
 
 

 
 

 خطة البحث اجلامعي

ي مدرسة فلترقية مهارة القراءة  الصورةتطوير الكتاب الدراسي في اللغة العربية باستخدام 
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الترّقي 

 

 إعداد:

 فوجي إريأنيت

 03001131رقم القيد : 

 اإلشراف: الدكتورة أمي حممودة املاجستريحتت 

 010901190111138111رقم التنظيف: 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 8102إبريل، 



 
 

 ب
 

 خطة البحث اجلامعي

في   تطوير الكتاب الدراسي في اللغة العربية باستخدام القصة المصورة لترقية مهارة القراءة 
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الترّقي بمدرسة   الفصل الرابع

 ( S1مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول على درجة سرجانا )

 لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية 

 إعداد:

 فوجي إريأنيت

 03001131رقم القيد: 

 شراف: حتت اإل

 أمي حممودة املاجستري ةالدكتور 

 010901190111138111:  رقم التنظيف

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 قاإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم 

 8102إبريل، 



 
 

 ج
 

 
 استهالل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ((ۡ
ۡ
نَسَٰنََۡخلََقۡ  ١َخلََقۡۡٱَّلذ يَرب  َكۡۡٱۡسمۡ ب ۡۡٱقَۡرأ   ٢م ۡنَۡعلٍَقۡۡٱۡۡل 
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َ
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نَسَٰنََۡۡعلذمَۡ ٤ۡٱۡلَقلَمۡ َعلذ َماۡۡٱۡۡل 

 5-1سورة العلق آية (( ٥ۡلَۡمَۡيۡعلَمۡۡ
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 )رواه الحاكم والطبراني والبيهقي(
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 هداءإ

ٌّالجامعي إلى : أهدي هذا البحث

ٌّأسرتي املحبوبة :

 "أبي وأمي وأخي وأختي"

ٌّمربي روحي :

 "مشايخي وأساتذتي"

ٌّومشرفتي الفاضلة :

 " الدكتورة أمي محمودة املاجستير"

 

وني بإخَلص وصبر، وأفاضوني بجميع  قد أرشدوني إلى الصواب، ورب 

ٌّالحب  والرحمة في حياتي



 
 

 ه
 

 والتقديركلمة الشكر 

احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد صلى اهلل عليه 
 وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد.

( من قسم تعليم اللغة العربية بكلية s-1فقد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي لنيل درجة سرجانا )
ن جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بتوفيقه تعاىل ومساعدة مالعلوم الرتبية والتعليم 

ذا  على كتابة هينالنهاية. لذلك ألف كلمة الشكر إىل من قد ساعد ىتقد ساهم يف هذا البحث ح
 البحث،

فضيلة الربوفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجا املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .0
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

امعة موالنا جكلية علوم الرتبية والتعليم فضيلة الدكتور احلاج نور عايل املاجستري ، عميد   .8
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك ةفضيلة الدكتور  .3
 ية احلكومية ماالنج.إبراهيم اإلسالم

ذا ملشرفة احملرتمة اليت أرشد خطوايت حىت جاء هامي حممودة املاجستري، أ ةفضيلة الدكتور  .1
 البحث اجلامعي إىل هنايته.

مجيع األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية الذين يساعدون الباحثة  للحصول  .0
 .النافعةعلى العلوم 

 العلوم النافعة. يف طلب دافع الباحثةسانطاصا وأمي كارتيين، قد  إىل والدّي احملرتمني، أيب .0
 على تشجيعاهتم ودعائهم. ء الباحثةإىل مجيع أصدقا .2
 يف قسم تعليم اللغة العربية على مساحتهم ومصاحبتهم واعطائهم بقصة احلاية ء الباحثةزمال .9

 النفسية وغريهم ممن يدرس باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 8102إبريل  80، جماالن
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 ةتقرير املشرف

 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 تقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمته الباحثة:

 : فوجي إريأنيت   االسم

 03001131:   رقم القيد

هارة مقية لرت  الصورةتطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  : موضوع البحث
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي يف مدرسة  القراءة 

نظرنا فيه حق النظر،وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على املطلوب وقد 
( يف قسم تعليم اللغة S-1الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )

لعام لالعربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 م.8102/8109الدراسي 

 

 8102إبريل  80تقريرا مباالنج، 

 ،ةاملشرف

 

 أمي حممودة املاجستري ة الدكتور 

010901190111138111 رقم التنظيف :  
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية العلوم الرتبية والتعليم

  جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنج

 املناقشة عن البحث اجلامعيتقرير جلنة 

 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه :

 : فوجي إريأنيت   االسم

 / تعليم اللغة العربية03001131:  / القسم رقم التسجيل

قية املهارة لرت  الصورة: تطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  البحث موضوع
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي يف مدرسة  القراءة 

( يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الرتبية S-1وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها درجة سرجانا )
 والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 8102يوليو  01حتريرا مباالنج، 

 (   )  املاجستريحممد عبد احلميد  احلاج الدكتور .0
 (   )   أمي حممودة املاجستري ة الدكتور  .8
 (   )     رضوان املاجستري .3

 املعرف

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 

 الدكتور نور علي الماجستير
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية العلوم الرتبية والتعليم

  جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنج

 عميد كلية علوم التربية والتعليمتقرير 
 

 تقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمته الباحثة:
 فوجي إريأنيت:    سماال

 03001131:   رقم القيد
قية املهارة لرت  الصورةتطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  : البحث عنوان

 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي يف مدرسة  القراءة 
 

يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم الرتبية  (S-1)إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا 
 8102/ 8100والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للعام الدراسي 

 

 

 8102يوليو  03تقريرا مباالنق، 
 الرتبية والتعليمعميد كلية علوم 
 

 الدكتور نور علي الماجستير

  530190905330905991رقم التوظيف: 
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 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية العلوم الرتبية والتعليم
  جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنج

 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 اجلامعي الذي قدمته الباحثة:تقدم إىل حضرتكم هذا البحث 

 فوجي إريأنيت:    سماال
 03001131:   رقم القيد

قية املهارة لرت  الصورةتطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام   : البحث عنوان
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي يف مدرسة  القراءة 

 الطالبة:فتقدم بني لديكم هذا البحث اجلامعي الذي كتبته 
وقد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واالصالحات الالزمة ليكون على الشكل املطلوب الستيفاء 

كلية ليف قسم تعليم اللغة العربية (S-1) شروط املناقشة إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا 
/ 8100راسي ماالنق للعام الد علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 وتقبل من فائق االحرتام وجزيل الشكر. 8102

   
 8102مايو  01تقريرا مباالنج، 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 

 الماجستير الحسنة مملوءة الدكتورة

530051911999901995 



 
  

 ي
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 موافقةالصفحة 

 : فُ ْوِجْي ِإرِْيأَْنيِتْ    االسم

 03001131:   رقم القيد

قية املهارة لرت  الصورة: تطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  موضوع البحث
  ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي يف مدرسة  القراءة 

  افق املشرفة على تقدميه إىل جملس املناقشة.، و هوإصالح من البحثق يبعد التحق

 

 تعرف،

 ،ةالمشرف
 
 

 أمي حممودة املاجستري ةالدكتور 
 010901190111138111 رقم التنظيف :

 قسم، ةرئيس
 
 

 وءة احلسنة املاجستريلمم ةالدوكتور 
 011831111801801210رقم التوظيف: 

 

  



 
  

 ك
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية العلوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنج

 اإلشرافمواعيد 

 : فوجي إريأنيت   االسم

 03001131:   رقم التسجيل

قية املهارة لرت  الصورة: تطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  عنوان البحث
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي يف مدرسة  القراءة 

 أمي حمدودة املاجستري ة: الدوكتور  ةاملشرف

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  املوضوع 8100ينايري   2 0
  الباب األول 8100ينايري  00 8
  الباب الثاين 8100ينايري  82 3
  الباب الثالث 8102إبريل  08 1
  الباب الرابع 8102إبريل  08 0
  الباب اخلامس 8102إبريل  01 0
  اإلصالح واالمضاء 8102إبريل  83 2

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 مملوءة الحسنة الماجستير ةالدكتور 

 01218108111138110رقم التوظيف : 
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 ةإقرار الطالب

 أنا املوقع أدناه :

 : فُ ْوِجْي ِإرِْيأَْنيِتْ    االسم

 03001131:   رقم القيد

 ج: ماالن   العنوان

قسم تعليم  درجة سرجانا يف نيلأقر بأن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري شروط النجاح ل
حتت  قاللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

يف مدرسة  رة القراءة هاملرتقية  الصورةاملوضوع: تطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام 
 .قماالناالبتدائية اإلسالمية الرتّقي 

حضرته وكتبته بنفسي وما شورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا أدعى أحد استقباال أنه من 
 تأليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية احلكومية ماالنج.

 حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت خاصة والجيربين أحد على ذلك.

 ،قماالن

 صاحب اإلقرار

 

 ْيأَْنيِتْ فُ ْوِجْي ِإرِ 

03001131رقم القيد:   

 

  



 
  

 م
 

 

 قائمة الجدول

 صفحة موضوع رقم
 9 املقارنة بني الدراسة السابقة والدراسة اليت أدهتا الباحثة 0
 Likert" 31معيار اللياقة بناء على املقياس ليكرت " 8
 30 املعيار نتائج االختبار 3
 08 اجلدوال من الكتاب الدراسي 1
 03 أو اإلجابة من اإلستبانةمقياس النتيجة  0
 03 االستبانة من مكون تصميم الكتاب الدراسي 0
 00 االستبانة من مكون املقطع األول من الكتاب الدراسي 2
 00 االستبانة للمدرس اللغة العربية 9
 08 تطبيق املواد يف عملية تعليمية 1

 01 مكونات الكتاب 01
 09 الدراسياالستبانة من مكون تصميم الكتاب  00
 21 نتائج االستبانة من خبري املواد واللغة 08
 28 نتائج االستبانة من املدرسني 03
 21 نتائج استبانة اخلرباء واملدّرسة من مجيع املكونات 01
 20 نتائج االختبار القبلي 00
 29 نسبة مئوية لنتائج االختبار القبلي 00
 21 نتائج االختبار البعدي 02
 98 مئوية لنتائج االختبار البعدينسبة  09
 93 نتيجة االختبار القبلي والبعدي 01
 spss.16.0 90نتائج حتليل االختبار القبلي والبعدي برنامج  81



 
  

 ن
 

 نتائج استبانة الطالبات عن فعالية الكتاب
 spss.16.0 99نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج  88
 spss.16.0 91نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج  83
 spss.16.0 11نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج  81
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 قائمة الرسوم البيانية

 صفحة موضوع رقم
 Google Maps 31موقع ميدان البحث من  0
 http://www.attaraqqie.sch.id/struktur.html 30اهليكل التنظيمي من  8
 18 غالف الكتاب 3
 13 مقدمة الكتاب 1
 13 ارشاد استعمال الكتاب 0
 11 . ارشاد استعمال الكتاب للمعلم 0
 10 مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية 2
 30 جدول احملتويلت 9
 19 النص القراءة عن األسرة باستخدام القصة املصورة 1

 11 القصة املصورةالنص القراءة عن األسرة يف البيت باستخدام  01
 01 التدريبات 00
 00 صفحة الوظيفة 08
 00 قائمة املراجع 03
 09 غالف الكتاب قبل اإلصالح وبعده 01
 01 الكتابة قبل اإلصالح وبعده 00
 01 الكتابة رقم الصفحة قبل اإلصالح وبعده 00
 02 القصة املصورة 02
 11 رسم البياين من نتائج استبانة الطالبات 09
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 قائمة المالحق

  الكتاب الدراس ي باستخدام القصة املصورة لترقية املهارة القراءة 

  الصور 

 استبانة لخبير تصميم الكتاب الدراس ي 

 استبانة لخبير تعليم املواد املهارة القراءة 

 األسئلة لالختبار القبلي والبعدي 

 حجة البحث 

 السيرة الذاتية 

 

 

 

 



 
 

 ف
 

 حمتويات البحث

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

 ج  ..................................................... استهالل

 د  ........................................................ إهداء

 ه  .......................................... كلمة الشكر والتقدير

 و  .................................................. تقرير املشرفة

 ز  ........................... تقرير جلنة املناقشة عن البحث اجلامعي

 ح  ............................. تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 ط  .............................. تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ي  ................................................ صفحة املوافقة

 ك  ............................................... مواعيد اإلشراف

 ل  ................................................... إقرار الطالبة

 م  ................................................. اجلدوالقائمة 

 س  ............................................ قائمة الرسوم البيانية

 ع  ................................................. قائمة املالحق

 س  ............................................... حمتويات البحث

 ت  .................................................... مستخلس



 
  

 ص
 

 ث  ..................................... مستخلص باللغة اإلجنيليزية

 ق  ................................... مستخلص باللغة اإلندونيسية

 0  ............................................ الفصل األول: اإلطار  العام 

 0  ..................................................... أ. مقّدمة

 0  ............................................. ب .أسئلة البحث

 0  ............................................. ج.أهداف البحث

 0  ............................................. فروض البحثد. 

 0  ..............................................  أمهية البحث.ه

 2  ..............................................حدود البحثو. 
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 مستخلص
االبتدائية الرتقّي يف املدرسة  لرتقية مهارة القراءة  الصورةتطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام . 8102فوجي إريأنيت, 

البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم . ماالنجاإلسالمية 
 أمي حممودة املاجستري ة: الدكتور  ةاإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف

 ، مهارة القراءةالصورةالكلة األساسية : تطوير الكتاب الدراسي، 

 االبتدائية اإلسالمية ماالنج يواجهون صعوبة يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف تعلم مهارةمعظم الطالب يف املدرسة الرتقي 
القراءة. هم حيتاجون إىل الكتاب الدراسي الذي ميكن أن يعطي محاسة يف تعليم اللغة العربية والكتاب بالصورة الذي يعني الطالب 

ية باستخدام القصة يف اللغة العرب ت تريد الباحثة تطوير الكتاب الدراسييف فهم مواد القصة العربية املصورة. من أجل تلك املشكال
 ماالنج.االبتدائية اإلسالمية الرتّقي باملدرسة   يف  الفصل الرابع املصورة لرتقية مهارة القراءة 

الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام القصة املصورة لرتقية مهارة القراءة  خطوات تطوير( ما 0أسئلة البحث هي )
الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام القصة املصورة لرتقية  كيف صالحية( 8؟ ) ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي باملدرسة 

استخدام الكتاب الدراسي لرتقية مهارة القراءة باملدرسة  كيف فعالية ( 3)  ؟نجماالاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي مهارة القراءة باملدرسة 
 ؟  ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي 

وهي حتليل القوات واملشكالت ومجع البيانات   Gallو  Bordويف إعداد الكتب الدراسية حتتاج إىل خطوات التطوير عند 
وتصميم النتاج وصالحية النتاج من اخلرباء وحتسني اإلنتاج وجتربة صالحة اإلنتاج وجتربة فعالية اإلنتاج وحتسني اإلنتاج واإلنتاج 

ماالنج يف عام الدراسي االبتدائية اإلسالمية الرتّقي باملدرسة   النهائي. جمتمع  هذا البحث هو الطالب يف الفصل الرابع
 . وأما أدوات البحث هي املقابلة واملالحظة و اإلستبانة واإلختبار.8100/8102

االبتدائية الرتّقي باملدرسة   للفصل الرابع  الصورةملهارة القراءة باستخدام ونتائج هذا البحث هي إنتاج الكتاب الدراسي 
باحثة نتيجة تصديق فحصلت الن ثالثة أبواب يعين العنوان واألسرة واألسرة يف البيت. وهذا الكتاب املطور تتكو ماالنج. اإلسالمية 

ة أن نتائج االختبار القبلي والبعدي وعرفت الباحث. وتدل هذه النتيجة على أن الكتاب  الدراسي "ممتاز" . %99،10املواد وهي 
. و هناك فرق بني االختبار البعدي واالختبار القبلي ( 8،188< 01،813( أكثر من درجة تاء اجلدول )toدرجة تاء احلساب )

االختبار البعدي أحسن ومعىن ذلك أن استخدام الكتاب الدراسي مردود. فعرفت الباحثة أن  Hoمقبول و Haألن 
  .باستخدام القصة املصورة لرتقية مهارة القراءة فعاال
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The problems can be seen in the students of Madrasah Ibtidaiyah at Taraqqie that have 

difficulties in learning Arabic, especially in reading skill (maharah qira’ah). The students need 

textbook that can boost their motivation in learning Arabic. They also need to be provided with 

textbook equipped with pictures and illustrations that can help them understand Arabic story 

material. From those two examples, the researcher wants to develop textbook equipped with 

illustrated story in teaching reading skill (maharah qira’ah) of students of Madrasah Ibtidaiyah at 

Taraqqie Malang. 

 The formulations of problem in this research are (1) How is the procedur of textbook 

equipped with illustrated story in teaching reading skill of students of Madrasah Ibtidaiyah at 

Taraqqie Malang? (2) How is the textbook improvement equipped with illustrated story in teaching 

reading skill of students of Madrasah Ibtidaiyah at Taraqqie Malang? (3) How effective is the 

implementation of textbook equipped with illustrated story in teaching reading skill of students of 

Madrasah Ibtidaiyah at Taraqqie Malang? 

  The textbook arrangement in this research used the steps from Borg and Gall which 

are analyzing needs and potentials, collecting data, arranging product, validating product, revising 

product, testing product effectiveness and feasibility, revising for the last, and presenting last 

product. The population of this research was fourth grade students of Madrasah Ibtidaiyah at 

Taraqqie Malang in the academic year of 2016/2017. The instruments of this research were 

observation, interview, questionnaires, and test. The result of this research was maharah qira’ah 

textbook entitled “Asyiknya Membaca” for fourth grade students of Madrasah Ibtidaiyah at 

Taraqqie Malang. The feasibility test score is 88,95% categorized “Very Good”. The result of t-

value was higher than t-table which means Ho is rejected. It indicates that the textbook is effective 

to be implemented.  
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Mayoritas siswi-siswi di Madrasah Ibtidaiyah at Taraqqie Malang mengalami kesulitan 

dalam belajar bahasa Arab, khususnya dalam belajar keterampilan membaca (Maharah Qira’ah). 

Mereka membutuhkan buku ajar yang dapat memberikan rasa semangat dalam belajar bahasa 

Arab serta buku dengan ilustrasi gambar yang dapat membantu anak dalam memahami materi 

cerita bahasa Arab. Dari permasalahan diatas, peneliti ingin mengembangkan buku ajar dengan 

menggunakan cerita bergambar untuk pembelajaran  maharah qira’ah siswa Madrasah 

Ibtidaiyah at Taraqi Malang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana langkah-langkah 

pengembangan buku ajar  menggunakan gambar untuk keterampilan membaca siswa Madrassah 

Ibtidaiyah at Taraqi Malang? (2) bagaimana karakteristik buku ajar  menggunakan gambar untuk 

keterampilan membaca siswa Madrassah Ibtidaiyah at Taraqi Malang? (3) bagaimana Efektivitas 

penerapan buku ajar  menggunakan gambar untuk keterampilan membaca siswa Madrassah 

Ibtidaiyah at Taraqi Malang? 

Dalam penyusunan buku ajar ini membutuhkan langkah –langakh pengembangan 

menurut Borg and Gall yaitu analisis potensi dan masalah, pengumpulan data, penyusunan 

prosuk, validitas produk  dari para pakar, revisi produk, uji coba kelayakan dan efektivitas 

produk, revisi terakhir produk dan produk akhir. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelass 

empat Madrasah Ibtidaiyah at Taraqi Malang tahun ajaran 2016/2017. Dan dalam penelitian ini 

menggunakan instrument observasi, wawancara, angket dan tes. 

Hasil penelitian ini adalah produk buku ajar maharah qira’ah (Asyiknya Membaca) 

untuk kelas empat Madrasah Ibtidaiyah at Taraqie Malang. Buku ajar ini terdiri dari tiga bab 

yaitu al-‘unwan, al- Usroh, dan al-usroh fil baiti. Dengan uji kelayakan 88,95 %  kategori “Baik 

sekali”. Serta hasil spss t hitung lebih besar dari table. Maka Ho ditolak. Dengan arti buku ajar 

ini efektif diterapkan.  
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  لفصل األو ال
 اإلطار العام

 المقدمة .أ
 

اهتمام لشراء كتب املدرسة أبعد عن الكمال خاصة أي تقييد عدد الكتب، وعدم 
ت. باإلضافة إىل اهتمام التوقعاقدرة املعّلمني يف تطبيقيات، وحىت نوعية الكتب الىت بعيدة عن 

خاصا من مستوى حتقيق معايري جودة الكتاب. وعلى الرغم من درس الكتاب املدرسي هو 
دور مهم من وسائل اإلعالم يف الفصل وجزء أساسي يف نظام التعليم. الكتب املدرسية هي 

تعلم اللغة العربية  يفالوسيلة الرئيسية إيصال املناهج الدراسية للطالب.إن دفعا لنجاح التالميذ 
م، وكان الباحث  8110فيقيم املركز اللغة والثاقفى جلنة لتأليف الكتاب املدرسي يف سنة 

عضوا من أعضاء هذه اللجنة. ألن الكتاب املدرسي عنصر من عناصر املناهج ملساعدة 
 .0الوصول إىل األهداف التعليمي

 تمع إندونيسيا. استنادا إىلإىل جانب أخرى ، كانت رغبة قرأة الطالب منخفضة جم
، مل جيعل  جمتمع إندونيسي القراءة كمصدر 8110بيانات من املكتب املركزي اإلحصاء 

خيتارون أن يستمعوا الراديو  ٪11,3يفضلون مشاهدة التلفاز أو  ٪90,1املعلومات. حوايل 8
 .3من قراءة الكتب

 International Association Forومن نتائج البحث " الرابطة الدولية لتقييم التعليم )

Evaluation of Education) اهتمام الطالب من املاهرة القراءة يف الفصل الرابع املدرسة "

                                                           

بدون السنة(،  دار اإلعتصام،أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني هبا، )، عبد احلميد وناصر عبد اهلل الغايل 1 
 1ص:

2  
3  Suryadi, Survei Minat Baca.(www.bps.co.id, diakses 17 oktober 2016 jam 20.03 wib) 

http://www.bps.co.id/
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االبتدائية يف ثالثني دولة، يكون اندونيسيا املرتبة تسعة وعشرين . وتوضح هذه األرقام أّن 
 .1ة بني الطالباالهتمام ومهارات القراءة من اجملتمع اإلندونيسيا منخفضة، وخاص

دولة يف العامل يف تقييم مؤشر  092من  081هي  8108مرتبة إندونيسيا يف عام 
ضمن احلاجة  (، وعلى وجه خاص إشباع احلاجات األساسيات للسكان(IPMالتنمية البشرية 

مليون  2و000إىل التعليم والصحة و ميليك حرف. اندونيسيا الذى يبلغ عدد سكاهنا حوايل 
مليون كل سنة أي مبعدل كتاب واحد يقرأ  01عدد من املنشورات ما يصل اىل حيتوي على 

 مخسة أشخاص يف إندونيسيا.
سنة )يف سن املدرسة االبتدائية(. وفق ملنهج  08سنوات إىل  2األطفال بني سن 

التطور املعريف لألطفال باملرحلة الثالثة هي عملية ملموسة. يف هذه املرحلة  (Piaget)بياجيه 
يف املرحلة عملية ملموسة من األطفال، ميكن  0فكري املنطقي يستبدل التفكري احلدسي.الت

استخدام جمموعة متنوعة من العمليات الذهنية فمثال التفكري وحل املشاكل امللموسة 
. ميكن لألطفال يف هذا العمر يفكر منطقيا ألهنم ليست غاية أناين من قبل وأن 0)احلقيقي(

وانب كثرية من الوضع. وخيلص هذا الرأي أّن األطفال يف سن املدرسة يأخذ ىف االعتبار ج
سنة( هي فرتة ذهبية لتحسني االهتمام واملهارة القراءة. ألهنم يبدؤون يف  08-0االبتدائية )

  التعلم من امللموسة وحال احلقيقي منطقيا بنقطة الضغط الستخدام البيئة كمصادر التعليمية.
ت املعلومات واملعرفا إذا تستخدم هذه املرحلة لتوفري ولذلك سيكون هذاحكمًة،

بشكل مكثف عرب وسائل اإلعالم "قصة املصورة". ويف سن املدرسة االبتدائية هي الوقت 
 .2املناسب لتطوير مصاحل ومهارات القراءة

                                                           
4  Ayu Rossa. 3D Mini Series Book: Peningkatan Minat Baca Anak, (Bandung: Refika Aditama,2010), 

hlm. 3. 
5 John W Santrock. Psikologi Pendidikan Edise ke-dua, (Jakarta: Prenada Media Group,2007), hlm. 

254. 
6 Papalia, dkk. Human Development (Perkembangan Manusia) terj Edisi 10 Buku 1, (Jakarta: Salemba 

Humanika,2009), hlm. 443. 
7 Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Kinara Jombang,2009), hlm. 

63. 
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الثقافة القراءة اليت تنطبق على الطالب هو تعليم القراءة العربية. ويتحدث هذا األمر 
ل من كتعليم يف إحدى  املدرسة هي املدرسة اإلسالمية االبتدائية الرتّقي مباالج. و مواد ال

مقدمني املؤسسي للتعليم يف إندونيسيا، وهي احلكومي واخلاص. فأما بعض املستويات الدورات 
 . و9يتم كل تدريس العربية كجزء من املوضوعات اليت يتم تدريسها بالتوازي مع املواد األخرى

يم اللغة اللعربية ال ميكن اإلنفاصال عن األدوات الداعمة هو وسائل اإلعالم ينجح تعل
جيب أن يكون وسائل اإلعالم وفقا ملناهج اللغة العربية. باإلضافة إىل حتسني جودة التدريسية. 

استخدام اللغة العربية يف املدرسات. والتدريس يف عدد من املؤسسات التعليمية تتفعل 
من املدرسة االبتدائية اليت سيتم استخدامها كأساس ملزيد من املستويات  أن يبدأ مبكرا.يعىن

 أو مدرسة املتواسطة.
اإلسالمية االبتدائية مباالنج هي مؤسسة تعليمية اإلسالمية حتت  "الرتّقي" املدرسة

تدائية بإشراف مؤسسة الرتبية والتعليم و كلية"الرتّقي". اختار الباحثة املدرسة  اإلسالمية اإل
ماالنج لوضع البحوث بسبب األول،  01" التىى تقع يف شارع أدي إيرما سورياين رقم  "الرتّقي

وقد تعلمت هذه املدرسة املواد األساسية، وهي العربية. الثانية، هذه املدرسة لديها تقليد 
من  ةاإلسالمي قويا أن تفصل بني الطالب والطالبة. الثالثة، بعض املعلمني يف هذه املدرس

العريب، وكذلك الطالب. فأن التطور من التعليم وممارسة اللغة العربية هي املذكرة. ولذالك إن 
وجود مواد التعليمية اليت تناسب مع احتياجات الطالب ضرورية يف تدريس اللغة العربية يف 

 "الرتّقي" اإلسالمية االبتدائية ماالنج. املدرسة
السبيل لتحقيق بعض األهداف املدارس من املهارات هو أحد من  توفري املواد التعليمية

اللغوية يف املرحلة االبتدائية وفقا للمناهج احلالية. إىل أن يتحقق نظرا لألهداف من خالل 
دراسة اللغة العربية يف شكل مهارات القراءة. فصعوبة يف تعليم اللغة العربية اليت جيب أن تدرج 

                                                           
8Hamid, Baharudin, Mustofa. Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN malang press,2008), hlm. 158. 
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قيق اهلدف لنظر فيها. وحيتاج النظر إىل أن يتم خبالف حتيف موضوع اللغة العربية حتتاج إىل ا
يف تعليم اللغة العربية يعين  من تدريس اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية. توفري املواد التعليمية

  وقد مشل تالميذ املدرسة االبتدائية يف تعلم وسائل اإلعالم التعليمية عمدا.
اليت ستستخدمها  ة " القصة املصورة" هي املواد التعليميةاللغة العربي واد التعليمية يف امل

لوفاء احتياجات الطالب يف احلصول على مواد تعليم اللغة العربية. ولذلك فإن "القصة 
يم املصورة" تأيت يف شكل الكتب املصورة لوسيلة تعليم اللغة العربية حمقة يف عملية أنشطة التعل

م الرتفيه املتحركة، املفردات وقصص شيقة ميكن أن تقد والتعلم بتقدمي تصور وتصميم، وصورة
للطالب. باإلضافة إىل حتسني الدافع واإلبداع والنشاط أن تنمي مهارات القراءة الطالب يف 
شكل مواد الىت تناسب من منهج اللغة العربية. واملفتاح يف تعليم اللغة العربية هي املفهوم عن 

  ية واختيار املواد املناسبة ويفهم كيفية تعليم جيدا.اإلدارة واالبتكار املواد التعليم
، الباحث الرئيسي يف (James Thrasher)ألهنا متتلك العنصر البصري. جيمس طراسري

جامعة كارولينا اجلنوبية يقول أن الصور يسهل أن يفهم من حتذير املكتوب على حبوثه على 
(. الصور يف 8103دخني )طراسري، فعالية التحذيرات الصورة من الكتابة على خماطر الت

الكتاب حيتوي على القصة. وتستخدم الصور إلثراء النص وجتسيد الشخصيات واحلبكة على 
الرواية وكذلك تستخدم تفاهم وخيال الطفل من النص السردي الذي ال يزال حمدودا.بكتاب 

راءة الكتاب فة، قاملصورة حتفيز خميلة األطفال ومساعدة األطفال يف إثراء اخليال. وباإلضا
املصور يساعد األطفال على أفضل أن يفهم عالقة بني القصص والصور. وينمى الوعي يف 

إحدى طرق يف زيادة اهتمام  1األطفال أيضا بأمهية األنشطة القراءة حلصول املعلومات.
األطفال بطريق إعطاء الكتاب املصورة. ألن كتاب املصور له تأثري مرئي الذى حتفيز العني 

 الستمتاع الصورة ويفهم النص الذي يعطي شرحا عن الصورة. 

                                                           
9  Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi, ( Yogjakarta:Gajah Mada University Press,2010), 

hlm.154. 
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( أن كتاب املصور هو أحد االسرتاتيجيات يف Nurgiyantoroوفق نورغييانطورو )
قراء بسكل عام. يصبح كتاب املصور عامل جذب لروح قراءة جذب اهتمام األطفال وال

الكتاب. التوضيحي املطلوب يف القراءة توضيح معىن الكلمة. ألن التوضيحي هو النص 
 .01البصري الذى جيعل هذا الكتاب ممتعا ويهتم األطفال يف قراءة الكتب

يالية وغري اخلمكتبة املدرسة لديها جمموعة كبرية من الكتب املصورة وهي كتاب  فإن
اخليالية. وذلك استنادا إىل تداول اإلقرتاض البيانات، الكتب املصورة أكثر يفضلها التالميذ 
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" ماالنج بشكل التوضيحي أو املصورة. ولكن أكثر من 

ليم اللغة العربية عالكتب املصورة مل جتد الكتاب املصور باللغة العربية، وكذلك يف شكل كتاب ت
 .00فيها التوضيحي التصويري

لكتاب تطوير ا من خلفية املوصفة  فإن املشاكل الىت  تناقش من الباحثة هي "و 
االبتدائية "الرتّقي" مبدرسة  لرتقية املهارة القراءة الصورةالدراسي يف اللغة العربية باستخدام 

 ماالنج"اإلسالمية 
 

 أسئلة البحث .ب
 سبق ذكره يف خلفية البحث ميكن أن تتحد أسئلة البحث وهي:اعتمادا على ما 

 ؟الصورة الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  ما خطوات تطوير .0
 ؟ الصورةالكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  ما مواصفات .8
 لعربيةااستخدام الكتاب الدراسي املطور لرتقية كفاءة الطلبة  يف اللغة  كيف فعالية  .3

  ؟ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي يف املدرسة 
                                                           

10 Ibid,. Hlm.153. 

الساعة  8100أكتوبر،  31املكتبات املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" ماالنج يف اجلمعة املقابالت مع أمناء 00 
01:08. 
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 أهداف البحث .ج

 يهدف هذا البحث أن حيق عددا من األهداف الىت أمهها :
 .رةالصو الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  خطوات تطويرمعرفة  .1
 .الصورةالكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  مواصفاتمعرفة  .2
يف  استخدام الكتاب الدراسي املطور لرتقية كفاءة الطلبة  يف اللغة العربيةمعرفة فعالية  .3

 .ماالنجاالبتدائية اإلسالمية الرتّقي املدرسة 
 فروض البحث .د

 "الرتّقي"تالميذ املدرسة  ستجعل الصورةالكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام إن 
بتداء. يف حتسني كل مهارات يف علم اللغة العربية حمتوى اإلفعاال  اإلسالمية ماالنجاالبتدائية 

ص الذي يعطي العني الستمتاع الصورة ويفهم الن تأثري مرئي الذى حتفيز بالصورةألهنا للكتاب 
  شرحا عن الصور.

 أهمية البحث .ه
ومن املعروف أن لكل البحوث أمهية، وكذلك يوجد يف هذا البحث أمهية خاصة يف تعليم 

 ربية.اللغة الع
 األمهية النظرية : (أ

يف ناحية األمهية النظرية يقصد هذا البحث يف إثراء املعرفة واملعلومات واخلربات 
يف  بية لطالبيف تعليم اللغة العر  الصورةيف كيفية تطوير الكتاب الدراسي باستخدام 

 املدرسة اإلبتدائية.
 األمهية التطبيقية : (ب

 للمدارس .1
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 تطويرها للمساعدة يف كل مهارات يف علم اللغةوجود الكتاب الدراسي اليت مت 
 العربية حمتوى اإلبتداء وحتصيل الطالب يف مواد اللغة العربية.

 للمعلمني .2
وميكن استخدام الكتاب الدراسي الذى يناسب ملتطلبات املناهج الدراسية و  .أ

 يناسب الحتياجات التعليم يف الطالب.
  تطوير الكتاب الدراسيزيادة خزينة املعرفة واخلربة من املعلمني يف .ب

 تعزيز املعارف واملهارات وتسهيل املعلمني إلعطاء نشاط الطالب لقراءة. .ج
 لطالب .3

 يصبح نشاط تعليم العربية جاذبيا. .أ
 أن يكون تعليم الطالب القراءة سعيدة. .ب

 زيادة الدافع واالهتمام من الطالب يف تعليم اللغة العربية .ج
 م.االعتماد على وجود املعل فرصة لتعلم العربية بشكل مستقل وتقليل .د

 حدود البحث .و
 حتدد الباحثة حبثها كما يأيت  :

 احلدود املوضعية  .0
 اقتصر هذا البحث الكتاب الدراسي ملبتدئني (أ

 نوع الكتاب الدراسي الذى سيتم تطويرها هو الكتاب الدراسي لطالب  (ب
 الصورةالكتاب املطّور باستخدام  (ج

 احلدود املكانية .8
 مبدرسة الرتّقي االبتدائية اإلسالمية ماالنجيقع هذا البحث يف الفصل الرابع 

 احلدود الزمانية  .3
 .8102-8100يقع هذا البحث يف شهر فربايري مبستوى الثانية من العام الدراسي 
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 الدراسات السابقة .ز
 5الجدول 

 املقارنة بني الدراسة السابقة والدراسة اليت أدهتا الباحثة .5
اسم  النمرة

 الباحث/ة
 االختالفات التشبهات موضوع البحث

مايا ماهرياين  .0
 موغيهارطا

Pengembangan 

Buku 

Bergambar 

Tentang 

Kehidupan 

Sehari-hari 

Untuk 

Pembelajaran 

Membaca Siswa 
12Kelas XI 

 تطوير كتاب التعليمي
 الصورةباالستخدام 

ومنهج هذا البحث 
  هو البحث والتطوير

هذا البحث هو 
حبث التطوير كتاب 

التعليمي باالستخدام 
ة لتعليم اللغ الصورة

الفرنسّية يف مدرسة 
 الثناوية فصل الثالث

روستيكا  .8
 جاندرا

Pengembangan 

Media Buku 

Cerita 

Bergambar 

Flipbook Untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Pada 

Pembelajaran 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial Siswa 

Kelas IV 

Sekolah Dasar 

Salam -Islam As
13Malang 

تطوير مواد التعليمي 
 الصورةباالستخدام 

ومنهج هذا البحث 
 هو البحث والتطوير

هذا البحث هو 
حبث التطوير مواد 

تعليم العلوم 
اإلجتماعية 

باستخدام الوسائل 
فيليبوك يف مدرسة 

االبتدائية اإلسالمية 
 السالم ماالنج.

                                                           
12 Maya Maharyani Mugiharto.  Pengembangan Buku Bergambar Tentang Kehidupan Sehari-hari 

Untuk Pembelajaran Membaca Siswa Kelas XI. (Skripsi : Jurusan Bahasa dan Sastra Asing Fakultas 

Bahasa dan Seni Uneversitas Negeri Semarang,2015). 
13 Rustika Chandra, Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar Flipbook Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Islam As-



9 
 

 
 

 الباحثةموقف  .8
موقف يف هذه الدراسة أن الباحثة تعمل البحث لتطوير الكتاب الدراسي يف 

يقع هذا االنج. و ماالبتدائية اإلسالمية  الرتّقي يف املدرسة  الصورةاللغة العربية باستخدام 
 لكتاب اللغة العربية يف تلك املدرسة. الثاينالبحث يف الفصل الدراسي 

 تحديد المصطلحات .ح
مصطالحات مهمة جيب بياهنا ابتعادا بالقارئ عن التوهم وأهم املصطالحات هلذا البحث 

 الواردة هلذا البحث هي :
التطوير يف التعليم هو اجتاه نظامي لتصميم وإنتاج واستخدام وتقومي النظوم الكاملة  (0

 يف املدرسة االبتدائية.  لطالب الصورةللكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام 
أي شكل من املواد سواء كانت مكتوبة أو غري مكتوبة مرتبة بانتظام   الكتاب الدراسي (8

الىت تستخدمها املعلمون واملتعلمون يف عملية التعليم.

                                                           
Salam Malang. (Skripsi: Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) 
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 فصل الثانيال

 اإلطار النظري
 

  الدراسيالمبحث األولى : الكتاب 
 الكتاب الدراسيتعريف  .أ

عنصرا أساسيا من مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزة  الدراسييشكل ااكتاب 
األساسية يف مرحلة تعليمية، باإلضافة إىل املكونات األخرى للمنهج من أنشطة وطرق 

تدريس.
وقد كان الكتاب التعليمي ومازال من أكثر األدوات التعليمية استخداما يف  0

 املختلفة اليت تنضمنها مناهج الدراية يف خمتلفاملدارس، إ< تعتمد املواد الدراسية 
مراحل التعليم على بعض الكتاب املقررة، حىت أن ه<ا الكتاب قد أصبحت بالنسبة 

 لعدد كبري من الناس مرادفا للتعليم يف املدارس.
الكتاب التعليمي املبين على أصول علمية هو الوعاء الذي يزود الدارسني باجلوانب 

ق اليت ة املطلوب حتقيقها فيهم. كما يزودهم باخلربات واملعلومات واحلقائالتقافية واللغوي
 . 8تنمو قدراهتم على النقد البناء والتفكري املنطقي كجزء من عملية الفهم واالستيعاب

ومن بني التعاريف املهمة ، جند تعريف كزايف روجرز والذي يقول بأن الكتاب  
عالية مندرجة يف صريورة تعلم من أجل حتسني فاملدرسي "أداة مطبوعة بكيفية جتعلها 

                                                           

 )الرياض: دار الغايل(. أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل. دون السنة.  0 
 2ص.

 نفس املرجع 8 
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واستفادت الباحثة تعريف الكتاب التعليمي هو أداة مطبوعة اليت  3تلك الصريورة".
 تقدم فيه املفاهم اجلوهرية والتقنيات احملتاجة يف برامج التعليم والعناصر املنظمة للمواد

 التعليمي منايبة باألهداف التعليمية املنشودة ومدخلها.
 أهمية الكتاب التعليمي  .ب

وإذا كان الكتاب التعليمي له أمهية يف العملية التعليمية فهو أحد مكوناهتا وله 
فوائده للمدارس واملعلم، فهو من جانب آخر له أضراره ومساوئة على الدارس واجتاهاته 
ومن مث فهو سالح ذو حدين، بقدر ما يفيد، فهو أحيانا قد يضر إذا مل يعد إعدادا 

ا وإذا مليتم اختياره وفق مبادىء وأسس منشودة، ووفق أهداف ينشودة، ووفق حيد
أهداف ينشدها اجملتمع والدين اإلسالمي، ومن هنا تظهر قيمة إعداد الكاب 

 1التعليمية، خاصة لتعليم العربية للناطقني بغريها.
 العوامل التي تجب مراعاتها في إعداد الكتاب التعليمي .ج

ليمي أغراضه والرتبوية على أفضل وجه ممكن ينبغي أن كي حيقق الكتاب التع
تتوافر فيه جمموعة من الشروط واخلصائص اليت ميكن حصرها يف جماالت أربعة ميكن 

 حصرها فيما يلي :
 كفاءة املؤلف ومسعته (0

أن يكون موؤلف الكتاب املدرسي معروفا بكفاءته العلمية والرتبوية وله  .أ
املادة  ميدان التعليم بعامة، وخربة تدريسمن اخلربة والتجربة العلمية يف 

خباصة فضال عن خربة تأليف الكتب املدرسية ما يؤهله لرتمجة آرائه 

                                                           

 3ص.)8111،املركز الرتبوي اجلهوي بطنجة (عرض حول النهج اجلغرايف.عبد الغفور بوصايون وعادل أرودام. 3 

 9نفس املرجع.ص.  4 
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وقدراته العلمية والرتبوية وامليدانية إىل واقع تطبيقي يف مادة الكتاب 
 وحمتوياته التعليمية.

 أن يتصف بالدقة واحليادية، واألمانة العلمية عندما يعرض وجهة النظر  .ب
 اليت يقدمها للشرح والتفسري.

أن يكون املؤلف على وعي تام بواقع اجملتمع، وظروفة، واجتاهاته الثقافة  .ج
وأعرافة، وتقاليده وأن يكون قادرا  على حتديد تلك الظروف واالجتاهات 

 بصدق وأمانة.
أن يكون هلذه الفلسفة مؤشرات واضحة ميكن استنباطها ومعرفتها من  .د

اته، وأن تكون هذه الفلسفة الرتبوية متفقة مع ثنايا الكتاب وحمتوي
حاجات اجملتمع وظروفة وتقاليده ومتمشية مع االجتاهات احلديثة يف 

 الرتبية.
أن يكون لدي املؤلف وضوح كامل ألهداف املرحلة التعليمية وأهداف  .ه

 املادة اليت يؤلف الكتاب من أجلهم.
 هرسية؛ ألن ذلكأن يوجه املؤلف عناية كافية إىل مقدمة الكتاب وف .و

يعطي التلميذ فكرة عاماة عن أهداف الكتاب ومادته التعليمية 
واملوضوعات املضمنة فيه، على أن التلميذ حني يقرؤها ويقرأ الكتاب 
يشعر بأن املؤلف خياطبة شخصيا يف حديث فردي وبأسلوب ممتع حيمله 
إىل مواصلة قراءة الكتاب حىت النهاية، ويوجهه إيل فهرس الكتاب 
وتقليب صفحاته بصورة سريعة، ليكّون فكرة عامة عن الكتاب 
وموضوعاته ألجل أن يكون أكثر استعدادا لقراءته، وأشد شوقا 

 لدراسته.
 مادة الكتاب وحمتويات (8
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أن تكون هناك عالقة واضحة بني مادة الكتاب وتنظيمه، وبني مفردات  .أ
ق والعماملنهاج الدراسي وأهدافة، وأن تتصف تلك املادة باحلداثة 

والشمول، وأن يكون ما حيتوية الكتاب من معلومات وحقائق ومفاهيم 
ومصطلحات مالئمة ملستويات التالميذ العقلية، والثاقفة، واالجتماعية، 
واللغوية يف الصف واملرحلة الدراسية اليت هم فيها وأن تكون موزعة 
توزيعا عادال على أجزاء الكتاب وفصوله حسب أمهيتها.بالنسبة 

تالميذ، وللمادة نفسها، وأن تقدم للتالميذ على العموم قدرا مشرتكا لل
 .0من املعارف واحلفائق، واملعلومات حتقيقا ألهداف املنهاج

أن تراعي املعلومات واحلقائقالعلمية واخلربات واملهارات واألسئلة  .ب
والتمرينات املوجودة يف الكتاب حاجات التالميذ وميوهلم، وأن تكون 

اهتم وحياهتم وواقع جمتمعهم وفيها جمال وايع لتنمية قدرة مرتبطة خبرب 
التفكري لديهم. وأن يكون الكتاب موفقا يف اختيار حمتوياته من 
املوضوعات، واألمثلة، والنصوص فيه منوعة وشاملة، وليس فيها من 
الغموض أو التعقيد، واألخطاء العلمية أو اللغوية مبا يؤدي إىل تقليل 

 د املبتغاة منها.أو حتديد الفوائ
أن تكون الوسائل اإليضاحية واألدوات املعينة على اختالف أنواعها   .ج

كالصور، والرسوم، واخلرائط، واملنماذج، واملخططات كثرية ومتنوعة 
وحديثة وأن يكون اهلدف املنشود منها تبسيط حمتويات الكتاب وترمجة 

قيقا للفهم ميذ حتاملفاهم واملعلومات اجملردة فيه إىل الوافع احلسي للتل
 وتثبيتا للفهم.

                                                           

 304ص.  )املصر:مكتبة األنجلو املصرية(الكتاب املدرس ي. . 1891أبو الفتوح، رضوان وآخرون.  5 
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أن تتصل حمتويات الكتاب السابقة والالحقة يف نفس املادة لئال يهمل  .د
التلميذ ما تعلمه من معلومات وخربات يف سنوات أو مرحلة دراسية 
سابقة؛وإمنا جيعل هذه املعلومات واخلربات أساسا يعتمد عليه يف مراحل 

الكتاب الرتابط والتسلسل دراسته الالحقة كما ينبغي أن يراعي 
والتماسك يف مادته وتكاملة مع مواد املوضوعات األخرى ذات العالقة  

 كارتباط التاريخ يف اجلغرافيا وارتباط اللغة العربية بالرتبية اإلسالمية.
أن يوفر الكتاب لقرائةه هناية كل فصل قائمة خمتارة من الكتب واملراجع  .ه

ارجية يرجع إليها التلميذ يف قراءءته اخل واملصادر والدورياث اليت ميكن أن
إلثراء معلوماته، وتوسيع آفاقة، وتعميق معارفة، وتنويع خرباته، كما 
ينبغي أن يشمل على قائمة أو دليل باملصطلحات واملفاهيم الواردة غري 
املألوفة )اجلديدة(، وأمساء األعالم، واملدن الرئسية اليت حيتاج إليها 

 0التلميذ.
 2ير الكتاب التعليم اللغة العربيةمبدأ تطو  (3

 مبدأ االجتماعية والثاقفة .أ
من الذي يدرس لغة أجنبية مغينة لن تكون قادرة على فهم ذلك 
دون فهم اجملتمع العرفية والعربية على سبيل املثال، فإن الناس الذي 
درس اللغة العربية دون فهم الثاقفة العربية والثاقفة اإلسالمية، مث أنه ال 

فهمه كميال، لذلك هناك قول مأثور أن "اللغة والثاقفة". واللغة ميكن 
 هي سفينة الثاقفة.

                                                           

 303ص.  )1891 ,املصر:مكتبة األنجلو املصرية (الكتاب املدرس ي.. رضوان وآخرون أبو الفتوح، 6 
7 Abdul Hamid. dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan , Metode, Strategi, Materi, dan Media. 

(Malang: UIN Malang Press.hal,2014)  



15 
 

 
 

 املبادئ النفسية .ب
تصميم الكتاب التعليمي يف اللغة العربية ينبغي االلتفات إىل 
اجلوانب النفسية للطالب وهناك كان لتعزيز الدافية لدي الطالب. 

بيمي بالعربية  الكتب التع واألمور النفوسية التني جتب مراعاهتا يف تطوير
 كما يلي :

 جيب أن تكون الكتب التعليمي املناسبة لقدراته الفكرية الطالب. .0
 مراعة الفروغ الفردية بني الطالب .8
قادرة على حتفيز الفكر من الطالب وذلك للمساعدة يف عملية  .3

 التعلم واكتساب اللغة العربية.
واللغة العربية مادة الكتاب التعليمي مصممة ملستوى إعداد  .1

 مهارات الطالب.
مراعاة املرحلة العمرية للطالب، كل كتاب اللغة العربية مصممة  .0

جلميع الفئات العمرية، جلميع الفئات العمرية يتطلب معاجلة 
 خمتلفة.

مادة الكتاب التعليمي لتحفيز الطالب على استخدام اللغة العربية  .0
 بشكل طبيعي.

 والكتيبات املعلمني، اخل.وجود التكامل بني الكتب طالب  .2
الكتب العربية قادرة على خلق التوجه واملعايري املتوقعة من  .9

 الطالب.
 املبادئ األدبية والتعليمية .ج
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مبدأ اللغة يف تصميم الكتب املدرسية العربية هي اللغة املعنية 
لتدريسه للطالب تشمل عناصر اللغة )أصوات ومفردات وتاراكيب( 

 قا لألهداف اليت مت وضعها.حبيث يتم عرض املواد وف
أما املبادئ التعليمية هي املسائل ذات الصلة النظرية الرتبوية يف 
تصميم الكتب املدرسية، مثل يبدأ املادية من البسيط إىل وقفا أكثر 

 تعقيدا، وهلم جرا يف مبادئ التعليم يف تصميم املواد التعليمية.
 ة القراءةوالمهار  المبحث الثاني : تعليم اللغة العربية

 تعريف اللغة العربية وتعليم اللغة العربية .0
اللغة لغة : يف املعجم العريب اللغة من األمساء الناقصة وأصلها "لغوة" وزهنا فعلة 

 لغة. –يلغى  –من لغى 
 اصطالحا :

 ابو الفتح عثمان حىت : اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن اغراضهم .أ
 ذيكارت : اللغة هي خاصية اإلنسان .ب

 فاطمة حممد حمبوب : وسائل الىت يتفاهم هبا اجلنس البشرى. .ج
أن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب، بل وسيلة لدراسة املواد 
األخرى، إذا إستطعنا أن نتصور شيئا من ظواهر العزلة واإلنفصال بني بعض 

ني باملواد الدراسية، فال ميكننا ان تنصور شيئا من ظواهر العزلة واإلنفصال 
بعض املواد الدراسية، فال ميكننا ان نتصور هذا اإلنفصال بني اللغة وغريها من 
املواد الدراسية أو بني فنون اللغة نفسها. وميكن أن جنمل دور اللغة العربية يف 

 مرحلة التعليم األساسي فيما يأيت :
جيب أن تعغلم اللغة يف هذه املرحلة على أهنا وسيلة للتعبري والتفكري  .0

 التصال.وا
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 إهنا وسيلة املواطن الواعي الذى يؤدي دورة بإجيابية .8
 إهنا وسيلة التلميذ يف السيطرة على املواد الدراسية األخرى .3
أهنا وسيلة التلميذ يف احلفاظ على تراثها الثقايف واحلضاري واحلفاظ  .1

 9على دينه وعقيدته.
 مفهوم التعليم عند بعض املؤهلني يف علم الرتبية ما يلي :

عند تصاحل عبد العزيز عبد اجمليد أن التعليم يقصد به نقل املعلومات من 
 1املعلم إىل املتعلم امللتقى الذي ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم.

عند األستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة، مصطلح التعليم هو أنه عملية  .0
املهارات و إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة 

 01واالجتاهات والقيم.
عند الدكتور حممد علي السمان أن التعليم هو إيصال املعلم العلم  .8

واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية وهي طريقة اإلقتصادية الىت توفر 
لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبسل احلصول على العلم 

 .00املعرفة
لى ة تعليم لغة أجنبية يعين أن يكون الفرد قادرا عوإن تعليم اللغة العربي

استخدام لغة غري لغته األوىل اليت تعلمها يف ضغره أو كما يطلق عليها اللغة 

                                                           
  14-11ص  ) 1894 ,الفالح: كويتمكتبة  (تدريس فنون اللغة العربية,. علي أحمد مدكر 9

دون  ,القاهرة:دار املعارف(. . التربية وطرق التدريس، املجلد األول صالح عبد العزيز عبد املجيد. 8 

 .58ص.)سنة

إيسيسكو: منشورات املنظمة  (تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبة.رشدي أحمد طعيمة 10 

 .35ص )1898 , والتاقفةالمية للتربية والعلوم اإلس

 .11ص )1894 ,القاهرة : دار املعارف (التوجية في تعليم اللغة العربية.. محمد علي السمان 11 
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األم، أي قادرا على فهم رموزها عند ما يستمع إليها، ومتكنا من ممارستها  
 08كالما وقراءة وكتابة.

 أهداف تعليم اللغة العربية .1
حباجة ماسة إىل األهداف اليت حتدد وتركز األنشطة إىل ما إن غملية التعليم 

 حتطط. فأهداف تعليم اللغة العربية هي :
تدريب النالميذ على القراءة الفصيحةابتداء من تعريف التالميذ يف الصف  (0

 األوىل على تطق الكلمة أو اجلملة أو اجلملة بطريقة صحيحة
ى تداء من السنة األوىل علتدريب املتعلمني من خالاللقراءة أو بعدها اب (8

 جتريد أشكال احلروف املختلفة
أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة الىت ميارس هبا الناطقون هذه  (3

 اللغة، أو بصورة تعليم اللغة العربية من ذلك
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب  (1

 03تمع الذي يتعامل معه.والبيئة اليت يعيش فيها واجمل
 القراءة تعليم مهارة .0

القراءة عملية فكرية شديدة التعقيد ارتباطها بالنشاط العقلي والفسيولوجي 
لإلنسان إضافة إىل حاسة البصر وأداة النطق واحلالة النفسية. القراءة عملية عقلية 

يق عينية، ر انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقها القارئ عن ط

                                                           

الرباط: (طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. . كامل الناقة وسر شدي أحمد طعيمة محمود 11 

 .18ص.  )1004 ,للتربية والعلوم والثقافةمنشورات املنظمة اإلسالمية 

 48رشدي أحمد طعيمة املرجع السابق،ص. 14 
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وفهم املعاىن، والربط بني اخلربة السابقة هذه املعاىن واالستنتاج والنقد واحلكم 
 01والتذوق وحل املشكالت.

أمهية القراءة حتقق القراءة التواصل بني أفراد اجملتمع الواحد من خالل الوقوف 
 على أفكار اآلخرين واجتاهاته ويتعرف األفراد من خالهلا على الرتاث الثقايف

للمجتمع مبا حيافظ على وحدة اجملتمع وتقارب اجملتمع وهي وسيلة التصال 
اجملتمعات بعضها مع بعض وهي تعمل على تنمية األفراد وتزويدهم باملعارف 
البشرية ملسايرة التقدم العاملي باإلضافة أهنا تساعد القراءة على رفع مستوى 

 املعيشة.
 جماالت مهارة القراءة منها :

 من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريحقراءة نص  (0
 ربط الرموز الصوتية واملكتوبة السهولة واليسر (8
 معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد )مرادفات( (3
 معرفة معان جديدة لكلمة واحدة (1

أنواع القراءة، القراءة اخلاططفة أو السريعة، قراءة االستماع، القراءة 
 التحصيلية، القراءة النقدية.

 القراءة أهمية مهارة  .0
من الظرورة أن أمهية مهارة القراءة قد ظهرت إىل أمهية التعليمية وأمهية 
االجتماعية. وأمهية مهارة القراءة التعليمية هي عمالية التعريف على الرموز 

املطبوعة، نطقها نطقا صحيحا )إذا كانت القراءة جهرية( وفهمها، والقراءة هبذا  
س ن أمهية التعريف يف القراءة إال أنه وسيلة ولياملفهوم عملية معقدمة، وبالرغم م

                                                           

 01(ص. 0113حسن شحاته، عليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية. 01 
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غاية يف ذاته فالتعريف وسيلة للفهم. واملعاين ليس موجودة يف الرموز املطبوعة، 
    00لكنها موجودة يف عقل القارئ.

أما أمهية مهارة القراءة االجتماعية هي تساعد الطلبة على اكتساب املعارف 
لمات القة، فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكوتثري لديهم الرغبة يف الكتابة اخل

اجلمل والعبارات املستخدمة يف الكالم والكتابة، وعلى هذا فهي تساعد الطلبة يف 
 تكوين إحساهنم اللغوي.

 :00ومن أمهيات تعليم مهارة القراءة املناطقني بلغات أخرى هي كما تلي
يت والكتابة واحلساب( الإن القراءة هي أوىل املهارات الثالث )وهي القراءة  (0

 جيمع اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعليمها.
إن الرتبية املستمرة، والتعلم مدى احلياة، والتعليم الذايت شعارات ال تنحقق  (8

 يف حياة اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة.
 مواد تعليم مهارة القراءة  .1

لغات أخرى تعليم العربية للنطقني بينبغي عند اختيار مواد القراءة يف برنامج 
 :02مراعاة الشروط اآلتية

أن تكون باللغة العربية الفصحى، أي الحتتوي على كلمات من هلجة  (0
 خاصة أو عامية عربية معينة.

                                                           

 92حممود معرف، خصائص العربية وطرائف تدريسها، )بريوت : دار النفائس( ص  00 
إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية  (العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأساليبةتعليم رشدي أمحد طعيمة. 00 00 

 .022-020ص )0191 , للرتبية والعلوم والتاقفة
إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية  (تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأساليبةرشدي أمحد طعيمة.02 

 .098 ص)0191 , والعلوم والتاقفة
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أن تالئم اهتمامات الدارسني وميوهلم وأعمارهم، فال تقدم للكبار نصا  (8
 تفكريهم.ميكن أن يقدم لألطفال فيشعرون باملهانة واستصغار 

أن حيتوى النص على مفردات مرتبطة باهتمامات الطالب وأعماهلم اليت  (3
 يريدون تعليم العبية من أجلها.

أن ينبغي لدي الطلبة قيعة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمي  (1
 معني دون أن يتعارض مع قيم الطلبة أو مبثهن ثقافتهم.

بدأ مبا ردات ولرتاكيب ونوعها. فيأن يتعرج النص بالطلبة من حيث كم املف (0
درسوه شفهيا. وما يستطيعون استعماله يف مواقف االتصال. مث ينتقل هبم 

 إىل ما هو جديد.     
 طريقة تعليم القراءة .0

لقد ظهرت جمال تعليم مهارة القراءة عدة طرائق، لكل منها مزاياها وعيوهبا 
 على حد سواء. ومن هذه الطرائق ما يلي:

وف اهلجائية )طريقة احلرفية( حيث يشرح املعلم احلروف األجبدية طريقة احلر  (0
يف اللغة األجنبية ويرسم كل حرف منها مث يطلب من الطالب أن حيفظوا 

 أشكاهلا بالرتتيب عن ظهر القلب.
الطريقة الصوتية حيث تعليم األحرف اهلجائية مفتوحة مث تعليم مضمومة  (8

 التنوين على هذا الرتتيب.مث تعليم مكسورة. وهكذا تعليم أصوات 
ملؤلفة املقاطع مث يتعلمون الكلمات االطريقة املقطعية حيث يتعلم الطالب  (3

 من املقاطع.
الطريقة الكلمة حيث يتعلم الطالب الكلمة مث يتعلمون احلروف الىت  (1

 تكونت منها الكلمة.
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طريقة اجلملة حيث يعرض املعلم مجلة قصرية على البطاقة أو السبورة مث  (0
قها ويردده الطالب من بعده عدة مرات. ويعرض مجلة تزيد عن اجلملة ينط

 األوىل كلمة واحدة وينطقها ويرددها.
 تقويم القراءة   .0

 إن التقومي هو العملية اليت حيكم هبا على مدى جناح العملية الرتبوية يف حتقيق
 األهداف املنشودة.

 :09ويف بقي أغراض تقوميات القراءة 
 الكلمة لسرعة التعريف على (0
 ملعرفة أمساء األشياء (8
 لفهم املعىن وترتيب اجلمل (3
 ملعرفة قراءة األسئلة وفهمها (1
 ملعرفة مضمون اجلمل (0
 للتعريف على الكلمة العربية (0

 الصورةالمبحث الثالث : مفهوم 
 الصورةتعريف  .0

الصورة هي كل ما جتلى بصريا يف شكل ثنائي األبعاد نتيجة املشاعر واألفكار. 
وميكن استخدام الصور كوسيلة يف تنظيم العملية التعليمية متكني عملية التعليم 
والتعلم. والبّد أن يكون اختيار صورة دقيقة وجذابة وميكن أن حتفز الطالب على 

                                                           

 .000-011( ص 0198حممد على الغوىل، أساليب تدريس اللغة العربية. )الرياض : اململكة العربية السعودية،  09 
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لطالب وجتعل الطالب أن تعطى االستجابة ،وجذب صورة املثرية انتباه ا 01التعلم.
 األولية لعملية التعلم ثبسبب ملموسة وليست جمردة.

هو الكتاب الذي حيتوي على صور. وهكذا فإن كتاب مصور  بالصورةالكتاب 
وفقا خلصائص كتاب القصة، لديها عناصر القصة )حرف، احلبكة، مؤامرة(. ويرافق  

 ت اليت تكون مبثابة الزينة والقصص الداعمةكتاب القصة املصورة وحدة من الرسوما
اليت متكن أن تساعد يف فهم حمتويات الكتاب. من خالل الكتاب املصورة، ونأمل 

 للطالب تلقي املعلومات و وصفا للقصة اليت ستقدم بسهولة.
والصورة التعليمية هي العامل املشرتك األساسي يف الغالبية العظمي من العروض 

املباشرة، والكتب املدرسية، لذلك فهي إحدى دعامات أي نظام  الضوئية، والعروض
تعليمي، ولكي يتضح دور الصورة يف التعليم األساسي ينبغي التعرض لبعض اجلوانب 

 املهمة فيها، وصلتها بالرتبية األساسية.
 تعليم اللغة العربيةالصورة في فوائد  .1

رى يعود باللغات األخإن استعمال الصور يف دروس تعليم العربية للنطقني 
 بفوائد تربية ونفسية وتعلمية ولغوية عديدة على املدرس والطالب على السواء وهي:

 إثارة انتباه الطالب (0
 استطاع املعلم أن حيصر انتباه الدارسني ملا يعرض من مادة.

 زيادة التحصيل واحلفظ (8
تساعد على حفظ املادة اللغوية وتذكرها ألن الصورة اليت يصاحبها 

صوت أثر حسيا على ذاكرة الطالب أقوى من أثر املادة املكتوبة ال
 وحدها.

                                                           
19 Henry Guntur Tarigan, Membaca:Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: Aksara, 1997) 

Hlm. 209 
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 تقليل الرتمجة (3
تقليل الصورة من جلوء املدرس إىل الرتمجة كوسيلة من سائل التبليغ 

 وتوضيح معىن املادة اللغوية للطالب. 
ومكتوبة بشكل جيد، سوف يسهم يف مصلحة  بالصورةويوضح الكتاب 

الطالب يف القراءة. وكتاب املصور اجليد  حيتوي على عنصر ال يتجزأ من األدب، 
مثل األخاديد، بنية طيبة، حسن اخللق، وتغري أسلوب، اخللفية، وموضوع ملفت 

هذا الكتاب ميكن أن تؤدي إىل اخليال والتفكري اإلبداعي إلعداد التحفيز   للنظر.
 للطالب. 

توفر تقديرا للغة وتطوير االتصاالت عن طريق  بالصورةوميكن أن الكتب 
 الفم، وتطوير عمليات التفكري املعرفية والتعبري عن املشاعر، ويزيد من حساسية الفن.

 : 81هناك ثالث فوائد من الكتب املصورة كما يلى
 يساعد يف حتفيز اللغة عند األطفال (أ

 لألطفاليعطي حافزا البصرية  (ب
حتفيز قدرات البصرية واللفظية من األطفال.

                                                           
20 Ahmad Susanto. Perkembangan Anak Usia Dini. (Jakarta: Kencana. 2011), Hlm 29 



 
 

 
 

 الثالث فصلال 
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .1
أما مدخل البحث الذى تستخدمه الباحثة يف هذا البحث يعين املدخل الكيفي 

  R&D (Research and Development)والكمي، وأما منهجه فهو املنهج التطويري
ومنهج البحث املستخدم يف هذا البحث التطويري والتجريي. وهو طريقة البحث 

. إن املدخل الكيفي ملعرفة اهداف 0املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة فعالة
تطوير الكتاب لتعليم اللغة العربية. أما املدخل الوصفى تستخدم ملعرفة صالحية تطوير 

 الكتاب لتعليم اللغة العربية.
 مراحل التطوير .2

تقوم الباحثة إجراءات التطوير على عدة مراحل، وهي خطوة خيطوة تطوير الكتاب 
، Bord and Gallالعليمية التالية هي للتكيف من تصميم منوذج التعلم الذي اقرتحة 

 8مع اخلطوات التالية :
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Alfabeta:Bandung, 2008) hlm 297-

325. 
2 Sugiyono, Metode Penelitjan Pendidikan L Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009). Hlm 408. 

حتليل اإلحتياجات 
 واملشكالت

 تطوير املنتج مجع البيانات

التصديق من اخلرباء 
 )األوىل(

 التجربة املبدئية اإلصالحات األوىل
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ن ذلك  موبالنسبة إىل منوذج التطوير اآليت جترى الباحثة باخلطوات كما يلي. ولكن ال خيلو 

 النموذج لسهولة التنفيذ الدراسة عند الباحثة. وخطوات تطوير الكتاب بعد التعديل كما يلي:
 حتليل اإلحتياجات واملشكالت .أ

ينطلق البحث إىل حتليل احلاجات واملشكالت. احلاجات هي أي شيء إذا عمل 
 ما يف إعطائه ألن ميلك النتيجة الزيادة.

 مجع البيانات .ب
احلاجات واملشكالت، فاخلطوة بعدها هي حنتاج إىل مجع املعلومات بعد أن نعرف 

أو البيانات الىت تستطيع االستعمال كاملادة لتخطيط النتائج املعني وحتتاج 
 استطاعها أن تعلو املشكلة.

 تطوير املنتج .ج

التصديق من اخلرباء 
 )الثاىن(

 

 

 التجربة املبدئية

حات الثانيةاإلصال  التجربة امليدانية 

 اإلنتاج النهائي
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حيصل املنتاج يف البحث التطويري متنوعا. وحيصل اإلنتاج بالبحث التطويري يف 
ن تاج إىل تنمية اإلنتاجية الرتبوية. وهي هناك املتخرجون الكثريو جمال الرتبية حي

 والكيفيون ومّتصلون باحملتياج.
 التصديق من اخلرباء  .د

وهي عملية للقدر أخطة اإلنتاج، ويف هذه طريقة التعليم معقوال سوف يؤثر من 
قبل أو ال. التصديق من اخلرباء أي صحيحة التطوير بطريقة حضور العامل الىت 

 لك اخلربة لقدر اإلنتاج اجلديد الذي خيطط.مت
 اإلصالحات  .ه

 تقوم الباحتة بتصوييات اخلطاء حسب نتائج التقومي واإلقرتاحات واإلرشادات
 التجربة امليدنية .و

تطوير اإلنتاج يف جمال الرتبية يستطيع أن جيرب مباشرة بعد التصديق من اخلرباء 
د استخدام طريقة التعليم. وبعواإلصالحات.تؤدي التجربة املبدئية مظاهرة ب

 .املظاهرة باستخدام طريق التعليم، فيجربه إىل اجملموعة احملدودة ملعرفة فعالية اإلنتاج
 اإلنتاج النهائي .ز

وإذا كان حتقيق النتاج فعاال يف مرات التجربة، يستطيع تطبقية يف كل املؤسسة 
 التعلمية.

لتحقق من حة املنتج على ايف مثل هذه التدابري تقييد الباحثة للتحقق من ص
 S1حيث اختبار  R&Dاملنتج على موافقة هيئة التدريس خبري من  S1صحة اخلرباء 

 .S2املنتج على احلقل ال حتتاج إىل القيام به والقيام به عندما يكون 
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 مجتمع البحث والعينة .3
 إن جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع

. جمتمع هذا البحث هو مجيع الطالب يف الفصل الرابع من مدرسة 3مشكالت البحث
 م. 8102-8100االبتدائية اإلسالمية ماالنج للعام الدراسي  الرتّقي

 أدوات البحث .4
 أدوات البحث اليت تستخدمها الباحثة هي :

  املالحظة (أ
ملرجوة ا املالحظه هي أداة البحث الىت يستفيد منها الباحث لنيل البيانات

. و أما 1من خالل جميء الباحثة يف ميدان البحث مع مالحظته مباشرة
املبحوث هنا الكتاب الدراسي املستخدم يف املدرسة "الرتّقي" االبتدائة 

 اإلسالمية ماالنج.
 املقابلة  (ب

تعترب املقابلة استبيانان شفويا يقوم من خالهلا الباحثة جبمع املعلومات 
املفحوص، وهي أداة هامة للحصول على املعلومات والبيانات الشفوية من 

. واملقابلة تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي 0من خالل مصادرها البشرية
جلمع البيانات عن احلاجات واملشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها 

 يف مدرسة "الرتّقي" االتدائية اإلسالمية ماالنج.

                                                           

ص.  )0129القاهرة : دار املهضة العربية،  (مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس،جابر عبد احلميد واآلخرون،  3 
008 

4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Roda:Bandung, 2006), hlm. 174. 

عّما :دار الفكر، (، أساليبه-أدواته-مفهومةالبحث العلمي، ، ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق 5 
 .030ص  )0192
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 االستبانة (ج
أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق  تعترب االستبانة

مرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد مثن األسئلة يطلب اإلجابة عنها من 
. وتستخدم الباحثة هذه 0قبل عدد األفراد املعينني مبوضوع االستبانات

االستبانة جلمع البيانات عن البيانات حول مناسبة منتاج التطوير ووضوحه 
 ن اخلرباء والتالميذ.وجذابته م

 االختبار (د
أما االختبار فهو جمموعة من املثريات )أسئلة شفوية أو حتريرية أو صور 
أو رسوم( أعدت لتقييس بطريقة كمية أوكيفية سلوكا ما وهو يعطي درجة ما 

 .2أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص
لذى اوينقسم االختبار إىل نوعني، مها االختبار القبلي وهو االمتحان 

يعقد قبل تقذمي املواد التعليمية املصممة واالختبار البعدي، وهو االمتحان 
 الذي يعقد بعد تقدمي املواد. 

واالختبار الذي تستخدم الباحثة ملقياس قدرة التالميد عن مادة اللغة 
العربية، وهو االختبار القبلي. وأما االختبار البعدي ملعرفة فعالية استخدام 

 تطوير مواد تعليم اللغة العربية باستخدام القصة املصورة للمبتدئني. 
 
 
 

                                                           

 .081املرجع نفسه، ص -6 
عّما :دار الفكر، (، أساليبه-أدواته-، البحث العلمي، مفهومةذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق2 

 .002ص  )0192
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 مصادر البيانات .5
من البحث. إذا تستخدام الباحثة إن مصادر البيانات يف البحث هي فرد 

االستبيان أو املقابلة فاملصادر البيانات مستخدم الباحثة املالحظة فاملفلدر البيانات 
 9املادة، احلركة وعملية.

 اخلبري يف جمال تعليم العربية (0
 املدرسة يف االبتدائية (8
 مدير مدرسة االبتدائية (3
 الطالب يف مدرسة االبتدائية (1

 أسلوب حتليل البيانات .6
 البيانات الكيفية (أ

الباحثة البيانات من املالحظة وكذالك تصميم مواد تغليم اللغة العربية  حتّلل
 (. Analysis Descriptiveباستخدام القصة املصورة باألسلوب الوصفي )

 البيانات الكمية  (ب
حتلل الباحثة البيانات من االستبيان للخرباء والتالميذ ومن النتيجة االختبار 

 Analysis Statisticوالبعدي باألسلوب اإلحصائي الوصفي )القبلي 

Descriptive .) حتلل الباحثة البيانات من االستبيان للخرباء والتالميذ ومن
 Analysisالنتيجة االختبار القبلي والبعدي باألسلوب اإلحصائي الوصفي )

Statistic Descriptive .) 

نج ي االبتدائية االسالمية ماالاملقابلة ألخد معلومات مدير املدرسة الرتق (0
على معرفة نبذة تارخيية املدرسة الرتقي االبتدائية وحالة املدرس والطالب 

 فيها.
                                                           

8 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.(Jakarta: PT.Rineka 

Cipta.2002), hlm. 107. 
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املقابلة للحصول على تعليم اللغة العربية عن الطريقة والوسائل  (8
املستخدمة وخصائص الطلبة ومشكالهتم وميواهم يف تعليم اللغة 

 العربية.
 اللغة العربية واملعلم الطالب.اإلستبانة من خبري تعليم  (3

أسلوب حتليل البيانات يستخدم حتليل البيانات الكيفية النتيجة الصحة 
 1بأسلوب احلساب قيمة املعّدل. أسلوب التحليل بالرموز مبا يلي:

 فتستعمل البتحثة بتثبيت القيمة العالية لكل بند من البنود املوجودة يف
 : 01االستبانة، برمز

ومعيار النتيجة لكل بند هي كاما  11العالية لكل بند هي :  إذن، القمة 
 يف اجلدول اآليت :

 والطالب كما اآليت:معيار نتيجة االستبيان للخرباء 
 ∑X    skor%011قيمة = 

Skor total ∑ 
" يف Likertنتيجة البيانات حتلل باستخدام مقياس اللياقة ليكرت "

 اجلدول اآليت:
 8دول اجل

 "Likertبناء على املقياس ليكرت "معيار اللياقة 
 القيمة الفصيلة

 %011≤< نتيجة%91 الئق جدا

                                                           
9 Suharsimi Arikunto. Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan.(Jakarta: Bumi Aksara. 1999), hlm. 313. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 99. 
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 %91≤< نتيجة%09 الئق

 %02≤< نتيجة%08 كفاية الئق

 %08≤< نتيجة%30 نقصان الئق

 %30≤< نتيجة%81 غري الئق

 وأما املعيار لنتائج االختبار يف هذا البحث كما يف اجلدول اآليت :
 :3اجلدول 

 نتائج االختباراملعيار 
 صفة النسبة المائوية

 ممتاز 011% - 90%

 جيد جدا 91% - 00%

 جيد 01% - 10%

 ناقص 11% - 80%

 أكثر ناقص % 81- 1%

 
استخدامت الباحثة يف حتليل البيانات من اإلختبار الفبلي واإلختبار البعدي 

. وعند حتليل البيانات   (the equivalent pretest-posttest design)للمجموعة متكافئة 
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الكيمة اجملمعة من االختبار القبلي والبعدي فاستخدمت الباحثة األسلوب اإلحصاء 
 الوصفي. وعند هذه العملية فال بد من معرفة مناسبة الداللة.

  t-testاستخدامت الباحثة  (level of dignificant)وملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معىن 
 كما يلي :

𝑡 =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

 𝑆𝐸𝑀𝑥−𝑀𝑦
 

 
𝑀𝑒𝑎𝑛 =  

∑ 𝑓𝑥

 𝑁
 

 
𝑆𝐸𝑀𝑥 =  

𝑆𝐷𝑥

 √𝑛 − 1
 

 
𝑆𝐸𝑀𝑦 =  

𝑆𝐷𝑦

 √𝑛 − 1
 

𝑆𝐸𝑀𝑥−𝑀𝑦 =  √(𝑆𝐸𝑀𝑥)2 + (𝑆𝐸𝑀𝑦)2  

t  = قيمة املقارنة 
Mx  =  متوسط االختبار القبلي 
My  = متوسط االختبار القبلي 
SE  =معيار األخطاء 
SD  =معيار االحنراف 

 𝑆𝐸𝑀𝑥−𝑀𝑦   معيار االحنراف من معدايل املتغريين = 
تدل على العدد  011،1املوجدة يف اجلدول عند مستوى الداللة   tوقيمة  

3،908 .



 
 

 
 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 المبحث األول : لمحة عن المدرسة الترقي االبتدائية اإلسالمية ماالنج

 تاريخ تأسيس املدرسة الرتقي االبتدائية اإلسالمية ماالنج .أ

املدرسة الرتقي اإلسالمية االبتدائية مباالنج هي مؤسسة تعليمية اإلسالمية حتت 
درسة الرتقي هو مستوى املدرسة مع م إشراف مؤسسة الرتبية والتعليم وكلية الرتقي.

ابتدائية ولكن مع قيمة باإلضافة إىل أوسع الدين اإلسالمي ودراستها. لديها العديد من 
ة املعلمني احملرتفني واملعلمني الذين هم على استعداد لتثقيف وتعليم الطالب مع املسؤولي

 الكاملة.  

اليت وضعتها  0111اك منذ عام املدرسة الرتقي اإلسالمية االبتدائية مباالنج هن
. وهذه B، واملدرسة هي املعتمدة 8112احلاج حممد بغري صليح موالدويلة. ويف عام 

الطبقات بني الطالب الذكور مع  81املدرسة لديها العديد من الطبقات موازية، أي 
 ابنة منفصلة يف الفصول الدراسية.

 اإلسالمية ماالنجاملوقع اجلغرايف املدرسة الرتقي االبتدائية  .ب

وقع املدرسة الرتقي االبتدائية اإلسالمية ماالنج يف شارع أدي إيرما سورياين رقم 
 ماالنج 01

. 
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 Google Maps. موقع ميدان البحث من 0صورة 

 املهام الرئسية .أ

تعليم الطالب إىل تقوى اهلل و رؤية إسالمية. ويستطيع أن يندمج بني الوحي والعلوم 
 ةلتغلب على املشاكل يف حياوالتكنولوجيا 

 الرؤية والرسالة .ب
 رؤية .0

 .حتقيق رجل املؤمنني وتقوى إىل اهلل و االبتكار واألخالق الكرمية .أ
 ئتهم.واملسؤولة عن أنفسهم وبي يسيطر على علوم والتكنولوجيا ومعرفة واسعة .ب

 خدمة الوطن والدين وللمشاركة يف الدعاية لإلسالم أهل سنة واجلماعة. .ج
 مهمة .8
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 نمتطوير األخالق الكرمية لفعل وفق عن القرآن الكرمي واحلديث حبيث مصدر  .أ
 .الفعل واجتماعيا الذايت

 ينمى الروح دراسة العلوم والتكنولوجيا يف الطالب الذايت. .ب
 تطوير اإلبداع والشعور باملسؤولية، والبصرية وبعد النظر يف املتعلمني الذايت. .ج

 نة واجلماعة يف املتعلمني الذايت.تطوير رسالة من رموز اإلسالم أهل س .د
 والعدل صيانة وحتسني تنفيذ التعليم جّيدا  .ه

 اهليكل التنظيمي .ج

. اهليكل التنظيمي من 8صورة 
http://www.attaraqqie.sch.id/struktur.html  

 املناهج الدراسية .د

عموما، تدرس مواد يف املدرسة الرتقي االبتدائية اإلسالمية وتشمل مهارات قراءة 
اء /جزء عم بأجز القرآن، التمكن من صالة القراءة والدعاء اليومية، ورسائل قصرية 

 . بقية يتبع قواعد طريقة قراءيت.31



37 
 

 
 

 طرق التدريس  .ه

 ة هي كما يلي :اإلسالمييتم تطبيق طرق التدريس يف املدرسة الرتقي االبتدائية 

 كالسيكي  .0

املعلمني تعليم الطالب على استخدام الدعائم. يف هذه احلالة معلم 
 القراءة أو ال مث الطالب تقليد معا.

 األفراد سارغان .8

املتأكد من أن كل طالبة قراءة بشكل صحيح كما يتضح من معلم، 
تصحيحها إذا  وكل من الطالب قدما واحدا تلو اآلخر لقراءة ومعلم استمع و 

 هناك خطأ. كان

 تالوة .3

الطالب حيفظون املواد املقدمة من قبل من معلم وبعد حيفظ كل 
 االستخدامات إىل معلمة.

 املعلمني .و

 81يف هذا الوقت، املعلمني يف املدرسة الرتقي االبتدائية اإلسالمية بلغ جمموعها 
ياهتم التعليمية اختبار. خلف 8معلمي املرحلة اإلبتدائية و   09من شخصا يتكون 

 بشكل عام هي املدرسة الثانوية والكليات وبعضها خرجيي مدرسة داخلية. 
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 ظروف الطالب .ز

الطالب من املدرسة الرتقي االبتدائية اإلسالمية معظمهم من املناطق الريفية 
مليك وهناك كنت بعض الطالب من القرى األخرى بشكل عام، والطالب الذين 

سنوات من التعليم يف مرحلة االبتدائية حىت  03سنوات إىل  1رهم بني ترتاوح أعما
 املرحلة الثانوية.

 وقت التعلم .ح

حىت  10:10توقيت الدراسة املدرسة الرتقي االبتدائية اإلسالمية ابتداء من 
03:11 

 النشاط الروتيين .ط

النشاط الروتيين يف املدرسة الرتقي االبتدائية اإلسالمية من بني أمور أخرى 
دراسة التجويد والنظام لكتاب الرتاث وحفظ القراءة الصالة والدعاء اليومية تتضمن 

 والصرة قسرة وتالوة األسبوعية ملعلم وتالوة الدورية الشهرية ملعلم. والتعلم وفق املنهج
 وطين.

  



39 
 

 
 

لترقية لصورة اتطوير الكتاب الدراسي في اللغة العربية باستخدام  خطواتالمبحث الثاني 
 ماالنج"االبتدائية اإلسالمية "الترّقي" بمدرسة   في  الفصل الرابع القراءةالمهارة 

 يف فيتطوير الكتاب الدراسى Bord and Gallعتمدت الباحثة على اخلطوات كما رآه ا
"الرتّقي" مبدرسة   يف  الفصل الرابع اللغة العربية باستخدام القصة املصورة لرتقية املهارة القراءة

 ماالنج. يف هذه العملية سارت الباحثة على اخلطوات اآلتية:  االبتدائية اإلسالمية 

 حتليل احلاجات واملشكالت .أ

قصة املصورة يف اللغة العربية باستخدام ال هذه املرحلة الثابت فيتطوير الكتاب الدراسى
ثة اإلسالمية، قامت الباحاالبتدائية "الرتّقي" مبدرسة   الفصل الرابع يف لرتقية املهارة القراءة

 حيمع البيانات يف حتليل احلاجات واملشكالت فيما يلي:

 نتائج املالحظة .0

ملدرسة اقامت الباحثة مبالحظة عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل الرابع يف 
 االبتدائية اإلسالمية ماالنج :"الرتّقي" 

"الرتّقي" مبدرسة   الرابعالفصل عملية تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة يف  (0
 االبتدائية اإلسالمية ومشاكلها.

 االبتدائية اإلسالمية."الرتّقي" مبدرسة   املواد املستخدمة يف الفصل الرابع (8
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 ن النقطتني وجدت الباحثة البيانات اآلتية:يمن هذو 

االبتدائية "الرتّقي" مبدرسة   الفصل الرابعإن وقت تعليم مهارة القراءة يف  (أ
 اإلسالمية عادة يف يوم واحد فقط يف األسبوع.

درس اللغة العربية ملهارة القراءة، هن يشعرون كسول  التلميذاتعندما تتعلم   (ب
 وامللل بسرعة ألن تعليم اللغة العربية اليت تركز على معلمة يف املواد أو طريقة. 

 القراءة. ملهارة نقصان الطرق والوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية (ج
 ية.االبتدائية اإلسالم"الرتّقي" املدرسة يف  ممتعا اليوجد الكتاب الدراسي (د

يف  مل تتعلم العربية ملهارة القراءة واألخر قد تعلم اللغة العربية التلميذاتبعض   (ه
 املدرسة.

ذه يف تعليم املهارة القراءة ألهنن ال يهتمن كثريا هب التلميذاتال حتمس بغض  (و
ألت ملهارة القراءة بالشرح فقط مث ساملادة وعلمت بعض املعلمة اللغة العربية 

 الطالبة معىن الكلمة أو اجلملة بدرس مهارة القراءة.
تفهم عدمي اللون والصور قليال، ف تكتب املواد املهارة القراءة باجلملة صعبة و (ز

 هبذه املواد وال تفهم بعضهن. لميذاتالتبعض 
االبتدائية " "الرتّقياملدرسة املواد الدراسي يف اللغة العربية لفصل الرابع يف  (ح

 تتكون من ثالثة بابا وهي :الفصل الدراسي الثاين اإلسالمية 

 : العنوان  الدرس الرابع

 : األسرة الدرس اخلامس

 : األسرة يف البيت الدرس السادس
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خدام تطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستلذلك كتبت الباحثة موضوعا عن 
االبتدائية "الرتّقي" مبدرسة   يف  الفصل الرابع القصة املصورة لرتقية املهارة القراءة

 ماالنج.اإلسالمية 

 نتائج املقابلة  .8

ملدرسة اقدمت الباحثة املقابلة مع املدرسة اللغة العربية يف الفصل الرابع ب
 03االبتدائية اإلسالمية ماالنج الطالبات فصل الرابع يوم اخلميس، "الرتّقي" 

يف الفصل الرابع، للحصول  8100سيبتيمبري   82ويوم اجلمعة  8100سيبتيمبري 
 على املعلومات عن احتياجاهتم يف تطوير الكتاب الدراسي.

ر الكتاب تطوي حصلت الباحثة على املعلومات والنتائج أهنم حيتاجون إىل
 الدراسي وهم موافقون.

 مجع البيانات .ب

قد حصلت الباحثة البيانات عن املشكالت واحلاجات املوجودة يف عملية تعليم 
املهارة القراءة من املالحظة واملقابلة، فأرادت الباحثة تطوير الكتاب الدراسي حىّت تكون 

ة القصة فعاال وسهوال ومّهسة. مث اختارات الباحثعملية تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة 
 املصّورة ألن تستطيع أن جتعل عملية التعلم فعاال ومرحيا يف وقت سريع. واعتربت الباحثة

االبتدائية ّقي" "الرت املدرسة أن هذه القصة املصورة مناسبة بأحوال تعليم املهارة القراءة يف 
 اإلسالمية ماالنج. 
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ثة البيانات، فجمعت الباحثة املواد من ما يطلب املعلمة يف و بعد أن جتمع الباح
لباحثة أن يطّور إىل الكتاب الدراسي. تأخذ ا االبتدائية اإلسالمية ماالنج"الرتّقي" املدرسة 

من بعض الكتب اللغة العربية باستخدام القصة املصورة يف املادة املهارة القراءة ملدرسة 
 ابتدائية.

 تطوير املنتج .ج

جتمع الباحثة بيانات املواد. فيطور الباحثة الكتاب الدراسي. تتكون املواد  بعد أن
 يف البحث من ثالثة دروس :  

 : العنوان   الدرس الرابع .5
 : األسرة الدرس الخامس .8
   : األسرة في البيت الدرس السادس .3

نص و  املفرداتاملوضوع والتشجيع واألهداف التعليمية  يف كل درس يتكون من
باستخدام القصة املصورة والعمل أو الوظيفة والتدريبات والصفحة لالنعكاس  القراءة

 وسجل. 

وهذا الكتاب يرتكب أيضا من غالف الكتاب واملقدمة وارشاد واستعمال الكتاب 
املواد جدول احملتويات و وارشاد االستعمال للمعلم ومستوى الكفاءة والكفاءة األساسية و 

 والسرية الذاتية. واملراجع 0-1الدرس من الباب 
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 غالف الكتاب .0

 ُعرض فيه موضوع الكتاب واسم املؤلفة وخالصة الكتاب.

 . غالف الكتاب3صورة 

" لتصميم هذا الكتاب corel drawاستعملهذا الكتاب الدراسي جوريل دراو "
 الدراسي. واللون األساسي من هذا غالف الكتاب الدراسي هو األزرق. 

 مقدمة .8

من املؤلفة وفيه كلمة الشكر والتقدير وأهداف تطوير حتتوي على التمهيد 
 الكتاب وخصائص الكتاب.
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 . مقدمة الكتاب0صورة 

 ارشاد استعمال الكتاب .3

كتبت فيه مظاهر صفحات الكتاب ووصفها إلرشاد القارئني عن كيفية 
 استعمال مكونات الكتاب

 

 

 . ارشاد استعمال الكتاب0صورة 
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 للمعلمارشاد استعمال الكتاب  .1

تكتب فيه كيفية استعمال الكتاب للمعلم إلرشاد املعلم ولتسهيلها يف استعمال 
 هذا الكتاب.

 . ارشاد استعمال الكتاب للمعلم0صورة 

 مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية  .0

كتبت الباحثة مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية يف كل باب. وكتبتها الباحثة يف 
م علم واملتعلم أهداف التعليم حىت يستطيع أن يتعلم أو يعلأول كل باب ليعرف امل

 الدرس مناسبا بأهداف التعليم.
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 . مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية2صورة 

 وجدول احملتويات .0
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تكتبت يف صفحتها املوضوع ورقم الصفحة. ذلك يهدف إلرشاد القارئني لتسهيل  .2
 املرادة.حبث املواد 

 

 

 0-1املواد الدرس من الباب  .9

املادة يف الكتاب الدراسي يتكون من ثالثة فصول. الفصل الرابع باملوضوع 
العنوان". ويف هذا الباب كتبت الباحثة النص القراءة وصورة والتدريباب بعد القصة "

يف الصفحة األوىل من الفصل الرابع حيتوى على موضع  املصورة عن العنوان.
والصورة وحمادثة قصرية حول العنوان. على الصفحة الثاين هناك نظرة مادية يتم 
تعبئتها التطبيقات ف شكل مع مربع الشكل األوان األساسية خطوط برتقالية و 

رق األز . التالية الصفحة املفردات، لون النص 08. ورقة شكل حجم اخلط األبيض

. جدول املحتويلت9صورة   
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وهيمنة األبيض لكل املشاركات مربع. حتوي الصفحة التالية عشرة متارين لتحفيظ 
 املفردات اليت أنشأهتا شكل من التوفيق بني.

استخدام القصة ب صفحة التالية هناك القراءة حيتوي على التطبيق قراءة النص لا
س كأسا مزيج من اللون األحضر املصورة  يف شكل حزم مع شكل مربع واألزرق

. يف تعلم قراءة هناك لتدريب 80حجم اخلط  sakkal majallaللكتابة. نوع الكتابة 
لطالب يف مهارات القراءة. هناك سؤال واإلجابة على مخسة وتدريبات األخرى 

 بشكل متنوعة حول نص القراءة السابقة. 

 

عن  . النص القراءة1صورة 
باستخدام القصة  العنوان

 املصورة

 

 

 

 

باملوضوع "األسرة". ويف هذا الباب كتبت الباحثة النص  امساخلالفصل 
القراءة وصورة والتدريباب بعد القصة املصورة عن العنوان. يف الصفحة األوىل من 

حيتوى على موضع والصورة وحمادثة قصرية حول األسرة. على  امسالفصل اخل
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ل مع مربع الشكل شك الصفحة الثاين هناك نظرة مادية يتم تعبئتها التطبيقات يف
. التالية 08واألبيض. ورقة شكل حجم اخلط  األزرقاألوان األساسية خطوط 

الصفحة املفردات، لون النص األزرق وهيمنة األبيض لكل املشاركات مربع. حتوي 
 الصفحة التالية عشرة متارين لتحفيظ املفردات اليت أنشأهتا شكل من التوفيق بني.

صة القراءة حيتوي على التطبيق قراءة النص  باستخدام القالصفحة التالية هناك 
س كأسا املصورة  يف شكل حزم مع شكل مربع واألزرق مزيج من اللون األحضر

. يف تعلم قراءة هناك 80حجم اخلط   sakkal majallaللكتابة. نوع الكتابة 
 تلتدريب لطالب يف مهارات القراءة. هناك سؤال واإلجابة على مخسة وتدريبا

 األخرى بشكل متنوعة حول نص القراءة السابقة. 

 

. النص القراءة عن 01صورة 
األسرة باستخدام القصة 

 املصورة

 

 

الفصل السادس باملوضوع "األسرة 
راءة قيف البيت". ويف هذا الباب كتبت الباحثة النص القراءة وصورة والتدريباب بعد 

عن العنوان. يف الصفحة األوىل من الفصل السادس حيتوى على موضع  بالصورة
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والصورة وحمادثة قصرية حول األسرة. على الصفحة الثاين هناك نظرة مادية يتم 
تعبئتها التطبيقات يف شكل مع مربع الشكل األوان األساسية خطوط األزرق و 

 لون النص األزرق . التالية الصفحة املفردات،08األبيض. ورقة شكل حجم اخلط 
وهيمنة األبيض لكل املشاركات مربع. حتوي الصفحة التالية عشرة متارين لتحفيظ 

 املفردات اليت أنشأهتا شكل من التوفيق بني.

الصفحة التالية هناك القراءة حيتوي على التطبيق قراءة النص  باستخدام 
ر كأساس يف شكل حزم مع شكل مربع واألزرق مزيج من اللون األحض الصورة

. يف تعلم قراءة هناك 80حجم اخلط   sakkal majallaللكتابة. نوع الكتابة 
لتدريب لطالب يف مهارات القراءة. هناك سؤال واإلجابة على مخسة وتدريبات 

 األخرى بشكل متنوعة حول نص القراءة السابقة. 

 

. النص القراءة عن 00صورة 
األسرة يف البيت باستخدام 

 القصة املصورة
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 التدريبات .1

مسألة اختيار  31حيتوى على ثالثة أنواع من أسئلة، أسئلة األوىل تتكون من 
مسائل لرتمجة ويف  0، أسئلة الثانية تتكون من 0-حىت الفصل  1-حول الفصل 

 هذه التدريبات تقييم وحمهزة العمود الذي حيتوي على التاريخ والقيمة. 

 

 

 . التدريبات08صورة 

 

 الوظيفةصفحة  .01

فة كتبت فيه الباحثة صفحة الوظيفة ملعر 
جناح الطلبة يف فهم الدرس الذى قد 

 تعلمه من قبل.

 

 

 . صفحة الوظيفة03صورة 

 

 



52 
 

 
 

 

 قائمة املراجع  .00

  قدمت فيها املراجع استخدمتها الكتابة يف إعداد املواد املعدة يف الكتاب.

 

 . قائمة املراجع01صورة 

 

 

 

 

 السرية الذاتية .08

 الصفحة األخرية، فيه الشخصية عن املؤّلف. كتبت

 1اجلدوال 

 اجلدوال من الكتاب الدراسي

مجلة  الصفحة معلومات رقم
 الصفحة

 8 - غالف الكتاب الدراسي 0
 v 8 صفحة مقدمة 8
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 vii 0 ارشاد واستعمال الكتاب 3
 ix 8 ارشاد االستعمال للمعلم 1
 xiii 8 مستوى الكفاءة والكفاءة األساسية 0
 xv 8 جدول احملتويات 0
 01 01-0 0-1املواد الدرس من الباب  2
 9 09-00 التدريبات 9
 0 01 قائمة املراجع 1

 0 21 السرية الذاتية 01
 تصديق املنتج .د

ة ذلك ، قدمت الباحث الصورةبعد القيام بتطوير الكتاب الدراسي باستخدام 
الكتاب الدراسي إىل اخلبري يف جمال تصميم الكتاب الدراسي واخلبري يف جمال تعليم 

لفصل اواللغة ملعرفة آرائهم عن الكتاب الدراسي لتعليم اللغة العربية يف   القراءة ةملهار ا
 ماالنج.االبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" مبدرسة   الرابع

 0اجلدوال 

 النتيجة أو اإلجابة من اإلستبانةمقياس 

 مقياس النتيجة أو اإلجابة
0 8 3 1 

 جّيد جّدا جّيد غري جّيد غري جّيد جّدا
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جيري هذا التصديق على تصديقني، التصديق من خرباء التصميم ومن خرباء 
 املواد واللغات.

 تصديق املنتج إىل اخلبري يف جمال تصميم الكتاب الدراسي .0

الكتاب الدراسي إىل اخلبري يف جمال تصميم الكتاب الدراسي، قدمت الباحثة 
. 8102جانوأري  31وهو األستاذ أمحد مكي حسن املاجستري يف التاريخ 

 والبيانات من اإلستبانة مكتوبة يف اجلدول اآليت:

 اجلدول االستبانة من خرباء التصميم

 0اجلدول 

 االستبانة من مكون تصميم الكتاب الدراسي

 النتيجة شراتاملؤ  رقم
0 8 3 1 

جاذبية تصميم التعبئة والتغليف من  0
 الغطاء

   √ 

 √    دقة استخدام حمرف املستخدمة يف تغطية 8
اتصميم الكتاب وفقا ملستوى املدرسة  3

 االبتدائية اإلسالمية لفصل الرابع
   √ 

 √    غطاء لالهتمام 1
  √   استخدام اخلطوط )األنواع واألحجام( 0
  √   ختطيط وتصميم 0
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  √   التوضيحية والرسومات والصورة 2
 √    جمموعات األلوان 9
 √    الرواية ليست كثيفة جدا 1

  √   كان جزء فارغا 01
 √    اجلملة القصرية 00
 √    الرسومات والصور ذات معىن 08
  √   صفحة كاملة وفق عن اجلدول احملتويات 03
  √   من السهل قراءةحجم الكتاب جيعل  01
 √    العفن واضحا 00
 √    كتابة دقيقة 00
 √    فتح الكتاب سهال 02

 

 وحصلت الباحثة املدخالت كما يلي:

 تعليق 
 اكثر يعترب استخدام اخلطوط (0
هو اخلرب واحلق على التكيف املواد اللغة العربية يف املناهج الدراسية  (8

 العملية وتكاملية.باستخدام األساليب  8103يف عام 
 اقتراح 
 جيب أن يستخدم املؤلف نوع اخلط أكثر جاذبية على غالف (0
 استخدام الشعار من الكتابة على غالف. (8
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 تصديق املنتج إىل اخلبري يف جمال املواد واملهارة القراءة .8

ة القراءة، املهار قدمت الباحثة الكتاب الدراسي إىل اخلبري يف جمال املواد و 
.  8102جانواري  31ال حيلمي املاجستري يف التاريخ وهو األستاذ داني

 والبيانات من اإلستبانة مكتوبة يف اجلدول األيت:

 2اجلدول 

 االستبانة من مكون املقطع األول من الكتاب الدراسي

 النتيجة املؤشرات رقم
0 8 3 1 

 √    مناسبة بني املواد والكفاءات األساسية  0
  √   واحتياجات الطالبمناسبة بني املواد  8
مناسبة بني املواد واحتياجات املواد  3

 الدراسي
  √  

 √    ينفع املواد لزيادة العلوم 1
مناسبة بني املادة واحملتوى الطالب يف  0

 املدرسة االبتدائية لفصل الرابع
  √  

  √   دقة نطاق التغطية 0
  √   استعمال اللغة 2
  √   عرض املواد 9
مناسبة بني التدريبات واملادة اليت يتعلم  1

 لطالب
   √ 
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 √    ارشادة التدريبات واضحا 01
  √   مناذج املمارسة متنوعة 00
التدريبات اليت تعطى وفقا مبحتوى  08

 الطالب يف املدرسة االبتدائية لفصل الرابع
  √  

 √    كان ارشادة الستعمال الكتاب ملعلم 03
الستعمال الكتاب أن يعطى ارشادة  01

 املعلومات واضحا
  √  

 االقرتاحات والتعليقات على الكتاب :

 أن تكون ثابتة قواعد الكتابة الصحيحة (0
 املفردات يف مجع حمفوطات ليس كل ما هو مناسب للمبتدئني. (8
 سياالندوني نظامنظام الرتقيم األندونيسية تتكيف مع يرجي  (3

 اإلصالحات املنتج  .ه

الكتاب الدراسي بعد أن حتصل الباحثة اإلقرتاحات واإلضافات  صححت الباحثة
واملدخالت من اخلبري يف جمال تصميم الكتاب الدراسي واخلبري يف املواد واللغة. وذلك 

 التصحيح كما يلي :

 غالف الكتاب (0

غريت الباحثة غالف الكتاب من حيث األوان والصورة واملوضوع. زادت 
زادت و وألوانه حىت يكون الغالف جذابة. الباحثة الصورة وشكل  احلرف 

 السرية الذاتية يف الغالف.
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 . غالف الكتاب قبل اإلصالح وبعده00صورة 

 أخطاء الكتابة  (8

بعد احتياز عملية التحقيق تبني وجود أخطاء يف كتابة هذا الكتاب، 
وهذا يعين بالتايل أن حيدث خطأ فادح لتعلم اللغة العربية. عالوة على ذلك 



59 
 

 
 

الكتاب يقصد الطالب مستوى املبتدئني. ولن بدال من ذلك، كان  هذا
 املؤلفون الصالحها مع التفاصيل التالية :

 

 . الكتابة قبل اإلصالح وبعده02صورة 
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 رقم الصفحات (3

زادت الباحثة رقم الصفحة يف صفحة املوضوع األهداف التعليمية يف  
 Cintaالصفحة من الكتابة "كل باب و غريت الباحثة الكتابة يف رقم 

Bahasa Arab" إىل "Asyiknya Membaca .مناسبة باملوضوع " 

  
 

 
 . الكتابة رقم الصفحة قبل اإلصالح وبعده09صورة 

 التجربة امليدنية .و

وبعد حصول على الكتاب الدراسي والقيام بالتصحيح، قامت الباحثة بالتجربة 
 ماالنج..االبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" مبدرسة   الفصل الرابعللمنتج يف 

االبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" مبدرسة   الفصل الرابعتأخذ الباحثة يعىن يف 
 ماالنج.
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. 8102ماريت  31و 2،1،89قامت البتحثة التجربة امليدنية يف التاريخ 
أخدت الباحثة االستبانة من املدرس اللغة العربية ومن تعض الطالب يف الفصل الرابع 

 ماالنج.االبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" مبدرسة 

 9اجلدول 

 االستبانة للمدرس اللغة العربية

 النتيجة املؤشرات رقم
0 8 3 1 

 √    لعربيةايسمح املعلمني لتدريس مواد اللغة  0
  √   جعل الطالب دوافع يف تعلم اللغة العربية 8
 √    وضوح اإلرشادات لالستخدام 3
حجم وحمرف املستخدمة يف الكتب  1

 املدرسية للقراءة
   √ 

 √    وضوح األهداف التعليمية 0
التعرض الوضوح للمواد يف كل فصل يف  0

 الكتاب الدراسي
  √  

  √   يف شرح املواد وهناك أمثلة مساعدة 2
 √    وضوح املهام والتمارين 9
ترتيب عرض املواد يف كل وحدة من  1

 الكتاب الدراسي
   √ 

 √    جذاب كتاب التصميم 01
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 وحصلت الباحثة املدخالت كما يلى :

 على كل حال جيد (0
 لون عنوان على الغالف األمامي للكتاب هو أقل وضوحا (8

ويف هذه التجربة، قامت الباحثة من عملية التطوير. كانت هذه التجريبة تتعلق 
مبجمعة الواحدة وهي جمموعة يف الفصل الرابع. وتطبيق الكتاب الدراسي استغرقت 

دقيقة يف كل لقاء. يف هذه التجريبية قدمت الباحثة نفسها املواد  11أربع لقاءت مبدة 
اجلديد للطالبات وعلمت الباحثة موضوعني فقط  مهارة القراءة يف الكتاب الدراسي

 كتاب.توكالن مجيع االبواب يف الألهنا تعترب أن هذين املوضوعني تستطيعان أن 

 1اجلدول 

 تطبيق املواد يف عملية تعليمية

 الزمن املادة اليوم والتاريخ رقم
ماريس  2الثالثة، 0

8102 
 االختبار القبلي 
 األسرة 

 املفرادات -
 اللعبة -
 التدريبات -

 

 دقيقة 11

 1اخلميس،  8
 8102ماريس 

  ةاألسر 
 القصة املصورة -

 دقيقة 11
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املفردات حول  -
 النص القراءة

 اللعب -
 التدريبات -

ماريس  82الثالثة، 3
8102 

 األسرة يف البيت 
 املفرادات -
 اللعبة -
التدربات حلفظ  -

 املفردات
 القصة املصورة -

 دقيقة 11

 31اخلميس، 
 8102ماريس 

  البيتاألسرة يف 
 اللعب واحملفوظات -
 االختبار البعدي 

 دقيقة 11

وبعد أن تقوم الباحثة االختبار البعدي، قامت الباحثة باملقابلة مع الطالبات 
فصل عن عملية تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة يف ال وإعطاء االستبانة ملعرفة آراءهن

عرفة فعالية القراءة بقصة املصورة. مث ملالرابع باستخدام الكتاب الدراسي لرتقية املهارة 
 .الكتاب الدراسي املطور
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 الصورةم باستخدالترقية المهارة القراءة صفات الكتاب الدراسي االمبحث الثالث : مو 
 .ماالنجاالبتدائية اإلسالمية "الترّقي" مدرسة في 

وصفت الباحثة القراءة فلرتقية املهارة  الصورةوبعد أن تعد الباحثة الكتاب الدراسي باستخدام 
 خصائص هذا الكتاب كما يلي:

إنتاج األساسي من هذا الكتاب الدراسي هو عدم وجود اهتمام الطالب يف تعليم  .0
 املهارة القراءة.

 يتكون كل باب من األبواب يف هذا الكتاب من مكونات كما يلي : .8

 01اجلدول  

 مكونات الكتاب

 صورة الكتاب املكون الرقم
املوضوغ والنص القصرية عن  0

 املوضوغ بلغة اإلندونيسية 
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 األهداف التعليمية 8

 
 املفردات 3

 
 التدريبات حلفظ املفردات 
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 باستخدام الصورةالقصة  

 
 التدريبات 

 
 النص احملدثة لقراءة  
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 الصفحة الوظيفة 

 
 السجلّ  
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 لرتقية املهارة القراءة. الصورةأن هذا اكتاب الددراسي باستخدام  .3

 . القصة املصورة00صورة 

سم  09لرتقية املهارة القراءة قياسه  الصورةهذا الكتاب الدراسي باستخدام  .1
X 80 .سم 

 لرتقية املهارة القراءة جيعل الصورةاستخدام الكتاب الدراسي باستخدام  .0
 الطالبات فعاال واهتماما لقراءة القصة يف اللغة العربية.

ثالثة فصول يف هذه املادة كتاب الدراسي منه : العنوان واألسرة هناك  .0
 واألسرة يف البيت.

الغالف لونه متنوعة وتكتب يف الغالف اسم املطور واسم الكتاب الدراسي  .2
واملستخدمني املستهدفني من ذلك الكتاب الدراسي وقليل فهم من حمتويات 

 الكتاب الدراسي.
االبتدائية "الرتّقي" مبدرسة   الرابعيقصد هذا الكتاب الدراسي لفصل  .9

 ماالنج.اإلسالمية 
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في راءة لترقية المهارة الق الصورةالرابع : صالحية الكتاب الدراسي باستخدام المبحث 
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية "الترّقي"  مدرسة

إىل   لرتقية املهارة القراءة الصورةبعد ما قدمت الباحثة الكتاب الدراسي باستخدام 
وهو األستاذ أمحد مكي حسن املاجستري  وإىل خبري املواد خبري تصميم الكتاب الدراسي وهو 

وهو األستاذ دانيال حيلمي املاجستري. فحصلت الباحثة نتائج واللغة الكتاب الدراسي 
 االستبانة كما يلي :

 نتائج االستبانة من اخلرباء .0

 00اجلدول 

 من مكون تصميم الكتاب الدراسياالستبانة 

 النتيجة املؤشرات رقم
0 8 3 1 

جاذبية تصميم التعبئة والتغليف من  0
 الغطاء

   √ 

 √    دقة استخدام حمرف املستخدمة يف تغطية 8
اتصميم الكتاب وفقا ملستوى املدرسة  3

 االبتدائية اإلسالمية لفصل الرابع
   √ 

 √    غطاء لالهتمام 1
  √   استخدام اخلطوط )األنواع واألحجام( 0
  √   ختطيط وتصميم 0
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  √   التوضيحية والرسومات والصورة 2
 √    جمموعات األلوان 9
 √    الرواية ليست كثيفة جدا 1

  √   كان جزء فارغا 01
 √    اجلملة القصرية 00
 √    الرسومات والصور ذات معىن 08
  √   اجلدول احملتوياتصفحة كاملة وفق عن  03
  √   حجم الكتاب جيعل من السهل قراءة 01
 √    العفن واضحا 00
 √    كتابة دقيقة 00
 √    فتح الكتاب سهال 02

 11 09 - - جمموعة
08 

 

 البيان من االستبانة : 

 p =    النسبة املطلوبة 

 ∑X=    ة واحدة بجمموع إجابة احمليبني يف ح

 ∑ Xt= األعلى يف حبة واحدةمجلة إجابة 

 011=    العدد الثابت
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𝑃 =
∑𝑥

∑𝑥𝑡
𝑋100% 

 

𝑃 =
62

68
𝑋100 % 

𝑃 = 91,18 % 

من اجلدول السابق غرفت الباحثة نتيجة الكتاب الدراسي من خبري تصميم حصلت 
 على نتيجة "الئق جدا"

 08اجلدول 

 نتائج االستبانة من خبري املواد واللغة

 النتيجة املؤشرات رقم
0 8 3 1 

 √    مناسبة بني املواد والكفاءات األساسية  0
  √   مناسبة بني املواد واحتياجات الطالب 8
مناسبة بني املواد واحتياجات املواد  3

 الدراسي
  √  

 √    ينفع املواد لزيادة العلوم 1
مناسبة بني املادة واحملتوى الطالب يف  0

 املدرسة االبتدائية لفصل الرابع
  √  

  √   دقة نطاق التغطية 0
  √   استعمال اللغة 2
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  √   عرض املواد 9
مناسبة بني التدريبات واملادة اليت يتعلم  1

 لطالب
   √ 

 √    ارشادة التدريبات واضحا 01
  √   مناذج املمارسة متنوعة 00
التدريبات اليت تعطى وفقا مبحتوى  08

 لرابعاالطالب يف املدرسة االبتدائية لفصل 
  √  

 √    كان ارشادة الستعمال الكتاب ملعلم 03
ارشادة الستعمال الكتاب أن يعطى  01

 املعلومات واضحا
  √  

 81 82 - - جمموعة
12 

 البيان من االستبانة :

 p =    النسبة املطلوبة 

 ∑X = جمموع إجابة احمليبني يف حبة واحدة   

 ∑ Xt= مجلة إجابة األعلى يف حبة واحدة

 111=    العدد الثابت

𝑃 =
∑𝑥

∑𝑥𝑡
𝑋100 % 
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𝑃 =
47

56
𝑋100 % 

𝑃 = 84,93 % 

 

من اجلدول السابق غرفت الباحثة نتيجة الكتاب الدراسي من خبري املواد واللغة 
 حصلت على نتيجة "الئق جدا"

 نتائج االستبانة من املدرسني  .8

 03اجلدول 

 نتائج االستبانة من املدرسني

 النتيجة املؤشرات رقم
0 8 3 1 

 √    يسمح املعلمني لتدريس مواد اللغة العربية 0
  √   جعل الطالب دوافع يف تعلم اللغة العربية 8
 √    وضوح اإلرشادات لالستخدام 3
حجم وحمرف املستخدمة يف الكتب  1

 املدرسية للقراءة
   √ 

 √    وضوح األهداف التعليمية 0
 يف كل فصل يفالتعرض الوضوح للمواد  0

 الكتاب الدراسي
  √  

  √   وهناك أمثلة مساعدة يف شرح املواد 2
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 √    وضوح املهام والتمارين 9
ترتيب عرض املواد يف كل وحدة من  1

 الكتاب الدراسي
   √ 

 √    جذاب كتاب التصميم 01
 89 1   جمموعة

11 
 البيان من االستبانة :

 p =    النسبة املطلوبة 

 ∑X=  جمموع إجابة احمليبني يف حبة واحدة   

 ∑ Xt= مجلة إجابة األعلى يف حبة واحدة

 011=    العدد الثابت

𝑃 =
∑𝑥

∑𝑥𝑡
𝑋100 % 

 

𝑃 =
36

40
𝑋100 % 

𝑃 = 90 % 

 

من اجلدول السابق غرفت الباحثة نتيجة الكتاب الدراسي من املدّرسة اللغة العربية  حصلت 
 على نتيجة "الئق جدا"
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صالحية الكتاب الدراسي من مجع املكونات فخلصت الباحثة نتائج استبانة اخلرباء يف وملعرفة 
 اجلدوال التايل :

 08اجلدول 

 نتائج استبانة اخلرباء واملدّرسة من مجيع املكونات

عدد  املكون رقم
 األسئلة

أعلى 
 النتيجة

نتيجة 
 االستبانة

 تقدير نسبة مؤوية

خبري تصميم  
الكتاب 
 الدراسي

 الئق جدا %10،09 08 09 02

خبري املواد  
 واللغة

 الئق جدا %91،13 12 00 01

 الئق جدا 11% 30 11 01 املدرسني 
 - - 010 001 10 جمموع

 واستخدمت الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد على القيمة املئوية وهو:
  

𝑃 =
∑𝑥

∑𝑥𝑡
𝑋100 % 

 

𝑃 =
145

163
𝑋100 % 

𝑃 = 88,95 % 
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النتيجة على أن الكتاب الدراسي باستخدام القصة املصورة لرتقية املهارة تدل هذه 
ة باستخدام القصة املصورة لرتقيالئق جدا" ومعنى ذلك أن الكتاب الدراسي  القراءة هو "

 املهارة القراءة ميكن استخدامه يف التعليم بعد التصويب.

في راءة لترقية المهارة الق الصورةالمبحث الخامس : فعالية الكتاب الدراسي باستخدام 
 ماالنجاالبتدائية اإلسالمية "الترّقي" امدرسة 

 نتائج االختبار .أ

ستخدمت لرتقية املهارة القراءة ا الصورةملعرفة فعالية الكتاب الدراسي باستخدام 
 .ة الواحدةالباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموع

 االختبار القبلي .0

دائية االبت"الرتّقي" قبل إجراء عملية تعليم املهارة القراءة يف مدرسة 
، قامت الباحثة باالختبار القبلي ملعرفة كفاءة الطالبات يف ماالنجاإلسالمية 

هو  املطور. وكان االختبار القبليالفصل الرابع قبل استخدام الكتاب الدراسي 
 سؤاال. 01االختبار التحريري وفيه 

 تبار القبلي نتائج االخ 

 أما نتائج االختبار القبلي هي كما يلي :
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 01اجلدول 

 نتائج االختبار القبلي 

 التقدير النتيجة اسم الطالبة رقم
 جيد  21 عائسة بنت حسني 0
 ناقصأكثر  00 عائسة م مد  8
 مقبول 00 عائسة فوتري أدي س 3
 جيد جدا 11 عائسة الرضى 1
 جيد جدا 90 عالية 0
 مقبول 01 آمالينا حمفوطة 0
 مقبول 20 أنزيلنا موّدة 2
 جيد جدا 90 أسا نيال  9
 ناقص 01 أورا جتمى أوليا 1

 جيد 91 هاسنا جنيبة أ 01
 مقبول 00 هاسنا فوتري  00
 ناقص 10 هريديانيت إمراءة 08
 أكثر ناقص 31 هيربيزيل النيال دييع احلق 03
 أكثر ناقص 81 إنا أرديانيت 01
 جيد 91 إشنا أزكا فريانيكا 00
 جيد جدا 90 حلية الزينب  00
 مقبول 00 ليلة احملبوبة 02
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 مقبول 01 لوبنا نفيسة حسن 09
 جيد جدا 90 ميدينا كامل 01
 ناقص 00 منحة الفطرية 81
 جيد جدا 11 نابيال حنوى أيو 80
 جيد جدا 90 نادييا نوري أ 88
 جيد جدا 11 ناديا أيو يوليتا 83
 جيد 91 نيلة الطيفة 81
 أكثر ناقص 80 جنيلة نور  80
 مقبول 00 جنوى حسني  80
 ناقص 10 نشوى فوتري  82
 جيد جدا 11 ماييا صرب 89
 ناقص 01 نور مهة عالية 81
 مقبول 00 نور حلمية 31
 جيد 91 فوتري جنمى  30
 مقبول 00 قانيتا نور 38
 جيد 21 راينا شاهدا أيودييا 33
 مقبول 00 ربئة العدوية 31
 مقبول 01 ساسكييا فوتري رامها نييا 30
 جيد 21 شافييا خري النساء 30
 جيد 21 أسرة النساء 32
 مقبول 00 زينب مرضية 39
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 جيد جدا 11 زاهريا فريسكا 31
 مقبول 01 زاهرين نوروس 11

 مقبول 8010 اجملموع 
 00،18% املعدل 

ر عرفت الباحثة أن نتائج الطالبات يف االختبابالنظر إىل اجلدول السابق 
 القبلي ميكن تصنيفها كما يلي:

 00اجلدول  

 نسبة مئوية لنتائج االختبار القبلي 

 نسبة مؤوية عدد الطلبة التقدير فئة نتائج رقم
 08،0 0 ممتاز 11-011 0
 88,0 1 جيد جدا 91-91 8

 00 0 جيد 21-21 
 82،0 00 مقبول 01-01 3
 08,0 0 ناقص 30-01 1
 01 1 أكثر ناقص 1-31 0

 

 االختبار البعدي .8

"الرتّقي" مبدرسة   بعد إجراء عملية تعليم املهارة القراءة يف الفصل الرابع
ماالنج، قامت الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة كفاءة االبتدائية اإلسالمية 
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االختبار  املطور. وكانالطالبات يف الفصل الرابع بعد استخدام الكتاب الدراسي 
 البعدي هو االختبار التحريري املتساوي باالختبار القبلي.

  نتائج االختبار البعدي 

 أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة هي كما يلي:

 00اجلدول 

 نتائج االختبار البعدي

 التقدير النتيجة اسم الطالبة رقم
 ممتاز 11 عائسة بنت حسني 0
 جيد 20 عائسة م مد  8
 ممتاز 10 عائسة فوتري أدي س 3
 ممتاز 11 عائسة الرضى 1
 ممتاز 10 عالية 0
 جيد جدا 91 آمالينا حمفوطة 0
 ممتاز 10 أنزيلنا موّدة 2
 ممتاز 011 أسا نيال  9
 جيد جدا 90 أورا جتمى أوليا 1

 ممتاز 10 هاسنا جنيبة أ 01
 جيد جدا 90 هاسنا فوتري  00
 جيد جدا 91 إمراءةهريديانيت  08
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 جيد جدا 90 هيربيزيل النيال دييع احلق 03
 جيد 20 إنا أرديانيت 01
 ممتاز 11 إشنا أزكا فريانيكا 00
 ممتاز 10 حلية الزينب  00
 ممتاز 10 ليلة احملبوبة 02
 ممتاز 11 لوبنا نفيسة حسن 09
 ممتاز 10 ميدينا كامل 01
 ممتاز 10 منحة الفطرية 81
 ممتاز 10 نابيال حنوى أيو 80
 ممتاز 10 نادييا نوري أ 88
 ممتاز 11 ناديا أيو يوليتا 83
 ممتاز 10 نيلة الطيفة 81
 جيد 21 جنيلة نور  80
 ممتاز 11 جنوى حسني  80
 جيد جدا 91 نشوى فوتري  82
 ممتاز 10 ماييا صرب 89
 جيد جدا 91 نور مهة عالية 81
 جيد جدا 90 نور حلمية 31
 ممتاز 011 فوتري جنمى  30
 ممتاز 11 قانيتا نور 38
 ممتاز 011 راينا شاهدا أيودييا 33
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 ممتاز 011 ربئة العدوية 31
 ممتاز 11 ساسكييا فوتري رامها نييا 30
 ممتاز 11 شافييا خري النساء 30
 جيد جدا 91 أسرة النساء 32
 ممتاز 011 زينب مرضية 39
 ممتاز 10 زاهريا فريسكا 31
 ممتاز 11 زاهرين نوروس 11

 جيد جدا 3010 اجملموع 
 91،92% املعدل 

بانظر إىل اجلدول السابق عرفت الباحثة أن نتائج الطالبات يف االختبار 
 البعدي ميكن تصنيفها ما يلي:

 

 02اجلدول 

 نسبة مئوية لنتائج االختبار البعدي 

 مؤويةنسبة  عدد الطلبة التقدير فئة نتائج رقم
 02،0% 82 ممتاز 11-011 0
 80% 01 جيد جدا 91-91 8

 2،0% 3 جيد 21-21 
 - - مقبول 01-01 3
 - - ناقص 30-01 1
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 - - أكثر ناقص 1-31 0
 

بعد ما عرفت الباحثة نتائج االختبارين القبلي والبعدي لكل اجملموعة سجلت   
عرفة فرق واحد لكل جمموعة ملالباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي يف جدول 

 نتائجها.

 حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 09اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 التقدير يبعداالختبار ال التقدير االختبار القبلي رقم
 ممتاز 11 جيد  21 0
 جيد 20 أكثر ناقص 00 8
 ممتاز 10 مقبول 00 3
 ممتاز 11 ممتاز 11 1
 ممتاز 10 جيد جدا 90 0
 جيد جدا 91 مقبول 01 0
 ممتاز 10 مقبول 20 2
 ممتاز 011 جيد جدا 90 9
 جيد جدا 90 ناقص 01 1

 ممتاز 10 جيد 91 01
 جيد جدا 90 مقبول 00 00
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 جيد جدا 91 ناقص 10 08
 جيد جدا 90 أكثر ناقص 31 03
 جيد 20 أكثر ناقص 81 01
 ممتاز 11 جيد 91 00
 ممتاز 10 جدا جيد 90 00
 ممتاز 10 مقبول 00 02
 ممتاز 11 مقبول 01 09
 ممتاز 10 جيد جدا 90 01
 ممتاز 10 ناقص 00 81
 ممتاز 10 ممتاز 11 80
 ممتاز 10 جيد جدا 90 88
 ممتاز 11 ممتاز 11 83
 ممتاز 10 جيد 91 81
 جيد 21 أكثر ناقص 80 80
 ممتاز 11 مقبول 00 80
 جداجيد  91 ناقص 10 82
 ممتاز 10 ممتاز 11 89
 جيد جدا 91 ناقص 01 81
 جيد جدا 90 مقبول 00 31
 ممتاز 011 جيد 91 30
 ممتاز 11 مقبول 00 38
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 ممتاز 011 جيد 21 33
 ممتاز 011 مقبول 00 31
 ممتاز 11 مقبول 01 30
 ممتاز 11 جيد 21 30
 جيد جدا 91 جيد 21 32
 ممتاز 011 مقبول 00 39
 ممتاز 10 ممتاز 11 31
 ممتاز 11 مقبول 01 11
 جيد جدا 3010 مقبول 8010 ∑

 00،18  91،92  
 

 هلذا التحليل، وضعت الباحثة فروض البحث كما يلي:

Ho أن نتيجة االختبار العدي = نتيجة االختبار القبلي : 

Ha  نتيجة االختبار القبلي ≠: أن نتيجة االختبار البعدي 

باإلحصاء االستداليل وهذه هي  spss.16.0وحلت الباحثة البيانات برنامج 
 نتائجها :

 01اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل االختبار القبلي والبعدي برنامج 
Paired Samples Statistics 
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 Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 
Pretest 66.0250 40 19.61094 3.10076 
Posttest 89.8750 40 7.63658 1.20745 

Paired Samples Correlations 
 N Correlatio

n 
Sig. 

Pair 1 
Pretest & 
Posttest 

40 .749 .000 

 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 
Pretest - 
Posttest 

-
23.85000 

14.7831
3 

2.33742 
-

28.5778
8 

-
19.12212 

-
10.204 

39 .000 

 
 01،811 (to)من هذه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب 

وبناء على هذه  8،188:  %0درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة  وكانت
أكثر من درجة تاء اجلدول  (to)النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب  

( ومعىن هناك فرق بني االختبار القبلي والبعدي جملموعة  8،188< 01،813)
 مردود. Hoمقبول و Haفصل الرابع ولو كنت قليال ألن 
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 Haأن هناك فرق بني االختبار البعدي واالختبار القبلي ألن  ومعىن ذلك
مردود. فعرفت الباحثة أن االختبار البعدي أحسن ومعىن ذلك أن  Hoمقبول و

 استخدام الكتاب الدراسي باستخدام القصة املصورة لرتقية املهارة القراءة فعاال.

 نتائج االستبانة .ب

يما لدراسي وزعت الباحثة االستبانة وفملعرفة آراء الطالبات عن فعالية الكتاب ا
 يلي نتائجها :

 81اجلدول 

 نتائج استبانة الطالبات عن فعالية الكتاب

 اجملموع عدد الطالبات اإلختبارات األسئلة رقم
أفرح أن أتعلم املهارة القراءة  0

 اشرتاك هذه عملية التعليم
 81 00 موافق جدا

 1 موافق
 - غري موافق

 - موافق جداغري 
أحب أن أتعلم بالكتاب  8

 الدراسي اجلديد
 81 9 موافق جدا

 08 موافق
 - غري موافق

 - غري موافق جدا
 81 1 موافق جدا 3

 01 موافق
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أفهم املواد املهارة القراءة 
اجلديدة أسهل من املواد 

 املهارة القراءة القدمية 

 0 غري موافق
 - غري موافق جدا

أشعر بالفعال واحلماسة عند  1
عملية تعليم املهارة القراءة 

 بالكتاب الدراسي اجلديد 

 81 0 موافق جدا
 01 موافق

 0 غري موافق
 - غري موافق جدا

الكتاب الدراسي اجلديد  0
 جذابة

 81 00 موافق جدا
 2 موافق

 8 غري موافق
 - غري موافق جدا

 املصورة والوظيفة يفالقصة  0
الكتاب الدراسي اجلديد 
تساعدين لفهم الدرس 

 بالسهلة

 81 0 موافق جدا
 00 موافق

 - غري موافق
 - غري موافق جدا

هذا الكتاب الدراسي  2
اجلديد أجيب األسئلة من 

 املعلمة أسهال

 81 2 موافق جدا
 03 موافق

 - غري موافق
 - غري موافق جدا

 81 1 موافق جدا 9
 00 موافق
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التدريبات يف هذا الكتاب 
الدراسي اجلديد يساعدين 

 للتعلم فردا أو مجاعة

 0 غري موافق
 - غري موافق جدا

التدريبات يف الكتاب  1
الدراسي اجلديد متنوعة 

 وجذابة

 81 8 موافق جدا
 02 موافق

 0 غري موافق
 - غري موافق جدا

تعليم املهارة القراءة  01
باستخدام القصة املصورة 

 جيعلين فهم الدرس سريعا

 81 1 موافق جدا
 1 موافق

 8 غري موافق
 - غري موافق جدا

ومن تلك النتائج قامت الباحثة بتحليل نتائج االستبانة باستخدام برنامج 
spss.16.0 :وهذه هي نتائجها 

 سرور الطالبات يف اشرتاك عملية التعليم  (0

 80اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 

 
 

 

Q1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

3.00 9 45.0 45.0 45.0 

4.00 11 55.0 55.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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يوافقن بأهنن  %10من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 
 يفرحن بعملية تعليم املهارة القراءة  

 حتب الطالبات بالكتاب الدراسي اجلديد (8

 80اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q2 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

3.00 8 40.0 40.0 40.0 

4.00 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

يوافقن جدا  %01من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 
 لرتقية املهارة القراءة. الصورةبأهنن حينب الكتاب الدراسي باستخدام 

 القراءة القدمية هارةفهم املواد املهارة القراءة اجلديدة أسهل من املواد امل (3

 88اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q3 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 5.0 5.0 5.0 

3.00 10 50.0 50.0 55.0 

4.00 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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يوافقن جدا  %01الباحثة أن أكثر الطالبات من هذا اجلدول، عرفت 

 بأهنن يفهمن مواد املهارة القراءة اجلديدة أسهل من مواد املهارة القراءة القدمية.

 الطالبات فعالة ومحاسة عند عملية تعليم املهارة القراءة (1

 83اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q4 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 5.0 5.0 5.0 

3.00 14 70.0 70.0 75.0 

4.00 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

يوافقن بأهنن  %21من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 
 فعالة ومحاسة عند عملية تعليم املهارة القراءة.

 اجلديد جذابة الكتاب الدراسي (0

 81اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q5 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
2.00 2 10.0 10.0 10.0 

3.00 7 35.0 35.0 45.0 
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4.00 11 55.0 55.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
يوافقن جدا بأن  %00الباحثة أن أكثر الطالبات من هذا اجلدول، عرفت 

 الكتاب الدراسي اجلديد جذابة

 والوظيفة يف الكتاب مساعدتان لفهم الدرس بالسهلة الصورة (0

 81اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q6 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

3.00 15 75.0 75.0 75.0 

4.00 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

يوافقن بأن  %20من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 
 والوظيفة يف الكتاب مساعدتان لفهم الدرس بالسهلة. الصورة

 سهلة يف إجابة السؤال بعد تعليم املادة من الكتاب الدراسي اجلديد (2

 80اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q7 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 

3.00 13 65.0 65.0 65.0 

4.00 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

يوافقن أن هذا  %00من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 
 الدراسي اجلديد األسئلة من املعلمة أسهال.الكتاب 

 التدريبات يف الكتاب الدراسي اجلديد مساعدة للتعلم فردا أو مجاعة (9

 80اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q8 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 1 5.0 5.0 5.0 

3.00 15 75.0 75.0 80.0 

4.00 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

يوافقن أن  %20من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 
 التدريبات فيالكتاب الدراسي اجلديد مساعدة للتعلم فردا أو مجاعة.

 التدريبات يف الكتاب الدراسي اجلديد متنوعة وجذابة (1

 82اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
Q9 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 



94 
 

 
 

Valid 

2.00 2 10.0 10.0 10.0 

3.00 17 85.0 85.0 95.0 

4.00 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
يوافقن أن  %20من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 

 التدريبات يف الكتاب الدراسي اجلديد متنوعة وجذابة.

 ريعاجيعل الطالباتفهم الدرس س الصورةتعلم املهارة القراءة باستخدام  (01

 89اجلدول 

 spss.16.0نتائج حتليل استبانة الطالبات بربنامج 
 Q10 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2.00 2 10.0 10.0 10.0 

3.00 9 45.0 45.0 55.0 

4.00 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
أن تعلم يوافقن  %10من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات 

 جيعل الطالباتفهم الدرس سريعا. الصورةاملهارة القراءة باستخدام 
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ومن هذه النتائج عرفت الباحثة أن أكثر الطالبات حينب الكتاب الدراسي 
 .جيعلهن فعاال الصورةتعلم املهارة القراءة باستخدام اجلديد ويوافقن أن 

 . رسم البياين من نتائج استبانة الطالبات00صورة 

0غير موافق

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

غير موافق 0 0 5 5 10 0 0 5 10 10

موافق 45 40 50 70 35 75 65 75 85 45

موافق جدا 55 60 45 25 55 25 35 20 5 45

ية
ئو

 م
بة

س
ن

رقم بنود األسئلة

نتائج االستبانة الطالبات
غير موافق موافق موافق جدا



 
 

 
 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 البحث األول : نتائج البحث

قية املهارة القراءة لرت  الصورةتطوير الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام  خطوات أن .أ
ويري ماالنج ومرت الباحثة خطوات البحث التطاالبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" يف مدرسة 

وهي : حتليل احلاجة واملشكلة مث مجع البيانات مث إعداد املنتج مث   Bord and Gallعند 
  .بحثتصديق املنتج مث تصحيح املنتج وحتسينه مث جتربة املنتج، فحصلت الباحثة نتائج ال

الكتاب الدراسي يف اللغة العربية باستخدام القصة املصورة لرتقية املهارة  مواصفاتأن  .ب
 ماالنج هي :االبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" سة مبدر   يف الفصل الرابعالقراءة 

إنتاج األساسي من هذا الكتاب الدراسي هو عدم وجود اهتمام الطالب يف تعليم  .0
 املهارة القراءة.

 يتكون كل باب من األبواب يف هذا الكتاب من مكونات كما يلي : .8
 املوضوغ والنص القصرية عن املوضوغ بلغة اإلندونيسية 
 ميةاألهداف التعلي 
 املفردات 
 التدريبات حلفظ املفردات 
  بالصورةالقصة 
 التدريبات 
 النص احملدثة لقراءة 
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 الصفحة الوظيفة 
  ّالسجل 

 لرتقية املهارة القراءة. الصورة باستخدامأن هذا اكتاب الددراسي  .3
 X 80سم  09لرتقية املهارة القراءة قياسه  الصورةهذا الكتاب الدراسي باستخدام  .1

 سم.
ات لرتقية املهارة القراءة جيعل الطالب الصورةاستخدام الكتاب الدراسي باستخدام  .0

 فعاال واهتماما لقراءة القصة يف اللغة العربية.
هناك ثالثة فصول يف هذه املادة كتاب الدراسي منه : العنوان واألسرة واألسرة يف  .0

 البيت.
 الكتاب الدراسيالغالف لونه متنوعة وتكتب يف الغالف اسم املطور واسم  .2

واملستخدمني املستهدفني من ذلك الكتاب الدراسي وقليل فهم من حمتويات 
 الكتاب الدراسي.

االبتدائية اإلسالمية "الرتّقي" مبدرسة   الرابعيقصد هذا الكتاب الدراسي لفصل  .9
 ماالنج.

ت من نتائج قد عرف الصورةاملطور يف اللغة العربية باستخدام  الكتاب الدراسي فعالية .ج
استبانة اخلبري يف جمال تصميم الكتاب الدراسي واخلبري يف جمال تعليم املواد واللغة ملهارة 
القراءة. وبعد استخدام الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق املواد على القيمة املئوية، 

. وتدل هذه النتيجة على أن %99،10فحصلت الباحثة نتيجة تصديق املواد وهي  
الكتاب الدراسي ملادة املهارة القراءة باستخدام القصة املصورة "الئق جدا" ومعىن ذلك 
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أن الكتاب الدراسي ملادة املهارة القراءة باستخدام القصة املصورة ميكن استخدامه يف 
 بعد التصويب. التعليم

استخدمت الباحثة أدوات البحث االستبانة واالختبار ملعرفة فعالية   
ليل . قامت الباحثة بتحالصورةراسي ملادة املهارة القراءة باستخدام الكتاب الد

 (to)ساب  أن درجة تاء احلمقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي وعرفت الباحثة 
( ومعىن هناك فرق بني  8،188 <01،813أكثر من درجة تاء اجلدول )

 Hoمقبول و Haاالختبار القبلي والبعدي جملموعة فصل الرابع ولو كنت قليال ألن 
 Hoمقبول و Haمردود. و هناك فرق بني االختبار البعدي واالختبار القبلي ألن 

مردود. فعرفت الباحثة أن االختبار البعدي أحسن ومعىن ذلك أن استخدام 
تائج هارة القراءة فعاال. وكانت هذه النملرتقية  الصورةاستخدام الكتاب الدراسي ب

 مناسبة بنتائج االستبانة.

 : التوصياتالثانيالبحث 

 انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي التوصيات فيما يأيت:

تطوير الكتاب الدراسي لتعليم مهارة يف اللغة العربية مهم حلل مشكالت  .0
 ويسجعها عند تعليم وتعلم اللغة العربية.الطلبة 

لدراسيي اعلى معلم درس املهارة القراءة للمبتدئني أن يقوم بتطوير  الكتاب  .8
ملهارة القراءة ويستخدم الطرق التعليمية اجلديدة لكي ال ميل الطالبات بعملية 

 هارة القراءة ممل وصعب.مهارة القراءة وال يعترب أن درس متعليم 
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 لث : المقترحاتالبحث الثا

انطالقا من نتائج البحث ترى الباحثة ضرورية تقدمي املقرتحات فيما يأيت، 
 واالقرتاحات من الباحثة كما يلي:

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابه البحث العلمي  .0
 املتعلقة هبذا املوضوع لغريها من الباحثني.

ة يف يستفيدوا بنتائج هذا البحث املفيد يرجى على مدرس اللغة العربية أن .8
 تعليم اللغة العربية.

إن هذا البحث حيتاج إىل االستمرار، فعلى الباحثة اآلخر أن يقوم بالبحث  .3
 لتحسينه وتعميقه.
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 م0198 .املصر:مكتبة األجنلو املصرية الكتاب املدرسي.أبو الفتوح، رضوان وآخرون. 

القاهرة : دار  .مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس .جابر عبد احلميد واآلخرون
  م0129 .املهضة العربية

نية. عليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. القاهرة: الدار املصرية اللبنا .حسن شحاته
 م0113

بية ية والرت تعليم اللغة الرب .دكتور حممود رشدى خاطر ودكتور  مصطفى رشالن
 م8111 .دار الثقافة والنشر والتوززيع : القاهرة الدينية. 

-أدواته-مفهومة .البحث العلمي، ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق
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 دون سنة

 .اأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني هب. عبد احلميد وناصر عبد اهلل الغايل
 .دون السنة .دار اإلعتصام

وي اجلهوي املركز الرتبعرض حول النهج اجلغرايف. عبد الغفور بوصايون وعادل أرودام. 
 م8111.بطنجة

  م0193. مكتبة الفالح: كويتتدريس فنون اللغة العربية. علي أمحد مدكر. 
 م0193 .القاهرة : دار املعارفالتوجية يف تعليم اللغة العربية. حممد علي السمان. 
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 طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقنيوسر شدي أمحد طعيمة. حممود كامل الناقة 
  م8113. اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة الرباط: منشورات املنظمةهبا. 

 31املقابالت مع أمناء املكتبات املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الرتّقي ماالنج يف اجلمعة 
 .01:08الساعة  8100أكتوبر، 

الرياض:  .أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل. 
 دون السنة ,دار الغايل
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 قائمة المالحق
  الكتاب الدراس ي باستخدام القصة املصورة لترقية املهارة القراءة 

  الصور 

 استبانة لخبير تصميم الكتاب الدراس ي 

 استبانة لخبير تعليم املواد املهارة القراءة 

 األسئلة لالختبار القبلي والبعدي 

 حجة البحث 

 السيرة الذاتية 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتاب الدراسي

لمادة المهارة القرائة    
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Segala puji kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang. Berkat rahmat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan buku 

Asyiknya Membaca “Cinta Bahasa Arab” untuk madrasah Ibtidaiyah ini. 

Buku ini disusun berdasarkan Standart Isi Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2008 

dan kurikulum 2013 

Bahasa Arab di madrasah Ibtidaiyah berfungsi sebagai bahasaagama, 

ilmu pengetahuan, dan komunikasi. Oleh karena itu, pengajaran bahassa 

Arab selalu terkait dan saling menunjang dengan pelajaran Agama Islam 

lainnya. Diharapkan, siswa dapat berkomunikasi serta memahami bacaan-

bacaan dalam bahassa bahasa Arab secara sederhana. Hal ini akan membantu 

pemahaman siswa terhadap dua sumber utama Islam yang berbahassa Arab, 

yaitu Al-Qur’an dan hadits. 

Materi Qira’ah merupakan materi pokok yang memiliki keterkaitan 

yang kuat dengan maharah/ketrampilan yang lainnya. Memahami teks 

bacaan tidaklah mudah juga tidak terlalu sulit. Dengan keadaan ini maka 

buku ini dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang akan memudahkan para 

siswa memahami teks bacaan. Selain itu gambar akan menumbuhkan minat 

membaca para siswa ibtidaiyah.  

Guru menyampaikan materi pelajaran dalam buku ini dengan 

berbagai cara, contohnya adalah Tanya jawab, peragaan, dan praktik. Penulis 

berharap, materi buku ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif 

dan efisien sehingga membawa hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

 

 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh darisempurna. Oleh karena 

Kata Pengantar 



 

 
 

itu, penulis sangat megharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca. 

Semoga Allah SWT. Memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita 

semua. Amiin.   

 

Malang, Maret 2017 

 

 

Penulis 

 

  



 

 
 

 

 

ْفَرَدات ۡ ۡالْم 
Mufradat atau kosakata berisi 

daftar kata-kata yang dipergunakan 

dalam materi pelajaran beserta 

artinya. Dengan adanya mufradat, 

siswa diharapkan mampu 

menguasai perbendaharaan kata 

dalam jumlah yang lebih banyak. 

Hal itu akan mempermudah siswa 

dalam menguasai materi. 

 الْق َراَءة ۡ

Qira’ah atau membaca 

ditampilkan berupa bacaan 

singkat disertai dengan gambar 

yang sesuaidengan topic dalam 

suatu bab. Sebagai evaluasi, 

terdapat sebuah latihan agar siswa 

dapat lebih memahami isi materi 

qira’ah tersebut. 

ۡ
Teks percakapan yang disajikan 

untuk melatih siswa membaca 

dengan saling menyimak 

berpasangan. Diharapkan antar 

pasangan saling membenarkan 

bacaan. 
 

Petunjuk  Petunjuk  
Penggunaan Buku  



 

 
 

  

 

 

 

Kesuksesan pembelajaran tidak terlepas dari teknik-teknik 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, guru seyogyanya 

mengembangkan suatu teknik pembelajaran yang tepat dengan kondisi anak 

didik. 

Berikut ini akan dikemukakan teknik pembelajaran yang dapat 

dipergunakan sebagai alternative bagi guru untuk mengembangkan dan 

menyukseskan pengajaran bahasa Arab di madrasah Ibtidaiyah. 

Sebelum mengajarkan suatu pokok bahassan, guru 

harusmemperhatikan kompetensi Inti dan  kompetensi dasar yang 

ditampilkan di halaman belakang kover bab. Setelah itu, guru dapat 

menempuh langkah-langkah yang akan diuraikan berikut ini. 

Qira’ah 

Dalam qira’ah, siwa membaca bacaan dengan ilustrasi gambar yang 

disediakan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut.  

a. Guru membaca materi qira’ah. Sementara itu, para siswa 

mendengarkannya dengan penuh perhatian. 

b. Seluruh siswa menirukan bacaan guru kalimat per kalimat. 

c. Guru meminta siswa menperhatikan ilustrasi gambar dan secara 

berkelompok siswa mendiskusikan arti dari bacaan tersebut 

d. Secara bergiliran ketua kelompok menjelaskan hasil diskusi di 

depan kelas. 

e. Para siswa diminta menjawab pertanyaan yang berhubungan 

dengan kandungan qira’ah . 

Keseluruhan teks qira’ah dalam buku ini dilengkapi dengan ilustrasi 

gambar yang sesuai dengan alur cerita, agar mempermudah siswa dalam 

Penggunaan Bagi Guru  
Petunjuk  



 

 
 

memahami teks qira’ah, selain itu untuk memningkatkan minat baca siswa 

dalam membaca teks bahasa Arab 

Perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam mengajarkan maharah 

qira’ah, yang pertama kali perlu dilakukan sebelum mengajarkan suatu 

dars (pokok bahasan) adalah merumuskan tujuan pembelajaran umum dan 

tujuan pembelajaran khusus.  Sebagai contohnya : 

Tujuan Pembelajaran Umum : “Siswa dapat membaca dan 

memahami teks bacaan dengan baik dan benar.” 

Tujuan Pembelajaran Khusus : 1) Siswa dapat membaca teks bacaan 

dengan baik dan benar. 2) siswwa dapat menjawab pertanyaan tentang 

kandungan materi bacaan. 

MEMBACA WAQOF 

 Siswa agar dibiasakan uantuk membaca kalimat (jumlah) dengan 

waqof. Sama seperti kita membaca Al-Quran. Jadi seperti contoh: 

لساعةكمۡا  
 /Kamis- sa’ah? 

Tidak perlu : /kamis-sa’atu/ 

 Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa uraian ringkas yang disampaikan 

diatas hanyalah merupakan salah satu model teknik pembelajaran yang 

perlu dikembangkan menjadi suatu model pembelajaran yang efektif dan 

efisien, disertai upaya maksimal untuk mengunakan bahasa arab dalam 

kegiatan sehari-hari, sesuai dengan kemampuan siswa demi tercapainya 

tujuan pembelajaran.  

 

Penulis,  
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َواُن، أُْسرَُة، اأُلْسرَِة يفْ اْلبَ ْيتِ   الُعن ْ

 

َواُن، أُْسرَُة، اأُلْسرَِة يفْ اْلب َ  ْيتِ الُعن ْ  
ۡ  

6 JP 

(3xpertemuan) 

َواُن، أُْسرَُة، اأُلْسرَِة يفْ    الُعن ْ
 اْلبَ ْيتِ 

   

َواُن، أُْسرَُة،  اأُلْسرَِة يفْ اْلبَ ْيتِ الُعن ْ  
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Hallo sahabatku, kali ini buku hadir dengan 

dilengkapi cerita bergambar dengan tokoh 

Fatimah dan Rozan. 

Tahukah kalian, bahasa Arab adalah bahasa 

kaum muslimin. Dengan bahasa Arab kita 

berkomunikasi dengan Allah melewati 

sholat.  

Nah sahabat sholikhah, penting bagi kita 

belajar bahasa Arab. Dengan cara apa ?. 

salah satunya dengan membaca 

Mari belajar bahasa Arab dengan gemar 

membaca cerita berbahasa Arab !^^ 



 

 
 

 

 

 اَلدَّْرُس الرَّاِبعُ 
َوانُ   الُعن ْ

Pelajaran 4 

Alamat 
 

lamat sangat berguna bagi kita. Sebuah rumah, sekolah, atau 

kantor dapat kita cari dengan mudah jika memiliki alamat 

yang jelas.  

 Kalian tahu alamat 

rumah sendiri, bukan? 

Kalian tentu juga hafal 

alamat sekolah kalian. 

Alamat rumah dan sekolah 

sangat penting. Seseorang 

dapat dengan mudah 

mencari rumah atau 

sekolah kalian jika ia 

mengetahui alamatnya 

dengan jelas. 

 

 

A 



 

 
 

 

 

 

 

 

  ۡ نَْوان  الع 

 

نَْوانۡ ۡ   الع 

نَْوانۡ ۡ  الع 

 

  
نَْوانۡ   الع 



 

 
 

  
Hai sahabat sholikhah , Apa Kabar? 

Membaca adalah kegemaranku, 

bagaimana dengan kalian? 

Ingat !, dengan membaca, cakrawala 

dunia akan terbuka  

ۡ
ۡ
َخلَقَۡۡٱَّلذ يَرب  َكۡۡٱۡسمۡ ب ۡۡٱۡقَرأ  

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang 

menciptakanmu ! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Sebelum mulai membaca cerita bahasa  

Arab, mari kita  hafalkan kosa kata  

berikut ini !, dengarkan dan tirukan bacaan gurumu ! 

 

Alamat  1 ُعْنَواٌن ج َعَناِوْيُن. 
Jalan  َُوارِع

َ
ارٌِع ج ش

َ
 .1 ش

Nomor  ٌام
َ
ْرق

َ
ٌم ج ا

ْ
 .4 َرق

Telepon  
ُ

 ج َهَواِتف
ٌ

 .3 َهاِتف
Mengerjakan  5 َيْعَمُل  -َعِمَل. 
Mengirimkan  ْرَسَل

َ
 .6 ُيْرِسُل  -ا

Rumah  7 َبْيٌت ج ُبُيْوٌت. 
Sekolah  ج َمَداِرُس 

ٌ
 .9 َمْدَرَسة

Masjid  8 َمْسِجٌد ج َمَساِجُد. 
Pasar  ْسَواٌق

َ
 .10 ُسْوٌق ج ا

Rumah Sakit  َفَياٌت
ْ

ش
َ
َفى ج ُمْست

ْ
ش

َ
 .11 ُمْست

Tempat bermain  ِعُب
َ

َعٌب ج َمال
ْ
 .11 َمل

ْفَرَدات ۡ ۡالم 
Kosa Kata 



 

 
 

Kantor  14 ِدْيَواٌن ج َدَواِوْيُن. 
Kantor pos  َتُب الَبِرْيِد

ْ
 .13 َمك

Bandara  اَراٌت
َ
اٌر ج َمط

َ
 .15 َمط

  

Buku ini adalah nasihat dari 

Allah agar kita menjadi 

anak yang saleh. Umat 

Islam disuruh untuk rajin 

membacanya. Rajin mengaji 

dan membaca Qur’an pasti 

Ayah dan Bunda akan 

bangga  



 

 
 

 

Hai Sahabat sholikhah ! 

Hari ini, guruku memintaku memperkenalkan sahabat baikku, 

sejauh mana aku mengenalnya? 

Dan dimana alamat rumahnya ? 

Apa saja yang aku lakukan dengan shabat baikku ? 

Ingin tau ? 

Baca ceritaku !   

  



 

 
 

 

 

Nama : 

Fatimah 

Alamat : Jl Ade Irma 

nomor 31 Malang 

No HP: 

676427809 



 

 
 

 ال ك

 

 

 
ٌ
ة

َ
ِدْي َصِدْيق

ْ
ِعن

ٌّ
ٌ
ِرْيَبة

َ
 ق

ٌّاٌِّ
ٌ
ِدْيَجة

َ
ْسُمَها خ  

ِدْي 
َ
ارِِع أ

َّ
 ِفْي الش

ُ
َوان

ْ
ُعن

ُم 
ْ
. َبْيُتَها 7ِإْرَما َرق

ْوِق. ِريٌب ِمَن السُّ
َ
 ق

لْق َراَءة ۡاَۡ  
 

Membaca 



 

 
 

 

ُم َهاِتِفَها 
ْ
َرق

30323030 

ِتْي 
َ
 َصِدْيق

ُ
ِدْيَجة

َ
خ

ْصِلٌّ
َ
 ِفْي الف



 

 
 

 

ٌّ
ٌ
َبة ِ

ي 
َ
 ط

ٌ
ة

َ
 ِهَي َصِدْيق



 

 
 

 

 

ارِِع 
َّ

ى َبْيِتْي ِفْي الش
َ
ْرِجُع ِإل

َ
ن

ُم 
ْ
ْوُيْو َرق

ُ
نج  3ِدْين

َ
َماَل

اَجِة  َمًعاِبالَدرَّ  

 
ْ

ت
َ
ان

َ
ا ك

َ
ِطُر إذ

ْ
ف

ُ
َون

ْيِفٌّ اَم الصَّ يَّ
َ
ٌّأ



 

 
 

 

َي  ِ
 
ن

َ
غ

ُ
ِفْي َبْيِتْي أ

ٌَّمَعَها

 
ْ
ن

َ
ا أ

َ
ي َيْوِمن ض ِ

ْ
ق

َ
ن

َم 
َّ
َعل

َ
ت
َ
َعَب َو ن

ْ
ل
َ
ن

ٌَّمًعا



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بُّكۡ  ح 
 
ۡأ ْ ْيَقِت  ْكًراَۡصد   ش 



 

 
 

 

Nah sahabatku, Setelah kalian membaca, agar lebih 

memahami bacaan diatas, jawablah pertanyaan 

dibawah ini !ۡ

    

َواُن َخِدجْيََة ؟ .0  َما ُعن ْ
 َما َرْقُم َهاِتِف َخِدجْيََة ؟ .8
 َهْل َخِدجْيَُة طَيَِّبٌة ؟ .3
َواُن َخِدجْيََة ؟ .1   َما ُعن ْ
ْوقِ  .0  ؟ َهْل بَ ْيُت َخِدجْيََة بَِعْيٌد ِمْن السُّ

ۡ اْْل ْملَة َۡبْعَدۡۡ(ص)َضْعَۡحرَْفۡۡ :ۡاتلَْدر يَْبات 
يَْحة ۡوََحرَْفۡ ح  َبْعَدۡاْْل ْملَة ۡۡ(خ)الصذ

يَْئة ۡ  !اخَلط 

Tulislah huruf (ص)ۡ  dalam kurung dibelakang kalimat yang benar 

dan huruf ۡ(خ)  dibelakang kalimat yang salah !  

0.  
َ
ِدْيَجة

َ
 ِهَي خ

َ
اِطَمة

َ
 ف

ُ
ة

َ
 )....(   ِاْسُم َصِدْيق

8.  
َ
 ط

ٌ
ة
َ
 َمْرأ

ٌ
ِدْيَجة

َ
 خ

ٌ
َبة ِ

 )....(     ي 

َها .3 ِ
 َيْوِمًنا َمَع َعم 

ُ
اِطَمة

َ
ى ف ْقض ِ

َ
 )....(   ت



 

 
 

1.  
ٌ
ة

َ
ِمْيذ

ْ
 ِهَي ِتل

ٌ
اِطَمة

َ
 )....(     ف

ارِِع ِوْيَجاَيا .1   ِفْي الشَّ
َ
ِدْيَجة

َ
 )....(   ُعْنَواُن خ

Nah sekarang Ceritakan gambar dibawah ini sesuai bacaan 

diatas dengan bahasamu  sendiri! 

 

  

1 2 

3 4 



 

 
 

 

Coba ingat- ingat kembali kosa kata bahasa Arab 

yang telah kamu hafalkan, ! 

 

Arti Huruf 
kunci 

Mufradatۡ No 

................... Jۡ  .5 َشار ٌعۡجَۡشَوار عۡ 

.................... Nۡ  .1 َرْقٌمۡجۡاَرْقَامٌۡ

.................... Mۡ  .0 َيْعَمل ۡۡ-َعم َلۡ

................... Pۡ ْوٌقۡجۡاَْسَواٌقۡ  .0 س 

.................... Tۡ ۡ  .1 َهات ٌفۡجَۡهَوات ف 

................... KPۡ ۡالََب يْدۡ   .0 َمْكتَب 

.................... Mۡ ل ۡۡ-اَرَْسَلۡ  .0 ي رْس 

................... Rۡ  .0 َبيٌْتۡجۡب ي وٌْتۡ

.................... Sۡ ۡ  .3 َمْدرََسٌةۡجَۡمَدار س 

.................... Mۡ ٌدۡجۡ َمْسج 
دۡ   َمَساج 

59. 

  



 

 
 

 

Untuk memperlancar bacaanmu, sekarang bacalah teks 

percakapan dibawah ini dengan temanmu !ۡ

 ِاْبَراِهْيُم َوَيْحَيى َعْن ُعْنَواِنِهَما. 
َ

ث َحدَّ
َ
 ت

َ
ة

َ
َحاَدث

ُ ْ
 َهِذِه امل

ْ
َرأ

ْ
ِاق

ِبْقَها َمَع َصِدْيِقَك !
ْ
 َوالط

Ibrahim dan Yahya bercakap-cakap tentang alamat mereka. 

Bacalah percakapan tersebut dan praktikkan dengan temanmu!  

ۡ

 َصَباُح النُ ْوِر. َما امْسَُك ؟
 

يِّ  ُد َصَباُح اخَلرْيِ يَالسَّ
! 

ْي حَيََْي. اَْهاًل َوَسْهاًل يَا اِبْ رَاِهْيُم!  ِامسِْ
 

ْي اِبْ رَاِهْيُم. َوَما امُسَك؟   ِامسِْ



 

 
 

ۡ

 أَنَا بَاِئٌع. َوَما ِمْهَنُتَك يَا اِبْ َراِهْيُم ؟
 

اَْهاًل ِبَك. َما ِمْهَنُتَك يَا 
 حَيََْي؟

ارِِع ِوجْيَايَا َرْقُم  َواينْ يفْ الشَّ ْوِق.1ُعن ْ . بَ ْييِتْ َقرِْيٌب ِمَن السُّ  
 

َواُنَك يَا  أَنَا َصَحايفٌّ. َما ُعن ْ
 حَيََْي؟

1000312َرْقُم َهاتِِفْي   

َواُنَك يَا اِبْ َراِهْيُم ؟  َوَما ُعن ْ
 

 َوَما َرْقُم َهاتِِفَك؟



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْسِجِد َهْل بَ ْيُتَك َقرِْيٌب ِمَن 
َ
؟امل  

 

َواينْ يفْ  ارِِع ُسْوِديْ ْرَمان رَ ُعن ْ ْقُم الشَّ
3.  

1008229َرْقُم َهاتِِفْي   
 

ْسِجِد. بَ يْ 
َ

يِتْ اَل، بَ ْييِتْ بَِعْيٌد ِمَن امل
ىَقرِْيٌب ِمَن 

َ
ف

ْ
ش

َ
ْست

ُ
.            امل

 َما َرْقُم َهاتِِفَك؟



 

 
 

 

 

 

 

 

Nah sahabatku, Setelah kalian membaca, agar 

lebih memahami bacaan diatas, jawablah pertanyaan 

dibawah ini !ۡ
 

ۡ  

 َما ِمْهَنُة حَيََْي ؟ .0
 َما ِمْهَنُة ِإبْ َراِهْيَم؟ .8
َوُن اِبْ رَاِهْيَم؟ .3  َما ُعن ْ
َواُن  .1  حَيََْي ؟َما ُعن ْ
 َما َرْقُم َهاِتِف اِبْ َراِهْيَم َوحَيََْي؟ .0

اَلَمِة.  َمَع السَّ
 

يَّارَُة  يَا اِبْ رَاِهْيُم، َجاَءِت السَّ
ِإىَل اللَِّقاءِ َوَسَأْذَهُب اآلَن.   



 

 
 

ۡ

 

Sekarang coba kalian Pasangkan percakapan dibawah 

ini sesuai teks percakapan yang telah dibaca! 

 

 أ  ب
. َرْقُم َهاتِِفْي 0

1008229 
 ِإىَل اللَِّقاءِ  .0 

اَلَمِة.8 . َمَع السَّ َما َرْقُم  .8  
 َهاتِِفَك؟

َواُنكَ  .3  . اَْهاًل ِبكَ 3  َما ُعن ْ
ارِِع ُسْوِديْ ْرَما1 ن . يفْ الشَّ

 3َرْقُم 
 . اَْهاًل َوَسْهاًل  .1 

 َما ِمْهَنُتكَ  .0  . أَنَا بَاِئعٌ 0
ۡ

ۡ

ۡ



 

 
 

ۡ َبة ۡۡۡ:اتلَْدر يَْبات  َناس  ۡالْم  ۡاْْل َمَلۡاْْلت َيَةۡب الََْك َمات  ْكم ل 
َ
ۡ!أ

Latihan : Lengkapilah kalimat berikut ini 

dengan kata yang sesuai !  

 .9َما.... بَ ْيِتَك؟ ... بَ ْييِتْ  .0

َوانُ   أ. َهاِتفُ   ج.َرْقمُ   ب.ُعن ْ

ارِِع َامْحَْد يَاينْ َرْقُم  .8  .2َما... َمْدَرَسُتَك؟ ... َمْدَرَسيِتْ يِفْ الشَّ

َوانُ   أ. َهاِتفُ   ج.َرْقمُ   ب.ُعن ْ

 .083202َما َرْقَم ...ىك؟ َرْقُم ....ىْي  .3

َوانُ   أ. َهاِتفُ   ج.مَنَْرةِ   ب.ُعن ْ

ارِِع َماَوْر. .1  .... ِديْ َواِنَك؟ ِديْ َواينْ يفْ الشَّ

َوانُ   أ. َما َرْقمُ   ج.َما الَِّذيْ   ب.َما ُعن ْ

0. 2 .... : 

 ج.مَثَانٌ   ب.َسْبعٌ   أ. ِستٌّ 



 

 
 

يَْفة ۡ ۡالوَظ  َۡصْفَحة 
Lembar Portopolioۡ

Tuliskan mufrodat atau kosa kata yang sulit dari cerita bhs Arab 

yang kamu baca! 

 اَلنَّْمَرةُ  َمْوُضْوُع اْلِكَتابِ  الُمْفَرَداتُ 
............................ ........................ 5. 
........................... ........................ 1. 
........................... ........................ 0. 
........................... ........................ 0. 
........................... ........................ 1. 
........................... ........................ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

 تَ ْوِقْيُع الَواِلدِ  تَ ْوِقْيُع اأْلُْسَتاذِ 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 اَلدَّْرُس الَخاِمسُ 
 ُاْسَرِتيْ 

Pelajaran 5 

Keluargaku 

 

etiap anggota keluarga harus memahami anggota keluarga 

lainnya agar bias hidup berbahagia.  

 Dalam sebuah 

keluarga ada seorang 

ayah, seorang ibu, 

dan anak-anak. Nah, 

perhatikan keluarga 

kalian di rumah !. 

selain ayah dan ibu, 

apakah kalian juga 

memiliki saudara laki-

laki dan saudara 

perempuan? 

   

S 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ة ۡ   ْْسَ
 
اۡل

 

ة ۡ   ْْسَ
 
اۡل

 ۡ
ة ۡ ْْسَ

 
اۡل

 

ة ۡ  ْْسَ
 
اۡل  



 

 
 

 

  

 

Haii, ini keluargaku 

Dan bacalah ceritaku 

Ayah 

Ibu 

Kakak 

Kakak 

ِبي 
َ
ٌن َس َح  هُ ُم ْس اِ أ  

ْي  ِ
م 
ُ
  َهاُم ْس اِ أ

ٌ
ُمْوَدة

ْ
 َمخ

ِتْي 
ْ
خ

ُ
  َهاُم ْس اِ أ

ٌ
َدة  َسِعْي

ِخْي ِاْسُمُه ِإْسَماٍعُل 
َ
 أ

 
ٌ
اِطَمة

َ
 ِاْسِمْي ف

ْسَرِتْي 
ُ
 أ

here 



 

 
 

 

 

 

Sebelum mulai membaca cerita bahasa  

Arab, mari kita  hafalkan kosa kata  

berikut ini !, dengarkan dan tirukan bacaan gurumu ! 

 

 

Hafalkan Mufradat berikut ini ! 

Keluarga ٌّ
ٌ
ْسِرة

ُ
َسٌرٌّ ا

ُ
 .5 ج ا

Bapak/ Ayah ٌٌّب ج آَباٌء، َواِلٌد
َ
 .1 ا

Ibu ٌّ
ٌ
ة

َ
َهاٌت، َواِلد مَّ

ُ
مٌّ ج ا

ُ
 .0 ا

Anak laki-laki ٌٌّد
َ

ْوَل
َ
ٌد ج ا

َ
ٌَّول

اءٌٌّ
َ
ْبن

َ
 ِاْبٌن ج ا

0. 

Anak perempuan ٌِّئُد
َ

 ج َوَل
ٌ
ة

َ
ٌَّوِلْيد

اٌتٌّ
َ
 ج َبن

ٌ
ة

َ
 ِاْبن

1. 

Kakek ٌٌّاد
َ
ْجد

َ
 .0 َجدٌّ ج أ

Nenek  ج 
ٌ
ة اٌتٌَّجدَّ  .0 َجدَّ

Saudara perempuan ٌّ
ٌ
َوة

ْ
 ج  ِاخ

ٌ
خ

َ
 .0 ا

Saudara laki-laki ٌَّواٌت
َ
خ

َ
ٌت ج ا

ْ
خ

ُ
 .3 ا

ْفَرَدات ۡ ۡالم 
Kosa Kata 



 

 
 

Paman (saudara laki-

laki ayah) 
ْعَمامٌٌّ

َ
 .59 َعمٌّ ج ا

Paman (saudara laki-

laki ibu) 
َواٌلٌّ

ْ
خ

َ
اٌل ج ا

َ
 .55 خ

Bibi (saudara 

perempuan ayah) 
اٌتٌّ  ج َعمَّ

ٌ
ة  .51 َعمَّ

Bibi (saudara 

perempuan ibu) 
ٌتٌّ

َ
اَل

َ
 ج خ

ٌ
ة

َ
ال

َ
 .50 خ

Suami  ٌَّواٌج
ْ
ز

َ
ْوٌج ج ا َ

 .50 ز
Istri ٌّْوَجاٌت َ

 ج ز
ٌ
ْوَجة َ

 .51 ز
Foto/ gambar ٌّج ُصَوٌر 

ٌ
ٌُّصْوَرة 50. 

 

 

 

ۡ

 

ۡ

 

ۡ

Ibu dari ayah atau bunda kita dipanggil nenek. 

Kita semua menyayanginya karena tanpa nenek, 

kita tidak pernah ada 



 

 
 

ۡ
 

 

 

 

لْق َراَءة ۡاَۡ  
 

Membaca 

 ِاْسِمْي َفاِطَمٌة.

ةِ َأنَا تِْلِمْيَذٌة ِفْي الَمْدَرَسِة ااِلْبِتَدائِيَّ   



 

 
 

 

 

 

  

 

َهِذِه قَ ْريَِتْي َوَهَذا 
 بَ ْيِتيْ 

اُْنظُْر تِْلَك الصَُّور! 
 تِْلَك ُاْسَرِتيْ 



 

 
 

 

 

  

 

 

َذِلَك أَِبْي . ِاْسُمُه َحَسٌن 
َوأَنَا ِابْ َنُتُه. ُهَو يَ ْعَمُل ِفْي 

الُمْسَتْشَفى لِتُ َعاِلَج 
 الَمْرَضى.  

َهِذِه أُمِّْي ِاْسُمَها  
َمْحُمْوَدُة َوأَنَا ِابْ َنتُ َها ِهَي 

 رَبَُّة اْلبَ ْيِت.

َلةٌ   ِهَي َجِمي ْ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

آُكُل طََعاًما َمَع 
 أُمِّْي 

َوُأَساِعُد أُمِّْي ِفْي 
 الَمْطَبحِ 

ِهَي تُ َعلُِّمِنْي ِقَراَءَة 
ةً ِهَي تُ َعلُِّمِنْي ِكَتابَ  اْلُقْرآنَ   



 

 
 

 

  

 

 

 

 

ل  أُمِّْي تُ َقب ِّلُِنْي ُكلَّ لَيْ   

اِهَي تُ َعلُِّمِنْي ُدَعاءً  ِهَي تُ َعلُِّمِنْي  
 َأْخاَلقًا َكرِْيَمةً 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َذِلَك َأِخْي. ِاْسُمُه ِاْسَماِعْيُل 
َواَنَا ُأْخُتُه ُهَو ُمَهْنِدٌس. ٌهَو 

 يَ ْبِنى الَمَبانْي ِفْي َمِديْ َنِتَنا

َدٌة َسِعيْ  َوتِْلَك ُأْخِتْي ِاْسُمَها
َوأَنَا ُأْختُ َها. ِهَي تِْلِمْيَذٌة ِفْي 

 اْلَمْدَرَسِة اْلَعالَِيِة.

ُهْم ُاْسَرِتْي َنْحُن 
 نَِعْيُش ِبُكلِّ َسَعاَدة  



 

 
 

 

Nah sahabatku, Setelah kalian membaca, agar lebih 

memahami bacaan diatas, jawablah pertanyaan 

dibawah ini !ۡ
 

 

؟ .0
ُ
اِطَمة

َ
ِبْي ف

َ
 َما اْسُم أ

؟ .8
ُ
اِطَمة

َ
ِبْي ف

َ
ا َيْعَمُل أ

َ
 َماذ

َها؟ .3 مُّ
ُ
ْعَمُل أ

َ
ا ت

َ
 َماذ

؟ .1
ُ
اِطَمة

َ
ِخْي ف

َ
 َما اْسُم أ

َعاِلَيِة؟ .1
ْ
ْدَرَسِة ال

َ ْ
 ِفْي امل

ٌ
ة

َ
ِمْيذ

ْ
ِتْي ِتل

َّ
  َمِن ال



 

 
 

ۡ
 

Coba ingat- ingat kembali kosa kata bahasa Arab 

yang telah kamu hafalkan, ! 

ۡ
Arti Huruf 

kunci 
Mufradat No 

............................... Aۡ ٌب ج آَباٌء، َواِلٌدٌّ
َ
 .5 ا

............................... Iۡ ٌّ
ٌ
ة

َ
َهاٌت، َواِلد مَّ

ُ
مٌّ ج ا

ُ
 .1 ا

............................... ALۡ دٌٌّ
َ

ْوَل
َ
ٌد ج ا

َ
 .0 َول

............................... Pۡ ْعَمامٌٌّ
َ
 .0 َعمٌّ ج ا

............................... Bۡ اٌتٌّ  ج َعمَّ
ٌ
ة  .1 َعمَّ

............................... SLۡ ٌّ
ٌ
َوة

ْ
 ج  ِاخ

ٌ
خ

َ
 .0 ا

............................... SPۡ َواٌتٌّ
َ
خ

َ
ٌت ج ا

ْ
خ

ُ
 .0 ا

............................... Sۡ َواٌجٌّ
ْ
ز

َ
ْوٌج ج ا َ

 .0 ز
............................... Iۡ ْوَجاٌتٌّ َ

 ج ز
ٌ
ْوَجة َ

 .3 ز
............................... Fۡ  ج ُصَوٌرٌّ

ٌ
ٌُّصْوَرة 59. 

 

  



 

 
 

  

Di pagi yang cerah ini, aku 

berjalan-jalan dengan Ibuku, 

ditengah jalan, kami bertemu 

dengan ibu temanku,namanya Bu 

Maryam. Seperti biasanya Ibu dan 

Bu Maryam saling mengucap salam, 

lalu mereka saling bercakap-cakap. 

Ingin tahu apa yang mereka 

bicarakan ? 

Penasaran? 

Ikuti dan baca cerita kami !^^ 



 

 
 

 

 

Baca teks percakapan dibawah ini dengan temanmu di depan 

kelas !ۡ

ۡ

ۡ
 

َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم. ِمْن 
 اَْيَن أَْنِت يَا َمْرَيٌم؟

 اَلسَّاَلُم َعَلْيُكمْ 



 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

أَنَا ِمَن السُّْوِق. َهْل 
 نَ َعْم َذِلَك بَ ْيِتيْ  َذِلَك بَ ْيُتَك؟

 َمْن َذِلَك َوَمْن تِْلكَ 
 ِفْي اْلُبْسَتاِن؟

َوتِْلَك َذِلَك َجدِّْي 
 َجدَِّتيْ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟َوأَْيَن َسِعْيَدُة، بِْنُتكِ   ِهَي ِفْي اْلَمْطَبِخ.  

َهْل َذِلَك َأُخْوِك 
 يَاَمْحُمْوَدُة؟

َخاِلْي. َأِخْي اَل، ُهَو 
 ِفي اْلَمْزَرَعِة.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌح؟ ٌح. ُهَو  َهْل ُهَو َفالَّ نَ َعْم، ُهَو َفالَّ
 يَ ْزرَُع اْلَخْضَراَواِت.

َعْفًوا يَا َمْحُمْوَدُة، 
َسَأْرِجُع ِإَلى اْلبَ ْيِت. ِإَلى 

 َمَع السَّاَلَمِة! اللَِّقاءِ 



 

 
 

Nah sahabatku, Setelah kalian membaca, agar lebih 

memahami bacaan diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini ! 

 

 َمْن يفْ اْلُبْسَتاِن؟ .0
 أَْيَن ِإمْسَاِعُل؟ .8
 َوأَْيَن َسِعْيَدُة؟ .3
 ما اْسُم اِْبُن حَمُْمْوَدَة؟ .1
 َأِخْي حَمُْمْوَدَة؟َما ِمْهَنُة  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
ُ

ْدِرْيَبات
َ
ِة   :ٌّالت

َ
ُجْمل

ْ
 ال

َ
 )ص( َبْعد

َ
ْع َحْرف

َ
ض

ِة 
َ
ُجْمل

ْ
 ال

َ
 )خ( َبْعد

َ
ِحْيَحِة َوَحْرف الصَّ

ِة!
َ
ِطْيئ

َ
 الخ

Tulislah huruf (ص)ۡ  dalam kurung dibelakang kalimat 

yang benar dan huruf ۡ(خ)  dibelakang kalimat yang salah!  

ْزَرَعِة  .0
َ
ِخْي ِفْي امل

َ
 )....(    أ

ٌح  .8
َّ

ال
َ
 ُهَو ف

ٌ
ْو َمَحُمْوَدة

ُ
خ

َ
 )....(   أ

َبِخ  .3
ْ
ط

َ
 ِفْي امل

ٌ
 )....(   َسِعْيَدة

ْوِق  .1  ِفْي السُّ
ٌ
 )....(   َمْحُمْوَدة

ْوِق  .0  ِمَن السُّ
ٌ
 )....(   َسِعْيَدة

ۡ

 

ۡ

ۡ 

 



 

 
 

 

ۡ َبة ۡۡۡ:اتلَْدر يَْبات  َناس  ۡالْم  ۡاْْل َمَلۡاْْلت َيَةۡب الََْك َمات  ْكم ل 
َ
ۡ!أ

Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang 

sesuai !  

 .... َأِخْي ِامْسُُه ِامْسَاِعْيلُ  .3

 أَْنتَ ج.  ُهوَ ب.  ِهيَ أ. 

ارِِع ُسْوِدْرَماْن. .1  .... ُأْخيِتْ بَ ْيُتِك يفْ الشَّ

 أَنْ ُتمْ ج.  أَْنتَ ب.  أَْنتِ أ. 

 .... َزْوُج َصِدْيِقيْ  .0

 نَاج.أَ   ب.أَْنتَ   أ. أَْنتِ 

َرُة. .0  .... َزْوَجُة ُعَمَر ِامْسَُها ُمِني ْ

 أَْنتَ ج.  ُهوَ ب.  ِهيَ أ. 

 .... اِبْ ُنَك َوأَْنَت َأيبْ  .2

 ج.أَْنتَ   ب.ُهوَ   أ. ِهيَ 



 

 
 

يَْفة ۡ ۡالوَظ  َۡصْفَحة 
Lembar Portopolioۡ

Tuliskan mufrodat dalam bahasa Arab dan cara membacanya! 

 

 اَلنَّْمَرةُ  الُمْفَرَداتُ  الِقَراَءةُ 
Al- abbu/ al - ab  ُّ5 َاأْلَب. 

  1. 
  0. 
  0. 
  1. 
  0. 
  0. 

 

 

 

  

 

 

 تَ ْوِقْيُع الَواِلدِ  تَ ْوِقْيُع اأْلُْسَتاذِ 
  



 

 
 

Catatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 اَلدَّْرُس السَّاِدسُ 
 اأُلْسَرُة ِفْي البَ ْيتِ 

Pelajaran 6 

Keluarga di Rumah 

 

  

K 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

ۡ ْۡاْْلَيْت  ِف  ةۡ  ْْسَ
 
اۡل

 

 ۡ ْۡاْْلَيْت  ِف  ةۡ  ْْسَ
 
اۡل

  

ۡ ْۡاْْلَيْت  ِف  ةۡ  ْْسَ
 
اۡل

 

  

ۡ ْۡاْْلَيْت  ِف  ةۡ  ْْسَ
 
اۡل  



 

 
 

 

 

 

 

 

Sebelum mulai membaca cerita bahasa  

Arab, mari kita  hafalkan kosa kata  

berikut ini !, dengarkan dan tirukan bacaan gurumu ! 

 

 

Hafalkan Mufradat berikut ini ! 

Di ْۡ  .5 ِف 
Ruang tamu ۡ اْْل ل وْس  ْرفَة   .1 غ 
Dapur  ۡ0 الَْمْطبَخ. 
Ruang belajar ۡ َذاَكَرة ۡالْم  ْرفَة   .0 غ 
Ruang makan  ۡۡاالَْكل ْرفَة   .1 غ 
Ruang tidur  ۡۡانلذوْم ْرفَة   .0 غ 
Pembantu (laki-laki) ٌۡ0 َخاد م. 
Pembantu (perempuan) ٌۡ0 َخاد َمة. 

ْفَرَدات ۡ ۡالم 
Kosa Kata 



 

 
 

Ibu rumah tangga  ۡۡاْلَيْت  .3 َربذة 
Menjaga َۡحَرَس-ۡۡ  .59 ََيْر س 
Waktu luang ٌۡ55 فََراغ. 
Libur ٌْۡطلَة  .51 ع 
Kesulitan ٌَۡة ْشَك   .50 م 
Membantu َۡ50 ي َساع دۡ ۡ-َساَعد. 
Menjemur َۡۡشَمَس-ۡۡ  .51 يَْشم س 
Meminumkan ۡ50 ي ْْش ب ۡۡ-اَْْشََب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ْوَزانۡ  ۡر  ه  وَۡ. ۡا ْسم  يٌْذۡت لْمۡ  ه 
َْته دٌۡ  ُم 

ۡ اب ع  ۡالرذ ْۡالَْفْصل  ۡت لْم يٌْذِۡف  ْوَزان  ر 
ِة م َنۡالَْمْدرََسة ۡاال بْت دَۡ ۡاِئيَّ
وْم َي ة ۡاۡل ْسََلم يذة ۡ ۡ. اْْل ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لْق َراَءة ۡاَۡ  
 

Membaca 

ۡ وَْسه  ۡد ر  ْوَزان  ۡر  ي َذاك ر 
ۡم َنَْۡلَْظًةۡ ْوع  َبْعَدۡر ج 

.الَْمْدرََسة ۡ  



 

 
 

ْْيَةۡ  َهاَۡخد  ْخٌتَۡكبْْيَةٌۡا ْسم 
 
ۡأ ْوَزان  ْۡ. ل ر  ْۡ ِف  ِۡۡف  ْوَزان  ۡر  ي َذاك ر  فََراغ هۡ 

تۡ  َ ۡالْم ْشلِك  َهاَۡعن  ْْيََةَۡوي َساع د  َۡمَعَۡخد  وَْسه  ْۡ.د ر  ِۡف  َماۡي َدار َسان  ه 
َذاَكَرة ۡ الْم  ْرفَةۡ    غ 

 

 

 

ۡ ه  ْيق  َۡمَعَۡصد  ْوَزان  ۡر  ج  َوَيْخر 
ۡ ۡيَْرَتَعان  إ ََلۡالْب ْسَتان 

 .َوَيلَْعَبانۡ 

 

 

 



 

 
 

 

 

زَْهاٌرۡ
َ
ْشَجاٌرَۡوأ

َ
ْيَقة ۡأ ْۡاْْلَد  ِف 

َتَنو  َعةٌۡ  ۡ.م 
ْۡالَْمَساء ۡۡ ِۡف  ْوَزان  ۡر  ع  َوَيرْج 
ۡ يَْكُك   َۡوَبْعَدهۡ  إ ََلۡاْْلَيْت 

ۡ ْخت ه 
 
ۡوأ ه  مُّ

 
َۡمَعۡأ ۡاخل ْْبَ ِف 

ْكلۡ 
َ
اۡل ْرفَةۡ   غ 

 

ۡ م  َْقد  ب ْوه ۡتل 
َ
َۡمَعۡأ ْزَزان  ۡر  َْۡيْل س 

ۡ اْْل ل س  ْرفَةۡ  ْۡغ  ة ِۡف  ۡ.الْق صذ

يَْطةٌۡ ََۡعئ لٌَةۡنَش  ْوَزان  ۡر  ة 
ََۡعئ لَ

َۡسَعاَدةٍۡ  
ل  ۡب ك  ۡ.َوتَع يْش 

 

 



 

 
 

 

Nah sahabatku, Setelah kalian membaca, agar lebih 

memahami bacaan diatas, jawablah pertanyaan 

dibawah ini !ۡ
 

 أَْيَن َيْدُرُس ُرْوَزاُن؟ .0
 َماَذا يَ ْفَعُل ُرْوَزاُن أِلُْخُتُه؟ .8
ُه َوُأْخُتُه؟ .3  َهْل يَْأُكُل ُرْوَزاُن َمَع أُمُّ
 َماَذا يَ ْفَعُل ُرْوَزاُن يفْ ُغْرَفِة احَلديْ َقِة؟ .1

َز؟ .0  أَْيَن ُرْوَزاُن يَْأُكُل اخلُب ْ

ۡ َبْعَدۡاْْل ْملَةۡ ۡ(ص)َضْعَۡحرَْفۡۡ :ۡاتلَْدر يَْبات 
وََحرَْفۡ يَْحةۡ  ح  َبْعَدۡاْْل ْملَةۡ ۡ(خ)الصذ

يَْئة ۡ  !اخَلط 

Sekarang tulislah huruf (ص)ۡ  dalam kurung dibelakang kalimat 

yang benar dan huruf ۡ(خ)  dibelakang kalimat yang salah !  

 )....(    ُرْوزَاُن طَِبْيٌب. .5
 )....(   ُرْوزَاُن ِفْي اْلَفْصِل الرَّاِبعِ  .1
 )....(   ُرْوزَاُن تِْلِمْيٌذ َكْساًل  .0



 

 
 

 )....( َيْدُرُس ُرْوزَاُن َمَع ُأْخِتِه ِفْي اْلَفَراغِ  .0
 )....( ُرْوزَاُن َيْدُرُس ِفْي ُغْرَفِة الُمَذاَكَرةِ  .1

 

ۡ ۡۡۡ:اتلَْدر يَْبات  ْلَۡبْْيَ ۡص  ْۡالََك َمات  ْۡالَْمْعََنِۡف  ِۡف  تََشاب َهةۡ  ۡالْم 
ْۡ ۡاتلذاَل  ۡۡ!ۡاْْلَْدَول 

Buatlah garis yang menghubungkan kalimat-kalimat 

yang searti pada kolom di bawah ini!. 

 أ  ب
 َأَعانَ  .0  َواِلَدةٌ . 0
 َأبٌ  .2  َعاِفَيةٌ . 8
 أُمٌّ  .9  َساَعدَ . 3
 َعائَِلةٌ  .1  َواِلدٌ . 1
ةٌ  .01  ُأْسَرةٌ . 0  ِصحَّ

 

  



 

 
 

 

Coba ingat- ingat kembali kosa kata bahasa Arab 

yang telah kamu hafalkan, ! 
 

 

 

 

 

Arti Huruf 
kunci 

Mufradatۡ No 

.................... RTۡ ۡ اْْل ل وْس  ْرفَة   .5 غ 

.................... Mۡ ۡۡ-َحَرَسۡ  .1 ََيْر س 

.................... RTۡ ۡانلذوْمۡ  ْرفَة   .0 غ 

.................... RMۡ ۡاالَْكلۡ  ْرفَة   .0 غ 

.................... Dۡ  .1 الَْمْطبَخۡ 

.................... RBۡ َذاَكَرة ۡ ۡالْم  ْرفَة   .0 غ 

.................... Pۡ  .0 َخاد َمةٌۡ

.................... Mۡ  .0 ي َساع دۡ ۡ-َساَعدَۡ

.................... Mۡ ۡۡ-َحَرَسۡ  .3 ََيْر س 

.................... IRTۡ ۡاْلَيْتۡ  َۡربذة  59. 



 

 
 

 

 

 

ۡ ۡۡۡ:اتلَْدر يَْبات  ۡاْْل َمَلۡاْْلت َيَةۡب الََْك َمات  ْكم ل 
َ
أ

َبة ۡ َناس  ۡ!الْم 
Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang 

sesuai ! 

 َن اْلَمدءَرَسِة.أِلَنَُّه.....بَ ْعَد ُرُجْوِعِه مِ ُرْوَزاُن تِْلِمْيٌذ جُمَْتِهٌد  .0

يَ َناُم ج. يَ ْلَعُب َمَع َأْصِدَقائِهِ ب.  يَُذاِكُر ُدُرْوَسهُ أ. 
ْومِ   يفْ ُغْرَفِة الن َّ

 ....يَُذاِكُر ُرْوَزاُن .. .2

 ُدُرْوِسهِ ج.  ُدُرْوَسهُ ب.  ُدُرْوَسَهاأ. 

ۡإ ََلۡ .9 ه  ْيق  َۡمَعَۡصد  ْوَزان  ۡر  ج   .......ََيْر 

يَّارَةَ أ.   اْلَمْدَرَسةِ ج.  اْلُبْسَتانِ ب.   السَّ

1. ۡ ْزَزانۡ َْيْل س  ۡۡر  م  َْقد  ب ْوه ۡتل 
َ
ْۡاَمَعۡأ ِف  ةۡ   .......لْق صذ

ْومِ ب.  ُغْرَفِة اجْلُُلْوسِ أ.  ْطَبخِ ج. ُغْرَفِة الن َّ
َ

 امل



 

 
 

01. ۡ ْوَزان  ۡر  ْخت 
 
أ  ۡ ه ..........َهذ 

ْْيَةۡ   .َخد 

هِ ب.  ِامْسُهُ أ.   ِامْسَُهاج. ِامسِْ

 
 

 

Praktekkan cara membaca berpasangan dengan temanmuۡ

َمَعۡ َۡعم  هۡ  َبيْت  ب َناءۡ   ۡ ۡب ا ََعَدة وْم  َوَۡيق  ٌدۡر ْضَواَنَۡوه  َمذ َزاَرُۡم 
ۡۡ.اْلَخر يْنَۡ

Muhammad mengunjungi Ridwan yang sedang bekerja bakti 

memperbaiki rumah pamannya 

 

 

 

مْۡ َۡعلَيْك  ََلم  ۡاَلسذ

ۡ َۡورَْْحَة  ََلم  ۡالسذ م  وََعلَيْك 
 .اّللذ ۡ



 

 
 

ۡ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ۡيَار ْضَوانۡ  ۡل َمْنَۡذل َكۡاْْلَيْت 

ْۡ ۡل َعم   ۡۡ.َذل َكۡاْْلَيْت  ه  ا ْسم 
ۡف يَْها َْحَْدانۡ  ۡانلذاس  ۡ؟ل َماَذاَْۡيَْتم ع 

ب َناء َۡذل َكۡ  ۡ ْوَنۡب إ ََعَدة ْوم  ْمَۡسَيق  ه 
 اْْلَيْت ۡ

ۡ ۡاْسَتْهلََكۡاْْلَيْت  ۡ؟َهل 

َنةۡ  ْۡالسذ يَْمٌةِۡف  يذٌةَۡعظ  رْض 
َ
َۡزلَْزلٌَةۡأ َصابَه 

َ
َنَعْمۡأ

َية ۡ  الَْماض 
ۡ َكۡيَار ْضَوان  َۡعمذ ۡت ع ْْي  َهل 

ْۡۡ؟ َۡوَۡكَذل َكََۡعئ لَِت  ْ َۡعم   ع ْْي 
 
 َنَعْمۡأ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َۡعم  َكۡاْْلنََۡهْلۡ َْۡبيْت  ۡ؟ََعئ لَت َكِۡف 

ۡ ْ َۡعم   َْۡبيْت  ْمِۡف   اْْلنََۡنَعْمۡه 

َناكَۡ ۡ؟َماَذاَۡيْعَمل ْوَنۡه 

اۡ مذ
َ
َۡمَعۡاْْلَخر يَْنَۡوأ ب َناء ۡاْْلَيْت   ۡ ْۡب إ ََعَدة ِب 

َ
ۡأ وْم  َيق 

ۡ ف  ۡت َنظ   ْ ْخِت 
 
َۡوأ ْۡالَْمْطَبخ  ِۡف  َۡفَتْطَبخ  ْ ّم  

 
أ

َكۡيَار ْضَوانۡ  .الَْمْطَبخَۡ َۡعمذ ۡ؟ل َماَذاۡت ع ْْي 

ْسل م ْْيَۡ ۡالْم  ٌبَۡبْْيَ َنَۡواج  ۡاتلذَعاو  نذ
َ
 ۡل 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ۡاّللذ ۡ ْول  ۡرَس  َۡماۡإِنَّ : ل َقْول  ۡالَْعبْد  َْۡعْون  ِۡف  َ اّللذ
يْه ۡ خ 

َ
ۡأ َْۡعْون  ِۡف  ۡۡ.َداَمۡالَْعبْد  إ َذْنَۡهيذاۡنَْذَهب 

ْۡ َۡعم   ْ  ۡۡ!إ ََلۡبَيِْت 

ۡ.َحَسًناۡيَاۡر ْضَوانۡ 



 

 
 

 

ۡ ت َيةۡ  ۡ:ۡاتلَْدر يَْبات 
َ
اۡل ۡااْلَْسئ لَةۡ  ْبَۡعن  ج 

 
ۡ !أ

   Jawablah pertanyaan berikut ini!  

 ؟مَحَْدانَ َمااْسُم َعمِّ  .0
 ِلَماَذا ِاْستَ ْهَلَك اْلبَ ْيُت؟ .8
 َماَذا يَ ْفَعُل النَّاُس بَ ْيِت مَحَْداَن؟ .3
ُه يفْ ِإَعاَدِة بَِناِء اْلبَ ْيِت؟ .1  َهْل َأَعاَن ِرْضَواُن َعمَّ
ْي يفْ البَ ْيتِ  .0 ُب لِْلُمْسِلِم اآلَخِر؟يَ ْعَمُل أُمِّ  َهْل جيَِ

 

 

 

 

 

 



 

 
 

يَْفة ۡ ۡالوَظ  َۡصْفَحة 
Lembar Portopolioۡ

Tuliskan Judul cerita bhs Arab yang pernah kalian baca dan 

suruhlah temanmu menyimaknya! 

Nama Teman Judul Cerita  ُاَلنَّْمَرة 
َرا  .5 اأْلُْسَرة ِفي ْ

............................ ....................... 1. 

............................ ....................... 0. 
............................ ....................... 0. 

............................ ....................... 1. 

............................ ....................... 0. 

............................ ....................... 0. 
 

 

 

  

 

 

 

 تَ ْوِقْيُع الَواِلدِ  تَ ْوِقْيُع اأْلُْسَتاذِ 
  



 

 
 

Catatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Latihan Ulangan Semester II 

 َتْمرِيْ َناتٌِلْلَمْرَحَلِة الثَّانِيَِّة لِْلَفْصِل الرَّاِبعِ 

ى َحْرِف أ،ب،ج، َأْو د َأَماَم َعلَ  (X)َضْع َعاَلَمَة الضَّْرِب  .أ
 ِإَجابَة !َأَصحِّ 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf ،أ،ب،ج atau  untuk  د 

jawaban yang benar! 

َوانُُه يفْ َشارِِع َماَواْر َرْقُم  .0 . َمْعىَن َكِلَمِة "َشارِِع" يفْ َهِذِه 8ُعن ْ
 اجلُْْمَلِة.....

 Sekolahج. Jalanأ.
 Teleponد. Tamanب.

َمْعىَن َكِلَمِة"َهاِتِف" يفْ َهِذِه  1088110َرْقُم َهاتِِفِه  .8
 اجلُْْمَلِة........

   Sekolahج. Jalanأ.
   Teleponد. Tamanب.

 
 

 

   



 

 
 

َواينْ يفْ َشارِِع ُسْوِدْرَماْن َرْقُم  .3  .8.....ُعن ْ

َواُنكَ  أ. َما ِمْهَنُتكَ   ج. َما ُعن ْ
 د.َما َرْقُمكَ  ب. َما ِهَوايَ ُتكَ 

 .3بَ ْييِتْ  ..... بَ ْيِتَك؟ َرْقمُ  .1

َوانُ  أ. َما ِمْهَنةُ   ج. َما ُعن ْ
 د. َما َرْقمُ  ب. َما ِهَوايَةُ 

 يَا َحَسُن َما َرْقُم ....ىَك؟ َرْقُم ....ىيْ  .0

 ج. َسيَّارَةِ  أ.َهاِتفِ 
 د. َمْدَرَسةِ  ب. بَ ْيتِ 

 .01َمْكَتُب اْلرَبِْيِد يفْ .... بَ ْهاَلَواْن َرْقُم  .0

 ج.َمْكَتبِ  أ.ِديْ َوانِ 
 د.َشارِعِ  ب.نَ ْهرِ 

ارِِع ُجْوَواْنَدا.... .2 ْيَدلِيَُّة يفْ الشَّ  .1الصَّ

 ج.َرْقمِ  أ.حَمَطَّةِ 
 د.َشارِعِ  ب.زَُقاقِ 

َواينْ يفْ ......... .9 َواُنِك؟ ُعن ْ  َما ُعن ْ



 

 
 

ارِِع َكاْرتِْييِنْ  أ. اْلبَ ْيتِ   ج.الشَّ
َناِء بَ ْهاَلَوانَ  ب.اْلَمْدَرَسةِ   د.ِمي ْ

 ......َواِحَدٌة:  .1

 8ج. 1أ. 
 0د. 3ب.

01. 1 ..... : 

 ج.مَثَانٌ  أ. َعَشرٌ 
 د.َسْبعٌ  ب.ِتْسعٌ 

 َما يِْأيتْ َأْعَضاُء اأُلْسَرِة........ .00

 ج.َأخٌ  أ. َصِدْيقٌ 
 د.َصاِحبٌ  ب .ُأسَتاذٌ 

 َأُخ اأَلِب : ...... .08

 ج.َخالٌ  أ. َعمٌّ 
ةٌ   د.َخأَلةٌ  ب.َعمَّ

 َأُخ اأْلُمِّ:..... .03

 ج.َخالٌ  أ. َعمٌّ 



 

 
 

 د.َخاَلةٌ  ب.َعّمةٌ 
 ُهَو َأِخْي ....... ِإمْسَاِعْيُل. .01

 ج.ِامْسُكَ  أ. ِامْسَُها
 د.ِامْسُكِ  ب.ِامْسُهُ 

يِتْ ..... يفْ الَقْريَةِ  .00  ِهَي َعمَّ

 ج.بَ ْيُتكَ  أ. بَ ْيتُ َها
 د.بَ ْيُتكِ  ب.بَ ْيُتهُ 

 ُهَو ....... ِامْسُُه زََكرِيَّا. .00

يِتْ  يْ  أ. َعمَّ  ج.َجدِّ
يتْ  ب.َخاَليِتْ   د.َجدَّ

 ِهَي ........ ِامْسَُها َمْرمَيُ. .02

يْ  يْ  أ. َعمِّ  ج.َجدِّ
يتْ  ب.َخايلْ   د.َجدَّ

 َما......؟ أَنَا ِإْلَياُس. .09

 ج.بَ ْيُتكَ  أ. ِامْسُكَ 
 د. بَ ْيُتكِ  ب.ِامْسُكِ 



 

 
 

 َما....؟ أَنَا زَِكيَُّة. .01

 ج.بَ ْيُتكَ  أ. ِامْسُكَ 
 د. بَ ْيُتكِ  ب.ِامْسُكِ 

81. .  يَا َصاِلُح، َهْل َهَذا أَبُ ْو .....؟ نَ َعْم. ُهَو َأيبْ

 ج.ىكَ  أ. ىهُ 
 د. ىكِ  ب.ىَها

رٌَة. .80  ِلُسَلْيَماَن ...... َصِغي ْ

 ج.بَ ْيُتكَ  أ. ِامْسُكَ 
 د. بَ ْيُتكِ  ب.ِامْسُكِ 

اَحِة. .88  تَ ْغِسُل اأْلُمُّ َماَلِبَس الَعائَِلِة، َواأْلَُب .....يفْ السَّ

ُخهُ  أ.يُ َنظُِّفَها  ج.يُ َوسِّ
 د. مُيَرُِّضهُ  ب.َيْشُمُسَها

 َهَذا ُسَلْيَماُن َوَهَذا .... ِامْسُُه زََكرِيَّا. .83

َها  ج.أَبُ ْوَها أ. أُمُّ
هُ   د. أَبُ ْوهُ  ب.أُمُّ

 َهَذا ُسَلْيَماُن َوَهِذِه .... ِإمْسَُها َصاِفَيُة. .81



 

 
 

هُ   ج.أَبُ ْوهُ  أ. أُمُّ
َها  د. أَبُ ْوَها ب.أُمُّ

 َسَلَمُة َوَهَذا .... ِامْسُُه ُسَلْيَماُن.َهِذِه  .80

 ج.َأُخْوهُ  أ. َأِخْيِهمْ 
 د. َأُخْوَها ب.َأُخْوُهمْ 

 ِلَسَلَمَة َعمٌّ .... مَحَْداُن. .80

 ج.ِامْسُكَ  أ. ِامْسُهُ 
 د. ِامْسُكِ  ب.ِامْسَُها

 ُأْخُت اأَلبِّ :....... .82

 ج.بَ ْيُتكَ  أ. ِامْسُكَ 
 د. بَ ْيُتكِ  ب.ِامْسُكِ 

 ُأْخُت اأَلمِّ :........ .89

 ج.بَ ْيُتكَ  أ. ِامْسُكَ 
 د. بَ ْيُتكِ  ب.ِامْسُكِ 

ْي. ِاْسَتِهَلَك.......يفْ َزْلَزَلٍة َعِظْيَمٍة. .81  ُهَو َعمِّ

 ج.بَ ْيُتكَ  أ. بَ ْيُتهُ 



 

 
 

 د. بَ ْيُتكِ  ب.ِامْسُكِ 
ْي. ِامْسُُه ُعْثَماُن. .31  ......َجدِّ

 ج.أَْنتَ  أ. ِهيَ 
 د. أَْنتِ  ب.ُهوَ 

 تَ ْرِجِم اْلُجْمَلَة اْْلتَ َيَة ِإَلى اللَُّغِة اإلْنُدْونِْيِسيَِّة! .ب
B. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa 

Indonesia! 

ْدَرَسِة. .0
َ

 بَ ْييِتْ َقرِْيٌب ِمَن امل
َواُنَك يَا َسامِلُ؟ .8  َما ُعن ْ
ارِِع ُسوَمْطَرْة َرْقُم  .3 َواينْ يفْ الشَّ  .2ُعن ْ
أرِِع ِعرِيَاْن َرْقُم ُعن ْ  .1  .0َواُن اأْلُْسَتاِذ َعْبُد الرَِّحْيِم يِفْ الشَّ
 َهْل ِهَي َأُخْو ُسَلْيَمانَ  .0
 

 ِجِم اْلُجْمَلَة اْْلتَِيَة ِإَلى اللَُّغِة الَعَربِيَِّة!رْ ت َ  .ج
C. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa 

Arab! 

1. Itu Hamzah. Rumahnya di Jalan Sukarno Nomor 10. 

2. Berapa nomor telepon kantor pos? 

3. Apakah rumah Hakim di dekat pasar? 

4. Masjid an –Nur ada di Jalan Sumatra Nomor 9. 

5. Ia pamanku. Ia bekerja di sekolah. 
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صورة عند التطبيقال  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 استبانة لخبير تصميم

 الكتاب الدراسي

 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استبانة لخبير تعليم المواد

 المهارة القراءة

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 استبانة للطالبات 

 بعد تطبيق الكتاب الدراسي

 

 

  



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة لالختبار

القبلي والبعدي   

 

 

  



 

 
 

Soal Pre test Keterampilan Membaca Siswa Madrassah Ibtidaiyah Kelas  

IV 

Nama  :   ....................................No. Absen :....................................... 

A. Bacalah Teks Qira’ah dibawah ini lalu jawablah pertanyaan dengan baik dan 

benar ! 

ْي  ، ِامْسُُه فَاِطَمةُ يَا َصِدْيِقْي! ِامسِْ ، ُهَو َسنُ حَ ، َهَذا َأيبْ
ْي، اِ طَِبْيبٌ  مْسَُها ، َاآلَن ُهَو يفْ ُغْرَفِة اجْلُُلْوِس َو َهِذِه أُمِّ

  ، ِهَي رَبَُّة اْلبَ ْيِت اآلَن ِهَي يفْ اْلَمْطَبِخ.حَمُْمْوَدةُ 

يْ  .30  .َحَسنُ .......  ِهَي أُمِّ

 ج.ِامْسُكَ  أ. ِامْسَُها
 د.ِامْسُكِ  ب.ِامْسُهُ 

  ....... يفْ  َاآلَن ُهوُ  ُهَو َأيبِّْ  .38

ْطَبخِ ج. الَقْريَةِ أ. 
َ

 امل
 احلََْمامِ د. ُغْرَفُة اجْلُُلْوسِ ب.

ْي، ِامْسَُها  .33 " يفْ َهِذِه  اْلبَ ْيتِ بَُّة رَ  َمْعىَن َكِلَمِة " ، ِهَي رَبَُّة اْلبَ ْيتِ حَمُْمْوَدةُ َو َهِذِه أُمِّ
 اجلُْْمَلِة.....

 Guruج. Ibu rumah tangga .أ
 Susterد. dokterب.

B. Terjemahkan kalimat dibawah ini ke dalam bahasa Indonesia ! 

 = ...........  َأِخْي  اَهذَ  .0
دُ  .8  =............  ِامْسُُه حُمَمَّ
ْومِ  .3  =..............  ُهَو يفْ ُغْرَفِة الن َّ

C. Berikan harokat kalimat  dibawah ini dengan tepat ! 



 

 
 

 امسي خدجية  .0
 اآلن يف غرفة اجللوس .8
 وهذه أمي .3
 حممد هامس .1
 هي يف املطبخ .0

 

  

Nilai  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجة البحث

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 السيرة الذاتية

 :فوجي أريأنيت   االسم

 03001131:   رقم القيد

 م0110إبريل  0: كيديري،  امليالد وتارخيهمكان 

 : قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم  كلية/ قسم

 م8103:  سنة بداية الدراسة

 كيديري  09: يف الشارع عامفيل رايا رقم   العنوان

 190833030228:    اهلاتف

 

 

  8102إبريل  81ماالنج، 

 الطالبة  
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