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 اإلهداء
 

 إلى :  التكميليأحسن لي أن أهدى هذا البحث 

 والدي العزيز محمد خليلي ووالدتي العزيزة لطفية محمد

ويربياين ويدعواين يف اناء الليل وأطرف النهار لتكون ين ويدافعاين اكان يشجعالّلذين  
 الباحثة إنسانا نافعا ومنتفعا للناس

و نور فطمة و نفيسة الزهراء  أحمد يوشع نواوي وإخوتي المحبوبين والمحترمين 
 ا خزينة المكيةأختي الصغيرة فيّ علي مسعود و و )المرحومة( 

 

 إلى أساتيذي الذين أدين لهم بالكثيرو 

 تقديرا و إجالال

 ن اجلزاء ولعّل اهلل ينفعنا علما نافعا وعونا سعيدا لنا ولكم مجيعاسجراكم اهلل أح
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمدهلل الذي أنزل القرأن بلسان عريب مبني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 .أمجعنيوادلرسلني وعلى الو وصحبو 
 اهلل بفضل واجتهاد جهد بكل دتجا أن بعد اليوم ة ىذا البحثكتاب الباحثةقد انتهت 

تطوير  وضوع:حتت ادل، واألفكار األوقات من كثري إىل حيتاج أنو كما وعنايتو تعاىل
مبعهد دلدرسة الدينية الكتاب الدراسي على أساس مدخل التعليم والتعلم السياقي ال

 .ماالنق -كوندانج لكي   –كاصلاران   -مفتاح العلوم
 تعاىل اهلل بعون إال وإكمالو البحث ىذا إجياد على القدرة ماللباحثة احلقيقة،يف 

 الشكر حضرهتم إىل تقدم أن اجملال ىذا يف الباحثة أرادت فلذا،. اإلخوة ىؤالء ومساعدة
 :على والتقدير
مالك إبراىيم جامعة موالنا مدير كموجيا راحارجا   احلاجاألستاذ الدكتور  مساحة .0

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 .كلية العلوم الرتبية و إعداد ادلعلمنيعميد  كادلاجستري  احلاج نور علي  الدكتور .1
 .العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة كادلاجستري   شللؤة احلسنةاحلاجة  الدكتوراة .2
على البحث ، ادلشرف جيستريعبد احلميد ادلا زلمد احلاج الدكتور مساحة .3

فلو مين خالص الشكر و  توجيهاتو القيمة وإرشاداتو الوافرة يف كتابة ىذا البحث.
 التقدير ومن اهلل عظيم الثواب و اجلزاء.

األستاذ سيف ادلصطفى ادلاجيستري واألستاذ توفيق الرمحن ادلاجيستري  مساحة  .4
 ا.جزاكما اهلل خري اللذان قد ساعدين يف إمتامو  و الكتاب الدراسياللذان حّكما 



 ه

 

خاصة لوالدي و جّديت الكرمية  األحّباء وعائليت لوالدي الوافر الشكر وجزيلة .5
فلو مين خالص حضنتين منذ صغاري احلاجة سلزونة و سّيدة ساتوما اليت قد 

  اهلل عظيم الثواب و اجلزاء. الشكر و التقدير ومنّ 
الرتبية و إعداد كلية العلوم األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية   .6

األساتيذ ، و االنجمبموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  امعةجب ادلعلمني
 باسوروان. –مبعهد سلفية بباصليل  واألستاذات

على   1100 /1101زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية العام اجلامعي   .7
 تشجيعهم فجزاىم اهلل.

 سونان معهد يف ادلشرفات و ادلشرفني و ادلربيات و ادلربني و األساتيذة مجيع .8
سيت و فطرية الزكية ومفتوحة و  ألفي عالية و صاحبيتلق خاصة االنمب العايل أمبيل
 .رزقي عملية و زونا رمحينو رمحة 

 خيتألسائر زميلي وأصدقائي وكّل من ساعدين يف إخراج ىذا البحث خاصة  .01
فلهم خالص الشكر والتقدير ميلة ليلة اجلو  ةشهر بنو العبقرية وعلمى فهمي عزيز 

 يل يف امتام ىذا البحث. مو جزاكم اهلل خريا على تشجعهالعظيم 
 .فواحدا واحدا امسو ذكرأ مل ودلن .00

 أن اهلل عسى. ومقاصدىم أعماذلم وخلوص حسن على اجلزاء خري اهلل جزاىم
 رب يا آمني عامة، القارئني ولسائر خاصة للباحثة نافعا البحث ىذا جيعل

 .العادليــن
 م 1102 أبريل 12ماالنج،       

 باحثةال
 

 أنا ثريّة العائشة       
 01041185رقم التسجيل :       



 و

 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

  كلية العلوم التربية و إعداد المعلمين  
 1720،031434، الهاتف 22004، دينويو ماالنج 01شارع غاجايانا 

 حجة استشارة المشرف
 أنا ثرية العائشة :  اسم

 01041185:  رقم التسجيل
على أساس مدخل التعليم  دلادة اللغة العربية الكتاب الدراسي: تطوير  عنوان

  –كاصلاران   –مبعهد مفتاح العلوم ادلدرسة الدينية والتعلم السياقي يف 
 ماالنق. –كوندانج لكي 

 الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد ادلاجيستري:   اإلشراف

 
 المعرفة

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 مملوءة الحسنة الماجستير
 

05324104111174110 

 الرقم التاريخ الوصف التوقيع
 0 4107سبتامبير  0 الموضوع 
 4 4107سبتامبير  00 الباب األّول 
 7 4102فبرايير  7 الكتاب المطّور 
 2 4102فبرايير  41 البيانات 
 0 4102ماريس  44 الباب الرابع –الباب الثاني  
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  إعداد المعلمينكّلية علوم التربية و 
 تعليم الّلغة العربية قسم

 

 المشرف تقرير
احلمد هلل رب العادلني و الصالة و السالم على أشراف األنبياء و بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

 ادلرسلني و على الو و صحبو أمجعني.
 بعد االطالع  على البحث العلمي الذي حضرتو الطالبة

 أنا ثريّة العائشة:  اسم
 01041185:  رقم التسجيل

على أساس مدخل التعليم والتعلم  دلادة اللغة العربية تطوير الكتاب الدراسي:   عنوان
كوندانج   –مبعهد مفتاح العلوم كاصلاران ادلدرسة الدينية يف  (CTL) السياقي

 ماالنق. –لكي 
بعض وأدخلنانظرنا قدوافق ادلشرف على تقدميو إىل رللس مناقشة البحث. 

 ادلناقشة فاءشروطيالستالالزمة ليكون على الشكل ادلطلوب  واإلصالحاتالتصحيحات 
 يف قسم تعليم اللغة العربيةالرتبية والتعلم يف كلية  سرجاناالمتام الدراسة واحلصول على درجة 

 م 1103 -1102 الدراسية للسنة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسالم

 
 1103أبريل  12،مباالنج ارير تق

 ادلشرف

 
 عبد احلميد ادلاجيستري الدكتور زلمد

 086211100887120111رقم التوظيف: 



 ح

 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 إعداد المعلمينكّلية علوم التربية و 
 تعليم الّلغة العربية قسم

 

 لجنة المناقشة تقرير
 الطالبة: قد أجريت ادلناقشة على البحث اجلامعى الذي قدمتو

 أنا ثريّة العائشة  :   سماال
 01041185 :  القيد رقم

 على أساس مدخل التعليم والتعلم  دلادة اللغة العربية تطوير الكتاب الدراسي :   ادلوضوع
كوندانج لكي   –مبعهد مفتاح العلوم كاصلاران ادلدرسة الدينية يف  (CTL)السياقي 

 ماالنق. –
  كلية العلوم الرتبية و إعداد ادلعلمنيعلى درجة سرجانا يف  وقررت جلنة بنجاحها واستحقاقها 

 .يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة: 

     الدكتور زيد بن مسري ادلاجيستري 0
085413120887120111رقم التنظيف :    ) _____________ ( 
     الدكتور دانيال حلمي ادلاجيستري 1

 ) _____________ ( 087112211116010112رقم التنظيف :  
  الدكتور زلّمد عبد احلميد ادلاجيستري 2

 ) _____________ ( 086211100887120111رقم التنظيف :  
 

1103أبريل  12تقريرا مباالنج،   
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 الدكتور احلاج نور علي ادلاجيستري
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 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  كلية العلوم التربية و إعداد المعلمين
 تعليم الّلغة العربية قسم

 

  كلية العلوم التربية و إعداد المعلمينموافقة عميد  
 

قد استملت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي 
 ألفتو الطالبة:

 أنا ثريّة العائشة :   سماال
 01041185 :   رقمالقيد
تطوير الكتاب الدراسي دلادة اللغة العربية على أساس مدخل التعليم  :  ادلوضوع

يف ادلدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاصلاران  (CTL)والتعلم السياقي 
 ماالنق -كوندانج لكي   –

يف قسم التعليم اللغة الرتبية والتعلم كلية إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف  
 م 1103 – 1102للسنة الدراسية  قموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنالعربية جبامعة 

 
 

 1103أبريل  12،قمباالن ارير تق
  الرتبية و إعداد ادلعلمنيكلية       
 
 

 الدكتور احلاج نور علي ادلاجيستري
 08541312088720111رقم التوظيف: 

 



 ي

 

 وزارة الشؤون الدينية
 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك 

  كلية العلوم التربية و إعداد المعلمين
 تعليم الّلغة العربية قسم

 

 رئيسة قسم التعليم اللغة العربية موافقة
 

قد استملت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي 
 ألفتو الطالبة:

 العائشةأنا ثريّة  :   سماال
 01041185 :   رقمالقيد
تطوير الكتاب الدراسي دلادة اللغة العربية على أساس مدخل التعليم  :  ادلوضوع

يف ادلدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاصلاران  (CTL)والتعلم السياقي 
 ماالنق -كوندانج لكي   –

يف قسم التعليم اللغة الرتبية والتعلم كلية إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف  
 م. 1103 -1102للسنة الدراسية  قالعربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 
 

 1103ابريل 12 ،قاالنمب ارير قت      
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية      

 
 

                
      مملوءة الحسنة الماجستير

 

05324104111174110 
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 إقرار الطلبة
 
 :أدناه وبيانايت كاآليتادلوقع أنّ 
 أنا ثريّة العائشة:  سماال
 0122185: القيد رقم

 ماالنق -كوندانج لكي   –كاصلاران :   العنوان
 

أقرر بأن ىذه البحث التكميلي الذي حضرتو لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم 
الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج اللغة العربية كلية 

 حتت عنوان:

على أساس مدخل التعليم  لمادة اللغة تطوير الكتاب الدراسي
 بمعهد مفتاح العلوم المدرسة الدينية في  (CTL)والتعلم السياقي 

 ماالنق -كوندانج لكي   –كانجاران 
و إذا ادعى أحد استقباال أنو من تأليفو و تبني أنو فعال ليس من حبثي فأنا أمحل على 

جامعة موالنا ذلك، و لن تكن ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 
 1103أبريل  3 ،قماالن

 الكاتبة
 
 

 أنا ثريّة العائشة
 01041185رقم التسجيل 

   



 ل

 

 مستخلص البحث

تطوير الكتاب الدراسي دلادة اللغة العربية على أساس مدخل ، 1103شة ، ئة العاأنا ثريّ 
  –يف ادلدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاصلاران  (CTL)التعليم والتعلم السياقي 

  ادلاجيستريالدكتور زلمد عبد احلميد ، ادلشرف:  ماالنق -كوندانج لكي 

  (CTL)مدخل التعليم والتعلم السياقي ، الكتاب الدراسي: تطوير  الكلمات األساسية

 –كاصلاران   للبنات مفتاح العلومعهد مبادلدرسة الدينية  يفتعليم اللغة العربية إن 
. ولكن رلال اللغة العربيةأنشطة يرقي الطلبة يف  ىحدإ ماالنق  –كوندانج لكي 

يف   ميلون عن الربنامج، كما أهنم يشعرون بأن ادلواد ادلعدة غري جذابة و ادلتعلمات
و  ،غري قابلة للتعبري عن أنفسهم ألهنا مل تتناول بيئتهم الكتاب الدراسي ادلستخدم

 ادلتعلماتاليت تشجع  ومل تكن فيها الصور  فيها تركز يف مهارة الكتابة والقراءةالتدريبات 
 .تعليم اللغة العربية يف

 تطـــويريـــتم كيـــف ىـــذا البحـــث ىـــي:  ســـئلة و مـــن ادلشـــكالت الســـابقة وضـــعت أ 
 ؟،(CTL)على اساس مدخل التعليم والتعلم السياقي  دلادة اللغة العربية الكتاب الدراسي

سـاس مـدخل التعلـيم والـتعلم السـياقي أعلـى كيف أراء ادلتعلمات عن الكتاب الدراسي و  
(CTL) علـى اسـاس مـدخل التعلـيم  دلـادة اللغـة العربيـة الكتـاب الدراسـيوما خصائص  ؟

 .  ؟(CTL)والتعلم السياقي 
البحث و و منهجو منهج الكمي. و مدخل ىذا البحث  باستخدام مدخل 

 التحليل( 0الذي يرتكب من  . (Research and Development Method) التطويري
أما رلتمع ( اإلصالحات. 4 التقومي( 3( تصميم الكتاب الدراسي 2 التخطيط (1 ،

مبعهد مفتاح العلوم  ادلدرسة الدينية يف  متعلمات فصل اإلعدادمن  البحث فيتكون 
م، وكان عددىّن  1103 -1102ماالنق سنة الدراسية  –كوندانج لكي   –كاصلاران 

 .( ادلقابلة2و  ( االستبانة1( ادلالحظة و 0. و من األدوات اجلمع جلمع البيانات: 07



 م

 

أما نتائج ىذا البحث إن استخدام الكتاب الدراسي على أساس مدخل التعليم 
ىذا  و يؤثر  يف صلاح تعليم و تعلم اللغة العربية. ميكن استخدامو ( CTL)والتلعم السياقي 

من أبواب الكتاب ادلطور كما ظهر من نتيجة اإلستبانة بعد أن جربت فيو الباحثة بابا 
% 83وتدّل . يف فهم ادلادة هنّ يسهل سي ادلطورالدرا الكتاب أّن  ة% متعلم83تدّل :

 ة% متعلم76أّن الكتاب الدراسي يشجعهّن يف تعليم اللغة العربية. تدّل  ةمتعلم
أّن اللغة ادلستخدمة يف  ة% متعلم77يشجعهّن يف استالء ادلادة وتفهيمها. وتدّل أيضا 

اإلصطالحات ادلستخدمة فيها أّن % متعلمة 83الدراسي سهولة. و تدّل الكتاب 
يشعرون أّن ىذا الكتاب الدراسي مهم الستعاب  ة% متعلم83سهولة أيضا. تدّل 

 % منهّن يشعرن أن يستطيعن أن يطبقنها يف حياهتم اليومية. 011الدرس. و تدّل 
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ABSTRACT 
Aisyah, Ana Suroyatul 2014, the development of textbook based on Contextual 

Teaching and Learning (CTL) for students of Miftahul Ulum Islamic Boarding 

House, Ganjaran – Gondanglegi – Malang. The advisor Dr. H. Muhammad Abdul 

Hamid 

 

Keywords: the development of textbook, Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

 

 Study of Arabic in Miftahul Ulum Islamic boarding house - Ganjaran – 

Gondanglegi – Malang is an activity for increasing the student’s ability in 

mastering Arabic.  But, in the fact, the students do not have spirit to join this 

activity because the material of the textbook is difficult to understanding. It is 

because the materials are not related to their environment and the exercises of the 

textbook more focus on reading and writing. Moreover, the textbook that available 

is also uncolored. So that, it cannot motivate the students for studying Arabic. 

From those problems, the research problem of this research are: 1). How to 

develop a textbook based on Contextual teaching and Learning (CTL) in Miftahul 

Ulum Islamic boarding house- Ganjaran – Gondanglegi – Malang?. 2). What is 

the opinion of the students about a textbook based on Contextual teaching and 

Learning (CTL)?. 

The researcher use descriptive quantitative approaches with research and 

development method (R & D) that consists of five steps, those are: 1. Analysis 

potency and problem, 2. Design, 3. Organizing and writing, 4. Evaluation, 5. 

Design revision. The population of this research is all of the students of I’dad in 

Miftahul Ulul Islamic boarding school. There are 18 students. The instrument of 

this research is observation and questionnaire. 

 The result of this research show that the using of the textbook based on 

Contextual Teaching and Learning (CTL) can be used as guiding book for the 

students and affect the success of learning Arabic. It can be seen from the 

questionnaire that given by the researcher to the students after trying to teach one 

chapter of the textbook, it is 94% students said that this textbook is easy to be 

understood. 94% students said that this textbook invites them to study Arabic.  

78% students said that the picture and examples in this textbook support them in 

mastering Arabic. 88% students said that the language that is used in this textbook 

is easy to be understood.94% students said that the textbook is important in 

learning process. And 100% students said that this textbook is easy to be practiced 

in their life.  
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ABSTRAK 
 

Aisyah, Ana Suroyatul 2014, Pengembangan buku ajar berbasis contextual 

Taching and learning (CTL) untuk madrasah diniyah pondok pesantren miftahul 

ulum, ganjaran – gondanglegi- malang. Pembimbing Dr.H. Muhammad Abdul 

Hamid, MA. 

 

Kata Kunci: pengembangan buku ajar, Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren miftahul ulum ganjaran –

gondanglegi- malang merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkankemampuan berbahasa santri, khususnya dalam bidang bahsa arab. 

Akan tetapi pada kenyataannya santri merasa tidak semangat dan bosan dalam 

mengikuti kegiatan ini, karena materi yang disajikan dalam buku ajar belum bisa 

menyatu dalam diri dan pikiran mereka. Hal  ini disebabkan karna materi 

pembelajaran tersebut tidak menyajikan materi yang sesuai dengan lingkungan 

mereka. Dan latihan yang disajikan cenderung pada kemahiran membaca dan 

kemahiran menulis. Selain itu adanya buku ajar yang tidak berwarna dan gambar 

yang merangsang santri untuk semangat mempelajari bahasa arab. 

Dari permasalahan diatas maka peneliti meletakkan Rumusan masalah yaitu: 

1) bagaimana cara mengembangkan buku ajar bahasa arab berbasis contextual 

Taching and Learning (CTL) di madrasah Diniyah pondok pesantren Miftahul 

Ulum Ganjaran – Gondanglegi – Malang? 2) bagaimana pendapat para santri 

mengenai buku ajar bahasa arab berbasis contextual Taching and Learning 

(CTL)? 3) Apa saja kekhususan bukuajar bahasa arab berbasis contextual Taching 

and Learning (CTL) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan 

metode penelitian dan pengembangan (R & D) yang terdiri dari 5 langkah, yaitu: 

1) Analisis, 2) perancangan, 3) penyusunan dan penulisan, 4) Evaluasi 5) Revisi 

Desain. Populasi dari penelitian ini meliputi semua santri kelas I’dad di 

madarasah diniyah pondok pesantren Miftahul Ulum  yang berjumlah 18 orang. 

Adapun instrumen penelitian adalah: observasi dan angket. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar berbasis 

Contextual Teaching and Learning ini bisa dijadikan buku ajar dan berpengaruh 

dalam keberhasilan pembelajaran bahasa arab. Ini dapat dilihat dari angket yang 

diberikan peneliti kepada para santri setelah peneliti mencoba mengajarkan satu 

bab dari buku ajar tersebut,yaitu: 94% santri menyatakan bahwa buku ajar 

memudahkan mereka memahami materi pelajaran. 94% santri menyatakan bahwa 

buku ajar menantang siswa dalam mempelajari bahasa arab. 78% santri 

menyatakan adanya ilustrasi, gambar dan contoh mendukung siswa untuk 

menguasai materi pelajaran. 88% santri menyatakan bahasa yang digunakan 

dalam buku ajar mudah dipahami. 94% santri menyatakan istilah yang digunakan 

dalam buku ajar mudah untuk dipahami. 94% santri menyatakan bahwa buku ajar 

penting untuk menguasai pembelajaran. Dan 100% siswa menyatakan bahwa 

buku ajar ini memudahkan mereka untuk mempraktekan pelajaran kedalam 

kehidupan sehari-hari.  
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التمريناتنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن  51  01 
الدليلنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن  51  00 



 ر

 

تدقيق ادلادةنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن  52  01 
اللغةنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن  53  02 
التمريناتنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن  54  03 
تصميم الكتابنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن  56  04 
 05 نتائج تصديق الكتاب الدراسي عن منافع الكتاب 57
من إستبانات ادلتعلماتنتائج تصديق الكتاب الدراسي  61  06 
سهولة استعمال الكتابنتائج عن  62  07 
يشجع ادلتعلمات يف تعليم ادلادة الذي الكتاب الدراسينتائج  63  08 
يف كفاءة ادلتعلمات التصوير و الصور و األمثلةفعالية نتائج  64  11 
سهولة اللغة ادلستخدمة يف الكتاب الدراسينتائج عن  65  10 
الكتابسهولة فهم اإلصطالحات ادلستخدمة يف نتائج عن  66  11 
نالستعاب الدرس الدراسي مهم عن الكتابنتائج  67  12 
ادلادة يف الكتاب الدراسي يشجع ادلتعلمات لتطبيقهانتائج عن  68  13 

 قائمة المالحق
  موضوعال رقم
  الكتاب الدراسي ادلطور 0
  ورقة ادلالحظة للتعليم 1
  االستبانة للطالبات بعد تطبيق ادلواد اجلديدة 1
  استبانة نتائج تصديق ادلواد التعليمية 2
  استبانة نتائج تصديق تعليم اللغة العربية  3
  يف معهد مفتاح العلوم تعليم اللغة العربية معلمةاستبانة نتائج  4
  الوثائق 5



 ش

 

   



1 

 

 الفصل األول  

 اإلطار العام و منهجية البحث

 
 اإلطار العاماملبحث األول: 

 مقدمة -أ

ال شّك أّن اللغة العربية هي لغة مشهورة ببديع أسلوهبا ومعانيها، وإهنا لغة 
علمها تال ي العربية  القرأن الكرمي ولغة سّنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسّلم. اللغة

هذه اللغة إىل مجيع أهناء العامل. فلذلك  تولكن قد نشر الناس يف العرب نفسها، 
فهم تسهيل ل والقواعد الدالئل افيه اليت  أّلف العلماء السلفون أو احلاضرون الكتب

واملواد  ،ةدراسي مادةرس ااملد هد أواكتب يف املعال ههذ تستخدماالعربية. و  اللغة
يف تنفيذ أنشطة التعليم ني تعلمملساعدة امل هاماستخداكن مت يتاملواد ال يه ةالدراسي

يف حتديد املواد الدراسية وتطويرها بطريق  يأن يكيف نيمتعلموالتعلم.  ميكن لل
التكييف عن طريق تكييف املواد الدراسية من املصادر املوجودة بالتغيري  وفقا 

  1باحلاجات.

روضة رللة اوأوىل يع ى مرللة امل منذمنذ الصغار،بدأ تعليم اللغة العربية 
يف تعليم اللغة العربية  ةهمّ ماوأطفال. وكان الكتاب الدراسي عنصر من عناصر 

هو وسيلة من  الكتاب الدراسيوالوسيلة أو غريها. و  ةسرتاتيجياالسوى الطريقة و 

                                                           
تطوير مواد تعليم اللغة العربّية لتعليم مهارة القراءة ملستوى املبتدئ يف مركز تعليم اللغة اوأجنبّية الّتابع للمعهد االسالمي  .2012 .امحد فهمي الرّازي، فخر 1 

 (2112سبتمبري  22)    ilmiah.um.ac.id-http://karyaمباالنج  الّسلفي مفتاح اهلدى 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/
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الكتاب و  2.باختالف املرالل التعليمية اختتلف أمهيتهاليت  وسائل تعليم اللغة
 االتعليم فقط، بل يستطيع أن يدافع الطالب ليتعلمو غ مادة يبلتاجليد ليس ل الدراسي

،  شكال متنوعةيف إندونيسيا  ةالكتب التعليمي تونشاط. وانتشر  اللغة العربية جبدّ 
الكتاب كثيفة كانت أو رقيقة و ملونة كانت أو غامقة. وال شّك أّن مظهر 

 م.يف التعلّ  نيتعلمتشجيع املمن  كثريا  يؤثر فيه الدراسي

ملدرسة الدينية لتعليم العلوم الدينية و اللغة العربية، وكثري من املدرسة تعرتف أّن ا
 ا أو مظهرها.هتمن جهة ماد مهملة،كانت  هافي التعليمتقيم يف املعاهد، ولكّن 

غري متساو باالهتمام باملدرسة الرمسية ملدرسة  الدينية ابهتمام  اال وأنّ  يكونوهذا 
دولة واحلكومة  هلا، االهتمام من ال حمدودهلا. وهذا يعرتف من  ولو كانت التجديد

الكتب  ، مثل2و كذا قلة الوسيلة التعليمية ال صرالة للمتخّرجني و اخلدمة فيها
غري ملّون وليس التجديد ملادة قراطيسه وأّن  ةغري جذاب افيه املستخدمة ةالدراسي

يشعرون مبلل الستخدامها  يف  تعلمنيوهذا يسبب امل،فيها اتيجيةواالسرت  التعليمية
 . التعلم

ملادة اللغة  الكتاب الدراسيتتطوير ل نشأت فكرة هذا البحث إضافة على ذلك
كوندانج   -يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم للبنات كاجناران اجلذاب العربية
اللغة العربية ليحبنها ويتعلمنها جبد وسرور،  متعلماتو تدفيع  ماالنق –لكي 
 يف أيّامهم طباقهاتلتسهيل يف املعهد،  تعلماتامله البالثة وفقا بسياق لياة توصمم
وقجمت البالثة البحث العلمي حتت املوضوع "تطوير الكتاب الدراسي  .اليومية

                                                           
 91م، ص. 1891لبنان،  -جودت الربكي، طريق تدريس اللغة العربية، دار الفكر املعاصر بريوت2 

3 Departemen Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, (Jakarta: Departemen Agama RI 2003), hal. 26 
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 -كوندانج لكي-ان ملادة اللغة العربية يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاجنار 
 ماالنق" لالّ للمشكالت السابقة. 

 

 مشكلة البحث -ب
 يف هذا البحث تريد البالثة إلجابة السؤال كما يلي:    

مدخل على أساس  ملادة اللغة العربية الكتاب الدراسي تطويريتّم كيف  .1
يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاجناران  CTL)التعليم والتعلم السياقي 

 ؟ماالنق -كونداغ لكي   –
على أساس  ملادة اللغة العربية الكتاب الدراسيعن  تعلماتامل آراء كيف .2

يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم  CTL)مدخل التعليم والتعلم السياقي 
 ؟ماالنق -كونداغ لكي   –كاجناران 

مدخل التعليم على أساس  ملادة اللغة العربية الكتاب الدراسيما خصائص  .2
  –يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاجناران  (CTL)والتعلم السياقي 

 ؟ماالنق –كونداغ لكي 
 

 أهداف البحث -ج

مدخل التعليم على أساس  ملادة اللغة العربية تطوير الكتاب الدراسيملعرفة  .1
  –درسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاجناران امليف  (CTL)والتعلم السياقي 

 ماالنق. –كونداغ لكي 
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على أساس  ملادة اللغة العربية الكتاب الدراسي عن تعلماتاملأراء  ملعرفة  .2
يف مدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم   (CTL)مدخل التعليم والتعلم السياقي 

 ماالنق. –كونداغ لكي   –كاجناران 
مدخل التعليم على أساس  ملادة اللغة العربية الكتاب الدراسيملعرفة خضائص  .2

  –يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاجناران  (CTL)والتعلم السياقي 
 .ماالنق –كونداغ لكي 

 

 أمهية البحث  -د

اللغة  البالثة ومعلمني ترأت البالثة أن هذا البحث ذو مهة كبرية لد
وممن يقرأ هذا  .العربية والطالب الذين يتعلمون اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 البحث العلمي من حميب اللغة العربية من نالية النظرية والتطبيقية.

من النالية النظرية، يرجى هذا البحث العلمي أن يكون مفيدا إلعطاء 
 يف تعليم اللغة العربية ساعد الطالب يالذي  الكتاباملعلومات اجلديدة يف وجود 

. وأن يزيد أيضا خزائن العلوم واملعارف خاصة يف اإلعداديةخاصة يف املرللة 
 عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها.

مفيدا يف  ومن النالية التطبيقية، يرجى يف هذا البحث العلمي أن يكون
ويرجى أن تستفيد للمدرسة ة العربية وتعلمها لغري الناطقني. حتسني تعليم اللغ
من نتيجة هذا البحث العلمي لىت يكون تعليم اللغة  إلبتدائيةخاصة يف املرللة ا

 جيدا وممتازا. و أمهية اوأخرى أن هذا البحث : العربية تعليما
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للطالب : يرجى الكتاب يسهل الطالب يف فهم املادة اللغة العربية  .1
 دا. لىت حيصل تعليم اللغة العربية تعليما جي

 املواد الدراسية نتجي أن هذا البحث العلميترجى البالثة للمعلم :  .2
  يف مستوى اإلعدادية املعهد مفتاح العلوم  يف تعليم اللغة العربيةل

 ويسهل املعلم ليفّهم الطالب يف تعليم اللغة العربية.

العبارة و الفكرة  تكونهذا البحث العلمي البالثة  ورجتللبالث :  .2
 .تعليم اللغة العربيةال البحثاجلديدة يف 

مواد الدراسية ملدرسة هذا البحث العلمّي حيصل ترجو  للمدرسة : .4
 .اإلبتدائية مبعهد مفتاح العلوم

 

 حدود البحث – هــ

 بعد أن قدمت البالثة أسئلة البحث، ميكن أن يضع لدود البحث التالية :

 : احلدود املوضوعية .1
على أساس  ملادة اللغة العربية الدراسيتطوير الكتاب هذا البحث مبوضوع 

يف مدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم     (CTL)مدخل التعليم والتعلم السياقي 
حبث البالثة استخدمت ويف هذا البحث كاجناران كونداغ لكي ماالنق. 

  .التطويري
 
 



1 

 

 
 

 احلدود مكانية :  .2

 –كونداغ لكي   –كاجناران للبنات   يف الفصل اإلعداد مبعهد مفتاح العلوم 
 .ماالنق

 احلدود الزمانية:  .2
 ـم 2112 – 2114البالثة زمن البحث، يف السنة  لددت

 

 حتديد املصطلحات – و

  املصطاللات املتعلقة بعنوان البحث اليت تشرلها البالثة فيما يلي: توجد
 تطوير -1

إذ ال   4.اآلثار على جهاز جديد إلنشاء املعرفة اليت تنطبق عمليةالتطوير 
حيذف يف التطوير اوأشياء املوجودة قبله بل يضاف غليه مرو بعد ةرة ليكون 

 أكمل و ألسن.
 الكتاب التعليمي -2

أّن الكتاب هو الورقات املطبوعات   (oxford)يعترب يف معجم أكسفروت 
  5كانت أو الفارغات اليت جتلد ويعطي فيه الغطاء.

والكتاب كوسيلة التعليمية هو الكتاب الذي فيه العلوم الذي لصل من حتليل  
 1املناهج بشكل املطبوع. 

                                                           
4 Nusa, putra, Research & Development, cetakan ke1 (Depok: RajaGrafindo.2012) hlm. 68 
5 Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,cetakan III (Jogjakarta:DIVA 

Press 2012) hlm 166 
6 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. (padang: @kademia, 2013) hlm. 5 
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يف تعلمهم، ويكون الكتاب دافعا  التلميذاتشيء حيتاج إليه الكتاب الدراسي
 لعملية التعلم والتعليم يف فصوهلم.

   (CTL)مدخل التعليم والتعلم السياقي  -3
 CTL/ Contextual Teaching and)مدخل التعليم والتعلم السياقي 

Learning)  اخلطّة اليت تساعد املدرس ليعلق املواد الدراسية باوألوال يف لياة
  7الطالب ويدفعهم إىل جعل العالقة بني املعرفة والتطبيقها يف لياهتم اليومية.

 املدرسة الدينية -4
 . 9تتعلم تقليدية عن علوم الدينية للمتعلمنياملدرسة اليت املدرسة الدينية هي 

 ملعهدا -5
املعهد اصطاللا مؤسسة التعليم اإلسالمي،  الذي يسكن فيه الطالب 
ليتعلمون الكتب الكالسيكيات والكتب العامة،  إلستالء علم الدين تفصيليا 

  8و ملمارسته بتأكيد اوأخالق يف لياهتم اليومية.
 

 الدراسات السابقة – ز

 ا البالثة هي مما يلى:هتالدراسات السابقة اليت وجد

( عن تطوير وسيلة 2112، البحث العلميالبحث الذي كتبه عبد هللا عبيد ) .1
تعليم اللغة العربية باستخدام "باور بونت" لطلب املدرسة اإلبتدائية . وأهداف 

                                                           
7 Trianto, mendesain model pembelajaran inovatif-proresif.. (Bandung: Kencana prenada media 

group, 2010) hlm. 104 
8 Kementrian Agama, opcit, hal.23 
9 The great ank, pengertian pondok pesantren, (http://tsalmans.blogspot.com, di akses 23 

september 2013) 

http://tsalmans.blogspot.com/
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لبحث ملعرفة جناح استخدام "باور بوينت " يف تعليم اللغة العربية لطالب ا هذا
بتدائية اإلسالمية بتوبان. ويستخدم املدرسة "هنضة الصبيان" االالفصل الرابع من 

البحث ا البحث املنهج التجرييب باملدخل الكيفي. ونتيجة هذا البالث يف هذ
املدرسة "هنضة الربنامج فعال لتعليم اللغة العربية يف الفصل الرابع من ا هي أّن هذ

 ستبانة.، وذلك بالنظر إىل أجوبتهم يف االبتدائية اإلسالمية بتوبانالصبيان" اال
( عن تطوير 2112، البحث العلميالبحث الذي كتبته زهريين فردوس املكرمة ) .2

تعددة للمبتدئني )حبث تطويري وسائل تعليم اللغة العربية على ضوء الوسائط امل
ا " اإلبتدائية اإلسالمية بسنجاساري ماالنج(. وأهداف هذ2يف مدرسة "املعارف 

 البحث هي:
 وسائط املتعددة لملعرفة تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على ضوء ا

 للمبتدئني.
  ملعرفة وسائل تعليم اللغة العربية على ضوء اوسائط املتعددة املناسسبة

 بتدئني.للم
  ملعرفة فعالية استخدام تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على ضوء الوسائط

املتعددة للمبتدئني. يف هذا البحث تستخدم البالثة البحث والتطويري 
(R&D ).مبدخل الكيفي 

 البحث فهي :ا وأما إنتاج هذ
أّن تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على ضوء الوسائط املتعددة  -

للمبتدئني ومتر بستة مرالل، منها حتليل احلاجات واملشكالت ومجع 
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البيانات وتصميم املنتج والتحكيم من اخلرباء واإلصاللات اوأوىل 
 والتجربة املبدئية.

تهم يف . وذلك بالنظر إىل أجوبلوسائل مناسبة للمبتدئنيا أّن هذا -
 ستبانة للحصول على درجة  "جيد جدا". اال

ختبار ل بالنظر إىل معدل نتيجتهم يف االأّن استخدام هذه الوسائل فعا -
 يف مستوى "جيد جدا". %89أو  89البعدي هو 

( عن إعداد املواد 2112، البحث العلميالبحث الذي كتبته ميليسا صفية ) .2
الدراسية يف تعليم اللغة العربية )بالتطبيق على قرة أعني مرللة روضة اوأطفال 
ماالنج(. يف هذا البحث تستخدم البالثة الستخدام البحث والتطويري 

(R&D)  .مبدخل الكيفي والكمي 
 وأهداف هذالبحث هي: 

  العربية بتطبيق على مدرسة قرة لوصف إعداد املواد الدراسية يف تعليم اللغة
 أعني روضة اوأطفال

  ملعرفة فعالية املواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية املصممة لتحسني تعلم
 لطالب روضة اوأطفال.

والنتيجة هلذالبحث تدل على أّن املواد دراسية تعتمد على مبادئ تعليم 
 العربية لألطفال. العربية اوأطفال تؤثر جوهريا على عملية تعليم اللغة 

( عن استخدام 2112، البحث العلميالبحث الذي كتبته أتيك ليلة الفرلة )  .4
لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف   (CTL)مدخل التعليم والتعلم السياقي 
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مدرسة سوريا بوانا الثانوية اإلسالمية ماالنج. املنهج الذي تستخدم البالثة يف 
 Quasi Experimental.لى التصميم هذا البحث هو حبث جترييب ع

 

 :  املنهجية البحثيناملبحث الثا  
 البحث نوع -1

 هو تطوير الكتاب الدراسيفالبالثة  تهنظر إىل املوضوع الذي قدم
يف    (CTL)مدخل التعليم والتعلم السياقي على أساس  ملادة اللغة العربية

البحث فنوع البحث املناسب هو  ، مفتاح العلوم املدرسة الدينية مبعهد
 هو و البحث التطويري  (Research and Development)والتطويري 

و ليحصل  لى إنتاج معني و تأثريه. عطريقة البحث املستخدمة للحصول 
اإلنتاج معني  يستعمل حبث حتليل احلاجة و لتجريب فعالية تلك اإلنتاج كي 

  11يستعمل يف اجملتمعات عامة.
 

 ارهايالبحث وعينته وأسلوب اختجمتمع  -2
جمتمع هذا البحث هو مجيع الطالب يف الفصل اإلعداد يف املدرسة 

سنة    ماالنق –كونداغ لكي   –كاجناران للبنات   الدينية مبعهد مفتاح العلوم 
  2114-2112الدراسية 

 ،Sampling jenuh  البالثة أسلوب أخذ عينة البحث تو استخدم
وأهنا تعتقد أّن هذالبحث يناسب بتلك  ةوقد اختارت البالثة هذه العين

                                                           
10 Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualiatatif dan R &D. (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 

297 
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البحث وأّن اجملتمع البحث قليل. ولذلك حيتاج اهتماما كبريا لىت أن يكون 
 اللغة العربية. املتعلمات حينب

 
 البحث أساليب -3

 ومن أساليب البحث اليت تستخدمها البالثة هي:
 املاللظة (أ

 11املعلومات بطريق ماللظة الناس أو املكان.املاللظة  هي عملية مجع 
عملية العمل أو يستعمل املاللظة إذا كان البحث يتعلق بعملية الناس أو 

 12.إذا كان املستجيب الذي ياللظ غري كبرية
للحصول على املعلومات املهمة يف امليدان لول عملية تقوم املاللظة 

 من االلتياجات أو املشكالت فيها . التعليم
 املقابلة  (ب

املقابلة هي عملية تتم بني البالث وشخص آخر أو اجملموعة ، تطرح من 
 12خالهلا أسئلة، ويتم تسجيل إجاباهتم على تلك اوأسئلة املطرولة.

يعمل الدراسة التمهيدية ليعرف يستعمل املاللظة إذا كان البالث يريد أن 
أي يعرف ألوال  ، أو إذا كان البالث يريداملسئلة اليت البد له لياللظها
  14املستجيب الذي عدده قليل.

                                                           

 84هـ. ص 14277م/2117التوزيع، و ، عمان: دار املسرية للنشر أساسيات البحث العلميمنذر عبد احلميد الضامن، 11 
12 Alfabeta,Sugiyono, op.cit, hlm.145 

 81، ص سابقمرجع ، منذر عبد احلميد الضامن  12 

14 Alfabeta,Sugiyono, op.cit, hlm.137 
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معلمة اللغة العربية يف فصل اإلعداد يف هذا البحث تقابل البالثة مع 
  .  مبدرسة الدينية يف معهد مفتاح العلوم و املتعلمات فيها

 اتاالستبان (ت

بطريق إعطاء اوأسئلة أو اوأبينة بشكل  البيانات مجعي ه اتاالستبان
يناسب إذا كان عدد  اتستبانها. االاملستجيب ليجيباملكتوب إىل 
 15 املستجيب كبريا.

وقدمت البالثة يف هذا البحث االستبانات إىل اخلرباء وكذا إىل املعلمة اللغة 
العربية يف الفصل اإلعداد يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم واملتعلمات 

 فيها.
 مصادر البيانات (4

 :وهي مايليمصادر البيانات يف هذا البحث  

 كتاب مفتاح اللغة العربية  (أ

 اخلرباء يف جمال تصميم املواد الدراسية اللغة العربية   (ب

 اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية   (ت

 
 حتليل البيانات (5

تعرف البالثة املشكلة البحث ووضعت الفرضيات ومجعت البيانات مث 
تقوم البالثة  11فحص الفرضيات وتعميم النتائج.حتليل البيانات من اجل 

                                                           
15 Ibid, hlm.142 

 21، املرجع السابق، ص الضامنمنذر عبد احلميد 16 
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غري ببتحليل البيانات من املاللظة واملقابلة. تعمل البالثة إىل دور ماللظة 
سجل تزور املوقع الذي تتم فيه املاللظة و ت، يعين املاللظة الذي ةاملشارك

ك يف اوأنشطة. كأن جتلس البالثة خلف الصف شرت تاملاللظات دون أن 
معلمة ونعمل البالثة املقابلة املباشرة إىل  17 قوم بتدوينها.تاوأنشطة و اللظ تو 

حلصول اإلعالم عن واملشكلة واحلجة وخصائص اللغة العربية يف الفصل اإلعداد
تاج البالثة استخدام مدخل الوصفي لتحليل البيانات من حت. تعلماتامل

 املاللظة واملقابلة. 
عن املواد  واملعلمة حتكيم اخلرباءاستخدمت البالثة االستبيان لتعريف 

 -كونداغ لكي   -معهد مفتاح العلوم كاجنارانيف الدراسية لتعليم اللغة العربية 
عن املواد الدراسية. فلذلك فيه  تعلماتامل آراءيف مستوى االبتدائية و  ماالنق

تاج البالثة الستخدام على مدخل الكمي لتحليل البيانات من االستبيان، حت
 19نعتمد فيه على مجع االرقام واخضاع البيانات للتحليل االلصائي.الذي 

من دراسي مئوية البالغ املواد الدراسية أو الكتاب ال نسبة وتعريف البالثة عن
 الرمز لتحليل البيانات االستبيان كما يلي:

 18تفتش البالثة نتائج االستبانة باستخدام الرموز:

 

 

                                                           

 85املرجع نفسه، ص 17 

 121املرجع نفسه، ص 18 

19 Sudjana Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004) p. 133 

P = f x 100% 

               n 
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 البيان: 

P = الدرجة للنسبة من مائة 
F = نتيجة الطلبة 
N = جمموعة نتائج الطلبة 

مدخل التعليم على أساس الكتاب الدراسي تصديق اإلستبانة يف و للحصول على نتائج 
 21 ، تعتمد البالثة على هذه املوصفات:والتعلم السياقي

 1اجلدول 
 معيار مستوى تصديق اخلرباء

 

 درجات
 التقومي

 نتيجة
 املعدلة

 البيان املستوى التقدير

ميكـــن اســـتخدامه يف التعلـــيم بـــدون  موافق جدا جيد جدا 111% - 81% 4
 تصويب

ميكـــــن اســـــتخدامه يف التعلـــــيم بعـــــد  موافق جيد 98% - 71% 2
 تصويبات حمدودة

 ال ميكن استخدامه يف التعليم غري موافق مقبول 18% - 51% 2
 ال يصح كله و يبدل غري موافق جدا ضعيف 48% - 1% 1

 

                                                           
20 Ibid.  pp. 45 
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 مراحل البحث (6

خطة  مدخل التعليم والتعلم السياقيعلى أساس  البحثستنفيذ البالثة مرالل 
أن مرالل تطوير املواد ب (Dick & Carey) ديج و كريعلى رأي مرالل لسب 
 21:،و هي كما يلياليت تركز إىل مخسة مراليل على تسع مراللالتعليمية 

  تحليلال من تتكون اوأول املرللة -1

 من التخطيط تتكون الثانية املرللة -2

 الدراسي لكتابا تأليف من تتكون الثالثة  املرللة -2

 التقومي )احملاكمة للخرباء و التجريبة امليدنية( الرابعة املرللة  -4

 .اتاإلصاللي من اخلامسة املرللة -5

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                           
21 Abdul hamid dkk, Pmebelajaran Bahasa Arab, pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan media. 

(malang: UIN PRESS, 2008) hlm. 110 

منوذج مراحل تطوير املواد التعليمية :دولاجل  

 تصميم املنتج

 

 التقومي

 

 التخطيط

 

 

 التحليل

 

 

 

 تصميم املواد الدراسية خبري -
 الدراسية

-  

 اتاإلصاللي
 تعليم اللغة العربية  خبري مادة -
-  

 التجربة امليدانية -
-  

 معلمة اللغة العربية -
-  
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 الفصل الثالث
 عرض البيانات وحتليلها

 
 حملة عن معهد مفتاح العلوماملبحث األول : 

 سيس معهد مفتاح العلوم أت .1
كوندانج لكي   –كان معهد مفتاح العلوم أحد املعهد من املعاهد بقرية كاجناران 

، طلبا منه سكان من 8491ماالنق. قد أسسه األستاذ أسعد إمساعيل يف سنة  –
 تلك القرية وغريها كي يتعّلم فيه أبنائهم.

   
 اجلغريف املعهد املوقع .2

 –كوندانج لكي   -كاجناران   قريةشارع سومرب واراس مفتاح العلوم يف  دتقع املعه
 RUاملعهد مفتاح العلوم املشهورة باسم و املسجد الشافعّية. املعهد أمام . ماالنق

IV/ PPRU IV  ّومسافتهما قريب ن من املعهد للبنني واملعهد للبناتتتكو.  
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 -كوندانج لكي   -مفتاح العلوم للبنات كاجناران  اهليكل التنظيمي للمعهد .3
 ماالنق

 أّما اهليكل التنظيمي للمعهد ما يلى:
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مؤسس املعهد
 إمساعيلاحلاج أسعد 

 مديرة املعهد للبنات
 احلاجة خمزونة خليلي

 مرّبي املعهد للبنات
 احلاج محيم خليلي

 مرّبي املعهد للبنات
 احلاج حممد خليلي

 مربية املعهد للبنات
 احلاجة لطفية حممد 

 جملس نصائج املعهد للبنات
 األستاذ أمحد يوشع نواوي

 األستاذ على مسعود
 مرأة القانتااألستاذة إين 

 األستاذة أم هانئ
 األستاذة نور فاطمة

 رائسة املعهد للبنات
 أريين هداييت

 سكراتاريس
 زهرة القرية 

 أمينة السؤون
 إين مرأة القانيتا

 قسم عبودية املعهد للبنات
 

 قسم تعليم املعهد للبنات 
 

 قسم أمن املعهد للبنات
 

 املتعلمات مبعهد مفتاح العلوم 
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 تعليم اللغة العربية يف معهد مفتاح العلوم للبنات .4
تعليم اللغة العربية مبعهد مفتاح العلوم يضغط مبهاريت يعين مهارة أّن 

القراءة ومهارة الكتابة باستعمال مدخل قواعد والرتمجة، فلذالك كانت  
ترّكز يف تعليم القواعد النحوية يف تعليم اللغة العربية سليّب اليت ّن كفائته

، وسوى ذلك الكتب العربية املستخدمة فيه هي كتب و الصرفية والرتمجة
 املطالعة. 

 
لى عالكتاب الدراسي للمدرسة الدينية إجراءات تطوير  املبحث الثاين:

 أساس املدخل التعليم والتعلم السياقي
   (Dick &Carey) و كلري جديلكملا ره    اخلمل  على املراحللاعتمدت الباحثة 

( اإلصللاحات 5 التقللو ،( 9( تلليليا الكتللاد الدراسللي، 6، التخطلليط( 2 تحليللل،ال( 8
مللن  hasil adaptasi وهللذ  املراحللل  . لتعللليم اللغللة العربيلةيف تطلوير املللواد التعليميللة 

 على اخلطوات اآلتية:يف هذ  العملية سارت الباحثة   8مراحل ديج و كري.
 

 التحليل (1
الثبات الكتاد الدراسي على أساس مدخل التعليم  األوىل هذ  املرحلة

والتعلم السياقي، فقامت الباحثة جبمع البيانات يف حتليل احلاجات و املشكات  
 فيما يلي: 

                                                 
1 Abdul hamid, opcit, hal 111 
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 نتائج املاحظة (أ
قامت الباحثة مباحظة عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة الدينية مبعهد مفتاح 

 ماالنق  ملعرفة على النقطتني: –كوندانج لكي   –العلوم كاجناران 
 املستخدمة مزاياها و نقصاها. الكتاد -
 .عملية تعليم اللغة العربية  -

 و من هذان النقطتني وجدت الباحثة البيانات اآلتية:
مه حممد عبدي راطمي له املزايا الذي صمّ  8كتاد مفتاح اللغة العربية إن   -

هل على الطلبة فهم اللغة منها: بين الكتاد تكتب باللغة الفصحى لتس
 و من نقصان هذا الكتاد بينّ   العربية، والتدريبات املستخدمة فيها كثرية.

 ملتعلماتاغامق والصور غري متلّون وهذا تؤثر جذابة القرطاس املستخدمة 
  والتدريبات املستخدمة  تركز يف مهارة القراءة والكتابة. لتعليمهم. 

الحظت الباحثة العملية التعليمية يف جمال تعليم اللغة العربية يف فصل  -
 .هاغري نشاط وغري فعلي في اتوجدت أّن املتعلماإلعداد، و 

  
 نتائج املقابلة (د

املشكات اليت يف الفصل اإلعداد ملعرفة ملعلمة اللغة العربية قامت الباحثة املقابلة 
أّن أكثر التدريبات  : ما ذكر يف نتائج املاحظة، ونتائجها ما يلىتسبب 

، لي  فيه والقراءة املستخدمة يف الكتاد الدراسي تّتجه إىل مهارات الكتابة
، وهذا يسبب نقصان فعالية املتعلمات يف الكاماإلستماع ومهارة  التدريبات ملهارة
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وصعوبة املعلمة الستخدام اسرتاتيجيات املتنوعة. وسوى ذلك  ليم اللغة العربيةتع
 لي  فيه املوضوعات املتنوعة واجلذابة. 

ير الكتاد الدراسي على أساس مدخل لذلك كتبت الباحثة موضوعا تطو 
كوندانج لكي ماالنق   –التعليم والتعلم السياقي مبعهد مفتاح العلوم كاجناران 

 .يف تعليم اللغة العربية املتعلماتمساعدة 
 التخطيط (2

قامت الباحثة حتليل احلاجات و املشكات مجعت الباحثة  بعد أن
البيانات احملتاجة. مثا اختارت الباحثة املوضوعات املتعلقة حبياة املتعلمات، 

  (CTL)ووضعت التدريبات املناسبة مبفهوم مدخل التعليم والتعلم السياقي 

 inquiryواالستعام  constuctivism: مذهب الرتكيزية الذي يتضمن 
وحتضري  learning communityواجملتمع املتعلمون  questioningواالستجواد 

 authenticوالتقييم األصيل   reflection  واالنعكاس modelingمنوذج 
assessment. 

الدراسي بعد ذلك صممت الباحثة املواد التعليمية املطورة على شكل الكتاد 
( 2( التعارف، 8الذي يتضمن على أربعة أبواد املتعلقة حبياهتّن، وهي ما يلي: 

لكّل باد التدريبات اليت تعرب إىل  ( يف املدرسة.9( يف املعهد، 6األنشطة اليومية ، 
 تدريبات اجملموعة و الفردية.

  

 تأليف الكتاب الدراسي (3
أن تيليا الباحثة الكتاد الدراسي أو الكتاد التعليمي اليت تشتمل إىل مخسة 

( 6( تيليا وكتابة األهداف الدراسية، 2( تيليا وكتابة الدليل، 8مراحل األتية: 
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( اإلهناء 5( تيليا و كتابة التدريبات، 9تيليا وكتابة الكتاد الدروس، 
(finishing) استخدمت الباحثة ،Microsoft Office Word 2007   لكتابة هذ

 الكتاد الدراسي.
 

 تيليا وكتابة الدليل .أ
ألفت الباحثة الدليل املادة الكتاد الدراسي ودليل اإلستخدام الكتاد 
الدراسي،  الدليل املادة الكتاد الدراسي الذي حيتوي على اإلستخدام كّل 

تخدام الكتاد املصادر يف الكتاد الدراسي. وكتبت أيضا الباحثة الدليل يف اس
الدراسي ملعلم ليوّجه املعلم يف استخدام الكتاد الدراسي على أساس املدخل 

 التعليم والتعلم السياقي.
هذ  صورة تصميم اإلرشادات يف استعمال الكتب و ارشادات استعمال 

 للمعلم:
 
 
 
 
 
 
 
 ارشاد استعمال الكتاب للمعلم ارشاد استعمال الكتاب 



92 

 

 كفاءة املعايري و كفاءة األساسيةتيليا وكتابة   .د
و كفاءة األساسية  (Standar Kompetensi)كتبت الباحثة كفاءة املعايري 

(Kompetensi Dasar)   .يف كل باد 
 

 
  
 
 
 
 

 
 تيليا وكتابة الكتاد الدراسي .ت

أّن أهداف تيليا الكتاد الدراسي على أساس املدخل التعليم والتعلم السياقي 
(CTL)  لفصل اإلعداد يف مدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم هي ليسهل

يف تعليم اللغة العربية و تطبيقها يف حياهتم اليومية. فلذلك ضغطت  املتعلمات
املتعّلقة بيحوال املتعلمات وبيئتهّن وهي الباحثة يف تاليا الكتاد باألبواد 

 أيضايتّم رسيت. و ( مد9( يف املعهد، 6( األعمال اليومية، 2التعارف، (8:
 بالتدريبات املتنوعة.
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 اإلهناء .ث

اإلهناء هو املرحلة االخرية من تيليا كتاد الدراسي. تؤلا الباحثة الغاف 
و مراجع  واملقدمة واحملتويات التعليمي و التيمل عن ما قد تعلم و جدول النتيجة

 الكتاد التعليمي.
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 احملاكمة للمنتج (4
إىل اخلبري يف جمال تعليم اللغة  الكتاد الدراسيباحثة نتائج تطوير قدمت ال

د او يف جمال تصميم الكتاملاجيستري  العربية  هو األستاذ سيا املصطفى
 . املاجيستري التعليمي لتعليم اللغة العربية هو األستاذ توفيق الرمحن

و أتت الباحثة باالستبانة للحصول على اإلقرتاحات و اإلضافات و 
املدخات حول الكتاد الدراسي املؤلا لتصحيحه من حيث اختيار احملتوى و 
مناسبته للمتعلمني و ترتيبهم و تتابعهم و عرقتهم و دقتهم و مشولتهم و إمكانية 

 األتية:. و حصلت الباحثة على املعلومات جمال اجلامعةتدريسهم يف 
 

 خبري تصميم الكتاب الدراسينتائج تصديق  .أ
 إىل األستاذ توفيق الرمحن الكتاد الدراسي املتطورقدمت الباحثة 

. و هو معلم يف قسم تعليم اللغة كخبري تصميم املواد التعليمية املاجيستري
الك إبراهيم اإلسامية احلكومية مباالنق. و نتيجة مالعربية جبامعة موالنا 

 ما يلي: كتاد الدراسيالتصديق 
 تعطي الباحثة املاحظة، وكل سؤال بنتيجة :

 (SS) جدا  موافق=  9
 (S)   موافق=  6
  (KS)  غري موافق=  2
 (TS)   غري موافق جدا=  8
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 أويال: تصميم الكتاب
 (1)اجلدول 

 تصميم الكتابنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 

8. 
تصميم الكتاد يستطيع أن يشجع الطلبة 

 للتعلم
    

     الكتابة يف الكتاد واضحة وسهولة للقراءة .2
     مائمة تصميم الكتاد مبرحلة املبتدئ .6
     الغاف جذاد .9

 جمموعة
   83 

83 

يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب تصميم الكتاد 
 املستوى"موافق جدا" يف العناصر التالية:يف 
 تصميم الكتاد يستطيع أن يشجع الطلبة للتعلم (8

 الكتابة يف الكتاد واضحة وسهولة للقراءة (2

 مائمة تصميم الكتاد مبرحلة املبتدئ (6

 الغاف جذاد (9

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق الكتاد الدراسي على أساس مدخل 
 ، و هو:تصميم الكتادالتعليم السياقي على حسب 
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83 X 844%  =111 % 
83 

على أساس مدخل تدل هذ  النتيجة على أن الكتاد الدراسي 
على حسب تصميم الكتاد على مستوى "موافق  التعليم والتعلم السياقي

 جدا".
 

 بياين الكتابثانيا: 
 (2)اجلدول 

 الكتاب بيايننتائج تصديق الكتاب الدراسي عن  

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     استعمال احلرف )جن  احلرف وقياسه( .8
     تصميم  .2
     األلوان و الصور يف الكتاد .6
     جمموعة األوان .9

 جمموعة
  6 82 

85 

اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب بياين الكتاد يدل 
 يف املستوى"موافق جدا" يف العناصر التالية:

 استعمال احلرف )جن  احلرف وقياسه( (8
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 تصميم (2
 األلوان و الصور يف الكتاد (6
 جمموعة األوان (9

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق الكتاد الدراسي على أساس 
 ، و هو:بياين الكتادمدخل التعليم السياقي على حسب 

85 X 844%  =46،3 % 
83 

على أساس تدل هذ  النتيجة على أن الكتاد الدراسي على أساس 
على حسب بياين الكتاد على مستوى "موافق  مدخل التعليم السياقي

 جدا".
 

 ثالثا : الوجوه
 (3)اجلدول 

 وجوه الكتابنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     اجلمل غري كثيفة .8
     وجود اجلانب الفراغ .2
     الكلمات قصرية 6
     الصور هلا املعاين .9
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     الرقم صواد  .9
     الرقم متساوق .5

 جمموعة
  3 83 

22 

 
يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب بياين الكتاد 

 يف املستوى"موافق جدا" يف العناصر التالية:
 تصميم اجلمل غري كثيفة (8
 الكلمات قصرية  (2
 الصور هلا املعاين (6
 الرقم صواد (9
 الرقم متساوق (5

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق الكتاد الدراسي على أساس 
 ، و هو:وجو  الكتادمدخل التعليم السياقي على حسب 

22 X 844%  =48،3  % 
29 

على أساس مدخل التعليم تدل هذ  النتيجة على أن الكتاد الدراسي 
 على حسب وجو  الكتاد على مستوى "موافق جدا". السياقي
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 : شكل الكتابرابعا 

 (4)اجلدول 
 شكل الكتابنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     الصفحات كاملة مائمة مبحتوى الكتاد .8
     قياس الكتاد سهل للقراءة .2
     الطباعة واضحة .6
     الكتابة دقيقة .9
     نوعية اجللد قوية .5

     سهولة الكتاد للفتح .3

 جمموعة
   29 

29 

يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب شكل الكتاد 
 يف املستوى"موافق جدا" يف العناصر التالية:

 الصفحات كاملة مائمة مبحتوى الكتاد  (8
 قياس الكتاد سهل للقراءة  (2
 الطباعة واضحة  (6
 نوعية اجللد قوية  (9
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 الكتاد للفتحسهولة  (5
وتستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق الكتاد الدراسي على أساس مدخل 

 ، و هو:شكل الكتادالتعليم السياقي على حسب 
29 X 844%  =111 % 
29 

على أساس تدل هذ  النتيجة على أن الكتاد الدراسي على أساس 
على حسب شكل الكتاد على مستوى "موافق  مدخل التعليم السياقي

 جدا".
  واإلصاحات من اخلبري األّول: 

 هناك كتابة اليت البّد أن يكرب قياس احلروف فيها.   -
 أحسن أن يكثر الكاتبة املراجع  -

 
 تعليم اللغة العربية خبري  نتائج تصديق .ب

الدراسي املطور إىل أستاذ سيا املصطفى كتاد قدمت الباحثة ال
يف قسم تعليم اللغة العربية املاجستري كخبري تعليم اللغة العربية، و هو أستاذ 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسامية احلكومية مباالنق. و نتيجة تصديق املواد 
 التعليمية كما يلي:
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 تدقيق املادةأويال: 

 (5)اجلدول 

 تدقيق املادةنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     كفاءة املعايري وكفاءة األساسيةمائمة   .8

2. 
الكتاد التعليمي حباجة   مائمة

 املتعلمات
    

     باحتياجات املادة التعليميةمائمة  .6
     منافع املواد لزيادة املعرفة .9

5. 
مائمة الكتاد باملفهوم والنظرية املازمة 

 يف جمال العلم 
    

 اجملموعة
  6 83 

84 

 تدقيق املادةيدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 
 على مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية:

 كفاءة املعايري وكفاءة األساسيةمائمة   -8
  املتعلماتالكتاد التعليمي حباجة   مائمة -2
 منافع املواد النحوية لزيادة املعرفة -6
 مائمة الكتاد باملفهوم والنظرية املازمة يف جمال العلم -9
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 و أما يف مستوى "موافق" يف العناصر التالية:
 باحتياجات املادة التعليميةمائمة  -8

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس 
 ، و هو:تدقيق املادةمدخل التعليم والتعلم السياقي على حسب 

48   X 844 %  =59 % 
24  

تدل هذ  النتيجة على أن املواد التعليمية حسب األنشطة للكتاد على مستوى 
 ".جدا "موافق

 التعليميةشرح املواد ثانيا: 
 (6اجلدول )

 شرح املواد التعليميةنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     مائمة األهداف التعليمية بشرح املادة .8
     صدق املادة التعليمية .2
     سهولة املادة التعليمية للفهم .6

9. 
باألهداف صواد ختيري األنشطة التعليمية 

 التعليم والتعلم السياقي
    

   6 82 

 85 جمموعة
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شرح املواد يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 
 على مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية: التعليمية

 صدق املادة التعليمية -8
 سهولة املادة التعليمية للفهم -2
 باألهداف التعليم والتعلم السياقيصواد ختيري األنشطة التعليمية  -6

 و أما يف مستوى "موافق" يف العناصر التالية:
  مائمة األهداف التعليمية بشرح املادة -8

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس مدخل 
 ، و هو: شرح املواد التعليميةالتعليم والتعلم السياقي على حسب 

85   X 844 %  =9339 % 
83  

شرح املواد تدل هذ  النتيجة على أن املواد التعليمية حسب 
 ". جدا على مستوى "موافق التعليمية
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 اللغةثالثا: 
 (9اجلدول )

 اللغةنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 

8. 
مائمة املفردات املستخدمة بقواعد اللغة 

 العربية
    

     سهولة اللغة املستخدمة للفهم .2

6. 
قواعد اللغة مائمة اللغة املستخدمة ب

  العربية
    

 1 6   جمموعة

 88 

على اللغة يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 
 مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية:

 سهولة اللغة املستخدمة للفهم  -8
 قواعد اللغة العربيةب مائمة اللغة املستخدمة -2

 و أما يف مستوى "موافق" يف العناصر التالية:
 مائمة املفردات املستخدمة بقواعد اللغة العربية -8

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس مدخل 
 ، و هو: يميةشرح املواد التعلالتعليم والتعلم السياقي على حسب 
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88   X 844 %  =9136 % 
82  

 على مستوى "موافق اللغة تدل هذ  النتيجة على أن املواد التعليمية حسب 
 ".جدا

  
 التمريناترابعا: 

 (8اجلدول )

 التمريناتنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 

8. 
التعليمية يف مائمة التمرينات باملواد 

 الكتاد
    

2. 
التمرينات يف الكتاد تعطي فرصة ليمهر 

 يف املادة التعليمية
    

 جمموعة
   1 

1 

يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 
 على مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية:التمرينات 

 الكتادمائمة التمرينات باملواد التعليمية يف  -8
 التمرينات يف الكتاد تعطي فرصة ليمهر يف املادة التعليمية -6
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و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس مدخل 
 ، و هو: التمريناتالتعليم والتعلم السياقي على حسب 

1   X 844 %  =111 % 
1  

على  اللغة تدل هذ  النتيجة على أن املواد التعليمية حسب 
 ".جدا مستوى "موافق

  
 الدليلرابعا: 

 (9اجلدول )

 الدليلنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 

8. 
هذا الكتاد له دليل استعمال الكتاد  

 للمعلم
    

2. 
يدل الدليل كيفية اختيار اخلطة التعليم 

 للمعلم  
    

على الدليل يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 
 مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية:

 هذا الكتاد له دليل استعمال الكتاد  للمعلم  -8
 يدل الدليل الكيفية ل -2
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و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس مدخل 
 ، و هو: الدليلالتعليم والتعلم السياقي على حسب 

1   X 844 %  =111 % 
1 
    

 على مستوى "موافق اللغة تدل هذ  النتيجة على أن املواد التعليمية حسب 
 ". جدا

 :واإلصاحات من خبري الثاين ما يلى 
جهة اليمىن إىل  الغاف لكتب تدري  اللغة العربية أحسن منتصميم  -

أن يقروا و يكتبوا من  املتعلماتاليسرى مثل الكيت العربية عادة، لكي يتعود 
 جهة اليمىن.

 ةمراجعة بعض األخطاء يف الطباعة واألخطاء النحوي -
   

 املعلمة نتائج تصديق .ج

املطور إىل معلمة اللغة العربية يف معهد  الكتاد الدراسيقدمت الباحثة 
معلمة اللغة العربية يف  يماالنق. و ه -كوندانج لكي   –مفتاح العلوم كاجناران 

فصل اإلعداد وفصل األول يف مدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم. و نتيجة 
 ما يلي: الكتاد الدراسيتصديق 
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 تدقيق املادةأويال: 
 (11اجلدول )

 تدقيق املادةنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     كمال مادة التعليمية .8
     سهولة املادة التعليمية للهضم .2
     صدق املادة التعليمية  .6

 جموموعة
  3 9 

84 
 

املادة التعليمية  يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 
 على مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية:

  سهولة املادة التعليمية للهضم -8
 و أما يف مستوى "موافق" يف العناصر التالية:

 كمال مادة التعليمية -8
 صدق املادة التعليمية -2

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس مدخل 
 ، و هو: الدليلالتعليم والتعلم السياقي على حسب 
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84   X 844 %  =83 % 
82  

 على مستوى "موافق".  اللغة تدل هذ  النتيجة على أن املواد التعليمية حسب 
 اللغةثانيا: 

 (11اجلدول )

 اللغةنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     سهولة اللغة املستخدمة  .8

2. 
مائمة املفردات املستحدمة بقواعد اللغة 

 العربية
    

 جموموعة
  6 9 

3 
على اللغة يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 

 "موافق جدا" يف العناصر التالية:مستوى 
  دمة بقواعد اللغة العربيةخمائمة املفردات املست -8

 و أما يف مستوى "موافق" يف العناصر التالية:
 سهولة اللغة املستخدمة -8

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس 
 ، و هو: اللغةمدخل التعليم والتعلم السياقي على حسب 
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3   X 844 %  =13 % 
1  

 ".جيد على مستوى " اللغة حسب  الكتاد الدراسيتدل هذ  النتيجة على أن 
 التمريناتثالثا: 

 (12اجلدول )

 التمريناتنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
      مائمة التمرينات باملادة املستخدمة .8
     التمرينات واضحةإشارات  .2
     التمريناتمتنوعة  .6

     مائمة التمرينات باملرحلة اإلبتدئية  . 9

 جموموعة
  3 1 

89 
 متريناتيدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 

 على مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية:
 املستخدمةمائمة التمرينات باملادة  -8

  مائمة التمرينات باملرحلة اإلبتدئية -2
 و أما يف مستوى "موافق" يف العناصر التالية:

 إشارات التمرينات واضحة -8
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 متنوعة التمرينات -2
و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس 

 ، و هو: التمريناتمدخل التعليم والتعلم السياقي على حسب 
89   X 844 %  =13 % 
83  

على مستوى  التمريناتحسب  الكتاد الدراسيتدل هذ  النتيجة على أن 
 ".جيد "

 تصميم الكتابرابعا: 
 (13اجلدول )

 تصميم الكتابنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 

8. 
تصميم الكتاد يستطيع أن يشجع الطلبة 

 للتعلم
    

     مائمة تصميم الكتاد للمرحلة اإلبتدائية .2
     الكتابة يف الكتاد واضحة وسهولة للقراءة .6

     الغاف جذاد . 9

 جموموعة
  6 82 

85 
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تصميم يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 
 على مستوى "موافق جدا" يف العناصر التالية: الكتاد

مائمة التمرينات باملرحلة تصميم الكتاد يستطيع أن يشجع الطلبة للتعلم  -8
 اإلبتدئية

 مائمة تصميم الكتاد للمرحلة اإلبتدائية  -2

 الكتابة يف الكتاد واضحة وسهولة للقراءة -6
 و أما يف مستوى "موافق" يف العناصر التالية:

 الغاف جذاد -8
و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس 

 ، و هو: التمريناتمدخل التعليم والتعلم السياقي على حسب 
58   X 844 %  =46 % 

83  
على   تصميم الكتادحسب  الكتاد الدراسيتدل هذ  النتيجة على أن 

 ". جدا جيدمستوى "
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 الكتاب منافعرابعا: 
 (14اجلدول )

 الكتاب منافعنتائج تصديق الكتاب الدراسي عن 

 املؤشرات رقم
 درجة التقو 

8 2 6 9 
     سهولة استخدام الكتاد يف عملية التعليم   .8

2. 
الكتاد الدراسي مهم للقدرة على مادة 

 اللغة العربية
    

 جموموعة
  3  

3 
منفعة يدل اجلدول على أن نتيجة الكتاد الدراسي املطور على حسب 

 " يف العناصر التالية:على مستوى "موافق الكتاد
 سهولة استخدام الكتاد يف عملية التعليم   -8

 الكتاد الدراسي مهم للقدرة على مادة اللغة العربية -2

و تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد يف تقوميها على أساس 
 ، و هو: التمريناتمدخل التعليم والتعلم السياقي على حسب 

3   X 844 %  =35 % 
1  

 ." جيدعلى مستوى " اللغة حسب  الكتاد الدراسيتدل هذ  النتيجة على أن 
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اإلضاحات من املعلمة تعليم اللغة واإلصاحات من املعلمة ما يلى: لي  فيها 
العربية مبعهد مفتاح العلوم كاجناران كوندانج لكي ماالنق غري أّن املعلمة ترجى 

تالية ألهنا يعتقد أّن الكتاد املتطورة سيساعد أن تزيد الكاتبة املادة للمرحلة ال
 يف تعليم اللغة العربية. املتعلمات

 
 التجربة امليدنيةد( 

و بعد احلصول على املواد املطورة و القيام بالتصحيح، قامت هبا الباحثة بتعليم 
أنتجته الباحثة من عملية  ذي اجلديد ال لكتاد الدراسيباستخدام ا اللغة العربية

دقيقة. يف هذ   95يف مدة  لقاءا واحداالتطوير. و تطبيق املواد استغرقت 
تعلمات ّم قدمت املطور مل دراسيقدمت الباحثة نفسها الكتاد ال التجريبية

 اإلستبانات يف أخري لقاء ملعرفة رأي املتعلمات عن الكتاد الدراسي اجلديد.
 
 اإلصالحات (5

بعد حتكيم اخلرباء و املعلم عن الكتاد الدراسي املتطور، فيه األشياء ينبغي عليها 
 اإلصاحات، وهي ما يلى:

 الغاف .أ
ميىن مثل الكتب الغاف املستخدم لكتاد تدري  اللغة العربية أحسن من وجهة 

 عادة. ةالعربي
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 حتسني األخطاء يف الطباعة و األخطاء النحوية .د
حّسنت الباحثة األخطاء يف النحوية، ألّن تصحيح الكتابة من جهة النحوية أو 

 الطباعة مهم جدا.
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 اجلروف و قياسهتوضيح جن   .ت
أّن هناك الكتابة الىت جت  احلروف و قياسه غري واضحة، وهذ  بسبب قياس 

 جن  احلروف صغرية. 
 
 
 
 

 
 

 املراجع كتابة .ث
ستعملها يف كتابة الكتاد الدراسي تال بّد لكاتبة أن يكتب كّل املراجع اليت 

 املتطور.
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 عن الكتاب الدراسي املتعلماتاملبحث الثالث : اراء 
 يف فصل اإلعداد بتعليم الكتاد الدراسي فيه،   قامت الباحثة التجريبية احملددة

و فيما يلي نتائج  املطور،وّزعت الباحثة االستبانة للتلميذات ملعرفة هرائهّن حنو الكتاد و 
 االستبانات:

 
 (15اجلدول )

 املتعلماتمن إستبانات نتائج تصديق الكتاب الدراسي 

 اسم التلميذات رقم
 اإلجابة عن األسئلة

1 2 3 4 5 6 9 
 ليلة الفطرية 8

4 4 3 4 4 4 4 

 ريا اريسطني 2
4 4 4 4 4 4 4 

 امسي أدفة 6
4 4 4 4 4 4 4 

 فيما أنيسة 9
4 4 4 4 4 4 4 

 نبيلة املغفرة 5
4 4 3 3 4 3 4 

 ليلية الفضيلة 3
4 4 4 4 4 4 4 

 نلنا أسىن نور هللا 3
4 4 4 4 4 4 4 

 ربيعة الدوية 1
4 4 4 4 4 4 4 

 سعيدة األلوية 4
4 4 4 4 4 4 4 

 أوليا مرضاة هللا 84
4 4 3 3 4 4 4 

 عّز فاطني 88
4 4 4 4 4 4 4 



34 

 

 ليلي املغفرة 82
4 3 3 4 4 4 4 

 ديفى عني األعني 86
4 4 4 4 4 4 4 

 دين هداية 89
3 4 4 4 3 4 4 

 لطيفة سكياين 85
4 4 4 4 4 4 4 

 دوي مشيطة 83
4 4 4 4 4 4 4 

 محرية احلسنة 83
4 4 4 4 4 4 4 

 معيشة املنورة 81
4 4 4 4 4 4 4 

 
 :SPSS ver. 16وهذا جدول نتيجة اإلستبانات للمتعلمني باستخدام 

 (16اجلدول ) 
 يف فهم املادة املتعلماتالكتاب يسهل 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.6 5.6 5.6 1 موافق 

 100.0 94.4 94.4 17 موافق جدا

Total 18 100.0 100.0  

 
 
 
 

 

6%

94%

موافق  موافق جدا
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جييب أّن الكتاد  املتعلماتنعرف من هذا اجلدول والرسم البيانية أّن أكثر 
 ة.الدراسي يسهلهّن يف فهم مادة التعليمي

 (83 اجلدول )

 يف تعليم املادة املتعلماتالكتاب الدراسي يشجع 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.6 5.6 5.6 1 موافق 

 100.0 94.4 94.4 17 موافق جدا

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

جييب أّن الكتاد  املتعلماتنعرف من هذا اجلدول والرسم البيانية أّن أكثر 
 الدراسي يشجعهّن يف تعليم مادة التعليمية.

 

6%

94%

موافق  موافق جدا
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 (81 اجلدول )

 املتعلماتيف كفاءة  التصوير و الصور و األمثلةفعالية 

 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  22.2 22.2 22.2 4 موافق 

 100.0 77.8 77.8 14 موافق جدا

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

جييب أّن وجود التصوير و  املتعلماتنعرف من هذا اجلدول والرسم البيانية أّن أكثر 
 الصور واألمثلة يف الكتاد الدراسي يشجعهّن يف تعليم مادة التعليمية.

 

 

22%

78%

موافق  موافق جدا
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 (19اجلدول ) 

 سهولة اللغة املستخدمة يف الكتاب الدراسي

 
  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11.1 11.1 11.1 2 موافق 

 100.0 88.9 88.9 16 موافق جدا

Total 18 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 
 

اللغة املستخدمة يف جييب أّن  املتعلماتنعرف من هذا اجلدول والرسم البيانية أّن أكثر 
 .التعليمية بسرعةالكتاد الدراسي سهلة للفهم حىت يستطيعن أن يفهمن املادة 

 

 

12%

88%

موافق  موافق جدا



36 

 

 (21اجلدول ) 

 سهولة فهم اإلصطالحات املستخدمة يف الكتاب

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 5.6 5.6 5.6 

4 17 94.4 94.4 100.0 

Total 18 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصطاحات جييب أّن  املتعلماتنعرف من هذا اجلدول والرسم البيانية أّن أكثر 
 بسرعة.ها املستخدمة يف الكتاد الدراسي سهلة للفهم حىت يستطيعن أن يفهمن

 
 

 

12%

88%

موافق  موافق جدا



39 

 

 ( 28اجلدوال )

  الستعاب الدرس الكتاب الدراسي مهم

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.6 5.6 5.6 1 موافق 

 100.0 94.4 94.4 17 موافق جدا

Total 18 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 

 

 

جييب أّن الكتاد الدراسي   املتعلماتنعرف من هذا اجلدول والرسم البيانية أّن أكثر 
 مهم الستعاد الدرس.

 

 

 

6%

94%

موافق  موافق جدا
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 ( 22اجلدول )

ها لتطبيق املتعلماتاملادة يف الكتاب الدراسي يشجع   

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 18 100.0 100.0 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جييب أّن املادة التعليمية يف  املتعلماتنعرف من هذا اجلدول والرسم البيانية أّن أكثر 
 الكتاد الدراسي  تشجعهّن لتطبيقها يف حياهتّن اليومية.

 
 
 

 

100%

موافق جدا
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عند  أّن تعليم اللغة العربية يدلّ السابق  البيانية من اجلدول والرسم
 مفتاح العلومعهد مب ينّيةيعين املتعلمات يف فصل اإلعداد يف مدرسة الدّ  املتعلمات

هذ  تدل من نتيجة اإلستبانة منهّن  هذا الكتاد الدراسي جيد جّدا.استخدام ب
فهم  الكتاد الدراسي يسهلهّن يف اباستخدام هذمتعلمات تدّل أّن  49%

الكتاد الدراسي يشجعهّن يف متعلمات أّن  %49. وتدّل دراسة اللغة العربية
متعلمات  %13تدّل  ألمثلةالتوضيح والصورة وا تعليم اللغة العربية، وبوجود

متعلمات أّن اللغة  %11وتدّل أيضا . يشجعهّن يف استاء املادة وتفهيمها
متعلمات أّن   %49املستخدمة يف الكتاد الدراسي سهولة و تدّل 

دّل ت ضا حىت يسهلهن يف تفهيم املادة.اإلصطاحات املستخدمة فيها سهولة أي
متعلمات يشعرون أّن هذا الكتاد الدراسي مهم الستعاد الدرس، و  49%

يطبقنها يف حياهتم اليومية ألّن املادة أن  نيستطيعمنهّن يشعرن أن  844%
ياهتن اليومية خاصة يف بيئتهّن يف حباملستخدمة يف الكتاد الدراسي متعلقة 

الستخدام  مفتاح العلوميف معهد  ةلذلك ينبغي على املعلمّ  .املعهد أو املدرسة
  –مفتاح العلوم كاجناران  عهدمبربية عاللغة ال تعليمهذا الكتاد الدراسي يف 

 ماالنق. –كوندانج لكي 
يف  لتعليم اللغة العربية فلذلك أّن هذا الكتاد الدراسي كاملواد الدراسية

 –كوندانج لكي   –كاجناران فصل اإلعداد مبدرسة الّدينية مبعهد مفتاح العلوم  
 . فيه جيد جدا والئق الستخدام ماالنق
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على أساس مدخل  ملاجة اللغة العربية خصائص الكتاب الدراسياملبحث الثالث: 
 التعليم والتعلم السياقي

على أساس مدخل التعليم ومن اخلصائص الكتاد الدراسي ملادة اللغة العربية 
 والتعلم السياقي ما يلى:

 أّن هذا الكتاد يناسب مببادئ مدخل التعلم والتعلم السياقي وهي: .8
 contrukvismeالرتكزية  مذهب .أ

 inquiri االستعام  .د
 questioningاالستجواد  .ت
 learning communityاجملتمع املتعلمون  .ث
  modelingحتضري النموذج  .ج
 reflectionاإلنعكاس  .ح
 Authentic Assesmentالتقو  األصيل  .خ

 املتعلمات اليومية حبياةتاد الدراسي يناسب كال .2
 يف كّل باد يعّد بلون خمتلاملونة، و  دراسيالكتاد ال .6
ألّن املواد التعليمية فيه الكتاد الدراسي جيعل املتعلمات أكثر فعاليا،  .9

 دفعهّن لتنظيم تعلمهّن بنفسهنّ ي
أربع مهارات وهي: مهارة االستماع ومهارة الكام  الكتاد الدراسييتكّون  .5

  ومهارة القرأة ومهارة الكتابة.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 املبحث األول : تطوير الكتاب الدراسي

 مفهوم الكتاب الدراسي وأمهيته .1
، ويشتمل الكتاب الدراسي  املواد التعليمية على درجة كبرية من األمهية

يف عملية التعليم والتعلم. وتستحيل إقامة تلك وهي عنصرا أساسي علىيها، 
، وهو أكثر املواد التعليمية سهولة يف االستخدام، وحيتوي على  6التعليمية بعدمه

 2أهداف املقرر واحملتوى والتدريبات والتقنيات واإلختبارات الذاتية.

عنصكرا أساسكيا مكن مكو كات املكنه  حهكو إ ككدى  الكتكاب الدراسكيويشككل 
ركائزه األساسية يف أّي مر لة تعليمية، حمن خالل حمتواهكا اللوكوي تتحقكأل األهكداف 
اليت تريد حتقيقهكا مكن العمليكة التعليميكة، بة كاحة إو املكو كات األخكرى للمكنه  مكن 

ية املطبوعكة. أ شطة وطرق تدريس. والكتاب الدراسي هو  وع من أ واع املكواد الدراسك
مككادة التعلككيم اسككتعماال  أهككمّ  وهككأّ  الكتككاب الدراسككي   ( Nasution)قككال  اسككوتيو  

هو أكثر املكواد التعليميكة سكهولة يف اإلسكتخدام، وحيتكوي علكى أهكداف و   3من غريه.
: 6996وقككال الوكككا  ) 4املقككرر واحملتكككوى والتككدريبات والتقنيكككات واإلختبككارات الذاتيكككة.

                                                           
1 nazri syakur, revolusi metodologi pembelajaran bahasa arab, dari pendekatan komunikatif 

ke komunikatif kambiumi, Yogyakarta: pedagogia, 2010) hal. 185 

 -اململكة الوربية -، مطبوعة ابن إز اسن سالدراسات حول إنتاج املواد التعليمية لربامج التعليم عن بعداملفتو ة،  أعضاء هيئة التدريس جبامعة القدس2 
 32م. ص.  2222إيسيسكو. 

3 Andi prastowo, opcit, hlm 166 

 32ص.  املرجع السابأل املفتو ة. جبامعة القدس أعضاء هيئة التدريس4 
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هكو الكتكاب األساسكي للطالكا ومكا يصكحبه مكن مكواد تعليميكة  الدراسكيالكتكاب ( 9
مسككككاعدة، والككككيت تبلككككخ مككككن قبككككل املتخصصككككم يف الربيككككة واللوككككة، وتقككككّدم للدارسككككم 
لتحقيأل أهداف معينة يف مقرر معم، يف مر لة معينة بل يف صخ دراسي معكم ويف 

 5زمن كحدد.

جمموعككة ااككاات الربويككة وا قككائأل أّ  املككواد التعليميككة أو املككواد الدراسككية هككي 
واملعلومكككات الكككيت يرجكككى تزويكككدها الطكككالب لكككا، واالراهكككات والقكككيم الكككيت يكككراد تنميتهكككا 
عنكككدهم، أو املهكككارات ا ركيكككة الككككيت اكتسكككبها إيّكككاهم،  يهككككدف حتقيكككأل النمكككّو الشككككامل 

 1املتكامل هلم يف  وء األهداف املقرر يف املنه .

 

 التعليميةأمّهية تطوير املادة  .2
طور، إذ تقول طّور شيئا تعين  ّوله من  طّور من ثالثي  من مصدرالتطوير 

قصدت البا ثة يف هذا الصدد بأ  كلمة "تطوير" تقابل  1طور إو طور أ سن.
Development حصل تأساليا البحث ل هو والبحث والتطويري ليزية.يجنيف اإل

إذ ال حيذف يف تطوير األشياء املوجودة قبله بل   8.جرب حعاليته اإل تاج املعم ولت
 يضاف عليه مرة بعد مرة ليكو  أكمل و أ سن.

إّ  إلعداد املواد التعليمية أمهية كبرية وأثرا عظيما يف جناح العملية التعليمية. 
إذا كا  املعلم له دور يف العملية التعليمية حإ  املتا التعليمي هو الذي جيعل هذه 

                                                           
5 Hamid, abdul dkk, op. cit.,  hlm.91 

 222، )مكة: جا عة أّم القرى، د.س( ص . املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقينم بلغات أخرى، اجمللد األولرشدي أمحد طعيمة،  6 
 159(، ص 2221الربية، ، )دمشأل: وزارة ، املعجم املدرسيحممد خري ابو  رب 1

8 Sugiyono, Op. cit, hlm 297 
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مرة بم التلميذ وبم  فسه  ىت حيصل من التعليم ما يراد. هو الوعاء العملية مست
الذي حيمل املعلومات واألراهات املراد غرسها يف التالميذ ليس حقط للتالميذ بل 

 . 9للمعلمم وغريهم أيضا، حهو ميدهم باااات وا قائأل، وهو مصدر ثقايف هلم
ه حوائده للدارس واملعلم، ومن وأّ  إعداد املواد التعليمية من جا ا وا د ل

جا ا اخر له أ راره ومساوئه على الدارس واراهاته، قد يقضر أ يا ا إذا مل يعد 
إعدادا جيدا وإذا مل يتّم اختياره وحأل مبادئ وأسس منشودة ووحأل إهداف ينشجها 

حعلى املعلم العصري أ  تكو  له قدرة يف إعداد املواد اجملتمع والّدين اإلسالمي. 
تعليمية وتطويرها، وذلك يطلا منه أ  تكو  له مصادر متنّوعة من كتا و ال

 مراجع عربية وأجنبية. 
أّما للدارس، حتطوير املادة التعليمية تكو  زيادة ملعارحهم وخااهتم يف التعلم 

 وحماحظة على الداحية لديه حيه.
 

 أسس إعداد املواد التعليمية .3
 أسس الثقافة واالجتماعية (1

إّ  اللوة عنصرا أساسي من عناصر الثقاحة، حنحن  عا عن الثقاحة بالوة، 
ميكننا أ   تحّدث باللوة مبعزل عن الثقاحة، حاللوة وعاء الثقاحة. لذالك وال 

البّد لدارس اللوة األجنبية من أ  يتعرف على  ضارة اجملتمع الذي يتكلم 
زلل بالغ ااطورة.، ومن مثّ  أحرادة تلك اللوة تعرحا كاحيا يعصمه من الوقوع يف

حإ  تعلم اللوة األجنبية هو تعّلم  ضارة أصحاب تلك اللوة. ومعىن ذلك أّ  

                                                           
 24)الرياض: دار الوا ، د.س( ص.  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةر عبد هللا الواو و عبد ا ميد عبد هللا، ص ا9 
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دارس اللوة العربية بوصفها لوة أجنبية ال يستطيع حهم مدلول املفردات واجلمل 
 مبعزل عن ثقاحة اجملتمع العريب املسلم. 

حينبوي أ  يكو  له وعند إعداد املواد كتاب لتعليم العربية لألجا ا 
طابع اجتماعي وثقايف إسالمي، مبعىن أ ّه خيدم لواتنا وثقاحتنا وذلك من خالل 

 62مراعاة اآليت:
أ  يكو  حمتواه عربيًّا إسالميًّا ، وذلك بأ  تقدم املو وعات اليت تتناوهلذه  .أ

اجلا ا بصورة  قيقية غري مشوهة، وبصورة مبسطة تعم    الدارس على 
 سالمية.حهم  قيقة اإل

ا تقاء الثقاحة العربية يف  وء  اجات الدارسم واهتمامهم من تعلم اللوة  .ب
والثقاحة ،  يث إّ  الثقاحة كثرية ومتعددة ومتشبعة، ومن الصعا أ   قّدمها  
كلها للداسم األجا ا ومن مث ينبوي أ   نتقي منها ما يتناسا مع 

 الدارسم.
 املعنوي، ومن البسيط إو املركا، التدرج يف تقدمي الثقاحة من احملسوس إو .ت

 ومن اجلزء إو الكل.
مراعاة التوريات الثقاحة واالجتماعية اليت تطرأ على ثقاحتنا، وهذا يتطلا أ   .ث

يكو  املنه  مر ًا حبيث ميكن تكييخ املو وعات مع التوريات اليت حتدث 
 داخل اجملتمع اإلسالمي.

رسي مبا يتناسا مع عمر الدارس مراعاة تقدمي اجلا ا الثقايف يف كتاب املد .ج
 ومستواه الفكري والثقايف.

  تزويد الدارسم باإلراهات اإلسالمية واإلراهات العلمية املناسبة. .ح
                                                           

 21املرجع  فسه، ص  62
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 أسس السيكولوجية )النفسية(( 2
من املعلوم أّ  املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، حهو احملور 
الذي تركز عليه، وأ ّه أوال وأخرا هو اهلدف من العملية التعليمية، حما قامت هذه 
العملية إال من أجل حتقيأل أهداف معينة لدى املتعلم، ومن مّث حإّ  معرحة 

طلبا  روريا عند إعداد حمتوى املناه  خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد م
 الدراسية. 

الشروط النفسية اليت جيا مراعاهتا عند إعداد املواد الدراسية أو الكتاب الدراسي و 
 66حهي:

 الكتاب مناسبا ملستوى الدارسم حكرياأ  يكو   -أ(
 أ  يراعي مبدأ الفروق الفردية -ب(
تنمية مبا يساعده على اكتساب أ  يشري يف الدارس التفكري ويساعد على  -ج(

 اللوة األجنبية العربية )العربية(
 أ  تبين املادة العلمية وحأل استعدادات الدارسم وقدراهتم.  -د(
أ  يشبع دواحعهم وير ى رغباهتم ويناسا ميوهلم، مبعىن أ  يدرس أ  يعرف  -(ھ

 امليول والدواحع العامة للدارسم الذين يبلخ هلم الكتاب.
كو  املبلخ على علم خبصائص الدارسم النفسية، وأ  يعطي مبا أ  ي -و(

يناسا هذه ااصائص، كما عليه أ  يستفيد من  تائ  الدراسات النفسية 
 يف هذه امليدا .

                                                           
 35 - 43املرجع  فسه، ص 66
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أ  يراعي عند التأليخ املر لة العمرية اليت يبلخ هلا، حالصوري غري الكبري يف  -ز(
 اكتسابه للوة األجنبية.

 ة الدارس على استخدام اللوة  يف مواقفها الطبيعية.أ  حتفزه املاد -ح(
أ  يقدم مادة عملية من املواقخ ا ياتية اليت تساعد الدارس على التكييخ  -ط(

 مع الناطأل األصلي للوة.
 أ  يعم الكتاب على تكوين االراهات والقيم املرغوب حيها للدارسم.  -ي(

 
 أسس اللغوية والرتبية  (3
املادة اللووية املكو ة من أصوات ومفردات وتراكيا اليت  يقصد لذا اجلا ا  

تقدم يف كتا تعليم العربية لوري الناطقم لا واألسلوب املناسا يف عر ها 
 للدارسم، ومدى سهولة أو صعوبة تلك املادة للدارسم.

وتناول اللوة املقدمة يف كتا العربية كلوة ثا ية تقدم على املستوى اللووي   
 62الربوي. وركز هذا اجلا ا على اآليت: واملستوى

 اللوة اليت ينبوي أ  تعلم  (أ

 مكو ات اللوة (ب

 مهارات اللوة  (ت

اللوة اليت ينبوي أ  تعلم، يعين أّ  ومن اجلوا ا السابقة املقصود من 
الدارس اللوة العربية من غري الناطقم لا يتعلمها إّما بداحع وغرض التعبري عن 
حكره ومعرحة حكر العرب، وإّما بداحع التعامل مع الناطقم لا واالتصال لم. 

                                                           
 35املر ع  فسه، ص 62
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وهذا حيدد لنا منذ الوهلة األوو  وع اللوة ينبوي أ   علمها لألجا ا، وهي 
د تكو  اللوة اليت يستطيع من خالهلا التعامل واالتصال مبتحدثي اللوة ق

العربية األصليم وتسمى اللوة العربية املعاصرة )لوة ا ديث واللوة ا ياتية 
الفصيحة(وإّما اللوة املعاة عن ا ثراث والفكر وتسمى اللوة العربية الفصحى 

 ب وثقاحتهم القدمية. )لوة الراث( حهي تفيده يف تنمية حكره عن العر 
مكو ات اللوة، وتتكو  اللوة من جمموعة من النظم هي النظام الصويت 

مهارات اللوة، وتتنوع املهارات اللووية إو  والنظام الركييب والنظام املعجمي.
أربع مهارات رئيسية هي: مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 

 ومهارة الكتابة.
 

 اد الدراسية مكونات املو   .4
يعين باللوة البسيطة وتكمل به الصور واملعلومات واحملتوى الكتاب الدراسيأّما إعداد 

 63واملراجع.

إّ  املكو ات املواد الدراسية اليت تناسا با تياجات التعليمية لتعليم اللوة العربية 
 64هّن اآلتية:

 إرشادات الستخدام الكتاب املدرسي، -6

 الورض التعلم خاصة أو عامة -2

 حمتوى اإلطار -3

                                                           
13Lestari,Ika. Op. cit. hlm.5 
14Hamid, Abdul  dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. (Malang: UIN Malang Press, 2008) ibid. P 81 
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 تصخ حمتوى املواد التعليمية -4

 الرسم التو يحي /الرسم  -5

 ملخص -1

 التمرينات ومفتاح األجوبة -1

 التمرينات  -8

 65اآليت:الكتاب الدراسيويشمل 

 كتاب الطالا األساسي   -6

 مرشد املعّلم  -2

 كراسة التدريبات   -3

 املعجم  -4

 كتاب املطالعة اإل ايف   -5

 الوسائل السمعية والبصرية.  -1

املواد املدرسية أو املواد التعليمية يف أساسكيات تنقسكم إو جممكوعتم أّما تصنيخ 
 61رئيسيتم، مها املواد الدراسية املطبوعة وغري املطبوعة.

 اللوة العربيةويف هذا البحث تريد البا ثة لتصميم املواد الدراسية املطبوعة ملادة  
اللوة نمية تعليم ليكو  من ا لول عن تالكتاب الدراسيبشكل كتاب الدراسي أو 

 كو دا   الكي ماال أل.  –مفتاح العلوم كاجنارا  يف معهد  العربية

 

                                                           
 9 اصر عبد هللا الوا  وعيد ا ميد عبد هللا، املرجع السابأل، ص  65

16Hamid, Abdul  dkk, Op. cit. hlm90 
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  مدخل التعليم والتعلم السياقي  : املبحث الثاين

 اجتاه التعليم والتعلم السياقي .1
اراه التعليم والتعّلم السياقي يف أمريكا كا  يبكدو   ومن املعروف أّ  تطبيأل اراه

النظريّككة يف  Jhon Deweyيف الوهلككة األوو بعككد أ  قككدم اابككري الربككوّي التعقليككدي 
م.  6961املككنه  وعلككم طريقككة التعلككيم الككيت تتعلككأل خبككاات الدارسككم وميككوهلم يف سككنة 

ليو نكا  progressivismوحلسفة التعليم والتعلم السياقي ترجع إو مكذها التقدمييكة 
. وجكككوهر األراء للمتقككدمم هكككو أ ككه اسكككتطاع الككدارس اشكككركا Jhon Deweyدوى 

 املدرسة.  شيطا يف عملية التعليم يف

 وحيما يلي املبادئ الرئيسية ملذها املتقدمة :

درس الطالكككككا جيّكككككدا إذا أمككككككن أ  ينشككككك  بنفسكككككه إدراككككككه وحهمكككككه عّمكككككا يعّلمكككككه   (6
 املدّرس.

 لكي ينمو منوا حطريا.جيا أ  ميلك الطالا  ر اإلدارة   (2
 تنمية ميول الطالا بواسطة إعطائه اااة املباشرة  ثّه على التعلم  (3
 املدرس كاملشرف و البا ث.أ  يكو    (4
 جيا أ  يكو  التعاو  بم املدرسة واجملتمع.  (5
   61تعتا املدرسة التقدمية خمتاا أو معمال ميكن حيه القيام بعملية التجربة (1

وحلسكككككككككككفة التعلكككككككككككيم والكككككككككككتعلم السكككككككككككياقي ترجكككككككككككع أيضكككككككككككا إو مكككككككككككذها املعرحيكككككككككككة 
cognitivitism   يتعلم جيدا إذا اشركا . ورأى مبيدا املعرحة أ ه استطاع الدارس أ

                                                           
17 Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) Dan 

Penerapannya dalam KBK, (Malang: penerbit Universitas Negeri Malang, 2003) hlm. 8 
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اشراكا  شيطا يف كّل عملية يف  جكرة الدراسكة وأتكيه لكه الفرصكة الكتشكاف األشكياء 
بنفسه، وأ ه يعرض الطالا  صكيلة الكتعلم علكى صكورة مكا يعلّكم ومكا ميككن القيكام بكه. 

بواسكككطة عمليكككة  نكككةمكالويعتكككا الكككتعلم حماولكككة أوعمليكككة عقليكككة إلسهكككار حككككرة الكككدارس ا
    .introspectionاإلستبطا  

ومبيكككدا املعرحكككة، تطكككورت حلسكككفة الركيبيكككة  ويف إطار األراء اليت قّدمها املتقّدميو  
ورأى الركيبيكككو  أّ  الككككدارس ينكككال معرحتككككه ومهارتكككه مككككن السكككياق احملككككدد تككككدرجييا، وأّ  

وا طالقكا مكن حلسكفة الدارس هو  فسه الذي جيا أ  يبىن ما عرّحه وما علمه بنفسه. 
الركيبيكككة ينشككك  اركككاه التعلكككيم والكككتعلم السكككياق أ  يصكككبه اسكككراتيجية الكككتعلم اجلديكككدة 
اايارية. وتسمى االسكراتيجية الركيبيكة كثكريا بكالتعلم الكذي يرككز علكى الطكالب، ودور 
املعلكككم يف التعلكككيم الكككذي يرككككز علكككى الطكككالب هكككو مسكككاعدهتم علكككى اكتشكككاف الواقكككع 

املبدأ لنفسهم، وليس إلقاء حما رة أو السيطرة على األ شطة التعليمية يف والفكرة أو 
 68الفصل.

واأل  ينتشككككر التعلككككيم واتعلككككم السككككياق يف البلككككدا  املتقدمككككة باأل ككككاء املختلفككككة، يف 
 realistic mathematic educationهولنككدا مككثال ينتشككب اسككم الريا ككة الككواقعي 

الككدارس ا قيقككي. ويف أمريكككا ينتشككر اسككم التعلككيم وهككو أ  يككربط تعلككيم الريا ككة حبيككاة 
والككتعلم السككياق وهككو حكككرة التعلككيم الككيت يككربط لككا املككدرس بككم املككواد التعليميككة وا الككة 

قكد درسكوها  الواقعية لدى الطالب، والىت لا يشجعهم على أ  يربطوا بم املعرحة اليت
       69وتطبيقها يف  ياهتم اليومية.

                                                           
18 Ibid. hlm. 9 
19 Ibid. hlm. 11 
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 يعليم والتعلم السياقم اجتاه التو مفه .2

ارككاه التعلككيم والككتعلم السككياقي قككائال: هككو  (2224: 63يعككرف  ككور هككادي واخككرو  )
الككيت يككربط لككا املككدرس بككم املككواد التعليميككة وا الككة الواقعيككة لككدى  حكككرة التعلككيم والككتعلم

الطكككالب والكككيت يشكككجعهم علكككى أ  يربطكككوا بكككم النعرحكككة الكككيت قكككد درسكككوها وتطبيقهكككا يف 
 يكاهتم اليوميكة، وينكال الطكالب معكرحتهم ومهكاراهتم مكن السكياق احملكدد تكدرجييا، قلكيال 

مرجكككع ملعاجلكككة املشككككالت يف  يكككاهتم  حقلكككيال، ومكككن عمليكككة البنكككاء الكككذايت، كمصكككدر و 
 كعضو من أعضاء اجملتمع.

 ومن ذلك التعريخ، ميكن أ  يلخص البا ث باألمور التالية:

أ  اراه التعليم والتعلو السياقي هو حمرة التعليم والتعلم اليت يربط لا املدرس بم  -
يربطككوا بككم املككواد التعليميككة وا الككة الواقعيككة لككدى الطككالب والككيت يشككجعهم علككى أ  

 املعرحة اليت قد درسوها وتطبيقها يف  ياهتم اليومية.
مككككن تثبيككككت وتوسككككيع وتطبيككككأل معككككرحتهم إ ككككه يعتككككا التعلككككيم الككككذي ميكككككن الدارسككككم  -

ومهاراهتم الدراسية يف أية  الة ومكا  داخل املدرسة أو خارجها لكي يسكتطيعوا 
 simulated problemمعاجلة املشكالت يف العامل ا قيقي واملشكالت املزيفة 

وإذا طبكككأل و كككرس الدارسكككو  مكككا يتعلمكككوه بكككالرجوع إو أمكككور العكككامل ا قيقكككي الكككيت  
تتعلككأل بككدورهم ومسككبليتهم كأعضككاء األسككرة واملككوطنم والطككالب والعمككال، حيظهككر 

 استعمال اراه التعليم والتعلم السياقي يف العملية التعليمية. 
بدو  حجكائي وينكالو  معكرحتهم ومهكاراهتم مكن  يتعلم الدارسو  يف العملية التعليمية -

 من معرحتهم السالفة.السياق احملدد تدرجييا، قليال حقليال ابتداء 
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الراه التعليم والتعلم على   keywordويشري  ور هادي إو كلمات املفتاح 
 السياق العام هي:

 real-word learningتعلم العامل ا قيقي  -
 التفضل على اااات الواقعية -
 الركيز على الطالب -
 الطالب الناشطو  والناقدو  واملبدعو  -
 املعرحة املفيدة للحياة اليومية -
 القريا من ا ياة الواقعية -
 تويري السلوك -
 التعلم وال التعليم -

 الربية والتثقيخ وال التدريس -

 مستوى التفكري العا  -

 الطالب ميارسو  ويزالو  مادة التعليم وليسو حيفظوهنا -

 جعل اإل سا  إ سا ا -

 عالج املشكالت -

 الطالب يعملو  واملعلم يشرحهم -

 حتصيل التعلم يقاس مبختلفة الطريقة وليس يقاس باالختبار حقط -

 املبادئ السبعة الراه التعليم والتعلم على السياق العام -
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إ  اراه التعليم والتعلم على السياق العام له سبعة مبادئ هي: مذها الركيزية  
constuctivism  واالستعالمinquiry  واالستجوابquestioning  واجملتمع

  واال عكاس modelingوحتضري منوذج  learning communityاملتعلمو  
reflection   والتقييم األصيلauthentic assessment ، ويبم تلك املبادئ

 22السبعة مع تطبيقها يف  جرة الدراسة كما يلي:

 Constructivismمذهب الرتكيزية  (1

يعتا مذها الركيزية أساسا الراه التعليم والتعلم غلى السياق العام وهو يرى 
أ  املعرحة يبنيها اإل سا  قليال حقليال، مث يتسعها خالل السياق احملدد وبدو  

اإل سا  أ  يبين هذه املعرحة ويعطي املعىن بواسطة اااة الواقيعية. لذا حجائي. حيلزم 
حبناء على هذا املذها جيا على املعلم يف  جرة الدراسة أ  ينمي املفاهم بأ  
الدارس سوف يتعلم أكثر معىن بواسطة التعلم الذايت، والعمل الذايت، والقيام بتحقيأل 

 26رة اجلدسدة بنفسه.األشياء بنفسه، وبناء املعرحة واملها

 

 Inquiryاالستعالم  (2

ويعتا االستعالم أساسا أيضا هلذا االراه، وبناء هذا األساس حاملعرحة واملهارة 
اللتا  يناهلما الدارس ليستا حمصولتم من  فظه على الواقع، بل مها حمصولتا  من 

يمية بعملية عملية االستعالم. لذا جيا على املعلم أ  يزال أ  خيطط األ شطة التعل
 االستعالم.

                                                           
20 Ibid. hlm. 31 
21 Ibid. hlm. 33 
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 وحيما يلي ااطوات لعملية االستعالم داخل الصخ:

 حتديد املشكالت .6
 مجع املعلومات عن طريقاملال ظة أو املشاهدة .2
حتليل املعلومات وكتابتها على شكل صورة أو تقرير أو لو ة أو جدول أو غري  .3

 ذلك
 22خرين.تقدمي  تيجة الكتابة إو الزمالء يف الفصل أو املستمعم اآل .4

 
 questioningاالستجواب  (3

إ  االستجواب يعتا مصدرا السراتيجية التعليم والتعلم على السياق العام، 
وأوال من املعرحة أو اإلدراك، وقلبا للمعرحة، ومظهرا مهما من التعلم. ويعتا 
االستجواب عند املعلم يف التعليم والتعلم كعملية لتشجيع الطالب وإشراحهم، 

قدرهتم على التفكري. ويعتا عند الطالا مظهرا مهما يف تفيذ عملية وتقومي 
االستعالم يف التعليم والتعلم وهي: حبث املعلوما، وتعزيز أو تأكيد ما قد علم، 

 وتوجيه االهتمام إو مظهر الذي مل يعلم بعد.

وميكن تطبيأل هذا املبدأ يف الصخ بتنفيذه بم الطالا واآلخر، وبم الطالا 
لم، وبم الطالبوالشخص اآلخر املدعو للحضور يف الصخ وغري ذلك. واملع

وتوجه عملية االستجواب عندما يناقش الطالب، ويتعلمو  يف اجملموعة، 
 23ويوجهو  القضايا، ويال ظو  األشياء وهلم جرا.

                                                           
22 Ibid. hlm. 43 
23 Ibid. hlm. 45 
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 learning communityاجملتمع املتعلمون  (4
 اآلتية: ويف ا قيقة، يضمن مصطله اجملتمع املتعلمو  املعاين

 وجود جمموعة التعلم اليت يتصل بعض أعضائها إللقاء األحكار واااات .6
 وجود التعاو  ملعاجلة املشكالت .2
  تيجة العمل اجلماعي أحضل من العمل الفردي  .3
 وجود املسبولية أي كل عضو من أعضاء اجملموعة له مسبولية على  د سوى .4
 املتعلم املختلخ يف التعلمميكن أ  يكو  حماولة لبعث الرغبةيف التعلم لدى  .5
 جعل  الة أو مكا  ميكن الطالا من أ  يتعلم مع الطالا اآلخر  .1
 وجود املسبولية عن اجملموعة والتعاو  بينهم لألخذ والعطاء أو تبادل اآلراء .1
جيا أ  يكو  يف اجملتمع املتعلمو  مدرسا أو مشرحا يوجه ويرشد يف عملية  .8

 التعلم اجلماعي
 التصال ذو اجلهتم أو االتصال التعدد اجلهةجيا أ  يكو  حيه ا .9
 جيا أ  يكو  حيه املوقخ ألخذ الرأي األ سن .62
 جيا أ  يكو  حيه املوقخ لتقدير آراء اآلخرين .66

هناك مبدأ " الصواب ليس يف رأى أ د حقط إمنا الصواب ميكن أ   .62
 24يكو  يف رأي غريه.

بالنظر يف املعاين السابقة يبم أ  حكرة هذا املصطله تتطلا من املتعلم أ  ينال 
 صيلة التعلم من التعاو  مع غريه, ومن تبادل اآلراء بينه وزمالئه أو بم جمموعة 

                                                           
24 Ibid. hlm. 47 



36 

 

تعلمه واجملموعة اآلخرى، أو بم من يعرف ويفهم ومن مل يعرف ومل يفهم بعد. وهو 
 زال القيام بالتعليم والتعلم بواسطة التعلم اجلماعي.يتطلا أيضا من املعلم أ  ال ي

  Modelingحتضري منوذج  (5

يقصد بتحضري النموذج أ  يف تعليم املهارات الدراسية املعينة يكو  املعلم حيضر 
مناذي  حيتدي لا الطالب. وهذه النماذي  ميكن أ  يكو  على شكل املظاهر، 
وتقدمي األمثلة عن الفكرة أو عملية التعلم، ومبعىن أو ه أ  املقصود به هو أ  يقدم 

 ية التعلم. املعلم إو الطلبة النموذي  عن كيف

ويف وجهة  ظر اراه التعليم والتعلم على السياق العام ليس املعلم منوذجا وا دا يف  
عملية التعليم بل من املمكن أ  يكو  النموذج هو من الطالب أو شخض من 

الذي يكو   Native Speakerخارج املدرسة، مثال حيضر املعلم الناطأل األصيل
 25األم وكيفية التكلم لا. منوذجا عن كيفية  طأل  روف لوته

  Reflectionاالنعكاس  (6

ويقصد باال عكاس هو طريقة التفكري حيما قد تعلمه الدارس بعد قليل أو حيما 
قد عمله حيما مضى. ويعتا اال عكاس استجابة للحارثة والعملية أو للمعرحة اليت قد 

رس  التأمل والتفكري  اهلا الدارس بعد قليل، مثال  ينما ينتهي وقت الدراسة ولع الدا
قائال: " إذ ، ما علمَت أو ما عملَت من قبل خطاء، وأ ا أحهم بعد أ  تعلمت 
هذا" وعن طريأل اال عكاس يشعر الدارس أ ه ينال شيئا مفيدا لنفسه عما تعلم بعد 

 قليل.

                                                           
25 Ibid. hlm. 49 
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وحيما يلي بعض العبارات اليت  صخ وتصور تنفيذ مبدأ اال عكاس يف عملية 
 التعليم.

عن العملية التعليمية اليوم؟ )السبال املقدم إو الطالب يف هناية وقت ما رأيكم  .6
 الدراسة(

ما هي األشياء اجلديدة اليت تنالوهنا من العملية التعليمية اليوم؟ ) السبال املقدم  .2
 إو الطالب يف هناية وقت الدراسة(

الطالب يف اكتا األشياء املهمة عن املواد التعليمية اليوم؟ ) السبال املقدم إو  .3
 21هناية وقت الدراسة ( وهكذا.

 
  Authentic Assessment   التقومي األصيل (7

أ  تطبيأل املنه  على أساس الكفائة يليه تطبيأل اسراتيجية التعلم على اراه 
التعليم والتعلم على السياق العام. وتطبيأل اسراتيجية التعلم على هذا االراه 

على هذا االراه وهو التقومي األصيل. وبناء يتطلا  ظا  التقومي الذي يتأسس 
على التقومي األصيل حالسبال الذي سوف جياب عليه هو " هل الطالب 

 يتعلمو ؟" ليس "ماذا يعرحو ؟"

 ويتخصص التقومي األصيل باملعايري اآلتية:

جيا أ  تقاس مجيع املظاهر التعليمية الذي يشمل عليه التعليم و صيلة  .6
 التعلم

 قومي أثناء الدراسة ويف هنايتهاأ  يقام بالت .2
                                                           

26 Ibid. hlm. 50 
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 أ  تستعمل الطريقة املختلفة واملصادر املتنوعة  .3
 إمنا االختبار من إ دى الوسائل جلمع املعلومات للتقومي .4
 جيا أ  تناسا الواجبات أو املهمات حبيات الطالب اليومية .5
الركيز على  وعية حهم الطالب ومهاراهتم وليس الركيز على كمية حهمهم  .1

 اهتم.ومهار 

وحيما يلي بعض املصادر والوسائل اليت ميكن استعماهلا لتقومي إجناز الطالب يف 
 التعلم:

 املعلومات من عملية التعليم زالتعلم والقرار عنها .6
  تائ  االختبارات التحريرية .2
)جمموعة من أعمال الطالب طوال املر لة الوا دة أو  portofolioسندات  .3

 طوال السنة الدراسية الوا دة(
 الواجبات املنزلية .4
 االمتحا  املوجز .5
 أعمال الطالب .1
 أداء الطالب عند تقومي األحكار يف املناقشة .1
  demonstrationالتمثيل  .8
 العمل الورقي )أي كتابة التقارير أو املقاالت( .9

  journal اليوميات .62
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تقدم تعلم الطالب أ  يقام بالتقومي أثناء الدراسة ليس من االختبار ححسا، 
يتكلم حبه بالطالقة وبنطأل األصوات  طقا صحيحا، حهو  اجه يف تعلم من الذي 

  21.اللوة األجنبية

 

 خصائص التعليم والتعلم بناء على اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام .4

 إ  هناك مثا ية خصائص للتعليم والتعلم على السياق العام، وهي:

واآلخر ارتباطا ذا معىن أي أ ه أ  يكو  طالا يف العملية التعليمية يربط بينه  .6
ميكن أ  ينظم كل طالا  فسه بنفسه كالدارس الناشط يف تنمية ميوله ورغباته 
حرديا، أو كالعامل و ده أو كالعامل مع غريه، أو كالدارس الذي يتعلم بواسطة 

 .   learning by doingالعمل
 أ  يقوم الطالا لعمل األ شطة اهلامة. .2
 تعلمه بنفسه.أ  يكو  الطالا تنظيم  .3
 أ  يكو  الطالا متعاو ا مع غريه من الطالب يف العملية التعليمية. .4
 أ  يفكر الطالا تفكريا ا تقاديا وإبداعيا. .5
 يعتا التعليم تربية لشخصية الطالب. .1
أي أ   high standardاهلدف الرئيس يف التعلم هو حتقيأل املستوس العا   .1

ويريد أ  يصل إو درجة ممتازة  يعرف الطالا املستوى العا  يف التعليم

                                                           
27 Ibid. hlm. hal 52 



35 

 

excellence لذا، جيا أ  حيدد املعلم األهداف التعليمية وأ  يشجع .
 الطالا لنيل هذه الدرجة.

 (2224: 63أ  يستعمل التقومي األصيل )  ور هادي وآخرو ن  .8

                                     وحيدد معمل الشمال الوريب للربية االقليمية يف أمريكا                                 
Education Laboratory USA The Northwest Regional    أ ه يتخصص

 التعليم والتعلم على السياق العام بالعالمات اآلتية:

التعلم املفيد والناحع، أي أ  يفهم الطالب الوجه الناحع من حمتوى التعلم، وهم  .6
  ياهتم يف املستقبل. يفهمو  أ  يتعلموا األشياء املفيدة

 تطبيأل املعرحة. .2
مستوى التفكري العا ، أي أ  عملية التعليم تتطلا من الطالب اال تباه إو  .3

 مجيع املعلومات وحهم املشكالت ومعاجلتها.
املنه  املستعمل هو املنه  الذي ينطلأل من املقاييس اااصة وهي: املقاييس  .4

 لم والتكنلوجيا.احمللية واالقليمية والقومية، وتقدم الع
استجابة الثقاحة، أ  يفهم املعلم القيم االقية للطالب وأدياهنم وعاداهتم،  .5

وعالقتهم مع ومالئهم ومعلميهم واجملتمع الذي يعيشو  حيه وأ  يقدرها  أل 
قدرها. إ  الفروق الفردية والثقاحة جملموعة والعالقة بم الثقاحات هي تبثر يف 

 ها املعلم.طريقة التعليم اليت يستعمل
 28. التقومي األصيل، أي يستعمل التقومي األصيل يف تنفيذ التقومي .1

 

                                                           
28 Ibid. hlm.14 
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 رابعالفصل ال
 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 
 نتائج البحث (أ

أساس مدخل التعليم والتعلم على  الكتاب الدراسيلية تطوير بعد عم
السياقي للمتعلمات يف فصل اإلعداد يف مدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم كاجناران  

، يف الفصل السابقالبيانات مع حتليلها و مناقشتها و عرض  كوندانج لكي ماالنق
 ، و من أمهها:البحث قد وصلت الباحثة إىل نتائج

مدخل التعليم والتعلم على أساس الكتاب الدراسي قد متت الباحثة تطوير  .1
 ، و قد مر هذا التطوير باخلطوات التالية:السياقي

 حتليل احتياجات و مشكالت الطلبة يف عملية تعليم و تعلم.  (أ
 .حتديد خصائص املتعلمات  (ب
 تصميم املواد التعليمية   (ت
األستاذ اخلرباء ألجل االستفادة من آرائهم و خرباهتم. و هم  حتكيم  (ث

 . توفيق الرمحن املاجيستري واألستاذ سيف املصطفى املاجستري
 كخبري تصميم الكتاب الدراسي،   واملدخالت من األستاذ توفيق الرمحن

 ما يلي:
 هناك كتابة اليت البّد أن يكرب قياس احلروف فيها.  -
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 أحسن أن يكثر الكاتبة املراجع  -
  واملدخالت من األستاذ سيف املصطفى كخبري تعليم اللغة العربية، ما

 يلي:
تصميم الغالف لكتب تدريس اللغة العربية أحسن من جهة اليمىن  -

أن يقروا  اتاملتعلمإىل اليسرى مثل الكيت العربية عادة، لكي يتعود 
 و يكتبوا من جهة اليمىن.

  مراجعة بعض األخطاء يف الطباعة واألخطاء النحوية -
ل حسب توجيهات اخلرباء و بحتسني املواد اليت سبقت تطويرها من ق (ج

 تصحيحاهتم.
 التجريبة امليدانية (ح
 واألخري اإلنتاج النهائ  (خ
 

 ، والتعلم السياقيالكتاب الدراسي على أساس مدخل التعليم ه قد مت جتريب إنّ  .2
عند  أّن تعليم اللغة العربية يدلّ السابق  يف الباب من اجلدول والرسم البيانية

املتعلمات يعين املتعلمات يف فصل اإلعداد يف مدرسة الّدينّية مبعهد مفتاح العلوم 
أّن باستخدام هذا  يشعرن املتعلماتباستخدام هذا الكتاب الدراسي جيد جّدا. 

الكتاب الدراسي يسهلهّن يف فهم دراسة اللغة العربية. أّن الكتاب الدراسي 
يشجعهّن يف تعليم اللغة العربية، وبوجود التوضيح والصورة واألمثلة يشجعهّن يف 

أّن اللغة املستخدمة يف الكتاب الدراسي سهولة أّن و استالء املادة وتفهيمها. 
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فيها سهولة أيضا حىت يسهلهن يف تفهيم املادة.  اإلصطالحات املستخدمة
يشعرون أّن هذا الكتاب الدراسي مهم الستعاب الدرس، و يشعرن أن يستطيعن 
أن يطبقنها يف حياهتم اليومية ألّن املادة املستخدمة يف الكتاب الدراسي متعلقة 

 حبياهتن اليومية خاصة يف بيئتهّن يف املعهد أو املدرسة. 

ا الكتاب الدراسي كاملواد الدراسية لتعليم اللغة العربية يف فصل فلذلك أّن هذ
ماالنق  –كوندانج لكي   –اإلعداد مبدرسة الّدينية مبعهد مفتاح العلوم كاجناران 

 جيد جدا والئق الستخدام فيه.
ومن اخلصائص الكتاب الدراسي ملادة اللغة العربية على أساس مدخل التعليم  .3

 يلى:والتعلم السياقي ما 
 أّن هذا الكتاب يناسب مببادئ مدخل التعلم والتعلم السياقي وهي: .أ

 تاب الدراسي يناسب حبياة املتعلمات اليوميةكال .ب
 الكتاب الدراسي ملونة، ويف كّل باب يعّد بلون خمتلف .ت
ألّن املواد التعليمية فيه يدفعهّن الكتاب الدراسي جيعل املتعلمات أكثر فعاليا،  .ث

 سهنّ لتنظيم تعلمهّن بنف
الكتاب الدراسي أربع مهارات وهي: مهارة االستماع ومهارة الكالم يتكّون  .ج

  ومهارة القرأة ومهارة الكتابة.
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 التوصيات   (ب
 انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي التوصيات فيما يأيت:

عند  نو يشجعه تعلماتله أمهيتها حلل مشكالت امل الكتاب الدراسيتطوير  -1
 .ويسّهلهّن لتطبيقها تعليم و تعلم اللغة العربية

 حواراهتم اليومية حبا و خدمة هلا.هذه اللغة العربية يف  املتعلماتأن يطبق مجيع   -2
 

 املقرتحات ج(  
 فيما يأيت: املقرتحاتانطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي 

. وأن تستفدن  مهم جدا اتاملتعلمإن دور اللغة باعتبارها وسيلة اتصال بني  -1
مدخل التعليم والتعلم السياقي اللغة العربية و تدريباهتا على أساس  الكتاب

على أساس مدخل التعليم والتعلم السياقي للمتعلمات فصل اإلعداد يف 
 .مدرسة الدينية مبعهد مفتاح العلوم

أن يطبقوا هذا البحث،  خاصة الذين يبحثون يف املعاهد على الباحثني اآلخرين -2
مدخل التعليم اللغة العربية على أساس الكتاب الدراسي مثال عن تطبيق 
 يف املعاهد األخرى.والتعلم السياقي 
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