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لتعليم مهارة إعداد المواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكرة 
  الكالم 

  )كديري جاوى الشرقية   2بحث تطويري بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية(
  بحث جامعي

  قدمتها الباحثة الستيفاء أحد الشروط الالزمة للحصول على درجة سرجانا 
  كلية علوم التربية والتعليملغة العربية  في قسم تعليم ال

  : إعداد 
 بتيانا أزهر أنوغراهيني أحمديس

  ١٠١٥٠٠١٢: رقم التسجيل 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  التعليمكلية علوم التربية و 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
٢٠١٤ 
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لتعليم مهارة إعداد المواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكرة 
  الكالم 

  )كديري جاوى الشرقية   2بحث تطويري بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية(
  بحث جامعي

  قدمتها الباحثة الستيفاء أحد الشروط الالزمة للحصول على درجة سرجانا 
  علوم التربية والتعليم لغة العربية كليةفي قسم تعليم ال

  : إعداد 
 بتيانا أزهر أنوغراهيني أحمديس

  ١٠١٥٠٠١٢: رقم التسجيل 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  التعليمكلية علوم التربية و 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
٢٠١٤ 
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  تهاللاس
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  

َن اٰ قـُرْ  تـَُّقوْ لَُّهْم يـَ رَ ِذْي ِعوٍَج لَّعَ يـْ ا َغ ي ِب ا َعرَ   ًن
  )٢٨: الزمر (
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  إهداء
  

  :يسعدني وقد فضل اهللا لي بإتمام هذا البحث الجامعي أن أهديه
  

  إلى والدي ووالدتي المحترمين
  والدعاء املستمر يل اخلالصة هماين بنصائحاوداوممربيا روحي طول حيايت، 

  وحفظهما اهللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرةأمد اهللا يف عمرمها 
  

  المحبوب زوجيإلى 
  هذا البحث والدعاء املستمر يل أيضاحىت اإلنتهاء يين التشجيعات الذي يساعدين ويعط

  

  ومشايخ الكرام إلى أساتيذي
  اجلزاءجزاهم اهللا أحسن الذين علموين أكثر العلوم وأبعدوين من اجلهل 
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 شكر و تقدير
سلني نبينا ر أشرف األنبياء واملالصالة والسالم على  ،رّب العاملنياحلمد هللا 

وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه باخللود يف دار  حممد صلى اهللا عليه وسلم
  : أما بعد . النعيم

 اللغة العربية،قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي لنيل درجة سرجانا يف تعليم 
يال على ز واليت ال ميكن أن يتم هذا البحث دون مساعدة اآلخرين، لذا أشكر شكرا ج

  : مسامهة الكرام
مدير جامعة موالنا  ،املاجستري اموجيا راهارج احلاج فضيلة األستاذ الدكتور .١

 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
التعليم كلية علوم الرتبية و املاجستري، عميد   احلاجلينور عفضيلة الدكتور  .٢

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
رئيسة قسم تعليم اللغة  ،املاجستري ة احلسنةوءمملالدكتورة ستاذة ألفضيلة ا .٣

ويف نفس  .العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 أفاد الباحثة علما وعمليا ووجه يتالالوقت هي املشرفة يف كتابة هذا البحث 

اخلطوات يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
 .من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيمة الشكر والتقدير ااإلنتهاء، فله

 األستاذة أم حممودةو  فيصل حممود الدكتورو  طفىصسيف املفضيلة الدكتور  .٤
ن قد ساعدين يف إمتام الكتاب التعليمي يالذو  الكتاب التعليمي وهم خرباء

 .مين خالص الشكر و التقدير ومن اهللا عظيم الثواب و اجلزاء مفله
التعليم كلية علوم الرتبية و يف قسم تعليم اللغة العربية   واألستاذاتاألساتيذ  .٥

 .االنجمبموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  جامعة
للعام الدراسي  التعليمعلوم الرتبية و الزمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  .٦

 .على تشجيعهم فجزاهم اهللا ٢٠١٠
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 نعامة، القارئني ولسائر خاصة للباحثة نافعا البحث هذا جيعل أن اهللا عسى
  .العامليــن يارب آمني

  
  م ٢٠١٤ يوليو ١٤ماالنج،             

  الكاتبة
          

  
  سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد            

 ١٠١٥٠٠١٢: رقم القيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
  



 ز 

  وزارة الشؤون الدينية
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 التعليمكلية علوم التربية و 
  قسم تعليم اللغة العربية

  حجة استشارة المشرف
  سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد:   االسم    

  ١٠١٥٠٠١٢:   رقم القيد  
ة للغة العربية على ضوء منهج الفكرة لتعليم مهارة التعليمياملواد  إعداد:العنوان         

  ٢املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية حبث تطويري يف ( الكالم
  .)كديري

  املاجستريمملوءة احلسنة الدكتورة :         ةاملشرف
 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
١. ٢٠١٣يناير  ٣٠    الباب األول 
٢. ٢٠١٣فربايري  ٤    مجع البيانات 
٢٠١٣فربايري  ١٣    الباب الثاين 
٣. ٢٠١٤ ماريس١٥  ةالتعليمي املواد    
٤. ٢٠١٤ماريس  ٣٠    الباب الثالث 
٥. ٢٠١٤ يونيو٢٠  الباب الرابع –الباب األول     

  
    املعرفة

      رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 

  املاجستريمملوءة احلسنة الدكتورة 
 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١: رقم التوظيف



 ح 

  وزارة الشؤون الدينية
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 التعليمكلية علوم التربية و 
 قسم تعليم اللغة العربية  

  

  تقرير المشرف
  

  :إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته
  سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد:    االسم    
  ١٠١٥٠٠١٢:   رقم القيد
ة للغة العربية على ضوء منهج الفكرة لتعليم مهارة التعليمياملواد  إعداد:  العنوان 

  ٢املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية حبث تطويري يف ( الكالم
  .)كديري

قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
) S-1(املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

  ٢٠١٤- ٢٠١٣يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي التعليم كلية علوم الرتبية و ل
  

  م ٢٠١٤ يوليو ١٤ماالنج، 
  ةاملشرف

 

 
  الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١: رقم التوظيف
  
  
  



 ط 

  وزارة الشؤون الدينية
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 التعليمكلية علوم التربية و 
  قسم تعليم اللغة العربية

  إقرار الباحثة
  :أن املوقع أدناه وبيانايت كاآليت 

  سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد: االسم       
  ١٠١٥٠٠١٢:رقم القيد    
 الشرقية ىجاو  –كديري–كديري:العنوان       

أقرر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة 
اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت جبامعة موالنا مالك إبراهيم التعليم كلية علوم الرتبية و العربية ب
  :العنوان

  ة للغة العربية على ضوء منهج الفكرة لتعليم مهارة الكالمالتعليمياملواد  إعداد
  .)كديري  ٢املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية حبث تطويري يف (

 أنه من وإذا ادعى أحد استقباال. حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤوليةعلى 
املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  .جماالن
  .حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

  م ٢٠١٤ يوليو ١٤ماالنج، 
  توقيع صاحبة اإلقرار

 
 
  

  سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد
 ١٠١٥٠٠١٢:رقم القيد              

  



 ي 

  وزارة الشؤون الدينية
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 التعليمكلية علوم التربية و 
  قسم تعليم اللغة العربية       

  تقرير لجنة المناقشة 
  :لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

  سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد:   االسم    
    ١٠١٥٠٠١٢:  رقم القيد  
ة للغة العربية على ضوء منهج الفكرة لتعليم مهارة التعليمياملواد  إعداد:  العنوان    

  ٢اإلسالمية احلكومية املدرسة املتوسطة حبث تطويري يف ( الكالم
  .)كديري

يف قسم تعليم اللغة العربية )S-1(وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 
  .جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالتعليم كلية علوم الرتبية و ل

  :جملس املناقشة
 )     (                            الدكتورة أم حممودة املاجستري .١
 (                           )      قامع أكيد جوهاري املاجستري .٢
 (                           )      الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري .٣

 
  م ٢٠١٤يوليو  ١٤، تقريرا مباالنج

  التعليمكلية علوم الرتبية و عميد  
  

  الدكتور نور علياحلاج املاجستري
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢:   رقم التوظيف

  



 ك 

  وزارة الشؤون الدينية
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 التعليمكلية علوم التربية و 
 قسم تعليم اللغة العربية

  التعليمكلية علوم التربية و عميد   تقرير
 

 قد استملت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث
 :اجلامعي الذي ألفته الطالبة

 سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد :     سماال
 ١٠١٥٠٠١٢ :  رقمالقيد
ة للغة العربية على ضوء منهج الفكرة لتعليم مهارة التعليمياملواد  إعداد:   املوضوع

  ٢املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية حبث تطويري يف ( الكالم
  .)كديري

كلية علوم الرتبية إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية  
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للسنة التعليم و 

  .٢٠١٤-٢٠١٣الدراسية 
 
  
 

  ٢٠١٤ يوليو ١٤ تقريرا مباالنج،          
  التعليمكلية علوم الرتبية و عميد  

  
  علي احلاج املاجستريالدكتور نور 

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢:   رقم التوظيف
  



 ل 

  وزارة الشؤون الدينية
  راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك إب      

 التعليمكلية علوم التربية و 
 قسم تعليم اللغة العربية

  

  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
  

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث قد استملت جامعة موالنا مالك 
 :اجلامعي الذي ألفته الطالبة

 سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد :     سماال
 ١٠١٥٠٠١٢ :  رقمالقيد
ة للغة العربية على ضوء منهج الفكرة لتعليم مهارة التعليمياملواد  إعداد:   املوضوع

  ٢احلكومية املدرسة املتوسطة اإلسالمية حبث تطويري يف ( الكالم
 .)كديري

كلية علوم الرتبية إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية  
-٢٠١٣جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للسنة الدراسية التعليم و 

٢٠١٤.  
  
  
  

  ٢٠١٤ يوليو ١٤ تقريرا مباالنج،
      رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  

 
  مملوءة احلسنة املاجستريالدكتورة 

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١: رقم التوظيف
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 مستخلص البحث
ة للغة العربية على ضوء منهج التعليمياملواد  إعداد، ٢٠١٤، سيبتينا أزهر أنوغرايين أمحد
  ٢املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية حبث تطويري يف ( الفكرة لتعليم مهارة الكالم

امعة جبالتعليم كلية علوم الرتبية و قسم تعليم اللغة العربية  . البحث اجلامعي .)كديري
 الدكتورة مملوءة احلسنة: ةاملشرف ،موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .املاجستري

  منهج الفكرة، مهارة الكالم، املواد التعليمية:  ةيحاالمفتالكلمات 
  
ــ   كـــديري هـــي مدرســـة الـــيت تصـــري اللغـــة   ٢احلكوميـــة املدرســـة الثانويـــة  تكانـ
ة ثنائيـة سـوقد قـررت كاملدر  .هلا دور مهم لتقدم تلك املدرسة .منها ارمز ية ز العربية واإلجنلي

بـل  ". fasih berbahasa arab"اللغة العربية بالكتـاب التعليمـي  يتعلمونفيها الطالب  .اللغة
 التعليميـة املوجـودة يف هـذا الكتـاباملـواد  ، ألنباهتمـام يف الكـالم اطاكثري مـنهم غـري نشـ

ــى العبــــارات اخلاصــــة مناســــبة بــــا قليــــل ــتمل علــ العفــــو  تعبــــري مثــــل، الو حألاحلوارالــــذي يشــ
م اللغة العربية فالطالبون. تشكر والتعارف وغري ذلكوال حيتـاج . مييلون وال يبالون على تعّل

لتحقيـق كفـاءة االتصـال واملنهج املناسب ويهتم بأهـداف التعلـيم  التعليمية ىل املوادإاملعلم 
هــو لتحقيــق هــذا األهــداف واملــنهج املناســب . يف كالمهــم جتعــل الطــالب نشــيطونحــىت 

  .منهج الفكرة
كيـف : أسئلة هذا البحث هـي الباحثة  وضعت  كرهذ تأسيسا على ما سبق 

يف املدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية  فكـرةإعداد املواد التعليمية للغة العربية علـى ضـوء مـنهج ال
  .فعاليتها؟خصائصها و  كديري وما  ٢احلكومية 

 Research and)منهج تطــــويري واملــــنهج املســــتخدم يف هــــذا البحــــث هــــو 

Development Method) بـــورق وجـــال بـــنمط تطـــويري)Borg and Gall( . وأمـــا جمتمـــع
وعينـه . كـديري  ٢يف املدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية احلكوميـة  الطالبـاتالبحث فيكون من 



 ن 
 

املقابلـة ) ١:  يف هذا البحث هـي دوات جلمع البياناتاألو ) أ(الطالب يف الفصل التامن 
  .واالستبانة) ٤ االختبارو ) ٣الوثائقو ) ٢و 

ــائج ــلت الباحثــــة إىل النتــ ، أن إعــــداد املــــواد التعليميــــة وبعــــد متــــام البحــــث وصــ
حتليـــل احلاجـــة واملشـــكالت و مجـــع البيانـــات و  وهـــيمناســـبة خبطـــوات مـــنهج التطـــويري، 

ــتج  ــحيح املنــ ــتج وحتســــينه وجتربــــة املنــــتج وتصــ ــحيح املنــ ــداد املنــــتج وتصــــديق املنــــتج وتصــ إعــ
ة وخصـائص عـن املـواد التعليميــ .صـحيح املنـتج وحتسـينهتوحتسـينه وجتربـة اسـتخدام املنـتج و 

املـواد يف الكتـب . فيها احلوارات املرتبـة الـيت تتعلـق بنشـاط الطـالب اليوميـةيف هذا البحث 
يتكـــون مـــن كـــل بـــاب مـــن و  .التعليميـــة هـــي املـــواد األصـــلية احلقيقيـــة مـــن النـــاطق األصـــلي

ــةاألبــــواب يف  ــنهج الفكــــرة مــــن مكونــــات املــــواد التعليميــــة للغــــة العربيــ ) ١:  علــــى ضــــوء مــ
 وكـان .والعبـارات) ٥واملفـردات والرتمجـة ) ٤واحلـوار ) ٣التعليمية  واألهداف) ٢املوضوع 

ة لرتقية كفاءة مهارة الكـالم لـدى الطلبـة يف املدرسـة املتوسـطة التعليمياملواد  استخدام هذه
ــ اإلسـالمية احلكوميــة تكــون ّ ، واحلجـة علــى ذلــك املقارنــة بـني نتيجــة االختبــار القبلــي االفع

أكثر من درجة تاء اجلدول ئي تدل أن درجة تاء احلساب والبعدي من احلاسوب االحصا
ومعـــىن ذلـــك أن هنـــاك فـــرق مهـــم بـــني ). ١٧،٨٩٦<١،٣١١و ١٧،٨٩٦<١،٦٩٩(

املــواد التعلــيم اجلديــد بــاملواد التعلــيم القــدمي، حــني املــواد التعليميــة للغــة العربيــة علــى ضــوء 
  . أفضل باملواد القدميمنهج الفكرة 
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2 Kediri country junior secondary school is one of the schools that 

make the language as an icon of the school. In particular Arabic and English. Both 
have an important role in promoting the school. The students study the Arabic 
language using the textbook "fluent in Arabic". But unfortunately, many of them 
are passive in his speaking ability, is due to the material presented in it very little 
dialogue and even less that contain specific expression in accordance with the 
conditions that support their ability to speak. This causes less enthusiastic students 
in learning Arabic. Teachers should look for and pay attention to the syllabus 
material in accordance with the expected learning objectives, which makes the 
students more active in speaking ability. Syllabus in accordance with these 
objectives is the notional syllabus. 

Of the problems above, the formulation of the problem in this study 
are: (1) How to prepare teaching materials notional syllabus based Arabic 
language? (2) How do the characteristics of the Arabic language teaching 
materials based on notional syllabus and (3) How does the effectiveness of its use. 

This study uses research and development (R & D) by developing a 
model Borg and Gall. The population of this study includes the entire State junior 
secondary school students of Kediri 2, academic year 2013/2014 and the sample is 
Siwa grade 8 academic year 2013/2014. The instruments in this study were: 
interviews, library research, questionnaires and tests. 

The results of this study indicate that the preparation of this textbook 
in accordance with the steps in the methods of research and development (R & D), 
namely: requirements analysis, data collection, product design, design validation, 
design revisions, product testing, product revision, piloting usage, product 
revision. This book is also effectively used in learning. Seen from comparison of 
the results of pre-test and post-test by SPSS 16.0 showed that the calculated value 
is greater than the table value (17.896> 1.311 and 17.896> 1.699). Based on the 
calculation, there are significant differences with the new teaching materials 
between teaching materials long, where the new material based Arabic language 
teaching materials notional syllabus is better than the old teaching materials 

 
 

 
 

  



 ع 
 

ABSTRAK  
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Madrasah Tsanawiyah negeri Kediri 2 merupakan salah satu madrasah 
yang menjadikan bahasa sebagai icon dari madrasah tersebut. Khususnya bahasa 
arab dan bahasa inggris. Keduanya memiliki peranan penting dalam memajukan 
madrasah tersebut. Para siswa mempelajari bahasa arab dengan menggunakan 
buku ajar “fasih berbahasa arab”. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang 
pasif dalam kalamnya, ini dikarenakan materi yang disajikan di dalamnya sedikit 
sekali bahkan kurang dalam hiwar yang mengandung ibarah-ibarah khusus yang 
sesuai dengan kondisi yang mendukung kalamiyah mereka.  Hal ini menyebabkan 
para siswa kurang antusias dalam mempelajari bahasa arab. Para guru hendaknya 
mencari materi dan memperhatikan silabus yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang diharapkan, yakni menjadikan siswa lebih aktif dalam 
kalamiyah mereka. Silabus yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah notional 
silabus. 

Dari permasalahan diatas maka Rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah: (1) Bagaimana menyusun materi ajar bahasa arab berbasis silabus 
nosional? (2) Bagaimana karakteristik dari materi ajar bahasa arab berbasis 
silabus nosional Dan (3) Bagaimana efektifitas penggunaannya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R & 
D) dengan model pengembangan Borg dan Gall. Populasi dari penelitian ini 
meliputi para seluruh siswa siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri 2, tahun 
akademik 2013/2014dan sampelnya adalah siwa kelas 8 tahun akademik 
2013/2014. Adapun instrumen pada penelitian ini adalah: wawancara, studi 
pustaka, angket dan tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan Buku ajar ini sesuai 
dengan langkah-langkah dalam metode penelitian dan pengembangan (R & D) 
yaitu : analisis kebutuhan, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, 
revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk. 
Buku ini juga efektif digunakan dalam pembelajaran.Dilihat dari perbandingan 
hasil pre test dan post tes melalui spss 16.0 menunjukkan bahwa nilai hitung lebih 
besar dari nilai tabelyakni (17,896>1,311 dan 17,896>1,699). Berdasarkan 
perhitungan, terdapat perbedaan yang signifikan materi ajar baru dengan materi 
ajar lama, di mana materi baru yakni materi ajar bahasa arab berbasis silabus 
nosional lebih baik dari materi ajar lama.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 المبحث األول : أساسيات البحث
 خلفية البحث  -أ

يواجه على أنواع العوائق واملشاكل. كان تعليم اللغة يف إندونسيا 

 تلميذاأو كان أستاذا  على كل عوامل التعليم والتعلم،  تشملمشكالت تعليمها و 

 ته.االتعليم بل املنهج ومكون وسائلو 

يستليعون أن  عّدد  ي  اللال  ااملللغة العربية من مشكالت تعليم او 

املدرسة ومن املدراس اليت تواجه يذا الواقع ي  يتكلدموا اللغة العربية جيدا. 

 كديري.  2املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

تأسيسا على املّابلة اليت عّدهتا الباحثة يف املدرسة املتوسلة اإلسالمية 

بل  يستليعون أن يكتبوا ويّرؤوا اللغة العربية. همنم اكثير كديري أن    2احلكومية 

م خيافون على سبق اللسان يم ا يست واخللاء يف ليعون أن يتكلدموا هبا. ألّند

يم  التعبي اخلاص مناسبة باحلال. ونيم يشعرون صعبة حني يستخدم .النحو

يف  وجوديار صينحللكالم يعتربون أن اللغة العربية صعوبة. واملواد التعليمية 

يم يريدون املواد التعليمية اللغة  حىتالكتا  الدراس  الذي يستخدمها اللال  

 .اليت تعني مهارهتم يف الكالمالعربية 



2 
 

تعليم، وأحد من مصادر التعلم. اليف  ةاملواد التعليمية ي  عناصر مهم

مثل املبادئ  إعدادياوحتّيق يذه األمهية يتعلق بإيتمام املواد الدراسية باملبادئ يف 

. وإعداد املواد وترتيبها تتعلق كثيا باملنهجوغي ذلك.  ةة واملنهجيياللغوية والثّاف

ي اختيار املنهج الصحيح يؤدد  ألنده يشتمل على املاد  األساسية أو املاد  الدراسية.

 .يف عملية التعليم يراالبإىل حتّيق النجاح 

تحكيم اليت رتبت بشكل خمللات وتنظيم إجراء التعليم والاملنهج يو 

واد امل ماأ 1كفاء  األساسية.ال تحّيقتعلدّة لاملكونات املشتمل على تمنهج  و 

 هايستخدم اليتماد  أو موضوع املسألة رتبت بشكل منهج ،   التعليمية ي

 واللال  يف عملية التعليم.  املعلمون

  املنهج النحوي ومنهج املوقف منها يناك أنواع من املنهج الدراس  للغة،

مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسلة  إىلنظرنا وإذا ومنهج الفكر . 

 حللولسب منهج نكان منهج الفكر  أكديري،    2اإلسالمية  احلكومية 

 2.اللغة الذي يركز إىل الوظائف ااتصالية يف تعليم. ألند يذا مشكالهتم

ملعىن أومالذي يستليع أن الذي يعتمد على امنهج الفكر  ي  املنهج 

 . وكان شكلاللغة ماستخدااملتكلم باللغة وليس بكيفية أومكان أو وقت يتواصل 

                                                           
1Majid, Abdul, 3102, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi 

Guru, Bandung : Remaja Rosdakarya. Hal : 23  
2Krahnke, karl, approaches to syllabus design for foreign language teaching, (prentice-hall 

: united states of America, 0391) hal : 01 
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واعلاء ط، افضدُل الكالم بنشياحلالة يو الّواعد. منهج الفكر  اللغة يف يذه 

ومراود ر وغي  مةاملكالراد  والفكر  والشعور و اإلالعفو ويعربد السماحة يف تعبي 

 . 3ذلك

لتعبي الشعور والفكر ، وتكون مهار  فرض من يذا املنهج أن اللغة آلة 

 . املنهج يذاالكالم أوىل املهارات اليت يهتم هبا 

تخدام األصوات بدقة، الكالم مهار  انتاجية تتللب الّدر  على اسو 

ى التعبي عما الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده علوالتمكن من 

يريد أن يّوله يف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبار  عن عملية إدراكية تتضمن 

ع دافعا للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطته يرتجم الداف

تها فه  عمليات العمليات ا ميكن مالحظواملضمون يف شكل كالم، وكل يذه 

 4تكلمة.داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية امل

املواد التعليمية على ضوء منهج  تعدد الباحثة أن رتيد فسبق،  على ماتأسيسا 

لرتقية مهارهتم يف  كديري  2الفكر  لللال  املدرسة ااملتوسلة اإلسالمية احلكومية 

 الباحثة أن تكون املواد التعليمية مناسبة باملنهج البحث ترجوا . وهبذالكالم

 هبذا املنهج. لتعليميةاملواد ا باستخدام اطانشكثر كون اللال  أي. و وحباجتهم

                                                           
3http://www.scribd.com/doc/02809932/Pengembangan-Silabus-bahasa 

نشورات املنظمة ، )الرباط : مطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 4        4
121ه( ص : 1424-إيسيسكو-اإلسالمية للرتبية والعلوم والثّافة  

http://www.scribd.com/doc/13618823/Pengembangan-Silabus-bahasa
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 أسئلة البحث -ب
 نظر إىل خلفية البحث ، فرتيد الباحثة تّدمي أسئلة البحث األتية :

يف املدرسة للغة العربية على ضوء منهج الفكر   التعليمية وادامل إعدادكيف  -1

 ؟كديري   2املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

ما خصائص املواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكر  يف املدرسة  -2

 ؟كديري   2املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

ما فعالية املواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكر  يف املدرسة  -3

 كديري؟  2املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

 أهداف البحث -ج
ذكرهتا الباحثة فيما سبق، فيستهدف يذا البحث انلالقا من أسئلة البحث اليت 

 ما يل  :

لتعليم  للغة العربية على ضوء منهج الفكر التعليمية واد امل إعداد وصفل -1

 . كديري  2مهار  الكالم يف املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

لتعليم  للغة العربية على ضوء منهج الفكر التعليمية واد خصائص امل وصفل -2

 كديري.  2مهار  الكالم يف املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

واد التعليمية للغة العربية على ضوئها يف املدرسة املتوسلة امل كشق فعاليةل -3

 كديري.  2اإلسالمية احلكومية 
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 فروض البحث  -د
يف املدرسة  العربية على ضوء املنهج الفكر  للغة املواد التعليمية إعدادأن 

 فعاا.كديري   2اإلسالمية احلكومية  املتوسلة

 أهمية البحث  -ه
 األمهية النظرية -أ

أن تكون نتائج البحث ومعلوماته مفيد  ملن يشتغل باللغة العربية  -1

 مهار  الكالم. عليماملواد التعليمية يف ت إعدادوخاصة يف 

ؤلف كتا  مهار  الكالم مدخال مل عليمأن تكون املواد التعليمية يف ت -2

 مهار  الكالم.  عليماملواد التعليمية لت إعدادتعليم اللغة العربية يف 

 األمهية التلبيّية - 
أن يكون البحث مبعلوماته ونتائجه أساسا عمليا للمعلم يف تلبيق  -1

درسة املتوسلة اإلسالمية املمهار  الكالم يف  تعليماملواد التعليمية يف 

 كديري.  2احلكومية 

 حدود البحث  -و
 الباحثة يف حبثها على احلد التايل : تحدد

 احلدود املوضوعية -1



6 
 

للغة العربية على  التعليمية وادامل إعددحددت الباحثة موضوع حبثها يف 

مهار   لتعليم ديريك2 املدرسة املتوسلة اإلسالميةيف  الفكر ضوء منهج 

 )أ(.  8لللال  الفصل  الكالم

 احلدود املكانية -2

اليت تّع يف الشارع  كديري  2اإلسالمية احلكومية  املتوسلةاملدرسة 

 ، جاوى الشرقية. كديري  -جنروجنو 12سونان أمبيل رقم 

 نيةااحلدود الزم -3

 .م 2114أبريل إىل فربوير الباحثة يذا البحث من شهر تدأب

 تحديد المصطلحات -ز
ها ماد  أو موضوع املسألة رتبت بشكل منهج ، يستخدم  واد التعليمية يامل -1

 واللال  يف عملية التعليم.  املعلمون

منهج الفكر  ي  املنهج الذي يعتمد على املعىن أو مالذي يستليع أن  -2

 اللغة.استخدام يتواصل املتكلم باللغة، وليس بكيفية أو مكان أو وقت 

 الدراسات السابقة -ح
إعداد املاد  التعليمية على أساس  ا( عنوان حبثه2112) راين اسم احلكيم -1

ملهار  الكالم )حبث تلويري باملدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكزمية  املواقف 

املواد التعليمية ية إعداد كيفحبثها إىل   ويركز كفال حيالانج سوملر  الغربية(
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على أساس املواقف ملهار  الكالم خاصة النلق الصحيح واللالقة وإجياد 

سالمية احلكومية  الثامن يف املدرسة املتوسلة اإل لاملفردات لدي طلبة الفص

 ومدى فعاليتها. حيالانج سوملر  الغربية كافال

( بنمط تلوير R&Dاستخدامت الباحثة املنهج التلويرى )الذي  نهجوامل

ADDIE. : وحصلت يذا البحث على النتائج التالية 

  ،إعداد املواد التعليمية على أساس املواقف ملهار  الكالم مير على مثن مراحل

املشكالت واحلاجات، وتصميم اخللة، وتلوير املواد، وي  : حتليل 

والتصديق، والتصحيح األول، وجتربة املواد والتصحيح األخي النتيجة األخي  

، 38ى أساس املواقف ملهار  الكالم يو لمن اخلرباء للمواد التعليمية ع

 بتّدير "جيد جدا"01

   أن املواد التعليمية عاى أساس املواقف فعالة ملهار  الكالم ولرتقية كفاء

الللبة للمدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية كفال حيالانج سوملر  

ونتيجة يف اجلدول "ت"  (ot)الغربية بنظر إىل املّارنة بني نتيجة من الللبة 

("t"table ) (  وأما درجة تاء حساot أكرب من درجة تاء )(t)  يف اجلدول

 .2311<3333>2124( وي  %1و  %5)مستوى 
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إعداد املواد التعليمية لرتقية مهار  الكالم  ( عنوان حبثه2110) أنانج زمراين -2

ما فعالية املواد التعليمية املصممة يف ويركز حبثها إلى لتالميذ املرحلة الثانوية.

بوضوح عند و  من خمارجها األصلية تنمية قدر  التالميذ على نلق احلروف

 صممة يف تنمية قدر  التالميذ علىما فعالية املواد التعليمية امل، و املستمع

 .استخدام املفردات اللغوية

ستخدم الباحث املدخل الكيف  الكم ، وأما نوعه فهو من الذي ا نهجوامل

 وحصلت الباحث على النتائج التالية :. الدراسة والتلوير

التعليمية لتدريس اليت تراعى فيها احتياجات التالميذ وميوهلم  أن املواد -

ورغباهتم جيذهبم عند التعليم وتشجعهم أكثر يف أداءالتعبي الشفه  عما يف 

النفس بلغة اهلدن، وكانت املواد املعد  هلا فعاليتها يف ترقية قدر  التالميذ يف 

 .الكالم

على أساس املواقف  تصميم املنهج( عنوان حبثه 2111) نور اهلادي -3

(Syllabus Situasional ( لتعليم اللغة العربية يف معهد اإلسالم  )حبث

تلويري يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالم  بانيوأنيار 

تصميم املنهج على اساس  يةكيفويركز حبثها إىل  باميكاسان مادورا (. 
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ة العربية يف مركز اللغة العربية يف ( لتعليم اللغSyllabus Situasionalاملواقف )

 باميكاسان مادورا ومدى فعاليتها. لعلوم األسالم معهد دار ا

استخدم الباحث يف يذا البحث منهج البحث التلويري الذي  نهجوامل

(R&D وي  طريّة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة .)

 وحصلت يذا البحث على النتائج التالية : فعالية.

إن يف وضع أيداف تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية دار العلوم  -

األسالم  باميكاسان ا يكتف  الباحث من نّل جمموعة األيداف املصنوع 

يف املراجع املعترب ، ولكن ابد من اختياريا حسب الوضع احلايل للمركز مع 

 ت املتاحة فيه. مراعا  األوقا

إن احملتوى أو اماد  اليت تدرس هلذا املنهج ي  املواقف استخدام اللغة  -

العربية اليت مت حتليلها من خالل ااستبانة لدى للللبة. وطرق التعليم اليت 

تسهل الوصول إىل األيداف املنشود  يف يذا املنهج يف كل طريّة على 

الواقع   لتّومياتصايل. واختبار الباحث اضوء املدخل ا

(AuthenticAssessment .أد  التّومي األساس  يف النهج ) 
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( هلذا املركز الذي يو البيان Syllabusوأعد الباحث املخلط الدراس  ) -

السريع يشكل إجرائ  لكل من األيداف واملواقف )احملتوى( واخلرب  الدراسية 

 واملؤشرات وأسلو  التّومي ونوزيع اللّاءات يف األوقات املتاحة. 

املواد التعليمية تصميمها وفعالية ( عنوان حبثه 2110) غازي الدين جفري -4

استخدامها يف تدريس مهار  الكالم بالتلبيق على مدرسة املعرف الثانوية 

تصميم املواد التعليمية يف تدريس  يةكيفويركز حبثها إىل  سنجاسري ماانج. 

املعارف الثانوية مهار  الكالم على ضوء املنهج الدراس  احمللى يف مدرسة 

تلبيق املواد التعليمية يف تدريس  يةكيفو  دى فعاليتها.سنجاسري ماانج وم

مهار  الكالم على ضوء املنهج الدراس  احمللى يف مدرسة املعارف الثانوية 

 .سنجاسري ماانج

يف يذا البحث املدخل الكم . وأما أسلو   الذي استخدم الباحث نهجوامل

 نتائج التالية :وحصلت يذا البحث على ال البحث فيستخدم األسلو  التجرييب.

نظر إىل نتيجة ااختبار الّبل  وااختبار البعدي  قد تأكد أنه صحيح كأد   -

الّياس اليت يستخدمها الباحث لّياس مستوى كفاء  الللبة يف مهار  

 الكالم.
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اعتماد على النتائج اليت حصل عليها اجملموعة التجريبة يف ااختبار الّبل   -

قد وجد الباحث بينهما فرق حّيّ  وتعزي وااختبار البعدي بعد السلوك، 

إىل أثر املتغي التجرييب. لذلك أن استخدام املواد التعليمية املصممة يف 

 تدريس مهار  الكالم جتري على كيفيته الصحيحة.

إن استخدام املواد التعليمية  املصممة يف تدريس مهار  الكالم على ضوء  -

رسة لرتقية ميتوى مهار  الكالم على املنهج الدراس  احملل  مناسبة هبذا املد

 ضوء املنهد الدراس  احملل  . 

وبالتايل أن التلبيق على استخدام املواد التعليمية املصممة  يف تدريس مهار   -

الكالم على ضوء املنهج الدراس  احملل  تنمى مهار  إضافية أخرى فه  

 مهار  ااستماع. 

نتائج البحث. إذا ال تلك يفما سبق أن يذا البحث يتفردق على تأسيسا 

أربع مهارات.  ما سبق، أن املواد يف الكتا  الدراس  يشتمل علىعلى نظرنا 

 ولكن يف يذا املواد يشتمل على مهار  الكالمية فّط.

 منهجية البحث المبحث الثاني : 
 همنهجمدخل البحث و  -أ

 & researchالباحثة يف يذاالبحث منهج البحث التلويري ) تاستخدم

development البحث بإنتاج املواد التعليمية. وي  والكم  (. بالتحليل الكيف .
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. وي  5وي  طريّة البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني و جترية فعالة

 .عملية املستخدمة لتلوير و تصحيح النتائج الرتبوي

 مجتمع البحث وعينته -ب

اإلسالمية استخدمت الباحثة اجملتمع اللال  املدرسة املتوسلة 

 . 31من اجلملة اللال   كديري وعينته اللال  الفصل الثامن )أ(  2احلكومية 

 أدوات جمع البيانات -ج

 :  ها الباحثة  ي تأدوات مجع البيانات اليت استخدم

 املّابلة -1

العميّة عن البحث جلمع البيانات  ها الباحثة يف يذاتستخدما املّابلة

  2اللال  و تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

تعليم اللغة العربية فيها. والثاين  عملية ساتيذ ملعرفةأللكاديري. املّابلة األوىل 

 . فهمهم يف املواد التعليميةعلى اللال  ملعرفة 

 الوثائق -2

إذا نظرت الباحثة إل كتا  املّرر، وجدت الباحثة أن فيها ا توجد 

مثل التهنئة والتشكر والعفو  احملدد التعبيات اخلاصة مناسبة باألحوال 

                                                           
5Sugiyono, 3102,  Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, bandung : alfabeta 
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وغي ذلك. املواد الذي يكتب فيها قد اعتماد بالبا  فّط ليس مناسبة 

 باألنشلة اليومية واملوافق واألحوال.

 ااختبار -3

إىل ج ا تحيجوبة أو كل سؤال ألإىل ا جا تحيال ااختبار يو كل سؤ 

يف يذا  ةها الباحثتستخدماوااختبار  1اصغاء ليّيس كفاء  اللالب أو اللالبة.

 . وسلةاللال  يف املرحلة املتملعرفة كفاء  البحث جلمع البيانات 

 ااستبانة -4

الكتا  يناك ااستبانة للخرباء باخلصائص يف املاد  اليت أعددت الباحثة يف 

 الدراس .

 بياناتمصادر ال -د

ولبيان مصادر البيانات متكن الباحثة رسم يذه البيانات ومصادريا  

 كما يل  :

 أدوات البحث ومصادرها.1جدوال 

مصادر  أدوات
 البيانات

 البيانات

 وصف عن التحليل احلاجات واملشكالتالللبة و  ّابلةامل
                                                           

1Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN 
Press, 2111) hal.8 
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 الألساتيذ
الكالم باستخدام املواد التعليمية نتائج مهار   الللبة ااختبار

 على ضوء منهج الفكر 
 نتائج التّومي عن املواد التعليمية  اخلرباء ااستبانة
الكتا   الوثائق

 الدراس 
 وصف لنيل الدليل عن املشكالت الللبة

 البيانات تحليلأسلوب  -ه
 البيانات الكيفية -1

البيانات من املالحظة مع  استخدمت الباحثة لوصفحتليل البيانات الكيفية 

كديري.   2ميذ واألساتيذ يف املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية الالت

البيانات مبجموعة املعلومات من البيانات يذه حتليل استخدمت الباحثة 

 الكيفية يعين املّرتحات والتوصيات. 

 البيانات الكمية -2

 تستخدماالّبلى والبعدي. وعند حتليل البيانات الكمية اجملموعة من ااختبار 

معرفة مناسبة  ةالباحثة األسلو  اإلحصائ . وعند يذه العملية فالبد للباحث

 الدالة.

ولسهولة الباحثة لنيل التّومي عند ااختبار، فلذلك قررت الباحثة الّيمة كما يل  

: 
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 متعلقة بالطالقة. التقويم 2جدوال 

 رقم
 المعيار

 درجة التقويم
 الطالقة

 45-31 يل اللغة وبالفرت أالتحدث بلالقة ب 1

 31-11 التحدث بّلة الرتدد والتكرار 2

التحدث بكثر  الرتدد والتكرار والصمت يف فرت   3

 طويلة

1-15 

 

 متعلقة بالنطقالتقويم  .3ل جدوا

 رقم
 المعيار

 درجة التقويم
 النطق

 45-31 نلق األصوات العربية صحيحا ومفهوما 1

 31-11 بعض األخلاء يف النلق لكن الرسالة مفهومة  2

 15-1 كثي األخلاء يف النلق وصعبة يف الفهم 3
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 وقررت الباحثة عن التّومي بنتيجة التعلدم كما يل  : 

 . التقويم بنتيجة التعّلم4جدوال 

 نسبة المئوية )%( درجات المعايير رقم

 %111-%01 111-01 جيد جدا 1

 %80-%31 80-31 جيد 2

 %10-%51 10-51 ضئيف 3

 %51-%40 51-40 ضعيف جدا 4

 .3استخدمت الباحثة يذه املعايي ملعرفة نتائج املواد الذي قد حكمت

 مراحل تنفيد الدراسة -و

 Borgبورق و جال ) رأياملواد التعليمية  إعدادالباحثة يف عملية  تخدمتسا

dan Gall, 1080: 383-385 ،) مدخل البحث و و( التلويريR & Dيف الرتبي )ة 

 :8خلوات ، وي  عشر يتكون على

 

 

 
                                                           

7Sudjana, nana, 3112, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung : Remaja Rosda 

karya. Hal :022 
8Setyosari, Punaji, 2112, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jakarta : prenada 

media. Hal : 228 



17 
 

 .ات واملشكالتحتليل احلاج -1

تلوير املواد ل على املعلومات األوىل لو حصلمهمد ل كان حتليل احلاجات

قد قررت كديري   2يف املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية  ت. كانالتعليمية

. خاصة ينّص حتّيّه يف الواقع. بل (يةز واإلجنلياللغة العربية )اللغة  ةثنائي مدرسة

. ، ويذا بالعكس من واقعية اللغةصعبة اللغة العربية م يعتربونألّنيف  اللغة العربية. 

ا جييدون يف لكنهم يذه اللغة لغة اتصالية يوميا، و  استخدموا يم يستليعون أن

 تدلد ويذه املظاير . يدجب. بل يستليعون أن يكتبوا ويّرأويا اللغة العربية اتصاليا

ىل املواد التعليمية إكديري حتتاج   2على أن املدرسة املتوسلة اإلسالمية احلكومية 

 لرتقية مهار  الكالم لتحّيق أيداف املدرسة وي  مدرسة ثنائ  اللغة. 

 أو مجع البيانات ختليط البيانات -2

وأيم   واأليداف اخلاصة. ءص الكفاشتمل على ستخالتخللات كان امل

. امللودراملنتج  لتحّيقيداف اخلاصة ألص االخستايو  يف يذه املرحلة  األشياء

بعد تعلم املشكالت اليت يستليع أن يراين بشكل حّيّ  فتحتاج الباحثة جتمع 

املعلومات اليت يستخدم لتخليط املنتج اخلاص وأن يستليع ليتعامل تلك 

 املشكالت. 
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 نتجملا إعداد -3

يف يذا البحث يعىن الكتا  الدراس  على ضوء منهج  املنتج األخي

املدرسة املتوسلة  8الفكر  ليجعل مهار  الكالمية اللال  يف الفصل 

 كديري مرتفع.  2اإلسالمية احلكومية 

 تصديق املنتج -4

يو عملية األنشلة ليحكم يل خلدة اإلنتاج يف يذا  التصديقيذا 

   فعاا من خلة اإلنتاج قبلها. احلال املواد التعليمية على ضوء منهج الفكر 

 يذه العملية حيضر بعض اخلرباء اليت جمرد  يف جماله. 

 وحتسينه املنتجتصحيح  -5

املنتاج الذي قد حكدمت فسوف يوجد أن األخلاء فيها. فالبد 

 الباحثة تصحدح املنتاج.

 ججتربة املنت -1

التجربة يستليع أن يعمل بشكل جترييب. يعىن يّارن على على فعالية 

املواد التعليمية الّدمي با املواد التعليمية اجلديد. يذه التجرييب يستليع أن 

يذه التجربة يعمل التعليمية اجلديد.  واديّارن حبالة قبل وبعد استعمال امل

ي  املواد التعليمية  1املالحظة  نتيجة. 2و  1املالحظة  نتيجةبأن يّارن 



19 
 

يستليع ي  املواد التعليمية اجلديد. املواد اجلديد  2املالحظة  نتيجةالّدمي، و 

 . 1نتيجة  < 2فعاا إذا نتيجة 

 املنتج وحتسينهتصحيح  -3

املنتاج الذي قد حكدمت فسوف يوجد أن األخلاء فيها. فالبد 

 الباحثة تصحدح املنتاج.

 املنتجاستخدام  جتربة  -8

 بعد أن يصحدح املنتاج، فالباحثة جتدبها يف الفصل الثامن )أ( لتعرف نتيجته.  

 املنتج وحتسينهتصحيح  -0

 املنتاج الذي قد جرد  فيها يصحدح ليعرف العيو  عليه.

 نشر املنتاجات -11

 يذا احلال يستعمل إذا املنتاج الذي جيرد  فعاا لإلنتاج الواسع.
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 الثالث الفصل

 عرض البيانات وتحليلها

 كديري  2لمحة عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  : بحث األولمال

 كديري 2مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تاريخ تأسيس  .أ

اليت  هي مؤسسة تربوية كديري 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

رسالة الرمسية وزير الشؤون تأسس على بته وزارة الشؤون الدينية اييف مح ولدت

قضية وتقرير هذا الرسالة . 6791مارس  61يف تاريخ  61/6791الدينية رقم 

من ذلك يفتح املدرسة  بديلةو السنة  1الدينية يف اغالف املدرسة ملعلمني  من

مرحلة من  3و2و6الفصل  فصار. (مدرسة ثانويةسنة )مرحلة  3الدينية  ملعلمني

سنة صار  3متوسطة، والباقي مرحلة ثانوية، املسمى باملدرسة ملعلميىن الدينية

  2مدرسة ثانوية ويسمى باملدرسة املتوسطة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 كديري. 

 كديري 2الموقع الجغرافي لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  .ب

كديري يف شارع سنن أمبيل   2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  توقع

 جاوى الشرقية. -كديري–جنروجنو  62رقم 
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 موقع ميدان البحث. 1صورة 

 كديري 2لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الرؤية والرسالة  .ج

 رؤية  .6

 :  التاليةكديري رؤية   2كانت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 عقلية تقتضي إىل تعمق عمليةاملدرسة على ضوء قيم دينية  تكوين -6

 .تعاليم االسالم ومتزين الطلبة باألخالق الكرمية

لدى الطلبة حيث هم قوة الكفاءة وتطوير التكنولوجية  تشجيع -2

 حتديات املستقبل. يستطيعوا مواجهة

 .فعالية قيام التعليم والتعلم االبداعي -3

 الرسالة  .2

 تكوين أخالق الكرمية.ممتاز يف  .6

 الكفاءة و تطوير التكنولوجية. يفممتاز  .2
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 ممتاز يف إجناز اللغة العربية. .3

 ممتاز يف إجناز اللغة اإلجنليزية. .4

 ممتاز يف ابتداع التعليم و إدارة املدرسة. .5

 كديري 2المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية خصائص عن   .د

مدرستها مدرسة  حتتاج إىل جعليف هذا الزمان العصري، كثري من املدارس 

لتحسني جودهتا مثل ترقية كفاءة طلبها طريقة متنوعة تلك املدارس قامت . ةمفّضل

للوصول إىل اللقاب "املدرسة املفّضلة"، ونالت املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

قاد اجملتمع هبذه املدرسة كديري هذه الدرجة، وتدل على ذلك اعت  2احلكومية 

 . بوضع أبنائهم للمدرسة فيها

 ةكديري املتغريات املستمر   2قامت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 كان  يف هذا التسجيل .ايّ ءم نظام تسجيل الطلبة اجلدد انتقاياق. منها جودهتالرتقية 

ملعرفة صالحتهم  . وجهةيتبعون االختبار األّول لدخول املدرسة الطلبة اجلدد

فصول الطالب تعتمد  ةمي. ألن قوكفاءهتم، ووظيفة هذا االختبار اختبار تصنيعيا

فصل ممتاز و  على نتيجة هذا االختبار.ويف هذه املدرسة هلا ثالثة فصول وهي

هو  متازاملخصائص. وخصائص الفصل  منها كلّ لفصل ديين وفصل نظامي. و 

ديين اللفصل االين أعلى من غريهم. ذكاء عق همطلبتها عند معظم فصل الذي
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كفاءة يف اجملال الديين، بل عندهم ذكاء عقالين   هلم ةبطال كان معظمفصل الذي  

 . اآلخرسفل من أذكاء  مهعند ةبطال معظمنظامي فصل الذي الضا. والفصل أي

وجهة املدرسية الفصل الثامن )أ( ليكون الباحثة يف هذا البحث، قررت 

اعتماد على قرار رئيس أساتيذ العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية . اجتربي فصال

. بل الباط 33وعدد طالبة  ألن هذا الفصل فصال ممتازا، .)أ(فصل  احلكومية

ليست كلهم يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية جبد. هم يستطيعون أن يتكلموا 

 هبا قليال فقليال.
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منهج  ضوءالعربية على للغة  التعليمية المواد إعداد إجراءاتالمبحث الثاني : 

 كديري  2في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  الفكرة

 والمشكالت ليل الحاجةحت .1

 قابلة نتائج امل -6

  2ويف أثناء املقابلة وجدت الباحثة أن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ام اإلجنليزية بل قد قررت املدرسة. كديري هلا اهتمام خاص باللغة، عربية كانت 

بأهنا مدرسة ثنائية اللغة، ولكن يف الواقع وجدت الباحثة أن االهتمام بتحقيق هذه 

يف  أربع مهارات هناكاألهداف مقصورًا السيما الربنامج اليت تتعلق باللغة العربية.

املقابلة اليت  ويف أثناء مهارة االستماع و الكالم والقراءة والكتابة. وهيتعلم اللغة 

اللغة العربية  أن طالبا يعتربون 52طالبا وجدت الباحثة أن  سبعنيفعلتهما الباحثة 

طالب حيّبون  1م اللغة العربية، ويعلبت ونالب يهتمّ ط 63مادة دراسية صعبة، و 

يف و . يف الكالم جيّيدونالكالم، كثري منهم ال  اختيار نتيجةاللغة العربية. ومن 

هارة الكتابة مبالطالب أكثر فهما  كان  اللغة العربية يف الفصل الثامنعملية تعليم 

، السبب هو هم ة. ولكنهم ينقص يف مهارة الكالموالقراءة من أربع املهارات املعّين

يصعبون يف ترتيب الكلمات وخيافون أن خيطئوا عند الكالم ويظنون اللغة العربية 

  ااخاص مناسبة باحلال.هم يشعرون صعوبة حني يستخدم التعبريصعوبة.
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تأسيسا على هذا، نظرت الباحثة أن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

كديري حتتاج إىل تطوير املواد التعليم اليت حتّقق ترقية املهارة االتصالية. ولذا   2

على ضوء منهج  األهدافقررت الباحثة تطوير املواد التعليمية للوصول إىل هذه 

 الفكرة.

 ئقالوثا -2

د جوجدت الباحثة أن فيها ال تو  ،ت الباحثة إل كتاب املقررإذا نظر 

التهنئة والتشكر والعفو وغري ذلك.  مثل احملددةالتعبريات ااخاصة مناسبة باألحوال 

املواد الذي يكتب فيها قد اعتماد بالباب فقط ليس مناسبة باألنشطة اليومية 

 . املوافق واألحوالو 

أن الطالب حيتاجون على املواد السهلة  استنبطت الباحثةتأسيسا على هذا، 

 .. وكتاب احلوار أن يسهلهم يف تعلم أمثلة احلواراتالفّعاليف دفع كالمهم 

 جمع البيانات .2

قد حصلت الباحثة البيانات عن املشكالت واحلاجات من املالحظة 

نهج الفكرة واملقابلة، فأردت الباحثة إعداد املواد التعليمية بشكل  على ضوء م

حىت تكون عملية تعليم اللغة العربية فعاال. اختارت الباحثة املنهج الفكرة ألن هذا 

املنهج تستطيع أن جتعل عملية التعليم فعاال. واعتربت الباحثة أن هذا املنهج 
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يف مجع البيانات، خصوصا يف املواد التعليمية، أخذت مناسبة بأحوال اليومية. 

لناطق األصلي. ألن املواد اليت سرتّتب تتعّلق مبهارة ملقابلة باا الباحثة البيانات من

الكالم ، حىت أخذت الباحثة مباشرة من الناطق األصلي يف وصول املواد األصلية 

. يف وارات حيت يكون احلوار حوارا مرتتبااحلقيقية. من هنا رتيت الباحثة احل

تأخذ البيانات من اإلنتاج جمموعة البيانات من الطالب، إال املقابلة، فالباحثة 

 اإلختبار القبلى والبعدى اللذين  املستخدمة ليحصل فعاال من املنتاج التجربة.

 إعداد أول المنتج .3

يف عملية تأليف الكتب التعليمية هي األول أن تعمل الباحثة املقابلة يف 

و  كديري يف معرفة الكفائة  2املدرسة املقصودة، هي املدرسة الثانوية  احلكومية 

املسألة املوجودة فيها. هناك، الباحثة تقابل معلمي اللغة العربية  والطالب يف 

الفصل الثامن حتليال للمسألة وتعلقها اللغة العربية. بعد أن تعرف الباحثة الكفائة 

مع املتكلم األصلي حلصول على املواد  املوجودة، مّث أن تعمل املقابلة واملسألة

قابلة، رتّبت الباحثة املواد مرتتيا بشكل احلوارت سهولة األصلية احلقيقية. بعد امل

املواد،  عن بياناتالبعد أن جتمع الباحثة  على الطالب يف تعلم املواد الكالمية.

دروس  4رة يف هذا البحث من . تتكون املواد املنتجة واملطوّ التطويرالباحثة  أعدتف

: 
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 التحية والتعارف (6

 الساعة  (2

 احلياة اليومية  (3

 العمل (4

 يف إعداد املادة، استخلصت الباحثة املواد با :

 تقدمي خصائص املواد التعليمية من تلك الكتاب -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . خصائص الكتاب2صورة 
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 استعال الكتاب ليبني املقصود من كل جزء الكتاب.  إرشادتقدمي  -2

 

 

 

 

  

 

 

 

 . إرشاد استعمال الكتاب3صورة 
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 ر األستاذ يف تعليم. تيسلألستاذ ل استعمال الكتاب إرشادتقدمي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لألستاذ إرشاد استعمال الكتاب. 4صورة 
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بحث عن املوضوع المن الذي يستخدم هذا الكتاب يف  تسريالفهرس، ل -4

 الذي يريده. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الفهرس5صورة 
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ة و املئشرات ءومعيار الكفا ةة األساسيءمت الباحثة الكفادّ ، قيف أول الباب -5

 . املتعّلمةواد املمن كل 

 

 

  

 

 

 

 . أهداف التعليم6صورة 

يف املدرسة  2331األهداف يتأسس باملنهج املستوى لوحدة الدراسة  هذه

 املتوسطة اإلسالمية.
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 .باألنشطة اليومية. املثال املناسبةارت ، قّدمت الباحثة احلو ىلو يف املادة األ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلوار. 7صورة 

ىت الطالب يستطيعون أن يتكلموا هناك احلوار يتأسس باحلياة اليومية ح

 اللغة العربية بسهولة.
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احلوار  يف فهم التلميذ تسريبعد احلوار، قّدمت الباحثة املفردات اجلديدة ل -9

 فردات.امل زيادةو 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . املفردات والرتمجة8صورة 
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يقصد بذلك أن التلميذ . الرد منهاو  العبارات، قّدمت الباحثة املفرداتبعد  -1

حيث كان التلميذ اهتمام  .ابري متنوعة مستخدمة لالتصالسيعلم تع

 يف االتصال اليومي باللغة العربية.  اونشاط

 

  

 

 

 

 

 . العبارات9صورة 

 هناك العبارة املناسبة مبنهج الفكرة اليت خصائها تدل على العبارات اللغوية

 من األهداف اإلجتماعية.
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والغرض من تقدمي . ، قّدمت الباحثة التدريبات للتالميذالعبارات عد تقدمي ب -7

 .بالعربية للوصول ظغلى الكفاءةالتدريبات هو تعويد الطالب يف االتصال 

 

 

 

 

 

 . التدريبات63صورة
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 .يف احلوارصف الصور لو خري، قّدمت الباحثة التدريبات واأل -63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التدريبات بأمر ليصف الصور11صورة 

 .وبعد انتهاء هذه املراحل انتقلت الباحثة إىل مرحلة التجربة
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 براءخالتحكيم من ال .4

 أجرت الباحثة التحكيم من ااخرباء وهذه هي املراحل :املواد ،  تكوينبعد 

 تصميم التجربة .أ

من جتربة أهل املواد،  يتكونوهي تطوة التقييم تكون خ املطّوراإلنتاج  ةجتريب

وجتريبة اللغويني والتصميم التعليمي، والتجربة النفسية، والتجربة اجلمعية الصغرية، 

 والتجريبة اجلمعية الكبرية.

 موضوع التجريبة .ب

 أهل املواد (1

 الشخصيات التالية :تعيني وتقرير أهل املواد بالنظر إىل 

سرجنا، ماجستري،  مرحلة العربية منيف اللغة  له خلفية التعليمية (أ

 .دكتورة

على املواد اليت تتعلق باملهارة اللغوية، خصوصا اللغة  له كفاءة ممتازة (ب

 العربية.

 سيف املصطفى الدكتور ت الباحثةالسابقة، قّرر  تأسيسا على ااخصائص

ر يف كلية علوم الرتبية والتعليم، قسم تعليم اللغة العربية يف ضوهو حماكأهل املواد. 

 اجتية تعليم اللعة العربية ومهارة الكالم.املادة اسرت 
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 أهل التصميم التعليمي (2

 : الشخصيات التاليةتعيني وتقرير أهل التصميم التعليمي بالنظر إىل 

سرجنا، ماجستري،  مرحلةمن يف اللغة العربية  له خلفية التعليمية (أ

 دكتورة

 واد اليت تتعلق بالتصميم التعليمي.على امل له كفاءة ممتازة (ب

من ااخصائص السابقة، قّررت األستاذة الدكتورة أم حممودة كأهل التصميم 

، قسم تعليم الغة إعداد املعلمنيحماضرة يف كلية علوم الرتبية و  وهوالتعليمي. 

 .املادة املطّورةالعربية يف املادة 

 أهل اللغة (3

 لكونه الناطق األصلي، وهو كحاضر يف مهارة الكالم. يني وتقرير أهل اللغةتع

 الدكتور فيصل حممود كأهل اللغة. الباحثة  تمن ااخصائص السابقة، قّرر 

 تصحيح المنتج وتحسينه .5

اللغة العربية على ضوء منهج  الباحثة املواد التعليمي وخصوصا صححت

الفكرة بعد أن حتصل الباحثة االقرتاحات واإلضافات واملدخالت من ااخبري يف 

 جمال تصميم . وذلك تصحيح كما يلي : 
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 غالف الكتاب .6

 

 

 

 

 

 

 . غالف الكتاب قبل اإلصالح وبعده12صورة

 الصور يف كل الصفحة  .2

 زادت الباجثة الصور املتنوعة يف كل صفحة و حوار.

 الكفائة األساسي 2.6

 
 
 
 
 
 

 .. الكفائة الساسي قبل اإلصالح وبعده13صورة 
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 احلوار 2.2

 

  

 

 

 

 

 . احلوار قبل اإلصالح وبعده14صورة 

 

 

 

  

 

 

 .. احلوار قبل اإلصالح وبعده15صورة 
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 . احلوار قبل اإلصالح وبعده16صورة 
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 املفردات  .3

حصلت الباحثة االقرتاحات من ااخبري لإلضايف الرتمجة يف كل املفردات ألن 

 املستخدمة ذلك الكتاب هو الطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية.

 

 

 

 

 

 

  

 املفردات قبل اإلصالح وبعده. 17صورة 
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 العبارات .4

 

 

 

 

 

 

 . العبارات قبل اإلصالح وبعده18صورة 

 التدريبات .5
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 . التدريبات قبل اإلصالح وبعده19صورة 

 الكلمة .1

صححت الباحثة الكلمة املخطئة يف املواد التعليمي ملادة الكالمية على 

 ضوء منهج الفكرة وزادت الباحثة العبارة اليت مل يكتب يف الكتاب. 
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 . كلمة األخطاء وتصحيحها5جدوال 

 الصحيح الكلمة رقم
 َأْخَباُركَ  َما َأْخبَ ُرَك ؟ 6
 / َما ُهَو َعَمُلَك ؟ َماَذا تَ ْعَمُل ؟ َما ُهَو تَ ْعَمُل ؟ 2
َرْي  3 َرْي  واحلمد هلل ِبخ  احَلْمُد هلل ِبخ
َقابَ َلةحَ أَنَا فَ رْ  4

ُ
ََذا امل دًّا هبخ َقابَ َلةحَ أَنَا فَ رْ  اُن جخ

ُ
َذخهخ امل دًّا هبخ  اُن جخ

 أَعخُدَك َأْن أَُزْورَ  أَعخْيُدَك َأْن أَُزْورَ  5
 َأْن أَتَّبخَعُكمْ  َأْن أَتَّبخَع َمَعُكمْ  1
 لخَنْذَهبَ  لخَيّذَهبَ  9
 أَْعَتذخُر إخلَْيكَ  َأْصَفَح َعْنكَ  1
 أَنَا الَ َأْسَتطخْيع أَنَا ملَْ َأْسَتطخْيع 7

 تُ َقبخُلهُ  يُ َقابخُلهُ  63
لَ  66 ْيلخ  َأْن ُتَساعخُدْوِنخ لخيَ ْغسخ  َأْن ُتَساعخَدِنخ لخَغسخ
 َماَذا يَ ْفَعُل َعلخْي ؟ َماَذا تَ ْفَعُل َعلخْي ؟ 62
 َيْكُنسُ  َتْكُنسُ  63
 ُيَشاهخدُ  ُتَشاهخدُ  64
َنَّ، أَنَا ملَْ َأْسَتطخْيع 65 َنَّينخْ  ألخ  ألخ
ْيبَ  َأْن جيُخْيبَ  61  َأْن ُأجخ
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 العبارة واألجوبة. 6جدوال 

ْقتَ َرَحات للعخَبارَات َرْقم  
ُ
َجابَةُ  امل  اإلخ

  أَنَا َمْسُرور   6
  أََتَشرَُّف بخلخَقائخكَ  2
3  ْ  َوأَنَا ًضا أََتَشرَُّف بخلخَقائخكَ  َشرَّف  َعظخْيم  بخلخَقائخكَ  لخ
رَاف 4 ْ االْنصخ  تَ َفضَّل، َمَع السَّاَلَمة َأْسَتْأذخُنَك يفخ
ْ الَوْعدخ  5   أَْلَقاَك يفخ
 إخْن َشاَء اهلل أَََتَّنَّ َأْن نَ تَ َقاَبل 1
9 ...ْ َنينخ   َهْل مُيْكخُنَك َأْن تُعخي ْ
  ُمَساَعَدتخكأَْرُجْو  1
  أَنَا ُمْكَتئخبْ  7

  النََّجاحاأَُهنُِّئَك بخ  63
 

 . كلمة األخطاء وتصحيحها7جدوال 

 الصَِّحْيح الَكِلَمة رَْقم  
6 Siswa Murid 

ْفَرَدُة  2
ُ
ْفَرَدُة اجَلدخْيَدةُ  امل

ُ
 امل

 َشدخْيد   َشدخْيد   3
 تَ َباَدُل احلخَوارخ  تَ َبادخُل احلخَوارخ  4
 بَاْنُدْونج بَ ْنُدْوغ 5
 أَ قَابَ ْلتَ  أَقَابَ ْلتَ  1
 الَ َعَلْيكَ  اَلَعَلْيكَ  9
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ًرا ُمَتَشكًُّرا 1  ُمَتَشكِّ
 ُغْرَفةخ الطََّعام ُغْرَفةخ اأَلْكلخ  7

 ُسَنن ُسْونَان 63
 

 أكمل األمساء .9

 األمساء الكميل.زادت الباحثة  من األمساء القصري ليكون 

 وتصحيحها األخطاءاالسم . 8جدوال 

 الصحيح األسماء رقم الصحيح األسماء  رقم

 عبد الفكري فكري 64 خليل اهلل خليل 6

 عثمان علي علي 65 أمحد خالد خالد 2

 حممد هاشم هاشم 61 بدر التمام بدر 3

 جعفر طه طه 69 أمحد صاحل صاحل 4

 أجوس الشاهد شاهد 61 بنت عائشة عائشة 5

 طريق الرضى رضى 67 سييت مرمي مرمي 1

 أجوس سامل سامل 23 فاطمة الزهرى فاطمة 9

 فريدة رمحة فريدة 26 حممد إلياس إلياس 1

 رفقي مجيل مجيل 22 حممود علي حممود 7
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 فيصل فارس فيصل 23 ابراهيم عرفان ابراهيم 63

 بنت زينب زينب 24 عبد السعيد سعيد 66

 حممد حسن حممد 25 علي رمحان علي 62

 صاحل اهلدى هدى 21 فكري موسى موسى 63

 

 التجربة لمبدائية .6

( يف الفصل pre test) االختبار القبلييف هذا التجريبة ، فعلت الباحثة 

كديري. ويف هذا التجريبة أخذت الباحثة   2باملدرسة الثانوية احلكومية  Aالثامن 

هي  وهذه العينة من سائر أعضاء الفصل الثامن الذي يتكون من ثالثني شخصا. 

 :النتيجة

 نتيجة االختبار القبلي. 9جدوال 

 رقم
 اسم الطالب

التقد قيمة
 مجلة نطق طالقة تسجيل ترتيب ير

 جيد 99 39 43 أمل الدين فجر 64347 6
 جيد 97 44 35 أّمر نوفل مهّام  64353 2
 جيد 13 46 37 فنجيستا شريف هدية اهلل  64356 3
 جيد 16 46 43 فرمنشة هندي فرادنا  64352 4
 جيد 91 42 31 حممد إهلام درما م. 64353 5
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 جيد 12 44 31 حممد نام جوازي 64354 1
 جيد 15 45 43 حممد هيلكام رزقول العلوم 64355 9
 جيد 14 41 31 حممد باجوس محدان 64351 1
 جيد 16 46 43 حممد توفق اهلدة 64359 7

 جيد 13 37 46 ويندي أجونج ويالنتورو  64351 63
 جيد 97 31 46 ن فتما تيانا 64357 66
 جيد 11 45 46 أليشا أريكا ألفني 64313 62
 جيد 13 44 37 أملا صيال سهدانا 64316 63
 جيد 91 31 43 أمليال فريفادا جاَتيكو 64312 64
 جيد 13 42 46 النور فري  64313 65
 جيد 14 44 43 النساء و نإفة 64314 61
 جيد 99 37 31 أنستشاديفا  64315 69
 جيد 95 31 37 ديانا ريفورماسي نور الصباح  64311 61
 جيد 91 37 37 اليا نورسيتا فوزية 64319 67
 جيد 91 43 35 فحرينا رفدا سلسبيال 64311 23
 جيد 91 37 37 جوستيسيا عّزى ثوريا 64317 26
 جيد 16 46 43 ليليا فتح اجلنة  64393 22
 جيد 12 46 46 هانفامّليت  64396 23
 جيد 13 42 31 نديا نور فرتي سلسبيال 64392 24
 جيد 13 43 43 فوسفا نورينداه فردوسي  64393 25
 جيد 13 31 42 رزقتا فوتري ماريندرا 64394 21
 جيد 94 35 37 صايف كريانا 64395 29
 جيد 16 46 43 أوليا أهدى يوستيسيا 64391 21
 جيد 97 42 39 وردة السلسبيال 64399 27
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 جيد 13 46 37 زهرية النور قدسية  64391 33
 جيد 2431 جمموعة
 13،5 متوسط

 

 التجريبة الميدنية .7

( السابق، pre test) عن االختبار القبلينتيجة  أن بعد أن تعرف الباحثة

أربع لقاءات عقد بعد و . ملواد التعليمية املتطورةالتعلم با فتنفد الباحثة عملية

 :االختبار البعدي وهذه هي النتيجة

 نتيجة االختبار البعدي. 11جدوال 

 رقم
 اسم الطالب

 قيمة
 التقدير

 مجلة نطق طالقة تسجيل ترتيب
 جيد  15 46 44 أمل الدين فجر 64347 6
 جيد  15 43 45 أّمر نوفل مهّام  64353 2
 جيد  11 46 45 فنجيستا شريف هدية اهلل  64356 3
 جيد  19 42 45 فرمنشة هندي فرادنا  64352 4
 جيد  13 31 45 حممد إهلام درما م. 64353 5
 جيد  19 42 45 حممد نام جوازي 64354 1
 جيد جدا 73 45 45 حممد هيلكام رزقول العلوم 64355 9
 جيد 17 44 45 حممد باجوس محدان 64351 1
 جيد 19 42 45 حممد توفق اهلدة 64359 7

 جيد 11 43 45 ويندي أجونج ويالنتورو  64351 63
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 جيد 15 43 42 ن فتما تيانا 64357 66
 جيد جدا 73 45 45 أليشا أريكا ألفني 64313 62
 جيد 19 43 44 أملا صيال سهدانا 64316 63
 جيد 14 42 42 أمليال فريفادا جاَتيكو 64312 64
 جيد 17 44 45 النور فري  64313 65
 جيد جدا 73 45 45 نإفةالنساء و  64314 61
 جيد 14 43 43 ديفا أنستشا 64315 69
 جيد 16 46 43 ديانا ريفورماسي نور الصباح  64311 61
 جيد 12 43 42 اليا نورسيتا فوزية 64319 67
 جيد 14 37 45 فحرينا رفدا سلسبيال 64311 23
 جيد 13 46 42 جوستيسيا عّزى ثوريا 64317 26
 جيد 11 42 44 ليليا فتح اجلنة  64393 22
 جيد 19 42 45 مّليت هانفا 64396 23
 جيد 15 43 45 نديا نور فرتي سلسبيال 64392 24
 جيد 11 43 45 فوسفا نورينداه فردوسي  64393 25
 جيد 14 42 42 رزقتا فوتري ماريندرا 64394 21
 جيد 16 46 43 صايف كريانا 64395 29
 جيد 15 43 42 يوستيسياأوليا أهدى  64391 21
 جيد 16 43 46 وردة السلسبيال 64399 27
 جيد 13 43 43 زهرية النور قدسية  64391 33

 2511 جمموعة
 جيد

 15،53 متوسط
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 على ضوء منهج الفكرة المواد التعليمية للغة العربية خصائص: الثالثبحث مال

ملادة الكالم على ضوء منهج الفكرة فوصفت الباحثة  وبعد أن تعد الباحثة

 خصائص هذا الكتاب كما يلي :

 : التالية كوناتامليتكون كل باب من األبواب يف هذا الكتاب من  .6

 املوضوع  (6

 

 

 

 

 

 

 

 املوضوع. 21صورة 
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 األهداف التعليمية  (2

 

  

 

 

 

 . األهداف التعليمية 21صورة  

 احلوار (3

 

 

 

 

 

 

 

  احلوار .22 صورة
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 املفردات (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 . املفردات23 صورة

 العبارة  (5

 

 

 

 

 العبارة  .24 صورة
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 التدريبات (1

 

  

 

 

 

 . التدريبات25 صورة

املوضوع الذي يصري كالباب يف هذه املواد يأخذ من الكتاب الدراسي يستخدم يف 

كديري. واألهداف التعليمية يتأسس   2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

. والعبارات فيها يتأسس مبنهج الفكرة اليت 2331مبنهج املستوى لوحدة الدراسة 

الباحثة  أعّدتالتعليمية اليت  املواديشتمل على العبارة من األهداف االجتماعية. 

 رةاملتطوّ التعليمية  عرض إعداد هذا الكتابعلى املهارة الكالمية. و  خاصةهو 

كديري أكثر فعالية من   2هي أن جتعل اتصالت طالب املدرسة الثانوية احلكومية 

 قبل. فيها احلوارات املرتبة اليت تتعلق بنشاط الطالب اليومية. املواد يف الكتب

 التعليمية هي املواد األصلية احلقيقية من الناطق األصلي.
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 وخصائص مهمة يف هذه املواد هي املواد مناسبة مبنهج الفكرة واحلجة على ذلك :

 . خصائص المواد المناسبة بمنهج الفكرة11جدوال 

 رقم
خصائص 

 منهج الفكرة

يف  املوضوع

 الكتاب
 األجوبة العبارات يف الكتاب

السعادة عند  6

اللقاء 

 الشخص

أنا سعيد هبذا  - التعارف 

 اللقاء

 

 أتشرف بلقائك -

 

 أشعر بالفرح -

 أنا مسرور -

أنا فرحان جدا  -

 هبذه املقابلة

وأنا أيضا أتشرف  -

 بلقائك

 أنا فرحان -

 أنا أيضا -

 مساء ااخري - التعارف إلقاء التحية 2

 

 هناركم سعيد -

 تصبح على ااخري -

 صباح ااخري -

مساء البهجة  -

 والسرور

 سعيد مبارك -

 نوما سعيدا -

 صباح النور -
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العبارة عن  3

 االفرتاق

هيا رخصة يا  - التعارف

 أخي

أستأذنك يف  -

 االنصراف

 مع السالمة -

 مع السالمة -

تفضل، مع  -

 السالمة

يف أمان اهلل وإىل  -

 اللقاء

العبارة عن  4

 العفو

 معذرة - الساعة

 عفوا -

 أساحمك -

 

 أعتذر إليك -

 ال بأس -

 ال بأس -

شكرا على  -

 مساحمتك

ال عليك، شكرا  -

 على صفحك

العبارة عن  5

 الوعد

 أعدك أن.... - الساعة 

أرجو أن  -

 ألتقي...

 ألقاك يف الوعد -

أَتَّن أن  -

 

 طيب، بكل سرور

 

 إن شاء اهلل -
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 نتقابل....

العبارة عن  1

 التشكر

احلياة 

 اليومية

شكرا، جزاكم  -

 اهلل

 شكرا كثريا -

 

 جزاكم اهلل خريا -

 عفوا -

 متشكرا -

ال شكر على  -

 الواجب

العبارة عن  9

 االستعانة

احلياة 

 اليومية

هل ميكنك أن  -

 تساعدين ل...

 

 من فضلك... -

هل تسمح  -

 ل...

هل ميكنك أن  -

 تعينين...

 أرجو مساعدتك -

 بكل سرور -

طيب، بكل  -

 سرور

 نعم، مستعد -

 بارك اهلل فيك - مربوك - العملالعبارة عن  1
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 شكرا لك - أهنؤك بالنجاح - التهنئة

 مكتئب - العمل البارة عن احلزن 7

عالمة ليس فيه  -

 السرور

-  

 

 على ضوء منهج الفكرة لمواد التعليمية للغة العربيةا صالحية:  الرابعبحث مال

بعد ما قدمت الباحثة  ملادة الكالم على ضوء منهج الفكرة إىل خبري املواد 

فيصل  الدكتور أهل اللغة وهوو إىل خبري  سيف املصطفى الدكتور الدراسية وهو

. فحصلت الباحثة نتائج أم حممودة الدكتورة وإىل خبري التصميم التعليم حممود

 االستبانة كما يلي :
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 االستبانة للخبير المواد التعليم. 12جدوال 

 خبير المواد التعليمية

 استبانة تقويم المواد التعليمية على ضوء منهج الفكرة

 كديري  2الحكومية للفصل الثامن )أ( في المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 يف العمود الذي يناسب بالتقوميك (√تعطي عالمة االختيار )دليل اإلجراءات :

 = ممتاز5 = جيد جدا4 = معتدل3 = ضعيف2 = ضعيف جدا6
 

 درجة التقويم تدقيق المادة رقم
 5 4 3 2 1 المؤشرات 
 √     ةة األساسية واملؤشرات مناسبءة والكفاءمعيار الكفا 6
 √     باملنهج يناسب 2
 √     دليل االستخدام املواد التعليم دوجو  3
  √    يناسب حباجة الطالب 4
  √    حسب الواقع يةاملواد التعليم 5
 √     اد التعليمية تناسب عمر الدارسنيو امل 1
 √     ا لزيادة العلومهبينتفع  9
  √    الطالب ةهلا معَّن حليا 1

      المادة 
 √     مضمون املادةكمال  6
 √     تصحيح املادة 2
  √    م اللغةاستخدا 3
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  √    تقدمي املادة 4
 √     نسبة صعوبة املادة  5
 √     جذب املادة 1
  √    تقدمي املادة مضبوط بالرتتيب 9
  √    يةفاالتدريبات ك 1

      تصميم التعليم 
 √     احلث على إبداع الرأي والشعور 6
 √     ألصدقاءلاألنشطة اليومية  تقدمي 2
 √     احلث على استخدام التعبري يف احلوار 3

 املقرتحات والتوصيات :

 2363الرجاء يف املستقبل هتتم باملنهج  .6
 

مارس  4ماالنج، 
2364 

  خبري املواد التعليمية       
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 تدقيق المادة .أ

 االستبانة عن التدقيق المادة. 13جدوال 

 درجة التقويم تدقيق المادة رقم
 5 4 3 2 1 المؤشرات 
 √     ةة األساسية واملؤشرات مناسبءة والكفاءمعيار الكفا 6
 √     يناسب باملنهج 2
 √     دليل االستخدام املواد التعليم دوجو  3
  √    اجة الطالبيناسب حب 4
  √    حسب الواقع يةاملواد التعليم 5
 √     تناسب عمر الدارسني اد التعليميةو امل 1
 √     ا لزيادة العلومهبينتفع  9
  √    الطالب ةهلا معَّن حليا 1

 جمموعة
 

- -  62 25 
39 

 

"تدقيق املادة" للمادة  من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة  يف مكون

 ؤشرات التالية :" يف املجيدعلى ضوء منهج الفكرة حصلت على نتيجة "الكالم 

 يناسب حباجة الطالب .6

 املواد التعليمية حسب الواقع .2

 الطالب ةهلا معَّن حليا .3
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 وحصلت على نتيجة "جيد جدا" يف املئشرات التالية :

 ةة األساسية واملؤشرات مناسبءة والكفاءمعيار الكفا .6

 يناسب باملنهج .2

 دليل االستخدام املواد التعليم دوجو  .3

 املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني .4

 ا لزيادة العلومهبينتفع  .5

 واستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة تصديق املواد يف مكون "تدقيق املادة"، وهو :

39
43 𝑥 6331 = 72,51 

على ضوء منهج الفكرة يف النتيجة على أن املواد التعليمية للغة العربية  تدل هذه

 ".جدا مكون "تدقيق املادة" هو "جيد
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 المادة .ب

 عن المادة.االستبانة 14جدوال 

 درجة التقويم المادة رقم
 5 4 3 2 1 المؤشرات 
 √     كمال مضمون املادة 6
 √     تصحيح املادة 2
  √    م اللغةاستخدا 3
  √    تقدمي املادة 4
 √     نسبة صعوبة املادة 5
 √     جذب املادة 1
  √    تقدمي املادة مضبوط بالرتتيب 9
  √    كافيةالتدريبات   1

 جمموعة
 

- - - 61 23 
31 

من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة  يف مكون "املادة" للمادة الكالم 

 " يف املؤشرات التالية :جيدعلى ضوء منهج الفكرة حصلت على نتيجة "

 تقدمي املادة .6

 تقدمي املادة مضبوط بالرتتيب .2

 كافيةالتدريبات   .3

 م اللغةاستخدا .4
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 يف املئشرات التالية : "جدا وحصلت على نتيجة "جيد

 كمال مضمون املادة .6

 تصحيح املادة .2

 جذب املادة .3

 نسبة صعوبة املادة .4

 واستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة تصديق املواد يف مكون " املادة"، وهو :

31
43 𝑥 6331 = 731 

هج الفكرة يف على ضوء من ة للغة العربيةتدل هذه النتيجة على أن املواد التعليمي

 ".جدا املادة هو "جيد مكون
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 تصميم التعليم .ج

 .االستبانة عن التصميم التعليم15جدوال 

 درجة التقويم تصميم التعليم رقم
 5 4 3 2 1 المؤشرات 
 √     احلث على إبداع الرأي والشعور 6
 √     ألصدقاءلاألنشطة اليومية  تقدمي 2
 √     احلث على استخدام التعبري يف احلوار 3

 - - - - 65 
65 

" تصميم التعليم  من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة  يف مكون "

" يف جدا جيدللمادة الكالم على ضوء منهج الفكرة حصلت على نتيجة "

 املؤشرات التالية :

 كمال مضمون املادة .6

 تصحيح املادة .2

 املستخدمة اللغة .3

 نالت ااخبري املقرتحات، 2364مارس  4يف التاريخ  تأسيسا يف املقابلة مع ااخبري

 ليزيد خصائص من الكتاب الدراسي. إىل الباحثة
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 "، وهو :تصميم التعليمواستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة تصديق املواد يف مكون "

65
65 𝑥 6331 = 6331 

على ضوء منهج الفكرة يف  للغة العربية ةتدل هذه النتيجة على أن املواد التعليمي

 ".جدا مكون  املادة هو "جيد

 : فعالية  لمادة الكالم على ضوء منهج الفكرة الخامسالمبحث 

 نتائج االختبار -1

على ضوء منهج الفكرة استخدمت  ملادة الكالم املواد التعليميةملعرفة فعالية 

 )أ(. 1الباحثة االختبار القبلي و االختبار البعدي لطالب الفصل 

 االختبار القبلي (1

قبل إجراء عملية تعليم الكالم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

تبار القبلي ملعرفة كفاءة الطالبات قبل استخدام  خ، قامت الباحثة باال2كديري 

 على ضوءها. وأما نتائج االختبار القبلي كما يلي :
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 . نتائج االختبار القبلي16جدوال 

 قيمة اسم الطالب رقم
 التقدير

 مجلة نطق طالقة تسجيل ترتيب
 جيد 99 39 43 أمل الدين فجر 64347 6
 جيد 97 44 35 أّمر نوفل مهّام  64353 2
 جيد 13 46 37 فنجيستا شريف هدية اهلل  64356 3
 جيد 16 46 43 فرمنشة هندي فرادنا  64352 4
 جيد 91 42 31 حممد إهلام درما م. 64353 5
 جيد 12 44 31 حممد نام جوازي 64354 1
 جيد 15 45 43 حممد هيلكام رزقول العلوم 64355 9
 جيد 14 41 31 حممد باجوس محدان 64351 1
 جيد 16 46 43 حممد توفق اهلدة 64359 7

 جيد 13 37 46 ويندي أجونج ويالنتورو  64351 63
 جيد 97 31 46 ن فتما تيانا 64357 66
 جيد 11 45 46 ألفنيأليشا أريكا  64313 62
 جيد 13 44 37 أملا صيال سهدانا 64316 63
 جيد 91 31 43 أمليال فريفادا جاَتيكو 64312 64
 جيد 13 42 46 النور فري  64313 65
 جيد 14 44 43 النساء و نإفة 64314 61
 جيد 99 37 31 ديفا أنستشا 64315 69
ديانا ريفورماسي نور  64311 61

 جيد 95 31 37 الصباح 

 جيد 91 37 37 اليا نورسيتا فوزية 64319 67
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 جيد 91 43 35 فحرينا رفدا سلسبيال 64311 23
 جيد 91 37 37 جوستيسيا عّزى ثوريا 64317 26
 جيد 16 46 43 ليليا فتح اجلنة  64393 22
 جيد 12 46 46 مّليت هانفا 64396 23
 جيد 13 42 31 نديا نور فرتي سلسبيال 64392 24
 جيد 13 43 43 فوسفا نورينداه فردوسي  64393 25
 جيد 13 31 42 رزقتا فوتري ماريندرا 64394 21
 جيد 94 35 37 صايف كريانا 64395 29
 جيد 16 46 43 أوليا أهدى يوستيسيا 64391 21
 جيد 97 42 39 وردة السلسبيال 64399 27
 جيد 13 46 37 زهرية النور قدسية  64391 33

 2431 جمموعة
 جيد

 13،5 متوسط
 

 االختبار البعدي (2

بعد إجراء عملية تعليم الكالم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

، قامت الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة كفاءة الطالبات بعد استخدام 2كديري 

 ذلك . ونتائج االختبار البعدي وهو :
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 . نتائج االختبار البعدي17جدوال 

 قيمة اسم الطالب رقم
 التقدير

 مجلة نطق طالقة تسجيل ترتيب
 جيد 15 46 44 أمل الدين فجر 64347 6
 جيد 15 43 45 أّمر نوفل مهّام  64353 2
 حيد 11 46 45 فنجيستا شريف هدية اهلل  64356 3
 جيد 19 42 45 فرمنشة هندي فرادنا  64352 4
 جيد 13 31 45 حممد إهلام درما م. 64353 5
 جيد 19 42 45 حممد نام جوازي 64354 1
 جيد جدا 73 45 45 حممد هيلكام رزقول العلوم 64355 9
 جيد 17 44 45 حممد باجوس محدان 64351 1
 جيد 19 42 45 حممد توفق اهلدة 64359 7

 جيد 11 43 45 ويندي أجونج ويالنتورو  64351 63
 جيد 15 43 42 ن فتما تيانا 64357 66
 جيد جدا 73 45 45 أليشا أريكا ألفني 64313 62
 جيد 19 43 44 أملا صيال سهدانا 64316 63
 جيد 14 42 42 أمليال فريفادا جاَتيكو 64312 64
 جيد 17 44 45 النور فري  64313 65
 جيد جدا 73 45 45 النساء و نإفة 64314 61
 جيد 14 43 43 ديفا أنستشا 64315 69
ديانا ريفورماسي نور  64311 61

 جيد 16 46 43 الصباح 

 جيد 12 43 42 اليا نورسيتا فوزية 64319 67
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 جيد 14 37 45 فحرينا رفدا سلسبيال 64311 23
 جيد 13 46 42 جوستيسيا عّزى ثوريا 64317 26
 جيد 11 42 44 ليليا فتح اجلنة  64393 22
 جيد 19 42 45 مّليت هانفا 64396 23
 جيد 15 43 45 نديا نور فرتي سلسبيال 64392 24
 جيد 11 43 45 فوسفا نورينداه فردوسي  64393 25
 جيد 14 42 42 رزقتا فوتري ماريندرا 64394 21
 جيد 16 46 43 صايف كريانا 64395 29
 جيد 15 43 42 أوليا أهدى يوستيسيا 64391 21
 جيد 16 43 46 وردة السلسبيال 64399 27
 جيد 13 43 43 زهرية النور قدسية  64391 33

 2511 جمموعة
 جيد

 15،53 متوسط
 هلذ التحليل، وضعت الباحثة فروض البحث كما يلي :

Ho أن النتيجة االختبار القبلي = نتيجة االختبار البعدي : 

Ha  االختبار البعدي >: أن النتيجة االختبار القبلي. 
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 spss 16.1نتائج تحليل االختبار القبلي والبعدي ببرنامج  -2

 spss 16.1تحليل االختبار القبلي والبعدي ببرنامج . نتائج 18جدوال 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 5 PRE TEST 580545E5 55 8840550 .44084 

POST TEST 585085E5 55 8854550 .45554 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 5 PRE TEST&POST TEST 55 .485 .555 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t Df Sig. (5-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

409 Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 5 PRE TEST - POST TEST -4805555 5855545 .85455 -4808055 -5804555 -558445 54 .555 

 

 6،366:  %63وكانت درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة  69.171( otهذه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب  )
رجة من  د أكثر( otوبناء على هذه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب ). 6،177: %5وكانت درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة 

مقبول و Haبني االختبار البعدي واالختبار القبلي ألن(. ومعَّن ذلك أن هناك فرق 69.171>6،366و 69.171>6،177) اجلدولتاء 
Ho.من هذه النتائج، تستطيع الباحثة أن تستنبط أن املواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكرة فعاال.  مرفوض 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظاري

 المبحث األول :إعداد المواد التعليمية

 مفهوم المواد التعليمية -أ

رأى رشدي أمحد طعيمة بأن املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية 

واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا، وكذلك االجتاهات والقيم اليت 

املهارات احلركية اليت يراد إكساهبم إياهم، هبدف حتقيق يراد تنميتها عندهم. أو 

 . 9النمو الشمل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

( هو مادة أو موضوع التعليم اليت رتبت بشكل منهجي، 5991عند فانني )

 . 50ويستخدمها املعلمني والطالب يف عمالية التعليم

كل مادة هلا تركيبها وطرائقها، وأساسياهتا اليت تدرب جانبا من العقل )أو 

ملكة من ملكاته(. وهبذا ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع مشكالت 

 احلياة املختلفة. 

                                                           
 (302، القسم األول )مكة : جامعة أم القرى، (ص : المرجع في تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة، 9

Pembelajaran Bahasa Arab : Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan , 8002Hamid, Abdul, 0012

Media, Malang :UIN Press. Hal 00. 
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واملواد هلا اسهاماهتا الفريدة يف التعلم، ليس فقط فيما خيتص باملعلومات، 

تفكري الذي يستخدم فيها، واملنطق اخلاص هبا. ولكن أيضًا يف اكتساب منط ال

 وكل هذا له تأثري على ذهن الدارس هلا.

وكل مادة تسهم يف كشف الغطاء عن أحد جوانب العامل الذي تعيش فيه، 

والقاء الضوء على زاوية معينة منه، فإذا ضم منهج املدرسة املواد املناسبة ساعد 

 . 55هذا العامل هذا الناشئ على تكوين نظرة متوازنة إىل

 مراحل إعداد المواد التعليمية -ب

 اختيار المواد التعليمية -1

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

املنهج. إال أننا نوثر األخذ مبعايري نيكوالس الختيار احملتوى إذ أهنا أكثر صلة 

التصاقا مبجال تعليم العربية للناطقني بربامج تعليم اللغة الثانية. ومن مث أكثر 

 . 53بلغات أخرى

 يذكر نيكوالس جمموعة من املعايري جنملها فيما يلي :

: يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال  (validity)الصدق  -5

 علميا،  فضال عن متشية مع األهداف املوضوعية. وصحيحا
                                                           

 560(  ص : 5559، )القاهرة : دار املعارف، المنهج وعناصره، الطبعة الثالثةإبراهيم بسيوىن عمرية، 11

، )الرباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم العربية لغير التاطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 10
 66-66ه( ص :  5150إيسيسكو -والثقافة
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: يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة   (significance) معيار األمهية -3

يف حياة الطالب، مع تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم 

واملهارات. مهتما يتنمية املهارات العقلية، وأساليب تنظيم املعرفة أو جعلها 

 متاحة للتعلم أو تنمية االجتاهات لديه.

يكون احملتوى متمشيا مع  :  (interest)معيار امليول واالهتمامات -2

اهتمامات الطالب عندما خيتار على أساس هذه االهتمامات وامليول، 

 فيعطيها األولوية دون التضحية بالطبع مبا يعترب مهما هلم.

: يكون احملتوى قابال للتعلم عندما   (learnability)معيار القابلية للتعلم -1

بينهم، مراعيا ملبادئ  يراعي قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق الفردية

 التدرج يف عرض املادة التعليمية.

: يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا   (universality)معيار العاملية -1

من التعليم ال تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر، وبقدر ما يعكس 

احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغى أن يربط الطالب بالعامل املعاصر من 

 حوله.
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 طرق اختيار المحتوى -3

هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار احملتوى. 

وفيما يلي أكثر األساليب شيوعا يف اختيار حمتوى مادة اللغة العربية 

 . 52للناطقني بلغات أخرى

: ميكن للمعلم أن يسرتشد   (other curriculum)املناهج األخرى -5

 أو كلغة Secondمبناهج تعليم اللغات الثانية مثل اإلجنليزية كلغة ثانية 

ويف ضوء هذه املناهج يستطيع أن ينتقي احملتوى  foreign. أجنبية

اللغوي يف منهجه مع األخد يف االعتبار التفاوت بني طبيعة اللغتني 

 )العربية واإلجنليزية( وظروف الربامج.

: ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء    (experts)ي اخلبريرأ -3

كانوا متخصصني يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، أم كانوا 

معلمني، أم كانوا لغويني، أم تربوين، أم من كانت له صلة وثيقة 

بامليدان. ويف هذه احلالة ميكن للمعلم أن يقدم تصورا للخربات اليت 

د الطالب هبا، أو املوضوعات اليت يريد تعليمها إياها. مث يزيد تزوي

                                                           
، )الرباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم العربية لغير التاطقين بها مناهجه وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة12

 66-66ه( ص : 5150إيسيسكو -والثقافة
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يعرض هذا التصور على اخلرباء ألخذ آراءهم فيه. وذلك من خالل 

 استبيان أو مقابلة، أو حلقة حبث، أو غريها.

: ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول  (survey)املسح  -2

كأن جنري خصائص الدارسني وتعّرف ما يتاسبهم  من حمتوى لغوى.  

دراسة حول األخطاء اللغوية الشائعة يف املستوى االبتدائي مث خنتار 

موضوعات النحو أو الرتاكيب اليت تساعد على تاليف هذه األخطاء 

 أو عالجها.

ويقصد بذلك حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب  : (analysisالتحليل ) -1

فيها لالتصال بالعربية. كأن ندرس مواقف احلديث الشفهي أو 

مواقف الكتابة بالعربية أو ندرس املواقف الوظيفية املناسبة للربامج 

 (.Arabic for special purposesالتخصصية )العربية ألغراض خاصة 

 تنظيم المحتوى المادةالدراسية -2

بتنظيم احملتوى ترتيبه بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق أكرب  يقصد

 : 51قدر من أهداف املنهج. ويطرح اخلرباء تصورين لنتظيم حمتوى املنهج مها

                                                           
، )الرباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم العربية لغير التاطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 12

 69-66ه( ص : 5150إيسيسكو -والثقافة
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التنظيم املنطقي : ويقصد بذلك تقدمي احملتوى مرتبا يف ضوء املادة ذاهتا، أي  -5

ن مدى قابلية مراعاة الرتتيب املنطقي للمعلومات واملفاهيم بصرف النظر ع

الطالب لذلك. ففي النحو مثال يبدأ املنهج باملوضوعات النحوية البسيطة 

)اجلملة اإلمسية/الفعاية( وينتهي باملوضوعات املعقدة )االشتغال، التنازع يف 

العمل(. ويف هذاالتنظيم تراعى مبادئ التدرج من البسيط إىل املعقد، من 

 .السهل إىل الصعب من القدمي إىل احلديث

التنظيم السيكولوجي : ويقصد بذلك تقدمي احملتوى يف ضوء حاجات  -3

الطالب، وظروفهم اخلاصة. وليس يف ضوء طبيعة املادة وحدها. وال يلتزم 

هذا التنظيم بالرتتيب املنطقي للمادة. فقد يبدأ الطال بتعلم االستفهام 

ا دون والتعجب واإلضافة. مثال وذلك حسب املواقف اللغوية اليت ميرون هب

 التزام بتقدمي اجلملة الفعلية أو اإلمسية أوال.

وأما املعايري للتنظيم الفعال حملتوى املواد التعليمية فهناك عدة معايري 

رئيسة ينبغي اختاذ القرار بشأهنا، عند التفكري يف تنظيم حمتوى املواد التعليمية 

 : 51جنبا إىل جنب عند التفكري يف ألهداف، فهي ما يلي

                                                           
، )الرباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم العربية لغير التاطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 12

 69ه( ص :  5150إيسيسكو -والثقافة
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( : وهو املعايري الذي يتعلق مباذا نعلم، وما scopeأو النطاق )اجملال  (5

سيشمله املواد، ما هي األفكار الرئيسية اليت تضمنها، ومدى التعمق 

يف هذه اجملاالت، وما يتبغي على كل التالميذ تعلمه، وما ميكن أن 

يتعلمه بعض التالميذ وال يتعلمه البعض اآلخر، وما ال جيب أن 

 . 56عليميةيضمن منهج الت

( : ويقصد بذلك العالقة الرئيسية بني continuityاالستمرارية ) (3

خربات املنهج، حبيث تؤدي كل خربة إىل إحداث أثر معني عند 

 الطالب تدعمه اخلربة التالية.

( : ويقصد بذلك بناء اخلربات فوق بعضها sequenceالتتابع ) (2

تفيد كل البعض.أن يكون هناك تسلسل يف عرض املهارات. وأن تس

 منها مما سبقها تؤدي ملا يلحقها.

( : ويقصد بذلك العالقة األفقية بني اخلربات integrationالتكامل ) (1

 حيث يكمل كل منها األخرى.

 أساس إعداد الموادالتعليمية -1

ويلزم عند إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني مراعة 

ساس إعداد الكتاب هنا، جمموعة من املعلومات أساس إعداد الكتاب. ويقصد بأ
                                                           

 513 (  ص :5559، )القاهرة : دار املعارف، المنهج وعناصره، الطبعة الثالثةإبراهيم بسيوىن عمرية، 12
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اليت يقوم هبا املؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه 

كتب تعليم اللغة م اللغة. والوضع األمثل يف تأليف  لالستخدام يف فصول تعلي

العربية لغري الناطقني هبا يفرتض إجراء عدد من الدراسات قبل تأليف أي كتاب، 

 عن توفر عدد من األدوات والقوائم والنصوص اليت يعتمد علييها تأليف فضال

من عمليات الزمة إلعداد ا يقوم به املؤلف الكتاب. ويقصد بذلك أيضا م

الكتاب سواء كانت حبوث أم أدوات وقوائم أعدها أم نصوصا رجع إليها أم 

لزم عند إعداد املواد ورأى ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد أنه ي. 56جتريبا قام به

 .56التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أن تراعي فيها األسس اآلتية

 األسس الثقافية واالجتماعية -1

ويقصد هبا أن يهتّم الثقافة واالجتماعية حول البيئة اليت مستخدمة يف إعداد 

أن يتفّهمها جيدا املواد التعليمية. الشحص الذي يعلم اللغة األجنبية معينة ليس 

 بدون يتفهم الثقافها.

 األسس السيكولوجية -2

يف إعداد املواد التعليمية الزما أن يهتّم األوجه السيكولوجية الطالب حىت 

 يستطيع أن تزديد الدوافع الدراس الطالب. تلك األوجه هي : 

                                                           
(، ص : ھ 5131، د.ن، دراسات في المناهج وتأصيلها، مذكرة الدورة التدريبة لمعلمي اللغة العربية في البرنامج الخاصحسن عبد الرمحن احلسن،  12
61-61  

36-36 ، ص :)الرياض : دار اإلعتصام، دون تاريخ( أسس إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية،ناصر عبد الغايل وآخران،  81  
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 املواد التعليمية مناسبة بالقدرة العقلية الطالب. -5

 بني الطالب.أن يهتّم الفروق الفردية  -3

 يستطيع أن يدفع الطالب ليعمل اللغة العربية طبيعيّاً  -2

 أن يهتّم املرحلة العمرية.  -1

 أن يناسب باملرحلة التْهيئة والقدرة أن يتكلم باللغة العربية.  -1

 األسس اللغوية والتربوية -3

ويقصد بأسس اللغوية أن يهتّم اللغة اليت يعّلم للطالب وأن يشمل عناصر 

اللغة )االستماع، و الكالم، والقراءة، والكتابة( حىت املواد مناسبة  اللغة، و مهارة

 بالشأن تثبيتا.

ويقصد بأسس الرتبوية كل شيئ متعلق بالنظرية الرتبية يف إعداد كتاب 

 الدراسي من السهولة إىل الصعوبة اليت مناسبة بامبادئها. 

 المبحث الثاني : المواد التعليمية على ضوء منهج الفكرة

 مفهوم منهج الفكرة -أ

منهج الفكرة هي املنهج الذي يعتمد على املعىن أومالذي يستطيع أن 

اللغة. وكان استخدم  يتواصل املتكلم باللغة وليس بكيفية أومكان أو وقت 

ط، اشكل اللغة يف هذه احلالة هو القواعد. منهج الفكرة يفّضُل الكالم بنش
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 المةاملكرادة والفكرة والشعور و اإلالعفو ويعرّب واعطاء السماحة يف تعبري 

واختيار املادة الدراسية وترتيبها مناسبة باملعاين الذي  .ومراودًة وغري ذلك

 . 59تتعلق حباجة شخصي لالتصال

الذي منهج الفكرة هي املنهج  karl krahnkeوعند كارل كراهنكي 

 30اللغة.يركز إىل الوظائف االتصالية يف تعليم 

ويبدأ ويلكنز بتحديد الفرق بني املناهج الثالثة بالصورة اآلتية : 

فاملنهج النحوي يسأل : كيف يعرب املتكلم عما لديه من معىن ؟ )يهتم هنا 

بينما يسأل املنهج املوقفي : مىت وأين و بالشكل أو الصيغة النحوية(. 

 (. يستخدم اإلنسان اللغة )يهتم هنا باملوقف الذي يستخدم فيه اللغة

جند منهج الفكرة يسأل : مالذي ينتقل من معىن عرب اللغة؟ من هنا 

فإن حمور االهتمام هو املعىن الذي حتمله اللغة وليس الشكل الذي انتقل 

 من خالله وال املوقف الذي دار حوله.

 

 

 

                                                           
19http://www.scribd.com/doc/01802281/Pengembangan-Silabus-bahasa 

 
02Krahnke, karl, approaches to syllabus design for foreign language teaching, (prentice-

hall : united states of America, 0820) hal : 00  

http://www.scribd.com/doc/13618823/Pengembangan-Silabus-bahasa
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 عناصر منهج الفكرة -ب

عامة، أولئك املعاين يستطيع أن ينقسم قسمان، القسم املعاين القواعدي 

لقسم الوظيفي االتصايل ويشمل عليها موقف املتكلم. القسم املعاين القواعدي وا

 هو عنصر قواعدي  عن اللغة الذي يشتمل باملعاين املتعلقة با :

، مثل مدة والعالقة الوقتية والتكرار ورتبت احلدث والعمور لوقتا -5

 ويعمل عمال. 

 الكمي، مثل مجلة معني ومجلة غري معني -3

 املكان احلديثاملكان، مثل  -2

 اختيار الكلمة املناسبة، مثل اسم، فعل، اشارة عائدة -1

 والقسم الوظيفي االتصايل يشتمل على القسم الوظائفي النطقي منها :

 قرارات والتقومي، مثل حجة، عفوا -5

 مناظرة، مثل موافق وغري موافق وخمالفة -3

 بيان تفسريي، مثل امللخص واملقارنة -2

 رورعاطفة شخصية، مثل احلزن والس -1

 ارتباط العاطف، مثل أعطاء السالم واحلنان والشكر واحلميدة. -1
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ويستند منهج الفكرة إىل منطلق خيتلف عما يستند إليه املنهجان السابقان 

 35من منطلق. إن منطلق منهج الفكرة هو أخذ القدرة االتصالية كنقطة بداية.

حيتاج الدراس  ويف هذا املنهج يتم اختيار احملتوى اللغوي طبقا للمعاين اليت

. semantic demandsالتعبري عنها أو املطالب الداللية كما يعرب عنها ويلكنز 

فاملضمون الذي يريد الدراس التعبري عنه، وليس الرتاكيب أو املواقف، هو الذي 

 حيدد احملتوى اللغوى. 

ويقسم ويلكنز منهجه املبىن على الفكرة إىل وحدات كبرية ينضوي حتت كل 

 من الوحدات الصغرية.منها عدد 

 -معىن العالقات -املكان -العدد -ومن الوحدات الكبرية ما يلي : الزمن

وحتت كل وحدة كبرية كما قلنا جمموعة من . diexsisربط اجلملة املنطوقة بسياقها 

الوحدات الصغرية. فالزمن حتته عدة وحدات هي : حتديد الزمن، مثل : اآلن، يوم 

دقيقة،  31، الساعة الثامن و 5916ون من أبريل سنة االثنني، الثالث والعشر 

أمس، اليوم، غدا هذا الشهر، الشهر التايل، الشهر املاضي. والوحدة الصغرية 

الثانية هي : املدة، والثالثة هي عالقات الزمن، والرابعة هي التكرار، واخلامسة هي 

 التتابع.

                                                           

12 رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغير التاطقين بها مناهجه وأساليبه، )الرباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة- 
501-501ه( ص : 5150إيسيسكو  
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 فضيلة والعيوبة عن المنهج الفكرة -ج

 فضيلة -1

يشتملة على املعلومات عن االستعمال اللغة اليت ليس  منهج الفكرة (5

 جيد يف املنهج النحوي.

منهج الفكرة ينظر اللغة كي نظام االتصايل ليس نظام نظري من   (3

 النظاك اللغة.

تعليم اللغة سيكون فعاال ألن هذا املنهج يعطى التحليل كاىف عن  (2

 33الشيئ منشودة الطالب.

 عيوبة -2

يعين مازلت جمموعة متزوجة الوظيفية املنهج الفكرة منهج بسيط  (5

 وشكل معني حمددة.

ألن احملتوى من املنهج الفكرة متعلقة باستخدام اخلصوصية، فلذلك  (3

 هذا النمط غري عام من احملتوى النحوية.

 32حيضر "روتينية". مثل عبارة ال، شكرا، مها عبارة الرفض البسيط. (3

 
                                                           

00Krahnke, karl, approaches to syllabus design for foreign language teaching, (prentice-hall : 

united states of America, 0820) hal :13 
02Krahnke, karl, approaches to syllabus design for foreign language teaching, (prentice-hall : 

united states of America, 0820) hal :10-12 



22 
 

 خطوات لتعليم اللغة العربية بمنهج الفكرة -د

 خطوات لتعليم اللغة العربية :  -أ

احلوار القصري يستعد على بيان عن الوظائف التعبري فيه و املواقف  -5

 حني يتحدث أوال.

 يدّرب أن يعرّب الكلمات األساسية فرديا، وجمتمعا. -3

 يقّدم بسؤال عن احملتوى واملواقف يف احلوار. -2

 تبحث الطالب عبارة االتصايل يف احلوار -1

 اخلالصة منفريدا عن القواعد تشمل يف احلوار.ترجو الطالب تأخد  -1

تفّسر الطالب و أن تعرب الشيء من التقييم االتصايل الذي ليس  -6

 ذوهيكال.

تقّيم األساتيذ باألخذ العينه من املظاهر الطالب يف األنشطة  -6

 .31االتصايل احلّرة
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 المبحث الثالث : مهارة الكالم وتعليمها

 مفهوم مهارة الكالم -أ

اصل اللغة عبارة عن : األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو :  الكالم يف

أما تعريف االصطالحي للكالم  31املعىن القائم بالتفس الذي يعرب عنه بألفاظ.

فهو : ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من : هاجسه، أو 

عقله من : رأي  خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به

أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة 

 وانسياب، مع صحة يف التعيرب وسالمة يف األداء.

وميكن تعريف الكالم بأنه : ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن 

بناء شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. و 

على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، اليعد  

 كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا. 

الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات 

بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على 

أن يقوله يف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية  التعبري عما يريد

إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطته يرتجم 
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الدافع واملضمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات الميكن مالحظتها فهي 

 36عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة.

الكالم نقل املعىن، واحلقيقة أنه ليس هناك اتصال حقيقي دون فالغرض من 

معىن، وال معىن حقيقي دون أن تتوفر يف الرسالة ناحية عقلية وناحية انفعالية 

اجتماعية، ومها ناحيتنا تعطيان للرسالة أمهيتها ومعناها، ولعلها ميكننا يف ضوء هذا 

 فهم عملية الكالم اليت سنعلمها.

 المأهمية مهارة الك -ب

ملا كان للكالم منزلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية، وهو أنه الغاية من كل فروع 

اللغة، سنحاول هنا أن نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط حمددة تكشف لنا جوانب 

 . 36من هذه األمهية

من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم  -5

 يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة.قبل أن 

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره، والقدرة  -3

 على املبادأة ومواجهة اجلماهري.

                                                           
، )الرباط : منشورات املنظمة اإلسالمية طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  02

 536ه( ص : 5131-إيسيسكو-للرتبية والعلوم والثقافة
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احلياة املعاصرة هبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وابداء  -2

بالتدريب الواسع على التحدث، الرأي، واإلقناع، وال سبيل  إىل ذلك إال 

 الذي يؤّدي إىل التعبري الواضح عما يف النفس.

خصوصا يف هذا العصر الذي تتعدت فيه وسائل النقل  -الكالم -1

ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، بل طمأنة أهليهم -واملواصالت

ا وذويهم، ألن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر، فاملغرتب واملسافر عندم

يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقة وأصدقائه فيطمئن عليهم، 

 ويطمئنون عليهم.

للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه  -إىل حد ما-والكالم مؤشر صادق -1

الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، أو حرفته، ذلك ألن املتكلمني على 

نيبء عن عملهم، اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية ت

ومن هنا فإن الكالم هواإلنسان، ولذلك قال بعض علماء املنطق : إن 

 اإلنسان حيوان ناطق.

والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب، ويبدو ذلك  -6

واضحًا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكلمني، أو املمشكالت 

 تكون حمالً للخالف. اخلاصة والعامة اليت
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ولو كان -والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه -6

عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، أو املواقف -حيدث نفسه

 اليت يتعرض عنها.

والكالم نشاط إنساين يقوم هبالصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  -6

ح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن زاألنثى، حيث يتي

 مطالبه الضرورية.

والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، الميكن  أن  -9

 يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.

 أهداف تعليم الكالم -ج

اللغوي اليت يتطلبها منهم إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط  -5

اجملتمع، والتعود على النطاق السليم للغة، وهذا يستدعي أن يتعلم الفرد فن 

اللغة وقواعدها ، حيث يستخدم ألفاظًا للداللة على املعاين املتنوعة اليت ترد 

 . 36يف أثناء الكالم، وصوغ الكالم يف هبارات صحيحة

، أو عما يشاهدون بعبارة سيلمة، متكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم -3

ويكون ذلك بتزويدهم باملادة اللغوية، لرتقى لغتهم، وتكون لديهم القدرة 
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على توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة، واألسلوب املناسب، 

 وذلك ألن األلفاظ حتمل شحنات معنوية ال تنفصل عنها.

عناصر الفكرة املعرب  توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق -2

عنها مبا يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامع، وإقدارهم على نقل وجهة 

 نظرهم إىل غريهم من الناس، واإلبانة عما يف النفس بتعبري سهل مفهوم.

تعويد األفراد على التفكري املنطقي، والتعود على السرعة على التفكري  -1

لطارئة واملفاجئة، وتعويدهم على تنظيم والتعبري، وكيفية مواجهة املواقف ا

تعبريهم عن طريق تدريبهم على مجيع األفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا 

 منطقياً، وربط بعضها ببعض.

القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة بالنفس، واإلعداد للمواقف  -1

عود على احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على االرجتال، والت

االنطالق يف احلديث والطالقة يف التعبري، والقدرة على التفبري عما يف 

 النفس جبرأة وصدق، وتنمية القدرة على االستقالل يف الرأي.

اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة، باعتبار أن الكالم يتضمن كثريًا منها :   -6

يمات والتوجيهات، كالسؤال واجلواب، واملباحثات، واملناظرات، وإلقاء التعل

 وإدارة احلوار واملناقشات، والتعليق على األخبار وغري ذلك.
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إتقان املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها وتنسيقها،  -6

فالفرد يدقق يف كتاباته، ولكنه يف كالمه ال يكون مدققا بصورة جيدة، وهذا 

ء األلفاظ املناسبة اإلتقان جيب أن يتصف بالسرعة املناسبة، مع انتقا

للمعاين، وكذا الرتاكيب والعبارات، والتزودهبا، ألن املتكلم سيحتاج إليها يف 

 حياته اللغوية.

هتذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري الصحيح عن  -6

 األحاسيس واملشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر.

 تخطيط لتعليم الكالم -د

لعملية الكالم أمر ضروري ينبغي مراعته، والتدريبعليه، والتخطيط التخطيط 

 39للكالم يتطلب اآليت:

أن يعرف املتكلم ملن يتحدث ؟ ويكون ذلك بالتعرف على نوعيه املستمعني  -5

واهتماماهتم، ومستويات تفكريهم، وما حيبون مساعة وماال يرغبون يف مساعه، 

غري املثقفني، والتكلم مع طائفة  فالتكلم مع املثقفني خيتلف عن التكلم مع

الصناع خيتلف عن التكلم مع طائفة الزارعينظن والتكلم مع األطباء غريه مع 

املهندسني. وهكذا فمعرفة نوعية املستمعني جيب أن تكون معروفة قبل البدء 
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يف الكالم بوقت كاف، كي خيطط املتكلم لكالمه، وحيدد ألفاظه وأفكاره 

 عني.يف ضوء موعّية املستم

أن يعرف املتكلم اهلدف من كالمه : فالكالم بال هدف عبث وسخف  -3

وبالهة، ولغو من القول، وحتديد اهلدف يساعد على حتديد املوضوع، 

 وترتيب أفكار، وعناصره، واختيار األلفاظ واشواهد واألدلة.

أن حيدد املتكلم حمتوى كالمه : فيحدد : املوضوع، واألفكار الكلّية،  -2

اجلزئية، واأللفاظ، والعبارات، وترتيبها، وتنسيقها مع بعضها، واألفكار 

كالمه بكل  ويرجع يف ذلك إىل مصادر معلوماهتا، ليتأكد منها، ويوثقة

الطرق املمكنة، كما أن على املتكلم أن حيدد الوقت الذي سيستغرقه عرض 

فال موضوعه، ليكون حمتوى كالمه متفقًا مع املساحة الزمنية احملددة لعرضه، 

 جيوز على أوقات املشاركني يف الكالم، وال يضجر السامعني بطول الكالم.

أن خيتار أنسب األساليب، وأفضل الطرق لعرض موضوعه، وهذا يعتمد  -1

 20على معرفة نوعية املستمع، ونوعية الكالم.

 الجوانب المهمة في تعليم الكالم -ه

 كما يلي :  اجلوانب املهمة يف تعليم الكالممن أهم 

                                                           
-501ه ( ص:  5152، الطبعة األوىل، )رياض : دار املسلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 22
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 النطق -5

من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون اهلمية الكربى 

لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف 

 تغريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ.

وليكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدارس 

يسيطر على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم  بشكل كامل وتام، أي

من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم 

 ونرباهتم وتنغيمهم.

 املفردات -3

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك 

ا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهن

فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، 

وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي 

االستماع والقراءة. مث تأيت مهارة الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما 

 على استخدامها. والتدريب 
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 لذلك، للوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب أن يتم من خالل :

 تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم. -

 إتاحة الفرصة ملماؤسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال. -

 حماولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فرتات منتظمة حىت ال تنسى.  -

 القواعد -2

كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد. 

واملتعلمون للغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعليم 

ا يكن فثمة حقيقة ال استخدام اللغة، أي ليست ضرورية للتحدث باللغة ومهم

ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها 

 25جيدا املتكلم هبا.

 طريقة تعليم الكالم وتقنياته -و

 الطريقة املباشرة -5

هي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلزم املعلم والتعلم استعمال اللغة اهلدف 

األم. وهدف التدريس هو تعلم كيفية استعمال اللغة  مباشرة دون استعمال اللغة

األجنبية لالتصال والتخاطب. وإذا وجدت املفردات صعوبة                                   

                                                           

رات املنظمة اإلسالمية ، )الرباط : منشو ية لغير الناطقين بهاطرائق تدريس اللغة العربحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  22
521-525ه( ص : 5131-إيسيسكو-للرتبية والعلوم والثقافة  
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على املتعلم فعلى املعلم أن يشرحها باستعمال وسائل اإليضاح أو باحلركة أو 

 23بالصور أو ما إىل ذلك. 

 املباشرة هي :إجراءات استخدام الطريقة 

يبدأ املعلم استخدامها بنطق أمساء األشياء يف حجرة الدراسة أو األشياء 

حول املدرسة مث يطلب من الدارسني ترديدها وبعد ذلك يربط هذه األشياء ببعض 

ما حيدث يف الفصل، فمثال : ينطق أمساء كتاب وكرسي و سبورة وغريها من 

األمساء بكلمة ما، أين، أو هل، مثل : ما األشياء املوجودة يف الفصل، ويربط هذه 

 هذا؟ هذا كتاب، أين سبورة؟ السبورة على احلائط. 

و أحد من عيوب هذه الطريقة أهنا يبتعد أن استخدام اللغة األم أو اللغة 

الثاين أي الرتمجة. هذا احلال يستطيع أن يعوق تقدمي الطالب، ألن أضاع األوقات 

 22للغة األجنبية.يف بيان الكلمة جتريدّي يف ا

 الطريقة السمعية الشفهية -3

هذه الطريقة مثل الطريقة املباشرة خيتلف هدفها متاما عن طريقة النحو 

والرتمجة، فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية يف الواليات املتحدة إبان احلرب 

                                                           
 13-15(، ص : 5965، )بريوت : مكتبة لبنان، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 20

22Hermawan, acep, 8000, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : Remaja Rosdakarya, 

hal : 021.  
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العاملية الثانية، وألسباب عسكرية احتاج الناس يف ذلك الوقت إىل أسلوب سريع 

 21لم اللغة األجنبية.لتع

 إجراءات استخدام الطريقة السمعية الشفهية هي : 

 : يقدم املعلم حوارا جديدا  أوال

: يستعمل املعلم اللغة اهلدف أثناء الدرس كما يستخدم األداء احلركي و  ثانيا

 الصور والنموذج لشرح املعاين.

: يقدم املعلم اللغة احلوار مرتني كنموذج، مث يبدأ التدريبات كذلك  ثالثا

بتقدمي منوذج لإلجابات الصحيحة، ويف أوقات اخرى تصحح أخطاء النطق 

 بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف. 

 : يكرر الطلبة اجلملة احلوارية. رابعا

تعمل املعلم : عند تعشر الطلبة يف تأدية احدى اجلمل احلوارية يس خامسا

 تدريب بناء اجلملة من آخرها.

 : يبدأ املعلم مترين التسلسل. سادسا

 : يستعمل املعلم تدريبات التعويض املفرد والتعدد اخلانات. سابعا

 : يقدم املفردات اجلديدة من خالل سطور احلوار وهي حمدودة. ثامنا

                                                           
 16(، ص : 5965، )بريوت : مكتبة لبنان، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 22
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اللغة اهلدف لتحديد :يقوم املعلم بدراسة حتليلية مقارنة بني اللغة األم و  تاسعا

 النقاط اليت قد تسبب بعض املشكالت. 

: يكتب املعلم احلوار على السبورة يف هناية األسبوع، ويقوم الطلبة بعمل   راعاش

 كتايب حمدود. 

 املناقشة -2

املناقشة مصدر ناقش، ويقصد هبا : احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد 

ومعارض، وسائل وجميب. واألساس يف املناقشة : أهنا نشاط إلثارة التفكري الناقد. 

واملفهوم من املناقشة أهنا اختيار ثالثة أو أربعة يعهد إليهم ببحث املوضوع الذي 

بحث ناحية من نواحيه، حىت ال يكون يطرح للمناقشة، على أن ينفرد كل واحد ب

 مثة تكرار أو تضارب  يف الرأي يف أثناء املناقشة. 

هي طريقة تقوم يف جوهرها على احلوار. وفيها يعتمد على معارف التالميذ 

وخرباهتم السابقة، فيوجه نشاطهم بغية فهم القضية اجلديدة مستخدما األسئلة 

 21اف درسه.املتنوعة وإجابات التالميذ لتحقيق أهد

واملناقشة تثري التفكري، والتفكري ضروري يف احلياة، وحمطئ من يظن أن إلقاء 

األسئلة التقليدية اآللية هو املناقشة، ألن املناقشة كأسلوب علمي ليست جمرد   

تبادل األسئلة واألجوبة، كما أهنا ليست جدال يدور إلثارة املستمعني، وليست 
                                                           

 20(، ص :  5992دار املصرية، ، ) القاهرة : التعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاته، 22
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ء شخصية، بل إهنا عملية التفاعل ينب األفكار تعبريا عشوائياغري منظم آلرا

واحلقائق اليت حتدث بني جمموعة من األشخاص بغرض زيادة فهمهم للموضوع 

 26املطروح للمناقشة.

واملناقشة يف أحسن صورها إمجاع عدد من العقول حول مشكالت أو قضية 

 من القضايات، ودراستها دراسة منظمة.

 القصة -1

تعترب القصة إحدى طرق التدريس : فعن طريقها تقدم األفكار واخلربات 

والتجارب يف شكل حى معرب مشوق جذاب مؤثر. وعن طريقها نثرى املفردات 

اللغوية للتلميذ، وحنببه يف القراءة، ونزوده باألساليب الغوية السليمة، واحلوار 

 اجلذب على اختالف ألوانه. 

ع والتسلية وتكوين الضمري، مث تنمية اخليال وحتقق القصة للطفل اإلمتا 

والقدرة على االبتكار، كما أهنا تعمل على حتقيق كراهية التعصب بأنواعه 

املختلفة، وكراهية اخلذاع، وتنمية املعلومات. والقصة تسهم يف تزويد التلميذ 

حبصيلة لغوية، وتسهم يف زيادة سيطرته على اللغة، وتنمى معرفته باملاضى 

ضر، والبيئات والشعوب. وتكسبه القدرة على االتصال الناجح حديثا وكتابة، واحلا

                                                           
-550ه ( ص:  5152، الطبعة األوىل، )رياض : دار املسلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، 26

555 



22 
 

وتنمى ذوقة األدىب، كما أن القصص من أنسب الوسائل للوصول إىل التلميذ 

واستثراة اهتمامه : فهي تعرفه اخلري والشر، فتجذبه إىل اخلري وتبعده عن الشر، 

 السليمة. وتعرفه املعلومات وكيف مييز بني املعلومات غري 

من أفكار وأخيله وحوادث، فإذا أضيف إىل هذا كله سرد مجيل كانت 

 القصة قطعة من الفن احلبيب إىل التالميذ. 

والقصة تستخدم عند إثارة التالميذ إىل الدرس، حبيث متهد له، وترسم 

اإلطار النفسى الذي يربط التلميذ مبا يتضمنه الدرس من معلومات وقيم 

تخدم يف عرض حمتوى املنهج يف نسق ونظام مؤثر وميسر. وقد واجتاهات. كما تي

تأيت القصة يف هناية الدرس هبدف التطبيق; لتكشف مدى ما حققه املعلم من 

أهداف. كما تساعد القصة املدرس على تنويع طرق التدريس مثل طريقة املناقشة، 

 ة الوحدات.وطريقة متثيل األدوار، وطريقة املشكالت، وطريقة املشروعات، وطريق

وللقصة أنواع كثرية منها : القصص االجتماعي، والشعىب واألسطورى، 

والبوليسى، والتارخيى، والتعليمى، واخلياىل، والديىن، والعلمى، والفكاهى، 

 واملغامرات، والوطىن.
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 المبحث األول : نتائج البحث

 بعد متام البحث، وصلت الباحثة إىل النتائج التالية : 

عملية إعداد املواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكرة لتعليم مهارة  إن .1
كديري ومرت الباحثة خطوات حبث   2الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 :  على الرتتيب التايلالتطوير عند سوجيونو 
 حتليل احلاجات واملشكالت -

 ختطيط البيانات أو مجع البيانات -

 نتجملا إعداد -

 تصديق املنتج -

 وحتسينه املنتجتصحيح  -

 ججتربة املنت -

 املنتج وحتسينهتصحيح  -

 املنتجاستخدام  جتربة -

 املنتج وحتسنيتصحيح  -
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أن خصائص املواد التعليمية بشكل الكتاب التعليمي للغة العربية على ضوء منهج  .2

 هي : الفكرة 

على ضوء منهج  العربيةاملواد التعليمية للغة يتكون من كل باب من األبواب يف  -

 من مكونات اآلتية :الفكرة 

 املوضوع 

  األهداف التعليمية 

 احلوار 

 املفردات والرتمجة 

 العبارات 

 التدريبا 

للغة العربية على ضوء منهج الفكرة جيعل  التعليميةاستخدام هذه املواد  -

 الطالبات فعاال ألن فيها العبارات املتنوعة. 

ئج املقابلة مع الطلبة واألساتيذ يف ترقية كفاءة الطلبة فعاال. وكذلك فعالية أن النتا .3

واحلجة على ملعرفة فعالية املواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكرة. االختبار 

ذلك املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي من احلاسوب االحصائي تدل أن 
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و 198,16>1،611تاء اجلدول )درجة تاء احلساب  أكثر من درجة 

(. ومعىن ذلك أن هناك فرق مهم بني املواد التعليم اجلديد 198,16>1،311

باملواد التعليم القدمي، حني املواد التعليمية للغة العربية على ضوء منهج الفكرة أفضل 

 باملواد القدمي.

 : التوصيات المبحث الثاني 

 ضرورية التوصيات فيما يأيت :انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة 

إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية أو مهارهتم مهم حلل مشكالت الطالبة  -1
 حىت تعليم اللغة العربية يستطيع أن تشجع الطالب أكثر نشاطا من قبله.

هذا املنهج ليس املنهج الكامل ولكن هذا املنهج هو أحد من املناهج اذي  -2
 تعليم تعليم االتصايل.يستطيع أن جيعل ال

على معلم اللغة العربية أن يقوم بإعداد الكتاب التعليمي ملادة الكالمية لطلبه  -3
اجلديدة ليجعل الطالب أكثر نشاطا ومهتم حني يتعلموا ويستخدم املنهج 

 اللغة العربية. ويعتربون أن اللغة العربية عند الكالم سهولة.
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 المبحث الثالث : المقترحات

 انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية املقرتحات فيما يأيت :

إن هذا البحث حيتاج على االستمرار، فعلى الباحث اآلخر أن يقيم بالبحث  -1
 لتحسينه وتعميقه.

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي  -2
 .املتعلقة هبذا املوضوع لغريها من الباحثني
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 مراجعقائمة ال 

 العربيةالمراجع  -أ
 املراجع األساسية .1

أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، الطبعة 
 ه( 1111املسلم،  األوىل، )رياض : دار

حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، طبعة مزيدة 
 اللبنانية(ومنقحة، )القاهرة : الدار املصرية 

إبراهيم بسيوىن عمرية، املنهج وعناصره، الطبعة الثالثة، )القاهرة : دار 
 (1111املعارف، 

رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري التاطقني هبا مناهجه وأساليبه، 
 -)الرباط : املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 (ه 1111إيسيسكو
تعليم اللغة العربية، القسم األول )مكة :  رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف

 (جامعة أم القرى
صالح عبد اجمليد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها، )بريوت : مكتبة 

 (1191لبنان، 
، العربية بني يديك: سلسلة يف الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم وآخرون

مؤسسة  (،1تعليم اللغة العربية لغري ناطقني هبا، كتاب الطالب )
 1111الوقف اإلسالمي، اململكة العربية السعودية،
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 اإلجنليزيةاملراجع  .1
Krahnke, karl, 1191, approaches to syllabus design for foreign language teaching, 

(united states of America : prentice-hall) 

 املراجع باللغة اإلندونيسية .1
Fanani, Achmad. 2102. Daily English Conversation (Jogjakarta: Bangkit) 

Djiwandono, Soenardi, 2112, Tes Bahasa Pegangan bagi Pengajar Bahasa, 

(Jakarta: indeks) 

H,Rudy. 2102. English Conversation (Marshindo Utama) 

Hamid, Abdul, 1119, Pembelajaran Bahasa Arab pendekatan, metodem 
straatefi, materi, dan media, (Malang : UIN PRESS) 

Hermawan, Acep, 1111, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : 
Rosdakarya) 

Majid, Abdul, 2102, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru, Bandung : Remaja Rosdakarya 

Sanjaya, wina,2102. Sistem Pembelajaran perencanaan dan Desain, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media) 
Setyosari, Punaji, 1111, Metode Penelitian Pendidikan dan Pemngembangan, 

(Jakarta : prenada) 
Sudjana, nana, 2112, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung : Remaja 

Rosda karya. 
Sugiyono, 2102,  Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, 

bandung : alfabeta, 

Zuhdi, Halimi.2102. Ain al-arab: Lancar Berbahasa Arab (Malang: UIN-

MALIKI PRESS) 

 

 

 الشبكة الدولية .1
http://www.scribd.com/doc/02802222/Pengembangan-Silabus-bahasa 

http://www.scribd.com/doc/13618823/Pengembangan-Silabus-bahasa


PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MU’ALLIM 

Nama Narasumber  : 

Hari/tanggal  : 

Waktu   : 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri 

? 

2. Bagaimana perkembangan Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Kediri ? 

3. Apa metode dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri ? 

4. Apa kitab yang digunakan dalam proses pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri ? 

5. Apakah belajar dengan kitab tersebut mendukung aktivitas kalam siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri ? 

6. Apa kendala yang dihadapi oleh siswa dalam mempelajari Bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

1. NAMA : 

2. KELAS : 

 

1. Apakah Anda menyukai pelajaran Bahasa Arab ? dan apa alasannya? 

2. Apakah Anda bisa berbicara menggnakan Bahasa Arab dengan lancar? 

3. Apa kesulitan yang Anda hadapi dalam mempelajari Bahasa Arab? 

4. Apakah dengan buku ajar yang digunakan mendukung aktifnya kalam 

Anda? 

5. Apa kelebihan dan kekurangan dari buku ajar tersebut? 

6. Apa harapan Anda untuk meningkatkan aktifnya pembelajaran Bahasa 

Arab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGANTAR INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 

OLEH AHLI ISI MATERI  

UNTUK BUKU AJAR MAHARAH KALAM DI MTsN 2 KEDIRI 

 
Kepada Yth: Ust. Saiful Mustofa 

Ahli Isi Pembelajaran untuk Buku Ajar Maharah Kalam  

 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan S1 pada Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti 

mengembangkan produk buku ajar “ هيا بناا بكام    " ” sebagai sarana dalam proses 

pembelajaran kalam untuk siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan rancangan buku ajar materi kalam ini, 

yaitu dengan cara mengisi angket ini serta menuliskan komentar maupun saran. 

 

Jawaban, komentar, maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi 

peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk buku ajar materi kalam yang akan saya kembangkan ini. 

Atas perhatian dan bantuan Bapak saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

Malang,  4 Mei 2014 
Peneliti, 

 

Septiana Azhar A. Achmad 
NIM: 10150012 

 

 

 

 



PENGANTAR INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN 

OLEH AHLI RANCANGAN PEMBELAJARAN  

UNTUK BUKU AJAR MAHARAH KALAM DI MTsN 2 KEDIRI 

 
Kepada Yth: Ustadzah Umi Mahmudah 

Ahli Rancangan Pembelajaran untuk Buku Ajar Maharah Kalam  

 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan S1 pada Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti 

mengembangkan produk buku ajar “ هيا بناا بكام    " ” sebagai sarana dalam proses 

pembelajaran kalam untuk siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Ibu untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan rancangan buku ajar materi kalam ini, 

yaitu dengan cara mengisi angket ini serta menuliskan komentar maupun saran. 

 

Jawaban, komentar, maupun saran dari Ibu akan sangat bermanfaat bagi 

peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk buku ajar materi kalam yang akan saya kembangkan ini. 

Atas perhatian dan bantuan Ibu saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

Malang,  4 Mei 2014 
Peneliti, 
 

 

Septiana Azhar A. Achmad 

NIM: 10150012 
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