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Book procurement the teaching is one effort to solve problems teaching 

and learning. Meanwhile, based on the data obtained researchers, the charge book 

teaching arabic with 2013 curriculum in madrasah tsanawiyah land ngronggot 

nganjuk not appropriate. The book prefer understanding text reading and not 

sharpening skill speaking the students, especially skill in communicate in the 

arabic language. 

Based on trouble above, researchers try to design teaching material skill 

speak for improved the skills of talk students. The purpose of this research to 

design teaching material based communicative approach to improve skill in arabic 

for students with regard to the needs and their characteristics. 

This research used the methods research and development based on 

development model borg and gall (1989). But procedure product development 

consisting of 10 step is: 1) potential and problem, 2) data collection, 3) the 

product design, 4) validation design, 5) revision design, 6) trial products, 7) 

revision products, 8) trial use, 9) revision products, and 10) mass production. 

To get the product of development model, conducted stage (assessment 

trial) to products by: 1) the contents of learning maharah the pen, the results of the 

foundations he did revision of the first phase, 2) the draft learning, the results as a 

basis for revision of the second phase, 3) trial individuals, and a pilot (field 

teachers and students) that is the basis for revisi-revisi next to assess the quality of 

the product of development. 

From the trial last of the this development inconclusive as follows: 1) 

products teaching book has been developed systematically (based on a model borg 

and gall, 1989) and based on analysis empirical needs in the field, and already 

meet the criteria appropriateness and kemenarikan especially in aspect of the 

content and design learning after through the stage, analysis and revision based on 

input which is a constructive by experts. 2) useful in empirical field through pilot 

suitable for the user. This is shown by see through the survey given to teachers 

and students and tests the end of students, have turned out to be able to increase 

their study results students. 
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Pengadaan buku ajar merupakan salah satu upaya untuk memecahkan 

masalah belajar-mengajar. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti, muatan buku ajar Bahasa arab dengan kurikulum 2013 di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngronggot Nganjuk kurang sesuai. Buku tersebut lebih 

mengutamakan pemahaman teks bacaan dan tidak mengasah keterampilan 

berbahasa para siswa, terutama keterampilan dalam berkomunikasi dengan Bahasa 

Arab. 

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti mencoba untuk mendesain 

materi ajar keterampilan berbicara untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

para siswa. Tujuan penelitian ini untuk mendesain bahan ajar berbasis pendekatan 

komunikatif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Arab bagi siswa dengan 

memperhatikan kebutuhan dan karakteristik mereka. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research & Development) berdasarkan model borg and gall (1989). Adapun 

prosedur pengembangan produk terdiri dari 10 langkah yakni: 1) Potensi dan 

masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain produk, 4) Validasi desain, 5) Revisi 

desain, 6) Uji coba produk, 7) Revisi produk, 8) Uji coba pemakaian, 9) Revisi 

produk, dan 10) Produksi masal. 

Untuk mendapatkan produk pengembangan yang optimal, dilakukan 

tahapan penilaian (uji coba) terhadap produk oleh: 1) ahli isi pembelajaran 

maharah al kalam, hasil menjadi dasar dilakukannya revisi tahap pertama, 2) ahli 

rancangan pembelajaran, hasilnya dijadikan dasar untuk revisi tahap kedua, 3) uji 

coba perorangan, dan uji coba lapangan (guru dan siswa) yang merupakan dasar 

untuk revisi-revisi selanjutnya untuk menilai kualitas produk pengembangan. 

Dari hasil uji coba terakhir terhadap produk pengembangan ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1) Produk buku ajar ini telah dikembangkan secara 

sistematis (berdasarkan model borg and gall, 1989) dan berdasarkan analisis 

kebutuhan empirik di lapangan, dan telah memenuhi kriteria kelayakan dan 

kemenarikan terutama dalam aspek isi dan rancangan pembelajaran setelah 

melalui tahap penyusunan, analisis dan revisi berdasarkan masukan yang bersifat 

konstruktif dari para ahli. 2) Teruji secara empirik melalui uji coba lapangan 

cocok untuk sasaran pengguna. Hal tersebut ditunjukkan oleh penilaian melalui 

angket yang diberikan kepada guru dan siswa dan hasil tes akhir siswa, ternyata 

telah dapat meningkatkan perolehan hasil belajar siswa. 
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 شكر وتقدير
الذياختارالعاريةوفضلهاعلىسائااللغات،والصماةوالسمامعلىاكحمدهلل

آلو وعلى وسلم صلىهللاعليو حممد ومونااا سيداا الضاد رلغة اطق أفصحمن من
ورعد:.وأصحاروذويالفضلوالواامات

هللاعل مّن البحث،وقد ىذا إعداد من رانااتهاء راكحمدّي أهل  سبحااو فلو
علىجزيلاعمائ وعظيمعطائ ويشافٍت,فل اكحمدياهللاريبحىتتاضى،ناءوالث
كانهلمفضليف-رعدمحدهللتعاىل– أنأتقدمرالشواوالتقدياوالعافانإىلالذين

طلبتو رشيئ أحدىم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث ىذا البحث،خاوج فهذا
األساتيذ من واملساعدات واناقًتاحات والتوجيهات راسإرشادات إنا يتم نا املتواضع

قدمالباحثأوفاشواىموتقدياىملوليواألستاذاتالوااموالزمماءاألحباء.لذل ،
منرذلجهدهيفاملساعدةعلىإدتامىذاالبحث.وختصرالشوا:

الدكتورمساحة األستاذ اكحارسعباكحاج د مديا إرااىيمجامعة مال  مونااا
.ماناا اسإسماميةاكحوومية
مساحة مدياالدينراحباكحاجالدكتوراألستاذ ، الدراساتالعكلية جامعةليا

.اسإسماميةاكحووميةماناا مونااامال إرااىيم
وركاديناتاالدكتورمساحة ولدااا اكحاج رئيس قسم، العارية اللغة كليةتعليم
 .اسإسماميةاكحووميةماناا مونااامال إرااىيمجامعةلياالدراساتالع

فيصالدكتورمساحة حممود دمآل علميا، الباحث أفاد الذي األول املشاف
البحثحىت فواة البحثمنذرداية كلمااحلإعدادىذا ووجوخطواتويف وعمليا

 باحثوعظيمالشواوالتقديا.انااتهاءمنو،فلومنهللاخَتاجلزاءومنال

مساحةالدكتوراكحاجراضتوفيقالامحن،املشافالثاين،فحقايعجزلساينعن
كلالعونوالتشجيعطوالفًتةإعدادىذاالبحثفلم شواهوتقدياهفقدقدمللباحث

وكانلتفضلومبناقشة،يبخلرعلموومليضقصدرهيوماعنمساعدةالباحثوتوجيهو
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بحثأكرباألثايفافسالباحثفلومٌّتخالصالشواوالتقدياومنهللاعظيمىذاال
الثوابواجلزاء.

ومجيع جناجنوك جناوجنوت اكحوومية اسإسمامية املتوسطة املدرسة رئيس مساحة
رسالة كتارة الباحثيف الذينساعدوا يفتل املدرسة واألستاذاتوالطلبة األساتذة

املاجستَتىذه.
 الباحثرولالشواوالتقدياإىلاألساتيذاملعلمُتيفقسمتعليمكما يتقدم

كليةالدراساتالعلياجامعةمونااامال إرااىيماسإسماميةاكحووميةماناا  اللغةالعارية
و أصدقائيإىل الصغمجيع اآلنَتمن وحىت إىل أصدقائي العايلمنمجيع املعهد

 ماناا  سومربساري تعاىلجلاخلاصواسإسمامي هللا رمحوم رودريوية منمعية فلهم .
كلالشواوالتقدياعلىماقدموهمنالعلومواملعارفوالتشجيعوجزاىمهللا الباحث

عٍّتخَتاجلزاء.
أنىذاالبحثناخيلومناألخطااءوالنقاائص.فَتجاوالباحاثمانالقاااءوأخَتا

عساااىهللاأنجيعااالىاااذاالبحاااثمفياااداأنيقااادموااناقًتاحااااتلتحساااُتىاااذاالبحاااث.
واافعاملنيستفيدمنو،آمُت.




م1720مايو42،ماناا 
الباحث،
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ 

الكتاب التعليمى ىو الوعاء الذى حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة ادلرة 
ادلذاق الىت نقدمها للطالب اجلائع، وادلعلم ىو الوسيلة أو الواسطة الىت تقدم 

دائما بل  بواسطتها ىذه اللقمة للطالب، وىذه الوسيلة أو الواسطة ال يتوافر وجودىا
تكاد تكون معدومة أحيانا ىف حالة عدم إعداده اإلعداد اجلّيد وإذا كان األمر  

  1كذلك فإننا نرّكز اىتمامنا بالوعاء أو احملتوى، أال وىو الكتاب التعليمى.
ويعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمجة 

طريق االستماع والقراءة والكتابة، وىو من العالمات اللسان عما تعلمو االنسان عن 
ادلميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو 
الصوت ادلشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة ىي: مادلت على معٌت من 

يف إندونيسيا  والكالم يف اللغة األجنبية كما 2.ادلعاين، على األقل يف ذىن ادلتكلم
من ادلهارات األساسية اليت متثل غاية الدراسة اللغوية وإن كان ىونفسو وسيلة 

 3لالتصال مع اآلخرين.
إن تدريس مهارة الكالم ليس عملية سهلة تتم دون مقدمات أو دون ترتيب 

اإلندونيسيُت، ال سيما يف تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا مثل تعليم اللغة العربية للطلبة 
عليهم  وينبغي فتعليم مهارة الكالم حيتاج ادلدّرسون إىل تنظيمو تنظيما دقيقا وجّيدا.

اىتماما كبَتا عندما يتحدثون، وأن  تشجيع الطالب على الكالم عن طريق منحهم
                                                           

م(  1991)الرياض: دار الغايل،  .أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هبا ،ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا 1
  7.ص

 85 .(، ص1992)الرياض:  دار السلم،  .ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  2
 161ص.  (،جامعة ادلنصورة: مصر ) .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا أمحد صعيمة، عميدة كلية التعربية،3 

1 
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يشعرىم باالطمئنان والثقة يف أنفسهم، وأال يسخروا منهم إذا أخطأوا، وأال يسمح 
ة منو، وعليو أن يثٍت على الطالب كلما كان أداؤه طيبا، وأن يكثر لزمالءه بالسخري

من االبتسام، ويصغي بعناية دلا يقولو. إن ادلطلوب جعل اجلو دافئا يف درس الكالم، 
 4وتوجيو الطالب إىل استخدام أسلوب مهّذب عندما خياطب بعضهم بعضا.

إىل التشجيع وادلشكلة األساسية اليت يوجهها الطالب ىي أهنم حيتاجون 
  اللغوي لتطبيق األفكار والألراء يف اللغة خصوصا يف اللغة العربية.

وتدريس اللغة بادلدخل االتصايل كانت ادلعاملة لو دور ىام خصوصا يف 
ادلعاملة بُت الطالب والبيئة وبُت الطالب والنص. وأما ادلدرس يكون كالوسيلة 

لتطوير اللغة البد الطالبة أن يتعاملوا للفهم ولتوليد اللغة يف شكل األفكار. وذلذا 
 بلغة اذلدف.

ويهدف ىذا ادلدخل يف تدريس مهارة الكالم إىل تدريب الطلبة علي 
 5االستخدام التلقائي وادلبدع للغة وأيضا تدريب احلوار واحملادثة والبعد عن اخلجل.

ومن مظاىر اخلربة يف ىذا ادلدخل توظيف رلموعة من ادلفاىم اجلديدة حول 
اللغة، وحول سيكولوجية تعليمها توظيفا جيدا سكن من حتديد معامل ادلدخل 

 االتصايل.
 وتنقسم تلك ادلفاىيم إىل قسمُت:

ادلفاىم اللغوية، تعٍت قدرة الفرد على إستعمال اللغة يف مواقف  .1
كالوظيفة النفعية، التنظمية، التفاعلية، الشخصية،  إجتماعية سلتلفة.

 البيانية. االشتكشافية، التخيلية،

                                                           
)د.ن،  ،دروس الندوات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )اجلانب النظرى(د الرمحن بن إبراىيم الفوزان وآخرون، عب 4

 34 .ص ،مؤسسات الوقف اإلسالمى(
 31. ، ص(1999 ادلكتبة النهضة ادلصرية،: القاىرة)، اللغة األجنبيةادلدخل إىل طروق تعليم أرشاد،  أزىر 5
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ادلفاىيم النفسية، كما أن األمر يف ادلدخل االتصايل ليس رلرد حفظ  .2
مفردات أوتراكيب وإمنا العربة مبا يتوفر يف ىذه ادلقردات والًتاكيب 

 من معٍت عند الطالب ومن قيمة حيس هبا عندما يستخدمها.
وأما قدرة لغة اإلنسان فستحسب جيدة إذا كان يستطيع أن يتكلم باللغة 
الىت يدرسها. وصار ذلك األمر ىدفا بشكل عام يف تعليم اللغة كما قالو يوسف 
طيار إن إحدى أىداف تعليم اللغة العربية بشكل عام ىي ألن يكون الطالب ماىرا 

  6يف الكالم.
استخدمت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك 

على  بادلدخل العلمي للغة العربيةا لطالبا اللغة العربية" وىو كتاب درسكتاب "بال
وأما الذي ألفتو وقررتو وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية.  2113ادلنهج سنة 

 إن مضمون ىذا الكتاب أكثره من مهارة القراءة والكتابة وقليل 7مالحظة الباحث
مع  الطالبمث بُت  الطالبلالتصايل باحلوار بُت ادلدرس و  وصعب يف احلوار
مث عرضت ادلادة بلغة عربية سليمة وأسلوب سهل نقصان. العربية و  الكالمب زمالئهم

اجملموع  الذي ألفتو وقررتو( MODULاستخدمت الكتاب الثاين وىو ادلوديوالت )
يف ىذا الكتاب يعٍت  8الكّتاب للمدرسة الثانوية يف اللغة العربية. ومالحظة الباحث

األول ىو الصعب وطويل من احلوار والتديبات  احملتوى غَت يناسب على الكتاب
 دلهارة الكالم. 

درس اللغة العربية على األستاذ خامت العاصم ىو ادل 9الباحث قابلوعندما 
ألن ادلادة خاصة يف الكالم أو احلوار جب أنو مل يستطيع استخدام اللغة العربية فأ

االتصايل بينهما  لكي عدم الفهم وغَت الطالبال يستطيع أن يطبق ادلدرس مع 
                                                           

6 Yusuf Thoyyar, Metodologi Pengajaran Bahasa Agama Islam dan Bahasa Arab. 

(Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 190 
 2116أغوسطوس  13 - 18ادلالحظة األوىل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك تاريخ  7
 2116أغوسطوس  27 – 22ادلالحظة الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك تاريخ  8
 2116أغوسطوس  31طة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك تاريخ مقابلة الباحث مع مدرس اللعة العربية يف ادلدرسة ادلتوس 9
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 ويف استيعاب اللغة العربية، السيما مهارة الكالم. الطالبلذلك يصعب على ف
ولكن باللغة الوطنية أو  العربيةبال يستخدم ادلدرس  اللغة العربية عملية تعليم

اإلختبار  يف الطالبفيصعب  اإلندونيسية ألن عدم الكتاب ادلناسب دلهارة الكالم
 يف تطبيق الكالم العربية. الطالبدلهارة الكالم وطبعا عدم اخلربة عند 

نظرا شلا سبق، حياول الباحث أن يبحث تلك الظاىرة أو ادلشكلة ىف 
 الطالبادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك ليساعد ويسهل 

 وازداد اخلربة يف تطبيق الكالم يميةبتطوير ادلواد التعل الذي ال يفهم اللغة العربية
يف مهارة الكالم ادلناسبة ألحواذلم  الطالبيلة وقياس فاعليتها يف حتصيل لبد

تطوير املواد التعليمية على أساس املدخل االتصايل يف تنمية وحاجاهتم بادلوضوع 
، ألن مهارة الكالم باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجنوك

واد من ادلكونات ادلهمة يف العملية التعليمية، وىي إذ مل تعد إعدادا جيدا ويتم ادل
اختيارىا على وفق مبادئ وأسس وأىداف منشودة، فقد ال تأيت بالفائدة ادلرجوة 

  للتالميذ وال تساعد ادلدرسُت على الوصول إىل األىداف ادلرجوة.
 

 أسئلة البحث .ب 

يف تنمية مهارة على أساس ادلدخل االتصايل ادلواد التعليمية  طويرتعملية كيف  .1
 الكالم بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك؟

يف تنمية مهارة  على أساس ادلدخل االتصايلما مدى فعالية ادلواد التعليمية  .2
 ؟الكالم بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك

 
 أهداف البحث والتطوير .ج 

 ىداف اليت يريد أن حيصل إليها الباحث يف ىذا البحث فهي ما يلى:األأما 
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يف تنمية مهارة الكالم  على أساس ادلدخل االتصايلادلواد التعليمية  عملية انتاج .1
 .بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك

يف تنمية مهارة الكالم  على أساس ادلدخل االتصايلفعالية ادلواد التعليمية  قياس .2
 .بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك

 
 مواصفات املنتج .د 

مواصفات ادلنتج للبحث ىو تطوير كالم مراح الكتب ادلدرسية اليت ديكن أن 
تدعم وتؤيد موارد التعلم اللغة العربية موجودة بالفعل. لذا دلساعدة الطلبة يف حتسُت 

 .التحدث زليط ادلدرسة العربية أساسا وتطوير مهارات
 :أما بالنسبة لكالم مراح الكتاب مواصفات

ىذا الكتاب حيتوي على احملادثة العربية اليومية حول سواء يف ادلدرسة أو  .1
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  يف ادلنزل، خاصة بالنسبة للطالب يف

 احلكومية صلروصلوت صلاصلوك.
اللغة العربية التواصلية حول البيئة يف ادلدرسة  ادلواد يستخدم ىذا الكتاب .2

 .وادلنزل
خاص للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت ىذا الكتاب  .3

 .الثقب يف كالم مراحصلاصلوك 
رشادي الناطق باللغة العربية اليت عملية اإل التصميم الكتاب يف شكل .4

 .ومبتكرة وشلتعة
 

 فروض البحث .ه 
تنمية يف ىا الباحث على أساس ادلدخل االتصايل طور يادلواد التعليمية اليت 

مهارة الكالم حسب معايَت اختيار ادلواد ومعايَت تنظيمها وأسس إعداد الكتب 
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الدراسية مع مراعاة طريقة التدريس ادلناسبة والوسائل الدراسية ادلوجودة والنشاطات 
ادلدرسة بمهارة الكالم يف تعليم  ةيتكون فعالوالتقومي لتقدمي ىذه ادلواد ادلصصمة س

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك.
 
 فوائد البحث .و 

أساس ادلدخل على  التعليمية ادلواد بتطوير البحث ىذا يأيت النظرية الناحية من .1
 الكالم مهارة يف وسهولة مشّوقة تكون كي الكالم مهارة لتنمية االتصايل

طريقة التدريس ادلناسبة  باستعمال التطوير ىذا من العرض ألن الطالب جلميع
والوسائل الدراسية ادلوجودة والنشاطات والتقومي لتقدمي ىذه ادلواد ادلصصمة 

 .ستكون فعالة

 وادلدّرسُت للطالب أمهية ذلا التعليمية ادلادة ىذه تطوير أن التطبيقية الناحية من .2
 : ليت كما والباحثُت وادلؤسسة والتعليمية

أن يكون البحث  فهم على يساعدىم ادلادة ىذه تطوير أن للطالب (أ 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صلروصلوت  مساعدا للطالب

 صلاصلوك. 

أساس على  التعليمية بادلادة ادلادة ىذه تطوير أن للمدّرسُت بالنسبة (ب 
 مناسبة بأنفسهم التعليمية ادلادة تصميم على ليحرصوا ادلدخل االتصايل

 ذلم حىت بالبيئة التعليم وحالة ادلختلفة األماكن يف الطالب باحتياج
 يف الدينية الشئون وزارة ذلك تريد كما جيدا، العربية اللغة لتعليم كفاءة
 .اآلن الدراسي ادلنهج ومتطالبة العربية اللغة تعليم

 من أمهية ىناك فطبعا – العربية اللغة تعليم أى – التعليمية الناحية من (ج 
 واأللعاب والتدريبات ادلستعملة والوسيلة التعليمية ادلادة من األمور أكثر

 ولكّنها العربية اللغة تعليم يف ادلهّمة العناصر من األمور تلك اللغوية،
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 اللغة تعليم يرقي أن ديكن البحث ىذا ومن. وتطويرىا هبا االىتمام أقلّ 
 .الكالم مهارة يف واألفضل العربية

 ادلعروفة اللغات من العربية اللغة ألن للمؤسسة عظيم أثر لو التطوير ىذا (د 
 يستطيع فطبعا الكالم من األساسية ادلهارة وبتطوير العامل، يف ادلستعملة

 اللغة على حيدّ  وال األجنبية، اللغة اكتساب يف ادلؤسسة نوعية يرقي أن
 .فقط الفريدة

 لتطوير الدراسات مراجعة يف ونفع مهمّ  لو البحث ىذا أن للباحثُت (ه 
 التعليمية ادلادة تطوير على حيتوى البحث ىذا ألن العربية اللغة تعليم

 .اللغوية واأللعاب والتدريبات ادلستعملة والوسيلة
 
 حدود البحث .ز 

تطوير ادلواد التعليمية ّدد الباحث ادلوضوع يف ىذا البحث حيادلوضوعية:  احلدود .1
مهارة الكالم بادلدرسة ادلتوسطة على أساس ادلدخل االتصايل يف تنمية 

اإلسالمية احلكومية صلروصلوت صلاصلوك" وتراد بالكفاءة اللغوية للمرحلة 
 اإلبتدائية.

ادلكانية: واختار الباحث عن البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  احلدود  .2
ىي ادلدرسة احلكومية صلروصلوت صلاصلوك للفصل الثامن. ألن ىذه ادلدرسة 

ووجود تعليم اللغة العربية صلروصلوت صلاصلوك  ة اإلسالمية الواحدة يفالثانوي
، بل بعض يسابقتها ومباراهتا شلتعة، ولكن الصعب يف تعليم اللغة العربية فيها

 لكي حتقيق نتيجة وافية. هارة الكالمدل
ادلدرسة ادلتوسطة  الفصل الثامن احلدود الزمانية: وحيّدد الباحث البحث يف .3

 .2117 مايو - أبريلاحلكومية صلروصلوت صلاصلوك يف الشهر اإلسالمية 
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 الدراسات السابقة .ح 

بعد تفتيش البحوث ادلوجودة، فيحتاج الباحث عرض ادلوضوعات السابقة 
 للتعيُت أن ىذا البحث مل يبحث من سلتلف البحوث؛ مث تسهيال واستفاذة دلا يقوم

اليت حبثو الباحثون من قبل الباحث ببحثو فَتي ضرورية الدراسات أو البحوث 
ادلتعلقة ببحثي ىذا بكثَت. وذلك بعد اخليار والتشكيل مع بذل اجلهود لنيل 
البحوث السابقة ادلقصودة كفاه مخسة البحوث توازنا لبحثو. ويدون تلك الثالثة مع 

 باحث الكل منها كما يلي:
 10 عناية .1

مهارة الكالم )حبث تطوير ادلواد التعليمية باحلاسوب لًتقية  العنوان:
تطويري يف مدرسة روضة العلوم الثانوية اإلسالمية غوينجان 

 تراصلكيل باطي جاوى الوسطى(،
 فهم لًتقية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف .1 أسئلة البحث:

 طبيعي بإيقاع العربية، باللغة حديث من عليو يلقي ما
 العلوم روضة مدرسة يف تعّلمها اليت ادلفردات حدود يف

 جاوى باطي تراصلكيل غوينجان اإلسالمية الثانوية
 الوسطى؟

 التمييز لًتقية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف .2
 روضة مدرسة يف الثانوية واألفكار الرئيسية األفكار بُت

 باطي تراصلكيل غوينجان اإلسالمية الثانوية العلوم
 الوسطى؟ جاوى

 لًتقية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف .3
                                                           

تطوير ادلواد التعليمية باحلاسوب لًتقية مهاريت االستماع والكالم )حبث تطويري يف مدرسة روضة العلوم الثانوية اإلسالمية  .عنـــاية 11
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات ، رسالة ادلاجستَت باجلامعة موالنا غوينجان تراصلكيل باطي جاوى الوسطى(

 .2111 العليا قسم تعليم اللغة العربية
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 يف مقدمات من مسعو ما بُت من النتائج استخالص
 غوينجان اإلسالمية الثانوية العلوم روضة مدرسة

 الوسطى؟ جاوى باطي تراصلكيل

 التعبَت لًتقية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف .4
 يف ادلناسبة النحوية الصيغ باستخدام األفكار عن

 غوينجان اإلسالمية الثانوية العلوم روضة مدرسة
 الوسطى؟ جاوى باطي تراصلكيل

 الًتكيز لًتقية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف .5
 يف اللغوي الشكل على وليس ادلعٌت على الكالم عند

 غوينجان اإلسالمية الثانوية العلوم روضة مدرسة
 ؟ الوسطى جاوى باطي تراصلكيل

 لًتقية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير يتم كيف .6
 اللفظية غَت واحلركات واإلدياءات اإلشارات استخدام
 مدرسة يف أفكار من توصيلو يريد عما معربا استخداما

 باطي تراصلكيل غوينجان اإلسالمية الثانوية العلوم روضة
 ؟ الوسطى جاوى

 مهارة لًتقية باحلاسوب التعليمية ادلادة فعالية مدى ما .7
 الثانوية العلوم روضة مدرسة يف العناصر تلك من الكالم

 الوسطى؟ جاوى باطي تراصلكيل غوينجان اإلسالمية
تطور الباحث ادلادة التعليمية كي تكون ادلادة التعليمية  طريقة البحث:

لتعليم مهارة  Microsoft Power Pointباحلاسوب بربرلية 
الكالم وتطوير التدريبات مع إعداد األلعاب اللغوية. وتتبع 
الباحث يف كتابة ىذه الرسالة مبدخل البحث الكيفي 
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 الكمي. ىذه الرسالة من نوع الدراسة والتطوير
 فهم ترقية يف فعالية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير إن .1 نتائج البحث:

 طبيعي بإيقاع العربية، باللغة حديث من عليو يلقي ما
 %. 85،19 بنتيجة تعّلمها اليت ادلفردات حدود يف

 ترقية يف فعالية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير إن .2
 درحة على الثانوية واألفكار الرئيسية األفكار بُت التمييز

46،296 .% 

 ترقية يف فعالية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير إن .3
 24 مقدمات من مسعو ما بُت من النتائج استخالص

 .شلتاز درجة على تقريبا% 

 ترقية يف فعالية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير إن .4
 ادلناسبة النحوية الصيغ باستخدام األفكار عن التعبَت
 .تقريبا% 33،33 درجة على

 ترقية يف فعالية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير إن .5
 الشكل على وليس ادلعٌت على الكالم عند الًتكيز
 %.97 قيمة على اللغوي

 ترقية يف فعالية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير إن .6
 اللفظية غَت واحلركات واإلدياءات اإلشارات استخدام

 %.96،3 درجة على

 ترقية يف فعالية باحلاسوب التعليمية ادلادة تطوير إن .7
 مدرسة من الثامن الفصل الطلبة لدى الكالم مهارة
 باطي تراصلكيل غوينجان اإلسالمية الثانوية العلوم روضة
 .t test independent 3،782 بقيمة الوسطى جاوى
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ويتميز ىذا البحث عن عناية أهنا قامت بتصميم ادلواد التعليمية باحلاسوب، 
 ية مهارة الكالميف تنمادلواد التعليمية  تطويرم بو قيأما الباحث يف ىذا البحث 

 .على أساس االتصايل
 11 البار سربني .2

التطبيق ) تدريس مهارة الكالم يف ضوء املدخل االتصايل العنوان:
 ) على ادلدرسة العالية ادلنورية بولوالونج ماالنج

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء  .1 أسئلة البحث:
ادلدخل االتصايل يف تنمية نطق احلروف من سلارجها 

 األصلية، ووضوحها عند ادلستمع ؟ 
ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء  .2

ادلدخل االتصايل يف ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق 
 ما يهدف إليو ادلتكلم وادلستمع على السواء ؟

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء  .3
ادلدخل االتصايل يف السيطرة التامة على كل ما 

 يقول خاصة فيما يتعلق بتمام ادلعٌت ؟

مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء ما  .4
ادلدخل االتصايل يف اجادة فن االلقاء مبا يف من 
تنغيم الصوت وتنويعو والضغط على ما يراد الضغط 

 علي السامع على موقف التعجب واالستفام ؟

ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء  .5
 ادلدخل االتصايل يف مراعاة حالة السامعُت، والتالؤم

 معهم من سرعة وبطء واجياز وإطناب ومساواة ؟ 

                                                           
، رسالة ادلاجستَت باجلامعة موالنا مالك إبراىيم تدريس مهارة الكالم يف ضوء ادلدخل االتصايل(مـ. 2119الرباء ساربُت،  11

 .2119 عليم اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم ت
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ما مدى فعالية تدريس مهارة الكالم يف ضوء  .6
ادلدخل االتصايل يف القدرة على استخدام الوقفة 
ادلناسبة واحلركات اجلسمية ادلعربة والوسائل 

 ادلساعدة؟
يستخدم الباحث ادلنهجية التجرييب، ويستخدم ىذا ادلنهج  طريقة البحث:

غالبا لبحث احلوادث أو الظواىر الصادرة ىف  التجرييب
الظروف ادلعينة، ويالحظ الباحث تلك احلوادث والظواىر 

 بدقة دلعرفة أسباهبا.
إن تدريس مهارة الكالم يف الضوء ادلدخل االتصايل -1 نتائج البحث:

نطق احلروف من سلارجها األصلية،  الطالبينمي عند 
 ووضوحها عند ادلستمع. 

إن تدريس مهارة الكالم يف ضوء ادلدخل االتصايل -2
ينمي ترتيب الكالم ترتيبا معينا  الطالبينمي عند 

 حيقق ما يهدف إليو ادلتكلم وادلستمع على السواء.

إن تدريس مهارة الكالم يف ضوء ادلدخل االتصايل -3
السيطرة التامة على كل ما يقول  الطالبينمي عند 

 ادلعٌت. خاصة فيما يتعلق بتمام 

إن تدريس مهارة الكالم يف ضوء ادلدخل االتصايل -4
اجادة فن االلقاء مبا يف من تنغيم  الطالبينمي عند 

الصوت وتنويعو والضغط على ما يراد الضغط علي 
 السامع على موقف التعجب واالستفام. 

إن تدريس مهارة الكالم يف ضوء ادلدخل االتصايل -5
مراعاة حالة السامعُت، والتالؤم  الطالبينمي عند 
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 معهم من سرعة وبطء واجياز واطناب ومساواة. 

إن تدريس مهارة الكالم يف ضوء ادلدخل االتصايل -6
القدرة على استخدام الوقفة ادلناسبة  الطالبينمي عند 

 واحلركات اجلسمية ادلعربة والوسائل ادلساعدة.  
تدريس مهارة الكالم انطالقا شلا جيد الباحث يف حبثو، أن 

يف الضوء ادلدخل االتصايل ينفع تعليم اللغة الثانية كالعربية 
ويسهل الدارسُت غَت الناطقُت هبا تعلمها، حيث يرتح كثَت 
منهم ويتحّمسون أن يتعلموا بأنفسهم. وحيصل بذلك روح 

 االجتهاد ىف التعلم والتدرب.
تدريس مهارة الكالم قام م. أنو 2119ر ساربُت، اويتميز ىذا البحث عن الب
ادلواد  تطويرم بو قي، أما الباحث يف ىذا البحث  يف ضوء ادلدخل االتصايل

 .على أساس االتصايل ية مهارة الكالميف تنمالتعليمية 
 12 غازي الدين جفري .3

ادلواد الدراسية تصميمها وفعالية استخدامها يف تدريس  العنوان:
ادلعارف الثانوية مهارة الكالم )بالتطبيق على مدرسة 

 سنجاسري ماالنج، جاوا الشرقية(
كيف تصميم ادلواد الدراسية يف تدريس مهارة الكالم  (أ  أسئلة البحث:

على ضوء ادلنهج الدراسي احمللى يف مدرسة ادلعارف 
 الثانوية سنجاسرى ماالنج ؟ 

كيف تطبيق ادلواد الدراسية يف تدريس مهارة الكالم  (ب 
لى يف مدرسة ادلعارف على ضوء ادلنهج الدراسي احمل

                                                           
ادلواد الدراسية تصميمها وفعالية استخدامها يف تدريس مهارة الكالم )بالتطبيق على مدرسة ادلعارف الثانوية غازي الدين جفري،  12

مية، ، رسالة ماجستَت، غَت منشورة، )ماالنج: كلية الدراسات العيا، اجلامعة اإلسالمية احلكو سنجاسري ماالنج، جاوا الشرقية(
2119  ) 
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 الثانوية سنجاسرى ماالنج ؟
ما مدى فعالية ادلواد الدراسية يف تدريس مهارة الكالم  (ج 

على ضوء ادلنهج الدراسي احمللى يف مدرسة ادلعارف 
 الثانوية سنجاسري ماالنج؟

و أما  الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكمي.استخدم  طريقة البحث:
سلوب التجرييب وىو يتضمن أسلوب البحث فيستخدم األ

زلاولة لضبط كل العوامل األساسية ادلؤثرة يف ادلتغَت أو 
 ادلتغَتات التابعة.

نظرا إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي قد  (أ  نتائج البحث:
تأكد أنو صحيح كأدة القياس اليت يستخدمها الباحث 

 ليقاس مستوى كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم.   
اعتمادا على النتائج اليت حصلت عليها اجملموعة  (ب 

التجريبية يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، قد وجد 
الباحث بينهما فرق حقيقي وتعزى إىل أثر ادلتغَت 
التجرييب. لذلك أن استخدام ادلواد الدراسية ادلعدة يف 
 تدريس مهارة الكالم قد جرت على الكيفية الصحيحة.

دلواد الدراسية ادلعدة يف تدريس مهارة إن استخدام ا (ج 
الكالم على ضوء ادلنهج الدراسي احمللي ظهرت فعاليتها 
دلهارة الكالم لدى الطلبة للمجموعة التجريبية. وأما 
الطريقة القددية أي استخدام ادلواد من مهارة الكالم 
اليت استخدمها ادلدرس بالتطبيق على اجملموعة الضابطة 

ليال. لذلك أن استخدام ادلواد الدراسية فغَت فعالية إال ق
ادلعدة يف تدريس مهارة الكالم على ضوء ادلنهج 
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الدراسي احمللي مناسبة هبذه ادلدرسة لًتقية مستوى مهارة 
 الكالم على ضوء ادلنهج الدراسي احمللي لدى الطلبة.

ويتميز ىذا البحث عن غازي الدين جفر أنو قام بتصميم ادلواد الدراسية 
يس مهارة الكالم على ضوء ادلنهج الدراسي احمللى، أما الباحث يف ىذا لتدر 

 .على أساس ادلدخل االتصايلادلواد التعليمية  تطويرالبحث قام ب
 

 13نور ليلى  .4
تطوير مادة تعليمية يف ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة  العنوان:

التعليمية وأثره يف حتصيل الطلبة يف تعليم مهارة الكالم 
)بالتطبيق على مدرسىة األنواري الثانوية اإلسالمية بيما 

 نوسا تنغارى الغربية(
تطوير مادة تعليمية يف ضوء ادلنهج على كيف يتم  (أ  أسئلة البحث: 

 ؟ 2118 مستوى الوحدة التعليمية
كيف ديكن أن يتم تقدمي ادلواد ادلطورة يف عملية  (ب 

 التعليم؟
ادلنهج على  ما أثر استخدام ادلواد ادلطورة يف ضوء (ج 

يف حتصيل مهارة  2118مستوى الوحدة التعليمية 
الكالم لدى طلبة مدرسة األنواري الثانوية اإلسالمية 

 بيما نوسا تنغارى الغربية؟
استخدمت الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكمي على  طريقة البحث :     

 (.R&Dمنهج التجرييب والتطوير )
                                                           

تطوير مادة تعليمية يف ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة التعليمية وأثره يف حتصيل الطلبة يف تعليم مهارة الكالم  ،نور ليلى 13
)ماالنج: كلية  ،غَت منشورة ،رسالة ماجستَت ،)بالتطبيق على مدرسىة األنواري ادلتوسطة اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربية(

 (2111 ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية ،الدراسات العليا
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تعليمية يف مهارة الكالم حسب ادلنهج إن تطوير مادة  (أ  نتائج البحث :
أنو على وجو عام  2118على مستوى الوحدة التعليمية 

جيد وفعال دلهارة الكالم لطلبة مدرسة األنواري الثانوية 
 اإلسالمية بيما نوسا تنغارى الغربية.

تعرض ادلواد ادلطورة يف عملية التعليم باستخدام الطريقة  (ب 
 ة يف فهم ادلواد الدراسية.والوسائل ادلتنوعة يساعد الطلب

ادلواد التعليمية اجلديدة اليت صممتها الباحث ذلا فعاليتها  (ج 
يف ترقية قدرة الطلبة عند أداء تعبَتىم الشفهي من 
حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة ويف قدرهتم على 
استخدام ادلفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارنت 

عليها طلبة فصل الباحث بُت النتائج اليت حصل 
التجربة وطلبة فصل الضابطة يف االختبار البعدي، 

% بينما 76وذلك معدل الدرجة فصل التجربة يبلغ 
%. ومجعت الباحث 71معدل الدرجة فصل الضابطة 

نتائج اليت حصل عليها طلبة فصل التجربة يف امتحان 
بينما نتائج  343314أخر السنة واالختبار البعدي يبلغ 

 .113835لضابطة طلبة فصل ا
وخيتلف ىذا البحث عن حبث نور ليلى، أهنا قامت بتطوير مادة 
تعليمية دلهارة الكالم يف ضوء ادلنهج على مستوى الوحدة الدراسية للمستوى 

ادلواد التعليمية دلهارة  تطويرادلتوسط، أما الباحث يف ىذا البحث فإنو يقوم ب
ىذا البحث  فلذلك الثانوية.للمرحلة  ادلدخل االتصايلالكالم على أساس 

 بعد متميزا وإضافة غَت مسبوقة.
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 حتديد املصطلحات .ط 

: حتصيل ادلنتج يف تطوير الكتاب درس اللغة العربية ادلنهج  ادلواد التعليمة تطوير .1
بادلدخل العلمي على أساس ادلدخل االتصايل ىو الكتاب الدرس  2113سنة 

  دلهارة الكالم.
يستخدم الباحث ادلدخل يف تطوير ادلواد التعليمية بعالقة  ادلدخل االتصايل: .2

لكي التفاعل بُت احملتوى مع  الطالباحملتوى ادلناسب على احلاجة الكالم 
  .(Dell Hymesبالنموذج ديل ىيمز ) الطالب

وادلراد بالكالم ىنا يعٍت قدرة : يقصد الباحث دلهارة الكالم وىو مهارة الكالم .3
يف نطق األصوات واستعمال ادلفردات والقدرة على الكالم بالطالقة  الطالب

مع األخر مث  الطالبيف كالم العربية النشطة واالتصايل بُت  الطالبخربة و 
  األساتيذ.
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 الفصل الثانـي
 اإلطار النظري

 
 ادلواد التعليمية:  األول ادلبحث

 مفهوم ادلواد التعليمية .أ 
تقػدؽلو للطالب بغرض  رغب يفيادلواد التعليمية ىي احملتول التعليمى الذل 

ربقيق أىداؼ تعليمية معرفية أك مهارية أك جدانية. كىي ادلضموف الذل يتعلمو 
صورة ىذا احملتول التعليمى، فقد يكوف مادة مطبوعة يف . كتنوع شئالتلميذ ىف علم 

الكتب كادلقررات التعليمية أك على لوحات أك على سبورات أك ملصقات. كقد 
يكوف مادة مصورة كاالصور الثابتة أك األفالـ، كقد يتخذ أشكاال أخرل من البسيط 

  8إىل ادلعقد، كقد تكوف غَت مألوفة للطالب كادلعلمُت على حد سواء.
ؿ رشدل أمحد طعيمة بأف ادلواد الدراسية ىى رلموعة اخلربات الًتبوية اكق

كاحلقائق كادلعلومات الىت يرجى تزكيد الطالب هبا، كاإلذباىات كالقيم الىت يراد 
تنميتها عندىم، أك ادلهارات احلركية الىت يراد اكساهبا إياىم، يهدؼ ربقيق النمو 

  2ؼ ادلقررة ىف ادلنهج.الشامل ادلتكامل ذلم ىف ضوء األىدا
إف ادلواد التعليمية ذلا أعلية كبَتة لدل ادلدرسُت يف تعليم اللغة العربية، ألهنا 
تساعدىم يف تعليمهم، ككذلك ذلا أثر كبَت لدل الطلبة يف تعلم اللغة العربية، ألهنا 

كوين تسهل ذلم تعلمهم. ككذلك تساعد الطلبة يف رلتمعاهتم اليت ينتموف إليها لت
االستعدادات كالقدرات للتعبَت عن أفعاذلم احملدكدة كتعلم ادلعلومات كتقدؽلها باللغة 

                                                           
)د.ف،  ،مذكرة الدكرة التدريبية دلعلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلاص ،دراسات يف ادلناىج ك تأصيلها ،حسن عبد الرمحن احلسن8

 888 .ق( ص8424مؤسسات الوقف اإلسالمى. 
 202. ، )مكة: جامعة أـ القرل، د. س( صادلرجع ىف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، القسم األكؿ ،رشدل أمحد طعيمة 2

88 
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العربية، دكف تفكَت يف اللغة نفسها. لذلك فينبغي على ادلدرس أف غلعل البيئة ادلرػلة 
  جلميع الطلبة على حسب السن كالنوع كادليوؿ كالرغبة.

 
 إعداد ادلواد التعليميةأسس  .ب 

إعداد الكتاب ىنا، رلموعة من ادلعلومات اليت يقـو هبا يقصد بأسس 
ادلؤلف إلعداد كتابو قبل إخراجو يف شكلو النهائي، ك طرحو لالستخداـ يف فصوؿ 
تعليم اللغة. كالوضع األمثل يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 

ن توفر عدد من يفًتض إجراء عدد من الدراسات قبل تأليف أم كتاب، فضال ع
األدكات كالقوائم كالنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب. كيقصد بذلك أيضا 
ما يقـو بو ادلؤلف من عمليات الزمة إلعداد الكتاب سواء أكانت حبوث أجراىا أـ 

 3أدكات كقوائم أعدىا أـ نصوصا رجع إليها أـ ذبريبا قاـ بو.
بد هللا أنو يلـز عند إعداد ادلواد كرأل ناصر عبد هللا الغايل كعبد احلميد ع

 4التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أف تراعي فيها األسس اآلتية:
 األسس الثقافية واالجتماعية .1

عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية لؤلجانب فينبغى أف يكوف لو طابع 
ذلك من خالؿ مراعاة اجتماعى كثقاىف إسالمى، يعٌت أنو ؼلدـ لغتنا كثقافتنا 

 اآلتى: 
: أف يكوف زلتواه عربيا إسالميا، كذلك بأف تقدـ ادلوضوعات  أكال

الىت تتناكؿ ىذا  اجلانب بصورة حقيقية غَت مشوىة، كبصورة 
 مبسطة تعُت الدارس على فهم حقيقة الثقافة اإلسالمية.

 : أف يتضمن احملتول التعليمى للكتاب عناصر الثقافة ادلادية ثانيا
 كادلعنوية بصورة تتناسب كأغراض الدارسُت األجانب.

                                                           
  75 -74. ص ... يف ادلناىج ك تأصيلو دراساتحسن عبد الرمحن احلسن ،  3
  27-26 .ص ... أسس إعداد الكتب، ناصر عبد هللا الغايل كعبد احلميد عبد هللا 4
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: ضركرة االىتماـ بالًتاث العرىب كخصائصو الىت على رأسها  ثالثا
 الطابع اإلنساىن كرفع مكانو العلم كالعلماء.

: انتقاء الثقاقة العربية يف ضوء حاجات كما تناسب مع  رابعا
 الدارسُت كاىتمامهم من تعلم اللغة كالثقافة.

: التدرج يف تقدًن الثقافة من احملسوس أىل ادلعنول، كمن  ساخام
 البسيط إىل ادلركب كمن اجلزء إىل الكّل.

: االىتماـ بالثقافة اإلسالمية كتوظيفها يف تصحيح ادلفاىيم  سادسا
كتعديل  -إف كجدت -اخلاطئة عند الدارسُت األجانب

 االذباىات السلبية ضلوىا.
ثقافية كاالجتماعية الىت تطرأ على ثقافتنا، : مراعاة التغَتات ال سابعا

كىذا يتطلب أف يكوف ادلنهج مرننا حبيث ؽلكن تكييف 
 ادلوضوعات مع التغَتات الىت ربدث داخل اجملتمع اإلسالمى. 

: تقدًن صور من عموميات الثقافة العربية كخصوصياهتا، أل  ثامنا
 ال يشتمل الكتاب على نوع كاحد من الثقافة.

أف للدارسُت أغراضا من تعلم اللغة كالثقافة، كلكن من :  تاسعا
أصحاب اللغة أيضا أغراضا من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، 

 لذا فاحلرص يف ادلواد على ربقيق جانبُت أمر مهّم.
: تزكيد الدارسُت باالذباىات اإلسالمية كاالذباىات العلمية  عاشرا

 ادلناسبة.
 خرل، كعدـ إصدار أحكاـ ضدىا.: احًتاـ الثقافات األ ةحادم عشر 

: مراعاة تقدًن اجلانب الثقايف يف الكتاب ادلدرسى دبا يتناسب  ةثاين عشر 
 مع عمر الدارس كمستواه الفكرل كالثقاىف. 
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: مساعدة الدارسُت على عملية التطبيع االجتماعى، تلك  ةثالث عشر 
 الىت يتم فيها تكيف األفراد مع ثقافتنا.

 
 سية ادلطلوبة يف إعداد الكتاب ادلدرسياألسس والشروط النف .2

على العمـو أف ادلتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو 
احملور الذل تركز عليو، كأنو ىو أكال كأخَتا ىو اذلدؼ من العملية التعليمية، فما 
قامت ىذه العملية إال من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل ادلتعلم، كمن مث فإف 

خصائص ادلتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركريا عند إعداد زلتول  معرفة
 ادلناىج الدراسية.

كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل إف 
األفراد ؼلتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كمسات نفسية داخل ادلرحلة العمرية 

ردية ادلتصلة بنمو ادلتعلمُت كالذل ينبغى الواحدة، كمن ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الف
 مراعاتو عند إعداد كاختيار ادلواد التعليمية. 

ينطبق على أفراد اجملتمع  -اإلختالؼ يف القدرات -كإذ كاف ىذا األمر
الواحد فإنو أحرل أف ينطبق على دارسى اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا، 

فات متنوعة، كجنسيات سلتلفة األمر حيث إهنم يأتوف من بيئات شىت، كمن ثقا
الذل يؤدل إىل اختالفهم يف القدرات العقلية كاستعدادىم لتعلم العربية، كبالطبع 
فإهنم ؼلتلفوف يف دكافعهم كيف درجة اىتمامهم كسرعة تعلمهم للعربية، كما أف 
اختالؼ ادلستويات االقتصادية كاالجتماعية لو أثره على ربصيل اللغة، كىناؾ 

 ة مطردة بُت الطبقة االجتماعية للدارس كاذباىو ضلو تعلم اللغة األجنبية.عالق
كيؤكد علماء اللغة كالًتبية على كجود عالقة كثيقة بُت أظلاط ظلو الفرد 
كبُت قدرتو على تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا زلسوبا بُت تعلم الصغَت 
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أف يراعى يف ادلواد ادلقدمة لكل  كتعلم الكبَت للغة األجنبية ىذا الفرؽ ينبغى
  5منهما. 

كىناؾ شركط نفسية اليت غلب مراعاهتا عند إعداد الكتاب ادلدرسي، 
 6كىي:

رقة يف ذلك بُت الثقافية للدارسُت مفتناسب ادلواد اخلصائص النفسية ك  أف (أ 
 ما يقدـ للكبار.ما يقدـ للصغار ك 

أغراض الدارسُت من تعلم اد الفركؽ بُت ميوؿ كاىتمامات ك أف تراعي ادلو  (ب 
 اللغة.

ما ينبغي ارات اللغة يف ادلواد ادلقدمة، ك أف ربدد مكانة كل مهارة من مه (ج 
 أف يعطي لكل منها من ىذه ادلواد.

ة يف كل مهارة من مهارات اللغة أف ربدد بوضوح مستويات األداء ادلطلوب (د 
 مراعاة ذلك يف ادلراحل ادلختلفة من ادلواد.ك 

تدرج مراحل نضج دلهارات كفق خطة كاضحة تتناسب ك اأف يتتابع تقدًن  (ق 
 الدارسُت، بيحيث ال تقدـ ادلهارة إال يف كقتها ادلناسب.

 أف تلتفت ادلواد إىل ادلهارات بشكل تفصيلي: (ك 
 ادلهارات اليت تتصل باجلانب الصويت. أكال:
 تركيبها.مهارات تعرؼ الكلمة كربليلها ك  ثانيا:
 تركيبها.ليلها ك ربمهارات تعرؼ اجلملة ك  ثالثا:
 الفهم التفصيلي.مهارات الفهم العاـ ك  رابعا:

 أف ربقق ادلواد ادلطالب األساسية اللدارسُت من تعلم اللغة. (ز 

                                                           
  28-27 .ص ... أسس إعداد الكتب، ناصر عبد هللا الغايل كعبد احلميد عبد هللا  5
 ،تقوؽلو –ربليلو  –العربية للناطقُت بلغات أخرل إعداده الكتاب األساسي لتعليم اللغة  ،زلمود كامل ناقة كرشدل أمحد طعيمة 6

 39 - 38 ، ص.ـ(8983ق/ 8403، )مكة مكرمة: جامعة أـ القرل
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كل ما من شأنو تكوف مشوقة جامعة بُت الفكاىة كاحلكاية كالنادرة ك  أف (ح 
 أف ػلقق االستماع للدارس.

طريق التنوع يف  أف تراعى الفركؽ الفردية بُت الدارسُت يف القدرات عن (ط 
 مستول ادلواد.

أف تراعى ادلواد استعداد الدارسُت للتعلم، كأف تلجأ إىل كسائل متعددة  (م 
 لتنشيط ىذا االستعداد ك هتيئتو الدارس للتعلم.

أف ربقق ادلواد للدارس نوعا من االشباع، أل سبكنو بشكل شريع من  (ؾ 
 إسباـ عملية االتصاؿ باللغة مساعا ك حديثا.

زيادة سُت ك استعداداهتم لتعرؼ اللغة ك واد إثارة رغبة الدار أف تراعي ادل (ؿ 
ذلك عن طريق شباع حب استطالعهم ضلو ثقافتها ك معلوماهتم ك إ

 األنشطة ك ادلمارسات.
تنظيمها إىل ما انتهت إليو نظريات التعلم من أف يستند إعداد ادلواد ك  (ـ 

 حقائق ك مفاىيم.
 لة يف تدريس اللغات.تنظم يف ضوء الطرؽ الفعاأف تصاغ ادلواد ك  (ف 
تغلب عليها عن طريق أف هتيء ادلواد دائما للدارس حل مشكلة ػلاكؿ ال (س 

 شلارستها.تعلم اللغة ك 
م يف مواقف أف تتيح ادلواد للدارس فرصا تشجعو على استخداـ ما تعل (ع 

 ربريرية.اتصاؿ حقيقية شفوية ك 
 

 العربيةاألسس اللغوية والرتبوية ادلطلوبة يف كتب تعليم اللغة  .3
كيقصد هبا جانب ادلواد اللغوية ادلكونة من أصوات كمفردات كتراكيب 
الىت تقدـ يف كتب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب ادلناسب يف عرضها 

 للدارسُت، كمدل سهولة أكصعوبة تلك ادلواد للدارسُت. 
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ادلستول كتناكؿ اللغة ادلقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على 
اللغول كادلستول الًتبول، فمثال عند تقدًن الًتاكيب العربية يلـز معرفة أل نوع 
من اجلمل يقدـ؟ ىل االمسية أك الفعلية ؟ كىل تبدأ بالبسيطة أكادلركبة ؟ االجابة 
من ىذه األسئلة من الصعب تناكذلا لغويا دبعزؿ عن اجلانب الًتبول، كمن مث رأينا 

للغول أك الًتبول( يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل أف ىذين األساسُت )ا
 7منهما كظيفة كلكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلها.

زلمود كامل ناقة، األسس اللغوية اليت ينبغي يقوؿ رشدل أمحد طعيمة ك 
أف تراعى عند كضع ادلواد التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 

 8ىي:
 تعتمد ادلواد اللغة العربية الفصحى لغة ذلا.  أف (أ 
أف تعتمد ادلواد على اللغة األساسية شلثلة يف قائمة مفردات شائعة  (ب 

 معتمدة.
أف يلتـز يف ادلعلومات اللغوية ادلقدمة بادلفاىيم كاحلقائق اليت أثبتتها  (ج 

 الدراسات اللغوية احلديثة. 
معلومات لغوية )مجع  أف تراعى الدقة كالسالمة كالصحة فيما يقدـ من (د 

 الضمائر مثال(.
أف تكوف اللغة ادلقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست مصطنعة، أم تقدـ  (ق 

 اللغة صحيحة يف بنائها كتراكيبها.
 أف تبٌت ادلواد على تصور كاضح دلفهـو اللغة كتعلمها. (ك 
 أف تتجنب ادلواد استخداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. (ز 
لبداية اجلانب الصويت من خالؿ الكلمات كاجلمل أف تعاًف ادلواد كمنذ ا (ح 

 ذات ادلعٌت.
                                                           

 35 ص: ... أسس إعداد الكتب، ناصر عبد هللا الغايل كعبد احلميد عبد هللا 7
 65-64ص.  ... الكتاب األساسي لتعليم اللغة ،زلمود كامل ناقة كرشدل أمحد طعيمة 8
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 أف تعاًف ادلواد اذلجاء كربليل الكلمة كتركيبها. (ط 
 أف تعتٍت بالرمز كالصوت لكل حرؼ. (م 
 أف تبدأ ادلواد بالكلمات كاجلمل ليس باحلركؼ. (ؾ 
 أف تظهر العناية بالنرب كالتنغيم. (ؿ 
 أف تعاًف ظاىرة االشتقاؽ بعناية. (ـ 
 أف تعتمد ادلواد على الًتاكيب الشائعة االستعماؿ.  (ف 
 أف تتجنب ادلواد القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليلة االستخداـ. (س 
 أف يربز الًتكيب ادلقصود كيتم التدريب عليو. (ع 
 أف تأخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبَتا. (ؼ 
 أف هتتم بعالمات الًتقيم من أجل إظهار التنغيم. (ص 
 اد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية.أف يستعاف يف إعد (ؽ 
  يت تربزىا الدراسات كالبحوث.أف تلتفت إىل ادلشكالت اللغوية ال (ر 

    
 معايري اختيار ادلواد التعليمية .ج 

قدـ اخلرباء رلموعة من ادلعايَت الىت ؽلكن أف ؼلتار يف ضوئها زلتول ادلنهج. 
إال أننا نوثر األخذ دبعايَت نيكالس الختيار احملتول إذ أهنا أكثر صلة بربامج تعليم 

 اللغة الثانية. كمن مث أكثر إلتصاقا دبجاؿ التعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل. 
ة عن نيكالس رلموعة من ادلعايَت ىي ما كلقد نقل رشدم أمحد طعيم

 9يلي:
: يعترب احملتػول صادقا عنػدما يكوف كاقػعيا كأصيال كصحيحا معيار الصدق .1

 عمليا، فضال عن سبشيو مع األىداؼ ادلوضوعية.
 يعترب احملتول مهّما عندما يكوف ذا قيمة ىف حياة الطالب. : األمهية معيار .2

                                                           
  66 .ص (،ـ8989ق/8480 ،الرباط: إيسيسكو)، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كمناىجو كأساليبورشدم أمحد طعيمة،  9
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احملتول متماشيا مع اىتمامات : يكوف معيار ادليول واالهتمامات .3
 الطالب.

: يكوف احملتول قابال للتعلم عندما يراعى قدرات معيار قابلية للتعلم .4
 الطالب، متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم.

 : سيكوف احملتول جيدا عند ما يشمل أظلاطا من التعليم المعيار عادلية .5
  تعًتؼ باحلدكد اجلغرافية بُت البشر.

 
 دلواد الدراسيةطرق اختيار ا .د 

ىناؾ عدة أساليب ؽلكن لواضع ادلنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية 
 80للناطقُت بلغات أخرل:

ؽلكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية. كيف ادلناهج األخرى:  .8
ىذه ادلناىج أف ينتقي احملتول اللغول يف منهجو مع األخذ يف االعتبار 

 التفاكت بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج. 
ؽلكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا سلتصُت يف  رأي اخلبري: .2

بلغات أخرل، أـ كانوا معلمُت أـ كانوا لغويُت أـ تعليم العربية للناطقُت 
تربويُت، أـ كانت لو صلة كثيقة بادليداف. كيف ىذه احلالة ؽلكن للمعلم يقدـ 
تصورا للخربات اليت يريد تزكيد الطالب هبا، أك ادلوضوعات اليت يريد تعليمهم 

ؿ إياىا. مث يعرض ىذا تصور على اخلرباء ألخذ آرائهم فيو. كذلك من خال
 استبياف أك مقابلة أك حلقة حبث أك غَتىا.

كيقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت كتعرؼ ادلسح:  .3
ما يناسبهم من زلتول لغوم. كأف ذبرم دراسة حوؿ األخطاء اللغوية الشائعة 

                                                           
  68-67 .ص ... تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أمحد طعيمة،  80
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يف ادلستول االبتدائى مث طلتار موضوعات النحو أكالًتاكيب اليت تساعد على 
 ألخطاء أك عالجها. تاليف ىذه ا

كيقصد بذلك ربليل ادلواقف اليت ػلتاج الطالب فيها لالتصاؿ  التحليل: .4
بالعربية. كأف ندرس مواقف احلديث الشفهي أك مواقف الكتابة بالعربية أك 

 مواقف الوظيفية ادلناسبة للربامج التخصصية.
 
 تنظيم حمتوى ادلواد الدراسية .ه 

بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب يقصد بتنظيم احملتول، ترتيبو 
  88قدر من أىداؼ ادلنهج. كيطرح اخلرباء تصورين لتنظيم ادلواد علا:

كىو تقدًن احملتول مرتبا يف ضوء ادلواد ذاهتا. أم مراعاة  التنظيم ادلنطقي: .8
الًتتيب ادلنطقي للمعلومات كادلفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية الطالب 

التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل ادلعقد، كمن كيف ىذا لذلك.
 السهل إىل الصعب، كمن القدًن إىل احلديث. كىكذا

كىو تقدًن احملتول يف ضوء حاجات الطالب  التنظيم السيكولوجي: .2
كظركفهم اخلاصة، كليس يف ضوء طبيعة ادلواد كحدىا. كال يلتـز ىذا التنظيم 

  بالًتتيب ادلنطقي للمادة.
 
 ايري يف تنظيم احملتوى يف ادلواد التعليميةمع .و 

 82احملتول، فهي ما يلي: كأما ادلعايَت اليت من ادلهم مراعاهتا يف تنظيم
: يقصد بو العالقة الرئيسية بُت خربات ادلنهج، حبيث تؤدم  االستمرارية .8

 كل خربة إىل إحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اخلربة التالية.
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بناء اخلربات فوؽ بعضها البعض، كأف يكوف ىناؾ : كيقصد بو التتابع .2
تسلسل يف عرض ادلهارات، كأف تستفيد كل منها شلا سبقها تؤدم دلا 

 يلحقها.
 : كىو العالقة األفقية بُت اخلربات حيث يكمل كل منها األخرل.التكامل .3
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 ادلدخل االتصايل:  الثاين ادلبحث
التغيَت يف ميداف تعليم اللغة، خاصة يف إصلليزية، قد حدث  8960منذ سنة 

كذلك التغيَت من تعليم اللغة احلايل إىل تعليم اللغة االتصايل. كاف التعليم احلايل يدعو 
إىل تطبيق القواعد على أساس ادلعٌت يف التعليم اللغة. حيث النظرية اللغوية الىت بنيت 

بدأ علماء اللغة . ف8960على أساس اللساين السمعي حينئذ مرفوضة يف امريكيا سنة 
 يشكوف يف صحة تعليم اللغة احلايل.

كبعد عن ظهرت عيوب التعليم احلايل، قاـ اللغويوف يف إصللزيا بالبحث يف 
رلاالت أخرم أكثر صحة من التعلم احلايل. فرأكا أف اللغة يف احلققة ىي نقل ادلعٌت من 

اعد. كرأكا انو ينبغي تعليم الواحد إىل األخر، فًتكيز ادلعٍت أكضح كأظهر من الًتكيز القو 
 اللغة على أساس ادلدخل االتصايل بدال من الًتكيز يف القواعد كاألساليب فحسب.

استفاد ىؤالء اللغويوف بالدراسات ادلوجودة يف أكركبا خاصة من الدراسات اليت 
الذم ألقي الرأم عن اللغة  8980( wilkinsقاـ هبا العامل االصلليزل د.أ.كيلكينس )

فية ك االتصالية يف تعليم اللغة. ىذا الرأم ينشأ من ربليل ادلعٍت االتصايل الذم الوظي
ينبغي كل طالب أف يعرفو. كالعامل كيلكينس حاكؿ إظهار ادلنهج األساس يف التعليم 
االتصايل كذكر أف ادلعٍت ينقسم إىل قسمُت، علا قسم اللغة الشامل كظركؼ الزماف 

 الوظيفية االتصالية كاألمر كالنهي.كالًتتيب كالعدد، كقسم اللغة 
تعترب ىذه الظاىرة ابتكارية يف اإلصلليزيا، الىت تركز على تصميم قواعد ادلنهج 

انتشر رأم تعليم االتصايل إىل أضلاء العامل. فرأم علماء  8970الدراسي. كيف كسط 
أكال: ربديد اللغة األمريكيُت كاالصلليزيُت أف ىذا ادلدخل اجلديد يهدؼ إىل أمرين، 

ادلهارات االتصالية الىت تكوف ىدفا يف تعليم اللغة. كثانيا: تطوير منهج تعليم ادلهارات 
 83األربع حيث تتعلق دائما بُت اللغة كاالتصايل.
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إف تطور اللغة األجنبية دائما تسَت مع تطور اللغة االصليلزية، دلا كانت أقدـ لغة 
يف إندكنيسيا أف اللغة االصلليزيا لغة أجنبية  معًتفة عند كثَت من سكاف العامل. كىكذا

أكىل بُت اللغات األخرم. مع ذلك أف تطور منهج التعليم يف اللغة االصلليزيا دائما تسَت 
 مع تطور منهج التعليم يف اللغة األجنبة األخرل.

يقـو ادلدخل االتصايل على أساس استخداـ اللغة يف احليات اليومية. كما حدث 
لواظيفي فإف ادلدخل االتصايل يبعد عن ادلدخل الًتكيب كادلدخل يف ادلدخل ا

 84القواعدم.
كعند ادلدخل االتصايل، أف الدارس لو دكر مهم يف عملية تطوير الكفاءة 
كادلهارات اللغوية اليت عنده. أما ادلدرس فهو كادلساعد كادلرشد ألنشطة الدارس يف 

كتنفيذىا كي تصل إىل تطوير   الفصل. ادلدرس مسؤكؿ على تصميم أنشطة الدارس
 كفاءة الدارس الكاملة.

أما منهج التعليم االتصايل فإنو كما ذكر فيناجييور كبركمفيد شلا يلي أكال: احلوار 
القصَتة بالبياف أنو قد يقع يف كاقع احلياة، كثانيا: تدريب نطق اجلمل كاألساليب يف 

لة ادلتعلقة دبضموف احلوار مث يليو األسئلة احلوار يبدأ مجاعيا مث فرديا، كثالثا: تقدًن األسئ
ادلتعلقة بواقعي الدارس، كرابعا: ادلناقشة عن األساليب يف احلوار، كخامسا: أف يستنبط 
الدارس بعض القواعد من احلوار كادلناقشة، كسادسا: أف يفسر الدارس بعض األساليب 

  85اؿ شلا جرم بُت الدارسُت.مث يعربىا بتعبَته، كأخَتا: قاـ ادلدرس بتقوًن عملية االتص
  
 دخل االتصايل ووااففهاادلمفهوم  .أ 

التدريس اللغة العربية  ىو تدريس اللغة على سبيل االتصايل، كادلقصود ىو
كيهدؼ ىذا ادلدخل إىل تدريب  مؤسسا على النظرية االتصايل أك كظيفة اللغة.
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 قواعدىا. كقد صنفو الطالب على االستخداـ التلقائي كادلبدع للغة كليس رلرد إجادة
 86اليدام ىذه ادلواقف ربت سبعة كظائف رئيسية، ىي:

  الوظيفة النفعية .8
كيقصد هبا استخداـ اللغة لتلبية متطلبات الفرد، كإشباع حاجاتو ادلادية، مثل: 

 احلصوؿ على الطعاـ كقضاء حاجاتو األخرل.
 الوظيفة التفاعلية .2

ادلشاعر كاألفكار بُت الفرد كيقصد هبا استخداـ اللغة من أجل تبادؿ 
   كاآلخرين.

 الوظيفة االستكشافية .3
كيقصد هبا استخداـ اللغة من أجل استفسار عن أسباب الظواىر كالرغبة يف 

  التعلم منها.
 الوظيفة البيانية .4

كيقصد هبا استخداـ اللغة من أجل سبثل األفكار كادلعلومات كتوصيلها إىل 
 اآلخرين.

 الوظيفة التنظيمية .5
 د هبا استخداـ اللغة من أجل إصدار أكامر أك توجيو سلوؾ اآلخرين.كيقص

 الوظيفة الشخصية .6
 يقصد هبا استخداـ اللغة من أجل أف يعرب الفرد عن مشاعره كأفكاره.

 الوظيفة التخيلية .7
يقصد هبا استخداـ اللغة من أجل التعبَت عن زبيالت كتصورات من إبداع 

 الفرد، كإف مل تتطابق مع الواقع.
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 خصيصة ادلدخل االتصايل .ب 
: Brumfit (8983ك  Finochiaroكمن خصيصة ادلدخل االتصايل عند 

 :87( فيما يلي98
 البعد عن احلفظيز احلوار يف الوظائف االتصايل ك ترك .8
 السياؽ ادلوضوعي ىو مبدأ فكرة األساسية .2
 تدريس اللغة ىو تدريس االتصايل .3
 األمر ادلرجوة يفعالة االتصايل ى .4

 
 اجلانب االتصايل  .ج 

إف كوف اللغة كسيلة لالتصاؿ أكضح من أف يناقش. فاللغة يستخدمها 
اإلنساف للتعبَت عن أفكاره كأغراضو ربقيقا لالتصاؿ. بل إف اللغة تتكوف نتيجة 

   لوجود رغبة اإلنساف كمخلوؽ اجتماعي يف قضاء حاجاتو لالتصاؿ.
يم اللغة العربية أف يتكوف كيعٍت ىذه الطبيعة االتصالية للغة يف رلاؿ تعل

ادلنهج شلا ؽلكن التالميذ من التواصل هبذه اللغة بشىت أشكاؿ االتصاؿ يف مواقف 
 سلتلفة.

كالًتكيز على ىذا اجلانب االتصايل يف كضع منهج تعليم اللغة العربية 
ضركرم لسببُت: أكال، أف ىناؾ دراسات دلت على أف ادلنهج الذل يفصل تعلم 

من طبيعتها االجتماعية )طبيعة اتصالية( لن ػلقق نتائج مرضية.  اللغة كتعليمها
كثانيا، أف ىناؾ اذباىات سلبية عامة لدل األجانب يف تعليمهم كتعلمهم اللغة 
العربية كىي أف يتعلموا ىذه اللغة ليست ألغراض اتصالية كإظلا ألغراض دينية كىي 

. كيًتتب على ذلك تدين القدرة تعليم العربية كتعلمها كوسيلة لفهم النصوص الدينية
اللغوية االتصالية لدل األجانب على استخداـ اللغة العربية اللغة شلا يؤدم إىل قلة 
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استخدامها اتصاليا يف الدكؿ األجنبية خاصة يف الوقت الذم صلح رلاؿ تعليم 
اللغات األجنبية األخرل كيف مقدمتها اإلصلليزية يف تنمية ادلهارات االتصالية بُت 

 متعلميها. 
إف تعلم اللغة العربية من أجل األىداؼ الدينية ليس عيبا بكل التأكيد إال 
أف الًتكيز البالغ عليو ػلـر ادلتعلمُت األجانب من إجادة اللغة العربية بصورة كاملة 
كشاملة كذلك الضلصار اىتمامهم على النحو كالًتمجة كاستهانتهم دبهارات استخداـ 

 أساسية للغة ُتالـ كالكتابة بوصفهما كظيفتُت اتصاليتُت أساسيتاللغة مثل مهارة الك
العربية. إىل جانب ذلك إف تعليم اللغة العربية كتعلمها على مثل ىذا االذباه ال 
يتماشى مع كظائف مستجدة للغة العربية يف عصر العودلة بوصفها لغة أجنبية اليت 

قد توسع استخدامها لتكوف لغة  ال ينحصر استخدامها على اجملاؿ الديٍت فقط كإظلا
اتصالية يف كل رلاالت احلياة مثل اجملاالت األكادؽلية، كالسياسية، كالثقافية، 

   كالدبلوماسية، كالسياحية، كالصحافية، كغَتىا من اجملاالت.
 -مرة أخرل–لذا فالًتكيز على ىذا اجلانب االتصايل يف تعليم اللغة العربية  

ذلذا غلب أف يكوف زلتول ادلنهج مشتمال على ادلواد  ضركرية للغاية. كربقيقا
االتصالية للغة العربية بشىت ألواهنا. كىذا احملتول غلب أف يكوف تقدؽلو على ادلستول 
التعليمي من خالؿ الطرائق، كاألساليب، كالوسائل اليت تتبٌت مدخال اتصاليا ككل 

 88".ذلك يتم يف ضوء ما يعرؼ بعملية "تعليم اللغة اتصالينا
 

 ةة االتصالييادلواد التعليم .د 
إف ادلواد التعليمية االتصالية زبتلف عن ادلواد التعليمية على طريقة السمعية 

تيار ادلواد خالشفهية كذلك الفرؽ يقع يف طريقة اختيار ادلواد كطريقة ترتيبها. أما ا
عند طريقة السمعية الشفهية فتقـو على أساس نتائج ربليل التقابلي. كأما اختيار 

                                                           
، )ماالنج: جامعة ماالنج احلكومية، السجل العلمي، ادلؤسبر الدكيل: اللغة العربية كالعودلة كجها لوخونصر الدين إدريس جوىر،  88

 90 .(، ص2008



34 
 

ادلواد االتصالية فتقـو على أساس حاجات الدرسُت. كذلك بالنظر إىل خلفيتهم 
 لتعلم اللغة األجنبية كالدكافع النفسية اليت كانت يف أنفسهم.

سواء  د التعليمية ادلقررة يف ادلنهج،تعتمد الطريقة السمعية الشفهية علي ادلوا
أكانت مسموعة أـ مكتوبة. إف ىذه ادلواد يتم إختيارىا كفقا لقوانُت كضوابط 
معينة: فادلفردات كالعبارات كالًتاكيب كغَتىا من عناصر الغة، ينبغي أف تكوف 

 مث تقدـ بتدرج من حيث درجات الشيوع كالصعوبة كالتعقيد، شائعة االستعماؿ،
بدأ بأكثر شيوعا، فاشائع، مث أقل شيوعا كما يبدأ بادلعلم قبل اجملهوؿ، حبيث ي

 كبالسهلة قبل الصعب، بالبسيط قبل ادلعقد كىكذا. 
تتكوف  (Effendy)إف ادلواد التعليمية يف ادلدخل االتصايل عند العامل أفندم 

من ثالثة أنواع، كىي أكال: ادلواد ادلعتمدة على النص، كىي كالكتاب ادلدرسي، 
كثانيا: ادلواد ادلعتمدة على إلقاء الواجبات كىي كاأللعاب اللغوية كالوسائل التعليمية 
األخرل، كثالثا: ادلواد ادلعتمدة على الوثائق الصادرة من اجلريدة كاجمللة كاخلطب 

 كغَتىا.
التعليمية يف ادلدخل االتصايل ذلا دكر ىاـ للوصوؿ إىل أىداؼ  فادلواد

التعليم. تصمم ادلواد التعليمية قبل بداية التعليم كالتعلم، كقد تتنوع ادلواد حسب 
احلاجات إليها، فمنها ما ترجع إىل الكتاب ادلدرسي كمنها ما ترجع إىل الواجبات 

 كمنها مل ترجع إىل الوثائق.
أف اختيار ادلواد للمدخل االتصايل ينبغي أف ال  (Mayong)رأل مايونج 

يلجأ إىل القواعد النحوية فحسب، بل يلجأ أيضا إىل داللة ادلعن كالوظيفة كطريقة 
التلقاء. فادلواد التعليمية اجليدة تقـو على ثالثة أمور ترتبط بعضها بعضا، كىي أكال: 

 89عبَت اللغة.النص كالشكل، كثانيا: كسيلة إلقاء الرأم، كثالثا: ت

                                                           
19

 Maman Mayong, Orientasi Komunikatif dalam Pengembangan Materi Pengajaran Strutur 

Bahasa Indonesia dalam Proses Belajar Mengajar di SMP IKIP Malang, (Malang: FPS IKIP 

Malang, 1995) 
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أف ادلواد التعليمية للمدخل  (Richard & Rodger)فرأل رغلارد كركغَت 
( على أساس 2( على أساس النص )8االتصايل تستند على ثالثة أمور، ىي: )

 ( على أساس الواقع.3الواجبات )
فاألكؿ: على أساس النص، أم أف ادلواد التعليمية اجليدة تًتتب النص ادلناسب 
للدارسُت. كالنص قد يكوف شفويا أك ربريريا. ينبغي أف يكوف النص 

صليا من ادلرجع ادلناسبة كالكتاب ادلدرسي كاجلرائد كاجملالت كالدعايات أ
يطلبوف كغَتىا. كىي مناسبة لسن الدارسُت ككفائتهم اللغوية. كىم 

 بالتعامل مع ىذه النصوص.
كالثاين: على أساس الواجبات، أم يتضمن كل كاجب الداخل الفصل كخارجو  
كالواجب الكنزيل كالتدريبات كبطاقة األنشطة كغَتىا. كرأل كارنكي أف 
ىذه الواجبات البد من تنسيقها كترتيبها حسب تطور الدارسُت يف 

لواجبات الطويلة، كتقدًن التعلم. كتقدًن الواجبات القصَتة من ا
 ادلعلومات السابقة من ادلعلومات اجلديدة كىكذا.

كالثالث: على أساس الواقع، أف أف تكوف ادلواد التعليمية يف ادلدخل االتصايل تلجأ 
إىل األمور الواقعية كاجملالت كاجلرائد زالدعايات كاخلرائط كالصور 

لدارس يف التصاؿ مع كاجلدكاؿ كغَتىا اليت تساعد على تنمية مفلءة ا
 اآلخرين.

 
 أساليب التعليم والتعلم بادلدخل االتصايل .ه 

    20أما أساليب التعليم كالتعلم بادلدخل االتصايل فيما يلي:
احلوار القصَت الذم يقدـ بتقدـ اإليضاح عن كظائف العبارات كعن احلاالت  .8

 اليت يكوف فيها احلوار.
                                                           

20 Nuril Huda, Metode Audiolingual Vs Metode Komunikatif: Suatu Perbandingan 
dalam PELBA I, (Jakarta: Lembaga Unika Atmajaya, 1988), hlm. 89 
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احلوار. كىذا التدريب غلرم فرديا التدريب على تلفظ الكلمات اليت تكوف يف  .2
 أك مجعا أك تدرجا.

 السؤاؿ كاجلواب، كعلا يعتمداف دبوضوع احلوار كحاالتو. .3
األسئلة كاألجوبة البد من تعلقهما خبربات نفس الدارس كلكن تركزاف إىل  .4

 موضع احلوار.
حبث العبارات االتصالية يف احلوار أك العبارات اليت ؽلكن ظهورىا كيستوم  .5

 معانيها، حىت تناقش قواعد الكلمات.
 يرحي للدارس من تلخيص اجلوانب الوظيفية كالقواعد اللغوية أثناء احلوار. .6
 تعرؼ اللساف كالنشاطات التأكيل. .7
 تنقل حركات موجهة إىل حركات حرية. .8
 نقل احلوار أك الوحدات القياسية، إف مل يكن احلوار يف نص الفصل. .9

 ريريا يف البيت.إعطاء ظلوذج كظيفة كظيفية رب .80
التقدًن من قبل ادلدرس، كذلك التقييم بأخذ العينة اإلدائية اليت تكوف بسبب  .88

 النشاطات االتصالية احلرية.
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 مهارة الكالم:  الثالث ادلبحث
 مفهوم الكالم .أ 

الكالـ يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو: 
عنو بألفاظ، يقاؿ يف نفسي كالـ، كيف اصطالح ادلعٌت القائم بالنفس الذم يعرب 

النحاة: اجلملة ادلراكبة ادلفيدة ضلو: جاء الشتاء. أما التعريف االصطالحي للكالـ 
فهو: ذلك الكالـ ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من : ىاجسو، أك 

أك  خاطره، كماغلوؿ خباطره من مشاعر كإحساسات، كمايزخر بو عقلو من: رأم
فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات، أك ضلو ذلك، يف طالقة كانسياب، 

 مع صحة يف التعبَت كسالمة يف األداء .
كؽلكن تعريف الكالـ بأنو: ما يصدر عن اإلنساف من صوت يعرب بو عن 
شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم كالسامع، أك على األقل يف ذىن ادلتكلم. كبناء على 

فإف الكالـ الذم ليس لو داللة يف ذىن ادلتكلم أك السامع، البعد كالما، بل ىذا، 
 28ىي أصوات المعٌت ذلا.

كقيل أف الكالـ ىو القدرة على امتالؾ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر 
يف حياة اإلنساف. ففيها تعبَت عن نفسو، كقضاء حلاجتو، كتدعيم دلكانتو بُت 

 الناس.
كالكالـ يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات 
الدراسة اللغوية. كإف كاف ىو نفسو كسيلة لالتصاؿ مع األخرين. كلد اشتدت 
احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية نصف الثاين من ىذا القرف بعد انتهاء احلرب العادلية 

الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقد أدل  الثانية، كتزايد كسائل االتصاؿ، كالتحرؾ
تزايد احلاجة لالتصاؿ الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر يف طرؽ تعليم اللغة 

                                                           
 95-93 .ص (،8992، )الرياض: دار ادلسلم، ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمد علياف،  28
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الثانية. ككاف أف انتشرت الطريقة السمعية الشفوية كغَتىا من طرؽ تويل ادلهارات 
 الصوتية اىتمامها.

 
 أمهية تدريس الكالم .ب 

امة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس كفيها يلي رلموعة من التوجيهات الع
 مهارة الكالـ يف العرب كلغة ثانية.

تدريس الكالـ يعٍت شلارسة الكالـ: يقصد بذلك أف يتعرض الطالب بالفعل  .8
إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو.إف الكالـ مهارة ال 

ءة ادلعلم ىف يتعلمها الطالب إف تكلم ادلعلم كظل مستمعا. من ىنا تقاس كفا
حصة الكالـ دبقدار صمتو كقدرتو على توجيو احلديث كليس بكثرة كالمو 

 كاستئثاره باحلديث.
أف يعرب الكالب عن خربة: يقصد بذلك أال يكلف التالميذ بالكالـ عن  .2

شيء ليس لديهم علم بو. ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء 
بالكالـ يف موضوع غَت مألوؼ يتحدث عنو. كمن العبث أف يكلف الطالب 

 إذ أف ىذا يعطل فهمو. كقد ال غلد يف رصيده اللغوم ما يسعفو.
التدريب على توجيو االنتباه: ليس الكالـ نشاطا آليا يردد فيو الطالب  .3

عبارات معينو كقتما يراد منو الكالـ. إف الكالـ نشاط عقلي مركب. إنو 
اعها ك عند نطقها. كالقدرة على يستلـز القدرة على سبييز األصغوات عند مس

تعرؼ الًتاكب ككيف أف اختالفها يؤدم إىل اختالؼ ادلعٌت. إف الكالـ 
باختصار نشاط ذىٍت يتطلب من الفرد أف يكوف كاعيا دلا صدر عنو حىت ال 
يصدر منو ما يالـ عليو.. كقد ؽلا قيل إف عثرات اللساف أفتك من عثرات 

 السناف.
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صحيح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث كإحباطا لو كثرة التعدـ ادلقاطعة ك  .4
أف يقاطعو اآلخركف. كإذا كاف ىذا يصدؽ على ادلتحدثُت يف لغاهتم األكىل 
فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف لغات ثانية. إف لديهم من العجز يف 
اللغة ما يعوقهم عن االسًتساؿ يف احلديث أك إخراجو بشكل متكامل، كلعل 

ير تبط هبذا أيضا أال يلح هبذا العجز أف يقاطعو ادلعلم. ك  د يف إحساسوشلا يزي
 ادلعلم يف تصحيح أخطاء التالميذ. 

مستول التوقعات : من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن  .5
اإلمكانات احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، كيستحثو على استيفاء 

مستول التوقعات. إف احلقيقة اليت ينبغي أف القوؿ مث يلومو إف مل يكن عند 
يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أف األجنيب، خاصة إف تعلم العربية كىو كبَت، 
يندر أف يصل إىل مستول العرب عند شلارستو مهارة الكالـ. كىذه ظاىرة ال 
زبتص بتعلم العربية كحدىا، كإظلا تشمل كافة الدارسُت للغات الثانية. على 

علم إذف أف يقدر ذلك، كأف يكوف كاقعيا. كأف ؽليز بُت مستول الكالـ ادل
الذم يصدر عن الناطقُت بالعربية كذلك الذم يصدر عن الناطقُت بلغات 

 22أخرل.
 

 أهداف تدريس الكالم .ج 

 يهدؼ تدريس الكالـ إىل ربقيق ما يلى:
دلن  تنمية القدرة على ادلبادئ يف التحدث عند الدارسُت كدكف انتظار مستمر .8

 يبدؤىم بذلك.
 تنمية ثركهتم اللغوية. .2
 سبكينهم من توظيف معرفتهم باللغة. .3

                                                           
 868-850 .ص ... تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أمحد طعيمة، 22
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تنمية قدرة الدارسُت على االبتكار كالتصرؼ يف ادلواقف ادلختلفة كاختيار أنسب  .4
 الردكد كالتمييز بُت البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة.  

مركرىم هبا كاليت ػلتاجوف فيها إىل تعريض الدارسُت للمواقف ادلختلفة اليت ػلتمل  .5
 شلارسة اللغة.

ترمجة ادلفهـو االتصاؿ للغة كتدريب الطالب على االتصاؿ الفعاؿ مع الناطقُت  .6
 بالعربية.

معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث كتشجيع الطالب على أف يتكلم بلغة  .7
 غَت لغتو كيف موقف مضبوط إىل حد ما كأماـ زمالء لو.

 
 مهارة الكالم تنمية .د 

قاؿ رشدم أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكالـ، ينبغي تنمية ادلهارات 
 اآلتية يف الكالـ عند : 

 ادلستول اإلبدائي : .8
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. (أ 
التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة مثل )ذ / ز / ط( ككذلك  (ب 

 كاضحا.األصوات ادلتجاكرة مثل )ب / ت / ث( سبييزا 
 التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة كحلركات القصَتة. (ج 
 استخداـ اإلشارة كاإلؽلاءات كاحلركات استخداما معربا عما يريد توصيلو. (د 
التمييز صوتيا بُت ظواىر ادلد كالشدة، كالتفريق بينهما سواء عند النطق هبما  (ق 

 أك االستماع إليهما.
 يث كيستجيب لو يف حدكد ما تعلمو.إدراؾ نوع االنفعاؿ الذم يسود احلد (ك 
 ادلستول ادلتوسط : .2

 نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا ؽليز التنوين عن غَته من الظواىر. (أ 
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االستجابة لؤلسئلة اليت توجو إليو استجابة صحيحة مناسبة اذلدؼ من إلقاء  (ب 
 السؤاؿ.

 إعادة سرد قصة تلقى عليو. (ج 
صحيحة نصا حلديث ألقي القدرة على أف يعرض الطالب شفويا كبطريقة  (د 

 عليو.
 ادلستول ادلتقدـ : .3

 التعبَت عند احلديث عن احًتامو لآلخرين. (أ 
 تطويع نغمة صوتو حسب ادلوقف الذم يتحدث فيو. (ب 
 سرد قصة قصَتة من إبداعو. (ج 
اسًتجاع نص من الذاكرة ػلفظو كيلقيو صحيحا، مثل اآليات كاألحاديث  (د 

 كاألناشيد.
كالتنغيم عند االستماع إليها كتأديتها بكفاءة عند التمييز بُت أنواع النرب  (ق 

 23احلديث.
 

 مراحل تنفيذ احلوار لتدريس مهارة الكالم .ه 
بناء على أعلية تدريس الكالـ للغة الثانية مع نظر إمكانية استخداـ احلوار 
فَتم الباحث كجوب اإللتفات على مراحل الدارسُت الدراسية؛ نظرا أف الكالـ ىو 

للتعبَت عن أفكار ذىنية ؽلكن التدريب على مهارة الكالـ من خالؿ اللغة ادلنطوقة 
 أساليب متعددة كل منها يناسب مرحلة تعليمية سلتلفة، كىي:

 ادلرحلة األكىل )حوارات مغلقة اإلجابة(: .8
كىي مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالـ يغلب عليها 

تكوف أسئلة مبسطة تدكر طابع تدريب القوالب مع تغيَت بعض ادلعاين، كأف 

                                                           
23

 887 .(، ص8998، )القاىرة: دار الفكر العريب :بالتعليم األساسيمناىج تدريس اللغة العربية رشدم أمحد طعيمة،  



42 
 

بُت ادلدرس كطالب متفوؽ، مث يقـو هبا طالباف أك أكثر أماـ اجلميع، مث 
يؤديها التالميذ كلهم يف الوقت نفسو حرصا على أف يطبق اجلميع. أمثلة 

 تطبيقية ذلك: 
 أنا زلمد، ما امسك ؟ -
 أنا من مدينة رياض، من أين أنت ؟ . كىلم جرل . -

 ت مفتوحة اإلجابة(:ادلرحلة الثانية )حوارا .2
كىي مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األكىل بزيادة ادلتطلبات الفكرية 

 كاللغوية للحوار. ادلثاؿ: 
 مىت آخر مرة ذىبت إىل السوؽ ؟ -
 ماذا اشًتيت ؟ .. كىلم جرل -

كقد تكوف تطبيقات ىذه ادلرحلة أكثر صعوبة مثل: حوار بُت 
القاضي، كالثاين: ادلدعي، ادلدرس كطالبُت متفوقُت ؽلثل أحدعلا دكر 

 كالثالث: ادلدعى عليو.

 ادلرحلة الثالثة )التعبَت عن أفكار قصَتة(: .3
يتوىل ىنا الطالب التعبَت عن فكرة متكاملة، كلكن بتقدًن بعض 
ادلساعدة على مستول األفكار أك اللغة أك كليهما. مثاذلا: تقدًن قصة 

 وقة مث تلخيص.لسلسلة من الصور ككصف تفصيلي حملتويات صور متف

 ادلرحلة الرابعة )التعبَت عن أفكار طويلة(: .4
كىي مرحلة تناسب ادلستويات ادلتقومة من تعلم اللغة يقـو فيها 
الطالب بتقدًن موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراتو الشخصية يف 

 التنظيم اللغوم كالفكرم. ادلثاؿ ذلك:
 تناكؿ ادلقارنة بالتحليل:  -

 العامل اإلسالمي" "كيف ؽلكن أف ينهض  
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 ادلقارنة بُت شيئُت كالوصوؿ إىل أفضلية أحدعلا على اآلخر: -
 24"أيهما أكثر فائدة يف بناء احلضارة اإلنسانية أك النفط" 

 
 الوسافل التعليمية لتدريس مهارة الكالم .و 

 أىداؼ استخدامها .8
يهدؼ استخداـ كسائل مهارة الكالـ إىل سبكُت ادلتعلم من التحدث 

 العربية كذلك عن طريق تدريبهم على:باللغة 
 نطق األصوات العربية كاحلركات بصورة سليمة.  (أ 
 تأدية النرب كالتنغيم بصورة سليمة.  (ب 
 التعبَت عن األفكار بالكلمات كالصيغ النحوية كالتعبَتات السليمة. (ج 
 ادلشاركة يف ادلواقف االتصالية ادلختلفة.  (د 

 أنواع الوسائل لتعليم مهارة الكالـ .2
 اللوحات الوبرية (أ 
 لوحات العرض (ب 
 األفالـ الثابتة (ج 

 خطوات استخداـ كسائل الكالـ : .3
 خطوات عامة: (أ 

ىناؾ خطوات عامة غلب أف ؽلر هبا ادلعلم يف استخداـ أية كسيلة 
 يف تعليم مهارة الكالـ، كىي:  

إعداد كربضَت موضوع مادة مهارة الكالـ الذم يراد تعليمو  (8
 )إعداد الصفي(.
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الوسائل يف حالة جيدة صاحلة لالستخداـ )إعداد التأكد من أف  (2
 الصفي كصفي(

 التأكد من أف الوسيلة تتماشى مع موضوع الدرس. (3
 التعريف بادلادة كلمة كفكرة )صفي(. (4
سَت الدرس يف ضوء طريقة التدريس كالنشاطات ادلختارة  (5

  .)صفي(
 خطوات إجرائية: (ب 

اإلجرائية زبتلف من كىي ما قاـ بو ادلعلم داخل الفصل. كاخلطوات 
  :كسيلة إىل أخرل، كما يتضح من اآليت

 اللوحات الوبرية (8
ىي عبارة عن اللوحة ادلغنطة ؽلكن للمعلم أف يكتب عليها صورا 

 عن ادلوضوع الذم يريد تقدؽلو. كؽلكن استخدامها يف ضوء ما يلي:
 إبدأ الدرس باللوحة النظيفة -أ 
 كجيدة.الكتابة على اللوحة ينبغي أف تكوف كاضحة،  -ب 
 الرسومات على اللوحة بشكل يفهمو ادلتعلم.  -ج 
 ربريك الرسومات كالكلمات على أساس ما خططو ادلعلم. -د 
دعوة ادلتعلم إىل ادلشاركة يف ترتيب الصور أك تركيب الكلمات  -ق 

 .خاص لو
 لوحات العرض (2

ىي عبارة اللوحة اليت كضعت عليها أشياء توضح أك تصف شيئا 
يريد ادلتعلم تقدؽلو مثل أجزاء اجلسم أك  يتعلق بادلوضوع اللغوم الذم

 الفصوؿ األربع.
 كفيما يلي خطوات استخداـ ىذه الوسيلة:
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 التأكد من أف رلموعة الصور تتناسب مع ادلوضوع كتوضحو. -أ 
 كضع الصور يف تتابع مفهـو ال يصعب على ادلتعلم فهمو. -ب 
الكتابات ادلصاحب للصور غلب أف تكوف كاضحة ألبعد متعلم  -ج 

 .يف الفصل
 ذبنب كضع الصور أكثر شلا تتسع لو اللوحة.  -د 
سجل األسئلة االستيعابية الختبار فهم ادلتعلم عن ادلوضوع إىل  -ق 

 جانب األسئلة الختبار مهارهتم يف الكالـ.
 األفالـ الثابتة (3

األفالـ الثابتة من الوسائل ادلعركضة جبهاز العرض كىي عبارة عن 
تعرب عن موضوع )القصة( معُت مع  رلموعة مسلسلة من األفالـ الثابتة اليت

التتابع الزمٍت مثل احلادثة ادلركرية. كاستخداـ ىذه الوسيلة يتم من خالؿ ما 
 يلي:

التأكد من أف األفالـ صاحلة كتتناسب سباما مع ادلوضع ادلراد  -أ 
 تقدؽلو.

سجل رلموعة من األسئلة عن كل فلم كطلب ادلتعلم أف يعلق  -ب 
 على ما يراه.

 إىل كل فلم كدعوة ادلتعلم إىل التعليق عليو. اإلشارة الدقيقة -ج 
ادلالحظة الدقيقة على ما أنتجو ادلتعلم من الكلمات كالتعبَتات  -د 

 كالًتكيبات.
 
 معيار التقومي يف مهارة الكالم .ز 

كمن الصعوبات اليت تواجو من يريد احلكم على ىذه ادلهارة أهنا تتكوف من 
قدرات سلتلفة ال يتقنها للدارس يف كقت كاحد، منها القدرة على النطق الصحيح 
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لؤلصوات اللغوية، مث استخداـ الكفاءة اللغوية من ضلو كصرؼ كمفردات، مث 
تناسب موقف االتصاؿ اخلَتات  الطالقة كالسالمة يف اختيار الًتاطيب اللغوية اليت

  ادلستمع ككفائتو اللغوية.
كبالعاـ من ذلك فقد استطاع خرباء القياس ربديد من اختبارات مهارة 

 25النطق كاحلديث كىي:

 النطق .أ 
 النتيجة ادلعيار الرقم

 25 مفهـو سباما مع كجود لكنة خفيفة 8
 20 مفهـو غَت بعيد مع كجود لكنة كاضحة 2
 85 النطق كتقود إىل سوء الفهمبعض أخطاء  3
 80 يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق   4

      
 النحو كالصرؼ    .ب 

 النتيجة ادلعيار الرقم
 25 يرتكب أخطاء ضلوية كالصرفية قليلة جدا كال تؤثر يف فهم ادلعٌت  8
 20 مع كثرة اخطاء ضلوية ؽلكن فهم ما يعنيو سباما 2
 85 سوء الفهمبعض أخطاء النطق كتقود إىل  3
 80 بسبب األخطاء النحوية  –إال قليل–يصعب ما يقوؿ  4
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  ادلفردات اللغوية .ج 
 النتيجة ادلعيار الرقم

 25 يستخدـ نفس ادلفردات اليت يفضلها أىل اللغة   8

2 
يستخدـ ألفاظا غَت معربة أحيانا كلكن معٌت ما يقوؿ مفهـو 

 سباما
20 

شلا تسبب يف عدـ كضوح معٌت يستخدـ بعض األلفاظ اخلاطئة  3
 بعض فقرات حديثو

85 

 80 قلة ادلفردات كاستخدامو يف غَت السياؽ ادلناسب   4
 

 الطالقة .د 
 النتيجة ادلعيار الرقم

 25 يتحدث بطالقة كأىل اللغة  8
 20 استطاعة التعبَت سباما عما يريد مع بعض الًتدد كالتكرار 2
 85 يصعب فهم ما يقوؿكثرة الًتدد كالبطء الشديد كقد  3
 80 كثرة الًتدد كصمتو يف زمن طويل حىت يصعب فهم 4
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهجيتهو مدخل البحث  .أ 

 الذي الربنامج وىو ،ادلرسومة واخلطة الواضحة الطريقة ىو البحث منهج
 يف احلقيقة عن الكشف إىل ادلؤدية الطريقة أو احلقيقة إىل للوصول السبيل حيدد
 تتصل اليت ادلسائل ومجع ما موضوع يف اجلهد بذل ىو والبحث 1.النظرية العلوم

 2.بو
من ضوء ىذا ميكن أن يعرف تعريف منهج البحث العلمي بأنو جمموعة و 

من اخلطوات ادلنظمة والعمليات العقلية الواعية وادلبادئ العامة والطرائق الفعلية اليت 
  3يستخدمها الباحث لتفهم الظاىرة موضوع دراستو.

طريقة البحث  ووى( R&D) والتطوير منهج البحثوجيري ىذا البحث على 
 ويستخدم الباحث النموذج 8ادلستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة.

 . لتطور ىذه ادلواد (Borg and Gall, 1989)بورغ وغال 
 

 إجراءات البحث والتطوير .ب 

 خطوات تنفيذ البحثفيتبع الباحث إىل إجراءات البحث والتطوير  أما
 5سوغيونو فكما يلي:

                                                           
1

 80-81 .ص ،(0222ادلعرفة اجلامعية، الطبعة األوىل، )كويت: دار  منهج البحث اللغوي،حممود سليمان ياقوت،  

 187 .ص ... منهج البحثحممود سليمان ياقوت،  0
ريقيا العادلية للنشر، ، )اخلرطوم: دار جامعة إفمناىج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعيةعبّد الرمحن أمحد عثمان،  3

 1 .ص ،(1995
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm. 297 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, hlm. 409 
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 ل النموذج تصميم ادلواد ل سوجيونوىيك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وادلشكالتحتليل احلاجات  .1

إجراء ادلالحظة دلعرفة عملية التعليم يف مكان البحث  الباحث قام
 جنروجنوت جناجنوك احلكومية ادلتوسطة اإلسالميةوادلقابلة مع رئيس ادلدرسة 

ومدرسة اللغة العربية دلعرفة خصائص الطالب وادلادة التعليمية ادلستخدمة 
وطريقة تعليمها لتعليم مادة اللغة العربية وادلشكالت ادلوجودة يف ادلادة 

 .خاصة دلهارة الكالم التعليمية
 مجع ادلعلومات .0

 تصحيح ادلنتج جتربة ادليدانية تصحيح ادلنتج

 اإلنتاج النهائي

حتليل احلاجات  مجع ادلعلومات تصميم ادلنتج
 وادلشكالت

 التجربة الفردية تصحيح ادلنتج تصديق ادلنتج
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اجملال، مث  يف األول مبطالعة الكتب والبحوث عن ىذا الباحث قام
قوم بتحليل االحتياجات وادلعلومات ادلوجودة يف ميدان البحث. ونتيجة ي

احلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةاللغة العربية يف ادلدرسة منها بأن تعليم 
تستخدم الطريقة التقليدية مثل حطاب واحلفظ،  جنروجنوت جناجنوك

ألنو غري مناسبة مع  طالبوالكتاب التعليمي ادلستخدم ليس جذاب لل
. إضافة على أو عمومية ادلتوسطة اإلسالميةيف ادلرحلة  طالبئص الخصا

من مهارة الكالم بتطوير مادة  الباحثاول حيتلك األحوال ادلوجودة 
على أساس  اب التعليميالكت ىيدرسة ادل تلك الكتاب ادلستخدم يف

 .يف تنمية مهارة الكالم ادلدخل االتصايل
 تصميم ادلنتج .3

من حتليل ادلشكالت ومجع البيانات، فاخلطوة  الباحثتم بعد أن ي
على  التالية ىي تصميم ادلنتج. ويف ىذا تصميم تطوير الكتاب التعليمي

 . مهارة الكالمتنمية يف  أساس ادلدخل االتصايل
 تصديق ادلنتج .8

اخلبري يف جمال حمتوى ادلادة ادلنتج إىل خبريين ىي  الباحث قدم
واخلبري يف جمال تصميم ادلادة  ادلاجستري ولغتها وىو الدكتور دانيال حلمي

ىذه اخلطوة تساعد على اكتشاف  .أمحد مكي حسن، ادلاجستريادلطورة 
أخطاء ادلنتج ادلطور ونقصانو. أما تقدمي ادلنتج إليهما استنادا على أن 

ادلادة ادلطورة إىل  الباحثرسل ي .جماالهتما يف للتعليم الطويلة اخلرباتلديهما 
 اخلبري لتقوم بالتحكيم والتقومي وإعطاء االقًتاحات واإلرشادات. 

 تصحيح ادلنتج .5
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كون بتصحيح ادلنتج يف ىذه اخلطة باإلصالحات، وي الباحثقوم ي
عن األخطاء والنقصان ادلوجودة فيو بعد اختبار ادلنتج الذي عملو اخلبريين، 

 واإلصالحات تعتمد على التوجيهات واإلرشادات. 
 التجربة الفردية .6

 5ادلادة ادلطورة إىل  الباحثبعد تصحيح ادلنتج من اخلبريين مث تقدمي 
رفة أرائهم عن ادلادة قبل جتريبها بتوزيع االستبانة دلع ثامنيف الفصل ال طالب

 إىل التجربة ادليدانية.  الباحث
 تصحيح ادلنتج .7

 على نتائج االستبانة عن ادلنتج ادلادة واالستبانة، حصل الباحث قدم
 أن تصححو كما ادلطلوب.  الباحث. مث ميكن طالبا 5 من

 التجربة ادليدانية .8
ادلنتج إىل مدّرسة اللغة  الباحثعطي تصحيح ادلنتج من اخلرباء، ي

 الباحثطبق فة رؤيتها عن ادلادة ادلطور. مث يدلعر  يف مهارة الكالم العربية
يف ادلدرسة  ثامنيف الفصل ال طالبادلادة التعليمية يف عملية التعليم ل

االستبانة  الباحثوزع ، مث يجنروجنوت جناجنوكاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالمية
علقة بادلادة التعليمية. وتلك ىذا التطبيق بتقدمي اليت تتضمن األمور ادلت

االختبار دلعرفة قدرة التالميذ بعد تطبيق ادلادة التعليمية ودلعرفة فعالية ىذه 
 ادلطورة.  ادلادة

 تصحيح ادلنتج .9
نتائجهما ىي  على االختبار واالستبانة، حصل الباحث قدم

مهارة عن ادلنتج ادلطور أي كتاب  طالبالبيانات عن فعالية ادلنتج وأراء ال
 .ادلدخل االتصايلعلى أساس  الكالم
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 اإلنتاج النهائي .12
ادلادة التعليمية يف صورهتا النهائية حسب نتائج تصديق  الباحثعّد ي

تبانة من مدّرسة اخلرباء وتطبيق ىذه ادلادة ادلعّدة باإلضافة إىل نتيجة االس
كون ىذا أن ي الباحثرجو وي .ثامنيف الفصل ال طالبالاللغة العربية و 

 .مهارة الكالمالكتاب ادلطور مستخدما يف ادلدرسة لعملية التعليم يف 
 

  جتربة املنتج .ج 

االقًتاحات والتقوميات  لية ادلنتج وجودتو ولينال الباحثتقصد هبا دلعرفة فعا
( تصميم 1عرض الباحث: يحىت يكون ادلنتج فعاال جيدا يف إجراءه، وبالتايل 

( 5ع البيانات، ( أسلوب مج8( البيانات وادلعلومات، 3( أفراد التجربة، 0التجربة، 
 حتليل البيانات.

 تصميم التجربة .1

 ىي عادة، مراحل بثالث والتطوير البحث ىذا يف ادلنتج جتربةجرت 
 ىذا يف لكن. ادليدانية والتجربة الصغرية، اجملموعة والتجربة الفردية، التجربة

   التجربة الفردية والتجربة ادليدانية. جتربتني ىي الباحثاستخدم  البحث،
مدّرسة اللغة العربية  هبا تقوم الفردية التجربة ىي األوىل حلةادلر  يف التجربة

 لتصديقيف جمال حمتوى ادلادة ولغتها واخلبري يف جمال تصميم ادلادة التعليمية  واخلبري
 كي األوىل لإلصالح اخلرباءو  ادلدّرسة من االستبانة الباحث للحي. نظريا ادلنتج

 أو التعليمية ادلادة عيوب دلعرفة بالتقييم اخلرباء يقوم. التالية التجربة إىل ستمري
 .مزاياىا

. بيايجتر  ادلنتج لتصديق ادليدانية التجربة ىي الثانية ادلرحلة يف التجربة أما
المية احلكومية ادلتوسطة اإلسالفصل الثامن يف ادلدرسة يف  طالب إىل ادلنتج جترب

  .ادلطور للمنتج أىداف ادلستخدم وىو ،جنروجنوت جناجنوك



53 
 

 د التجربةاأفر  .2

 وادلستخدمون وادلدّرسة اخلرباء ىي قسمني، التجربة أفراد قسم الباحث
 للمنتج. 

 وادلدّرسة اخلرباء (أ 

ىي األستاذة سيت  مدّرسة اللغة العربية من األفراد ىذه تتكون
من جمال حمتوى ادلادة ولغتها ىو الدكتور  واحد خبري ،واخلبريين معونيت

واخلبري اآلخر من جمال تصميم ادلادة  ، ادلاجستريدانيال حلمي
 الطويلة اتاخلرب  نجيرّبا مها. أمحد مكي حسن، ادلاجستريالتعليمية، 

  .جماالهتما يف للتعليم
 للمنتج ادلستخدم (ب 

درسة يف ادل ثامنيف الفصل ال طالب ىي ىنا التجربة أفراد
 ألن اختيارىم . وسببجنروجنوت جناجنوكاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالمية
 .ثامنالفصل ال لطالبل ادلطور للمنتج أىداف ادلستخدم

 
 البيانات واملعلومات .3

ىي البيانات الكيفية البيانات وادلعلومات اليت حيصل عليها الباحث 
ىي نتائج ادلقابلة حيصل عليها الباحث والبيانات الكمية. البيانات الكيفية اليت 

وادلداخالت واالقًتاحات والتعليقات عن  مهارة الكالم ومادة طالبعن حالة ال
كصالحية ادلنتج   ادلنتج ادلطور. أما البيانات الكمية ىي النتيجة من االستبانة

 ختبار عن فعالية ادلنتج. والنتيجة من اال
وأما مصادر البيانات يف ىذا البحث ىي اخلرباء. ومصادر آخر ىي 

 ادلتوسطة اإلسالميةيف ادلدرسة  ثامنيف الفصل ال الطالبادلدّرسة اللغة العربية و 
 .جنروجنوت جناجنوكاحلكومية 
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 أسلوب مجع البيانات .4

واالستبيان واالختبار جلمع البيانات يف ىذا  ادلقابلة الباحث استخدم
ادلقابلة ىي أسلوب البحث ألن البيانات احملصولة ىي البيانات الكيفية والكمية. 

يف ثامن يف الفصل ال طالبالحالة  جلمع البيانات الكيفية ىي البيانات عن
ادلادة واحتياجها إىل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجنوك 

اللغة العربية ادلستخدمة يف تلك ادلدرسة. واالستبيان جلمع البيانات  ادلطورة ومادة
اللغة  من اخلرباء، واألراء من مدّرسة عن ادلداخالت واالقًتاحات والتعليقات

من  طالبعن صالحية ادلنتج ادلطور. وأما االختبار أسلوب جلمع نتائج ال العربية
 6الذي يدل على فعالية ادلادة ادلطورة ولقياسها.االختبار القبلي والبعدي 

 
 حتليل البيانات .5

 حتليل البيانات الكيفية ( أ
الباحث األسلوب األبسط،  إستخدميف حتليل البيانات الكيفية أما 

بوصف العناصر يف ادلواد ادلطّورة وحتليل كل وظائف فيها، وكذلك وصف 
  التعليقات واالقًتاحات من اخلرباء.

 البيانات الكميةحتليل  ( ب
 أسلوب حتليل البيانات من االستبانة (1

وادلدرسة يف  طالبمن االستبانة من اخلرباء وال الباحث حلل
لتصويف  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجنوك مدرسة

 ئهم عن ىذا ادلنتج وآثرىا لتعليم اللغة العربية، يستخدم الباحثآرا
  ادلعيار ادلتعرب لتقومي ادلادة التعليمية يف ىذا البحث كما يلي:

  
   

  
      

                                                           
6
 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Research and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), hal. 208.  
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 البيان:  
P = ادلئوية الصالحية 

 جمموع القيمة احملصولة =    
 جمموع األسئلة ضرب على قيمة األعلى =   

للتصوير الوصفي  وأما ادلعيار الذي يستند إليو الباحث
 7للتقدير:

  3.1اجلدول 
 الدرجة الختيار االستجابة يف االستبانة

 التقدير الدرجة الختيار االستجابة يف االستبانة
 جيد جدا 8
 جيد 3
 مقبول 0
 ناقص 1

 
ستند إليو للتصوير الوصفي ادلعيار الذي ي الباحث استخدم

 8للدرجات كما يأيت:
  

                                                           
7
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hal. 147 
8
Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 

hal. 41.  
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  3.2اجلدول 
 املعيار لتصوير الدرجات

 التقدير مسافة حتديد النتيجة الرقم

جيد جدا، ميكن استخدامها بدون  : 122 - : 85،1 1
 التصحيح

مقبول، ميكن استخدامها بالتصحيح  : 85 - : 72،1 0
 البسيط

ناقص، ال ميكن استخدامها يف التعليم  : 72 - : 52،1 3
 أحسن

 مردود، ال جيوز أن يستخدمها  : 52 - : 1،2 8
  أسلوب حتليل البيانات من االختبار (0

صل حياليت  طالببتحليل البيانات من نتائج ال الباحث قام
للحصول  t-testعليها من االختبار القبلي والبعدي باستخدام رمز 

 . باحلاسوب SPSSيف الربنامج  على معرفة فعالية ادلنتج ادلطور
  9وفيما يلي شكل الرمز ادلستخدم يف ىذا البحث:

   
  

√
    

       

 

 البيان : 
 االحنراف بني االختبار القبلي واالختبار البعديمتوسط  =   
Xd = فروق االحنراف متوسط االحنراف 
N = عدد أفراد العينة 

 
                                                           

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), hal. 349. 
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 الفصل الرابع
 وحتليلها ومناقشتهاعرض البيانات 

  
يف  ادلدخل االتصايلعلى أساس  ادلواد التعليمية: تطوير األول   ادلبحث

 جنروجنوت جناجنوكاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة ب تنيمة مهارة الكالم
 أساس ادلدخلعلى  ادلواد التعليميةيف ىذا ادلبحث عن تطوير  يعرض الباحث

 جنروجنوتادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  تنيمة مهارة الكالـيف  االتصايل
دلقابلة واالستبانة باعليها يف ىذه ادلدرسة  . لقد مجع الباحث البيانات اليت حصلجناجنوؾ

 واالختبار مث ربليلها ومناقشتها.
ادلدخل أساس على  ادلواد التعليميةالباحث باخلطوات يف تطوير  وقد قاـ

بورغ وغاؿ  مستندة على خطوات تطوير ادلواد بنموذج لتنيمة مهارة الكالـ االتصايل
(Borg and Gall) ربليل احلاجات وادلشكالتعلى عشر مراحل وىي وىو يشتمل :، 

 ،التجربة الفرضية ،تصحيح ادلنتج ،تصديق ادلنتج ،تصميم ادلنتج ،مجع ادلعلومات
  اإلنتاج النهائي.  ،تصحيح ادلنتج ،التجربة ادليدانية ،تصحيح ادلنتج

 
 حتليل احلاجات وادلشكالت .أ 

بطريقة ادلقابلة.  الباحث جبمع البيانات يف ربليل احلاجات وادلشكالت قاـ
اللغة سة ومدرّ  األستاذ إماـ خليق رئيس ادلدرسةنائب ادلقابلة مع  قاـ هبا الباحث

ؼ ىذه ادلقابلة إىل احلصوؿ على درسة. هدادل تلك يف األستاذة سيت معونيتالعربية 
يف مادة  الطالبادلعلومات عن ادلشكالت اليت يواجهها يف الكتاب ادلوجود وكفاءة 

  .خاص دلهارة الكالـ اللغة العربية
ادلدرسة يف  اللغة العربية عن تعليم صل عليها الباحثحيمن البيانات اليت 

الكتاب  الكتاب ادلستخدـ ىوو  جناجنوؾ جنروجنوتادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

75 
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كتابا مقررا من وزارة الشؤوف  بادلدخل العلمي 3102ادلنهج سنة  درس اللغة العربية
. يتصف بأف مضموف ادلواد التعليمية يف الكتاب ادلدروس حيتوي على الدينية

لكن يصعب الطالب على  ادلنهج الدراسي اجلديد ادلوضوعات وادلواقف ادلذكورة يف
 األوؿ من العاـ الدراسي ثامن. ادلثاؿ للصف الالتطبيق الدرس يف مهارة الكالـ

ادلهنة و يوميتنا يف البيت، و يوميتنا يف ادلدرسة، و الساعة، وكانت موضوعات الكتاب "
 ـ3102عن ادلوضوعات يف ادلنهج سنة   مناسبة" وىي مواضيع وادلهنيوف الرياضيوف
 .وقليال لتطبيق مهارة الكالـ يف احملتوى ادلادة ولكن غَت يناسب

يف تعليم  التقليدية مثل حطاب واحلفظكاف ادلدرس يستخدـ الطريقة ولقد  
وعدـ ادلمارسة  باللغة اإلندونيسية كثَتااللغة العربية، فيشرح ادلدرس ادلواد التعليمية  

عربية االتصالية بُت ادلدرس والطالب والسباب األساسي ىو عدـ ادلواد الكالـ بال
يعطي ادلدرس األمثلة باللغة العربية بأسلوب  ويف إلقاء األمثلة، ،ادلناسبة دلهارة الكالـ

والتمثيل وبإعطاء ادلرادؼ وادلضاد وبالقياس باآليات القرآنية أو األحاديث  الوصف
حىت يستطيع الطلبة منها فهم ما يقصده ادلدرس فهما النبوية ادلعروفة لدى الطلبة، 

ويستخدـ ادلدرس الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية، مثل السبورة  جيدا.
 قلمة أو قلم. وادل

، قاـ ادلدرس باالختبار والتعلم الطلبة من التعليم عليو ولتقومي ما حصل
صورة االختيار من ادلتعدد أو باالختبار  ال جيدالتحريري بعد اختتاـ موضوع واحد. و 

اإلجابة القصَتة. وجبانب ذلك، اعتمد ادلدرس يف التقومي أيضا على أعماؿ الطلبة 
بالتدريبات ادلوجودة يف الكتاب التعليمي وعلى أعماذلم بالواجبات ادلنزلية وعلى 

 اشًتاكهم يف عملية التعليم داخل حجرة الدراسة.
يف عملية التعليم واشًتاكهم فيها، فوجد أف  بةالطلالحظ الباحث استجابة و 

ذلم رغبة كبَتة يف تعلم اللغة العربية، فاستمعوا إىل ما قالو ادلدرس  بةبعض الطل
من إجابة األسئلة ادلطروحة يف التدريبات  ىم بو ادلدرسواىتموا بو وعملوا دبا أمر 
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اللغة بكثَتا يهتموا   مل بةذلم. ولكن، بعض الطل يت قدمتعماؿ الواجبات ادلنزلية الأو 
لقلة رغبتهم يف اللغة  السببوتكاسلوا يف التعلم. وردبا  زمالئهمالعربية، فتحدثوا مع 

أكثرىم متخرجوف من ادلدرسة  بةالعربية أو لضعفهم يف فهم ادلادة، ألف الطل
 يتعلموا اللغة العربية إال يف ىذه ادلدرسة. يبدأوا العامة ومل االبتدائية

لغة قليال يف و  العربيةُتكتب باللغة و  مهارة الكالـ مادة تطور الباحث ولذلك
ذُبذب كي   على أساس ادلدخل االتصايل باستخداـ الكتابة ادللّونة اإليندونيسية

 .العربية كالـب هاطبقتأف  الطالبستطيع يو العربية  اللغةم يتعليسهل ل الطالب
 

 مجع ادلعلومات .ب 
يف األوؿ بطريقة ادلقابلة ومطالعة الكتاب ادلوجود وادلعلومات  الباحث قاـ

اللغة  ف ادلنهج ادلستخدـ يف تعليم مادةادلوجودة يف ميداف البحث. ونتيجة منها بأ
يف ادلدرسة  ثامناللغة العربية يف الفصل ال. وتعليم 3102سنة ىو ادلنهج  العربية

 يف األسبوع ثالث حصص ؾجنروجنوت جناجنو احلكومية  ادلتوسطة اإلسالمية
 ةادقراءة والكالـ والكتابة. وادلويتضمن على أربعة مهارات وىي مهارة االستماع وال

 حيفظوف الطالبىي  ها ادلدّرسة يف الفصلتاليت تعلم دلهارة الكالـ التعليمية
ألف ادلادة قليال  مع أصدقائهم الكالـ العربيةادلادة يف  يطبقوفمل ادلفردات عادة و 

 يف السابق.  وكفاءهم قد ذكر الباحث الطالب، أما أحواؿ وغَت تناسب دلهارة كالـ
بتطوير مادة من الكتاب  على تلك األحواؿ ادلوجودة حاوؿ الباحث إضافة
أساس ادلدخل على  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجنوؾادلستخدـ يف 

  .دلهارة الكالـ االتصايل

 



01 
 

 
 

 تصميم ادلنتج .ج 
بعد أف  أساس ادلدخل االتصايلعلى  مهارة الكالـالباحث مادة  صمم

على تناسب  كتابة ادلادة يف الكتابالبيانات وادلعلومات كما ذكر أعاله.   حيصل
 . العربيةكتب ىذا الكتاب باللغة يو  ادلدخل االتصايلأساس 

يف تصميم ادلادة ىي تعيُت العناصر  األوىل اليت قاـ الباحث فاخلطوة
الغالؼ وعنواف الكتاب "ىيا نتكلم"، ومقدمة )كلمة الشكر  ادلستخدمة وىي

احملتويات الكتاب(، وأربعة أبواب و ، مفهـو اخلريطةو  ،والتقدير، وصف الكتاب
ادلفردات والتدريبات، احلوار والتدريبات، و  وادلؤشرات )غالؼ الباب وكفاءة أساسية

 . وقائمة ادلراجع الصورة(
 الغالؼ .0

اسم و ، يف ادلدرسةثالث طالبا يتحدثوف يف الغالؼ األمامي صورة  عرضي
 Buku Cepat Bicara! )ىو الكتاب "ىيا نتكلم ، وموضوع الكتابالكاتب

Bahasa Arab)" أو  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادلأي  يف لفصل الثامنعلى ا
 . للمرحلة األوؿ أو نصف السنة عمومية

 ادلقدمة  .3
وتزيد  توي على الغالؼ الثا ي والتمهيد من الكاتب وكلمة الشكر والتقديرحي

 فيها وصف الكتاب وزلتويات الكتاب.
 كلمة الشكر والتقدير .أ 

وكلمة الشكر والتقدير  لك الصفحة على التمهيد من الكاتبربتوي يف ت
يكتب باللغة  دلن ساىم يف عملية كتابة الكتاب التعليمي ادلطور

 اإلندونيسية
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 وصف الكتاب .ب 
العربية الكالـ أنشطة تعليم لتبيُت  مهارة الكالـعن وصف كتاب  حيتوى

 .أساس ادلدخل االتصايلب
 زلتويات الكتاب .ج 

لكي يسهل  باللغة العربية من ادلقدمة حىت ادلراجع تكتب احملتويات
 .كتابة العربيةب الطالب تكرارعلى الطالب ليجد ادلادة التعليمية بسرعة و 

  زلتوى ادلادة .2

مثل يف الباب األوؿ  ،ادلؤسراتو  أربعة أبواب الكتاب على حيتوي ىذا
يومياتنا يف "الباب الثالث و  "يومياتنا يف ادلدرسة"الباب الثا ي و  "ساعة"ال

 ينقسم على الغالؼ الباب مث البابيف كل و  "ادلهنةالباب الرابع "و " ادلدرسة
ادلفردات  يدخل إىل احملتوى بثالث فروع وىي أساسية كفاءة رئيسية وكفاءة

ويف أخر الباب يكتب  والتدريبات مث احلوار والتديبات مث الصورة والتدريبات
 .ادلفردات وادلعٌت باللغة اإلندونيسية

 الغالؼ الباب .أ 
يومياتنا يف مثل " رو صورة ادلناسبة على الباب ادلذك بابيف الغالؼ ال عرضي

وادلناسبة  3102الباحث من ادلنهج  يتبع وادلؤشرات أساسيةوكفاءة  ."البيت
 بادلدخل االتصايل.

  ادلفردات والتدريبات .ب 
مأخوذة من  ادلفردات بياهنا من الوضيحة الصورة أما احملتوى ادلادة فيها

 التدريباتمث يتكلم ب طبق شفهيايدعو ويأمر الطالب بالتالكتاب األساسي 
  .الصورة الفراغمن 
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  والتدريباتاحلوار  .ج 
الطالب بتبيق احلوار القصَت واالتصايل ليسهل الفهم عند  كاتبيدعو ال

أماـ  يأمر الطالب لتبيُت عن الصورةزميلو من الفصل، مث  عتطبيق الكالـ م
وزيادة اخلربة عند الطالب بايتخداـ  ادلادة وتطبيقها الفصل لكي تأكيد الفهم

  .الكالـ الربية
  باللغة اإلندونيسية ادلفردات وادلعٌت .د 

الذين مل  الطالب يساعدل ادلفردات وادلعٌت باللغة اإلندونيسيةيعرض الكاتب 
 ادلعٌت ادلفردات  يعرفوا

 ادلراجع .4
ادلواد التعليمية. وهبذه  تطويرها يف يرصد الباحث فيها ادلراجع اليت قد استخدم

أف يعرفوا ادلراجع الرئيسية ادلستخدمة يف   الطالبالقائمة تساعد على ادلدرسُت و 
 كتابة ىذا الكتاب.

 
 تصديق ادلنتج .د 

تلك ادلادة إىل  ، فأعرض الباحثمعارة الكالـمادة  بعد أف صمم الباحث
اخلبَتين دلعرفة أرائهما وتصديقهما عن ادلادة ادلطورة وللحصوؿ على االقًتحات 

للغة  يةتطوير ادلواد التعليموادلداخالت بإعطاء االستبانة. اخلبَت األوؿ ىو زلاضر 
دانياؿ حلمي  جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، الدكتور العربية 

جبامعة  زلاضر تطوير التكنولوجيا التعليمية ادلادة ولغتها، واخلبَت الثا يكخبَت زلتوى 
كخبَت تصميم  األستاذ مكي حسن الك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،موالنا م

 رلاالهما.  يف للتعليم الطويلة اخلربات جيرّبافادلادة. أما حجة اختيارمها ألهنما 
  عرض البيانات من خبَت زلتوى ادلادة ولغتها وربليلها  .0
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بتصديق  دانياؿ حلمي مادة التعليمية ادلطورة إىل الدكتور قدـ الباحث
دانياؿ الدكتور  ولغتها. اختار الباحث زلتوى ادلادةمعيار  ادلادة التعليمية وفق

دلهارة الكفاءة ولديو  تطوير ادلواد التعليم اللغة العربيةألنو قد علم مادة  حلمي
 . الكالـ

 وىذا نتيجة االستبانة األوؿ من خبَت زلتوى ادلادة ولغتها:
  4.4 اجلدول

 من خبري حمتوى ادلادة ولغتها األول التصديق

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 النتيجة سللةاأل

4 

 4 كفاءة رئيسية وكفاءة أساسيةمناسبة   دقة احملتوى
 2 ة احلاجات عند الطالبناسبم

 2 ادلواد التعليمية مناسبة احلاجات
 4 نافع لزيادة ادلعلومات
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 4 مناسبة احملتوى ادلادة على ادلستوى الطالب ادلادة
 2 دقة ادلضطونة

 2 دقة ادلادة
 4 ةلغة سليم

 4 عرض ادلادة
 4 كتابالوصف وجود  وصف التعلم 3

 2 كتابالوصف وضوح 
 34 احملصولةجمموعات النتيجة 

من  سبعةبندا اّتضح من اجلدوؿ أف اخلبَت أعطى تقدير "جيد جدا" 
نافع لزيادة  ،كفاءة رئيسية وكفاءة أساسيةمناسبة  بندا، ىي:  أحد عشر
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مناسبة احملتوى ادلادة على ادلستوى الطالب، لغة سليمة، عرض ، ادلعلومات
 .كتابالوصف وجود ، ادلادة

ة ناسبم بندا، وىي: أحد عشرمن  بندا مخسةوقدـ اخلبَت تقدير "جيد" 
دقة  ،دقة ادلضطونة ،ادلواد التعليمية مناسبة احلاجات ،احلاجات عند الطالب

مناسبة  ،يناسب إعداد التدريبات دبستوى الطلبة ،كتابالوصف وضوح  ،ادلادة
 ،استخداـ اللغة السليمة اخلبَت ميقدتو . ادلدخل االتصايل ادلادة على أساس

 اختيار النصوص أو األمثلة ادلناسبة.
ومل يكن يف ىذا التصديق عنصر من عناصر التحكيم قدـ لو اخلبَت 

 بتقدير "مقبوؿ ".
 أما نتيجة البيانات من استبانة خبَت زلتوى ادلادة ولغتها كما يلي: 

  4.2 اجلدول
 من خبري حمتوى ادلادة ولغتها األوىل نتيجة االستبانة

 النتيجة التقدير الدرجة
 34 = 0   4 جيد جدا 4
 07 = 7   2 جيد 2
 - ضعيف 3
 - مقبوؿ 0

 ادلادة ادلطورةالرمز دلعرفة نتائج تصديق اخلبَت يف تقومي  واستخدـ الباحث
 وىو: أساس ادلدخل االتصايلعلى 

  
   

  
      

  
  

  
           

أف النتيجة من استبانة خبَت  ن نتيجة االستبانة احملصولة، عرؼ الباحثم
أف ىذه  فتفسَت ىذا التقدير ىوزلتوى ادلادة ولغتها ىي يف التقدير "جيد". 
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ادلدرسة ادلتوسطة يف  مهارة الكالـ وديكن استخدامها يف تعليم ادلادة ادلطورة صاحل
 .جناجنوؾ جنروجنوتاإلسالمية احلكومية 

 رلاؿ تصميم ادلادةعرض البيانات من خبَت  .3
بتصديق  األستاذ مكي حسنادة التعليمية ادلطورة إىل ادل الباحثقدـ 

األستاذ مكي  . اختار الباحثرلاؿ تصميم ادلادة معيار ادلادة التعليمية وفق
 3102فهم منهح  ولديو الكفاءة يفتطوير التكنولوجيا ألنو قد علم مادة  حسن

 .تعليم اللغة العربية رلاؿيف 
 :رلاؿ تصميم ادلادة  من خبَت الثا ي وىذا نتيجة االستبانة

 4.3اجلدول 
 جمال تصميم ادلادةمن خبري  الثاين التصديق

العناصر  الرقم
 للتحكيم

 النتيجة سللةاأل

4 

تصميم 
 ادلنتج

 4 نقض الرغبة الطالب يف التعلم
 4 قراءةبالوضوح الكتابة وسهل 

 2 للمستوى الطالب تصميم الكتابمناسبة 
 4 نقض الغالؼ
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 4 استخداـ اخلطوط الكتابة التخطيط
 4 التخطيط اخلطوات

 4 الصورة
 2 متحدة األلواف

 2 الرواية غَت اجلمادة النظرة 3
 4 وجود الفراغ
 4 مجلة قصَتة
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 4 اكمل الصفحة إىل احملتوى الكتاب خلقة 4
 4 حجم الكتاب سهل بقراءتو

 4 العفن واضح
 4 الكتابة صوابة

 4 كتاب فتحو بسهولة
 64 جمموعات النتيجة احملصولة

 بنود من أف اخلبَت أعطى تقدير "جيد جدا" مثانية اّتضح من اجلدوؿ
 وسهل الكتابة وضوح، التعلم يف الطالب الرغبة نقضبندا، ىي: ثالثة عشرة 

، الغالؼ نقض ،ادلدخل االتصايلترتيب تقدمي ادلواد تعتمد على أساس  ،بالقراءة
 مجلة، الفراغ وجود، الصورة، اخلطوات التخطيط، الكتابة اخلطوط استخداـ

 العفن، بقراءتو سهل الكتاب حجم، الكتاب احملتوى إىل الصفحة اكمل، قصَتة
 .بسهولة فتحو كتاب،  صوابة الكتابة، واضح

 مناسبة بندا، وىي: ثالثة عشرة من بندا ثالثةوقدـ اخلبَت تقدير "جيد" 
   .اجلمادة غَت الرواية، األلواف متحدة، الطالب للمستوى الكتاب تصميم

ومل يكن يف ىذا التصديق عنصر من عناصر التحكيم قدـ لو اخلبَت 
 مقبوؿ ".ضعيف و بتقدير "

 أما نتيجة البيانات من استبانة خبَت زلتوى ادلادة ولغتها كما يلي: 
  4.4 اجلدول

 تصميم ادلادةيف جمال من خبري  األوىل نتيجة االستبانة
 النتيجة التقدير الدرجة

 73 = 02   4 جيد جدا 4
 5 = 2  2 جيد 2
 - ضعيف 3
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 - مقبوؿ 0
مهارة مادة الرمز دلعرفة نتائج تصديق اخلبَت يف تقومي  واستخدـ الباحث

 وىو: أساس ادلدخل االتصايلعلى  الكالـ
  

   

  
      

  
  

  
           

 أف النتيجة من استبانة خبَت  احملصولة، عرؼ الباحثاالستبانة من نتيجة 
أف ىذه  فتفسَت ىذا التقدير ىو". جداىي يف التقدير "جيد رلاؿ تصميم ادلواد 
ادلدرسة ادلتوسطة يف  مهارة الكالـ وديكن استخدامها يف تعليم ادلادة ادلطورة صاحل

 .جناجنوؾ جنروجنوتاإلسالمية احلكومية 
 مدّرسة اللغة العربيةعرض البيانات من  .2

أساس على  "ىيا نتكلم"ادلادة ادلطورة، كتاب  بعد أف حسن الباحث
اللغة العربية يف تلك فأعرض الباحث ذلك الكتاب إىل مدّرسة  ادلدخل االتصايل

ادلدرسة يف  ثامنالفصل ال طالبادلدرسة دلعرفة رؤيتو عن الكتاب قبل تطبيقو إىل 
نتيجة االستبانة من  وىذه. جنروجنوت جناجنوؾادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 اللغة العربية مدّرسة 
  4.5اجلدول 

 من مدّرسة اللغة العربية  االستبانة

 الرقم
العناصر 
 للتحكيم

 النتيجة سللةاأل

4 

 4 اكماؿ احملتوى ادلادة ادلادة
 2 ادلادةة ناسبم
 4 صحيح احملتوى ادلادةت

 4 استخداـ اللغة
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 4 تصميم الكتاب جذاب للتعليم ادلادة
 4 ةبناسبة تصميم الكتاب للمستوى الطلم

 4 الكتابة يف الكتاب واضحة وسهلة
 4 نباهالغالؼ 

وصف  3
 التعلم

 2 سهولة استخداـ الكتاب يف الدراسة
 4 اىتماـ الكتاب لتعليم مهارة الكالـ

 38 جمموعات النتيجة احملصولة
 بنود من مثانية   أعطى تقدير "جيد جدا"  مدّرسةاّتضح من اجلدوؿ أف 

، اللغة استخداـو ، ادلادة احملتوى صحيحتو ، اكماؿ احملتوى ادلادةبندا، ىي: عشرة 
، الطلبة للمستوى الكتاب تصميم مناسبةو  ،للتعليم جذاب الكتاب تصميمو 
 مهارة لتعليم الكتاب اىتماـو ، نباه الغالؼو ، وسهلة واضحة الكتاب يف الكتابةو 

 .الكالـ
مناسبة  بندا، وىي: عشرة من ف اثنافتقدير "جيد" بندا ادلدّرسةوقدـ 

  .سهولة استخداـ الكتاب يف الدراسةو ، ادلادة
يم قدـ لو اخلبَت بتقدير ومل يكن يف ىذا التصديق عنصر من عناصر التحك

 مقبوؿ "."ضعيف و 
 كما يلي:  مدّرسة اللغة العربية أما نتيجة البيانات من استبانة من
  4.6اجلدول 

  اللغة العربية من مدّرسةنتيجة االستبانة 
 النتيجة التقدير الدرجة

 23 = 5   4 جيد جدا 4
 0 = 3  2 جيد 2
 - ضعيف 3
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 - مقبوؿ 0
مهارة مادة يف تقومي  مدّرسالرمز دلعرفة نتائج تصديق  واستخدـ الباحث

 وىو: االتصايل أساس ادلدخلعلى  الكالـ
  

   

  
      

  
  

  
           

أف النتيجة من استبانة  االستبانة احملصولة، عرؼ الباحثمن نتيجة 
أف ىذه  فتفسَت ىذا التقدير ىوىي يف التقدير "جيد جدا".  اللغة العربية مدّرسة

ادلدرسة ادلتوسطة  مهارة الكالـادلادة ادلطورة صاحل وديكن استخدامها يف تعليم 
يعٍت إعطاء  ،التعديالتأي التصحيحا و  .جناجنوؾ جنروجنوتاإلسالمية احلكومية 

ادلطور حسب ربليل  مهارة الكالـادة ادلطورة بعد معرفة نقصاف مادة ادلربسُت 
 تقومي من التجريبة. و 
 

 ادلنتج صحيحت .ه 
 أساس ادلدخلعلى  بعد أف قدـ الباحث مادة اللغة العربية ادلطورة

ين البيانات من اقًتاحات اخلرب  لباحثا حصل إىل اخلبَتين، االتصايل
وتعليقاهما. فاخلطوة التالية تعٍت التحسينات، وتكوف بتحسُت ادلادة ادلطورة عن 

 ين.اص ادلوجودة حسب التصديق من اخلرب األخطاء والنق
  4.7اجلدول 

 اخلطيلاتمن  صحيحالت
 التصحيح ادلادة بعد ادلادة قبل التصحيح الرقم
هتمي بصحة الًتكيب يف يأف  0

 الكتابة الكلمة فالكلمة
إىل الكتابة  قد صحح الباحث

 الصحيحة
العبارة الىت ربتاج فيو يعرض قد  شكل العبارة الىت ربتاج إليهايأف  3
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 الكتاب

العربية بُت الكتابة  استقامة 2
 اإلندونيسيةو 

العربية بُت الكتابة  يستقم قد
 واإلندونيسية

 ًتتب مستويات ادلادةي قد أف ترتب مستويات ادلادة 4
 

 التجربة الفردية .و 
 رة إىل اجملموعة ادليدانية، فجرب الباحثادلادة ادلطو  جيرب الباحثقبل أف 

بادلادة ادلطورة على اجملموعة  . وقاـ الباحثطالب 7ادلادة إىل اجملموعة احملدودة ىي 
حسب  ىا الباحثطور احملدودة. ولقد قامت اجملموعة احملدودة بتصحيح ادلادة اليت 

 لتطوير ادلادة التعليمية يف االستبانة كما يلي: حثعناصر اليت عينتو البا
 

  4.8اجلدول 
 جربة الفرديةالتمن  نتيجة االستبانة

 األسللة الرقم
 اإلجابة

 ال أحيانا نعم

 - 0 4 ىل أنت ربب أف تتعلم اللغة العربية ؟ 0
 - 31 51 الدرجة يف ادلائة )%( 
 - 2 3 ة عندما تدرس اللغة العربية ؟ /ىل أنت سعيد  3

 - 01 41 الدرجة يف ادلائة )%( 

 - 7 - ىل تستطيع أف تتكلم اللغة العربية؟ 2

 - 011 - الدرجة يف ادلائة )%( 

 - 0 4 صعبة؟ عندؾ اللغة العربيةىل تعلم  4
 - 31 51 الدرجة يف ادلائة )%( 
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 يف ادة التعليمية للتعبَت الشفهيىل فهمت ادل 7
 درس اللغة العربية ؟  

4 0 - 

 - 31 51 الدرجة يف ادلائة )%( 
اللغة التعليمية ادلصممة لدرس ادة ادلىل  0

 العربية جذابة؟
2 3 - 

 - 41 01 الدرجة يف ادلائة )%( 
اللغة التعليمية ادلصممة لدرس ادة ادلىل  5

 العربية متنوعة؟

4 0 - 

 - 31 51 الدرجة يف ادلائة )%( 
ىل فهمت بعد أف تتعلم اللغة العربية بالطريقة  5

 ادلستخدمة ؟
2 3 - 

 - 41 01 الدرجة يف ادلائة )%( 
 وسيلةاللغة العربية بعد تعلمها بالىل فهمت  5

 ؟ ادلستخدمة 
2 3 - 

 - 41 01 الدرجة يف ادلائة )%( 
تستطيع على القياـ بالوظيفة اليت أعطاىا ىل  01

 ؟ لك ادلدرس

4 0 - 

 - 31 51 الدرجة يف ادلائة )%( 
 

 رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية .0

حيبػوف مهػارة الكػالـ  ٪31و حيبوف مهارة الكالـ ٪51إف معظم الطلبة 
 يف تعليم اللغة العربية. أحيانا

 شعور الطلبة يف تعليم اللغة العربية .3
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قػد اليشػعروف  ٪ 41اختلف الطلبة يف ىذه النقطػة إىل ثالثػة آراء وىػي 
يشػعروف يف السػعادة عنػد تعلػيم  ٪01بالسعادة يف تعليم اللغة العربية و 

 اللغة العربية.
 العربية اللغة تكلم يف الطلبة قدرة .2

 .أحيانا العربية اللغة التكلم على يستطيعوف( ٪011) الطلبة مجيع إف
 العربية اللغة تعلم صعوبة .4

 أف علػػى اتفقػوا( ٪51) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 يف ببعضػها الصعوبة يشعروف ٪31و العربية اللغة تعلم يف صعوبة لديهم
  .العربية اللغة تعلم

 ادلطورة ادلادة فهم على الطلبة قدرة .7

 أف علػػى اتقفػوا( ٪51) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 ادلػادة ىػذه يفهمػوف ٪31 و عنػدىم مفهومػة الباحػث أعػدىا الػيت ادلادة

  .بعضها ادلطورة

 ادلطورة ادةادل جاذبية .0

 أف علػػػى اتفقػػػوا( ٪01) الطلبػػػة كػػػل أف الباحػػػث وجػػػد الناحيػػػة ىػػػذه يف
  ٪41و عنػػدىم جذابػػة الباحػػث أعػػدىا الػػيت الكػػالـ دلهػػارة تعليميػػة مػػادة

 .بعضها من جذابة

 ادلطورة ادلادة تنوعة .5

 أف علػػى اتفقػوا( ٪51) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 يتفقػػوف( ٪31) وبعضػهم اليوميػة وميػوذلم بػػرغبتهم متوافقػة ادلطػورة ادلػادة

 .بيعضها

 ادلطورة ادلادة يف ادلستخدمة الطريقة .5
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  أف علػػى اتفقػوا( ٪01) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 و الكػالـ مهػارة تعلػم يف تسػاعدىم ادلطػورة ادلػادة يف ادلستخدمة الطريقة

 يف ادلسػػػتخدمة الطريقػػػة ىػػػذه مسػػػاعدة علػػػى أحيانػػػا اليتفقػػػوف قػػػد 41٪
 .تعلمهم

 الوسيلة ادلستخدمة يف ادلادة ادلأعدة .5
( اتفقػوا علػػى أف ٪01يف ىػذه الناحيػة وجػد الباحػث أف معظػم الطلبػة )

% اتفقػوا 41الوسيلة ادلستخدمة مل تساعدىم على فهم ادلادة ادلأعػدة و
  على أف الوسيلة ادلستخدمة يف ادلادة ادلأعدة مناسبة.

 التقومي ادلستخدـ يف ادلادة ادلأعدة .01
( اتفقػوا علػػى أف ٪51يف ىػذه الناحيػة وجػد الباحػث أف معظػم الطلبػة )

مل يقػػدروا علػػى  ٪31ادلػػادة ادلأعػػدة مناسػػب ذلػػم والتقػػومي ادلسػػتخدـ يف 
 القياـ بالوظيفة يف ىذه ادلادة ادلأعدة.

 
 4.9 اجلدول

 ادلعيار لتصوير الدرجات للمستجيب
 التقدير مسافة حتديد النتيجة الرقم

0 50 ٪ - 011 ٪ 
، ديكن استخدامها بدوف جيد جدا
 التصحيح

بالتصحيح مقبوؿ، ديكن استخدامها  ٪ 51 - ٪ 00 3
 البسيط

ناقص، ال ديكن استخدامها يف التعليم  ٪ 01 - ٪ 40،0 2
 أحسن

 ضعيف، ال جيوز أف يستخدمها  ٪ 41 - ٪ 30 4
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 ضعيف جدا، ال جيوز أف يستخدمها  31٪ - 1،1٪ 7
 

النتيجة  ادلئوية من مجيع االستبانات فحصل الباحثأما بالنسبة 
ىذه ادلادة ادلطورة "جيد جدا"،  . وىذا يدؿ على أف قبوؿ ادلستجيب011%

يف  ثامنال لفصلل مهارة الكالـادة ديكن استخدامها لتعليم دبعٌت أف ىذه ادل
 .جناجنوؾ جنروجنوتادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة 

 
 ادلنتجتصحيح  .ز 

يعٍت إعطاء ربسُت مادة اللغة العربية ادلطورة بعد  ،تعديالتأي تصحيحا و 
 تقومي من التجربة.للغة العربية ادلطور حسب ربليل و معرفة نقصاف مادة ا

 
 التجربة ادليدانية .ح 

يف  للطالباالستبانة  ربة ادلادة ادلطورة، وزع الباحثبتج بعد أف قاـ الباحث
ادلطورة  مهارة الكالـدلعرفة آرائهم عن مادة  وعددىم ثالثوف طالبا ثامنالفصل ال

 . أساس ادلدخل االتصايلب
ادلدرسة ادلتوسطة  ثامنيف الفصل ال للطالبىذه نتيجة االستبانة من و 

 كما يلي: جناجنوؾ جنروجنوتاإلسالمية احلكومية 
 

   4.40اجلدول
 التجربة ادليدانيةنتيجة االستبانة من 

 األسللة الرقم
 اإلجابة

 ال أحيانا نعم

 - 05 02 ىل أنت ربب أف تتعلم اللغة العربية ؟ 0
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 - 7035 4232 )%( ادلائة يفالدرجة  
 - 30 4 ة عندما تدرس اللغة العربية ؟ /ىل أنت سعيد  3

 - 5035 0232 )%( يف ادلائةالدرجة  

 - 21 - ىل تستطيع أف تتكلم اللغة العربية؟ 2

 - 011 - )%( يف ادلائةالدرجة  

 - 7 37 صعبة؟ عندؾ ىل تعلم اللغة العربية 4
 - 0035 5232 )%( يف ادلائةالدرجة  
ىف درس اللغة  ادة التعليمية للتعبَت الشفهيىل فهمت ادل 7

 العربية ؟  

05 03 - 

 - 41 01 )%( يف ادلائةالدرجة  
اللغة العربية التعليمية ادلصممة لدرس  ادة ادلىل  0

 جذابة؟
30 5 - 

 - 21 51 )%( يف ادلائةالدرجة  
اللغة العربية التعليمية ادلصممة لدرس  ادة ادلىل  5

 متنوعة؟

05 03 - 

 - 41 01 )%( يف ادلائةالدرجة  
ىل فهمت بعد أف تتعلم اللغة العربية بالطريقة  5

 ادلستخدمة ؟
2 35 - 

 - 27 07 )%( يف ادلائةالدرجة  
اللغة العربية بعد تعلمها بالطريقة ىل فهمت  5

 ؟ ادلستخدمة 
05 00 - 

 - 2035 0232 )%( يف ادلائةالدرجة  
تستطيع على القياـ بالوظيفة اليت أعطاىا لك ىل  01

 ؟ ادلدرس

30 5 - 
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 - 21 51 )%( يف ادلائةالدرجة  
 

 رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية .0

حيبػػوف مهػػارة  ٪7035و حيبػػوف مهػػارة الكػػالـ ٪4232إف معظػػم الطلبػػة 
 يف تعليم اللغة العربية. الكالـ أحيانا

 اللغة العربيةشعور الطلبة يف تعليم  .3

قػػػػػػد  ٪ 0232اختلػػػػػػف الطلبػػػػػػة يف ىػػػػػػذه النقطػػػػػػة إىل ثالثػػػػػػة آراء وىػػػػػػي 
يشػػػػػػعروف يف  ٪5035اليشػػػػػػعروف بالسػػػػػػعادة يف تعلػػػػػػيم اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة و 

 السعادة عند تعليم اللغة العربية.
 العربية اللغة تكلم يف الطلبة قدرة .2

.أحيانػا العربيػة باللغػة الػتكلم علػى يستطيعوف( ٪011) الطلبة مجيع إف
 العربية اللغة تعلم صعوبة 

 علػػى اتفقػػوا( ٪5232) الطلبػػة معظػػم أف الباحػػث وجػػد الناحيػػة ىػػذه يف
 الصػػػػعوبة يشػػػػعروف ٪0035و العربيػػػػة اللغػػػػة تعلػػػػم يف صػػػػعوبة لػػػػديهم أف

  .العربية اللغة تعلم يف ببعضها

 ادلطورة ادلادة فهم على الطلبة قدرة .4

 أف علػػى اتقفػوا( ٪01) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 ادلػادة ىػذه يفهمػوف ٪41 و عنػدىم مفهومػة الباحػث أعػدىا الػيت ادلادة

  .بعضها ادلطورة

 ادلطورة العربية اللغة مادة جاذبية .7

 أف علػػػى اتفقػػػوا( ٪01) الطلبػػػة كػػػل أف الباحػػػث وجػػػد الناحيػػػة ىػػػذه يف
  ٪41و عنػػدىم جذابػػة الباحػػث أعػػدىا الػػيت الكػػالـ دلهػػارة تعليميػػة مػػادة

 .بعضها من جذابة

 ادلطورة ادلادة تنوعة .0
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 أف علػػى اتفقػوا( ٪51) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 يتفقػػوف( ٪21) وبعضػهم اليوميػة وميػوذلم بػػرغبتهم متوافقػة ادلطػورة ادلػادة

 .بيعضها

 ادلطورة ادلادة يف ادلستخدمة الطريقة .5

  أف علػػى اتفقػوا( ٪01) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 العربيػػػػة اللغػػػػة تعلػػػػم يف تسػػػػاعدىم ادلطػػػػورة ادلػػػػادة يف ادلسػػػػتخدمة الطريقػػػػة
 ىذه مساعدة على أحيانا اليتفقوف قد ٪41 و الكالـ مهارة يف خاصة
 .تعلمهم يف ادلستخدمة الطريقة

 ادلطورة ادلادة يف ادلستخدمة الوسيلة .5

 أف علػػى اتفقػوا( ٪07) الطلبػة معظػم أف الباحػث وجػد الناحيػة ىػذه يف
 اتفقػػوا ٪27و ادلطػػورة ادلػػادة فهػػم علػػى تسػػاعدىم مل ادلسػػتخدمة الوسػػيلة

 .مناسبة ادلطورة ادلادة يف ادلستخدمة الوسيلة أف على
 الوسيلة ادلستخدمة يف ادلادة ادلأعدة .5

( اتفقػػوا علػػى ٪0232يف ىػػذه الناحيػػة وجػػد الباحػػث أف معظػػم الطلبػػة )
% 2035تساعدىم على فهم ادلػادة ادلأعػدة وأف الوسيلة ادلستخدمة مل 

  اتفقوا على أف الوسيلة ادلستخدمة يف ادلادة ادلأعدة مناسبة.
 التقومي ادلستخدـ يف ادلادة ادلأعدة .01

( اتفقػوا علػػى أف ٪51يف ىػذه الناحيػة وجػد الباحػث أف معظػم الطلبػة )
 مل يقػػدروا علػػى ٪21التقػػومي ادلسػػتخدـ يف ادلػػادة ادلأعػػدة مناسػػب ذلػػم و

 القياـ بالوظيفة يف ىذه ادلادة ادلأعدة.
. 011٪النتيجة  ادلئوية من مجيع االستبانات فحصل الباحثأما بالنسبة 

"، دبعٌت أف ىذه جيد حداىذه ادلادة ادلطورة " الطالبوىذا يدؿ على أف قبوؿ 
بدوف ربسينها. ومن ىذه نتيجة اللغة العربية  ادة ديكن استخدامها لتعليم مادةادل
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االستبانة، ديكننا أيضا أف نالخص أف استخداـ ىذا الكتاب ادلطور أعطى األثر يف 
 .اللغة العربية لتعليم مادة الطالباىتماـ 

 
 تصحيح ادلنتج .ط 

ادلطور  مهارة الكالـيعٍت إعطاء ربسُت مادة  ،أي التصحيحا والتعديالت
 ربة.من التجتقومي ادلطورة حسب ربليل و مهارة الكالـ بعد معرفة نقصاف مادة 

  
 ج النهائياإلنتا  .ي 

إىل خطوات  وصل الباحث ،التطوير مما سبقبعد مجيع إجراءات البحث و 
تعليم نتاج مناسبا ومطابقا استخدامها لدبعٌت ىذا اإل ،األخرة وىي اإلنتاج النهائي

ادلدرسة ادلتوسطة يف  ثامنللفصل ال على أساس ادلدخل االتصايل مهارة الكالـ
 .جناجنوؾ جنروجنوتاإلسالمية احلكومية 

 
تنيمة يف  ادلدخل االتصايلعلى أساس  ادلواد التعليمية فعالية:  ينادلبحث الثا

 جنروجنوت جناجنوكاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة ب مهارة الكالم
 حتليلها التعدي مع عرض البيانات من االختبار القبلي و  .أ 

ادلدرسة ادلتوسطة  ثامنيف الفصل ال للطالبهبذه التجربة  الباحثقاـ 
نتيجة  الباحث حصل. طالبا 21، وعددىم جناجنوؾ جنروجنوتالمية احلكومية اإلس

قبل قبل تطبيق ادلادة ادلطورة  ىا الباحثالذي عقد والبعدي التجربة باالختبار القبلي
باستخداـ  هارة الكالـيف م الطالبة قدرة دلعرفتطبيق ادلادة ادلطورة وبعد 
ادلوجود يف  "ىيا نتكلم" على أساس ادلدخل االتصايل الذي طوره الباحثالكتاب

نتيجتهم كما يف  الباحث ىذا االختبار فوجد وبعد أف قاـ الباحثتلك ادلدرسة. 
  اجلدوؿ التايل:
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  4.44اجلدول 
 عند الطلبة والبعدي نتيجة االختبار القبلي

 البعدي القبلي االسم الرقم
 57 07 أِدىلى الجوبا خَتية 0
 07 01 أمَت احلبيب أمل شاه 3
 57 07 أي نايا فاربة 2
 57 07 بنيت ليلة الفطرية 4
 57 07 ديوي نور احلارمسا 7
 57 07 دينا إسالمية 0
 51 01 إيكا فرايوجي 5
 51 01 فاراديبا إمسة ادلوىل 5
 57 07 فَتدا قرَّة أعيوف 5
 57 07 إمراءة اللطفية 01
 51 01 إنتاف فريهاتيٍت خَت الرمضا ي 00
 57 01 خَتة ادلداومة 03
 57 01 كوماال سيفتيانيت سامسيتا راتيو 02
 51 01 زلمد شكرا معمـو 04
 51 07 زلمد جيدا فوجي ؼ. 07
 57 57 مولدا الروميشا 00
 51 07 مفتاح اجلنة 05

 51 01 زلمد يزيد الرحيم 05

 51 07 زلمد ىادي فورناما 05
 57 01 نيلى فطريا ي 31
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 51 51 نيلى رمحى الفاطمة 30
 57 51 ناندا دوي فطري  33
 57 01 فوفوت أييل يونيار 32

 57 01 ريسا أناندا يوانيتا 34

 57 01 ريياف فضلي 37
 51 01 سفَتا ريزكا زائدا 30
 57 01 سوكما موالنا 35
 51 07 أوأوف عُت الرمحة 35
 57 07 فارينسا شَتيل يوسويناندا فوتري 35
 57 01 وحدانية فردوسي نزوال 21

 تلك النتائج تعتمد على تفاوت النتيجة كما يف البياف التايل:
 4.42اجلدول 

  والبعدي االختبار القبلي نتيجةال تفاوت
 التقدير تفاوت النتيجة الرقم
 ممتاز 011 – 50 0
 جيد جدا 51 – 50 3
 جيد 51 – 00 2
 مقبوؿ 01 – 70 4
 ضعيف 71 – 01 7

 

 البيانات من االختبار القبلي والبعدي وحتليلها .ب 
ار القبلي واالختبار البعدي البيانات من االختب الباحث حصلبعد أف 

بالربنامج  t-testاختبار  على الرمز اإلحصائي تلك النتائج باستخداـ فحلل الباحث
SPSS درجة الفرؽ بُت  دلعرفةو  ادلادة التعليمية ادلطورة فعاليةدلعرفة  اسوبيف احل
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كما يف  t-testنتيجة االختبار  . وحصل الباحثاالختبار القبلي واالختبار البعدي
 اجلدوؿ التايل:

   4.43 اجلدول 
 نتائج االختبار القبلي والبعديحصول 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test 63.17 30 3.824 .698 

Post Test 82.17 30 8.972 1.638 

 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test & Post Test 30 .321 .084 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pre Test - 

Post Test 
-19.000 8.550 1.561 -22.193 -15.807 -12.172 29 .000 

بُت  الطالبأف ىناؾ ارتفاع القيمة لدى  اجلدوؿ السابق اتضح من
أساس ادلدخل على  ليل رأينا أف تلك ادلادة ادلطورةاالختبارين، ومن ذلك الد

 . مهارة الكالـيف مادة  ثامنالفصل ال طالبكفاءة   لتنميةذلا أثر  االتصايل
اليت اللغة العربية اليت قدمها الباحث ىي أف مادة  البحث فرضيةدلا كانت 

فعالة  جناجنوؾ جنروجنوتادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  ىا الباحثأعد
، فأصبح ادلعيار لتصديق مهارة الكالـيف مادة  الطالب مهارة الكالـ عند نميةلت

 ذلك الفرض ىو:
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فالفرض إذا كانت نتيجة التائي احلسايب أكرب من نتيجة التائي يف اجلدوؿ  .0
فعالة  الباحث طورىاطورة اليت ادل مهارة الكالـ مقبوؿ، وىذا يعٍت أف مادة

 . العربية الكالـ يف الطالب مهارة الكالـ عند لتنمية
فالفرض من نتيجة التائي يف اجلدوؿ إذا كانت نتيجة التائي احلسايب أصغر  .3

فعالة  الباحث طورىاادلطورة اليت مقبوؿ، وىذا يعٍت أف مادة مهارة الكالـ 
  .الكالـ العربية يف الطالب مهارة الكالـ عند لتنمية

البيانات  فرضية البحث بذلك ادلعيار، عرض الباحث ترب الباحثخيقبل أف 
 اآلتية: 
 (df = N-1) 35درجة احلرية احملصولة من معادلة ىي  (أ 
 ٪7أو  1317درجة التوزيع يف تاء اجلدوؿ على مستوى التصديق  (ب 

 03055( ىي 35لدرجة احلرية احملصولة )
 الدرجة احملصولة من التائي احلسايب ىي  (ج 

 
03055 < 033053 

 
( 033053من العرض السابق أف نتيجة التائي احلسايب ) حصل الباحث

(. ىذا 03055) ٪7أو  1317أكرب من نتيجة التائي يف اجلدوؿ على مستوى 
 طورىااليت  مهارة الكالـيدؿ على أف الفرض مقبوؿ. وأيدت ىذه النتيجة أف مادة 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف  الطالب نمية مهارة الكالـ عندفعالة لت ثالباح
  .جناجنوؾ جنروجنوتاحلكومية 
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 مناقشة نتائج البحث:  لثادلبحث الثا
 ادلدخل االتصايل يف تنيمة مهارة الكالمعلى أساس  ادلواد التعليميةتطوير  .أ 

  جناجنوك جنروجنوتاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة ب
ركز الباحث يف عملية تصميم ادلنتج يعٍت مادة مهارة الكالـ على أساس 
ادلدخل االتصايل. ىذه ادلادة ىي ادلادة ادلطورة من مادة اللغة العربية اليت قررها وزارة 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت الشؤوف الدينية اإلندونيسية يف 
 بادلدخل االتصايل الكتاب من ىذا ادلنتج ىي "ىيا نتكلم" وصنعتها. اسم جناجنوؾ

ألف الكتاب يهدؼ على الكالـ العربية االتصالية. استخدمت ىذه ادلادة بادلدخل 
االتصايل كي يكن الطالب أف يطبقوىا ويستخدموىا للتعلم مهارة الكالـ ويف يومية 

الكتاب باللغة العربية  الطالب باىتماـ أساس اللغة وىو أداة االتصايل. ُتكتب ىذا
 بزيادة الكتابة اإلندونيسية قليال. 

 عامة على النحو التايل: مهارة الكالـ ادلادة التعليمية يف مادة  صمم الباحث
ألف الكتاب ىو نظرية  عموديا A5حجم الكتاب  استخدـ الباحث .0

الفروع ليس نظرية الوحدة ولذلك قصَت بأربعة أبواب للكالـ 
 . االتصايل

ؼ العربية واحلروؼ احلروؼ ادلستخدمة يف ىذا الكتاب ىي احلرو  .3
اإلندونيسية ادلستخدمة يف الكتاب و  العربية أما احلروؼاإلندونيسية. 

منها  Segoe UI ىي احلروؼ اليت ليس ذلا التعليق لكل أطرافها
، 05، وللموضوع اجلزئي حجمو 45للموضوع الرئيسي وحجمو 

 Sakkalحلروؼ العربية ادلستخدمة ىي . وا05وحملتوى ادلادة حجمو 

Majalla 30، حملتوى ادلادة 53 الباب بأنواع احلجم، للموضوع ،
للكتابة  05و 30 ادلفردات دوؿ، وجل21أو  30للصورة 
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بإعطاء  ولضغط زلتوى ادلادة ادلهم استخدـ الباحث. اإلندونيسية
 .بسهل والنقض كي تضع االتصالية للكالـ األلواف أو اخلط األسفل

ثالث طالبا يتحدثوف غالؼ ادلادة بالصورة ادللونة فيها  تقدـ الباحث .2
. وكذلك تقدـ زلتوى ادلادة ملونة أيضا. يتكوف غالؼ يف ادلدرسة

ادلدرسة ، الصورة من تاب من موضوع الكتاب، اسم الكاتبالك
وؾ ويهتم على االتصايل ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجن

 يف التعليم.
أف يستخدموىا للتعلم الذايت،  الطالبادلادة اليت متكن  طور الباحث .4

 .يف ادلدرسة كاف أو يف البيت
االتصايل يف تنمية ادلواد التعليمية يف الكتاب بادلدخل  رتب الباحث .7

ادلفردات للتعريف ويضع يف اجلملة الذي حيتوي فيو  مارة الكالـ
مث احلوار القصَت بُت طالبُت مث الصورة لتبُت والتدريبات يف كل  ربريريا

البحث مباشرة للممارسة واآلخر اجلدواؿ للمفردات اليت مل يعرفوا 
كيفية ترتيب ادلادة كما ترتيب ادلادة يف   يتبع الباحث الطالب هبا.

. وتلك التصميم والتطوير مناسب  3102الكتاب للمنهج الدراسي 
 وحسناف يف كتاهبما. (Richard & Rodger)وروغَت  رجياردكما ذكر 

 تفصيليا كما يلي: مادة مهارة الكالـأما تصميم ادلادة التعليمية يف 
تتكوف ىذه ادلادة من العناصر العامة ادلستخدمة يف الكتب، ىي 

 الغالؼ، وادلقدمة، وزلتوى ادلادة والتدريبات وادلراجع.
 الغالؼ .0

ىناؾ العناصر ذبب على اىتمامها يف تصميم غالؼ الكتاب، ىي: 
 الصورة التوضيحية واأللواف وطبع األحرؼ وادلصمم. 

 الصورة التوضيحية (أ 
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يف ىذا اجملاؿ ىي  على أساس ادلمدخل االتصايل التوضيحية الصورة
موضوع التصميم األساسي يف تصميم الغالؼ. إف الغالؼ 

ثالث طالبا يتحدسوا يف  صورة ربية اللغة العادلستخدـ يف كتاب 
. أما حجة اختيار تلك الصورة ألف مستخدمُت ىذه ادلادة ادلدرسة

 درسة. ادل تلك يف الطالبىي 
 األلواف (ب 

أبيض  اختارت ادلصممة األلواف األساسية يف تصميم الغالؼ ىي
ىو اللوف للدافع،  أزرؽ. عند علم النفس اللو ي، وأزرؽ للتصميم
باختيار اللوف  لذا، يرجو الكاتب 0، ولغَتة احلياة.للعمل اإلجيايب

 الطالبكاللوف األساسي يف غالؼ الكتاب إىل أنو سيحث   أزرؽ
 على تعلم ىذه ادلادة. 

ىذا . زرؽىي األبيض واأل الطالبأما اللوف ادلستخدـ يف ازياء 
ادلتوسطة اإلسالمية  درسةادليف  الطالبأزياء  ألف أكثرمناسب 

واحلجة األخرى يف اختيارمها ىي احلكومية لوهنا أبيض وأزرؽ، 
ادلدرسة ادلتوسطة يف  للطالبللتأكيد أف ىذه ادلادة تصمىم 

 . اإلسالمية احلكومية
 أسلوب الطباعة (ج 

يقصد بأسلوب الطباعة ىنا ىو شكل احلروؼ وحجمو ووضعو. يف 
د من اىتمامها، منها اختيار صناعة الغالؼ ىناؾ األمور اليت ال ب

نوع احلرؼ وحجمو ووضعو حىت يقرأ ولو من بعد. احلروؼ 
ادلوضوعة يف الغالؼ ال بد أف تكتب بشكل أوضح حىت يستطيع 

 القارئ أف يقرأىا.
                                                           

1
 Herman Yudiono, "Psikologi Warna Dalam Sampul Buku Non-Fiksi", 

http://www.tipsmenulisbuku.com/psikologi-warna-dalam-sampul-buku-nonfiksi/, diakses pada 28 

november 2016. 

http://www.tipsmenulisbuku.com/psikologi-warna-dalam-sampul-buku-nonfiksi/
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نوع احلرؼ ادلستخدـ يف ىذا الكتاب ىو من أنواع احلروؼ ادلرققة 
يف اسم  03يف موضوع الكتاب، وحبجم  45حبجم  Segoe UIوىو 

مع طالب . وىذا يوافق ما قالو سيتيفو أف احلرؼ ادلناسب الكاتب
ىو نوع احلرؼ ادلرقق. وضع احلروؼ يف ىذا يف صف الثامن 

 الغالؼ يف الوسط حىت يسهل للقارئ أف يقرأىا.
 ىيئة الناتج (د 

ىيئة الناتج ادلقصودة ىي مجع كل العناصر ادلذكورة السابقة. صورة 
لقراءة ىذا  الطالبالغالؼ توضع يف الوسط حىت ذبذب اىتماـ 

 على اللوف  سوادالكتاب. اسم ادلؤلف يوضع يف الزاوية اليمٌت بلوف أ
كلوف أساسي. ويف الزاوية اليسرى شعار ادلدرسة اليت يقاـ فيها أزرؽ  

مكتوب خبط كبَت دليل على  5يف التحت ىناؾ رقم البحث. أما 
 .الثامنالصف  طالبأف مستخدـ ىذا الكتاب ىو 

 ادلقدمة .3
لتقدير، ووصف أنواع ىي كلمة الشكر وا ثالثةتتكوف ادلقدمة من 

 . الكتاب، واحملتويات
شكل احلروؼ يف ادلقدمة نوع شكل احلروؼ اليت  استخدـ الكاتب

. احلجة 03وحجمو  (Times New Romanذلا التعليق لكل أطرافها )
 . الشكل ألف ذلك الشكل رأه الكاتب مرتب ومجيل لقراءتوالختيار ذلك 

احلروؼ ادللونة كي جذابة لقراءها.  ويف احملتويات استخدـ الكاتب
 يف كتابأما الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية يف تلك ادلادة ىي الكفاءة 

اللغة العربية األساسية الذي استخدمت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 فيها.  احلكومية جنروجنوت جناجنوؾ 

 زلتوى ادلادة .2
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وزارة الشؤوف ادلادة التعليمية مناسبة بادلادة اليت قررت  اختار الباحث
، البيت ويومياتنا يف، الساعة، ويومياتنا يف ادلدرسة، ىي الدينية اإلندونيسية

على أف ادلواد التعليمية  نة. بعد أف حصل ادلواد التعليمية، فرتبها الباحثادله
ىي: ادلفردات واحلوار أقساـ دلدخل االتصايل تستند على ثالثة أساس ا

 القصَت والصورة.
تضع بعد ادلبحث مباشرة تتكوف التدريبات يف ىذه ادلادة التدريبة و 

. هدؼ التدريبة لكل األبواب إىل تسهيل دلمارسة الطالب على االتصايل
يف كل . أما التدريبة األخَتة ادلباشرة شفاىيالفهم ادلادة بطريقة  الطالب

يف  الطالب. وىي هدؼ إىل قياس كفاءة األبواب ىي التبيُت عن الصورة
  3فهم ادلادة طوؿ سنة واحدة يف السنة الدراسية.

 ادلراجع .4
ادلادة التعليمية.  تطويريف  كاتبادلراجع ىي ادلصادر استخدمها ال

صدر من الكتاب واإلنًتنت. استخدـ تتكوف ادلصادر من قسمُت ىي ادل
 والتعليمية. أما اإلنًتنت استخدم الكتاب مصدرا لكتابة ادلواد الكاتب

 .  ليأخذ الصور اليت وضع يف الكتاب، مث لّوهنا الكاتب بنفسو
 
 ادلدخل االتصايل يف تنيمة مهارة الكالمعلى أساس  ادلواد التعليمية فعالية .ب 

  جنروجنوت جناجنوكاحلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة ب
بعد أف صمم الباحث مادة اللغة العربية على أساس ادلدخل االتصايل دلهارة 

اخلبَتين إىل ى الباحث ادلادة ادلطورة ، أعطالكالـ وقبل أف ذبرهبا إىل ادلستخدمُت
حصل الباحث النتائج يف تصديق ادلادة وتقييمها من خبَت ف التصديقها وتقييمه

٪، 57بتقدير جيد، ومن خبَت تصميم ادلادة بادلعدؿ %  55 زلتوى ادلادة بادلعدؿ

                                                           
 3(، ص. 3111، )األردف: دار الفالح للنشر والتوزيع، اللغويةاالختبارات زلمد على اخلويل،  3
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 كن استخدامها لتعليم مهارة الكالـالطورة مت ادةادل. دبعٌت أف جدا بتقدير جيد
لكن بتحسينها بسيطا. بعد أف حسن الباحث ادلادة كما  ل الثامنللطالب الفص

طلب اخلبَتين، أعطها إىل اخلبَتين مع االستبانة مرة ثانية كي تصدقها اخلبَتين 
 2 وتقيمها.

مهارة الكالـ على أساس ادلدخل االتصايل مادة  بعد أف صمم الباحث
ىل ادلستخدمُت ذلذا بتجربة تلك ادلادة إ رباء وربسنها، قاـوطورىا وتصدقها إىل اخل

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية طالب يف الفصل الثامن بادلنتج وىي 
 .جناجنوؾ جنروجنوت

االختبار القبلي دلعرفة كفاءة  قبل أف يطبق الباحث ادلادة إىل الطالب، قدـ
فصل شفهيا. وبعد أف ال يف مقابلة الطالبباستخداـ مهارة الكالـ  يف الطالب

االختبار البعدي. أما النتيجة اجملموعة لالختبار القبلي  دة، قدـ الباحثطبقت ادلا
. 53305. والنتيجة لالختبار البعدي ىي02305 ىيطالب يف الفصل الثامن لدى 

. ٪57 بُت االختبارين بالفرؽ الطالبوىذه تدؿ على ىناؾ ارتفاع القيمة لدى 
 . مادة مهارة الكالـيف  الطالب عندمهارة الكالـ  لتنميةدبعٌت أف ىذا ادلادة فعالة 

التائي احلسايب من العرض السابق أف نتيجة  استخلص الباحث
 ٪7أو  1317( أكرب من نتيجة التائي يف اجلدوؿ على مستوى 033053)
(. ىذا يدؿ على أف الفرض مقبوؿ. فطبعا أف مادة مهارة الكالـ اليت 03055)

عند  مهارة الكالـ لتنميةذلا أثر وفعالة طورىا الباحث على أساس ادلدخل االتصايل 
 .جناجنوؾ جنروجنوتادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ب الطالب

 

                                                           
3
 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 

hal. 41 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 

 ملخص نتائج البحث .أ 
اعتمادا على البيانات اليت حصل عليها الباحث مث القيام بتحليلها سواء من 

والبعدي ميكن أن نلخص تائج الطلبة يف االختبار القبلي الدراسة األولية وأم من ن
 نتائج البحث كما يلي:

ادلدخل االتصايل يف تنمية مهارة ادلواد التعليمية على أساس تطوير  إن إجراءات .1
أن النتيجة من  ،دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجنوكبا الكالم

 مدّرسة اللغة العربيةو م ادلواد خبري رلال تصميو  جيد وى ادلادةاستبانة خبري زلت
أن ىذه ادلادة ادلطورة صاحل  . فتفسري ىذا التقدير ىوىي يف التقدير جيد جدا

  .ادلدرسةبتلك مهارة الكالم وميكن استخدامها يف تعليم مادة 

ادلواد التعليمية اجلديدة اليت أعدىا الباحث ذلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة عند  .2
أداء تعبريىم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة ويف قدرهتم 
على استخدام ادلفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارن الباحث بني النتائج اليت 

من العرض السابق أن نتيجة التائي ي، حصل عليها طلبة يف االختبار البعد
( أكرب من نتيجة التائي يف 121172) ىي spss( بالربنامج t-test) احلسايب

 ادةادلفإنو ميكن االستنتاج بأن  (.11699) :5أو  1,5,اجلدول على مستوى 
سطة و على أساس ادلدخل االتصايل يف تنمية مهارة الكالم بادلدرس ادلت التعليمية

 .ألن الفرض مقبول احلكومية جنروجنوت جناجنوك فعاليةاإلسالمية 

 ادلواد التعليمية على أساس ادلدخل االتصايل يف تنمية مهارة الكالمتطوير 
ومستوى  ،بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجنوك ذات فعالية

89 
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العربية سريعا، )ب( أظهر ادلواد ادلسندة إىل :)أ( أظهر الطلبة يف فهم الكالم 
الطلبة يف استخدام اللغة العربية مستويات ممتازة، )ج( زيادة اإلبداع يف التعليم، 
)د( زيادة اخلربة عند الطلبة يف تطبيق مهارة الكالم، )ه( استجاب الطلبة وادلعلم 

 إجيابية لتطبيق مواد التعليم. استناذ إىل نتائج الفعالية ادلذكورة يف أعاله.
 

 توصيات واالقرتحات ال .ب 

 توصيات البحث .1
ىذه ادلادة ادلطورة يستطيع أن يستخدم يف أي ادلدرسة ادلتوسطة لتنمية  (أ 

 مهارة الكالم عند الطالب. 

هتم ادلدرس على وصف الكتاب كي يأن  قبل االستخدام االلكتاب حسن (ب 
 .يكن عملية التعليم ادلناسبة للكالم العربية

يكون دراسة اتصالية حىت ذاكر يف البيت على الطالب ليادلدرس  شريأن ي (ج 
 .الطالب يف الفصليدرس عند 

بأنواع التدريبات إلثراء معرفتهم وتنويع خرباهتم  لبةأن يزود ادلدرس الط (د 
 .مثال يف مهارة الكالم وتوثيق كفاءهتم
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 مقرتحات البحث .2
 بناء على نتائج البحث يقدم الباحث ادلقًتحات اآلتية:

أداة من األدوات  ادلدخل االتصايلإن ادلواد التعليمية دلهارة الكالم على  (أ 
اللغة العربية  نادلهمة يف العملية التعليمية اليت ميكن أن يستفيد منها مدرسو 

 .جناجنوك جنروجنوتبادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 تطويرعلى  ةز ىذا البحث مركّ إن ادلواد التعليمية اليت أعدىا الباحث يف  (ب 
 الفصل لطلبة الكالمهارة دل على أساس ادلدخل االتصايل مادة تعليمية

ادلدخل على أساس  من ادلدرسة ادلتوسطة األوليف السنة الدراسية  ثامنال
تعليمية دلهارة ال وادادل تطوير، فيحسن أن توجد حبوث أخرى لاالتصايل

توسطة، أو حبوث من ادلدرسة ادل التاسعو  السابع الفصل الكالم للطلبة
ادلرحلة االبتدائية  لطلبةتعليمية للمهارات األخرى ال وادادل تطويرأخرى ل

 .ادلتوسطةو 
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 واملصادر قائمة املـراجع
 

 املصادر 
 احلديث الشريف و القرآن الكرمي

 
 املراجع بالعربية

القاىرة: إبراىيم، علية حامد وآخرون. ادلوسوعة ادلرجعية للتعلم، دليل التعلم النشط، 
 .5,,2 ،مركز تطوير ادلناىج وادلواد التعليمية

إدريس جوىر، نصر الدين. السجل العلمي، ادلؤمتر الدويل: اللغة العربية والعودلة وجها 
 .8,,2 ،. ماالنج: جامعة ماالنج احلكوميةلوحو

معجم ادلصطلحات الًتبوية ادلعرفة يف ادلناىج وطرق التدريس،  ،أمحد اللقاين، علي اجلمل
 .1999 ،، القاىرة: عامل الكتب2ط
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Buku ini berisi empat bab materi bahasa Arab tentang Jam, Kegiatan sehari-hari di 

sekolah, Kegiatan sehari-hari di rumah, dan Profesi. Tema yang diambil dalam buku ini 

merujuk pada buku Bahasa Arab Kurikulum 2013 kelas 8 pada semester Ganjil. Materi 

yang dibahas yaitu sederhana dan mudah dipahami. 

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini yaitu pendekatan komunikatif 

interaktif. Belajar bahasa Arab dengan tema yang senyatanya digunakan para siswa 

dalam kehidupan sehari-hari dan secara interaktif sesama mereka dan dengan teks 

percakapan yang relatif pendek-pendek. 

Gambar-gambar yang digunakan dalam buku ini diambil dari internet dengan 

mempertimbangkan kesesuaian gambar dengan tema dan kultur madrasah. Gambar-

gambar tersebut diharapkan dapat memberi motivasi para siswa dan memberi inspirasi 

untuk mengekpresikannya dalam berbahasa Arab. 

Dalam penggunaan buku ini, para guru sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:  

A. Mufrodat 

1. Para siswa menirukan guru kata per-kata secara bergantian; perseorangan 

atau secara berkelompok. 

2. Para siswa dapat mengembangkan mufrodat kedalam ungkapan pertanyaan 

dan jawaban sederhana. 

B. Hiwar 

1. Para siswa diminta untuk memahami percakapan secara utuh. 

2. Para siswa diminta untuk mengungkap percakapan yang tersedia dengan 

teman kelompoknya atau teman sebangkunya secara bergantian. 

3. Para siswa dapat mengganti unngkapan-ungkapan percakapan secara 

mandiri, jika dianggap perlu untuk mengembangkan hiwar agar lebih 

kontektual. 

4. Para siswa menggunakan percakapan dalam kelompoknya dan atau sesama 

teman di kelasnya secara komunikatif 

C. Tadribaat 

1. Para siswa berlatih menggunakan percakapan denngan tema yang telah 

didiskusikan, dengan konteks yang nyata. 

2. Para siswa berlatih mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan tentang tema 

yang telah didiskusikan dalam kelompok secara bergantian. 

3. Para siswa menanggapi dan mengomentari ide, gagasan, dan perasaan yang 

dikemukakan siswa lain dengan komunikatif. 

  

Petunjuk Penggunaan Buku 
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KOMPETENSI DASAR  

 Mengidentifikasi bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan  secara lisan  الساعة 

 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik الساعة dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 

konteks. 

 Mengeksprsikan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam bahasa Arab 

tentang tema : الساعة 
 

INDIKATOR 

 Menirukan langsung bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 Menyebutkan kembali bunyi kata, frase dan kalimat yang diperdengarkan 

 Mengungkapkan kembali isi wacana yang telah didengar. 

 Meringkas secara lisan isi teks dengan Bahasa Arab. 

 Menirukan contoh ungkapan sederhana 

 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 

benar 

 Memperagakan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 

dan merespon dalam teks dialog baik dengan atau tanpa teks. 

 Memperagakan teks hiwar dengan tepat. 

 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikannstruktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 Mengucapkan/menggunakan mufradat dengan tepat dalam berbagai kalimat. 

 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan 

sederhana dengan baik dan benar. 
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ا،ََّهْلَّ.....َّك

ً
َّ:َِّإط

َِّفى1ََّّطَّ ىَّ.....
َ
َهُبَِّإل

ْ
ظ
َ
َذَّج

ْ
ه
َ
ََّهْلَّأ اَّ..... ًَ َّ . ب  ِغٍْ

َ
َّك َػْم،ََّبيِتْي

َ
َّو :

ًضا؟ ًْ اَغِتَّ.....َّاَ َّالؿ 

َّبََّ 2طَّ ََّبْيِتى ......َّ اَغِت َّالؿ  َِّفى ْضَعَؾِت
َ ْ
َّاإلا ى

َ
َِّال َهُب

ْ
ط
َ
َّأ ،

َ
ََّّل :َّ ِػْيض 

ْضَعَؾِت.
َ ْ
َّاإلا ًِ  َغ

ْىِمَّ؟1َّطَّ َّالى  ًَ َّ.....َِّم
َ
اَغت ِمَّالؿ 

َ
َّ:َّه

ىَّ.....2ََّّطَّ
َ
َهُبَِّال

ْ
ط
َ
َّ.....ََّوأ م 

ُ
اَغِتَّ.....َّث ْىِمَِّفىَّالؿ  َّالى  ًَ :َّ.....َِّم

اَغِتَّ.....َّ.....ََّّ َِّفىَّالؿ 
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ْمَعِن
 
ل
َ
ك
َ
ْىَسةِالج ِجَيتصُّ

ْ
يآلا

َ
ِلَمت02-55َحَىال

َ
.ك

50 

  

3



45

ََّّ
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َّ
ً
َماما

َ
َّ Tepatَّج

ُ
ْيِلظ

َ
ْؿد ٌََّBangun 

ْؿَخِدمَُّّ Lebihََّوَّ ٌََّMandi 

َّ
 

َّ Kurangَّإَّل
ُ
أ َخَىض  ًََّWudhu 

َّ
 
َِّهْصف

 

 
 Jam ي

ّ
َصِل ًَُّSholat 

َّ َُّعْبؼ 
 

 
 Jam َّ

ُ
ْلَغأ ًََّMembaca 

َّ
 
ت
َ
اِهُغَّ Menitََّصِكْيل

َ
ظ ًَُّBelajar 

َىاوََّ Subuhََّصَباًخا
َ
د ًٌَََُّّ

ْىعَّ
ُ
ُفط

ْ
َّال

Sarapan 

َهُبَّ Siangََّنَهاًعا
ْ
ظ ًََّPergi 

ُذَّ Soreََّمَؿاءًَّ ِرًْ
َ
ْؿت ٌََّIstirahat 

َّ
ً

ْيل
َ
ْغِحُؼَّ Malam ل ًَ Pulang 

 

  

َشَداث
ْ
ف
ُ
 امل
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اث>>
َ
ْىظ

ُ
ْحف

َ
<<امل

 

َهِبَّ
 
َّالظ ًَ َِّم ًُ َم

ْ
ث
َ
ُذَّأ

ْ
 الَىك

Waktu itu lebih mahal daripada emas. 

َّ

ْحِضَّ
 
ْهِضَِّإلَىَّالل

َ
َّاإلا ًَ َمَِّم

ْ
ِبَّالِػل

ُ
ل
ْ
ط
ُ
 ا

Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat. 

 

ْيُرََّحَّ
َ
َّز َماِنَِّهَخاب  َّفِيَّالؼ  ـٍ َِّلْي

Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah buku. 

َّ

ِذَّ
ْ
َّالَىك

َ
ُغَِّهْصف ِ

ّ
َىف ًُ ْىِظْيُمَّالَػَمِلَّ

َ
 ج

Pengaturan pekerjaan menghemat separoh waktu. 
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 لث اِن  الدأر س  ا
ِمي ات  نأا  رأسأةِ ي أو   ِف  ال مأد 

 
 

  

 ث اِن ال س  ر  لد  ا
ِمي ات  نأا  رأسأةِ ِف ي أو   املأد 
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KOMPETENSI DASAR  

 Mengidentifikasi bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan  secara lisan  يومياتنا في المدرسة 

 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik يومياتنا في المدرسة 

dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 

konteks. 

 Mengeksprsikan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam bahasa Arab 

tentang tema : يومياتنا في المدرسة 
 

INDIKATOR 

 Menirukan langsung bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 Menyebutkan kembali bunyi kata, frase dan kalimat yang diperdengarkan 

 Mengungkapkan kembali isi wacana yang telah didengar. 

 Meringkas secara lisan isi teks dengan Bahasa Arab. 

 Menirukan contoh ungkapan sederhana 

 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 

benar 

 Memperagakan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 

dan merespon dalam teks dialog baik dengan atau tanpa teks. 

 Memperagakan teks hiwar dengan tepat. 

 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikannstruktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 Mengucapkan/menggunakan mufradat dengan tepat dalam berbagai kalimat. 

 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan 

sederhana dengan baik dan benar. 
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 .أ
ُ
امل

ُ
َشَداث

ْ
 ف

ِعْذ.
َ
ِمْعَوأ

َ
ْشَواْسخ

ُ
ظ

ْ
ه
ُ
 ا

 
ِت
َ
غ
ُّ
اُبالل

َ
ِكخ

ِت َعَشِبي 
ْ
ال

 
َعِقْيَذِة

ْ
اُبال

َ
ِكخ

ِق
َ

َل
ْ
خ
َ ْ
َوْلا

 
ْشآِن

ُ
ق
ْ
اُبال

َ
ِكخ

َحِذْيِث
ْ
َوال

 
ِه
ْ
ِفق

ْ
اُبال

َ
 ِكخ


اُب

َ
ِكخ

َياِضَياِث الّشِ

 
اِسْيِخ

َ
اُبج

َ
ِكخ

َحَضاَسِة
ْ
ال

ِت إلِاْسَلِمي 

 
اُب

َ
ِتِكخ

َ
غ
ُّ
الل

ِت ِجِلْيِزي 
ْ
 إلِاه

 
ِت
َ
غ
ٌّ
اُبالل

َ
ِكخ

ِت ُذْوِهْيِسي 
ْ
إلِاه



 
ْىِم

ُ
اُبالُعل

َ
ِكخ

ِت ْجِخَماِعي  ِ
ْ

ْلا

 
ْىِم

ُ
ُعل

ْ
اُبال

َ
ِكخ

ِت ِبْيِعي 
 
الط



َّ ْىم  ًَ-ََّّ ى َعاس ِ َّالّضِ
ٌُ ََّّ-ََّّالَفْصُلََّّ-َحْضَو

 
ت ََّّ-ِخص  ََّّ-َصْعؽ 

ُ
َخَبت

ْ
ى
َ
ََّّ-اإلاـ

ُ
ْلَصف

َ
َّ-اإلاـ

ػََّ
 
ضُعُؽََّّ-َّامَُّالط ُذََّّ-ًَ ِرًْ

َ
ْؿت ْؿَخِػْيُرََّّ-ٌَ ِريََّّ–ٌَ

َ
ت
ْ
ش ٌََّ
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*
ُ
ْذِسْيَباث

 
*الخ

ْق
َ
ط

ْ
ىَالاه !تي آلاجِسصُّ

 
...............َّ

 
...............َّ

 
...............َّ

 
............... 

 
...............َّ

 
...............

 
............... 

 
...............



 
...............َّ

 
...............َّ
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ِمْيِلَك َجَىابَمَعصَ
ْ
الَوال

َ
.جَبادلالُسؤ

مَّ ِغٍْ
َ
ْلَغأ/الُلْغآنَّالى

َ
اٌَّ:َّج

َ
َِّمث

ا -
َ
مََّمار ِغٍْ

َ
َغأَّالُلْغآَنَّالى

ْ
ك
َ
ْلَغأَّ؟َّأ

َ
َّج

ِمّيََََََََََّّّّّّّّّّ .1
َ
َشَّؤلِاْؾل اِعٍْ ْضُعُؽ/الخ 

َ
َّج

َّالى َّ .2
َ
ث ًْ ُخِبْيَن/الَحِض

ْ
ى
َ
ََّبِىّيَّج

تََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .3 َػَغِبي 
ْ
َّال

َ
ت
َ
غ
ُّ
ُم/الل

 
ل
َ
َخي

َ
َّج

ْؿَخِػْير/ .4
َ
ِتَّح َػَغِبي 

ْ
ِتَّال

َ
غ
ُّ
َِّهَخاَبَّالل

ض/ِهَخاَبَّالِفْله .5 ِغٍْ
ُ
 ج

َّ

َّ

َّ

َّ  
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 الِحَىاُس .ب

ِحَىاسِ
ْ
ُمِبال

 
ل
َ
ك
َ
خ
َ
اه ِحي!َهي 

ْ
آلا

اَّ.....َّ؟1َّطَّ ًَ َفْصلَّ
ْ
ُلَّال

ُ
ضز

َ
َّ:ََّمَتىَّج

َفْصل 2طَّ
ْ
ُلَّال

ُ
ْصز

َ
ْبؼَّ:َّأ َّالغُّ

 
اِبَػتَِّإَّل اَغتَّالؿ   ِفيَّالؿ 

َفْصل؟ 1طَّ
ْ
َعاَؾتَِّفيَّال َّالّضِ

ُ
ْبَضأ

َ
ََّؾاَغٍتَّج ّيِ

َ
َّ:ََّوٍفْيَّا

َماًماَّ 2طَّ
َ
اِبَػتَّج اَغِتَّالؿ  َِّفيَّالؿ 

َ
َعاَؾت َّالّضِ

ُ
ْبَضأ

َ
َّ:َّأ

اَّ.....َّ؟ 1طَّ ًَ َيْىِمَّ
ْ
ْضُعُؽَِّفيَّال

َ
َّج
ً
ت ْمَِّخص 

َ
 :َّه

ْصُعُؽَِّحْؿَؼَِّخَصٍصَّ 2طَّ
َ
َيْىِمََّّ:َّأ

ْ
َِّفيَّال

َيْىِمَّ؟َّ 1طَّ
ْ
اَّال

َ
يَِّفيَّهظ َعاس ِ اََّحْضَوٌَّالّضِ

َ
َّ:ََّوَماط

تَّ 2طَّ ُضْوِوِؿي 
ْ
ه ِ
ْ

تَّؤلا
َ
غ
ُّ
َُّصُعْوٍؽ،َِّمْنَها:ََّصْعُؽَّالل ـَ ْم

َ
َيْىمَّز

ْ
اال

َ
:ََّهظ

َحِضًث
ْ
ُلْغآنََّوال

ْ
تََّوال َػَغِبي 

ْ
تَّال

َ
غ
ُّ
اثََّوالل اِضي  ٍَ ِفْلهََّوالّغِ

ْ
َّوال

َّ 1طَّ
َ
ؿت

َ
ََّمَتىَّح م 

ُ
ُذ؟:َّث َِّرًْ

اَغتَّالَػاِشَغةَّ 2طَّ ىَّالؿ  َػاِشَغِةََّخت 
ْ
اَغِتَّال ُذَِّفيَّالؿ  ِرًْ

َ
ؾت

َ
:َّأ

تَّ
َ
ُغْوَنََّصِكْيل

ْ
ََّوِغش

ْضَعَؾِتَّ؟ 1طَّ
َ ْ
َّاإلا ًَ ْغِحُؼَِّم

َ
 :ََّوَمَتىَّج

ْهغ 2طَّ
ُّ
ْصفََّبْػَضَّالظ َىاِخَضِةَّوالّىِ

ْ
اَغِتَّال ْعِحُؼَِّمْنَهاَِّفيَّالؿ 

َ
َّ:َّأ
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*
ُ
ْذِسْيَباث

 
*الخ

ْم
ُ
ْصِلِبِحىَق

َ
ِمْيِلَكِمَنالف َّ.اٍسَمَعصَ

اَّ.....َّ؟1َّطَّ ًَ َفْصلَّ
ْ
َّ:ََّمَتىَّ.....َّال

اَغتَّ.....َّ..... 2طَّ َفْصلَِّفيَّالؿ 
ْ
ُلَّال

ُ
ْصز

َ
 :َّأ

َفْصل؟ 1طَّ
ْ
َعاَؾتَِّفيَّال ََّؾاَغٍتَّ.....َّالّضِ ّيِ

َ
َّ:ََّوِفْيَّا

اَغِتَّ.....َّ.....َّ 2طَّ َِّفيَّالؿ 
َ
َعاَؾت َّالّضِ

ُ
ْبَضأ

َ
َّ:َّأ

اَّ.....َّ؟ 1طَّ ًَ َيْىِمَّ
ْ
َّ.....َِّفيَّال

ً
ت ْمَِّخص 

َ
 :َّه

َيْىِمَّ 2طَّ
ْ
ْصُعُؽَّ.....َِّخَصٍصَِّفيَّال

َ
َّ:َّأ

اَّ.....َّ.....َّ؟َّ 1طَّ
َ
َّ:ََّوَماط

َيْىمَّ.....َُّصُعْوٍؽ،َِّمْنَها: 2طَّ
ْ
اال

َ
َّ...................................َّ:ََّهظ

................................................................................َّ

ََّمَتىَّ.....َّ؟ 1طَّ م 
ُ
َّ:َّث

اَغتَّ.....َّ.....َّ.....َّ 2طَّ ىَّالؿ  اَغِتَّ.....ََّخت  ُذَِّفيَّالؿ  ِرًْ
َ
ؾت

َ
َّ:َّأ

ْضَعَؾِتَّ؟ 1طَّ
َ ْ
َّاإلا ًَ  :ََّوَمَتىَّ.....َِّم

ْهغ 2طَّ
ُّ
اَغِتَّ.....َّ.....ََّبْػَضَّالظ ْعِحُؼَِّمْنَهاَِّفيَّالؿ 

َ
َّ:َّأ

َّ
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ْمَعِن
 
ل
َ
ك
َ
ىَسِةآلاِجَيتج يالصُّ

َ
ِلَمت.02-55َحَىال

َ
 ك

 

50 

  

3



45

ََّّ
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اْسُم

(Kata benda) 

ِفْعل

(Kata kerja) 

َّ ام   ً
َ
َّ)ج(َّا ْىم  ًََّHari  ََّهُب

ْ
ظ ًََّBerangkat 

ى َعاس ِ َّالّضِ
ٌُ ُلَّ Jadwal pelajaranََّحْضَو

ُ
ْضز ًََّMasuk 

َّ
ُ
ْضَعَؾت

َ
َّ  Sekolahَّاإلاــ

ُ
ْبَضأ ًََّMemulai 

ْضُعُؽَّ  Kelasَّالَفْصُلَّ ًََّBelajar 

َّ)ج(َّ
 
ت ِخص 

َّ َِّخَصص 

Jam pelajaran  َُّذ ِرًْ
َ
ْؿت ٌَ Istirahat  

َّ)ج(َُّصُعْوؽ ْؿَخِػْيُرَّ  Pelajaranََّصْعؽ  ٌََّMeminjam  

َّ
ُ
َخَبت

ْ
ى
َ
ِريَّ Perpustakaanَّاإلاـ

َ
ت
ْ
ش ٌََّMembeli  

َّ
ُ
ْلَصف

َ
َخِهى Kantinَّاإلاـ

ْ
ي ًََّSelesai 

َػامَُّ
 
ْغِحُؼَّ  Makananَّالط ًََّPulang 



  

َشَداث
ْ
ف
ُ
 امل
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اث>>
َ
ْىظ

ُ
ْحف

َ
<<امل

 

ََّوَحَضَّ ََّحض  ًْ ََّم
Siapa bersungguh-sungguh, mendapat. 

َّ

ُلهَُّ ًْ ََّصِض ل 
َ
ُهَّك

ُ
َِّصْضك ل 

َ
َّك ًْ  َم

Siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya. 

 
اِءَّ

َ
ْضِقََّوالَىف ْهَلَّالّصِ

َ
َّأ ـْ ََّحاِل

Pergaulilah orang yang punya kejujuran dan ketepatan 

janji. 

 

ْيِمَّ َذَّالّضِ
ْ
َهُغََّوك

ْ
ظ

َ
ِمَّج ًْ ِض َّالص 

ُ
ة  َمَىص 

Kecintaan teman itu, tampak pada waktu kesempitan. 



ْيرَِّ
َ
ََّغلَىَّالخ ًَ

ُّ
ُضل ًَ َّ ًْ ْصَحاِبََّم

َ
ْيُرَّألا

َ
 ز

Sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkanmu kepada 

kebaikan. 



  



  21 

 

 

 الد ر س  الث اِلث  
ِمي ات  نأا   ِف  ال ب أي تِ ي أو 

 
 

 
 

  

 ث اِلث  ال س  ر  لد  ا
ِمي ات  نأا   ِف ال ب أي تِ ي أو 
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KOMPETENSI DASAR  

 Mengidentifikasi bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan  secara lisan  يومياتنا في البيت 

 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik ي البيتيومياتنا ف  dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 

konteks. 

 Mengeksprsikan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam bahasa Arab 

tentang tema : يومياتنا في البيت 
 

INDIKATOR 

 Menirukan langsung bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 Menyebutkan kembali bunyi kata, frase dan kalimat yang diperdengarkan 

 Mengungkapkan kembali isi wacana yang telah didengar. 

 Meringkas secara lisan isi teks dengan Bahasa Arab. 

 Menirukan contoh ungkapan sederhana 

 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 

benar 

 Memperagakan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 

dan merespon dalam teks dialog baik dengan atau tanpa teks. 

 Memperagakan teks hiwar dengan tepat. 

 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikannstruktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 Mengucapkan/menggunakan mufradat dengan tepat dalam berbagai kalimat. 

 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan 

sederhana dengan baik dan benar. 
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 .أ 
ُ
َشَداث

ْ
ف
ُ
 امل

ِعْذ.
َ
ِمْعَوأ

َ
ْشَواْسخ

ُ
ظ

ْ
ه
ُ
ا

   

امَُّ
َ
ه
َ
غََِّّأ ِغٍْ ىَّالؿ 

َ
َََّّغل

ُ
ْيِلظ

َ
ْؾد

َ
ْىِمََّّأ َّالى  ًَ ْبَذََِّّم يَّالصُّ

ّ
َصِل

ُ
َّأ

ََّجَماَغٍتَّبَِّ

   

َّ
ُ
ف

ّ
ِظ

َ
ه
ُ
ْؾَىاَنََّّأ

َ
َّألا

ِتَّ
َ
 ِبالُفْغش

ْػَغَّ
َ
َّالش

ُ
ط

ُ
ْمش

َ
ُعْوُؽَّ أ اِهغَّالضُّ

َ
ط
ُ
 أ

   

َّ ـُ
ُ
ي
ْ
ه
َ
َؿِتََّّأ

َ
ي
ْ
ْمَسُحَّ ِباإلِاى

َ
ََّّأ

َ
ت ْعِضي 

َ
َّ ألا ـَ ِب

َ
ِىيَّالـَمل

ْ
و
َ
َّأ

َىاةَِّ
ْ
 ِباإلِاي
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َََّّّ

َفاَػَّ
ْ
ل اِهُضَّالّخِ

َ
ش

ُ
ََّّأ ـَ ِب

َ
ل
َ ْ
ِؿُلَّاإلا

ْ
ََّّأغ

َ
اَحت ع  ُبَّالض 

َ
ْعه

َ
َّأ

َّ

*
ُ
ْذِسْيَباث

 
 *الخ

ْق
َ
ط

ْ
ىَالاه !تي آلاجِسصُّ

   

...............َّ...............َّ...............َّ

   

............... ............... ............... 
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............... ............... ............... 

َََّّّ

...............َّ...............َّ...............َّ

 

ِمْيِلَك َجَىابَمَعصَ
ْ
الَوال

َ
 .جَبادلالُسؤ

اَّ
َ
ًََّّْ-)َماط

َ
َّأ ا(َّ-ًََّ

َ
َِّبَماط

اٌَّ:َّ
َ
َىاُمَِّمث ًََّ/َّ غ  َََّّؾِغٍْ

- َّ ًَ ًْ
َ
غََِّّأ ِغٍْ ىَّالؿ 

َ
اُمََّغل

َ
ه
َ
ِلْيَّ؟َّأ ًْ اََّصِض ًَ َىاُمَّ

َ
َّج

ِىيَّ .1
ْ
ي ًَََّّ/َّ

 
َىاة

ْ
َِّمي

اِهُضَّ .0
َ
ش ٌََُّّ/ََّّ َفاػ 

ْ
 ِجل

ْؿَخِدمَُّّ .3 امَُّ/ٌََّ  الَحم 

ِؿُلَّ .4
ْ
غ ٌََّ/ََّّ ـ  ِب

َ
ََّمل

اِهُغَّ .5
َ
ظ ًَُّ/ََّّ  َصْعؽ 
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الِحَىاُس .ب 

ُمبِ
 
ل
َ
ك
َ
خ
َ
اه َهي 

ْ
ِحَىاسِال

ْ
َِّحي!آلا

ْىِمَّ؟1َّطَّ َّالى  ًَ َِّم
ُ
ْيِلظ

َ
ْؿد

َ
َّ:ََّمَتىَّح

2ََّّطَّ
َ
ْؾد

َ
ْىِمَّيَّْ:َّأ َّالى  ًَ َِّم

ُ
َِّغْىَضَّالَفْجغََِِّّلظ

ْفَػلََّبْػَضَّطِلً؟1َّطَّ
َ
اَّج

َ
َّ:ََّوَماط

ي:2ََّّطَّ ِ
ّ
َصل

ُ
ْسِجِضََّّأ

َ ْ
ُصْبَذَِّفيَّاإلا

ْ
َّال

ِةَّ؟1َّطَّ
َ
ل َىاُمََّبْػَضَّالص 

َ
َّ:ََّهْلَّج

اُمََّبْػَضَّالص 2ََّّطَّ
َ
ه
َ
َّأ
َ
،ََّّل

َ
ةَِّ:ََّّل

َ
َّل

ِةَّ؟1َّطَّ
َ
ل ْفَػُلََّبْػَضَّالص 

َ
اَّج

َ
َّ:ََّماط

ْعَؽ2ََّّطَّ اِهُغَّالض 
َ
ط
ُ
ُلْغآَنََّوأ

ْ
َّال

ُ
َغأ
ْ
ك
َ
َّ:َّأ

1ََّّطَّ
ُ
ُفط

ْ
َّال ٌُ َىاَو

َ
د
َ
ََّؾاَغتَّج ّيِ

َ
َّع؟ىَّْ:ََّوِفْيَّأ

ْبؼ2َّطَّ اِصَؾتََّوالغُّ اَغتَّالؿ  ْىعَِّفيَّالؿ 
ُ
ُفط

ْ
َّال ٌُ ىاَو

َ
ج
َ
َّ:َّأ

ْض1ََّّطَّ
َ ْ
ىَّاإلا

َ
َهُبَِّإل

ْ
ظ
َ
ََّمَتىَّج م 

ُ
ََّعَؾِتَّ؟:َّث

ْصف2َّطَّ اِصَؾِتََّوالّىِ اَغِتَّالؿ  ْضَعَؾِتَِّفيَّالؿ 
َ ْ
ىَّاإلا

َ
َهُبَِّإل

ْ
ط
َ
َّ:َّأ

َّ
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*
ُ
ْذِسْيَباث

 
 *الخ

ْمِبِحىَ
ُ
ْصِلق

َ
ِمْيِلَكِمَنالف َّ.اٍسَمَعصَ

ْىِمَّ؟1َّطَّ َّالى  ًَ َّ:ََّمَتىَّ.....َِّم

2ََّّطَّ
َ
ْؾد

َ
َّ.....يَّْ:َّأ ًَ َِّم

ُ
َِّغْىَضَّالَفْجغََِِّّلظ

اَّ....1َّطَّ
َ
َّ.ََّبْػَضَّطِلً؟:ََّوَماط

ي:2ََّّطَّ ِ
ّ
َصل

ُ
َّ.....َِّفيَّ.....َّأ

ِةَّ؟1َّطَّ
َ
ل َّ:ََّهْلَّ.....ََّبْػَضَّالص 

اُمََّبْػَضَّ.....2َّطَّ
َ
ه
َ
َّأ
َ
،ََّّل

َ
َّ:ََّّل

ِةَّ؟1َّطَّ
َ
ل اَّ.....ََّبْػَضَّالص 

َ
َّ:ََّماط

ْعَؽ2ََّّطَّ ُلْغآَنََّو.....َّالض 
ْ
َّ:َّ.....َّال

1ََّّطَّ
ُ
ُفط

ْ
ََّؾاَغتَّ.....َّال ّيِ

َ
َّع؟ىَّ:ََّوِفْيَّأ

2ََّّطَّ
َ
اَغتَّ.....َّ.....:َّأ ْىعَِّفيَّالؿ 

ُ
ُفط

ْ
َّال ٌُ ىاَو

َ
َّج

ْضَعَؾِتَّ؟1َّطَّ
َ ْ
ىَّاإلا

َ
ََّمَتىَّ.....َِّإل م 

ُ
َّ:َّث

اَغِتَّ.....َّ.....2ََّّطَّ ىَّ.....َِّفيَّالؿ 
َ
َهُبَِّإل

ْ
ط
َ
َّ:َّأ
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ي
َ
ىَسِةآلاِجَيتَحَىال ْمَعِنالصُّ

 
ل
َ
ك
َ
ِلَمت.02-55ج

َ
 ك

5 0 3 

   

4َّ5 6 

   

7َّ8 9 
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 ِفْعلاْسم

َّ غ  َىاُمَّ Kasur َؾِغٍْ ًََّTidur 

َّ
 
ت ْعِضي 

َ
َّ Lantai أ ـُ

ُ
ي
ْ
ى ًََّMenyapu 

َّ
 
َىاة

ْ
ِىيَّ Setrika ِمي

ْ
ي ًََّMenyetrika 

َّ َفاػ 
ْ
اِهُضَّ TVَِّجل

َ
ش ٌََُّّMenyaksikan 

امَُّ  Kamar الَحم 

mandi 
َّ ْؿَخِدمُّ ٌَ Mandi 

َبُشَّ
ْ
ط
َ
َبُشَّ Dapur اإلاـــ

ْ
ط ًََّMemasak 

َّ
 
ط

ْ
ًَََّّ Sisirَُّمش

ُ
ط

ُ
 Menyisirَّْمش

َّػَُّ
 
ت
َ
َّ Sampah َبال

ُ
ف ِ

ّ
َىظ ًَُّMembersihkan 

ِبـ
َ

ِؿُلَّ Pakaianََّمل
ْ
غ ٌََّMencuci 

َّ اِهُغَّ Pelajaran َصْعؽ 
َ
ظ ًَُّBelajar 

ىَّ
َ
ُمَصل

َبْيذ
ْ
َّال

Tempat 

sholat 
َّ ِ
ّ
َصل  Sholatَّيًُ

َػامَُّ
 
َّ Makanan الط ِػضُّ ٌَُّMenyiapkan 



  

َشَداث
ْ
ف
ُ
 امل
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اث>>
َ
ْىظ

ُ
ْحف

َ
<<امل

 
ا
ً
ََّغاِعف ًْ

ُ
ى
َ
َّج
ْ
ِخظ

َ
 َحّغِْبََّوَّل

Coba dan perhatikanlah, niscaya kamu akan menjadi orang 

yang tahu. 



ِفَغَّ
َ
ََّصَبَرَّظ ًْ ََّم

Siapa yang sabar beruntung. 



ْدُصْضَّ ًَ ْؼَعْعَّ ًَ َّ ًْ  َم
Siapa menanam, mengetam. 



َػِبَّ ََّبْػَضَّالخ 
 
َِّإَّل

ُ
ة
 
ظ
 
ََّوَماالل

Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. 
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 الد ر س  الر اِبع  
نأة    امِله 

 
 

  

 ر اِبع  ال س  ر  لد  ا
نأة    امِله 
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KOMPETENSI DASAR  

 Mengidentifikasi bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan  secara lisan  المهنة 

 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik المهنة dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 

konteks. 

 Mengeksprsikan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan dalam bahasa Arab 

tentang tema : المهنة 
 

INDIKATOR 

 Menirukan langsung bunyi kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang 

diperdengarkan 

 Menyebutkan kembali bunyi kata, frase dan kalimat yang diperdengarkan 

 Mengungkapkan kembali isi wacana yang telah didengar. 

 Meringkas secara lisan isi teks dengan Bahasa Arab. 

 Menirukan contoh ungkapan sederhana 

 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 

benar 

 Memperagakan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan 

dan merespon dalam teks dialog baik dengan atau tanpa teks. 

 Memperagakan teks hiwar dengan tepat. 

 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikannstruktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 Mengucapkan/menggunakan mufradat dengan tepat dalam berbagai kalimat. 

 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan 

sederhana dengan baik dan benar. 

 



  33 

 .أ 
ُ
َشَداث

ْ
ف
ُ
 امل

ِعْذ.
َ
ِمْعَوأ

َ
ْشَواْسخ

ُ
ظ

ْ
ه
ُ
ا

   
ُؽَّ َضِعّ

ُ
َّج
ُ
َؾت الـُمَضِعّ

َّ
َ
ِمْيظ

َ
ل َّالخ 

ْؼَعُعَّ ًَ ُحَّ
 
الَفل

اث
َ
َباج َّالى 

ِبْيُؼَّ
َ
َّج
ُ
الَباِئػت

َّالَبَضاِئؼ

   

ْبِنيَّالـُمَهىَّْ ًَ ِضُؽَّ

َّالـَمَباِوي

َػاِلُجَّ ٌُ ِبْيُبَّ
 
الط

ى َّالـَمْغض َ

مَّ
ّ
َىِظ ًُ ْغِطّيَّ الشُّ

َّالـُمُغْوَعَّ

ََّّ.َّ

َػُبَّ
ْ
ل ًَ ِغُبَّ

 
الل

َغةَِّ
ُ
َِّبالى

ُبُشَّ
ْ
ط ًَ اُرَّ ب 

 
الط

َّ
َ
ِػَمت

ْ
ط
َ
َّألا

ـَّ
ُ
ي
ْ
ى ًَ اؽَّ ى 

َ
الى

َىاعِعََّ َّالش 

َّ
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*
ُ
ْذِسْيَباث

 
*الخ

ْق
َ
ط

ْ
ىَالاه !تي آلاجِسصُّ

   
......................َّ......................َّ......................َّ

   

......................َّ......................َّ......................َّ

ََّّ.َّ

......................َّ......................َّ......................َّ
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َ
ِمْيِلَكَبادلاج َجَىابَمَعصَ

ْ
الَوال

َ
.لُسؤ

اٌَّ:َّ
َ
ِبْيُبَِّمث

 
ى/ََّّالط ْغض َ

ْ
َػاِلُجَّال ٌَُّ

- َّ ْػَمُل ٌَ َّ ا
َ
ِبْيُبَماط

 
َّالط ِبْيُب

 
َّالط ِفي؟ ى

َ
ْشض 

َ
امل ُيَعاِلُج

ْس
ُ ْ
ىامل

َ
ف
ْ
ش

َ
 د

َضّعُِؽَّ/َّ .1
ُ
َضّعُِؽَّاإلا

اِلبًَُّ
 
ضَعَؾِتََِّّفيَّالط

َ ْ
 اإلا

ِبْيُؼَّالَباِئُؼَّ/َّ .2 ْىقََِّّفيََّبَضاِئؼالًََّ  َّالؿُّ

ُحَّ/َّ .3
 

ْؼَعَغتَِّفيَّالَىَباثَّْؼَععًَََُّّالَفل
َ ْ
 َّاإلا

4. َّ/َّ ْغِطيُّ
ُّ
ُمَّالش ِ

ّ
َىظ ُغْوعًَُّ

ُ ْ
 َّاإلا

َباُرَّ/َّ .5
 
َبُشَّالط

ْ
ط َبشَِّفيًََّ

ْ
ط
َ ْ
 َّاإلا

َّ

َّ

َّ
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 الِحَىاُس .ب 

ُمبِ
 
ل
َ
ك
َ
خ
َ
اه َهي 

ْ
ِحَىاسِال

ْ
َِّحي!آلا

ْػَمُلَّ؟ 1طَّ
َ
اَّح

َ
ِبْيًبا،ََّوَماط

َ
ْغَمُلَّط

َ
 :َّأ

ْغَمُلَُّمَهْىِضًؾا 2طَّ
َ
َّ:َّأ

َّ:1َََّّّط ًَ ًْ
َ
ْػَمُلَّ؟َّأ

َ
َّح

ٍت.َّ 2طَّ
َ
ْغَمُلَِّفْيَِّشْغه

َ
َّ:َّأ ًَ ًْ

َ
ْػَمُل؟َّأ

َ
 ح

َفى 1طَّ
ْ
ش

َ
ْؿد

ُ ْ
ْغَمُلَِّفيَّاإلا

َ
َّ:َّأ

ْمََّؾاَغت 2طَّ
َ
َيْىِمَّ؟َّ:َّه

ْ
ْػَمُلَِّفيَّال

َ
 ح

َماِوي 1طَّ
َ
ْغَمُلَّث

َ
َيْىِمََّّ:َّأ

ْ
 َؾاَغاٍثَِّفيَّال

ْػَمُلَّ؟ 1طَّ
َ
ْمََّؾاَغٍتَّح

َ
َّ:ََّوه

ْغَمُلََّؾْبَؼََّؾَّ 2طَّ
َ
 اَغاٍثَّ:َّأ

َّ؟ 1طَّ ًَ
َ
ََّغَمل ِدبُّ

ُ
 :ََّهْلَّج

ََّغَمِليَّْ 2طَّ ِخبُّ
ُ
َػْم،َّأ

َ
 :َّو

ًضا 1طَّ ًْ ََّغَمِلْيَّأَ ِخبُّ
ُ
اَّأ

َ
ه
َ
 :َّأ

َّ
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*
ُ
ْذِسْيَباث

 
 *الخ

ْمِبِحىَ
ُ
ْصِلق

َ
ِمْيِلَكِمَنالف َّ.اٍسَمَعصَ

اَّ.....َّ؟ 1طَّ
َ
ِبْيًبا،ََّوَماط

َ
ْغَمُلَّط

َ
 :َّأ

ْغَمُلَّ..... 2طَّ
َ
َّ:َّأ

1ََّّطَّ
َ
َّْػَمُلَّ؟:َّ.....َّح

ْغَمُلَِّفْيَّ.....َّ.َّوََّ 2طَّ
َ
َّ:َّأ ًَ ًْ

َ
ْػَمُل؟َّأ

َ
 ح

ْغَمُلَِّفيَّ.....َّ 1طَّ
َ
َّ:َّأ

َيْىِمَّ؟ 2طَّ
ْ
ْػَمُلَِّفيَّال

َ
ْمَّ.....َّح

َ
 :َّه

ْغَمُلَّ.....ََّؾاَغاٍثَِّفيَّ..... 1طَّ
َ
َّ:َّأ

ْمََّؾاَغت 1طَّ
َ
َّ.....َّ؟َّ:ََّوه

ْغَمُلَّ.....ََّؾاَغاٍثَّ 2طَّ
َ
َّ:َّأ

َّ.....َّ؟ 1طَّ ِدبُّ
ُ
 :ََّهْلَّج

َػْم،َّ.....ََّغَمِليَّْ 2طَّ
َ
 :َّو

ًضا 1طَّ ًْ َّ.....َّأَ ِخبُّ
ُ
اَّأ

َ
ه
َ
َّ:َّأ
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ي
َ
ىَسِةآلاِجَيتَحَىال ْمَعِنالصُّ

 
ل
َ
ك
َ
ِلَمت.02-55ج

َ
ك

1 

َّ

2 

َّ

3 

َّ
َّ

4 

َّ

َّ

5َّ

َّ

َّ

6 

َّ

َّ

7 

َّ

َّ

8 

َّ

َّ

9 

َّ
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امِلَهُن

(Beberapa Profesi) 
ِفْعلاْسم

 سقم ش 
 
ك
َ
ىُمز

َ
ىِفْعلَمْعن

َ
َمْعن

1 َّ َضّعُِؽَّ Guru ُمَضّعِؽ 
ًُ Mengajar 

2 َّ ِبْيُؼَّ Pedagang َباِئؼ  ًَ Menjual 

3 َّ ح 
 

ل
َ
ْؼَععَُّ Petani ف ًً Menanam 

4 َّ ْغِطي 
ُ
ُمَّ Polisi ش ِ

ّ
َىظ ًُ Mengatur 

5 َّ ِبيب 
َ
َػاِلُجَّ  Dokter ط ٌُ Mengobati 

6ََّّ ْبِنى  Arsitekturَُّمَهْىِضؽ  ًَ Membangun 

7ََّّ ار  ب 
َ
َّ  Koki ط

ْ
ط  Memasak َبُشًََّ

8ََّّ اؽ  ى 
ُ
 Tukangَّه

sapu 
َّ ـُ

ُ
ي
ْ
ى ًََّMenyapu 

 
  

َشَداث
ْ
ف
ُ
 امل
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اث>>
َ
ْىظ

ُ
ْحف

َ
<<امل

 

َّ ّلِ
ُ
ِػْيُنََّغلَىَّو ٌُ ْبُرَّ ََّغَمٍلََّّالص 

Kesabaran itu menolong setiap pekerjaan. 

 
ِلْيِمَّ ِلْيُمَّفِيَّالِجْؿِمَّالؿ   الَػْلُلَّالؿ 

Akal yang sehat itu ada pada badan yang sehat. 

 
ْعِبََّوَصَلَّ ََّؾاَعََّغلَىَّالض  ًْ  َم

Siapa berjalan pada jalannya sampai 
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السيرةالزاجيت

َّمبخضئ َّأًىب ََّّدمحم ش َّجاٍع َّفي في1992َََّّّأوهخىبغ5َّولض

َّالشغقي.أَّجىلىنَّ َّ،حاوي َّفيَّحىهج َّبيخه تََّّأما اللٍغ

َّهغَّ َّهجاهجىن.طىَّهجلوان َّمىَّؾىى َّاؾمه ىعَّوأبىه

َّجلّمظَّ َّالؼمغي. َّجىبت َّاإلاضعؾتََّّدمحمَّأًىبَّمبخضئالػينَّواؾمَّأمهَّؾيتي في

َّ َّالحيىميت َّؤلابخضائيت َّؾىتََّّهجاهجىنَّهغطىؾىىهجلوان َّفي وجسغج

َّاإلاخىؾطت2004 َّاإلاضعؾت َّفي َّفضعؽ َّعحىَّالحيىميتَّؤلاؾلميتَّ. َّهغاهج

.َّواؾخمغَّصعاؾخهَّفيَّاإلاضعؾتَّالػاليت2007َّوجسغجَّفيَّؾىتََّّجىلىنَّأحىهج

َّ.2010ََّّوجسغجَّفيهَّؾىتََّّعاصًًَّفاوىَّجغوهجاليًيتَّألاهلَّ ميتؤلاؾلَّ

تَّحػممَّ اصةَّهيتَّكٍى مجاٌَّاللغتَّالػغبيتَّفيَّوليتَّغلىمََّّدمحمَّأًىبَّمبخضئبٍؼ

التربيتَّوالخػليم،َّحامػتَّمىَّلهاَّمالًَّإبغاهيمَّؤلاؾلميتَّالحيىميتَّماَّلهجَّ

َّ.ََّّفيَّهفـَّالؿىتَّسجلَّصعاؾتَّالػلياَّفيَّالجامػت2014بخسغحهَّفيَّؾىتَّ

َّ َّوفيَّؾىت َّحامػتَّمىَّلها2015ََّّؤلاؾلميتَّماَّلهج. سجلَّفيَّصعاؾتَّالػليا

َّمالًَّإبغاهيمَّؤلاؾلميتَّالحيىميتَّماَّلهج.َّآلانَّهىَّفيَّاإلاغخلتَّالثاهيت.

 



 04 - 1( من t- testتبار "ت" يف الربنامج احلاسويب )جدول اخ
 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

 
  



PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 

OLEH AHLI ISI/MATERI 

 

Kepada  

Yth. Dr. Danial Hilmi, M.Pd.I. 

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

 Dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Strata II 

(S2) Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan produk berupa buku ajar “هيا نتكلم” sebagai 

sarana dalam proses pembelajaran Berbicara bahasa arab Siswa kelas VIII MTs Negeri 

Ngronggot Nganjuk tahun 2016/2017. 

 Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi buku ajar yang 

mampu memudahkan siswa dalam belajar, maka peneliti memohon kesediaan Bapak 

untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sebagai penguji ahli isi/materi 

buku ajar Berbicara bahasa arab. 

 Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh validitas dan efektifitas pengembangan buku ajar yang peneliti produksi, untuk 

kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar setelah diadakan perbaikan sesuai 

dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penilaian ini.  

 Atas kesediaan Bapak dalan mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 

terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza’. 

 

 

Malang, 13 April 2017 

Peneliti 

 

 

Mohamad Ayyub Mubtadik 

 

 

  



ANGKET PENILAIAN BUKU "هيا نتكلم" 
(UNTUK AHLI ISI/MATERI) 

 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

 

1= Tidak Baik 2= Kurang Baik 3= Baik 4= Sangat Baik 

 

No Komponen 1 2 3 4 

 KECERMATAN ISI     

1 Kesesuaian dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator 

    

2 Kesesuaian dengan kebutuhan siswa     

3 Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar     

4 Manfaat untuk penambahan wawasan pengetahuan     

 MATERI     

1 Kesesuaian isi materi dengan tingkat siswa      

2 Ketepatan cakupan     

3 Ketercernaan materi     

4 Penggunaan bahasa     

5 Penyajian materi     

 PETUNJUK PENGAJAR     

1 Buku ini memuat petunjuk pengajar     

2 Petunjuk pengajar memberikan informasi yang jelas     

Saran-saran dan komentar secara umum terhadap buku " هيا نتكلم "  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________ 

 Malang, ……………………. 

Penilai 

 

 

 

 

Dr. Danial Hilmi, M.Pd.I 



PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 

OLEH AHLI DESAIN BAHAN AJAR 

 

Kepada  

Yth. H. Ahmad Makki Hasan,S.S, M. Pd 

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

 Dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Strata II 

(S2) Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan produk berupa buku ajar “هيا نتكلم” sebagai 

sarana dalam proses pembelajaran Berbicara bahasa arab Siswa kelas VIII MTs Negeri 

Ngronggot Nganjuk tahun 2016/2017. 

  Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi buku ajar yang 

mampu memudahkan siswa dalam belajar, maka peneliti memohon kesediaan Bapak 

untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sebagai penguji ahli desain 

bahan ajar. 

 Sedangkan tujuan dari penulisan angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh validitas dan efektifitas pengembangan buku ajar yang peneliti produksi, untuk 

kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar setelah diadakan perbaikan sesuai 

dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penilaian ini.  

 Atas kesediaan Bapak dalan mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 

terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza’. 

 

 

Malang, 13 April 2017 

Peneliti 

 

 

Mohamad Ayyub Mubtadik 

 

 



ANGKET PENILAIAN BUKU "هيا نتكلم" 
(UNTUK AHLI DESAIN BAHAN AJAR) 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

 

1= Sangat Tidak Baik 2= Tidak Baik 3= Baik 4= Sangat Baik 
 

No Komponen 1 2 3 4 

 DESAIN BUKU     

1 Desain buku menarik minat siswa untuk belajar     

2 Tulisan dalam buku jelas dan mudah dibaca     

3 Desain buku sesuai untuk tingkatan siswa      

4 Cover menarik     

 KEGRAFISAN     

1 Penggunaan font (jenis dan ukuran)     

2 Layout, tata letak     

3 Ilustrasi, grafis, gambar     

4 Kombinasi warna      

 PERWAJAHAN     

1 Narasi tidak terlalu padat     

2 Ada bagian kosong     

3 Kalimat pendek     

 FISIK     

1 Halaman lengkap sesuai daftar isi     

2 
Ukuran (panjang x lebar x tebal) buku memudahkan untuk 

dibaca 

    

3 Cetakan jelas     

4 Pengetikan akurat     

5 Buku mudah dibuka     

Saran-saran dan komentar secara umum terhadap buku "هيا نتكلم "  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 Malang, ............................................. 

 

 

 

 

H. Ahmad Makki Hasan, S.S., M. Pd. 



ANGKET PENILAIAN  TERHADAP BUKU هيا نتكلم""  

(UNTUK  GURU BAHASA ARAB) 

 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

1 = Tidak Baik 2 = Kurang Baik 3 = Baik 4 = Sangat Baik 
 

No Komponen Nilai 

 MATERI 1 2 3 4 

1 Kelengkapan isi materi     

2 Ketercernaan materi     

3 Kebenaran substansi materi     

4 Penggunaan bahasa     

 

Saran atau komentar tentang aspek materi (bila anda memilih angka 1 atau 2): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________ 

 

 DESAIN BUKU 1 2 3 4 

1 Desain buku menarik minat untuk belajar     

2 Desain buku sesuai untuk tingkatan siswa     

3 Tulisan dalam buku jelas dan mudah dibaca     

4 Cover menarik     

 

Saran atau komentar tentang aspek materi (bila anda memilih angka 1 atau 2): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

 PEMANFAATAN BUKU 1 2 3 4 

1 Kemudahan penggunaan buku pada proses pembelajaran     

2 
Keberadaan buku ajar penting untuk menguasai materi-materi 

Berbicara bahasa arab 

    

Saran atau komentar tentang aspek materi (bila anda memilih angka 1 atau 2): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

________________________  

 

Saran-saran dan komentar secara umum terhadap buku "هيا نتكلم" 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

 

 

Ngronggot, ………………………… 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

……………………………………... 

NIP.  

 

  



ANGKET PENELITIAN 
UNTUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 

NGRONGGOT NGANJUK JAWA TIMUR 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb, 
 
 Saudara-saudariku, siswa/siswi yang dirahmati Allah,  angket ini adalah 

bagian dari alat penelitian yang sedang saya laksanakan tentang “Buku Cepat 

Bicara Bahasa Arab Berbasis Pendekatan Komunikatif bagi Siswa Tingkat 

Madrasah Tsanawiyah.” 

Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat 

dan pengalaman saudara-saudari, siswa/siswi ketika belajar bahasa Arab. 

Kesediaan saudara-saudari, siswa/siswi untuk mengisi kuesioner ini 

sangat diharapkan untuk membantu penelitian tersebut di atas, yang juga 

nantinya diharapkan dapat memudahkan siswa/siswi dalam belajar Bahasa Arab 

terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan berbicara atau maharah 

kalam. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya berharap sepenuhnya agar 

saudara-saudari, siswa/siswi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

angket ini sesuai dengan keadaan saudara-saudari yang sebenarnya. 

Peneliti menjamin sepenuhnya atas kerahasiaan jawaban saudara-saudari 

semua. Dan jawaban apapun yang anda berikan tidak berpengaruh pada nilai 

yang anda capai dalam pelajaran Bahasa Arab. 

Terima kasih, jazakallahu khairul jaza’, atas bantuannya dan semoga Allah 

senantiasa memudahkan segala urusan yang kita hadapi. Amiin. 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
       Hormat saya 
       Peneliti 
 
 
       Mohamad Ayyub Mubtadik 
 



Nama     :  ………………………………………………………………………… 

Kelas    :  ………………………………………………………………………… 

Hobi    :  ………………………………………………………………………… 

Nama Orangtua/Wali  :  …………………………………………………………………………. 

Pekerjaan Orangtua/Wali :  ………………………………………………………………………… 

A. 
1.  Apakah saudara/i senang jika mampu berbicara dalam Bahasa Arab ? 

a) ya   b) ya, tapi tidak terlalu  c. tidak senang 
2. Apakah saudara/saudari mengalami kesulitan belajar maharah kalam 

(keterampilan berbicara) dalam Bahasa Arab? 
a) ya   b) kadang-kadang   c) tidak 

3. Menurut saudara/saudari, apakah materi pelajaran maharah kalam 
(keterampilan berbicara) yang diajarkan terlalu sulit untuk dipahami? 
a) ya   b) ya, tapi sebagian saja  c) tidak 

4. Apakah cakupan materi pelajaran maharah kalam (keterampilan berbicara) 
adalah hal-hal nyata yang dapat dipelajari? 
a) ya   b) ya, tapi sebagian saja  c) tidak 

5.  Apakah materi pelajaran maharah kalam (keterampilan berbicara) 
mempunyai manfaat langsung dalam kehidupan anda sehari-hari? 
a) ya   b) ya, tapi sebagian saja  c) tidak 

6. Apakah materi pelajaran maharah kalam (keterampilan berbicara) dapat 
menumbuhkan minat saudara/saudari dalam belajar Bahasa Arab? 
a) ya   b) ya, tapi sebagian saja  c) tidak 

7. Menurut saudara/saudari, apakah materi pelajaran maharah kalam  sesuai 
dengan minat dan kebutuhan anda dalam pembelajaran Bahasa Arab? 
a) ya   b) ya, tapi sebagian saja  c) tidak 

8. Menurut saudara/saudari, apakah materi pelajaran maharah kalam  yang 
diajarkan mempunyai keruntutan yang jelas sehingga mudah untuk 
dipelajari? 
a) ya   b) sebagian saja   c) tidak 

9. Menurut saudara/saudari, apakah materi pelajaran maharah kalam yang 
terdapat dalam buku “At Ta’bir” memiliki hubungan langsung dengan 
keseharian anda ? 
a) ya   b) ya, tapi sebagian saja  c) tidak 

10. Menurut saudara/saudari, apakah selama ini guru/ustadz melakukan 
usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam Bahasa 
Arab? 
 a) selalu   b) kadang-kadang  c) tidak pernah 
 
 



 األْسِئَلة لالختبار القبلي والبعدي
 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُوُ  س  .ٔ  : اَلسَّ

 : ............................... ج
 : أَْىالً َوَسْهالً  س .ٕ

 : ............................... ج
 : َكْيَف َحاُلَك ؟ س .ٖ

 : ............................... ج
 َك ؟: َما اسُْ  س .ٗ

 : ............................... ج
 : ِمْن اْيَن أَْنت ؟ س .٘

 : ............................... ج
 : َكْم الَساَعُة اآلَن ؟ س .ٙ

 : ............................... ج 
ْوِم ؟ س .ٚ  : ِفْ َأيِّ َساَعة َتْستَ ْيِقُظ ِمَن الن َّ

 : ............................... ج

 : ِفْ َأيِّ َساَعٍة َتْذَىُب ِإََل اْلَمْدَرَسِة ؟ س .ٛ
 : ............................... ج

اَعة َتْسََتِْيُح ؟ س .ٜ  : َكم السَّ
 : ............................... ج

 : َمََت تَ ْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة ؟ س .ٓٔ
 : ............................... ج
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 الصور يف ميدان البحث
 

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت جناجنوك

 
 

  



 

  
 

 يقابل الباحث مع املدرس اللغة العربية

  
 

 الباحث مع الطلبة أثناء العملية التعليمية واالختبار القبلي والبعدي

  
  



  
 

 

  
  

  
 

  



 

 
  



 

 
    



 السرية الذاتية
أوكتوبر  ٘حممد أيوب مبتدئ ولد ِف تاريخ 

ِف تولون أجونج ،جاوى الشرقي. أما بيتو ِف  ٕٜٜٔ
منور العني  أبوه أما اسم القرية جنالواك كرطوسنو جناجنوك.

واسم أمو سييت توبة الزمرى. تلّمذ حممد أيوب مبتدئ ِف املدرسة اإلبتدائية 
. فدرس ِف املدرسة ٕٗٓٓاحلكومية جنالواك كرطوسنو جناجنوك وخترج ِف سنة 

. ٕٚٓٓاملتوسطة اإلسالمية احلكومية كرانج رجو تولون أجونج وخترج ِف سنة 
سالمية األىلية رادين فاكو تروجناليك وخترج واستمر دراستو ِف املدرسة العالية اإل

 .  ٕٓٔٓفيو سنة 
بزيادة نية قوية تعمق حممد أيوب مبتدئ جمال اللغة العربية ِف كلية علوم 

ومية ماالنج بتخرجو امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكجبالَتبية والتعليم، 
 عربية بكليةقسم تعليم اللغة ال سجل ِف ٕ٘ٔٓوِف سنة  .ِٕٗٔٓف سنة 

 وعّلمالعليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  اتدراسال
اللغة العربية ِف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية جنروجنوت مبدينة  أيوب

 ٜٓٛٔٙٗٛٗٚ٘ٛٓجناجنوك حَت اآلن. والسائل االتصالية بالرقم احملمول: 
  ayyub_mubtadik@ymail.com :بالسورة اإللكَتوين
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