب جيد جدا با جيدأرب  عشرة طلو مقبول 
وعشرة  ثالث عشرة طلبا جيدو طالبا واحدا مقبول عن جودة اؼبعلم 
 طالب جيد جدا.

لكتابة  2تدل أن إعداد مواد تعليم اإلنشاء البيانات السابقة 
 طلبة مستوى الراب  من قسم تعليم اللغة العربيةعلى رأي البحث العلمي 

ؽبا جودة  " جيد جدا "على مستوى %  64ىي دانية اؼبييف التجربة 
 .لكتابة البحث العلمي وضباسة الطلبة لتعليمو ويعتقد أهنا مهمة
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 مناقشة عن مدي جودة اإلنتاج في التجربة الميدانية .3
بعد أن أملئ البنود  ،اؼبيدانية التجربة من نظرا إيل نتيجة تصديق 

أن اؼبواد لو جودة   موعة الصغريةالتجريب إىل اجملمن ، يرى االستبانةيف 
وظائف اؼبواد " أندي فراستاوا " عن كبرية، وىذا جيري على ما قالو 

ينال  التلميذ أن 43 تلميذوفوائد إعداد اؼبواد التعليمة لل تلميذالتعليمة لل
كدليل  و فرصة التعلم أكثر من الزم، نستقر بنفسو ربت إشراف معلمو

التلميذ يف العملية التعليمية، وحيتوي اؼبعايري الكفاءات اليت ربدد للتلميذ 
"  راتب قاسم عاشورا وؿبمد فؤاد اغبوامدة"وقالو  .ما يدرسو يف التعلم

يعني الطالب  وىي التعبري اإلبداعي 17عن أنواع من مواد تعليم اإلنشاء
التعبري عن نفسو ومشاعره تعبريا يعكس ذاتو ويربز شخصيتو. وىذا 

   يناسب بطلبة مستوى اعبامعي يف اؼبرحلة القدمية.
أن ؿبتوى اؼبواد التعليمية يف كتاب مواد واػبالصة ؽبذه اؼبناقشة، 

طلبة مستوى الراب  من قسم تعليم لكتابة البحث العلمي عند  2اإلنشاء 
مناسبا ومطابق بأىداف والوظائف إعداد اؼبيدانية يف التجربة  اللغة العربية

 كتابةيف  نفسو فبارسة على  ، ألن الطلبة حيتاجونللتلميذ التعليميةاؼبواد 
ناسبا أيضا دبواد تعليم اإلنشاء بالتعبري اإلبداعي ألن كان وم .اإلنشاء

تعّود  النظام على طلبة اعبامعة أن يرتب البحث العلمي وىو حيتاج على
 الطلبة يف كتابة اإلنشاء اغبرة بعبراز عن رأيتهم نفسهم.

 
 

                                                           
16

 Andi Pastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,( Yokyakarta: Diva 

Press, 2011) , Hlm. 24-25 
، ص أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيققاسم عاشورا وؿبمد فؤاد اغبوامدة،  راتب  47

808 
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 الميدانيةتجربة التعديل  .د 
تعليم ىذه مواد تعليم  ؼبعرفة رغبة الطلبة يفمن التجربة اؼبيدانية التعديل 

اإلنشاء يف اؼبستوى اػبامس القادم وؼبعرفة ضباستهم يف كتابة خطة البحث 
 والبحث العلمي باللغة العربية.

 81إىل  عملية اؼبالحظة ؼبعرفة االقًتاحات والتعليقات قامت الباحثة
 عن كتاب مواد تعليم اإلنشاء مستوى الرابعة من قسم تعليم اللغة العربية طلبة
لكتابة البحث العلمي. وأعطى بعض الطلبة إجابتني أو أكثر، ونالت  2

 : الباحثة نتيجة االقًتاحات والتعليقات منها 
% يقول " أن ىذا كتاب جيد ونريد أن نتعلمو ونظن أنو  11 (1

 2". يستطي  أن يساعدنا يف كتابة البحث العلمي 
اؼبفردات لذلك معاين بعض % يقول " نشعر صعوبة ألن مل نفهم  2 (2

 ".لفهمو البسيطة كبتاج على الًتصبة أو قائمة اؼبفردات
% يقول " نشكر شكرا جزيال إىل الباحثة على إعداد ىذا  42  (3

 ".الكتاب واآلن لنا ضباسة لكتابة البحث العلمي باللغة العربية
% يقول " شكل الكتاب كثيف وحينما نظرنا الكتاب يف أول  9  (4

 ا "داعمرة شعرنا ص
ىذا تحسني لالتعليقات من االقًتاحات أعطت الباحثة التعديالت 

تزيد ال ، و زادت الباحثة قائمة اؼبفردات يف آخر الكتابمنها :  الكتاب
، وال تزيد الباحثة الًتصبة من كل لفظ لتدريب الطلبة يف فهم الكتابالباحثة 

 مادة اإلنشاء مادة القواعد أو علم النحو والصرف ألن تلك اؼبادة تعلمنا يف
 ، ونقصت الباحثة بعض لوحة األمثلة.4
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 اإلنتاج النهائي  .ه 
 إعدادواػبطوات األخرية ىي حصيلة إنتاج النهائي أو اعبماىريي من 

اؼبستوى طلبة  يف كتابة البحث العلمي بالتطبيق على  2تعليم اإلنشاء مواد 
م ىذه العملية بععطاء . ستقو جبامعة سونان دراجات اإلسالمية الموقبان الراب 

ريقي إيل ىذه الكتاب لتكون كتابا مساعدا لطلبة مستوى الراب  الذين س
ة اؼبستوى اػبامسة، وىذه اؼبواد ستكون مواد التعليمية يف اؼبستوى اػبامس

  ث العلمي.حونفس اؼبستوى دبواد منهجية الب
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 الخامسالفصل 
 الخاتمة

 
مواد تعليم يف ىذا البحث يعىن حبث عن إعداد   ىذا الفصل األخري

لكتابة البحث العلمي بالتطبيق على طلبة جامعة سونان دراجات  اإلنشاء
، وحيتوي ىذا الفصل على نتائج البحث والتوصيات وادلقرتحات، وىو  الموجنان

 كما يلي :
 ملخص نتائج البحث .أ 

قشتها يف الفصل بعد أن قامت الباحثة بعرض البيانات وحتليلها ومنا
 السابق، استخلصت النتائج اآلتية:

 لكتابة البحث العلمي 3إعداد مواد تعليم اإلنشاا في رجاااات اإل .1
لكتابة البحث العلمي بالتطبيق على طلبة  مواد تعليم اإلنشاء طّورت الباحثة

( 1:  تصمم باخلطوات التالية ادلوادىذه جامعة سونان دراجات الموجنان. 
لو إمكانيات و  3مل يوجد كتاب مواد تعليم اإلنشاء : وادلشكالت إمكانيات

( 2. البحث العلمي اإلنشاء لكتابةبإعداد مواد تعليم حلل تلك ادلشكالت 
عن األىداف واحملتوى والطريقة  :معلم تعليم اإلنشاءالبيانات من ادلقابلة 

باحثة مواد تعليم تصميم اإلنتاج : رتبت ال (3والعملية التقوميية وأحوال الطلبة. 
جامعة دليل لكتابة البحث العلمي العام يف  من البيانات السابقة و 3اإلنشاء 

اخلبري يف حمتوى ادلواد ( تصديق اخلبري : أ( نتيجة 4سونان دراجات الموجنان. 
ميكن استخدمو يف التعليم ) " ممتاز " على مستوى  % 6،78ىي التعليمية 

نتيجة تقنع الباحثة ليستمر ادلواد التعليمية. ب(  وهبذه النتيجة ( بدون التعديل
" على مستوى  % 3،ىي  تصميم ادلواد التعليمية واللغة العربيةاخلبري يف 
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وهبذه النتيجة  (ميكن استخدمو يف التعليم بعد تعديالت بسيطة)"  رجيد رجدا
 تقنع الباحثة ليستمر ادلواد التعليمية وليصلحها

 لكتابة البحث العلمي 3 اإلنشاا مواد تعليم كتاب  مواصفات .2
 حجم اإلنتاج طورت الباحثة مواد تعليم اإلنشاء بادلواصفات التايل :

A4 ، مواد تعليم تتكون ىذه( من ختطيط عملية التعليم SAP  وخطة التدريس )
مواد تعليم على أربعة حبوث تتكون ىذه ، يف كل شهر أو أربعة لقاء.

ا الكتاب ىو وجود التدريب يف كل وخصائص من ىذ، بإجراءاهتم كامال
، لوحة واألمثلة الشاملة عنها وخصائص من ىذا الكتاب ىو وجود، مكونات

 وجود قائمة ادلفردات لتسهيل الطلبة يف طلب ادلعاين ادلفردات الصعوبة
 لكتابة البحث العلمي 3مواد تعليم اإلنشاا كتاب رجودة   .3

التعليمية من نتيجة جودة ىذه ادلواد نالت الباحثة النتيجة عن 
ورئيس   رئيس اجلامعةقامت الباحثة بتجربتو إىل . يف اجملموعة الصغرية التجريب

العامة  االستبانةنتيجة ونالت الباحثة من  ،قسم تعليم اللغة العربية ومعلم اإلنشاء
ولو جودة   " ممتاز "تدل ىذه النتيجة على مستوى %  55ىي  اجملموعة الصغريةيف 

 .دادهكبرية يف إع
جودة ىذه ادلواد التعليمية من نتيجة التجربة نتيجة عن النالت الباحثة 

جبامعة  ادلستوى الرابعطلبة إىل  بتجربتومباشرة قامت الباحثة ادليدانية. 
نتيجة اإلستبانة من ونالت الباحثة ، اإلسالمية الموجنانسونان دراجات 

تدل ىذه النتيجة %  58 /  % 71،517ىي  ادليدانية التجربة يفالعامة 
وأن ىذه ادلواد ذلا جودة كبرية ومهمة لكتابة  " رجيد رجدا "على مستوى 

 البحث العلمي على رأي طلبة قسم تعليم اللغة العربية.
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 التوصيات .ب 
 انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي :

يف تعليم ادلواد التعليمية إجراءات ا ن أن يتمو ي اآلخر نيينبغي على الباحث .1
ادلواد الكاملة اليت طورت الباحثة، لتكون اإلنشاء لكتابة البحث العلمي 

 وسهولة يف استخدامها.
ن أن يكمل مواصفات من ىذه ادلواد بزيادة ي اآلخر نيينبغي على الباحث .2

مثرية  الطريقة واألساليب ادلتنوعة لتكون أنشطة التعليمي يف تعليم اإلنشاء
 وفعالية وترقى رغبة الطلبة يف تعليم اإلنشاء لكتابة البحث العلمي كبرية

ينبغي على ادلدرس أن يرتب ادلواد ادلتعددة لتعليم ادلهارات األخرى ألن  .3
 ادلدرس يعرفون عن كفاءة طالبو

 قتااحاتاال .ج 
 بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة االقرتاحات التالية :

لكتابة البحث  3تحسن أن يستخدم ادلعلم ىذه ادلواد تعليم اإلنشاء من ادلس .1
العلمي يف أنشطة التعليمية لتكون كتاب ادلساعد يف تعليم اإلنشاء ولرتقية 

 تشجيع لطلبة يف كتابة البحث العلمي باللغة العربية.
ادلستقبلة لتطويرىا للمجال األوسع  ىذا البحث أساسا للبحوث تأمل الباحثة .2

فحسب من األحسن أن يطور يف  3ن ىذا البحث حمدود لتعليم اإلنشاء أل
 مجيع ادلراحل يف تعليم اإلنشاء
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 المصادر

 القرآن الكرمي

 قاموس اللغة العربية ) اللسان ادلعجم البسيط (

موالنا كتاب دليل لكتابة البحث العلمي ) جامعة سونان دراجات الموجنان، وجامعة  
 ( احلكومية ماالنج،وجامعة  اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراىيم

 المراجع العربية

 الكتب

البحث النوعي  ائر أمحد غباري، يوسف عبد القادر أبو شندي، خالد زلمد أبو شعري، ث
 (3122، ) عمان : مكتبة اجملتمع العريب،  يف الرتبية وعلم النفس

، ) مكتبة الدار العربية البحوث العلمية والرتبوية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 
 ( 3112للكتاب : قاىرة، 

دراسات يف ادلناىج وتأصيلها، مذكرة الدورة التدريسية دلعلمى ، احلسنحسن عبد الرمحن 
 ه (2545، )د.ن، مؤسسات الوقف االسالمي: اللغة العربية يف الربنامج اخلاص

) ادلكتبة األكادميية : البحث العلمي أسسو وطريقة كتابتو، محد صاوى زلمد مبارك،
 ( 3::2قاىرة ، 

أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية وامدة، راتب قاسم عاشورا وزلمد فؤاد احل
 ( 3121، )عمان : دار ادلسري للنشر والتوزيع، والتطبيق
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 :بريوت  (، " البحث العلمي " أساسياتو النظرية وممارستو العمليةرجاء وحيد دويدري، 
 (3111  ،دار الفكر ادلعاصر

ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة. على أمحد مدكور. إميان أمحد ىريدة ، 
 ( 3121، ) القاىرة: دار الفكر، العربية للناطقني بلغات أخرى

، اجلزء األول، ) ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 
 ( 3114عربية، مكة : جامعة أم القرى، معهد اللغة ال

، ) ماالنج : جامعة موالنا مالك إبراىيم تعليم اإلنشاء ادلشكالت واحللولزكية عارفة، 
 ( 3121اإلسالمية احلكومية، 

، )الرياض: إضائات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراىيم الفوزان، 
 (3122مكتبة ادللك، 

، إعداد مواد التعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباإبراىيم الفوزان، عبد الرمحن بن 
 ( 3118)مؤسسة الوقف اإلسالم: 

مناىج البحث العلمي دليل الطالب يف كتابة األحباث والرسائل عبد اهلل زلمد الشريف، 
 ( 7::2، ) ادلكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع : إسكندرية، العلمية

عمان: دار ادلسري للنشر والتوزيع،  ، )اللغة العربية طرق تدريسعلى أمحد مدكور ، 
3121 ) 

 ( 3113، ) القاىرة : جار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، 
) مكتبة  أسس ومبادئ البحث العلمي،فاطمة عوض صابر ومريقت على خفاجة، 

 ( 3113ومطبعة اإلشعاع الفنية: إسكاندرية، 
 )3111: بريوت،  دار ادلشرق(، قاموس ادلنجد يف اللغة و اإلعالملوئس معلوف، 
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، )مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان : األمثلة التصريفيةزلمد معصوم بن علي، 
 جومبانج ، دون السنة (

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لناطقني زلمود كامل ناقة ورشد أمحد طعيمة، 
 (2:94) جامعة أم القرى: مكة ادلكرمة،  ،تقوميو-حتليلو-إعدادهبلغات أخرى. 

، ) أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني هبا ناصر عبد اهلل وعبد احلميد عبد اهلل،
 ( 2::2الرياض : دار الغايل، 

:دار النفائس،  ، ) بريوتخصائص العربية وطرائق تدريسهانايف زلمود معروف، 
2:96 ) 

 البحوث

 تطوير مادة مهارة الكتابة للمستوى اجلامعي يف ضوء ادلدخل االتصايلأمحد مرادي عن 
) ماالنج: كلية الدراسة العليا، قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك ، 

 م(، رللة لسانيات السنة اخلامسة، العدد األول3125إبراىيم، 
التعبري للمستوى األول من كتب إعداد الكتابة ادلصاحب لكتاب إمام فوزي جائز عن 

) ماالنج: كلية الدراسة  ،سلسلة تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم والكتابة
م(، حبث 3122العليا، قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم، 

 ادلاجستري
اإلسالمية احلكومية جبمرب ) تعليم اإلنشاء يف شعبة اللغة العربية باجلامعة زكية عارفة عن 

) ماالنج: كلية الدراسة العليا، قسم تعليم اللغة العربية ، ادلشكالت وحلوذلا (
ادلدخل سري وحيوين عن  (، رسالة ادلاجستري3118جامعة موالنا مالك إبراىيم، 
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، ) ماالنج: كلية الدراسة العليا،  السياقي وفعاليتو يف تدريس مهارة التعبري الكتايب
 م(، حبث ادلاجستري:311م تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم، قس

 األجنبيةالمراجع 

 الكتب
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab,pendekatan,Metode, Strategi, Materi  

dan Media, ( UIN Maulana Malik Ibrohim : Malang, 2008 ) 

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Misykat : Malang, 

2012 ) 

Andi Pastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,( Yokyakarta: 

Diva Press, 2011) 

Ika Lestari, PengembanganBahan Ajar Berbasis Kompetensi. )Padang :Akademia. 

2013( 

Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, ( Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005 ) 

Sugiyono, Metode Penelitian, PendekatanKualitatif, Kuantitatif dan RD , 

(Bandung: Alfabeta, 2005) 

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Rineke cipta 

: jakarta, 2006) 

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur, ( Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, 2005 ) 

 المراجع المواقعية

KEMENDIKBUD Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Peraturan Kemendikbud 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ( 

http://sdm.data.kemdikbud.go.id/:  2013) , 10/01/2016 
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 ( 3)  مواد تعليم اإلنشاء
 ( البحث العلمية لكتاب) 

 

  قسم تعليم اللغة العربيةلطلبة 
 جامعة سونان دراجات اإلسالمية المونجان  

 
 

 
 
 

 إعداد :
 عشنا في نورك

 تعليم اللغة العربية لفاء شرط من شروط الحصول على درجة الماجستير يالست
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج في
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 عملية التعليم يطخطت
 (SAP ) 

 
 ٖشناا  تعليم اإل:  ادلادة

 ان: جامعة سوشنان دراجات اإلسالمية الموصل وحدة التعليم
 تعليم اللغة العربية : الرابع ادلستوى/ الاعبة

 : كيفية تنظيم خطة البحث  ادلادة الرئيسية
 الوصفّي : .1

عملية سيستخدم يف  وألشن ٖىذا الكتاب يسمى مبواد تعليم اإلشناا  
عن تعبَت كتابة احلر لًتقية كفا ة وجودة تلك ادلادة ستبحث . ٖ تعليم اإلشناا 

 باللغة العربية. البحث العلميكتابة ل اللغة العربيةقسم تعليم  يف الطلبة
وأشنواعو،  البحث العلمي عن البيان األساسية يتكون ىذا الكتاب من

 اشنوع األول مفهوم البحث الكيفي والكمي والصفي اإلجرائي والتطويري وأشنواعه
، البياشنات عن كل ادلصطلحات يف إجرا ات تنظيم البحث اوإجرا ات تنظيمه

 الكمي والصفي اإلجرائي والتطويري.  الكيفي و 
 أىداف : .2

ىذه ادلادة بوسيلة ىذا  تعّلمبعد  قسم تعليم اللغة العربية يرجى من طلبة 
 : الكتاب التعليمي

 صفحة أو الصفحة والنصفبقدر  مقدمةكتابة  قدرة الطلبة على .أ 
 تعيُت ماكلة البحث باكل األسئلة قدرة الطلبة على  .ب 
 كتابة فوائد البحث شنظريَة أو تطبيقيةَ  طلبة علىقدرة ال .ج 
 كتابة فروض البحث للبحث الكمي والبحث والتطوير قدرة الطلبة على .د 
  قدرة الطلبة على كتابة دراسات السابقات الصحيحة .ه 
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 قدرة الطلبة على كتابة اإلطار النظري مناسبا بادلتغَتة البحث .و 
  أو منهجيتو مناسبة بالبحثقدرة الطلبة على تعيُت مدخل  .ز 
  قدرة الطلبة على .ح 
 .أن يكتب خطة البحث باللغة العربية صحيحايستطيعون الطلبة  .ط 

 المحتوى .3
 ادلستوى الرابعالرابع من  إىل اللقا األول  يف اللقا ركزت ىذه ادلادة أي 

يف عن كيفية كتابة خطة البحث الكيفي والكمي وما يتعلق هبا من أول مكوشنات 
االقًتاحات عن  اخلامس الفصلإىل آخر مكوشنات يف  مقدمةاألول عن  الفصل

 ..يف كل مكوشنات مع تدريبهم والتوصيات
 وأشنواعو البحث العلمي التعريف عن (1
 خطة البحث الكيفي  (2

 البحث الكيفي وأشنواعو ومكوشناتو التعريف عن .أ 
ات يف الكيفي وأمثلة عن متغَت  تعيُت موضوع البحثكيفية  .ب 

 عنو  التدريبموضوع البحث الكيفي و 
 عنها التدريبوكيفية تنظيمها و  مقدمة التعريف عن .ج 
 عنها التدريبأسئلة البحث و  التعريف عن  .د 
 عنها التدريبأىداف البحث و  التعريف عن .ه 
 عنها التدريبفوائد البحث وكيفية تنظيمها و  التعريف عن  .و 
 عنو التدريبحات و حتديد ادلصطل التعريف عن .ز 
 عنها التدريبالدراسة السابقة وكيفية تنظيمها و  التعريف عن .ح 
 عنها التدريبو  اإلطار النظري التعريف عن .ط 
 عنو التدريبو  مدخل البحث وأشنواعو التعريف عن .ي 
 عنو التدريبو  ميدان البحث التعريف عن .ك 
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 عنها التدريبأدوات البحث و  التعريف عن .ل 
 عنها التدريبمصادر البحث وأشنواعها و  ريف عنالتع .م 
 عنها التدريبأساليب رتع البياشنات وأشنواعها و  التعريف عن .ن 
 عنها التدريبأساليب حتليل البياشنات و  التعريف عن .س 
 عنو التدريبفحص صحة البياشنات ا و  التعريف عن .ع 
 ميخطة البحث الك (3

 شناتووأشنواعو ومكو  الكميالبحث  التعريف عن .أ 
وأمثلة عن متغَتات يف  الكمي تعيُت موضوع البحثكيفية  .ب 

 عنو  التدريبو البحث الكمي موضوع 
 عنها التدريبوكيفية تنظيمها و  مقدمة التعريف عن .ج 
 عنها التدريبأسئلة البحث و  التعريف عن  .د 
 عنها التدريبأىداف البحث و  التعريف عن .ه 
 عنها التدريبفية تنظيمها و فوائد البحث وكي التعريف عن  .و 
 عنها التدريبفروض البحث وكيفية تنظيمها و  التعريف عن .ز 
 عنو التدريبحتديد ادلصطلحات و  التعريف عن .ح 
 عنها التدريبالدراسة السابقة وكيفية تنظيمها و  التعريف عن .ط 
 عنها التدريباإلطار النظري و  التعريف عن .ي 
 عنو التدريبشنواعو و مدخل البحث وأ التعريف عن .ك 
 عنو التدريبو  وعينتو البحث رلتمع التعريف عن .ل 
 عنها التدريبأدوات البحث و  التعريف عن .م 
 عنها التدريبأساليب رتع البياشنات وأشنواعها و  التعريف عن .ن 
 عنها التدريبأساليب حتليل البياشنات و  التعريف عن .س 
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 خطة البحث الصفي اإلجرائي (4
 وأشنواعو ومكوشناتو الصفي اإلجرائيالبحث  عن التعريف .أ 
وأمثلة عن  الصفي اإلجرائي تعيُت موضوع البحثكيفية  .ب 

 عنو  التدريبو الصفي اإلجرائي متغَتات يف موضوع 
 عنها التدريبوكيفية تنظيمها و  مقدمة التعريف عن .ج 
 عنها التدريبأسئلة البحث و  التعريف عن  .د 
 عنها التدريببحث و أىداف ال التعريف عن .ه 
 عنها التدريبفوائد البحث وكيفية تنظيمها و  التعريف عن  .و 
 عنها التدريبفروض البحث وكيفية تنظيمها و  التعريف عن .ز 
 عنو التدريبحتديد ادلصطلحات و  التعريف عن .ح 
 عنها التدريبالدراسة السابقة وكيفية تنظيمها و  التعريف عن .ط 
 عنها التدريبالنظري و اإلطار  التعريف عن .ي 
 عنو التدريبمدخل البحث وأشنواعو و  التعريف عن .ك 
 اعنه التدريبإجرا ات البحث وأشنواعو و  التعريف عن .ل 
 عنو التدريبميدان البحث و  التعريف عن .م 
 عنها التدريبأدوات البحث و  التعريف عن .ن 
 عنها التدريبمصادر البحث وأشنواعها و  التعريف عن .س 
 عنها التدريبأساليب رتع البياشنات وأشنواعها و  تعريف عنال .ع 
 عنها التدريبأساليب حتليل البياشنات و  التعريف عن .ف 
 عنو التدريبفحص صحة البياشنات ا و  التعريف عن .ص 
 خطة البحث والتطوير (5

 وأشنواعو ومكوشناتو البحث والتطوير التعريف عن .أ 
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وأمثلة عن متغَتات يف  والتطوير تعيُت موضوع البحثكيفية  .ب 
 عنو  التدريبو  البحث والتطويرموضوع 

 عنها التدريبوكيفية تنظيمها و  مقدمة التعريف عن .ج 
 عنها التدريبأسئلة البحث و  التعريف عن  .د 
 عنها التدريبأىداف البحث و  التعريف عن .ه 
 عنها التدريبفوائد البحث وكيفية تنظيمها و  التعريف عن  .و 
 عنها التدريبمواصفات ادلنتج وكيفية تنظيمها و  ف عنالتعري .ز 
 عنها التدريبفروض البحث وكيفية تنظيمها و  التعريف عن .ح 
 عنو التدريبحتديد ادلصطلحات و  التعريف عن .ط 
 عنها التدريبالدراسة السابقة وكيفية تنظيمها و  التعريف عن .ي 
 عنها التدريباإلطار النظري و  التعريف عن .ك 
 عنو التدريبمدخل البحث وأشنواعو و  لتعريف عنا .ل 
 اعنه التدريبإجرا ات البحث وأشنواعو و  التعريف عن .م 
 عنو التدريبتصميم التجربة وأشنواعو و  التعريف عن .ن 
 اعنه التدريبأفراد التجربة وأشنواعو و  التعريف عن .س 
 اعنه التدريبالبياشنات وادلعلومات وأشنواعو و  التعريف عن .ع 
 عنها التدريبأساليب رتع البياشنات وأشنواعها و  لتعريف عنا .ف 
 عنها التدريبأساليب حتليل البياشنات و  التعريف عن .ص 

 : الطريقة  .4
 ىي : ٖالطريقة ادلستخدمة يف مواد تعليم اإلشناا  

 طريقة احملاضرة .أ 
 ادلناقاة  .ب 
 مالحظة مباشرة .ج 

 عبَت احلرالت  .د 
 السؤال واجلواب .ه 
تقدمي ادلقالة  .و 
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 : التقويم  .5
 ىو : ٖالتقومي ذلذه مواد تعليم اإلشناا  

 إجرا ات البحثمصطلحات يف  يف كتابة التدريبالطلبة كفا ة  .أ 
 ومسامهو فيو ٖأشناطة يف مواد تعليم اإلشناا   .ب 
 تنظيم اخلطة البحث صحيحا يف  الطلبة كفا ة .ج 
 االختبار النهائي .د 
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 1 خطة التدريس
 

 ٖإشناا  تعليم :  ادلادة
 جامعة سوشنان دراجات اإلسالمية الموصلان:  وحدة التعليم

 اللغة العربيةتعليم  الرابع:  / الاعبةادلستوى
 خطة البحث تنظيم كيفية :  ادلادة الرئيسية

 لقا ات( ةعأرب) ٗ xدقيقة(  ٘ٗ x ٕ: ) الوقت
 :أىداف  .1

ىذه ادلادة بوسيلة  بعد تقدمي قسم تعليم اللغة العربية طلبة يرجى من  
 حبث اللغة العربيةمفاىيم األساسيات يف  لكتاب التعليمي يفهمون ويتقنونىذا ا

 .البحث العلميوطريقتو وإجرا اتو حىت يستطيعون أن يطبقوا بكتابة خطة 
 المحتوى .2

 ادلستوى الرابعالرابع من  إىل اللقا  األول يف اللقا أي  زت ىذه ادلادةرك
من أول مكوشنات يف  عن كيفية كتابة خطة البحث الكيفي والكمي وما يتعلق هبا

الثالث عن أساليب حتليل  الفصلإىل آخر مكوشنات يف  مقدمةاألول عن  الفصل
 يف كل مكوشنات. مع تدريبهمالبياشنات 

 مدخل التدريس .3
، والسؤال : طريقة احملاضرة، وادلناقاة، والتعبَت احلر  طرق التدريس .أ

 واجلواب، وىلم جار
، والساسة، واحلاسوب وىلم  ٖمواد تعليم اإلشناا  :  وسائل التدريس  .ب

 جار
: يصنع مثاال من كل مكوشنات البحث وترتيب خطة البحث    التمرينات .ت

 كامال.
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 التدريس عملية .4
 ر العاماإلطا .أ 
 حيي ادلعلم بوصف فتح اللقا  واسأل حال الطلبة -
 حيقق ادلعلم حضور الطلبة -
، تامل: أىداف، زلتوى إلطار العاميقدم ادلعلم ادلعلومات عن ادلواد اال -

 وكيف استخدامو.  ٖمواد تعليم اإلشناا  يف 
 يف مادة منهجية البحث معرفتهميسأل ادلعلم الطلبة عن  -

 لتعليميةاألشناطة ا  .ب 
 للقا  األولا (1

عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  لقرا ة الوقت للطلبة إعطا   -
 األول من البحث الكيفي الفصلالبحث الكيفي وادلكوشنات يف 

 .وفهمو
 إعطا  فهم تعريف البحث الكيفي وأشنواعو سلتصرا وصرحيا -
 األول من البحث الكيفي  الفصليف مصطلحات فهم إعطا   -
كل ادلصطلحات البحث   التدريبادلعلم الطلبة أن يصطنع أمر  -

 الكيفي
 اللقا  الثاين (2

عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  إعطا  الوقت للطلبة لقرا ة  -
 .وفهمو الثاين والثالث من البحث الكيفي الفصلادلكوشنات يف 

من البحث  الثاين والثالث الفصلإعطا  فهم مصطلحات يف  -
 الكيفي 

 كل ادلصطلحات البحث  التدريبادلعلم الطلبة أن يصطنع أمر  -
 الكيفي
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 اللقا  الثالث (3
عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  إعطا  الوقت للطلبة لقرا ة  -

 البحث الكمياألول من  الفصلوادلكوشنات يف  الكميالبحث 
 .وفهمو

 وأشنواعو سلتصرا وصرحيا البحث الكميإعطا  فهم تعريف  -
 البحث الكمياألول من  الفصلمصطلحات يف إعطا  فهم  -
البحث كل ادلصطلحات   التدريبأمر ادلعلم الطلبة أن يصطنع  -

 الكمي
 اللقا  الرابع (4

عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  إعطا  الوقت للطلبة لقرا ة  -
 .وفهمو الثاين والثالث من البحث الكمي الفصلادلكوشنات يف 

البحث من  الثاين والثالث فصلالإعطا  فهم مصطلحات يف  -
 الكمي

البحث كل ادلصطلحات   التدريبأمر ادلعلم الطلبة أن يصطنع  -
 الكمي

 االختتام .ج 
 يف كل لقا التعليمية  ادلواد عن يراجع ادلعلم والطلبة -
 النقائص البسيطة حسبادلفاىيم و يعطي ادلعلم الارح  -
عرفة مدى فهم تمرينات دلباكل اليعطي ادلعلم وظيفة البيت  -

 الطلبة
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 األول الفصل
  البحث العلميجراءات لكتابة خطة اإل

( Sistematika Penulisan Isi Proposal Skripsi ) 
 

ىو عملية منظمة للتواصل إىل حلول ادلاكالت أو اإلجابات  البحث العلمي
ليها قصا   وادلالحظة ادلقبولة ومتعارف عتعن تساؤالت تستخدم فيها أساليب يف االس

 ة.بُت الباحثُت يف رلال معُت، وديكن أن تؤدي إىل معرفة جديد
والبحث  (Kualitatif)من البحوث العلمية منها: البحث الكيفي  اوجدشنا أشنواع

. (R&D)والبحث والتطوير  (PTK) البحث الصفي اإلجرائيو  (Kuantitatif)الكمي 
ناصر يف كل البحث ادلختلف، مبجموعة الع الفصلسيبحث ذلك ببيان عميق يف كل 

 إىل ادلراجع  قدمةتلك العناصر: تبدأ مب
 (Proposal Penelitian Kualitatif)خطة البحث الكيفي  .1

تركز على وصف  الذي بحث يف العلومالىو منهجية   البحث الكيفي
الظواىر وصفا دقيقا وعلى والفهم األعمق ذلا. فالسؤال ادلطروح يف البحث 

من اىتمامو بالسبب النهاية ويهتم بالعملية وادلعٌت أكثر مفتوح  النوعي سؤال
فتعتمد ىذا البحث على ظاىرة معينة يتناوذلا الباحث بالدراسة يف  والنتيجة.

ظروفها الطبيعية، باعتبارىا مصادر مباشرة للبياشنات ويستخدم الصور والكلمات 
يق ادلالحظة وادلقابلة بدال من األرقام وجتمع البياشنات يف البحث الكيفي عن طر 

 كان األشنواع من البحث الكيفي منها : والبحث يف الوثائق.
 ( Study Kasus)دراسة احلالة  (ٔ
 ( Study Multi Kasus )دراسة متعددة احلالة  (ٕ
 ( Deskriptif)دراسة الوصفية  (ٖ
 (Deskriptif Analisis)دراسة الوصفية حتليلية  (ٗ
 (Study Historis دراسة التارخيية )  (٘
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 البحث الكيفي
Penelitian Kualitatif 

 Halaman Sampul صفحة الغالف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

  BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العامالفصل األول : 

 Latar Belakang مقدمة  .أ 

 Rumusan Masalah أسئلة البحث  .ب 

 Tujuan Penelitian أىداف البحث  .ج 

 Kegunaan Penelitian فوائد البحث  .د 

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات  .ه 

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة  .و 

 BAB II : KAJIAN TEORI الفصل الثاني : اإلطار النظري

  ................ Pembahasan Pertama ادلبحث األول ........... أ.

 .................... Pembahasan kedua  ...........ادلبحث الثاين ب.

 BAB III : METODOLOGI الفصل الثالث : منهجية البحث

PENELITIAN 

 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Deskripsi Latar Penelitian ميدان البحث ب.

 Instrumen Penelitian أدوات البحث ج.

 Sumber Data مصادر البياشنات د.

 Prosedur Pengumpulan Data أساليب رتع البياشنات ه.

 Teknik Analisis Data أساليب حتليل البياشنات و.

 Pemeriksaan Keabsahan Data فحص صحة البياشنات ز.

    ( Daftar Pustaka ) قائمة المراجع
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    ( Lampiran ) مالحق

 
 

  خطة البحث الكيفيتوضيح المصطلحات في  

 البحث : موضوع .أ 

، ومن مواصفات موضوع البحث منها (عنوان البحث) موضوع البحث 
( ٗ، مثمرا( و ٖ، شلكنا( و ٕ ،أن يكون موضوع البحث جديدا: ( 

 ملييا رغبة الباحث، ومستجيبا دليولو الاخصية( و ٘ ،زلداو 
 ؟ كيف تعيُت ادلوضوع يف البحث الكيفي

لبحث يف مكان ا من ماكالت الكيفي تعيُت موضوع البحث
الغرائب  وأصائص أو اخل اجلذابةادلزية أو وتلك ادلاكالت سلتار من 

  فيو. ادلوجودة
ومتغَتتُت وثالثة متغَتة من  الكيفي موضوع البحث تتكون

 متغَتات وأكثر منها. وأما مثالو كما يلي :
..... ......  : تدريس اللغة العربية يف مدرسة ادلوضوع مبتغَتة  (ٔ

 الة (اخل  ) دراسة احل
بطريقة    تطبيق تعليم مهارة الكالم:  ادلوضوع مبتغَتتُت (ٕ

 يف مدرسة .............. اخل ) دراسة الوصفية ( االتصالية
يف    ماكالت تعليم اللغة العربية:   ادلوضوع بثالثة متغَتات (ٖ

 اخل /  مدرسة ..............و   ..مدرسة .............
يف مدرسة  بطريقة االتصالية  المتطبيق تعليم مهارة الك: 

دراسة يف مدرسة .....اخل ) بطريقة اجملادلة..............و 
 (متعددة احلالة 

 .( ٕو  ٔأشنظر ادلثال يف اللوحة ) 
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 : التدريب
 موضوع البحث بعد ما عرفت اخلصائص يف مكان البحث !! كّون

................................................................

................................................................ 
 مقدمة .ب 

من العناصر اذلامة يف البحث حيث إهنا تلقى الضو  مقدمة ىي 
ور على رلال ادلاكلة وأمهية معاجلها واحلاجة إىل دراستها وكيفية شع

الباحث هبا، مع اإلشارة إىل الفوائد اليت ديكن االستفادة هبا من النتائج 
 اليت سنتوصل إليها. 

 ىي اليت تبدأ بالعام وتنتهي إىل اخلاص احملدد. ومقدمة اجليدة
بقدر صفحة شرح دليل لكتابة البحث العلمي الوطٍت أن ادلقدمة اجليدة 

( بُت ٔمنها : على ستس مكوشنات  وتتكونأو الصفحة والنصف. 
( بُت الباحث أحوال موضع ٕالباحث األشيا  ادلهم ادلتعلقة بالبحث، 

( بُت الباحث كيفية حل ٗ( بُت الباحث ادلاكالت فيو، ٖالبحث، 
( استدّل الباحث ادلاكالت ادلتعلقة ٘ادلاكالت فيو بالنظرية القطعية 

 ( ٖأشنظر ادلثال يف اللوحة ) بادلوضوع. 
 : التدريب

 !! الذي كتبتعن موضوع  مقدمةصار باخت بُت
................................................................

................................................................ 
 أسئلة البحث  .ج 

أطروحات يطرحها الباحث تنبثق من هي البحث فاألسئلة 
دتثل حلوال للماكلة، وجيب أن تكون  ادلاكلة واإلجابة عنها ديكن أن
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األسئلة اليت يضعها الباحث ال يستطيع اإلجابة عليها إال بعد االشنتها  
 ( ٖأشنظر ادلثال يف اللوحة )  من حبثو.

 : التدريب
 !!من ادلاكالت اليت حبثت سئلة البحث األ عُت

................................................................

................................................................ 

 أىداف البحث  .د 

أشنظر ادلثال  الباحث لنفسو. جتيب عن سؤالاألىداف ىي اليت 
 ( ٖيف اللوحة ) 

 : التدريب
 !!ة البحثأسئلب مطابقاأىداف البحث  أذكر

................................................................

................................................................ 
 فوائد البحث .ه 

فتعترب عما يضيفو البحث بعد االشنتها  منو أما الفوائد البحث 
  من فوائد إىل ادليدان العلمي ورلال التخصص.

ىو البحث  الفائدة النظريةيف البحث منها  كاشنت الفائدتان
يستطيع أن يعطي مسامهة شنظرية يف عامل الًتبية و التعليم اللغة العربية 

مكان البحث ) ادلدرسة ( ٔوالتطبيقية ىو البحث يستطيع أن يطبقو يف 
( والطالب ٖفيو شعرت شنيل ادلساعدة ببحثكم  ومعلم ادلادة( ٕ (

 ( ٖأشنظر ادلثال يف اللوحة ) تعة لتعليم ادلادة وىلم جار.شعرت سهلة وشل
 : التدريب

 !! النظرية والتطبيقية من الناحيةفوائد البحث  أذكر
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................................................................

................................................................ 
 مصطلحاتتحديد ال .و 

حتديد ادلصطلحات ىو من ادلهم توضيح ادلقصود بادلصطلحات 
ادلستعملة بالبحث حىت ال يسا  فهمها أو تفهم بداللة عَت الداللة 
الواردة يف ىذه الدراسة. وكثَت ما تتعد ادلعٍت ادلستخدمة يف ىذه 

أي  (Oprasional)وقد يتم حتديد ىذه ادلعاين بطريقة إجرائية  .الدراسة
لة اإلجرا ات والبياشنات واألدوات اخلاصة هبذه الدراسة ويساعد بدال

تعريف ادلصطلحات يف وضع إطار مرجعي ليستخدمو الباحثة يف 
 التعامل مع ادلاكلة اخلاصة بالبحث.

وقد يتبٌت الباحث أحياشنا تعريفا لبعض ادلصطلحات يستعَته من 
ي على الباحث القاموس معُت أو من دراسة سابقة، ويف ىذه احلالة ينبغ

أشنظر ادلثال أن ياَت إىل ذلك القاموس أو تلك الدراسة بطريقة واضحة. 
 ( ٖيف اللوحة ) 

 : التدريب
 !! حبثكموضوع من ادلصطلحات حتديد  أذكر

................................................................
................................................................ 

 الدراسة السابقة .ز 

إطالع الباحث على كل دراسات السابقة اليت ذلا عالقة مبوضوع 
البحث. واإلطالع على الدراسات السابقات لو عدة فوائد بالنسبة 

 وع الذي يريد أن يبحثو، ومن أىم ىذه الفوائد : للباحث وللموض

 جتنب األخطا  اليت تعرضت ذلا البحوث السابقةتس (ٔ
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 توفَت الوقت للباحث للتعرف على مهارات جديدة (ٕ
 جيتنب الباحث التكرار يف دراسة مواضيع حبثت من قبل (ٖ
يستطيع الباحث أن يقارن موضوع حبثو مع البحوث األخرى يف  (ٗ

 صصو.ميدان خت
 ادلنظمة وادلرتبة : كيفية تعُت الباحث الدراسة السابقة

 جبميع ادلتغَتات دون مكاشنو  ادلناسبةالدراسة السابقة األوىل  (ٔ

 مبتغَتة األوىل  ادلناسبةالدراسة السابقة  (ٕ

  مبتغَتة الثاشنية ادلناسبةالدراسة السابقة  (ٖ

 ( ٖيف اللوحة )  ترتيبها أشنظر

 : التدريب
 !! راسة السابقة ادلتعلقة ببحثكىات الد

................................................................
................................................................
................................................................ 

 اإلطار النظري .ح 

 ىو أساس الباحث لًتكيز عملية البحثاإلطار النظري 
مباكالت ادلوجودات. الباحث يبُت عن ادلتغَتات أو ادلاكلة الرئيسية 
يف ىذا البحث بياشنا وصفيا وشنظريا من الكتب والبحوث العلمية 

أشنظر  .وىلم جار ادلتعلقة بالبحث واجملالتالعلمية  البحث العلميو 
 (ٗادلثال يف اللوحة )

 : التدريب
 !! متغَتات البحث شنظريا كل أذكر شرح
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................................................................
................................................................

............................................................... 
 
 

 البحثمدخل  .ط 

 حبجة واضحة وصرحية. منهجولبحث و بُت الباحث عن مدخل ا
يتكون مدخل البحث على أربعة أقسام منها: البحث الكيفي والكمي 

 . والصفي اإلجرائي والبحث والتطوير
أما منهجو أو شنوعو كما بُت يف تعريف كل ادلدخل بأي دراسة 

 ( ٘أشنظر ادلثال يف اللوحة )  سيبحث الباحث.

 : التدريب
 !!دلاذا يسمى بادلدخل الكيفيدلاذا تستخدم ىذا ادلدخل و 

................................................................
................................................................ 

 ميدان البحث .ي 

البيان عن خصائص من ميدان البحث ميدان البحث ىو 
أشنظر ادلثال ادلاكلة البحث. واضحا وسبب اختيار ذلك ادليدان وثيقا ب

 ( ٘يف اللوحة ) 

 : التدريب
 !!اشرح خصائص ميدان البحث مع ذكر جذابتو 

................................................................
................................................................ 
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 أدوات البحث .ك 

وليس  .سيلة اليت جيمعها الباحث بياشناتوأداة البحث ىي الو 
ىناك تصنيف موحد ذلذه األدوات حيث تتحكم طبيعة الفرضية 
البحث يف اختيار األدوات اليت سوف يستعملها الباحث، ذلذا كان 

أشنظر ادلثال يف اللوحة  عليو أن يلم بطرق عديدة، وأساليب سلتلفة.
(٘ ) 

 : التدريب
 !! الذي استخدمت البحث أذكر أدوات

................................................................

................................................................ 

 مصادر البيانات .ل 

ادلصادر ىي األساس الذي ديدشنا مبواد البحث األولية، ويتم هبا 
لقة بادلوضوع تعترب تكوين البحث، وتؤخذ منها اآلرا  ادلختلفة ادلتع

ينقسم ادلصادر على قسمُت  .ادلصادر ذات قيمة أساسية يف البحث
 منها :

Primary Sources)مصادر أولية  .1 : وىذه تضمن ادلصادر اليت (
شنارت البحوث ألول مرة، مثل الرسائل واجملالت العلمية 

وقواعد االستبيان  (Interviews)وباإلضافة إىل ادلقابلة 
 (Qustioneres) واالستقصا 

: تتضمن ادلصادر اليت (Secondary Sources)مصادر ثاشنوية  .2
شنارت ملخصا حبوث رتعت من ادلصادر األولية. من أمثلة 
ادلصادر الثاشنوية دوريات ادلختصرات وادلراجعات والكتب 

Guide Books) اإلرشادية وادلوسوعات وادلواد ادلًترتة وباإلضافة (
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 مقاالهتا عن احلدث موضوع البحث.إىل تعليقات الصحف و 
 ( ٘أشنظر ادلثال يف اللوحة ) 

 : التدريب
 من أين ستحصل على البياشنات وادلعلومات وكيف اختيار ىذه ادلصادر! 

................................................................

................................................................ 
 أساليب جمع البيانات .م 

بُت الباحث عن أساليب ادلستخدمة يف ىذا البحث. أشنواع 
 في منها :من البحث الكي كثَت وأما األساليب  أساليب رتع البياشنات

طريقة جلمع ادلعلومات من الرسائل واجملالت ىي الوثائق  (ٔ
. وكان شكل الوثائق كثَتة منها : والصور واألفالم وىلم جار

 الوثائق ادلكتوبات، الوثائق الصور ،الوثائق الروائع. 
ىي طريقة لنيل ادلعلومات بوسيلة إعطا  السؤال ادلباشرة وادلقابلة  (ٕ

ية. تنقسم ادلقابلة على ثالثة أشنواع منها : إىل مصادر اإلشنساشن
 .ادلقابلة ادلنظمة، وادلقابلة شبو ادلنظمة ، وادلقابلة احلرة

 وادلالحظة ىي عملية مراقبة أو ادلااىدة لسلوك الظاىرات (ٖ
وادلاكالت واألحدث بأسلوب علمي منظم بقصد التفسَت. 

حظة بدون تنقسم ادلالحظة على قسمُت : ادلالحظة ادلااركة وادلال
 ( ٘ادلثال يف اللوحة ) ادلااركة. أشنظر 

 : التدريب
دلاذا تستخدم ىذه األدوات دون غَتىا، وأية بياشنات أو معلومات 

 !!  ستحصل عليها
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................................................................
................................................................
................................................................ 

 أساليب تحليل لبيانات .ن 
عملية تنظيم وحتليل البياشنات بعد أساليب تعليل البياشنات ىب 

أشنظر ادلثال يف اللوحة ) ادلستخدمة.  بأساليبما جيمع من رتع البياشنات 
٘ ) 

 : التدريب
ليل البياشنات احملصولة يف البحث ، اذكر خطوات حتليل كيف يكون حت

 !!البياشنات
................................................................
................................................................ 

 فحص صحة البيانات .س 
ل صحة شرح عن زلاوالت البحث لنيفحص صحة البياشنات ىو 

 ( ٘أشنظر ادلثال يف اللوحة ) البياشنات. 
 : التدريب

 !!ىذا البحثيف فحص صحة البياشنات أي طريقة ل
................................................................
................................................................ 
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Lampiran ( 1 ) Contoh Halaman Sampul Proposal KUALITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 تدريس اللغة العربية في مدرسة دار اللغة والدعوة 
 الثانوية اإلسالمية بانجيل باسوروان جاوا الشرقية

 ) دراسة الحالة (
 

 

 البحث خطة 
 

 : الباحث
 نذيرون

 ٕٕٕٜٓٓٚٓ :رقم القيد
 

 
 
 

 
 
 

 قسم تعليم الّلغة العربية 
 سونان دراجات اإلسالمية المونجان امعة ج

 م 2111
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Lampiran ( 2 ) Contoh Halaman dalam Proposal KUALITATIF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 تدريس اللغة العربية في مدرسة دار اللغة والدعوة 
 الثانوية اإلسالمية بانجيل باسوروان جاوا الشرقية

 ) دراسة الحالة (
 

 خطة البحث
 

 

 : الباحث
 نذيرون

 ٕٕٕٜٓٓٚٓ :رقم القيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قسم تعليم الّلغة العربية 
 سونان دراجات اإلسالمية المونجان جامعة 

م 2111  

 ادلارف األول:
................................. 

 رقم التوظيف: 
......................................

. 

 

 ادلارف الثاين:
.................................. 

 رقم التوظيف :
..................................

.. 
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Lampiran ( 3 ) BAB 1 Pendahuluan Proposal  KUALITATIF 

 





































 

 

 

 










































 

 الفصل األول
 إلطار العاماال

 مقدمة .أ 
ىي إحدى ادلواد الّدراسية اذلاّمة يف عامل الًتبوية لقد عرف أىل إشندوشنيسيا أن اللغة العربية 

 إشندوشنيسيا...........اخل
 البحثأسئلة  .ب 

 ...........اخل ؟ خطة التدريس يف كيف خيطط مدرس اللغة العربية .ٔ
 ...........اخل ؟ ما خطوات التدريس يف .ٕ
 ما العوامل اليت تساعد على تدريس اللغة العربية يف ...........اخل ؟ .ٖ

 أىداف البحث .ج 
 ...........اخل معرفة كيفية خيطط مدرس اللغة العربية خطة التدريس يف .ٔ
 ........اخل... معرفة خطوات التدريس يف .ٕ
 العوامل اليت تساعد على تدريس اللغة العربية يف ...........اخلمعرفة  .ٖ

 فوائد البحث .د 
 تنقسم ىذه الفوائد البحث إىل شنوعُت منها :

 ( ةوأرجو ىذا البحث يكون واحدا من الكنوز العلمي)  ...........اخلالفوائد النظرية  .ٔ
 ............اخل تعلم، للمدرسة () للمعلم، للم التطبيقيةالفوائد  .ٕ

 تحديد المصطلحات .ه 
: ارح تعريف بعض ادلصطلحات كاآلتية يلتسهيل فهم ادلصطلحات يف ىذا البحث، الباحث س

 ....اخل دار اللغة والدعوة....اخل، الّتدريس 
 السابقة الدراسة .و 

 :تمن الكتب و حبوث شلاثال اتحبوث السابق الباحث أخذ
، ....اخل، وشنتائجو  ....اخل، وادلنهج ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو  ....اخل "عنواشنو "   اخل....الباحثة 

 .....اخلوىذا البحث عن 
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Lampiran ( 4 ) BAB 2 Kajian Pustaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 تدريس اللغة العربية:  المبحث األول

 مفهوم تدريس اللغة العربية  .أ 
 تدريس اللغة العربيةأىداف   .ب 
 تدريس اللغة العربية عناصر   .ج 
 اخل................. .د 

 تدريس اللغة العربيةفي العوامل المؤثرة :  المبحث الثاني
 عامل ادلعلم .أ 
 عامل الطلبة .ب 
 .....................اخل  .ج 

 ...................المبحث الثالث : 
 .......................... .أ 
 ........................  .ب 
 ......................... اخل .ج 
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Lampiran ( 5 ) BAB 3 Metodologi Penelitian KUALITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 البحث مدخل .أ 

ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي ......اخل. وادلنهج الذي يستخدمو الباحث ىو إن ادلدخل يف 
 منهج دراسة احلالة ......اخل  

 ميدان / مكان البحث .ب 
 تقع مدرسة دار اللغة والدعوة الثاشنوية اإلسالمية يف ........................ اخل

 أدوات البحث .ج 
الرئيسية .........اخل . أما أدوات البحث  ىذا البحث أن الباحث ديثل كأداة البحثيف 

 األخرى فمازالت كأداة البحث اإلضافية ........... اخل
 مصادر البيانات .د 

 :ا مصادر البياشنات ىف ىذا البحث ىي كما يليأم
 يف ....... اخلمدرس اللغة العربية ....، رئيس ادلدرسة البارية :  مصادر البياشنات .1
 َت البارية : حتصل ىذه البياشنات من الوثائق والّسجالت ...... اخلمصادر البياشنات غ .2

 أساليب جمع البيانات .ه 
وللحصول إىل البياشنات احملتاجات فيستعمل الباحث الطرق جلمع البياشنات، كما يلي: ادلالحظة 

(Observation Method،)الوثيقية(Documentary Method،) ادلقابلة(Interview Method)

 أساليب تحليل البيانات .و 
، كما (Huberman)( و Milesطراز ....... اخل ) تستخدم الباحثة أسلوب حتليل البياشنات على

Data Reduksi)يلي: ختفيض البياشنات (Data Display) عرض البياشنات (، استنتاج البياشنات،

(Conclusion Data)، 
 تصحيح البيانات .ز 

 احث أن يقوم بعملية تصحيح البياشنات لتقرير صحة البياشنات..اخلوبعد عملية التحليل البد للب
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Lampiran ( 6 ) DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قائمة المراجع
 المراجع العربية

ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية رشدي أزتد طعيمة. على أزتد مدكور. إديان أزتد ىريدة ، 
 ( ٕٓٔٓ، ) القاىرة: دار الفكر، ات أخرىللناطقُت بلغ

، ) ..... مؤسسة إعداد مواد التعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان، 
 ( ٕٚٓٓالوقف اإلسالم: 

 
 اإلندونيسية المراجع 

Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab,pendekatan,Metode, Strategi, Materi dan Media,
( UINMaulana Malik Ibrohim : Malang, 2008 ) 

 

Ahmad Fuad Effendy,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Misykat : Malang, 2012 ) 

 

 اإلنجليزيةالمراجع 
Al-Khuli, Muhammad Ali, A Dictionary of Applied Linguistics: English-Arabic with An 

Arabic-English Glossary, Librairie Du Lian, First Edition, 1986, printed in Lebanon. 

 

 شبكة الدولية المراجع من 
Fuad Munajat Soewardi, Beberapa Tipe Silabus Pembelajaran Bahasa Arab, 2013 

terdapat di: http://fuadmunajat2.blogspot.co.id, diakses pada tanggal: 16 januari 2016 

 
 

 
 

 

http://fuadmunajat2.blogspot.co.id/
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 (Proposal Penelitian Kuantitatif) خطة البحث الكمي .2

يهتم جبمع البياشنات من خالل أدوات قياس جيري البحث الكمي ىو 
تطويرىا ويتوفر فيها الصدق والثبات وتعاًف ىذه البياشنات بأساليب إحصائية 

 منها : ميكان األشنواع من البحث الك تقود يف النهاية إىل شنتائج ديكن تعميمها.
 ( Study Experiment) التجريبيةدراسة  (1
 (  Study Korelasi ) قارشنةادلدراسة  (2
 ( Study Komperasi)قة العالدراسة  (3

 
 البحث الكمي

Penelitian Kuantitatif 

 Halaman Sampul صفحة الغالف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

  BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العامالفصل األول : 

 Latar Belakang مقدمة أ.

 Rumusan Masalah ماكالت البحث ب.

 Tujuan Penelitian أىداف البحث ج.

 Kegunaan Penelitian فوائد البحث د.

 Hipotesis Penelitian فروض البحث ه.

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات و.

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة ز.

 BAB II : KAJIAN TEORI الفصل الثاني : اإلطار النظري

 ............. Pembahasan Pertama ... ادلبحث األول أ.

 .......... Pembahasan kedua ادلبحث الثاين ... ب.
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 BAB III : METODOLOGI الفصل الثالث : منهجية البحث

PENELITIAN 

 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Populasi dan Sampel رلتمع البحث وعينتو ب.

 Instrumen Penelitian أدوات البحث ج.

 Prosedur Pengumpulan Data أساليب رتع البياشنات د.

 Teknik Analisis Data أساليب حتليل البياشنات ه.

    ( Daftar Pustaka ) قائمة المراجع

    ( Lampiran ) مالحق



 



 (Proposal Penelitian Tindakan Kelas / PTK) البحث الصفي اإلجرائي .3

خطة متكاملة يستخدم فيها االستقصا  ىو  الصفي اإلجرائي البحث
) زلَت ( ال توجد لدى الباحث إجابة  ادلنظم وهتدف إىل اإلجابة عن السؤال

فورية عنو، ويتم تنفيذ اخلطة االستقصائية بطريقة إجرائية تسهم يف حتسُت 
 وتساعده على اختاذ القرارات الصائبة يف عملو.شلارسات ادلعلم 



 الصفي اإلجرائي البحث
Penelitian Tindakan Kelas 

 Halaman Sampul صفحة الغالف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

  BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العامالفصل األول : 

 Latar Belakang مقدمة أ.

 Rumusan Masalah ماكالت البحث ب.

 Tujuan Penelitian أىداف البحث ج.
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 Kegunaan Penelitian فوائد البحث د.

 Hipotesis Penelitian فروض البحث ه.

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات و.

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة ز.

 BAB II : KAJIAN TEORI الفصل الثاني : اإلطار النظري

 ............. Pembahasan Pertama ... ادلبحث األول أ.

 .......... Pembahasan kedua لثاين ...ادلبحث ا ب.

 BAB III : METODOLOGI الفصل الثالث : منهجية البحث

PENELITIAN 

 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Produser Penelitian إجرا ات البحث ب.

 Deskripsi Latar Penelitian ميدان البحث ج.

 Instrumen Penelitian أدوات البحث د.

 Sumber Data در البياشناتمصا ه.

 Prosedur Pengumpulan Data أساليب رتع البياشنات و.

 Teknik Analisis Data أساليب حتليل البياشنات ز.

 Pemeriksaan Keabsahan Data فحص صحة البياشنات ح.

    ( Daftar Pustaka ) قائمة المراجع

    ( Lampiran ) مالحق
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 (Proposal Penelian dan Pengembangan / R&D)البحث والتطوير .4

عملية البحث بالتخطيط والتطوير وبالتصديق البحث والتطوير ىو 
ليس يف إعداد كتاب التعليم  اإلشنتاج التعليمي. واإلشنتاج يف البحث والتطوير

وألعاب اللغوية فحسب ولكن بتطوير إسًتاتيجية وطرق ومنهج التعليم وخطة 
ر عن الًتبوي حلل ادلاكالت يف عملية التعليمية بإعداد التدريس وىلم جا

 اإلشنتاج.

 

 البحث والتطوير
Penelian dan Pengembangan / R&D 

 Halaman Sampul صفحة الغالف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

  BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العامالفصل األول : 

 Latar Belakang مقدمة أ.

 Rumusan Masalah ماكالت البحث ب.

 Tujuan Penelitian أىداف البحث ج.

 Kegunaan Penelitian فوائد البحث د.

 Karakteristik Produk مواصفات ادلنتج ه.

 Hipotesis Penelitian فروض البحث و.

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات ز.

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة ح.

 BAB II : KAJIAN TEORI ني : اإلطار النظريالفصل الثا

 ............. Pembahasan Pertama ... ادلبحث األول أ.

 .......... Pembahasan kedua ادلبحث الثاين ... ب.

 BAB III : METODOLOGI الفصل الثالث : منهجية البحث

PENELITIAN 
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 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Produser Penelitian إجرا ات البحث ب.

 Uji Coba Produk جتربة ادلنتج ج.

 Desain Uji Coba تصميم التجربة .ٔ

 Subjek Uji Coba أفراد التجربة .ٕ

 Jenis Data البياشنات وادلعلومات .ٖ

 Prosedur Pengumpulan Data أسلوب رتع البياشنات .ٗ

 Analisis Data حتليل البياشنات .٘

    ( Daftar Pustaka ) قائمة المراجع
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 3خطة التدريس 
 

 ٖ: تعليم إشناا   ادلادة
 : جامعة سوشنان دراجات اإلسالمية الموصلان وحدة التعليم

 تعليم اللغة العربية الرابع:  ادلستوى/ الاعبة
 البحث العلمي: كيفية تنظيم  ادلادة الرئيسية

 ت()أربعة لقا ا ٗ xدقيقة(  ٘ٗ x ٕ: ) الوقت
 أىداف : .1

بعد إتباع ىذه ادلادة بوسيلة  قسم تعليم اللغة العربية يرجى من  الطلبة 
حبث اللغة ىذا الكتاب التعليمي يفهمون ويتقنون عن مفاىيم األساسيات يف 

 .البحث العلميوطريقتو وإجرا اتو حىت يستطيعون أن يطبقوا بكتابة خطة  العربية
 المحتوى .2

 ادلستوى الرابعالرابع من  إىل اللقا األول   اللقا يفركزت ىذه ادلادة أي 
عن كيفية كتابة خطة البحث الكيفي والكمي وما يتعلق هبا من أول مكوشنات يف 

الثالث عن أساليب حتليل  الفصلإىل آخر مكوشنات يف  مقدمةاألول عن  الفصل
 يف كل مكوشنات. مع تدريبهمالبياشنات 

 مدخل التدريس .3
، والسؤال : طريقة احملاضرة، وادلناقاة، والتعبَت احلر  طرق التدريس .أ 

 واجلواب، وىلم جار
، والساسة، واحلاسوب وىلم  ٖوسائل التدريس : مواد تعليم اإلشناا    .ب 

 جار
التمرينات : يصنع مثاال من كل مكوشنات البحث وترتيب خطة البحث    .ج 

 كامال.
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 التدريس عملية .4
 اإلطار العام .أ 

 علم بوصف فتح اللقا  واسأل حال الطلبةحيي ادل -
 حيقق ادلعلم حضور الطلبة -
، تامل: أىداف، إلطار العاميقدم ادلعلم ادلعلومات عن ادلواد اال -

 وكيف استخدامو.  ٖزلتوى يف مواد تعليم اإلشناا  
 يسأل ادلعلم الطلبة عن معرفتهم يف مادة منهجية البحث -

 األشناطة التعليمية  .ب 
   األولاللقا (1

عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  إعطا  الوقت للطلبة لقرا ة  -
 األول من البحث الكيفي الفصلالبحث الكيفي وادلكوشنات يف 

 .وفهمو
 إعطا  فهم تعريف البحث الكيفي وأشنواعو سلتصرا وصرحيا -
 األول من البحث الكيفي  الفصلإعطا  فهم مصطلحات يف  -
كل ادلصطلحات البحث   التدريبيصطنع أمر ادلعلم الطلبة أن  -

 الكيفي
 اللقا  الثاين (2

عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  إعطا  الوقت للطلبة لقرا ة  -
 .وفهمو الثاين والثالث من البحث الكيفي الفصلادلكوشنات يف 

من البحث  الثاين والثالث الفصلإعطا  فهم مصطلحات يف  -
 الكيفي 

كل ادلصطلحات البحث   التدريبيصطنع أمر ادلعلم الطلبة أن  -
 الكيفي
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 اللقا  الثالث (3
عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  إعطا  الوقت للطلبة لقرا ة  -

 األول من البحث الكمي الفصلالبحث الكمي وادلكوشنات يف 
 .وفهمو

 وأشنواعو سلتصرا وصرحيا البحث الكميإعطا  فهم تعريف  -
 البحث الكمياألول من  الفصلإعطا  فهم مصطلحات يف  -
البحث كل ادلصطلحات   التدريبأمر ادلعلم الطلبة أن يصطنع  -

 الكمي
 اللقا  الرابع (4

عن تعريف   ٖمواد تعليم اإلشناا  إعطا  الوقت للطلبة لقرا ة  -
 .وفهمو الثاين والثالث من البحث الكمي الفصلادلكوشنات يف 

البحث من  ثالثاين والثال الفصلإعطا  فهم مصطلحات يف  -
 الكمي

البحث كل ادلصطلحات   التدريبأمر ادلعلم الطلبة أن يصطنع  -
 الكمي

 االختتام .ج 
 يف كل لقا التعليمية  ادلواد عن يراجع ادلعلم والطلبة -
 النقائص البسيطة حسبادلفاىيم و يعطي ادلعلم الارح  -
عرفة مدى فهم تمرينات دلباكل اليعطي ادلعلم وظيفة البيت  -

 بةالطل
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 الثاني الفصل
  البحث العلميجراءات لكتابة اإل

( Sistematika Penulisan Isi Skripsi ) 
 

ىو عملية منظمة للتواصل إىل حلول ادلاكالت أو اإلجابات  البحث العلمي
عن تساؤالت تستخدم فيها أساليب يف االستقصا   وادلالحظة ادلقبولة ومتعارف عليها 

 ، وديكن أن تؤدي إىل معرفة جديد.بُت الباحثُت يف رلال معُت
والبحث  (Kualitatif)وجدشنا أشنواع من البحوث العلمية منها: البحث الكيفي 

. (R&D)والبحث والتطوير  (PTK)والبحث الصفي اإلجرائي  (Kuantitatif)الكمي 
 .الفصلسيبحث ذلك ببيان عميق يف كل 

 
(Skripsi Penelitian Kualitatif)البحث الكيفي  .1

 البحث الكيفي
Penelitian Kualitatif 

 Halaman Sampul صفحة الغالف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

 Lembar Persetujuan Pembimbing موافق ادلارف

 Lembar Pengesahan Munaqosah اعتماد جلنة ادلناقاة

 Pernyataan Keaslian Tulisan إقرار الطالب

 Lembar Motto إستهاللا

 Lembar Persembahan إىدا 

 Abstraksi مستخلص البحث

 Kata Pengantar شكر وتقدير

 Daftar Isi زلتويات البحث
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 Daftar Tabel قائمة اجلداول

 Daftar Gambar قائمة الرسوم البياشنية

 Daftar Lampiran قائمة ادلالحق

 BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العاماألول : الفصل 

 Latar Belakang مقدمة أ.

 Rumusan Masalah أسئلة البحث ب.

 Tujuan Penelitian أىداف البحث ج.

 Kegunaan Penelitian فوائد البحث د.

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات ه.

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة و.

 Batasan Penelitian ود البحثحد ز.

 Sistematika Pembahasan ىيكل البحث ح.

 BAB II : KAJIAN TEORI الفصل الثاني : اإلطار النظري

  ................ Pembahasan Pertama ادلبحث األول ........... أ.

 .................... Pembahasan kedua ادلبحث الثاين ........... ب.

 BAB III : METODOLOGI صل الثالث : منهجية البحثالف

PENELITIAN 

 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Deskripsi Latar Penelitian ميدان البحث ب.

 Instrumen Penelitian أدوات البحث ج.

 Sumber Data مصادر البياشنات د.

 Prosedur Pengumpulan Data أساليب رتع البياشنات ه.

 Teknik Analisis Data اليب حتليل البياشناتأس و.

 Pemeriksaan Keabsahan Data فحص صحة البياشنات ح.
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 عرض البياناتالفصل الرابع : 
 وتحليلها ومناقشتها

BAB 1V : LAPORAN DAN 

ANALISIS HASIL 

PENELITIAN 

 Laporan Hasil Penelitian عرض البياشنات البحث أ.

 Analisis Hasil Penelitian حتليل شنتائج البحث ب.

 BAB V : PENUTUP الفصل الخامس : الخاتمة

 Kesimpulan ملخص شنتائج البحث أ.

Saran االقًتاحات ب.

 قائمة المراجع

 قائمة المالحق

 السيرة الذاتية

 
 (Skripsi Penelitian Kuantitatif) ميالبحث الك .2

 

 البحث الكمي
Penelitian Kuantitatif 

 Halaman Sampul حة الغالفصف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

 Lembar Persetujuan Pembimbing موافق ادلارف

 Lembar Pengesahan Munaqosah اعتماد جلنة ادلناقاة

 Pernyataan Keaslian Tulisan إقرار الطالب

 Lembar Motto إستهاللا

 Lembar Persembahan إىدا 

 Abstraksi مستخلص البحث

 Kata Pengantar شكر وتقدير
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 Daftar Isi زلتويات البحث

 Daftar Tabel قائمة اجلداول

 Daftar Gambar قائمة الرسوم البياشنية

 Daftar Lampiran قائمة ادلالحق

 BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العامالفصل األول : 

 Latar Belakang مقدمة أ.

 Rumusan Masalah ماكالت البحث ب.

 Tujuan Penelitian أىداف البحث ج.

 Kegunaan Penelitian فوائد البحث د.

 Hipotesis Penelitian فروض البحث ه.

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات و.

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة ز.

 Batasan Penelitian حدود البحث .ح

 Sistematika Pembahasan ىيكل البحث ط.

 BAB II : KAJIAN TEORI الفصل الثاني : اإلطار النظري

  ................ Pembahasan Pertama ادلبحث األول ........... أ.

 .................... Pembahasan kedua ادلبحث الثاين ........... ب.

 BAB III : METODOLOGI الفصل الثالث : منهجية البحث

PENELITIAN 

 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Populasi dan Sampel رلتمع البحث وعينتو ب.

 Instrumen Penelitian أدوات البحث ج.

 Prosedur Pengumpulan Data أساليب رتع البياشنات د.

 Teknik Analisis Data أساليب حتليل البياشنات ه.
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 عرض البيانات:  الفصل الرابع
 وتحليلها ومناقشتها

BAB 1V : LAPORAN DAN ANALISIS 

HASIL PENELITIAN 

 Laporan Hasil Penelitian عرض البياشنات البحث أ.

 Analisis Hasil Penelitian حتليل شنتائج البحث ب.

 BAB V : PENUTUP الفصل الخامس : الخاتمة

 Kesimpulan ملخص شنتائج البحث أ.

Saran قًتاحاتاال ب.

 قائمة المراجع

 قائمة المالحق

 السيرة الذاتية



  خطة البحث الكميتوضيح المصطلحات في 

 حدود البحث  .أ 

احلدود اجلغرافية/ادلكاشنية : حتديد اسم ادلنطقة اليت سياملها  (1
 البحث حدودىا.

احلدود الزمنية : حيدد الباحث الفًتة الزمنية اليت سيغطيها  (2
 ث.البح

حدود ادلوضوعية : حيدد الباحث العناصر األساسية اليت  (3
 سيدرسها يف حبثو. 

 ( ٚٗأشنظر ادلثال يف اللوحة ) 

 : التدريب
 حّدد البحث من مكاشنو وزماشنو وموضوعو !!

............................................................

............................................................ 
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 ىيكل البحث  .ب 

شرح الباحث عن ادلبحث يف كل باب لتسهيل قارئ البحث 
 ( ٚٗمعرفة مضمون البحث أشنظر ادلثال يف اللوحة ) 

 : التدريب
 ث من الفصل األول إىل اآلخَت !!بُت ىيكل البح

....................................................................

.................................................................... 
 عرض البيانات .ج 

بُت الباحث عن البياشنات احملصولة من أساليب رتع البياشنات 
ة وادلقابلة واالختبار واإلستباشنة وغَتىا يف موضع ادلختار بادلالحظ

البحث. مث عرضها كل ادلتغَتة موضوع البحث إحصائيا، وجرب 
الباحث فروض البحث ادلذكور واضحا بُت شنتيجة البحث سلتصرا 

 ( ٓ٘ومناسبا بأسئلة البحث. أشنظر ادلثال يف اللوحة ) 
 : التدريب 

 بُت عرض البياشنات من حبثكم  !!
.................................................................

................................................................. 
 تحليل نتائج .د 

الباحث حيلل البياشنات احملصولة بفكرتو اخلالصة. مث رتبها 
باكل إحصائي وجداول ولوحة وبينهم واضحا وتفصيليا لكل 

 ( ٓ٘موضوع البحث.  أشنظر ادلثال يف اللوحة ) ادلتغَتات 
 : التدريب

 بُت حتليل شنتائج احملصولة !!
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.................................................................

................................................................. 
 ملخص نتائج .ه 

مث يبينها مفاىيميا ومناسبا  خلص الباحث شنتيجة البحث احمللل
 ( ٔ٘بأسئلة البحث وأىدافو. أشنظر ادلثال يف اللوحة ) 

 : التدريب
 خّلص شنتيجة من ىذا البحث !!

.................................................................

................................................................. 
 راحاتاالقت .و 

االقًتاحات مأخوذة من شنتيجة البحث وخالصتو ببيان تفصيلي 
وشنوعي إىل اجلامعة أو ادلدرسة أو ادلعلم أو ادلؤسسة ادلوجة. أشنظر ادلثال 

 ( ٔ٘يف اللوحة ) 
 : التدريب

 بُت االقًتاحات من ىذا البحث ببيان واضح وتفصيل!!
....................................................................

.................................................................... 
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Lampiran ( 42 ) Contoh Halaman Sampul Proposal KUANTITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 فعالية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة في تعليم القراءة
 نهضة الوطنبالتطبيق على المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 باكيئ باال بلومبوك الشرقية
 

 البحث العلمي
 

 الباحث :
 شمس الهادي

 ٕٖٜٛٓٓٚٓ: رقم القيد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قسم تعليم الّلغة العربية 

 سونان دراجات اإلسالمية المونجانجامعة 
 م 2119

 ادلارف األول:
......................... 

 رقم التوظيف :
............................... 

 ادلارف الثاين:
............................. 

 رقم التوظيف :
.............................. 
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Lampiran ( 43 ) Contoh Halaman dalam Skripsi  KUANTITATIF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة في تعليم القراءةفعالية 
 بالتطبيق على المدرسة المتوسطة اإلسالمية نهضة الوطن

 باكيئ باال بلومبوك الشرقية

 

 البحث العلمي
 

 ( S.Pd.Iدرجة الليسانس ) مقدم الستيفاء شرط من الشروط الحصول على  البحثىذه 
 تعليم اللغة العربية قسم في 

 
 : الباحث

 شمس الهادي
 ٕٖٜٛٓٓٚٓ :رقم القيد

 
 
 

 
 
 

 قسم تعليم الّلغة العربية 
 سونان دراجات اإلسالمية المونجانجامعة 

 م 2119
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Lampiran ( 24 ) Contoh Halaman Persetujuan 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ينالمشرف موافق
 

 الطالب : البحث العلمي الذي أعدهبعد االطالع على 
 ........................:   االسم

 ..................................:  رقم القيد
  ......................................................:  ادلوضوع

   ....................................................... 
 

 وافق ادلارف على تقدديو إىل رللس ادلناقاة
  ....... ..........م .....،  .............

 

                ادلارف الثاين،     ،ادلارف األول
 

 
............................              ............................. 

 .............................رقم التوظيف:     ........................      رقم التوظيف: 
 

 االعتماد،
 جامعة سوشنان دراجات اإلسالمية الموصلان مدير

 
 

............................................. 
....................................رقم التوظيف:   
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Lampiran ( 25 ) Contoh Halaman Pengesahan 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة
، اليت أعده ..................................................حتت ادلوضوع :  البحث العلميإن 

 الطالب:
 .................:  االسم

 ...............................: رقم القيد
أمام رللس ادلناقاة ويقر قبوذلا شرطا للحصول على  ا البحث العلميقد دافع الطالب عن ىذ

، وذالك يف يوم اجلمعة ..........................ية جبامعة درجة الليساشنس يف تعليم اللغة العرب
 م. .......... ..... ........بتاريخ  

 ويتكون رللي ادلناقاة من السادات :
 رئيسا مناقاا    ..............................

 _______________      .................رقم التوظيف: 
 مناقاا أساسيا    ..............................

 _______________    .................رقم التوظيف: 
 مارفا مناقاا    ..............................

 _______________    .................رقم التوظيف: 
 مارفا مناقاا    ..............................

 _______________    .................رقم التوظيف: 
 

 االعتماد،
 امعة سوشنان دراجات اإلسالمية الموصلاناجل مدير

 
 

............................................. 
 ....................................رقم التوظيف: 
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Lampiran ( 26 ) Contoh Halaman Pernyataan Keaslian 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالبإقرار 
 

أدشناه، وبياشنايت كاآليت : أشنا ادلوقع  
 .............................:  االسم

 ..............................:  رقم القيد
 ................................................................:   ادلوضوع

........................................................ 
 

الليساشنس درجة  لحصول علىاليت حضرهتا لتوفَت شرط ل البحث العلميأن ىذه بأقرر  
(S.Pd.I )  حضرهتا ، ..........................................جبامعة يف تعليم اللغة العربية

وما زوىتها من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى احد استقباال أهنا  بتها بنفسيوكت
من تأليف وتبيُت أهنا فعال ليست من حبثي فأشنا أحتمل مسؤولية عن ذلك، ولن تكون 

جبامعة تعليم اللغة العربية ادلسؤولية على ادلارف أو على قسم 
........................................ . 

 
 ذا، وحررت ىذا اإلقرار بنا  على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلكى

 
 .......م ......... ....، ..........

 الطالب ادلقر،
 

 

......................... 



51 

 

Lampiran ( 27 ) Contoh Halaman Motto Skripsi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catatan : 

 Motto penelitian harus sesuai dengan judul Penelitian 

 Setiap Motto yang dicantumkan harus diambil dari sumber yang jelas 

 
 

 

 
 استهالل

 
 
 

 
 

 
 اُه قُ ْرآشنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن (()) ِإشنَّا أشنْ َزْلنَ 

 (ٕ) سورة يوسف : 
 

ْيِن"  ُو يف الدِّ  " َمْن يُرِِد اهللُ ِبِو َخَْتاً فَ يُ َفقِّ
 ) احلديث (
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Lampiran ( 28 ) Contoh Halaman Persembahan 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan : 

 Halaman persembahan hanya untuk orang-orang terdekat peneliti 

sebagaimana contoh diatas 

 

 
 
 
 

 إىداء
 

 إىل :أىدى ىذا البحث 
  فضيلة احملًتمُت والدي ........ ووالديت ........... أطال اهلل عمرمها يف عَت

ولطف وعافية ورزتهما اهلل تعاىل وغفر ذلما آمُت ، مها مدرسيت األوىل وأول 
مبادئ الصدق والوفا  وعرف يف شنفسيهما السمحة الطيبة وسالمة الطوية وشنقا  

 الضمَت تقدمة إجالل واحًتم
 احملبوب .................. زوجي 
 ................... أخي 
 الذين قد أعطوين رزتة حىت صلحت يف عملية التعليم رتيع أسريت 
  البحث العلميكل من ذلم مسامهة يف إدتام ىذه 
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Lampiran ( 29 ) Contoh Abstraksi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستخلص البحث 
 

تدريس اللغة العربية يف مدرسة دار اللغة والدعوة الثاشنوية " , ٕٕٕٜٓٓٚٓنذيرون، 
. ادلارف األول: ٕٗٔٓ اإلسالمية باصليل باسوروان جاوا الارقية ) دراسة احلالة ("

 ...............،ادلارفة الثاشنية:  .......................
 دار اللغة والدعوة، دراسة احلالة, اللغة العربية تدريس، : الكلمات األساسية

مدرسة دار اللغة والدعوة يطلع الباحث عن األحوال احمليط لتدريس اللغة العربية يف 
 الباحث يف ىذا الفقرة أمهية وماكالهتا وأىدافها (.................... ) يذكر 

 ..................... ) يذكر الباحث منهجية البحث ادلستخدمة (

 ..................... ) يذكر الباحث شنتائج البحث النهائية من مناقاتها (

 كلمة (  ٓٓ٘ويكتب مستخلص البحث يف صفحة واحدة ال يزيد من 
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Lampiran ( 30 ) Contoh Kata Pengantar 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكر و تقدير
 

على كل حال، وأشكره على فضلو ادلتوال، وأسألو جزيل النوال والثبات مد هلل احل
يف احلال وادلال، وأصلي وأسلم على خَت الصابرين الااكرين وعلى آلو وأصحابو الغر 

 دين، أما بعد:ادليامُت، والتابعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ال
وقد مّن اهلل علّي باالشنتها  إعداد مواد التعليمية يف مهارة الكتابة وكتابة ىذا البحث 

 العلمي، ........اخل. 
وىنا يريد الباحث أن يقدم أجزل الاكر وأذتن التقدمي دلن قد ساىم وساعد على  

 كتابة ىذا البحث العلمي، وىم :
 ............................. مدير اجلامعة ........................ .ٔ
 ......................... رئيس قسم تعليم اللغة العربية .ٕ
.......................، ادلارف األول الذي قد أفاد الباحث عمليا وأرشدين  .ٖ

....................... ادلارق الثاين منذ البداية إىل أن دتت ىذا البحث. و
 د أفاد الباحث يف تصحيح الكتابة..............الذي ق

 ...................و........ بصفة خبَت ادلواد التعليمية الذي  ....... .ٗ
 إىل رتيع األساتيذ واألستاذات خاصة إىل األستاذ ........ .٘
 ادلدرسة الثاشنوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالشنج ............... مدير .ٙ
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Lampiran ( 31 ) Contoh Daftar Isi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتويات البحث
 

 ...............................................................صفحة الغالف 
 .............................................................صفحة الموضوع 

 .................................................................  أ إقرار الباحثة
 ............................... ب............................... تقرير المشرفين

 .................................................. ج..عتماد لجنة المناقشة ....ا
 .................... د.................................................اإستهالل 

 .................. ه...................................................... إىداء
 ......................................................... و.مستخلص البحث ..

 ................ ح..................................................شكر وتقدير
 محتويات البحث ............................................................. ط

 .................................................... م...........  قائمة اللوحات
 ............ ن............................................  قائمة  المالحق

 س ...............................................................  رقائمة الصو 
 اإلطار العامالفصل األول : 

 ٔ..................... ............................. مقدمة .أ 
 ٘ماكالت البحث ........................................  .ب 
 ٘بحث .......................................... أىداف ال .ج 
 ٙفوائد البحث ............................................  .د 
 ٚفروض البحث ...........................................  .ه 
 ......................................... اخل .و 
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Lampiran ( 44 ) Contoh Daftar Tabel 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجداولقائمة 

 
 الصفحة موضوع رقم 

  عدد طلبة ادلدرسة .............. ٔ
  حالة ادلدرس يف ادلدرسة ........ ٕ
  برشنامج التعليم التجرييب لتنمية ................. ٖ
  عملية التجربة يف تعليم القرا ة .............. ٗ
  تائج الدراسية .......سلطط الن ٘
  األجوبة من االستباشنة لدي التالميذ .......... ٙ
ٚ   

 
 



56 

 

Lampiran ( 45 ) Contoh DaftarGambar 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قائمة الّصور

 
 الصفحة موضوع رقم

  صورة ادلدرسة ..... ٔ
  صورة عمليات التعليم باستخدام ....... ٕ
ٖ .....................  
ٗ .....................  
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Lampiran ( 46 ) Contoh Daftar Lampiran 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قائمة المالحق

 
 الصفحة موضوع رقم 

  ادلواد الدراسية للقرا ة  ٔ
  أسئلة االختبار القبلي ٕ
  أسئلة االختبار البعدي ٖ
  أسئلة االستباشنة ٗ
  معايَت كفا ات اللغة العربية ٘
  بطاقة األسئلة واألجوبة  ٙ
ٚ ...................  

 ......................  
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Lampiran ( 47 ) BAB 1 Pendahuluan Proposal  KUANTITATIF 



























































































 الفصل األول
 إلطار العاماال

 مقدمة .أ 
ىي إحدى ادلواد الّدراسية اذلاّمة يف عامل الًتبوية اللغة العربية  لقد عرف أىل إشندوشنيسيا أن

 إشندوشنيسيا...........اخل
 البحث مشكالت .ب 

 ...........اخل جيب أن يتم تعليم مهارة القرا ة باالستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة بادلدرسةكيف  .1
 ...........اخليم مهارة القرا ة تعليف  ما مدى فعالية استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة .2

 أىداف البحث .ج 
 ...........اخلدلعرفة تطبيق تعليم مهارة القرا ة باالستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة .1
 ...........اخلتعليم مهارة القرا ةيف  معرفة وجود فعالية استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة .2

 البحث فوائد .د 
 لبحث إىل شنوعُت منها :تنقسم ىذه الفوائد ا

 ...........اخلالفوائد النظرية  .1
 ............اخل الفوائد التطبيقية ) للمعلم، للمتعلم، ادلؤسسات التعليمية، ( .2

 فروض البحث .ه 
استنادا من أسئلة البحث، رتب الباحث الفروض التالية : استخدام بطاقة األسئلة واألجوبة فّعاال لًتقية 

 ا ة.....................اخلمهارة القر 
 تحديد المصطلحات .و 

: تعريف بعض ادلصطلحات كاآلتية لحات يف ىذا البحث، الباحث سيارح لتسهيل فهم ادلصط
 ....اخل بطاقة األسئلة واألجوبة....اخل،  تعليم مهارة القرا ة....اخل، فعالية 

 السابقة الدراسة .ز 
 :ب و حبوث شلاثالتحبوث السابقات من الكتالباحثة  تأخذ

، وشنتائجو  ....اخل، وادلنهج ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو  ....اخل "عنواشنو "   ....اخل الباحث
 .....اخل، وىذا البحث عن ....اخل
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Lampiran ( 48 ) BAB 2 Kajian Pustaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 تعليم مهارة القراءة:  حث األولالمب

 مفهوم مهارة القرا ة .أ 
 أمهية تعليم مهارة القرا ة .ب 
 .....................اخل .ج 

 الوسائل التعليمية:  المبحث الثاني
 مفهوم الوسائل التعليمية .أ 
 الوسائل التعليميةأمهية   .ب 
 .....................اخل  .ج 

 ...................المبحث الثالث : 
 ......................... .أ 
 ........................ .ب 
 ........................ اخل .ج 
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Lampiran ( 49 ) BAB 3 Metodologi Penelitian KUANTITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 







 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث .أ 

ا .....اخل. وأمّ الكمية ىي البحثو ،(Quantitative Research) الكميث البح استخدم الباحث
 Pretest-Posttest One)ر قبلي والبعدي باجملموعة الواحدة ادلنهج التجرييب وتصميم االختبامنهجو ب

Group Design)اخل............. 
 مجتمع البحث وعينتو .ب 

تالميذ الصف الثامن ............. اخل. رلتمع البحث ىو......اخل. ورلتمع ذلذا البحث ىم 
والعينة ىو ..........اخل. والعينة ذلذا البحث ىم تالميذ الصف الثامن أ  بعدد .... 

 وباالستخدام بطريقة أخذ العينة ..........اخل
 أدوات البحث .ج 

البحث فهي البحث اليت استخدمها الباحث جلمع البياشنات وادلعلومات ادلتعلقة هبذا ات و أما األد
 : دليل ادلالحظة، واالستباشنة و دليل ادلقابلة، واالختبار.

 ب جمع البياناتيلاأس .د 
أما األساليب اليت استخدمها الباحث جلمع البياشنات وادلعلومات تعتمد على أدوات البحث 

،(Interview)ادلقابلة  ،(Quesioner)االستباشنة،(Observation)ادلالحظة  :ادلستخدمة، فهي كما يلي

 .(Test)االختبار 
 أساليب تحليل البيانات .ه 

قام الباحث بتحليل البياشنات من النتائج احملصول ذات داللة إحصائية وىي شنتيجة االختبار قبلي 
 والبعدي...........اخل
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Lampiran ( 50 ) BAB 3 Metodologi Penelitian KUANTITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 الرابعالفصل 
 نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها

 المبحث األول : عرض البيانات
 عرض المادة الدراسية .أ 

مت تطبيق تعليم القرا ة باستخدام بطاقة األسئلة واألجوبة على أفراد اجملموعة 
 التجريبية .......

 تائج الدراسيةعرض الن .ب 
شنتيجة الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي يف مهارة القرا ة يبُت يف اجلداول منها : 

 النتائج الدراسية من مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية، ................اخل
 ستبانةعرض نتائج اال .ج 

ذه الوسيلة شنتائج البياشنات من أجوبة االستباشنة إىل الطلبة للحصول على آرائهم يف ى
    التعليمية ستارح يف اجلداول اآلتية :............

 المبحث الثاني : تحليل البيانات ومناقشتها
 تحليل النتائج من االختبارات .أ 

 شنتائج االختبار يف مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية  (1
 شنتائج االختبار يف مهارة فهم األفكار الرئيسية (2
مهارة  ج من االختبار البعدي بُت مهارة فهم ادلعلومات التفصيلية وفروق متوسطي النتائ (3

 فهم األفكار الرئيسية
 مناقشة نتائج البحث .ب 

اعتمادا على شنتائج احملصولة أّن إجياد ىذا البحث العلمي اجلوىري وىو حتقيق شنظرية يف رلال 
و اجلمل ادلكتوبة عملية القرا ة أن فهم ادلقرو  ال يتوقف على معرفة معاين الكلمات أ

 ......... اخل
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Lampiran ( 51 ) BAB 3 Metodologi Penelitian KUANTITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 الخامسالفصل 
 خاتمة

 
 نتائجالملخص المبحث األول : 

بعد أن قام الباحث بعرض البياشنات مث حتليل ومناقاتها يف السابق استخلص الباحث النتائج  
 ا يلي : كم
 أن استخدم بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القرا ة العربية اليت صنفها الباحث ......... .أ 
 استخدم بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القرا ة العربية لدى طلبة ........   .ب 

رة فهم وجود التأثَت بنا  على النتيجة احملصولة من االختبار القبلي والبعدي يف مها  (ٔ
 ادلعلومات .............

وجود التأثَت بنا  على النتيجة احملصولة من االختبار القبلي والبعدي يف مهارة فهم  (ٕ
 األفكار ............

 اتالمقترح:  نيالمبحث الثا
فينبغي للباحثُت الالحقُت أن يتطوروا ىذه الوسيلة  البحث العلمياعتمادا على شنتائج ىذا 

 اخل.............) تعليم القرا ة العربية (  يف شنفي اجملال
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Lampiran ( 40 ) BAB 3 Metodologi Penelitian KUALITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قائمة المراجع
 

 المراجع من اللغة العربية
 

ة ادلرجع يف مناىج تعليم اللغرشدي أزتد طعيمة. على أزتد مدكور. إديان أزتد ىريدة ، 
 ( ٕٓٔٓ، ) القاىرة: دار الفكر، العربية للناطقُت بلغات أخرى

، ) ..... إعداد مواد التعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرزتن بن إبراىيم الفوزان، 
 ( ٕٚٓٓمؤسسة الوقف اإلسالم: 

 
 اإلندونيسية المراجع من اللغة 

Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab,pendekatan,Metode, Strategi, Materi dan 

Media,( UINMaulana Malik Ibrohim : Malang, 2008 ) 

 

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Misykat : Malang, 

2012 ) 

 

 اإلنجليزيةالمراجع من اللغة 
Al-Khuli, Muhammad Ali, A Dictionary of Applied Linguistics: English-Arabic with 

An Arabic-English Glossary, Librairie Du Lian, First Edition, 1986, printed in 

Lebanon. 

 

 شبكة الدولية المراجع من 
Fuad Munajat Soewardi, Beberapa Tipe Silabus Pembelajaran Bahasa Arab, 2013 

terdapat di: http://fuadmunajat2.blogspot.co.id, diakses pada tanggal: 16 

januari 2016 

 
 

 
 

 

http://fuadmunajat2.blogspot.co.id/
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Lampiran ( 41 ) Riwayat Hidup 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السَتة الذاتية 
 

 :   االسم
 :  اسم األب

 :  األماسم 
 :  تاريخ ادليالد

 :   العنوان
 :   اذلاتف

 
 :  اخلربات العلمية
 ادلدرسة ..............االبتدائية .1
 ادلدرسة .............. ادلتوسطة .2
 ادلدرسة .............. الثاشنوية .3
 اجلامعة ............ ........... حىت اآلن .4
 :  اخلربات اجلمعية
 ............... يف ..................... رتعية .1
 رتعية ............... يف ..................... .2

 :  اخلربات ادلهنية
1. ............................. 
2. .................... 

 

 
 

 صورة



65 

 

(Skripsi Penelitian Tindakan Kelas / PTK ) البحث الصفي اإلجرائي .3

 

 البحث الصفي اإلجرائي
Penelitian Tindakan Kelas 

 Halaman Sampul صفحة الغالف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

 Lembar Persetujuan Pembimbing موافق ادلارف

 Lembar Pengesahan Munaqosah اعتماد جلنة ادلناقاة

 Pernyataan Keaslian Tulisan إقرار الطالب

 Lembar Motto إستهاللا

 Lembar Persembahan إىدا 

 Abstraksi مستخلص البحث

 Kata Pengantar شكر وتقدير

 Daftar Isi زلتويات البحث

 Daftar Tabel قائمة اجلداول

 Daftar Gambar قائمة الرسوم البياشنية

 BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العامالفصل األول : 

 Latar Belakang مقدمة أ.

 Rumusan Masalah ماكالت البحث ب.

 Tujuan Penelitian أىداف البحث ج.

 Kegunaan Penelitian فوائد البحث د.

 Hipotesis Penelitian فروض البحث ه.

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات و.

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة ز.
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 Batasan Penelitian حدود البحث .ح

 Sistematika Pembahasan ىيكل البحث ط.

 BAB II : KAJIAN TEORI الفصل الثاني : اإلطار النظري

  ................ Pembahasan Pertama ادلبحث األول ........... أ.

 .................... Pembahasan kedua ادلبحث الثاين ........... ب.

 BAB III : METODOLOGI الفصل الثالث : منهجية البحث

PENELITIAN 

 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Produser Penelitian إجرا ات البحث ب.

 Deskripsi Latar Penelitian ميدان البحث ج.

 Instrumen Penelitian أدوات البحث د.

 Sumber Data در البياشناتمصا ه.

 Prosedur Pengumpulan Data أساليب رتع البياشنات و.

 Teknik Analisis Data أساليب حتليل البياشنات ز.

 Pemeriksaan Keabsahan Data فحص صحة البياشنات ح.

 عرض البياناتالفصل الرابع : 
 وتحليلها ومناقشتها

BAB 1V : LAPORAN DAN 

ANALISIS HASIL 

PENELITIAN 

 Laporan Hasil Penelitian عرض البياشنات البحث أ.

 Analisis Hasil Penelitian حتليل شنتائج البحث ب.

 BAB V : PENUTUP الفصل الخامس : الخاتمة

 Kesimpulan ملخص شنتائج البحث أ.

Saran االقًتاحات ب.

 قائمة المراجع

 ة المالحققائم
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 السيرة الذاتية

 

 

 ( Skripsi Penelitian dan Pengembangan / R&D ) والتطويرالبحث  .4

 

 والتطويرالبحث 
Penelitian dan Pengembangan / R&D 

 Halaman Sampul صفحة الغالف

 Halaman Judul صفحة ادلوضوع

 Lembar Persetujuan Pembimbing موافق ادلارف

 Lembar Pengesahan Munaqosah ادلناقاة اعتماد جلنة

 Pernyataan Keaslian Tulisan إقرار الطالب

 Lembar Motto إستهاللا

 Lembar Persembahan إىدا 

 Abstraksi مستخلص البحث

 Kata Pengantar شكر وتقدير

 Daftar Isi زلتويات البحث

 Daftar Tabel قائمة اجلداول

 Daftar Gambar قائمة الرسوم البياشنية

  BAB I : PENDAHULUAN اإلطار العامالفصل األول : 

 Latar Belakang مقدمة أ.

 Rumusan Masalah ماكالت البحث ب.

 Tujuan Penelitian أىداف البحث ج.

 Kegunaan Penelitian فوائد البحث د.
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 Karakteristik Produk مواصفات ادلنتج ه.

 Hipotesis Penelitian فروض البحث و.

 Definisi Oprasional حتديد ادلصطلحات ز.

 Penelitian Terdahulu الدراسات السابقة ح.

 Batasan Penelitian حدود البحث .ط

 Sistematika Pembahasan ىيكل البحث ي.

 BAB II : KAJIAN TEORI الفصل الثاني : اإلطار النظري

 ............. Pembahasan Pertama ... ادلبحث األول أ.

 .......... Pembahasan kedua ادلبحث الثاين ... ب.

 BAB III : METODOLOGI الفصل الثالث : منهجية البحث

PENELITIAN 

 Jenis Penelitian مدخل البحث أ.

 Produser Penelitian إجرا ات البحث ب.

 Uji Coba Produk جتربة ادلنتج ج.

 Desain Uji Coba التجربة تصميم .ٔ

 Subjek Uji Coba أفراد التجربة .ٕ

 Jenis Data البياشنات وادلعلومات .ٖ

 Prosedur Pengumpulan Data أسلوب رتع البياشنات .ٗ

 Analisis Data حتليل البياشنات .٘

 عرض البياناتالفصل الرابع : 
 وتحليلها ومناقشتها

BAB 1V : LAPORAN DAN 

ANALISIS HASIL 

PENELITIAN 

 Laporan Hasil Penelitian عرض البياشنات البحث أ.

 Analisis Hasil Penelitian حتليل شنتائج البحث ب.
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 BAB V : PENUTUP الفصل الخامس : الخاتمة

 Kesimpulan ملخص شنتائج البحث أ.

Saran االقًتاحات ب.

 قائمة المراجع

 ة المالحققائم

 السيرة الذاتية
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 قائمة المفردات
 

Materi Pengajaran Insya’  مواد تعليم اإلشناا 
Pendekatan مدخل Skripsi البحث العلمي 

Strategi إسًتاتيجية Tesis 
 البحث العلمي

 ادلاجستَت
Metode Ceramah طريقة احملاضرة Disertasi أطروحة 
Metode Diskusi طريقة ادلااورة Proposal خطة البحث 

RPP خطة التدريس Jurusan قسم / شعبة 
Judul Penelitian موضوع البحث Fakultas كلية 

Menentukan  يعُّت  –عُّت  Semester مستوى 
Prosedur / Sistematika إجرا ات / زلتويات  

Penjelasan توضيح Penelitian البحث 
Keistimewaan ادلزية Kualitatif البحث الكيفي 

Keunikan اجلذابة Kuantitatif البحث الكمي 
Keutamaan اخلصائص PTK البحث الصفي اإلجرائي 
Keanehan الغرائب R&D البحث والتطوير 
Variable متغَتة Deskripsi الوصفي 

Unsur-Unsur عناصر Kegiatan 

Pembelajaran 
مية األشناطة التعلي  

Ranah رلال Meningkatkan 

Kemampuan 
 ترقية كفا ة

Teoritik النظرية Minat جودة 
Praktik التطبيقية Motivasi دوافع / تاجيع 

Aambigu / Samar الغامضة Materi احملتوى 
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Realistis متداولة Metode  طريقة ج طرق 
Persamaan متساويات Teknik أسلوب ج أساليب 
Perbedaan عارضاتم  Media وسيلة ج وسائل 

Memecahkan 

Masalah 
حيلِّل ادلاكلة -حّلل  Sesuai / cocok مناسب / مطابق 

Efetivitas فعالية Dokumentasi الوثائق 
Managemen إدارة Wawancara/ 

Interview 
 ادلقابلة

Pembimbing ادلارف Wawancara 

Terstruktur 
 ادلقابلة ادلنظمة

NIM رقم القيد 
Wawancara 

Bebas / Tidak 

Tersturtur 
 ادلقابلة احلرة

Pendahuluan   إلطار العاماال  Observasi ادلالحظة 
Landasan Teori اإلطار النظري Observasi 

Partisipan 
 ادلالحظة ادلااركة

Metodologi 

Penelitian  
 / Angket منهجية البحث

Kuesioner 
 اإلستباشنة

Setuju موافق Angket 

Tertutup 
 اإلستباشنة ادلغلقة

Dasar / Landasan أساس Angket 

Terbuka 
 اإلستباشنة ادلفتوحة

Penutup خادتة Tes اإلختبار 
Faktor عوامل Konteks سياق 

Laporan Hasil Dan Analisis Penelitian شنتائج البحث وحتليلها ومناقاتها 
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 قائمة المراجع
 بيةالمراجع العر 

البحث النوعي  ثائر أزتد غباري، يوسف عبد القادر أبو شندي، خالد زلمد أبو شعَت، 
 (ٕٔٔٓ، ) عمان : مكتبة اجملتمع العريب،  يف الًتبية وعلم النفس

) ادلكتبة األكادديية : أسسو وطريقة كتابتو، البحث العلمي زتد صاوى زلمد مبارك،
 ( ٕٜٜٔقاىرة ، 

، ) مكتبة الدار العلمية والًتبوية بُت النظرية والتطبيق البحوثدكتور حسن شحاتة، 
 ( ٕٔٓٓالعربية للكتاب : قاىرة، 

 :بَتوت  (، " " أساسياتو النظرية وشلارستو العملية البحث العلميرجا  وحيد دويدري، 
 (ٕٓٓٓ  ،دار الفكر ادلعاصر

حباث والرسائل دليل الطالب يف كتابة األ البحث العلميمناىج عبد اهلل زلمد الاريف، 
 ( ٜٜٙٔ، ) ادلكتبة اإلشعاع للطباعة والنار والتوزيع : إسكندرية، العلمية

) مكتبة  ،البحث العلميأسس ومبادئ فاطمة عوض صابر ومَتقت على خفاجة، 
 ( ٕٕٓٓومطبعة اإلشعاع الفنية: إسكاشندرية، 

 
 اإلندونيسيةالمراجع 

Sugiyono, Metode Penelitian, PendekatanKualitatif, Kuantitatif dan RD , 

(Bandung: Alfabeta, 2005) 

Suharsimi Arikunto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek, (Rineke cipta 

: jakarta, 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET PENILAIAN KETUA JURUSAN PBA  

PRODUK BUKU AJAR INSYA’ 3 ( UNTUK PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI ) 

PADA MAHASISWA INSTITUT SUNAN DRAJAT ( INSUD ) LAMONGAN  

 

Nama   :  

Jabatan   :  

Nama Instansi : Institut Sunan Drajat ( INSUD ) Lamongan 

Keterangan  : Sebagai Sosialisai Perorangan 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

Dalam rangka penulisan Tesis untuk meyelesaikan Study Magister pada Program 

Study Pendidikan  Bahasa Arab di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Saya mengembangkan Buku Ajar Bahasa Arab INSYA’ 3 ( untuk Penulisan  

Proposal dan Skripsi Bahasa Arab ) pada Mahasiswa semester IV jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Institut Seunan Drajat ( INSUD ) Lamongan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Mohon kesediaan bapak/Ibu  untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan  kesesuaian, keterpakaian dan 

kemanfaatan  buku ajar Bahasa Arab ini untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab,  

dengan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta memberikan 

komentar maupun saran. 

Jawaban, Komentar maupun Saran dari bapak/ibu akan sangat bermanfaat bagi 

saya untuk melakukan pengumpulkan data agar bisa mengukur minat pengajar 

menggunakan produk buku ajar bahasa arab yang saya kembangkan. 

Atas Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya mengucapkan Terima Kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

 

Malang, 9 Mei 2016 

Peneliti,  

 

 

Isyna Finurika 

NIM 14720013 



PETUNJUK PENILAIAN ANGKET KAJUR PBA 

 Penialaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cheklist ( √  ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian bapak untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 

kriteria sebagai berikut 

1  : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3 : Setuju 

4  : Sangat Setuju 

NO Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

1 2 3 4 

1 

Buku Ajar Insya’ 3 ini mampu memotivasi mahasiswa 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab untuk bisa menulis Skripsi 

berbahasa Arab 

    

2 Tujuan pembelajaran dalam  Buku Ajar Insya’ 3 ini jelas     

3 

Terdapat SAP dan RPP yang rinci dalam  Buku Ajar Insya’ 

3 ini sehingga bisa memudahkan  untuk menyampaikan 

menyampaikan materi sesuai dengan target 

    

4 

Buku Ajar Insya’ 3 ini mempermudah pengajar untuk 

mengajarkan materi Insya’ 3 tentang cara menulis dan 

menyusun proposal dan skripsi bahasa arab  

    

5 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah difahami karena terdapat 

latihan dalam setiap komponennya 

    

6 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah digunakan karena terdapat 

contoh lampiran yang lengkap 

    

7 
Materi dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini lengkap karena 

memuat 4 penelitian beserta keterangan istilahnya 

    

8 
Bahasa yang digunakan  dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini 

mudah dipahami 

    

9 

Sistematika penelitian yang disetai dengan arti dalam Buku 

Ajar Insya’ 3 ini mempermudah mahasiswa untuk 

memahaminya 

    

10 Saya berminat untuk menggunakan  Buku Ajar Insya’ 3 ini     



Komentar : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................. 

Saran : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................. 

 

      Lamongan, ........................  2016 

            Ketua Jurusan PBA 

 

       

…………………………………… 

   NIP……..........……………………… 

 

 

 

 



ANGKET PENILAIAN REKTOR INSUD  

PRODUK BUKU AJAR INSYA’ 3 ( UNTUK PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI ) 

PADA MAHASISWA INSTITUT SUNAN DRAJAT ( INSUD ) LAMONGAN  

 

Nama   :  

Jabatan   :  

Nama Instansi : Institut Sunan Drajat ( INSUD ) Lamongan 

Keterangan  : Sebagai Sosialisai Perorangan 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

Dalam rangka penulisan Tesis untuk meyelesaikan Study Magister pada Program 

Study Pendidikan  Bahasa Arab di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Saya mengembangkan Buku Ajar Bahasa Arab INSYA’ 3 ( untuk Penulisan  

Proposal dan Skripsi Bahasa Arab ) pada Mahasiswa semester IV jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Institut Seunan Drajat ( INSUD ) Lamongan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Mohon kesediaan bapak/Ibu  untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan  kesesuaian, keterpakaian dan 

kemanfaatan  buku ajar Bahasa Arab ini untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab,  

dengan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta memberikan 

komentar maupun saran. 

Jawaban, Komentar maupun Saran dari bapak/ibu akan sangat bermanfaat bagi 

saya untuk melakukan pengumpulkan data agar bisa mengukur minat pengajar 

menggunakan produk buku ajar bahasa arab yang saya kembangkan. 

Atas Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya mengucapkan Terima Kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

 

Malang, 9 Mei 2016 

Peneliti,  

 

 

Isyna Finurika 

NIM 14720013 



PETUNJUK PENILAIAN ANGKET REKTOR INSUD 

 Penialaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cheklist ( √  ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian bapak untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 

kriteria sebagai berikut 

1  : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3 : Setuju 

4  : Sangat Setuju 

NO Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

1 2 3 4 

1 

Buku Ajar Insya’ 3 ini mampu memotivasi mahasiswa 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab untuk bisa menulis Skripsi 

berbahasa Arab 

    

2 Tujuan pembelajaran dalam  Buku Ajar Insya’ 3 ini jelas     

3 

Terdapat SAP dan RPP yang rinci dalam  Buku Ajar Insya’ 

3 ini sehingga bisa memudahkan  untuk menyampaikan 

menyampaikan materi sesuai dengan target 

    

4 

Buku Ajar Insya’ 3 ini mempermudah pengajar untuk 

mengajarkan materi Insya’ 3 tentang cara menulis dan 

menyusun proposal dan skripsi bahasa arab  

    

5 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah difahami karena terdapat 

latihan dalam setiap komponennya 

    

6 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah digunakan karena terdapat 

contoh lampiran yang lengkap 

    

7 
Materi dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini lengkap karena 

memuat 4 penelitian beserta keterangan istilahnya 

    

8 
Bahasa yang digunakan  dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini 

mudah dipahami 

    

9 

Sistematika penelitian yang disetai dengan arti dalam Buku 

Ajar Insya’ 3 ini mempermudah mahasiswa untuk 

memahaminya 

    

10 Saya berminat untuk menggunakan  Buku Ajar Insya’ 3 ini     



Komentar : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Saran : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

      Lamongan, ........................  2016 

            REKTOR INSUD 

 

       

…………………………………… 

   NIP……..........……………………… 

 



1 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN REKTOR, KETUA PRODI DAN DOSEN PEMBELAJARAN 

INSYA’ BAHASA ARAB DI INSTITUT SUNAN DRAJAT LAMONGAN 

1. Tujuan Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan 

Drajat Lamongan  

a. Apa tujuan Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut 

Sunan Drajat Lamongan ? 

b. Apa standar kompetensi dalam Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa 

Arab di Institut Sunan Drajat Lamongan ? 

c. Apa yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti Pembelajaran 

Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab ? 

2. Materi dan Alokasi Waktu atau SKS 

a. Materi-materi seperti apa saja yang bapak gunakan dalam Pembelajaran 

Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan Drajat Lamongan ? 

b. Topik-topik seperti apa saja yang dianggap cocok dan sesuai untuk 

dijadikan bahan ajar Pembelajaran Insya’ bahasa Arab untuk mahasiswa 

Institut Sunan Drajat Lamongan? 

c. Masalah/kesulitan apa saja yang bapak temukan dalam menyiapkan bahan 

ajar Pembelajaran Insya’ bahasa Arab untuk mahasiswa Institut Sunan 

Drajat Lamongan ? 

d. Apa komentar bapak berkaitan dengan sedikitnya alokasi waktu untuk 

mata kuliah Pembelajaran Insya’ bahasa Arab, yaitu Cuma 90 menit dan 1 

kali dalam 1 minggu? perlukah penambahan waktu ? kalau perlu, berapa 

waktu yang ideal ? dan kenapa bapak berpendapat seperti itu ? 

3. Metode dan Teknik 

a. Metode dan teknik pembelajaran apa saja yang sering bapak gunakan 

dalam Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan 

Drajat Lamongan ? 
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b. Masalah/kesulitan apa saja yang ada dalam penerapan metode dan teknik 

Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan Drajat 

Lamongan ? 

4. Media 

a. Media pembelajaran apa saja yang ada di Institut Sunan Drajat Lamongan 

? 

b. Media pembelajaran apa saja yang bapak gunakan dalam Pembelajaran 

Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan Drajat Lamongan ? 

c. Masalah/kesulitan apa saja yang ada dalam penggunaan media 

Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan Drajat 

Lamongan  

5. Penilaian 

a. Bagaiman proses penilaian yang bapak lakukan dalam Pembelajaran 

Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan Drajat Lamongan ? 

b. Apa saja yang bapak nilai dari hasil belajar Pembelajaran Insya’ bahasa 

Arab mahasiswa/I Institut Sunan Drajat Lamongan ? 

6. Komentar dan Perbaikan Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di 

Institut Sunan Drajat Lamongan 

a. Bagaimanakah kondisi atau proses pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan Drajat Lamongan kita 

selama ini ? 

b. Masalah/kesulitan apa saja yang bapak temukan dalam mengelola 

perkuliahan Pembelajaran Insya’ bahasa Arab di Institut Sunan Drajat 

Lamongan kita ? 

1) Bagaimana dengan kondisi kurikulum, silabus, dan sarana 

pembelajaran lainnya ? 

2) Dari mana bapak mendapatkan bahan ajar Pembelajaran Insya’ ? 

kendala apa yang bapak temukan ? 

c. Apa usaha yang telah bapak lakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pembelajaran Pembelajaran 

Insya’ Bahasa Arab di Institut Sunan Drajat Lamongan kita ke depan ? 
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d. Apa harapan, pandangan, dan saran bapak kepada pemerintah atau 

kalangan peneliti serta pengajar Pembelajaran Insya’ bahasa Arab terkait 

dengan usaha pembuatan buku ajar bahasa Arab untuk Pembelajaran 

Insya’ di Institut Sunan Drajat Lamongan ? perlu dikembangkan atau tidak 

perlu ? kalau perlu, hal-hal apa saja yang paling mendesak untuk disiapkan 

dan dikembangkan ? 

7. Mahasiswa 

a. Bagaiman menurut bapak kemampuan Pembelajaran Insya’ berbahasa 

Arab awal mahasiswa Institut Sunan Drajat Lamongan? 

b. Bagaimana tujuan, minat dan motovasi serta keaktifan mahasiswa Institut 

Sunan Drajat Lamongan dalam mengikuti proses Pembelajaran 

Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab ? 

c. Bagaimana kemampuan akhir mahasiswa setelah menempuh dan lulus 

dalam mata kuliah Pembelajaran Insya’ bahasa Arab ? 

d. Apakah nilai kelulusan belajar yang bapak berikan kepada mahasiswa 

sudah sesuai dengan kondisi kemampuan yang dimilikinya ? 

e. Apa saja masalah/kesulitan yang biasanya dihadapi mahasiswa dalam 

mengikuti proses Pembelajaran Pembelajaran Insya’ Bahasa Arab ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET PENILAIAN AHLI BAHASA DAN DESAIN BUKU AJAR INSYA’ 3 

UNTUK PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI 

PADA MAHASISWA INSTITUT SUNAN DRAJAT ( INSUD ) LAMONGAN  

 

Nama Validator : Ustadz. Nur Hadi 

Nama Instansi : FITK. UIN Maulana Malik Ibrahim 

Bidang Keahlian : Bahasa dan Desain Buku ajar INSYA’ 3  

 

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

Dalam rangka penulisan Tesis untuk meyelesaikan Study Magister pada Program 

Study Pendidikan  Bahasa Arab di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Saya mengembangkan Buku Ajar Bahasa Arab INSYA’ 3 untuk Penulisa 

Proposal dan Skripsi Bahasa Arab pada Mahasiswa semester IV jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Institut Seunan Drajat ( INSUD ) Lamongan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Mohon kesediaan bapak untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan  rencana buku ajar Bahasa Arab ini, 

dengan menjawab pertanyaan dalam angket ini serta memberikan komentar maupun 

saran. 

Jawaban Komentar maupun Saran dari bapak akan sangat bermanfaat bagi saya 

untuk melakuakan perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk buku ajar 

bahasa arab yang saya kembanhkan. 

Atas Perhatian dan bantuan Bapak saya mengucapkan Terima Kasih. 

 

Malang, 9 Mei 2016 

Peneliti,  

 

Isyna Fi Nurika  



PETUNJUK PENILAIN AHLI BAHASA DAN DESAIN BUKU AJAR INSYA’ 3 

 Penialaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cheklist ( √  ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian bapak untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 

kriteria sebagai berikut 

1  : Sangat Kurang 

2 : Kurang 

3 : Baik 

4  : Sangat Baik 

 

ASPEK Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

1 2 3 4 

A. BAHASA 

1. Ketepatan struktur kalimat     

2. Keefektifan kalimat     

3. Kebakuan istilah     

4. Ketepatan tata bahasa     

5. Ketepatan ejaan     

6. Konsistensi penggunaan istilah     

7. Pemahaman terhadap informasi     

8. Kemampuan memotivasi peserta didik     

B. DESAIN 

9. Kesesuaian ukuran  kertas dengan 

Materi 

    

10. Tipografi isi buku sederhana     

11. Tipografi isi buku memudahkan 

pemahaman 

    

12. Kejelasan Tulisan atau Pengetikan     

13. Ilustrasi sampul Sederhana     



Komentar Dan Sraan : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

       Malang, ........................  2016 

       Validator 

 

        

 …………………………………… 

   NIP……..........……………………… 



 3استبانة التصديق الخبير مواد تعليم اإلنشاء 
لكتابة البحث العلمي 

 بالتطبيق على طلبة جامعة سونان دراجات اإلسالمية المونجان
 

:  اسم اخلبري 
: مكان العمل 

لكتابة البحث العلمي  ( 3 )مواد تعليم اإلنشاء : ختصيص اخلبري  
 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 
جامعة مبناسبة كتابة رسالة إلهناء برنامج ادلاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية يف 

 3موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، طورت الباحثة مواد تعليم اإلنشاء 
لكتابة البحث العلمي لطلبة مستوى الرابع من قسم التعليم اللغة العربية جبامعة سونان 

 .دراجات الموجنان
انطالقا من ذلك، ترجو الباحثة منكم إلعطاء التصديق واآلراء تتعلق بادلواد ىذا 

الكتاب التعليمي، حيث أن جتيبوا األسئلة ادلوجودة يف ىذه االستبانة وتكتبوا التعليق 
.  وادلداخلة والنقد

اإلجابة وادلدخل والنقد منكم سنستفيد لإلقامة بالتحسني لرتقية جودة ىذا الكتاب 
. وأخريا نقول شكرا كثريا على حسن اىتمامكم ومساعدتكم . التعليمي

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 
 2016 مايو  9ماالنج، 

الباجثة 
 
 

          عشنا في نورك 
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خبري مواد تعليم  
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ANGKET TANGGAPAN MAHASISWA PBA SEMESTER IV 

PRODUK BUKU AJAR INSYA’ 3 ( UNTUK PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI ) 

UNTUK MAHASISWA INSTITUT SUNAN DRAJAT ( INSUD ) LAMONGAN  

 

Nama   :  

Jabatan  : Mahasiswa Semester IV INSUD  

Keterangan   : Sebagai Sosialisasi Lapangan 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

Dalam rangka penulisan Tesis untuk meyelesaikan Study Magister pada Program 

Study Pendidikan  Bahasa Arab di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Saya mengembangkan Buku Ajar Bahasa Arab INSYA’ 3 ( untuk Penulisan  

Proposal dan Skripsi Bahasa Arab ) pada Mahasiswa semester IV jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Institut Seunan Drajat ( INSUD ) Lamongan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Maka saya harapkan Anda bersedia menjawab 

pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta memberikan komentar maupun saran. 

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 

1. Memberikan tanda sesuai dengan petunujuk yang ada 

2. Setiap jawaban yang diberikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nilai 

Mata Kuliah Insya’, Untuk itu dimohon mengisi Apa adanya sesuai dengan 

pendapat Anda 

3. Memberikan jawaban, saran atau komentar sebagai media penulis untuk melakukan 

pengumpulkan data agar bisa  mengetahui minat Anda menggunakan Produk buku 

ajar yang penulis kembangkan 

Atas Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya mengucapkan Terima Kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

 

Malang,  9 Mei 2016 

Peneliti, 

 

 

Isyna Finurika 

NIM 14720013 



PETUNJUK PENILAIAN ANKET TANGGAPAN MAHASISWA 

 Penialaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cheklist ( √  ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian bapak untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 

kriteria sebagai berikut 

1  : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3 : Setuju 

4  : Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

NO Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

1 2 3 4 

1 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mampu memotivasi saya untuk bisa 

menulis Skripsi berbahasa Arab 

    

2 

Buku Ajar Insya’ 3 ini mempermudah saya untuk 

memahami  materi Insya’ 3 tentang cara menulis dan 

menyusun proposal dan skripsi bahasa arab  

    

3 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah saya fahami karena terdapat 

latihan dalam setiap komponennya 

    

4 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah saya gunakan karena terdapat 

contoh lampiran yang lengkap 

    

5 
Materi dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini lengkap karena 

memuat 4 penelitian beserta keterangan istilahnya 

    

6 
Bahasa yang digunakan  dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini 

mudah saya pahami 

    

7 
Sistematika penelitian yang disetai dengan arti dalam Buku 

Ajar Insya’ 3 ini mempermudah saya  untuk memahaminya 

    

8 Saya berminat untuk menggunakan  Buku Ajar Insya’ 3 ini     



Komentar : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Saran : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

          Lamongan, ........................  2016 

       Nama Mahasiswa 

 

        

 …………………………………… 

   NIM…….....……………………… 



ANGKET PENILAIAN DOSEN MATA KULIAH INSYA’  

PRODUK BUKU AJAR INSYA’ 3 ( UNTUK PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI ) 

PADA MAHASISWA INSTITUT SUNAN DRAJAT ( INSUD ) LAMONGAN  

 

Nama   :  

Jabatan   :  

Nama Instansi : Institut Sunan Drajat ( INSUD ) Lamongan 

Keterangan  : Sebagai Sosialisai Perorangan 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

Dalam rangka penulisan Tesis untuk meyelesaikan Study Magister pada Program 

Study Pendidikan  Bahasa Arab di Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Saya mengembangkan Buku Ajar Bahasa Arab INSYA’ 3 ( untuk Penulisan  

Proposal dan Skripsi Bahasa Arab ) pada Mahasiswa semester IV jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Institut Seunan Drajat ( INSUD ) Lamongan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Mohon kesediaan bapak/Ibu  untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan  kesesuaian, keterpakaian dan 

kemanfaatan  buku ajar Bahasa Arab ini untuk Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab,  

dengan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta memberikan 

komentar maupun saran. 

Jawaban, Komentar maupun Saran dari bapak/ibu akan sangat bermanfaat bagi 

saya untuk melakukan pengumpulkan data agar bisa mengukur minat pengajar 

menggunakan produk buku ajar bahasa arab yang saya kembangkan. 

Atas Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya mengucapkan Terima Kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh 

 

Malang, 9 Mei 2016 

Peneliti,  

 

 

Isyna Finurika 

NIM 14720013 



PETUNJUK PENILAIAN ANGKET DOSEN MATA KULIAH INSYA’ 

 Penialaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cheklist ( √  ) pada kolom 

yang sesuai dengan penilaian bapak untuk setiap butir dalam lembar penilaian dengan 

kriteria sebagai berikut 

1  : Tidak Setuju 

2 : Kurang Setuju 

3 : Setuju 

4  : Sangat Setuju 

NO Butir Penilaian 

Alternatif Pilihan 

1 2 3 4 

1 

Buku Ajar Insya’ 3 ini mampu memotivasi mahasiswa 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab untuk bisa menulis Skripsi 

berbahasa Arab 

    

2 Tujuan pembelajaran dalam  Buku Ajar Insya’ 3 ini jelas     

3 

Terdapat SAP dan RPP yang rinci dalam  Buku Ajar Insya’ 

3 ini sehingga bisa memudahkan  untuk menyampaikan 

menyampaikan materi sesuai dengan target 

    

4 

Buku Ajar Insya’ 3 ini mempermudah pengajar untuk 

mengajarkan materi Insya’ 3 tentang cara menulis dan 

menyusun proposal dan skripsi bahasa arab  

    

5 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah difahami karena terdapat 

latihan dalam setiap komponennya 

    

6 
Buku Ajar Insya’ 3 ini mudah digunakan karena terdapat 

contoh lampiran yang lengkap 

    

7 
Materi dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini lengkap karena 

memuat 4 penelitian beserta keterangan istilahnya 

    

8 
Bahasa yang digunakan  dalam Buku Ajar Insya’ 3 ini 

mudah dipahami 

    

9 

Sistematika penelitian yang disetai dengan arti dalam Buku 

Ajar Insya’ 3 ini mempermudah mahasiswa untuk 

memahaminya 

    

10 Saya berminat untuk menggunakan  Buku Ajar Insya’ 3 ini     



Komentar : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Saran : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

      Lamongan, ........................  2016 

            Pengajar  INSYA’ 

 

       

…………………………………… 

   NIP……..........……………………… 



االقرتاحات والتعليقات  
طلبة مستوى الرابعة يف قسم تعليم اللغة العربية  من 

جبامعة سونان دراجات اإلسالمية الموجنان  

التعديالت االقتراحات والتعليقات اسم الطلبة رقم 

ىذا كتاب جيد وأريد أن أتعلم  -حممد نور رفيق  1
من أول حبثو إىل اآلخر 

 -

حممد خبريي  2

أظن ىذا الكتاب يستطيع أن  -
يساعدين يف كتابة البحث 

العلمي غدا 
وأقول شكرا جزيال على اإلعداد  -

ىذا الكتاب 

 -

نور اخلامتة  3

ىذا كتاب جيد ليساعدين يف  -
 كتابة البحث العلمي

إعطاء الرتمجة الشاملة والقواعد  -
 لرتكيب اإلنشاء

شكل الكتاب كثيف  -

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

 تعليم اإلنشاء 
كانت مادة القواعد يف  -

 و تعليم 1تعليم اإلنشاء 
 علم النحو والصرف

نقصت الباحثة  بعض  -
اللوحات  

ميتا تراوية اجلنة  4

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء جيد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
زيدي الرتمجة ليكون ىذه ادلادة  -

يسري يف فهمها 

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 

الطلبة يف فهم ادلقروء 
زادت الباحثة قائمة  -ىذا الكتاب يستطيع أن  -فطرية وحيوين  5



يساعدين يف كتابة البحث 
 العلمي

إعطاء الرتمجة الشاملة يف كل  -
الصفحة 

ادلفردات يف آخر لوحة مواد 
تعليم اإلنشاء وال يعطي 

الرتمجة لتدريب القارئ أو 
الطلبة يف فهم ادلقروء 

نيال رفعة  6

أوافق باستخدام ىذا الكتاب  -
 يف أنشطة التعليمية

إعطاء الرتمجة الشاملة  -
الستهالل القارئ ادلاجة  

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 

الطلبة يف فهم ادلقروء 

زليفة فجرساري  7

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء جيد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
إعطاء الرتمجة الشاملة يف كل  -

الكلمة 

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 

الطلبة يف فهم ادلقروء 

ريرين نوفيانيت  8

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء جيد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
إعطاء التشجيع أو الدوافع إىل  -

الطلبة لفهم  كل البحوث 
العلمية 

 -

لواء احلبيبة  9
إعطاء الرتمجة الشاملة  -

الستهالل القارئ 

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 

الطلبة يف فهم ادلقروء 
زادت الباحثة قائمة  -ىذا كتاب جيد ولكن مل  -سيسكا نور عيين  10



يفهمون القارئ عن ىذا أحوال 
الكتاب 

ادلفردات يف آخر لوحة مواد 
تعليم اإلنشاء لتسهيل 

القارئ يف فهمها 
- ىذا كتاب جيد وسهل لفهمو  -سييت ميمونة  11

أمي حنيفة  12

ىذا كتاب جيد ويستطيع أن  -
يشجعين يف كتاب البحث 

 العلمي باللغة العربية
أريد أن أتعلمو   -

 -

زوين إرماوانيت  13

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء اجليد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
أحتاج إىل الرتمجة الكاملة  -

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 

الطلبة يف فهم ادلقروء 

هناية اإللفية  14

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء اجليد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
أحتاج إىل الرتمجة الكاملة  -

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 

الطلبة يف فهم ادلقروء 

أكوس أفاندي  15

 يل محاسة كبري لتعليمها -
أنتظر مواد أو الطريقة أو  -

التخطيط البحث عن تعليم 
 اآلخر 3اإلنشاء 

 -

16 
حممد  

دار األفاندي 

 أحتاج إىل الرتمجة الكاملة -
وأرجع أن أرتب البحث العلمي  -

باللغة العربية  

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 



الطلبة يف فهم ادلقروء 

نور اذلداية  17

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء اجليد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
أحتاج إىل الرتمجة الكاملة  -

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء وال يعطي 
الرتمجة لتدريب القارئ أو 

الطلبة يف فهم ادلقروء 
- أوافق على اعدد ىذا الكتاب  -مرأة القانتة  18

حممد رفيق  19

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء اجليد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
إعطائي ادلفردات ودليل عن  -

تركيب القواعدة 

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

 تعليم اإلنشاء 
كانت مادة القواعد يف  -

 و تعليم 1تعليم اإلنشاء 
علم النحو والصرف 

سويتنو  20

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء اجليد ليساعدين 

 يف كتابة البحث العلمي
إعطاء ادلفردات عن البحث  -

زادت الباحثة قائمة  -
ادلفردات يف آخر لوحة مواد 

تعليم اإلنشاء 

ىذا ادلواد جيد ليساعدين يف  -ربيعة األدوية  21
كتابة اإلنشاء  

 -

سالمة بدر ادلنري  22
ىذا ادلواد جيد ليساعدين على  -

فهم احملتوي كتابة اإلنشاء 
 -

حممد خبر  23

أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -
تعليم اإلنشاء اجليد ليساعدين 
يف كتابة البحث العلمي بإعطاء 

األنشطة التعليمية 

 -

زادت الباحثة قائمة  -أوافق بإعداد ىذا الكتاب دلواد  -سييت أمينة  24



تعليم اإلنشاء اجليد ليساعدين 
 يف كتابة البحث العلمي

أحتاج إىل الرتمجة الكاملة يف  -
كل الكلمات 

ادلفردات يف آخر لوحة مواد 
تعليم اإلنشاء وال يعطي 

الرتمجة لتدريب القارئ أو 
الطلبة يف فهم ادلقروء 

 
 



التجربة امليدانية 

إلى طلبة املستوى الرابعة في قسم تعليم اللغة العربية 
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Program Study
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1. Dr. H. Syuhadak MA
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hormat Bapalc/lbu uniuk berkenan memberi ijin kepada mairasisu,a di bawah ini melakr-rkan
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Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Institut Pesanh'en Sunan Drajat Lamongan (INSUD)

Lamongan
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Frogram Stud_v
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Isna Finurika
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Program M*gister Pendidikan Bahasa Arab
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Nama tersebut diatas benar-Lrenar telah ineiakukan peneiitian di Institut Pesantren Suuan Drajat

(INSUD) Lamongan
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  السيرة الذاتية
 

 نورك يف عشنا: االسم   
 14720013 :التسجيل   رقم

 تعليم اللغة العربية/  الرتبية :  الشعبة/ الكّلية 
 1991 يوليو 22 الموجنان، :تاريخ امليالد  

  سندانج أكونج  باتشربان  الموجنان:العنوان   
 احلاج حممد مأمون: الوالد   

 احلاجة زعيمة : الوالدة   
 085730306855 :اهلاتف   

 
:   الدراسة

  (1997 )سندانج أكونج  باتشربان  الموجنان " املهتدي " روضة األطفال  
 (2003 )سندانج أكونج  باتشربان  الموجنان " املهتدي  " املدرسة االبتدائية  
 (2006 )كراجني باتشربان  الموجنان " تربية الطلبة "  الثانوية املدرسة  
   (2009 )سوتشي مانيار جرسيك " منبع الصاحلني " العالية الدينية املدرسة  
  بشعبة تعليم " جامعة سونان دراجة اإلسالمية الموجنان " الدراسة اللسانس

  (2014 )اللغة العربية كلية الرتبية 
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج " الدراسة العليا "

  (2016 )بشعبة تعليم اللغة العربية كلية الرتبية 
 


