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 استهالل

 
 
 
 
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

يِّا قػيٍرآننا آيىاتيوي  فيصّْلىتٍ  ًكتىابه {{ ٍوـو  عىرىًب قى وفى  ًل لىمي  }}    يػىٍع

 

 (  ّ: فصلت سورة) 
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 إهداء
 :إذل اجلامعي البحث ىذا أىدم

 .كالرمحة كادلودة باإلخالص ربياين قد اللذاف مسرات كأيب فونيكم أمي .ُ

 نصحاف طوؿ الزمن بال تعب. قد اللذاف الدين مشس كأيب نفسية أمي .ِ

 الصغَتة كأخيت تاميك أ مرمي سييت الكبَتة أخيتأخي الكبَت فنديك كاحيودم ك  .ّ

 .اجلامعي البحث ىذا الستكماؿ شجعواين قد الذين سارم فرماتا ديٍت فيليسيا

 احلياة يف كخاصة أمورم مجيع يف للنجاح دعائهم على األحباء أىلي مجيع .ْ

 .كالتعليم
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 وتقدير شكركلمة 

 العريب النيب على كالسالـ كالصالة. مبُت عريب بلساف القرآف أنزؿ الذم هلل احلمد
 أما أمجعُت، كصحبو آلو كعلى .الدين يـو إذل بدعوتو كدعا بسٌنتو اىتدل كمن .األمُت

 .بعد

 كتتقدـ اجلامعي، البحث ىذا كتابة سبت بعونو عليو كثناء هلل كالشكر هلل احلمد
 إذل البحث ىذا إسباـ يف فضل ذلم كانوا الذين إذل كالعرفاف كالتقدير الشكر أمجل الباحثة

 :منهم طلبت، بشيء أحدىم يبخلوا كدل الوجود حَت

 إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير راىارجا، موجيا الدكتور األستاذ مساحة .ُ
 .دباالنج احلكومية اإلسالمية

بية علم كلية عميد ادلاجستَت، عارل نور احلاج الدكتور مساحة .ِ  جامعة كالتعليم الًتن
 .دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 جامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيسة ادلاجستَت، احلسنة شللوءة الدكتورة مساحة .ّ
 .دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا

 علميا مٍت أفاد الذم ادلشرؼ ادلاجستَت، احلميد عبد زلمد احلاج الدكتور مساحة .ْ
 فكرة بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل كل يف خطواتو ككجهت كعمليا
 .كتوجيهو البحث مساعد عن يوما بعلمو تبخل فلم منو، نتهاءاال حىت البحث

 .كاجلزاء الثواب عظيم اهلل كمن كالتقدير، الشكر خالص مٍت فلو

 كلية العربية اللغة تعليم قسم يف ادلدرسُت إذل كالتقدير الشكر بكل تقدـ كما .ٓ
بية علم  .دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة كالتعليم الًتن

 كالتشجيع كالدعاء العلـو من ماقدموا على كالتقدير الشكر كل مٍت فلهم
 .اجلزاء خَت عٍت اهلل كجزاىم



 م 

 

 ماالنج االسالمية" الًتقي" مدرسة رئيس إذل كالتقدير الشكر بكل تقدـ كما .ٔ
 بكالوريوس ىداية فتحية كىي العربية اللغة كمعلمة السغاؼ خدغلة األستاذة

 .اخلامس الصف يف كالتلميذات

 قسم يف كالزميالت الزمالء لكل كالتقدير بالشكر الباحثة تقدـ فإف كختاما،
بية ـو عل كلية العربية اللغة تعليم  اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة كالتعليم الًتن

 مفيدة، العليا نيابة رمحة، نور سبت ألفية األمة، خَت سييت: خصوصا) دباالنج احلكومية
 يف كتعليقاهتم كتوجيهاهتم أرشاداهتم على( األسبمة فطينة ادللكة، زلفة الرمحة، عزيز

 النجاح دكاـ ذلم كأسبٌت البحث ىذا إسباـ على رل كتشجيعهم دعمهم كعلى ادلناقشة،
 يف اهلل أسعدكم َُِٕ  سنة مايو شهر يف كتوفيقو اهلل بعوف البحث ىذا مث كالتوفيق
 .كاذلداية التوفيق كرل كاهلل ككرمكم اىتمامكم على الشكر جزيل كأشكركم الدارين

  



 ؾ 

 

 قائمة الجداول
 

 : النسبة ادلائوية كتقديرىا  ُ.ّاجلدكؿ 
 : مقياس ادلعيار ليكَتت ِ.ّاجلدكؿ 
 : أحواؿ ادلعلمُت كادلوظفُت  ُ.ْاجلدكؿ 
 : أحواؿ التلميذات  ِ.ْاجلدكؿ 
 : قدرات التلميذات على "ادلفردات"  ّ.ْاجلدكؿ 
 على "ادلفردات": نسبة مائوية قدرات التلميذات  ْ.ْاجلدكؿ 
 : قدرات التلميذات على "الًتاكيب"  ٓ.ْاجلدكؿ 
 : نسبة مائوية قدرات التلميذات على "الًتاكيب" ٔ.ْاجلدكؿ 
 : قدرات التلميذات على "مهارة االستماع"  ٕ.ْاجلدكؿ 
 : نسبة مائوية قدرات التلميذات على "مهارة االستماع" ٖ.ْاجلدكؿ 
 : قدرات التلميذات على"مهارة الكالـ"  ٗ.ْاجلدكؿ 
 "الكالـ مهارة" على التلميذات قدرات: نسبة مائوية  َُ.ْاجلدكؿ 
 : قدرات التلميذات على "مهارة القراءة"  ُُ.ْاجلدكؿ 
 : نسبة مائوية قدرات التلميذات على "مهارة القراءة" ُِ.ْاجلدكؿ 
 تابة": قدرات التلميذات على "مهارة الك  ُّ.ْاجلدكؿ 
 : نسبة مائوية قدرات التلميذات على "مهارة الكتابة" ُْ.ْاجلدكؿ 
 : بنود االستبانة لتلميذات الفصل اخلامس ُٓ.ْاجلدكؿ 
 : نتيجة االستبانة للتلميذات ُٔ.ْاجلدكؿ 
 : البنود كالنسبة ادلائوية عن ادلفردات ُٕ.ْاجلدكؿ 
 ب: البنود كالنسبة ادلائوية عن الًتكي ُٖ.ْاجلدكؿ 
 : البنود كالنسبة ادلائوية عن مهارة االستماع ُٗ.ْاجلدكؿ 



 ؿ 

 

 : البنود كالنسبة ادلائوية عن مهارة الكالـ َِ.ْاجلدكؿ 
 : البنود كالنسبة ادلائوية عن مهارة القراءة ُِ.ْاجلدكؿ 
 : البنود كالنسبة ادلائوية عن مهارة الكتابة ِِ.ْاجلدكؿ 
 ادلائوية عن التدريبات كالتقومي: البنود كالنسبة  ِّ.ْاجلدكؿ 

 
  



 ـ 

 

 محتوياتال
 

 أ  صفحة الموضوع 
 ب  استهالل 

 ج  إهداء 
 د  تقرير لجنة المناقشة 

 ق  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
 ك  تقرير المشرف

 ز  مواعيد اإلشراف
 ح  إقرار الطلبة

 ط  كلمة شكر وتقدير
 ؾ  قائمة الجداول 

 ـ  المحتويات 
 ص   البحثمستلخص 

 
 : اإلطار العام الفصل األول

 ُ   خلفية البحث . أ

 ٓ  أسئلة البحث  . ب

 ٓ  أىداؼ البحث  ج.
 ٓ  أعلية البحث  د.
 ٔ  فركض البحث  ق.
 ٕ  حدكد البحث  ك.
 



 ف 

 

 ٕ  الدراسات السابقة  .ز
 ُِ  ربديد ادلصطلحات  .ح
 ُّ  ىيكل البحث  .ط

 
 : اإلطار النظري الفصل الثاني

 مفهوم الكتاب التعليميالمبحث األول: 
 ُٓ  تعريف الكتاب التعليمي  . أ

 ُٓ  معيار الكتاب التعليمي  . ب

 ُٔ  أعلية الكتاب التعليمي  ج.
 ُٖ  زلتول الكتاب التعليمي  د.

 المبحث الثاني: قدرات التالميذ
 َِ  مهارة االستماع  . أ

 ُِ  أعلية االستماع  .ُ

 ُِ  أىداؼ تدريس االستماع  .ِ

 ِّ  رلاالت االستماع  .ّ

 ِْ  اختبار االستماع  .ْ

 ِٓ  مهارة الكالـ  . ب

 ِٓ  أعلية الكالـ  .ُ

 ِٔ  مراحل التدريب على الكالـ  .ِ

 ِٕ  رلاالت مهارة النطق كالكالـ  .ّ

 ِٖ  اختبار الكالـ  .ْ

 ِٗ  مهارة القراءة  . ج

 



 س 

 

 ِٗ  أعلية القراءة  .ُ
 َّ  أىداؼ تعليم القراءة  .ِ

 ُّ  أسس اختيار النصوص للقراءة  .ّ

 ِّ  اختبار القراءة  .ْ

 ّّ   تابةمهارة الك د.
 ّّ  أىداؼ تعليم الكتابة  .ُ
 ّْ  دلهارة الكتابة مراحل  .ِ
 ّٓ  مهارة الكتابة  رلاالت .ّ
 ّٔ  اختبار الكتابة  .ْ

 ّٕ  األصوات  ق.
 ّٖ  ادلفردات  ك.
 ّٗ  الًتاكيب  ز.

 
 : منهجية البحث الفصل الثالث

 َْ  مدخل البحث ك منهجو  . أ

 َْ  متغَتات البحث  . ب

 ُْ  رلتمع البحث كعينتو  ج.

 ُْ  مصادر البيانات  .د
 ِْ  أدكات مجع البيانات  .ق
 ّْ  أسلوب ربليل البيانات  .ك

 ْْ  إجراءات البحث  ز.
 
 



 ع 

 

 الفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 المبحث األول: البيانات عن لمحة ميدان المدرسة

 ْٔ   تاريخ مدرسة "الًتقي" االبتدائية ماالنج . أ

 ْٕ   الرؤية ادلستقبلة كرسالة كىدؼ مدرسة "الًتقي" االبتدائية ماالنج . ب
 ْٖ  ادلنهج الدراسي ج.
 ْٗ  أحواؿ ادلعلمُت  د.
 ْٗ  أحواؿ التلميذات  ق.
 ْٗ  حملة ادلتخرجُت  ك.

 المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
زلتول الكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية " لفصل اخلامس يف  . أ

 َٓ  مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنج 

 قدرات تلميذات الفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية . ب

 ِٓ  دباالنج 

ادلالءمة بُت زلتول الكتاب التعليمي "اللغة العربية" كقدرات تلميذات  . ت
 ُٕ  دباالنج "الًتقي" االبتدائيةالفصل اخلامس يف مدرسة 

 
 الفصل الخامس: مناقشة البحث

 ّٖ  مناقشة البحث  . أ
 

 الخاتمة الفصل السادس:
 ٖٓ   ملخص نتائج البحث . أ

 ٕٖ  ادلقًتحات  . ب

 



 ؼ 

 

 ٕٖ  التوصيات  ج.
 ٖٖ  المراجع 

 
  



 ص 

 

 مستلخص البحث
أساس  ـ. ربليل الكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" علىَُِٕنينجسيح، سورايت. 

قدرات التلميذات يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنج. البحث اجلامعي، 
قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، جامعة موالنا مالك 
إبراىيم االسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرؼ: الدكتور احلاج زلمد عبد 

 احلميد ادلاجستَت.
 الكتاب التعليمي، قدرات التلميذاتربليل،  الكلمات األساسية:

الكتاب التعليمي ىو أحد األشياء ادلهم يف عملية التعليم كالتعلم. يعرؼ التالميذ 
أشياء كثَتة بالكتاب التعليمي. عادة ييصٌنف الكتاب التعليمي على أساس قدرات 

اب التالميذ عامة. بل قدراهتم سلتلفة لكل ادلدرسة. بسبب ذلك، ربلل الباحثة الكت
التعليمي دلادة "اللغة العربية" على أساس قدرات تلميذات الفصل اخلامس يف مدرسة 

 "الًتقي" االبتدائية ماالنج. يناسب ىذا الكتاب بقدرهتن أـ ال.

( ما زلتول الكتاب التعليمي دلادة "اللغة ُأسئلة البحث يف ىذا البحث ىي: 
 اتكيف قدر ( ِتدائية دباالنج ؟، العربية" لفصل اخلامس "ب" يف مدرسة "الًتيف" االب

 كيف مالءمة (ّ، ؟ لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنجاتلميذات 
لفصل اخلامس يف مدرسة اتلميذات  قدرات"اللغة العربية" ك دلادة زلتول الكتاب التعليمي 

اب زلتول الكت( ُ. أما أىداؼ البحث ىي لوصف: "الًتقي" االبتدائية دباالنج ؟
التعليمي دلادة "اللغة العربية" لفصل اخلامس "ب" يف مدرسة "الًتيف" االبتدائية 

 (ّ، لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنج.اتلميذات  اتقدر ( ِ،دباالنج
لفصل اخلامس اتلميذات  قدرات"اللغة العربية" ك دلادة زلتول الكتاب التعليمي  مالءمة

 االبتدائية دباالنج.يف مدرسة "الًتقي" 



 ؽ 

 

تستخدـ الباحثة ادلدخل الكمي كمنهجو ىو ادلنهج الوصفي كجلمع البيانات، 
تستخدـ ادلقابلة كاالختبارات كاالستبانة. تسأؿ الباحثة عن قدرات التلميذات إذل 

 مدرستهن ككزعت الباحثة االختبارات كاالستبانة إذل تلميذات الفصل اخلامس.
ول الكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" يتكوف من أربع زلتتدؿ نتائج البحث أف 

عن "يف غرفة اجللوس، يف غرفة ادلذاكرة، يف  فيوادلهارات كعناصر اللغة. كالدركس 
احلديقة، األلواف، يف الفصل، يف مكتبة ادلدرسة، يف مكتبة األدكات الكتابية، يف 

تدؿ نتائج ـ كمبتدأ مؤخر. ك ادلقصف". كالًتاكيب فيو عن النعت كادلنعوت كخرب مقد
تبلغ على التقدير جيد. كادلتوسط يف اليت  ٗ.ٕٔالبحث أف ادلتوسط يف إتقاف ادلفردات 

يبلغ على التقدير جيد جدا. كادلتوسط يف مهارة الذم  ٖ.ْٕإتقاف الًتكيب ىو 
يبلغ على التقدير جيد. كادلتوسط يف مهارة الكالـ ىو الذم  ٓ.ْٔاالستماع ىو 

الذم  ُ.ّٖيبلغ على التقدير جيد جدا. كادلتوسط يف مهارة القراءة ىو م الذ ِ.ٕٓ
يبلغ على التقدير الذم  ٖ.ٗٔيبلغ على التقدير شلتاز. كادلتوسط يف مهارة الكتابة ىو 

جيد. جبانب ذلك، من نتيجة االختبار كعند التلميذات يعرؼ أف زلتول الكتاب 
ات كالًتاكيب كمهارة االستماع كمهارة الكالـ من ناحية ادلفرد التعليمي مناسب بقدراهتن

كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. كغَت مناسب من ناحية الًتاكيب يف اجعاؿ اجلمل 
 بًتكيب النعت كادلنعوت ك يف ترتيب الكلمات العشواعية حىت تكوف مجلةن.
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ABSTRACT 

Ningsih, Surati. 2017. Analysis of Arabic Book Based on Student’s Skills at at-

Taraqqie Islamic Elementary  of Malang. Thesis, Education of Arabic 

Language Major, Education and Teaching Faculty, Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. M. 

Abdul Hamid, M.A 

 

Keywords: Analysis, Arabic Book, Student’s Skills 

Book is one of the important need in teaching and learning process. With 

the existence of book, students can know what they want to know. However, the 

book is usually made based on students's general skills. Besides the students’s 

skills in each school are different. Therefore, the researcher will analyze the 

Arabic book based on the students’s skills of fifth grade in at-Taraqqie Islamic 

Elementary  of Malang. Will the Arabic book that they use has been in suitable 

with their skills or not. 

The research formulations are: 1) What is the content of Arabic book for 

fifth grade at at-Taraqqie Islamic Elementary  of Malang?, 2) How are the 

students skills of fifth grade at at-Taraqqie Islamic Elementary  of Malang?, 3) 

How is the suitability between the content of Arabic book with the students’s 

opinions at at-Taraqqie Islamic Elementary  of Malang?. The purposes’s research 

are: 1) To describe the content of Arabic book for fifth grade at at-Taraqqie 

Islamic Elementary  of Malang, 2) To describe students’s skills of fifth grade at 

at-Taraqqie Islamic Elementary  of Malang, 3) To describe the suitability between 

the content of Arabic book with the students’s opinions  at at-Taraqqie Islamic 

Elementary  of Malang. 

This research used quantitative approach with descriptive method. To 

collect data, researcher used interview, tests and questionnaire. This interview was 

conducted for Arabic teacher of fifth grade while the tests and questionnaire were 

given to the students. 

The content of this book consist of four skills and three elements of 

language. The research’s results indicated that in mastery of vocabulary, the 

average achieved by students is 67.9 which indicated good criteria. While in the 

mastery of the rules of language indicated an average of 74.8 which indicated the 

criteria was very well. As for their listening skill reached an average of 64.5 

which indicated good criteria. For speaking skill reached an average of 75.2 which 

indicated very good criteria. And their reading skill indicated an average of 83.1 

indicated the excellent criteria. While their writing skill reached an average of 

69.8 which indicated good criteria. According to student’s opinions, the contents 

of Arabic text according to their skills of aspects vocabularies, the rules of 

language, listening skill, speaking skill, reading skill and writing skill. But there is 

also a mismatch between the contents of Arabic text of aspects the rules of 

language and writing skill, especially in terms of making sentence using adjective 

rules and make sentence from random words. 
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Kata Kunci: Analisis, Buku Ajar, Kemampuan Siswa 

Buku merupakan salah satu hal yang penting dan sangat dibutuhkan dalam 

proses belajar mengajar. Dengan adanya buku, siswa dapat mengetahui apa yang 

mereka ingin ketahui. Namun, buku ajar biasanya dibuat berdasarkan kemampuan 

siswa secara umum. Padahal kemampuan siswa pada tiap sekolah adalah berbeda-

beda. Maka dari itu, peneliti akan menganalisis buku ajar bahasa Arab 

berdasarkan kemampuan siswa kelas V di MI at-Taraqqie Malang. Akankah buku 

yang mereka gunakan telah sesuai dengan kemampuan mereka atau tidak. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu: 1) Apa isi dari buku 

bahasa Arab kelas V di MI at-Taraqqie Malang, 2) Bagaimana kemampuan siswi 

kelas V di MI at-Taraqqie Malang? ; 3) Bagaimana kesesuaian antara isi buku 

bahasa Arab dengan pendapat siswi di MI at-Taraqqie Malang?. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) Isi dari buku bahasa Arab kelas V 

di MI at-Taraqqie Malang, 2) Kemampuan siswi kelas V di MI at-Taraqqie 

Malang, 3) Kesesuaian antara isi buku bahasa Arab dengan pendapat siswi di MI 

at-Taraqqie Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskripsi. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara, tes dan 

angket. Wawancara ini dilakukan kepada guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 

5. Sedangkan tes dan angket diberikan kepada siswa. 

Isi buku ini terdiri dari empat keterampilan dan tiga unsure bahasa. Materi 

yang ada di dalamnya yaitu mengenai “di ruang tamu, di ruang belajar, di kebun, 

warna, di kelas, di perpustakaan, dan di kantin”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam penguasaan kosakata, rata-rata yang dicapai siswi 

adalah 67,9 yang menunjukkan kriteria baik. Sedangkan dalam penguasaan kaidah 

bahasa menunjukkan rata-rata 74,8 yang menunjukkan kriteria baik sekali. 

Adapun kemampuan menyimak mereka mencapai rata-rata 64,5 yang 

menunjukkan kriteria baik. Untuk kemampuan berbicara mencapai rata-rata 75,2 

yang menunjukkan kriteria baik sekali. Dan kemampuan membaca mereka 

menunjukkan rata-rata 83,1 yang menunjukkan kriteria unggul. Sedangkan 

kemampuan menulis mereka mencapai rata-rata 69,8 yang menunjukkan kriteria 

baik. Selain itu, berdasarkan hasil tes dan angket menunjukkan bahwa isi buku 

tersebut sesuai dengan kemampuan mereka dari aspek kosakata, kaidah bahasa, 

kemampuan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Namun ada pula 

ketidaksesuaian antara kemampuan mereka dengan materi kaidah bahasa dan 

menulis, terutama dalam hal pembuatan kalimat menggunakan kaidah kata sifat 

dan membuat kalimat dari kata-kata acak. 
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 األولالفصل 
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث . أ

التعلم ىو أحد النشاط تعملو الناس يف حياهتم. سواء كاف التعلم الرمسي أك 
غَت الرمسي. التعلم الرمسي فهو كما التعلم يف ادلؤسسة الرمسية مثل ادلدارس. 
بالتعلم، يستطيع الناس أف يعرؼ أم الشيء ك يفتح أفقهم. التعلم ليس ىناؾ 

احلقائق على كجو ادلعلومات فقط، لكن التعلم ىو عملية تكيف مجع أك حفط 
 ُ السلوؾ استمرَّ تقدمية.

ع االتصاؿ مفرد كثَتة، منها اللغة. باللغة يستطيع النستطيع أف نتعلم األمور  
أغراضهم. فابن جٌت عرفها بأهنا "أصوات يعرب األخرين ككذلك عرض ادلعلومات ك 
تعريف فيو ثالثة جوانب للغة الطبيعة الصوتية ّٔا كل قـو عن أغراضهم". كىذا ال

للغة، كالوظيفية االجتماعية يف التعبَت كنقل الفكر، كأهنا تستخدـ يف رلتمع فلكل 
  ِقـو لغتهم.

اللغة السُت كاللغة اإلصلليزية يف إندكنيسيا، ىناؾ تعلم اللغة األجنبية، مثل 
دلواجهة  فردلية مرتبطة بًتبية الكذلك اللغة العربية. إف تعليم اللغة العربية ىو عمك 

كمناسبة بتنمية ادلنهج  ّآّاالت اليومية اليت تًتكز على تنمية اللغة العربية.
اليت ربتوم على القياـ لتالميذ لم مطالب لًتقية كفاءة تعليمية االدراسي، ادلع

 بالتحطيط كالتنفيد كالتقومي.
                                                           
1
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 88 
 (،ََُِ، UIN Maliki Pressماالنج: ) الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها ،نور ىادم ِ

 ْ :ص
3
 Abdul Rouf Shadry, Nilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah Perkembangannya  (Bandung: 

Bina Cipta, 1980), hlm. 4 
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لعربية يف كادلباشر عن تدريس اللغة اأف معلم اللغة العربية ىو ادلسؤكؿ األكؿ 
إف كاف مجيع معلمي ادلواد األخرل مسؤكلُت عن مراعاة ادلدرسة أك اجلامعة، ك 

ىم حىت ال يهدموا ما تالميذسالمة اللغة العربية سواء يف تدريسهم أك يف سلاطبة 
ائل، يعلم ادلدرس اللغة العربية للتالميذ باستخداـ الوس ْيبينو معلم اللغة العربية.

 منها الكتاب. 
الكتاب ىو مصادر العلـو ك يناؿ الناس ادلعرفات كادلعلومات كالثقافات 
كغَتىا منو. يستطيع الناس أف يستورل أفق الدنيا بقراءة الكتب. كما قاؿ جهيذ 
"أف الكتاب كعاء مليئ علما، كبستاف ػلمل يف كرد، كناطق ينطق عن ادلوتى 

يقا أطوع كال معٌلما أخضع، كال صاحبا أظهر  كيًتجم عن األحياء، كال أعلم رف
 ٓكفايةى من كتاب".

من ىنا نعرؼ أف الكتاب مهم جدا دلواصلة ادلعلومات إذل التالميذ. إف 
 تالميذالكتاب ادلدركسي يشمل سلتلف الكتب كاألدكات ادلصاحبة اليت يتلقى ال

 كيعٌُت الكتاب التعليمي صلاحا يف التعليم أـ ال. ٔمنها ادلعرفة.
أف ادلواد التعليمية ىي ادلركب بُت ادلعارؼ  (Kempt)كما رأل كيمف 

)احلقائق كادلعلومات ادلفصالت(، كادلهارات )اخلطوات، كاحلاؿ، كالشرائط(، 
كاألخالؽ. من منافع ادلواد للمعلم كالتالميذ ىي فعالية األكقات يف عملية 

نت عملية التدريس فعالية التدريس، تغَت دكر ادلعلم من ادلدٌرس إذل ادليسرين، كا
كمتفاعلة، يتعلم التالميذ مستقالٌ، يتعلم التالميذ على ما يشاء، يتعلم التالميذ 

 ٕهتم. ّٔذه ادلنافع، نعرؼ أف ادلواد يف الكتاب التعليمي مهمة جدا.امناسب بقدر 

                                                           
 ّٕص:  (،َُُِماالنج: جامعة ملك ماالنج، ) ،مهارات التدريس ،أكريل حبر الدين ْ

5
 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, terj., 

Sahrani, dkk (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm. x 
6
  Ibid 

7
 Uril Bahruddin, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 71-95 
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، مثل: إعطاء الوظائف ادلهمة يف عملية التدريسالكتاب التعليمي لو 
 ريس، يعد ادلواد كاألالت الشاملةللتالميذ كإدارة عملية التد االرشادات الواضحة

كادلطلوب يف كل عملية التدريس، الوسيلة بُت ادلعلم كالتالميذ، استعملها التالميذ 
 دلواصلة الكفايات، كللتقومي.

 لفهم ما يعلمها ادلعلم. تالميذيف الكتاب مواد كثَتة، ىذه ادلواد تساعد ال

ألهنا كسيلة دلواصلة أىداؼ التعليم. فادلواد يف الكتاب التعليمي ادلواد مهمة جدا، 
مناسبة بأىداؼ التعليمية. ادلواد يف الكتاب كادلفردات، كالنصوص، كاحلوار، 

 كالتدريبات، كالتقومي، كغَتىا.
الكتاب التعليمي ىو عنصر من العناصر األساسية يف ادلنهج الدراسي ك 

ية. كىذا الكتاب يساعد التلميذات دلواصلة أحد األسس يف مجيع مرحلة الًتب
  ٖاألىداؼ التعليمية.

كزارة الدينية الكتاب التعليمي لتدريس اللغة العربية الذم يشتمل على  تيؤٌلف
أربع ادلهارات كىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة ك 

 عناصر اللغة كىي ادلفردات كالًتاكيب. 
الشباب الصاجلوف، مجيع ادلدارس االسالمية على تدريب كزارة الدينية  لييًعدَّ 

. كتعد كزارة الدينية الكتاب التعليمي للتالميذ كادلعلمُت َُِّتنٌفد ادلنهج 
 . َُِّإلرشاد تنفيذ ادلنهج 

يستخدـ الكتاب دلادة "اللغة العربية" للمدرسة االبتدائية كإحدل ادلدارس 
اب ىي مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنج للفصل اخلامس. اليت تستخدـ ىذا الكت

بعض منهن ماىرة  فيها، كما قالت معلمة اللغة العربية، أفتلميذات  اتقدر ك 
تقرأىا ادلعلمة. ككثَت جدا. ىن تسمعن بالصحيحة عن ادلفردات أم اجلمل اليت 

                                                           
8
  Abdullah al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, op.cit., hlm. ix 
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عن أف تقرأف بالصحيحة أيضا. لكنهن دل تستطعن أف تكتنب منهن تستط
 حيحة.ص

بل يف كتابة الكتاب التعليمي سواء باحتياجات التلميذات. كما قاؿ عارؼ 
( زلتول ُ، ىناؾ عدة مبادئ يف اختيار ادلواد التعليمي، كىي )ٗكنافيتوفولو

( الكتاب التعليمي مناسب ِالكتاب التعليمي مناسب بأىداؼ التعليم، )
( ْجيد يف تقدؽلو، ) (ّباحتياجات التالميذ، من حيث ادلشاكل أك صعوبتو، )

( الكتاب التعليمي سهل كاقتصادم ٓيصور الكتاب التعليمي حملة كجو التالميذ، )
( البيئة ٕ( الكتاب التعليمي مناسب بأسلوب دراسة التالميذ، )ٔيف استخدامو، )

 مناسب بأنواع الوسيلة ادلستخدمة.
ة العربية" من بسبب ذلك، تريد الباحثة أف ربلل الكتاب التعليمي دلادة "اللغ

حيث زلتول الكتاب. ألنو أىم ك يؤثر ادلفاىيم كاكتساب اللغة العربية للتالميذ. 
 فرض على احملتول يف الكتاب التعليمي مناسبة دبرحلة التالميذ.ك 

عادةن ييصنع الكتاب التعليمي على أساس قدرات التالميذ عامة ليس 
اختلف مدرسهم كبيئتهم خاصةن. بل قدرات التالميذ سلتلفة لكل مكاف. ألف 

ككسيلة التعليم كغَتىا. بسبب ذلك تريد الباحثة أف ربلل ىذا الكتاب، مالءمةن 
 بقدرات تلميذات الفصل اخلامس مدرسة "الًتيف" االبتدائية دباالنج أـ ال.

ّٔذا التحليل يعرؼ ادلعلم ادلالءمة بُت قدرات التلميذات كالكتاب التعليمي 
ادلستخدـ. إذا كاف احملتول غَت مناسب بقدراهتن، يستطيع ادلعلم أم يزيد ادلواد 

يكوف من كتب األخر. جبانب ذلك يعرؼ ادلعلم قردات التلميذات عميقا. 
أـ ال  مالءمةيف ىذا الكتاب البحث مرجعا للمعلم كيعطي ادلعلومات عن احملتول 

صة على اىتمامهم بعملية زيادة األفكار للمعلم خاك  لتعلم اللغة العربية يف فصلو.
 تعلم اللغة العربية يف الفصل.تعليم ك 

                                                           
9
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta: Diva Press, 2015) 

hlm. 374 
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 أسئلة البحث . ب

اعتمادا على معلومات شلا سبق ذكرىا ؽلكن أف ربدد مشكلة البحث يف 
 األسئلة اآلتية:

ادة "اللغة العربية" لفصل اخلامس يف مدرسة ما زلتول الكتاب التعليمي دل .ُ
 "الًتقي" االبتدائية دباالنج ؟

 لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنجاتلميذات  اتكيف قدر  .ِ
 ؟

 قدرات"اللغة العربية" ك دلادة زلتول الكتاب التعليمي  كيف مالءمة .ّ
 دباالنج ؟لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية اتلميذات 

 
 أهداف البحث . ج

 يسعى ىذا البحث إذل ربقيق األىداؼ اآلتية:
زلتول الكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" لفصل اخلامس يف  لوصف .ُ

 مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنج.

لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية اتلميذات  اتقدر لوصف  .ِ
 دباالنج.

قدرات "اللغة العربية" ك دلادة زلتول الكتاب التعليمي  مالءمةلوصف  .ّ
 لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنج.اتلميذات 

 

 أهمية البحث . د

يرجى أف يكوف ىذا البحث مفيدا، فتشتمل أعلية ىذا البحث على جانبُت  
 كما يلي:

 اجلانب النظرم :  .ُ
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"اللغة العربية" أف يكوف نافعا  دلادة يرجى ربليل الكتاب التعليمي
 نظريا يف رلاؿ تعليم اللغة العربية.

 اجلانب التطبيقي : .ِ

 للمعلم ( أ

يكوف البحث مرجعا للمعلم كيعطي ادلعلومات عن احملتول يف 
 أـ ال لتعلم اللغة العربية يف فصلو. مالءمةىذا الكتاب 

صة على يرجى ىذا البحث كزيادة األفكار للمعلم خا
 تعلم اللغة العربية يف الفصل.بعملية تعليم ك اىتمامهم 

 للباحث ( ب

اخلربة يف ربليل ادلعارؼ كثَتة ك أف يفيد لزيادة العلـو كادلعلومات ك 
 "اللغة العربية" يف ادلستقبل. دلادة الكتاب التعليمي

 للقارئ ( ج

أف يزيد ادلعرفة كالعلـو جلميع الطالب خصوصا للطالب يف 
 قسم تعليم اللغة العربية.

 

 البحث فروض . ه

فركض البحث ىو اجلواب االنتقارل أك النظرية االنتقالية اليت دل تيعرؼ 
حقيقتو. كمن مث ابتلى فركض البحث دلعرفة حقيقتو. ييفعل ىذا االختبار جبمع 

 :اعتمادا على الشرح يف خلفية البحثاحلقائق يف ادليداف. ما يلي فركض البحث 
ُ. H0 :يذات الفصل اخلامس تلم زلتول الكتاب التعليمي مالءمة بقدرات

 االبتدائية ماالنج. مدرسة "الًتقي"

ِ. H1 :يذات الفصل اخلامس زلتول الكتاب التعليمي غَت مالءمة بقدرات تلم
 االبتدائية ماالنج. مدرسة "الًتقي"
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 حدود البحث . و

إذل الوقت الطويل كالتفكَت العميق، فتحدد الباحثة  تاجإف ىذا البحث ػل
 ي :حبثها على ثالثة حدكد كى

"اللغة  دلادةاحلدكد ادلوضوعية : ربلل الباحثة عن زلتول الكتاب التعليمي  .ُ
لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية اتلميذات  اتالعربية" دبعيار قدر 

 دباالنج.

االبتدائية دباالنج. احلدكد ادلكانية : غلرم ىذا البحث يف مدرسة "الًتقي"  .ِ
 ."ب" اخلامسلتلميذات الفصل كىذا البحث 

احلدكد الزمانية : غلرم ىذا البحث يف العاـ اجلامعي كىو يف السنة  .ّ
 ـ. َُِٕ-َُِٔ

 
 الدراسات السابقة . ز

 الدراسات السابقة اليت كجدهتا الباحثة ىي شلا يلي:
( ربت ادلوضوع تقومي الكتاب التعليمي "فصيح َُِّ) َُمفتاح الرمحة .ُ

 بالعربية" للمدرسة ادلتوسطة.

الباحثة يف ذلك البحث ىو ادلدخل الكيفي الوصفي استخدمت 
التقوؽلي كادلدخل الكمي. تستخدـ ادلدخل الوصفي الستعراض النظريات 

 حوؿ الدراسة.
فالنتيجة من ىذا البحث ىي الصدؽ يف الكتاب األكؿ كالثاين 

%( مناسب دبعيار الصدؽ من حيث حقيقيتها  ََُكالثالث كلها )
%( مناسب دبعيار  ََُمية. كمجيع الكتب )كتناسبها باألىداؼ التعلي

                                                           
، )ماالنج: جامعة تقويم الكتاب التعليمي "فصيح بالعربية" للمدرسة المتوسطةالبحث اجلامعي عن  َُ

 (َُِّموالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية، 



ٖ 

 

 

األعلية ك معيار ادليوؿ كإلىتمامات. كلكن مجيع ادلوضوع فيو غَت مناسب بو 
 %( كػلتاج إذل ترتيب ادلناسب من ما أقرب من الطالب. َٔ)

( ربت ادلوضوع ربليل ادلواد التعليمية يف كراسة َُِْ) ُُحافظ حق الكرمي .ِ
 .حبث كصفي كيفي يف ادلرحلة ادلتوسطة اإلسالمية "FORSIKA"التدريبات 

يستخدـ الباحث ربليل ادلضموف )ربليل احملتول( باعتبارىا اسًتاتيجية 
مالئمة الستخالص االستنتاجات الصحيحة من كتاب. ربليل احملتول يف 
ىذه الدراسة تتكوف من ثالث خطوات رئيسية: تكوين البيانات، 

 االنسحاب، كالتحليل.
من  ٔإذل  ُة من ىذا البحث ىي مجيع كراسة التدريبات فالنتيج

حيث النفسية شلكن جدا كمناسبة كلكن عندما ينظر إليها من عنصر 
أقل تأىيال بسبب ترتيب ادلواد، كاختيار ادلفردات  ٔك  ِادلنطقية، كالكتاب 

اليت ال تورل اىتماما للجوانب جدكل ادلواد اليت ىي األقراب إذل احلياة 
مث أبعد عن احلياة الطالب من السهل إذل أكثر الصعوب. كيتم  الطالبية

تدريس مجيع ادلهارات اللغوية تؤدم إذل مهارات التواصل ادلتوقع جهة سواء 
 شفوية ككتابية.

( ربت ادلوضوع تقومي ادلواد التعليمية يف تعليم اللغة َُِْ) ُِربيعة العدكية .ّ
نا مالك إبراىيم اإلسالمية العربية دبعهد سوناف أمفيل العارل جامعة موال

 احلكومية ماالنج.

                                                           
بحث وصفي كيفي  "FORSIKA"تحليل المواد التعليمية في كراسة التدريبات البحث اجلامعي عن   ُُ

 (َُِْ، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية، في المرحلة المتوسطة اإلسالمية
 
تقويم المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية بمعهد سونان أمفيل العالي جامعة البحث اجلامعي عن ُِ

، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية النا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجمو 
 (َُِْاحلكومية، 



ٗ 

 

 

إف ىذه الدراسة دراسة كيفية أك نوعية ألنو غلمع البيانات من 
 الكلمات كليس من األرقاـ.كالبيانات ىذا البحث يسمى بالبيانات الكيفية.

فالنتيجة من ىذا البحث أف األسس اللغوية كالًتبوية يف ادلواد التعليمية 
العارل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دبعهد سوناف أمفيل 

ماالنج تبلغ دراجة جيد جدا ألف مخسة من سبعة بنود مناسبة دبعيار 
 األسس اللغوية كالًتبوية.

( ربت ادلوضوع تقومي الكتاب "اللغة العربية" َُِٓ) ُّباعث فضيلة الثاين .ْ
صرم كونر ككنودادم يف تعليم اللغة العربية دبعهد "الكماؿ" اإلسالمي الع

 .باليتار

تستعمل الباحثة ادلدخل الكمي ألف البيانات ربتاج إليها الباحثة 
تكوف على صورة العددية أك يعطي كصفا رقميا يوضح مقدر ىذه الظاىرة 

 أك حجمها كدرجات ارتباطها مع الظواىر ادلختلفة األخرل.
" جيد من كالنتيجة من ىذا البحث ىي زلتول الكتاب "اللغة العربية

كجهة نظر مدرسوف دبعهد "الكماؿ" ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية فيو. 
أما تصميم الكتاب "اللغة العربية" مقبوؿ من كجهة نظر مدرسوف دبعهد 
"الكماؿ"، ك كاف التضعيف فيو كىو من ناحية غالؼ الكتاب كتصوير 

ظر مدرسوف الكتاب. كمكونات الكتاب "اللغة العربية" مقبوؿ من كجهة ن
دبعهد "الكماؿ" أم يف مستول ضعيف ألنو ليس فيو أىداؼ التعليم ادلعُت 

 كالتدريبات كاألسئلة.
( ربت ادلوضوع تقومي كتاب تعليم اللغة العربية يف َُِّ) ُْنور آسية .ٓ

 .السنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورك ادلتوسطة اإلسالمية تومبانج ماالنج

                                                           
تقويم الكتاب "اللغة العربية" في تعليم اللغة العربية بمعهد "الكمال" اإلسالمي البحث اجلامعي عن  ُّ

 (َُِٓك إبراىيم االسالمية احلكومية، ، )ماالنج: جامعة موالنا مالالعصري كونر وونودادي باليتار



َُ 

 

 

ي بادلدخل الكيفي كيستخدـ أسلوب تستعمل الباحثة ادلنهج الوصف
ربليل احملتول كىو األسلوب من أساليب البحث العلمي الذم يستهدؼ 
الوصف ادلوضوعي ادلنظم كالكمي للمضموف الظاىر دلادة من مواد 
االتصاؿ. كأما أىداؼ البحث ىي دلعرفة تقومي كتاب تعليم اللغة العربية 

سطة اإلسالمية تومبانج ماالنج من للسنة الثالثة يف مدرسة ديفونوغورك ادلتو 
ناحية عناصر اللغة )معاجلة األصوات كادلفردات كالًتاكيب( كمهارات اللغة 

 )مهارة االستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة( كأمور الثقافية.
كأما نتيجة البحث أف تقومي كتاب تعليم اللغة العربية للسنة الثالثة يف 

اإلسالمية تومبانج ماالنج من ناحية عناصر  مدرسة ديفونوغورك ادلتوسطة
اللغة ىو يف األصوات تقع يف مستول ضعيف، كيف ادلفردات تقع يف 
مستول كسط، يف الًتاكيب تقع يف مستول جيد جدا. كأما تقومي من ناحية 
مهارات اللغة ىو يف ادلهارة االستماع تقع يف مستول جيد جدا، يف ادلهارة 

د، يف ادلهارة القراءة تقع يف مستول جيد جدا، الكالـ تقع يف مستول جي
كيف ادلهارة الكتابة تقع يف مستول جيد جدا. كأما تقومي يف األمور الثقافية 

 تقع يف مستول جيد جدا.

ليل كتاب تعليم اللغة العربية طبع ( ربت ادلوضوع ربَُِْ) ُٓقرة أعُت .ٔ
مدرسة ثنائية  "طو فوترل" يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ك "تيغا سرنكام" يف

 اللغة الثانوية الغسالمية ماالنج.

                                                                                                                                                               
تقويم كتاب تعليم اللغة العربية في السنة الثالثة في مدرسة ديفونوغورو المتوسطة البحث اجلامعي عن   ُْ

 (َُِّ، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية، اإلسالمية تومبانج ماالنج
اللغة العربية طبع "طه فوترى" في مدرسة هداية المبتدئين و  ليل كتاب تعليمحتالبحث اجلامعي عن   ُٓ

)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم ، "تيغا سرنكاي" في مدرسة ثنائية اللغة الثانوية الغسالمية ماالنج
 (َُِْاالسالمية احلكومية، 
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ادلنهج ادلستخدـ ذلذا البحث ىو ادلنهج الوصفي الكمي ألف الباحثة 
أرادت أف تصف صدؽ احملتول الكتابُت ادلذكرتُت، كقامت الباحثة بتحليلها 
كصفيا كميا. كأما مدخل البحث ىو دراسة كصفية ربليلية. كاألىداؼ فيو 

سبة كتايب تعليم اللغة العربية طبع "طو فوترل" ك "تيغا ( دلعرفة مناُ)
( دلعرفة دكافع الطالب الذين يدرسوف كتايب ِسرنكام" بادلنهج التعليمي؛ )

( دلعرفة صدؽ ّتعليم اللغة العربية طبع "طو فوترل" ك "تيغا سرنكام"؛ )
 احملتول كتايب تعليم اللغة العربية طبع "طو فوترل" ك "تيغا سرنكام".

نتائج يف ىذا البحث ىي األكذل: كتاب تعليم اللغة العربية طبع "طو ك 
ك طبع "تيغا سرنكام"  َٗفوترل" صدؽ بادلنهج التعليمي بالنتيجة 

. الثانية: كانت دكافع االطالب الذين يدرسوف َٕضعيف الصدؽ بالنتيجة 
ة بكتاب تعليم اللغة العربية من طبع "طو فوترل" لو الرغبة يف التعلم اللغ

، كىذا ككانت الطالب الذين يدرسوف بكتاب تعليم ّّالعربية بالنتيجة 
اللغة العربية من طبع "تيغا سرنكام" لو نقص رغبة يف التعلم اللغة العربة 

. الثالثة: نتيجة استبانة من مدرس ىداية ادلبتدئُت بكتاب تعليم ِّبالنتيجة 
. كما ّٗل بالنتيجة اللغة العربية طبع "طو فوترل" مناسب بالصدؽ احملتو 

حصلت الباحثة نتيجة استبانة من مدرسة ثنائية اللغة العالية بكتاب تعليم 
اللغة العربية طبع " تيغا سرنكام" غَت ادلناسب بالصدؽ احملتول بالنتيجة 

ِّ. 

( ربت ادلوضوع ربليل الكتاب الدراسي لتعليم َُِٔ) ُٔنور الفردكس تركال .ٕ
 .َُِّثانوم بادلنهج الدراسي اللغة العربية للفصل الثاين ال

                                                           
الثانوي بالمنهج الدراسي تحليل الكتاب الدراسي لتعليم اللغة العربية للفصل الثاني البحث اجلامعي عن   ُٔ

 (َُِٔ)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية، ، 7105



ُِ 

 

 

ىذا البحث يهدؼ لنحسُت الكتاب الدراسي كيستخدـ الباحثة على 
ادلنهج كصفية كيفية بطريقة دراسة مكتبية كالنظرية على ضوء  أف الكتاب 
الدراسي مناسب بُت األىداؼ، احملتويات، إسًتاتيجية كالتقومي الكتاب 

 .َُِّدبؤشرات ادلنهج 
البحث يعٍت أف ىذا الكتاب مناسب دبؤاشرات النتيجة من ىذا 

، ىذا الكتاب يساعد التلميذ لتطوير ادلعرفة كتربية األخالؽ َُِّادلنهج 
كتطوير اإلبتكار كيساعد ادلدرس أف يشرح ادلادة يف عملية تعليم اللغة 

 العربية.
كىذا البحث ؼلتلف عن البحوث السابقة حبيث ما ربلل الباحثة. يف 

كتستخدـ . زلتول الكتاب دلادة "اللغة العربية"ل الباحثة عن ىذا البحث ربل
الباحثة قدرات تلميذات الفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية 

 دباالنج دلقياس ادلالءمة بُت ىذا الكتاب كقدراهتن.
 
 تحديد المصطلحات . ح

 ىناؾ عدة ادلفردات اليت تتعلق دبوضوع البحث فيما يلي:
تريد الباحثة أف ربلل ك  ُٕحلوادث دلعرفة احلالة احلقيقية.ربقيق االتحليل :  .ُ

زلتول الكتاب على أساس "اللغة العربية" من ناحية  دلادةالكتاب التعليمي 
 .قدرات تلميذات الفصل اخلامس

مجيع ادلواد اليت يستعملها ادلعلم دلساعدتو يف عملية الكتاب التعليمي :  .ِ
العربية" الذم  الكتاب "اللغةتستخدـ الباحثة  ُٖالدراسة يف الفصل.
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الفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية  تلميذاتيستعملو ادلعلم ك 
 دباالنج.

ذات مسؤكلية كبَتة يلـز ألم إنساف أف ؽللكها حىت التلميذات :  اتقدر  .ّ
 ُٗيصبح صاحلا ككفأ ألداء الوظائف يف رلاؿ معُت من رلاالت احلياة.

مهارة  ادلفردات، الًتاكيب، ات من حيثتبحث الباحثة قدرات التلميذ
 مهارة الكتابة.االستماع، مهارة الكالـ، مهارة القراءة ك 

 
 هيكل البحث . ط

 ، كىو كما يلي:فصوؿال ستةإف يف ىذا البحث يتكوف من 
أسئلة  ،خلفية البحثاألكؿ ىو االطار العاـ، كىو يشتمل على  الفصل

حدكد البحث، الدراسة  فركض البحث، البحث، أىداؼ البحث، أعلية البحث،
 السابقة، ربديد ادلصطلحات. 

ادلبحثاف كىي مفهـو  الثاين يعٍت اإلطار النظرم، كىو ػلتوم على فصلال
مفهـو الكتاب التعليمي على تعريف  الكتاب التعليمي كقدرات التلميذات. يتكوف

كزلتول  يميالكتاب التعليمي، معيار الكتاب التعليمي، أعلية الكتاب التعل
أما قدرات التالميذ ربتوم على مهارة االستماع )أعلية . الكتاب التعليمي

االستماع، أىداؼ تدريس االستماع، رلاالت االستماع(، مهارة الكالـ )أعلية 
الكالـ، مراحل التدريب على الكالـ، رلاالت مهارة النطق كالكالـ(، مهارة 

قراءة كأسس اختيار النصوص للقراءة( القراءة )أعلية القراءة، أىداؼ تعليم ال
كمهارة الكتابة )أىداؼ تعليم الكتابة، مراحل دلهارة الكتابة كرلاالت مهارة 

 الكتابة(، كاألصوات، كادلفردات، كالًتاكيب.
                                                           

 UIN Malikiماالنج:  .وتطبيقه على مهارة الكتابة تعليم اللغة العربيةتطوير منهج أكريل حبر الدين.  ُٗ
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متغَتات البحث،  الفصل الثالث ػلتوم على مدخل البحث كمنهجو،
أسلوب ربليل نات، در البيانات، أدكات مجع البيامصا رلتمع البحث كعينتو،

 .كإجراءات البحث البيانات
الفصل الرابع ػلتوم على ادلبحثاف، األكؿ ىو البيانات عن حملة ميداف 
ادلدرسة كالثاين عن عرض البيانات كربليلها كمناقشتها. تتكوف البيانات عن حملة 

كرسالة ميداف ادلدرسة من تاريخ مدرسة "الًتقي" االبتدائية ماالنج، الرؤية ادلستقبلة 
كىدؼ مدرسة "الًتقي" االبتدائية ماالنج، ادلنهج الدراسي، أحواؿ ادلعلمُت، 
أحواؿ التلميذات كحملة ادلتخرجُت. أما ادلبحث الثاين يتكوف من زلتول الكتاب 
التعليمي دلادة "اللغة العربية" لفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية ماالنج، 

س يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية ماالنج، ادلالءمة قدرات تلميذات الفصل اخلام
بُت زلتول الكتاب التعليمي "اللغة العربية" كقدرات تلميذات الفصل اخلامس يف 

 مدرسة "الًتقي" االبتدائية ماالنج.
 الفصل اخلامس ػلتوم على مناقشة البحث.

 ملخص نتائج البحثكىو ػلتوم على  اخلاسبةعن  الفصل السادس
 .التوصياتك  اتقًتاحكادل

 ادلراجع.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: مفهوم الكتاب التعليمي

 تعريف الكتاب التعليمي . أ

 ْٗالكتاب التعليمي ىو كل مطبوعة غَت دكرية ربتوم على األقل على 
 َِالغالفُت.صفحة باستثناء 

ىناؾ رأم آخر عن تعريف الكتاب التعليمي أنو أكسع، كسواء بادلواد 
التعليمية. الكتاب التعليمي ىو مجيع ادلواد اليت يستعملها ادلعلم دلساعدتو يف 

 ُِعملية الدراسة يف الفصل.
من ىنا نعرؼ أف الكتاب التعليمي مهم جدا لتعليم اللغة العربية للتالميذ. 

تعليمي أحد ادلصادر يف عملية الدراسة. كىذا الكتاب يساعد ادلعلم ألف الكتاب ال
 ك تالميذه لتيسَت فهم اللغة العربية.

 
 معيار الكتاب التعليمي . ب

غلب على ادلعلم أف يعد ادلواد اليت ستواصل إذل التالميذ مناسب بادلعيار 
 :ِِالتارل

 مناسب باألىداؼ اليت يبلغها التالميذ. .ُ

 ريس كالشرح من األىداؼ.ادلواد ىي مضموف التد .ِ
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 مكتوب نظاميا من السهل إذل الصعب. .ٓ

 كاقعي. .ٔ

 مفيد للتالميذ. .ٕ

 مناسب بالزماف. .ٖ

 سهلة الكتسابو. .ٗ

 جذاب رغبة التالميذ. .َُ

 مضموف ادلثاؿ اجلذاب يف قلب التالميذ. .ُُ

 التالميذ.استعرض اجلوانب اللغوية اليت تناسب بكفايات  .ُِ

 مرتبطة بالدركس األخرل. .ُّ

 تنبيو نشاط شخصي التالميذ. .ُْ

 ذبنب ادلفاىيم ادلريبة. .ُٓ
على كل مؤلف الكتاب التعليمي أف ؽلأل تلك ادلعايَت لكي يساعد 
الكتاب التعليمي التالميذ الكتساب اللغة العربية كيستعملها صحيحة. جبانب 

اللغة العربية لغَت الناطقُت ذلك يرشد تلك ادلعايَت لكي يناسب بأىداؼ تعليم 
 ّٔا.

 
 أهمية الكتاب التعليمي ج.

تأيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعلم الثالثة، كما يتبُت من الشطل 
 :ِّالتارل

                                                           
. الرياض: فهرسة مكتبة ادللك إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن إبراىيم الفوزاف.  ِّ

 ّٗص:  .َُُِالوطنية أثناء الشر، فهد 
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 ادلتعلم ادلعلم
 
 

 مادة التعلم 
يعد الكتاب أىم مواد التعليم، كمن ىنا فإف ادلربيُت يوصوف بالعناية بإعداده 

 ادلواد اليت تعٍت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا.كال سٌيما تلك 
عملية التدريس أيا كاف نوعها أك ظلطها أك مادهتا كزلتواىا تعتميد اعتمادا  
كبَتا على الكتاب ادلدرسي، فهو ؽلثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم 

 منظمة، كأساسا دائما لتعزيز ىذه العملية.
مهم من أركاف عملية التعلم، كمصدر تعليمي يلتقي عنده كىو ّٔذا ركن 

ادلعلم كادلتعلم، كترمجة حية دلا يسمى باحملتول األكادؽلي للمنهج، كلذلك تعترب 
نوعية الكتاب كجودتو من أىم األمور اليت تشغل باؿ ادلهتمُت باحملتول كادلادة 

 التعليمية كطريقة التدريس.
علم ادلؤىل تزداد أعلية الكتاب يف سد ىذا كيف احلاالت اليت ال يتوافر ادل

النقص، كضلن نفتقر يف ميداف تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا إذل ادلعلم ادلؤىل. شلا 
غلعل حاجتنا إذل كتب لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا حاجة ضركرية كملحة، 

كسة، ذلك ألف يقودكف لتحقيقها تطلع إذل إصلاز ىذه الكتبعلى أسس علمية مدر 
الكتاب يف حالنتا ىذه )ليس رلرد كسيلة  معينة على التدريس فقط، كإظلا ىو 
صلب التدريس كأساسو ألنو ىو الذم ػلدد للتلميذ ما يدرسو من موضوعات، 
كىو الذم يبقي عملية التعليم مستمرة بينو كبُت نفسو، إذل أف يصل منها إذل ما 

 يريد.
 
 



ُٖ 
 

 

 التعليمي محتوى الكتاب د.
يتضمن زلتول الكتاب التعليمي من ادلعلومات كاحلقائق كاألفكار كادلفاىيم، 

كيقصد بو  ِْربملها رموز لغوية، ػلكمها نظاـ معُت من أجل ربقيق ىدؼ ما.
ادلادة اللغوية كالثقافية اليت يقدمها الكتاب للتالميذ. تتكوف زلتول الكتاب 

 :ِٓالتعليمي من

 األىداؼ .ُ

ربديد  ِٔلدخوؿ إذل عملية التعليم كالتعلم. األىداؼ ىي اخلطوة األكذل
األىداؼ ىو العمل ادلهم يف عملية التعليم كالتعلم، ألف باألىداؼ يستطيع 

 ادلعلم أف يعرؼ تغيَت سلوؾ التالميذ يف الفصل.

 الوسائل .ِ

الوسائل يف الكتاب  ِٕالوسائل ىي كل ما دلواصلة الرسالة أك ادلعلومات.
 التعليمي منها الصور. 

 الكتابلغة  .ّ

أف تكوف لغة الكتاب فصيحة كصحيحة، كلذا فينبغي أف يلتـز ادلؤلف 
 ِٖبقواعد النحو كالصرؼ كاإلمالء كسالمة الصياغة اللغوية.

 ادلادة .ْ

يهدؼ تعليم اللغات بشكل عاـ إذل اكتساب التالميذ رلموعة من 
ادلهارات. تشتمل ادلهارات االلغوية على أربع ادلهارات كىي ادلهارة االستماع 
كادلهارة الكالـ كادلهارة القراءة كادلهارة الكتابة. جبانب ذلك، يف مادة اللغة 

                                                           
 ّٕص:  .مة. ادلرجع السابقعيرشدم أمحد ط ِْ
 ّٗٗص:  خَت.مة. ادلرجع األعيرشدم أمحد ط ِٓ
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 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, terj., 

Sahrani, dkk (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm. 70 
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 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3 

 ّْص:  ادلرجع السابق.عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف.  ِٖ
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ب. كىذه العناصر ىي العربية عناصر اللغة كىي األصوات كادلفردات كالًتاكي
ادلادة احلقيقية اليت تعُت التالميذ على تعلم مهارات اللغة، كمن دل يسيطر 

 ِٗعليها ال يتمكن من السيطرة على مهارات اللغة دبستوياهتا ادلتعددة.

 احملتول الثقافة .ٓ

ربتل الثقافة مكانة ىامة يف تعليم اللغات األجنبية كتعلمها، كتعترب مكونا 
مهما حملتول ادلواد التعليمية يف ىذا ادليداف؛ لذلط البد أف أساسيا كمكمال 

تندمج العناصر الثقافية للغة ادلستهدفة اندماجا كامال يف ادلادة التعليمية كيف 
كلقد أثبتت الدراسات أف  َّمجيع أكجو التعلم ككسائلو خاصة الكتاب.

ي من معظم الدارسُت يعلموف أف ادلعلومات كادلعارؼ الثقافية ىدؼ أساس
أىداؼ أم مادة تعليمية لتعلم اللغة األجنبية، كما يعلموف أيضا أهنا عامل 

 مهم من عوامل النجاح يف تعلم اللغة كاستخدامها.

 التدريبات كالتقومي .ٔ

تعد التدريبات ضركرية؛ فادلتعلم يراد لو أف يكتسب مهارة، كادلهارة ربتاج إذل 
 ُّتدريب كمراف.

را أساسيا من عناصر العلمية التعليمية، فهو أف التقومي الًتبوم يعترب عنص
العملية اليت ضلكم ّٔا على مدل صلاحنا يف ربقيق األىداؼ الًتبوية اليت 
ننشدىا، كىو أيضا العملية اليت ضلكم ّٔا على قيمة ىذه األىداؼ ذاهتا 

 ِّ كاختبار مدل كفاءة الوسائل اليت استخدمت لتحقيق األىداؼ.
 لتالميذا اتالمبحث الثاني : قدر 

                                                           
 ٓٓص:  ادلرجع األخَت.عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف.  ِٗ
 ُْٔص:  ادلرجع األخَت.عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف.  َّ
 ِِٓص:  ادلرجع األخَت.عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف.  ُّ
 UIN Malikiماالنج:  .وتطبيقه على مهارة الكتابة تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأكريل حبر الدين.  ِّ

Press ،ََُِ.  :َُُص 
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كلمة "القدرة" يف اللغة اإلصلليزية تعٍت ادلهارة كالكفاءة كالصالحية، كىي عند 
ذات مسؤكلية كبَتة يلـز ألم إنساف   -Intelligence-مهيمُت رلموعة من أنشطة الذكاء 

 ّّأف ؽللكها حىت يصبح صاحلا ككفأ ألداء الوظائف يف رلاؿ معُت من رلاالت احلياة.
اللغة يف رلاؿ الًتبية يسمى بادلهارات اللغوية. ادلهارات اللغوية كفاءة استخداـ 

تتكوف من أربع ادلهارات كىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة 
الكالـ. مهارة االستماع كمهارة الكتابة جزء من ادلهارة االستقبالية، أما مهارة الكالـ 

نتاجية. كل ادلهارات مرتبطة دبهارات أخرل، ألف يف كمهارة الكتابة جزء من ادلهارة اإل
اكتسأّا بواسطة العالقة ادلنظمة بُت ادلهارات. ييبدأ من مهارة االستماع مث مهارة الكالـ 

 . كىذا ىو الشرح من كل ادلهارات.ّْمث مهارة القراءة مث مهارة الكتابة
 مهارة االستماع . أ

ّٔا الطفل يف اكتساب لغنو األـ، كؽلر مهارة االستماع أكذل ادلهارات اليت ؽلر 
ّٔا متعلم اللغة األجنبية. كمن ادلعلـو أف من ال يسمع ال يتكلم، كاألصم من 
الصغر يكوف أبكما، كلذا يغلب على من فقد ىاتُت احلاستُت أف يكوف يف برنامج 

 ّٓتعليمي كاحد )لغة اإلشارة(.
ا خاصا كمقصودا دلا مهارة االستماع ىي عملية يعطي فيها ادلستمع اىتمام

 تتلقاه أذنو من أصوات مع فهم ىذا الكالـ، كترمجتو إذل مدلوالت معينة.
 
 

 أهمية االستماع .0

                                                           
 ُٓص:  ادلرجع األخَت.أكريل حبر الدين.  ّّ

34
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 129 
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يعد االستماع من مهارات اللغة األساسية، كمن مث ينبغي االىتماـ 
باكتساب التالميذ مهاراتو ادلختلفة، دلا ذلا من تأثَت متبادؿ على بقية 

التالميذ مهارات االستماع، فإف ذلك سوؼ  مهارات اللغة، فإذا اكتسب
غلعلهم يتقدموف يف مهارات التحدث كالقراءة كالكتابة، كيف اكتساب 

 الًتاكيب اللغوية ادلختلفة.
كيلعب االستماع دكرا مهما يف سياؽ التفاعالت االجتماعية، فمعظم 
ادلناشط اللغوية ادلمارسة يف آّتمع، معظمها مناشط استماع، فمجد أف 

لفرد ػلتاج إذل أف يستمع إذل تعليمات كإرشادات توجو إليو، كما يستمع ا
إذل اخلطب كادلناقشات، كإذل الربامج ادلختلفة يف اإلذاعتُت ادلسموعة 

 ّٔكادلرئية.
من ذلك الشرح نعرؼ أف مهارة االستماع مهمة جدا الكتسأّا 

ُت ادلهارات التالميذ، ألف ادلهارة االستماع ىي ادلهارة األكذل كاألساس ب
األخرل. تؤثر ىذه ادلهارة مهارات أخرل كىي مهارة الكالـ كمهارة القراءة 

 كمهارة الكتابة.

 أهداف تدريس االستماع .7

اذلدؼ األساسي من تدريس االستماع ىو اكتساب ادلتعلم القدرة 
على حسن اإلصغاء، كاالنتباه ادلقصود، كاإلحاطة دبا يستمع إليو مع 

 التفاعل معو.
  ّٕاالستماع اليت ينبغي اكتسأّا للمتعلمُت ىي: مهارة

 التمييز بُت احلركات الطويلة كالقصَتة  (ُ

 التمييز بُت الكلمات ادلذكرة كادلؤنثة  (ِ

                                                           
 َُٕص:  .ََِٓالقاىرة: دار الثقافة للنشر،  تعليم اللغة العربية.مصطفى رسالف.  ّٔ
 ُُُص: . األخَتمصطفى رسالف. ادلرجع  ّٕ
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 التمييز بُت أزمنة الفعل  (ّ

تعرؼ األصوات، كسبييز ما بينها من اختالفات صوتية يف حالة  (ْ
 االستخداـ

 التمييز بُت األصوات ادلتجاكرة يف سلرجها  (ٓ

 تعرؼ التضعيف كالتنوين كسبييزىا صوتيا  (ٔ

 إدراؾ اذلدؼ القريب للمتحدث  (ٕ

 استخالص األفكار الرئيسية من ادلادة ادلسموعة  (ٖ

 استنتاج معاين الكلمات غَت ادلألوفة من السياؽ ادلسموع (ٗ

 تعرؼ غرض ادلتكلم  (َُ

 التعاطف مع ادلتكلم  (ُُ

 توقع ما يقاؿ  (ُِ

 استنتاج التفصيالت من ادلسموع  (ُّ

 ليمات الشفهية اتباع التع (ُْ

 تلخيص ما يقاؿ  (ُٓ

 التمييز بُت احلقيقة كاخلياؿ كالرأم  (ُٔ

التقاط أكجو التشابو كأكجو االختالؼ بُت اآلراء عند االستماع ألكثر  (ُٕ
 من متحدث 

 ربليل كتنفيد ما يقاؿ  (ُٖ

 تعرؼ تأثَت التنغيم على داللة الًتكيب  (ُٗ

 إدراؾ العالقات بُت األفكار كتنظيمها  (َِ

 ادلعٌت الناذبة عن التحويل يف بينة الكلمةإدراؾ التغَتات يف  (ُِ

 إدراؾ نوع االنفعاؿ الذم يسود احملادثة كاالستجابة لو  (ِِ

 استخراج األفكار اليت تعرب عن اذباه ادلتحدث. (ِّ



ِّ 
 

 

 مجاالت االستماع .5

 :ّٖما يلي بعض آّاالت يف مهارة االستماع، ىي
 التعرؼ على األصوات العربية كسبييز ما بينها من اختالفات ذات (ُ

 داللة.

 التعرؼ على احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة كالتمييز بينها. (ِ

 التمييز بُت األصوات ادلتجاكرة يف النطق كادلتشأّة يف الصوت. (ّ

 إدراؾ العالقات بُت الرموز الصوتية كادلكتوبة كالتمييز بينها. (ْ

إدراؾ أكجو التشابو كالفركؽ بُت األصوات العربية كما يوجد يف لغة  (ٓ
 يذ األكذل من أصوات.التلم

 التعرؼ على التشديد كالتنوين كسبييزعلا صوتيا. (ٔ

 التقاط األفكار الرئيسية. (ٕ

فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية كبإيقاع طبيعي يف حدكد  (ٖ
 ادلفردات ادلدركسة.

 التمييز بُت األفكار الرئيسية كاألفكار الثانوية. (ٗ

 ات.متابعة احلديث كإدراؾ ما بُت جوانبو من عالق (َُ

 استخالص النتائج من بُت ما مسعو من مقدمات. (ُُ

استخداـ السياؽ يف فهم الكلمات اجلديدة، كإدراؾ أغراض  (ُِ
 ادلتحدث.

 إدراؾ ما يريد ادلتحدث التعبَت عنو من خالؿ النرب كالتنغيم العادم. (ُّ

 

 

 اختبار االستماع .4

                                                           
  َُٖص:  .السابقعبد الرمحن إبراىيم الفوزاف. ادلرجع  ّٖ
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اختبار االستماع دلادة اللغة العربية مهم جدا، االىداؼ من ىذا 
االختبار ىي دلعرفة مستويات التالميذ يف استماع اللغة العربية. ّٔذا 
االختبار، يشعر التالميذ أهنم ػلتاجوف إذل إتقاف عناصر اللغة العربية أيضا 
مثل ادلفردات كالًتاكيب كاألصوات. امتلك إتقاف التالميذ على ادلفردات 

االستماع. كىذا  كالًتاكيب اسهاما كبَتا يف مساعدهتم للحصوؿ على مهارة
 :ّٗىو أنواع االختبار ادلستخدـ دلقياس مهارة االستماع دلادة اللغة العربية

. ييطلب التالميذ إلجابة األسئلة ادلستمعة باختيار االستماع والقراءة ( أ
إحدل األجوبة يف صفحة اإلجابة. ادلثل، يقرأ ادلدرس األسئلة 

اختيار إحدل كيستمعها التالميذ، مث يطلب التالميذ إلجابتها ب
 األجوبة األصح يف صفحة اإلجابة.

. ييطلب التالميذ الستماع النص باللغة العربية، اإلمالء واالستماع ( ب
كؽللئيها ادلدرس مرٌة كاحدة أك مرٌتُت كييطلب التالميذ لكتابة ما مسعوا. 
حقيقةن ىذا النوع يؤٌكد التالميذ لتفريق األحرؼ ادلتشابو يف النطق 

 كاللفظ.

. يف ىذا النوع، ييطلب التالميذ الستماع النص والذاكرة االستماع ( ج
الذم يقرأه ادلدرس بواسطة ادلسجّْل مث يكتبو التالميذ مرٌةن بلغنهم. 
أىداؼ ىذا االختبار ىي دلقياس كفاءة التالميذ يف فهم النص 

 ادلسموع كذكرىم.

 . يطلب التالميذ الستماع كتفريق األصوات، مثل:تعّرف األصوات ( د

 ثم اقرأ:استمع 
 شاىد عدؿ يف سبيل اهلل

 شاىد حق يف سبيل احلق
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 شاىد زكر يف سبيل اإلسالـ
. يطلب التالمبذ الستماع اجلمل أك الفىٍقرة تفريق األصوات المتشابه ( ق

 مث ييطلب لتفريق كلمتُت أك أكثر اليت سبتلك األصوات ادلتشابو.

 مرٌة بلغتهم.. يطلب التالميذ الستماع النص ادلعُت مث يعتربه التعبير ( ك

كىذا ىو عدة أنواع االختبار للحصوؿ على معرفة قدرات التالميذ يف 
 مهارة االستماع. يستطيع ادلدرس أف ؼلتار األنواع ادلناسب لتالميذه.

 

 مهارة الكالم . أ

مهارة الكالـ ىي أحد ادلهارات اللغوية ادلهمة الكتسأّا ادلتعلم، ألف 
 إذل شخص أخر.يستخدمها الفرد دلواصلة ادلعلومات 

 أهمية الكالم .0

 :َْمن أىم مهارات الكالـ اليت ينبغي اكتسأّا ادلتعلمُت ما يلي
 النطق الصحيح ألصوات العربية (ُ

 إنتاج األصوات ادلتجاكرة يف ادلخرج (ِ

 التمييز يف النطق بُت احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة (ّ

 التفريق يف االستخداـ بُت ادلذكر كادلؤنث (ْ

 األسئلةاإلجابة عن  (ٓ

 التعبَت عن احلاجات يف مجل مفيدة (ٔ

 التعبَت عن النفس تعبَتا مفهوما يف مجل تامة يف ادلواقف الوظيفية (ٕ

 التفريق يف االستخداـ بُت أزمنة الفعل (ٖ

 طرح األسئلة بسهولة كطالقة (ٗ

 إدراؾ أعلية أف يكوف لدل ادلتحدث شيء يتحدث عنو (َُ
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 القدرة على امتالؾ قدر مناسب من الكلمات (ُُ

 االنفعاالت ادلتضمنة يف الكالـ، أم القدرة على التنغيم سبثيل (ُِ

 القدرة على اختيار كتنظيم زلتول كأفكار ادلوقف الذم يتحدث فيو (ُّ

 القدرة على رلاملة اآلخرين أثناء احلديث (ُْ

 القدرة على استخداـ األدلة كاالستشهادات (ُٓ

من ىنا نعرؼ أف مهارة الكالـ مهمة جدا الكتسأّا، ألف بادلهارة 
 الـ يستطيع التالميذ أف يتكلم مع األخرين دلواصلة ادلعلومات كغَتىا.الك

 مراحل التدريب على الكالم .7

ؽلكن التدريب على مهارة الكالـ من خالؿ أساليب متعددة كل منها 
 ُْيناسب مرحلة تعليمية سلتلفة.

 ادلرحلة األكذل : حوارات مغلقة اإلجابة (ُ

الكالـ يغلب عليها طابع مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على 
 ترديد القوالب مع تعيَت بعض الكلمات.

 يف التعارؼ مثال: )ما امسك؟ من أين أنت؟ . . أخل(.
 ادلرحلة الثانية: حوارات مفتوحة اإلجابة (ِ

كىي مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األكذل بزيادة ادلتطلبات الفطرية كاللغوية 
 للحوار.

ت إذل السوؽ؟ ماذا اشًتيت؟ مثل حوارات مبسطة: )ما آخر مرة ذىب
 . . أخل(.

 ادلرحلة الثالثة: التعبَت ادلوٌجو أك ادلقٌيد، التعبَت عن أفكار قصَتة (ّ

ىنا يتوذل التلميذ التعبَت عن فكرة متكاملة، كلكن بتقدمي بعض 
 ادلساعدة على مستول األفكار أك اللغة أك كليهما.

                                                           
 ُٖٔص: . عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف. ادلرجع السابق ُْ
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تكوين مثل: )عرض صورة لوصفها، أك عرض سلسلة من الصور ل
 قصة، أك كصف تفصيلي حملتويات صور متفرقة، أك التلخيص(.

 ادلرحبة الرابعة: التعبَت احلر؛ التعبَت عن أفكار عميقة (ْ

كىي مرحلة تناسب ادلستويات ادلتقدمة من تعلم اللغة، يقـو فيها 
التلميذ بتقدمي موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراتو الشخصية يف 

 .التنظيم اللغوم كالفكرم
 مثل ذلك:

 تناكؿ مشكلة بالتحليل: )مثل: كيف ينهض العادل اإلسالمي؟(.
ادلقارنة بُت شيئُت كالوصوؿ إذل أفضلية أحدعلا على اآلخر، )مثل: 

 أيهما أطثر فائدة يف بناء احلضارة الصناعة أك الزراعة؟(.
 مجاالت مهارة النطق والكالم .5

 :ِْىذه ىي آّاالت يف ادلهارة الكالـ
 األصوات العربية نطقا صحيحا.نطق  (ُ

التمييز عند النطق، بُت األصوات ادلتشأّة سبييزا كاضحا مثل: ذ، ز،  (ِ
 ظ، . . إخل.

 التمييز عند النطق بُت احلركة القصَتة كالطويلة. (ّ

 تأدية أنواع النرب كالتنغيم. (ْ

 اختيار التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة. (ٓ

استحداما سليما يف ضوء فهمو استخداـ عبارات آّاملة كالتحية  (ٔ
 للثقافة العربية.

 استخداـ النظاـ الصحيح لًتاكيب العربية عند الكالـ. (ٕ

 ترتيب األفطار ترتيبا منطقيا يلمسو السامع. (ٖ

                                                           
 ُٖٗص: . األخَتعبد الرمحن إبراىيم الفوزاف. ادلرجع  ِْ
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التحدث بشكل متصل، كمًتابط شلا ينبئ عن ثقة بالنفس كقدرة على  (ٗ
 مواجهة اآلخرين.

 إلقاء خطبة قصَتة متكملة العناصر. (َُ

 ىاتفي مع أحد الناطقُت بالعربية.إدارة حوار  (ُُ

 اختبار الكالم .4

يهدؼ اختبار مهارة الكالـ دلقياس قدرات التالميذ يف استخداـ اللغة 
العربية طلقةن كصحيحا يف اتصاؿ شفهيِّا. مقياس مهارة ادلالـ دلادة اللغة 
العربية ىو مقياس كفاءة التالميذ يف تقدير األفكار كشعورىم يف التعبَت 

 :ّْكىذا ىو أنواع االختبار دلقياس مهارة الكالـالشفوم. 
. يطلب التالميذ لوصف الصور شفويا باللغة العربية، وصف الصور ( أ

 عادة يسأذلم مدرس عدة األسئلة ادلرتبطة بالصور.

. يطلب التالميذ لوصف خرباهتم مثل الًتفيو كاخلربة وصف الخبرة ( ب
 السركرة أك اخلربة احلزينة كغَتىا.

تيستخدـ ادلقابلة يف مهارة الكالـ كثَتا، سواء كاف يف عملية . المقابلة ج(
التعليم كالتعلم أك دلقياس كفاءات التالميذ. يف ادلقابلة أك احلوار، 
ػلاكر التالميذ عن موضوع معُت كدبعيار معُت أيضا. يف ادلقابلة، ػلاكر 

 ادلدرس كالتلميذ مباشرةن اك بُت التلميذ كالتلميذ األخر.
. يطلب التالميذ للتكلم حرٌيةن، كىذا يشتمل على معنُت الحر التعبير د(

 ٕ – ٓكعلا: األكؿ، يتكلم التالميذ بلغتهم كدبوضوع حرٌم حواذل 
دقائق. الثاين، يتكلم التالميذ دبوضوع معُت دكف نقاط أك األفكار 

 دقائق. ٕ – ٓاألساسية حواذل 
 . يناقس التالميذ عن موضوع معُت.مناقشة ق(
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هارة الكالـ، ينبغي على ادلدرس أف يصنع معيار التقومي دلقياس م
 كضيحا كتفصيال، مثل الفصاحة كالطلقة كالنرب كالتنغيم كغَتىا.

 
 مهارة القراءة ج. 

القراءة ىي ربويل النظاـ اللغوم من الرموز ادلرئية )احلركؼ( إذل مدلوالتو. 
خارج الصف، كىي مهارة كتعد القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب 

–كينبغي أف تقدـ القراءة للطالب ادلبتدئ  ْْربتاج إذل تدريبات خاصة كمتنوعة.
بالتدرج، انطالقا من مستول  -الذم دل يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل

احلرؼ، فالكلمة، فاجلملة البسيطة )مبتدأ كخرب / فعل كفاعل غالبا( مث اجلملة 
 رة، مث قراءة النصوص الطويلة.ادلركبة مث قراءة الفق

 أهمية القراءة .0

القراءة يف ادلدرسة توسع دائرة خربة التالميذ كتنميها، كتنشط مهاراهتم 
الفكرية، كهتذب أذكاقهم، كتشبع فيهم حب االستطالع النافع دلعرفة 
أنفسهم، كمعرفة اآلخرين، كالعوادل احمليطة ّٔم، كما ػلدث كما يوجد يف 

دة. كيرغب التلميذ بازاء ىذا يف معرفة ما يتصل باألشياء أزمنة كأمكنة بعي
كاحلوادث ادلألوفة لو. ككلما أشبعت رغبتو يف االطالع ازدادت خربتو، كصفا 
ذىنو، كاكتسب ادلعرفة بالعادل الذم يعيش فيو، كانبعث يف نفسو ميوؿ 

 ْٓجديدة موجهة.
كالثقافة بالقراءة يستطيع التلالميذ أف يعرفوا أم شيء عن الًتبية 

كالعلـو كالتاريخ كغَتىا يف ىذا العادل. كبسبب ذلك كجب على التالميذ أف 
 يستطيع القراءة جيدا.

                                                           
 ُْٗص: ألخَت. عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف. ادلرجع ا ْْ
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 أهداف تعليم القراءة  .7

 :ْٔفيما يلي أىم أىداؼ تعليم القراءة
 تنمية خربات التالميذ عن طريق ادلوضوعات القرائية (ُ

 زيادة الثركة اللغوية لدل التالميذ (ِ

ادلهارات األساسية يف القراءة كالسرعة كاالستقالؿ اكتساب التالميذ  (ّ
 بالقراءة مع ربصيل ادلعاين عن طريق ادلمارسة كاالستخداـ الصحيح.

تزكيد التالميذ دبا ػلقق النمو العقلي كالنفسي كاجلسمي كاالجتماعي  (ْ
 من خالؿ ادلوضوعات القرائية ادلختلفة.

افة اك إبداؿ اخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة دكف حذؼ أك إض (ٓ
 كبيسر كطالقة.

جعل التعلم متسما بادلتعة، عن طريق اختيار ادلوضوعات كالقصص  (ٔ
 ادلشوقة كالطريقة، كالقريبة من خربات التالميذ كقاموسهم اللغوم.

االنطالؽ يف القراءة احلرة يف مجيع رلاالت النشاط اللغوم ادلمارس  (ٕ
 من التالميذ.

ادلوضوعات ادلًتمجة دليوؿ التالميذ تنمية ادليل ضلو القراءة، عن طريق  (ٖ
 القرائية، كاحملققة لرغباهتم كحاجاهتم.

 تنمية مهارات كسلوكيات التذكؽ اللغوم كاالستمتاع دبا يقرأ. (ٗ

 استخداـ ادلكتبات بصورة سليمة مع االستفادة منها. (َُ

 ترسيخ القيم الدينية كاخللقية، حىت تكوف موجهات لسلوؾ التالميذ. (ُُ

 عتزاز كالعمل على رقيو كرفعو شأنو.غرس حب الوطن كاال (ُِ

 اكتشاؼ ادلوىوبُت كصقل مواىبهم. (ُّ

 االنفتاح على الثقافات العادلية. (ُْ

                                                           
 ُْٓص:  خَت.مصطفى رسالف. ادلرجع األ ْٔ
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من ىنا نعرؼ أف أىداؼ مهارة القراءة كثَتة لكن ادلهم منو يعٍت 
 لفهم ادلقركء من حيث الكلمات كاجلمل كالفقرة ك غَتىا.

 أسس اختيار النصوص للقراءة .5

النصوص ىو تشمل احملتول اللغوم للموضوعات اليت تدكر حوذلا 
يف اللغة  (text)دركس الكتاب. كلمة النصوص إذف يقصد ّٔا ىنا بكلمة 

 .ْٕاإلصلليزية كليس فقط للمختارات األدبية كالشعرية
يف مراحل التعليم العاـ فيوصى للقراءة كبالنصبة الختيار النصوص 

 :ْٖاخلرباء باآليت
التعليم اللغوم دبفردات العصر الذم نعيشو، على أف يقًتف يرتبط  (ُ

ذلك باقتباس ما يشوؽ التالميذ من الًتاث العريب كما يالئمهم منو 
 كما يربطهم بو على ضلو متدرج.

يشتمل زلتول مناىج النصوص على قدر مشًتؾ من ادلوضوعات  (ِ
كالنصوص اليت تعرؼ التالميذ تعريفا صحيحا بوطنهم العريب 

المي كمكانتو يف ادلاضي كمشكالتو كقضاياه يف احلاضر كاإلس
كتطلعاتو إذل مستقبل أفضل كتعميق شعورىم بقيمهم الفكرية 
كاحلضارية كاإلنسانية، كتستثَت فيهم االعتزاز بأرلادىم كتارؼلهم 

 كبطوالهتم، كترسخ يف نفوسهم العقيدة اإلسالمية.

دب كالنصوص، كيرتبط باختيار النصوص األدبية توقيت تعليم األ
كيوصى اخلرباء أنو يبدأ تعليم األدب كالنصوص من رياض األطفاؿ. ألف 
األطفاؿ من ىذه ادلرحلة العمرية تشوقهم كتستثَتىم الكلمة ادلسجوعة 
ادلوزكنة، ذات ادلفردات السهلة ادلألوفة. كىنا تكوف األناشيد ذات جرس 

                                                           
 ُُٓص:  .ََُِ. القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، دليل تدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطا.   ْٕ
 ِٖٗص:  .مصطفى رسالف. ادلرجع السابق  ْٖ
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كما ياتقطونو من معُت يناسب تلك ادلرحلة كالدليل ما يردده األطفاؿ 
 كسائل اإلعالـ ادلختلفة مسموعة كمرئية على حد سواء.

كىناؾ دراسة عملية حددت أسباب اإلقباؿ على النص منها تضمن 
النص قيما خلقية كأدبية، الفكاىة، األسلوب القصصى، احتواء النص على 
عنصر ادلفاجأة، كاقعية النص كمالءمتو دليوؿ التالميذ. قصر النص، جودة 

 طباعة، ترابط األفكار، مجاؿ األسلوب كالصور اجلمالية.ال
 اختبار القراءة .4

مهارة القراءة ىي إحدل ادلهارات اللغوية ادلهمة، ما ازدىرت حياة 
اإلنساف دكف القراءة. يف تعلم اللغة، مهارة القراءة ذلا أعلية كبَتة ككذلك 

مهارة القراءة تنفيذ اختبار القراءة. ىذا االختبار للحصوؿ على مستول 
كدلقياس تنمية مهارة القراءة كدلعرفة نتائج تعلم اللغة العربية.دلقياس مهارة 

 :ْٗالقراءة كفهم النص، ىناؾ عدة أنواع االختبار كما يلي
. يقرأ التالميذ النص ادلختار كمناسب دبستول  القراءة الجهرية ( أ

 كفاءاهتم.

، ىناؾ عدة . دلقياس كفاءة التلميذات يف فهم النصفهم المقروء ( ب
أنواع االختبار ادلستعمل كىي االختيار من متعدد، الصواب كاخلطأ، 

 ملء االفرغ، الوزاكجة.

يستطيع ادلدرس أف يصنع معيار التقومي الذم يوضح عن عناصر  
كفاءة بإعطاء النتيجة. مثل الطلقة يف القراءة، صدؽ نطق األحرؼ 

 كاجلمل، صدؽ القراءة من ناحية النحو كالصرؼ.
 
 مهارة الكتابة د.
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الكتابة ىي إعادة ترميز اللغة ادلنطوقة يف شكل خطي على الورؽ، من 
خالؿ أشكاؿ ترتبط ببعضها، كفق نظاـ معركؼ اصطلح عليو أصحاب اللغة يف 
كقت ما، حبيث يعد كل شكل من ىذه األشكاؿ مقابال لصوت لغوم يدؿ 

كذلك بغرض نقل أفكار الكاتب كآرائو كمشاعره إذل اآلخرين، بوصفهم  َٓعليو.
 الطرؼ اآلخر لعملية االتصاؿ.

 أهداف تعليم الكتابة .0

األىداؼ اليت ينبغي ربقيقها من برنامج تعليم الكتابة بصفة عامة 
 :ُٓؽلكن ربديدىا فيما يلي

 إثارة االىتماـ بتعليم الكتابة كتعميقو. (ُ

 ابة جبالء ككضوح كسرعة معقولة.تنمية القدرة على الكت (ِ

إرشاد ادلتعلمُت إذل استعماؿ الكتابة حىت يستطيعوا استخدامها  (ّ
 استخداما فعاال يف حياهتم اليومية.

 تنمية فخر اإلنساف بكتابتو كعادة النقد الذايت ذلا. (ْ

تنمية ادلؤىالت اإلضافية للكتابة الالزمة لرفع مستول احلالة  (ٓ
 ماعية.االقتصادية كالكفاءة االجت

إثارة االىتماـ بالكتابة كوسيلة للتعبَت عن الذات، كادلشاركة يف أفكار  (ٔ
 اآلخرين كخرباهتم.

 مراحل للمهارة الكتابة .7

الكتابة ىي ربويل األفكار الذىنية إذل رموز مكتوبة. كتأيت مهارة 
الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات، كىي تأيت بعد مهارة 

 :ِٓتابة ثالث مراحل، ىيالقراءة. كللك
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 ادلرحلة األكذل: التدريب على رسم احلركؼ (ُ

ػلتوم على ادلهارات اآللية )احلرٌكية( اخلاصة برسم حركؼ اللغة 
العربية، كمعرفة التهجئة، كالًتقيم يف العربية. كيقصد بادلهارة اآللية يف 

 الكتابة العربية، النواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة، مثل:
 الكتابة من اليمُت إذل اليسار كمن فوؽ إذل ربت. -ُ

 رسم احلركؼ كأشكاذلا. -ِ

 ذبريد احلرؼ، كادلد، كالتنوين، كالشدة. -ّ

 )اؿ( الشمسية ، ك)اؿ( القمرية، كالتاء ادلفتوحة كادلربوطة. -ْ

 احلركؼ اليت تكتب كال تنطق، كاحلركؼ اليت تنطق كالتكتب. -ٓ

 اذلمزات. -ٔ

 قصَتة على احلركؼ(.الضبط بالشكل )أم كصع احلركات ال -ٕ

 احلركؼ اليت يتصل بعضها ببعض. -ٖ

 تلك اليت تتصل حبركؼ سابقة ذلا، كال تتصل حبركؼ الحقة. -ٗ

 رسم احلركات فوؽ احلركؼ أك ربتو أك يف هنايتو. -َُ

 رسم علزات القطع كالوصل أك عدـ رمسها. -ُُ

 عالمات الًتقيم. -ُِ

ىذه ىي الكتابة للمرحلة األكذل. كينبغي أف يفعلها التالميذ ربت 
 إشراؼ ادلعلم. 

 ادلرحلة الثانية: التعبَت ادلقيد (ِ

مرحلة كسطى تربط بُت مرحلة رسم احلركؼ كالتعبَت احلر، كىذه ىي 
 مرحلة التعبَت ادلقيد أك ادلوٌجو، كمن تطبيقاتو: كصف الصور.

 التعبَت احلر :ادلرحلة الثالثة (ّ

                                                                                                                                                               
 َِٓص:  .عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف. ادلرجع السابق ِٓ



ّٓ 
 

 

ىناؾ تعبَت كتايب متقدـ كتابة فنية. كيطلب من الطالب الكتابة يف 
موضوعات لديهم ادلعلومات الكافية عنها، ألننا الهندؼ إذل معرفة 
حصيلتهم من ادلعلومات، كإظلا هندؼ إذل تدريبهم على أف يصوغوىا 

 مكتوبة بطريقة صحيحة.

 الكتابة المهارة مجاالت .5

 :ّٓاالستماع، ىيما يلي بعض آّاالت يف مهارة 
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة. (ُ

 سرعة الكتابة كسالمتها من األخطاء. (ِ

مراعاة التناسب بُت احلركؼ طوال كاتساعا، كتناسق الكلمات يف  (ّ
 أكضاعها كأبعادىا.

 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ككافيا. (ْ

 خطاب.استيفاء العناصر األساسية عند كتابة  (ٓ

 ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمال ادلفردات كالًتاكيب ادلناسبة. (ٔ

 صياغة رسالة يرسلها إذل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة. (ٕ

كصف منظر من مناظر الطبيعة أك مشهد معُت كصفا دقيقا، ككتابتو  (ٖ
 خبط مقركء.

 اختبار الكتابة .4

تاج عدة الكفاءة األخرل مثل  إتقاف نظاـ لنتمية كفاءة الكتابة، ػلي
اللغة العربية الذم يشتمل على ادلعلرفة عن ادلفردات كالًتاكيب. يف كتابة 
اللغة العربية كفاءتاف علا كفاءة الفٍت ككفاءة االبداعي. كفاءة الفٍت ىي  
كفاءة لكتابة اللغة العربية صحيحا اليت تشتمل على صدؽ اإلمالء 

البداعي ىي كفاءة تعبَت كالًتاكيب كاستخداـ عالمة الًتقيم. أما كفاءة ا
                                                           

 َِٕص:  خَت.عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف. ادلرجع األ ّٓ
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األفكار كاآلراء كالشعور يف الكتابة صحيحا كمنطقيا كمنظَّما. ىناؾ 
 :ْٓأنواع االختبار ادلستعمل دلقياس مهارة الكتابة كىي

. يطلب التالميذ لتكوين اجلملة باستخداـ تكوين الجملة ( أ
 الكلمات االستعدادة، مثل الفعل أك االسم أك النعت كغَتىا.

. يطلب التالميذ لَتتَّب الكلمات العشوائية، الف ترتيب الجمل ( ب
 تكوف اجلملة الصحيحة ادلفهومة.

. ادلثل، يطلب التالميذ لتحويل الضمائر. يسبب ىذا التحويل ج(
التحويل تغيَت الكلمات األخرل. كىذا يهدؼ دلمارسة التالميذ 

 يف استخداـ الًتاكيب الصحيحة.
ادلعُت. قبل ىذا يطلب . يطلب التالميذ لوصف الصور الوصف د(

التالميذ إلجابة عدة األسئلة ادلرتبطة بالصور. ىدفو إلعطاء 
 التوجيهات لكي ما اختلفت نتائج الوصف بالصور.

. يطلب التالميذ لتلخيص الكتابة عن القصة أكاحلوار التلخيص ق(
أكالرسالة البسيطة. ييبدأ بإعطاء األفكار الرئيسية، مث يوضح 

عل التالميذ تلك األف كار فقرةن، أك ييبدأ بإعطاء األسئلة مث ذبي
 اإلجابة من تلك األسئلة تلخيصا.

 .كتابة القفرة ك(
. يطلب التالميذ لكتابة ادلقاؿ البسيط الذم يتكوف كتابة المقال ز(

 فقرات، الذم مرتبط دبوضوع معُت ادلوجو أك احلر. ٕ – ٓمن 
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لغة العربية. تلك . يطلب التالميذ لكتابة القصة بالكتابة القصص ح(
القصة ىي القصص البسيطة من احلوادث احلقيقية أك القصص 

 ادلشهورة.

جبانب ادلهارات اللغوية ىناؾ عناصر اللغة كوسيلة للحصوؿ على تلك ادلهارات 
اللغوية. كىذه العناصر تتكوف من األصوات ادلفردات كالًتاكيب. كستيوضح تلك العناصر 

 ما يلي:
 األصوات . ه

إف تعليم أصوات اللغة يتم بالطرؽ التقليدية، على أهنا رلٌرد حركؼ، كيدٌرب 
على كتابتها كسبييزىا شكال، دكف االىتماـ بنطقها. يكتسب تعليم األصوات 
كالتدريب عليها أعلية كربل يف تعليم اللغة لغَت الناطقُت ّٔا. كىذه أنواع التدريبات 

 :ٓٓالصوتية ما يلي
. كيقصد بو إدراؾ الصوت كسبييزه عند مساعو وتيتدريبات التعرف الص  .ُ

منفصالأك متصال. كلذلك فإف تدريبات ىذا النوع من التعرؼ، مبتدئا بنطق 
الصوت اذلدؼ مفردا، كتشمل إيراد رلموعة من الكلمات اليت تشمل 
الصوت اذلدؼ، كيتاح للتالميذ مساعو مرة ألك أكثر من مدرسو اك من 

 ميذ بتكرار الصوت خلف ادلدرس أك التسجيل.جهاز التسجيل. كيقـو التال

. هتدؼ تدريبات التمييز الصويت إذل إدراؾ الفرؽ تدريبات التمييز الصوتي .ِ
بُت صوتُت كسبييز كل كاحد منهما عن األخر عند مساعو أك نطقو؛ الصوت 

 اذلدؼ كالصوت البديل الذم ينطقو التالميذ إذا أراد نطق الصوت اذلدؼ.

. كىي التعرؼ إذل الصوت من خالؿ مجل أك الصوتيتدريبات التجريد  .ّ
مقاطع يف بعض كلماهتا ذلك الصوت اذلدؼ، كؽلكن اختيار بعض من 
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آيات القرآف الكرمي، ليستمع إليها التالميذ من مقرئ رليد، كيكتب الصوت 
 اذلدؼ يف كل تالميذ بلوف سلتلف، ليساعد التالميذ على الًتكيز كالتمييز.

 

 المفردات . و

ليس اذلدؼ يف تعليم ادلفردات أف يتعلم التالميذ نطق حركفها فحسب أك 
فهم معانيها مستقلة فقط، أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك رلرد كصفها يف 
تركيب لغوم صحيح، إف معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أف يكوف التالميذ 

ف التالميذ قادرا على قادرا على ىذا كلو باإلضافة إذل شيء أخر ىو أف يكو 
. كعدة أنواع البنود الختبار ٔٓاستخداـ الكلمة ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب

ادلفردات ىي: التكملة؛ االختيار من متعدد؛ بنود التحويل؛ الًتتيب؛ التمييز كسبييز 
 .ٕٓاألخطاء
 

 التراكيب ز.
كاف االذباه السائد يف تدريس الًتكيب أك القواعد أف تستغرؽ ساعات 
طويلة، يقضيها ادلعلم يف الشرح كالتفصيل، بينما ينحصر دكر التلميذات يف رلرد 
االستماع على طريقة القواعد كالًتمجة. الًتكيب أك القواعد عنصر مساعد ككسيلة 
لتعلم اللغة، كلكن كثَتا من مراكز تعليم العربية ككثَتا من معلمها غلعلونو ىدفا 

ده كنوادره، فيصبح تعليمهم تعليما عن اللغة بذاتو؛ فيبالغوف بتفصيالتو كشوار 
التعليما للغة. كىذه الطائفة من ادلعلمُت اليكتفوف بالقواعد التعليمية الوظيفية، 
إظلا يوغلوف أيضا بالقواعد العلمية اليت ىي للمتخصصُت ال للمتعلمُت، كقد رأينا 
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يف ادلاضي، كتعد ذلك يف مثل طريقة القواعد كالًتمجة اليت تعد أكثر الطرؽ شيوعا 
 .ٖٓشائعة يف ما ؼلص التعليم العريب يف احلاضر
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث و منهجه . ت

يؤٌكد إذل البيانات  ادلدخل الذمالكمي كىو  الباحثة ادلدخل خدـتست
 ٗٓ الكمي كترعيها الباحثة بوسيلة ادلنهج االحصائي.

ادلنهج الوصفي ىو . أما ادلنهج ادلستعمل يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي
يسمى ادلنهج  َٔادلنهج الذم يوضح ماىية أك طبيعة الظاىرة موضع الدراسة.

 الوصفي ألف الباحثة تصف عن زلتول الكتاب بتصوير احلقائق يف الكتاب. 
 

 متغيرات البحث . ث

متغَتات البحث ىي موضوع البحث اليت تكوف كجهة نظر البحث. تتكوف 
 :ُٔمتغَتات ىذا البحث من

زلتول الكتاب التعليمي عن ادلفردات كالًتاكيب كمهارة االستماع  .ُ
 كمهارة القراءة كمهارة الكتابة كالتدريبات.كمهارة الكالـ 

قدرات تلميذات الفصل اخلامس "ب"يف إتقاف ادلفردات كالًتاكيب  .ِ
 كمهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
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 مجتمع البحث وعينته  ج.
رلتمع البحث ىو مجيع موضوع البحث مثل الفرد، الظاىرة، األشياء، أظلاط 

 السلوؾ كغَتىا.
رلتمع البحث لو مواصفات خاصة، كضيح، كسبىىعُّن. رلتمع  ِٔ

 البحث الواضح تيسَت الباحثة لفعل البحث.
عدد رلتمع البحث سلتلف، اعتمادا على موضوعو. إذا كاف رلتمع البحث 
قليال فسهلت الباحثة لفعل البحث. بل إذا كاف رلتمع البحث كثَتا، فتوجو 

كثَتة. إذف، بعد معرفة عدد رلتمع البحث، فتستطيع الباحثة أف الباحثة العراقيل  
 العينة جزء من رلتمع البحث ادلأخوذ شليىثّْالن. ربسب عينتو.

( تعيُت ُ، اخلطوات ألخذ عينة آّتمع عامة كما يلي: )ّٔعند زلمد علي
( تعيُت أنواع البيانات ادلطلوبة، ّ( تعيُت رلتمع البحث، )ِأىداؼ البحث، )

( تعيُت ٔ( تعيُت منهج البحث، )ٓتعيُت مستويات التصديق ادلستخدمة، )( ْ)
 ( اختيار العينة.ٕقطعة العينة احملتاجة، )

آّتمع يف ىذا البحث ىو تلميذات الفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" 
تلميذة. كعينتو ىي تلميذات فصل خامس  ْٕاالبتدائية ماالنج كمجلتهن ىي 

 ميذة. تل ّٕكمجلتهن ىي  "ب"
 

 مصادر البيانات د.
 تلميذات كبعض العربية اللغة كمدرسات ادلدرسة مديرة من البيانات مصادر

 الباحثة. أكال كتفصيلها ماالنج االبتدائية" الًتقي" مدرسة من اخلامس الصف
قدرات التلميذات يف الصف  عن العربية اللغة مدرسة آراءحصلت الباحثة على 

من  ماالنج االبتدائية" الًتقي" مدرسة عن موجزة حملةثانيا حصلت على  .اخلامس
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حصلت على نتيجة االختبار كآراء التلميذات عن زلتول رئيسة ادلدرسة. ثالثا 
 الكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" من تلميذات الفصل اخلامس.

 
 أدوات جمع البيانات .ه

كيفية جلمع البيانات الصحيحة مهمة جدا ألهنا تساعد الباحثة الكتساب 
ادلقابلة البيانات الصحيحة. أدكات البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو 

 االختبارات كاالستبانة.ك 
ادلقابلة ىي أحد أسلوب مجع البيانات بإعطاء األسئلة للمستجيبُت كيسجل 

التلميذات يف ذلك الفصل.  اتل قدر تستخدـ ادلقابلة دلعرفة مد ْٔإجابتهم.
 كتسأذلا الباحثة إذل معلمة فصل اخلامس.

خدـ تستك  ٓٔتستخدـ االختبارات دلقياس الكفاءة األساسية أك اإلصلازات.
 التلميذات يف ىذا الفصل. اتالباحثة االختبارات الكتساب الدرجة عن قدر 

 كاحلقائق البيانات ك ادلعلومات على للحصوؿ مالئمة أداة ىي أما االستبانة
 عنها اإلجابة بطلب األسئلة من عدد بشكل االستبانة كيقطم. معُت بواقع مرتبطة

 ٔٔ.االستبانة دبوضوعة ادلعنيُت من األفراد من عدد قبل من
الكتاب ادلستخدـ التلميذات ك  اتدلعرفة ادلالءمة بُت قدر  الباحثة تستخدمها

 دلادة "اللغة العربية".
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 البيانات أسلوب تحليل .و
 البحث كبيانات. البيانات ربليل يف تبدأ البيانات الباحثة مجعت أف بعد

التلميذات على كل االختبار كاالستبانة، نتيجة  إجابة أكراؽ من تتكوف آّموعة
 ادلقابلة كادلالحظة. كيستخدـ ربليل البيانات ربليال كميا.

كللحصوؿ على ادلعرفة عن ادلالءمة بُت قدرات التلميذات كزلتول الكتاب 
التعليمي دلادة "اللغة العربية"، ربلل الباحثة البيانات اليت تدؿ على قدراهتن يف 
إتقاف ادلفردات كالًتاكيب كمهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة 

 :فهي فسَتىاكت ئويةاادل النسبة ىذه ىيك الكتابة. 
 : النسبة المائوية وتقديرها5.0الجدول 

 التقدير النسبة المائوية مدى الدرجات الرقم

 شلتاز %ََُ -% َٖ ََُ – َٖ .ُ

 جدا جيد %ٕٗ -% َٕ ٕٗ – َٕ .ِ

 جيد %ٗٔ -% َٔ ٗٔ – َٔ .ّ

 مقبوؿ %ٗٓ -% َٓ ٗٓ – َٓ .ْ

 ضعيف %ْٗ -% َ ْٗ – َ .ٓ

للحصوؿ على ادلعرفة عن قدرات التلميذات  ئويةاادل النسبةتستخدـ ىذه 
على إتقاف ادلفردات كالًتاكيب كمهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة 

 كمهارة الكتابة. قبل أف ربدد الباحثة تقديرىن فحسبت الباحثة نتائج اختبارىن.
ت ككزعت الباحثة االستبانة إذل التلميذات باستخداـ مقياس ادلعيار ليكَت 

“Skala Likert” .ٕٔادلعيار ليكَتت ما يلي كىذا ىو مقياس: 
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 كيرتالمعيار لي مقياس: 5.7الجدول 
 النتيجة االستجابة
 ٓ موافق جدا

 ْ موافق
 ّ مًتدد

 ِ غَت موافق
 ُ غَت موافق جدا

تصنع الباحثة بنود االستبانة ك ييستخدـ ىذا مقياس ادلعيار ليكَتت 
من تلميذات الفصل اخلامس يف مدرسة "الًتقي" دلعرفة نتيجة اإلجابة 

 االبتدائية ماالنج.

 
 إجراءات البحث ز.

 :يأنشطة ربليل البيانات يف ىذا البحث ى
 احملتاجة اللواـز بعض كهتيئة ادلدرسة رئيسةإذل  الباحثة تستأذف (ُ

 مع معلمة اللغة العربية بادلقابلة البحث مشكالت الباحثة تتعرؼ (ِ

 "ب" كموضوع البحث اخلامس الصف يف التلميذات الباحثة تعٌُت  (ّ

 فصل اخلامسالدلعرفة قدرات التلميذات يف  تنفيذ الباحثة االختبار (ْ

 جبانب ذلك، تنشر الباحثة االستبانة إليهن (ٓ

 تقيم الباحثة نتائج االختبارات (ٔ

 كربسب الباحثة االستبانة (ٕ

 اكتشفت الباحثة كصفا دقيقا عن مالءمتهما (ٖ



ْٓ 
 

 

كاحدا فواحدا مناسب باخلطوات السابقة حىت اكتشفت تيفعل ىذه األنشطة 
الباحثة البيانات الصحيحة عن قدراهتن كادلالءمة بُت قدراهتن كزلتول الكتاب 

 التعليمي دلادة "اللغة العربية" ادلستخدـ فيو.
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 الرابع الفصل

 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 

 حملة عن البيانات ىو األكؿ ادلبحث:  منها مبحثُت، على الرابع الفصل مػلتو 
 : يلي فيما كالبياف. كمناقشتها لهايكربل البيانات عرض ىو الثاين كادلبحث البحث، ميداف

 البحث ميدان لمحة عن البيانات: األول المبحث

 ماالنج االبتدائية" الترقي" مدرسة تاريخ . أ

 كانت اليت ماالنج يف القدؽلة ادلدارس إحدل ىي االبتدائية الًتقي مدرسة
 اإلسالمية، الًتبية لًتقية كاحلبائب العلماء كدكر فكرة على ـ، َُّٗ منذ مبنية
ًكيٍػلىة زلمد ابن صاحل السيد يتوقفو األرض على  الًتقي مدرسة تستقيم. ميلَّدى

 احلياة يف اإلسالـ نشر يف ادلدرسة رسالةك  ادلستقبلة الرؤية ربقيق االبتدائية
 .اآلف حىت كالوطنية كالشعبية االجتماعية

 شريف شارع يف للتالميذ مبٌت كعلا منفصالف مبناف االبتدائية الًتقي دلدرسة
 ادلبٌت لكل. َٓ رقم سرياين إرما أدم شارع يف للتلميذات كمبٌت ّٓ رقم القدرم
 يومية كالتعليم التعلم نشطة يف كالتلميذات التالميذ ينفصل. طبقات ثالث

 ادلعاملة يف شلارسُت التالميذ غلعل كىذا. أيضا كادلعلمات ادلعلموف كينفصل
 .اإلسالـ بشريعة ادلناسبة اإلسالمية

 يف مبنية كانت اليت دباالنج ادلدرسة إحدل ىي االبتدائية الًتقي مدرسة
 ادلدرسة كانت الطويل، العصر خالؿ يف. ـ َُّٗ ةسن فرباير من الواحد التاريخ
 سنة نوفمرب من عشرة التاسع التاريخ منذ ادلدرسة ربرزىا اليت" أ" بدرجة مزدىرة

 .شرقية جباكل (BAPS/M) ادلدرسة دائرة يف األكادؽلي االعتماد ىيئة من ـ َُِِ

 ََّٕ ِّٓ ُُُ ىو االبتدائية الًتقي دلدرسة (NSM) ادلدرسة قيد رقم
 الوطنية الًتبية شبكة يف ادلسجل (NPSN) الوطٍت ادلدرسة قيد رقم أما ،َِّ
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(Jardiknas) ىي االبتدائية الًتقي مدرسة احلديث، العصر يف. ََِّْٖٗٓ ىو 
ي  ىذا ك أكالدىم، لًتبية دباالنج آّتمع يأمنها اليت ادلدرسة إحدل  دبجموع يػيبػىُتى
 كادلوظف ادلعلم رلموع كأما. تلميذة ْٕٓ ك تلميذا َِْ من كىم تلميذا، ٕٕٖ

 .كالبواباف كادلنظفاف اإلدارة موظفا ك ادلؤسسة يف ثابتا معلما ِٗ ىو
 

 ماالنج االبتدائية" الترقي" وهدف مدرسةال ورسالة المستقبلة الرؤية. ب

 المستقبلة الرؤية .0

( أ:  ىي دباالنج  االبتدائية الًتقي مدرسة ققهارب اليت ادلستقبلة يةؤ الر 
 اإلنساف إغلاد( ب كرؽلة، بأخالؽ كأديبا كمبدعا كمتقيا مؤمنا اإلنساف إغلاد
 اإلنساف إغلاد( ج كبيئتو، بنفسو كمسؤكلية كالتكنولوجية بادلعلومات عادلا

 .اإلسالـ نشر يف كمساعلا كالدين بالشعب خادما

 إما الًتبية رلاؿ يف شلتازا كونو(أ:  منها النظر صلاح يف ادلؤشرات أما
 كادلهارة كالفن الرياضة رلاؿ يف شلتازا كونو(ب كعموما، دينية كانت

 .الكرؽلة األخالؽ رلاؿ يف شلتازا كونو( ج كالتكنولوجية،

 المدرسة رسالة .7

 ىو دباالنج االبتدائية الًتقي مدرسةرسالةف ذكره سبق شلا النظر لتحقيق
 يكوف حىت كاحلديث بالقرأف األعماؿ يف الكرؽلة األخالؽ تطور( أ: يلي شلا

 يف التالميذ تشجيع( ب التالميذ، نفس يف كادلعامبة األعماؿ يف مصدرا
 كادلعلومات كادلسؤكلية اإلبداع تطور( ج كالتكنولوجية، ادلعلومات تعلم

( ق التالميذ، نفس يف اإلسالـ نشر تطور( د التالميذ نفس يف للمستقبل
 .كإمجالٌيا عادال الًتبية تنفيذ كترقية إثبات

 المدرسة هدف .5
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 مدرسة يف الًتبية فكانت سبق شلا ادلدرسة كبعث نظر على اعتمادا
 بالعلـو التالميذ تزٌكد( أ: منها األمور، إذل توجّْو دباالنج االبتدائية الًتقي
 أكادؽلية ادلسابقة يف التالميذ تزٌكد( ب كاجلماعة، السنة بأىل ادلناسبة الدينية
 التالميذ استعداد( ج العليا، الدراسة اللتحاؽ أكادؽلية غَت أك كانت

 .كالوطن كآّتمع كالوالدين للدين كالنافعوف كاألدباء ادلستقلوف
 

 الدراسي المنهج .ج
 منهج بتطبيق ك العامة للدركس( KTSP) الًتبية كحدة مرحلة منهج بتطبيق

 يف رمسي اعًتاؼ فيو أف اإلندكنيسية، دينية كزارة عند الدينية للدركس َُِّ
 .مستقال الًتبية لتنفيذ ادلدرسة

 ك الدينية الًتبية يف% َٔ تنطوم االبتدائية" الًتقي" مدرسة يف الًتبية
 منهج)ادلستقل ك ادلتكامل"الًتقي" منهج إذل تشَت اليت العامة، الًتبية يف% َْ

ATM .)كمنهج الدينية الوزارة منهج بُت تكامل ىو ادلتكامل ادلنهج بنية زلتول 
 يتصف النفس تطوير برنامج ىي ادلستقل ادلنهج يف زلتول بنية أما. الوطنية الًتبية

 . احمللي احملتول درس طريق عن بالتأكيد دينية بصفات
 القرأف( ُ:ىي درسا ِِ االبتدائية" الًتقي" مدرسة يف ادلنهج بنية أما
-ُ  اإلسالمية الثقافة تاريخ( ّ ،ٔ-ُ  كاألخالؽ العقيدة( ِ ،ٔ-ُ كاحلديث

( ٕ ،ٔ-ُ  اإلندكنيسية اللغة( ٔ ،ٔ-ُ  العربية اللغة( ٓ ،ٔ-ُ  الفقو( ْ ،ٔ
( َُ ،ٔ-ُ  االجتماع علم( ٗ ،ٔ-ُ  العادل علم( ٖ ،ٔ-ُ  اإلصلليزية اللغة

( ُّ ،ٔ-ّ احمللية اللغة( ُِ ،ٔ-ُ  الوطنية الًتبية( ُُ ،ٔ-ُ  الرياضيات
-ُ اإلمالء( ُٓ ،ٔ-ّ السَتة( ُْ ،ٔ-ُ  كالصحة كالرياضة اجلسمية الًتبية

 التفسَت( ُٗ ،ٔ-ْ الصرؼ( ُٖ ،ٔ-ْ النحو( ُٕ ،ْ-ّ التجوم( ُٔ ،ّ
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 األربعُت( ِِ  ،ٔ-ْ العواـ عقيدة( ُِ ،ٔ-ْ عمٌ  جزء حفظ( َِ ،ٔ-ٓ
 .ٔ-ّ النوكية

 

 المعلمين أحوال .د
 والموظفين المعلمين أحوال: 4.0 الجدول

 الوظيفة الرقم
 الجنس

 جملة مرأة رجل
 ِٗ ُْ ُٓ ادلعلموف ُ
 ٔ ُ ٓ ادلوظفوف ِ
 

 التلميذات أحوال .ه
 التلميذات أحوال: 4.7 الجدول

 التلميذات جملة الفصل الرقم
 جملة الفصل الرقم

 التلميذات
 ّٗ (أ) ْ ٕ ّٖ (أ) ُ ُ
 َْ (ب) ْ ٖ ّٖ (ب) ُ ِ
 ّٕ (أ) ٓ ٗ َْ (أ) ِ ّ
 ّٕ (ب) ٓ َُ ُْ (ب) ِ ْ
 ّٕ (أ) ٔ ُُ ّٗ (أ) ّ ٓ
 ّٕ (ب) ٔ ُِ ّٗ (ب) ّ ٔ
 
 المتخرجين لمحة .و



َٓ 

 

 

 آالؼ حصلت قد سنة ٖٔ قرف خالؿ االبتدائية" الًتقي" مدرسة تطوير
 يلتحقوف ىو بل بإندكنيسية، ادلدف اضلاء يف كادلنتشرين ادلؤىلُت ادلتخرجُت
( ادلسلم العادل) شهاب قريش الدكتور األستاذ منهم اخلارجية، البالد إذل بدراستهم
 األيدركس أمحد ابن صاحل كحبيب( ادلسلم العادل) شهاب علوم الدكتور كاألستاذ

 الصحايف) باىاركف حسن ابن زلمد الدكتور كاألستاذ( دباالنج اجلاذيب العادل)
 بباتو اجلاذيب العادل) عقيل ابن طو ابن مجاؿ كحبيب فؤاد كالدكتور( ادلسلم كالعادل
 .آّتمع خادمي يصبحوف الذين كغَتىم"( التوحيد أنوار" معهد كمدير

 

 ومناقشتها لهايوتحل البيانات عرض: الثاني المبحث
في مدرسة  الخامسمحتوى الكتاب التعليمي لمادة "اللغة العربية" لفصل  . أ

 "الترقي" االبتدائية بماالنج

الكتاب التعليمي ىو إحدل الوسيلة ادلستخدمة يف عملية التعليم 
دلواصلة ادلعلومات إذل التالميذ. كالكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" كالتعلم 

 َُِّادلستخدـ يف مدرسة "الًتقي" االبتدائية دباالنج على ضوء ادلنهج 
 لفصل اخلامس "ب".

 لمحة عن الكتاب .0

لتلميذات فصل  َُِّالكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" دبنهج 
كتؤلفو كزارة الدينية لصف اخلامس  صفحة. ُٖاخلامس يتضمن على 

مدرسة ابتدائية. ادلساعلُت يف كتابة ىذا الكتاب ىو صفر صالح الدين 
كمنديرة كأسوة حسنة. أما مطالعو ىو خَتا دكرارم. كأكؿ مطبوع ىذا 

 .َُِٓالكتاب التعليمي يف السنة 

 أهداف الكتاب .7
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ربية. مجيع تيؤٌلف كزارة الدينية الكتاب التعليمي لتدريس اللغة الع
. كتعد كزارة َُِّادلدارس االسالمية على تدريب كزارة الدينية تنٌفد ادلنهج 

. َُِّالدينية الكتاب التعليمي للتالميذ كادلعلمُت إلرشاد تنفيذ ادلنهج 
ّٔذا الكتاب، يرجى على التلميذات ألف يقدرف على أربع ادلهارات كىي 

اءة كمهارة الكتابة كعناصر اللغة مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القر 
 كىي األصوات كادلفردات كالًتاكيب.

 خصائص الكتاب .5

 يتكوف الكتاب التعليمي من: 
: كل أكؿ الفصوؿ مبتدأ بادلفردات اليت تتعلق بادلادة  ادلفردات ( أ

 كالتدريبات بعدىا.

: النص فيو يتكوف من فقرة أك فقرتُت كالتدريبات بعده.  القراءة ( ب
ات حىت فهم دبا قرأه فهما صحيحا. كالتدريبات بعده تقرؤه التلميذ

 دلعرفة فهم التلميذات عما قرأتو.

: يشتمل على النص احلوار كتطبقو التلميذات مع  احلوار ج( 
 صديقتها كبعده التدريبات.

: يشتمل على عدة اجلمل كتقرؤىا التلميذة. كتسمعها  االستماع د(
 يًتمجنها التلميذات. التلميذات األخرل. كفيو التدريبات ألف

: يشتمل على عدة اجلمل ككجبت على التلميذات ألف  الكتابة ق(
 يكتبنها يف كراساهتن.

 : يشتمل على الشرح كاألمثلة عن الًتكيب ادلدركس. الًتكيب ك(
: يشتمل على التدريبات عن الًتكيب كادلادة ادلدركسة من  التدريبات ز(

 قبل.
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األخر كيتكوف من تقوؽلُت. كل التقومي : يف أخر الفصل  التقومي ح(
 يتكوف من اختيار من ادلتعدد كاألسئلة عن مواد مجيع الفصوؿ.
 
 

 المواد .4

تتكوف مواد الكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" من أربع ادلهارات 
 كادلفردات كالًتكيب، كىي:

 : يف غرفة اجللوس كتركيبو عن النعت كادلنعوت. الدرس األكؿ ( أ

 : يف غرفة ادلذاكرة كتركيبو عن النعت كادلنعوت. لثاينالدرس ا ( ب

 : يف احلديقة كتركيبو عن النعت كادلنعوت. الدرس الثالث ج(
 : األلواف كتركيبو عن النعت كادلنعوت. الدرس الرابع د(
 : يف الفصل كتركيبو عن خرب مقدـ كمبتدأ مؤخر. الدرس اخلامس ق(
كتركيبو عن خرب مقدـ كمبتدأ : يف مكتبة ادلدرسة  الدرس السادس ك(

 مؤخر.
: يف مكتبة األدكات الكتابية كتركيبو عن خرب مقدـ  الدرس السابع ز(

 كمبتدأ مؤخر.
 : يف ادلقصف كتركيبو عن خرب مقدـ كمبتدأ مؤخر. الدرس الثامن ح(

 

 قدرات تلميذات الفصل الخامس في مدرسة "الترقي" االبتدائية بماالنج . ب

 كمهارة االستماع مهارة كىي ادلهارات أربع من تتكوف اللغوية الكفاءة أف
 كىي اللغة عناصر ىناؾ ذلك جبانب. الكتابة كمهارة القراءة كمهارة الكالـ

 أف اللغة يدرسوف الذين التالميذ كل على كجب. كالًتاكيب كادلفردات األصوات
قدرات تلميذات الفصل  نتائج االختبار عن ىي كىذه. العناصر تلك يستولوا
 ستة على الباحثة تنقسمها. دباالنج االبتدائية" الًتقي" مدرسة" ب" اخلامس
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 القراءة كمهارة الكالـ كمهارة االستماع كمهارة كالًتاكيب ادلفردات كىي األمور
 تعرض الباحثة نتائجهن ما يلي: .الكتابة كمهارة

 
 "المفردات" على التلميذات قدرات: 4.5 الجدول

 
 التقدير مجموع التلميذات نتيجة التلميذات الرقم

 شلتاز ُ َٖ ُ
ِ ٕٗ 

ْ 

 جيد جدا
 جيد جدا ٕٗ ّ
 جيد جدا ٕٗ ْ
 جيد جدا ٕٗ ٓ
ٔ ٕٕ 

ّ 
 جيد جدا

 جيد جدا ٕٕ ٕ
 جيد جدا ٕٕ ٖ
 جيد جدا ُ ٕٔ ٗ

َُ ٕٓ 
ِ 

 جيد جدا
 جيد جدا ٕٓ ُُ
ُِ ْٕ 

ّ 
 جيد جدا

 جيد جدا ْٕ ُّ
 جيد جدا ْٕ ُْ
ُٓ ِٕ 

ٓ 
 جدا جيد

 جيد جدا ِٕ ُٔ
 جيد جدا ِٕ ُٕ



ْٓ 

 

 

 جيد جدا ِٕ ُٖ
 جيد جدا ِٕ ُٗ
َِ َٕ 

ِ 
 جيد جدا

 جيد جدا َٕ ُِ
 جيد ُ ٗٔ ِِ
ِّ ٕٔ 

ِ 
 جيد

 جيد ٕٔ ِْ
ِٓ ٔٓ 

ّ 
 جيد

 جيد ٓٔ ِٔ
 جيد ٓٔ ِٕ
 جيد ُ ّٔ ِٖ
 جيد ُ ُٔ ِٗ
 جيد ُ َٔ َّ
 مقبوؿ ُ ٗٓ ُّ
ِّ ٖٓ 

ِ 
 مقبوؿ

 مقبوؿ ٖٓ ّّ
 ضعيف ُ ْٗ ّْ
ّٓ ْٓ 

ِ 
 ضعيف

 ضعيف ْٓ ّٔ
 ضعيف ُ ِْ ّٕ

  52 7305 العدد
   12.4 المتوسط



ٓٓ 

 

 

 
 الدركس مجيع يف ادلفردات حفظت قد ألهنن كثَتة ادلفردات التلميذات يتًقنَّ 

 كىن. كادلقصف الكتابية األدكات كمكتبة ادلدرسة كمكتبة الفصل عن الدرس كىي
 . خطأ غلنب منهن بعض كانت كلو ادلفردات معٌت يذكرف أف يستطعن

" ادلفردات" عال التلميذات قدرات أف ييعرؼ اجلدكؿ ىذا أساس كعلى
النتيجة . ٗ.ٕٔ ىو منها كادلتوسط. ُِّٓ ىو نتيجتهن رلموع من العدد. سلتلفة

. ما يلي النسبة ِْكالنتيجة األقل ىي  َٖاألعلى اليت حصلتها التلميذات ىي 
 من نتائج قدرات التلميذات الفصل اخلامس على ادلفردات:ادلائوية 

 : نسبة مائوية قدرات التلميذات على المفردات4.4الجدول 
 النسبة المائوية مجموع النتيجة التقدير
 % َٕ.ِ ُ شلتاز

 % ْٓ َِ جيد جدا
 % ّ.ِْ ٗ جيد

 % ُ.ٖ ّ مقبوؿ
 % ٗ.َُ ْ ضعيف

 ك. جدا جيد تقدير على يصلن%(  ْٓ) التلميذات َِ أف اجلدكؿ كيدؿ
 على يصلن اليت التلميذات أما. جيد تقدير%( على  ّ.ِْتلميذات ) ٗ يصلن
 تقدير على يصلن اليت كمنهن%(.  ٗ.َُ) تلميذات ْ ىي الضعيف تقدير
%( منهن تصل  َٕ.ِ%(. كتلميذة كاحدة ) ُ.ٖ) تلميذات ّ ىي مقبوؿ

من ىذه النتائج، عيرؼ أف قدرات التلميذات على إتقاف  على تقدير شلتاز.
 ادلفردات تبلغ على التقدير جيد.



ٓٔ 

 

 

تلميذات اليت  ّٕمن ىذا البياف يستنتج أف ىناؾ تلميذة كاحدة فقط من 
% اليت قدرت على إتقاف  ٕ.ِتصل على تقدير شلتاز. كالنسبة ادلائوية منها ىي 

 ادلفردات شلتازا. 
 

 "التركيب" على التلميذات قدرات: 4.3 الجدول
 

 التقدير مجموع التلميذات نتيجة التلميذات الرقم
 شلتاز ُ ََُ ُ
ِ ٖٕ 

ٓ 

 شلتاز
 شلتاز ٕٖ ّ
 شلتاز ٕٖ ْ
 شلتاز ٕٖ ٓ
 شلتاز ٕٖ ٔ
 شلتاز ُ ْٖ ٕ
ٖ ِٖ 

ٖ 

 شلتاز
 شلتاز ِٖ ٗ

 شلتاز ِٖ َُ
 شلتاز ِٖ ُُ
 شلتاز ِٖ ُِ
 شلتاز ِٖ ُّ
 شلتاز ِٖ ُْ
 شلتاز ِٖ ُٓ
 شلتاز ُ َٖ ُٔ



ٕٓ 

 

 

 جيد جدا ُ ٖٕ ُٕ
ُٖ ٕٔ 

ٗ 

 جيد جدا
 جيد جدا ٕٔ ُٗ
 جيد جدا ٕٔ َِ
 جيد جدا ٕٔ ُِ
 جيد جدا ٕٔ ِِ
 جيد جدا ٕٔ ِّ
 جيد جدا ٕٔ ِْ
 جيد جدا ٕٔ ِٓ
 جيد جدا ٕٔ ِٔ
 جيد جدا ُ ُٕ ِٕ
ِٖ ٔٗ 

ِ 
 جيد

 جيد ٗٔ ِٗ
 جيد ُ ٓٔ َّ
ُّ ِٔ 

ِ 
 جيد

 جيد ِٔ ِّ
 جيد ُ َٔ ّّ
 مقبوؿ ُ ٖٓ ّْ
 مقبوؿ ُ ّٓ ّٓ
 مقبوؿ ُ ُٓ ّٔ
 ضعيف ُ ُّ ّٕ

  52 7213 العدد



ٖٓ 

 

 

   24.3 المتوسط

 
 

 أمُت: مثل. الًتاكيب على صحيحا اجلمل يًتمجن أف التلميذات يقدرف دل
 ادلبتدأ بًتكيب ليس كادلنعوت النعت بًتكيب غلنب منهن بعض. نشيط ادلقصف

 ".Pegawai kantin yang rajin" يعٍت. كاخلرب
" الًتكيب" على التلميذات قدرات أف ييعرؼ اجلدكؿ ىذا أساس كعلى

. ٖ.ّٕ ىو منها كادلتوسط. ِٖٕٔ ىو نتيجتهن رلموع من العدد. أيضا سلتلفة
. ما ُّكالنتيجة األقل ىي  ََُالنتيجة األعلى اليت حصلتها التلميذات ىي 

 النسبة ادلائوية من نتائج قدرات التلميذات الفصل اخلامس على الًتاكيب:يلي 
 "التركيب" على التلميذات قدراتنسبة مائوية : 4.1 الجدول

 النسبة المائوية مجموع النتيجة التقدير
 % ِ.ّْ ُٔ شلتاز

 % ٖ.ِٗ ُُ جيد جدا
 % ِ.ُٔ ٔ جيد

 % ُ.ٖ ّ مقبوؿ
 % َٕ.ِ ُ ضعيف

 ك. شلتاز تقدير على يصلن%(  ِ.ّْ) التلميذات ُٔ أف اجلدكؿ كيدؿ
 يصلن اليت التلميذات أما. جدا جيد تقدير%(على  ٖ.ِٗتلميذات ) ُُ يصلن
 تقدير على يصلن اليت كمنهن%(.  ِ.ُٔ) تلميذات ٔ ىي جيد تقدير على

%( منهن تصل  َٕ.ِ%(. كتلميذة كاحدة ) ُ.ٖ) تلميذات ّ ىي مقبوؿ
ىذه النتائج، عيرؼ أف قدرات التلميذات يف الًتكيب  كمن على تقدير ضعيف.

 تبلغ على التقدير جيد جدا.



ٓٗ 

 

 

تلميذات اليت تصل  ّٕتلميذات من  ُٔمن ىذا البياف يستنتج أف ىناؾ 
% اليت قدرت على إتقاف  ِ.ّْعلى تقدير شلتاز. كالنسبة ادلائوية منها ىي 

 الًتكيب.
 "االستماع مهارة" على التلميذات قدرات: 4.2 الجدول

 
 التقدير مجموع التلميذات نتيجة التلميذات الرقم

ُ ٖٖ 
ّ 

 شلتاز
 شلتاز ٖٖ ِ
 شلتاز ٖٖ ّ
 شلتاز ُ ٖٔ ْ
ٓ ْٖ 

ِ 
 شلتاز

 شلتاز ْٖ ٔ
 شلتاز ُ ِٖ ٕ
 شلتاز ُ َٖ ٖ
 جيد جدا ُ ٖٕ ٗ

 جيد جدا ُ ٕٔ َُ
ُُ ْٕ 

ّ 
 جيد جدا

 جيد جدا ْٕ ُِ
 جيد جدا ْٕ ُّ
ُْ ِٕ 

ْ 

 جيد جدا
 جيد جدا ِٕ ُٓ
 جيد جدا ِٕ ُٔ
 جيد جدا ِٕ ُٕ



َٔ 

 

 

ُٖ َٕ 
ِ 

 جيد جدا
 جيد جدا َٕ ُٗ
َِ ٖٔ 

ِ 
 جيد

 جيد ٖٔ ُِ
 جيد ُ ِٔ ِِ
ِّ ٖٓ 

ْ 

 مقبوؿ
 مقبوؿ ٖٓ ِْ
 مقبوؿ ٖٓ ِٓ
 مقبوؿ ٖٓ ِٔ
 مقبوؿ ُ ْٓ ِٕ
 مقبوؿ ُ َٓ ِٖ
 ضعيف ُ ْٖ ِٗ
 ضعيف ُ ْٔ َّ
ُّ ْْ 

ِ 
 ضعيف

 ضعيف ْْ ِّ
 ضعيف ُ ِْ ّّ
 ضعيف ُ ّٖ ّْ
ّٓ ّٔ 

ِ 
 ضعيف

 ضعيف ّٔ ّٔ
 ضعيف ُ ّْ ّٕ

  52 7513 العدد
   14.3 المتوسط



ُٔ 

 

 

 مهارة" على التلميذات قدرات أف ييعرؼ اجلدكؿ ىذا أساس على
 متوسط كيبلغ. ِّٖٔ ىو نتيجتهن رلموع من العدد. أيضا سلتلفة" االستماع
كالنتيجة  ٖٖالنتيجة األعلى اليت حصلتها التلميذات ىي  .ٓ.ْٔ إذل نتيجتهن

. ما يلي النسبة ادلائوية من نتائج قدرات التلميذات الفصل اخلامس ّْاألقل ىي 
 على مهارة االستماع:

 "االستماع مهارة" على التلميذات قدرات نسبة مائوية :4.3 الجدول
 النسبة المائوية مجموع النتيجة التقدير
 % ٔ.ُِ ٖ شلتاز

 % ٖ.ِٗ ُُ جيد جدا
 % ُ.ٖ ّ جيد

 % ِ.ُٔ ٔ مقبوؿ
 % ّ.ِْ ٗ ضعيف

 جيد تقدير على يصلن%(  ٖ.ِٗ) التلميذات ُُ أف اجلدكؿ كيدؿ
 اليت التلميذات أما. ضعيف تقديرعلى %(  ّ.ِْ)تلميذات  ٗ يصلن ك. جدا

 على يصلن اليت كمنهن%(.  ٔ.ُِ) تلميذات ٖ ىي شلتاز تقدير على يصلن
%( منهن  ُ.ٖ) تلميذات ّ ك%(.  ِ.ُٔ) تلميذات ٔ ىي مقبوؿ تقدير

من ىذه النتائج، عيرؼ أف قدرات التلميذات يف مهارة  تصل على تقدير جيد.
 االستماع تبلغ على التقدير جيد.

تلميذات اليت تصل  ّٕتلميذات من  ٖمن ىذا البياف يستنتج أف ىناؾ 
% اليت قدرت على مهارة  ٔ.ُِمنها ىي على تقدير شلتاز. كالنسبة ادلائوية 

 االستماع.
 "الكالم مهارة" على التلميذات قدرات: 4.4 الجدول

 التقدير مجموع التلميذات نتيجة التلميذات الرقم



ِٔ 

 

 

ُ َٗ 

ٗ 

 شلتاز
 شلتاز َٗ ِ
 شلتاز َٗ ّ
 شلتاز َٗ ْ
 شلتاز َٗ ٓ
 شلتاز َٗ ٔ
 شلتاز َٗ ٕ
 شلتاز َٗ ٖ
 جداجيد  َٗ ٗ

َُ ٖٓ 

ْ 

 جيد جدا
 جيد جدا ٖٓ ُُ
 جيد جدا ٖٓ ُِ
 جيد جدا ٖٓ ُّ
ُْ َٖ 

ٓ 

 جيد جدا
 جيد جدا َٖ ُٓ
 جيد جدا َٖ ُٔ
 جيد جدا َٖ ُٕ
 جيد جدا َٖ ُٖ
ُٗ ٕٓ 

ْ 

 جيد جدا
 جيد جدا ٕٓ َِ
 جيد جدا ٕٓ ُِ
 جيد جدا ٕٓ ِِ



ّٔ 

 

 

ِّ َٕ 
ّ 

 جيد جدا
 جيد جدا َٕ ِْ
 جيد جدا َٕ ِٓ
ِٔ ٔٓ 

ٔ 

 جيد
 جيد ٓٔ ِٕ
 جيد ٓٔ ِٖ
 جيد ٓٔ ِٗ
 جيد ٓٔ َّ
 جيد ٓٔ ُّ
ِّ َٔ 

ّ 
 جيد

 جيد َٔ ّّ
 جيد َٔ ّْ
 مقبوؿ ُ ٓٓ ّٓ
ّٔ َٓ 

ِ 
 مقبوؿ

 مقبوؿ َٓ ّٕ
  52 7233 العدد

   23.7 المتوسط

 
 التلميذات فيجنب ادلفردات على تشتمل األسئلة ادلعلمة تسأؿ عندما

 عدة ػلتجن لكنهن. الكتاب يف ادلفردات حفظت قد ألهنن. صحيحا األسئلة
 رلالت ادلدرسية مكتبة يف ىل: مثل. اجلمل على تشتمل األسئلة إلجابة األكقات
. كصحيحا سرعة غلنب أف التلميذات يستطعن نعم، اإلجابة كانت إذا متنوعة؟



ْٔ 

 

 

 يف" بل" كلمة اليستعملن كىن األكقات عدة ػلتجن ال، اإلجابة كانت إذا كلكن
 .إجابتهن

 أف يستطعن منهن كثَت صاحبتها، مع للحوار التلميذات يتقدمن عندما
 العربية أحرؼ كل التلميذات يلفظن ذلك جبانب. فصيحا العربية يتكلمن
 غلعلن أف يقدرف دل. اللساف طلق حيث من صحيحا يتكلمن دل كلكنهن. فصيحا
 اجلمل اجعاؿ يف التلميذات قلقت. صاحبتها مع احلوار عند صحيحا اجلمل

 ناحية من التلميذات قدرات أف ييعرؼ اجلدكؿ ىذا أساس كعلى .قليال الصحيحة
 كيبلغ. ِٖٕٓ ىو نتيجتهن رلموع من العدد. أيضا سلتلفة" الكالـ مهارة"

 َٗالنتيجة األعلى اليت حصلتها التلميذات ىي  .ِ.ٕٓ إذل نتيجتهن متوسط
. ما يلي النسبة ادلائوية من نتائج قدرات التلميذات الفصل َٓكالنتيجة األقل ىي 

 اخلامس على مهارة الكالـ:
 "الكالم مهارة" على التلميذات قدرات: 4.01 الجدول
 النسبة المائوية مجموع النتيجة التقدير
 % ٕ.ْٖ ُٖ شلتاز

 % ٗ.ُٖ ٕ جيد جدا
 % ّ.ِْ ٗ جيد

 % ُ.ٖ ّ مقبوؿ
 - - ضعيف

 ك. شلتاز تقدير على يصلن%(  ٕ.ْٖ) التلميذات ُٖ أف اجلدكؿ كيدؿ
 على يصلن اليت التلميذات أما. جيد تقديرعلى %(  ّ.ِْ)تلميذات  ٗ يصلن
 تقدير على يصلن اليت كمنهن%(.  ٗ.ُٖ) تلميذات ٕ ىي جدا جيد تقدير
 تقدير على يصلن الالئي منهن ليست ك%(.  ُ.ٖ) تلميذات ّ ىي مقبوؿ



ٔٓ 

 

 

من ىذه النتائج، عيرؼ أف قدرات التلميذات يف مهارة الكالـ تبلغ على ك  .ضعيف
 التقدير جيد جدا.

تلميذات اليت تصل  ّٕتلميذات من  ُٖمن ىذا البياف يستنتج أف ىناؾ 
قدرت على مهارة  % اليت ٕ.ْٖعلى تقدير شلتاز. كالنسبة ادلائوية منها ىي 

 الكالـ.
 "القراءة مهارة" على التلميذات قدرات: 4.00 الجدول

 
 التقدير مجموع التلميذات نتيجة التلميذات الرقم

ُ ََُ 

ٓ 

 شلتاز
 شلتاز ََُ ِ
 شلتاز ََُ ّ
 شلتاز ََُ ْ
 شلتاز ََُ ٓ
 شلتاز ُ ٕٗ ٔ
ٕ ٗٓ 

ٕ 

 شلتاز
 شلتاز ٓٗ ٖ
 شلتاز ٓٗ ٗ

 شلتاز ٓٗ َُ
 شلتاز ٓٗ ُُ
 شلتاز ٓٗ ُِ
 شلتاز ٓٗ ُّ
ُْ ِٗ 

ّ 
 شلتاز

 شلتاز ِٗ ُٓ



ٔٔ 

 

 

 شلتاز ِٗ ُٔ
ُٕ َٗ 

ْ 

 شلتاز
 شلتاز َٗ ُٖ
 شلتاز َٗ ُٗ
 شلتاز َٗ َِ
ُِ ٖٕ 

ْ 

 شلتاز
 شلتاز ٕٖ ِِ
 شلتاز ٕٖ ِّ
 شلتاز ٕٖ ِْ
ِٓ ِٖ 

ِ 
 شلتاز

 شلتاز ِٖ ِٔ
ِٕ ٕٗ 

ْ 

 جيد جدا
 جيد جدا ٕٗ ِٖ
 جيد جدا ٕٗ ِٗ
 جيد جدا ٕٗ َّ
 جيد جدا ُ ُٕ ُّ
 جيد ُ ٗٔ ِّ
 مقبوؿ ُ ّٓ ّّ
 ضعيف ُ ْٓ ّْ
 ضعيف ُ َْ ّٓ
 ضعيف ُ ّٕ ّٔ
 ضعيف ُ ّْ ّٕ



ٕٔ 

 

 

  52 5123 العدد
   35.0 المتوسط

 
قدرت التلميذات أف تقرأف القراءات صحيحا. لكنهن دل يقدرف أف يًتمجن 
بعض اجلمل صحيحا. مثل األسئلة اليت تعطي الباحثة إليكن كىي "أمُت ادلقصف 
نشيط"، يًتمجن حرفية. كلكنهن يقدرف أف يًتمجن بعض اجلمل صحيحا. مثل "يف 

 كعلى نب خطأ.الرؼ أقالـ مجيلة ككتب جديدة". كلو كانت بعض مهنن أف غل
 سلتلفة" القراءة مهارة" ناحية من التلميذات قدرات أف ييعرؼ اجلدكؿ ىذا أساس
 .ُ.ّٖ إذل نتيجتهن متوسط كيبلغ. َّٕٓ ىو نتيجتهن رلموع من العدد. أيضا

. ما ّْكالنتيجة األقل ىي  ََُالنتيجة األعلى اليت حصلتها التلميذات ىي 
 يلي النسبة ادلائوية من نتائج قدرات التلميذات الفصل اخلامس على مهارة القراءة:

 : نسبة مائوية قدرات التلميذات على "مهارة القراءة"4.07الجدول 
 النسبة المائوية مجموع النتيجة التقدير
 % ّ.َٕ ِٔ شلتاز

 % ٓ.ُّ ٓ جيد جدا
 % ٖ.َُ ْ جيد

 % ٕ.ِ ُ مقبوؿ
 % ٕ.ِ ُ ضعيف

 ك. شلتاز تقدير على يصلن%(  ّ.َٕ) التلميذات ِٔ أف اجلدكؿ كيدؿ
 يصلن اليت التلميذات أما. جدا جيد تقدير%( على  ٓ.ُّتلميذات ) ٓ يصلن
 تقدير على يصلن اليت كمنهن%(  ٖ.َُ) تلميذات ْ ىي جيد تقدير على

%( منهن تصل  ٕ.ِ) كاحدة تلميذة ك%(.  ٕ.ِ) كاحدة تلميذة ىي مقبوؿ
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من ىذه النتائج، عيرؼ أف قدرات التلميذات يف مهارة القراءة  على تقدير ضعيف.
 تبلغ على التقدير شلتاز.

تلميذات اليت تصل  ّٕتلميذات من  ِٔمن ىذا البياف يستنتج أف ىناؾ 
% اليت قدرت على مهارة  ّ.َٖائوية منها ىي على تقدير شلتاز. كالنسبة ادل

 القراءة.
 

 "الكتابة مهارة" على التلميذات قدرات: 4.05 الجدول
 

 التقدير مجموع النتيجة نتيجة التلميذات الرقم
ُ ْٖ 

ِ 
 شلتاز

 شلتاز ْٖ ِ
ّ َٖ 

ّ 
 شلتاز

 شلتاز َٖ ْ
 شلتاز َٖ ٓ
 جيد جدا ُ ٕٗ ٔ
ٕ ٕٔ 

ِ 
 جيد جدا

 جداجيد  ٕٔ ٖ
ٗ ٕٓ 

ِ 
 جيد جدا

 جيد جدا ٕٓ َُ
ُُ ْٕ 

ْ 

 جيد جدا
 جيد جدا ْٕ ُِ
 جيد جدا ْٕ ُّ
 جيد جدا ْٕ ُْ
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ُٓ ّٕ 
ِ 

 جيد جدا
 جيد جدا ّٕ ُٔ
ُٕ ِٕ 

ّ 
 جيد جدا

 جيد جدا ِٕ ُٖ
 جيد جدا ِٕ ُٗ
 جيد جدا ُ ُٕ َِ
ُِ َٕ 

ٔ 

 جيد جدا
 جيد جدا َٕ ِِ
 جيد جدا َٕ ِّ
 جيد جدا َٕ ِْ
 جيد جدا َٕ ِٓ
 جيد جدا َٕ ِٔ
 جيد ُ ٗٔ ِٕ
 جيد ُ ٖٔ ِٖ
ِٗ ٔٓ 

ِ 
 جيد

 جيد ٓٔ َّ
 جيد ُ ْٔ ُّ
 جيد ُ َٔ ِّ
 مقبوؿ ُ ٖٓ ّّ
 مقبوؿ ُ ٕٓ ّْ
 ضعيف ُ ْٗ ّٓ
 ضعيف ُ ْٔ ّٔ
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 ضعيف ُ ّْ ّٕ
  52 7337 العدد

   14.3 المتوسط

 مهارة ىي العربية اللغة تعلم يف التلميذات تواجهها اليت األخرل كمشكلة
 ،"شامٌ  كتاب قهوة،" كتابة مثل. صحيحا ادلفردات التلميذات يكتنب دل. الكتابة

، قهواة،" يكتنب منهن كثَت  أف يقدرف دل منهن بعض ذلك جبانب". شي ًكتيبى
 – يف – التلميذات – تأكل – ادلقصف: "ادلثل. صحيحا اجلمل يرتنب

 ".تأكل ادلاكوالت التلميذات ادلقصف يف" غلنب". ادلأكوالت
 مهارة" ناحية من التلميذات قدرات أف ييعرؼ اجلدكؿ ىذا أساس كعلى

 متوسط كيبلغ. ِِٖٓ ىو نتيجتهن رلموع من العدد. أيضا سلتلفة" الكتابة
كالنتيجة  ْٖالنتيجة األعلى اليت حصلتها التلميذات ىي . ٖ.ٗٔ إذل نتيجتهن

يلي النسبة ادلائوية من نتائج قدرات التلميذات الفصل اخلامس  . ماّْاألقل ىي 
 على مهارة الكتابة:

 "الكتابة مهارة" على التلميذات قدراتنسبة مائوية : 4.04 الجدول
 النسبة المائوية مجموع النتيجة التقدير
 % ٓ.ُّ ٓ شلتاز

 % ٖ.ٔٓ ُِ جيد جدا
 % ِ.ُٔ ٔ جيد

 % ْ.ٓ ِ مقبوؿ
 % ُ.ٖ ّ ضعيف

 جيد تقدير على يصلن%(  ٖ.ٔٓ) التلميذات ُِ أف اجلدكؿ كيدؿ
 اليت التلميذات أما. جيد تقدير%( على  ِ.ُٔتلميذات ) ٔ يصلن ك. جدا

 على يصلن اليت كمنهن%(  ٓ.ُّ) تلميذات ٓ ىي شلتاز تقدير على يصلن
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%( منهن تصل  ْ.ٓ) كتلميذتاف%(.  ُ.ٖ) تلميذات ّ ىي ضعيف تقدير
كمن ىذه النتائج، عيرؼ أف قدرات التلميذات يف مهارة  .مقبوؿ على تقدير

 الكتابة تبلغ على التقدير جيد.
تلميذات اليت تصل  ّٕتلميذات من  ٓمن ىذا البياف يستنتج أف ىناؾ 

% اليت قدرت على مهارة  ٓ.ُّعلى تقدير شلتاز. كالنسبة ادلائوية منها ىي 
 الكتابة.

تلميذات الفصل  قدرات"اللغة العربية" و مالءمة محتوى الكتاب التعليمي  . ج
 الخامس في مدرسة "الترقي" االبتدائية بماالنج

"اللغة العربية" كقدرات دلادة ادلالءمة بُت زلتول الكتاب التعليمي  دلعرفة
 كاالختبارات ذلن.  تلميذات الفصل اخلامس قامت الباحثة بكتابة االستبانة

الباحثة دلعرفة آراء التلميذات عن زلتول كىذه ىي االستبانة اليت تستخدمها 
 الكتاب التعليمي، سهولة ذلن أـ ال.

 : بنود االستبانة لتلميذات الفصل الخامس4.03الجدول 

 البنود الرقم
 نتيجة اإلجابة

ٓ ْ ّ ِ ُ 
      المفردات 
      أحفظ ادلفردات يف كل الدركس سهولة .ُ
      أعرؼ معٌت كل ادلفردات سهولة .ِ

      التركيب 
      أفهم الًتكيب عن النعت كادلنعوت سهولة .ّ

أستطيع أف أجعل اجلمل بًتكيب النعت  .ْ
      كادلنعوت

     أفهم الًتكيب عن مبتدأ مؤخر كخرب مقدـ  .ٓ
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 سهولة

أستطيع أف أجعل اجلمل بًتكيب مبتدأ مؤخر  .ٔ
      كخرب مقدـ

      مهارة االستماع 
      اجلمل ادلسموعةأفهم  .ٕ

أستطيع أف أدؿ اجلمل ادلناسبة باجلمل  .ٖ
      ادلسموعة

أستطيع أف أفعل األنشطة مناسبة باجلمل  .ٗ
      ادلسموعة

      أستطيع أف أكرر اجلمل ادلسموعة .َُ
      مهارة الكالم 
      أستطيع أف أنطق نصوص احلوار .ُُ
      احلوار سالمةأستطيع أف أتكلم عن نصوص  .ُِ

أستطيع أف أفهم نصوص احلوار يف الكتاب  .ُّ
      التعليمي

      مهارة القراءة 
      أستطيع أف أقرأ القراءات حسنا كصحيحا .ُْ

أستطيع أف أترجم القراءات يف الكتاب  .ُٓ
      التعليمي

أستطيع أف أفهم مضموف القراءات يف  .ُٔ
 الكتاب التعليمي

     

      مهارة الكتابة 
      أستطيع أف أكتب ادلفردات صحيحا .ُٕ
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      أستطيع أف أرٌتب اجلمل البسيطة .ُٖ

أستطيع أف أرٌتب الكلمات العشواعية حىت  .ُٗ
      تكوف الكلمات العشواعية مجلةن 

       التدريبات والتقويم 

َِ. 
أستطيع أف أفعل التدريبات كالتقومي يف 

      التعليميالكتاب 

كزعت الباحثة ىذه االستبانة إذل التلميذات دلعرفة مالءمة بُت زلتول 
 الكتاب ادلستخدـ كقدرات تلميذات الفصل اخلامس عن ىذا الكتاب التعليمي.

دلادة مالءمة زلتول الكتاب التعليمي ستشرح الباحثة نتائج البحث عن 
 قامت الباحثة بكتابة االستبانة ."اللغة العربية" كقدرات تلميذات الفصل اخلامس

 كاحدا فواحدا من حيث ادلهارات كعناصر اللغة. كاالختبارات ذلن
. كىذا ٗ.ٕٔقد ذيكر ادلتوسط عن قدرات التلميذات على ادلفردات ىو 

 يدؿ أف قدراهتن على التقدير جيد. كىذا معركض بنتيجة االستبانة كىي ما يلي:
 ئوية عن المفردات: البنود والنسبة الما4.02الجدول 

المفردا
 ت

 مجموع إجابة التلميذات والنسبة المائوية 
3 % 4 % 5 % 7 % 0 % 

 َ َ ٕ.ِ ُ ٔ.ُِ ٖ ٗ.ْٓ ُٕ ٖ.ِٗ ُُ ُالبنود 
 َ َ َ َ ٖ.ّٕ ُْ ٕ.ْٖ ُٖ ٓ.ُّ ٓ ِالبنود 

تلميذات  ُٕ%( موافق جدا،  ٖ.ِٗتلميذات ) ُُيدؿ أف  ُيف البنود 
 ٕ.ِ%( مًتدد، تلميذة كاحدة ) ٔ.ُِتلميذات ) ٖ%( موافق، ك  ٗ.ّٓ)

 ِٖ%( غَت موافق كال إحدل منهن اليت غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا يدؿ أف 
%( قد حفظت ادلفردات يف الكتاب التعليمي دلادة "اللغة  ٕ.ٕٓتلميذات )
  %( دل ػلفظن ادلفردات. ّ.ِْتلميذات ) ٗالعربية". ك 
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تلميذات  ُٖ%( موافق جدا،  ٓ.ُّميذات )تل ٓ، يدؿ أف ِيف البنود 
%( مًتدد، كال إحدل منهن الىت غَت  ٖ.ّٕتلميذات ) ُْ%( موافق،  ٕ.ْٖ)

موافق أك غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا دبعٌت أهنن قد عيرؼ معٌت كل ادلفردات 
 ٖ.ّٕتلميذات ) ُْيف ىذا الكتاب التعليمي كلو ماكاف فيو معٌت ادلفردات. ك 

 يعرفن معٌت ادلفردات جيدا.%( دل 
 ِ%( موافق كيف البنود  ٗ.ْٓتلميذات ) ُٕأكثر منهن كىي  ُيف البنود 

%( موافق أيضا. ىذا يدؿ أف أكثر منهن قد  ٕ.ْٖتلميذات ) ُٖأكثر منهن 
حفظت ادلفردات كيعرفن معٌت كل ادلفردات سهولة. كىذل دبعٌت أف عند 

 احية ادلفردات مناسب بقدراهتن.التلميدات زلتول الكتاب التعليمي من ن
. كىذا يدؿ أف ٖ.ْٕأما ادلتوسط عن قدرات التلميذات على الًتاكيب ىو 

 قدراهتن على التقدير جيد جدا. ىذا مناسب بنتيجة االستبانة كىي ما يلي:
 : البنود والنسبة المائوية عن التركيب4.03الجدول 

 التراكيب
 المائويةمجموع إجابة التلميذات والنسبة 

3 % 4 % 5 % 7 % 0 % 
 1 َ ٕ.ِ ُ ّ.ِْ ٗ ْ.ُٓ ُٗ ٔ.ُِ ٖ ّالبنود 
 1 َ ٕ.ِ ُ ٕ.ْٖ ُٖ ُ.ّٓ ُّ ٓ.ُّ ٓ ْالبنود 
 ٕ.ِ ُ ٕ.ِ ُ ِٕ َُ ٕ.ْٖ ُٖ ٗ.ُٖ ٕ ٓالبنود 
 1 َ ٕ.ِ ُ ُ.ّٓ ُّ ٔ.َْ ُٓ ٔ.ُِ ٖ ٔالبنود 

تلميذات  ُٗ%( موافق جدا،  ٔ.ُِتلميذات ) ٖ، يدؿ أف ّيف البنود 
 ٕ.ِ%( مًتدد، تلميذة كاحدة ) ّ.ِْتلميذات ) ٗ%( موافق، ك  ْ.ُٓ)

 ِٕ%( غَت موافق كال إحدل منهن اليت غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا يدؿ أف 
%( قد فهمت الًتكيب عن النعت كادلنعوت يف الكتاب التعليمي  ّٕتلميذات )
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%( الًتكيب عن النعت  ِٕات )تلميذ َُدلادة "اللغة العربية". كلكن دل يفهمن 
 كادلنعوت.

تلميذات  ُّ%( موافق جدا،  ٓ.ُّتلميذات ) ٓ، يدؿ أف ْيف البنود 
%( مًتدد، كال إحدل منهن الىت غَت  ٕ.ْٖتلميذات ) ُٖ%( موافق،  ُ.ّٓ)

%( قد  ٔ.ْٖتلميذات ) ُٖموافق أك غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا دبعٌت أف 
 ُٗبًتكيب النعت كادلنعوت. كلكن دل يستطعن  قدرت على اجعاؿ اجلمل

 %( أف غلعل اجلمل ّٔذا الًتكيب. ْ.ُٓتلميذات )
تلميذات  ُٖ%( موافق جدا،  ٗ.ُٖتلميذات ) ٕ، يدؿ أف ٓيف البنود 

%(  ٕ.ِ%( مًتدد، تلميذة كاحدة ) ِٕتلميذات ) َُ%( موافق، ك  ٕ.ْٖ)
 ِٔدا. ىذا يدؿ أف %( غَت موافق ج ٕ.ِغَت موافق، كتلميذة كاحدة )

%( قد فهمت الًتكيب عن مبتدأ مؤخر كخرب مقدـ يف الكتاب  ٔ.ٕٔتلميذات )
%( دل يفهم الًتاكيب عن  ْ.ِّتلميذات ) ُِالتعليمي دلادة "اللغة العربية". ك

 مبتدأ مؤخر كخرب مقدـ جيدا.
 ُٓ%( موافق جدا،  ٔ.ُِتلميذات ) ٖ، يدؿ أف ٔأما يف البنود 

%( مًتدد، تلميذة كاحدة  ُ.ّٓتلميذات ) ُّ%( موافق،  ٔ.َْتلميذات )
%( غَت موافق، كال إحدل منهن اليت فَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا دبعٌت  ٕ.ِ)

%( يستطعن يف إجعاؿ اجلمل بًتكيب عن مبتدأ مؤخر  ِ.ِٔتلميذات ) ِّأف 
 ُْ كخرب مقدـ. لكن بعض منهن دل يستطعن أف غلعلن اجلمل ّٔذا الًتكيب كىي

 %(. ٖ.ّٕتلميذات )
 ُٖ، ّ%( موافق بالبنود  ْ.ُٓتلميذات ) ُٗتستنتج الباحثة أف 

%( موافق بالبنود  ٕ.ْٖتلميذات ) ُٖ، ْ%( مًتدد بالبنود  ٕ.ْٖتلميذات )
. ىذا دبعٌت أف أكثرىن قد ٔ%( موافق بالبنود  ٔ.َْتلميذات ) ُٓ، ك ٓ

كخرب مقدـ. كأكثرىن قد قدرت فهمت الًتكيب عن النعت كادلنعوت، مبتدأ مؤخر 
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أف غلعلن اجلمل بًتكيب مبتدأ مؤخر كخرب مقدـ لكن أكثرىن دل قدرت يف اجعاؿ 
اجلمل بًتكيب النعت كادلنعوت. كىذل دبعٌت أف عند التلميذات زلتول الكتاب 
التعليمي من ناحية الًتكيب مناسب بقدراهتن إال يف اجعاؿ اجلمل بًتكيب النعت 

 كادلنعوت.
. كىذا ٓ.ْٔدلتوسط عن قدرات التلميذات على مهارة االستماع ىو أما ا

 يدؿ أف قدراهتن على التقدير جيد. ىذا مناسب بنتيجة االستبانة كىي ما يلي:
 : البنود والنسبة المائوية عن مهارة االستماع4.04الجدول 

مهارة 
 االستماع

 مجموع إجابة التلميذات والنسبة المائوية
3 % 4 % 5 % 7 % 0 % 

 َ َ َ َ ّ.ِْ ٗ ْٔ ُٕ ٕ.ِٗ ُُ ٕالبنود 
 َ َ َ َ ّ.ِْ ٗ ِ.ِٔ ِّ ٓ.ُّ ٓ ٖالبنود 
 َ َ ٕ.ِ ُ ْٔ ُٕ ُ.ّٓ ُّ ِ.ُٔ ٔ ٗالبنود 
 َ َ َ َ ِٕ َُ ُ.ْٓ َِ ٗ.ُٖ ٕ َُالبنود 

 ُٕ%( موافق جدا،  ٕ.ِٗتلميذات ) ُُ، يدؿ أف ٕيف البنود 
%( مًتدد، كال إحدل منهن  ّ.ِْ)تلميذات  ٗ%( موافق، ك  ْٔتلميذات )

 ٕ.ٕٓتلميذات ) ِٖالىت غَت موافق أـ فَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا يدؿ أف 
تلميذات  ٗ%( قد فهمت اجلمل ادلسموعة من معلمة اللغة العربية. كلكن 

 %( دل يفهمن اجلمل ادلسموعةجيدا. ّ.ِْ)
تلميذات  ِّ%( موافق جدا،  ٓ.ُّتلميذات ) ٓ، يدؿ أف ٖيف البنود 

%( مًتدد، كال إحدل منهن الىت غَت  ّ.ِْتلميذات ) ٗ%( موافق،  ِ.ِٔ)
%( قد  ٕ.ٕٓتلميذات ) ِٖموافق أك غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا دبعٌت أف 

تلميذات  ٗقدرت أف يدلن اجلمل ادلناسبة باجلمل ادلسموعة. كلكن دل يستطعن 
 ادلسموعة جيدا. %( أف يدلن اجلمل ادلناسبة باجلمل ّ.ِْ)
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تلميذات  ُّ%( موافق جدا،  ِ.ُٔتلميذات ) ٔ، يدؿ أف ٗيف البنود 
%(  ٕ.ِ%( مًتدد، تلميذة كاحدة ) ِٕتلميذات ) ُٕ%( موافق، ك  ُ.ّٓ)

 ُٗغَت موافق، كال إحدل منهن اليت غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا يدؿ أف 
ناسبة باجلمل ادلسموعة. %( قد قدرت على افعاؿ األنشطة م ّ.ُٓتلميذات )

%( أف يفعلن األنشطة مناسبة باجلمل  ٕ.ْٖتلميذات ) ُٖكلكن دل يستطعن 
 ادلسموعة جيدا.

 َِ%( موافق جدا،  ٗ.ُٖتلميذات ) ٕ، يدؿ أف َُأما يف البنود 
%( مًتدد، كال إحدل منهن  ِٕتلميذات ) َُ%( موافق،  ُ.ْٓتلميذات )

 ّٕتلميذات ) ِّٕٔذا البنود. ىذا دبعٌت أف  اليت غَت موافق أك غَت موافق جدا
%( يستطعن أف يكررف اجلمل ادلسموعة. لكن بعض منهن دل يستطعن أف يكررف 

 %(. ِٕتلميذات ) َُاجلمل ادلسموعة جيدا كىي 
 ِّ، ٕ%( موافق بالبنود  ٕ.ِٗتلميذات ) ُٕتستنتج الباحثة أف 

%( مًتدد بالبنود  ُ.ّٓتلميذات ) ُّ، ٖ%( موافق بالبنود  ِ.ِٔتلميذات )
. ىذا دبعٌت أف أكثرىن قد َُ%( موافق بالبنود  ُ.ْٓتلميذات ) َِ، ك ٗ

فهمت اجلمل ادلسموعة ذلن، كيستطعن أم يدلن اجلمل ادلناسبة باجلمل ادلسموعة 
ككذلك يف اكرار اجلمل ادلسموعة. لكن أكثرىن دل يستطعن أف يفعلن األنشطة 

ل دبعٌت أف عند التلميذات زلتول الكتاب التعليمي مناسبة باجلمل ادلسموعة. كىذ
 من ناحية مهارة االستماع مناسب بقدراهتن.

. كىذا ِ.ٕٓأما ادلتوسط عن قدرات التلميذات على مهارة الكالـ ىو 
يدؿ أف قدراهتن على التقدير جيد جدا. ىذا مناسب بنتيجة االستبانة كىي ما 

 يلي:
 المائوية عن مهارة الكالم: البنود والنسبة 4.71الجدول 

 مجموع إجابة التلميذات والنسبة المائويةمهارة 
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 % 0 % 7 % 5 % 4 % 3 الكالم
 َ َ َ َ ٗ.ُٖ ٕ ّ.ّْ ُٔ ٖ.ّٕ ُْ ُُالبنود 
 َ َ َ َ ٓ.ِّ ُِ ٖ.ّٕ ُْ ٕ.ِٗ ُُ ُِالبنود 
 ٕ.ِ ُ َ َ ِ.ُٔ ٔ ٔ.ْٖ ُٖ ٓ.ِّ ُِ ُّالبنود 

 ُٔ%( موافق جدا،  ٖ.ّٕتلميذات ) ُْ، يدؿ أف ُُيف البنود 
%( مًتدد، كال إحدل منهن  ٗ.ُٖتلميذات ) ٕ%( موافق،  ّ.ّْتلميذات )

 ٓ.ٕٔتلميذات ) َّالىت غَت موافق أك غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا دبعٌت أف 
 ٗ.ُٖتلميذات ) ٕ%( قد قدرت أف ينطقن نصوص احلوار. كلكن دل يستطعن 

 ر جيدا.%( أف ينطقن نصوص احلوا
 ُْ%( موافق جدا،  ٕ.ِٗتلميذات ) ُُ، يدؿ أف ُِيف البنود 

%( مًتدد، كال إحدل  ٓ.ِّتلميذات ) ُِ%( موافق، ك  ٖ.ّٕتلميذات )
تلميذات  ِٔمنهن الىت غَت موافق أك غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا يدؿ أف 

 ُِن %( قد قدرت أف يتكلمن نصوص احلوار سالمة. كلكن دل يستطع ٓ.ٕٔ)
 %( أف يتكلمن نصوص احلوار سالمة. ٓ.ِّتلميذات )

 ُٖ%( موافق جدا،  ٓ.ِّتلميذات ) ُِ، يدؿ أف ُّأما يف البنود 
%( مًتدد، كال إحدل منهن  ِ.ُٔتلميذات ) ٔ%( موافق،  ٔ.ْٖتلميذات )

اليت غَت موافق ّٔذا البنود، كتلميذة كاحدة غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا دبعٌت 
%( يستطعن أف أف يفهمن نصوص احلوار يف الكتاب  ُ.ُٖتلميذات ) َّأف 

التعليمي. لكن بعض منهن دل يفهمن نصوص احلوار يف الكتاب التعليمي جيدا 
 %(. ٗ.ُٖتلميذات ) ٕكىي 

 ُْ، ُُ%( موافق بالبنود  ّ.ّْتلميذات ) ُٔتستنتج الباحثة أف 
%( موافق  ٔ.ْٖت )تلميذا ُٖ، ُِ%( موافق بالبنود  ٖ.ّٕتلميذات )

. ىذا دبعٌت أف أكثرىن قد قدرت أف ينطقن نصوص احلوار، كيستطعن ُّبالبنود 
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أف يتكلمن عن نصوص احلوار ككذلك يف فهم نصوص احلوار يف الكتاب 
التعليمي. ىذا دبعٌت أكثرىن يرين أف زلتول الكتاب التعليمي من ناحية مهارة 

 الكالـ مناسب بقدراهتن.
. كىذا ُ.ّٖقدرات التلميذات على مهارة القراءة ىو  أما ادلتوسط عن

 يدؿ أف قدراهتن على التقدير شلتاز. ىذا مناسب بنتيجة االستبانة كىي ما يلي:
 : البنود والنسبة المائوية عن مهارة القراءة4.70الجدول 

مهارة 
 القراءة

 مجموع إجابة التلميذات والنسبة المائوية
3 % 4 % 5 % 7 % 0 % 

 َ َ ٕ.ِ ُ ٓ.ُّ ٓ ْٔ ُٕ ٖ.ّٕ ُْ ُْالبنود 
 َ َ ْ.ٓ ِ ٕ.ُِ ٖ ُ.ّٓ ُّ ٖ.ّٕ ُْ ُٓالبنود 
 َ َ ٕ.ِ ُ ٗ.ُٖ ٕ ٓ.ٗٓ ِِ ٗ.ُٖ ٕ ُٔالبنود 

 ُٕ%( موافق جدا،  ٖ.ّٕتلميذات ) ُْ، يدؿ أف ُْيف البنود 
%( مًتدد، كتلميذة كاحدة  ٓ.ُّتلميذات ) ٓ%( موافق،  ْٔتلميذات )

غَت موافق، كال إحدل منهن الىت غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا %(  ٕ.ِ)
%( قد قدرت أف يقرأف القراءات حسنا  ٖ.ّٖتلميذات ) ُّدبعٌت أف 

%( أف يقرأف القراءات حسنا  ِ.ُٔتلميذات ) ٔكصحيحا. كلكن دل يستطعن 
 كصحيحا.

 ُّ%( موافق جدا،  ٖ.ّٕتلميذات ) ُْ، يدؿ أف ُٓيف البنود 
%( مًتدد، كتلميذاتاف  ٕ.ُِتلميذات ) ٖ%( موافق، ك  ُ.ّٓ) تلميذات

%( غَت موافق، كال إحدل منهن الىت غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا يدؿ  ْ.ٓ)
%( قد قدرت أف يتكلمن أف يًتمجن القراءات يف  ٗ.ِٕتلميذات ) ِٕأف 

 %( أف أف يًتمجن ُ.ِٕتلميذات ) َُالكتاب التعليمي. كلكن دل يستطعن 
 القراءات يف الكتاب التعليمي جيدا.
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 ِِ%( موافق جدا،  ٗ.ُٖتلميذات ) ٕ، يدؿ أف ُٔأما يف البنود 
%( مًتدد، كتلميذة كاحدة  ٗ.ُٖتلميذات ) ٕ%( موافق،  ٓ.ٗٓتلميذات )

%( غَت موافق ّٔذا البنود، كال إحدل منهن اليت غَت موافق جدا ّٔذا  ٕ.ِ)
%( يستطعن أف يفهمن مضموف  ْ.ٖٕت )تلميذا ِٗالبنود. ىذا دبعٌت أف 

القراءات يف الكتاب التعليمي. لكن بعض منهن دل يفهمن مضموف القراءات يف 
 %(. ٔ.ُِتلميذات ) ٖالكتاب التعليمي جيدا كىي 

 ُْ، ك ُْ%( موافق بالبنود  ْٔتلميذات ) ُٕتستنتج الباحثة أف 
%(  ٓ.ٗٓت )تلميذا ِِ، ك ُِ%( موافق جدا بالبنود  ٖ.ّٕتلميذات )

. ىذا دبعٌت أف أكثرىن قد قدرت أف يقرأف القراءات حسنا ُٔموافق بالبنود 
كصحيحا، كيستطعن أف يًتمجن القراءات يف الكتاب التعليمي ككذلك يف فهم 
مضموف القراءات يف الكتاب التعليمي. ىذا دبعٌت أكثرىن يرين أف زلتول الكتاب 

 ب بقدراهتن.التعليمي من ناحية مهارة القراءة مناس
. كىذا ٖ.ٗٔأما ادلتوسط عن قدرات التلميذات على مهارة الكتابة ىو 

 يدؿ أف قدراهتن على التقدير جيد. ىذا مناسب بنتيجة االستبانة كىي ما يلي:
 : البنود والنسبة المائوية عن مهارة الكتابة4.77الجدول 

مهارة 
 الكتابة

 مجموع إجابة التلميذات والنسبة المائوية 
3 % 4 % 5 % 7 % 0 % 

 َ َ َ َ ّ.ِْ ٗ ُ.ْٓ َِ ٔ.ُِ ٖ ُٕالبنود 
 َ َ ٕ.ِ ُ ٗ.ُٖ ٕ ٗ.ْٓ ُٕ ْ.ِّ ُِ ُٖالبنود 
 ٕ.ِ ُ َ َ ٔ.َْ ُٓ ٖ.ّٕ ُْ ٗ.ُٖ ٕ ُٗالبنود 

 َِ%( موافق جدا،  ٔ.ُِتلميذات ) ٖ، يدؿ أف ُٕيف البنود 
كال إحدل منهن %( مًتدد،  ّ.ِْتلميذات ) ٗ%( موافق،  ُ.ْٓتلميذات )

 ٕ.ٕٓتلميذات ) ِٖالىت غَت موافق كغَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا دبعٌت أف 
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تلميذات  ٗ%( قد قدرت أف يكتنب ادلفردات صحيحا. كلكن دل يستطعن 
 %( أف يكتنب ادلفردات صحيحا. ّ.ِْ)

 ُٕ%( موافق جدا،  ْ.ِّتلميذات ) ُِ، يدؿ أف ُٖيف البنود 
%( مًتدد، كال إحدل  ٔ.َْتلميذات ) ُٓافق، ك %( مو  ٗ.ْٓتلميذات )

%( غَت موافق جدا ّٔذا  ٕ.ِمنهن الىت غَت موافق ّٔذا البنود، كتلميذة كاحدة )
%( قد قدرت أف يرٌتنب اجلمل  ٕ.ٔٓتلميذات ) ِٗالبنود. ىذا يدؿ أف 

%( أف يرٌتنب اجلمل البسيطة  ٔ.ُِتلميذات ) ٖالبسيطة. كلكن دل يستطعن 
 جيدا.

 ُْ%( موافق جدا،  ٗ.ُٖتلميذات ) ٕ، يدؿ أف ُٗيف البنود  أما
%( مًتدد، كال إحدل  ٔ.َْتلميذات ) ُٓ%( موافق،  ٖ.ّٕتلميذات )

%( غَت موافق جدا ّٔذا  ٕ.ِمنهن اليت غَت موافق ّٔذا البنود، كتلميذة كاحدة )
%( يستطعن أف يرٌتنب الكلمات  ٕ.ٔٓتلميذات ) ُِالبنود. ىذا دبعٌت أف 

لعشواعية حىت تكوف الكلمات العشواعية مجلةن. لكن بعض منهن دل أرٌتب ا
 ُٔالكلمات العشواعية حىت تكوف الكلمات العشواعية مجلةن جيدا كىي 

 %(. ّ.ّْتلميذات )
 ُٕ، ك ُٕ%( موافق بالبنود  ُ.ْٓتلميذات ) َِتستنتج الباحثة أف 

%( مًتدد  ٔ.َْتلميذات ) ُٓ، ك ُٖ%( موافق بالبنود  ٗ.ْٓتلميذات )
. ىذا دبعٌت أف أكثرىن قد قدرت أف يكتنب ادلفردات صحيحا، ُٗبالبنود 

كيستطعن أف يرٌتنب اجلمل البسيطة كلكن دل يستطعن أف يرٌتنب الكلمات العشواعية 
حىت تكوف مجلةن. ىذا دبعٌت أكثرىن يرين أف زلتول الكتاب التعليمي من ناحية 

ال يف ترتيب الكلمات العشواعية حىت تكوف مجلةن مهارة الكتابة مناسب بقدراهتن إ
 ألف يف ىذا الكتاب ناقص التدريبات عن ترتيب اجلمل.

 : البنود والنسبة المائوية عن التدريبات والتقويم4.75الجدول 
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التدريبات 
 والتقويم

 مجموع إجابة التلميذات والنسبة المائوية
3 % 4 % 5 % 7 % 0 % 

 ٕ.ِ ُ ٕ.ِ ُ ٓ.ُّ ٓ ٖ.ّٕ ُْ ّ.ّْ ُٔ َِالبنود 
 ُْ%( موافق جدا،  ّ.ّْتلميذات ) ُٔأما يف البنود األخَت، يدؿ أف 

%( مًتدد، كتلميذة كاحدة  ٓ.ُّتلميذات ) ٓ%( موافق، ك  ٖ.ّٕتلميذات )
%( غَت موافق، ككذلك تلميذة كاحدة غَت موافق جدا ّٔذا البنود. ىذا  ٕ.ِ)

قدرت أف يفعلن التدريبات كالتقومي يف %( قد  ُ.ُٖتلميذات ) َّيدؿ أف 
%( أف يفعلن  ٗ.ُٖتلميذات ) ٕالكتاب التعليمي. كلكن دل يستطعن 

 التدريبات كالتقومي يف الكتاب التعليمي جيدا.
. ىذا دبعٌت َِ%( موافق بالبنود  ٖ.ّٕتلميذات ) ُْتستنتج الباحثة أف 

 لكتاب التعليمي.أف أكثرىن قد قدرت أف يفعلن التدريبات كالتقومي يف ا
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 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

 
 مناقشة البحث . أ

الكتاب التعليمي أكسع، كسواء بادلواد التعليمية. الكتاب التعليمي ىو مجيع 
كقد عيرؼ أف  ٖٔادلواد اليت يستعملها ادلعلم دلساعدتو يف عملية الدراسة يف الفصل.

يف الكتاب التعليمي زلتول كثَتة. ككذلك يف الكتاب التعليمي دلادة "اللغة 
العربية". كزلتول فيو ىو ادلفردات كالًتاكيب كالتدريبات كادلواد عن ادلهارت اللغوية 

 كىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. 
اهتن على إتقاف ادلفردات كصلت على متوسط قدر أف كمن ىذا البحث، 

 كيبلغ)جيد جدا(.  ٖ.ّٕكمتوسط قدراهتن على الًتكيب . )جيد( ٗ.ٕٔ
 نتيجتهن متوسط كيبلغ)جيد( يف مهارة االستماع.  ٓ.ْٔ إذل نتيجتهن متوسط

 ُ.ّٕ إذل نتيجتهن متوسط كيبلغ)جيد جدا( يف مهارة الكالـ.  ٓ.َٕ إذل
أما يف مهارة الكتابة يبلغ التلميذات متوسط نتيجة )جيد جدا( يف مهارة القراءة. 

 )جيد(. ٖ.ٗٔإذل 
من الكتاب التعليمي مناسب بقدراهتن زلتول عند التلميذات جبانب ذلك، 

ادلفردات كالًتاكيب كمهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة ناحية 
مل بًتكيب النعت يف اجعاؿ اجلكغَت مناسب من ناحية الًتاكيب الكتابة. 
 .ك يف ترتيب الكلمات العشواعية حىت تكوف مجلةن كادلنعوت 
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كمشكلة فيو أف زلتول الكتاب التعليمي غَت مناسب من ناحية الًتكيب 
ألف ناقص تدريبات ترتيب اجلمل العشواعية. ىذا كمهارة الكتابة. ىذا تسبب 

. ىذا الكتاب التعليمييف  يسبب أكثرىن دل يقدرف أف ترتيب اجلمل العشواعية
 كمن مث، تيزدد التدريبات يف ىذا الكتاب التعليمي عن ترتيب اجلمل خاصةن.
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 الفصل السادس

 الخاتمة
 

 ملخص نتائج البحث . أ

 ستضح الباحة ادللخص من ىذا البحث، فهو ما يلي:
الكتاب التعليمي دلادة "اللغة العربية" من أربع ادلهارات يتكوف زلتول  .ُ

كعناصر اللغة. كالدركس فيو عن "يف غرفة اجللوس، يف غرفة ادلذاكرة، يف 
احلديقة، األلواف، يف الفصل، يف مكتبة ادلدرسة، يف مكتبة األدكات 
الكتابية، يف ادلقصف". كالًتاكيب فيو عن النعت كادلنعوت كخرب مقدـ 

 مؤخر.كمبتدأ 

 قدرات التلميذات .ِ

. كتفصيلها ىي ٗ.ٕٔقدراهتن على ادلفردات جيد دبتوسط نتائجهن  ( أ
مقبوؿ ك  ُ.ٖضعيف،  ٗ.َُ% جيد،  ّ.ِْ% جيد جدا،  ْٓ

 % شلتاز. ٕ.ِ

. كتفصيلها ٖ.ْٕقدرهتن على الًتاكيب جيد جدا دبتوسط نتائجهن  ( ب
 ُ.ٖ% جيد،  ِ.ُٔ% جيد جدا،  ٖ.ِٗ% شلتاز،  ِ.ّْىي 
 % ضعيف. ٕ.ِمقبوؿ، % 

. ٓ.ْٔقدرهتن على مهارة االستماع جيد دبتوسط نتائجهن  ج(
%  ٔ.ُِ% ضعيف،  ّ.ِْ% جيد جدا،  ٖ.ِٗكتفصيلها ىي 

 % جيد. ُ.ٖ% مقبوؿ،  ِ.ُٔشلتاز، 
. ِ.ٕٓقدرهتن على مهارة الكالـ جيد جدا دبتوسط نتائجهن  د(

يد % ج ٗ.ُٖ% جيد ،  ّ.ِْ% شلتاز،  ٕ.ْٖكتفصيلها ىي 
 % مقبوؿ. ُ.ٖجدا، 
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. كتفصيلها ُ.ّٖقدرهتن على مهارة القراءة شلتاز دبتوسط نتائجهن  ق(
% جيد ،  ٖ.َُ% جيد جدا ،  ٓ.ُّ% شلتاز،  ّ.َٖىي 
 % ضعيف. ٕ.ِ% مقبوؿ، ك  ٕ.ِ

. كتفصيلها ٖ.ٗٔقدرهتن على مهارة الكتابة جيد دبتوسط نتائجهن  ك(
 ُ.ٖ% شلتاز،  ٓ.ُّ% جيد،  ِ.ُٔ% جيد جدا،  ٖ.ٔٓىي 

 % مقبوؿ. ْ.ٓ% ضعيف، ك 

 مالءمة زلتول الكتاب التعليمي كقدرات التلميذات .ّ

عند . ك ٗ.ٕٔقدراهتن على ادلفردات جيد دبتوسط نتيجتهن  ( أ
التلميدات زلتول الكتاب التعليمي من ناحية ادلفردات مناسب 

 . بقدراهتن
عند . ك ٖ.ْٕقدرهتن على الًتاكيب جيد جدا دبتوسط نتائجهن  ( ب

لتلميذات زلتول الكتاب التعليمي من ناحية الًتكيب مناسب ا
 بقدراهتن إال يف اجعاؿ اجلمل بًتكيب النعت كادلنعوت.

عند . ك ٓ.ْٔقدرهتن على مهارة االستماع جيد دبتوسط نتائجهن  ج(
التلميذات زلتول الكتاب التعليمي من ناحية مهارة االستماع 

 .مناسب بقدراهتن
. ِ.ٕٓالكالـ جيد جدا دبتوسط نتائجهن قدرهتن على مهارة  د(

أكثرىن يرين أف زلتول الكتاب التعليمي من ناحية مهارة الكالـ ك 
 . مناسب بقدراهتن

أكثرىن . ك ُ.ّٖقدرهتن على مهارة القراءة شلتاز دبتوسط نتائجهن  ق(
يرين أف زلتول الكتاب التعليمي من ناحية مهارة القراءة مناسب 

 . بقدراهتن
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أكثرىن . ٖ.ٗٔعلى مهارة الكتابة جيد دبتوسط نتائجهن قدرهتن  ك(
يرين أف زلتول الكتاب التعليمي من ناحية مهارة الكتابة مناسب 
بقدراهتن إال يف ترتيب الكلمات العشواعية حىت تكوف مجلةن ألف يف 

 ىذا الكتاب ناقص التدريبات عن ترتيب اجلمل.
%  ّ.ّْكالتقومي تدؿ أف كأما نتيجة االستبانة من ناحية التدريبات  ز(

% غَت  ٕ.ِ% مًتدد،  ٓ.ُّ% موافق،  ٖ.ّٕموافق جدا، 
 % غَت موافق جدا. ٕ.ِموافق، ك 

  

 المقترحات . ب

بناء على العرض كمناقشة البيانات السابقة تقدمت الباحثة ادلقًتحات ىي 
كجب على معلمة اللغة العربية أف يهتممن قدرات التلميذات يف عملية التعليم 
كالتعلم، خاصة يف تعلم قواعد اللغة كأحد زلتول الكتاب. ألف بعض من 
التلميذات دل يستطعن أف يفهمن القواعد صحيحا. سول ذلك من ناحية مهارة 
الكتابة. بعض منهن دل يقدرف أف يكتنب ادلفردات صحيحا بل مجيع التلميذات قد 

 حفظت ادلفردات.
 

 التوصيات ج.
البيانات السابقة تقدمت الباحثة التوصيات بناء على العرض كمناقشة 

 التالية، منها:
 ترجو الباحثة أف تزيد معلمة اللغة العربية التدريبات يف ترتيب اجلمل. (ُ

ترجو الباحثة أف تزيد معلمة اللغة العربية ادلواد عن الًتكيب خاصة يف  (ِ
 الًتكيب عن النعت كادلنعوت.
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 المالحق
 

 المدرسة ميدان لمحة عن البيانات . ب

 االبتدائية الًتقي مدرسة:  ادلدرسة اسم (ُ

 َِّ ََّٕ ِّٓ ُُُ:  (NSM) ادلدرسة قيد رقم (ِ

 َٖ ّْٗ َِٓ:  (NPSN) الوطٍت ادلدرسة قيد رقم (ّ

  ادلدرسة عنواف (ْ

 ّٓ رقم القدرم شريف شارع:  ( التالميذ) ُ مبٌت -أ
 َٓ رقم سرياين إرما أدم شارع:  (التلميذات) ِ مبٌت

 كوماف:  الريف -ب
 كلوجُت:  النواحي -ج
 ماالنج:  ادلدينة -د
 الشرقية اجلاكل:  الوالية -ق
 ُّٖٕٗٔ/  ُِّٖٕٔ( َُّْ: ) اذلاتف -ك
 mi_attaraqqie@yahoo.co.id:  اإللكًتكنية الرسالة -ز
 www.attaraqqiemalang.com:  ادلوقع_ ح

 الًتقي كمدرسة الًتبية مؤسسة:  ادلؤسسة اسم (ٓ

 "أ" درجة:  األكادؽلي االعتماد (ٔ

 األكادؽلي لالعتماد ادلقررة الرسالة (ٕ

 BAP-SM/TU/XI/2012/:   رقم - أ

 َُِِ نوفمرب ُٗ:  التاريخ - ب

 دائرة يف األكادؽلي االعتماد ىيئة:  ادلقررة منظمةالرسالة مؤسسة -ج
 ادلدرسة

mailto:mi_attaraqqie@yahoo.co.id
http://www.attaraqqiemalang.com/


 
 

 

 َُّٗ فرباير ُ:  التوقيف تاريخ (ٖ

 الدين زين زلمد:  ادلدرسة رئيس اسم (ٗ

  ادلدرسة لرئيس ادلقررة الرسالة (َُ

 :  الرقم - أ

َُٓ/A.َُ/Kep.Ka-MI/YPP.Atr/VI/ََِٓ 

 ََِٓ ديسمبَت ُِ:  التاريخ - ب

 الوقف:  األرض شهادة (ُُ

 ُٖٔٗ سنة/ ِٓٓ رقم:  (للتالميذ) األكؿ ادلبٌت - أ

 ُٕٔٗ سنة/ ُِْ رقم:  (للتلميذات) الثاين ادلبٌت - ب

  احلدٌ  (ُِ

 مًتا ُّْٓ:  األرض - أ

 مًتا ُٓٗ:  ادلبٌت - ب

 

 الجانبية الصورة . ت

 
 
 
 
 



 
 

 

 المدرسة أدوات . ج

 الذاتية األدوات .1
 رئيس نائب كغرفة ادلدرسة رئيس غرفة( أ: منها الذاتية األدكات

 منفصلة غرؼ لكل ككاف اإلدارة، موظف كغرفة ادلعلم كغرفة ادلدرسة
 الغرؼ كيف. مرػلُت ادلدرسة رلتمع يكوف لكي مجيل بتصميم كمتصممة
 أربع من يتكوف الفصل( ب اليومي، النشاط لتنعيم كطٌباع كاحد حاسوب

 لعملية فصوال ِْ ادلدرسة فتملك مرحلة، لكل( د ج، ب، أ،) الفرؽ
 صحة ىيئة( د كالعمومية، الدينية الكتب فيها ادلكتبة،( ج كالتعلم، التعليم
 غرفة( ق ادلدرسة، كطبيب ادلشرؼ كمعها كادلرػلة النظيفة ادلدرسة

( ك الدكلية، بالشبكة كيتصل حاسوبا ِْ كذلا كادلعلومات التكنولوجية
( ح كادلريح، النظيف احلماـ( ز كطيبا، حالال األطعمة يوفر الذم ادلقصف
 ساحة( م التالميذ، لورلٌ  االنتظار غرفة( ط كاآلمن، الواسع للدراجة ادلوقف

 .اللعب كساحة احلديقة( ؿ الرياضة، ساحة( ؾ االحتفاؿ،
 اإلدارية األدوات .2

( ب ،ْ كمجلتو اإلدارة دلوظف احلاسوب( أ:  منها اإلدارية األدكات
 . ٔ كمجلتو اخلزانة( ج ،ٓ كمجلتو الطٌباع

 والتعلم للتعليم األداوات .3
( ب ،َْٓ مجلتو ك ادلكتب( أ:  منها كالتعلم للتعليم األدكات أما
 كمجلتو الكتب رؼٌ ( د ،ِٔ كمجلتو السٌبورة( ج ،َْٓ كمجلتو الكرسي

 الشاشة( ز ،ِ كمجلتو الفهرس خزانة( ك ،ِ  كمجلتو الكتب خزانة( ق ،ُِ
 قرص، ط( ِكمجلتو  DVD Player ،ْ كمجلتو التلفزيوف( ح ،ُٓ  كمجلتو
 العادل علم قرص( ؾ ،ُ:  االصلليزية اللغة قرص( م ،ُ كمجلتو العربية اللغة

 .ُ  كمجلتو



 
 

 

  للرياضة األدوات .4
 القدـ كرة(ب ،ِ مجلتو الطائرة الكرة( أ:  منها للرياضة األدكات أما

 الكرة شبكة( ق ،ٓ مجلتو ادلضرب( د ،ِ مجلتو السلة كرة(ج ،ُ مجلتو
( ح ،ِمجلتو ادلضرب كرة شبكة( ز ،ُ مجلتو السلة( ك ،ِ مجلتو الطائرة
  أسطوانة( م ،ِبونغجملتو بنغ مضرب( ط ،ُ مجلتو بونغ بنغ مكتب

 .ْ مجلتو
 االمنهجية األدوات .5

 حضرة( ب ،ِْ مجلتو احلاسوب( أ:  منها األمنهجية األدكات أما
 .ِ مجلتو

 العالم علم لعرض األدوات .6
 ،ُ مجلتو للتالميذ Torsa  (أ:  منها العادل علم لعرض األدكات أما

( د ،ُ  مجلتو اخلمسة للحواش Torsa( ج ،ُ  مجلتو للتلميذات Torsa( ب
( ك ،ِ مجلتو كالكسوؼ اخلسوؼ لعرض األدكات( ق ،ُ مجلتو احلجر

Tata surya مجلتو ِ. 
 االجتماع علم لعرض األدوات .7

( ب ،ُِ مجلتو اخلريطة( أ:  منها االجتماع علم لعرض األدكات أما
 .ِ مجلتو األرضية الكرة

 الرياضية علم لعرض األدوات .8
 ،ِ مجلتو أشكاؿ أنواع( أ:  منها الرياضة علم لعرض األدكات أما

 .ِ مجلتو كالفرجار كالقوس ادلسطرة( ب
 
 
 



 
 

 

 المدرسة وأنشطة الخارجية األنشطة .د
 كالثقافة الفٍت كتطوير احملافظة جهد ففيها للمدرسة، خاصة دبزية مناسبا

 يف اإلسالمية كالثقافة الفنية النتائج التالميذ كػلافظ كيطور ػلًـت حىت اإلسالمية
 مناسبا النفس كتعبَت لًتقية للتالميذ الفرصة إعطاء يف كأيضا. اليومية احلياة

 يف ادلوجودة كادلورد الكفاءة بتوازف التالميذ لكل كالرغبة كادلوىبة باالحتياجات
 ترتيبا للتالميذ الواجبة اخلارجية األنشطة االبتدائية الًتقي" مدرسة فتنفذ ادلدرسة،

 .الدراسة يف كاحدة سنة خالؿ
 ادلًتتبة األنشطة ( أ

 الفٍت بوضع االبتدائية الًتقي" مدرسة يف التفسي تطوير أنشطة
 الصف لتالميذ كالرغبة ادلوىبة باختيار ادلرتبة األنشطة ضلو اإلسالمية كالثقافة
 فن( ُ: من تتكوف األسبوع، كل ساعتُت بتوزيع اخلامس حىت الثالث

 مراكيس حجر(ٔ اجلافُت،( ٓ القراءة،( ْ اخلطابة،( ّ القراءة،( ِ احلضرة،
 .ادلضرب كرة(ٖ اجلدارية، الرسـو فن( ٕ ،

 الركتينية األنشطة ( ب

 على تشمل االبتدائية" الًتقي" مدرسة يف النفس تطوير أنشطة تنفيذ
 تدمَت يعقد. ادلستقل كجانب الركحاين العقل تدمَت جانب: كىي جانبُت
 كحفظ الدعاء قراءة( ُ:تلي كما ترتيبا األمشطة طريق عن الركحاين العقل
( ِ الدراسة، انتهاء كعند الفصل دخوؿ قبل معا احلسٌت كأمساء العواـ عقيدة
( ْ مجاعة، الظهر صالة( ّ الدراسة، ابتداء قبل يس كسورة عمٌ  جزء قراءة

 الدراسية، الزيارة( ٔ احلاج، مناسك تدريب( ٓ اإلسالمية، األياـ احتفاؿ
 دراسة( ٗ رمضاف، شهر يف الربنامج( ٖ ادلعاىد، إذل الدينية احلالقة( ٕ

 .اهلل كأكلياء ادلدرسة مدير مقاـ زيارة( َُ بالعادل، التدبر/التالميذ رعاية



 
 

 

 طريق عن يعقد االبتدائية" الًتقي" دبدرسة للتالميذ ادلستقل جانب أما
 .ادلدرسة صحة كىيئة الكشاؼ أنشطة

 
 والموظفين المعلمين بيانات .ه

 خادمي ك كموظفي ادلكتبة كأمُت كادلختربين ادلعلمُت عن البيانات أما 
 :يلي شلا ىي االبتدائية الًتقي دلدرسة ادلدرسة

 المكتبة أمين و والمختبرين المعلمين بيانات .1

 رئيس) الدين زين زلمد ىم ادلكتبة كأمُت كادلختربكف ادلعلموف أما 
 سييت اخلطيب، خدغلة ،(ادلدرسة رئيس نائب) السيغاؼ خدغلة ،(ادلدرسة

 اخلَتية نائمة ،(معلمة) ىداية فتحية ،(معلمة) سورية توتيك ،(معلمة) طيبة
 ،سولفي سوسيانيت لوسي ،(معلمة) الدائية ذرة ،(معلمة) خدغلة ،(معلمة)

 اذلداية حسن ،(معلمة) اخلاسبة حسن ،(معلمة) جنة نور ،(معلمة) لوديانا
 زىركم شافعي إماـ ،(معلم) سوجوكو موليدية،كاريو رزؽ إيكا ،(معلمة)
 ،(معلم) الدين كماؿ ،(معلم) صديقُت ،(معلم) زلفوظ زلمد ،(معلم)

 خَت ،(معلم) الدين زين عارؼ فطٍت، أمحد ،(معلم) سوبكيت غاتوت
 سيف زلمد ،(معلم)حبييب كوجورك ،(معلم) ىداية ،أمحد( معلم) احلسن
 .حاريانتو ركدم مخسُت، الدين،

 دينية نور ،(ادلوظف رئيس) جوىرم عبدا زلمد ىم ادلوظفوف أما
 ساندم زلمد ،(البواب) موليانا رمحة ،(البواب) سالـ علوم ،(ادلوظفة)
 (.ادلنظف) جاماكوف ،(ادلنظف)

 
 

 المدرسة إنجازات عن البيان .ط



 
 

 

 ىي كالتعلم التعليم نشاط لًتقية االبتدائية" الًتقي" مدرسة إصلازات أبرز
 االعتماد ىيئة من َُِِ نوفمرب ُٗ تاريخ منذ" أ" األكادؽلي االعتماد إحراز

 ّٓتمع فخر ىو كىذا. شرقية جباكل (BAP S/M) ادلدرسة دائرة يف األكادؽلي
 .االصلازات نيل يف االبتدائية" الًتقي" مدرسة

 كزارة من شهادات ينالوف الذين معلما ُٗ كجود ىي ادلعلمُت إصلازات أما
 مدرسة معلمي كفاءة يف احلكومة أمانة كجود ىو كىذا. اإلندكنيسية دينية

 .االبتدائية" الًتقي"
 يف اخلاصة الفرقة يف داخلوف االبتدائية" الًتقي" مدرسة معلموا  ذلك سول

 .ماالنج دينية بوزارة النهائي االمتحاف أسئلة صنع
 

  



 
 

 

 الخامس الفصل في التلميذات أسماء
 التلميذات أسماء الرقم التلميذات أسماء الرقم

 النرية المعة َِ . ؾ أخالؽ أبيدة ُ
  دفاين أكلياء ميشا ُِ  الرضا عائشة ِ
  صلاح ندية ِِ فياز ألية ّ
  الفرػلة نيل ِّ  أنيسة أليا ْ
  ادلفيدة زىَتة نيلة ِْ سلبطة أليا ٓ
  كاملة نشول ِٓ  إذلية كاحدة أنا ٔ
  أردينتا نيندم ِٔ  فوترم أيوندا ٕ
  الزدة نورية ِٕ  كاملة نور عزيزة ٖ
  األدكية ربيعة ِٖ  صاحلة عملية سنتيا ٗ

  سلسبيلة سكينة ِٗ الزىراء خليفة َُ
  عملية صفية َّ اإلستقامة نور دكم ُُ
  سيداح ُّ  نفيسة سيدة دكم ُِ
  احلسٍت شيمى ِّ فراديلة نفا دياف ُّ
  الصاحلة شريفة ّّ  خَتية إرل ُْ
 الرمحة شفاء ّْ  الزىراء فاذبة نور فضيلة ُٓ
 ىداينيت علـو ّٓ  أنوار فحَتة ُٔ
  الندد فحيتا ّٔ  الزىراء فاطمة ُٕ
 فوترم أماليا فيوال ّٕ  زلفية عندم ُٖ
    تاشا كانيا ُٗ



 

 في الفصل
A. KETERAMPILAN MENDENGAR 

1. Indikator 

a. Melakukan aktivitas sesuai kalimat yang didengar. 

b. Menunjukkan kalimat sesuai dengan pernyataan yang didengar. 

c. Mengulang kembali kalimat yang diperdengarkan. 

2. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

a. Melakukan kegiatan sesuai dengan kalimat yang didengarnya dengan 

baik. 

b. Menjawab pertanyaan yang didengarnya dengan benar. 

c. Mempraktekkan pernyataan yang didengarnya dengan baik. 

d. Menyampaikan kembali pesan yang didengarkannya dengan baik. 

3. Alokasi waktu 

2 x 35 menit 

4. Materi pokok 

Materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut: 

 مىاذىا يف اٍلفىٍصًل ؟ يف اٍلفىٍصًل . . .
لىةه  يػٍ بػٍُّورىةه ميتًَّسخىةه  صيٍورىةه مجًى  سى

 مىاًىرىةه ميدىرّْسىةه  خىرًٍيطىةه ميتػىنػىوّْعىةه 

ًثيػٍرىةه   تًٍلًمٍيذه رليٍتىًهده  شلٍسىحىةه كى

اًلد ؟ ًفيػٍهىا . . .  مىاذىا يف اٍلمىٍحفىظىًة يىا خى
ًثيػٍرىةه   كيتيبه ميتػىنػىوّْعىةه  أىٍقالىـه كى

ًدٍيدىةه   كيتيبي الدّْرىاسىةً  كيرَّاسىةه جى
 

5. Proses pembelajaran 

a. Pendahuluan / Apersepsi 

1) Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 

membaca basmalah bersama-sama dengan ungkapan bahasa 

Arab seperti: 

يَّا بًنىا نػىٍبتىًدئ دىٍرسىنىا ًبًقرىاءىًة اٍلبىٍسمىلىةً  ا التَّالىًمٍيذي، ىى  أىيػُّهى
2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 



 
 

 

4) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman 

peserta didik dikaitkan dengan tema:  

 )يفٍ اٍلفىٍصًل(
5) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di 

papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 

dilihat/dibaca) atau dapat juga menggunakan multimedia 

berbasis ICT atau media lainnya. 

6) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran 

yang cocok diantaranya model pesan berantai. 

7) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 

mushalla, masjid atau tempat lain yang memungkinkan di 

lingkungan madrasah. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar anak sedang 

duduk di ruang kelas. 

2) Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut. 

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut. 

4) Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca qira’ah pada 

buku peserta didik. 

5) Guru mengembangkan pembelajaran dengan metode pesan 

berantai, yaitu peserta didik menyampaikan pesan secara estafet. 

Langkah-langkah pembelajaran: 

a) Siapkan beberapa kartu berisi kalimat (jumlah) sesuai 

dengan tema. 

b) Mintalah beberapa peserta didik untuk maju ke depan 

kelas. 

c) Guru membagi siswa menjadi satu baris atau dua baris, 

kemudian peserta didik yang berada di baris yang paling 

depan diminta maju menghadap guru. 

d) Mintalah salah satu peserta didik untuk mengambil salah 

satu kartu dan membacanya dalam hati secara seksama. 

e) Guru memperlihatkan kalimat pendek, berupa pesan 

singkat atau perintah kepada peserta didik. 

f) Peserta didik yang mendapatkan perintah atau pesan dari 

guru menyampaikannya kepada peserta didik berikutnya 

dengan suara berbisik, begitu seterusnya. 

g) Peserta didik yang berada di baris terakhir menyebutkan 

pesan atau perintah dengan suara keras. 

h) Guru mencocokkan dengan kartu yang diberikan kepada 

peserta didik pertama. 

i) Guru memberikan apresiasi kepada kelompok peserta 

didik yang benar melaksanakan pesan atau menirukan 

kalimat dari bisikan temannya secara sempurna. 

c. Penutup 

1) Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 



 
 

 

2) Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 

3) Guru mengajak peserta didik mengakhiri pelajaran dengan 

membaca hamdalah dalam ungkapan arab seperti: 

لىةً  يَّا بًنىا طلىٍتىًتم دىٍرسىنىا بًاحلٍىٍمدى  ىى
B. KETERAMPILAN BERBICARA 

1. Indikator 

a. Melafalkan teks hiwar tema  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

b. Mendemonstrasikan teks hiwar tema  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

2. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

a. Melafalkan teks hiwar dengan baik. 

b. Mendemonstrasikan teks hiwar dengan baik dan benar. 

3. Alokasi waktu 

2 x 35 menit 

4. Materi pokok 

 : السَّالىـي عىلىٍيكيٍم. أىمٍحىدي 
 : كىعىلىٍيكيمي السَّالىـي كىرىمٍحىةي اهلل. فىرًٍيده 
ًبيػٍرىةه.  : يىا فىرًٍيد ايٍنظيٍر ًإذلى تًٍلكى اٍلمىٍدرىسىًة ! تًٍلكى مىٍدرىسىةه  أىمٍحىدي   كى
 : نػىعىٍم، ًفيػٍهىا فىٍصله، كىًادىرىةه، كىمىٍكتىبىةه، كىمىٍعمىله. فىرًٍيده 
 : كىأىمىاميهىا مىٍلعىبه كىاًسعه. أىمٍحىدي 
. فىرًٍيده   : الطَّاًلبي يػىٍلعىبي كيرَّةى اٍلقىدىـً
ا فىٍصليكى ؟ أىمٍحىدي   : يىا فىرًٍيدي، ىىٍل ىذى
ا فىٍصًليٍ  فىرًٍيده   .: نػىعىٍم، ىذى
 : مىاذىا يفٍ اٍلفىٍصًل ؟ أىمٍحىدي 
 : يفٍ اٍلفىٍصًل أيٍستىاذه كىتىالىًمٍيذه. فىرًٍيده 
 : شيٍكرنا ! ًإذلى اللّْقىاًء. أىمٍحىدي 
 : عىٍفونا، مىعى السَّالىمىًة. فىرًٍيده 

5. Proses pembelajaran 

a. Pendahuluan / Apersepsi 

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2) Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 

membaca basmalah seperti: 

يَّا بًنىا نػىٍبتىًدئ دىٍرسىنىا ًبًقرىاءىًة اٍلبىٍسمىلىةً  ا التَّالىًمٍيذي، ىى  أىيػُّهى



 
 

 

3) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman 

peserta didik dikaitkan dengan tema:  

  يفٍ اٍلفىٍصلً 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di 

papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 

dilihat/dibaca) atau dapat juga menggunakan multimedia 

berbasis ICT atau media lainnya. 

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran 

yang dapat dipakai antara lain model role playing (model 

pembelajaran bermain peran). Model ini bisa dipadukan dengan 

model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang bertujuan 

untuk mengetahui daya serap peserta didik). 

8) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 

mushalla, masjid atau tempat lain yang memungkinkan di 

lingkungan madrasah. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat tentang  ٍيف
 dengan mengajukan beberapa pertanyaan relevan dengan اٍلفىٍصلً 

topik. Pengantar ini diikuti dengan langkah-langkah berikut. 

2) Peserta didik mengamati materi hiwar melalui tape recorder atau 

LCD. Berikanlah motivasi agar peserta didik memiliki perhatian 

penuh dalam mengamati materi. 

3) Bila diperlukan guru memberikan pengulangan istima’ 

(mendengarkan) sambil memahami isi hiwar dengan melihat 

gambar yang tertera dalam buku. 

4) Pengulangan istima’ dengan dibarengi peniruan secara kolektif 

(bersama-sama). 

5) Pengulangan istima’ sekali lagi dengan diikuti peniruan secara 

berkelompok tertentu lalu secara individual. 

6) Pembacaan teks hiwar (buku dibuka) oleh semua peserta didik. 

7) Setelah isi hiwar dipahami, barulah ditindaklanjuti dengan 

bahasan berikutnya; tadribat, dengan cara memberikan peserta 

didik kesempatan untuk mencari pasangan. 

8) Peserta didik mendemostrasikan hiwar secara berpasangan. 

c. Penutup  

1) Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

2) Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 

3) Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran dengan 

membaca hamdalah dalam ungkapan arab, seperti: 

لىةً  يَّا بًنىا طلىٍتىًتم دىٍرسىنىا بًاحلٍىٍمدى  ىى



 
 

 

C. KETERAMPILAN MEMBACA 

1. Indikator 

a. Melafalkan mufrodat tentang  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

b. Melafalkan teks qira’ah tema  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

c. Menerjemahkan teks  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

d. Menyebutkan perabot dalam ruang kelas ( ًيفٍ اٍلفىٍصل) dalam bahasa 

Arab. 

2. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu: 

a. Melafalkan mufrodat tentang  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

b. Melafalkan teks qira’ah dengan baik. 

c. Menerjemahkan teks dengan benar. 

d. Mempraktekkan bacaan teks qira’ah dengan benar. 

e. Menyebutkan perabot dalam ruang kelas ( ًيفٍ اٍلفىٍصل) dalam bahasa Arab 

dengan benar. 

3. Alokasi waktu 

2 x 35 menit 

4. Materi pokok 

. أىمىامىهىا سىاحىةه  ًبيػٍرىةه. ًفيػٍهىا فىٍصله كىمىٍكتىبىةه كىمىٍعمىله كىًادىارىةه كىمىٍقصىفه نىا مىٍدرىسىةه كى ًعٍندى
ًبيػٍرىةه مينىظَّمىةه كىكىرىاءىهي  كىمىٍلعىبه كىاًسعه. جًبىاًنًب اٍلمىٍدرىسىًة مىٍكتىبىةه.نىًظيػٍفىةه  مىٍكتىبىةي اٍلمىٍدرىسىًة كى

مىٍسًجدي اٍلمىٍدرىسىًة. اٍلمىٍسًجدي نىًظٍيفه مينىظَّمه. ايٍنظيٍر ذًلكى اٍلفىٍصلى ! ىيوى كىاًسعه كىمينىظَّمه. 
بػٍُّورىةه كىًخزىنىةه كى  ًثيػٍرىةه كىغىيػٍريىىا. يفٍ اٍلفىٍصًل ميدىرّْسه ًفٍيًو سى ةه كىكىرىاًسيّّ كى ًدٍيدى مىكىاًتبه جى

كىتىالىًمٍيذه. ذًلكى السَّيّْدي مىٍنصيٍوره ىيوى أيٍستىاذه يف الصَّفّْ اخٍلىاًمًس. األيٍستىاذي مىٍنصيٍوره 
ةه ًفيػٍهىا  ميدىرّْسه مىاًىره رليٍتىًهده. ىيوى ميدىرّْسي اللُّغىًة اٍلعىرىبًيَّ  ًدٍيدى ًبيػٍرىةه جى ًة. ايٍنظيٍر ! تًٍلكى ًخزىانىةه كى

 كيتيب أىدىاكىة مىٍدرىاًسيَّة مىثىالن ًمٍسطىرىةه كىشلٍسىحىةه كىًمٍكنىسىةه كىطىالَّسىةه.
5. Proses pembelajaran 

a. Pendahuluan / Apersepsi 

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2) Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 

membaca basmalah seperti: 

يَّا بًنىا نػىٍبتىًدئ دىٍرسىنىا ًبًقرىاءىًة اٍلبىٍسمىلىةً  ا التَّالىًمٍيذي، ىى  أىيػُّهى
3) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 



 
 

 

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman 

peserta didik dikaitkan dengan tema:  

  يفٍ اٍلفىٍصلً 
6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di 

papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 

dilihat/dibaca) atau dapat juga menggunakan multimedia 

berbasis ICT atau media lainnya. 

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran 

yang dapat dipakai antara lain model role playing (model 

pembelajaran bermain peran). Model ini bisa dipadukan dengan 

model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang bertujuan 

untuk mengetahui daya serap peserta didik). 

8) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 

mushalla, masjid atau tempat lain yang memungkinkan di 

lingkungan madrasah. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru meminta peserta didik mengamati gambar anak sedang 

duduk di ruang kelas. 

2) Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut. 

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan oleh peserta didik tentang isi gambar tersebut. 

4) Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca qira’ah pada 

buku peserta didik. 

5) Guru mengembangkan pembelajaran dengan strategi (Index 

Card Match). Strategi ini biasanya digunakan untuk 

mengajarkan kata-kata atau kalimat dengan pasangannya. 

Misalnya kata dengan artinya, atau soal dengan jawabannya, dan 

sebagainya. Dalam pembelajaran qira’ah dapat juga diterapkan 

untuk melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta didik 

pada isi bacaan dengan membuat kartu soal dan jawabannya. 

Langkah-langkah pembelajaran: 

a) Siapkan kartu secara berpasangan (soal dan jawaban) lalu 

diacak. 

b) Bagikan kartu secara berpasangan tersebut kepada peserta 

didik dan mintalah mereka memahami artinya. 

c) Mintalah semua peserta didik untuk mencari pasangannya 

masing-masing dengan tanpa suara. 

d) Setelah menemukan pasangannya, mintalah siswa 

berkelompok dengan pasangannya masing-masing. 

e) Mintalah masing-masing kelompok untuk menyampaikan 

(mempresentasikan) hasilnya di depan kelas. 

f) Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

memberikan komentar atau jawaban. 

g) Berikan klarifikasi terhadap hasil kerja kelompok tersebut. 

 

 

 



 
 

 

c. Penutup 

1) Peserta didik menyimpulkan isi bacaan. 

2) Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas menulis 

kosakata baru pada kartu untuk dihafal. 

3) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdalah, dengan 

ungkapan:  ًلىة يَّا بًنىا طلىٍتىًتم دىٍرسىنىا بًاحلٍىٍمدى  ىى
D. KETERAMPILAN MENULIS 

1. Indikator 

a. Menulis mufrodat tentang  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

b. Melanjutkan kalimat sesuai dengan tema  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

c. Menyusun kalimat sederhana. 

 

2. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

a. Menulis kalimat dengan mufrodat yang telah ditentukan tentang   ٍيف
 .melalui imla’ manqul / ta’bir shurah اٍلفىٍصلً 

b. Menyempurnakan kalimat tentang  ًيفٍ اٍلفىٍصل dengan mufrodat yang 

telah disediakan. 

c. Menyusun kata acak sehingga menjadi kalimat sempurna. 

3. Alokasi waktu 

2 x 35 menit 

4. Materi pokok 

 األيٍستىاذي عىلىى اٍلكيٍرًسيّْ 
 رىئًٍيسي اٍلمىٍدرىسىًة يفٍ ااًلدىرىةً 

ًبيػٍرىةه.تًٍلكى مىٍدرىسىةه،   اٍلمىٍدرىسىةي كى
 عىًليّّ يػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى 

 دىخىلى يػيٍونيسي ًإذلى اٍلفىٍصًل مىعى اىٍصًدقىائًوً 
.  ذًلكى ًبالىطه. اٍلًبالىطي نىًظٍيفه

 
5. Proses pembelajaran 

a. Pendahuluan / Apersepsi 

1) Guru membuka pelajaran dengan mengajak peserta didik 

membaca basmalah bersama-sama, seperti: 

يَّا بًنىا نػىٍبتىًدئ دىٍرسىنىا ًبًقرىاءىًة اٍلبىٍسمىلىةً  ا التَّالىًمٍيذي، ىى  أىيػُّهى



 
 

 

2) Guru bertanya jawab tentang kosakata yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai saat 

ini. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. 

2) Guru menyiapkan lembaran kertas / kartu mufrodat dan 

dibagikan pada perwakilan kelompok. 

3) Salah satu peserta didik dari kelompok tersebut bertugas 

menulis satu paragraph kurang lebih tiga baris tentang  ًيفٍ اٍلفىٍصل 

yang disusun dari kartu mufrodat yang ada atau gambar suatu 

kegiatan. Dalam waktu yang ditentukan harus dikumpulkan 

pada meja yang tersedia. 

4) Secara bergantian masing-masing kelompok berlomba membaca 

isi paragraph lalu menyampaikan informasi yang dibaca untuk 

ditulis ulang oleh salah satu anggota kelompok di papan tulis. 

5) Guru melontarkan hasil kerja kelompok kepada seluruh peserta 

didik untuk ditanggapi dan diberi masukan. 

6) Salinan paragraph yang paling lengkap dan benar menjadi 

pemenang. 

c. Penutup 

1) Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

2) Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 

3) Guru memberikan mengajak peserta didik untuk mengakhiri 

pelajaran dengan membaca hamdalah, dengan ungkapan: 

لىةً  يَّا بًنىا طلىٍتىًتم دىٍرسىنىا بًاحلٍىٍمدى  ىى
6. Penilaian 

Penilaian dapat dilihat pada pedoman umum. 

7. Remedial 

Guru memberikan latihan ulang pada peserta didik yang belum mencapai 

ketuntasan minimal. 

Contoh: 

ا !  اًقػٍرىأً اجلٍيمىلى التَّالًيىًة جىيّْدن
 يف اٍلفىٍصًل أىرًٍيكىةه كىًخزىانىةه  .ُ

ٍيله  .ِ  ذًلكى مىٍكتىبه مجًى
8. Pengayaan 

Guru memberikan penguatan dan pengayaan kepada peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dengan memberikan soal-soal ataupun 

tugas lainnya. 
 



 
 

 

 األول االختبار
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf (ج  ,ب ,أ atau د) dari jawaban 

yang paling benar ! 

ًدٍيده  .ُ ا ....... جى  ىذى

ةه  أ.   ًمٍسطىرىةه  ب. ًمٍقلىمى

 رلىىلَّةه  د. ميثػىلَّثه  ج.

  اٍلًفٍقًو.أىمٍحىدي يىٍأخيذي ًكتىابى  .ِ
Arti kalimat tersebut adalah ....... 

 Ahmad membaca buku fiqh  أ.

  Ahmad mengambil buku fiqh ب.

 Ahmad membaca buku bahasa Arab ج.

 Ahmad mengambil buku pelajaran د.

 اٍلًكتىابًيًَّة .......مىاذىا يفٍ مىٍكتىبىًة األىدىكىاًت اٍلًكتىابًيًَّة ؟ يفٍ مىٍكتىبىًة األىدىكىاًت  .ّ

 مىٍعمىله  ب. مىٍأكيٍوالىته  أ. 

 مىٍشريٍكبىاته  د. ًمٍقلىمىةه  ج.

 (Penggaris dan buku) ًإبٍػرىاًىٍيمي تًٍلًمٍيذه، لىوي أىدىكىاته مىٍدرىًسيَّةه، ًمٍثلي ....... .ْ

 ًمٍسطىرىةه كىًكتىابه  ب. قػىلىمه كىًمٍسطىرىةه  . أ

 كىأىٍقالىـه  مىٍكتىبه  د. ميثػىلَّثه كىكيٍرًسيّّ  ج.

 كىرىاءى البػىٍيًت حىًديٍػقىةه ....... .ٓ

ًثيػٍره  ب. قىًدمٍيه  . أ  كى

 كىاًسعىةه  د. جىًدٍيده  ج.

 : ىىٍل ًعٍندىؾى ميثػىلَّثه ؟ ىىاًشمي  .ٔ

 : ........ عيٍثمىافي 
 الى، ًعٍنًدٍم ميثػىلَّثه  ب. نػىعىٍم، مىا ًعٍنًدٍم ميثػىلَّثه  . أ

يَّا د. الى، مىا ًعٍنًدٍم ميثػىلَّثه  ج.  ىى



 
 

 

 قػىرىأى زليىمَّده ًكتىابى الًفٍقًو يفٍ ....... .ٕ

 السٍُّوؽً  ب. اٍلشَّارًعً  . أ

 اٍلمىٍقصىفً  د. اٍلمىٍكتىبىةى  ج.

 يىٍشًتىًٍم ًإبٍػرىاًىٍيمي كيتيبى اللُّغىًة اٍلعىرىبًيًَّة. .ٖ
Arti dari kalimat di atas adalah ……. 

 Ibrahim membeli buku pelajaran . أ
 Ibrahim membeli buku bahasa Inggris . ب

 Ibrahim membeli buku bahasa Arab ج.

 Ibrahim membeli penggaris د.

 يفٍ احلٍىًقٍيبىًة .......  .ٗ

  اٍلًكتىابى كىاٍلًمٍسطىرىةى  ب. شلٍسىحىةه كىقػىلىمه  . أ

 قػىلىمنا كىميثػىلَّثنا د. اٍلًكتىابي كىاٍلًمٍمحىاةي  ج.

ًؾ ًمٍسطىرىةه ؟ خىًدغٍلىةه  .َُ  : ىىٍل ًعٍندى

ةي   : نػىعىٍم، ....... حىاًمدى
 ًعٍنًدٍم شلٍسىحىةه  ب. ًعٍنًدٍم قػىلىمه  . أ

 ًعٍنًدٍم ًمٍسطىرىةه  د. ًعٍنًدٍم ميثػىلَّثه  ج.

 
  



 
 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 

ًثيػٍرىةه" مىٍعٌتى ىًذًه اجلٍيٍملىًة ًىيى ....... .ُ  "ًعٍنًدٍم كيتيبه كى

 ًعٍنًدٍم أىدىكىاته ًكتىابًيَّةه ًمٍثلي .......  .ِ

 (Buku pelajaran) مىاذىا تػىٍقرىأي يىا صىًدٍيًقٍي ؟ أىقػٍرىأي ....... .ّ

 .شلٍحىاةه جىًدٍيدىةه يفٍ اخٍلًزىانىًة  .ْ
Arti kata yang bergaris bawah adalah ……. 

 ىىٍل ًعٍندىؾى ًمٍسطىرىةه ؟ نػىعىٍم، ....... .ٓ
 

C. Pasangkan gambar di bawah ini dengan kosakata yang sesuai ! 

 

  

 
 ِمْقلََمت  

 ِكتَاب  
 

 قَلَم  
 

 ِمْسطََرة  

 ُمثَلَّث  

 

 

 

 



 
 

 

D. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar ! 

 نػىعىٍم، ....... ىىٍل يفٍ مىٍكتىبىًة األىدىكىاًت اٍلًكتىابًيًَّة ميثػىلَّثه ؟ .ُ

ٍكًنًسيًَّة! .ِ  تػىٍرًجٍم ًإذلى اللُّغىًة ااًلٍندي

 :  رلىىلَّةي الطٍّْفلً   . أ

 :  رلىىلَّةي التػٍَّربًيَّةً  . ب

 :  ميوىظَّفه  . ج

 :  ًكتىابي اجلٍيٍغرىاًفيىا د.

 مىعى  –صىًدٍيًقًو  –يىٍشًتىًٍم  –اٍلميثػىلَّثى  –ىىاًشمي  .ّ
Susunlah kalimat di atas menjadi kalimat yang benar ! 

  

 أيرًٍيدي أىٍف أىٍشًتىًمى كيرَّاسىةن كىقػىلىمنا كىًمٍرمسىىةن كىًمٍقلىمىةن. .ْ
Terjemahkan kalimat di atas ke dalam bahasa Indonesia ! 

  

ٓ. .  يفٍ اخٍلًزىانىًة شلٍحىاته كىًمٍسطىرىاته كىميثػىلَّثه
Terjemahkan kalimat di atas ke dalam bahasa Indonesia ! 

  

 
 

  



 
 

 

 الثاني االختبار
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf (ج  ,ب ,أ atau د) dari jawaban 

yang paling benar ! 

ا ....... لىًذٍيذه  .ُ  ىذى

ةه  أ.   مىالىًبسه  ب. ًمٍقلىمى

 قػىٍهوىةه  د. مىٍوزه  ج.

ِ. ( . ًبيػٍره كىنىًطٍيفه  (ٓيفٍ اٍلمىٍدرىسىًة مىٍقصىفه كى
Arti kalimat tersebut adalah ....... 

 Di sekolah ada kantin yang bersih . أ
  Di sekolah yang besar ada kantin yang bersih ب.

 Di sekolah ada kantin yang besar dan bersih ج.

 Di sekolahku ada kantin yang kecil dan bersih د.

 مىاذىا يفٍ اٍلمىٍقصىًف ؟ يفٍ اٍلمىٍقصىًف ....... .ّ

 مىٍعمىله  ب. ميثػىلَّثه  أ. 

 مىٍشريٍكبىاته  د. ًمٍقلىمىةه  ج.

 (ّيفٍ اٍلفىٍصًل ....... ) .ْ

  قػىلىمه كىًمٍسطىرىةه  ب. قػىلىمنا كىلىبػىننا . أ

و كىكيٍرًسي   ج. ىٍكتىبي كىادلًٍسطىرىةي  د. لىنبى
 ادل

 تىٍذىىبي عىزًيٍػزىةي ....... اٍلمىٍدرىسىًة. .ٓ

 ًمنٍ  ب. عىلىى أ. 

 ًإذلى  د. يفٍ  ج.

 : ىىٍل يفٍ اٍلمىٍقصىًف مىٍأكيٍوالىته كىمىٍشريٍكبىاته ؟ طىةه مىًشيٍ  .ٔ

. لىًطيػٍفىةه   : ....... ، يفٍ اٍلمىٍقصىًف مىٍأكيٍوالىته كىمىٍشريٍكبىاته
 بػىلىى ب. نػىعىمٍ  . أ



 
 

 

يَّا د. الى  ج.  ىى

ٍشريٍكبىاًت يفٍ ...... .ٕ
ى
 التَّالىًمٍيذي يىٍشرىبػيٍوفى ادل

 اٍلفىٍصلً  ب. اٍلمىٍدرىسىةً  أ. 

 اٍلمىٍقصىفً  د. اٍلمىٍكتىبىةً  ج.

 يفٍ اٍلمىٍقصىًف ريزّّ كىخيبػٍزه كىفػىوىاًكوه. .ٖ
Arti dari kalimat di atas adalah ……. 

 Di sekolah terdapat pensil, buku dan penggaris أ. 
 Di kantin terdapat nasi, roti dan buah-buahan . ب

 Di kelas terdapat pensil, buku dan penggaris ج.

 Di kantin terdapat nasi, teh dan susu د.

 يفٍ اٍلمىٍقصىًف. (nasi dan roti) تىٍأكيلي فىاًطمىةي ....... .ٗ

 الرُّزَّ كىاخٍليبػٍزى  ب. الشَّامَّ كىاخليبػٍزى  . أ

 القىٍهوىةى كىاٍلمىٍوزى  د. الرُّزَّ كىاٍلمىٍوزى  ج.

ًؾ أىٍطًعمىةه ؟ خىًدغٍلىةه  .َُ  : ىىٍل ًعٍندى

 نػىعىٍم، .......:  سىٍعًديَّةه 
 ًعٍنًدٍم مىٍأكيٍوالىته  ب. ًعٍنًدٍم مىٍشريٍكبىاته  . أ

 ًعٍنًدٍم فػىوىاًكوه  د. ًعٍنًدٍم أىٍطًعمىةه  ج.

 
  



 
 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 

ًة ًىيى ....... .ُ " مىٍعٌتى ىًذًه اٍلكىًلمى  "اٍلبػيٍرتػيقىاؿي

 ًعٍنًدٍم مىٍشريٍكبىاته ًمٍثلي .......  .ِ

 (Sekolah) أىٍينى تىٍذىىبي يىا عىًليُّ ؟ أىٍذىىبي ًإذلى ....... .ّ

 يفٍ اٍلمىٍقصىًف. اٍلقىٍهوىةى أىٍشرىبي  .ْ
Arti kata yang bergaris bawah adalah ……. 

 ىىٍل ًعٍندىؾى مىٍأكيٍوالىته ؟ نػىعىٍم، ....... .ٓ
 

C. Pasangkan gambar di bawah ini dengan kosakata yang sesuai ! 

 

  

 

 ُرز  

 فََواِكه  
 

 َمْوز  
 

 ُخْبس  

 لَبَن  

 

 

 

 



 
 

 

D. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar ! 

 ىىٍل يفٍ اٍلمىٍقصىًف ميثػىلَّثه ؟ الى، ....... .ُ

 تػىٍرًجٍم ًإذلى اللُّغىًة اٍلعىرىبًيًَّة ! .ِ
a. Pena :  

b. Penggaris :  

c. Nasi :  

d. Kopi :  

 اٍلمىٍأكيٍوالىتً  –يفٍ  –الًتٍلًمٍيذىاتي  –تىٍأكيلي  –اٍلمىٍقصىًف  .ّ
Susunlah kalimat di atas menjadi kalimat yang benar ! 

  

ةه. .ْ ًدٍيدى لىةه كى كيتيبه جى يػٍ  يفٍ الرَّؼّْ أىٍقالىـه مجًى
Terjemahkan kalimat di atas ke dalam bahasa Indonesia ! 

  

 اٍلمىٍقصىًف نىًشٍيطه.أىًمٍُتي  .ٓ
Terjemahkan kalimat di atas ke dalam bahasa Indonesia ! 

  

  



 
 

 

 نتائج التلميذات من ناحية "مهارة الكالم"
 الجملة الطلقة التنغيم/ النبر فصاحة الرقم

ُ َِ َِ ُٓ ٓٓ 
ِ ِٓ ِٓ َِ َٕ 
ّ ّٓ َّ ُٓ َٖ 
ْ َِ َِ َُ َٓ 
ٓ ِٓ َّ َِ ٕٓ 

ٔ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ٕ َّ َّ َِ َٖ 
ٖ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ٗ ّٓ َّ ُٓ َٖ 

َُ ِٓ ِٓ َِ َٕ 
ُُ َِ ِٓ ُٓ َٔ 
ُِ َِ ِٓ َِ ٔٓ 
ُّ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ُْ َّ ّٓ َِ ٖٓ 
ُٓ ّٓ َّ َِ ٖٓ 
ُٔ َّ ّٓ َِ ٖٓ 
ُٕ َّ ِٓ َِ ٕٓ 
ُٖ ِٓ َِ َِ ٔٓ 
ُٗ َِ ُٓ ُٓ َٓ 
َِ َِ ِٓ ُٓ َٔ 



 
 

 

ُِ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ِِ َّ ّٓ َِ ٖٓ 
ِّ َّ َّ َِ َٖ 
ِْ ِٓ ِٓ َِ َٕ 
ِٓ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ِٔ ِٓ ِٓ ُٓ ٔٓ 
ِٕ ِٓ ِٓ ُٓ ٔٓ 
ِٖ ِٓ َِ َِ ٔٓ 
ِٗ َِ ِٓ ُٓ َٔ 
َّ َّ ِٓ َِ ٕٓ 
ُّ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ِّ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ّّ ّٓ ّٓ َِ َٗ 
ّْ ِٓ ِٓ ُٓ ٔٓ 
ّٓ َّ ِٓ َِ ٕٓ 
ّٔ َّ َّ َِ َٖ 
ّٕ ّٓ ّٓ َِ َٗ 

 
  



 
 

 

 نتائج التلميذات

 التراكيب المفردات الرقم
مهارة 
 االستماع

مهارة 
 الكالم

مهارة 
 القراءة

مهارة 
 الكتابة

ُ َٕ ٕٔ ٕٖ ٓٓ ٖٕ ٖٓ 

ِ ٕٓ ِٖ ٖٖ َٕ ٗٓ ّٕ 

ّ ِٕ ٕٔ ْٖ َٖ َٗ َٕ 

ْ ُٔ ٕٔ ّْ َٓ ِٖ ٔٓ 

ٓ ٕٗ ٖٕ َٕ ٕٓ ٕٗ ْٕ 

ٔ َٔ ٔٓ ْٓ َٗ ّٓ ِٕ 

ٕ ْٓ ُٓ ٖٓ َٖ ّٕ ْٗ 

ٖ ٕٔ ٕٔ ِٕ َٗ َٗ َٖ 

ٗ ِٕ ٖٕ ٖٖ َٖ ٗٓ ٕٗ 

َُ ٕٗ ِٖ ِْ َٕ ِٖ ٕٔ 

ُُ َٖ ْٖ ٖٔ َٔ ََُ ْٖ 

ُِ ٓٗ ٔٗ ِٕ ٔٓ ٗٓ َٕ 

ُّ ٔٓ َٔ ْْ َٗ ٕٗ ُٕ 

ُْ ٕٔ ٔٗ ٖٓ ٖٓ ِٗ ٔٗ 

ُٓ ِٕ ِٖ ْٕ ٖٓ ٕٗ َٖ 

ُٔ ٔٓ ٖٓ َٓ ٖٓ َٗ ٕٓ 

ُٕ ْٕ ِٖ ِٖ ٕٓ ََُ َٖ 

ُٖ ْٕ ٕٔ ْٕ ٔٓ ٗٓ َٕ 

ُٗ ٕٓ ّٓ ْْ َٓ ّْ ْٔ 



 
 

 

َِ ْٗ ُٕ ْٔ َٔ ٕٗ ْٕ 

ُِ ٖٓ ِٖ ّٖ َٗ ٗٓ ٖٔ 

ِِ ٕٕ ِٖ ٖٔ ٖٓ َٗ َٕ 

ِّ ٔٗ ٖٕ ِٔ َٖ ٗٓ َٔ 

ِْ ِٕ ٖٕ ْٖ َٕ ََُ ْٕ 

ِٓ ْٓ ُّ ّٔ َٗ َْ ّْ 

ِٔ ّٔ ٕٔ ْٖ ٔٓ ِٗ ٕٓ 

ِٕ ٕٔ ٕٔ ٖٓ ٔٓ ََُ ّٕ 

ِٖ ٔٓ ٕٔ ٖٓ ٔٓ ٖٕ ْٕ 

ِٗ ٕٕ ََُ ٖٖ َٔ ِٗ ْٖ 

َّ ٕٗ َٖ ْٕ ٕٓ ََُ ٕٔ 

ُّ ٖٓ ٖٕ ِٕ َٗ ٖٕ َٕ 

ِّ ٕٕ ِٖ ٖٔ َٗ ُٕ َٕ 

ّّ ْٕ ِٔ ِٕ َٗ ٕٗ ِٕ 

ّْ ِٕ ٕٔ َٕ ٔٓ ٖٕ ٔٓ 

ّٓ َٕ ٕٖ َٖ ٕٓ ٔٗ ٕٓ 

ّٔ ِْ ِٔ ّٔ َٖ ْٓ ْٔ 

ّٕ ٕٗ ِٖ ٕٔ َٗ ٗٓ ِٕ 

 7337 5123 7233 7531 7213 7305 العدد
 14.3 35.0 23.7 14.3 24.3 12.4 المتوسط

 



 
 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

NAMA : KELAS : 

Petunjuk Pengisian Angket 

 Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan sebelum memilih jawaban. 

 Pilih satu jawaban pada masing- masing pertanyaan dengan pasti jangan ragu atau 

takut. 

 Gunakan kejujuran anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 

 Berikan tanda () di setiap jawaban yang anda pilih. 

KETERANGAN: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

NO. ASPEK YANG DIOBSERVASI 
SKOR PENILAIAN 

SS S R TS STS 

 KOSAKATA      

1. 
Saya dapat dengan mudah menghafal semua 

kosakata pada tiap pelajaran. 

     

2. 
Saya dapat dengan mudah mengetahui arti dari 

setiap kosakata. 

     

 TARKIB      

3. 
Saya dapat memahami susunan na’at man’ut (kata 

sifat). 

     

4. 
Saya dapat membuat kalimat dengan susunan 

na’at dan man’ut. 

     

5. 
Saya dapat memahami susunan mubtada’ 

muakhor dan khobar muqoddam. 

     

6. 
Saya dapat membuat kalimat dengan susunan 

mubtada’ muakhor dan khobar muqoddam. 

     

 KEMAMPUAN MENDENGAR      

7. 
Saya dapat memahami kalimat yang 

diperdengarkan. 

     

8. 
Saya mampu menunjukkan kalimat yang sesuai 

dengan pernyataan yang diperdengarkan. 

     

9. 
Saya mampu melakukan aktivitas sesuai kalimat 

yang diperdengarkan. 

     

10. 
Saya dapat mengulang kembali kalimat yang 

diperdengarkan. 

     

 KEMAMPUAN BERBICARA      

11. Saya mampu melafalkan teks hiwar.      

12. 
Saya mampu berbicara menggunakan teks hiwar 

dengan lancar. 

     



 
 

 

13. 
Saya mampu memahami teks hiwar yang terdapat 

dalam buku. 

     

 KEMAMPUAN MEMBACA      

14. 
Saya mampu membaca teks bacaan dengan baik 

dan benar. 

     

15. 
Saya mampu menerjemahkan teks bacaan yang 

ada di buku. 

     

16. 
Saya mampu memahami isi teks bacaan yang ada 

di buku. 

     

 KEMAMPUAN MENULIS      

17. Saya mampu menulis kosakata dengan benar.      

18. Saya mampu menyusun kalimat sederhana.      

19. 
Saya mampu menyusun kata acak sehingga 

menjadi kalimat. 

     

 LATIHAN DAN EVALUASI      

20. 
Saya mampu mengerjakan soal-soal latihan yang 

ada di buku. 

     

 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 السيرة الذاتية
 

 المعلومات الشخصية . أ
 سورايت نينجسيح:  اإلسم

 ُْٗٗيونيو  ُْبانيواصلي، :  ادلكاف/تارخ ادلولود
 : اإلندكنيسية اجلنسية

 اللغة العربيةكلية علوم التربية والتعليم/ قسم تعليم :  كلية/قسم

 بانيواصلي -جلورينج  –بنجولوؾ :  العنواف
 َُّْْْٕٖٔٓٔٓ:  رقم اجلواؿ

 sur4tiningsih@gmail.com:  الربيد اإليليكًتكين
 

 المستوى الدراسي: . ب
 السنة المستوى الدراسي

 ـ ََُِ – ُٗٗٗ ركضة األطفاؿ 

 ـ ََِٕ – ََُِ جلورينج ٓبتدائية ادلدرسة اال

 ـ ََُِ – ََِٕ جلورينج ِ ادلدرسة ادلتوسطة

 ـَُِّ-ََُِ اإلسالمي "سوناف أمبيل" بانيواصليعهد ادلدرسةالثانوية دب

بكلوريوس )سرجانا( ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية 
 جكالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 ـَُِٕ-َُِّ

 


