
 وء المدخل االتصالي في ضتطوير كتاب تعليم اللغة العربية 

 المتوسطة ماالنج بمدرسة الرحمة

  

  رسالة الماجستير

  

  إعداد

  حممد زكي شعباين

 )١٥٧٢٠٠١٣(رقم التسجيل 

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية 

  كليات الدراسات العليا

  إندونيسيا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 وء المدخل االتصالي في ضتطوير كتاب تعليم اللغة العربية 

 المتوسطة ماالنج بمدرسة الرحمة

  

  

  

  رسالة الماجستير

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجتقدم إىل جامعة 

  الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

  يف تعليم اللغة العربية
  

  

  إعداد

  حممد زكي شعباين

 )١٥٧٢٠٠١٣(رقم التسجيل 

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية 

  كليات الدراسات العليا

  إندونيسيا  الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

  ٢٠١٧أبريل 
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  استهالل
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  إهداء

  

 

  

  :أهديت هذه الرسالة إىل 

 أيب وأمي الذْين ربياين وأدباين أحسن التأديب

أخي الكبري وأختــّي الصغريتان وأهلي الذين يشجعوين إلكمال 

  دراسيت يف كلية دراسات العليا يف هذه اجلامعة 
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  مستخلص البحث

تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايل . م٢٠١٧حممد زكي شعباين 

تعليم اللغة العربية، كلية مبدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج، رسالة املاجستري، قسم 

املشرف . الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .الدكتور نورهادي، املاجستري) ٢. الدكتور حممد عبد احلميد، املاجستري) ١

  تعليم اللغة العربية، املدخل االتصايلكتاب  التطوير:  الكلمات المفتاحية

. إحدى املدارس اليت تُعّلم فيها اللغة العربيةمن ة املتوسطة إن مدرسة الرمح

واهلدف من تعليم اللغة العربية فيها تطوير كفاءة اللغوية ملساعدة الطالب على فهم 

ويف الواقع كان الكتاب املستخدم غري مناسب مع . العلوم الدينية واللغة االتصالية

تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل ويهدف هذا البحث إنتاج كتاب . أهداف املدرسة

فعالية إنتاج كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايل  قياس مدىاالتصايل 

  مبدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج 

طريقة البحث  ووه البحث والتطويرالبحث  نهج املستخدم يف هذاوأما امل

 جمموعة وتصميم التجربة املستخدمة. املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة فعالة

يعين أن تعيني ) one grup pretest postest( البعدي واالختبار القبلي لالختبار واحدة

حيث . Aفصل السابع حتفيظ الفرادها طالب أوأما . فعالية التجربة يف تعليم اللغة العربية

  .طالبا ٣٠عددهم 

إنتاج كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل ) ١(والنتيجة من هذا البحث 

يف  فعال تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايلكتاب املنتج يف الو ) ٢(االتصايل 

عندما قارن الباحث بني االختبار القبلي واالختبار البعدي، يُعرف ذلك . التجربة امليدانية

فإذن، أن ) - ٢،٠٠١٧٢(أكرب من ت اجلدول ) - ١،٧٦٤٠١(وذلك أن ت احلسايب 

  .وكان كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايل فعال ت احلسايب مقبول
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ABSTRACT 

Muhammad Zaky Sya’bani, 2017, Development of Arabic Language Learning 
Books with Communicative Approach in Ar-Rohmah Junior High School, 
Thesis, Postgraduate Program Arabic Language Education State Islamic 
University of Malang, Advisor (I) Dr. H. Muhammad Abdul Hamid, M.A. 
(II) Dr. H. Nurhadi, M.A. 

 

Keywoord: Development, Arabic Language Learning Books, Communicative 
Approach 

Ar-Rohmah Junior High School is one of the schools teach Arabic 
language, and the purpose of the Arabic language learning in this school is 
developing students' language skills to help students understand the science 
of religion and the language of communication. And the reality is 
instructional books used are not consistent with the objectives of the school. 
This research aims to produce Arabic language learning books with a 
communicative approach and describe the effectiveness of learning Arabic 
books with a communicative approach in junior high school in Malang. 

The methodology that is used in this research is research and 
development, while the research that is used to produce and examine its 
effectiveness. And the trial design which is used is one group pretest 
posttest to determine the effectiveness of the trial in this Arabic language 
learning. While the sample was grade 7 "Tahfidz A" with the amount of 30 
students. 

The results of this research are: (1) Produce learning Arabic books 
with a communicative approach, (2) Arabic learning books are generated by 
using the communicative approach is effective in field trials research. It is 
known when researchers compare the value of pretest and posttest values, so 
that the value t-test (-1.77401) is greater when is compared with the value of 
the t-table (-2.00172) it can be concluded that the t-test is accepted and 
learning Arabic books with a communicative approach is effective. 
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ABSTRAK 

Muhammad Zaky Sya’bani, 2017, Pengembangan Buku Pembelajaran Bahasa 
Arab dengan Pendekatan Komunikatif di SMP Ar-Rohmah Malang. Tesis, 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Muhammad Abdul Hamid, M.A. 
(II) Dr. H. Nurhadi, M.A. 

 

Kata Kunci : Pengembangan, Buku Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan 
Komunikatif 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ar-Rohmah merupakan salah 
satu sekolah yang didalamnya mengajarkan bahasa Arab. Adapun tujuan 
dari pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini yaitu mengembangkan 
keterampilan berbahasa siswa untuk membantu siswa dalam memahami 
ulumuddin dan bahasa komunikasi. Dan realita yang ada yaitu buku 
pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan sekolah. Penelitian 
ini bertujuan untuk menghasilkan buku pembelajaran bahasa Arab dengan 
pendekatan komunikatif dan mendeskripsikan keefektifan buku 
pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif di SMP Ar-
Rohmah Malang. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian dan pengembangan yaitu sebuah penelitan yang digunakan untuk 
menghasilkan produk dan menguji keefektifannya. Dan design uji coba yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu “one group pretest posttest” yaitu 
sebuah cara untuk menentukan keefektifan uji coba dalam pembelajaran 
bahasa Arab ini dengan tes sebelum dan sesudah uji coba. Sedangkan 
sampelnya adalah siswa kelas 7 “Tahfidz A” dengan jumlah 30 siswa. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Menghasilkan buku 
pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif, (2) Buku 
pembelajaran bahasa Arab yang dihasilkan dengan menggunakan 
pendekatan komunikatif ini efektif dalam uji coba lapangan penelitian. Hal 
ini diketahui ketika peneliti membandingkan nilai pretest dan nilai posttest, 
sehingg anilai t-hitung (-1,77401) lebih besar apabila dibandingkan dengan 
nilai t-table (-2,00172), maka dapat disimpulkan bahwa t-hitung diterima 
dan buku pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif 
efektif. 
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 شكر وتقدير

على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم

  .األنباء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد 

الباحث أن يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم 

  :وساعده على كتابة هذه الرسالة وهم 

مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  يا راهرجو،األستاذ الدكتور موجفضيلة  .١

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  فضيلة األستاذ الدكتور حبرالدين، مدير .٢

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 فضيلة الدكتور ولدانا وارغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات .٣

 .العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الذي وجه الباحث  فضيلة الدكتور حممد عبد احلميد، بصفته املشرف األول .٤

 .وأرشده وأشرف عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة

فضيلة الدكتور نورهادي، بصفته املشرف الثاين الذي وجه الباحث وأرشده  .٥

 .أشرف عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالةو 

الذي أعطى  العربية اللغة تعليم موادفضيلة الدكتور حلمي زهدي، بصفته خبري  .٦

املالحظات واالقرتاحات إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قام الباحث 

 .بتطويره

 ط



 ل 

 

حمتوى لغة الكتاب فضيلة الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم بصفته خبري  .٧

التعليمي الذي أعطى املالحظات واالقرتاحات إلصالح وتصحيح الكتاب 

 .التعليمي الذي قام الباحث بتطويره

الذي أعطى  العربيةفضيلة الدكتور شهداء، بصفته خبري تصميم مواد الدراسية  .٨

املالحظات واالقرتاحات إلصالح وتصحيح الكتاب التعليمي الذي قام الباحث 

 .رهبتطوي

مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث  .٩

 .أن يذكرهم مجيعا هنا

هذا، وأسأل اهللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة وتكون هذه الرسالة 

  املاجستري نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني

  

  ٢٠١٧أبريل  ٢٠ماالنج،             

  الباحث            

  

  

  حممد زكي شعباين            
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  محتويات البحث

  أ    ......................... ................................  صفحة الغالف 

  ب    ........................................................  صفحة املوضوع 

  ج    .......................... ................................  موافقة املشرف

  د    .........................................  املناقشة جلنة من واالعتماد املوافقة

  ه    ............................................................  إقرار الطالب

  و    ................................................................  استهالل

  ز    .................................................................. إهداء

  ح    .......................................................  مستخلص البحث

  ط    ...........................................................  شكر وتقدير 

  ك    ......................... ................................  حمتويات البحث

  س    ...........................................................  قائمة اجلدول 

  ع    .....................................................  قائمة الرسوم البيانية 

 ف    ...........................................................  قائمة املالحق

  اإلطار العام - الفصل األول 

 ١    ......................................................  خلفية البحث .١

 ٤    ......................................................  أسئلة البحث .٢

 ٤    ....................................................  أهداف البحث .٣

 ٤    .................................................  مواصفات االنتاج  .٤

 ك



 ن 

 

 ٥    ....................................................  فروض البحث  .٥

 ٦    .......................................................  أمهية البحث .٦

 ٦    .....................................................  حدود البحث .٧

 ٧    ................................................  حتديد املصطالحات .٨

 ٨    ..................................................  الدراسات السابقة .٩

 ١٠    .................................................... موقف الباحث .١٠

  اإلطار النظري -الفصل الثاين 

  املواد التعليمية: املبحث األول 

 ١١    ............ ................................  مفهوم الكتاب التعليمي .١

 ١٢    ..............................................  مفهوم املواد التعليمية  .٢

 ١٣    .........................................  أسس تطوير املواد التعليمية  .٣

 ١٧    ........................................  معايري اختيار املواد التعليمية  .٤

 ١٨    .........................................  طرق اختيار املواد التعليمية  .٥

  تعليم اللغة العربية: املبحث الثاين 

 ٢٠    ............ ................................  مفهوم تعليم اللغة العربية .١

 ٢١    ...........................................  أهداف تعليم اللغة العربية .٢

 ٢٢    ...........................................  عوامل تعليم اللغة العربية  .٣

  املدخل االتصايل: املبحث الثالث 

 ٢٥    ............ ................................  مفهوم املدخل االتصايل  .١

 ٢٧    ..........................................  خصائص املدخل االتصايل .٢

 ٢٩    ............ ................................  مبادئ املدخل االتصايل  .٣

 ٣٠    .....................................  أسلوب تدريس املهارات اتصاليا .٤

 ل



 س 

 

 ٣٩    ........................  إعداد املواد التعليمية يف ضوء املدخل االتصايل .٥

  البحث يةمنهج -الفصل الثالث 

 ٤١    ..............................................  ومدخله منهج البحث  .أ 

 ٤٢    ..............................................  والتطوير البحث إجراء   .ب 

 ٤٥    ......................................................  جتربة اإلنتاج   .ج 

 ٤٥    ............ ................................  تصميم التجربة   .أ 

 ٤٥    ................................................  أفراد التجربة  .ب 

 ٤٥    ........................................  مجع البيانات أسلوب  .ج 

 ٤٧    ...................................  مصادر البيانات ومراجعها  .د 

 ٤٧    ......................................  أسلوب حتليل البيانات  .ه 

  عرض بيانات البحث وحتليلها ومناقشتها –الفصل الرابع 

  حملة املدرسة: املبحث األول 

 ٥١    ..........................................  اللمحة عن املدرسة الرمحة  .١

 ٥٢    .....................................................  الرؤية واهلدف  .٢

 ٥٣    ..................................................  أهداف والغايات  .٣

 ٥٤    ...............................................  منهجية اللغة العربية  .٤

  عرض البيانات من إجراء تطوير الكتاب التعليمي: املبحث الثاين 

 ٥٥    ..............................  هاالبيانات من اإلعداد وحتليلها ومناقشت .١

 ٥٩    .............................  البيانات من االستبانة وحتليلها ومناقشتها .٢

  عرض البيانات من التجربة امليدانية: املبحث الثالث 

 ٨١    ............. ................................  إجراء العملية التجريبية  .١

 ٨٣    ....................  نتائج االختبار القبلي والبعدي وحتليلها ومناقشتها  .٢
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  حاتاقرت واال والتوصيات البحث نتائج–الفصل اخلامس 

 ٨٨    ......................................................  البحث نتائج .١

 ٩٠    ........................................................  التوصيات  .٢

 ٩٠    ........................................................  االقرتاحات .٣

 قائمة املصادر واملراجع 

  املالحق
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  قائمة الجدول

 

  

  الصفحة  الجدول  الرقم

  ٥٦  العربية اللغة معلم مع املقابلة نتائج  ١

 الكتاب تطوير جمال يف اخلبري من التحكيم نتائج حتليل  ٢

  ولغته التعليمي

٦١  

 الكتاب لغة حمتوى جمال يف اخلبري من التحكيم نتائج حتليل  ٣

  التعليمي

٦٤  

 الكتاب تصميم جمال يف اخلبري من التحكيم نتائج حتليل  ٤

  التعليمي

٧٠  

  ٧٢  املطورإستجابة الطالب عن الكتاب تنائج االستبانة من   ٥

  ٧٩  االستبانة من استجابة معلم اللغة العربية حتليل نتائج  ٦

  ٨٤  القبلي واالختبار البعديقائمة نتائج االختبار   ٧

  

 

 

 

 

 

 

 س
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  قائمة الرسوم البيانية

 

  

  الصفحة  الرسوم البيانية  الرقم

 تطوير جمال يف اخلبري حتكيم نتائج من ليكرت مقياس  ١

  ولغته التعليمي الكتاب

٦٢  

 لغة حمتوى جمال يف اخلبري حتكيم نتائج من ليكرت مقياس  ٢

  التعليمي الكتاب

٦٥  

 تطوير جمال يف اخلبري حتكيم نتائج من ليكرت مقياس  ٣

  ولغته التعليمي الكتاب

٧١  

  ٧٦  مقياس ليكرت من نتيجة استجابة الطالب  ٤

  ٨٠  مقياس ليكرت من نتيجة استجابة معلم اللغة العربية  ٥
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  قائمة المالحق

  

 رسالة البحث .١

 رسالة إنتهاء من البحث .٢

 العربيةدليل املقابلة مع مدرس اللغة  .٣

 رسالة حتليل االحتياجات للطالب .٤

 إستبانة حتليل االحتياجات للطالب .٥

 الرسالة إىل اخلبري يف جمال تطوير الكتاب التعليمي .٦

 استبانة التحكيم من اخلبري يف جمال تطوير الكتاب التعليمي .٧

 الرسالة إىل اخلبري يف جمال حمتوى لغة الكتاب التعليمي .٨

 جمال حمتوى لغة الكتاب التعليمي استبانة التحكيم من اخلبري يف .٩

 الرسالة إىل اخلبري يف جمال تصميم الكتاب التعليمي .١٠

 استبانة التحكيم من اخلبري يف جمال تصميم الكتاب التعليمي .١١

 خطة التدريس ملهارة االستماع .١٢

 خطة التدريس ملهارة الكالم .١٣

 خطة التدريس ملهارة القراءة .١٤

 خطة التدريس ملهارة االستماع .١٥

 إىل مدرس اللغة العربيةالرسالة  .١٦

 االستبانة من إستجابة معلم اللغة العربية عن الكتاب املطور .١٧

 Aالرسالة إىل الطالب الفصل السابع حتفيظ  .١٨

 عن الكتاب املطور Aالطالب الفصل السابع حتفيظ  االستبانة من إستجابة .١٩

  السرية الذاتية للباحث .٢٠

 

 

 ف
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  األولالفصل 

  اإلطار العام 

 خلفية البحث  .أ 

تعليم اللغة العربية يف املدارس كتعليم اللغة الثانية أو األجنبية، فالبد على كل من 

تعلم اللغة العربية أن يطبقوها ألن اللغة هي آلة لتوصيل املعلومات واملشاعر واآلراء 

اللغة مع مهارا�ا  وتعليم اللغة العربية يف بعض أحيان يرتك عن أمهية تلك. بني البشر

  . األربع حىت إن اللغة العربية هي كوسيلة لفهم عما يتعلق بالعبادات فحسب

إن اللغة هي أساس احلياة يف ا�تمع فهي وسيلة التفاهم والتخاطب وتبادل و 

األفكار واألرآء واملشاعر بل هي ركن األول يف تقدم الفكر واتساع التأليف يف ميادين 

ن اللغة مبعمناها الواسع أداة التفاهم ووسيلة التعبري بالنفس بني إ. العلم واملعرفة

  ١.طوائف املخلوقات

. واملدخل االتصايل قد أحدث تغريا اسرتاتيجيا يف أساليب تعليم اللغات الثانية

ويرى أنصار هذا املدخل أن تعليم اللغة �دف االتصال الفعلي مع الناس قد اليكون 

وبعبارة أخرى أن تعليم اللغة ليس مبجرد تعليم القواعد اللغوية وإمنا  ٢.هدفا جديدا

تعلمها كوسيلة االتصال، وأن الطالب هلم دور مهم يف عملية تطوير الكفاءة 

وأما املدرس فهو كاملساعد واملرشد ألنشطة الطلبة يف . واملهارات اللغوية اليت عندهم

يم وتنفيذها كي تصل إىل تطوير  املدرس مسؤول عن تصميم أنشطة التعل. الفصل

وأن أهداف من تعليم اللغة العربية االتصالية هو تنمية  . كفاءة الطلبة تطويرا كامال

                                                             
  ١٣. ص) ٢٠٠٣\١٤٢٤مكتبة توبة : الرياض(، تعليم اللغة العربيةطرائق حممد إبراهيم اخلطيب، ١
- منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافة: الربط( "مناهج وأساليبه"تعليم اللغة لغري الناطقني �ا رشدي أمحد طعيمة، ٢

  ١١٩، ص، )م١٩٨٩\هـ١٤١٠إيسيكو، 



٢ 

 

كفاءة الطالب االتصالية من خالل عملية التعليم والتعلم يف املهارة األساسية اليت 

  .٣متثل غاية من غايات الدراسة الغوية وهي ومهارة الكالم

كان تعليم اللغة العربية يف البداية يهدف إىل تلبية حاجة ويف بعض املدارس  

انطالقا من تلك . املسلمني اإلندونيسيني يف أداء العبادات، خاصة الصلوات واألذكار

احلاجة، كانت املادة املدروسة تتعلق باألدعية يف الصلوات والسور القصرية من القرآن 

اللغة التكتفي يف العبادات فحسب، وبعد تطوره يف إندونيسيا كان تعليم . ٤الكرمي

 .وتوسعت على أن اللغة هي اتصال

ويف الواقع كانت بعض املدارس ال تناسب بني املواد التعليمية مع األهداف من 

تعليم اللغة األجنبية كلغة العربية الخيلو عن املهارات اللغوية اليت جتد فيها . املدرسة

ارة القراءة، ومهارة الكتابة وحلل مشكالت وهي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومه

عند القيام بالتدريس فينبغي على املدرس أن يعرف عمليات ختطيط وتنفيذ وتقومي 

 .٥وهي أساليب ميكن أن جناح عملية التدريس بني املعلم وطالبه

واهلدف . درسة الرمحة املتوسطة من إحدى املدارس اليت تُعّلم فيها اللغة العربيةوامل

ليم اللغة العربية فيها تطوير كفاءة اللغوية ملساعدة الطالب على فهم العلوم من تع

أربع  وجمال تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تتكون من. الدينية واللغة االتصالية

فهذه املدرسة هلا املعايري العملية . املهارات مع زيادة عنصرا من اللغة وهو الرتكيب

الطالب قادرين على قراءة الكتب  الكفاءة اللغوية العربية حىت يكونمنها الوصول إىل 

  ٦.وتكلم اللغة العربية بسيطة تركيبها وغري معقدة أسلو�ا

                                                             
  ١٦٠ص،....تعليم اللغة لغري الناطقني،رشدي أمحد طعيمة، ٣

4Ahmad Fuad Efendi, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat 2014), hal. 22 
  ٩.م، ص١٩٩٦دار املصرية للبنانية، : الطبعة الثالثة، قاهرة تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،حسن شحانة، ٥

6
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٣ 

 

يعد الكتاب املدرسي من الوسائل اهلامة احملققة ألهداف املنهج الدراسي، مع و 

، وهو املرجع العلميةهو الوعاء احلامل للمادة ف تعدد األنشطة الرتبوية، واملواد التعليمية

الذي يستقي منه املتعلم معارفه أكثر من غريه من املصادر فهو يتضمن مجيع 

من  ج لبناء الكفاءات احملددة يف خمتلف املستوياتاملنهالوحدات التعليمية املقرتحة يف 

، فهو اتيةذلاعلمني وبناء كفاءا�م املعرفية و ، حىت ينسجم مع قدرات املتالكفاءة

  .لنسبة للمعلم واملـرجع املوثوق بالنسبة للمتعلماملرشد با

لكن . واد الدراسية الدينية اليت ُتدرِّس �ذه املدرسةامل أحد درس اللغة العربية هو

الواقع تبدلت الكتب الدراسية املستخدمة فيها كل سنة مع تبادل مدرسو اللغة العربية 

حتصل عليها الغاية املرجوة، فتعترب  لعدم تقرير املنهج املقرر خاصة اللغة العربية حىت مل

  .هذه احلالة مشكلة هلذا البحث

انطالقا من البيانات السابقة فالباحث حياول أن يطور الكتاب لتعليم اللغة 

ألن االتصال هو أساس احلياة وجوهرها، عليه . العربية على أساس املدخل االتصال

 ٧.فراد والشعوبأن تبىن أمور احلياة ومن خالله يتم التفاهم بني األ

 كتابتطوير  "و�ذه خلفية البحث خيتار الباحث موضوعا يف حبثه العلمي عن 

المتوسطة  التصالي بمدرسة الرحمةفي ضوء المدخل اتعليم اللغة العربية 

  ".ماالنج

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ٢١. ه، ص١٤١٩الرياض  تقنيات التعليم واالتصال،عبد العزيز حممد العقيلي، ٧



٤ 

 

 أسئلة البحث  .ب 

  :كما يليتكون أسئلة البحث  إنطالقا مما قد أوضح الباحث يف خلفية البحث ف

يف ضوء املدخل االتصايل مبدرسة  الفعال تعليم اللغة العربية كيف كتاب .١

 الرمحة املتوسطة ماالنج؟

يف ضوء املدخل االتصايل  تعليم اللغة العربيةما مدى فعالية تطوير كتاب  .٢

 مبدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج ؟

 

 أهداف البحث  .ج 

  :يليإنطالقا من أسئلة البحث الذي سبق ذكره، فيكون أهداف البحث كما 

يف ضوء املدخل االتصايل مبدرسة الرمحة  تعليم اللغة العربية كتاب إنتاج .١

 املتوسطة ماالنج

يف ضوء املدخل االتصايل  اللغة العربيةتعليم كتاب  قياس مدى فعالية إنتاج .٢

 مبدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج 

 

 مواصفات االنتاج  .د 

وأما . املدخل االتصايلتطوير الكتاب التعليمي يف ضوء بقام الباحث هنا 

فصل السابع مبدرسة الرمحة الاملعد للتعليم طالب  مواصفات الكتاب التعيليمي

  :هي املتوسطة ماالنج

الكتاب التعليمي املطور على أساس املدخل االتصايل تشتمل على دليل   .أ 

استخدام الكتاب للمعلم والطالب للمهارات األربع مع زايادة عنصرا واحدا 

والكفاءة األساسية الذي أراد �ا الباحث احلصول على اهلدف هو الرتكيب، 

 .وخصائصه املرجو من املدرسة يف تعليم اللغة العربية



٥ 

 

الكتاب التعليمي املطور على أساس املدخل االتصايل يتكون من ثالثة   .ب 

وأما موضوع الكتاب . دروس ملدة مستوى واحد هي للمستوى الثاين

النوم، وهذا املوضوع يبني عن األحوال  يف غرفة) أ(التعليمي يتكون من 

احلياة يف األسرة، هذا املوضوع يبني عن ) ب. (املوجودة يف غرفة النوم وألوا�ا

أعضاء ) ج( تخدام الطالب مجلة للفعل املاضحياة الطالب يف األسرة واس

اجلسم، وهذا املوضوع يبني عن جسم اإلنسان وأعضائه ومجلة مفيدة للفعل 

 املضارع

ب التعليمي املطور على أساس املدخل االتصايل تشتمل على املهارات الكتا  .ج 

) كالم(األربع يف وقت واحد، فالفرد يعرب عن رغبته يف احلصول على غرفة 

وهو يف أثناء تعبريه هذا يتلقى من املوظف ردا باإلجياب مثال أي يستمع 

تكلم ، وذلك يف نفس اللحظة اليت ي)استماع(الفرد إىل موظف االستقبال 

 ).قراءة مث كتابة(يكلف مبلئها  أو أسئلة فيها الفرد مث يعطي الفرد بطاقة

مطابق بالسياق  الكتاب التعليمي املطور على أساس املدخل االتصايل  .د 

 .اإلجتماعي للطالب حىت يسهلهم على تطبيق اللغة كآلة لالتصال بينهم

  

 فروض البحث  .ه 

وء املدخل االتصايل للمهارات افرتض الباحث أن الكتاب التعليمي املطور يف ض

تعليم اللغة العربية بعد استخدام هذا األربع يؤثر أثرا حسنا لرتقية الكفاءات اللغوية يف 

  .الكتاب التعليمي يف الفصل التجريب

  

  

  

  

  



٦ 

 

 أهمية البحث  .و 

 من ناحية النظرية .١

يف ضوء املدخل االتصايل مبدرسة  تعليم اللغة العربيةكتاب يُرجى بتطوير  

الرمحة املتوسطة أن حيصل على الكتاب الذي يدافع الطالب على االتصال 

 .  بينهم باللغة العربية اليومية

 من ناحية التطبيقية .٢

سيسهل مدرسي اللغة العربية على  تعليم اللغة العربيةكتاب نتيجة تطوير    .أ 

 أداء عملية التعليم

سيسهل الطالب على تطبيق اللغة  اللغة العربيةتعليم كتاب نتيجة تطوير    .ب 

 العربية واالتصال بينهم

نتيجة هذا التطوير يكون مرجعا يف تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل   .ج 

 .االتصايل مبدرسة املتوسطة خصوصا واملدارس املتوسطة عموما

 

 حدود البحث  .ز 

  :ث مايليكي يكون هذا البحث حمددا فيحتاج الباحث إىل حتديد هذا البح

 احلدود املوضوعية .١

يف ضوء املدخل  تعليم اللغة العربيةكتاب موضوع هذا البحث هو تطوير  

يتضمن هذا االتصايل مبدرسة الرمحة املتوسطة للبنني ماالنج جاوي الشرقي و 

مع زيادة عنصرا واحدا من اللغة هو  الكتاب املطورة من املهارات األربع

  ومستوى املواد املطورة حيقق على االتصال  .الرتكيب

  

  



٧ 

 

 احلدود املكانية .٢

يقوم الباحث يف عملية البحث والتطوير مبدرسة الرمحة املتوسطة للبنني 

فصل السابع الطالب ماالنج جاوي الشرقي وقام الباحث البحث والتطوير ل

 .الدراسي الثاينعام لا

 احلدود الزمانية .٣

والتطوير هو الفصل الدراسي الثاين لعام احلدود الزمانية هلذا البحث 

  م٢٠١٧-٢٠١٦

  

 حاتتحديد المصطل  .ح 

املستخدم يف املدارس حتتوي على املرجعي االزم  باالكت: الكتاب التعليمي .١

املواد التعليمية من أجل زيادة اإلميان والتقى واألخالق والشخصية، 

 واإلمكانات الصحة، واجلمالية حساسيةواستيعاب العلوم والتكنولوجيا، 

وأراد الباحث بالكتاب  ٨.للرتبوية الوطنية املعايري على تقوم اليت املادية

 التعليمي يف هذا البحث والتطوير الكتاب املطور على أساس االتصايل

إيصال املعلم معلومات اللغة العربية إىل أذهان املتعلمني  :تعليم اللغة العربية  .٢

عرفة اللغة العربية ومهارا�ا اليت يكتسب املتعلم بواسطتها مل وإعادة بناء خربة

 .واجتاها�ا

تعليم اللغة من خالل مواقف ى املدخل االتصايل هو مدخل وظيفي يقوم عل .٣

 ٩واقعية ويقدر الطالب أن ميارس فيها املهارات األربعالياتية احل
  

  

  

  

                                                             
8Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor  11 tahun 2015, hal 2 
9Abdul Hamid, Uril Bahruddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab “Pendekatan, 

Metode, Strategi, Meteri dan Media” (Malang, UIN-PRESSS. 2008), hal 9 



٨ 

 

 الدراسات السابقة  .ط 

  :الكتاب أو تعليم اللغة العربية كثرية منهاإن البحوث اليت قد قام عن تطوير 

تطوير الكتاب "حتت املوضوع  ١٠البحث الذي قام به أمحد مصطفى .١

التعليمي على أساس املدخل االتصايل والتفاعلي لرتقية مهارة الكالم لطلبة 

 ".جامعة زين احلسن بروبولينحو

ل إنتاج الكتاب التعليمي على أساس املدخ:واألهداف من هذا البحث 

االتصايل والتفاعلي لرتقية مهارة الكالم يف قسم الرتبية اإلسالمية جبامعة زين 

 & dick(البحث والتطوير بنوع ديك وجاري  منهجهو . احلسن بروبولينحو

carey( . ونتيجته إنتاج الكتاب التعليمي و ارتفاع نتيجة الطلبة يف الفصل

 .التجرييب بعد استخدام هذا الكتاب

إعداد املواد التعليمية على "حتت املوضوع  ١١به سوغريمان البحث الذي قام .٢

 ".أساس املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم

معرفة كيفية إعداد املواد التعليمية على أساس : واهلدف من هذا البحث

املدخل االتصايل وفعاليتها لرتقية مهارة الكالم للمرحلة الرابع قسم تعليم 

واستخدم الباحث . ة اإلسالمية احلكومية باري بارياللغة العربية يف اجلامع

وتيجته املواد التعليمية ). Sugiyono(املنهج البحث والتطوير من يوغيونو 

  . واملواد التعليمية على أساس املدخل االتصايل هلا فعالية لرتقية مهارة الكالم

                                                             
تطوير الكتاب التعليمي على أساس املدخل االتصايل والتفاعلي لرتقية مهارة الكالم لطلبة جامعة زين احلسن ،أمحد مصطفى١٠

اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية كلية الدراسات العليا قسم تعليم : ماالنج(، غري منشورة رسالة املاجستري، بروبولينحو

  )٢٠١٤مباالنج، 
حبث تطويري يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية (إعداد املواد التعليمية على أساس املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم ،سوغريمان١١

إلسالمية احلكومية مباالنج، عليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اكلية الدراسات العليا قسم ت: ماالنج)باري باري يوالويسي اجلنوبية

٢٠١٣  



٩ 

 

استخدام مشغالت "حتت املوضوع  ١٢البحث الذي قامت �ا رفقين عبقرية .٣

 ".لتنمية مهارة االستماع) MP3( ٣وسائط ال

واهلدف من هذا البحث لوصف طريقة ومدى فعالية استخدام مشغالت 

واستخدمت الباحث املدخل . لتنمية مهارة االستماع) MP3( ٣الوسائط 

اليأثر يف ) MP3( ٣ونتيجته أمنشغالت الوسائط . الكمي باملنهج التجرييب

  تعليملتنمية مهارة االستماع

حتت املوضوع تطوير األمناط اللغوية  ١٣البحث الذي قام به مصباح السرور .٤

 .لتنمية مهارة الكتابة

اهلدف من هذا البحث ملعرفة متام تطوير االنتاج األمناط اللغوية يف تدريس 

ومدخل . مهارة الكتابة ومعرفة تنمية مهارة الكتابة بتطوير األمناط اللغوية

ونتيجته تطوير انتاج األمناط . نهج التطويريالبحث هو الكيفي اإلحصائي مب

  اللغوية يف تدريس مهارة الكتابة 

حتت املوضوع تطوير مواد تعليم اللغة  ١٤البحث الذي قام به يوسف هدايت .٥

 ) KTSP( العربية يف ضوء املنهج على املستوى الوحدة التعليمية

املنهج على يهدف هذا البحث لتطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء 

ومعرفة مدى فعاليته باملدرسة الثانوية  )KTSP( املستوى الوحدة التعليمية

                                                             
دراسة جتربية مبدرسة سونان ( "لتنمية مهارة االستماع) MP3( ٣استخدام مشغالت الوسائط "رفقين عبقرية حتت املوضوع ١٢

العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  كلية الدراسات: ماالنج. )بيجاكونج الثانوية اإلسالمية توبان جاوا الشرقية

  ٢٠١١احلكومية مباالنج، 
كلية : ماالنج. )حبث تطويري مبدرسة اإلسالم العالية بفونوروغو(تطوير األمناط اللغوية لتنمية مهارة الكتابة، مصباح السرور، ١٣

  ٢٠١١موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة 
) KTSP( تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج على املستوى الوحدة التعليميةيوسف هدايت حتت املوضوع ١٤

اهيم اإلسالمية موالنا مالك إبر  كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة: ماالنج.بونتياناك  ٢باملدرسة الثانوية احلكومية 

 احلكومية مباالنج



١٠ 

 

واستخدم الباحث منهج البحث والتطوير ونتيجته . بونتياناك ٢ احلكومية

واملواد املطورة حصلت على درجة جيد وذات جاذبية وتالئم . املواد التعليمية

  .احتياجات الدارسني

  

 موقف الباحث  .ي 

حث هنا بالتطوير الكتاب التعليمي يف ضوء املدخل االتصايل قام البا

الذي يكون فريقا مما قد حبث الباحثون السابقون الذي . مبدرسة الرمحة ماالنج

  :سبق ذكره يف الدراسات السابقة منها 

بأن الكتاب التعليمي املطور يف ضوء املدخل  قام الباحث هنا .١

 االتصايل للمهارات األربع وعنصرا واحد 

 الكتاب التعليمي املطور يف ضوء املدخل االتصايل للمرحلة املتوسطة .٢

 الكتاب التعليمي املطور يف ضوء املدخل االتصايل للفصل السابع .٣

الكتاب التعليمي املطور يف ضوء املدخل االتصايل يشجع الطالب  .٤

 لالتصال بينهم باللغة العربية

الكتاب التعليمي املطور تعليم مهارة االستماع والقراءة والكتابة يف هذا  .٥

 يدافع الطالب على تطبيق اللغة العربية

 

 

 

 

 



١١ 

 

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  الكتاب التعليمي: المبحث األول 

 مفهوم الكتاب التعليمي  .أ 

يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكونات املنهج فهو إحدى ركائزة 

حمتواه اللغوي والثقايف تتحق األهداف اليت األساسية يف أي مرحلة تعليمية من خالل 

نريد حتقيقها من العملية التعليمية باإلضافة إىل املكونات األخرى للمنهج من أنشطة 

يف كتابه حيث أن  اهللا عبد احلميد وعبد الغايل اهللا عبد ناصر قال. وطرق تدريس

يمية الكتاب املدرسي هو الكتاب األساسي للطالب وما يصاحبه من مواد تعل

مساعدة واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية واللغة وتقدم للدارسني لتحقيق 

أهداف معينة يف مقرر معني أو يف مرحلة معينة بل يف صف دارس معيني وزمن 

  ١٥.حمدد

يف كتابه أن مفهوم الكتاب  الناقة كامل وحممود طعيمة أمحد رشديوقال  

فالكتاب املدرسي باملفهوم الضيق . املدرسي قد يتضيق يف بعض الكتابات وقد يتسع

وأما تعريفه باملفهوم الواسع . هو الشكل التقليدي للكتاب الذي يوزع على الطالب

فهو الكتاب الذي يشمل خمتلف الكتب واألدوات اليت يتعلق الطالب منها املعرفة 

  ١٦.ظفها املعلم يف الربنامج التعليميواليت يو 

فمن هذان تعريفان أن الكتاب املدرسي أو التعليمي هو كتاب يشمل  الكتاب 

  . األساسي للطالب وكذلك مجيع الكتب املساعدة لذلك الكتاب األساسي
                                                             

  ٩.ص)م٩٩١دار الغايل : الرياض(أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،١٥
مكة ( تقوميه- حتليله-إعداده"بلغات أخرى الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيةللناطقني رشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة، ١٦

  ٢٠ ، ص،)م١٩٨٣/ه١٤٠٣جامعة أم القرى، : املكرمة

١ 

١ 

٢ 

٢ 



١٢ 

 

 مفهوم المواد التعليمية  .ب 

للطالب بغرض املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه 

وهي املضمون الذي يتعلمه . حتقيق أهداف تعليمية معريفية أو مهارية أو جدانية

وتنوع صورة هذا احملتوى التعليمي فقد يكون املادة مطبوعة يف  . التالميذ يف علم ما

وقد يكون . كتب املقررات التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو ملصقات

تة أو أفالم وقد يتخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل املعقد مادة مصورة كالصور الثاب

  ١٧.وقد يكون غري مألفة للطالب واملعليمني على حد سواء

وقال رشدي أمحد طعيمة بأن املواد الدراسية يسمى باحملتوى عنصر أساس من 

 عناصر املنهج الدراسي بل هو صلب العملية التعليمية إذ أنه يشمل كافة اخلربات اليت

وهي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق . يقدمها املعهد لطلبه من خالل املنهج

واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب �ا واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم 

أو املهارات احلركية اليت يراد اكسا�ا إياهم �دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم 

  ١٨.ة يف املنهجيف ضوء األهداف املقرر 

وقيل أيضا أن املواد التعليمية هي كوسيلة اليت تساعد املعلم والطالب 

للحصول على إىل جناح يف تعليميهم أو للحصول إىل أهداف التعليم والتعلم 

وأما املواد  ١٩.دخول عملية التعليم والتعلم يف الصف أو خارجا منهالذي قررته قبل 

التعليمية اجليدة هي املواد املناسبة يف حياة الطالب ومراحلهم أو هي اليت جتذب 

 .التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه
 

                                                             
، .ن.د( دراسات يف املناهج وتأصيلها، مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلاصةحسن عبد الرمحن احلسن، ١٧

  ١١١، ص، )هـ١٤٣٤مؤسسات الوقف اإلسالمي، 
  ٢٠٣ ،، ص)جامعة أم القرى: مكة(، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم األولرشدي أمحد طعيمة، ١٨
  ٧، ص، ....أساس إعداد الكتب. ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا١٩

٣ 

٤ 

٥ 

٣ 

٤ 

٥ 



١٣ 

 

 أسس تطوير المواد التعليمية  .ج 

�تم الرتبية احلديثة بالكتاب التعليمي وإقامتها على أسس تتفق والنظريات 

  :٢٠أسس إعداد املواد التعليمية فهي مايليالرتبوية احلديثة، أما 

 األسس الثقافية واالجتماعية .١

عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية لألجانب فينبغي أن يكون له طابع 

اجتماعي وثقايف إسالمي يعين أنه خيدم لغتنا وثقافتنا ذلك من خالل 

  :مراعاة اآلتية

املوضوعات اليت تتناول أن يكون حمتواه عربيا إسالميا وذلك بأن تقدم   .أ 

هذا اجلانب بصورة حقيقية غري مشوهة وبصورة مبسطة تعني الدارس 

 .على فهم الثقافة اإلسالمية

أن يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة املادية واملعنوية   .ب 

 .بصورة تتناسب وأغراض الدارسني األجانب

ى رأسها الطابع ضرورة االهتمام بالرتاث العريب وخصائصه اليت عل  .ج 

 اإلنساين ورفع مكانه العلم والعلماء

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات وما تناسب مع الدارسني   .د 

 واهتمامهم من تعلم اللغة والثقافة 

التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي و من البسيط إىل   .ه 

 املركب من اجلزء إىل الكل

االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند   .و 

 وتعديل االجتاهات السلبية حنوها - إن وجدت–الدارسني األجانب 

                                                             
  ١٩ ص،، ....أساس إعداد الكتبناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٢٠

٦ 

٦ 



١٤ 

 

مراعاة التغريات الثقافية االجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا وهذا يتطلب   .ز 

 أن يكون املنهج مرنا حبيث ميكن تكييف املوضوعات مع التغريات اليت

 حتدث داخل ا�تمع اإلسالمي

تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصيا�ا أي ال يشتمل   .ح 

 الكتاب على نوع واحد من الثقافة

أن للدارسني أغراضا من تعلم اللغة والثقافة ولكن من أصحاب اللغة   .ط 

أيضا أغراضا من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم لذا فاحلرص يف املواد على 

 ني أمر مهمحتقيق جانب

 تزويد الدارسني باالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة  .ي 

 احرتام الثقافات األخرى وعدم إصدار أحكام ضدها  .ك 

مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتاب املدرسي مبا يتناسب مع عمر   .ل 

 الدارس مستواه الفكري الثقايف

، تلك اليت يتم فيها مساعدة الدارسني على عملية التطبيع االجتماعي  .م 

 تكيف األفراد مع ثقافتنا
 

 األسس السيكولوجية .٢

أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية فهو احملور الذي تركز 

عليه وأنه هو أوال وأخري هو اهلدف من العملية، فما قامت اهلذه العملية 

فة خصائص إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم من مث فإن معر 

ضروريا عند إعداد حمتوى املناهج  املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا

  .الدراسية



١٥ 

 

ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل األفراد 

عقلية ومسات بفسية داخل املرحلة العمرية  خيتلفون فيما بينهم من قدرات

الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذي ومن هنا ظهر مبدأ الفروق . الواحدة

  .ينبغي مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية

ينطبق على أفراد ا�تمع  -اإلختالف يف القدرات–وإذا كان هذا األمر 

. الواحد فإنه أخرى أن ينطبق على دارسي اللغة العربية من غري ناطقني �ا

. ن ثقافات متنوعة وجنسيات خمتلفةحيث إ�م يأتون من بيئات شىت وم

هكذا يؤكد علماء اللغة والرتبية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد 

وبني قدرته على تعليم اللغة األجنبية، وكما أن هناك فرقا حمسوبا بني تعليم 

الصغري و تعليم الكبري للغة األجنبية، هذا الفرق ينبغي أن يراعي يف املواد 

 ٢١.لكل منهمااملقدمة 
 

 األسس اللغوية والرتبوية .٣

ويقصد �ا جانب املواد اللغوية املكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت 

تقدم يف كتب تعليم اللغة العربية لغري ناطقني �ا واألسلوب املناسب يف 

  .عرضها للدارسني  ومد سهولة أة صعوبة تلك املادة للدارسني

يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على املستوى اللغوي وتناول اللغة املقدمة 

واملستوى الرتبوي، فمثال عند تقدمي الرتاكيب العريب يلزم معرفة أي نوع من 

اجلمل يقدم ؟ هل االمسية أو الفعلية ؟ وهل تبدأ بالبسيط أم املركب ؟ 

اإلجابة عن هذه األسئلة من الصعب تناوهلا لغويا مبعزل عن اجلانب 

يعدان أساسا ) الرتبوي/اللغوي(، ومن مث رأينا أن هذين األساسني الرتبوي

                                                             
  ٢٨-٢٧ ص،، ....أساس إعداد الكتبناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٢١

٧ 

٧ 



١٦ 

 

واحدا وإن كان لكل منهما وظيفته ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا 

لتداخلهما لكن لكل باحث وجهة نظره عند تقدميه للموضوع وفلسفته 

  ٢٢.اخلاصة اليت مييل إليها

  :٢٣االت وهيوتتخلص هذه املبادئ الرتبوية يف عدة جم

 مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل .١

 الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية .٢

 مبادئ تتصل بوضوح املادة التعليمية وانقرائية  .٣

 مبادئ تتصل مبحتوى املادة التعليمية .٤

 مبادئ تتصل مبناسبة املادة وإمكانية تدريسها .٥

قال رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، األسس اللغوية اليت ينبغي أن 

تراعي عند وضع املادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغري ناطقني 

  ٢٤:�ا هي

 أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا .١

مفردات شائعة أن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة  .٢

 معتمدة

أن يلتزم يف معلومات اللغوية املقدمة باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها  .٣

 الدراسات اللغوية احلديثة

مجع (أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية  .٤

 )الضمائر مثال

                                                             
  ص ،....أساس إعداد الكتبناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، ٢٢
  ٤٨ص، ،....الكتاب األساسيرشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة، ٢٣
  ٦٥-٦٤ص،، ....األساسيالكتاب رشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة، ٢٤

٨ 

٨ 

٩ 

١٠ 

٩ 

١٠ 



١٧ 

 

مصطنعة أي أن يكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة  .٥

 تقدم اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها

 أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعليمها .٦

 أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك  .٧

أن تعاجل املادة ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات  .٨

 واجلملة ذات املعىن

 يل الكلمة وتركيبهاأن تعاجل املادة اهلجاء وحتل .٩

 تعتين بالرمز والصوت لكل حرفأن  .١٠

 أن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس باحلرف .١١

 أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم  .١٢

 أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية .١٣

 أن تعتمد املادة على الرتكيب الشائعة االستعمال .١٤

 االستخدامأن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة  .١٥

 أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه .١٦

 أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا .١٧

  

 معايير اختيار المواد التعليمية  .د 

قدم اخلرباء جمموعة من املعايري اليت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج، إال 

أكثر صلة بربامج تعليم  أننا نوثر األخذ مبعايري نيكوالس الختيار احملتوى إذا أ�ا

  .اللغة الثانية



١٨ 

 

ولقد نقل . ومن مث أكثر إلتصاقا مبجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى

  ٢٥:رشدي أمحد طعيمة عن نيكوالس جمموعة من املعايري هي اآلتية

يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا : معيار الصدق .١

 متشيه مع األهداف املوضوعيةعمليا، فصال عن 

 يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة يف حاجة الطالب: معيار األمهية .٢

 يكون احملتوى متماشيا مع امهامات الطالب: معيار امليول واالهتمامات .٣

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما يرعى قدرات الطالب : معيار القابلية للتعلم .٤

 الفردية بينهممتمشيا مع الفروق 

سيكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناط من التعليم ال : معيار العاملية .٥

 .تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر

 

 طرق اختيار المواد التعليمية  .ه 

هناك عدة أساليب ميكن لوضع املنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية 

  ٢٦:للناطقني بلغات أخرى

ويف . ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية: األخرىاملناهج  .١

هذه املناهج أن ينتقي احملتوى اللغوي يف منهجه مع األخذ يف االعتبار 

 التفاوت بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج

ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا خمتصني يف : رأي اخلبري .٢

العربية للناطقني بلغات أخرى أم كانوا معلمني أم كانوا لغويني أم  تعليم

ويف هذه احلالة ميكن للمعلم يقدم . تربويني أم كانت له صلة وثيقة بامليدان

                                                             
  ٦٦، ص، ....الكتاب األساسيرشدي أمحد طعيمة، ٢٥
  ٦٨ص،  ،....الكتاب األساسيرشدي أمحد طعيمة، ٢٦

١١ 

١٢ 

١١ 

١٢ 



١٩ 

 

تصورا للخربات اليت يريد تزويد الطالب �ا أو املوضوعات اليت يريد تعليمهم 

وذلك من خالل . يهمث يعرض هذا تصور على اخلرباء ألخذ آرائهم ف. إياهم

 .استبانة أو مقابلة أو حلقة البحث أو غريها

ويقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حول خصائص الدارسني وتعرف : املسح .٣

ما يناسبهم من حمتوى لغوي، كأن جتري دراسة حول األخطاء اللغوية 

الشائعة يف املستوى االبتدائي مث خنتار موضوعات النحو أو الرتاكيب اليت 

 تساعد على تاليف هذه األخطاء أو عالجها

ويقصد بذلك التحليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصال : التحليل .٤

كأن ندرس مواقف احلديث الشفهي أو مواقف الكتابة بالعربية أو . بالعربية

  . مواقف الوظيفية املناسبة للربامج التخصصية

   



٢٠ 

 

  تعليم اللغة العربية: المبحث الثاني 

 مفهوم تعليم اللغة العربية  .أ 

تعليما ويقال عّلمه -يعّلم-يشتق من عّلم" تعليم"عند قاموس املنجد كلمة 

  ٢٧.الصنعة وغريها مبعىن جعله يعلم

  :أما مفهوم التعليم عند بعض املؤهلني يف علم الرتبية مايلي

عند الدكتور حممد علي السمان أن التعليم هو إيصال املعلم العلم  .١

واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية وهي طريقة اإلقتصادية اليت توفر 

لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم 

 ٢٨.واملعرفة

عند صاحل عبد العزيز عبد ا�يد أن التعليم يقصد به نقل املعلومات من  .٢

 ٢٩.إال أن يتقبل مايلقيه املعلم املعلم إىل املتعلم املتلقي الذي ليس له

عند األستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة مصطلح التعليم هو أنه عملية  .٣

اليت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة ) restructuring( إعادة بناء اخلربة

اليت  إنه بعبارة أخرى جمموع األساليب.... واملهارات واالجتاهات والقيم

يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة 

 ٣٠.البيئة من معان من أجل اكتسابه خربات تربوية معينة

                                                             
  ٥٢٦.، ص)١٩٧٦دار املشرف : بريوت(، املنجد واإلعالملويس معلوف، ٢٧
  ١٢. ، ص)١٩٨٣دار املعارف، : القاهرة(، التوجيه يف تعليم اللغة العربيةحممد على السمان، ٢٨
  ٥٩. ، ص)دار املعارف دون التاريخ: القاهرة(، الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز عبد ا�يد، ٢٩
- الثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات: الربط( "وأساليبه مناهج" �ا الناطقني لغري اللغة تعليم،رشدي أمحد طعيمة٣٠

  ٤٥.، ص)م١٩٨٩\هـ١٤١٠ إيسيكو،

١٣ 

١٤ 

١٥ 

١٦ 

١٦ 

١٣ 

١٥ 

١٤ 



٢١ 

 

بناء من التعاريف السابقة فتعليم اللغة العربية هو إيصال املعلم معلومات 

سب املتعلم بواسطتها اللغة العربية إىل أذهان املتعلمني وإعادة بناء خربة اليت يكت

  .املعرفة اللغة العربية ومهارا�ا واجتاها�ا

 أهداف تعليم اللغة العربية    .ب 

إن عملية التعليم حباجة ماسة إىل أهداف اليت حتدد وتركز األنشطة إىل ما 

فاملعلم يستطيع أن يبين ختطيط التعليم أو أحتضري الدرس مع استخدام . ختطط

ولذلك كانت األهداف عنصرا واجبا يف . باألهداف املوجودة الطرق املناسبة وفقا

  :٣١فأهداف تعليم اللغة العربية عند رشدي أمحد طعيمة هي. عملية التعليم

أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارس �ا الناطقون هذه  .١

ويف ضوء مهارات اللغوية . اللغة، أو بصورة تعليم اللغة العربية من ذلك

 :األربع ميكن القول بأن تعليم اللغة العربية كلغة الثانية تستهدف مايلي

 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها  .أ 

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح بالغة العربية والتكلم مع   .ب 

 الناطقني بالعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء

 طالب على قراءة الكتب اللغة العربية دقة وفهماتنمية قدرة ال  .ج 

 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية دقة وطالقة  .د 

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية ومييزها عن غريها من اللغات  .٢

 .األصوات واملفردات والرتاكيب واملفاهيم

نسان العريب أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإل .٣

 .والبيئة اليت تعيش فيها وا�تمع الذي يتعامل معه
 

                                                             
  ٥٠. ص ،....�ا الناطقني لغري اللغة تعليمرشدي أمحد طعيمة، ٣١
١٧ 

١٧ 



٢٢ 

 

 عوامل تعليم اللغة العربية  .ج 

وتعليم . التعليم هو عملية مهمة ومنظمة وليس عملية عشوائية أو إرجتالية

اللغة العربية حيتوي على العوامل املعينة وهي املعلم واملتعلم واملادة والطريقة 

  .والوسائل

 املعلم .١

املعلم هو القائم بدور الرتبية والتعليم أو املرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت 

واملعلم حيمل يف  ٣٢.الذي تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية التعليمية

عنقه أمانة هي تربية اجليل الناشئي من املواطنني فلذلك كان وجود 

املعلم مهم وروح املعلم أهم من املعلم يف عملية التعليم ألنه يستطيع أن 

حيدث التغريات املرجوة يف سلوك املتعلم وتنمية روح االنضباط الذايت 

من خالل اإلقتداء لدي التعلم واحرتام أنظمة املؤسسة التعليمية 

  .مبعلمهم

 املتعلم .٢

واملتعلم . فهو متعلم-متعلما-تعلما-يتعلم-واملتعلم اسم الفاعل من تعلم

هو الذي يتعلم عادة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية للحصول على 

  .العلم النافع يف حياته ومعيشته

 املادة .٣

صد �ا املعلم أن يوصلها إىل املادة التعليمية هي املعلومات اليت يق

وعند حممد عبد القادر أمحد أن املادة التعليمية البد هلا شروط . التالميذ

  :٣٣منها

                                                             
  ٧٢.، ص)١٩٥٦دار اجلهاد، (أصول الرتبية وعلم النفس، سحن حافظ وآخرون، ٣٢
  ٢٢.، ص)١٩٧٠مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، ٣٣

١٨ 

١٨ 

١٩ 

١٩ 



٢٣ 

 

 صحة املادة ومناسبة لعقول التالميذ   .أ 

أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التالميذ وربالبيئة اليت تعيش   .ب 

 فيها، مناسبة لوقت احلصة

الوحدات توزيعني على أشهر السنة وربط  أن تقسم املادة املقررة إىل  .ج 

 املادة التعليمية اجلديدة مبادة الدرس القدمي

 الطريقة .٤

جناح عملية التعليمية تتعلق بنجاح الطريقة املستخدمة وهي وسيلة 

فالطريقة واملادة التعليمية . لتحقيق أهداف املواد التعليمية بوقت حمدد

فإذا ضعفت إحدى مها مل يتحقق متالزمان مها وجهان لعملية واحدة 

فحسن الطريقة اليعوض فقر . اهلدف من العملية على الصورة املنشودة

 ٣٤.املادة، وغزارة املادة تسبح عدمية اجلدوي إذا مل تصادف طريقة جيدة

 الوسائل .٥

الوسائل يف تعليم اللغة العربية هي كل ما يتعلمه املدرس من الوسائل 

ه ماقد يصعب عليهم فهمه من املعلومات ليستعني به على تفهيم تالميذ

فقد يستعني بشيء من املعلومات القدمية أو يلجأ إىل . اجلديدة

حواسهم فيعرض عليهم شيئ يسهل عليهم إدراكه بإحدى احلواس 

  .فظهر أن استعمال وسائل اإليضاح جيعل قواعد التدريس إىل املعقول

رغبة التالميذ وأن  لذلك، الوسيلة مهمة جدا ألن الوسيلة أن جتلب �ا

ترتفع فهم التالميذ وأن تعطي البيانات الوثيقة وأن ختلص املعلومات وأن 

                                                             
  ٦،ص.، ....طرق تعليم. حممد عبد القادر أمحد٣٤

٢٠ 



٢٤ 

 

حىت البد للمعلم أن يقدر على استخدام  ٣٥.يسهل �ا تفسري البيانات

 . الوسيلة يف أي املواد التعليمية
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٢١ 



٢٥ 

 

  المدخل االتصالي: المبحث الثالث 

 مفهوم المدخل االتصالي  .أ 

نقال عن ريلي عملية االتصال يف قوله يطلق  )Widdoson(يلخص ويدوسون 

مصطلح االتصال حني حيدد مستعمل اللغة موفقا يتطلب منه نقل معلومات معينة 

لتحقيق التقارب املعريف بني األفراد ومن مث ميكن أن يتغري هذا املوقف بشكل أو بآخر 

ل املعاين وهذا اإلجراء أو هذه العملية تتطلب التفاوض أو تبادل وجهات النظر حو 

وأطلق على هذا الشكل من التفاوض لفظ اخلطاب . حالل التفاعل بني األفراد

)Discourse(  هذا املصطلح يشري إىل التفاعل الذي جيب أن يأخذ مكانه لتأكيد قيمة

. املعىن ملا ينطق به املتحدث  وللتحقق من فعاليته كمؤشر لنيل املتحدث أو قصده

رة الدراسة إمنا هي مرحلة تدريبية وشأ�ا التدريب يف ومواقف االتصال اللغوي يف حج

  .٣٦مسبح صغري �يئة خلوض البحار

وتعريف االتصال من كبار خرباء تعليم اللغة األجنبة مها سافجنون و ولكنز 

عملية مستمرة للتعبري والتفسري وتبادل وجهات " )Savignon( سافجنون: أ�ما يرا 

وأن فرص االتصال غري حمدد وتشمل على نظم خمتلفة لإلرشادات ) التفاوض(النظر 

والعالمات والرموز اليت ال نستطيع اآلن البدء يف تصنيفها أو حىت تعريفها بدقة واليت 

  ".تتكون منها أي لغة

يتم نقله يف أي عملية اتصال إمنا هو ناتج أن ما "يرى  )Wilkins(وأما ولكنز 

وبني املالمح ) نطقا أو كتابة(للعالقة بني املعىن كما ينقل عرب األشكل اللغوي للتعبري 

  "العلمية  اليت ميكن قبوهلا من كافة املشرتكني يف عملية االتصال

                                                             
، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية تعليم اللغة إتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجياتو حممود كامل الناقة،  رشدي أمحد طعيمة٣٦

  ٣٩. ص) ١٤٢٧إيسيسكو (والعلوم والثقافة 

٢٢ 

٢٢ 



٢٦ 

 

هدف تعليم اللغة االتصاليا  ويف ضوء هذا التعريف لعملية االتصال يدد ولكنز

أشكال التعبري ) construct( ويكّون )create(يف أنه تنمية قدرة عند الفرد ألن يبدع 

(utterances) ٣٧.كالما أو كتابة اليت هلا القبول االجتماعي أو حتقق اهلدف املطلوب  

كثرية جيعلها واملواقف اليت حيتاج الفرد إىل استعمال اللغة لالتصال فيها مواقف  

  :٣٨يف سبع وظائف أساسية هي

ويقصد �ا استخدام اللغة : )Instrumental Function(الوظيفية النفعية  .١

 الطعام والشراب: للحصول على األشياء املادية مثل

ويقصد �ا استخدام اللغة من : )Regulatory Function(الوظيفية التنظيمية  .٢

 مأجل إصدار أوامر لآلخرين وتوجيه سلوكه

ويقصد �ا استخدام اللغة من : )Interactional Function(الوظيفية التفاعلية  .٣

  أجل تبادل املشاعر واألفكار بني الفرد واآلخرين

ويقصد �ا استخدام اللغة من : )Personal Function( الوظيفية الشخصية .٤

  أجل أن يعرب الفرد عن مشاعره وأفكاره

ويقصد �ا استخدام اللغة : )Heuristic Function(الوظيفية االستكشافية  .٥

 من أجل االستفسار عن أساليب الظواهر والرغبة يف التعلم منها

ويقصد �ا استخدام اللغة من : )Imaginative Function(الوظيفية التخيلية  .٦

  أجل التعبري عن ختيالت وتصورات من إبداع الفرد وإن مل تتطابق مع الواقع

ويقصد �ا استخدام اللغة : )Representational Function(الوظيفية البيانية  .٧

 من أجل متثل األفكار واملعلومات وتوصيلها لآلخرين

                                                             
دار (، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعلي أمحد مدكور و رشدي أمحد طعيمة و إميان أمحد هريدي، ٣٧

  ٣٩٧ص، ) ٢٠١٠:الفكر العريب
 ١١٩. ص .،....�ا الناطقني لغري اللغة تعليم رشدي أمحد طعيمة،٣٨

٢٣ 

٢٤ 

٢٣ 

١٤ 



٢٧ 

 

  : ٣٩عند ترغا يف كتاب أمحد مرادي الكفاءة االتصالية تتكون من

 معرفة عن قواعد اللغة ومفردا�ا .١

البدء اال�اء يف احملادثة، وهي معرفة عن كيفية . معرفة عن قواعد الكالم .٢

 ومعرفة موضوع ماميكن حتدثه، ومعرفة أنواع التحية 

اخلطاب  أعمال من متنوعة �موعةمعرفة عن كيفية إستخدام واالستجابة  .٣

 مثل الطلب والرجى االستعفاف والشكر

 معرفة عن كيفية إستخدام اللغة الصحيحة .٤

 

 خصائص المدخل االتصالي  .ب 

املدخل االتصايل على االفرتاض بأن كل اإلنسان لديهم القدرة الفطرية ويستند 

لذا، أن تكون الكفاءة اللغوية إبداعية وأكثر ) LAD( اللغة اكتساب هازمامسى جب

واهلدف من تعليم اللغة العربية من هذا املدخل هو . تقريرا من العوامل الداخلية

 ٤٠.اللغة األجنية كألة لالتصاالتاالتصال الواقعي أي مبعىن أن الطالب يستخدم 

  :٤١وبشكل عام للمدخل االتصايل خصائص كما يلي

اهلدف من تعليم اللغة هو تطوير كفاءة الطالب باستخدام لغة اهلدف يف  .١

 سياق التواصل احلقيقي

إحدى من الفكرة األساسية هلذا املدخل هي املغزى من كل نوع اللغة  .٢

 .الربط والتنوع ومعىن اللغةاملعلَّمة وشكل 
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 أمناطعند إجراء عملية التعليم كان الطالب كاملتواصل وأما املدرس يصمم  .٣

 امليسر مبثابة ويكون الطالب بني التفاعل من خمتلفة

 التواصليةكان األنشطة حقيقيا وأكثرها  .٤

 املادة املعرضة خمتلف وال يعتمد على نصوص الكتاب .٥

 قدرعلى  التقليل يتم ولكن الدراسية الفصول يف األملغة  استخدام حيظر ال .٦

 اإلمكان 

 التسامح يف اخلطأ عند استخدام اللغة حىت يشجع الطالب يف التواصل .٧

  .التقومي يف هذا املدخل يؤكد يف استخدام لغة احلياة احلقيقي .٨

  :٤٢وزاد أمحد مرادي عن خصائص االتصايل كما يلي

ى مباحثة املعىن بني متكلمان أو أكثر ، ويعتمد علاحليوية التواصلية الكفاءة .١

 ويعرف قواعد اللغة 

تتكون من استخدام اللغة حتريريا أو شفويا وكذلك أنظمة  التواصلية الكفاءة .٢

 الرمزية األخرى

 السياقية التواصلية الكفاءة .٣

وأما األداء  مايعرف إىل تشري الكفاءة. واألداء الكفاءة بني الفصل يتناول .٤

 يشري إىل ما يعمل

 .التعاون ويعتمدعلى مطلقة وليست يــــنسب التواصلية الكفاءة .٥

الكفاية االتصالية إذن ليست جمرد القدرة على إستيعاب نظام اللغة أوحىت 

إستخدامه بشكل مطلق بل إ�ا عملية فردية إجتماعية معا فردية حني تتعلق 

                                                             
42Ahmad Muradi, Pembelajaran.... hal 28 

٢٨ 

28 



٢٩ 

 

بالسياق الذي يتم فيه باألساليب اخلاصة للفردر ملواجهة واجتماعية حني تتعلق 

 .٤٣االتصال

  

 مبادئ المدخل االتصالي  .ج 

أجنل سجارنو وأصحابه يف كتاب أمحد مرادي يبني أن اهلدف األساسي كل 

وللوصول من ذلك اهلدف . من تعليم اللغة هو يساعد املتعلم يف استخدام لغة اهلدف

 ألنشطتها تحققي أن جيب وبعدذلكالبد على املدرس أن يعرف مبادئ تعليم اللغة 

  :٤٤بشكل عام مبادئها كما يلي. التعليمية

 لديهم الذين فرادهم كاأليعاملما عند جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .١

 ورغبة احتياجات

 يف للمشاركة الفرصةما يعطى هلم عند جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .٢

 اهلدف اللغة استخدام

إذا ُعرضوا البيانات التواصلية املفهوم  جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .٣

 واملناسب مع االحتياجات والرغبة

ما يركزون إىل شكل واملهارات عند جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .٤

 واالسرتاجتية الذي يدافعهم يف عملية إكتساب اللغة

 االجتماعيةإذا ُعرضوا البيانات عن  جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .٥

 املباشرة اخلربةو  والثقافية

 اللغة وطبيعةما يعلمون من دور عند جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .٦

 والثقافة
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 بشأن املناسب الفعل ردودما يعطون عند جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .٧

 تقدمهم

 ما يعطون الفرصة لتنظيم تعليمهم عند جيدا اللغة املتعلمون يتعلم سوف .٨

عرفنا أن املبادئ السابقة أو املبادئ ملدخل االتصايل مستندا عن ومن هنا 

وبني عبد الشكور الغزايل يف كتابه . االحتياجات والرغبة املتعلم ويعطي فرصة لتعبريها

 :٤٥أن هنا سبعة املبادئ للفصول يف ضوء املدخل االتصايل

 خمتلفة اجتماعية خلفية من متنوعة جمموعة يف وظيفيةال لغة استخدام تؤكد .١

وظائفها ويعطي التطبيق  مع اللغة أشكالب تربط اليتالتعليم  أنشطة تنظيم .٢

 االجتماعية املواقف يفالوظيفي 

 طالبال يتحدىوالفكريا و  لالهتمام مثريةاملواد املستخدمة  .٣

 والتفاعل والتعاون املعلومات مجعاملتضمن من  غةوظائف الل بني اجلمع .٤

 )والعاطفية واجلسدية املعرفية نوعية(كامال   الطالب على كزير  .٥

 آرائهم تصيغ واملشاعر املواقف وحتديد لتبادليعطي الطالب فرصة  .٦

 املختلفة املهارات من جمموعةيعطي الطالب فرصة للتكامل  .٧

  

 أسلوب تدريس المهارات اتصاليا  .د 

قبل احلديث عن املهارات اللغوية األساسية، استماع، كالم، قراءة، كتابة، يف 

ضوء املدخل االتصايل ينبغي حتديد املقصود مبهارات االتصال أوال، مث بيان العالقة 

فمهارات االتصال هي قدرة الفرد على تكييف . بينهما ونظام األولويات بينهما
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داء وظائف اتصالية معينة بطرق مناسبة ملواقف القواعد اللغوية واستخدامها من أجل أ

  .معينة

يف مثل هذا املوقف تشرتك املهارات اللغوية األساسية األربع يف وقت واحد، 

وهو يف أثناء تعبريه هذا يتلقى ) كالم(فالفرد يعرب عن رغبته يف احلصول على غرفة 

، )استماع(ال من املوظف ردا باإلجياب مثال أي يستمع الفرد إىل موظف االستقب

وذلك يف نفس اللحظة اليت يتكلم فيها الفرد مث يعطي الفرد بطاقة يكلف مبلئها 

  ).قراءة مث كتابة(

  :واآلن ننظر يف كل مهارة أساسية على حدة

 االستماع .١

االستماع نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر، فهو النافذة اليت 

ه وهو األداة اليت يستقبل يطل اإلنسان من خالهلا على العامل من حول

ولنتأمل ما حيدث يف موقف اتصال شفوي، . بواسطتها الرسالة الشفوية

هناك فرد يتحدث ويعرض قضية معينة يستخدم فيها ألفاظا ومجال 

. يستقبلها فرد آخر فيرتجم هذه األلفاظ واجلمل إىل معاين والدالالت

أخرى، يستعني �ا يف  والفرد يف أثناء حتدثه قد يستخدم مع اللغة إرشادات

توصيل رسالته وعلى املستمع يف ضوء هذا السياق أن يفهم الرسالة اليت 

والكتاب اجليد هو الذي يساعد الدارس على . يريد املتكلم توصيلها إليه

  .حتديد هدفه من موقف االستماع ويساعده أيضا على حتقيقه

ة كبرية، بني االستماع والعالقة بني االستماع واملهارات اللغوية األخرى عالق

وإن كانت إحدامها مهارة . والكالم عالقة مؤداها أ�ا مهارات صوتية

وال يتصور موقف ) الكالم(واألخرى مهارة إنتاج ) االستماع(استقبال 
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يتحدث فيه إنسان إال وكان هناك مستمع له يستقبل رسالته، وبني 

ال يف وقت الذي جيمع االستماع والقراءة عالقة مؤداها أ�ما مهارتا استقب

وتدريس االستماع يف ضوء . فيه بني الكالم والكتابة أ�ما مهارتا إنتاج

  . املدخل االتصايل يستلزم توفري موقف طبيعي يف الفصل الدراسي ما أمكن

واملهم يف األمر هنا عدم التصنع يف صياغة اجلمل أو افتعال املواقف كما 

املتغريات السابقة يف االعتبار حىت يقرب املوقف أنه من الالزم أيضا أخذ 

وهنا تتكامل املهارات . التدريسي يف الفصل من املوقف الطبيعي يف احلياة

فقد يشرتك االستماع مع القراءة أو مع الكتابة أو مع الكالم، واملهم يف 

األمر أن تتقارب مهام االستماع يف الفصل من مواقف االستماع الطبيعية 

 .٤٦ةيف احليا

 الكالم .٢

الكالم أيضا نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر، وهو الطرف 

وإذا كان االستماع وسيلة لتحقيق . الثاين من عملية االتصال الشفوي

الفهم واإلفهام طرفا عملية االتصال . الفهم فإن الكالم وسيلة لإلفهام

ت واحلوار ويتسع احلديث عن الكالم ليشمل نطق األصوات واملفردا

فمن هذه األفكار أيضا أن تنمية قدرة الدارس على .والتعبري الشفوي

الكالم ميكن أن حتقق بأن حيفظ كثريا من احلوارات، فنماذج احلوارات 

تشتمل على خمتلف الصيغ والرتاكيب اليت حيتاج إليها الدارس مثل النفي 

ستوى أداء واالثبات والتعجب واالستفهام وغري ذلك من أساليب ترتفع مب

فالكالم كنشاط اتصايل عبارة عن احلوار يدور بني فردين يتبادالن . الدارس
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األدوار، فالفرد قد يكون متكلما مث يصري مستمعا وهكذا، واملتكلم كما 

نعلم يستعني بتوصيل رسالته بألفاظ ومجل وتراكيب فضال عن اللغة 

ات وغريها من املصاحبة اليت تشتمل على اإلمياءات واإلشارات واللمح

  .٤٧حركات يستخدمها املتكلم لتوصيل رسالته

  :ومييز ويدوسون بني ثالثة مصطلحات يف جمال تعليم الكالم هي

بينما  usageويقصد به القدرة االستخدام الصحيح للغة  speakingالكالم 

القدرة على االستعمال املناسب للغة يف سياقها  talkingيقصد بالتحدث 

. يشمل اللغة اللفظية واللغة املصاحبة -خبالف الكالم–والتحدث هنا 

وعندما يؤدي أحد أطراف عملية االتصال دور املتكلم فإن اجلانب 

  .sayingاإلنتاجي يف املوقف يطلق عليه ويدوسون لفظ القول 

قات يف خطوات تعليم الكالم، والسياق مهم جدا يف وهلذا بالطبع تطبي

إن تدريس الكالم يف شكل حوارات . بيان األدوار طريف عملية الكالم

صماء منفصلة عن حميطها الذي صدرت فيه من شأنه الفصل بني الشكل 

وأخريا فال ينبغي أن تطرح يف املدخل االتصايل . واملعىن يف عملية االتصال

ىل تعليم مهارات الكالم حبجة أن من الصعب التنبؤ قضية مدى احلاجاة إ

بأن الدارس سوف يواجه موقفا حيتاج فيه لالتصال الشفوي مع الناطقني 

فلئن صح هذا بالنسبة إىل دارس معني فال يصح تعميمه ) العربية(باللغة 

بالنسبة �تمع الدارسني ككل، فسوف حتتاج طائفة منه إىل الكالم مع 

  .٤٨يف وقت ما الناطقني باللغة
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وصمم . واملنهجية لتعليم اللغة تعطي أمناطا متنوعة لتطوير املهارة اللسانية

يف كتاب عبد الشكور أن أنشطة التعليم الكالم ) littlewood(لتل وود 

تنقسم إىل مرحلتني مها مرحلة قبل االتصال وهي تطبيق تركيب صيغ اللغة 

الطالب الوظيفية وتدريبها يف  ومعناها مث مرحلة االتصايل وهي تطبيق

ينقسم ) rivers dan temperley(وأما فرس ومتفريل . املعاملة اإلجتماعية

 التطبيق الشفوي لتعليم قواعد اللغة) أ: األنشطة اللغوية إىل ثالثة أقسام

  . ٤٩املعاملة الفردية) ج املعاملة املنظمة ) ب

 القراءة .٣

عة تشتمل على رموز لغوية القراءة نشاط تتصل العني فيه بصفحة مطبو 

معينة يستهدف الكتاب منها توصيل رسالة إىل القارئ، وعلى القارئ أن 

وال . يفك هذه الرموز وحييل الرسالة من شكل مطبوع إىل خطاب خاص له

يقف األمرعند فك الرموز وفهم دالال�ا وإمنا يعتدى هذا إىل حماولة إدراك 

ملية عقلية يستخدم اإلنسان فيها ما وراء هذه الرموز، والقراءة بذلك ع

  .عقله وخرباته السابقة يف فهم إدراك مغزى الرسالة اليت تنقل إليه

وهنا تقف عملية تعليم القراءة أمام مدخلني، أوال أن يقتصر األمر على 

ويف هذا املدخل يعطي الدارس . مساعدة الدارس على فك الرموز وفهمها

هو ما يسميه هوايت باملدخل  فهمه للنص،نصا تتبعه أسئلة تقيس مدى 

يف مقابل املدخل الثاين وهو املدخل االتصايل وهو يهتم يف . التعليمي

الدرجة األوىل بتحديد اهلدف من القراءة، ليس هذا فقط بل التفكري يف 

أشكال األداء األخرى اليت يرجى من الدارس أن يقوم �ا سواء أكانت 

اذ قرار أو قراءة شيء آخر أو إجراء حوار حتديد مكان على خريطة أو اخت
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هذه العملية هي ما يطلق عليه حتويل الرموز  . أو غري ذلك من أداءات

  وهي عملية تربط بني اللغة املطبوعة وبني أشكال االتصال األخرى

يضاف إىل ذلك مساعدة الدارس على اإلدراك املتعمق ملا ورد بالرسالة 

اهلامة يف تدريس القراءة يف املدخل االتصايل تدريب  املقروءة، إن من األمور

 .٥٠الدارس على استخدام القرائن املختلفة يف سبيل استيعاب النص املقروء

 الكتابة .٤

الكتابة كالقراءة نشاط اتصايل ينتمي للمهارات املكتوبة وهي من الكالم 

عملية يقوم وإذا كانت القراءة . نشاط اتصايل ينتمي إىل املهارات اإلنتاجية

الفرد فيها بفك الرموز وحتويل الرسالة من نص مطبوع إىل خطاب شفوي 

فإن الكتابة عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرمرز من خطاب شفوي إلىنص 

  .مطبوع

تعليم الكتابة يف املدخل االتصايل يستلزم تدريب الدارس على اكتساب 

من مرحلة قبل الكتابة اليت جيمع  خربات يف املراحل املختلفة للكتابة بدءاً 

فيها الدارس بيانات عما يريد أن يكتب حوله وانتهاء مبرحلة التعديل 

  .٥١والتجديد واليت يعيد فيها الدارس النظر فيما كتبه تطويرا وحتسينا له

يف كتاب عبد الشكور أن هناك أربعة أنواع يف تعليم ) kaplan(وبني كفال 

  :الكتابة وهي 

امللء من مكان فارغ يف نص خمصوص، (الكتابة دون تركيب اجلملة   .أ 

واملراد  )ملء االستمارة، وضع النص من احملادثة أو وضع دفرت الكلمة

بني  االستجابة �ا تقوم اليت األنشطةبالكتابة دون تركيب اجلملة هي 
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الكلمة والكلمة حىت ميكن تأديتها للمستوى االبتدائية إىل املستوى 

 تقدمامل

) الكتابة يف املذاكرات، تقدمي التقرير، التخليص(إعالم  ضالكتابة لغر   .ب 

 يف االستجابة تقومبها اليت األنشطةإعالم هي  ضواملراد بالكتابة لغر 

 اجلملة حىت ميكن تأديتها للمستوى املتوسطة إىل األدىن

 واملالحظات واملذكرات اليوميات إنشاء(خاص  ضالكتابة لغر   .ج 

 إنتاج خالل من نفذتخاص  ضواملراد بالكتابة لغر ) الشخصية

 حىت ميكن تأديتها للمستوى املتوسطة إىل األعلىالفقرات 

واملراد ) والشعر واملسرحيات القصص إنشاء(اخليال  ضالكتابة لغر   .د 

 الشعرية إلنتاج اللغة تستخدم اليت األنشطةاخليال  ضبالكتابة لغر 

 ٥٢املتقدمحىت يالئمها للمستوى  الكامل النص

 القواعد .٥

احلديث عن نظام اللغة يعين أن هناك جمموعة من القواعد اللغوية اليت 

. حتكم ظاهرة اللغة، والقواعد اللغوية هنا مفهوم أوسع من مفهوم النحو

، بينما يطلق على grammarويطلق على القواعد اللغوية عادة مصطلح 

إن املبادئ اللغوية تنضم "يقول ديكنز وزميله رودز  syntaxالنحو مصطلح 

بعضها إىل بعض لتكون نظاما، والقواعد اليت تقدم وصفا واضحا صرحيا 

القواعد اللغوية وليس جمرد .وشامال لكل مجلة تتكون من جمموعها اللغة

ا التصور بني مشتغلني النحو هي العمود الفقري يف أي لغة ولقد ساد هذ

  .٥٣بتعليم اللغات إىل الدرجة اليت اعتربها البعض مساويا لتعلم اللغة

                                                             
52Abdus Syukur Ghozali, Pembelajaran Keterampilan.... hal 298 

  ٦٧. ص... تعليم اللغة إتصالياو حممود كامل الناقة،  رشدي أمحد طعيمة٥٣

٣٩ 

38 

٣٩ 

٣٨ 



٣٧ 

 

ويف املدخل االتصايل حيرص مؤلف الكتاب على جعل حجرة الدراسة قريبة 

ويف هذا ... ما أمكن من السياق االجتماعي الذي تستخدم فيه اللغة

، وأسلوب تقدميه أو contentالصدد مييز ديكنز وودز بني حمتوى النحو 

 constructطريقة بنائه 

والعربة يف املدخل االتصايل ليست باملوضوعات النحوية اليت تقدم وإمنا 

 Grammarوهنا يظهر مفهوم  مطالب تعلم النحو . بالسياق الذي تقدم فيه

Learning Taks  اليت يقدمها املؤلفان بوصفها مسة أساسية من مسات تدريس

ويقصد باملطالب هنا مايرجو املؤلف من . االتصايلالنحو يف املدخل 

الدارس عمله حىت يكتسب تلقائيا مهارة إدراك القاعدة النحوية 

  .واستخدامها

وينبغي يف ضوء املدخل االتصايل أن تكون الرتاكيب اللغوية اليت يشتمل 

  : عليها الدرس مؤشرا صادقا للسياق االجتماعي الذي استخدمت فيه مثل

فصيغة األمر مثال تأخذ معىن عندما يطلب  . بني أهداف احلوارالعالقة   .أ 

كبري من صغري شيئا، بينما تأخذ معىن آخر عندما يرجو صغري من  

واللغة املستخدمة من رئيس ملرءوس ختتلف عن اللغة . كبري شيئا

املستخدمة من مرءوس لرئيسه، والنحو يف املدخل االتصايل مؤشر 

 .صادق هلذه العالقة

فهناك . الذي يناقش بني األفراد أو الذي يدور حوله النص املوضوع  .ب 

موضوعات تشيع فيها لغة الرجاء، وهناك موضوعات تشيع فيها لغة 

وللموضوع كما نعلم مسات تفرض تفسها على اختيار ... الوصف

 .الرتاكيب وليس املفردات فقد



٣٨ 

 

الوقت والظروف اليت تدور فيها األحداث وكذالك احلالة املزاجية   .ج 

طراف احلوار فاللغة اليت تصدر عن رجل غاضب ختتلف عما يصدر أل

 .عنه يف حالة الرضا وكذلك االجتاهات  النفسية لألفراد أطراف احلوار

وال يعرتف املدخل االتصايل إذن بقواعد شكلية، وصيغ مطلق للنحو وإمنا يربط 

وتقدمي  . هذا بالسياق ويساعد الدارس على تعلمه من خالل هذا السياق

القواعد النحوية يف املدخل االتصايل خيضع �موعة من املعايري اليت عاجلها 

عدد من خرباء تعليم اللغات األجنبية ستنقصر فيما يلي على عرض هذه 

  : املعايري عند اثنني منهما

 :يرى شيلدون أن من أهم معايري تقدمي النحو اتصاليا ما يلي  . أ

 .صية أطراف احلوارالتحديد التدقيق لشخصية مستعمل اللغة شخ .١

ويقصد بذلك كيفية ارتباط وحدات النحو يف  linkageالصلة  .٢

 الكتاب الذي يدرس

 selecting and grading languageاختبار وتدرج الوحدات اللغوية .٣

items . الكفايةsufficiency  ويقصد بذلك ما إذا كان الكتاب كافيا

 . إذا اعتمد عليه الدارس وحده

 :أربعة معايريأما وليامز فيقدم   . ب

قواعد (التأكيد على القدرة االتصالية يف تدريس وحدات النحو  .١

 )اللغة

تقدمي عدد كاف من األسئلة يوضح السمات الرئيسية للرتكيبات  .٢

 اللغوية اليت يراد تدريسها 



٣٩ 

 

 بيان األنواع اإلجابات املطلوبة يف التدريبات املقدمة بوضوح .٣

ى دراسات توضح الفروق بني ثقافة  اختيار الرتاكيب اللغوية بناء عل .٤

  ٥٤.كل من اللغتني، لغة الدارس واللغة األجنبية

 إعداد المواد التعليمية في ضوء المدخل االتصالي  .ه 

فيما يلي جمموعة من التطبيقات اليت تشكل أساسا من أسس بناء قائمة املعايري 

  ٥٥:ومصدرا من مصادرها

القوية لتعليم اللغة اتصاليا فتكثر الكتاب اجليد هو الذي تسود فيه الصورة  .١

فيه الفرص اليت يتم فيها توظيف املصادر اللغوية، والثقافية املتاحة يف 

ا�تمع حىت ميكن للدارس أداء املهام االتصالية اليت يكلفون �ا يف املهارات 

 اللغوية املختلفة

 االتصال بني(الكتاب اجليد هو الذي يساعد على تنمية كل من النوعني  .٢

عند الدارسني باللغة العربية، ) الفرد ونفسه واالتصال بني الفرد واآلخرين

فيدرب الدارس على التفكري بالعربية ويدربه أيضا على تبادل اآلراء مع غري 

 العربية

إن موقف االتصال الذي يستخدم الفرد اللغة فيها مواقف غري حمددة ومن  .٣

من . وتدريب الدارس على املرور �ا مجيعاغري املمكن استيعاب الكتاب هلا 

هنا تصبح تنمية القدرة على االختيار بني البدائل والتكيف مع مواقف 

 االتصال اجليدة هدفا أساسيا من أهداف تعليم اللغة يف الكتاب اجليد
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٤٠ 

٤٠ 

٤١ 

٤١ 



٤٠ 

 

إن املادة التعليمية اجليدة هي اليت حتول الكفاية اللغوية عند الدارسني إىل   .٤

 حسب ظروف كل جمموعةكفاية االتصالية 

ينبغي بناء املادة التعليمية على أساس التحليل الدقيق للحاجات اللغوية  .٥

عند الدارسني، وحتول هذه احلاجات إىل وظائف لغوية تشبعها املادة 

 التعليمية املقدمة يف الكتاب

ينبغي أن تؤدي الكتاب ثالث وظائف أساسية بالنسبة للمادة  .٦

   متكني الدارسني من ممارسا�ا،). ٢منها،  تقدمي مناذج). ١.التعليمية

 تدريب الدارس على إنتاج مثلها). ٣

ينبغي أن حيرص الكتاب على توجيه الدارسني إىل أن االهتمام جيب أن  .٧

ال انفصال يف املدخل ! ينصب على املعىن وليس على الرباعة اللفظية

نقل األفكار  االتصايل بني الشكل واملعىن والرتكيز هنا ينبغي أن يكون على

 والتعبري عنها وحتقيق هدف املرسل من رسالته

ينبغي قياس قدرة الدارسني باستمرار على إدراك موقع احلرف والكلمة  .٨

 واجلملة يف إمتام عملية االتصال بشكل معني

ينبغي التلخص من تقدمي القواعد اللغوية عن طريق اجلمل املصطنعة أو  .٩

دة اللغوية املقدمة يف الدرس متاحة وأن تكون املا. املعزولة عن سياقها

 للدارس ويستطيع أن جيدها يف يسر

ينبغي أن يكون اختيار املفردات ذات الصلة الوثيقة مبواقف االتصال مما  .١٠

  .يساعد الدارس على أداء الوظائف اللغوية املطلوبة يف املوقف االتصايل

  

  



٤١ 

 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 ومدخله منهج البحث  .أ 

يف الفصل  ة البحث وأسئلة البحث اليت كتب الباحثمشكل مناعتمادا 

 & Research(يف هذا البحث مبنهج البحث والتطوير  ستخدم الباحثوااألول، 

Development( طريقة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة  ووه

  .٥٦فعالة

عملية إلنتاج كتاب  الذي أراد الباحث يف هذا البحث هوير واملراد من التطو 

واملراد بالتجرييب هو عملية ملعرفة .تعليم اللغة العربية املتطور يف ضوء املدخل االتصايل

  .فعالية الكتاب املطور وأمهيته للطالب الفصل السابع مبدرس الرمحة املتوسطة ماالنج

حتليل  )١(:ةكمايليستعمل الباحث خطو فال على اإلنتاج اجليد، و حصللو 

هذا  خرباءمن  واإلقرتاحات تخالنيل املد )٢.(ل عملية اإلعداداحلاجات قب

جمال  اخلبري يف) ب(، تطوير الكتاب التعليميجمال  اخلبري يف) أ(:  البحث، وهم

 ستخدم الباحثوا. اخلبري يف جمال تصميم الكتاب التعليمي )ج(حمتوى لغة الكتاب،

  .اخلطوات عند سوغيونو البحث والتطويرهذا يف 

  

  

  

  

 

                                                             
56Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), hal. 407 

١ 

1 



٤٢ 

 

 إجراء البحث والتطوير  .ب 

وأما اخلطوات اليت . استخدم الباحث خطوات إلجراء عملية البحث والتطوير

  ٥٧:ستخدمها الباحث يف البحث والتطوير فهي كما يليا

  

  

  

  

 

  

 :ستخدمها الباحث يف البحث والتطوير كما يلىاوبيان اخلطوات اليت 

 حتليل االحتياجات /الفكرة واملشكلة  .١

يف مدرسة  التعلم والتعليمعملية وخاصة ما يتعلق ب هنا باملالحظةم الباحث اق

الب خاصة يف لدى الط املشكالت اللغويةو الظاهرة النفسية الرمحة املتوسطة و 

  .الفصل السابع
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 الفكرة واملشكلة تصميم املنتج مجع البيانات

التعديالت 

 والتصحيحات

 تصديق االنتاج جتربة املنتج 

 التعديالت  التجربة املوسعة

 االنتاج النهائي التعديل النهائي

٢ 

2 



٤٣ 

 

 مجع البيانات  .٢

الباحث  الحظاحتياجات الطلبة ومشكال�م و البيانات عن  الباحثمجع 

ع وزّ ، مث مدرس اللغة العربيةاملقابلة مع ب و لطالالكتاب التعليمي املستخدم لدى ا

 . يف تعليم اللغة العربيةملعرفة احتياجا�م  بلطالإىل االباحث االستبانة 

 تصميم املنتج  .٣

. املرجوةوهو النموذج األول قبل تطوير املادة لتكون تلك املادة على شكلها 

صمم الباحث املادة مستندة إىل نتائج حتليل االحتياجات، إما يف حمتويات لذلك، 

  . ي قد مجعه عند املقابلة واملالحظةالذ املادة أم يف تنظيمها
  

 تصديق اإلنتاج .٤

تطوير اخلبري يف جمال وهم . اخلرباءإىل قدم الباحث تصميم تلك املنتج 

، واخلبري يف جمال حمتوى لغة الكتاب التعليمي ، واخلبري يف جمال الكتاب التعليمي

واملالحظة موا بالتقييم واالقرتاح واإلرشاد اهم قو . الكتاب التعليمي تصميم

  .واإلصالح ليكون ذلك املنتج له جودة من كل النواحي
  

 التعديالت .٥

اخلرباء صّدق صحح الباحث املادة املصممة حسب ما ، بعد تصميم املنتج

 .من العيوب والنقائص فيها

 جتربة املنتج .٦

، املواد االتصاليةعتمد على يطور املأو  املصممالكتاب يف هذه املرحلة، كانت 

ب الباحث جرّ مث . واملهارات فيهاإما أهداف التعليم أو املؤشرات، واملوضوعات، 

وهي فصل واحد   تلك املادة املطورة أثناء عملية التعلم والتعليم يف جمموعة حمددة



٤٤ 

 

وتتم هذه التجربة بتقدمي االختبار بعد إجراء البحث ملعرفة فهم . كفصل التجرييب

الذي املطور الكتاب  الباحث باستخدام االذي عّلمهواستيعا�م عن املادة الطالب 

وذلك االختبار يدل على النتائج . املواد االتصالية يف درس اللغة العربيةعتمد على ي

 الدرس أرفعهذا على الطالب فهم  هي املطورالكتاب ومؤشرات فعالية . ةالكمي

  . ونتيجة تعلمهم مرتفعة من قبل

ملعرفة ما  طالب الفصل السابعوالبعدي لدى م الباحث باالختبار القبلي اقمث 

. اللغة العربية مبدرسة الرمحة املتوسطةاملطوريف تعليم الكتاب مدى فعالية استخدام 

رغبتهم و املطور، هذاالكتاب  ع الباحث االستبانة على الطلبة ملعرفة آراءهم عنووزّ 

م الباحث امث ق. اللغة العربيةيف تعليم الكتاب  اوشعورهم عند استخدام هذ

املطور الكتاب عن  مدرس اللغة العربية إستجابةً مع وإعطاء االستبانة باملناقشة 

 .ليكّمل وحيّسن النقائص املوجودة فيها

 التعديالت  .٧

جرى هذه املرحلة بعد جتربة االنتاج يهدف لتحسني التقصري احملصول من 

 .التجربة

 االنتاج النهائي .٨

احملتوى و يف جمال اللغة، قام الباحث بالطبع املنتج بعد التعديل من اخلرباء 

  .التصميمو 

  

  

  

  

  



٤٥ 

 

 تجربة اإلنتاج  .ج 

 تصميم التجربة .١

، جتربة الفردية) ١(يتكون من بشكل كامل إن املدخل التطويري التجرييب 

 التجربة  وأما تصميم .وجتربة امليدانية) ٣(، ة صغريةجمموعجتربة ) ٢(

 القبلي الختبارل واحدة جمموعة فهو ييف جتريب الكتاب التعليم ةاملستخدم

يعين أن تعيني فعالية التجربة يف ) one grup pretest postest( يالبعداالختبار و 

 . تعليم اللغة العربية

 أفراد التجربة .٢

واملراد من هذا البحث هو مجيع . هو نطاق البحث عموماأفراد التجربة 

أما ا�تمع يف هذا البحث هو الفصل السابع . الطالب املشرتكون يف البحث

-٢٠١٦مبدرسة الرمحة املتوسطة للبنني ماالنج جاوي الشرقي سنة الدراسة 

  . فصوال ٦طالبا، ويتكون من  ١٧٦م، حيث عددهم  ١٠١٧
  

 أسلوب مجع البيانات .٣

ما حيتاج الباحث من البيانات السابقة، استخدم الباحث أدوات مجع  حسب

  :البيانات تتكون من

 املالحظة  .أ 

 هلا اليت واحلوادث الظواهر ومالحظة ملشاهدة علمي منهج هي املالحظة

 الكتاب تطوير يفالباحث  �ا مقا اليت واملالحظة .البحث �ذا العالقة

الحظ الباحث إجراء عملية  حيث، باملشاركة املالحظة هي التعليمي

. الحظه اليت اجلماعة يف عضواكان الباحث و  ،التعليم يف الفصل السابع

وكذلك الحظ الباحث الكتاب املستخدمة عند إجراء عملية التعليم يف 



٤٦ 

 

وقد قام الباحث هنا باملالحظة عن أحوال املدرسة والعملية . الفصل السابع

  .التعليمية ثالث لقاءات

 املقابلة  .ب 

ىل مصادر إباشرة املاألسئلة قابلة هي طريقة لنيل املعلومات بوسيلة إعطاء امل

وقد قام الباحث باملقابلة إىل معلم اللغة العربية وكذلك إىل رئيس . اإلنسانية

املدرسة ملعرفة عن أحوال املدرسة وإجراء عملية التعليم يف تلك املدرسة 

  .املستخدمة يف عملية التعليموخاصة يف الفصل السابع وملعرفة الكتاب 

 االستبانة  .ج 

املعلومات وبيانات احلقائق  ىاإلستبانة أداة مالئمة للحصول علتعترب 

 طلبو ستبانة بشكل عدد من األسئلة املرتبطة بواقع معني، وتقدم اإل

. اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعينني مبوضوع اإلستبانةب الباحث

ة إىل اخلبري يف جمال تطوير الكتاب التعليمي وهو وأعطى الباحث االستبان

الدكتور حليمي زهدي وكذلك إىل اخلبري يف جمال حمتوى لغة الكتاب 

التعليمي وهو الدكتور فيصل حممود آدم واخلبري يف جمال تصميم الكتاب 

  .التعليمي وهو الدكتور شهداء صاحل

 اإلختبار  .د 

كمية، فهي من كا ما بطريقة  جمموعة املثريات تعد لتقيس سلو  هو اإلختبار

نتائج ستخدمها الباحث للكشف عن الفروق بني اوسائل القياس اليت 

  .االختبار القبلي واالختبار البعدي
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 مصادر البيانات ومراجعها .٤

. ظة واالستبانة واملقابلة واالختبارالبحث هي نتائج املالح االبيانات يف هذ

أحوال اليت تتكون من مدرسة الرمحة املتوسطة ونتائج املالحظة هي املعلومات عن 

من  تقانلنتيجة من املقابلة فهي تقرير اإلوأما ا. املدرسة وإجراء عملية التعليم ومافيها

النتيجة من االختبار هي مستويات و . البيانات اليت وجد الباحث عند املالحظة

  .ر�م اللغويةاحنو قدرا�م ومه الطالب

هذا البحث فإمنا تنقسم إىل قسمني، مها مصادر  وأما مصادر البيانات يف

  :البيانات األولية والثانوية 

السابع يف الفصل  الطالبمصادر البيانات األولية يف هذا البحث هي أحوال   .أ 

 . Aحتفيظ 

تطوير الكتاب مصادر البيانات الثانوية يف هذا البحث هم اخلرباء يف جمال   .ب 

ورئيس املدرسة، ومدرس ، وتصميمهالتعليمي وحمتوى لغة الكتاب التعليمي 

 . يبحث فيها تعليم اللغة العربيةكتاب املدرسي، والكتب اليتاللغة العربية، و 
 

 أسلوب حتليل البيانات  .٥

بعد قيام الباحث جبمع البيانات بطريقة املالحظة واملقابلة واالستبانة 

لغايات التحليل تجهيز البيانات وإعدادها ل ةيواالختبار تأيت خطوة العمل

فتحليل البيانات هي العملية اليت . اإلحصائي ليتم الوصول إىل نتائج البحث

  ٥٨.تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات ميكن احلصول منها على نتائج

                                                             
  ٢٥صز) ١٩٨٣عامل الكتب، : القاهرة( وأصوله ومناهجه،البحث الرتبية حممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي، ٥٨

٣ 

٣ 
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ويشتمل هذا البحث على البيانات اليت ستحصل بالطريقة الكيفية منها 

 ستحصل بالطريقة الكمية هي املالحظة واملقابلة واالستبانة وأما البيانات اليت

  .االختبار

اخلبري يف جمال  إستبانة التحكيم منوالبيانات احملصولة من االستبانة فهي 

تطوير الكتاب التعليمي واخلبري يف جمال حمتوى لغة الكتاب التعليمي واخلبري يف 

جمال تصميم الكتاب التعليمي واالستبانة معلم اللغة العربية إستجابة عن 

املطور واالستبانة من الطالب عن آرائهم ومشاعرهم بعد استخدام  الكتاب

  .الكتاب املطور يف ضوء املدخل االتصايل

استخدم الباحث يف هذه اإلستبانة مقاييس ليكرت، وهي أسلوب و 

وملعرفة صحة  .لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف اإلختبار النفسية

  :٥٩تبدهلا إىل البيانات الكمي بالرموز التايل اإلنتاج فال بد على البيانات أن

� =
���

��
× 100%  

 :البيان 

  املؤية الصالحية:   �

  جمموعة القيمة احملصولة:   ���

  جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى:   ��

وأما البيانات احملصولة من االختبار فيسري الباحث على اخلطوات 

  :٦٠اآلتية
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 .إعطاء االختبار القبلي قبل بداية جتربة الكتاب املطور  .أ 

 .التجربة امليدانية باستخدام الكتاب املطور  .ب 

 . إعطاء االختبار البعدي بعد استخدام الكتاب املطور  .ج 

  

  

  

 

  :البيان 

نتائج الطالب قبل استخدام الكتاب املطور  =�� 

نتائج الطالب بعد استخدام الكتاب املطور  = �� 

استخدام الكتاب املطورالتجربة امليدانية ب  = X 

من خالل تعليم اللغة العربية ) املتغري واملستقل(ملعرفة فعالية املعاملة 

س اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايل الكتاب التعليمي للدر باستخدام 

س للدر يف التحصيل الدراسي   )Significant( ومستوى فروق دالة االحصائية

اللغة العربية يعين بني فروق نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، ولتحليل 

وفيما يلي  )t-test( االختبارات ت اإلحصائية استخدم الباحث الرمزتلك البيانا

)t-test( ت –شكل الرمز املستخدمة الختبار 
٦١
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 : البيان

املعدل لالختبار القبلي  =��
��� 

=��
  املعدل لالختبار البعدي���

 االحنراف املعياريلالختبار القبلي = ��

  لالختبار البعدياالحنراف املعياري=  ��
 لالختبار القبليالفروق  ���=

 لالختبار البعدي الفروق ���	=

 العينةعدد  ��=

 العينةعدد  ��=
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  الفصل الرابع

  لمحة المدرسة: األول المبحث 

 اللمحة عن المدرسة الرحمة  .أ 

سنكالينج  ٦١تقع مدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج يف شارع رايا أفيل رقم 

تنبأ هذه املدرسة مبدرسة .  قرية مسبري سكار ناحية داو ماالنج جاوه الشرقي

ومع تطور الزمان كان ا�تمع الذين . مرتا مربع ٥٠القرآن وعرضها حول 

القرآن يف هذه املدرسة أكثر من قبل فبىن مدير هذه املدرسة سكانا  يدرسون

ومسي مبدرسة الرمحة ألن من إحدى ا�تمع إمسها سييت . ليسكنوا داخل املدرسة

  .رمحة توفيت ووقفت أرضها ليبين مدرسة ومسجد يف هذا املكان

. سةدرسة الرمحة هي املدرسة اليت يالزم طالبه أن يسكنو يف تلك املدر وامل

املستقلة  وطنية قياسية مدرسة الوطنية الرتبية وزارةوهذه املدرسة ب أعلنت وقد

)SNN ( ٣٥،٠٠٠ من يقرب ما موقعا حتتل واليت ٢٠١٠-٢٠٠٩يف السنة 

 الشرقية جاوة يف الباردة، املعتدلة املناطق يف تقعأل�ا  جدا مواتية مربع مرت

  .ماالنج

 يساعد اهلواء تربد اليت املرتفعة املناطق يف هاموقعكانت   جغرافيامن ناحية 

 حوايلو . سينكالينج تنزهةامل التسليةكيلو مرتا من   ٢و التعليمية البيئةتكوين  يف

  .وسيدوارجو سورابايا مدينة إىل نسبيا قريبة هي واليت مرت كيلو ٨٠

 الطالب إمكانات من ةقدر ال أقصى حتقيق املمكن مناملعهد للمدرسة أ�ا 

 والثقافية االجتماعيةأل�م سكنوا يف تلك املدرسة يف يوم وليلة، بالنسبة إىل 

. ا�تمعيف  السليب التأثري من واحلد االختالط على للحفاظ للطالب يسمح

ا�تمع الذي يدرس فيها يرون أن هذه املدرسة لديها اخلدمات الكافية من كل و 
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 الغاية املرجوة منها الطالب املؤهلني يف  النواحي ويدافع بالبيئة املواتية لتعليم حىت

  . كل اجلوانب

واملدرسة الرمحة معد خاص بالرتبية يف املعهد حيث كان الطالب يسكنون 

 يف ميلكها اليت القيمة هي هذه. داخل املدرسة أو يف املعهد خالل التعليم

 احلصول إىل باإلضافة الطالب جتهيز وسيتم. الرمحة املتوسطة ماالنج املدرسة

وأما سكان هذه . الروحيةالقيمة و  الدينيةوالعلوم  العامة التعليمية املواد على

   .طالبا وكلهم من الرجال ٤٥٥مدرسا و  ٤١املدرسة 

  

 الرؤية والهدف  .ب 

رؤية التعليم ملدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج  وضعتملدرسة الرمحة رؤية وقد 

 على وقادرة تفوقةامل اإلسالمية التعليمية املؤسساتإمتام " التالية اجلملة يف

  ".كعبده وخليفته اهللا والية لتويل املستعد يلحىت يتولد منها اجل املنافسة

  :واملؤشرات منها 

 التوحيد على القائمة الدراسية املناهج تطوير يفالتفوق  .١

 التفوق يف إجراء عملية التعليم .٢

 واتيةامل بيئةالتفوق يف تكوين ال .٣

 وغري الدراسي الدراسي التحصيلالتفوق يف  .٤

 البشرية املواردالتفوق يف  .٥

تطبيق التعليم املتكامل : "وأما اهلدف هلذه املدرسة يتضح يف اجلملة التالية 

 املسلم بالية والعقلية واجلسمية حىت جتعل الطالروح جوانب بني جيمع الذي

  "ستقلةاملو  ذكيوال التقوى،



٥٣ 

 

  :واملؤشرات منها 

 املنهج املتكامل على أساس التوحيد التنفيذ يف تطوير .١

 العلوم الدينية/التنفيذ يف تطوير املنهج التعليمي الدينية .٢

 االبتكار يف عملية التعليم .٣

 والتوفري  فعاليةال التعلم عمليةيف  تنفيذال .٤

 التنفيذ يف إشراف التعليم مكثفة ومستمرة .٥

 

 األهداف الغايات  .ج 

  :هي  املقبلة الفرتة يفهلذه املدرسة حتقيقها  ةالواجبكان األهداف 

للفصل السابع والثامن والتاسع  وطينال جهنامل تطوير على القدرة .١

 الدراسية املواد جلميعويتكون من املنهج ونظام التقييم واخلطة الدراسية 

القدرة على تطوير املنهج الداخلي واملنهج للمعهد للفصل السابع  .٢

والثامن والتاسع ويتكون من املنهج ونظام التقييم واخلطة الدراسية 

 الدراسية املواد جلميع

 الدراسية املواد جلميع احملوسيبقييم الت نظامو  املنهج صناعة تطوير .٣

 .حواملتا  الفعالو  اإلبداعترقية إجراء عملية التعليم النشاط و  .٤

 ترقية جودة التنفيذ التعليم غري رمسي يف السكان  .٥

 ٨،٠٠باملعدل  نــــجيـــاخلري جودة حتقيق .٦

 بثالثة أجزاء من حفظ القرآن  نــــجيـــاخلري جودةحتقيق  .٧

 حتقيق اخلرجيني الذين لديهم جودة العقلية والروحية .٨

 االتكنولوجي على القائم اإلداري التنظيم تطوير تنفيذ .٩
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 نظمةامل اليةامل إدارة حتقيق .١٠

 املدرسية األنشطة مجيع يف التمويل حتقيق .١١

 تستحق السبيل واخلزائن الكاملة  .١٢

تستحق الكفاءة يف استيعاب اآللة ووسائل األسئلة والتقييم لكل املواد  .١٣

 الدراسية 

  

 منهجية اللغة العربية  .د 

على   اعتمادها جيب اليتلكل املواد الدراسية  وترتيب منط هو املنهج هيكل

الدقة لكل املواد الدراسية مقدم يف . كل املتعلمني يف األنشطة التعليمية

واملراد . الكفاءات اليت جيب استيعا�ا على كل املتعلمني مطابقا باحلصة املوجودة

بالكفاءات منها معيار الكفاءة والكفاءة األساسية املطور مطابقا باملعيار 

ملدرسة يتكون من أمهية التعليم من خالل ثالث هيكل املنهج هلذه او . النجاح

السنوات الدراسية من الفصل السابع إىل الفصل التاسع ويتضمن من املواد 

  . الدراسية العامة واملواد الدينية

والغرض من . وأما املنهج للتعليم اللغة العربية داخل يف املنهج الداخلي

فاءة اللغوية ليساعد الطالب على تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تطوير الك

وجماهلا املهارات األربع وعنصرا واحدا هو . فهم العلوم الدينية واللغة االتصالية

تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تنقسم إىل أربع احلصات التعليمية . الرتكيب

ة هذه الدراسة من الساعة السابعة والربع إىل الثانيوتبدأ . دقيقة ٤٠ولكل حصة 

  .وثالثني مساءا
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  عرض البيانات عن إجراء تطوير الكتاب التعليمي: المبحث الثاني

 عرض البيانات من اإلعداد وتحليلها ومناقشتها  .أ 

الطالب  يف هذه اخلطة بدأ الباحث بالدراسة األولية وحتليل احتياجات

. العربية واملقابلة وتقدمي االستبانة ملعرفة حاجات الطالب عن تعليم اللغةباملالحظة 

كتفي الباحث باملعلومات عن الفكرة واملشكلة صمم الباحث الكتاب وبعد أن ي

التعليمي املطور يف ضوء املدخل االتصايل قبل أن حيمله إىل اخلبري لتصديق ذلك 

وسيعرض الباحث اخلطوات . بتعديله وجتربته يف ميدان البحث من مثو  االنتاج،

  :السابقة تفصيليا كما يلي

 انات من المالحظات جمع البي .١

قام الباحث هنا جبمع البيانات من املالحظة وهي لتحليل احتياجات 

 يف الباحث �ا مقا اليت واملالحظة. الطالب واألهداف يف تعليم اللغة العربية

 احلدث الباحثعاش  حيث باملشاركة املالحظة هي التعليمي الكتاب تطوير

يف تلك املدرسة وخاصة يف  والحظ الباحث إجراء عملية التعليم نفسها

فوجد  .الحظها اليت عةجممو  يف عضواوكان الباحث  ،الفصل السابع

الباحث عند مالحظته يف الفصل السابع أن تعليم اللغة العربية مل يهتم كثريا 

ليس و . باملهارات األربع إال أن عملية التعليم جرى بالقراءة والرتمجة فحسب

تعليم اللغة العربية حىت تبادل الكتاب  هناك الكتاب التعليمي اخلاص يف

وقد قام . املستخدم كل سنة مع تبادل معلم اللغة العربية يف تلك املدرسة

ثالث  خالل الباحث هنا باملالحظة عن أحوال املدرسة والعملية التعليمية

وتبدأ من يوم اإلثنني السادس وعشرون إىل . مع الفصول املتفرقة لقاءات

  ٢٠١٦عشرون من ديسمبري األربعاء الثامن و 
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 البيانات من المقابلة جمع .٢

قام الباحث هنا جبمع البيانات من املقابلة وهي لتحليل االحتياجات 

الباحث باملقابلة مع معلم  وقام .الطالب واألهداف يف تعليم اللغة العربية

 اللغة العربية يف مدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج يف يوم األربعاء الثامن

  :٦٢وأما نتائج املقابلة كما يف اجلدول األتية. ٢٠١٦وعشرون من ديسمبري 

  نتائج المقابلة مع معلم اللغة العربية ٤.١جدول 

  توضيح البيانات  البيانات  الرقم

  أن أكثر عملية التعليم بأنشطة القراءة والكتابة والرتمجة  عملية التعليم  ١

مهارة القراءة وأحيانا إىل مهارة  التعليم مركز لرتقية  املهارات املعلَّمة  ٢

الكتابة وترمجة النص وأما لرتقية مهارة الكالم واالستماع 

  قليل

وقت خاص لتطبيق   ٣

  املهارات األربع

مل يعطي املعلم مجيع الطالب وقت خاص لتطبيق 

  املهارات األربع 

 مرة بالكتاب العربية بني يديك ومرة بالعربية للناشئني  الكتاب املستخدم  ٤

  ومرة بالنحو الواضح واآلن بالكتاب دروس اللغة العربية

  مل ترتفع قدرة الطالب كثريا بعد اشرتاك التعليم   إرتفاع قدرة الطالب  ٤
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  الكاملة يف املالحقنتائج املقابلة  ٦٢



٥٧ 

 

 تحليل إحتياجات الطالبمن البيانات  .٣

واخلطوة التايل اليت قام الباحث قبل إجراء البحث والتطوير بتقدمي 

االستبانة عن احتياجات الطالب يف تعليم اللغة العربية ولتعيني اهلدف يف 

" Aحتفيظ "طالبا يف الفصل السابع  ٣٠وهم . تطوير الكتاب التعليمي

  :٦٣وحصل الباحث على نتائج البيانات اآلتية

حتفيظ "بالنسبة إىل البيانات يف املالحق أن الطالب يف الفصل السابع 

A "  ١٦قالوا أن مادة اللغة العربية هي املادة املمتعة، نظرا إىل ذلك أن 

طالبا  ١٤و  )%٥٧(طالبا موافقون بالشديد مادة تعليم اللغة العربية 

طالبا أو  ١٩و). %٤٣(موافقون بأن مادة تعليم اللغة العربية هي ممتعة 

موافقون بالشديد أن أكثر تعليم اللغة العربية بأنشطة القراءة والكتابة  %٦٤

موافقون بذلك وطالب واحد موافق بقليل % ٣٣طالب أو  ١٠والرتمجة، و

موافقون بأن املعلم استخدم الطريقة املتنوعة  %٣٣طالب أو  ١٠و. %٣أو 

 %٢٤طالب أو  ٧موافق بقليل و  %٤٣طالبا أو  ١٣يف عملية التعليم و

أ�م أحبوا بشدة تعليم اللغة العربية  %٦٠طالبا أو  ١٨وقال . غري موافق

أحبوا بذلك و طالب واحد أحب  %٣٧طالبا أو  ١١لرتقية أربع املهارات و

موافقون بشدة بأن الكتاب أو املادة يف تعليم  %١٠طالب أو  ٣و . بقليل

طالبا ١٣موافقون بذلك، ولكن  %٣٣ب أو طال ١٠اللغة العربية متنوعة و

موافقون بقليل بأن الكتاب أو املادة يف تعليم اللغة العربية متنوعة  %٤٣أو 

موافقون  %٤٧طالبا أو  ١٤و. غري موافقون بذلك %١٤طالب أو  ٤و

 %٣٣طالب أو  ١٠بشدة بأن املادة املعلَّمة لرتقية مهارة الكالم قليلة و

                                                             
  االستبانة يف املالحق ،الطالب احتياجات عن االستبانةنتائج  ٦٣



٥٨ 

 

 %٥٠طالبا أو  ١٥و. موافقون بقليل %٢٠و طالب أ ٦موافقون بذلك و

طالبا أو  ١٣موافقون بشدة بأن املادة املعلَّمة لرتقية مهارة االستماع قليلة و 

 %٢٦طالب أو  ٨و . موافقون بذلك و طالبان اثنان موافان بقليل %٤٣

موافقون بشدة أن تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم واالستماع مرّكز إىل 

طالبا أو  ١١موافقون بذلك، ولكن  %٣٧طالبا أو  ١١لم وكذلك املع

قالوا إ�م متشجعون بشدة يف  %٤٧طالبا أو  ١٤و. موافقون بقليل %٣٧

طالب أو  ٩تعليم اللغة العربية وفقا باألنشطة واالحتياجات اليومية وكذلك 

 ١٤و. مشجعون بقليل %٢٣طالب أو  ٧مشجعون بذلك، ولكن  %٣٠

قالوا أ�م أحبوا بشدة يف تعليم اللغة العربية وفقا باألنشطة  %٤٧طالبا أو 

 ٤أحبوا بذلك ولكن  %٤٠طالبا أو  ١٢واالحتياجات اليومية وكذلك 

  . أحبوا بقليل %١٣طالب أو 

من البيانات السابقة عرف الباحث أن مشكلة تعليم اللغة العربية يف 

كتاب أو املادة املقررة مدرسة الرمحة املتوسطة للطالب الفصل السابع عدم ال

لرتقية مهارة الكالم واالستماع، مع أن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة مر 

وحيتاج . مبهارتني القراءة والكتابة والرتمجة وال يهتم كثريا عن مهارتني اآلخرى

الباحث إىل تطوير الكتاب التعليمي يف ضوء املدخل االتصايل الذي يهتم 

وية وميكن للطالب تطبيقها عند األنشطة اليومية، ألن عن املهارات اللغ

  .أحد اهلدف من هذه املدرسة هي جعل اللغة إتصاليا

  

  

  



٥٩ 

 

 عرض البيانات من االستبانة وتحليلها ومناقشتها  .ب 

بعد قيام الباحث باملالحظة واملقابلة وإعطاء االستبانة لتعيني املشكلة 

الباحث بتصميم الكتاب التعليمي  وإحتياجات الطالب عن تعليم اللغة العربية قام

 :وأما التعديل كما يلي  .وتعديله

 االستبانة من الخبراء وتحليلها ومناقشتها .١

قام الباحث هنا بالتحكيم من اخلبري يف جمال تطوير الكتاب التعليمي 

هو الدكتور حلمي زهدي  ٢٠١٧يف يوم اإلثنني الثالث وعشرون من يناير 

الكتاب التعليمي يف يوم الثالثاء الرابع وعشرون  واخلبري يف جمال حمتوى لغة

هو الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم واخلبري يف جمال  ٢٠١٧من يناير 

هو  ٢٠١٧تصميم الكتاب التعليمي يف يوم اخلميس التاسع عشر من يناير 

الدكتور شهداء صاحل للحصول على التعليقات واملالحظات يف إكمال 

  .ء املدخل االتصايل مبدرسة الرمحة املتوسطة ماالنجالكتاب التعليمي يف ضو 

يف جمال تطوير الكتاب التعليمي بري اخلوتعرض النتيجة احملصولة من 

  : ٦٤كما يليالتقدير بيف االستبانة 

يتضح من اجلدول السابق أن نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال تطوير 

  :منها " جيد جدا"الكتاب التعليمي ولغته بالتقدير 

  لغة الكتاب سهلة. ١

  لغة الكتاب مفهومة. ٢

  لغة الكتاب واضحة. ٣

  أصوا�ا مناسبة للطلبة. ٤

                                                             
  االستبانة يف املالحق، نتائجاالستبانةمنخبريتطويرالكتابالتعليميولغته٦٤



٦٠ 

 

  مفردا�ا مفهومة. ٥

  وضوح األهداف. ٦

  الربط بني املواد. ٧

  التدرج. ٨

  مالئمة حباجة الطلبة. ٩

  الوضوح يف دليل املعلم. ١٠

  الرتتيب يف تقدميه. ١١

  الشيوعاختيار املفردات بناء على . ١٢

 اإلخراج الفين. ١٣

 إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات. ١٤

وأما نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال تطوير الكتاب التعليمي ولغته 

  :منها " جيد"بالتقدير 

  التدرج. ١

  املتوسطةلغة الكتاب مناسبة للطلبة . ٢

  املعاملة بني الطلبة. ٣

  سهولة التعليم. ٤

  سعة املواد ودقتها. ٥

  صدق املواد التعليمية. ٦

  أشكال األنشطة. ٧

  استخدام احلروف ونوعها ومقياسها. ٨

  الرتتيب يف الكتابة. ٩

  تعليمات تدريبات مناسبة. ١٠

  ال يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة. ١١



٦١ 

 

  اللغة العربيةاألسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة . ١٢

 مناسبة أشكال التدريب. ١٣

نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال تطوير الكتاب التعليمي ولغته وأما 

  :منها " مقبول"بالتقدير 

  عدد التدريبات. ١

  صحة النص. ٢

  عدد املفردات. ٣

 الرتاكيب قواعدها صحيحة. ٤

من اخلبري يف جمال تطوير " ناقص"وال يوجد نتائج االستبانة بالتقدير 

  .الكتاب التعليمي ولغته

  :نتائج االستبانة السابقة كما يف اجلدول اآلتيةوتتصور 

التحكيم من الخبير في مجال تطوير الكتاب التعليمي  ائجتحليل نت ٤.٢جدول 

  ولغته

  مجموعة الدرجة  التكرار  التقدير

  ٥٦  ١٤  ٤  جيد جدا

  ٣٩  ١٣  ٣  جيد

  ٨  ٤  ٢  مقبول

  -  -  ١  ناقص

  ١٠٣  مجموعة



٦٢ 

 

=  ٣١ x ٤وهي نتيجة من  ١٢٤املثالية لكل بنود األسئلة هي  الدرجة

=  ١٤ x ٤، وهي نتيجة من ١٠٣وحصل الباحث نتائج من االستبانة .١٢٤

 ١٣ x ٣ومن نتائج بالتقدير جيد ) جيد جدانتائج من االستبانة بالتقدير ( ٥٦

  . ٨=  ٤ x ٢وأما نتائج االستبانة بالتقدير مقبول  ٣٩= 

الرمز عند ليكرت ملعرفة نتائج حتكيم الكتاب التعليمي  واستخدم الباحث

	�	:هو
���

���
٨٣= % ١٠٠%  

  :تتصور النتيجة كما يلي) likert(بالنسبة إىل مقياس ليكرت 

تحكيم الخبير في مجال تطوير الكتاب ائج نتمقياس ليكرت من  ٤.١صورة 

  التعليمي ولغته

 مقبول جيد جيد جدا
 

 ناقص
                  

        

٣١ ٦٢ ٩٣ ١٠٣ ١٢٤ 

يتضح من هذه البيانات أن الكتاب التعليمي يف ضوء املدخل االتصايل 

 على مستوى جيد جدا  

وقد كتب اخلبري االقرتاحات والتعديالت واملالحظات يف تلك االستبانة 

  :وهي 

 األخطاء يف قواعد أو حركة .١

 غري وضوح ملن تعليم اللغة العربية يف الفصل .٢

 غري الشاملة يف عرض املواد .٣



٦٣ 

 

يف يف جمال حمتوى لغة الكتاب التعليمي بري اخلالنتيجة احملصولة من وأما 

  :٦٥كما يلي  االستبانة التقديرة

يتضح من اجلدول السابق أن نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال حمتوى 

  :منها " جيد جدا"لغة الكتاب التعليمي بالتقدير 

  لغة الكتاب سهلة . ١

  لغة الكتاب مفهومة. ٢

  اب واضحةلغة الكت. ٣

  اختيار املفردات الشائعة . ٤

  عدد املفردات . ٥

 أصوا�ا مناسبة للطلبة. ٦

وأما نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال حمتوى لغة الكتاب التعليمي 

  :منها " جيد"بالتقدير 

  وضوح البيانات. ١

  لغة الكتاب مناسبة للطالب املتوسطة. ٢

  الرتاكيب وقواعدها صحيحة. ٣

  النصوص واألمثلة املناسبة اختيار. ٤

  صحة النص. ٥

  عدد املادة مناسبة للمستوى الثاين. ٦

  مناسبة املادة باملستوى املتوسطة. ٧

  الدرس الواحد مناسبة للزمن حمدد هلم. ٨

  )من األسهل إىل األصعب(التدرج . ٩

                                                             
  االستبانة يف املالحق ،نتائج االستبانة من خبري حمتوى لغة الكتاب التعليمي٦٥



٦٤ 

 

من اخلبري يف " مقبول وناقص"وال يوجد نتيجة من نتائج االستبانة بالتقدير 

  .حمتوى لغة الكتاب التعليميجمال 

  :وتتصور نتائج االستبانة السابقة كما يف اجلدول اآلتية

الكتاب محتوى لغة التحكيم من الخبير في مجال  تحليل نتائج ٤.٣جدول 

  التعليمي

  مجموعة الدرجة  التكرار  التقدير

  ٢٤  ٦  ٤  جيد جدا

  ٢٧  ٩  ٣  جيد

  -  -  ٢  مقبول

  -  -  ١  ناقص

  ٥١  مجموعة

=  ١٥ x ٤وهي نتيجة من . ٦٠املثالية لكل بنود األسئلة هي  الدرجة

 ٢٤=  ٦ x ٤، وهي نتيجة من ٥١وحصل الباحث نتائج من االستبانة . ٦٠

=  ٩ x ٣ومن نتائج بالتقدير جيد ) جيد جدانتائج من االستبانة بالتقدير (

٢٧ .  

مي واستخدم الباحث الرمز عند ليكرت ملعرفة نتائج حتكيم الكتاب التعلي

	�	: هو
��

��
٨٥= % ١٠٠%  

  

  



٦٥ 

 

  تتصور النتيجة كما يلي) likert(بالنسبة إىل مقياس ليكرت 

محتوى لغة تحكيم الخبير في مجال ائج نتمقياس ليكرت من  ٤.٢صورة 

  التعليميالكتاب 

جيد 

 مقبول جيد جدا
 

 ناقص
                  

        

١٥ ٣٠ ٤٥ ٥١ ٦٠ 

ويتضح من هذه البيانات أن الكتاب التعليمي يف ضوء املدخل االتصايل 

  على مستوى جيد جدا  

وقد كتب اخلبري االقرتاحات والتعديالت واملالحظات يف تلك االستبانة 

  :وهي 

 مراقبة بعض األخطاء اللغوية وأخطاء يف الطباعة 

يف االستبانة يف جمال تصميم الكتاب التعليمي بري اخلالنتيجة احملصولة من و 

  :٦٦كما يلي  التقديرة

يف جمال حمتوى  يتضح من اجلدول السابق أن نتيجة االستبانة من اخلبري

  :منها " جيد جدا"لغة الكتاب التعليمي بالتقدير 

  الغالف. أ

  وضوح الكتابة. ١

  جذابة الكتابة. ٢

                                                             
  التعليمي، االستبانة يف املالحق نتائج االستبانة من خبري تصميم الكتاب٦٦



٦٦ 

 

  دقة الكتابة . ٣

  حجم الورق مناسبة . ٤

  دقة حجم احلروف. ٥

  دقة نوع احلروف. ٦

  المقدمة. ب

  دقة الوضع. ١

  املضمونوضوح . ٢

  وضوحالصياغة. ٣

  سهولةالفهم. ٤

  العرض جذابة. ٥

  صحة إستخدام اللغة . ٦

  اللغةبساطة. ٧

  حجم احلروف دقة. ٨

  دقة نوع احلروف. ٩

 تباعدال دقة. ١٠

  محتويات. ج

  دقة الوضع. ١

  وضوح املضمون . ٢

  وضوح الصياغة. ٣

  سهولة الفهم. ٤

  جذابة العرض. ٥

  صحة إستخدام اللغة . ٦

  بساطة اللغة . ٧

  دقة حجم احلروف. ٨



٦٧ 

 

  دقة نوع احلروف. ٩

  دقة التباعد. ١٠

 نظام الكتابة. ١١

  دليل إستخدام الكتاب. د

  دقة الوضع. ١

  جذابة العرض. ٢

  دقة نوع احلروف. ٣

  دقة التباعد. ٤

 نظام الكتابة. ٥

  تحليل برامج التعليم. ه

  سهولة الفهم. ١

  وضوح املضمون . ٢

  وضوح الصياغة. ٣

  جذابة العرض. ٤

  توضوح. و

  وضوح الصياغة. ١

  العرضجذابة . ٢

  بساطة اللغة. ٣

  دقة حجم احلروف. ٤

  دقة نوع احلروف. ٥

 دقة التباعد. ٦

  تدريبات. ز

  دقة الوضع . ١

  وضوح املضمون. ٢



٦٨ 

 

  وضوح الصياغة. ٣

  سهولة الفهم. ٤

  بساطة اللغة. ٥

 نظام الكتابة. ٦

  قائمة المفردات. ح

  وضوح الصياغة. ١

  سهولة الفهم. ٢

  جذابة العرض. ٣

  بساطة اللغة. ٤

 نظام الكتابة .٥

وأما نتيجة االستبانة من اخلبري يف جمال حمتوى لغة الكتاب التعليمي 

  :منها " جيد"بالتقدير 

 الغالف. أ

 وفاق خليط اللون. ١

  مجال عرض احلروف. ٢

  مجال عرض الصور. ٣

  صفحة الموضوع. ب

  وضوح الكتابة. ١

  دقة حجم احلروف. ٢

  دقة الكتابة. ٣

  دقة نوع احلروف. ٤

  تباعدالدقة . ٥

  تصميم الكتابة. ٦



٦٩ 

 

  صحة الكلمة. ٧

  جذابة العرض. ٨

  المقدمة. ج

  نظام الكتابة. ١

  دليل إستخدام الكتاب. د

  وضوح املضمون. ١

  وضوح الصياغة. ٢

  سهولة الفهم. ٣

  صحة اللغة. ٤

  بساطة اللغة. ٥

  دقة حجم احلروف. ٦

  تحليل برامج التعليم. ه

  دقة الوضع. ١

  صحة اللغة. ٢

  الرتكيز صحة. ٣

  نظام الكتابة. ٤

  التوضيح. و

  دقة الوضع. ١

  وضوح املضمون. ٢

  سهولة الفهم. ٣

  صحة اللغة. ٤

  نظام الكتابة. ٥

  التدريبات. ز

  جذابة العرض. ١



٧٠ 

 

  صحة اللغة. ٢

  قائمة المفردات. ح

  دقة الوضع. ١

  وضوح املضمون. ٢

 صحة اللغة. ٣

من اخلبري يف جمال " وناقصمقبول "وال يوجد نتيجة االستبانة بالتقدير 

  .حمتوى لغة الكتاب التعليمي

  :وتتصور نتائج االستبانة السابقة كما يف اجلدول اآلتية

الكتاب تصميم التحكيم من الخبير في مجال  ائجتحليل نت ٤.٤جدول 

  التعليمي

  مجموعة الدرجة  التكرار  التقدير

  ٢١٢  ٥٣  ٤  جيد جدا

  ٩٦  ٣٢  ٣  جيد

  -  -  ٢  مقبول

  -  -  ١  ناقص

  ٣٠٨  مجموعة

=  ٨٥ x ٤وهي نتيجة من . ٣٤٠املثالية لكل بنود األسئلة هي  الدرجة

=  ٥٣ x ٤، وهي نتيجة من ٣٠٨وحصل الباحث نتائج من االستبانة . ٣٤٠

 x ٣ومن نتائج بالتقدير جيد ) جيد جدانتائج من االستبانة بالتقدير ( ٢١٢

٩٦=  ٣٢ .  



٧١ 

 

واستخدم الباحث الرمز عند ليكرت ملعرفة نتائج حتكيم الكتاب التعليمي 

	�	: هو
���

���
٩١= % ١٠٠%  

  :تتصور النتيجة كما يلي) likert(بالنسبة إىل مقياس ليكرت 

تحكيم الخبير في مجال تطوير الكتاب ائج نتمقياس ليكرت من  ٤.٣صورة 

  التعليمي ولغته

 مقبول جيد جيد جدا
 

 ناقص
                  

        

٨٥ ١٧٠ ٢٢٥ ٣٠٨ ٣٤٠ 

يتضح من هذه البيانات أن الكتاب التعليمي يف ضوء املدخل االتصايل 

  جيد جداعلى مستوى 

وقد كتب اخلبري االقرتاحات والتعديالت واملالحظات يف تلك االستبانة 

  :وهي 

 بني بأن املواد التعليمية مهمة 

 

 وتحليلها ومناقشتهاإستجابة الطالب  االستبانة من .٢

بعد أن قام الباحث بالتجربة امليدانية أعطى الباحث االستبانة إىل 

الطالب إستجابة عن الكتاب التعليمي املطور الذي قد استخدمهم يف 

  :يلي كمااالستبانة   وتعرض النتيجة احملصولة من. الفصل التجرييب

  

  



٧٢ 

 

  

  المطورإستجابة الطالب عن الكتاب تنائج االستبانة من  ٤.٥جدول 

درجة   بنود األسئلة  الرقم

  التقومي

النسبة   الطالب

  املئوية

  األسئلة العام عن الكتاب التعليمي

   ٢٠  ٤    جذابة الكتاب للتعّلم  ١

١٠  ٣      %٩١،٧  

    ٢    

    ١    

    ٦  ٤  وضوح املادة يف الكتاب  ٢

٢٤  ٣      %٨٠  

    ٢    

    ١    

   ١٦  ٤  سهولة الكتاب للفهم  ٣

١٤  ٣      %٨٨،٣  

    ٢    

    ١    

مطابقة عدد املفردات يف مساعدة فهم   ٤

  الكتاب

٢٠  ٤    

٧  ٣    %٨٩،٢  

    ٣  ٢  

    ١    

    ٩  ٤  سهملة األسئلة   ٥

١٠  ٣      %٧٣،٣  

    ١١  ٢  



٧٣ 

 

    ١    

    ٧  ٤  دقة األسئلة لقياس املؤشرات  ٦

١٦  ٣      %٧٥  

    ٧  ٢  

    ١    

  خصائص الكتاب العتليمي  . أ

    ١٦  ٤  وضوح حمتوى اإلرشاد  ١

١٠  ٣      %٨٥  

    ٤  ٢  

    ١    

    ٢٤  ٤  جذابة عرض اإلرشاد  ٢

٦  ٣      %٩٥  

    ٢    

    ١    

  المؤشرات  . ب

    ١٤  ٤  وضوح تعبري املعاملة املرجوة  ١

١٦  ٣      %٨٦،٧  

    ٢    

    ١    

  محتوى التعليم. ج

    ٦  ٤  مطابقة حمتوى التعليم باملؤشرات  ١

٢٢  ٣      %٧٨،٣  

    ٢  ٢  

    ١    



٧٤ 

 

    ١٠  ٤  التعليم وضوح ترتيب احملتوى  ٢

١٦  ٣      %٨٠  

    ٤  ٢  

    ١    

    ١٤  ٤  سهولة حمتوى التعليم  ٣

١٢  ٣      %٨٣،٣  

    ٤  ٢  

    ١    

    ٢٤  ٤  جذابة عرض احملتوى التعليم  ٤

١٢  ٣      %٩٣،٣  

    ٤  ٢  

    ١    

    ١٦  ٤  دقة احلروف املستخدمة  ٥

١٢  ٣      %٨٦،٧  

    ٢  ٢  

    ١    

  التدريبات. د

    ٨  ٤  التدريبات باملؤشرات التعليممطابقة   ١

١٨  ٣      %٧٨،٣  

    ٤  ٢  

    ١    

    ١٤  ٤  جذابة التدريبات للعمل  ٢

١٣  ٣      %٨٤،٢  

    ٣  ٢  



٧٥ 

 

    ١    

  قائمة المفردات. ه

    ١٣  ٤  سهولة الفهم  ١

١٤  ٣      %٨٣،٣  

    ٣  ٢  

    ١    

مطابقة عدد املفردات املكتوبة باالحتياجات   ٢

  للفهم

١٠  ٤    

١٨  ٣    %٨١،٧  

    ٢  ٢  

    ١    

  قائمة المراجع. و

    ١٨  ٤  مطابقة مراجع الكتاب املستخدمة  ١

١١  ٣      %٨٩،٢  

    ١  ٢  

    ١    

  منافع الكتاب التعليمي. ز

    ١٨  ٤  سهولة التعلم حمتوى الكتاب التعليمي  ١

٨  ٣      %٨٦،٧  

    ٤  ٢  

    ١    

    ١٦  ٤  وضوح حمتوى التعليم للفهم  ٢

١٢  ٣      %٨٦،٧  

    ٢  ٢  

    ١    



٧٦ 

 

    ٢٢  ٤  جذابة التعليم باستخدام الكتاب التعليمي  ٣

٦  ٣      %٩١،٧  

    ٢  ٢  

    ١    

ويتضح من البيانات السابقة فاستخدم الباحث الرمز ملعرفة نتائج 

	�	: جتربة الكتاب التعليمي هو
����

����
٨٤،٩= % ١٠٠%  

  :بالنسبة إىل مقياس ليكرت تتصور النتيجة كما يلي 

  استجابة الطالبمقياس ليكرت من نتيجة  ٤.٤صورة 

 مقبول جيد جيد جدا
 

 ناقص
                  

        

٢٦٤

٢٢٤١ ٠ 

١٩٨

٦٦٠ ١٣٢٠ ٠ 

  

استنادا من البيانات السابقة أن الكتاب التعليمي على ضوء املدخل 

  االتصايل على مستوى جيد جدا

 وتحليلها ومناقشتهاإستجابة معلم اللغة العربية  االستبانة من .٣

واخلطوة بعدها قام الباحث بإعطاء االستبانة إىل معلم اللغة العربية 

وأما البيانات  . إستجابة عن الكتاب التعليم املعد يف ضوء املدخل االتصايل

  :٦٧كما ظهر يف املالحق

  

  

                                                             
  نتائج االستبانة من استجابة معلم اللغة العربية، االستبانة يف املالحق٦٧



٧٧ 

 

ويتضح من االستبانة يف املالحق أن نتيجة االستبانة من استجابة 

  :منها " جيد جدا"بالتقدير  معلم اللغة العربية 

 اإلرشاد  .أ 

 دقة موضع اإلرشاد .١

 وضوح حمتوى اإلرشاد .٢

 محتوى التعليم  .ب 

 باملؤشراتحمتوى التعليممطابقة  .١

 األحوال األخرى  .ج 

 جذابة غالف الكتاب التعليمي .١

" جيد"وأما نتيجة االستبانة من استجابة معلم اللغة العربية  بالتقدير 

  :منها 

 والمؤشراتالكفاءة األساسية   .أ 

 مطابقة الكفاءة األساسية باملؤشرات .١

 وضوح تعبري املعاملة املرجوة .٢

 محتوى التعليم   .ب 

 وضوح ترتيب حمتوى التعليم .١

 سهولة حمتوى التعليم للفهم .٢

 قائمة المفردات  .ج 

 وضوح كيفية الرتمجة .١

 مطابقة عدد املفردات باالحتياجات .٢

 



٧٨ 

 

 األحوال األخرى  .د 

 وضوح حمتوى املادة للتعلم الطالب .١

" مقبول"نتيجة االستبانة من استجابة معلم اللغة العربية  بالتقدير و 

  :منها

 التدريبات  .أ 

 مطابقة التدريبات باملؤشرات .١

 جذابة التدريبات .٢

 وضوح تعبري األسئلة للفهم .٣

 المراجعقائمة   .ب 

 مطابقة املرجع املستخدمة .١

 األحوال األخرى  .ج 

 مطابقة احلروف املستخدمة .١

استجابة معلم اللغة العربية  بالتقدير نتيجة االستبانة من وال يوجد 

  ". ناقص"
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  :وتتصور نتائج االستبانة السابقة كما يف اجلدول اآلتية

  استجابة معلم اللغة العربيةمن ائجاالستبانة تحليل نت ٤.٦جدول 

  مجموعة الدرجة  التكرار  التقدير

  ١٦  ٤  ٤  جيد جدا

  ٢١  ٧  ٣  جيد

  ١٠  ٥  ٢  مقبول

  -  -  ١  ناقص

  ٤٧  مجموعة

=  x١٦ ٤وهي نتيجة من . ٦٤املثالية لكل بنود األسئلة هي  الدرجة

 ١٦=  x٤ ٤، وهي نتيجة من ٤٧وحصل الباحث نتائج من االستبانة . ٦٤

. ٢١=  x٧ ٣ومن نتائج بالتقدير جيد ) جيد جدانتائج من االستبانة بالتقدير (

  ٢٠=  ٥ x ٢والنتيجة احملصولة بالتقدير مقبول 

واستخدم الباحث الرمز عند ليكرت ملعرفة نتائج حتكيم الكتاب التعليمي 

	�	: هو
��

��
٧٣،٤٣= % ١٠٠%  

  

  

  

  

  



٨٠ 

 

  :بالنسبة إىل مقياس ليكرت تتصور النتيجة كما يلي 

  استجابة معلم اللغة العربيةمقياس ليكرت من نتيجة  ٤.٥صورة 

 مقبول جيد جيد جدا
 

 ناقص
                  

        

٦٤ 

 

٤٨ 

٤

٧ ١٦ ٣٢ 

استنادا من البيانات السابقة أن الكتاب التعليمي على ضوء املدخل 

  االتصايل عند معلم اللغة العربية على مستوى جيد 

   



٨١ 

 

 عرض البيانات من التجربة الميدانية: المبحث الثالث 

 إجراء العملية التجريبية  . أ

قام الباحث هنا بالتجربة امليدانية باالختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة 

درجة فعالية باستخدام الكتاب التعليمي املطور، وهذه التجربة أدى الباحث يف 

بداية قام الباحث بإعطاء األسئلة كاالختبار القبل . Aالفصل السابع حتفيظ 

لكتاب املطور على أساس املدخل القبلي ملعرفة كفاء الطالب قبل استخدام ا

مث يليه قام الباحث بتفتيش إجابة الطالب يف االختبار القبلي . االتصايل

وحتليلها، فوجد الباحث أن أكرب النتيجة يف االختبار القبلي حممد مرزى 

، واملعدل لالختبار ٣٥حممد هشام بالنتيجة وأصغرها  ٩٧فخرالدين بالنتيجة 

  .٦٨،١٣القبلي 

التالية قام الباحث هنا بالتجربة امليدانية، حيث بدأ الباحث يف واخلطوة 

ويف هذه اخلطوة قام الباحث التجربة . ٢٠١٧يوم اخلميس التاسع من فرباير 

. باستخدام الكتاب املطور يف ضوء املدخل االتصايل عن مهارة االستماع

تعليم و . قبل دخوله إىل الفصل التجرييب ٦٨واستعد الباحث باخلطة الدراسية

االستماع يف ضوء املدخل االتصايل ليدافع الطالب على االتصال بينهم باللغة 

وهذا الرأي عند عبد ) Pra-Komunikatif(العربية أي مايسمى باالتصال القبلي 

وتدريس االستماع يف . الشكور الغزايل يف كتابه كما سبق بيانه يف الفصل الثاين

  وقف طبيعي يف الفصل الدراسي ما أمكنضوء املدخل االتصايل يستلزم توفري م

يف اللقاء الثاين من التجربة امليدانية قام الباحث يف يوم اجلمعة العاشر من 

واستعد . ويف هذا اللقاء قام الباحث بالتطبيق عن مهارة الكالم. ٢٠١٧فرباير 

                                                             
  يف املالحق ملهارة االستماع اخلطة الدراسية ٦٨



٨٢ 

 

وأعطى الباحث . قبل دخوله إىل الفصل التجرييب ٦٩الباحث باخلطة الدراسية

صة للتطبيق اللغة العربية بينهم حىت يشجعون يف تكلم اللغة العربية الطالب فر 

  . بينهم كآلة االتصال

ويف اللقاء الثالث قام الباحث يف يوم اخلميس السادس عشر من فرباير 

واستعد الباحث . قدم الباحث للطالب عن تعليم املهارة االستماع. ٢٠١٧

تدريس القراءة يف املدخل و . ييبقبل دخوله إىل الفصل التجر  ٧٠باخلطة الدراسية

االتصايل تدريب الدارس على استخدام القرائن املختلفة يف سبيل استيعاب النص 

  .املقروء

قام الباحث يف اللقاء الرابع هو اللقاء اآلخر يف جتربة هذا الكتاب املطور 

يف يوم اجلمعة السابع  Aيف ضوء املدخل االتصايل يف الفصل السابع حتفيظ 

قبل دخوله إىل  ٧١واستعد الباحث باخلطة الدراسية. ٢٠١٧عشر من فرباير 

الفصل التجرييب واستعد الباحث بتطبيق تدريس املهارة الكتابة يف ضوء املدخل 

تعليم الكتابة يف املدخل االتصايل يستلزم تدريب الدارس على و  االتصايل

ة للكتابة بدءًا من مرحلة قبل الكتابة اليت اكتساب خربات يف املراحل املختلف

جيمع فيها الدارس بيانات عما يريد أن يكتب حوله وانتهاء مبرحلة التعديل 

  والتجديد واليت يعيد فيها الدارس النظر فيما كتبه تطويرا وحتسينا له

وجرى اخلطة بعدها التعديل الثاين، فوجد الباحث االصالحات واملدخالت 

املعلم اللغة العربية يف تلك املدرسة واألحوال يف امليدان التجريب  من املشرف ومن

ومن الكتب املدخل االتصايل وغريها مايتعلق بالكتاب التعليمي املطور لتحسني 

                                                             
  اخلطة الدراسية ملهارة الكالم يف املالحق ٦٩

  خلطة الدراسية ملهارة االستماع يف املالحق ٧٠
  يف املالحق الكتابةخلطة الدراسية ملهارة  ٧١



٨٣ 

 

قام الباحث باالختبار البعدي لقياس  اوأخري .ذلك اإلنتاج قبل االنتاج النهائي

  مدى فعالية الكتاب املطور يف ضوء املدخل االتصايل 

 

 وتحليلها ومناقشتهانتائج االختبار القبلي والبعدي   . ب

باستخدام بعد أن قام الباحث بالتجربة امليدانية واالختبارين القبلي والبعدي 

" Aحتفيظ "الفصل السابع يف ضوء املدخل االتصايل يف الكتاب التعليمي املطور 

حصل الباحث على النتائج من االختبار القبلي واالختبار . ملدة ست لقاءات

حممد مرزى فخرالدين حصل على وكان أكربها يف االختبار القبلي . البعدي

، واملعدل لالختبار ٣٥النتيجة حممد هشام حصل على وأصغرها  ٩٧النتيجة 

  .٦٨،١٣القبلي 

حممد مرزى احملصولة من االختبار البعدي أكربها عابد أحسن و وأما النتيجة 

بسكرى ريدندي حصل على وأصغرها  ١٠٠فخرالدين، حصال على النتيجة 

  .٧٣،٦٣واملعدل لالختبار البعدي . ٣٩النتيجة 

وقد افرتض الباحث من قبل إذا كانت درجة تاء احلسايب أكرب من درجة تاء 

أن الكتاب التعليمي املطور يف ضوء املدخل  اجلدول فالفرض مقبول وهذا مبعىن

ولكن إذا  . االتصايل للطالب الفصل السابع مبدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج فعال

كانت درجة تاء احلسايب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض 

 .مردود، أي مبعىن أن الكتاب التعليمي املطور غري فعال

  : ختبار القبلي والبعدي تفصيليا كمايليوالبيانات احملصولة من اال
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  قائمة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي ٤.٧جدول 

   النتيجة

  إسم الطالب

  

نتيجة االختبار   الرقم

  )x2(البعدي 

نتيجة االختبار 

 )x1(القبلي 

  ١  عابد أحسن ٩٥ ١٠٠

  ٢  آدب علوالدين ٦٧ ٥٨

  ٣  آغل عفيف ٥٣ ٦١

  ٤  فكريأمحد نور  ٦٠ ٧١

  ٥  أمحد رفقي ٥٦ ٦٤

  ٦  بسكرى ريدندي ٨٤ ٣٩

  ٧  دفا حنيف ٧٦ ٨٦

  ٨  دميس ألطفشه رايف ٦٥ ٨٠

  ٩  فائق حممد رمضان ٨٦ ٩٢

  ١٠  حنيف ضياء املوىف ٧٩ ٨٢

  ١١  الزوردي هشام ٨٥ ٧٩

  ١٢  حممد عني نور موالنا ٥٠ ٧٠

  ١٣  حممد صالح الدين ٥٠ ٥٤

  ١٤  حممد هشام ٣٥ ٥٨

  ١٥  آدم هيكالحممد  ٧٨ ٩٢

  ١٦  حممد فقيه نور فوزا ٦٦ ٤١

  ١٧  حممد حرضلي أبو حنفي ٨٩ ٩٦

  ١٨  حممد مفتاح فردوس   ٤٠ ٩٨

  ١٩  حممد مرزى فخرالدين ٩٦ ١٠٠

  ٢٠  حممد ريزى أرشد ٦١ ٨٤
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  ٢١  حممد رفقي سربينو ٤٠ ٤٦

  ٢٢  حممد زكريا ٨٨ ٩٠

  ٢٣  مصلح صابر ٧٨ ٨٥

  ٢٤  نوفل رايف أردين ٥٠ ٥٢

  ٢٥  فنجي ستيا ٧٧ ٥٨

  ٢٦  ريفا زلفى  ٨٠ ٩٦

  ٢٧  رايف ألفيا رمحان ٥٠ ٥٠

  ٢٨  رولندي رومافيا رولف  ٥٠ ٥٠

  ٢٩  تقي رمحوان  ٧٥ ٨٣

  ٣٠  تريادي فريد فردوس ٨٥ ٩٤

 املعدل  �̅� = ٦٨،١٣ �̅� = ٧٣،٦٣

 االحنراف املعياري �� = ١٧،٥٦ �� = ١٩،٤٤

 =٠٣،٣٧٨ 	��
� ٣٠٨،٣٩	= ��

  قو الفر  �

 االرتباط ٠،٥٧٨
  

اتضحت أن املعدل لالختبار القبلي  ٤.٧استنادا من البيانات يف جدول 

 االحنراف املعياري �٧٣،٦٣̅� =واملعدل لالختبار البعدي هو  �٦٨،١٣̅� =هو

 �� =لالختبار البعدي هو  االحنراف املعياري ١٧،٥٦ �� =هو لالختبار القبلي

=	بينهما  قو لفر وأما ا ١٩،٤٤ ��
=	و  �٣٠٨،٣٩ ��

ها االرتباطو �٣٧٨،٠٣

٠،٥٧٨  
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منهج البحث "كما بني يوغيونو يف كتابه ) t-test(واستخدم الباحث الرموز 

  وجرى ذلك الرموز كمايلي. فعالية الكتاب التعليمي املصمم ملعرفة" والتطوير

� =
�������������

�
��
�

��
�

��
�

��
����

��

���
��

��

���
�

  

 : البيان

املعدل لالختبار القبلي  =��
��� 

=��
 املعدل لالختبار البعدي ���

 االحنراف املعياريلالختبار القبلي = ��

  لالختبار البعدياالحنراف املعياري = ��

 لالختبار القبليالفروق  ���=

 لالختبار البعدي الفروق ���	=

  الطالب عدد  ��=

  الطالبعدد  ��=

الباحث  فحصل) microsoft exel(وبعد إدخال ذلك الرموز إىل مكرسوف 

  :على النتيجة كمايلى

������� =
68,13 − 73,63

�
���,��

��
+

���,��

��
− 2.0,57 �

��,��

√��
� �

��,��

√��
�

=	−1.76401 

) t-table(يقارن بنتيجة ت اجلدول ) �������(ت احلسايب مث يليه، نتيجة 

��=  dkباستعمال  + �� − وإستخدم الباحث مستوى . ٥٨=  ٢ -٦٠= 2

  ٢،٠٠١٧٢= فحصل الباحث على ت اجلدول  %٥اخلطأ 
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 >) -١،٧٦٤٠١(ت احلسايب (وبعد أن الحظ الباحث من تلك النتيجة 

أن ت احلسايب أكرب من ت اجلدول فإذن، أن )) - ٢،٠٠١٧٢(من ت اجلدول 

  .ت احلسايب مقبول

 املطورإستنادا من احلساب السابق فاستنبط الباحث أن الكتاب التعليمي 

التصايل نظرا من أمهيته وفعاليته فإن ذلك الكتاب التعليمي يف ضوء املدخل ا

فعال وميكن استخدامه إىل الفصول بل املدارس األخرى اليت هي أرادت بتطبيق 

 .اللغة العربية كآلة االتصال اليومية بينهم
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  الخامسالفصل 

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

عن تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء  ويشتمل للفصل األخري هلذا البحث

املدخل االتصايل مبدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج على نتائج البحث وتوصيات البحث 

املفيدة للمشغلني بتعليم اللغة العربية وللباحثني الالحقني يف  تطوير كتاب تعليم اللغة 

  .العربية يف ضوء املدخل االتصايل

 نتائج البحث  .أ 

الباحث كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايل  بعد أن طور

فحصل الباحث على النتائج كما  بالتطبيق يف مدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج

  :يلي

إن إجراء البحث والتطوير بالتطبيق يف مدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج يف  .١

ب ضوء املدخل االتصايل جيري بالفكرة واملشكلة ونتيجتها أن الطال

حباجة إىل تطوير الكتاب الذي يدافعهم على االتصال باللغة العربية  

وجبمع البيانات باملالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار ونتيجتها أن 

الطالب مقدم بالتعليم مهاريت القراءة والكتابة فحسب ومل يعطي فرصة 

مطور وتصميم الكتاب التعليمي نتيجتها أنه . لتطبيق اللغة العربية

للمهارات األربع وتصديقه من اخلرباء يف جمال تطوير كتاب التعليم 

وحمتوى لغة الكتاب وتصميم الكتاب التعليمي ونتيجتها أن الكتاب 

مث التعديالت مما . %٨٦،٣٣املطور على مستوى جيد جدا باملعدل 

والتجربة امليدانية . وضع اخلرباء إلصالح ومالحظات عن هذا الكتاب
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بنتيجة أن ت احلسايب أكرب من ت اجلدول  Aالسابع حتفيظ يف الفصل 

مث التعديل الثاين  وأن الكتاب التعليمي املطور فعال يف التجربة امليدانية

إلمتام ما نقص من البيانات يف التجربة امليدانية واألخري إنتاج الكتاب 

 . التعليمي املطور يف ضوء املدخل االتصايل

احملصولة من اإلختبار القبلي واالختبار البعدي إعتمادا من النتائج  .٢

و معدل  ٦٨،١٣فحصل الباحث على معدل نتيجة االختبار القبلي 

وقد وجد الباحث بينهما فرق حقيقي . ٧٣،٦٣نتيجة االختبار البعدي 

لذلك أن استخدام كتاب تعليم اللغة . وتعزى إىل أثر املتغري التجرييب

عرف  فعال لرتقية املهارات االتصالية و العربية يف ضوء املدخل االتصايل

من  >) ١،٧٦٤٠١-(ت احلسايب (نتيجة  تلك البيانات أن الباحث

أي أن ت احلسايب أكرب من ت اجلدول )) ٢،٠٠١٧٢-(ت اجلدول 

 .فإذن، أن ت احلسايب مقبول
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 التوصيات   .ب 

فيما يلي بعض التوصيات اليت قدمها الباحث اعتمادا على نتائج هذا 

  : البحث 

 أن تدافع املدرسة الطالب لتكوين البيئة اللغوية االتصالية  .١

 أن يهتم املدرس باملهارات أخرى يف تعليم اللغة العربية .٢

أن يعطي للطالب فرصة للتطبيق تلك اللغة حىت تكون تلك اللغة لغة  .٣

 إتصالية

  

 راحاتاالقت  .ج 

  :بناء على نتائج البحث قدم الباحث االقرتاحات كمايلي

أن يستخدم معلم اللغة العربية هذا الكتاب املطور يف ضوء املدخل  .١

 االتصايل لتطبيق املهارات اللغوية االتصالية

على الباحثني الالحقني يف تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء  .٢

 .ه وترقيته وإصالحه أحسن ماميكناملدخل االتصايل أن يقوموا بتطوير 
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  ع المراجو  المصادرقائمة 

  :املصادر 

  القرآن الكرمي

 :املرجع العريب

 املصرية، النهضة مكتبة: القاهرة( ،العربية اللغة تعليم طرق، القادر عبد حممد ،أمحد

١٩٧٠( 

  )١٩٥٦ داراجلهاد،( ،النفس وعلم الرتبية أصول وآخرون، سحن، حافظ

 ملعلمي التدريبية الدورة مذكرة ،وتأصيلها املناهج يف دراسات الرمحن، عبد حسن ،احلسن

 )هـ١٤٣٤ اإلسالمي، الوقف مؤسسات ،.ن.د( اخلاصة الربنامج يف العربية اللغة

 دارالسروق،:  أردون-عمان( ،اللغة تدريس يف العلمية الطرائق حسني، على ،الدليمي

٢٠٠٢( 

 مبدرسة تطويري حبث( الكتابة، مهارة لتنمية اللغوية األمناط تطوير مصباح، ،السرور

 العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنج.) بفونوروغو العالية اإلسالم

  ٢٠١١ مباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 )١٩٨٣ داراملعارف،: القاهرة( ،العربية اللغة تعليم يف التوجيه حممدعلى، ،السمان

  الكالم مهارة لرتقية االتصايل املدخل أساس على التعليمية املواد إعداد سوغريمان،

) اجلنوبية والويسيس باري باري احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف تطويري حبث(
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 إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية:ماالنج(

  )٢٠١٣ مباالنج، احلكومية اإلسالمية

: قاهرةال( الثالثة، الطبعة ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم حسن، ،شحانة

  م١٩٩٦ ،)للبنانية داراملصرية

 العربية اللغة لتعليم األساسي الكتاب الناقة، كامل وحممود أمحد رشدي، طعيمة

 القرى، أم جامعة: مكةاملكرمة( تقوميه- حتليله- إعداده" أخرى بلغات نيللناطق

  )م١٩٨٣/ه١٤٠٣

 منشورات: الربط( "وأساليبه مناهج" �ا الناطقني لغري اللغة تعليم أمحد، رشدي ،طعيمة

  )م١٩٨٩\هـ١٤١٠ إيسيكو،-الثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة

 القسم أخرى، بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف املرجع أمحد، رشدي ،طعيمة

  )القرى أم جامعة: مكة( ،األول

 املناهج بني إتصاليا اللغة تعليم الناقة، كامل حممود، و أمحد رشدي ،طعيمة

 إيسيسكو( والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات ،واالسرتاتيجيات

١٤٢٧(  

 دراسة( "االستماع مهارة لتنمية) MP3( ٣ الوسائط مشغالت استخدام"، رفقين، عبقرية

: ماالنج. )الشرقية جاوا توبان اإلسالمية الثانوية بيجاكونج سونان مبدرسة جتربية

 إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

 ٢٠١١ مباالنج، احلكومية اإلسالمية

 ه١٤١٩ ،الرياضواالتصال التعليم تقنيات حممد، العزيز عبد ،العقيلي
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 داراملسلم،: الرياض( ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات حممد، فؤاد أمحد ،عليان

١٩٩٢(  

 الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس اهللا، عبد احلميد وعبد، عبداهللا ناصر، الغايل

  )م١٩٩١دار الغايل : الرياض( ،بالعربية

 وهنة، مكتبة: عابدين( ،تعلمه وأساليب واسرتاتيجياته فنياته احلوار إبراهيم، مىن ،اللبودي

٢٠٠٣(  

  )التاريخ دون املعارف دار: القاهرة( ،التدريس وطرق الرتبية عبد، العزيز عبد صاحل ،ا�يد

 توبة مكتبة: الرياض( ،طرائق تعليم اللغة العربية إبراهيم، حممد، اخلطيب

٢٠٠٣\١٤٢٤( 

: العريب الفكر دار( ،القاهرة جامعة العربية، اللغة فنون تدريس أمحد، ،مدكور

٢٠٠٦/١٤٢٧(  

 تعليم مناهج يف املرجع هريدي، أمحد وإميان طعيمة أمحد ورشدي أمحد علي ،مدكور

 )٢٠١٠ :العريب الفكر دار( ،أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة

 لرتقية والتفاعلي االتصايل املدخل أساس على التعليمي الكتاب تطوير أمحد، ،مصطفى

 الدراسات كلية: ماالنج( ،بروبولينحو احلسن زين جامعة لطلبة الكالم مهارة

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية اللغة تعليم قسم العليا

  )٢٠١٤ مباالنج،

  ١ الوسيط املعجم:  العربية اللغة معجم
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  )١٩٧٦ داراملشرف: بريوت( ،واإلعالم املنجد لويس، ،معلوف

 على املنهج ضوء يف العربية اللغة تعليم مواد تطوير املوضوع حتت، يوسف ،هدايت

 :ماالنج .بونتياناك ٢ احلكومية الثانوية باملدرسة )KTSP( التعليمية الوحدة املستوى

 إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية اللغة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

 مباالنج احلكومية اإلسالمية

 :املرجع األجنيب

Arsyad, Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyajarta; Pustaka 

Pelajar 2003) 

Asyrofi, Syamsyddin,  Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, Konsep dan 

Implementasinya (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2016) 

Efendi, Ahmad Fuad, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat 2014) 

Hamid, Abdul, Uril Bahruddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab 

“Pendekatan, Metode, Strategi, Meteri dan Media” (Malang, UIN-PRESSS. 

2008) 

Sugiyono, MetodePenelitian, PendekatanKualitatif, Kuantitatifdan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015) 

Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development, 

(Bandung: Aflabeta) Cet II 2016 

Pedoman Kurikulum SMP Ar-Rohmah Boarding School 

Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor  11 tahun 

2015 

Muradi, Ahmad, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam perspektif 

komunikatif, (Jakata: Prenada Media Grup) 

Ghozali, Abdus Syukur, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan 

Pendekatan Komunikatif-Interaktif, (Bandung; PT. Refika Aditama), Cet II 

2013 
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  قائمة املالحق
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٩٧ 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung selama 

ini di kelas 7 SMP Ar-Rohmah Malang ? 

Jawaban : 

 

 

 

 

2. Keterampilan apakah yang diajarkan selama pembelajaran di kelas ? 

Jawaban: 

 

 

 

 

3. Apakah anda memberi waktu khusus pada semua siswa untuk 

mempraktikan keempat keterampilan berbahasa ? 

Jawaban:  

 

 

 

 

4. Buku apakah yang anda gunakan dalam proses pembelajaran ? 

Jawaban: 

 

 

 

 

5. Apakah kemampuan bahasa Arab siswa meningkat secara signifikan ? 

Jawaban: 
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             Kpd.Yth. 

Siswa SMP Ar-Rohmah Malang 

Di 

SMP Ar-Rohmah Malang 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

  Segalapujibagi Allah SWT, teriring doa semoga rahmat dan ridha-NYA 

senantiasa menyertai langkah dan aktivitas adik adik SMP Ar-Rohmah 

Malang. 

 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Magister 

pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibarahim Malang, saya mengembangkan buku ajar berbasis 

pendekatan komunikatif untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP) Ar-

Rohmah Islamic Boarding School semester II. 

Sehubungan dengan hal tersebut mohon sedianya adik-adik untuk 

memberikan penilaian  dan tanggapan yang berkaitan dengan analisis 

kebuthan guna pengembangan buku ajar tersebut, yaitu dengan menjawab 

pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta menuliskan pendapat dan 

saran. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah; 

a. Sangat Setuju   c. Kurang Setuju 

b. Setuju    d. Tidak Setuju 

Jawaban, pendapat dan saran adik-adik sangat bermanfaat bagi saya 

untuk melakukan pengembangan buku ajar bahasa arab. Atas perhatiaanya 

dan bantuannya saya mengucapkan terimakasih. 

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Malang, 26 Desember 2016 

Peneliti 

Muhammad Zaky Sya’bani 
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Nama : 

Kelas : 

  Berikanlah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda 
dengan cara memberikan tanda (x) pada nomor jawaban yang tersedia. 

1. Pelajaran bahasa Arab selama ini adalah pelajaran yang menyenangkan 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

2. Pembelajaran bahasa Arab selama ini lebih banyak dilakukan dengan 

aktivitas membaca, menulis dan menerjemahkan 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

3. Guru menggunakan metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

4. Saya senang belajar bahasa Arab untuk semua keterampilan berbahasa 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

5. Buku/materi bahasa Arab yang selama ini digunakan dalam pembelajaran 

bervariasi  

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

6. Materi yang diajarkan untuk keterampilan berbicara sedikit 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

7. Meteri yang diajarkan untuk keterampilan mendengar sedikit 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

8. Pembelajaran untuk keterampilan berbicara dan mendengar selama ini 

berpusat pada guru 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

9. Saya lebih termotivasi jika belajar bahasa Arab sesuai dengan aktifitas dan 

kebutuhan sehari-hari 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 

10. Saya merasa senang apabila belajar bahasa Arab sesuai dengan aktifitas 

dan kebutuhan sehari-hari 

a. Sangat Setuju    c.     Kurang Setuju 

b. Setuju    d.     Tidak Setuju 
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        Kpd.Yth. 

Dr.H. Halimi Zuhdy, M,A. 

Di 

Tempat 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segalapujibagi Allah SWT, teriring doa semoga rahmat dan ridha-NYA 

senantiasa menyertai langkah dan aktivitas Bapak. 

Melalui surat permohonan ini, kami sebagaiMahasiswadanPenelitimemohon 

kepada Bapak agar sudikiranyamenjadiahli/validatordalamprodukbahan ajar 

yang kami kembangkan guna untuk 

pengembangandanperbaikankualitasprodukdanpenelitian kami. 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas segala perhatian, bantuan, 

kerjasama, dan kearifan Bapak kami haturkan banyak terima kasih. 

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Malang, 9 Januari 2017 
Peneliti 

Muhammad Zaky Sya’bani 
 

 

 

 

 

 



١٠٢ 

 

  استبانة تحكيم الخبير

  تطوير كتاب تعليماللغة العربية في ضوء المدخل االتضالي 

  في المدرسة الرجمة المتوسطة

 

  :  اسم اخلبري

  مواد تعليم اللغة العربية:  ختصص اخلبري

  :    املنصب

  :  مكان العمل

  :  تاريخ التحكيم

  :    التوقيع

    )          (  

  تعليمات عامة

 هذه االستبانة موجهة للخبري يف مواد تعليم اللغة العربية  - ١

�دف هذه االستبانة إىل حتليل صالحية املواد املصممة لتعليم اللغة العربيةيف   - ٢

 املدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج

حث يف حماولة حتسينالكتاب نتيجة هذه االستبانة ستكون مرجعا أساسيا للبا  - ٣

 التعليمي يف ضوء املدخل االتصايل يف املدرسة الرمحة املتوسطة ماالنج

يف القائمة اليت يعرب ) √(واملرجو أن خيتار اخلبري اإلجابة املالئمة ويضع عالمة   - ٤

 تعبريا صادقا عن وجهة نظره
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 التصاليالتحكيم من الخبير لكتاب تعليم اللغة العربية في ضوء المدخل ا

  )محتوى الكتاب واللغته( 

 جيد جدا) ٤( جيد      ) ٣(  مقبول ) ٢(  ضعيف    ) ١: (التقدير 

١ ٢ ٣ ٤ 
العناصر  البنود

 التحكيم

  لغة الكتاب لغة الكتاب سهلة  -    

  

  

  

  

  

  

 

 لغة الكتاب مفهومة  -    

 لغة الكتاب واضحة  -    

 التدرج  -    

 املتوسطةلغة الكتاب مناسبة للطلبة   -    

 الرتاكيب قواعدها صحيحة  -    

 أصوا�ا مناسبة للطلبة  -    

 مفردا�ا مفهومة -    

 مالئمة املواد وضوح األهداف -    

 املعاملة بني الطلبة -    

 سهولة التعليم -    

 الربط بني املواد -    

 التدرج -    

 مالئمة حباجة الطلبة -    

 التعليمية -

 النفسية -

 اللغوية -

 الثقافية -
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  سعة املواد ودقتها -    

 صدق املواد التعليمية -    

 عدد املفردات -    

 أشكال األنشطة -    

 عرض املادة الوضوح يف دليل املعلم -    

 الرتتيب يف تقدميه -    

 صحة النص -    

 اختيار املفردات بناء على الشيوع -    

 الرسم البياين احلروف ونوعها ومقياسهااستخدام  -    

 الرتتيب يف الكتابة -     

  اإلخراج الفين -     

 التقومي  مناسبة عدد التدريبات -     

  تعليمات تدريبات مناسبة -     

  إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات -     

ال يشتمل االختبار على مواد خارج  -     

  ما درسه الطلبة

اللغة األسئلة لقياس قدرة الطلبة ملهارة  -     

  العربية

  مناسبة أشكال التدريب -     

 

 

  :  التعليقات
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وأخريا، أشكر لكم على مساحتكم باإلجابة عن هذه االستبانة وإعطاء 

واألمل الكبري يف أن . تفيد هذا البحثاملالحظات واإلرشادات واملداخالت اليت 

تكون إجاباتكم اسهاما عظيما يف حماولة حتسني عملية تعليم اللغة العربية يف 

 .املدرسة الرمحة املتوسطة خاصة، ويف املدرسة املتوسطة عموما، آمني

  

  ٢٠١٦يناير  ٩ماالنج، 

 الباحث

  

 حممد زكي شعباين
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  فضيلة الدكتور فيصل حممود آدم 

  خبري يف حمتوى لغة الكتاب التعليمي

  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

والصالة والسالم على أفضل . احلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون

من نطق بلسان عريب مبني سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد يف إحياء 

  .لغته إىل يوم الدين

" أفيدكم علما أنين يف أثناء كتابة رسالة املاجستري حتت عنوان البحث 

تطوير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء املدخل االتصايل مبدرسة الرمحة املتوسطة 

وبناء على ذلك ملعرفة صالحية هذا املواد يف التطبيق أرجو من مساحتكم ". ماالنج

  .أن تعطيين املقرتحات واملداخالت

  .ري أشكركم على مساعدتكم وأقول جزاكم اهللا خريا كثرياواألخ

  درجة التقومي

٤  ٣  ٢  ١  

  جيد جدا  جيد  مقبول  ناقص

  

  ٢٠١٧يناير  ٢٤ماالنج،             

  

  حممد زكي شعباين            
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  محتوى لغة الكتاب التعليميالتحكيم من الخبير في مجال 

  

  النتيجة  عناصر التحكيم  الرقم

٤  ٣  ٢  ١  

          الكتاب سهلةلغة   ١

          لغة الكتاب مفهومة  ٢

          لغة الكتاب واضحة  ٣

          وضوح البيانات  ٤

          لغة الكتاب مناسبة للطالب املتوسطة  ٥

          الرتاكيب وقواعدها صحيحة  ٦

          اختيار ملفردات الشائعة  ٧

          عدد املفردات  ٨

          اختيار النصوص واألمثلة املناسبة  ٩

          النصصحة   ١٠

          عدد املادة مناسبة للمستوى الثاين  ١١

          مناسبة املادة باملستوى املتوسطة  ١٢

          الدرس الواحد مناسبة للزمن حمدد هلم  ١٣

          )من األسهل إىل األصعب(التدرج   ١٤

          أصوا�ا مناسبة للطلبة  ١٥
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  :  التعليقات

                        

                      

                      

                      

                      

                      

وأخريا، أشكر لكم على مساحتكم باإلجابة عن هذه االستبانة وإعطاء 

واألمل الكبري يف أن . املالحظات واإلرشادات واملداخالت اليت تفيد هذا البحث

تكون إجاباتكم اسهاما عظيما يف حماولة حتسني عملية تعليم اللغة العربية يف 

 .طة خاصة، ويف املدرسة املتوسطة عموما، آمنياملدرسة الرمحة املتوس

  

  ٢٠١٧يناير  ٢٤ماالنج، 

 اخلبري

  

 الدكتور فيصل حممد آدم

  

 

 

 

 



١٠٩ 

 

        Kpd.Yth. 

Dr.H. Syuhadak, M.A. 

Di 

Tempat 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT, teriring doa semoga rahmat dan ridha-NYA 

senantiasa menyertai langkah dan aktivitas Bapak. 

Melalui surat permohonan ini, kami sebagai Mahasiswa dan Peneliti memohon 

kepada Bapak agar sudikiranya menjadi ahli/validator dalam produk bahan 

ajar yang kami kembangkan guna untuk pengembangan dan perbaikan 

kualitas produk dan penelitian kami. 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas segala perhatian, bantuan, 

kerjasama, dan kearifan Bapak kami haturkan banyak terima kasih. 

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Malang, 19 Januari 2017 
Peneliti 

Muhammad Zaky Sya’bani 
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ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI RANCANGAN 

PEMBELAJARAN UNTUK BUKU AJAR SISWA SMP 

Pedoman Penskoran 1. Kurang    2. Cukup    3. Baik    4. Baik Sekali 

A. PERWAJAHAN 1 2 3 4 

1. Kejalasan tulisan     

2. Kemenarikan tulisan     

3. Ketepatan tulisan     

4. Kesesuaian ukuran buku     

5. Ketepatan ukuran huruf     

6. Ketepatan jenis huruf     

7. Keserasian paduan warna     

8. Ketepatan tebal kertas cover     

9. Kualitas kertas cover     

10. Kulitas penjilidan      

11. Keindahan tampilan huruf     

12. Keindahan tampilan gambar     

13. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen perwajahan adalah; 
 

 

 

B. Halaman Judul 1 2 3 4 

1. Kejalasan tulisan     

2. Ketepatan ukuran huruf     

3. Ketepatan tulisan     

4. Ketepatan jenis huruf     

5. Ketepatan jarak spasi     

6. Kualitas Kertas yang Digunakan     

7. Tata letak tulisan terhadap tulisan tepi buku     

8. Kebenaran kalimat     

9. Kemenarikan tampilan     
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10. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen halaman judul adalah ; 

 

 

 

C. Kata Pengantar 1 2 3 4 

1. Ketepatan penempatan     

2. Kejelasan isi     

3. Kejelasan sususan kalimat     

4. Kemudahan dipahami     

5. Kemenarikan tampilan     

6. Kebenaran penggunaan bahasa      

7. Kesederhanaan bahasa     

8. Ketepatan ukuran huruf     

9. Ketepatan jenis huruf     

10. Ketepatan jarak spasi     

11. Sistematika penulisan     

12. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen kata pengantar adalah; 

 
 
 
 
D. Daftar Isi 1 2 3 4 

1. Ketepatan penempatan     

2. Kejelasan isi     

3. Kejelasan sususan kalimat     

4. Kemudahan dipahami     

5. Kemenarikan tampilan     

6. Kebenaran penggunaan bahasa      

7. Kesederhanaan bahasa     

8. Ketepatan ukuran huruf     

9. Ketepatan jenis huruf     

10. Ketepatan jarak spasi     
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11. Sistematika penulisan     

 

12. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen daftar isi adalah ; 

 
 
 
 
E. Petunjuk Penggunaan Buku 1 2 3 4 

1. Ketepatan penempatan     

2. Kejelasan isi     

3. Kejelasan sususan kalimat     

4. Kemudahan dipahami     

5. Kemenarikan tampilan     

6. Kebenaran bahasa      

7. Kesederhanaan bahasa     

8. Ketepatan ukuran huruf     

9. Ketepatan jenis huruf     

10. Ketepatan jarak spasi     

11. Sistematika penulisan     

12. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen petunjuk penggunaan buku adalah; 

 
 
 
 
F. Analisis Program Pembelajaran 1 2 3 4 

1. Ketepatan penempatan     

2. Kemudahan dipahami     

3. Kejelasan isi     

4. Kebenaran bahasa     

5. Kejelasan kalimat     

6. Kebenaran Rumusan     

7. Sistematika penulisan     

8. Kemenarikan tampilan     

9. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
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komponen anlisis program pembelajaran adalah; 
 
 
 
 
G. Uraian Materi Pembelajaran/Taudhih 1 2 3 4 

1. Ketepatan penempatan     

2. Kejelasan isi     

3. Kejelasan kalimat     

4. Kemudahan dipahami     

5. Kemenarikan tampilan     

6. Kebenaran bahasa      

7. Kesederhanaan bahasa     

8. Ketepatan ukuran huruf     

9. Ketepatan jenis huruf     

10. Ketepatan jarak spasi     

11. Sistematika penulisan     

12. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen uraian materi pembelajaran adalah; 

 
 
 
 
H. Latihan/Tadribaat 1 2 3 4 

1. Ketepatan penempatan     

2. Kejelasan isi     

3. Kejelasan kalimat     

4. Kemudahan dipahami     

5. Kemenarikan tampilan     

6. Kebenaran bahasa      

7. Kesederhanaan bahasan      

8. Sistematika penulisan     

9. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen latihan/tadribaat adalah; 
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I. Daftar Mufrodat 1 2 3 4 

1. Ketepatan penempatan     

2. Kejelasan isi     

3. Kejelasan kalimat     

4. Kemudahan dipahami     

5. Kemenarikan tampilan     

6. Kebenaran bahasa      

7. Kesederhanaan bahasan      

8. Sistematika penulisan     

9. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen latihan/tadribaat adalah; 

 
 
 
 
 
 

Malang, 9 Januari 2016 

 

 

Validator 
Dr. H. Syuhadak, MA 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan : Smp Ar-Rohmah Malang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VII / II 

Tahun Pelajaran 
Maharah 

: 2016 – 2017 
: Istima’ 

Standar Kompetensi : Memahami wacana lisan melalui kegiatan 
mendengarkan 

(berbentuk gagasan) tentang حلياة يف األسرةا  

Kompetensi Dasar : bercakap, mendengarkan, membaca dalam bahasa 

Arab tentang حلياة يف األسرةا  

Indikator : Memahami isi tema yang di ajarkan 
  Mengucapkan dan mengetahui arti mufrodat 

wacana lisan tentang  حلياة يف األسرةا  

  Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang حياة

 يف األسرة

 Menjawab pertanyaan mengenai kandungan 

wacana lisan tentang  حلياة يف األسرةا  

Alokasi Waktu : 2x40 menit  
 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Tujuan Akademik 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 
1.1  Siswa mampu mengucapkan dengan lafal yang benar dan mengetahui 

arti mufrodat yang baru tentang wacana lisan  حلياة يف األسرةا  

1.2  Siswa mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang  حلياة يف ا

 األسرة

1.3 Siswa mampu mempratekkan mengenai tema yang di ajarkan 

tentang  حلياة يف األسرةا  

2. Nilai Karakter 
Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, nilai karakter yang 

ditanamkan pada siswa adalah: 
2.1 Nilai Religius 

2.2 Nilai Komunikatif 

2.3 Nilai Rasa Ingin Tahu 

2.4 Nilai Jujur 
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B. MATERI PEMBELAJARAN 
 

             : املفردات

   تٌ خْ أُ  -   خٌّ أَ  -    مٌّ أُ -    بٌّ أَ  -

 مٌ ادِ خَ  -  رَبَُّة البَـْيتِ  -   دٌّ جَ  -   مٌّ عَ  -

حٌ  -  ُسْوقٌ  -   َمْزَرَعةٌ  -   ُأْسَرةٌ  -   َفالَّ

 

 

  :اإلستماع

َرٌة، ُأْسَرةٌ  ِعْنِدي َها َكِبيـْ َرِة، َوُأْخِيت  الصَِّغْريِ  َوَأِخي َوأُمِّي َأِيب  ِمنـْ  اللَُّغةُ  ُمَدرِّسُ  ُهوَ  َعِفْيفٌ  ِاْمسُهُ  َأِيب  الَكِبيـْ

 تـََعلَّمَ  فَاِئْق، ِإْمسُهُ  َأِخي َهَذا طَِبْيَبٌة، ِهيَ  َزْهَرةْ  ِإْمسَُها أُمِّي َماَالْنْج، الـُمتَـَوسَِّطةِ  الرَّْمحَةْ  الـَمـْدَرَسةِ  يفِ  الَعَرِبيَّةِ 

َرةٌ  ُأْسَرةٌ  َحنْنُ  فَائَِزةْ  ِإْمسَُها ُأْخِيت  َوَهِذهِ . الثَّاَنِويَّةِ  الرَّْمحَةْ  الـَمْدَرَسةِ  ِيف    َكِبيـْ

  
C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 
2. Syamiyah Syafawiyah  
3. Istima’ min midzya’ 
 

      D. STRATEGI / TAHAP PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

No Kegiatan Guru Tema  Kegiatan 
peserta 

Alokasi 
waktu 

1 Pendahuluan 

Kegiatan Awal/ 
Apersepsi 
a.       Guru 

Mengawali 
kegiatan 
pembelajara
n dengan 
salam dan 
membaca 
basmalah 
dan doa 
sebelum 
belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 إلقاء السالم

 

 

 

 

 

 تنظيم الفصل

 

 

  

السؤال عن 

 احلال و املاّدة

  

  

  

 

 

ادخل الفصل قائال . أ

السالم " 

مث أضع " اخل...عليكم

االدوات على 

 .املكتب

  

 

، أقوم يف الوسط. ب

جلوس  وإذا وجدت

التالميذ أو 

غري مرتبة    أدوا�م

رتبوا جلوسكم "أقول 

وضعوا ما امامكم 

 

 

Peserta didik 
menjawab 
salam serta 
merapikan 
tempat duduk 

 

 

 

 

 

 
 
Peserta didik 
menjawab 
keadaan serta 
membaca 
basmalah 

 

 

15 
menit 
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b.      Guru 
menanyakan 
keadaan 
peserta 
didik dan 
menanyakan 
pelajaran 
hari ini 
kemudian 
menanyakan 
pelajaran 
yang 
kemarin 
mengaitkan
nya dengan 
pelajaran 
yang 
sekarang 

  

  

  

  

يبان يوصل 

اذهان 

على التالميذ 

موضوع 

جديد او 

 الوسائل

  ".مرتبا على املكتب

�اركم :"املدرسة-

  سعيد ؟

سعيد :" التالميذ

  ".مبارك

كيف : املدرسة

  حالكم؟

خبري :" التالميذ

  "واحلمدهللا

وماذا درسن :" املدرسة

  "االن؟

االن  درسن:"التالميذ

  "االستماع؟

هيا نبدأ :"املدرسة

دراستنا يف هذا اليوم 

  ".بقراءة البسملة

بسم اهللا :" التالميذ

  ".الرمحن الرحيم

ان اشرح لكم  قبل: م

د ان درسا جديدا، اري

  :املاضي ابني درستنا

 "البيان عن األلوان"

bersama dan 
berdoa 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
peserta didik 
memperhatikan 
guru serta 
mengingat 
kembali mata 
pelajaran 
terdahulu. 

 

 

 
 
 

2 Kegiatan Inti 
a.       Guru 

memberikan 
mufrodat 
sulit beserta 
artinya yang 
berkaitan 
dengan 

tentang حلياة ا

 يف األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح 

 الكلمات

 اجلديدة

  

  

  

  

  

  

  

 

شرح املدرسة 

عن املوضوع 

مث شرحه 

الصور ب

   .واملذياع

 

طيب، قبل أن : م

ندخل اىل املوضوع 

أريد أن أبني لكم  

... اجلديدةكلمات 

    .إخل

  
  
  
  
  

 
  :منت املوضوع

  احلياة يف األسرة

  

  

 

Peserta didik 
mengamati dan 
mencatat 
mufrodat yang 
telah di berikan 
setelah 
perintah dari 
guru untuk 
menulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

peserta didik 

 

45 
menit 
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b.      Guru 
memperagak
an isi tema 
pelajaran 
yang akan di 
pelajari 
kemudian 
memberikan 
nyanyian 
kepada 
peserta didik 
agar 
mempermud
ah 
menghafal 

  

 

mendengarkan, 
memahami dan 
mengamati 
penjelasan dari 
guru kemudian 
peserta didik 
dapat 
mempratekkan 
tema yang 
telah di 
berikan. 

3 Penutup 

a.       Refleksi: 
menunjuk 
salah satu 
atau 
beberapa 
siswa untuk 
menyebutka
n kosakata 
sesuai 
dengan 
gambar 

b.      siswa 
menjawab 
pertanyaan 
setelah 
mendengark
an potongan 
kalimat yg 
disajikan 
oleh guru 

c.       Guru 
menutup 
pelajaran 
dengan 
membaca 
hamdalah 
dan 
mengucapka
n salam 

 
 

االمر ايل 

التالميذ 

بتقدم امام 

 الفصل

  

  

  

  

  

  

اإلرشادات 

 واملواعظ

 

  أظهر املدرس الصور 

  

  

  

  

  

  

  

األمر باالستماع إىل 

  املذياع

 

 

 

Dapat 
mengartikan 
mufrodat yang 
telah di berikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik 
membaca 
hamdalah 
bersama-sama 
dan menjawab 
salam 

20 
menit 
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E.    Media dan Sumber Pembelajaran 

1.      Media  
Power Point  
Rekaman Suara 

2.      Sumber / bahan 
 الكتاب المطور في ضوء المدخل االتصالي
 

     F. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1.      Teknik 

a.       Tes non tertulis 

2.      Bentuk 

a.       Tes Praktek 

3.      Instrument 

a.       praktek 

 احلياة يف األسرة

َرٌة، ُأْسَرةٌ  ِعْنِدي َها َكِبيـْ َرِة، َوُأْخِيت  الصَِّغْريِ  َوَأِخي َوأُمِّي َأِيب  ِمنـْ  ُمَدرِّسُ  ُهوَ  َعِفْيفٌ  ِاْمسُهُ  َأِيب  الَكِبيـْ

  َماَالْنْج، الـُمتَـَوسَِّطةِ  الرَّْمحَةْ  الـَمـْدَرَسةِ  يفِ  الَعَرِبيَّةِ  اللَُّغةُ 
b.      Pertanyaan mufrodat (menyesuaikan dengan ppt) 
  

     G. Format Penilaian 

 

NO 

 

NAMA 
Kriteria Dan Skala Pensekoran 

Ketepatan 
mendengar 

Pemahaman 
kosakata 

Ketepatan 
menjawab 

Skor 

  40 40 20 100 

 
Malang 9 Februari 2017 

Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab 

 
 
 
Khaniful Mafrudin Yusuf, M.Pd.I 

Peneliti 
 

 

 

Muhammad Zaky Sya’bani, 
S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP Ar-Rohmah Malang 

Mata Pelajaran          : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VII/II 

Tahun Pelajaran : 2016-2017 

Maharah                    : Kalam 

Alokasi Waktu           : 2x40 Menit 
 

Standar Kompetensi 

Kalam / Berbicara 

1.      Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, informasi  secara     lisan 

dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang  حلياة يف األسرةا  

 

Kompetensi Dasar 

1. Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat حلياة يف األسرةا  

2. Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

tentang حلياة يف األسرةا   

  

Indikator :  

1. Menirukan kata,frase, kalimat dengan tepat. 

2. Melafadzkan ujaran (kata, frase, kalimat) dengan intonasi yang tepat 

3. Mendemontrasikan materi hiwar dengan teman sekelas. 

4. Menjawab pertanyaan dari guru atau teman tentang حلياة يف األسرةا  

 

A.Tujuan pembelajaran  

A. Tujuan Akademik 

1. Siswa mampu melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar 

2. Siswa mampu mempraktekkan hiwar tentang  حلياة يف األسرةا   secara 

berpasangan dengan teman sebangku. 

3. Siswa mampu memahami kata, frase, kalimat dengan tepat. 

B. Nilai Karakter 

1. Nilai Religius 

2. Nilai Komunikatif 

3. Nilai Rasa Ingin Tahu 

4. Nilai Jujur 
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B. Materi Pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Metode Pembelajaran 

                    Mubasyarah     ـ

-  Sam’iyah Syafawiyah 

-  Asilah wa Ajwabiyah 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

1.      Guru mengucapkan salam dan membaca doa. 

2.      Menanyakan kabar siswa dan keadaan siswa. 

3.      Guru menertibkan kelas. 

4.      Guru mengecek kehadiran siswa. 

5.      Apersepsi (guru menanyakan materi sebelumnya) 

6.      Memberikan judul. 

7.      Motivasi (menjelaskan mangfaat judul pembahasan itu dalam kehidupan 

sehari-hari) 

 

b. Kegiatan Inti 

1.      Guru memberikan mufradat baru. 

2.      Guru membagikan materi. 

3.      Siswa memperhatikan dengan seksama hiwar yang dibacakan oleh 

guru. 

4.      Siswa menirukan bacaan guru tentang  حلياة يف األسرةا  

5.      Siswa mengucapkan hiwar secara bersama-sama. 

6.      Siswa memperhatikan teks bacaan untuk dipahami. 
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7.      Siswa menanyakan kalimat yang tidak dipahami. 

8.      Guru meminta siswa untuk mengulang beberapa kali sampai benar 

terhafal. 

9.      Guru membagikan siswa menjadi kelompok secara berpasang-

pasangan  

10.  Siswa mempersiapkan hiwar dengan pasangannya masing-masing. 

11.  Guru meminta tiap-tiap pasangan untuk mendemonstrasikan hiwarnya 

didepan kelas. (Evaluasi) 

 

 

c. Kegiatan Penutup 

1.      Salah satu murid menyimpulkan materi yang telah di ajar 

2.      Refleksi (guru membagikan form penilaian pembelajaran untuk guru) 

3.      Ketika murid menulis Guru memberikan Nasehat tentang kelebihan 

belajar bahasa arab. 

 

E. Sumber Belajar/ Media Pembalajaran 

-       Buku paket: الكتاب المطور 

-       Kamus Mahmud Yunus             

-    Papan tulis 

-       Spidol 

 

F. Penilaian 

 Tehnik : Tes     ـ

 Bentuk            : Lisan     ـ

 :        Instrumen     ـ

-          Lafadzkan hiwar حلياة يف األسرةا  dengan baik & benar 

secara  berapasangan. 
-          Demonstrasikan hiwar yang ada diteks secara 

berpasangan. 
-          Demonstrasikan hiwar bebas dengan pasanganmu 

tentang حلياة يف األسرةا . 

 

-       Rubrik penilaian 

Keaktifan siswa secara 

individu 

0 1 

Keaktifan siswa dalam 

kelompok 

0 1 
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N
O 

 
Nama 
Kelompo
k 

Kriteria 
dan Skala 
Penskora

n 

   
Sko
r 

 Kriteria Kefasihan 
Huruf 

Intonas
i 

Kelancara
n 

 

 Interval 1-3 1-2 1-3 10 

Kl
p 1 

     

Kl
p 2 

     

Kl
p 3 

     

Kl
p 4 

     

Kl
p 5 

     

 

 

      Malang, 10 februari 2017 

Mengetahui,                                                              

Guru Bahasa Arab    Peneliti 

 

 

 

Khaniful Mafruddin Yusuf, M.Pd.I  Muhammad Zaky Sya’bani, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKS ANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP Ar-Rohmah Malang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VII / II 

Tahun Pelajaran 

Maharah 

: 2016 – 2017 

: Kitabah 

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, 

pengalaman dan informasi baik fiksi dan atau 

non fiksi melalui kegiatan menulis tentang  حلياة ا

 يف األسرة

Kompetensi Dasar :  Menulis paragraf sederhana tentang  حلياة يف األسرةا   

: Menyusun kalimat komunikatif menjadi kalimat 

sempurna 

Indikator : Mampu membuat kalimat komuikatif sederhana 

seputar kegiatan sehari hari  

: Mampu mengungkapkan kalimat-kalimat komunikatif 

sederhana 

: Mampu menyusun kalimat komunikatif menjadi 

kalimat sempurna 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Akademik 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 

1.1 Siswa mampu menggunakan kalimat kalimat sederhana sebagai 

kalimat komunikatif 

1.2 Siswa mampu membuat pertanyaan dan jawaban sederhana seputar 

kalimat komunikatif  

1.3 Siswa mampu menyusun kalimat komunikatif menjadi kalimat 

sempurna 

 

2. Nilai Karakter 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, nilai karakter yang 

ditanamkan pada siswa adalah: 

2.1 Nilai Religius 

2.2 Nilai Komunikatif 

2.3 Nilai Kerja Keras 

2.4 Nilai Rasa Ingin Tahu 

2.5 Nilai Jujur 

2.6 Nilai Bertanggungjawab 



١٢٥ 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Drill 

 

D. STRATEGI / TAHAP PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU NILAI KARAKTER 

YANG 

DIKEMBANGKAN 

1. Pendahuluan 

a. Guru masuk kelas kemudian 

mengucapkan salam, lalu 

menanyakan keadaan siswa 

kemudian berdo’a lalu 

mengabsen. 

b. Apersepsi: Guru 

menanyakan pelajaran yang 

kemarin kemudian 

mengaitkannya dengan 

pelajaran yang sekarang. 

 

10 

menit 

Religius 

Rasa ingin tahu 
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2. Kegiatan Inti 

a. Guru memberikan siswa 

latihan menyusun pola 

kalimat acak 

b. Guru memeriksa hasil 

jawaban siswa dan 

membahasa kesalahan siswa 

c. Guru memberikan siswa 

kesempatan untuk membuat 

kalimat komunikatif 

sederhana yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari 

60 

menit 

Rasa ingin tahu 

Komunikatif 

Kerja keras 

Jujur 

Kerja keras 

Bertanggung jawab 

Jujur, dan bekerja keras 

3. Penutup 

a. Refleksi: menunjuk salah 

satu atau beberapa siswa 

untuk menjelaskan isi dari 

materi 

b. Kesimpulan materi yang 

telah dipelajari 

c. Tindak lanjut: meminta siswa 

untuk menghafal 

materi yang telah dipelajari. 

10 

menit 

Komunikatif 

 

E. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media / alat 

a. Papan tulis 

b. Spidol 

2. Sumber / bahan 

a. الكتاب المطور 

 

F. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik 

a. Tes tertulis 

b. Non tes 

2. Bentuk 

a. Tes uraian 

b. Unjuk kerja 
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3. Instrument 

ْدِرْ�ُب� ��َصاِحِبَك : التَّ
َ
ِة�َوِ�َجاَبِة�ِإ�

َ
ْسِئل

َ
ُن�ِمَن�� َتَضمَّ

َ
�ت

ً
ة

َ
  ِإْجَعْل�ُجْمل

ْدِرْ�ُب  �ِمْن�:  التَّ ِقلُّ
َ
�ت

َ
اًءا�ال

َ
ش

ْ
�ِإ�

ْ
ِشأ

ْ
�

ً
ْوُضْوِع �٣أ

َ
ٍر�َعِنامل

ُ
ْسط

َ
  أ

ْسَرةِ "
ُ
����ِ�

ُ
  "ا�َ�َياة

 

4. Format Penilaian 

No Nama siswa Aspek yang dinilai Jmlh 

nilai 

Rata-

rata Istima’ muhadasah qiraah kitabah 

1        
2        
3        

Malang, 17 Februari 2017 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

Khaniful Mafruddin Yusuf, M.Pd.I 

Peneliti 

 

 

 

Muhammad Zaky Sya’bani, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : Smp Ar-Rohmah Malang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VII/ II 

Tahun Pelajaran 

Maharah 

: 2016 – 2017 

: Qira’ah 

Standar Kompetensi : Memahami Berbagai Ragam Teks Tulis Dalam 

Bentuk Gagasan Atau Dialog Sederhana, Baik 

Fiksi Atau Nonfiksi Melalui Kegiatan Membaca, 

Menganalisis, Dan Menemukan Pokok Pikiran 

Tentang حلياة يف األسرةا  

Kompetensi Dasar : Membaca Nyaring, Melafalkan Huruf Hijaiyah, 

Kata Frase, Kalimat Dengan Ucapan, Tekanan, 

Dan Intonasi Yang Bertema Tentang حلياة يف األسرةا   

Indikator : Membaca Nyaring Dengan Lafal Dan Intonasi 

Yang Benar Setiap Mufrodat Dalam Bacaan 

Yang Bertema حلياة يف األسرةا    

Mengetahui Arti Isi Materi Bacaan Yang 

Bertema حلياة يف األسرةا   

Menjawab Pernyataan Atau Latihan Mengenai 

Kandungan Materi Qira’ah Tentang حلياة يف ا 

 األسرة 

Alokasi Waktu : 2 X 40 Menit  

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Akademik 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 

1.1 Siswa mampu membaca dengan nyaring dan melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frase, kalimat dengan ucapan tekanan, dan intonasi 

dengan benar bacaan yang bertema حلياة يف األسرةا  

1.2 Siswa mampu menjawab pertanyaan atau latihan mengenai kandungan 

materi حلياة يف األسرةا    

2. Nilai Karakter 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, nilai karakter yang 

ditanamkan pada siswa adalah: 

2.1 Nilai Religius 

2.2 Nilai Komunikatif 

2.3 Nilai Kerja Keras 
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2.4 Nilai Rasa Ingin Tahu 

2.5 Nilai Jujur 

2.6 Nilai Bertanggungjawab 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

 

  احلياة يف األسرة

َرةٌ  َهَذا َأِيب . يـَْومٍ ِإمسِْي َفرِيٌد أَنَا طَاِلٌب، َذَهْبُت ِإَىل الـَمْدَرَسِة ُكلَّ . ِيل ُأْسَرٌة َكِبيـْ

َوَهِذِه أُمِّي ِإْمسَُها . ِاْمسُُهَعِفْيٌف ُهَو ُمَدرُِّس اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة ِيف الـَمْدَرَسِة الرَّْمحَْة الـُمتَـَوسَِّطِة َماَالْنجْ 

  .َزْهَرٌة ِهَيطَِبْيَبٌة َعِمَلْت ِيف الـُمْسَتْشَفى

َوِهِذِه ُأْخِيت ِإْمسَُها فَائِزٌَةقـََرَئْت .  الـَمْدَرَسِة الرَّْمحَْة الثَّاَنِويَّةِ َهَذا َأِخي ِإْمسُُه َفاِئٌق، تـََعلََّم ِيف 

َعِمْلَنا الَواِجُب الـَمْنِزِيل بـَْعَد . قـََرأْنَا الُقْرآَن ُكلَّ َصَباٍحَوَمَساءٍ . الُقْرآَن ُكلَّ يـَْوٍم َحىتَّ َحِفَظتْ 

  َعِة ُمثَّ نِـــــْمــَنا ِيف ُغْرفَِة النـَّْوِم  َصَالِة الِعَشاِء ِإَىل السَّاَعِة التَّاسِ 

ٌحَعِمَل ِيف الـَمْزَرَعِة  ْي ِإْمسُُهَهْيَكْل َوِهَي َفالَّ ُكلَّ أُْسبُـْوٍع َسافـَْرنَا ِإَىل قـَْريَِة َأِيب َوُهَناَك َجدِّ

َخاِدٌم وَخاِدَمٌة َساَعَدا َجدَِّيت ِيف تـَْنِظْيِف َوِعْنَدُمهَا . َوأَمَّا َجدَِّيت ِإْمسَُها َعاِئَشُةَوِهَي رَبَُّة البَـْيتِ 

 .البَـْيِت َوِفيالـَمْطَبِخ ُكلَّ يـَْومٍ 

  

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Reading Aloud 

3. Tanya Jawab 

 

D. STRATEGI / TAHAP PEMBELAJARAN 

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU NILAI KARAKTER 

YANG 

DIKEMBANGKAN 

1. Pendahuluan 

a. Guru masuk kelas kemudian 

mengucapkan salam, lalu 

menanyakan keadaan siswa 

kemudian berdo’a lalu 

10 

menit 

Religius 

Rasa ingin tahu 
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mengabsen. 

b. Apersepsi: Guru 

menanyakan pelajaran yang 

kemarin kemudian 

mengaitkannya dengan 

pelajaran yang sekarang. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru membagikan teks 

bacaan kepada siswa. 

Kemudian guru 

membacakan bacaan 

tersebut dengan intonasi 

dan lafal yang benar 

b.  Guru meminta beberapa 

siswa untuk 

mendemonstrasikan bacaan 

yang bertema  حلياة يف األسرةا  di 

depan kelas dengan lafal dan 

intonasi yang benar serta 

menjelasskan kandungan 

dari materi tersebut 

c. Guru memberikan kepada 

siswa kesempatan untuk 

membaca teks dengan suara 

pelan 

d. Guru menjelaskan cerita 

dalam teks 

e. Guru membagikan soal dan 

meminta siswa untuk 

mengerjakannya. 

60 

menit 

Komunikatif 

Rasa ingin tahu 

Komunikatif 

Kerja keras 

Komunikatif dan Rasa 

ingin tahu 

Kerja Keras, 

Bertanggung jawab, dan 

Kreatif 

Kerja keras dan 

bertanggung jawab 

3. Penutup 

a. Refleksi: menunjuk salah 

satu atau beberapa siswa 

untuk menjelaskan isi dari 

bacaan 

b. Kesimpulan materi yang 

telah dipelajari 

c. Tindak lanjut: meminta siswa 

untuk menghafal mufrodat 

yang telah dipelajari. 

10 

menit 

Komunikatif 
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E. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media / alat 

c. Papan tulis 

d. Spidol 

2. Sumber / bahan 

a. الكتاب المطور 

 

F. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik 

a. Tes tertulis 

b. Non tes 

2. Bentuk 

a. Tes uraian 

b. Unjuk kerja 

3. Instrument 

َرةٌ  لْ هَ  .١  ؟  ُأْسَرُة َفرِْيٍد َكِبيـْ

 ؟َعِفْيفُ  َما ِمْهَنةُ  .٢

 ؟ِيف الـَمْدَرَسِة  تـَْعَملُ  َهْل َزْهَرةُ  .٣

 ؟ َما ِمْهَنُة أُمُّ َفرِيدٍ  .٤

 ؟َماْسُم َأِخي َفرِْيدٍ  .٥

 

4. Format Penilaian 

No Nama siswa Aspek yang dinilai Jmlh 

nilai 

Rata-

rata Istima’ kalam Qiro’ah kitabah 

1        
2        
3        

Malang, 16 Februari 2017 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

Khaniful Mafruddin Yusuf, M.Pd.I 

Peneliti 

 

 

 

Muhammad Zaky Sya’bani, S.Pd.I 
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Kpd.Yth. 

Guru Bahasa Arab SMP Ar-Rohmah Malang 

Di 

Tempat 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

  Segalapujibagi Allah SWT, teriring doa semoga rahmat dan ridha-NYA 

senantiasa menyertai langkah dan aktivitas bapak. 

 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Magister 

pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibarahim Malang, saya mengembangkan buku ajar berbasis 

pendekatan komunikatif untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP) Ar-

Rohmah Islamic Boarding School semester II. 

Sehubungan dengan hal tersebut mohon sedianya bapak untuk 

memberikan penilaian  dan tanggapan yang berkaitan dengan kesesuaian, 

keterpakaian, dengan siswa SMP Ar-Rohmah Malang dengan cara 

menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta menuliskan 

komentar maupun saran. 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas segala perhatian, 

bantuan, kerjasama, dan kearifan Bapak kami haturkan banyak terima kasih. 

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Malang, 27 Februari2017 
Peneliti 
 
 
 
Muhammad Zaky Sya’bani 
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ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU BAHASA ARAB  
PRODUK BUKU AJAR SMP AR-ROHMAH ISLAMIC BOARDING 

SCHOOL MALANG 

Pedoman Penskoran 1. Kurang    2. Cukup    3. Baik    4. Baik Sekali 

A. PETUNJUK 1 2 3 4 

1. Ketepatan letak petunjuk     

2. Kejelasan isi petunjuk     

3. Bila pilihan alternatif pada angka 1ال atau 2 saran/komentar tentang 
komponen petunjuk adalah; 
 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 1 2 3 4 

4. Kesesuaian kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran 

    

5. Kejelasan prilaku yang diharapkan     

6. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen kompetensi dasar dan indikator adalah ; 

 

C. URAIAN ISI PEMBELAJARAN 1 2 3 4 

7. Kesesuaian isi pembelajaran dengan indikator 

pembelajaran 

    

8. Kejelasan urutan isi pembelajaran     

9. Kemudahan isi pembelajaran untuk dipahami siswa     

10. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen uraian isi pembelajaran adalah; 

 
 
 
D. SOAL-SOAL LATIHAN/TADRIBAT 1 2 3 4 

13. Kesesuaian soal latihan dengan tujuan indikator 

pembelajaran 

    

14. Kemenarikan soal latihan untuk dikerjakan     

15. Kejelasan ungkapan soal latihan untuk dipahami 

siswa  

    

16. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen soal-soal latihan/tadribat adalah ; 
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E. DAFTAR MUFRODAT 1 2 3 4 

13. Kejelasan cara penerjemahan mufodat     

14. Kesesuaian jumlah mufrodat yang ditulis dengan 

kebutuhan siswa 

    

15. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen daftar mufrodat adalah; 

 
 
F. DAFTAR RUJUKAN/MARJA’ 1 2 3 4 

10. Kesesuaian buku sumber yang digunakan     

11. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
komponen daftar rujukan/marja’ adalah; 

 
 
G. HAL-HAL LAIN 1 2 3 4 

13. Kemenarikan sampul buku ajar     

14. Kesesuaian huruf yang digunakan     

15. Kejelasan uraian pokok bahasan untuk mempelajari 

bahan ajar bagi siswa 

    

16. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar; 
 
 
 

Malang, 27Februari2017 

 

 
Guru Bahasa Arab SMP Ar-

Rohmah 
Haniful Mafruddin Yusuf, M.Pd.I 
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                 Kpd.Yth.  

Siswa SMP Ar-Rohmah Malang 

Di 

SMP Ar-Rohmah Malang 

 

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

  Segala puji bagi Allah SWT, teriring doa semoga rahmat dan ridha-NYA 

senantiasa menyertai langkah dan aktivitas adik adik SMP Ar-Rohmah 

Malang. 

 Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Magister 

pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibarahim Malang, saya mengembangkan buku ajar berbasis 

pendekatan komunikatif untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP) Ar-

Rohmah Islamic Boarding School semester II. 

Sehubungan dengan hal tersebut mohon sedianya adik-adik untuk 

memberikan penilaian  dan tanggapan dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Saran dan komentar anda dapat ditulis pada lembar angket yang 

telah disediakan dan memilih alternatif dari pertanyaan disediakan. 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas segala perhatian, 

bantuan, kerjasamanya kami haturkan banyak terima kasih. 

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Malang, 24 Februari 2017 
Peneliti 

Muhammad Zaky Sya’bani 
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ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN SISWA SMP AR-ROHMAH 
PRODUK BUKU AJAR SMP AR-ROHMAH ISLAMIC BOARDING 

SCHOOL MALANG 

Pedoman Penskoran 1. Kurang    2. Cukup    3. Baik    4. Baik Sekali 

PERTANYAAN SECARA UMUM TENTANG 

BUKU AJAR 

1 2 3 4 

14. Kemenarikan buku ajar untuk dipelajari     

15. Kejelasan uraian isi pembelajaran     

16. Kemudahan isi pembelajaran untuk dipahami     

17. Kesesuaian jumlah mufrodat dalam membantu 

memahami isi pembelajaran 

    

18. Kemudahan soal-soal latihan untuk dikerjakan     

19. Ketepatan soal-soal latihan untuk mengukur 

indikator 

    

20. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
buku ajar 

 
 
 
 
 
A. KARAKTERISTIK BUKU AJAR 1 2 3 4 

11. Kejalasan isi petunjuk     

12. Kemenarikan tampilan petunjuk     

13. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
karakteristik buku ajar 

 

 

 

 

B. INDIKATOR 1 2 3 4 

13. Kejelasan rumusan perilaku yang diharapkan     

14. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
indikator 
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C. URAIAN ISI PEMBELAJARAN 1 2 3 4 

17. Kesesuaian isi pembelajaran dengan indikator     

18. Kejelasan urutan isi pembelajaran     

19. Kemudahan isi pembelajaran     

20. Kemenarikan tampilan isi pembelajaran     

21. Ketepatan huruf yang digunakan     

22. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
uraian pembelajaran 

 
 
 
 
D. SOAL-SOAL LATIHAN/TADRIBAT 1 2 3 4 

16. Kesesuaian soal latihan dengan indikator 

pembelajaran 

    

17. Kemenarikan soal latihan untuk dikerjakan     

18. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang soal-
soal latihan 

 
 
 
 
E. DAFTAR MUFRODAT 1 2 3 4 

12. Kemudahan dipahami     

13. Kesesuaian jumlah mufrodat yang tertulis dengan 

kebutuhan untuk pemahaman 

    

14. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
daftar mufrodat buku ajar 

 
 
 
 
F. DAFTAR PUSTAKA 1 2 3 4 

17. Kesesuaian buku sumber yang digunakan     

18. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar anda tentang 
 daftar pustaka buku ajarقا

 
 
 



١٣٨ 

 

G. KEMANFAATAN BUKU AJAR 1 2 3 4 

1. Kemudahan mempelajari isi buku ajar     

2. Kejelasan isi pembelajaran untuk dipahami      

3. Kemenarikan pengajaran dengan menggunakan buku 

ajar 

    

4. Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2 saran/komentar tentang 
buku ajar 

 
 
 
 

 

Malang, 24 Februari 2017 

 
Siswa SMP Ar-Rohmah Malang 
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  للباحث الذاتية السيرة

 شعباين زكي حممد:   الكامل االسم

 ١٥٧٢٠٠١٣:   التسجيل رقم

 ١٩٩٣من يناير  ٢٤ماغيالنج، :   امليالد وتاريخ مكان

 اإلسالم:   الدين

 اإلندونيسيا:   الشعبية

 أورانج وي السكان جمموعة ٦٥ رقم برتقال شارع:   العنوان

 المفونج منطقة اجلنوبية المفونج كاليندى ناحية  

 ٠٨٥٣٨٣٠٦١٧٠٣:   اجلوال

 zaky685.mzsb@gmail.com:   الربيد اإللكرتوين

 :  اخلرباتالتعليمية

ية احلكومية اإلبتدائي يف املدرسة اِإلبتدائ  تعليمال شهادة على حصل - ١

 م ٢٠٠٥سنة  كاليندى األوىل  

 السالم دار عهديف امل والثانوية املتوسطة تعليمال شهادة على حصل - ٢

 م ٢٠١١ سنة احلديثة اإلسالمية للرتبية كونتور

دار الفتح للرتبية امعة اجليف  بكالوريوس التعليم شهادة على حصل - ٣

  م  ٢٠١٥ر المبونج سنة اإلسالمية بند




