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 اإلهــــداء

 

 :إىل ياجلامع البحث هذا أهدي
عسى هللا ، و  ن   ر  و  احملبوب الكرمي: س  والدي و  ،ةم  ل  م ِّ س  والديت احملبوبة واحملرتمة: أ  

اللهم و  ميان واإلسالم يف الدنيا واآلخرة،ا هللا يف سالمة اإلموحفظه ما أن يرمحه
 لطاعة باألعمال هلما بالعمل الصاحلبا اأسألك طول عمرمه

 
رفني نا فتوحا العااللهم افتح، ان  او  ي  نِّ ر  ه ك  و  تغ      كِّ وِّ وإىل أخ  احملبوب اجلميل: د  

 وارمحنا وجعل لنا جنة مثويا
 

وتشجيعة  قد أعطين محاسةعسى هللا أن يرمحهم الذي  ،كبريةعائليت  وإىل مجيع 
 طول زمان

  



 ه

 

 كلمة الشكر والتقدير
رب العاملني الذي هدانا لطريقه القومي وفقهنا يف الدين املستقيم، مث  احلمد هلل

الصالة والسالم على النيب خري من قد وحد، وآله وأصحابه أوىل الفضل اجلسيم ومن تبع 
 سبيل دين احلق غري مبتدع.

عليم اللغة  قسم تيف للحصول على درجة سرجاناقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي 
. االن جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب علوم الرتبية والتعليم العربية كلية

ي ي حتية هنيةة من عميق قليب إىل كل من ساهم يف هذا البحث حتال قول إال شكري و و 
ن زودين لتنضيد، وإىل كل محتقيق املراجع وااجلامعي ومن شارك يف التدقيق واملراجعة و 

ة الباحث قدمعظيمة نافعة، و مالئي الذين يساعدوين مساعدة مجيع ز مشكورا وتوجهاته و 
 :الشكر اخلاصة إىل

براهيم موالنا مالك إ جامعةموجيا راهارجو، مدير دكتور احلاج الربوفيسور فضيلة ال -1
 االن مباإلسالمية احلكومية 

 التعليمالرتبية و  عميد كلية العلوم ،املاجستري علي نور احلاج الدكتورفضيلة  -2

 يةة قسم تعليم اللغة العربرئيس ،سنة املاجستريمملوءة احل ةور تدكلافضيلة  -3

عطي ، الذي يشرفين حبيث يالدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستريفضيلة  -4
االصالحات واإلقرتاحات منذ بداية كتابة البحث حىت إنتهاءه، فله من هللا خري 

 اجلزاء

 لرتبية والتعليما كلية العلومالعربية لمجيع األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة  -5

 لسادسةاالثانوية حممدية  املدرسة مديرفضيلة األستاذ مصباح القلوب املاجستري،  -6
 باشريان الموجنان



 و

 

 موجنانباشريان ال السادسةالثانوية حممدية  املدرسةمجيع املدرسون واملوظفون يف  -7
 العربية ة اللغةضيلة األستاذة رفق الفراة كاملعلمخصوصا إىل ف

 ان الموجنانباشري  السادسةحممدية الثانوية  املدرسةتالميذ يف الفصل احلادي عشر ب -8

استهم واحتادهم ومح اللغة العربية على مساحتهم ومصاحبتهم تعليم زمالئي يف قسم -9
 يف كسب نيل العلوم والنجاح

حلكومية اموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  امعةمجيع أعضاء رابطة الطلبة للمحمدية جب -11
 ةومحاستهم واحتادهم يف اجلهاد منظمتنا احملبوب مساحتهم ومصاحبتهمعلى  ماالن 

 ستطيع أن أذكرهم واحدا فواحداالئي الذين يساعدونين يف أموري وال أومجيع زم -11

عسى هللا أن جيزيهم أحسن اجلزاء ويضاعف هلم اخلريات. آمني. وأخريا، أرجو من 
دوا االنتقادات واإلصالحات حني جيدون فيه األخطاء قارئ هذا البحث اجلامعي أن يق

البحث اجلامعي كامال. وما احلق إال من عند هللا وبعلمه، وبالعكس  والنقصان ليكون هذا
إن كان فيه األخطاء والنقصان فمن عند الباحثة نفسها، ولذا ترجو الباحثة بعض 

حث عمال صاحلا كتب هذا البالتصحيحات والتصويبات. وترجو الباحثة من هللا تعاىل أن ت
مقبوال خالصا من عنده وعسى أن جيعل هذا البحث اجلامعي نافعا يف الدنيا واآلخرة بقول 
"وهب يل يا وهاب علما وحكمة، وبالعلم نور يا عليم قلوبنا". آمني يا رب العاملني. وهللا 

 أعلم بالصواب.
 1111مايو  12ماالن ، 

 الباحثة
 
 

 كا زوين رمحوايتإي
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 املشرف موافقة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 :ةه الباحثقدمتإن هذا البحث اجلامعي الذي 

 كا زوين رمحوايتإي:  سماال
  11111111 : رقم التسجيل

حتليل مقروئية النصوص يف كتاب "العصري يف تعليم اللغة :  موضوع البحث
 موجنانباشريان ال السادسةالعربية" يف املدرسة الثانوية حممدية 

الالزمة  صالحاتبعض التصحيحات واال فيه توأدخل فيه حق النظر، تقد نظر و 
 فاء شروط املناقشة المتام الدراسة واحلصول على درجةيليكون على الشكل املطلوب الست

الدراسى  معاال يف علوم الرتبية والتعليميف قسم تعليم اللغة العربية كلية  (S-1) نااسرج
 م. 1112-1111

 
 1111يونيو  11، ماالن 
 املشرف
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 الموجنان باشريان السادسةحممدية العربية" يف املدرسة الثانوية 

 لعربيةاللغة ا قستتتتتتتتتم تعليميف نا ادرجة ستتتتتتتترج اواستتتتتتتتتحقاقه اوقررت اللجنة بنجاحه
  م. 1111-1112 يف العام الدراسي الرتبية والتعليمكلية علوم ل

 جلنة املناقشني:
 (    ) الدكتور احلاج مفتاح اهلدى املاجستري .1

 (    ) طفى املاجستريالدكتور احلاج سيف املص .1

 (    ) املاجستري احلميد عبد حممد احلاج الدكتور .0

 1111 يوليو 10 تقرير ماالن ،
 علوم الرتبية والتعليمعميد كلية 
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 إقرار الطالبة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وبيانايت كالتايل: أدناهأنا املوقعة 

 رمحوايت كا زوينإي:  سماال
 11111111:  لتسجيلرقم ا
 الموجنان:  عنوانال

لى عول حصوفر شروط النجاح للتل قدمتالذي  اجلامعي أقر بأن هذا البحث 
موالنا  امعةج يف علوم الرتبية والتعليمكلية  اللغة العربيةتعليم  قسم يف (S1) درجة سرجانا
يف   حتليل مقروئية النصوص: وضوع، حتت املماالن  اإلسالمية احلكومية مالك إبراهيم

باشريان  سةحممدية السادكتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية" يف املدرسة الثانوية 
وإذا ادعى  من إبداع غريي و تأليف اآلخر. تبنفسي وما زور  توكتب تحضر  الموجنان

 ،سوولية على ذلكفأنا أحتمل امل يحبث ليس من فعال هأحد استقباال أنه من تأليفه وتبني أن
علوم الرتبية لية ك اللغة العربيةتعليم  قسم أو علىجلنة املناقشة ى كون املسوولية علتولن 

 ماالن .نا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية موال امعةج والتعليم
 1111يونيو  11، ماالن 

 باحثةال
 
 

 كا زوين رمحوايتإي
 00011111 رقم التسجيل:
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 نيةيرة الشؤون الداوز 
 نا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موال

 علوم الرتبية والتعليمكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية
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حتليل مقروئية النصتتتتتتتتتتتتوص يف كتاب "العصتتتتتتتتتتتتري يف تعليم اللغة :  موضوع البحث
 الموجنان باشريانحممدية السادسة العربية" يف املدرسة الثانوية 

 الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستري:  املشرف

 تعليمية واللرتبعميد كلية علوم ا
 

 املاجستري نور عل  احلاج الدكتور

 011010100100100110: التوظيف رقم

 التوقيع الوصف التاريخ رقم
  الفصل الثالث –الفصل األول  1111ماريس  11 1
  الفصل الثالث –موافقة الفصل األول  1111ماريس  01 1
  تصحيح أدوات البحث 1111أبريل  12 0
  الفصل الرابع  1111أبريل  10 2
  موافقة الفصل الرابع 1111مايو  10 1
  الفصل اخلامس -الفصل األول  1111مايو  10 0
  الفصل اخلامس -موافقة الفصل األول  1111يونيو  11 0
  موافقة الفحث العلمي 1111يونيو  11 0



 م

 

 مستخلص البحث

حتليل مقروئية النصوص يف كتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية" يف  .1111كا زوين. رمحوايت،إي
.  لغة العربيةقسم تعليم ال . البحث اجلامعي.باشريان الموجنان حممدية السادسةاملدرسة الثانوية 

 . جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن .كلية علوم الرتبية والتعليم
 : الدكتور احلاج حممد عبد احلميد املاجستري  املشرف

 العربية": مقروئية النصوص، كتاب "العصري يف تعليم اللغة  الكلمة الرئيسية
 

تعليمية الأهداف  للطالب بغرض حتقيقالكتاب التعليمي هو احملتوى التعليمي الذي يف تقدميه 
ان يف املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشري يف  . الكتاب املستخدميفية أو مهاريةمعر من ناحية 
تعلم التالميذ. القراءة توفر لي . فيه النصوص الذكتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية"هو ال الموجنان

اجليدة هي القراءة ال ي تلبية املعايري مقروئية النصوص اجليد، فلذلك ستحلل الباحثة يف مقروئية 
 النصوص يف ذلك الكتاب.

مدى مقروئية النصوص يف كتاب "العصري يف تعليم اللغة أما األهداف هلذا البحث ملعرفة 
 .رسة الثانوية حممدية السادسة باشريان الموجنانالعربية" من وجهة نظر التالميذ املد

اجتمع البحث و  املدخل الكمي.ب تقوميياملستخدم يف هذا البحث هو املنه  ال أنواع البحثإن 
 السنة يف يف املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشريان الموجنانتالميذ الفصل احلادي عشر هو 

من اجملتمع، إذن  % 11ث، فالعينة يف هذا البحث . باعتبار أهداف البح1111-1112الدراسية 
التالميذ. أما مجع البيانات من اإلستبانة ال ي توزع الباحثة إىل التالميذ مث حتلل الباحثة  12عدد العينة 

 .مقروئية النصوصمناسبا بنظرية 
جدا  سهلةاألوىل  ، هذا هي النتيجة: أّن القراءةنصوصاإلستبانة لكل ال نتيجة هذا البحث من

 .% 01،10سهلة جدا للمقروء بالنسبة الثالثة القراءة الثانية و  . والقراءة% 01للمقروء بالنسبة 
ْ َمْطَعمي الُفْنُدقي املوضوع "الرابعة ب والقراءة اخلامسة  . والقراءة% 00،00" سهلة للمقروء بالنسبة يفي

بشكل عام أن القراءات  .% 01،00سهلة جدا للمقروء بالنسبة السابعة  والقراءةالسادسة القراءة و 
 .%00،12بالنسبة   سهلة جدا للمقروء يف هذا الكتاب
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ABSTRACT 

 
Rahmawati, Eka Zuni. 2015. “Analysis Readability of Text on the book 'Al-'Ashri fi 

Ta'limi al-lughah al-'Arabiyah' at SMA Muhammadiyah 6 Paciran 

Lamongan”. Thesis. Arabic Education Department Educations and 

Teaching Faculty State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Tutored by : Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag, M.A 

Keyword : Readability Text, book 'Al-'Ashri fi Ta'limi al-lughah al-'Arabiyah' 

 

Textbook is one of the learning component is deliberately designed to be 

delivered to the students to achieve the goal of teaching both aspects of knowledge 

and skills. Textbook used at SMA Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan is the book 

'Al-'Ashri fi Ta'limi al-lughah al-'Arabiyah'. In the textbook there are some readings 

are presented for students to learn. Good reading is reading that meet the criteria of 

a good readability text, therefore researchers need to analyze readability of text in 

the textbook. 

The purpose of this research was to determine the readability of text book 'Al-

'Ashri fi Ta'limi al-lughah al-'Arabiyah' from the perspective students of SMA 

Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan. 

This research uses evaluative method with quantitative approach. The study 

population was a class XI student at SMA Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan 

academic year 2014-2015. Based on the purpose of the samples in this research 

were taken 15% of the population, so that the sample amounted to 24 students. The 

collection of data derived from questionnaires distributed to students researchers 

then analyzed by researchers according to the theory of readability text. 

And as for the result of this research are very easy to read the first reading 

with the percentage of 75%, the second and third readings are very easy to read with 

a percentage of 79.16%, the fourth readings are easy to read with a percentage of 

66.67%, reading the fifth, sixth, and seventh is very easy be read with the percentage 

of 70.83%. Overall readings that are in this book very easy to read with a percentage 

of 73, 14%. 
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Buku ajar adalah salah satu komponen pembelajaran yang sengaja dirancang 

untuk disampaikan kepada para siswa untuk mencapai tujuan pengajaran baik aspek 

pengetahuan maupun keterampilan. Buku ajar yang digunakan di Sekolah 

Menengah Atas Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan adalah Kitab ‘Al-‘Ashri fi 

Ta’limi al-lughah al-‘arabiyah’. Didalam buku ajar tersebut terdapat beberapa 

bacaan yang disajikan untuk dipelajari siswa. Bacaan yang baik adalah bacaan yang 

memenuhi kriteria keterbacaan teks yang baik, maka dari itu peneliti perlu 

menganalisis keterbacaan teks didalam buku ajar tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterbacaan teks kitab 

‘Al-‘Ashri fi Ta’limi al-lughah al-‘arabiyah’ dilihat dari sudut pandang siswa 

Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas 

Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan Tahun Pelajaran 2014-2015. Berdasarkan 

tujuan maka sampel dalam penelitian ini diambil 15% dari populasi, sehingga 

sampel berjumlah 24 siswa. Pengumpulan data berasal dari angket yang disebar 

peneliti kepada siswa kemudian dianalisis oleh peneliti sesuai teori keterbacaan 

teks. 

Dan adapun hasil penelitian ini adalah bacaan pertama sangat mudah dibaca 

dengan prosentase 75%, bacaan kedua dan ketiga sangat mudah dibaca dengan 

prosentase 79,16%, bacaan keempat mudah dibaca dengan prosentase 66,67%, 

bacaan kelima, keenam, dan ketujuh sangat mudah dibaca dengan prosentase 

70,83%. Secara keseluruhan bacaan yang ada didalam kitab ini sangat mudah 

dibaca dengan prosentase 73, 14 %.   
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ
مايو  52يوم األحد يف التاريخ  يف تلك املدرسة علمةبعد أن قابلت مع امل

نالت الباحثة البيانات عن الصعوبات اليت تواجهها يف التعليم اللغة  ،5024
سة. قدرة خمتلفة على التالميذ والدوافع العربية من ناحية صعوبة التالميذ أو املدر  

من التالميذ لتعل م اللغة العربية يسبب صعوبات املدرسة يف عملية  املنحفضة
التعليم. مث من الصعبات التالميذ هي الصعوب ليفهمون املواد يف ذلك الكتاب 

التالميذ ليس متخر ج من املدرسة اإلسالمية فقط  ن  ألن القرائات الصعوبات، أل
 كومية أيضا.لكن من املدرسة احل

ودون املواد  .واد اليت سيتم عرضها يف عملية التعليمدراسة املواد هي امل
ولذلك، املدرسون الذين ستعلمون تتقن . عملية التعليمالتعليمية ال ميكن أن أداء 

مواد الدراسة هو العنصر األساسي يف . مادة الدرس اليت سيتم نقلها إىل الطالب
سيطر عليها عملية التعليم والتعلم، ألن هذا هو مادة الدرس سعت إىل أن ي

 ال ينبغي أن، بشكل عام املناهج مطوري أو املعلمون، ال سيما فلذلكالطالب. 
 ذات الصلة املوضوعاتكانت   املنهج املدرجة يف املواد مدى التفكري يف أن ننسى

 سوف ترتفع .على أي حالو  يف بيئات معينة سنن معينة الطالب يف الحتياجات
 ماسلو ويرى .حتياجات الطالبوفقا ال اداملو  يتم تدريس عندما مصلحة الطالب

 .مالءمة الحتياجاهتم غري إذا كان هناك شيء قد ينشأ الشخص أن اهتمام
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 الطالب حتفيز الطالب يناسب احتياجات الدرس الذي مواد سوف، إذن 
يف جمال  ال ميكن جتاهله املكون الذي هو مادة الدرس وبالتايل، فإن .يف فرتة معينة

 للطالب. تسليمها عملية التعليم والتعلم يف األساسية املوادن ، وذلك ألالتدريس
والكتاب املدرسي يعد   ويقول عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان: "والكتاب املدرسي

أهم  مواد التعليم، ومن هنا فإن  املرب ني يوصون بالعناية بإعداده، وال سيما تلك 
الناطقني هبا. ويظل التسليم بأمهية الكتاب املواد اليت تعين بتعليم اللغة العربية لغري 

املدرسي أمرا الحيتاج إىل التقرير، فبالرغم مما قيل ويقال عن التكنولوجيا التعليم 
وأدواته وآالته اجلديدة، يبقي للكتاب املدرسي مكانته املتفردة يف العملية التعليمية. 

تعتمد اعتمادا كبريا  فعملية التدريس أي كان نوعها أو منطها أو مدهتا وحمتواها
على الكتاب املدرسي، فهو ميثل بالنسبة للمعتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم 
منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا اليغيب لالطالع السابق 
واملراجعة التالية. وهي هبذا ركن مهم من أركان عملية التعلم، ومصدر تعليمي 

علم، وترمجة حية ملا يسمى باحملتوى األكادميي للمنهج، يلتقي عنده املعلم واملت
ولذلك تعترب نوعية وجودة الكتاب املدرسي من أهم األمور اليت تشغل بال 

 2املهتمني باحملتوى واملادة التعليمية وطريقة التدريس.
املواد التعليمية ال ميكن أن يكون كامال، فلذلك حيتاج إىل حتليل و حتسني. 

العصري يف تعليم اللغة العربية". تتم ستحلل الباحثة الكتاب "يف هذا البحث 
املنطقة حممدية جباوى  الرئيسة ثنويمبجلس التعليم األساسي والطبيعة هذا الكتاب 

املتكاملة، باألهداف ملساعدة  املوضوعيةمناهج ية و مدياحمل ناهجمناسبا مبالشرقية 

                                                           

، )رياض: املكتبة امللك الفهد الوطنية أثناء النشر، للغة العربية لغري الناطقني هباإضاءات ملعلمي اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  1 
 93( ص. 5005
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شرقية. هذا الكتاب يستخدم هبذه عملية التعليم يف املداريس احملمدية يف جاوى ال
حمدد لطالب يف املرحلة و حىت اآلن.  5024-5029سنة الدراسية الاملدرسة منذ 

 الثانوية يتكون من الصف العشرة حىت الثانية عشرة.
أعلى، فأسهل تلك القراءة. واخنفاض القراءة، فأصعب  ئية النصوصمقرو أن 

قا الباحثة أن القرائات يف ذلك عرضت الباحثة إىل ذلك رأي، وف 5تلك القراءة.
الكتاب صعوب لفهم التالميذ. الصعوبات من الفهم تلك القرائات ألن اجلمل 

ري من التالميذ يف ثاجملمع. ليس مجيع التالميذ هلم املستوى اللغوية املتقدم و لكن ك
املستوى اللغوية املبتدئ ألهنم من املدرسة احلكومية. السبب الثانية هي الميلكون 

لتالميذ املهارات القراءة الكاملة. كما قد كتبت الباحثة آنفا، اهتمت الباحثة ا
يف ذلك الكتاب صعوب لفهم ألن املعظم من اجلمل  ءةبالسبب األول أن القرا

اجملمع. ولذلك جتر ب الباحثة ألداء هذا البحث عن الواقع الصعوبات يف عملية 
كتاب "العصري يف تعليم  الباحثة ويف هذا البحث ستحلل  التعليم هبذه املدرسة.

، اختارت الباحثة ذلك الفصل ألن  تعقد الباحثة فصل احلادي عشر اللغة العربية"
هذا الفصل يف مستوى الوسطى وأن  يف هذا املستوى قد استطعت التالميذ يف 

 جيدا.مهارة القراءة 
، أن القياس من مستوى الصعوبات الكلمات اليستند على العناصر الداللة

ولكن على العناصر الطويل والقصري الكلمات. كما يف الصعوبات الكلمات، 
اجلملة  مة أولمعيار الصعوبات الكلمات يستند على الوجود الظواهر. إذا الك

 9و اجلملة الظاهرة أقصر فهي سهول.مة ألإذا الكالظاهرة أطول فهي صعوب و 

                                                           
2 Hardjasujana, Ahmad S. dan Yeti Mulyati. 6991. Membaca 2. Jakarta: Depdikbud, Hal. 666 

3 Ibid., Hal. 661 
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الكتاب " وذلك يةالعصري يف تعليم اللغة العرب"كتاب ستحلل الباحثة  ال
املنطقة حممدية جاوى الشرقية. أما  رئيسة، الثنويمبجلس التعليم األساسي والينشر 

الكتاب تتكون من  هذا الكتاب لتالميذ مبدرسة الثانوية حممدية يف تلك املنطقة.
الفصل العاشرة حىت ثانية عشرة. ويف هذا البحث ستحل ل الباحثة الكتاب للفصل 

الباحثة هذا الكتباب للتحليل ألن هذا الكتاب قد استخدم مهتم . احلادي عشر
 حممدية يف جاوى الشرقية.يف املدارس 

وستقوم الباحثة هبذا البحث يف املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشريان 
يتكون من التالميذ الذي يسكنون يف  الموجنان ألن التالميذ الذي يتعلمون هناك

هم ومتخرجون يف املدرسة حممدية واحلكومية فطبعا  املعهد والذي يسكنون يف بيت
كفاءة التالميذ يف اللغة العربية خمتلفة. خيتلف مع املدارس حممدية اآلخر، ميكن 
التالميذ فقط من التالميذ الذي يسكنون يف بيتهم. فلذك تريد الباحثة تقوم هبذه 

 املدرسة.
 ئية النصوصمقرو  ليحتلها عن حبث انطلقا من هذه املالحظات ستقوم الباحثة

يف املدرسة الثانوية حممدية السادسة  "العصري يف تعليم اللغة العربية"ب يف كتا
 باشريان الموجنان.

 أسئلة البحث -ب
، قدمت الباحثة أسئلة البحث إىل خلفية البحث السابقة الباحثة نظرت

من  ""العصري يف تعليم اللغة العربية يف كتاب ئية النصوصمقرو  ما مدى"فهي 
 ؟"وجهة نظر التالميذ املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشريان الموجنان
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 أهداف البحث -ج
يف كتاب "العصري  النصوص مقروئيةمدى ملعرفة "أما األهداف هلذا البحث 

من وجهة نظر التالميذ املدرسة الثانوية حممدية السادسة  يف تعليم اللغة العربية"
 .باشريان الموجنان"

 أمهية البحث -د
أن تكون نتيجة هذا البحث إسهاما يف جمال تعليم اللغة العربية من الناحية 

 على النقاط اآلتية:والتطبيقية  النظرية
: أن يسهم البحث يف إثراء املصادر واملراجع واإلقرتاحات النظريةمن الناحية  .2

يف خصوصا العملية للمدارس والباحثني الذين يشتغلون يف تعليم اللغة العربية 
 .ئية النصوصو مقر 

ذخائر العلوم اإلسالمية، خاصة من الناحية التطبيقية: أن يسهم البحث يف  .5
 االختيار عنعن تعليم اللغة العربية، وينفع هذا البحث للمدرسني اللغة العربية 

 اجليد. ئية النصوصمقرو قراءة املناسب مع المواد 
 حدود البحث -ه

صر الباحثة إىل سائر نظرت إىل أسئلة البحث واألهداف املرجوة، فتقت
 األنشطات اليت تتعلق هبذا البحث:

ئية مقرو حتليل هذا البحث  يف الباحثة موضوع احلدود املوضوعية: حتد د .2
 .احلادي عشرفصل لل ((العصري يف تعليم اللغة العربية))كتاب اليف  النصوص

 .أما املقصود بالقراءة اليت ستحلل الباحثة من التالميذ هي القراءة اجلهرية
 00ة حممدية ثانويدرسة الاملالباحثة مكان البحث يف  حتد داحلدود املكانية:  .5

 .باشريان الموجنان
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يعين   م. 5022-5024: تعقد هذا البحث يف العام الدراسي احلدود الزمنية .9
 .بريليف الشهر أ

 الدراسة السابقة -و
نها  هناك دراسات سابقة هلذا البحث قد قام الباحثون السابقون يف حبثها، م

 كما يلي:
 (3112ذا مهة عالية ) .1

 عنوان البحث: -
تقومي الكتاب العربية بني يديك يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 جبامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية مباالنج
  أهداف البحث: -

ملعرفة هضم احملتوى يف الكتاب العربية بني يديك للمستوي املتوسط  .2
 تعليم اللغة العربية.يف الربنامج اخلاص ل

ملعرفة صدق احملتوى يف الكتاب العربية بني يديك للمستوي املتوسط  .5
 يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.

 منهج البحث: -
 الوصفي مبدخل الكمياستخدم هذا البحث منهج 

 نتائج البحث: -
إن هضم احملتوى يف التقدمي املنطقي )من السهولة إىل الصعوبة( مع  .2

لة والتصوير له دورا عظيما لرتقية كفاءة الطلبة يف مفهوم اللغة األمث
العربية وتساعد بشكل كبري جدا يف تسهيل تعليم اللغة العربية 

 وتيسريها.
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النتيجة البحث الذي حصلت الباحثة من الإلستبانة عن صدق   .5
 % 02،6احملتوى يف الكتاب ))العربية بني يديك اجلزء األول( يبلغ 

 94عيار نتيجة اإلستبانة )اجلدول األول( فييكون فيما وإذا دخلت م
طلبة للمستوى  % 96،5على مستوى متوسط. إذا  % 00-%

املتوسط يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية قليل يضهمون عن 
صدق احملتوى وهضم احملتوى يف الكتاب ))العربية بني يديك اجلزء 

 األول(.
  (3112قّرة أعني )دراسة  .3

 ان البحث: عنو  -
حتليل الكتايب تعليم االغة العربية طبع "كه فوتوى" يف مدرسة هداية املبتدئن 

 و "تيغا سرنكاي" يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج
 أهداف البحث: -
ملعرفة مناسبة كتايب تعليم االغة العربية طبع "كه فوتوى" يف مدرسة هداية  .2

 باملنهج التعليمي.املبتدئن و "تيغا سرنكاي" 
ملعرفة دوافع الطالب الذين يدرسون كتايب تعليم االغة العربية طبع "كه  .5

فوتوى" يف مدرسة هداية املبتدئن و "تيغا سرنكاي" يف مدرسة ثنائية 
 اللغة الثانوية اإلسالمية ماالنج.

صدق احملتوى كتايب تعليم االغة العربية طبع "كه فوتوى" يف مدرسة  .9
ن و "تيغا سرنكاي" يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية هداية املبتدئ

 ماالنج.
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 منهج البحث: -
 تبع هذا البحث الوصفي الكمي مبدخل وصفية حتليلية

 نتائج البحث: -
كتاب تعليم اللغة العربية "طه فوترى" صدق باملنهج التعليمي بالنتيجة  .2

 .00و طبع "تيغا سرنكاى" ضعيف الصدق بالنتيجة  30
ت دوافع الطالب الذي يدرسون بكتاب تعليم اللغة العربية من طبع كان .5

، و هذا و كانت 99"طه فوترى" له رغبة يف الت علم اللغة العربية بالنتيجة 
الطالب الذين يدرسون بكتاب اللغة العربية طبع "تيغا سرنكاى" له 

 .59نقص رغبة يف الت علم اللغة العربية بالنتيجة 
در س اللغة العربية يف مدرسة هداية املبتدئني بكتاب نتيجة استبانة من م .9

. كما 93طبع "طه فوترى" مناسب وله صدق بصدق احملتوى بالنتيجة 
حصلت الباحثة نتيجة استبانة من مدر سة اللغة العربية ثنائية اللغة العالية 
بكتاب اللغة العربية طبع "تيغا سرنكاى" غري مناسب وله ضعيف 

 .59بالنتيجة  الصدق بصدق احملتوى
 (3112دراسة مفتاح الرمحة ) .2

 عنوان البحث:  -
 تقومي الكتاب التعليمي "فصيح بالعربية" للمدرسة املتوسطة

 أهداف البحث: -
 أما األهداف هلذا البحث ملعرفة :

معايري اختيار احملتوى يف الكتاب التعلمي "فصيح بالعربية" للمدرسة  .2
 املتوسطة
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تاب التعلمي "فصيح بالعربية" للمدرسة تنظيم املادة التعليمية يف الك .5
 املتوسطة

مهارات اللغوية املدروسة واألهداف التعليمية يف الكتاب التعلمي  .9
 "فصيح بالعربية" للمدرسة املتوسطة

اإلختبارات املستخدمة يف الكتاب التعلمي "فصيح بالعربية"  .4
 للمدرسة املتوسطة

 منهج البحث: -
في الوصفي التقوميي واملدخل إن  مدخل هذا البحث هو املدخل الكي

 الكمي.
 نتائج البحث: -

 من ناحية معايري إختيار احملتوى .2
معايري الصدق: ان الكتاب األول والثاين والثالث يؤسس مجيع  .أ

( على عنصر واقعي وأنه يتناتسب مع 200موضوعاته )%
 األهداف

معايري األمهية: إن الكتاب األول والثاين والثالث كلها تشبع  .ب
 ( 200الب مبقدار )%حاجات الط

معيار امليول واإلهتمامات إن الكتاب األول والثاين والثالث  .ت
 ( 200يتصف كوهنا مبيول الطالب وإهتماماهتم مبقدار )%

معيار القابلية للتعليم:  إن الكتاب األول يتناسب مجيع موادها  .ث
مع مرحلة عمربة الطالب ولكنه حيقق عنصر التدريج مبقدار 

ته التعليمية وهكذا الكتاب الثاين حيقق ( يف عرض ماد00)%
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( مع أنه يتناسب مع مرحلة عمربة 00عنصر التدريج مبقدار )%
الطالب والكتاب الثالث حيقق مجيع موادها التعليمية التدريج 

 ( ويتناسب مع مرحلة عمربة الطالب.200مبقدار )%
 من ناحية تنظيم املواد التعليمية .5

ان بالتنظيم النفسي مع أنه ال إن الكتاب األول والثاين يتنظم
( وأما الكتاب الثالث يتصف 0يتنظم بتنظيم العقلي أو مبقدار )%

 (.200بالتنظيم النفسي والعقلي وصفا كامال )%
وإن تلك الكتب الثالثة تدرس املهارات اللغوية األربعة وتتناسب مع  .9

جا األهداف املرجوة وهي قدرة الطالب على التكلم باللغة العربية انتا
 واستقباال. 

من ناحية إختباراهتذ تتنوع التدريبات حبيث مهاراهتا اللغوية وتتناسب  .4
 مع األهداف إال اثنني:

 يف مهارة الكالم يعين إجابة األسئلة بناءا على النص، .أ
 يف مهارة الكتابة يعين ترجيم اجلملة. .ب

 حتديد املصطلحات -ز
سهيل البحث يف هذا البحث عدد من املصطلحات، لتالباحثة ستخدم تو 

 سوف تعر ف الباحثة املصطلحات املستخدمة كما يلي :
مبجلس التعليم ": هو الكتاب ينشر  يف تعليم اللغة العربية"العصري كتاب  .2

املنطقة حممدية جاوى الشرقية. أما هذا الكتاب  رئيسة، الثنوياألساسي وال
من الفصل الكتاب تتكون  لتالميذ مبدرسة الثانوية حممدية يف تلك املنطقة.



11 

 

العاشرة حىت ثانية عشرة. ويف هذا البحث ستحل ل الباحثة الكتاب للفصل 
 .احلادي عشر

قراءة معينة  عن مالئمةهو مقياس مقروئية النصوص : أن مقروئية النصوص .5
  4مقروئية النصوص.سهولة أو للقارئ من حيث مستوى الصعوبة 

                                                           
4 Ibid., Hal. 611 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 
 قروئية النصوصاملبحث األول: مفهوم م

 قروئية النصوصتعريف م -أ
 مواد الختيار اختار املعلم التعليمية يف القراءة، مسح املواد لتحديد

 الكتب : أنجتاهله.  ميكن ال الذي الشيء وهو للتالميذ املناسبة القراءة
 جدا،  كثرية هي الكبار تعليم لجما يف أساسية قبضة يف املدرسية املتبعة

 التعليمية املواد من واحد نوع مع املعلمني عالقا يكون أن يعين ال هذا ولكن
 قادرا املعلم ينبغي للتالميذ املناسبة القراءة مواد لتحديد القائمة. فلذلك،

 األهلية معايري فهما ، جيب على املعلمقراءة املناسبة القراءة مواد اختيار على
 1.مقروئية النصوص لتحديد القراءة مواد لتحديد

مقروئية النصوص، تستطسع أن كما قد قالت الباحثة أن لتحديد 
 تعليم جمال يف مصطلح مقروئية النصوص هو أنحتلل بالصيغة املقروئية. 

 لقراءة مناسبة هي اليت املواد صعوبة مستوى االعتبار يف يأخذ القراءة
 القراءة مادة سهولة أو صعوبة من واحدة. لذلك، شرح مقروئية النصوص

 2رتبة. القراء لبعض بالنسبة خاصة

                                                           
2 Hardjasujana, Ahmad S. dan Yeti Mulyati. 6991. Membaca 2. Jakarta: Depdikbud, Hal. 601 

1 Ibid., Hal. 601 
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أعلى، فأسهل تلك القراءة. واخنفاض القراءة،  مقروئية النصوصأن 
عرضت الباحثة إىل ذلك رأي، وفقا الباحثة أن  3فأصعب تلك القراءة.

القرائات يف ذلك الكتاب صعوب لفهم التالميذ. الصعوبات من الفهم 
ئات ألن اجلمل اجملمع. ليس مجيع التالميذ هلم املستوى اللغوية تلك القرا

ري من التالميذ يف املستوى اللغوية املبتدئ ألهنم من ثاملتقدم و لكن ك
املدرسة احلكومية. السبب الثانية هي الميلكون التالميذ املهارات القراءة 

ول أن الكاملة. كما قد كتبت الباحثة آنفا، اهتمت الباحثة بالسبب األ
يف ذلك الكتاب صعوب لفهم ألن املعظم من اجلمل اجملمع. ولذلك  ءةالقرا

جتّرب الباحثة ألداء هذا البحث عن الواقع الصعوبات يف عملية التعليم هبذه 
كتاب "العصري يف تعليم اللغة  ويف هذا البحث ستحلل الباحثة  املدرسة.
صل ألّن تعقد الباحثة فصل احلادي عشر، اختارت الباحثة ذلك الف العربية"

هذا الفصل يف مستوى الوسطى وأّن يف هذا املستوى قد استطعت التالميذ 
 يف مهارة القراءة جيدا.

أن القياس من مستوى الصعوبات الكلمات اليستند على العناصر 
الداللة، ولكن على العناصر الطويل والقصري الكلمات. كما يف الصعوبات 

لكلمات يستند على الوجود الظواهر. إذا الكلمات، معيار الصعوبات ا
مة أو اجلملة الظاهرة لمة أو اجلملة الظاهرة أطول فهي صعوب وإذا الكلالك

 4أقصر فهي سهول.
 
 

                                                           
1 Ibid., Hal. 666 

4 Ibid., Hal. 660 
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 أمهية مقروئية النصوص -ب
أعلى، فأسهل تلك القراءة. واخنفاض القراءة،  مقروئية النصوصأن 

 اختار املعلم ءة، مسحالتعليمية يف القرا املواد لتحديد .فأصعب تلك القراءة
 : أنجتاهله.  الميكن الذي الشيء وهو للتالميذ املناسبة القراءة مواد الختيار
 كثرية هي الكبار تعليم جمال يف أساسية قبضة يف املدرسية املتبعة الكتب
 املواد من واحد نوع مع املعلمني عالقا يكون أن اليعين هذا ولكن جدا، 

 املعلم ينبغي للتالميذ املناسبة القراءة مواد لتحديد القائمة. فلذلك، التعليمية
 معايري فهما ، جيب على املعلمقراءة املناسبة القراءة مواد اختيار على قادرا

 .مقروئية النصوص لتحديد القراءة مواد لتحديد األهلية
أن القياس من مستوى الصعوبات الكلمات اليستند على العناصر 

الطويل والقصري الكلمات. كما يف الصعوبات  الداللة، ولكن على العناصر
الكلمات، معيار الصعوبات الكلمات يستند على الوجود الظواهر. إذا 

مة أو اجلملة الظاهرة لمة أو اجلملة الظاهرة أطول فهي صعوب وإذا الكلالك
 أقصر فهي سهول

 مقروئية النصوصمعايري  -ج
، ئية النصوصمقرو متأل باملعايري النصوص اجليدة هي النصوص الذي 

 :مقروئية النصوصوهذه املعايري 
 .القارئ  سهلة للمقروء وللمفهومحىت احلركات الكاملةنصوص بال .1
 .قارئعالمة الرتقيم، حىت سهلة للمقروء وللمفهوم الب نصوصال .2
)غري  قارئتتكون من املفردات السهولة للمقروء وللمفهوم ال نصوصال .3

 غاربة(.
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 هلضم.سهل ا نصوصال املوضوع وحمتويات .4
 .على النصوص عداليوجد األخطاء يف الكتابة والقوا .5
 الرتتيب احملتوى املنطقي، حىت سهولة للفهم. .6
 نظان احملتوى النصوص منطقيا وسهلة للفهم. .7

 وهذه هو املعايري مقروئية النصوص:
 معيار مقروئية النصوص

 مقروئية النصوصاملستوى  النسبة الرقم
 سهلة جدا 111% – 71 1
 سهلة % 71 – 36 2
 غري سهلة % 35 – 1 3

 
 ليغة العربية  وا  التعييييةاملبحث الثالث: امل

 ليغة العربية مفهوم املوا  التعيييية -أ
املواد التعليمية هي عنصر من عناصر املنهج أي احملتوى، وهي عملية 
منهجية منظمة جلمع البيانات وتفسري األدلة مبا يؤدي إىل إصدار أحكام تتعلق 

الدراسية مما يساعد يف توجيه العمل الرتبوي واختاذ اإلجراءات املناسبة يف  باملادة
التعليم والتعلم. تعد عملية حتديد حمتوى املنهج من العمليات األساسية اليت 
تكتنفها الكثري من الصعوبات، فهي ليست باألمر اهلني الذي يتصوره البعض، 

 5وقد يكون ذلك راجعا إىل ما يلي:

                                                           

 293ص.  ،(2117، )مصر: دار احلكمة،التطبيقات-راتمها-العناصر-علم املناهج الرتبية: األسسفؤاد حممد موسي،  5 
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من املعرفة الذي يصعب تعبلمه وتعليمه كله، ومن هنا جائت  الكم اهلائل .أ
مشكلة اختيار، فما الذي ختتاره؟ وما الذي نرتكه؟ فهذا يتطلب التدقيق يف 

 عملية االختيار ووضع معايري له.
كما ـن السرعة اهلائلة يف اكتشاف املعلومات والتكنولوجيا احلديثة جيعل من  .ب

 لكن البد منه.متابعة هذه السرعة أمرا صعبا، و 
ج. ويصاهب هذه السرعة يف اكتشاف املعلومات تغريات اجتماعية سريعة حتتم 

 علينا دائما مراجعة املناهج يف ضوء حاجات اجملتمع املتغرية.
د. التنوع الكبري يف جوانب احملتوى املختلفة من إميانية وأخالقية وجسمية وعقلية 

دة جماالت وكل جمال يشمل ونفسية واجتماعية، كما أن كل جانب يشمل ع
 عدة موضوعات، ولكل موضوع حماور وأخرى فرعية.

املواد يف مجيع صورها سواء أكانت علمية أم زراعية معدنية هي اليت أوحت 
لإلنسان باألداوات الالزمة لتهذيبها ووضعها موضع االستخدام الفعلي لتفي 

ذي يرغب العلم يف تقدميه مبطلبتها. إن املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي ال
للطلبة بغرض حتقيق أهداف التعليمية معالفية أو مهارة أو وجدانية أي أهنا هي 

 6املضمون الذي يتعلمه التالميذ يف علم ما.
ناصر عبد هللا و عبد احلميد عبد هللا نقال رأي القامسي: أن معىن املواد 

س. فكان يرى أن يتألف املواد التعليمية ختتلف عن املعىن الشائع املألوف عند النا
التعليمية ال من مادته األساسية فحسب بل كذلك من املواد املساعدة كاملعجم 

                                                           

 111ص. املراجع السابق، الرمحن بن ابراهيم الفوزان وزمالؤه، عبد  1 
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وكتاب التمارين التحريرية وكتاب التمارين الصوتية وكتب املطالعة املتدرجة وكتاب 
 7اإلختبارت ومرشد املعلم.

ية واحلقائق ورأى طعيمة أن املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبو 
واملعلومات اليت يرجى تزويد الطلبة هبا واالهتاجات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، 
أو املهارات احلركية اليت يراد إكساهبم إياها هبدف النموا لشامل املتكامل هلم يف 

 8ضوء األهداف املقرورة يف املنهج.
يف الكتب  وتتنوع الصورة احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة

كون مادة تعلى بوحات أو سبورات أو ملصوقات،  قد  واملقررات التعليمية أو
مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يكون يتخذ أشكاال أخرى من بسيط إىل 
املقعد، وقد تكون غري مألوفة للطلبة املعلمني على حد سواء. فتعني املواد املوجودة 

ا. وكل مادة هلا تركيبها وطرائقها، وأساسيتها اليت حيتاج إىل اختيارها و تنظيمه
تدرب جانبا من العقل )أو ملكة من ملكاته(. وهبذا ينظم العقل تنظيما يساعده 

 على التعامل مع مشكالت احلياة املختلفة.
واملواد هلا إسهاماهتا الفردية يف التعلم، ليس فقط فيما خيتص باملعلومات 

تفكري الذي يستخدم فيها، واملنطق اخلاص هبا، ولكن أيضا يف اكتساب منط ال
 9وكل هذا له تأثريه على ذهن الدراس هلا.

                                                           
، )الرياض: دار الغايل، دون أسس إعداد الكتب التعليم لغري الناطقني، الطعة األولناصر عبد هللا الغايل و عبد احلميد عبد هللا،  7

 9سنة(، ص. 
املراجع  ،الكتاب األساسي لتعليمية اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، الطبعية األولالناقة و رشدي أمحد طعيمة،  حممد كامل 8

 212 ص. ،السابق
 16. ص (،1991 القاهرة، :املعارف ر، )دااملنهج و عناصره، الطبعة الثالثةإبراهيم بسوين عمرية،  9 
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وكل مادة تسهم يف كشف الغطاء عن أحد جوانب الذي يعيش فيه، وإلقاء 
الضوع على زاوية معينة منه، فإذا ضم منهج املدرسة املواد املناسبة ساعد هذا 

 العامل.الناشئ على تكوين نظرة متوازنة إىل هذا 
 ليغة العربية التعييييةأمهية املوا   -ب

تتمثله أمهية املواد التعليمية يف أهنا تشكل عنصرا أساسيا من مكونات 
املنهج. وذلك ألنه بالرغم من أن مكونات املنهج تتكون من عدة عناصر كأنشطة 
وطرق تدريس وكتب تعليمية إال أن وجود املواد التعليمية يعد ركائز املنهج 

ساسية يف أي مرحلة تعليمية. فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف تتحقق األ
 11األهداف املراد حتقيقها من امللية التعليمية.

وتعد املواد التعليمية أيضا الوعاد الذي حتمل اللقمة السئغة الطيبة أو      
سطة اليت اللقمة املرة املذاق اليت نقدمها للطالب اجلئع، واملعلم هو الوسيلة أو الوا

تقدم بواسطتها هذه اللقمة للطالب. إال أن هذه الوسيلة مل تكن مما يرجى دائما 
دورها. فلعلها يف حني من األحيان مل تكن على استعداد كامل، ففي هذه احلالة 

إعداد  -أي املواد التعليمية-البد من تركيز االهتمام على إعداد هذا الوعاء
 11حسنا.

الدارسني باجلوانب الثقافية املرغوب فيما كما ميدهم واملواد التعليمية تزود 
العقلى حنو  باخلربات واملعلومات واحلقائق اليت تنمي قدراهتم على التقد واالجتاه

أحداثه كجزء من عملية التفهم واالستعاب. كما ميثل املواد التعليمية السلطة يف 
 12فرض الفكرة فهو يئكد املعاين.

                                                           

 9، ص. سابقالجع ار املد هللا، ناصر عبد هللا الغايل و عبد احلميد عب 20 
 7، ص. رجع نفسهامل  22
 7 .، صراجع نفسهامل 21
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 العملية التعليمية هي اليت جتعل هذه العملية وإذا كان املعلم له دور يف
مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حىت حتصل من التعليم ما يريد والكتاب هو الوعاد 
الذي حيمل املعلومات واالهتاجات املراد غرسها يف التالميذ ليس فقط للتالميذ بل 

 13للمعلمني وغريهم أيضا.
وال أهوى القراءة ألزاد عمرا يف قال العقاد: ))لست أهوى القراءة ألكتب 

تقدير احلساب وإمنا أهوى القراءة ألن عندي حياة واحدة يف هذه الدنيا وحياة 
واحدة ال تكفيين وال حترك كل ما يف مدة عمر اإلنسان((. وقال اجلاحظ 
))الكتاب وعاء مائ علما  بستان حيمل يف ردن وناطق ينطق عن املوتى ويرتجم 

م رفيقا أطوع وال معلما أخضع وال صاحبا أظهر كفاية من  عن األحياء وال أعل
 14كتاب((.

هذا هو املواد التعليمية وهذا هو الكتاب على شكل عام. غري أنه مع هذه 
امليزات كلها فله أضرار ومساوئه أيضا على الدراس واجتاهاته. ومن مث فهو سالح 

م اختياره وفق مبادئ ذوحدين. فهو أحيانا قد يضر إذا مل يعد إعداد جيدا ومل يت
وأسس منشودة ووفق أهداف ينشد اجملتمع والذين اإلسالمي. ومن هنا تظهر قيمة 

 15أمهيته يف العملية التعليمية. إعداد املواد التعليمية وتظهر أيضا
 أمهية املادة الدراسية للمعلمني:  -أ

 كفاءة الوقت يف عملية التعليم. (1
 هل.تغري دور املدرس كم دور املعلم إىل املس (2
 تنمية عملية التعليم حىت تكون فعالة وتفاعل. (3

                                                           
 7 .، صاملراجع نفسه 21
 8، ص. املراجع نفسه 24
 6-5، ص. سابقالجع ار املإبراهيم بسوين عمرية،  21 
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 أمهية املادة الدراسية للطلبة: -ب
 تعلم الطالب مستقال بنفسه. (1
 تعلم الطالب العلم املعرفة املناسب بإرادته. (2
 تعلم الطالب بقدرته. (3

 ليغة العربية التعييييةأنواع املوا   -ج
 املطبوعة التعليميةاملواد  -أ

 ع هو:طب التعليميةاملواد من أنواع 
  (Modul)  الكتاب الدراسي (1

الكتاب الدراسي هو املواد التعليمية الطبيعة اليت تصميم لتعلم 
منفردا لتالميذ. الكتاب الدراسي يسمى بوسيلة لتعلم منفردا ألن فيه 

 تكامل اإلشارة لتعلم منفردا.
2) HandOut 

املواد الكتابية اليت توفر املدرس لتطوير املعرفة التالميذ. املواد 
 يأخذ من املراجع املناسب باملواد التعليمية.

 الكراسات التدريبات (3
الكراسات التدريبات هي الورقات فيها دليل للتالميذ لعملية 

 الربنامج التنظيمية. كل الكراسات التدريبات فيها.
 الكتاب التعليمي (4

 )الكتاب التعليمي(عن معىن مصطلح  (أ
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اسيا يف عملية وما ال ريب فيه أن الكتاب التعليمي عنصرا أس
التعليم والتعلم لتحقيق األهداف اليت تريد حتقيقها، باإلضافة إىل 

 املكونات األخرى من أنشطة وطرق الرتديس.
والكتاب التعليمي احدى مصادر التعليم والتعّلم الذي يساعد 
على جناح العملية التعليمية. وسوف يساعد الكتاب التعليمي 

طلبة يف عملية التعليم والتعّلم مساعدة كبرية على األساتيذ وال
خصوصا يف تعليم اللغة العربية. هناك التعارف الكثرية عن الكتاب 

 التعليمي، ومن هذه التعارف وهي:
(: "املواد التعليمية اليت بنظتم املركب اليت 1995قال فانني ) .أ

 16تستخدم طلبة وأساتيذ يف عملية التعليم".

يمة: "الكتاب الذي قال حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طع .ب
يشتمل على جمموعة من املعلومات األساسية اليت تتوخى حتقيق 

 17أهداف تربوية حمددة سلفا. )معرفية أو وجدانية أو حتركية(."

ج. قال الغاىل: "هو الكتاب األساسي للطالب وما يصحبه من مواد 
التعليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية 

وتقدم للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني، يف واللغة، 
 مرحلة معينة بل يف صف دارسي معني ويف زمن حمدد."

د. قال رشيد أمحد طعيمة: "املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي 
الذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية 

                                                           
21  M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN Malang Press, 2002), Hal.16 

، )جامعة أم القرى: مكتب املكرمة، الكتاب اآلساس لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  21 
 21ص. ،م( 1883مايو  /ه  1431رجب 
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ذي يتعلمه معريفية أو مهارية أو وجدانية. وهي املضمون ال
أو هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق  18التلميذ يف عام ما.

واملعلمات اليت يرجى تزويد الطالب هبا، واالجتاهات والقيم اليت 
يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية اليت يراد اكتساهبم إياها، 
هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف 

 19يف املنهج."املقررة 
 موقع الكتاب التعليمىي يف العملية التعليمية (ب

والكتاب املدرسي يعّد أهّم مواد التعليم، ومن هنا فإّن 
املرّبني يوصون بالعناية بإعداده، وال سيما تلك املواد اليت تعين 
بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ومن موقع الكتاب 

ة كما شرح بعبد الرمحن بن إبراهيم التعليمى يف العملية التعليمي
 21الفوزان:

ويظل التسليم بأمهية الكتاب املدرسي أمرا الحيتاج إىل 
التقرير، فبالرغم مما قيل ويقال عن التكنولوجيا التعليم وأدواته 
وآالته اجلديدة، يبقي للكتاب املدرسي مكانته املتفردة يف 

ها أو منطها أو العملية التعليمية. فعملية التدريس أي كان نوع
مدهتا وحمتواها تعتمد اعتمادا كبريا على الكتاب املدرسي، فهو 
ميثل بالنسبة للمعتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، وأساسا 

                                                           

مؤسسة الوقف  ،ري الناطقني هبا )اجلانب النظري(لتدربيية ملعلمي اللغة العربية لغدروس الدورات ا ،لرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرونعبد ا 18 
 111ص  ،دون سنة ،اإلسالمي

 213ص.  ،دون سنة ،القرىمكة: جامعة أم  ،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى القسم األول ،رشيد أمحد طعيمة 19 

 41-39املراجع السابق، ص. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  21 
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دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا اليغيب لالطالع السابق 
واملراجعة التالية. وهي هبذا ركن مهم من أركان عملية التعلم، 

عليمي يلتقي عنده املعلم واملتعلم، وترمجة حية ملا ومصدر ت
يسمى باحملتوى األكادميي للمنهج، ولذلك تعترب نوعية وجودة 
الكتاب املدرسي من أهم األمور اليت تشغل بال املهتمني 
باحملتوى واملادة التعليمية وطريقة التدريس. ويف احلاالت اليت ال 

ة الكتاب يف سد هذا يتوافر فيها املعلم الكفء، تزداد أمهي
النقص، ولعلنا ال نكرر أننا نفتقر اآلن ويف ميدان تعليم العربية 
للناطقني بغريها إىل ذلك املعلم الكفء، مما جيعل حاجتنا إىل  
كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حاجة 
ضرورية وملحة، يقودنا لتحقيقها تطلع إىل إجناز هذه الكتب 

 ملية مدروسة.على أسس ع
بناء على هذا، كما مّت التأكيد أبو الفتح رضوان ذلك أن 
الكتاب يف حالتنا هذه بأنه يقول: )ليس جمرد وسيلة معينة على 
التدريس فقط، وإمنا هو صلب التدريس وأساسه ألنه هو الذي 
حيّدد للتلميذ ما يدرسه من موضوعات، وهو الذي يبقي عملية 

 نفسه، إىل أن يصل منها إىل ما التعليم مستمرة بينه وبني
 21يريد(

تأسيسا على ما سبق ذكره، أن الكتاب التعليمي هو 
مصدر من مصادر التعليم والتعلم الذي يساعد على جناح 

                                                           

 73م(، ص. 1992، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، الكتاب املدرسيأبو الفتح رضوان وآخرون،  21 
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العملية التعليمية، وإن كيفية وفعالية الكتاب التعليمي يتـأثر  
كثريا يف تسهيل وتيسري العملية التعليمية. ويعترب إعداد الكتاب 

لتعليمي واختياره من أصعب األمور اليت تواجه املسؤولني عن ا
الربامج التعليمية، وذلك ألن أيا من العملتني حيتاج جملموعة من 
املعايري والضوابط والشروط واملواصفات اليت بدوهنا تصبح  

 كلتامها عملية غري علمية.

 أهداف الكتاب التعليمي (ج

، وهي كما يف إعداد الكتاب التعليمي أهداف املرجوة
 22يلي:

 يساعد الطلبة يف التعليم املادة    .أ

 جيّهز املواد الدراسة .ب

 يسّهل األساتيذ يف عملية التعليم والتعلم    .ج

 لكي يف عملية التعليم والتعلم املتنوعة    .د

 

وأما دور الكتاب التعليمي عند إسكندر وسيط وداداغ 
 23سومندر، وهي كما يلي:

يظهر األسلوب احلديد وجتديد عل التعليم مث يشرح تطبيقه  .أ
 يف التقدمي يف الكتاب التعليمي.

يقدم كثري مصدر من مصادر املشكلة ويسهل يقرأ ومتنوعة  .ب
 الذي ينيسب حباجة الطلبة.

                                                           
22  Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Hal.611 
23 Dadang Sumendar dan Iskandar Wasit, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), Hal. 612-613 
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 جيهز املصادر الرتتيب ومدرّج. .ج

 يقدم الطرائق والوسائل التعليم الدافع على الطلبة. .د

 لتدريبات والتمرينات التطبيقي.مساعد على الطلبة ل .ه

 يقدم املواد والوسائل التفومي املناسب. .و

 24وميزات من كتاب التعلمي كما يلي:

من الناحية االستخدام: الكتاب التعليمي هو وسيلة من   .أ
وسائل التعليم اسهل الذي يبحث من برامج احلاسوب 
ويسهل يقرأ ويعّلم على الطلبة يف أّي املكان ويف أّي 

 الوقت

ن الناحية التعليم: الكتاب التعليمي هو أفضل من م .ب
الكتاب التعليمي األخرى ألن الكتاب التعليمي الطبعي 
هو وسيلة حديثة لرتقية على القدرة الطلبة لتعّلم عن 
احلقيقية ويستطيع أن يفهم املبادئ العام والتجريدية 

 باستخدام حجج منطيقي

ح الكتاب من الناحية كيفية اإليصايل: يستطيع أن يشر  .ج
التعليمي الكلمات واألرقام والتصوير والرسم بياين 

 والعالمات املسيقية

من الناحية اإلقتصادية: الكتاب التعليمي هو وسيلة  .د
 التعليم رخيص للبيع واإلنتاج يستخدم مرارا 

 خصائص الكتاب التعليمي (د

                                                           
21 Tian Belawati dkk, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 

2003), Hal.93-91 
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قال إبراهيم الفوزان وآخرون أن خصائص الكتاب املدرسي 
 25هي كما يلي: أو التعليمي اجليد

 صحة اللغة .أ

ويتطلب ذلك حرصا ووعيا يف اختيار املادة املعروضة، 
فاليعرض على التالميذ إال ما هو الصحيح من ناحية الفكرة 
واألسلوب. وال يدون على السبورة االكل صواب ألن الصورة 
البصرية تساعد على بقاء احلقائق مدة من الزمن يف ذاكرة 

ذه الصورة صوابا أم خطأ. ومن التالميذ، سواء أكانات ه
الصعب التخلص من التأثري األول الذي يرتكه املعلم يف نفوس 

 التالميذ.
يقصد بصحة اللغة هنا التزام املؤلف بقواعد النحو 
والصرف واإلمالء وسالمة الصياغة اللغوية. ومن األسئلة اليت 

 ميكن طرحها عند حتليل كتاب أو تقوميه ما يلي:
غة املستعملة يف الكتاب؟ وإذا كانت ما مدى صحة الل

بالكتاب أخطاء لغوية فما نسبة كل فيها؟ أي ما نسبة األخطاء 
النحوية؟ وما نسبة الرتاكيب غري الصحيحة؟ وإىل أي مدى 
ميكن متييز األخطاء النحوية؟ وإىل أي مدى متييز األخطاء 

 26املطبعية من بني األخطاء الشائعة يف الكتاب؟

                                                           

 56-43، ص املراجع السابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،11 

، )مكة: حقوق الطبعة حمفوظة ملعهد اللغة العربية دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية رشيد أمحد طعيمة، 26 
 165(، ص. 1895جبامعة أم القرى، 
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أن تكون صحة مدة تعلم اللغة العربية  وعلى هذا، ينبغي
لغري الناطقني هبا حىت يستطيع الطالب أن يدرسوه فرديا أو 
مجاعيا مع املعلم أو بدون هو يساعد املعلم يف تقدمي أو إلقاء 
املادة، وذلك ألن الكتاب التعليمي يؤلف ويعّد من قبل إجراء 

، وذلك األنشطة التعليملية. استخدام الكتاب التعليمي فعايل
ألنه يؤلف متناسقا ومرتاتبا وواضحا، حىت يستجيب الطالب 

 سريعا يف قراءته وتعلمه. 

 املستوى اللغوي والتعليمي .ب

ينبغي أن يكون الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا، مالئما للمستوى الذي بلغه الطالب يف تعلم الغغة 

يف اللغة العربية الحيدده الصف العربية، ومستوى الطالب احلقيقي 
الذي ينتمي إليه أو الدرجة اليت حاز عليها يف آخى امتحان له. 
فقد ينهي الطالب برناجما لغويا معينا، ويدرس الكتاب املقرر، 
وجيتاز االمتحان النهائي بنجاح، ولكنه مل يستوعب املادة اللغوية 

املرحلة  جيدا واليستطيع استخدامها، وليس مستعدا فعال لبدء
 اليت تليها.

وهلذا ننصح بأن حتتوي مقدمة الكتاب املدرسي 
املخصص لتعليم العربية لغري الناطقني هبا على اختبار أويل، 
يستطيع من جيتازه أن يشرع يف استعمال الكتاب. هذا إذا مل 
يكن الكتاب املذكور خمصصا للمبتدئني، حيث تنتفي احلاجة إىل 

واليوضع املستوى الذي بلغه الطالب  االختبار الذي أشرنا إليه
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يف اللغة العربية يف وقت سابق يف احلسبان، وإمنا يعتد فقط 
مبستواه الفعلي عند تقدمي املادة له، فقد بلغ الفرد مستوى جيدا 
يف اللغة العربية األجنبية يف وقت ما، ولكنه رمبا ينسى الكثري 

هتا بصورة منها أو ينساها متاما لعدم استخدامها أو ممارسا
 منتظمة.

ومّت التأكيد حمد عبد القادر أمحد باعتبار أن مادة الدرس 
مراعاة ملستوى املتعلم، وهو يقول: "مناسبتها لعقول التالميذ من 
حيث مستواها، فال تكون فرق مستواهم فيعملون منها، والدون 
مستواهم فيستهرتون هبا، وميكن مراعاة هذا املبدأ يف اختيار 

تعبري الشفوي والتحريري وقطع االمالء والقراءة، موضوعات ال
  27واحملفوظات والنصوص األدبية."

 النصوص املختارة .ج

اليقصاد بالنصوص يف معرض احلديث عن تأليف كتب 
اللغة العربية النصوص األدبية شعرا أو نثرا إمنا يقصد هبا ما يشمل 
احملتوى اللغوي للموضوعات اليت تدور حوهلا دروس الكتاب.  

لمة النصوص إذا يقصد هبا هنا أوسع من جمرد داللتها على ك
 املختارات األدبية والشعرية.

وتناول نصوص الكتاب بالتحليل أمر يف غاية األمهية، إذ 
ميكن عن طريقة تعرف موطن االهتمام يف الكتاب والوقوف على 
الوزن النسيب الذي حيتله كل نوع من أنواع النصوص الواردة يف 

                                                           

 21(، ص. 1979د، طرق تعليم اللغة العربية، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، مححممد عبد القادر أ 27 
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ب. هذه النصوص قد تكون: تصا قرآنيا أو حديثا دروس الكتا
نبويا شريفا، أو نصا خمتارا من املطبوعات العربية، أو نصا 
متكامال ألف خصيصا للدرس أو حمادثة وحوار، أو مجاال 
متفرقات، أو رسالة إىل شخص ما، أو أبياتا من الشعر، أو غري 

 ذلك من نصوص.
الكتاب أو  ومن األسئلة اليت ميكن طرحها عند حتليل

 تقوميه ما يلي:
 ما نوع النصوص  اليت اختارها مؤلف الكتاب؟ (1

 وما املصادر اليت رجع إليها النتقاء هذه النصوص؟ (2

هل هي نصوص مأخوذة من مصادر كتابات عربية منشورة؟  (3
 أم أهنا نصوص معدلة من مصادر كتابات عربية منشورة؟

أم  هل هي نصوص مرتمجة عن مصادر وكتابات غري عربية؟ (4
أهنا مؤلة خصيصا للكتب؟ أم أهنا منقولة من كتب أخرى 

 28لتعليم اللغة العربية؟

 املتعلم ورغباته .د

إن االهتمام بولوع التالميذ ورغباهتم يف الكتاب املدرسي 
هو غاية ووسيلة يف آن واحد، فهو غاية ألننا نعىن بتطوير 
 قدرات التالميذ وقابليتهم. وهو وسيلة ألننا حنصل عن طريقة
على انتباه التالميذ واهتمامهم، والميكن هلم أن يتعلموا املادة 

                                                           

 151، ص. املراحع السابق ،ل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةدليل عمرشيد أمحد طعيمة،  28 
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اللغوية يف الكتاب املدرسي ما مل يوجهوا انتباههم ويبدوا اهتماما 
 هبا.

 غري طبع التعليميةاملواد  -ب
 غري طبع هو: التعليميةاملواد من أنواع 

 السماعي (1
 األفالم (2

 29طبيعة احملتوى يف الكتاب - 
ي يستند الكتاب على قائمة مفردات خمتارة، وعلى من ناحية احملتوى اللغو 

نظرة خاصة يف تناول الرتاكيب. أما من ناحية احملتوى الثقايف فيعتمد على من 
سيوجه له الكتاب، وعلى العموم ينبغي مراعاة أن يكون احملتوى عاما وعربيا 
وإسالميا يف الوقت نفسه ولكن بدراجة متفاوتة حسب ما يناسب الدارسني 

يئة. والبد من تقدمي وتنمية كل املهارات اللغوية األىبع: مهارة االستماع ومهارة والب
الكالم أواحلديث ومهارة القراءة ومهارة الكتابة وبنقس الرتتيب، مدعومة بعناصر 

 اللغة من أصوات ومفردات وتراكيب.
 30معيار اختيار احملتوى  -ه

 معينة، وعلى كل واضع جيب أن تتم عملية اختيار احملتوى بشروط أو مهايري
منهج أن يضع هذه املعايري نصب عينيه عند اختيار احملتوى، ومن أهم هذه 

 املعايري:

                                                           

 22(، ص:1428، )دون املطبع: دون الطبع إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  29 
 294ص.  املراجع السابق، فؤاد حممد موسي، 31 
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أن يتم اختيار احملتوى الذي حيقق األهداف، ألن احملتوى يكون ترمجة صديقة  .أ
 لألهداف، وإال ما متكنا من حتقيقها.

ا حيتويه من معارف أن يكون احملتوى صادقا، فاحملتوى يكون صادقا إذا كان م .ب
حديثة وصحيحة ودقيقة من الناحية العملية البحتة ومن مصادر موثوق هبا،  
كما جيب أن تكون قابلة للتطبيق يف جماالت واسعة ومتنوعة، وتكسب 
التالميذ روح املادة وطرق البحث فيها، كما جيب أال تتعارض مع ما جاء يف 

 31(9لذِّْكرح وحِإنَّا لحُه حلححاِفظُْونح( )احلجر:القرآن والسنة )ِإنَّا حنححُن نـحزَّْلنحا ا
ج. أن يكون احملتوى ذا أمهية. وهذا يعين أن يكون احملتوى له قيمة بالنسبة 
للمتعلم واجملتمع، حيث يفي حباجات املتعلم، ويسهم يف حل مشكالت 

 اجملتمع ويعمل على تطوير احلياة به، مبا حيقق رخاء اجملتمع وتقدمه.
ط احملتوى بالواقع الثقايف الذي يعيشه التلميذ. فيجب أن تكون املعارف د. أن يرتب

اليت يتم اختيارها من الواقع احليايت للتالميذ مبا يساعده على فهم طبيعه احلياة 
من حوله واملشكالت الواقعية اليت يعيشها يف اجملتمع، وكيفيه حل هذه 

 املشكالت.
ت التالميذ. حيث تعترب امليول ه. أن يراعي احملتوى ميول وحاجات وقدرا

واحلاجات دوافع تدفع التلميذ للتعلم برغبة واهتمام وبدون ضغوط نفسية من 
 اخلارج.

و. أن يراعي احملتوى الفروق الفردية بني التالميذ. جيب أن يتنوع احملتوى ليتسع 
لكل هذه الفروق الفردية، ويكون هناك مرونة يف االختيار من هذا التنوع 

 يذ مبا يناسبه.لكل تلم

                                                           

 .9:15القرآن،  12 
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ز. أن يراعي احملتوى الفروق بني اجلنسني. جيب مراعاة هذه الفروق باهتمام يف 
إعداد احملتوى حبيث تكون هناك أجزاء يف احملتوى تلى حاجات كل جنس 

 وتناسب طبيعته.
س. أن يتحقق احملتوى التوازن بني الشمول العمق. أنه جيب أن يكون هناك عمق 

عناصر كل جمال بالدراجة اليت اليطغى الشمول على  يف حمتوى كل عنصر من
العمق، والعكس صحيح، مبعىن أال يطغى العمق على الشمول ويكون هناك 

 توازن بينهما.
ش. مشول احملتوى جلوانب تربية الفرد: اإلميانية، واخللقية، واجلسمية، والعقلية، 

 والنفسية، واجلنسية، واالجتماعية.
 32مراحل اختيار احملتوى -و

 تسري عملية اختيار احملتوى يف مراحل متسلسلة كما يلي:
 مرحلة اختيار املوضوعات الرئيسية. .أ

 مرحلة اختيار األفكار األساسية اليت حتتويها املوضوعات. .ب
 ج. مرحلة اختيار املادة اخلاصة باألفكار الرئيسية.

 33األساليب واإلجراءت املتبعة يف اختيار احملتوى -ز
 أو أكثر من الوسائل التالية يف عملية اختيار احملتوى.ميكن االستعانة بوسيلة 

. حيث يتم االستعانة بتصيات اخلرباء املتخصصني يف كل مادة آراء اخلرباء .أ
الختيار حمتوى املادة، فهناك العديد من اجلهود املبذولة من املتخصصني يف 

كان يف اجلامعات يف كل جمال مبا يسهم يف عملية االختيار يعترب من األمهية مب

                                                           

 298، ص. املراجع السابقاد حممد موسي، فؤ  32 
 311-299ص.  ،نفسهاملراجع  33 
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هذا اخلصوص. فيجب االستعانة هبؤالء يف كل خطوة من خطوات حتديد 
احملتوى، وأن يتم عرض ناتج كل خطوة على أكرب عدد ممكن من اخلرباء، 
واألخذ برأي األغلبية، وأال يقتصر هذا العمل على فئة معينة من اخلرباء، فمن 

ى األغلبية أفضل املألوف أن جند آراء متصارعة حول بعض النقاط، لذلك فرأ
 من رأى فئة خاصة قد يكون منهم حامل لثقافات أجنبية تؤثر يف اختياره.

. يؤخذ رأى املهتمني بعملية التعليم، وعلى رأسهم املعلمون اسطالع الرأي .ب
فيما يتم اختياره من موضوعات احملتوى، على أساس أن املعلم هو أكثر 

تعلم، ومن مث جيب أخذ رأيه ملا له األفراد احتكاكا بكل من املادة العلمية وامل
من أمهية كبرية يف حتديد أمهية املوضوعات مناسبتها للتالميذ وقابليتها 
للتطبيق، كما ميكن أخذ آراء املتخصصني يف جماالت معينة مثل الزراعة أو 
الصانعة. وعادة ما يتم ذلك عن طريق االستفاءات واملقابالت الشخصية 

 ملناقشة.وعقد املؤمترات وحلقات ا
. وذلك مبالحظة أنشطة عدد من األفراد الذين يعتربون أكفاء يف أداء التحليلج. 

عمل ما، وذلك لتحديد أنواع اإلجراءات والعمليات وتسلسل حدوثها مث 
تبويبها، ومن مث تستخدم هذه املعلومات كأساس الختيار مادة احملتوى. وهذا 

ة للمهارات األدائية يف كثري من األسلوب يفيد عادة يف حتديد املادة العملي
 العلوم مثل الفنون الصناعة، والزراعة، وإمساك الدفاتر واالقتصاد املنزيل.

 34تنظيم احملتوى -ح
ومن هنا ندرك أمهية تنظيم احملتوى يف منط تنظيمي معني يسري عليه املؤلف 
يف تنظيم احملتوى مبا يتناسب مع طبيعة احملتوى ومستوى القارئ، كى يستطيع 

                                                           

 311ص.  نفسه، 34 
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القلرئ إدراك هذا التنظيم ويسري عليه يف جتمع معلوماته وتنظيم أفكاره ويساعده 
على تذكرها، ويساعد املعلم يف أداء عمله بأسلوب سهل ميسر ويوفر عليه كثريا 

 من اجلهد والوقت.
 35أنواع األمناط التنظييية -ط

 تتكن األمناط التنظيمية من سبعة أمناط، وهي:
إىل اجملهول، أو من املألوف إىل غري املألوف ومن النمط املتدرج من العلوم  .أ

 احملسوس إىل اجملرد أو من املباشر إىل غري املباشر.
 النمط املتدرج من اجلزء إىل الكل أو من اخلاص إىل العام. .ب

 ج. النمط املرتج من الكل إىل اجلزء أو من العام إىل اخلاص.
 د.  منط التسلسل الزمين.

 ه. النمط الوصفي.
 التشابه واالختالف. و. منط

 ز. منط املشكلة واحلل أو سؤال وجواب.

                                                           

 312ص.  نفسه، 35 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث و منهجه -أ

. ألن هذا البحث ميخدل  ال امليف هذا البحث هو  تسخدخد خدل  املإن امل
ويف العا  املخدل  ال مي يرتبط بنظرية املعرفة الوضعية  .ى احلتساب والعخدديقو  عل

وطريقة مجع البيانات يف  1وعادة يعرف جبمع وحتلي  البيانات بش   األعخداد.
ملخدل  ال مي تقخدمي االلخبار أو األسئلة املتسخعخدة لقياس جوانب اللغة اليت تريخده ا

ويف هذا البحث، البيانات اليت قخد مجعت باإلسخبانة مث سخحل  الباحثة  2الباحثة.
 اإلحصاء البتسيط.بخحلي  
. خقومييأما منهج البحث الذي سختسخدخدمها الباحثة هو املنهج الو 
 حيخدث، ما حول املعلومات مجع إىل يهخدف الذي حثالب هو الخقييمية البحوث

الخقييمية هلا  البحوث .الخقييم يخطلب اجلخدوى للدطة احلقيقية الشرط وهو
أنشطخني هو مقياس أو ألذ البيانات ويقارن نخائج املقياس ومجع البيانات 

 تقوميية دراسة ي ون أن ينبغي املعىن، هذا مع ومتشياباملغايري املتسخدخدمة. 
 (:Arikunto، 2002) الخالية ئصاخلصا

 العلمي البحث على تنطبق اليت القواعخد عن حتيخد ال البحث أنشطة عملية .1
 .عا  بش  

                                                           
1 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 7002), Hal. 3 
7Ag. Bambang Setiyadi. Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kualitatif 

dan Kuantitatif(Yogyakarta: Graha Ilmu, 7002), Hal. 5. 
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 كما الربنامج درس الذي املنهجي الخف ري يف الباحثون نظر الخقييم، إجراء يف .2
 دعم يف البعض بعضها بني مرتابطة عناصر أو م ونات عخدة من بأكمله يخ ون
 .تقييمها يخم اليت  ائنال وأداء جناح

 حتخديخد الضروري فمن تقييمها، سيخم اليت وال ائن حالة بالخفصي  تعرف ول ي .3
 .الربنامج لنجاح حاسم عام  مبثابة يعم  الذي امل ون

 مزايا ملعرفة دقيق تقييم مؤشر لل   واضحة ومعايري واملعايري، املقاييس اسخدخدا  .4
 .الربنامج وعيوب

 بالخفصي  تصف أن مي ن عليها احلصول مت ليتا املعلومات على للحصول .5
 أن جيب به، القيا  يخم مل الذي الربنامج من أجزاء أي لخحخديخد احلقيقية الظروف
 والربامج واملؤشرات الفرعية، العناصر حتخديخد تليها للم ونات، حتخديخد هناك ي ون
 .تقييمها جرى اليت

 مي ن املخابعة حبيث خدقةوب الخفاصي  يف توصية صياغة ينبغي الخدراسة نخائج من .2
 .بخدقة حتخديخد

 حمخددة لطة أو للتسياسة توصيات/  كمخدل  البحوث نخائج أو اسخنخاجات .7
 موجهة ت ون أن جيب الربنامج، تقييم إجراء يف ألرى، وبعبارة. الربنامج
 .املعايري أو ومعايري، الربنامج، أهخداف كمعيار النشاط للباحث

ال خاب "العصري يف تعليم اللغة يف قروئية النصوص م حيل هذا البحث 
، ثنويمبجلس الخعليم األساسي وال طبيع فص  احلادي عشر الذي قخدلل العربية"

. الوصفية حيّص  من البيانات اليت قخد محمخدية جاوى الشرقيةللاملنطقة  رئيتسةال
 اإلحصاء البتسيط.باالسخبانة مث سخحل  بخحلي  مجعت 
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 تهجمتمع البحث و عين -ب
هو مجيع ال ائنات اليت ت ون األهخداف يف البحث. فإن  جمخمع البحث

يف املخدرسة الثانوية  فص  احلادي عشراجملخمع يف هذا البحث هو الخالميذ من 
وعخددهم  2015-2014حممخدية التسادسة باشريان الموجنان يف العا  الخدراسي 

 تلميذا. 151
 1اجلخدول: 

 عخدد الخالميذ الفص  احلادي عشر
 عدد مجع التالميذ ميذعدد التال فصل رقم
1 XI.MIA-1 75 

69 
956 

2 XI.MIA-7 72 
3 XI.MIA-3 73 
4 XI.MIA-2 72 
5 XI.IIS-1 72 

96 
2 XI.IIS-7 32 

 
أما العينة هي جزء من اجملخمع اليت سخبحث بعميق. تألذ العينة إذا شعرت 

عينة هو جييب أن الرئيتسي من ال الباحثة تعجز عن البحوث مجيع اجملخمع. الشرط
ينوب اجملخمع. فلذلك مجيع عالمات اجملخمع جيب أن ينوب يف العينة. وتتسخدخد  

( ألنه ألذت العينة بال نظا  Random Samplingالباحثة العينة العينة عشوائية )
مخوازنة، عخدد جزع  . يف عينة عشوائية3(Homogenوتقومي العينة بالعينة املخجانس )

                                                           
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1221), Hal. 302 
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العينة يخبع املقارنة كبرية أو صغرية جزع من اجملخمع. والشدص الذي ي ون العينة  
 15وألذت الباحثة العينة  4ك  جزء اجملخمع مألوذ بالعشوائية من جزء اجملخمع.

 يف املائة على جمخمع البحث متساعخدة يف عمالية البحث. 
 فالعينة يف هذا البحث يعين:

 x 15خمع اجملالعينة = 
100 

 =151 x 15 
100 

 =2335 
100 

 =23،35 
  24العينة = 

 متغريات البحث -ج
 مخغريات البحث اليت اسخطاعات الباحثة أن تص  إليها تنقتسم كما يلي:

"العصري يف تعليم اللغة املخغري املتسخق  يف هذا البحث هو حتلي  ال خاب  .1
 العربية"

ابات الخالميذ االسخبانة على مقروئية املخغري الخابع يف هذا البحث هو نخيجة اجي .2
 "العصري يف تعليم اللغة العربية"النصوص يف كخاب 

 

                                                           
4 M.Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan 

Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Malang Press, 7001), Hal. 772 
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 أسلوب مجع البيانات -د
أسلوب مجع البيانات اليت تتسخدخد  الباحثة يعين اإلسخبانة ،وتتسخدخد  
الباحثة اإلسخبانة ملعرفة اسخجابات الخالميذ على مقروئية النصوص يف كخاب 

. ومنوذج هذا االسخبانة تخ ون من أربع الخيارات: غة العربية""العصري يف تعليم الل
وهذه اإلسخبانة توزع إىل الخالميذ موافق جخدا وموافق وغري موافق وغري موافق جخدا. 

 يف الفص  احلادي عشر مبخدرسة الثانوية للمحمخدية التسادسة باشريان الموجنان.
 أسلوب حتليل البيانات -ه

لية ترتيب وتنظيم البيانات وتنتسيقها واملراد بخحلي  البيانات هو عم
وتشديصها يف جمموعة من اجملموعة املعينة، وهذه العملية ت ون من أول مجع 
البيانات عنخد تركت الباحثة ميخدان البحث، ولذلك تطلب هذه العملية جهخدت 

 الباحثة اهخماما وقوة ف ريا.
ا البحث وتتسخدخد  الباحثة يف هذا البحث املخدل  ال مي، فطبعا حيخاج هذ
 البيانات عخددية، وبش   عا ، تصنف لطوات حتلي  البيانات كما يلي:

 يعخدد الباحثة النخائج اإلسخبانة اليت قخد متلئ العينة. (1
اليت قخد نالت الباحثة من النخائج  يعخدد الباحثة الخدرجة ل   النصوص (2

 اإلسخبانة اليت قخد متلئ العينة.
 اسخجابات الخالميذ: معيارهذه 

 2اجلخدول : 
 معيار اسخجابات الخالميذ

 املستوى الدرجة الرقم
 سهلة جخدا 22-23 1
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 سهلة 15-21 2
 غري سهلة 7-14 3

مناسبا باملعايري  احثة مقروئية النصوص ل   النصوصحتل  وتقرير الب (3
 املوجودة.

 X 100%عخدد الخلميذ الذي جييب االلخيار أكثر النتسبة = 
 عخدد العينة

 النصوص:وهذه هو املعايري مقروئية 
 3اجلخدول : 

 معيار مقروئية النصوص
 مقروئية النصوصاملستوى  النسبة الرقم
 سهلة جخدا 100% – 71 1
 سهلة % 70 – 32 2
 غري سهلة % 35 – 0 3

 
تتسخدلص الباحثة احلصول من الخحلي  وتقرير مقروئية النصوص بش    (4

  عا  يف هذا ال خاب.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وحتليلها

 
 الكتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية"حملة إىل  -أ

 تعريف الكتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية" -1
العصري يف تعليم اللغة العربية". وهذا االسم من هذا الكتاب يعين "

الكتاب للفصل احلادي عشر. استخدم هذا الكتاب مبدارس الثانوي 
ية اليت تقع يف منطقة جاوى الشرقية. اتبع الكتاب باملنهج التعليم للمحمد

. الطبع األول يعين يف الشهر املايو يف السنة 3102للمحمدية واملنهج 
سينيت مرتا. أما  x 3251 0151م. القياس هذا الكتاب يعين  3102

صفحة. التصميم هذا الكتاب ولونةiv  +67  5الغالظة الكتاب يعين 
 التالميذ يف تعلم اللغة العربية. حىت اجنذب

يتكون هذا لكتاب مستويان5 املستوى األوىل واملستوى الثاين. يف 
املستوى األوىل أربعة الدروس: الدرس األول هو الطهارة5 والدرس الثاين هو 
الصالة5 والدرس الثالث هو رمضان مبارك5 والدرس الرابع هو يوم العيد. أما 

دروس أيضا: الدرس اخلامس هو يف الفندق5 والدرس املستوى الثاين أربعة ال
السادس هو يف القرية5 والدرس السابع هو يف املدينة5 والدرس الثامن هو 
أمحد دحالن. لكل الدرس املواد والتمرينات. املواد يناسب باملوضوع الذي 

 وجد يف الكفاءة األساسية. 
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 مئّلف الكتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية" -2
هذا الكتاب مئّلفني ومها إمام فوجي املاجيستسر وحسن الدين  أّلف

 37يف التاريخ  -إمام فوجي املاجيستسر-املاجيستري5 ولد املئّلف األول 
)املئسسة العلمية  LIPIAيف باليتار. هو متخرج يف  0762نوفامبري 

. وينتهي 0777اإلسالمية والعربية( جباكارتا يف قسم علم الشريعة يف السنة 
امعة موالنا مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يف لدراسة العليا جبا

يف قسم تعليم اللغة العربية. واآلن يكون باحملاضر اللغة العربية  3103السنة 
حىت اآلن5 ويعلم  3110يف املعهد عمر بن خطاب سورابايا من السنة 

حىت  3111سنة أيضا اللغة العربية يف جامعة احملمدية سيدوأرجو من ال
اآلن. جبانب ذل  يعمل  كمعلم باملعاهد يف سورابايا. ويشرتك يف الربنامج 

 اإلجتماعية اليت يتعلق بالعربية أو بعلم اإلسالمية.

أبريل  32يف التاريخ  -حسن الدين املاجيستري-أما ولد املئّلف الثاين 
لسنة يف سيدوأرجو. هو متخرج يف املعهد دار السالم غىتور يف ا 0772
امعة احملمدية سيدوأرجو 5 ومواصلة درجة سرجانا يف كلية الرتبية جب0791

الدراسة العليا بقسم مواصلة . مث 0770باعتبار املتخرج األول يف السنة 
. يعمل الذي 3101املاجيستري التعليم اإلسالمي يف مكان واحد يف السنة 

ة يف املدرسة حىت اآلن يعىن معلم اللغة العربي 0797عمله منذ السنة 
 سيدوأرجو. 3الثانوية للمحمدية 

 الطابع الكتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية" -3
 الرئيسة الطابع هذا الكتاب يعين جملس للتعليم األساسي والثنوي

الرئيسة  للتعليم األساسي والثنوي جملساملنطقة للمحمدية جاوى الشرقية. 
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مدرسة / املدارس الدينية يف  726للمحمدية جاوى الشرقية تدير  املنطقة
جاوى الشرقية. باإلضافة إىل ذل 5 األنشطة املتنوعة التجديدية  املنطقة

خللق وتنمية روح املنافسة وحتسني نوعية املدارس وقادة املدارس واملعلمني 
والتالميذ قد نفذت بانتظام. وهذه هي األنشطة: مسابقة املدرسة العليا5 و 

Diksuspala اصة للمديري املدارس(5 وتدريب الكفاءة املدرسني )الرتبية اخل
واملوظفني5 والندوات5 وورش العمل5 واأللعاب األوملبية5 الفنون املسرحية 
والثقافة اليت إشراك التالميذ يف املدرسة5 والتعاون مع املدارس يف اليابان 

 .واسرتاليا وسنغافورة وماليزيا وتركيا وغريها من البلدان

اجمللس يعين "إن حتقيق نظام التعليم حممدية جاوة الرئية من هذا 
 ."الشرقية املتفوقة والطبيعة والقدرة التنافسية الوطنية والدولية

أما البعثته5 وبناء على القاعدة الرئيسية املركزية للمحمدية5 واملبادئ 
اجمللس للتعليم األساسي والثانوي الرئيسية املركزية للمحمدية5 البعثة التعليم 

 :مدية جاوى الشرقية هياحمل
زيادة استعداد املدخالت وجودة العملية التعليمية للمحمدية لتحسني  .0

 تكوين الشخصية النبيلة.
حتسني الكفاءة املهنية واملساءلة يف املؤسسات التعليمية للمحمدية كمركز  .3

 الثقايف من املعارف واملهارات واخلربات واملواقف والقيم على أساس
 والوطنية واملعايري الدولية. األهداف املنظمة

متكني املشاركة اجملتمعية يف التعليم احملمدية كوسيلة للدعاية وجتديد  .2
 اجملتمع.
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مساعدة وتسهيل تطوير اإلمكانات الكاملة لألطفال يف البالد من سن  .2
 املدرسة االبتدائية من أجل حتقيق جمتمع التعلم.

ة5 اجمللس للتعليم باعتبار البعثة التعليم للمحمدية جاوى الشرقي
 3101للمحمدية جاوى الشرقية لعام  املنطقةاألساسي والثانوي الرئيسة 

 :يثبت البعثة التايل 3101 -
يوجد التعليم الذي يستطيع أن يبين اإلنسان باألخالق الكرمية وذكية "

 وقادرة على املنافسة مع تنفيذ بعثة التعليم للمحمدية جاوى الشرقية."
 العصري يف تعليم اللغة العربية"منهجية الكتاب " -4

 أهداف التعليمية .0
هي كفاءة التالميذ يف أربعة كفاءة أهداف التعليمية هبذا الكتاب 

األساسية يعين يف أربع مهارات5 مهارة االستماع والكالم والقراءة 
والكتابة. يرجى للتالميذ يستطيع أن ماهر يف مجيع املهارات حىت حتقيق 

 أهداف التعليمية.
 وى الكتابحمت .3

يف هذا الكتاب يتكون من املستويا هو املستوى األوىل واملستوى 
معيار الكفاءة هبذا الكتاب هو تسلط الثاين ولكل املستوى أربعة دروس. 

على كفاءة األساسية يف أربع مهارات هم مهارة االستماع والكالم 
 والقراءة والكتابة.

وضوع الطهارة للمستوى األول أربعة دروس5 الدرس األول بامل
والدرس الثاين باملوضوع الصالة والدرس الثالث باملوضوع رمضان مبارك 

 -الطهارة–حمتوى يف الدرس األول والدرس الرابع باملوضوع يوم العيد. 
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يتكون من احملادثة والرتكيب والقراءة. أما التمرينات للقراءة وللرتكيب 
–يف الدرس الثاين أما حمتوى  احملفوظات.وللكتابة. ويف آخر الدرس 

. أما التمرينات للقراءة يتكون من احملادثة والرتكيب والقراءة -الصالة
وللرتكيب وللكتابة. ويف آخر الدرس احملفوظات. أما حمتوى يف الدرس 

يتكون من احملادثة والرتكيب. أما التمرينات  -رمضان مبارك–الثالث 
وظات. أما حمتوى يف للقراءة وللرتكيب وللكتابة. ويف آخر الدرس احملف

يتكون من احملادثة والرتكيب والقراءة  -يوم العيد-الدرس الرابع 
واالستماع. أما التمرينات للقراءة وللرتكيب وللكتابة. ويف آخر الدرس 

 احملفوظات.
أما للمستوى الثاين أربعة دروس5 الدرس اخلامس باملوضوع يف 

درس السابع باملوضوع يف الفندق والدرس السادس باملوضوع يف القرية وال
حمتوى يف الدرس اخلامس  املدينة والدرس الثامن باملوضوع أمحد دحالن.

يتكون من احملادثة والرتكيب والقراءة. أما التمرينات للقراءة  -يف الفندق–
وللرتكيب وللكتابة. ويف آخر الدرس احملفوظات. أما حمتوى يف الدرس 

ثة والرتكيب والقراءة. أما التمرينات يتكون من احملاد -يف القرية–السادس 
للقراءة وللرتكيب وللكتابة. ويف آخر الدرس احملفوظات. أما حمتوى يف 

يتكون من احملادثة والرتكيب والقراءة. أما  -يف املدينة–الدرس السابع 
التمرينات للقراءة وللرتكيب وللكتابة. ويف آخر الدرس احملفوظات. أما 

يتكون من احملادثة والرتكيب  -أمحد دحالن–حمتوى يف الدرس الثامن 
 والقراءة. أما التمرينات للقراءة وللكتابة. ويف آخر الدرس احملفوظات.

 طريقة التعليمية .2



14 

 

تطبيق املواد التعليمية هلذا الكتاب يعين عالقة باملعلمة اللغة 
العربية. ألن ال يوجد التقرير يف استخدام الطريقة اخلاصة. إذن سوف 

 أن إبكاري ومبتكرة يف حتقيق الطريقة التعليمية.املعلمة 
 

 حملة إىل ميدان البحث -ب
 موقع اجلغرايف املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشريان الموجنان -1

وقعت املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشريان الموجنان يف الشارع 
هد  معهد باشريان الموجنان جاوى الشرقية. هذا املدرسة يف الظّل املع

 اإلسالمي كراجناسم للمحمدية باشريان الموجنان.
 رؤية وفكرة املدرسة الثانوية للمحمدية السادسة باشريان الموجنان -2

 رؤية  .أ
"حتقيق اإلنسان الذي لديه متوازن الفكرية والروحية واألخالقية ويبدو 
التميز احمللي البحري والتكنولوجيا املعلومات خصوصا يف حتويل نتيجة 

 ذي تستند بالإلميان والتقوى".البحر ال
 فكرة .ب

إجناز األنشطات التعليم والتعلم فعالية حىت كل التالميذ يستطيع  .0
 أن يتطور النفسية أمثالية

 منو اخلربة البطينية على الدين اإلسالم .3
تطوير واحلفاظ على القيم األخالقية وصورة املدرسة الثانوية حممدية  .2

 السادسة باشريان الموجنان
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سة التميز احمللي البحري والتكنولوجيا املعلومات على منو احلما .2
 مجيع اجملتمع املدرسي

تشجيع كل التالميذ للتعرف على نفسه بشكل صحيح وفقا  .1
 لقدرهتا

تطوير اإلمكانات املنطقة يبدو التميز احمللي البحري والتكنولوجيا  .7
 املعلومات خصوصا يف حتويل نتيجة البحر

 املنهج الدراسية -3
رسة الثانوية حممدية السادسة باشريان الموجنان على تستخدم املد

" للفصل العاشر واحلادي عشر. أما 3102املنهجان5 املنهج " املنهج 
للفصل الثاين عشر يستخدمه املنهج "املنهج املستوى لوحدة الدراسة 

(KTSP جبانب املنهجان ذل 5 تستخدم أيضا هذه املدرسة املنهج .")
 التعليم األساسي والثنوي.س احملمدية اليت يصنع مبجل

 تنظيم األنشطات اإلضافية -4
األنشطات اإلضافية يف املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشريان 
يشرتكها التالميذ من الفصل العاشر واحلادي عشر والثاين عشر. هناك مثانية 

 أنواع األنشطات اإلضافية5 وهي:
 (OSIS/IPMللمحمدية ) منظمة التالميذ داخل املدرسة / رابطة التالميذ .أ

رابطة التالميذ للمحمدية هي أحد من املنظمة املستقّلة 
. ويهدف 0770يوليو  09الداخلية للمحمدية اليت أسست يف التاريخ 

هذه املنظمة جلميع التالميذ احملمدية يف املدارس للمحمدية أو يف 
مستوى القرية. أما يهدف هذه املنظة يف هذه املدرسة يعين تيسري 
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لتالميذ اليت متلكون الكفاءة يف جمال الرئيسية. هذه املنظمة الربنامج ا
العمل كثريا الذي يشرتكها بعض أو مجيع التالميذ يف داخل املدرسة أو 

 خارج املدرسة.
 الرياضة .ب

كثري من أنواع الرياضة اليت توفر هذه املدرسة ألنشطات 
الريشة. يهدف  التالميذ. وهي: كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة

هذه األنشطة اإلضافية للتالميذ الذين ميلكون اهلواية الرياضة. يقوم 
هذه األنشطة اإلضافية يف يوم األربعاء يف الساعة الثالثة والنصف حىت 

 الساعة اخلامسة مساءا حتت املشرف األستاذ أمروزي.
 (PHLحتويل نتيجة البحر )   .ج

يف امليدان بعد أن هذه األنشطة اإلضافية كتطبيق التالميذ 
يتبعون التالميذ التعليم عن البحريية عند الفصل. يهدف هذه األنشطة 
اإلضافية جلميع التالميذ من الفصل العاشر حىت الفصل الثاين عشر. 
يقوم هذه األنشطة اإلضافية أربعة أوقات5 يف يوم األربعاء للتلميذات 

البنني الذين يعيش  البنات اليت يعيش يف املعهد ويوم اخلميس للتالميذ
يف املعهد. أما يف يوم السبت حىت يوم الثالثاء للتالميذ والتلميذات 
الذين يف بيتهم. وجلدول التطبيق هذه األنشطة اإلضافية تبادال كل 
املستوى الفصل. واملشرف هذه األنشطة اإلضافية يعين األستاذ محيم 

 اري واألستاذ فيىدي أبو الفزاري.طه
 Pramuka( و HW) د.   حزب الوطن
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هذه األنشطة اإلضافية أن يشرتكها للتالميذ الفصل يوجب 
العاشر وللتالميذ الفصل احلادي عشر. ألن هذه املدرسة تتبع املنهج 

الذي أوجب املدارس اليت تتبع هذا املنهج. أما للفصل الثاين  3102
عشر فقط اشرتاك يف املستوى األول. يقوم هذه األنشطة اإلضافية يف 

وم اخلميس يف الساعة الرابعة حىت الساعة اخلامسة مساءا حتت ي
 املشرف األستاذ باهد عرفات.
 (KIRه.   جمموعة العلمية من الشباب )

وعاء هذه األنشطة اإلضافية على التالميذ الذين ميلكون كفاءة 
يف جمال عمل الكتابة العلمية. يهدف هذه األنشطة اإلضافية يعين 

ميذ يف توجيه الزمن اآلن. يقوم هذه األنشطة تطوير الفكرية التال
اإلضافية يف يوم الثالثاء يف الساعة الثالثة حىت الساعة اخلامسة مساءا 

 حتت املشرف األستاذ زين العارفني.
 Classter Bidang Studyو.    الفصل للمجال الدراسة األوملبياد )

Olympiade) 
ميذ الذين يهدف هذه األنشطة اإلضافية يعين يعّد التال

سيشرتكون يف األوملبياد مناسبا للمجال الدراسة املتتابعة. واجملال اجلراسة  
الذي شرفه املشرفون يعين فيسيكا وكيميا والرياضيات واللغة العربية 
واللغة اإلجنيلزية وغري ذل . أما املشرفون هم5 األستاذة سيسوايت 

للدراسة كيميا5  للدراسة فيسيكا5 األستاذ سانوسي واألستاذة ليلي 
األستاذ فوروانتو للدراسة الرياضيات5 األستاذة رفق الفراة للدراسة اللغة 
العربية5 واألستاذة أنا للدراسة اللغة اإلجنيلزية. الشكل هذه األنشطة 
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اإلضافية فصال لكل اجملال الدراسة ويتبعه التالميذ من أي فصل. يقوم 
يذ يف األوملبياد5 ولكن هذه األنشطة اإلضافية عند سيشرتك التالم

أحيانا يف وقت آخر إذا أراد التالميذ يطلبون الشريفة من املشرفون. 
 يئدي الشريفة يف وقت الفراغ خارج الوقت الدراسة األكدميية.

 ز.   حتفيظ القرآن
هذه األنشطة اإلضافية جديدا يف هذه املدرسة وأهدافه لوعاء 

شرف هذه حتفيظ القرآن هو التالميذ الذين حيفظ القرآن الكرمي. امل
األستاذ مصباح القلوب واملراجعة التالميذ يبدأ من رجوع التالميذ من 

 الدراسة يعين يف الساعة الواحدة حىت الساعة الثانية هنارا.
 فن املوسيقى واملسرحية   .ح

التالميذ الذين يتبعون يف األنشطة اإلضافيةفن املوسيقى حتدون 
يبه يف يوم اخلميس يف الساعة الثالثة حىت يف إندماج األصوات. يقوم جتر 

 الساعة اخلامسة مساءا حتت املشرف األستاذ تافف عبد الرمحن.
يهدف من املسرحية يعين وعاء التالميذ يف جمال تعبري الفن. يقوم جتريبه 
يف يوم األربعاء يف الساعة الثالثة حىت الساعة اخلامسة مساءا حتت 

 ن.املشرف األستاذ تافف عبد الرمح
 

 عرض البيانات وحتليلها -ج
 نتيجة من املقابلة -1

قبل أن تبحث الباحثة حتتاج الباحثة البيانات لتقرير األسئلة البحث. 
ل  املدرسة امسها اللغة العربية يف توحتصل الباحثة البيانات من املعلمة 
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يوم األحد يف التاريخ  يف تل  املدرسة علمةقابلت مع امل أستاذة رفق الفرة.
 كما يلي:  نالت الباحثة البيانات 31025و ماي 31

 الكتاب املستخدم هبذه املدرسة يف الدرس اللغة العربية هو الكتاب
مبجلس التعليم األساسي ينشر " الذي "العصري يف تعليم اللغة العربية

املنطقة حممدية جاوى الشرقية. أما هذا الكتاب لتالميذ  رئيسة5 الثنويوال
الكتاب تتكون من الفصل العاشرة  يف تل  املنطقة. مبدرسة الثانوية حممدية

 حىت ثانية عشرة.
. يف عملية التعليم الذي تستخدم املعلمة ال توجد الطريقة اخلاصة

ذ ماهرا يف القراءة. تالميليعلم كثريا املعلمة يف مهارة القراءة ألن تريد املعلمة ا
اإلندونيسية مث أمر عادة تقرأ املعلمة النص مث ترتجم إىل التالميذ باللغة 

املعلمة التالميذ ليتقدم أمام الفصل لقراءة النص واحدا فواحدا ويرتمجه. حتري 
املعلمة بتالميذ ألن تواجه املعلم التالميذ اجلاحنني ألن التالميذ ليس من 
التالميذ الذي يسكنون يف املعهد فقط لكن التالميذ الذي يسكنون يف 

 بيتهم.
إذن  حىت ل  املدرسة حمدود وغري كاملالوسائل التعليمية يف ت

الوسائل البسيطة وذل  استخدام الوسائل غري أقصى. إذن تستخدم املعلمة 
 أحيانا فقط ليس كل الدرس.

يف التعليم اللغة العربية من ناحية  املعلمة الصعوبات اليت تواجههاأما 
املنحفضة سة. قدرة خمتلفة على التالميذ والدوافع صعوبة التالميذ أو املدرّ 

من التالميذ لتعّلم اللغة العربية يسبب صعوبات املدرسة يف عملية التعليم. 
مث من الصعبات التالميذ هي الصعوب ليفهمون املواد يف ذل  الكتاب ألن 
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التالميذ ليس متخرّج من املدرسة اإلسالمية فقط  نّ القرائات الصعوبات5 أل
ة من الصعوبات القدمية5 حلول املسئل كومية أيضا.لكن من املدرسة احل

 تعطي املعلمة السماحة إىل التالميذ يف التعليم5 هم يهتمون أم ال.
عند األستاذة فراة هبذا الكتاب5 أن هذا الكتاب سهلة لتعلم 
التالميذ5 ألن فيه املفردات غري غاربة عند التالميذ حىت سهلة لفهم 

ألن فيه  3102يناسب باملنهج أما حمتوى يف هذا الكتاب ال التالميذ.
 .3102اليوجد طريقة التعليم باملدخل املعريفية كخصائص من املنهج 

سبعة نصوص وهم يوجد كل الدرس إال يف الدرس يف هذا الكتاب 
الثالث. بشكا عام5 النصوص كلهم سهلة ليفهم التالميذ ألن املفردات غري 

احلركة غاربة للتالميذ وقد يتعلمون قادما يف وقت آخر. والنصوص أيضا ب
حىت سهلة للمقروء التالميذ. مث توجد عالمة الرتقيم يف تل  النصوص 

 صارت النصوص سهلة للمقروء. 
 نتائج من اإلستبانة -2

لفصل احلادي عشر يف املدرسة الثانوية لقدمت الباحثة اإلستبانة 
الكتاب ملعرفة مقروئية النصوص يف  حممدية السادسة باشريان الموجنان

. مث توزع الباحثة النصوص 56 فيه اللغة العربية" "العصري يف تعليم
اإلستبانة. واإلستبانة  32اإلستبانات غري نظاما يف ذل  الفصول وعدده 

 .نصتتكون على سبعة أسئلة لكل ال

 ملعرفة نتيجة اإلستبانة التالميذ5 قدمت الباحثة املعايري كما يلي:
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 2اجلدول : 
 معيار استجابات التالميذ

 املستوى الدرجة الرقم
 سهلة جدا 33-39 0
 سهلة 01-30 3
 غري سهلة 6-02 2

5 مث تعّد نصوصاإلستبانات التالميذ لكل البعد أن حتلل الباحثة 
"العصري يف يف الكتاب  صنقروئية النصوص لكل المة من الباحثة النسب

 باستخدام الرموز : تعليم اللغة العربية"
 X 011%تيار أكثر عدد التلميذ الذي جييب االخالنسبة = 

 عدد العينة
 وهذه هو املعايري مقروئية النصوص:
 1اجلدول : 

 معيار مقروئية النصوص
 مقروئية النصوصاملستوى  النسبة الرقم
 سهلة جدا 011% – 60 0
 سهلة % 61 – 27 3
 غري سهلة % 21 – 1 2

 
تبانة اليت قد قامت الباحثة اإلس صنالتحليل اإلستبانات لكل ال وهذه نتائج

 :حممدية السادسة باشريان الموجنانمبدرسة الثانوية يف الفصل احلادي عشر 
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 املوضوع "فَ َواِئُد الُوُضْوِء"ب األول نصال (1

التالميذ يف  7املوضوع "فَ َواِئُد الُوُضْوِء"5 ب األول نصنتائج اإلستبانة لل
التالميذ يف املستوى سهلة جدا. وهذا يدل على  09املستوى سهلة و 

سهلة  املوضوع "فَ َواِئُد الُوُضْوِء"ب األول نصلاأّن  ونظم التالميذ يعتقدمع
 .% 61جدا للمقروء بالنسبة 
مضمون يف املستوى  األول نصلااإلستبانة السابقة5  من نتائج حتليل 

املعايري فيه  كانتسهلة جدا بناء على اإلطار النظري مقروئية النصوص.  
 جدا للمقروء5 منها: سهلة األول نصلا اليت صار نصلا
حىت سهلة  احلركات الكاملة فيهباملوضوع "فَ َوائُِد الُوُضْوِء" نص لا   .0

 للمقروء وللمفهوم التالميذ.
فتعطي الباحثة بعض  احلركات الكاملة فيه نصلا االدليل أن هذ

 باملوضوع "فَ َواِئُد الُوُضْوِء". األول نصلامن قطعة لا
ٌط ِلِصحَِّة الصَّاَلِة5 َفاَل َتِصحُّ الُوُضْوُء َوالت ََّيمُُّم َشرْ 

ْسِلُم بِاْلَماِء 
ُ
الصَّاَلُة ِبُدْوِن الُوُضوِء5 َويَ تَ َوضَُّأ امل

الطَّاِهِر يفْ الربَْكِة َأْو يفْ املِْيَضاَءِة5 َويَ ْبَدُأ ِبَقْوِل : 
ْضَمَضُة 

َ
ِبْسِم هللِا الرَّمْحِن الرَِّحْيِم5 َويَ ْغِسُل َيَدْيِه مُثَّ امل

َوااِلْسِتْنَشاُق َوااِلْسِتْنثَاُر5 مُثَّ َغْسُل الَوْجِه5 مُثَّ َغْسُل 
الَيَدْيِن ِإىَل املِْرفَ َقنْي5ِ مٌثَّ َمْسُح الرَّْأِس َوَغْسُل الّرِْجَلنْيِ 

.  ِإىَل الَكْعبَ نْيِ
5 حىت ميكن احلركات الكاملة فيهالسابقة  نصلاقطعة من 

نص لا يفدليل على سهولة التالميذ ءة. والللتالميذ بسهولة وفهم للقرا
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 07يعين نتائج اإلستبانة التالميذ اليت جتيب سهلة جدا عدده 
 التالميذ.

عالمة الرتقيم5 حىت سهلة  فيهباملوضوع "فَ َواِئُد الُوُضْوِء"  نصلا    .3
 للمقروء وللمفهوم التالميذ.

عالمة الرتقيم فتعطي الباحثة بعض فيه  نصلا االدليل أن هذ
 باملوضوع "فَ َواِئُد الُوُضْوِء". األول نصلا من قطعة

ُْسِلُم َعِن الُوُضْوِء5 يَ َتمَُّم بِالت ُّرَاِب 
َوإَذا َعِجَز امل

الطَّاِهِر5 َوالت ُّرَاُب آلٌَة ِلَطَهاَرتِِه5 َماَداَم َعاِجزًا َعِن 
 الُوُضْوِء5 َوَلْو بَ َلَغ ِعْشرِْيَن َسَنًة.

ُضْوِء" تتكون من املفردات السهولة باملوضوع "فَ َواِئُد الوُ   نصلا    .2
للمقروء وللمفهوم التالميذ )غري غاربة(. املفردات يف هذه القراءة 
سهولة للمقروء واختيار املفردات فيها غري فاربة للتالميذ ألن املفردات 

 قد درس التالميذ يف املاضي.
سهل اهلضم. من نتائج الإلستبانة اليت  نصاملوضوع وحمتويات هذ ال   .2

جتيب  قد وزعت الباحثة إىل التالميذ فصل احلادي عشر معظمها
 سهل اهلضم. نصالا موافق جدا  أن املوضوع هذ

اليوجد  نصال االكتابة والقواعد. الدليل أن هذ اليوجد األخطاء يف    .1
 ولاأل نصاألخطاء يف الكتابة والقواعد5 ستعطي الباحثة قطعة ال
 َوُهَو َعَمٌل َبِسْيٌط َلُه فَ َواِئُد َعِظْيَمٌة5 َوِهَي :

الَوْجُه الَِّذْي ِفْيِه الَفُم َواألَْنُف َواألُُذُن َوالرَّْأُس َوالَيُد 
 َوالّرِْجُل.
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آاَلُت اإِلْنَساِن يفْ اأَلْعَماِل اليَ ْوِميَِّة5 َوِهَي ُمَصابٌَة 
رُ  َها ِمْن هِذِه اأَلْوَساِخ5 بِاأْلَْوَساِخ5 َوالُوُضْوُء يَُطهِّ

ىُ ْوبِ  رَُها ِمَن الذُّ  َويَُطهِّ
ِمْن َعاَلَماِت هِذِه األُمَِّة يَ ْوَم الِقَياَمِة نُوٌر ََيْرُُج ِمْن 

 ُوُجْوِهِهْم َوأَْيِدْيِهْم َوأَْرُجِلِهمْ 
 الرتتيب احملتوى املنطقي5 حىت سهولة للفهم. .7

 ِة "املوضوع " َصََلُة اجلََماعَ ب الثاين نصال (2
 1املوضوع " َصاَلُة اجَلَماَعِة "5 ب الثاين نصمن نتائج اإلستبانة لل
التالميذ يف املستوى سهلة جدا. وهذا  07التالميذ يف املستوى سهلة و 

املوضوع " َصاَلُة ب الثاين نصلاأّن  ونيدل على معظم التالميذ يعتقد
 .% 67507سهلة جدا للمقروء بالنسبة  اجَلَماَعِة "

مضمون يف املستوى  الثاين نصلااإلستبانة السابقة5  ئج حتليل من نتا
 كانت املعايري فيهسهلة جدا بناء على اإلطار النظري مقروئية النصوص.  

 سهلة جدا للمقروء5 منها: الثاين نصلا ي صارذال نصلا
حىت سهلة  فيها احلركات الكاملة" َصاَلُة اجَلَماَعةِ باملوضوع " نصلا  .0

 م التالميذ.للمقروء وللمفهو 
فتعطي الباحثة بعض  احلركات الكاملة فيه نصلا االدليل أن هذ

 ".َصاَلُة اجَلَماَعةِ  باملوضوع " الثاين نصلامن  طعةالق
ْغِرِب 
َ
َْسِجِد ُكلَّ يَ ْوٍم يفْ َوْقِت امل

َذَهَب فَ ْيَصُل ِإىَل امل
سْ 
َ
ِجُد َوالِعَشاِء َو الصُّْبِح أِلََداِء َصاَلِة اجَلَماَعِة5 َوامل

أَماََم بَ ْيِتِه. َوأَمَّا َصاَلُة الظُّْهِر َوالَعْصِر َوُهَو ُيَصلِّْي 
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يف َمْسِجِد اَلمْدَرَسِة أِلَنَُّه يَ ْرِجُع ِمَن اَلمْدَرَسِة يف 
 السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َمَساًء.

5 حىت ميكن احلركات الكاملة فيه السابق نصلاقطعة من 
نص لا يفة. والدليل على سهولة التالميذ ءللتالميذ بسهولة وفهم للقرا

 07يعين نتائج اإلستبانة التالميذ اليت جتيب سهلة جدا عدده 
 التالميذ.

عالمة الرتقيم5 حىت سهلة فيها " َصاَلُة اجَلَماَعةِ  باملوضوع " نصلا .3
 للمقروء وللمفهوم التالميذ.

الرتقيم فتعطي الباحثة بعض عالمة  فيه نصال االدليل أن هذ
 ".َصاَلُة اجَلَماَعةِ باملوضوع " الثاين نصلامن  طعةالق

ْغِرِب5 َلِقَي 
َ
ْسِجِد ِلَصاَلِة امل

َ
َنَما َذَهَب ِإىَل امل ِحي ْ

ْسِجِد. الَ 
َ
فَ ْيَصُل َحَسًنا مثُّ َذَهَب مَجَاَعًة ِإىَل امل

ْغِرِب أِلَن َُّهَما 
َ
يَ ْرِجَعاِن فَ ْيَصُل َوَحَسٌن بَ ْعَد َصالَِة امل

َؤذُِّن ِلَصالَِة يَ ْقَرَءاِن 
ُ
الُقْرآِن الَكرمِْيَ َحىتَّ أَذََّن امل
:  اْلِعَشاِء. َتذَكََّر فَ ْيَصُل َوَحَسٌن قَ ْوَل النَِّبِّ

َصاَلُة اجَلَماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصاَلِة الَفذِّ ِبَسْبِع 
 َوِعْشرِْيَن َدَرَجًة.

ولة " تتكون من املفردات السهَصاَلُة اجَلَماَعةِ باملوضوع " نصال .2
 نصال اغاربة(. املفردات يف هذ للمقروء وللمفهوم التالميذ )غري

سهولة للمقروء واختيار املفردات فيها غري فاربة للتالميذ ألن املفردات 
 قد درس التالميذ يف املاضي.
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سهل اهلضم. من نتائج الإلستبانة اليت  نصذ الاملوضوع وحمتويات ه .2
ا جتيب ادي عشر معظمهقد وزعت الباحثة إىل التالميذ فصل احل

 سهل اهلضم. نصموافق جدا  أن املوضوع هذ ال
 اليوجد األخطاء يف الكتابة والقواعد. .1
 الرتتيب احملتوى املنطقي5 حىت سهولة للفهم. .7

 "ِعْيُد الِفْطرِ املوضوع "ب الثالث نصال (3
التالميذ  1"5 ِعْيُد الِفْطرِ املوضوع "ب الثالث نصمن نتائج اإلستبانة لل

التالميذ يف املستوى سهلة جدا. وهذا يدل على  07وى سهلة و يف املست
سهلة جدا  "ِعْيُد الِفْطرِ املوضوع "ب الثالث نصلامعظم التالميذ يعتقد أّن 

 .% 67507للمقروء بالنسبة 
مضمون يف املستوى  الثالث نصلااإلستبانة السابقة5  من نتائج حتليل 

املعايري فيه  تكانالنصوص.   سهلة جدا بناء على اإلطار النظري مقروئية
 سهلة جدا للمقروء5 منها: الثالث نصلا ي صارذال نصال
حىت سهلة  فيها احلركات الكاملة" ِعْيُد الِفْطرِ باملوضوع " نصال    .0

 للمقروء وللمفهوم التالميذ.
فتعطي الباحثة بعض  احلركات الكاملة فيه نصالدليل أن هذه ال

 ".ِعْيُد الِفْطرِ " باملوضوع الثالث نصلامن  قطعةال
ِعْيُد الِفْطِر يَ ْوُم الَفرَِح َوالسََّعاَدِة. يَ ْفطُُر ِفْيِه الصَّاِئُمْوَن 
ْسِلُمْوَن 

ُ
َوالصَّاِئَماُت ِمْن َصْوِمِهْم. يفْ الصََّباِح يَْأيتْ امل

َْسِجِد أِلََداِء َصاَلِة الِعْيِد5 ُهْم 
ْسِلَماُت ِإىَل امل

ُ
َوامل

 ُخْطَبِة اخَلِطْيِب. مُثَّ َتَصاَفَح بَ ْعُضُهْم َيْسَتِمُعْوَن ِإىَل 
 بَ ْعًضا.



44 

 

5 حىت ميكن احلركات الكاملة فيه السابق نصقطعة من ال
 نص اليفءة. والدليل على سهولة التالميذ للتالميذ بسهولة وفهم للقرا

 07يعين نتائج اإلستبانة التالميذ اليت جتيب سهلة جدا عدده 
 التالميذ.

عالمة الرتقيم5 حىت سهلة للمقروء  فيه" ِعْيُد الِفْطرِ "باملوضوع  نصال .3
 وللمفهوم التالميذ.

احثة بعض عالمة الرتقيم فتعطي الب فيه نصالدليل أن هذه ال
 ".ِعْيُد الِفْطرِ باملوضوع " الثالث نصلامن  طعةالق

ُْسِلُمْوَن يفْ ِإْنُدْونِْيِسيَّا جَيَْعُلْوَن هِذِه الُفْرَصَة أَيَّاًما
 امل

ِلِصَلِة الرَِّحِم. ُهْم يَ ْرِجُعْوَن ِإىَل قَ ْريَِتِهْم لِزِيَارَِة 
َواِلَدْيِهْم َوأَق َْربَاِئِهْم. يُ َهنُِّئ بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ِبَقْوهلِِْم: 
ِمَن الَعاِئِدْيَن َوالَفائِزِْيَن5 تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنُكْم ِصَياَمَنا 

 أَنْ ُتْم ِِبَرْيٍ.َوِصَياَمُكْم وَُكلُّ َعاٍم وَ 
تكون من املفردات السهولة للمقروء ي" ِعْيُد الِفْطرِ باملوضوع " نصال .2

سهولة  نصال ا(. املفردات يف هذوللمفهوم التالميذ )غري غاربة
للمقروء واختيار املفردات فيها غري فاربة للتالميذ ألن املفردات قد 

 درس التالميذ يف املاضي.
سهل اهلضم. من نتائج الإلستبانة اليت  صنهذ الاملوضوع وحمتويات  .2

قد وزعت الباحثة إىل التالميذ فصل احلادي عشر معظمها جتيب 
 سهل اهلضم. نصال اجدا  أن املوضوع هذ موافق

 اليوجد األخطاء يف الكتابة والقواعد. .1
 الرتتيب احملتوى املنطقي5 حىت سهولة للفهم. .7
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 "ُدقِ يفْ َمْطَعِم الُفنْ املوضوع "ب الرابع نصال (4
 9"5 يفْ َمْطَعِم الُفْنُدقِ املوضوع "ب الرابع نصمن نتائج اإلستبانة لل
التالميذ يف املستوى سهلة جدا. وهذا  07التالميذ يف املستوى سهلة و 

يفْ َمْطَعِم املوضوع "ب الرابع نصلل على معظم التالميذ يعتقد أّن ايد
 .% 77576سهلة للمقروء بالنسبة  "الُفْنُدقِ 

مضمون يف املستوى  الرابع نصلااإلستبانة السابقة5  ائج حتليل من نت
كانت املعايري فيه سهلة جدا بناء على اإلطار النظري مقروئية النصوص.  

 سهلة جدا للمقروء5 منها: الرابع نصلا ي صارذال نصال
حىت سهلة  احلركات الكاملة فيه" يفْ َمْطَعِم الُفْنُدقِ باملوضوع " نصال    .0

 وللمفهوم التالميذ.للمقروء 
الباحثة بعض  فتعطي احلركات الكاملة فيه نصالدليل أن هذه ال

 ".يفْ َمْطَعِم الُفْنُدقِ باملوضوع " الرابع نصلاة من طعالق
نَ َزَل َأمْحَُد َوَعِليٌّ ِإىَل َصاَلِة الُفْنُدِق5 َوَسَأَل َأمْحَُد 

ْطَعِم5 
َ
َفَأَشاَر ِإىَل ُمَوظََّف ااِلْسِتْقَباِل َعْن َمَكاِن امل

ُغْرَفٍة َخْلَف َمْصَعِد5 َفَذَهَبا إِلَْيِه5 َوَوَجَدا تَ ْعِلْيَماٍت 
َعْن َمَواِعْيِد تَ ْقِدميِْ الَوَجَباِت5 فَاإِلْفطَاُر ِمَن السَّاَعِة 

 السَّاِدَسِة ِإىَل الَعاِشَرِة َصَباًحا.
5 حىت ميكن احلركات الكاملة فيه السابق نصقطعة من ال

 نص اليفءة. والدليل على سهولة التالميذ بسهولة وفهم للقرا للتالميذ
 07يعين نتائج اإلستبانة التالميذ اليت جتيب سهلة جدا عدده 

 التالميذ.
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عالمة الرتقيم5 حىت سهلة  فيه" يفْ َمْطَعِم الُفْنُدقِ باملوضوع " نصال .3
 للمقروء وللمفهوم التالميذ.
فتعطي الباحثة بعض  الرتقيم عالمة فيه نصالدليل أن هذه ال

 ".يفْ َمْطَعِم الُفْنُدقِ باملوضوع " الرابع نصلاة من طعالق
َويفْ اجِلَداِر قَاِئَمٌة ِلأْلَْطِعَمِة اجلَاِهَزِة ِلُكلِّ الَوَجَباِت5 
َْقِليَّ َمَع الرُّز5ِّ َوتَ َناَوَل َعِليٌّ 

تَ َناَوَل َأمْحَُد الدََّجاَج امل
َْقِليَّ َمعَ 

الرُّزِّ أَْيًضا5 َوَشِرَب َأمْحَُد الشَّاَي  السََّمَ  امل
َوَشِرَب َعِليٌّ الَقْهَوَة5 مُثَّ َعاَد ِإىَل الُغْرَفِة ِلاْلِْسرتَاَحِة 

 بَ ْعَد ِإقَاَمِة َصاَلِة الِعَشاِء مَجَاَعًة.
تكون من املفردات السهولة ي" يفْ َمْطَعِم الُفْنُدقِ باملوضوع " لنصا .2

 نص غاربة(. املفردات يف هذه الميذ )غريللمقروء وللمفهوم التال
اربة للتالميذ ألن غقروء واختيار املفردات فيها غري سهولة للم

 املفردات قد درس التالميذ يف املاضي.
إلستبانة اليت سهل اهلضم. من نتائج ا نصال اهذ املوضوع وحمتويات .2

ا جتيب قد وزعت الباحثة إىل التالميذ فصل احلادي عشر معظمه
 سهل اهلضم. نصال اجدا  أن املوضوع هذ موافق

 اليوجد األخطاء يف الكتابة والقواعد. .1
 الرتتيب احملتوى املنطقي5 حىت سهولة للفهم. .7

 "يفْ الَقْريَةِ املوضوع "ب اخلامس نصال (5
التالميذ  6"5 يفْ الَقْريَةِ املوضوع "ب اخلامس نصمن نتائج اإلستبانة لل

املستوى سهلة جدا. وهذا يدل على  التالميذ يف 06يف املستوى سهلة و 
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سهلة جدا  "يفْ الَقْريَةِ املوضوع "ب اخلامس نصلامعظم التالميذ يعتقد أّن 
 .% 61592للمقروء بالنسبة 

مضمون يف  اخلامس نصلا اإلستبانة السابقة5من نتائج حتليل 
كانت سهلة جدا بناء على اإلطار النظري مقروئية النصوص.  املستوى 
 سهلة جدا للمقروء5 منها: اخلامس نصلا ي صارذال نصال هاملعايري في

حىت سهلة للمقروء  فيها احلركات الكاملة" يفْ الَقْريَةِ باملوضوع " نصال    .0
 وللمفهوم التالميذ.
فتعطي الباحثة بعض  فيه احلركات الكاملةنص ال االدليل أن هذ

 ".يفْ الَقْريَةِ باملوضوع " اخلامس نصلاة من طعالق
ْزَرَعِة5 َوَصُلْوا  َخرَجَ 

َ
َساِِلٌ َوحَمُْمْوٌد َمَع الَعمِّ ِإىَل امل

َْزَرَعِة5 َوَسَأَل َساِِلٌ َعمَُّه َعْن طَرِيْ َقِة 
ًعا يفْ امل ي ْ مجَِ

زِرَاَعِة الرُّز5ِّ َوَعْن َمرَاِحِل زِرَاَعِتِه5 مُثََّ َسَأَل َعْن طَرِيْ َقِة 
 زِرَاَعِة الُقْطنِ 
5 حىت ميكن احلركات الكاملة يهف السابق نصقطعة من ال

 لنص ايفءة. والدليل على سهولة التالميذ للتالميذ بسهولة وفهم للقرا
 06يعين نتائج اإلستبانة التالميذ اليت جتيب سهلة جدا عدده 

 التالميذ.
عالمة الرتقيم5 حىت سهلة للمقروء  فيه" يفْ الَقْريَةِ باملوضوع " نصال    .3

 وللمفهوم التالميذ.
الرتقيم فتعطي الباحثة بعض  عالمة فيه نصال ال أن هذالدلي

 ".يفْ الَقْريَةِ باملوضوع " اخلامس نصلاة من طعالق
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5 َونَاَدِت  َقْد َحاَن َوْقُت الَغَداِء5 َجاَئْت بِْنُت الَعمِّ
ًعا ِإىَل البَ ْيِت5 رَ الَعمَّ َوَساِلًما َوحَمُْمْوًدا ف َ  ي ْ َجُعْوا مجَِ

َاِئَدِة5 مُثَّ َنظََر الَعمُّ ِمَن َوَجَلُسْوا يَْأُكُلوْ 
َن َحْوَل امل

 النَّاِفَذِة5 َورََأى َشْيًخا َسَقَط يفْ الطَّرِْيِق ِمَن الَعْطِش.
تكون من املفردات السهولة للمقروء ي" يفْ الَقْريَةِ باملوضوع " نصال .2

سهولة  نصال ات يف هذوللمفهوم التالميذ )غري غاربة(. املفردا
ر املفردات فيها غري فاربة للتالميذ ألن املفردات قد للمقروء واختيا

 درس التالميذ يف املاضي.
املوضوع وحمتويات القراءة هذه القراءة سهل اهلضم. من نتائج  .2

الإلستبانة اليت قد وزعت الباحثة إىل التالميذ فصل احلادي عشر 
 معظمها جتيب موافق جدا  أن املوضوع هذه القراءة سهل اهلضم.

اليوجد  نصال االكتابة والقواعد. الدليل أن هذ األخطاء يفاليوجد  .1
 اخلامس نصلااألخطاء يف الكتابة والقواعد5 ستعطي الباحثة قطعة 

َوَسَأَل حَمُْمْوٌد َعْن طَرِيْ َقِة زِرَاَعِة َقَصِب السُّكَِّر5 
ِتِه5 َفَشرََح الَعمُّ ِلَساِلٍِ طَرِيْ َقَة زِرَاَعِة الرُّزِّ َوَمرَاِحِل زِرَاعَ 

َوطَرِيْ َقِة زِرَاَعِة الُقْطِن5 مُثَّ َشرََح ِلَمْحُمْوٍد َعْن طَرِيْ َقِة 
زِرَاَعِة َقَصِب السُّكَِّر5 َوبَ ْعَد َذِلَ  َشرََح فَ َواِئَد 
الّزِرَاَعِة5 َوذََكَر َحِدْيَث الرَُّسْوِل َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

أَْو يَ ْزرَُع َزْرًعا َوَسلََّم: )َما ِمْن ُمْؤِمٍن يَ ْغِرُس َغْرًسا 
ٌر ِإالَّ َكاَن لَُه  فَ َتْأُكُل ِمْنُه هَبِْيَمٌة أَْو َسْبٌع َأْو طَي ْ

 َصَدَقًة.
 الرتتيب احملتوى املنطقي5 حىت سهولة للفهم.    .7
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 "َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَااملوضوع "ب السادس نصلا (6
 6"5 بَايَاَمِديْ َنُة ُسْورَااملوضوع "ب السادس نصمن نتائج اإلستبانة لل
التالميذ يف املستوى سهلة جدا. وهذا  06التالميذ يف املستوى سهلة و 

 "يفْ الَقْريَةِ املوضوع "ب السادس نصلايدل على معظم التالميذ يعتقد أّن 
 .% 61592سهلة جدا للمقروء بالنسبة 
مضمون يف  السادس نصلااإلستبانة السابقة5  من نتائج حتليل 

كانت اء على اإلطار النظري مقروئية النصوص.  سهلة جدا بناملستوى 
 سهلة جدا للمقروء5 منها: السادس نصلا ي صارذال نصال املعايري فيه

حىت سهلة  احلركات الكاملة فيه" َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَاباملوضوع " نصال    .0
 للمقروء وللمفهوم التالميذ.

ة بعض فتعطي الباحث احلركات الكاملة فيه نصال االدليل أن هذ
 ".َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَاباملوضوع " السادس نصلاة من طعالق

َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَا َعاِصَمُة َجاَوى الشَّْرِقيَِّة5 ِهَي َأْكبَ ُر 
َها5 َوِهَي تَ َقُع يفْ اجلَِْهِة  َها5 َمِديْ َنٍة ِفي ْ َمالِيَِّة ِمن ْ الشِّ

ْرتُ ْو5 َويفْ اجِلَهِة  َويفْ اجِلَهِة الَغْربِيَِّة َغْرِسْي ْ  َوجُمُوِْكي ْ
َمالِيَِّة ََبُْر  اجلَنُ ْوبِيَِّة َمِديْ َنُة ِسيُدأَْرُجْو5 َويفْ اجِلَهِة الشِّ
َها َمَصابِيُح   َجاَوى5 َشَوارُِعَها َواِسَعٌة َطوِيْ َلٌة5 َوِفي ْ

َلَها َكأَنَُّه نَ َهاٌر. َرٌة جَتَْعُل لَي ْ  َكِثي ْ
5 حىت ميكن احلركات الكاملة فيه السابق نصقطعة من ال

 نص اليفءة. والدليل على سهولة التالميذ للتالميذ بسهولة وفهم للقرا
 06يعين نتائج اإلستبانة التالميذ اليت جتيب سهلة جدا عدده 

 التالميذ.
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عالمة الرتقيم5 حىت سهلة فيها " َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَاباملوضوع " نصال    .3
 .للمقروء وللمفهوم التالميذ
الرتقيم فتعطي الباحثة بعض  عالمة فيه نصال االدليل أن هذ

 ".َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَاباملوضوع " السادس نصلاة من طعالق
َرٌة5 ِمْثُل الَّيِتْ تُ ْوَجُد يفْ  يفْ ُسْورَابَايَا َمرَاِفُق َعامٌَّة َكِثي ْ

َرٌة َمْوُجْوَدةٌ  ُْسَتْشَفَياُت َكِثي ْ
َرٍة5 امل -يفْ ُكلِّ  ُمُدٍن َكِبي ْ

َها َما ِهَي  َرٌة5 َوِمن ْ َها َصِغي ْ َرٌة َوِمن ْ َها َكِبي ْ َجَوانِِبَها5 ِمن ْ
َها َما ِهَي حَتَْت ِإْشرَاِف  ْوَلِة5 َوِمن ْ حَتَْت ِإْشرَاِف الدَّ

َُؤسََّساِت اأَلْهِليَّةِ 
 امل

كون من املفردات السهولة تي" َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَاباملوضوع " نصال .2
 نصال اميذ )غري غاربة(. املفردات يف هذء وللمفهوم التالللمقرو 

سهولة للمقروء واختيار املفردات فيها غري فاربة للتالميذ ألن املفردات 
 قد درس التالميذ يف املاضي.

سهل اهلضم. من نتائج الإلستبانة اليت  نصال اع وحمتويات هذاملوضو  .2
ا جتيب عظمهقد وزعت الباحثة إىل التالميذ فصل احلادي عشر م

 سهل اهلضم. نصال اموافق جدا  أن املوضوع هذ
اليوجد  نصال االكتابة والقواعد. الدليل أن هذ اليوجد األخطاء يف .1

 السادس نصلااألخطاء يف الكتابة والقواعد5 ستعطي الباحثة قطعة 
َها النَّاُس َرَسائَِلُهْم  َها َمَكاتِْيُب لِْلرَبِْيِد5 يُ ْرِسُل ِمن ْ َوِفي ْ

َها النَّاُس َوطُرُ  ْوَدُهْم إىَل أََماِكَن خُمْتُِلَفٍة5 َوَيْدَفُع ِفي ْ
ُأْجَرَة الَكْهرُبَاِء5 َواهلَاِتِف َأِو اجَلوَّاِل5 َوالضَّرَاِئِب5 
َها َيْسَتِطْيُع النَّاُس َأْن َيْشتَ ُرْوا التََّذاِكَر لِْلِقطَاِر.     َوِمن ْ
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 الرتتيب احملتوى املنطقي5 حىت سهولة للفهم. .7
ْيُخ َأْْحَُد َدْحََلنَ املوضوع "ب السابع نصال (7  "الشَّ

 6"5 الشَّْيُخ َأمْحَُد َدْحاَلنَ املوضوع "ب السابع نصمن نتائج اإلستبانة لل
التالميذ يف املستوى سهلة جدا. وهذا يدل على  06التالميذ يف املستوى سهلة و 
سهلة جدا  "مْحَُد َدْحاَلنَ الشَّْيُخ أَ املوضوع "ب السابع نصلامعظم التالميذ يعتقد أّن 

 .% 61592للمقروء بالنسبة 
مضمون يف املستوى  السابع نصلااإلستبانة السابقة5  من نتائج حتليل 

كانت املعايري فيه سهلة جدا بناء على اإلطار النظري مقروئية النصوص.  
 سهلة جدا للمقروء5 منها: السابع نصلا ي صارذال نصال
حىت  احلركات الكاملة فيه" ْيُخ َأمْحَُد َدْحاَلنَ الشَّ باملوضوع " نصال    .0

 سهلة للمقروء وللمفهوم التالميذ.
فتعطي الباحثة بعض  احلركات الكاملة هفي نصال االدليل أن هذ

 ".الشَّْيُخ َأمْحَُد َدْحاَلنَ باملوضوع " السابع نصلاة من طعالق
تَا يفْ تَارِْيِخ ُوِلَد الشَّْيُخ َأمْحَُد َدْحاَلَن يفْ ُجوْْكَجاَكارْ 

)أَْلٍف  0979)اأَلوَِّل( ِمْن أَُغوْسطُْوَس َسَنَة  0
(5 أَبُ ْوُه ِكَياِهْي احلَاْج أَبُ ْو  َومَثَاينْ ِمَئٍة َومَثَانَِيٍة وِستِّنْيَ
َبْكٍر ْبِن ِكَياِهْي احلَاْج حُمَمَُّد ُسَلْيَماَن5 َوأُمُُّه ِسْييِتْ 

ْيَم5 َوأَبُ ْوُه َلُه َسْبُع َأْواَلٍد5  آِمَنُة بِْنُت احلَاْج ِإبْ رَاهِ 
ُكلُُّهْم بَ َناٌت5 ِإالَّ الشَّْيَخ َوَأَخاُه اأَلْصَغَر5 َوُهَو الَوَلُد 

 الرَّاِبُع5 وََكاَن امْسُُه حُمَمَُّد َداْرِوْيس.
5 حىت ميكن احلركات الكاملة فيه السابق نصقطعة من ال

نص  اليفسهولة التالميذ ءة. والدليل على للتالميذ بسهولة وفهم للقرا
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 06يعين نتائج اإلستبانة التالميذ اليت جتيب سهلة جدا عدده 
 التالميذ.

عالمة الرتقيم5 حىت سهلة  فيه" الشَّْيُخ َأمْحَُد َدْحاَلنَ باملوضوع " نصال    .3
 للمقروء وللمفهوم التالميذ.

الرتقيم فتعطي الباحثة بعض  عالمة فيه نصال االدليل أن هذ
 ".الشَّْيُخ َأمْحَُد َدْحاَلنَ باملوضوع " السابع نصلان ة مطعالق

َبَدَأ الشَّْيُخ رِْحَلَتُه يفْ طََلِب الِعْلِم يفْ َشَباِبِه5 َفَذَهَب 
َُكرََّمِة َمرَّتَ نْيِ وَ 

َعلََّم ُعُلْوَم الُعَلَماِء ت َ ِإىَل َمكََّة امل
َُفكِّرِْيَن5 مُثَّ َعاَد الشَّْيُخ ِإىَل بَ َلِدِه 

َعاِلًما بَِأْحَواِل امل
ْسِلُمْوَن5 فَ ُهْم يَ ْعَمُلْوَن 

ُ
5 َوتََأِلََّ ِمَّا َأَصابَُه امل ُْسِلِمنْيَ

امل
 أَْعَمااًل لَْيَسْت ِمَن اإِلْساَلمِ 

كون من املفردات السهولة تي" الشَّْيُخ َأمْحَُد َدْحاَلنَ باملوضوع " نصال   .2
نص ال ادات يف هذميذ )غري غاربة(. املفر للمقروء وللمفهوم التال

سهولة للمقروء واختيار املفردات فيها غري فاربة للتالميذ ألن املفردات 
 قد درس التالميذ يف املاضي.

سهل اهلضم. من نتائج الإلستبانة اليت  نصال اهذاملوضوع وحمتويات  .2
ا جتيب قد وزعت الباحثة إىل التالميذ فصل احلادي عشر معظمه

 سهل اهلضم. نصلا اموافق جدا  أن املوضوع هذ
اليوجد  نصال اهذاليوجد األخطاء يف الكتابة والقواعد. الدليل أن  .1

 السابع نصلااألخطاء يف الكتابة والقواعد5 ستعطي الباحثة قطعة 
ٌر ِمَن النَّاِس اَل يَ ْقبَ ُلْوَن َدْعَوَة الشَّْيِخ5 َوات ََّهُمْوُه  َكِثي ْ

ًدا5 َوَلِكنَُّه َجاَهَد َوَصبَ َر بِأَنَُّه يُرِْيُد َأْن َيْصَنَع ِديْ ًنا َجيِّ 
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َواْسَتَمرَّ يفْ َسِبْيِل الدَّْعَوِة5 فَ َنَجَح جَنًَحا َكِبي ْرًا5 7
َوانْ َتَشَرْت َأْصَواُت َدْعَوُة الشَّْيِخ يفْ ُكلِّ َمَكاٍن يفْ 

ْوَلةِ   هِذِه الدَّ
 الرتتيب احملتوى املنطقي5 حىت سهولة للفهم. .7

عن مقروئية النصوص يف كتاب  نصة لكل الاإلستبانوأما نتيجة مجيع 
"العصري يف تعليم اللغة العربية" للفصل احلادي عشر5 أن معتدل النسبة املئوية من 

. 62502مجيع نتيجة اإلستبانات اليت قد وزعت الباحثة إىل التالميذ يبلغ على 
. %011 – 60معيار مقروئية النصوص )اجلدول الثاين( فيكون فيما وإذا دخلت 

تلخص الباحثة أن مقروئية النصوص يف كتاب "العصري يف تعليم اللغة العىبية" كان على ف
 سهلة جدا. مستوى
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

 
 البحث ملخص نتيجة -أ

 النتيجة: ي، هذا همن نتائج اإلستبانة لكل النصوص
 57للمقروء بالنسبة  سهلة جدا "فَ َواِئُد الُوُضْوءِ "املوضوع ب األولأّن النص  .1

%. 
 ِعْيدُ "املوضوع الثالث بالنص و  " َصََلُة اجَلَماَعةِ  "املوضوع ب الثاينأّن النص  .2

 .% 51،17للمقروء بالنسبة  لة جداسه "الِفْطرِ 
 77،75للمقروء بالنسبة سهلة  "الُفْنُدقِ  َمْطَعمِ  ِفْ "املوضوع ب الرابع أّن النص .3

%. 
  "الَقْريَةِ  ِفْ "املوضوع السادس ب والنص "الَقْريَةِ  ِفْ "املوضوع اخلامسة ب أّن النص .4

ْيخُ "املوضوع السابع بوالنص  للمقروء بالنسبة  جدا سهلة "َدْحََلنَ  َأْْحَدُ  الشَّ
58،03 %. 

الكتاب بعد أن عرضت الباحثة البيانات وحتليلها عن مقروئية النصوص ف 
للفصل احلادي عشر، فعلية أن يقدم نتائج  "العصري ف تعليم اللغة العربية"

ن معتدل النسبة املئوية من مجيع نتيجة اإلستبانات البحث اجلامعي هذا يعين أ
معيار . وإذا دخلت 53،14اليت قد وزعت الباحثة إىل التَلميذ يبلغ على 

. فتلخص الباحثة أن %188 – 51مقروئية النصوص )اجلدول الثاين( فيكون فيما 
 ة جدا.مقروئية النصوص ف كتاب "العصري ف تعليم اللغة العىبية" كان على مستوى سهل
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 اإلقرتاحات -ب
 كما يلي:  بناء على العرض وحتليل البيانات السابقة تقدم الباحثة املقرتحات

اليت كتب ف  2813ترجى الباحثة إىل املنتشر الكتاب حلذف كتابة املنهج   .1
صفحة الفَلف هبذا الكتاب ألن بعد أن حتلل الباحثة هبذا الكتاب ما فيه 

وهذا الكتاب ال يناسب  2813ملنهج املعرفية الذي خصائص من ااملدخل 
 .2813باملنهج 

ترجى الباحثة إىل املنتشر الكتاب لتنمية صعوبات النصوص ألن هذا الكتاب  .2
ملستوى الثنوي ألن بعد أن حتلل الباحثة النصوص ف هذا الكتاب سهلة جدا 

 ملقروء.
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 قائمة املراجع
 

 املراجع العربية -أ
، )دار املعارف: القاهرة، املنهج و عناصره، الطبعة الثالثةإبراهيم بسوين عمرية، 

1991). 
، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، الكتاب املدرسيأبو الفتح رضوان وآخرون، 

 .م( 1991
ات أخرى القسم املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغرشيد أمحد طعيمة. 

 . مكة: جامعة أم القرى. دون سنة.األول
، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشيد أمحد طعيمة، 

 .(1991)مكة: حقوق الطبعة حمفوظة ملعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى، 
 امعيةمنهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلعبد الرمحن أمحد عثمان، 

 .(1991)اخلرطوم: دار جامعة إفريقيا العاملية للنشر، 

دروس الدورات التدربيية ملعلمي اللغة عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون. 
مؤسسة الوقف اإلسالمي. العربية لغري الناطقني هبا )اجلانب النظري(. 

 دون سنة.
ت التدريبية ملعلمي اللغة دروس الدورا عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان وزمالؤه،

(، )دون مدينة: مؤسسة الوقف العربية لغري الناطقني هبا )الدانب النظري
 .(1211اإلسالمي، 

، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 
 .(1001)رياض: املكتبة امللك الفهد الوطنية أثناء النشر، 

، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباإبراهيم الفوزان، عبد الرمحن بن 
 .(1219)دون املطبع: دون الطبع 
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PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK PENGAJAR BAHASA ARAB 

1. Buku ajar apa yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Arab di SMAM 6 

Paciran Lamongan ini? 

2. Metode dan Strategi apa yang anda gunakan dalam proses pembelajaran bahasa Arab 

di kelas? 

3. Media apa yang anda gunakan dalam proses pembelajaran bahasa Arab di kelas? 

4. Kendala apa yang anda hadapi dalam proses pembelajaran bahasa Arab di kelas? 

5. Solusi apa yang anda lakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang isi buku yang digunakan di sekolah ini? 

7. Apakah isi didalam buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan 

dalam kitab tersebut? Kalau sudah apa alasannya dan kalau tidak apa alasannya dan 

solusi apa yang anda berikan? 

8. Bagaimana menurut anda tentang teks bacaan yang ada didalam kitab tersebut, 

apakah mudah untuk dibaca oleh siswa? 
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KUESIONER 

Penelitian Tentang : 

 حتليل مقروئية النصوص يف كتاب "العصري يف تعليم اللغة العربية"
 باشريان الموجنان السادسةحممدية يف املدرسة الثانوية 

(Analisis Keterbacaan Wacana pada Kitab Al-‘Ashry fi Ta’lim Al-Lughah Al-

‘Arabiyah di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Paciran Lamongan) 
 

Sdr/Sdr (i) responden yang terhormat, 

Penelitian  ini bertujuan  untuk memperoleh  data dari Sdr/Sdr  (i) 

tentang Analisis Keterbacaan Wacana pada Kitab Al-‘Ashry fi Ta’lim Al-

Lughah Al-‘Arabiyah di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6 Paciran 

Lamongan. 

Hasil  dari  penelitian ini hanya  diperuntukkan  bagi  keperluan  

penelitian yang merupakan tugas akhir/skripsi untuk memperoleh gelar strata 1 

(sarjana) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh 

karena itu jawaban Sdr/Sdr (i) tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya. 

Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) berikan merupakan  bantuan yang 

tidak ternilai  besarnya  bagi  penelitian  saya.  Untuk  bantuan  tersebut  

sebelum  dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya. 

Tujuan  : Untuk  mengetahui  Keterbacaan Wacana pada Kitab Al-

‘Ashry fi Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyah di Sekolah 

Menengah Atas Muhammadiyah 06 Paciran Lamongan. 

Sasaran :Kelas XI di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 6  Paciran 

Lamongan. 

 

 
Peneliti 

 

Eka Zuni Rahmawati 
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Petunjuk Pengisisan Angket 

1. Tulislah nama dan kelas anda. 

2. Isilah setiap jawaban untuk setiap judul bacaan 

3. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai menurut Saudara/i dari pernyataan yang 

ada dalam angket dengan memberi tanda (√) pada kotak yang telah tersedia. 

4. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi 

5. Arti dari masing-masing alternatif jawaban adalah: 

4 : SS (Sangat Setuju)   2 : TS (Tidak Setuju) 

3 : S (Setuju)    1 : STS (Sangat tidak setuju) 

 

Nama :  

Kelas : 

 

Bacaan 1 : ُ ْوءُُِفََوائِد ض  الو   

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Bacaan berjudul ُ ْوءُُِفََوائِد ض  الو   ini berharokat, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. 

    

2 Bacaan berjudul ُ ْوءُُِفََوائِد ض  الو   ini dilengkapi 

dengan tanda baca, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

    

3 Bacaan berjudul ُ ْوءُُِفََوائِد ض  الو   ini terdiri dari 

kosakata yang mudah untuk dipahami (tidak 

asing). 

    

4 Judul bacaan ini mudah untuk dicerna.     

5 Isi teks bacaannya mudah dipahami dan dicerna     

6 Tidak terdapat kesalahan ketik dan tata bahasa.     

7 Urutan isi logis, sehingga mudah dipahami.     

 

  



Bacaan 2 : ُ الَجماََعةَُُِصََلة  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Bacaan berjudul ُ الَجماََعةَُُِصََلة  ini berharokat, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. 

    

2 Bacaan berjudul ُ الَجماََعةَُُِصََلة  ini dilengkapi 

dengan tanda baca, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

    

3 Bacaan berjudul ُ الَجماََعةَُُِصََلة  ini terdiri dari 

kosakata yang mudah untuk dipahami (tidak 

asing). 

    

4 Judul bacaan ini mudah untuk dicerna.     

5 Isi teks bacaannya mudah dipahami dan dicerna     

6 Tidak terdapat kesalahan ketik dan tata bahasa.     

7 Urutan isi logis, sehingga mudah dipahami.     

 

 

Bacaan 3 : ُ الِفْطرُُِِعْيد  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Bacaan berjudul ُ الِفْطرُُِِعْيد  ini berharokat, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. 

    

2 Bacaan berjudul ُ الِفْطرُُِِعْيد  ini dilengkapi dengan 

tanda baca, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

    

3 Bacaan berjudul ُ الِفْطرُُِِعْيد  ini terdiri dari kosakata 

yang mudah untuk dipahami (tidak asing). 

    

4 Judul bacaan ini mudah untuk dicerna.     

5 Isi teks bacaannya mudah dipahami dan dicerna     

6 Tidak terdapat kesalahan ketik dan tata bahasa.     

7 Urutan isi logis, sehingga mudah dipahami.     

  



Bacaan 4 : ُْالف ْند قَُُِمْطعَمُُِفِي  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Bacaan berjudul ُْالف ْند قَُُِمْطعَمُُِفِي  ini berharokat, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. 

    

2 Bacaan berjudul ُْالف ْند قَُُِمْطَعمُُِفِي  ini dilengkapi 

dengan tanda baca, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

    

3 Bacaan berjudul ُْالف ْند قَُُِمْطَعمُُِفِي  ini terdiri dari 

kosakata yang mudah untuk dipahami (tidak 

asing). 

    

4 Judul bacaan ini mudah untuk dicerna.     

5 Isi teks bacaannya mudah dipahami dan dicerna     

6 Tidak terdapat kesalahan ketik dan tata bahasa.     

7 Urutan isi logis, sehingga mudah dipahami.     

 

 

Bacaan 5 : ُْالقَْريَةُُِفِي  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Bacaan berjudul ُْالقَْريَةُُِفِي  ini berharokat, sehingga 

mudah dibaca dan dipahami. 

    

2 Bacaan berjudul ُْالقَْريَةُُِفِي  ini dilengkapi dengan 

tanda baca, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

    

3 Bacaan berjudul ُْالقَْريَةُُِفِي  ini terdiri dari kosakata 

yang mudah untuk dipahami (tidak asing). 

    

4 Judul bacaan ini mudah untuk dicerna.     

5 Isi teks bacaannya mudah dipahami dan dicerna     

6 Tidak terdapat kesalahan ketik dan tata bahasa.     

7 Urutan isi logis, sehingga mudah dipahami.     

 

  



Bacaan 6 : ُ س ْوَرابَايَاَُمِدْينَة  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Bacaan berjudul ُ س ْوَرابَايَاَُمِدْينَة  ini berharokat, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. 

    

2 Bacaan berjudul ُ س ْوَرابَايَاَُمِدْينَة  ini dilengkapi 

dengan tanda baca, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

    

3 Bacaan berjudul ُ س ْوَرابَايَاَُمِدْينَة  ini terdiri dari 

kosakata yang mudah untuk dipahami (tidak 

asing). 

    

4 Judul bacaan ini mudah untuk dicerna.     

5 Isi teks bacaannya mudah dipahami dan dicerna     

6 Tidak terdapat kesalahan ketik dan tata bahasa.     

7 Urutan isi logis, sehingga mudah dipahami.     

 

 

Bacaan 7 :  ُدَْحََلنَُُأَْحَمد ُُالشَّْيخ  

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Bacaan berjudul  ُدَْحََلنَُُأَْحَمد ُُالشَّْيخ  ini berharokat, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. 

    

2 Bacaan berjudul  ُدَْحََلنَُُأَْحَمد ُُالشَّْيخ  ini dilengkapi 

dengan tanda baca, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

    

3 Bacaan berjudul  ُدَْحََلنَُُأَْحَمد ُُالشَّْيخ  ini terdiri dari 

kosakata yang mudah untuk dipahami (tidak 

asing). 

    

4 Judul bacaan ini mudah untuk dicerna.     

5 Isi teks bacaannya mudah dipahami dan dicerna     

6 Tidak terdapat kesalahan ketik dan tata bahasa.     

7 Urutan isi logis, sehingga mudah dipahami.     

 

  



 1اجلدول : 
 حتليل مقروئية النصوص القراءة األوىل

 املوضوع: فَ َواِئُد الُوُضْوءِ 
 املستوى

 رقم االسم الدرجة
 سهلة جدا سهلة غري سهلة
 1 سيت صاحلة اإلمة 82 √    
 8 صربية نزيلة 82 √    
 3 نوفيتا دوي ساري 82 √    
 2 نيتا يصافا 82   √  
 5 أجنار دوي 82 √    
 6 أّم كلسوم 82 √    
 7 فوتري فانيا 81   √  
 2 أبيدة أوتيا 81   √  
 9 نوفيتا هيت 82   √  
 12 سري رهايو 85 √    
 11 أميليانا دوي سرية 87 √    
 18 ليليك قرة 82 √    
 13 لولوك مسقرة العيون 82 √    
 12 انعمة العزمية 82   √  
 15 ويندا أيو أكتافيا 19   √  
 16 أقلح األولنا 88 √    
 17 وارين 87 √    
 12 نوردانا نويف 87 √    
 19 لطيفة النجاح 87 √    



 82 فصلة املليسا ساري 88 √    
 81 رمحة النساء 82 √    
 88 مرأة الصاحلة 82 √    
 83 أنيتا فردوس 88 √    
 82 أطيفا حلمول 12   √  
   عدد النتيجة اإلستبانة   81 6  

 



 8اجلدول : 
 حتليل مقروئية النصوص القراءة الثانية

 اجَلَماَعةِ املوضوع: َصََلُة 
 املستوى

 رقم االسم الدرجة
 سهلة جدا سهلة غري سهلة
 1 سيت صاحلة اإلمة 83 √    
 8 صربية نزيلة 83 √    
 3 نوفيتا دوي ساري 82 √    
 2 نيتا يصافا 82   √  
 5 أجنار دوي 87 √    
 6 أّم كلسوم 82 √    
 7 فوتري فانيا 81   √  
 2 أبيدة أوتيا 81   √  
 9 نوفيتا هيت 82   √  
 12 سري رهايو 82 √    
 11 أميليانا دوي سرية 82 √    
 18 ليليك قرة 87 √    
 13 لولوك مسقرة العيون 82 √    
 12 انعمة العزمية 82   √  
 15 ويندا أيو أكتافيا 86 √    
 16 أقلح األولنا 87 √    
 17 وارين 82 √    
 12 نويفنوردانا  82 √    
 19 لطيفة النجاح 82 √    



 82 فصلة املليسا ساري 86 √    
 81 رمحة النساء 82 √    
 88 مرأة الصاحلة 82 √    
 83 أنيتا فردوس 85 √    
 82 أطيفا حلمول 86 √    
   عدد النتيجة اإلستبانة   91 5  

 



 3اجلدول : 
 الثالثة القراءة النصوص مقروئية حتليل

 الِفْطرِ  ِعْيدُ : املوضوع
 مستوى

 رقم االسم الدرجة
 سهلة جدا سهلة غري سهلة
 1 سيت صاحلة اإلمة 85 √    
 8 صربية نزيلة 85 √    
 3 نوفيتا دوي ساري 82 √    
 2 نيتا يصافا 82   √  
 5 أجنار دوي 82 √    
 6 أّم كلسوم 82 √    
 7 فوتري فانيا 81   √  
 2 أبيدة أوتيا 81   √  
 9 نوفيتا هيت 82   √  
 12 سري رهايو 87 √    
 11 أميليانا دوي سرية 82 √    
 18 ليليك قرة 86 √    
 13 لولوك مسقرة العيون 82 √    
 12 انعمة العزمية 82   √  
 15 ويندا أيو أكتافيا 83 √    
 16 أقلح األولنا 86 √    
 17 وارين 82 √    
 12 نوردانا نويف 82 √    
 19 لطيفة النجاح 82 √    



 82 فصلة املليسا ساري 87 √    
 81 رمحة النساء 82 √    
 88 مرأة الصاحلة 87 √    
 83 أنيتا فردوس 83 √    
 82 أطيفا حلمول 85 √    
   عدد النتيجة اإلستبانة  81 5  

 



 2اجلدول : 
 الرابعة القراءة النصوص مقروئية حتليل

 الُفْنُدقِ  َمْطَعمِ  يفْ : املوضوع
 املستوى

 رقم االسم الدرجة
 سهلة جدا سهلة غري سهلة
 1 سيت صاحلة اإلمة 83 √    
 8 صربية نزيلة 83 √    
 3 نوفيتا دوي ساري 82 √    
 2 نيتا يصافا 82   √  
 5 أجنار دوي 82 √    
 6 أّم كلسوم 82 √    
 7 فانيا فوتري 81   √  
 2 أبيدة أوتيا 81   √  
 9 نوفيتا هيت 82   √  
 12 سري رهايو 87 √    
 11 أميليانا دوي سرية 85 √    
 18 ليليك قرة 82 √    
 13 لولوك مسقرة العيون 82 √    
 12 انعمة العزمية 82   √  
 15 ويندا أيو أكتافيا 81   √  
 16 أقلح األولنا 82   √  
 17 وارين 82 √    
 12 نوردانا نويف 82 √    
 19 لطيفة النجاح 82 √    



 82 فصلة املليسا ساري 87 √    
 81 رمحة النساء 81   √  
 88 مرأة الصاحلة 87 √    
 83 أنيتا فردوس 83 √    
 82 أطيفا حلمول 85 √    
   عدد النتيجة اإلستبانة   86 1  

 



 5اجلدول : 
 اخلامسة القراءة النصوص مقروئية حتليل

 الَقْريَةِ  يفْ : املوضوع
 املستوى

 رقم االسم الدرجة
 سهلة جدا سهلة غري سهلة
 1 سيت صاحلة اإلمة 83 √    
 8 صربية نزيلة 83 √    
 3 نوفيتا دوي ساري 82 √    
 2 نيتا يصافا 82   √  
 5 أجنار دوي 87 √    
 6 أّم كلسوم 82 √    
 7 فوتري فانيا 81   √  
 2 أبيدة أوتيا 81   √  
 9 نوفيتا هيت 82   √  
 12 سري رهايو 87 √    
 11 أميليانا دوي سرية 87 √    
 18 ليليك قرة 82 √    
 13 لولوك مسقرة العيون 82 √    
 12 انعمة العزمية 82   √  
 15 ويندا أيو أكتافيا 81   √  
 16 األولناأقلح  83 √    
 17 وارين 82 √    
 12 نوردانا نويف 82 √    
 19 لطيفة النجاح 82 √    



 82 فصلة املليسا ساري 86 √    
 81 رمحة النساء 82   √  
 88 مرأة الصاحلة 87 √    
 83 أنيتا فردوس 85 √    
 82 أطيفا حلمول 86 √    
   عدد النتيجة اإلستبانة  87 7  

 



 6:  اجلدول

 السادسة القراءة النصوص مقروئية حتليل
 ُسْورَابَايَا َمِديْ َنةُ : املوضوع

 املستوى
 رقم االسم الدرجة

 سهلة جدا سهلة غري سهلة
 1 سيت صاحلة اإلمة 81 √    
 8 صربية نزيلة 81 √    
 3 نوفيتا دوي ساري 82 √    
 2 نيتا يصافا 82   √  
 5 أجنار دوي 82 √    
 6 أّم كلسوم 82 √    
 7 فوتري فانيا 81   √  
 2 أبيدة أوتيا 81   √  
 9 نوفيتا هيت 82   √  
 12 سري رهايو 86 √    
 11 أميليانا دوي سرية 82 √    
 18 ليليك قرة 86 √    
 13 لولوك مسقرة العيون 82 √    
 12 انعمة العزمية 82   √  
 15 ويندا أيو أكتافيا 82   √  
 16 أقلح األولنا 82 √    
 17 وارين 82 √    
 12 نوردانا نويف 82 √    
 19 لطيفة النجاح 82 √    



 82 فصلة املليسا ساري 82 √    
 81 رمحة النساء 17   √  
 88 مرأة الصاحلة 82 √    
 83 أنيتا فردوس 82 √    
 82 أطيفا حلمول 85 √    
   انةاإلستبعدد النتيجة   87 7  

 



 7اجلدول : 

 السابعة القراءة النصوص مقروئية حتليل
ْيخُ : املوضوع  َدْحََلنَ  َأمْحَدُ  الشَّ

 ستوىامل
 رقم االسم الدرجة

 سهلة جدا سهلة غري سهلة
 1 سيت صاحلة اإلمة 85 √    
 8 صربية نزيلة 85 √    
 3 نوفيتا دوي ساري 82 √    
 2 نيتا يصافا 82   √  
 5 أجنار دوي 81   √  
 6 أّم كلسوم 85 √    
 7 فوتري فانيا 81   √  
 2 أبيدة أوتيا 81   √  
 9 نوفيتا هيت 82   √  
 12 سري رهايو 87 √    
 11 أميليانا دوي سرية 87 √    
 18 ليليك قرة 82 √    
 13 لولوك مسقرة العيون 82 √    
 12 انعمة العزمية 82   √  
 15 ويندا أيو أكتافيا 12   √  
 16 أقلح األولنا 86 √    
 17 وارين 82 √    
 12 نوردانا نويف 82 √    
 19 لطيفة النجاح 82 √    



 82 فصلة املليسا ساري 88 √    
 81 رمحة النساء 82 √    
 88 مرأة الصاحلة 82 √    
 83 أنيتا فردوس 86 √    
 82 أطيفا حلمول 82 √    
   عدد النتيجة اإلستبانة  87 7  

 



 2 :اجلدول

صري يف تعليم "العلكل القراءات عن مقروئية النصوص يف كتاب  اإلستبانةنتيجة مجيع 
 للفصل احلادي عشر اللغة العربية"

 مستوى
 الرقم موضوع القراءة النسبة املئوية

 سهلة جدا سهلة غري سهلة
    √ 75 %  1 فَ َوائُِد الُوُضْوءِ  
    √ 79،16 %  8 َصََلُة اجَلَماَعةِ  
    √ 79،16 %  3 ِعْيُد الِفْطرِ  
    √ 66،67 %  2 يفْ َمْطَعِم الُفْنُدقِ  
    √ 72،23 %  5 يفْ الَقْريَةِ  
    √ 72،23 %  6 َمِديْ َنُة ُسْورَابَايَا 
    √ 72،23 % ْيُخ َأمْحَُد َدْحََلنَ    7 الشَّ
    7 518 %  العدد 
      73،12 %  املعتدل 

 

  



 

 املدرسة الثانوية حممدية السادسة باشريان الموجنان وثيقة الصور للبحث يف

  

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  اتاإلستبان باشريان الموجنان حممدية السادسةاملدرسة الثانوية  جيب التَلميذ

  



 السرية الذاتية للباحثة

 املعلومات الشخصية -أ
 رمحوايت كا زوين: إي   االسم .1
 1993يونيو  18: الموجنان،  مكان وتاريخ الوالدة .8
 : األنثى   اجلنس .3
 : إندونيسي   اجلنسية .2
 : مسلمة   الديانة .5
 : اجلاوية وإندونسية والعربية  اللغة املستخدمة .6
 : ُسَوْرنُ وْ    اسم الوالد .7
 : أُمِّ َسَلَمة   اسم الوالدة .2
 ُدوِِكْي تٌغْوه ُكْرنَِياَوانْ :    األخ .9

 : بروندونج الموجنان  العنوان األصلي .12
 لووك وارو ماالنج 82: شارع كرتورجو رقم   العنوان مباالنج .11
 225731891217:    رقم اجلوال .18
 ezura12@yahoo.com:   الربيد األلكرتوين .13

  

mailto:ezura12@yahoo.com


 املرحلة العلمية -ب
 السنة الدراسة الرقم

 1999 - 1996 بروندونج الموجنان 82عائشية بستان األطفال  1
 8225 – 1999 بروندونج الموجنان 26املدرسة اإلبتدائية حممدية  8
 8222 – 8225 كراجناسم باشريان الموجنان 12املدرسة املتوسطة حممدية   3
 8211 – 8222 كراجناسم باشريان الموجنان26املدرسة الثانوية حممدية   2
ة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبي درجة سرجانا يف 5

والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية 
 ماالنج

8211 – 8215 

 
 اخلربة املنظمة -ج

 السنة الوظيفة املنظمة الرقم
رابطة الطلبة للمحمدية قوميسارية   1

"REFORMER"   جبامعة موالنا مالك
 ماالنجإبراهيم اإلسَلمية احلكومية 

مني نائب أ
 الصندوق

8218 - 8213 

رابطة الطلبة للمحمدية قوميسارية   8
"REFORMER"   جبامعة موالنا مالك

 إبراهيم اإلسَلمية احلكومية ماالنج

رئيسة قسم 
 تشكيل امللكات

8213 – 8212 

قوميسارية رابطة الطلبة للمحمدية  منقس 3
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسَلمية 

 احلكومية ماالنج

أعضاء قسم 
 اخلارجية

8212 - 8215 
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