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 إعداد
 فرحانفيصلعليطالب

?<977<:8رقمالتسجيل:  
 
 

 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
م6102  

 



 ب
 

ي في مادة المحاورة باآليات القرآنية تطوير الكتاب التعليم  
 )بالتطبيق في المعهد العالي األئمة بمرجوساري، ماالنج(

 
 رسالة الماجستير

 
ىذهالرسالةتقدمإىلجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنجالستيفاء
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 بحر الدينالدكتور  األستاذ
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 إقرار الطالب
 

أناادلوقعةأدناه،وبيانايتكاآليت:
فرحانفيصلعليطالب:االسمالكامل
 ?<977<:8:رقمالتسجيل

،ماالنج99اجملمعالسكين"بونشاكديينج"رقم:العنوان
لنيلدرجةادلاجسـترييفتعليماللغةأقربأنىذهالرسالةاليتحضرهتالتوفريشرط

مـاالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
ربتادلوضوع:

 تطوير الكتاب التعليمي في مادة المحاورة باآليات القرآنية 
ماالنج( ،معهد العالي األئمة بمرجوساريال)بالتطبيق في   

 اّدعـىحضرهتا وإذا تأليفاآلخر. إبداعغرييأو من زّورهتا بنفسيوما وكتبتها
أحـداستقباالأهنامنتأليفووتبنيأهنافعالليستمنحبثيفأناأربملادلسؤوليةعلى
موالنا جامعة الدراساتالعليا علىكلية ادلشرفأو على ادلسؤولية تكون ولن ذلك،

يةمـاالنج.مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوم
ىذا،وحررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك.
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يمي،ادلادةاحملاورة،اآلياتالقرآنيةالكلمةاألساسية:الكتابالتعل

فإنموضوعاحلواريفالقرآنالكرميمنادلوضوعاتادلهمةاليتتدورأساساعلىاإلميان
وأحقيتوبالعبادةدونغريه،واإلميانبالبعثواجلزاءطبعاىذهكلهامعباهللورسولو،وعلىوحدانيتو
روعةاأللفاظومجالةادلعاين.

(كيفيتمتطويرالكتاب8باحثبالبحثوالتطويربوضعأسئلةالبحثالتالية:وقامال
مدىفعاليةالكتابالتعليمييفمادةاحملاورة9التعليمييفمادةاحملاورةباآلياتالقرآنية؟، (ما

باآلياتالقرآنيةلرتقيةمهارةالكالم؟
ديك باتباعاخلطوارتاليتصممها (Dick & Careyوجاري)منهجالبحثوالتطوير

إلنتاجالكتابالتعليمييفمادةاحملاورةباآلياتالقرآنية.
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(زلتوياتالكتاباليتتتكون:واألىدافالعامةواخلاصةيفتعليموتعّلماحملاورةباآلياتالقرآنية،
التما مث والرتاكيب اجلديدة ادلفردات قائمة درس ولكل درسا، وأربعني تسعة من ىذا;رين، )

فعاليةالكتابالتعليمي-الكتابادلطوربكلمافيوسوفينميللطالبمهارهتمالكالمية.ب
يفمادةاحملاورةباآلياتالقرآنيةلرتقيةمهارةالكالم،اعتماداعلىنتيجةاإلستبانةمناخلبريخلص

 ادلطور الكتاب أن الباحث بنتيجة وصادق جدا ادلستوى9>.=@جيد يف العملية% زبطيط
%.واعتماداعلىنتيجةاإلختبار<@التعليميةويفادلستوىزلتوىاحملاورةباآلياتالقرآنيةبنتيجة

الكالموحصلوعلى الطالبيفمهارة %منالطالبيقولون>@القبليوالبعدي،يرقيكفاءة
الكتابادلطورجذابةوسهولةوممتعةومشجعة.



 ط
 

ABSTRACT 

 

Farhan Faisal Ali Thalib, 2015, Development of Instructional Materials Matter 

In Conversation With The Verses of The Qur’an (Research Experimental 

Development in Al-Ma’had Aliy Al-Aimmah Merjosari Malang), Thesis, 

Graduate School of Education Department of Arabic, Islamic State University 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Abdul Hamid  

 

Keywords: Textbook, Material Conversations, Verses of Al-Qur’an 

 

 Dialogue theme in the Qur’an is an important topic, especially about faith 

in God and his apostle, and is the only exclusive and worthy as the Book of Allah 

and nothing else, and faith is the resurrection and the advantages of a person, this 

is all accompanied by the words of a high and beatiful meaning. 

 This research is the development of the formulation of the problem as 

follows: 1) How is the development of teaching materials in the material a 

conversation with the verses of the Qur’an, 2) How effective are teaching 

materials in the material conversations with verses of the koran to improve 

speaking skills? 

 Research and curriculum development following in the steps designed by 

Dick and Carey in producing teaching materials in the material a conversation 

with the verses of the Qur’an. 

 The results showed: (A) Measures to develop textbooks in the material 

conversations with the verses of the Qur’an at Al-Aliy Ma’had Al-Aimmah 

Merjosari Malang as follows: 1) the name of the book, “Conversations with Ayat 

Quranic verse”, 2) guidelines for the teacher, a guide to using books for teachers 

and objectives in general and particularly in learning conversations with the verses 

of the Qur’an, 3) the content of the book, consisting of forty-nine lessons, each 

lessons and a list of new vocabulary and structures then exercise, 4) textbook for 

students in developing verbal skills. (B) the effectiveness of teaching materials in 

the material conversations with verses of the Koran to improve speaking skills, 

depending on the results of the questionnaire for the experts concluded that the 

textbooks at the planning level of the learning process is 96.52% or with the title 

of “good once and valid” and at the level of the material content of the 

conversation with the verses of the Qur’an is 97% or predicate “nice and valid”. 

Depending in the results of the pre and post test, through efficiency skilled in 

speaking students to reach 95% of the students said the textbook is attractive and 

easy, fun and exciting. 
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ABSTRAK 

 

Farhan Faisal Ali Thalib. 2015. Pengembangan Bahan Ajar Dalam Materi 

Percakapan Dengan Ayat-ayat Al-Qur’an (Penelitian Pengembangan 

Eksperimental di Mahad Al-Aliy Al- Aimmah Merjosari Malang). Tesis. Sekolah 

Pascasarjana Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Abdul Hamid 

 

Kata Kunci: Buku Ajar, Materi Percakapan, Ayat-ayat Al-Qur’an 

 

 Tema dialog dalam Al-Qur’an merupakan topik terpenting, terutama 

seputar iman kepada Allah dan rasul-Nya, dan merupakan satu-satunya yang 

ekslusif dan layak sebagai kitab Allah dan tidak ada yang lain, dan iman 

merupakan kebangkitan dan keunggulan seseorang, ini semua disertai dengan 

kata-kata yang tinggi dan indah maknanya. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengembangan bahan ajar dalam materi 

percakapan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, 2) seberapa efektif bahan ajar dalam 

materi percakapan dengan ayat-ayat Al-Qur’an untuk meningkatkan ketrampilan 

berbicara? 

 Penelitian dan pengembangan kurikulum mengikuti langkah-langkah yang 

dirancang oleh Dick dan Carey dalam memproduksi bahan ajar dalam materi 

percakapan dengan ayat-ayat Al-Qur’an. 

 Hasil penelitian menunjukkan: A. Langkah-langkah untuk megembangkan 

buku ajar dalam materi percakapan dengan ayat-ayat Al-Qur’andi Ma’had Al-Aliy 

Al-Aimmah Merjosari Malang sebagai berikut: 1) nama buku, “Percakapan 

dengan ayat-ayat Al-Qur’an”, 2) petunjuk untuk guru, panduan untuk 

menggunakan buku untuk guru dan tujuan pada umumnya dan khususnya dalam 

pembelajaran percakapan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, 3) isi buku, yang terdiri 

dari empat puluh sembilan pelajaran, setiap pelajaran terdiri dari daftar kosakata 

dan struktur setelah itu latihan, 4) buku ajar untuk siswa dalam mengembangkan 

ketrampilan verbal. B. Efektivitas baha ajar dalam materi percakapan dengan 

ayat-ayat Al-Qur’an untuk meningkatkan ketrampilan berbicara, bergantung pada 

hasil dari kuesioner untuk para ahli menyimpulkan bahwa bahan ajar pada tingkat 

perencanaan proses pembelajaran adalah 96,25% atau dengan predikat “bagus 

sekali dan valid” dan pada tingkat isi materi percakapan dengan ayat-ayat Al-

Qur’an adalah 97% atau dengan predikat “bagus sekali dan valid”. Tergantung 

pada hasil pre dan post test, melalui efisiensi siswa untuk terampil dalam 

berbicara mencapai 95% dari siswa yang mengatakan buku ajar ini menarik dan 

mudah, menyenangkan dan menggembirakan.   
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رـقديـتكر والـة الشـلمـك  
 

بنعمتوتتمالصاحلاتوالصالةوالسالمعلىسيدنازلمدوعلىاحلمدهللالذي
آلووصحبوإىليوماللقاءواآلت،وبعد:

ذاكإالبالتوفيق وما للماجستري، العلمية الرسالة الباحثإسبامكتابةىذه يسر
حد،فلواحلمدوادلنةوالثناءاحلسن،وىنايقدمالباحثجزيلاخلالصمناهللالواحداأل

الشكروالتقديروالعرفانلكلمنساىموساعدعلىربضريوكتابةىذهالرسالة،وىم:
راىارجو -8 الدكتورموجيا رئيساألستاذ مالكإبراىيماإلسالمية، موالنا جامعة

 ماالنج.احلكومية
9-  الدكتور الديحباألستاذ مالكر موالنا جامعة العليا الدراسات كلية عميد ن،

 إبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.
وارغاديناتا، -: ولدانا وىوالدكتور للرسالة اللغةادلشرفالثاين تعليم رئيسقسم

احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية
 ماالنج.

زلم -; الدكتور األول ادلشرف وىو احلميد، عبد الباحثد يوجو الذي للرسالة
 ويرشدهويشجعوبكلاىتماموصرب.

<-  الدراساتالعلياالدكتور كلية العربية زيدبنمسري،زلاضريفقسمتعليماللغة
 جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

سمتعليماللغةالعربيةكليةالدراساتالعلياالدكتورأوريلحبرالدين،زلاضريفق -=
 جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

الدكتورةأميزلمودة،زلاضرةيفقسمتعليماللغةالعربيةكليةالدراساتالعليا -<
 جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.
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?-  آدم، زلمود فيصل التعليقاتالدكتور أعطى الذي اللغوية، احملاورة خبري
 واإلقرتاحاتإلصالحوتصحيحالكتابالتعليميالذيقامالباحثبتطويره.

أعطى -@ التعليمية،الذي العملية ربطيط خبري خبيت، زلمد بكري الدكتور
التعليقاتواإلقرتاحاتإلصالحوتصحيحالكتابالتعليميالذيقامالباحث

 بتطويره.
اإلذن -87 أعطى الذي األئمة، معهد مدير بصري، حسن أغوس األستاذ

 والتسهيالتللباحثيفتطبيقالكتابالتعليميالذيقامالباحثبتطويره.
الشيخاحلافظسفياننورالبنجري،الذيانتفعالباحثدبالحظاتوالقيمةحول -88

 احلواراتالقرآنية.
الذينذلمدوريفمساعدةالباحثعلىاسباممجيعاألساتذةوالزمالءواألصدقاء -89

 ىذهالرسالةالعلمية.
منكلسوءومكروه،وأنجيعلما وأسألاهللالعليالقديرأنحيفظهممجيعًا

قدموهللباحثيفميزانحسناهتم،وأنيكونذلمدائماًناصراًومعيناً،اللهمآمني.
 
 
 

م>978ديسمرب<ماالنج،
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 لبحثخلفية ا - أ

ألهنا استقبلت منذ  ،وليس هلا شيخوخة ،ليس هلا طفولة ،اللغة العربية لغة أصيلة    
صافية للشعر وكانت ىذه اللغة مرآة  ،العصر اجلاىلي قوية الرتاكيب ورائعة األساليب

وفخامة يف املعىن وقدرة يف ىلي بشهادة الناقدين جزالة يف اللفظ والشعر اجلا ،اجلاىلي
 فقد التصقت بو دميزات من دميزات اللغة العربية. ،يف التعبًن التصوير وروعة

بل واجهها بالتحدي  ،ين ال ينفداوحينما نزل القرآن الكرمي أمدىا بزاد من املع
ووضعت اللغة العربية بعد نزول القرآن  ،فسقطت يف يدىا واستسلمت هلذه القوة البالغية
حسنًا يؤتى أكلو يف كل زمن ويف كل  الكرمي نفسها يف حقلو لتنبت بإذن رهبا نباتاً 

 عصر.
فحول القرآن الكرمي اللغة كما يقال "إىل ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار 

 مرجعديكن أن نقول بأن اخآيات القرآنية إذًا  ،نت فأنفاس ايحياة اخآخرة"الزاخرة وإذا ال
 ،والصرفية ،يف حتديد القواعد النحوية إليهافالبد أن نرجع  ،عربيةللغة ال أساسي
 فهذا األخًن ىو موضوع حبثنا. ،وكذلك يف تأصيل ايحوارات اللغوية ،والبالغية

وىناك عدة  ،فايحوار أو احملاورة مادة تعليمية مستقلة من مواد تعليم اللغة العربية
أي أن  ،منظور واقع اللغة العربية الصحيحةها ألفت من ولكن مؤلفات يف ىذا اجملال
يف يستخدم الدارس اللغة العربية استخدامًا صحيحًا من ناحية قصد املؤلفٌن ىو ك

تراكيب الكلمات أو املفردات يف اجلمل مع تشكيلها بشكل صحيح طبعًا ىذا كلو بعد 
 فهم معاين املفردات.

حيث فيها  ،ايحوارات القرآنية بعض فبينما اجلديد يف ىذا البحث ىو استخراج
يف تعلم اللغة العربية جلميع فهي عبارة كزاد رئيسئ  ،لتعبًنات رائعة مل يسبق هلا مثي

ٔ 
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وقد  ،يف اخلطاباتوذلك لرفع مستوى اخلطايب هلم بتقليدىم األسلوب القرآين  ،دارسيها
قال أستاذنا الدكتور شوقي ضيف يف كتابو "تاريخ األدب العريب": )أن القرآن ىذب 

ذا األسلوب البال  الروعة الذي اللغة العربية من ايحوشى ومن اللفظ الغريب فأقامها هب
 ،وىو الذي أقام العمود األدب العريب منذ ظهوره ،ليس لو سابقة وال الحقة يف العربية

الكتاب واخلطباء والشعراء يصوغون أثارىم األدبية مهتدين بديباجتو فعلى ىديو أخذ 
يث حتي  ودقة الكلمات يف مواضعها من العبارات حب ،الكردية وحسن خمارج ايحروف فيو

 .1وحيث جتلى عن مغزاىا مع الرصانة واجلزالة وايحالوة( ،مبعناىا
 ،سيحسن أداءه اللغوي رآنية حماورةوبال شك أن ارتباط الدارس باخآيات الق

وىذا ىو الذي أكده الدكتور عبد  ،ق السليم للغة العربيةحيث أن لسانو مترن على النط
العال سامل مكرم يف كتابو "اللغة العربية يف رحاب القرآن الكرمي" عندما تكلم عن 

فمنها: )اإلكثار من فتح  ،األسس العامة لنشر اللغة العربية يف العامل اإلسالمي املعاصر
 ،وتعليمها على أساس مناىج مدروسة املدارس اليت تعىن عناية خاصة باللغة العربية

 ،على أن يكون من برامج ىذه املدارس حفظ قدر من القرآن الكرمي ،وخط  موضوعة
وبكثرة قراءة  ،والتعبًن الصحيح ،ديرن األلسنة على النطق السليمألن حفظ القرآن الكرمي 

اءة السليمة القرآن الكرمي تتكون على األلسنة قدرة خاصة تساعد قارئ القرآن على القر 
 .2والتالوة ايحسنة(

اً متميزاً يف ومن املالحظ للمستقرئ آيات القرآن الكرمي أنو ىناك يف القرآن أسلوب
اء القرآن ليعرض ايحوار ، الذي يوجد منو الكثًن يف آيات ىذا الكتاب العزيز، جايحوار

بشكل متميز يسرتعي االنتباه ويلفت األنظار، ويرتك للعقول اجملال الواسع الستنباط 
العرب والعظات من تلك احملاورات العديدة اليت حفل هبا القرآن العظيم، واليت جاءت يف 

                                                 

   
   بتصرف. ٖٗ-ٖٖ/ٕص  ،الطبعة الثالثة ،القاىرة: دار املعارف ،تاريخ األدب العربي ،شوقي ضيفٔ
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سور عدة يف القرآن الكرمي، وجاءت تلك احملاورات لتتحدث عن مواضيع خمتلفة هتم 
 الناس كافة.

وقد جرت تلك احملاورات بٌن أطراف متعددة، كلها تعطي لنا دروساً كثًنة ومجة، 
منزل ذلك الكتاب عبثاً، بل  -عز وجل-وتشعرنا بأن ىذا األسلوب مل يأت بو اهلل 

لفائدة عظيمة جليلة، فنجد حماورات عدة يف القرآن الكرمي، منها حماورات كان أحد 
كما حاور رب العزة املالئكة وإبليس، وجرت تلك احملاورات يف  -عز وجل-طرفيها اهلل 

بعض األحيان على ألسنة الرسل مع أقوامهم، وعلى ألسنة املؤمنٌن مع الطواغيت، وغًن 
 ذلك من تلك احملاورات.

فإن موضوع ايحوار يف القرآن الكرمي من املوضوعات اهلامة اليت تدور أساساً على 
زاء ى وحدانيتو وأحقيتو بالعبادة دون غًنه، واإلديان بالبعث واجلاإلديان باهلل ورسلو، وعل

 طبعاً ىذه كلها مع روعة األلفاظ ومجالة املعاين.
فالقرآن الكرمي بشموليتو مل يرتك لنا بابًا إاّل وقد تناولو باألدلة القاطعة والرباىٌن 

قاصي، اجلاىل الساطعة اليت حاج هبا خصومو يف صورة جلية واضحة يدركها الداين وال
واملتعلم، العام واخلاص، معطاًل كل شبهة، بأسلوب واضح وتركيب سليم ال حيتاج إىل 
إعمال الذىن يف املسألة املطروحة، ألنو يذكر لنا ايحقائق ويقررىا بوضوح فيلمسها 

 اإلنسان بنفسو دون عناء.
ايحق، وإىل  اية الناس لكي حيتكموا إىلفالقرآن الكرمي ما جاء يف ايحقيقة إاّل هلد

أن ينتهوا ويسلكوا الطريق السوي الصحيح، أال وىو طريق ايحوار العقلي اجملرد عن اتباع 
اهلوى؛ ألنو أقرب طريق يوصل إىل ايحق ويبعدىم عن طريق التعصب واستخدام القوة يف 

 تسوية اخلالفات العقائدية واالجتماعية.
يع القاايا، ومن أهمها ايحوار فالقرآن الكرمي وضع القواعد وأصَّل األصول يحل مج

القائم على العقل ال على القوة كوسيلة إىل التعامل مع املخالفٌن مع أن القرآن يعرتف 
 هبا كعقوبة للمصرين على الباطل بعد وضوح ايحق وىي وسيلة هنايتو إلعادهتم إليو.
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ىل مع وقد حكى لنا القرآن الكرمي صورًا خمتلفة للحوار، كحوار اهلل سبحانو وتعا
املالئكة والبشر وىو اجلبار املنتقم ذو القوة املتٌن القادر على إهناء اخلالف كما جيب 
وكما يريد، ولكنو سبحانو وتعاىل حاورىم وتقبل منهم ما حاوروا فيو، وإن كان فيو ما 

 يشبو اإلنكار واالعرتاض أحياناً على اهلل يف ظاىر اللفظ.
َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك عاىل: }ول املالئكة هلل سبحانو وتكما يف ق

َماَء َورَمُْن ُنَسبُِّح حِبَْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما ال تَ ْعَلُمونَ  وكان ىذا رداً  ،3{الدِّ
 .4{ِض َخِليَفةِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلرْ }منهم على اهلل حينما قال ملالئكتو: 
حينما سأل ربو فقال:  -يو السالمعل-إبراىيم  سيدنا وحواره سبحانو وتعاىل مع

وكأنو غًن متيقن متامًا من البعث كل اليقٌن، ىل قال  ،5{َربِّ أَِرين َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى}
لطيفاً  استعمل معو القوة؟، ال بل حاوره حوارًا علمياً لو ربو تأدب يا إبراىيم؟، ىل 
وغًن ذلك من .6َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَ ْلِب{َأوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى مقنعاً، فقال لو رب العزة: }

من خالل أساليبها البالغية  وذلك ايحوارات القرآنية اليت سأبينها يف ىذا البحث 
فهما الااب  أو املعيار  ،صويري واألسلوب ايحجاجي الربىاينسلوب الوصفي التكاأل

 الستخراج ايحوارت القرآنية يف ىذا البحث العلمي.
ة العالية مبرجوساري وأما عن ميدان تطبيق ىذا البحث ىو معهد "األئمة للمرحل

ىذا املعهد لعدة  أخرتت وإمنا ،وسأذكر نبذة عن املعهد يف مقدمة الفصل الرابع ،ماالنج"
 أسباب ديكن ذمملها يف اخآيت:

 وجود طالب املرحلة العالية يف املعهد حيث أن البحث مطبق عليهم. -ٔ
فقد درسوا من قبل مادة احملاورة باللغة العربية وامتوا دراسة كتاب "العربية بٌن  -ٕ

 يديك".
                                                 

 .ٖٓآية  ،سورة البقرة ٖ

 .ٖٓآية  ،سورة البقرة ٗ

 .ٕٓٙآية  ،سورة البقرة ٘

 .ٕٓٙآية  ،سورة البقرة ٙ



 ٘ 

رحلة العالية يف حيث تناقشت بنفسي مع طالب امل ،احملادثةالكفاءة العالية يف  -ٖ
وطلبت منهم اإلجابة على األسئلة املطروحة آنذاك باللغة  ،هد يف بعض القاايااملع

  مرضية.العربية فكانت النتيجة 
الرغبة الذاتية يف الدراسة حيث يتمنون بأن يصبحوا دعاة يف ىذا الوطن خلدمة  -ٗ

 الدين واللغة العربية.
 واهلل أسأل التوفيق والسداد.

 
 البحث ةأسئل - ب

فإنو حدد أسئلة ىذا  ،فبناء على خلفية البحث اليت بينها الباحث فيما سبق
 البحث كما يلي:

 ؟اخآيات القرآنيةبمادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف كيف يتم تطوير -ٔ
اخآيات القرآنية لرتقية مهارة بمادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف ما مدى فعالية -ٕ

 الكالم؟
 

 اف البحثأهد - ج
 وىي كاخآيت: ،األىداف ىي عبارة عن أجوبة لؤلسئلة أعاله

 اخآيات القرآنية.بمادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف الكشف عن خطوات تطوير -ٔ
اخآيات القرآنية لرتقية مهارة بمادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف الكشف عن فعالية -ٕ

 الكالم.
 
 مواصفات المنتج -د

 ي كالآليت:وى ،ات خاصة هلذا املنتج التعليمي اليت أرادىا الباحثىناك مواصف
 عنوان خاص لكل حوار. -ٔ



 ٙ 

 مصدر ايحوار بتعيٌن اسم السورة وأرقام اخآيات. -ٕ
 عرض املوضوع من اخآيات القرآنية بشكل احملاورة. -ٖ
 بيان معاين بعض املفردات الغريبة. -ٗ
 ار وتطبيقها بأمثلة لغوية.من ايحو بعض األساليب املستنبطة بيان  -٘
 تدريبات شفوية مناسبة. -ٙ
 حبسب ترتيب السور القرآنية.ترتيب ايحوارات  -ٚ
ايحوارات املستخرجة قائمة على أسلوبٌن, هما: الوصفي التصويري وايحجاجي  -ٛ

 الربىاين.
 , أربعون حواراً باألسلوب الوصفيعدد ايحوارات املستخرجة ىو تسعة وأربعون حواراً  -ٜ

 التصويري, فبينما تسعة حوارات باألسلوب ايحجاجي الربىاين.
  جتسيد أمساء املتحاورين بشكل واضح. -ٓٔ

 
 فروض البحث -ه

اخآيات بمادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف ىناك عدة فرضيات من تطوير
 وىي كالتايل: ،القرآنية

 اخلطايب للطالب.رفع مستوى  -ٔ
 لم ملادة احملاورة باللغة العربية.حتسٌن أداء التعليم والتع -ٕ
 فهم ايحوارات القرآنية. -ٖ
 تقليد األسلوب القرآين يف احملاورة باللغة العربية. -ٗ

 
 فوائد البحث -و

اخآيات القرآنية لو فوائد بمادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف شك إن تطويرال
 منها: ،تذكر



 ٚ 

 الكرمي. القرآن وىوللغة العربية  الصايف بعاملنإىل  –الدارس واملدرس  –عودة اجلميع  -ٔ
 تفعيل صدارة القرآن يف تعليم اللغة العربية. -ٕ
 فاظ القرآنية.اظهار املعجزات اللغوية من األل -ٖ
 تذكًن الناس باألحكام واإلرشادات املتامنة يف ايحوارات القرآنية. -ٗ
ببالغة القرآن يف  حيث سيتأثرون ،زرع الفصاحة العربية األصيلة لدى الطالب -٘

 الفاظهم وحواراهتم.
 

  حدود البحث -ز
الذي يقوم بو باخآيات القرآنية مادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف إن تطوير

 الباحث حمدود يف األمور اخآتية:
 ايحد املوضوعي -ٔ

ود بايحوارات حمداحملاورة  مادة موضوع ىذا البحث ىو تطوير الكتاب التعليمي يف
من ايحوارات كايحوارات املخرتعة  فلم يأيت الباحث بغًنىا ،الكرمي يف القرآناملوجودة 
 .ًنىاايحديثة وغ

 ايحد املكاين -ٕ
يف معهد األئمة مبرجوساري يتم إجراء البحث والتطوير لطالب املرحلة العالية 

 ماالنج.
 

 الدراسات السابقة - ح
عاها كانت ايحوارات تدور فب ،احملاورة باللغة العربية ألفت يف مادة ىناك حبوث

ومل يوجد كتاب يف  ،واألخرى حول الواجبات الدينية وغًن ذلك ،حول األعمال اليومية
مادة  فتطوير الباحث هلذه املادة ىو حصر ،يام ايحوارات املوجودة يف القرآناحملاورة 

 :ومن البحوث اليت تتعلق بتطوير املادة التعليمية ىي ،ايحوار من اخآيات القرآنية



 ٛ 

رسالة ماجستًن جبامعة موالنا  ،(ٕٕٔٓالبحث الذي قام بو مشس الدين األفندي )  -ٔ
حتت العنوان إعداد الكتاب التعليمي لرتقية مهاريت  ، -ماالنج  –مالك إبراىيم 

اإلستماع والكالم. وأىداف حبثو ىي: إنتاج الكتاب التعليمي لرتقية مهارة اإلستماع 
خدامها لدى تالميذ الفصل الرابع يف املدرسة اإلبتدائية والكالم وملعرفة فعالية است

اإلسالمية بين ىاشم سنجاساري ماالنج. وقد استخدم املنهج التجريِب. وخرج 
ب( الكتاب التعليمي لو فعالية لرتقية مهارة  ،: أ( الكتاب التعليميالتالية النتائج

 ٚاإلستماع والكالم.
رسالة ماجستًن جبامعة موالنا مالك  ،(ٖٕٔٓالبحث الذي قام بو سري وحيوين ) -ٕ

وان إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم باملدخل حتت العن ،-ماالنج  –إبراىيم 
اإلتصايل الكمبيومي. وأىداف حبثها ىي إنتاج املواد التعليمية ملهارة الكالم باملدخل 
اإلتصايل الكمبيومي وملعرفة مدى صالحية استخدامها لطلبة الفصل الثاين يف 

بحث والتطوير مدرسة منشأ العلوم غندنج ليجي ماالنج. وقد استخدمت منهج ال
ومنوذج خطوات البحث التطويري لسوغيونو. وخرجت النتائج التالية: أ( استخدام 

املواد املعدة جيدة املواد املعدة يساعد الطلبة أكثر يف أداء التعبًن الشفهي. ب( 
 ٛ.وفعالة يف ترقية قدرة الطلبة على الكالم

رسالة ماجستًن جبامعة موالنا مالك  ،(ٖٕٔٓالبحث الذي قام بو سوغًنما ) -ٖ
التعليمية على أساس املدخل حتت العنوان إعداد املواد  ،-ماالنج  –إبراىيم 

وأىداف حبثها ىي: معرفة كيفية إعداد املواد التعليمية اإلتصايل لرتقية مهارة الكالم. 
على أساس املدخل اإلتصايل وفعاليتها لرتقية مهارة الكالم للمرحلة الرابعة قسم 

منهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية ايحكومية باري باري. وقد استخدمت 
                                                 

7
إعداد الكتاب التعليمي  ، -ماالنج  –امعة موالنا مالك إبراىيم رسالة ماجستًن جب ،ٕٕٔٓ ،مشس األفندي  

 )حبث جتريِب مبدرسة بين ىاشم سينجاساري ماالنج اجلاوى الشرقية(. لترقية مهارتي اإلستماع والكالم

8
إعداد المواد التعليمية  ، -ماالنج  –إبراىيم  رسالة ماجستًن جبامعة موالنا مالك ،ٖٕٔٓ ،سري وحيوين  

  )حبث تطويري يف مدرسة منشأ العلوم غندنج ليجي ماالنج(. لمهارة الكالم بالمدخل اإلتصالي الكمبيوني



 ٜ 

البحث والتطوير ومنوذج خطوات البحث التطويري لسوغيونو. وخرجت النتائج 
ب( املواد التعليمية هلا فعالية لرتقية قدرة الطلبة يف  ،التالية: أ( املواد التعليمية

  ٜ.الكالم
أن أخذ اإلطار النظري متسويا هبذا البحث، ستطيع السابقة أ من دراسات

عليمي تطوير الكتاب التوكذلك يف املراجع. ولكن ىذا البحث خمتلف كثًن من الناحية 
   . الكرمي ود بايحوارات املوجودة يف القرآنحمداحملاورة  مادة يف

 
 تحديد المصطلحات  -ط

ىناك مصطلحات خاصة يف عنوان ىذا البحث الذي يوضح مامون البحث 
 فالبد من فهمها جيدا.

لتعطي شيئاً يقصد بالتطوير ىو دفع املادة إىل األمام يف عملية التعليم والتعلم   -ٔ
 إىل الطالب وال خيرج عن كونو حواراً. جديداً 

 .عنهاباخآيات القرآنية ىو حصر ايحوارات من القرآن فال تتجاوز  باحملاورة ويقصد -ٕ
 

 
 
 

                                                 
9

ة على إعداد المواد التعليمي ، -ماالنج  –رسالة ماجستًن جبامعة موالنا مالك إبراىيم  ،ٖٕٔٓ ،سوغًنما  
)حبث تطويري يف اجلامعة اإلسالمي ايحكومية باري باري  أساس المدخل اإلتصالي لترقية مهارة الكالم

 سوالويسي اجلنوبية(.



َُ 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 ل : الكتاب التعليميالمبحث األو  

 تعريف الكتاب التعليمي وأهميته  - أ
الكتاب التعليمي بأنو الكتاب الذم  (Andi Prastowo)يعرؼ أندم فراسطاكا 

زنتوم على العلـو ادلنزلة من الكفايات األساسية يف ادلنهج كيستخدمو الطلبة يف عملية 
كيضيف عبد اهلل كعبد احلميد إىل ىذا التعريف  1التعليم للحصوؿ على األىداؼ ادلعينة.

أف الكتاب التعليمي ىو إحدل العناصر احليوية يف ادلنهج إىل جانب عملية التعليم كىو 
 2اس من األسس يف رلاؿ الًتبية.أيضان الوسيلة كمنهج التعليم كأس

كالكتاب التعليمي يعد من أىم ادلواد التعليمية، كمن ىنا فإف ادلربُت يوصوف 
ادلواد اليت تعٍت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. بالعناية بإعداده، كال سيما تلك 

كيظل التسليم بأذنية الكتاب التعليمي أمران ال زنتاج إىل التقرير، فبالرغم مما قيل كيقاؿ 
عن تكنولوجيا التعليم كأدكاتو كآالتو اجلديدة، يبقى للكتاب التعليمي مكانتو ادلتفردة يف 

 3عملية التعليم.
فعملية التعليم أيان كاف نوعها أك دنطها أك مادهتا كزلتواىا تعتمد اعتمادان كبَتان 

منظمة،  على الكتاب التعليمي، فهو ميثل بالنسبة للمتعلم أساسان باقيان لعملية تعلم
كأساسان دائمان لتعزيز ىذه العملية، كمرافقان ال يغيب لإلطالع السبق كادلراجعة التالية، كىو 
هبذا ركن مهم من أركاف عملية التعليم، كمصدر تعليمي يلتقي عنده ادلعلم كادلتعلم، 

                                                 
1
 Andi Prastow, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Yogyakarta: Diva Press، 2012, hlm 
168.     

2
 Abdullah al-Gali & Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar , Padang: Akademia Permata, 

2012, hlm ix.                    
ص  ،)دكف ادلدينة كالسنة( ،إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،بن إبراىيم الفوزافعبد الرضبن  ّ

َِ. 

َُ 



ُُ 
 

كترصبة حية دلا يسمى باحملتول األكادميي للمنهج، كلذلك تعترب نوعية كجودة الكتاب 
عليمي من أىم األمور اليت تشغل باؿ ادلهتمُت باحملتول كادلادة التعليمية كطريقة الت

 التدريس.
 

 أسس تطوير الكتاب التعليمي - ب
يهتم الكاتب يف تطوير الكتاب التعليمي إىتمامان كبَتان بتعيُت األسس ادلناسبة 

مي أف زندد بالنظريات ادلستخدمة، أك بالكلمة األخرل ينبغي لكاتب الكتاب التعلي
األسس يف كتابو، كمن األسس الضركرية ىي األساس الثقايف كاإلجتماعي، كاألساس 

 4النفسي، كاألساس اللغوم كالًتبوم.
 

 األساس الثقافي اإلجتماعي -1
تكلم كيعرب ثقافتو باللغة، كال إف اللغة ىي عنصر من عناصر اللغة، كاإلنساف ي     

ميكن أف يتكلم اإلنساف بعدـ كجود الثقافة ألف اللغة إناء الثقافة، كاللغة ىي 
 الوسيلة األكىل للتكلم عن الثقافة، إذان ىناؾ العالقة القوية بُت اللغة كالثقافة.
مع عضو كأما العالقة بُت الثقافة كتعليم اللغة العربية ىي أف اإلىتماـ بثقافة اجملت

أساسي لتعلم لغتو، لذلك إذا يريد اإلنساف أف يتعلم اللغة األجنبية كيتعمقها 
كيستوليها البد لو أف يهتم بثقافة ناطقها، كتعلم اللغة األجنبية يقاؿ بتعلم ثقافة 

 ناطقها.
إف الكتاب التعليمي ىو اإلناء ادلملوء بالثقافة. كالكتاب مكتوب باحلركؼ 

قرة. ككل اجلمل يف احلقيقة ىي التعبَت عن الثقافة. كمن مث كالكلمات كاجلمل كالف
 احلاؿ كتابة أم موضوع متعلقة بالثقافة.

                                                 
4 Abdullah al-Gali & Abdul Hamid Abdullah, Menyusun، hlm 1.  
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كيف كتابة الكتاب التعليمي ىناؾ األشياء احليوية اليت ينبغي للكاتب أف يهتم 
 هبا، كىي:

 يشتمل الكتاب التعليمي على القيم العربية كاإلسالمية. (أ 
 مي على عناصر الثقافة ادلناسبة بأىداؼ الطلبة.يشتمل الكتاب التعلي (ب 
 اإلىتماـ بالورثة العربية لتوثَت معرفة الطلبة.  (ج 
 اختيار ادلوضوعات الثقافية ادلتعلقة حباجة الطلبة يف تعلم اللغة العربية. (د 
عرض زلتول الكتاب التعليمي من احملسوس إىل ادلعنوم، كمن البسيط إىل  (ق 

 إىل العاـ. الصعب، كمن اخلاص
 اإلستقامة بالثقافة اإلسالمية لتحسُت األخطاء الفكرية لدل الطلبة. (ك 
اإلىتماـ بتغَت الثقافة كاإلجتماعية يف ثقافة الكاتب، أم تتناسب ادلوضوعات  (ز 

 بالتغَتات ادلتحدثة يف اجملتمع.
 ال يشتمل الكتاب التعليمي على الثقافة الواحدة فقط. (ح 
 ة ادلعتقد اإلسالمي كالفكرة العلمية.تزكيد الطلب(ط 
 اإلحًتاـ بالثقافة األخرل كعدـ احتقارىا. (م 
 عرض الثقافة باإلىتماـ بعمر الطلبة كدرجة ذىنهم. (ؾ 
 مساعدة الطلبة يف عملية التكوين اإلجتماعي. (ؿ 

 
 األساس النفسي  -2

كاف إف الطلبة عنصر أساسي يف عملية التعليم كىدؼ أخَت منها، أم ما  
التعليم إال لتحقيق األىداؼ ادلعينة للطلبة، كمن مث أف اإلىتماـ بنفس الطلبة 

 كمنطقهم ىو حاجة ضركرية إلعداد منهج التعليم.
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لكل إنساف لو درجة النفس كادلنطق ادلختلفة، بل ىناؾ اإلختالؼ بُت 
ادلتعلمُت يف كفاءة ذىنهما كشخصيتهما، لذلك توجد الفركؽ الفردية يف تطور 

 دلتعلم اليت يهتم هبا الكاتب يف إعداد كتصنيف الكتاب التعليمي.ا
 كالشركط النفسية ادلهتمة يف تصنيف الكتاب التعليمي ىي:

 الكتاب التعليمي تعتمد على درجة ذىن الطلبة.  (أ 
 اإلىتماـ بالفركؽ الفردية. (ب 
 جنبية.اإليثار كمساعدة كفاءة ذىن الطلبة لتسهيلهم يف اكتساب اللغة األ (ج 
 اختيار الكتاب كتصنيفو معتمد على استعداد الطلبة ككفائتهم. (د 
 ترقية شجاعة الطلبة كتوفَت حاجتهم معتمد على إرادهتم. (ق 
يعرؼ الكاتب السمات النفسية لدل الطلبة، كيعطي العضو ادلناسب  (ك 

 خبصائصهم.
 اإلىتماـ بعمر الطلبة. (ز 
 سائل اليت توجب بطريقة تعلم اللغة.يشتمل الكتاب التعليمي على ادل (ح 
 تشجيع الطلبة الستخداـ اللغة ادلدركسة. (ط 
 اإلىتماـ بالتكامل بُت الكتاب الواجب كالكتب ادلصاحب األخرل. (م 
 يشتمل الكتاب التعليمي على ادلوضوعات ادلتعلقة باحلياة كاألنشطة اليومية. (ؾ 
 دلرادة.مساعدة الطلبة يف نيل األىداؼ كالقيم ا (ؿ 

 
 األساس اللغوي والتربوي -3

يقصد هبذا األسس ىو ادلوضوعات اللغوية من حيث األصوات كادلفردات   
كاجلمل ادلشتملة يف الكتاب التعليمي، كتقنية تصنيفها كتوضيحها كسهولتها 
كصعوبتها لدل الطلبة. كالكتاب التعليمي يشتمل على األساس اللغوم كالًتبوم، 
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 ال يقوماف بنفسهما، كأحدذنا يتعلق باخآخر، كمن األشياء ألف ىذين األساسُت
 ادلهمة يف ىذا األسس ىي اللغة ادلدركسة، كعناصر اللغة، كادلهارات اللغوية.

إف متعلم اللغة يتعلم اللغة العربية باألىداؼ الكثَتة، ىل ىو يريد أف يعرب ما 
اطق األصلي، اذان البد خطر يف ذىنو أك ذىن العريب أك يريد أف يتكلم مباشرة بالن

لكاتب الكتاب التعليمي أف يعرؼ حاجة متعلم اللغة كإرادتو، كبعد معرفة حاجتو 
 زندد اللغة اليت سيعرضها يف الكتاب.

جبانب ذلك البد لكاتب الكتاب التعليمي اإلىتماـ بعناصر اللغة، كتتكوف 
عجمي. كيهتم أيضان عناصر اللغة من النظاـ الصويت، كالنظاـ الًتكييب، كالنظاـ ادل

 بادلهارات اللغوية، فيحدد الكاتب عدد ادلهارات ادلدركسة ادلناسبة حباجة الطلبة.
 

 السمات العامة للكتاب التعليمي  -ج
ىناؾ السمات األساسية اليت سبيز الكتاب التعليمي عن غَته من ادلواد التعليمية 

 قاؿ اخلوالدة ىي: ادلكتوبة، كمن أىم السمات العامة للكتاب التعليمي كما
ميثل الكتاب التعليمي ترصبة صادقة للمنهاج الًتبوم، الذم ينطلق من فلسفة الًتبية  (ُ

كالتعليم كاألىداؼ الًتبوية الكربل يف اجملتمع، كيتحقق ىذا الغرض يف اختيار زلتول 
 ادلادة التعليمية كطرائق عرضها كتنظيمها، كتوظيفها للكفايات التعليمية كالتدريبية
ادلختلفة ادلتمثلة يف أساليب التدريس كالتواصل الثقايف، كنقل اخلربات التعليمية 
كعمليات التقوًن كالتطوير اليت ال تتوقف لإلطمئناف على سالمة سَت العملية 

 التعليمية.
مساعدة ادلتعلمُت على اكتساب األىداؼ التعليمية ادلخططة يف سياؽ ادلقرر أك  (ِ

ية احتياجاهتم الذاتية ضمن نطاؽ كاقعهم احليايت كادلهٍت ادلنهاج، فضالن عن تلب
 كإمكانات بيئتهم التعليمية.
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توفَت الفرص التعليمية، أم لكل متعلم بأف يتعامل مع ادلادة العلمية كاخلربات  (ّ
التعليمية من خالؿ قواه اإلدراكية كىوايتو كميلو كانتباىو كادراكاتو كمنهجيتو يف 

ساب منظومة النظاـ ادلعريف اليت تتمثل يف احلقائق كادلفاىيم التعلم، سبهيدان الكت
كادلبادئ كاإلذباىات كالقيم كادلهارات الالزمة لتكوين كفايتو النظرية كالعملية 

 ادلستهدفة بدرجة عالية من اإلتقاف.
ربقيق التكامل العضوم كالوظيفي، بُت األفكار النظرية يف ادلادة التعليمية كبُت  (ْ

كالتطبيقات العملية، تيسَتان إلتقاف تلك األفكار إىل كاقع احلياة الفعلية  ادلمارسات
 للمتعلم يف الواقع اإلجتماعي.

إثارة اىتمامات ادلتعلم، كتشكيل دافعية إدراكية بقوة متواصلة حنو مضامُت ادلادية   (ٓ
أف  التعليمية كدالالهتا، بشكل يضمن استمرار تفاعلو اإلرنايب مع ىذه اخلربات إىل

 ربقق األىداؼ ادلنشودة.
ىداية ادلتعلم للقياـ بعمليات التقوًن الذايت القبلي كالتكويٍت كاخلتامي كتوفَت   (ٔ

النشاطات ادلرافقة يف ثنايا ادلادة التعليمية أك منفصالن عنها أك ملحقان هبا للتحرؾ حنو 
 التعلم ادلتقن.

فاىيم كاذباىات كقيم كمهارات، تعزيز ما يكتسبو ادلتعلم من معلومات كمبادئ كم  (ٕ
عن طريق سبل احلصوؿ على التغدية ادلرذبعة اذلادية، بشكل منظم كمواكب بصورة 

 متوازية لعملية التعلم كتقدمها عند ادلتعلمُت.
ربديد عناصر ادلادة التعليمية كبياف ادلضامُت ادلختلفة اليت ربتاج إىل تدعيم كتطوير   (ٖ

ىذه ادلادة التعليمية كسبثلها يف البٌت اإلدراكية لدل كمتابعة من أجل التمكن من 
 ادلتعلمُت.
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كتاب ادلادة التعليمية بصيغة متكاملة كمتكيفة بذاهتا، حيث تشمل تعليمات إجرائية   (ٗ
كإرشادات تربوية تعُت ادلتعلم يف التغلب على الصعوبات كإدراؾ األىداؼ الًتبوية 

 5ادلنشودة.
 
 معايير عرض المادة في الكتاب التعليمي  -د

يشكل عرض ادلادة يف الكتاب عنصران أساسيان من عناصر تصميم الكتاب 
 التاية:التعليمي، كحىت يكوف العرض يف سياؽ التعلم اجليد فإنو يتصف بادلعايَت 

إف تعرض ادلادة بصورة ذبمع بُت التوازف الكمي كالنوعي دبا زنقق تعلمان فاعالن،   (ُ
كبصورة ذبمع بُت األفكار النظرية كادلمارسات العملية، حبيث تيسر على ادلتعلم 

 استدعاء الفكر النظرم كتطبيقو يف الواقع العملي بيسر كسهولة.
ية يف عرض ادلادة، حبيث يتماشى مع إصدار أف يتواخى الكاتب مراعاة ادلوضوع  (ِ

األحكاـ دكف مربرات منطقية، كأف تنوع اخآراء عند كجود كجهة نظر أخرل يف 
 ادلوضوع، كيًتؾ حرية اإلختيار كالتبٍت إىل ادلتعلم نفسو.

أف تكتب ادلادة بلغة عربية فصيحة ككاضحة كأسلوب بعيد عن التعقيد ييسر على   (ّ
صل كالتفاعل مع ادلادة كما فيها من أفكار كمفاىيم، كأف تشمل التعلم عملية التوا

 على شركح دلا يريد فيها من مصطلحات عملية أك فنية غَت شائعة.
أف تعرض ادلادة كفق مبادئ التعلم الذايت أك موجهة إىل ادلتعلم ذاتو، أم تصاغ على   (ْ

يمية كإثارة تفكَته كدفعو لساف الغائب من أجل مساعدة ادلتعلم على زلاكرة ادلادة التعل
إىل التعلم بفضل التساؤالت، كتنويع مداخل األنشطة التعليمية كالتدريبات 
كادلشركعات كاألسئلة التقوميية اليت تعمل على تلبية اإلحتياجات الضركرية ادلتمايزة 

 للمتعلمُت لتأمُت درجة من اجلودة يف التعليم.

                                                 
 ،َُُِ ،عماف: دار ادلسَتة ،بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي أسس ،زلمد زلمود اخلوالدة ٓ

 .ُّّ-ُُّص 
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ثمار مبدأ انتقاؿ أثر التعلم، باللجوء إىل أف يستخدـ الكاتب يف عرض ادلادة است  (ٓ
مشاهبة ادلثَتات كاإلستجابات فضالن عن التكررات ادلالئمة كتقوية الدكافع لعملية 

 التعلم.
أف تتيح عرض ادلادة للمتعلم فرصة بناء مفاىيمو كمهاراتو ككفاياتو من خالؿ ربديد   (ٔ

 مع التعلم الذايت.خطوات تعلمها بشكل متدرج يسهل على ادلتعلم التفاعل 
أف تربط ادلادة بادلعلومات السابقة ذلا، كأف تستدعي ادلتطلبات األساسية الالزمة   (ٕ

 لتعلمها لتحقيق التكامل ادلعريف عند التعلم.
أف يشتمل العرض على دناذج تعليمية، توضح للمتعلم الطريقة لينسخ على منوالو يف   (ٖ

 لكفايات ادلنشودة.تعلمو الكتساب ادلفاىيم كادلهارات كا
أف يستثمر العرض تفكَت ادلتعلم كيوفر لو فرص النمو الذايت يف تعلم ادلفاىيم   (ٗ

كادلهارات كاخلربات من خالؿ ادلناقشة كادلقارنة كاإلستنتاج كاإلستقراء كعمليات 
 التحليل كالًتكيب كالتمييز كسبثل التطبيقات كإصدار األحكاـ التقوميية.

ض على الرسومات كاألشكاؿ التوضيحية كاإلشارة إىل ادلصادر أف يشتمل العر  (َُ
كادلراجع لتسهيل عملية التعلم على ادلتعلم باحلصوؿ على مزيد من الشركحات 

 كاإلستفسارات كاستيعاب األفكار كادلفاىيم ادلطركحة.
أف توثق مضامُت ادلادة بثبت ادلراجع كادلصادر اليت استند اليها الكاتب يف إعداد  (ُُ

  6ادلادة للكتاب كلما استدعى األمر ذلك، كأف يكوف التوثيق كفق التوثيق العلمي.
 

 كيفية تطوير الكتاب التعليمي -ه
كانت اخلطوات اليت اىتم هبا ادلصنف يف القياـ بتطوير أك تصنيف الكتاب 

أف ىناؾ شباف خطوات لتصميم الكتاب التعليمي،  (Prastowo)التعليمي، كقاؿ فراسطاكا 
 كىي كالتايل:

                                                 
 .َِّ-ُّٗص  ،ادلرجع السابق ،زلمد زلمود اخلوالدة ٔ
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ربليل ادلنهج قبل كتابة الكتاب التعليمي البد على ادلصنف أف زنلل ادلنهج، كىو  (ُ
عبارة عن األنشطة اليت ربتوم على ربليل معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية اليت 

ءة األساسية إىل ادلؤشرات للحصوؿ على سيستويل عليها الطلبة، مث توضيح الكفا
نتيجة التعلم كادلادة األساسية، كاخلطوة التالية ىي تصميم خريطة ادلادة التعليمية 
لتعيُت ادلواد احملتاجة يف تصنيف ادلادة األساسية، كمن تلك ادلواد تبدأ عملية 

 الكتابة.
ضوع الكتاب التعليمي تعيُت موضوع الكتاب ادلناسب بالكفاءات ادلؤيدة لتعيُت مو  (ِ

عادة يكوف مناسبان بادلادة األساسية، إذا كجدت ادلواد األساسية تكوف ادلواضيع من 
 األبواب ادلكتوبة.

زبطيط شكل الكتاب ليكوف زلتول الكتاب التعليمي يشتمل على ادلعايَت      (ّ
تبها احملتاجة للحصوؿ على الكفاءات كانت اسًتاتيجية لتنظيم العبارات اليت سيك

ادلصنف ىي باخلريطة  الذىنية. كاسًتاتيجية التخطيط، فاخلريطة الذىنية مستخدمة 
للتنظيم كاتصاؿ ما يكتب، كمن مث تبدأ اخلريطة الذىنية يف كتابة الكتاب بالبحث 

كأما اسًتاتيجية التخطيط  كتعيُت ادلواد األساسية كادلواد ادلصاحبة اليت ستكتب.
ية ادلنظمة، كأيضان يف بناء الفكرة ككذلك تساعد الطلبة يف تساعد يف بناء الفقرة القو 

حبث الكتابة، كالفقرة القوية ىي تشتمل على الفكرة الرئيسة كالتفصيلي كادلثاؿ 
 كالتلخيص.

ينبغي دلصنف الكتاب أف يستخدـ ادلصادر اجلديدة ، صبع ادلصادر كمادة تعليمية (ْ
 د كاجملالت كاإلنًتنت كما أشبو ذلك.ادلناسبة للمواد مثل الكتب العلمية كاجلرائ

إف اجلمل ادلكتوبة يف الكتاب البد ، اإلىتماـ باجلمل ادلناسبة بعمر القارئ كذبربتو (ٓ
أف تناسب  مع عمر الطلبة، على سبيل ادلثاؿ عدد اجلمل لكتاب الطلبة يف مستول 

ادلدرسة  كلمة يف الفقرة، كأما دلستول أدىن من  ِٓادلدرسة الثانوية على األكثر 
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الثانوية أك أعلى منها فعدد الكلمات أك اجلمل يف الفقرة الواحدة يستطيع ادلصنف 
 أف يقدرىا.

إذا كجدت النقائص أثناء القراءة التكرارية ، تقوًن الكتابة كربسينها بالقراءة التكرارية (ٔ
 فيتطلب القياـ بالتحسُت كالزيادة، كىناؾ معايَت مهمة يف التقوًن، كىي:

تقـو عملية تفتيش ضبط الكلمات على ثالث طرؽ، كىي: القراءة ، ضبطال (ٕ
 اجلهرية، كاحملاسبة، كقراءة الكتابة.

يف ىذه اخلطة رنب على ادلصنف أف يفتش اخلريطة الذىنية كزبطيط ، التفصيلي (ٖ
الفقرة، كمن مث قراءة صبيع الفقرة ادلصنوعة كالتفتيش على التفصيلي كاألمثلة اليت 

 اصد ادلعينة.تتصل ادلق
يف ىذه اخلطة ينبغي للمصنف أف يفتش الكتابة، قد ، ادلناسبة لتحسُت الكتابة (ٗ

 يكوف من ادلناسب أف يقـو بتحسينها.
العرض إىل القارئ ما )أ(  ىناؾ طرؽ لتحسُت الكتابة، كىي:، ربسُت الكتابة (َُ

يقة زبيل اجلميع القياـ دبالحظة الصورة البطيئة أم بطر )ب(  يريده ادلصنف يف لغتو.
استخداـ العبارات ادلعركفة كاجملازات )ج(  يف الصورة البطيئة مث تصورىا يف الكتابة.

 ادلناسبة.
استخداـ الصور ، تكميل احملتول بالصور كاجلداكؿ كالرسـو كما أشبو ذلك (ُُ

 7كاجلداكؿ كالرسـو ادلناسبة مساعدان يف دفع توضيح ادلادة ادلؤيدة.
 
 دور الكتاب التعليمي للمعلمين والطلبة  -و

إف الكتاب التعليمي عامة يشتمل على ادلعلومات من حيث الشعور كالفكرة 
كالعبارات كمعرفة ادلصنف للبالغة كغَت ذلك باستخداـ العالمات حركفان كانت أك صوران 

                                                 
7 Andi Prastowo, Panduan, hlm 176-190.     
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ي األساسي ىو كوسيلة ادلعلومات اليت أك أشكاؿ أخرل، لذلك أف دكر الكتاب التعليم
 بصفتو األكىل كتابة اليد، كمن مث بالطباعة، كاخآف باخآلة االلكًتكنية.

كظاىرة الكتاب التعليمي قد أثرت أثران كبَتان يف عملية التعليم، قدميان كاف ادلعلم 
مصدر أساسي يف عملية التعليم، كلكن اخآف صار الكتاب التعليمي مصدر أساسي 

 ن الطلبة استخدامو بعدـ ادلعلم.ميك
نظرة من زلتول الكتاب التعليمي أنو إحدل األدكات التعليمية الذم ال ميكن  

مفارقتو من ادلنهج، كنظرة من احملتول كعرضو أنو مصدر الطلبة يف التعلم كمصدر ادلعلم 
ليمي للطلبة أف دكر الكتاب التع  (Sitepu)لتدريس الطلبة يف ادلادة ادلعينة، كقاؿ سيتيفو 

 ىو كالعماد يف األمور التالية:
 استعداد النفس فردان كاف أك صباعةن قبل األنشطة التعليمية يف الفصل. (ُ
 اإلتصاؿ باألنشطة التعليمية يف الفصل. (ِ
 القياـ بالوظائف من قبل ادلعلم. (ّ
 استعداد النفس لإلمتحاف كاإلختبار. (ْ

أنو مستخدمة كالعماد  (Sitepu)د سيتيفو كأما دكر الكتاب التعليمي للمعلم عن
 يف األمور التالية:

 صناعة خطة التعليم. (ُ
 استعداد ادلصادر األخرل. (ِ
 تطوير ادلادة احلقيقية. (ّ
 إعطاء الوظائف. (ْ
8صناعة التقوًن. (5

 

 

 

 

 

                                                 
8
 B.P Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, hlm 21.    
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 مهارة الكالمالمبحث الثاني : 
 تعريف مهارة الكالم وأهمية تعليمها  - أ

الكالـ أك التعبَت ىو اإلجناز الفعلي للغة، كادلمارسة الفعلية ادلطلوبة للغة ربقيقان 
 9لغرضها األساس الذم ىو التواصل.

الكالـ من ادلهارات األساسية، اليت كأذنية تعليم مهارة الكالـ تكمن يف أف 
يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية.كلقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف 

ما زادت أذنية االتصاؿ الشفهي بُت الناس. كمن الضركرة دبكاف عند الفًتة األخَتة، عند
تعليم اللغة العربية، االىتماـ باجلانب الشفهي، كىذا ىو االذباه، الذم نرجو أف يسلكو 
مدرس اللغة العربية، كأف رنعل ذنو األكؿ، سبكُت الطالب من احلديث بالعربية، ألف 

ناس يف العامل، كال حجَّة دلن يهمل اجلانب العربية لغة اتصاؿ، يفهمها ماليُت ال
مدعيان أف اللغة العربية الفصيحة ال كجود ذلا، كال أحد  ،الشفهي، كيهتم باجلانب الكتايب

 يتكٌلمها .
 

 أهداف تعليم مهارة الكالم - ب
 مهارة الكالـ كاخآيت: تعليميهدؼ 

م كخرباهتم بعبارة سبكُت التالميذ من التعبَت عن حاجاهتم كمشاعرىم كمشاىداهت -ُ
 سليمة صحيحة.

تزكيد التالميذ دبا زنتاجونو من ألفاظ كتراكيب إلضافة إىل حصيلتهم اللغوية  -ِ
 كاستعمالو يف حديثهم ككتابتهم.

يعمل الكالـ أك التعبَت على إكساب الطالب رلموعة من القيم كادلعارؼ كاألفكار  -ّ
 كاإلذباىات السليمة.

                                                 
 ،لوم اللغة اكتساب المهارات اللغوية األساسيةنظريات التعلم وتطبيقاتها في ع ،الدكتور عبد اجمليد عيساين ٗ

 .ُُّص  ،ـَُُِالقاىرة: دار الكتاب احلديث 
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رتيب األفكار، كالتسلسل يف طرحها كالربط بينها دبا يضفي تعويد التالميذ على ت -ْ
 عليها صباالن كقوة تأثَت السامع كالقارئ.

هتيئة التالميذ دلواجهة ادلواقف احلياتية ادلختلفة اليت تتطلب فصاحة اللساف كالقدرة  -ٓ
 على اإلرذباؿ للعيش يف اجملتمع بفعالية.

ن التعبَت السليم عن خواطر نفسية كحاجاهتا تقوية لغة التلميذ كتنميتها كسبكينو م -ٔ
 شفهيان ككتابيان.

تنمية التفكَت كتنشيطو كتنظيمو كالعمل على تغذية خياؿ التلميذ بعناصر النمو  -ٕ
 10كاإلبتكار.

 
 المبحث الثالث : الحوار وتعريفه لغًة واصطالحاً 

 تعريف الحوار لغة - أ
اليت ربمل من الدالالت ” ح ك ر“يف اللغة من مادة ” احلوار“اشتقاؽ لفظ       

فقد جاء يف الكثَت، كذكر علماء اللغة أٌف لو معاين متعددة تبعان لتفعيالهتا الصرفية، 
احملاكرة اجملاكبة. كالتحاكر: التجاكب. كيقاؿ: كلمتو فما “صحاح اجلوىرم، ما يلي: 

أحار إيل جوابا، كما رجع إيل حويرا، كال حويرة، كال زلورة، كال ًحوارا. )بفتح احلاء 
 11.”ككسرىا(. أم ما رد جوابا

: الرجوع عن الشيء كًإىل الشيء، يقاؿ حارى ًإىل  كيف لساف العرب: أف احلىٍوري
ارىةن رجع عنو كإًليو. ككل شيء تغَت من حاؿ ًإىل حاؿ، فقد اران كزلى  الشيء كعنو حىٍوران كزلى

 حارى زٍنيور حىٍوران، قاؿ لبيد: 

                                                 

أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية  ،الدكتور راتب قاسم عاشور كالدكتور زلمد فؤاد احلوامدةَُ 
     .ُٖٗص  ،ـََُِدار ادلسَت للنشر كالتوزيع –عماف  ،والتطبيق

 .ُْٓ/ُص  ،ـُٕٗٗدار العلم للماليُت -بَتكت ،الصحاح في اللغة ،اجلوىرم ُُ
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ىٍرءي ًإالَّ كالشِّهاًب كضىٍوئًًو زنىيوري رىما
  12دان بعد ًإٍذ ىو ساًطعي.كما ادل

 
 تعريف الحوار اصطالحاً  - ب

ادلعٌت االصطالحي للحوار  كبعد ىذا العرض للمدلوؿ اللغوم ميكن أف حنػدد      
فيو تداكؿ الكالـ بينهما بطريقة ما، فال  نوع من احلديث بُت شخصُت، يتمبأنو: )

 13(.يستأثر بو أحدذنا دكف اخآخر، كيغلب عليو اذلدكء كالبعد عن اخلصومة كالتعصب
يراه كيقتنع كنرل بأٌف احلوار أسلوب رنرم بُت جهتُت، يسوؽ كله منهما من احلديث ما 

بو، كيراجع اخآخر يف منطقو كفكره قاصدان بياف احلقائق كتقريرىا من كجهة نظره. كمما ال 
شك فيو فإف كل كاحد من ادلتحاكرين يف احلوار ال يقتصر على عرض األفكار القدمية 
 اليت يؤمن هبا كإدنا يقـو بتوليد األفكار يف ذىنو، كيعتمد إىل توضيح ادلعاين ادلتولدة من

خالؿ عرض الفكرة كتأطَتىا كتقدميها بأسلوب علمي مقػنع لآلخر، حبيث يظل العقل 
 كاعيان طواؿ فًتة احملاكرة ليستطيع إصدار احلكم عليها، سلبان أك إرنابا.

كأيضان ميكن أف نعرؼ احلوار أك بكلمة أخرل كما حددىا البعض )احملادثة( ىي 
 14ردين حوؿ موضوع معُت.ادلناقشة احلرة التلقائية اليت ذبرم بُت ف

ادلناقشة، احلرة، التلقائية،  كيف ىذا التعريف تستوقفنا النقاط احلاكمة اخآتية:
 ن، موضوع. كلكل من ىذه النقاط تطبيقو الًتبوم يف ىذا اجملاؿ:فردي
 المناقشة (1

ىي ادلناقشة، معٌت ىذا أف من أشكاؿ اإلتصاؿ اللغوم  -احملاكرة  -احملادثة    
األخرل ما اليعترب زلادثة، كذلك كالذم يلقى شاعر قصيدة يف حفل، كالذم يلقى 

                                                 
ص  ،دار صادر )الطبعة األكىل(-بَتكت ،لسان العرب ،زلمد بن مكـر بن منظور األفريقي ادلصرم ُِ
ْ/ُِٕ. 

 .ُُص ـ(،ُٗٗٗدار ابن حـز )-الرياض ،فنون الحوار واإلقناع، دمياس زلمد راشد ُّ

جامعة أـ القرل معهد  ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،الدكتور رشدم أضبد طعيمة ُْ
  .          ِْٗ/ِص  ،كحدة البحوث كادلناىج-اللغة العربية
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ت احلديث الشفوم مما خنرجو من متحدث كلمة يف لقاء ما، كغَت ذلك من رلاال
 نطاؽ احملاكرة لسبب كاحد كىو أهنا تفتقد إىل ركح ادلناقشة كمتطلباهتا.

 الحرة (2
ىي ادلناقشة احلرة، كمعٌت ىذا أف احملادثة التتم قسران كال  -احملاكرة  –احملادثة      

يصبح ما ربدث إجباران، إف حرية ادلتحدث شرط حلديثو، كعندما يفتقد ىذا الشرط 
يقولو ترديدان أك امالءن عليو من آخرين، فاحملادثة ىي موقف حر يشعر الفرد فيها 

 بذاتو كحقو يف أف يعرب بالطريقة اليت رنب أف يعرب هبا.
 التلقائية (3

ىي عملية تلقائية يًتؾ الفرد فيها على سجيتو، فيستخدـ  -احملاكرة  –احملادثة     
ما يقدر عليو، فالتلقائية ىنا تعٍت ضمن ما تعنيو أف من ألواف احلديث ما يطيب لو ك 

شبة متغَتات كثَتة ربكم عملية الكالـ كذبعلو يسَت بشكل معُت قد ال يتوقعو 
 السامعوف.

 فردان (4
بُت فردين ألهنا ظاىرة اجتماعية، فاحملادثة نشاط  -احملاكرة  –ذبرم احملادثة      

 كاجبات. لكل منهما حقوقان كعليو يدكر بُت فردين
 موضوع (5

أف تدكر حوؿ موضوع معُت، فبعض معلمي اللغة  -احملاكرة  –تكوف احملادثة      
العربية للناطقُت بلغات أخرل يفرضوف على تالميذىم احلديث يف أشياء ال ميكن 
أف تسمى موضوعات، إهنم فقط يتحدثوف، فالبد أف تكوف احملادثة تدكر حوؿ 

 أف لديهما شيئان يريداف توصيلو أك تبادؿ الرأم فيو. قضية يشعر كل من ادلتحادثُت
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 المبحث الرابع : أهداف الحوار وآدابه
 أهداف الحوار - أ

ىناؾ أىداؼ مثمرة طيبة من احلوار بُت شخصُت أك أكثر يف قضية أك موضوعو ما      
 ذبعلهم تًتقى كتتميز أكثر يف اجملتمع، فمن أىداؼ احلوار ىي:

دلا يف نفسو من النقص كالضعف مع اخآخر اكتشاؼ اإلنساف  أف يف احلوار -ُ
 كالسلبيات اليت ال زبلوا منها شخصية إنسانية.

أف يف احلوار مع اخآخر حصوؿ االحتكاؾ الفكرل كالثقاىف كالتدافع احلضارل بُت  -ِ
 الناس .

 ربقيق الذات كإثبات اذلوية . -ّ
 احلصوؿ على التغذية الراجعة . -ْ
 االبتكار .اإلبداع ك  -ٓ
 15إزالة الضغائن كادلشاحنات. -ٔ

 
 آداب الحوار - ب

طبعان األىداؼ السالفة لن كمل تتحقق للمتحاكرين من حواراهتم إال إذا تقيدكا       
 بآداهبا كىي يف نفس كضوابط لكل حوار بناء، فمن آداب احلوار ىي:

 .حسن القصد من احلوار -ُ
العلم عاـ يف كافة ، العلم: فال حوار بال علم، كاحملاكر اجلاىل يفسد أكثر مما يصلح -ِ

 مواضع احلوار، فيشمل العلم باحملاكرين كخلفياهتم ككافة ما زنتاج إليو يف احلوار.
لقوؿ احلسن، كذبنب منهج التحدم كاإلفحاـ، حيث أف أىم ما يتوجو إليو التزاـ ا -ّ

 احملاكر التزاـ احلسٌت يف القوؿ. 

                                                 
ادلكتبة  ،الحضارة اإلسالمية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل ،علي بن نايف الشحود ُٓ

 .ُٓٔ/ٕ ،ـََُِاإلصدار الثالث  ،الشاملة
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التواضع كاللُت كالرفق من احملاكر كحسن االستماع كعدـ ادلقاطعة كالعناية دبا يقولو  -ْ
 احملاكر، فهو أدعى للوصوؿ إىل احلقيقة كاستمرار احلوار.

اكر رنب أف يكوف حليمان صبوران، فال يغضب ألتفو سبب، فإف احللم كالصرب، فاحمل -ٓ
ذلك يؤدم إىل النفرة منو كاالبتعاد عنو، كالغضب ال يوصل إىل إقناع اخلصم 

 كىدايتو، كإدنا يكوف ذلك باحللم كالصرب.
العدؿ كاإلنصاؼ، رنب على احملاكر أف يكوف منصفان فال يرد حقان، بل عليو أف  -ٔ

فكار الصحيحة كاألدلة اجليدة كادلعلومات اجلديدة اليت يوردىا يبدم إعجابو باأل
زلاكره كىذا اإلنصاؼ لو أثره العظيم لقبوؿ احلق، كما تضفي على احملاكر ركح 

 16ادلوضوعية.
 

 الكالم والحوار بين المبحث الخامس : الفرق
ما ميكن أف نستخلص الفرؽ بعد ما بينا عن تعريف الكالـ كاحلوار كمفهومه      

 بينهما يف اجلدكؿ اخآيت:
 الحـــوار الكـــالم رقم
 توجد فيو ادلناقشة ال توجد فيو ادلناقشة  ُ
 ال تكوف إال حرة قد يتم قسران كاجباران كليس حران  ِ
 ال يتوقعو السامع قد يتوقعو السامع  ّ
 ال رنرم اال من فردين فأكثر رنرم من فرد كاحد ْ
يدكر حوؿ قضية يشعر هبا ادلتكلم  قد ٓ

 فقط.
تدكر حوؿ قضية يشعر هبما كل من 

 ادلتحدثُت.
 
 

                                                 
 .َِٗ/ٖ ،ادلرجع نفسو ُٔ
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 المبحث السادس : خطوات عرض الحوار
 تلق إجاباهتم عليها.نك  ،ي الطالب بتحية اإلسالـحنالتحية:   -ُ
 إعداد السبورة: نكتب التاريخ، كعنواف الوحدة، أك الدرس، كرقم الصفحة.  -ِ
           ة: كتشمل مراجعة الواجب ادلنزيل، إف كجد، كمراجعة الوحدة، أك ادلراجع  -ّ

 الدرس السابق، كتتضمن ادلراجعة العناصر كادلهارات اللغوية، كاحملتول الثقايف.
   التمهيد للدرس: نناقش الطالب يف الصور ادلصاحبة للحوار، عن طريق   -ْ

 األسئلة.
         فردات اجلديدة، ما نعتقد أف الطالب لن ادلفردات اجلديدة: خنتار من ادل  -ٓ

يفهموا معانيو عن طريق السياؽ، كنسجلها على السبورة، كنناقش الطالب يف 
 معانيها.

 االستماع كالكتب مغلقة: نطلب من الطالب إغالؽ الكتب، كاالستماع جيدان.   -ٔ
 تماع جيدان.كالكتب مفتوحة: نطلب من الطالب فتح الكتب، كاالس االستماع  -ٕ
االستماع كاإلعادة: نطلب من الطالب إغالؽ الكتب، كإعادة احلوار بعدنا   -ٖ

صباعيان، مث نقسم الطالب إىل رلموعات، كنطلب من كل رلموعة أف تؤدم 
 جزءان من احلوار، خنتار بعد ذلك طالبُت، ألداء احلوار ثنائيان.

 عن طريق اجملموعات، كثنائيان.نطلب من الطالب أداء احلوار قراءة: صباعيان، ك   -ٗ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 بحث ومنهجهمدخل ال  - أ

يكون مدخل ختطيط العملية التعليمية ادلستخدم يف ىذا التطوير ىو الشكل 
 وىذا الشكل يتبع اخلطوات التالية: ،(0991الذي قام بو ديك وكاري )

 اإلحتياجات واألىداف. حتليل -0
 حتليل التعليم. -8
 حتليل الدارس وادلوضوع. -3
 افًتاض األىداف اخلاصة. -4
 ت التقييمية.األدواتطوير  -5
 .تطوير اسًتاتيجية التعليم -6
 واختبار ادلادة التعليمية.تطوير  -7
 التكويين.التقومي  وإجراء تصميم -8
 1.إجراء التعديل -9

 إجراء التقومي التجميعي. -01
 وميكن رسم ىذه اخلطوات فيما يلي:   

 
 
 

 
 

                                                      
1
 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, Jakarta: Prendamedia Group, 

2013, hlm 230-234.                                      
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 إجراء التقويم التجميعي 1.3الصورة 
يف مادة احملاورة ي تعليمالىذا الشكل يف البحث والتطوير لكتاب  اختار الباحثو 

ىو   (Dick&Careyاراي )وك( شكل ديك 0ألسباب كثرية، وىي: اآليات القرآنية ب
( يصلح استخدام ىذا 8سنة يف البالد ادلتقدمة وادلتطورة،  81نتيجة البحث مدة 

( يصلح استخدامو يف شىت اجملاالت الدراسية 3الشكل يف لقاء واحد أو أكثر منو، 
اراي تتجو إىل األىداف ومتغري احلالة والنتيجة وكالنظرية لديك ( احلجة 4والتدريبية، 

( يصلح استخدامو لتصميم ادلادة التعليمية، 5مستخدمة لتقرير طريقة التعليم األحسن، 
( يصلح استخدامو لتصميم ادلادة 6سواء أكانت للتعليم التقليدي أم التعليم الذايت، 

( يستطيع ىذا 7نفس احلركة وادلعلومات البصرية، التعليمية يف رلاالت ادلعرفة واالنفعال و 
الشكل حل مشكالت تعليم اللغة، ألنو ينصح أن يكون ادلصمم )ادلدرس أو غريه( قادرا 

( تتوفر أربعة عناصر 8على إجراء وظيفتو كادلصصم والعامل ومقوم األنشطة التعليمية، 
 8ًتاتيجية وادلادة والتقومي.أساسية حيتاج تطويرىا يف عملية التعليم، يعين اذلدف واالس

 
 
 

                                                      
2
 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media 

(Malang:UIN Press, 2008), hlm.110-111 
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 إجراءات البحث والتطوير - ب
يات باآل اإلجراءات اليت يتبعها الباحث يف تطوير ىذه ادلادة التعليمية )احملاورة

 ( تتكون من مخس خطوات:القرآنية
 تعيني ادلادة الدراسية اليت يريد الباحث تطويرىا. -0
 التعرف على احلوارات ادلنصوصة يف القرآن كدروس أساسية يف ادلادة. -8
 ،عملية تطوير ادلادة الدراسية وىي تشمل اآليت: أ( التعرف على األىداف التعليمية -3

د(  ،ج( التعرف على خصائص ادلتعلمني ،ملية التعليميةب( القيام بتحليل الع
و( تطوير اسًتاتيجية التعليم  ،ىـ( إعداد بنود اإلختبار ،صياغة األىداف التعليمية

 ز( تطوير ادلواد الدراسية. ،والتعلم
العنوان مجع وترتيب وكتابة ادلواد الدراسية يف ادلادة التعليمية فيكون كالتايل: أ( كتابة  -4

عرض ج(  ،مصدر احلوار بكتابة اسم السورة وأرقام اآليات ب( ،اسب للحوارادلن
 ، بيان معاين بعض ادلفردات الغريبة د( ،ادلوضوع من اآليات القرآنية بشكل احملاورة

بعض األساليب ادلستنبطة من احلوار وتطبيقها بأمثلة لغوية, و( تدريبات بيان  ىـ(
 شفوية مناسبة.

التقومي وىذا يشمل اآليت: أ( التقومي من اخلبري يف مادة احملاورة التخطيط والقيام ب -5
 ج( جتربة ادلادة ميدانياً. ،ب( جتربة ادلادة التعليمية فردياً  ،باللغة العربية

  
  تجربة المنتج   -ج
 تصميم التجربة -1

 إن جتربة ىذه ادلادة التعليمية جتري على ثالث مراحل:
  ادلادة الدراسية وخبري ختطيط التعليم والتعلم.النظرة واإلقًتاح من خبريأ(   
 التجربة الفردية.ب( 
 التجربة ادليدانية.ج(  
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 أفراد التجربة -2
بناء على ما سبق بيانو من مراحل التجربة فإن لكل مرحلة ذلا أفرادىا وذلك   
 كالتايل:

 مرحلة النظرة واإلقًتاح من اخلرباء (أ 
          ، واحد من ادلادة الدراسية عن احملاورة اللغويةأفراد ىذه ادلرحلة اثنان مها خبري

 وخبري آخر من ختطيط العملية التعليمية.
 مرحلة التجربة الفردية (ب 

والثالث  ،والثاين طالب وسط ،األول طالب متفوق ،أفراد ىذه ادلرحلة ثالثة طالب 
 طالب مبتدئ.

 مرحلة التجربة ادليدانية (ج 
ورلموعة من الطالب على  باآليات القرآنيةمدرس مادة احملاورة  أفراد ىذه ادلرحلة ىم 

 ومبتدئ. ،وسط ،ثالث مستويات متفوق
 

 نوع البيانات  -د
من خالل االختبار التكويين  للكتاب ادلطور تنقسم  البيانات اليت تناوذلا الباحث

يق الكتاب ( البيانات من التقومي يف ادلرحلة األوىل يعين تصد0إىل ثالثة أقسام، وىي 
لتعديل  ختطيط العملية التعليميةورلال  زلاورة اللغويةيف رلال  بل اخلبرييادلنتج من ق

( البيانات من التقومي يف ادلرحلة الثانية يعين التجربة الفردية لتعديل 8الكتاب ادلنتج، 
دليدانية ( البيانات من التقومي يف ادلرحلة الثالثة يعين التجربة ا3الكتاب ادلنتج وتقييمو، 

النوعني من  ج. من ىذه ادلراحل الثالثة تناول الباحثلتعديل وتقييم جودة الكتاب ادلنت
 البيانات يعين البينات الكيفية والبيانات الكمية.

البيانات الكيفية يف ىذا البحث والتطوير ىي ادلداخالت واالقًتاحات من نتائج 
نات الكمية يتناوذلا االكتاب ادلنتج، والبيل لتعدي واالستبانة ادلفتوحة من اخلبريي ادلقابلة
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ختطيط وخبري  زلاورة اللغويةقدمو ألفراد التجربة يعين خبري الباحث من االستبيان الذي ي
 وأفراد التجربة الفردية وأفراد التجربة ادليدانية. العملية التعليمية

بعدي دلعرفة كذلك البيانات الكمية من نتائج االختبار القبلي وال  وتناول الباحث
 فعالية استخدام الكتاب ادلطور.

 
 وأدوات جمع البيانات  أسلوب - ه

يف مادة  يتعليمالجلمع البيانات لتطوير كتاب  األسلوب الذي استخدمو الباحث
 ىو الوثائقية وادلالحظة واالستبانة واالختبار وادلقابلة.  اآليات القرآنيةباحملاورة 

 الوثائقية  (0
ومات من الوثائق مثل الكتاب والسجل اليومي وتقريرات وىي تناول ادلعل

 3األنشطة واجملالت وقائمة النتائج وكاتب ادلشاورة والنسخة وغري ذلك.
دلعرفة   البالطالوثائقية جلمع البيانات اليت تتعلق بنتائج  استخدم الباحث

يف مجع  دوات اليت يستخدمها الباحثوأما األ ألداء التجربة الفردية. كفاءهتم
 .مة التسجيل لتسجيل الوثائق اليت يقررىا الباحثالبيانات بأسلوب الوثائقية فهي قائ

 ادلالحظة  (8
وىي انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاىرات أو احلوادث أو األمور بغية 

 4قوانينها.اكتشاف أسباهبا و 
 ادلالحظة لدى فاعل التجربة دلعرفة مباشرة عما يلي:  استخدم الباحث

( الصعوبات 3( اجلذابة إىل الكتاب، 8( استخدام الكتاب يف عملية التعليم، 0
( الصعوبات والسهوالت 4يف استخدام الكتاب،  الطالبشعر هبا يوالسهوالت 

يات اآلمن خالل  احلوار( عملية تعليم 5عر هبا ادلدرسون يف استخدام الكتاب، يش
 .القرآنية

                                                      
3
 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang:BS Press, 2013), hlm.130. 

4
 .306، ص.المرجع السابق، رجاء وحيد دويري 
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شفوية واألخطاء  الطالبادلالحظة كذلك دلعرفة كفاءة لغة  واستخدم الباحث
وأما األدوات  اللغوية الشائعة لتحليل احلاجات قبل تعيني أىداف الكتاب وتأليفو.

 بيانات بأسلوب ادلالحظة فهي قائمة التسجيل. يف مجع ال اليت استخدمها الباحث
 االستبانة   (3

أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، وىي 
وتقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد ادلعنيني 

 5مبوضوع االستبانة.
ادلعلومات عن حاجات  (0االستبانة جلمع البيانات عما يلي:  استخدم الباحث

( تقييم الكتاب ادلنتج ادلطور 8، آيات القرآنيةمن خالل  احلواريف تعليم  الطالب
ختطيط ورلال  زلاورة اللغويةال يف رل فعالية واجلذابة( من قبل اخلبرييحول جودتو ) ال
وأما األدوات اليت  ويف التجربة الفردية ويف التجربة ادليدانية. العملية التعليمية

 يف مجع البيانات بأسلوب االستبانة فهي أسئلة االستبانة.  استخدمها الباحث
 االختبار  (4

اعدت شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(  أسئلةرلموعة من ادلثريات )وىو 
 6لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما.

االختبارين القبلي والبعدي دلعرفة فعالية استخدام الكتاب  استخدم الباحث
وأما األدوات اليت  ادلطور وصالحية الكتاب ادلنتج الستخدامو يف التعليم احلقيقي.

 فهي أسئلة االختبار.  يف مجع البيانات بأسلوب االختبار استخدمها الباحث
 ادلقابلة  (5

استبيانا شفويا يقوم من خاللو الباحث جبمع معلومات وبيانات  ادلقابلةتعترب 
 7شفوية من ادلفحوص.

                                                      
ص. (، 0997)الرياض: دار أسامة، ، أساليبه -أدواته -مفهومهالبحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون،  5

080. 

 .089. ص.نفس ادلرجع6
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حظة ادلقابلة جلمع البيانات اليت مل تتناوذلا من الوثائقية وادلال استخدم الباحث
 الطالبوبعض  مادة احملاورة بادلقابلة مع مدرس حثواالستبيان واالختبار. وقام البا

ختطيط العملية ورلال  اورة اللغويةاحمليف رلال  عن استخدام الكتاب ومع اخلبريي
يف مجع البيانات  وأما األدوات اليت استخدمها الباحث يف التقومي التكويين. التعليمية

 بأسلوب ادلقابلة فهي دليل ادلقابلة. 
 

 البياناتأسلوب تحليل  - و
 البيانات من االستبيان  -1

نتج ادلطور يكون من جتربة الكتاب ادل يحصل عليها الباحثإن حتليل البيانات س
 8لتثبيت القيمة العالية لالستبيان بالرمز التايل: حتليال وصفيا. ويستخدم الباحث

 
 

 الرمز التايل: قيمة األعلى لكل بند من البنود فيستخدم الباحثوأما ال   
 

 
 وأما النسبة ادلائوية للنتيجة احملصولة من االستبيان فهي كما يلي:   
 

 
قرره وزير من نتيجة التصديق والتثبيت كما وفيما يلي دليل تفسري البيانات  

 9الشؤون الدينية:

                                                                                                                                                 
 . 035. ، صنفس ادلرجع7

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung:Alfabeta, 2010), hlm.418. 
9
 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 41.  

 عدد ادلستجيبني. xعدد األسئلة  xالقيمة األعلى = نتيجة اإلجابة األعلى 
 

 عدد ادلستجيبني. xالقيمة األعلى = نتيجة اإلجابة األعلى 

 .x 011= النتيجة احملصولة : القيمة األعلى  %
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 نتيجة التصديق والتثبيت 1.3الجدول 
 البيان معيار النجاح ادلئوية الرقم

ميكن استخدامو يف التعليم  جيد جدا وصادق % 011 -% 85،01 0
 بدون التصحيح

ميكن استخدامو يف التعليم  ولمقب 85،01% -%  71،01 8
 بالتصحيح البسيط

 ال ميكن استخدامو يف التعليم ناقص 71،01% -% 51،01 3
 يصلح كلو أو يبدل مردود % 51 -% 01 4
 البيانات من االختبار   -2

رمز احلساب التائي  البيانات اليت تناوذلا الباحث من االختبار، فاستخدم الباحث
  01التايل:

 

     t =  
 البيان :

 Md ادلتوسط من نتيجة االختبار القبلي والبعدي : 
 xd   :  االحنراف من كل ادلوضوع 
 N     ادلوضوع يف العينة : 

 00يف االختبار فهو كما يلي: الطالبوأما معيار جناح 
 
 

                                                      
10

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

2010), hlm. 3  
11

 Ika Lestari, Op.cit, hlm.54. 
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 في االختبار لطالبامعيار نجاح  1.3الجدول 
 النسبة المائوية فئات الدرجات التقدير الرقم

 011% -91% 011-91 جيد جدا 0
 89%-81% 89-81 جيد 8
 79%-71% 79-71 متوسط 3
 69% 69-1 ناقص 4
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 الفصل الرابع
 ومناقشتهانتائج البحث وتحليلها 

 
 نبذة عن معهد األئمة للمرحلة العالية بمرجوساري ماالنجالمبحث األول: 

األستاذأغوسحسنبصري)أبومحزة(.:ادلؤسس (أ
:معهداألئمةللمرحلةالعالية.ادلسمى (ب
م2102:سنةالتأسيس (ج
اندونيسيا.–ماالنج–:مرجوساريادلوقع (د
اندونيسيا.–:مؤسسةبناءاجملتمعدبدينةماالنجعليواجلهةادلشرفة (ه
    :مينحادلعهددرجةالدبلوميفالقرآنالكرميوالعلومالشرعيةاعتمادشهادتو (و

ادلدةالدراسيةادلقررة.بعد                   
أىدافالدراسةيفادلعهد: (ز

 .ويةأومايعادذلاالثانخدمةاجملتمعباستقطابعددمنخرجيي -0
من -2 الشرعية والعلوم القرآن لتحفيظ الدينية ادلعاىد احتياج سد يف ادلسامهة

 ادلعلمني.
 ادلسامهةيفتطويرعملادلعاىدالدينيةواإلرتقاءبوتعليمياًوتربوياًوإدارياً. -7
 ادلسامهةيفنشرالقرآنوالسنةوتعليمهما. -4
العلومالشرعيةواللغةالعربية.تأىيلمدرسيالقرآنو -5

ادلناىجالدراسيةجلميعادلستويات)ادلستوىاألول،الثاين،والثالث(بفصليهاعلى (ح
حسبادلقرراتادلناسبةللطالب،بشكلعامادلناىجتشملادلوادالتالية:

 حفظالقرآنالكرمي. -0
 ذبويد. -2
 توحيد. -7

77 
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 تعبري. -4
 فقو. -5
 حديث. -6
 قراءة. -7
 تفسري. -8
 إمالءوخط. -9

 كتابة. -01
 حنووصرف. -00
 سرية. -02
 مصطلح. -07
 علومالقرآن. -04
 فرائض. -05
 أصولالدعوة. -06
 تاريخ. -07
 الثقافةاإلسالمية. -08
 القواعدالفقهية. -09
البحثالعلمي. -21

نظامالدراسة: (ط
 .فصلنيدراسينيلكلمستوىدراسةيفادلعهدعلىنظامادلستويات -0
 أيامالدراسةاألسبوعيةستةأياممنالسبتإىلاخلميس. -2
الساعة -7 إىل صباحًا السابعة الساعة من تبدأ الدراسي اليوم يف احملاضرات

 الواحدةظهراً.
 تدريسباللغةالعربيةيفمجيعادلواد. -4
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 دقيقة.45مدةاحملاضرةالواحدة -5
 دراسةيفادلعهددلدةثالثسنوات.تكونال -6

 جيبأنتتوفريفالدارسالشروطالتالية:الفئةادلستهدفة، (ي
بنسبةالتقلعن -0 اليقلمؤىلوعنإسبامشهادةالثانويةالعامةأومايعادذلا

75.% 
 اليقلحفظوللقرآنعنجزءواحد. -2
 اجتيازادلقابلةالشخصية. -7
سنةوجيوزاإلستثناءمنذلكبعدالعرضعلى75تقدمعناليزيدعمرادل -4

 اجمللساإلداري.
 أناليكونادلتقدممقيدللدراسةيفجهةأخرى. -5
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 باآليات القرآنيةفي مادة المحاورة  يتعليمالكتاب ال: تطوير الثاني المبحث
د                  صممو الباحثعلىمنوذجالتسعكما اراييفتطويروكيكاعتمد

ال احملاورة مادة يف التعليمي القرآنيةبكتاب الباحثاآليات قام العملية ىذه ويف .
 باخلطواتاآلتية:

 تحليل االحتياجات واألهداف -أ 
الكتاب تطوير أىداف ولتثبيت الطالب حاجة دلعرفة اخلطوة ىذه

واألىداففيمايلي:التعليمي.فقامالباحثجبمعالبياناتيفربليلاحلاجات
 نتائج المقابلة (1

إنادلقابلةاليتقامهباالباحثىياحلوارمعمعلماللغةالعربيةلطالب
 ادلتقدمادلستوى ادليف اإلثنني يوم ماالنج دبرجوساري األئمة العا ي 5عهد
دلعرفةالنقطاآلتية.2105أكتوبر

 لعربيةنتائج المقابلة مع معلم مادة اللغة ا 4،1جدول 
 توضيح البيانات البيانات الرقم
 أكثرعمليةالتعليمبأنشطةالقراءةوالكتابة عمليةالتعليم 0
 ادلوادمأخوذةمنادلصادرادلتنوعة ادلادةادلستخدمة 2
 علىاألكثرلًتقيةمهارةالكالم الكفاءةادلعّلم 7
يت إعطاءادلناسبةللطالب 4 أن يستطيعوا مل الطالب كلموامازال

 اللغةالعربيةولكنقليالمنهم
اشًتاك ارتفاعقدرةالطالب 5 بعد كثريا الطالب قدرة ترتفع مل

 التعليم
يستوليوه ادلواضعادلرادة 6 أن للطالب ينبغي اليت ادلواضع

أي ويف معهد يف اليومية، األنشطة مثل
 ادلكان



40 
 

 

 نتائج االستبانة  (2
لطالبادل الباحثاالستبانة العا ياألئمةادليفادلتقدمستوىقدم عهد

اإلثنني يوم 5دبرجوساريماالنج ادلعلومات2105أكتوبر على للحصول
الكتاب تطوير يف اذلدف ولتعيني العربية، اللغة تعلم إىل احتياجاهتم عن

 من وىم 71التعليمي. ادلستوى يف علىادلتقدمطالبا الباحث فحصل .
ادلعلوماتالتالية:

نتائج  االختيارات األسئلة الرقم
 الطالب

النسبة المئوية 
)%( 

0 
مادة التخصص العربية اللغة مادة

 احملاورةىيادلادةادلمتعة
 %97 29 موافق

 %7 0 غريموافق

2 
 %77 27 موافق أكًتتعليماللغةالعربيةبأنشطةالكالم

 %27 7 غريموافق

7 
يف ادلتنوعة الطريقة ادلعلم يستخدم

 ليةالتعليمعم
 %97 29 موافق

 %7 0 غريموافق

4 
أحبتعليماللغةالعربيةالتخصصيف

 ادلادةاحملاورةلًتقيةمهارةالكالم
 %011 71 موافق

 - - غريموافق

5 
مهارة يف العربية اللغة تعلم أحب
الكالم أنشطة كانت إذا الكالم

 ادلتنوعةيفادلادة

 %97 28 موافق
 %7 2 غريموافق

6 
ادلمتعةيفتعليم ادلعلمادلادة يستخدم

 اللغةالعربيةيفمهارةالكالم
 %011 71 موافق

 - - غريموافق

7 
 %41 02 موافق أتكلماللغةالعربيةيفعمليةالتعليم

 %61 08 غريموافق
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8 
عملية يف ادلستخدم ادلادة الكتاب/

 التعليممتنوعة
 %77 22 موافق
 %27 8 قغريمواف

9 
 %41 02 موافق ادلادةلوادلعلميفمهارةالكالمصعبة

 %61 08 غريموافق

01 
ملأفهمادلادةاليتتستخدميفعملية

 التعليم
 %67 21 موافق

 %77 01 غريموافق

00 
مهارة يف ادلعطى التمرين التدريب/

 الكالممتنوعة
 %91 27 موافق

 %01 7 غريموافق

02 
الادلادة الكالم مهارة يف للمعلم

 تسعدينلًتقيةمهارةالكالم
 %47 07 موافق

 %57 07 غريموافق

07 
الكالم مهارة يف العربية اللغة تعليم

 متمركزعلىادلعلم
 %47 07 موافق

 %57 07 غريموافق

04 
يف العربية اللغة تعلم يف متشجع أنا

 مهارةالكالموفقاباألنشطةاليومية
 %91 27 قمواف

 %01 7 غريموافق

05 
مهارة يف العربية اللغة تعلم أحب

 الكالماليتتتعلقباألنشطةاليومية
 %97 28 موافق

 %7 2 غريموافق
%(97طالباحيبونمادةاللغةالعربية)۲9بالنسبةإىلىذهالبياناتأن

أنأكثراالوطالباق۲۳(،و%7)وطالبواحدالحيبمادةاللغةالعربية
طالباأنادلعلم۲9%(،وقال77تعليماللغةالعربيةبأنشطةالقراءةوالكتابة)

( التعليم عملية يف ادلتنوعة الطريقة 97استخدم وقال طالبا%۳1(،
و۱11) الكالم، مهارة لًتقية العربية اللغة تعليم حيب أهنم طالبا%۲8(

مإذاكانتأنشطةالكالمادلتنوعةيفحيبونتعليماللغةالعربيةيفمهارةالكال
طالباأنادلعلماستخدمادلادةادلمتعةيفتعلماللغة۳1(،وقال%97ادلادة)
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( الكالم يفمهارة ف۱11العربية قالو%۱۲(، طالبا اللغةا يتكلمون أهنم
طالبااليتكلماللغةالعربيةيفعملية۱8%(و41العربيةيفعمليةالتعليم)

)التعل و61يم قالو%۲۲(، عمليةاطالبا يف ادلستخدم الكتاب/ادلادة أن
يفمهارةالكالمأنادلادةادلعلِّماطالباقالو۱۲(،ف%77التعليممتنوعة)

صعبةيفمهارةالكالمغريأنادلادةادلعلِّماطالباقالو۱8%(،و41صعبة)
ف61) قالو%۲1(، مهطالبا يف ادلادة يفهموا مل الىتأهنم الكالم ارة

أهنميفهمونادلادةيفاطالباقالو۱1%(،و67تستخدميفعمليةالتعليم)
أنالتدريباواطالباقالو۲7مهارةالكالمالىتتستخدميفعمليةالتعليم،و

أنادلادةاطالباقالو۱۳%(،ف91التمرينادلعَطىيفمهارةالكالممتنوعة)
طالبا۱7(و%47تسعدىملًتقيةمهارةالكالم)يفمهارةالكالمالادلعلِّم
%(،57يفمهارةالكالمتسعدىملًتقيةمهارةالكالم)أنادلادةادلعلِّماقالو
قالو۱۳ف الكالممتمركزعلىادلعلماطالبا العربيةيفمهارة أنتعليماللغة
سمتمركزأنتعليماللغةالعربيةيفمهارةالكالملياطالباقالو۱7%(و4۳)

أهنممتشّجعونيفتعليماللغةالعربيةاطالباقالو۲7%(،و57علىادلعلم)
أهنمحيبوناطالباقالو۲8%(،و91يفمهارةالكالموفقاباألنشطةاليومية)

(.%97تعلماللغةالعربيةيفمهارةالكالمالىتتتعلقباألنشطةاليومية)
أن الباحث عرف السابقة انتائج يفممن العربية اللغة تعليم شكلة

ماالنجطالبادل دبرجوساري األئمة العا ي عدمعهد التعليميىي الكتاب
 مهارة ولكنواكالمهممعأهنمتعلملًتقية الكالم، مهارة لًتقية العربية اللغة

ادلعلم تطويرلوليس إىل الباحث وحيتاج إرادهتم. لتشجيع خاص كتاب
باآلياتالقرآنيةيفمادالكتابالتعليمي احملاورة ة الطالبلًتقية يفكفاءة
 مهارةالكالم.
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 تحليل التعليم -ب 
الباحثبتعينيادلواض يقوم اخلطوة يفالكتايعاليتسييفىذه بكتبها

الطالب حاجات إىل نسبة الطالبوادلعلمالتعليمي كفاءة مهارةلًتقية يف
موضوعاً.49علىابالتعليميلكتاالكالم.وحيتويىذا

 والموضوعتحليل الدارس  -ج 
اخل ىذه يفتشتمل شأهنم و الطالبوسلوكهم كفاءة ربليل على طوة

ربليلشأنالتعليممنحيثادلعرفاتوادلهاراتاجلديدةاليتسيستخدمهاالتعليم.و
 الباحث.

 األهداف الخاصةافتراض  -د 
بافًتا الباحث يقوم اخلطوة ىذه يشرحيف يعين التعليم، أىداف ض

ريثبتالباحثمعايرآخأىدافالتعليمالعامةإىلكوناألىدافاخلاصة.بقول
التعليمالكفاءةاألساسيةوادلواشرات.وتعطيىذهاخلطوةادلعلوماتللقيامبتطوير

. بنوداألسئلة
 تطوير األدوات التقييمية -ه 

الت                 أىداف افًتاض التقييمية,بعد األدوات بتطوير الباحث يقوم عليم
اليت األدوات وأما واإلختبار, األسئلة وىي األساسية بالكفاءة األدوات ىذه وتتعلق

تتعلقدبحتوىادلادةوتصميمالتعليمىياإلستبانة.
 تطوير استراتيجية التعليم -و 

واإلجرا التعليمي الكتاب مكونات كل ىو التعليم ءاتاسًتاتيجية
يفاحلصولعلىأىدافالتعليم.وتًتكزاسًتاتيجيةالطالبادلستخدمةدلساعدة

وىي:التعليم أحوال، ۱علىمخسة األنشطة عرضادلعلومات؛۲التعليمية؛( )۳)
اخلطوةاالستمرارية.جبانبذلكىذهاسًتاتيجة(5؛(التقييم4؛الطالبمسامهة

التعليم.ولًتقيةدافعيةاستخدامالكتابتشتملأيضاعلىتقديرالوقتاحملتاجيف
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ادلطور،فتكملىذهادلادةبدليلالتعليميفكلادلوضوع،وأىدافالتعليميفكل
ادلوضوعواألسئلةوالتدريبات.

 تطوير واختيار المادة التعليمية -ز 
يفىذهاخلطوةيقومالباحثباختيارومجعادلوادمنادلصادرالعديدة،

ادلوادادلناسبةبًتتيبأنشطةاحملاضرة،وتصميمبرنامجالتدريس.واخلطوةوتصميم
التاليةىييؤلفويكتبالباحثزلتوىالكتابالتعليمي.وتشتملىذهادلرحلة

 تأليفوكتابةأىدافالتعليم،0علىمخسخطوات،وىي: تأليفوكتابة2( )
رين.وحصلالباحثعلىالكتاب(تأليفوكتابةاألسئلةوالتما7ادلوادالتعليمية،

كمايفادللحق."العربية من اآليات القرآنيةالحوارات "التعليميربتادلوضوع
 تصميم وإجراء التقويم التكويني  -ح 
تصميموإجراءالتقوميالتكوييناليتتتكونمنربكيمادلنتجمناخلبريوالتجربة

(تصديقادلنتج،:أالثخطواتىيتتكونمنثالتجربةاليتقامهباالباحث
يدانية.ادلتجربةال(جفردية،التجربةال(ب
 تصديق المنتج (1

قدمالباحثالكتابادلطورإىلاخلبرييفرلالزبطيطالعمليةالتعليميةىوالدكتور
فيصلزلموداورةاللغويةىوالدكتورزلتوىاحملواخلبرييفرلالبكريزلمدخبيتأمحد

.ىيمآدمإبرا
وأتىالباحثباالستبانةللحصولعلىالتقييمواالقًتاحاتواإلضافاتوادلداخالت

حولالكتابادلطورلتصحيحو.وحصلالباحثعلىادلعلوماتاآلتية:
 نتائج تصديق المنتج من خبير تخطيط العملية التعليمية -أ

زبط رلال يف ادلتخصص اخلبري إىل ادلطور الكتاب الباحث العمليةقدم يط
 الدكتور وىو يفقسمبكريزلمدخبيتأمحدالتعليمية، زلاضر العربية، تدريساللغة
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الدراساتالعليا الدكتورةكلية احلكوميةوكلية مالكإبراىيماإلسالمية موالنا جبامعة
دباالنج.ونتائجىذهاالستبانةىيكمايلي:

4،1الجدول 
 العملية التعليمية نتائج تصديق المنتج من خبير تخطيط

 األسئلة/البنود الرقم
 درجة التقويم

4 3 2 1 
 دليل استخدام الكتاب

    √ وضوحدليلاستخدامالكتاب 0
 الكفاءة األساسية والمؤشرات

    √ مناسبةالكفاءةاألساسيةبأىدافالتعليم 2
   √  انضباطادلؤشراتيفقياسسلوكالطالب 7

 محتوى التعليم
    √ ناسبةادلؤشراتدبحتوىالتعليمم 4
    √ انضباطترتيبزلتوىالتعليم 5
    √ سهولةزلتوىالتعليملفهمالطالب 6
   √  جذابةعرضزلتوىالتعليم 7

 القاعدة
   √  مناسبةالشرحبالنظم 8
    √ سهولةالقاعدةلفهمالطالب 9
    √ صحةلغةالقاعدة 01

 األمثلة
    √ ةاألمثلةبالقاعدةمناسب 00
    √ سهولةاألمثلةلفهمالطالب 02
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    √ صحةلغةاألمثلة 07
 شرح األمثلة

    √ وضوحشرحاألمثلة 04
    √ سهولةشرحاألمثلة 05
    √ صحةلغةشرحاألمثلة 06

 التمارين
    √ مناسبةالتمارينبادلؤشرات 07
    √ يممناسبةالتماريندبحتوىالتعل 08
    √ وضوحأسئلةالتمارين 09
    √ صحةلغةأسئلةالتمارين 21

 مجموعة
 

68 9 - - 
77 

واستخدمالباحثالرمزدلعرفةنتائجتصديقالكتابادلطورمنحيثتصميمو،
وىو:




 نتيجة الباحثعلى النتيج25،96حصل ىذه تدل الكتاب%، أن على ة

استخدمويفالتعليم أنالكتابادلطور ادلقصود وصادق" "جيدجدا ادلطوريفدرجة
تلك يف وادلداخالت واإلضافات االقًتاحات اخلبري كتب وقد التصحيح. بدون

االستبانة،وىيكمايلي:
 زيادةعدداألمثلةالتوضيحية (1
 لدخوليفالقصةأواحلوارباجيدالوكانىناكمقدمةقصريةقبلا (2

 77 

81 
× 011 = 25،96%  
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احلوارربت (3 أنىذا أو ادلدروسة القاعدة علىاألساليبوملتبنيفيو ركز احلوار
 بابكذا.

إعداد (4 كلمة مث أليمرحلة، غريزلدد ألنو مكثمل غري الدراسة لعنوان بالنسبة
 وتصميمأفضلمنكلمةتطويرإذامليكنىناككتابقبلىذاأنتربسنو.

 محاورة اللغويةالنتائج تصديق المنتج من خبير محتوى  -ب
اورةاللغوية،احملقدمالباحثالكتابادلطورإىلاخلبريادلتخصصيفرلالزلتوى

 الدكتور إبراىيموىو آدم زلمود فيصل قسم يف زلاضر كليةتدريس، العربية اللغة
كإبراىيماإلسالميةاحلكوميةدباالنج،جبامعةموالنامالوكليةالدكتورةالدراساتالعليا

وأتىإليوباالستبانة.وتنائجىذهاالستبانةىيكمايلي:
4،2الجدول 

 محاورة اللغويةالتنائج تصديق المنتج من خبير محتوى 

 البنود الرقم
 درجة التقويم

4 3 2 1 
 الموجه غالف الكتاب

    √ وضوحالكتابة 0
    √ جذابةالكتابة 2
    √ انضباطالكتابة 7
    √ مناسبةقياسالكتاب 4
    √ انضباطقياساحلرف 5
    √ انضباطنوعاحلرف 6
    √ مناسبةاندماجاأللوان 7
   √  انضباطكثافةقرطاسالغالف 8
    √ مجالعرضالصورة 9
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 وضع الغالف
    √ وضعالكتابةمنطرفقرطاسالكتاب 01
    √ صفحةالغالفوضعالصورةيف 00
    √ وضعالصورةيفغالفالكتاب 02

 المقدمة
    √ انضباطالوضع 07
    √ وضوحاحملتوى 04
    √ وضوحتركيباجلمل 05
    √ سهولةالفهم 06
    √ جذابةالعرض 07
    √ صحةاستخداماللغة 08
   √  بساطةاللغة 09
    √ انضباطقياساحلرف 21
    √ ضباطنوعاحلرفان 20
    √ انضباطمساحةالفسحة 22
   √  منهجيةالكتابة 27

 قائمة محتويات الكتاب
    √ انضباطالوضع 24
    √ وضوحاحملتوى 25
   √  سهولةالفهم 26
    √ جذابةالعرض 27
    √ انضباطقياساحلرف 28
    √ انضباطنوعاحلرف 29
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    √ منهجيةالكتابة 71
 دليل استخدام الكتاب

    √ انضباطالوضع 70
    √ وضوحاحملتوى 72
    √ سهولةالفهم 77
    √ جذابةالعرض 74
    √ صحةاللغة 75
    √ بساطةاللغة 76
    √ انضباطقياساحلرف 77
    √ انضباطنوعاحلرف 78
    √ انضباطمساحةالفسحة 79
    √ منهجيةالكتابة 41

 الكفاءة األساسية
    √ انضباطالوضع 40
    √ سهولةالفهم 42
    √ وضوحاحملتوى 47
    √ صحةاللغة 44
    √ وضوحاجلمل 45
   √  صحةالصيغة 46
    √ منهجيةالكتابة 47
    √ جذابةالعرض 48

 المؤشرات
    √ انضباطالوضع 49
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    √ سهولةالفهم 51
    √ وضوحاحملتوى 50
    √ صحةاللغة 52
    √ وضوحاجلمل 57
   √  صحةالصيغة 54
    √ منهجيةالكتابة 55
    √ جذابةالعرض 56

 محتوى التعليم
    √ انضباطالوضع 57
    √ وضوحاحملتوى 58
    √ وضوحاجلمل 59
    √ سهولةالفهم 61
    √ جذابةالعرض 60
    √ صحةاللغة 62
   √  طةاللغةبسا 67
    √ انضباطقياساحلرف 64
    √ انضباطنوعاحلرف 65
    √ انضباطمساحةالفسحة 66
    √ منهجيةالكتابة 67

 التمارين
    √ انضباطالوضع 68
    √ وضوحاحملتوى 69
    √ وضوحاجلمل 71
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    √ سهولةالفهم 70
    √ جذابةالعرض 72
    √ صحةاللغة 77
   √  بساطةاللغة 74
    √ منهجيةالكتابة 75

 مجموعة
264 27 - - 

291 
واستخدمالباحثالرمزدلعرفةنتائجتصديقالكتابادلطورمنحيثتصميمو،  
 وىو:





%،تدلىذهالنتيجةعلىأنالكتابادلطور97حصلالباحثعلىنتيجة
بدونيفدر يفالتعليم استخدمو الكتابادلطور أن ادلقصود وصادق" "جيدجدا جة

التصحيح.وقدكتباخلبرياالقًتاحاتواإلضافاتوادلداخالتيفتلكاالستبانة،وىي
كمايلي:

 .مراجعةبعضاألخطاءالبسيطةيفطباعةالكتاب (أ
 .),(ضرورةكتابةالفاصلةالعربيةىكذا)،(وليستىكذا (ب
 كتابةادلراجعاليتاستفادمنهاالباحثيفشرحمعاينادلفرداتالغريبة. (ج

 تجربة فردية  (2
قدمالباحثالكتابادلطورإىلمدرساللغةالعربيةومخسةعشرطالباادلرحلة

العاليةيفمعهداألئمةدبرجوساريوقامبشرحالكتابشرحاموجزاوقامكذلكبعملية

 290 

711 
× 011 = 97%  
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ا يومالتعليم األرض" يف "اخلليفة ادلوضوع على الدرساألول حبثعن معهم دلصغر
.2105سبتمرب8الثالثاءتاريخ

ادلتفوقة منهممخسةطالبيفمستوىالكفاءة عشر الطالباخلمسة وىؤالء
ومخسة،ومخسةطالبيفمستوىالكفاءةادلتوسطة)ادلستوىالثاين(،)ادلستوىالثالث(

مستوى الباحثكذلكاالستبانةطالبيف وقدم األول(. )ادلستوى ادلبتدئة الكفاءة
إليهمليُقوموابتقييمالكتابادلطور.

العربية، إىلمدرساللغة وحصلالباحثعلىالنتائجمناالستبانةاليتقدمها
وىيكمايلي:

4،3الجدول 
نتائج االستبانة من مدرس اللغة العربية في التجربة الفردية

 األسئلة/البنود مالرق
 درجة التقويم

4 3 2 1 
 الدليل

    √ انضباطوضعالدليل 0
    √ وضوحزلتوىالدليل 2

 مؤشرات التعليم
بالكفاءات 7 التعليم مؤشرات مناسبة

 األساسية
√    

   √  وضوحالسلوكادلرجو 4
 تحليل محتوى التعليم

   √  مناسبةزلتوىالتعليمدبؤشراتالتعليم 5
   √  وضوحترتيبزلتوىالتعليم 6
   √  سهولةزلتوىالتعليملفهمالطالب 7
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 القاعدة
    √ مناسبةالقاعدةبالنظم 8
   √  سهولةالقاعدةلفهمالطالب 9

 األمثلة
    √ مناسبةاألمثلةبالقاعدة 01
   √  سهولةاألمثلةلفهمالطالب 00
   √  جذابةاألمثلةلتعلمالطالب 02
   √  كفايةاألمثلةلفهمالقاعدة 07

 شرح األمثلة
    √ وضوحشرحاألمثلة 04
   √  سهولةشرحاألمثلةلفهمالطالب 05
    √ جذابةعرضشرحاألمثلة 06

 التمارين
   √  مناسبةأسئلةالتماريندبؤشراتالتعليم 07
   √  جذابةأسئلةالتمارينللعمل 08
   √  ريأسئلةالتمارينلفهمالطالبوضوحتعب 09

 أحوال الكتاب
   √  جذابةغالفالكتاب 21
    √ مناسبةاحلرفادلستخدم 20
الكتاب 22 لفهم األساسي التحليل وضوح

 التعليميلدىالطالب
 

√ 
  

 مجموعة
32 42 - - 

74 
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م قبل من السابقة االستبانة  نتائج دلعرفة الباحثالرمز اللغةواستخدم درس
العربيةيفالتجربةالفرديةوىو:





 نتيجة الباحثعلى الكتاب19،84حصل علىأن النتيجة تدلىذه ،%
ادلطوريفدرجة"مقبول"وىذهالنتيجةتدلأّناستخدمالكتابيفالتعليمبالتصحيح

البسيط.
مناالستبانةاليتقدمهاإىلمخسةعشرطالبايفوحصلالباحثعلىالنتائج

ادلرحلةالعاليةيفالتجربةالفردية،وىيكمايلي:
4،4الجدول 

نتائج االستبانة من الطالب في التجربة الفردية
 النسبة المئوية )%( نتائج الطالب درجة التقويم األسئلة الرقم

 دليل استخدام الكتاب

 وضوحزلتوىالدليل 0

4 8 

77،88% 
7 7 
2 1 
0 1 

 جذابةعرضالدليل 2

4 9 

91% 
7 6 
2 1 
0 1 

 لمؤشراتا

 74 

88 
× 011 = 19،84% 
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السلوك 7 صياغة وضوح
 ادلرجو

4 7 

67،86% 
7 8 
2 1 
0 1 

 تحليل محتوى التعليم

التعليم 4 زلتوى مناسبة
 بادلؤشرات

4 01 

67،90% 
7 5 
2 1 
0 1 

5  التعليمسهولة زلتوى
 للفهم

4 6 

85% 
7 9 
2 1 
0 1 

زلتوى 6 عرض جذابة
 التعليم

4 00 

77،97% 
7 4 
2 1 
0 1 

7 
احلرف انضباط

 ادلستخدم

4 7 

17،85% 
7 7 
2 0 
0 1 

 القاعدة
 %77،88 8 4 مناسبةالقاعدةبالنظم 8
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7 7 
2 1 
0 1 

الق 9 لفهمسهولة اعدة
 الطالب

4 7 

17،85% 
7 7 
2 0 
0 1 

 األمثلة

 مناسبةاألمثلةبالقاعدة 01

4 5 

74،99% 
7 5 
2 5 
0 1 

 سهولةاألمثلةللفهم 00

4 7 

77،87% 
7 6 
2 2 
0 1 

 جذابةاألمثلةللتعلم 02

4 7 

77،87% 
7 6 
2 2 
0 1 

األ 07 لفهمكفاية مثلة
 القاعدة

4 6 
67،80% 7 7 

2 2 
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0 1 
 شرح األمثلة

 وضوحشرحاألمثلة 04

4 8 

77،88% 
7 7 
2 1 
0 1 

05 
األمثلة شرح سهولة

 لفهمالطالب

4 8 

77،88% 
7 7 
2 1 
0 1 

شرح 06 عرض جذابة
 األمثلة

4 7 

17،85% 
7 7 
2 0 
0 1 

 مارينالت

07 
التمارين أسئلة مناسبة

 دبؤشراتالتعليم

4 7 

17،85% 
7 7 
2 0 
0 1 

التمارين 08 أسئلة جذابة
 للعمل

4 8 

77،88% 
7 7 
2 1 
0 1 
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 مهمة الكتاب

زلتوى 09 تعلم سهولة
 الكتابالتعليمي

4 8 

77،88% 
7 7 
2 1 
0 1 

خدامجذابةالتعليمباست 21
 الكتابالتعليمي

4 7 

17،85% 
7 7 
2 0 
0 1 

دليل وضوح حيث من ادلطور الكتاب نتيجة أن على السابق اجلدول يدل
%أو91%أو"جيدجدا"ومنحيثجذابةعرضالدليلىي77،88احملتوىىي

%أو"جيدجدا"67،86"جيدجدا"ومنحيثوضوحصياغةالسلوكادلرجوىي
بادلؤشراتىيو زلتوىالتعليم حيثمناسبة ومن67،90من " جدا "جيد %أو

ومنحيثجذابةعرض85حيثسهولةزلتوىالتعليمللفهمىي %أو"مقبول"
ومنحيثانضباطاحلرفادلستخدم77،97زلتوىالتعليمىي %أو"جيدجدا"

جيدجدا"ومن%أو"77،88%ومنحيثمناسبةالقاعدةبالنظمىي17،85ىي
الطالبىي لفهم القاعدة حيثمناسبة17،85حيثسهولة ومن "مقبول" %أو

 ىي بالقاعدة ىي74،99األمثلة للفهم األمثلة حيثسهولة ومن "مقبول" أو %
77،87 األمثلة حيثجذابة "مقبول"ومن ىيللتعل%أو "مقبول"77،87م %أو

%أو"مقبول"ومنحيثوضوح67،80ومنحيثكفايةاألمثلةلفهمالقاعدةىي
 ىي األمثلة لفهم77،88شرح األمثلة شرح حيثسهولة ومن جدا" "جيد %أو

 ىي77،88الطالبىي األمثلة عرضشرح حيثجذابة ومن جدا" "جيد %أو
ىي17،85 التعليم دبؤشرات التمارين أسئلة مناسبة حيث ومن "مقبول" أو %
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أسئل17،85 جذابة ومن "مقبول" ىي%أو للعمل التمارين "جيد77،88ة %أو
%أو"جيدجدا"77،88جدا"ومنحيثسهولةتعلمزلتوىالكتابالتعليميىي
%أو"مقبول".17،85ومنحيثجذابةالتعليمباستخدامالكتابالتعليميىي

 تجربة ميدانية (3
ال ادلرحلة يف ثالثنيطالبا إىلطالببعدد الباحثاالستبانة دبعهدقدم عالية

األئمةدبرجوساريماالنجبعدتدريسزلاورةاللغويةمنكتاب"احملاورةباآلياتالقرآنية"
مثحصلالباحثعلىالنتائجالتالية:2105سبتمرب8يومالثالثاءتاريخ

 4،5الجدول 
 نتائج االستبانة في التجربة الميدانية

 سبة المئوية )%(الن نتائج الطالب درجة التقويم األسئلة الرقم
 دليل استخدام الكتاب

 وضوحزلتوىالدليل 0

4 06 

06،84% 
7 9 
2 5 
0 1 

 جذابةعرضالدليل 2

4 04 

67،80% 
7 01 
2 6 
0 1 

 لمؤشراتا

7 
السلوك صياغة وضوح

 ادلرجو

4 06 
06،84% 7 9 

2 5 
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0 1 
 تحليل محتوى التعليم

4  التعليممناسبة زلتوى
 بادلؤشرات

4 06 

06،84% 
7 9 
2 5 
0 1 

5 
التعليم زلتوى سهولة

 للفهم

4 9 

77،77% 
7 01 
2 00 
0 1 

زلتوى 6 عرض جذابة
 التعليم

4 05 

5،87% 
7 05 
2 1 
0 1 

 انضباطاحلرفادلستخدم 7

4 07 

66،80% 
7 02 
2 5 
0 1 

 عدةالقا

 مناسبةالقاعدةبالنظم 8

4 02 

5،82% 
7 05 
2 7 
0 1 
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لفهم 9 القاعدة سهولة
 الطالب

4 01 

75% 
7 01 
2 01 
0 1 

 األمثلة

 مناسبةاألمثلةبالقاعدة 01

4 9 

5،77% 
7 05 
2 6 
0 1 

 سهولةاألمثلةللفهم 00

4 01 

75% 
7 01 
2 01 
0 1 

 جذابةاألمثلةللتعلم 02

4 05 

5،87% 
7 05 
2 1 
0 1 

07 
لفهم األمثلة كفاية

 القاعدة

4 02 

67،80% 
7 04 
2 4 
0 1 

 شرح األمثلة
 %71 01 4 وضوحشرحاألمثلة 04



67 
 

 

7 02 
2 8 
0 1 

لفهم 05 شرحاألمثلة سهولة
 الطالب

4 01 

75% 
7 01 
2 01 
0 1 

06 

 جذابةعرضشرحاألمثلة

4 01 

75% 
7 01 
2 01 
0 1 

 التمارين

التمارين 07 أسئلة مناسبة
 دبؤشراتالتعليم

4 9 

75،87% 
7 07 
2 8 
0 1 

التمارين 08 أسئلة جذابة
 للعمل

4 9 

75،87% 
7 07 
2 8 
0 1 

 مهمة الكتاب

تعل 09 زلتوىسهولة م
 الكتابالتعليمي

4 8 
74،77% 

7 02 
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2 01 
0 1 

باستخدام 21 التعليم جذابة
 الكتابالتعليمي

4 05 

5،87% 
7 05 
2 1 
0 1 

زلتوى   حيثوضوح من الكتابادلطور نتيجة أن على السابق اجلدول يدل
%أو67،80يلىي%أو"مقبول"ومنحيثجذابةعرضالدل06،84الدليلىي

السلوكادلرجوىي %أو"مقبول"ومن06،84"مقبول"ومنحيثوضوحصياغة
%أو"مقبول"ومنحيثسهولة06،84حيثمناسبةزلتوىالتعليمبادلؤشراتىي

%أو"مقبول"ومنحيثجذابةعرضزلتوىالتعليم77،77زلتوىالتعليمللفهمىي
%66،80انضباطاحلرفادلستخدمىي%أو"جيدجدا"ومنحيث5،87ىي

%أو"مقبول"ومنحيث5،72أو"مقبول"ومنحيثمناسبةالقاعدةبالنظمىي
 ىي الطالب لفهم القاعدة األمثلة75سهولة مناسبة حيث ومن "مقبول" أو %

%أو75%أو"مقبول"ومنحيثسهولةاألمثلةللفهمىي77،5بالقاعدةىي
ومنحيث ىي"مقبول" للتعلم األمثلة ومنحيث5،87جذابة جدا" "جيد %أو

 ىي القاعدة لفهم األمثلة شرح67،80كفاية حيثوضوح ومن "مقبول" %أو
75%أو"مقبول"ومنحيثسهولةشرحاألمثلةلفهمالطالبىي71األمثلةىي

ىي عرضشرحاألمثلة حيثجذابة ومن "مقبول" ومن75%أو "مقبول" %أو
%أو"مقبول"ومنحيث75،87ثمناسبةأسئلةالتماريندبؤشراتالتعليمىيحي

 ىي للعمل التمارين أسئلة تعلم75،87جذابة حيثسهولة ومن "مقبول" %أو
 ىي التعليمي الكتاب التعليم74،77زلتوى جذابة حيث ومن "مقبول" أو %
%أو"جيدجدا".5،87باستخدامالكتابالتعليميىي
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 التعديل جراءإ -ط 
وبعدماقامالباحثبتقوميالكتابادلطور،قامالباحثبتعديلو.عمليةالتعديل  

قامهباالباحثمرتنيالتعديلبعدتصديقادلنتجمنقبلاخلبرييوالتعديلبعدالتجربة
الفردية.ومليقمالباحثبالتعديلالثالثبعدالتجربةادليدانيةألنوحصلعلىالنتيجة

جيدجدا"وملتكنىناكاقًتاحاتوإضافاتومداخالتمنالطالب."
 التعديل بعد تصديق المنتج  (0
الباحثبعدتصديقومناخلبريادلتخصصيفرلال تعديلادلنتجاألولقامبو

الباحث قام اللغوية. واخلبريادلتخصصيفرلالزلتوىزلاورة التعليمية زبطيطالعملية
التعديلبن الباحثإىلاخلبرييونتائجادلناقشةهبذا اليتقدمها علىنتائجاالستبانة اء

عدذلا اليت النقط وأما وادلداخالت. واإلضافات االقًتاحات من تصديقو بعد معهم
الباحثيفكتابوادلطورفهيكمايلي:

 مسافةالكتابةوخطأالكتابةيفغالفالكتاب. (أ
ةودليلاستخدامالكتابوزلتوياتالكتابوالكفاءةتبديلنوعاحلرفيفادلقدم (ب

 األساسيةوادلؤشرات.
 تبديلتلوينصندوقالكتابةللمبحثوفروعو. (ج
 نسخبعضالكفاءاتاألساسيةباستخدامالكلمةادلقيسة. (د
 تصويباألخطاءاللغويةيفاألمثلةوالتمارينالتطبيقية. (ه
 ينادلفردات.تغيريبعضالكلماتيفادلعا (و
 إصالحاخلطأيفطباعةالكتابادلطور. (ز

 التعديل بعد التجربة الفردية (2
الكتابادلطورلدىمدرساللغة الباحثبعدذبربة بو تعديلادلنتجالثاينقام

معهد العا ييف ادلستوى من طالبا عشر يعينمخسة صغرية فرقة والطالبيف العربية
ماال دبرجوساري االستبانةاألئمة نتائج على بناء التعديل هبذا الباحث قام نج.



66 
 

 

ادلنتج الباحثيف عدذلا اليت النقط وأما وادلداخالتواإلضافاتواالقًتاحاتمنهم.
ادلطورفهيكمايلي:

 عرضزلتوياتالكتاب. (أ
 زيادةزلتوياتالكتاب. (ب
 عرضصندوقموضوعادلبحث. تبديل (ج
رات.إصالحلغةادلؤش (د
حصل التعديل، وعملية التكويين التقومي إجراء من الباحث انتهى ما بعد

الباحثعلىالكتابادلنتج"تطويرالكتابالتعليمييفمادةاحملاورةباآلياتالقرآنية".
والينس،ومسيبذلكألناحلواراتادلكنونةفيومناحلواراتادلسطورةيفالقرآنالكرمي

،عاينبعضادلفرداتالغريبةليتمكنالطالبمنفهماحلوارجيداًالباحثأنيضيفم
القرآنيةمناحلواروتطبيقهايفأمثلة ومنمثاستخرجالباحثبعضاألساليباللغوية
لغويةعاديةكمحاولةمنالباحثتقليداألسلوبالقرآينيفالكالمليتسربذلكإىل

سبارين،أذىانالطالب الباحثأيضًا بعدكلدرسمندروساحلواراتوقدم شفوية
القرآنيةدلعرفةمدىفهمالطالبللدرسوكذلكتطبيقهملألساليباللغويةالقرآنيةيف
باللغة يتكلمون عندما الكرمي القرآن فصاحة على ألسنتهم لتتمرن اخلاص كالمهم

العربية.


 لقرآنية: فعالية استخدام كتاب المحاورة باآليات االثالثالمبحث 
دلعرفةفعاليةاستخدامكتاباحملاورةباآلياتالقرآنية،قامالباحثبتجربوبشكل
ذبربةاجملموعةالواحدةباالختبارالقبليواالختبارالبعدي.عقدالباحثاالختبارالقبلي

،مثقامبعمليةالتعليمبتجربةكتاباحملاورةباآليات2105سبتمرب8يومالثالثاءتاريخ
05والثالثاءيفالتاريخ2105سبتمرب8لقرآنيةثالثمراتيومالثالثاءيفالتاريخا

 2105سبتمرب التاريخ يف الثالثاء 22ويوم يف2105سبتمرب "اخلليفة حبثعن .
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األرض"و"فريضةاجلهادعلىبينإسرائيل"و"قصةطالوتوجالوت"،مثعقدالباحث
.وحصلالباحثعلىالنتائج2105سبتمرب29اريخاالختبارالبعدييومالثالثاءت

التالية:
 4،6الجدول 

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

 االسم الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 متوسط 71 ناقص 61 زلمدفرحانالدين 0
 متوسط 71 ناقص 58 عزيزفضلي 2
 جيد 85 متوسط 71 انسوبغياغوناو 7
 جيد 81 ناقص 65 محداحافظبنشاري 4
 جيد 88 متوسط 75 زلمدألفاشريفالدين 5
 متوسط 75 ناقص 51 زلمدفتاحالدين 6
 جيد 88 ناقص 67 مستجيبطاىوري 7
 جيد 81 ناقص 65 رسنان 8
 جيدجدا 95 متوسط 71 أنور 9

 جيد 86 ناقص 65 روديسيفالدين 01
 جيد 85 ناقص 65 يودىرامندا 00
 متوسط 79 ناقص 51 أمحدسليمان 02
 متوسط 79 ناقص 61 خرياألمحد 07
 جيد 81 ناقص 58 فهميفقيوالدين 04
 جيدجدا 96 متوسط 71 فارزاأردا 05
 جيد 85 ناقص 65 زلمدأرمانسيين 06
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 جيدجدا 97 متوسط 75 زلمدسيفالرجال 07
 جيدجدا 95 ناقص 61 وفوجيراىارج 08
 متوسط 79 ناقص 67 أولياعا يفهمي 09
 جيد 81 ناقص 67 وحيتربونو 21
 جيد 85 ناقص 65 زلمدمفتاحالدين 20
 جيدجدا 96 متوسط 71 حنفي 22
 جيدجدا 96 ناقص 65 منصورماتريدي 27
 جيدجدا 91 ناقص 65 سيفول 24
 جيد 87 ناقص 65 يوسفسوبريادي 25
 جيد 88 ناقص 65 أكربمنييب 26
 جيد 86 متوسط 71 غنطرا 27
 جيدجدا 91 ناقص 65 عبدالرشيد 28
 جيدجدا 95 متوسط 75 سوبرديأمحد 29
 جيد 85 ناقص 61 مصطفى 71

بينهما، الباحثادلقارنة قدم والبعدي، القبلي االختبار نتائج بيان معرفة بعد
وىيكمايلي:

 4،7الجدول 
 بين االختبار القبلي واالختبار البعديالمقارنة 

 االختبار البعدي االختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم
 النسبةادلئوية عددالطالب النسبةادلئوية عددالطالب

 %71 9 - - جيدجدا 91-011 0
 %51 05 - - جيد 81-89 2
 %21 6 %26،67 8 متوسط 71-79 7
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 - - %77،77 22 ناقص 69–1 4
 %011 71 %011 71 اجملموعة

%من77،77بالنسبةإىلجدولادلقارنةالسابقةفظهرأنيفاالختبارالقبلي
و ناقص، مستوى يف26،67الطالبيف وأما متوسط. مستوى الطالبيف %من

%منالطالب51%منالطالبيفمستوىمتوسطو21االختبارالبعديفظهرأن
  الطالبيفمستوىجيدجدا.%من71يفمستوىجيدو

النتائج تلك الباحث حلل البعدي، واالختبار القبلي االختبار جدول ومن
دلعرفةفرقالنتيجةبنياالختبارالقبليواالختبارالبعدي.وحصلtباستخداماختبار

 كمايلي:tالباحثنتيجةاالختبار
 4،8الجدول 

 tنتيجة االختبار 

   االسم الرقم
 اختبار بعدي اختبار قبلي  

 011 -01 71 61 زلمدفرحانالدين 0
 044 02 71 58 عزيزفضلي 2
 225 05 85 71 غوناوانسوبغيا 7
 225 05 81 65 محداحافظبنشاري 4
شريف 5 ألفا زلمد

 011 01 88 75 الدين

 625 25 75 51 زلمدفتاحالدين 6
 625 25 88 67 مستجيبطاىوري 7
 225 05 81 65 رسنان 8
 625 25 95 71 أنور 9
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 440 20 86 65 روديسيفالدين 01
 411 21 85 65 يودىرامندا 00
 840 29 79 51 أمحدسليمان 02
 760 09 79 61 خرياألمحد 07
 484 22 81 58 فهميفقيوالدين 04
 676 26 96 71 فارزاأردا 05
 411 21 85 65 زلمدأرمانسيين 06
 724 08 97 75 زلمدسيفالرجال 07
 0،225 75 95 61 فوجيراىارجو 08
 256 06 79 67 أولياعا يفهمي 09
 289 07 81 67 وحيتربونو 21
 411 21 85 65 زلمدمفتاحالدين 20
 676 26 96 71 حنفي 22
 960 70 96 65 منصورماتريدي 27
 625 25 91 65 سيفول 24
 484 22 87 65 يوسفسوبريادي 25
 529 27 88 65 أكربمنييب 26
 256 06 86 71 غنطرا 27
 625 25 91 65 عبدالرشيد 28
 411 21 95 75 سوبرديأمحد 29
 625 25 85 61 مصطفى 71

 02947 608 2566 0975 اجملموعة
 470،6 21،6 82،8 64،5 معدلالدرجة
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السابق اجلدول من أن للباحث مثD2∑=02947وD∑=608اتضح ،
 أدخلالباحثىذهالنتيجةحلساباإلحنرافادلعياريمنالفرقبالرمزاآليت:

 

 


== 

(منمتوسطةالفرقبالرمز:أادلعياري)مثحساباخلط

 =  =  =  = 7،810 
باستخدامالرمز:مثحساب

 =  = 5،785 
الفرق متوسط أن الرموز ترتيب بعد الباحث وجد قد السابق احلساب من

،واإلحنرافادلعياري21،6(بنينتيجةيفاإلختبارالقبليواإلختبارالبعديىو)
( ىو ادلعياري)21،47( واخلطأ ىو )7،810( "ت" وقيمة ،)

بالرمز:df،مثحسبالباحث785،5
df = N-0 = 71-0 = 29 
يرجعاىلقيمة"ت"ادلوجودةيفاجلدولادلعترب.وقداتضحأنقيمة29والعدد

،وعند04716،1%تدلعلىالعدد5داللةتادلوجودةيفاجلدولعندمستوىال
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أكربمن،فعرفالباحثأنقيمة775،1%تدلعلىالعدد0مستوىالداللة
ادلوجودةيفاجلدول.tقيمة

ا التفاوتبنينتيجة فيها األخرية علىحسابالنتيجة القبلياعتمادا إلختبار
واإلختبارالبعدي.وبعبارةأخرىأنالتعليمباستخدامادلادةادلطورةتؤثرتأثريافاعليايف
تعليموتعّلماحملاورةباآلياتالقرآنيةلدىطالبادلرحلةالعاليةدبعهداألئمةدبرجوساري

ماالنج.
-مننتيجة"اعتماداعلىالبياناتالسابقةعرفالباحثأننتيجة"ت"أكرب

القبلي1 االختبار إنىناكاختالفبنينتيجة فمنذلك، يفاجلدول. ادلوجودة ت"
واالختبارالبعدي،وبعبارةأخرىأنكتابادلطوريفاحملاورةاآلياتبالقرآنيةالذيطوره

الباحثفعاليفتعليماحلواربادلرحلةالعاليةدبعهداألئمةدبرجوساريماالنج.
ذلك الكتابويؤكد باستخدام احلوار تعلم يف راغبون إهنم الطالب، قالو ما

ادلطوريفاحملاورةباآلياتالقرآنية،ألناألمثلةواألساليبفيومتنوعةسهلةالفهملوجود
0وكذلكفيوالتمارينالتطبيقيةشفوياًحىتيستطيعواأنيقوموابتطبيقمادرسوه.،بياهنا

 


                                                           
 دلرحلةالعاليةدبعهداألئمة.ادلقابلةمعبعضطالبا 0
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 الفصل الخامس
 يات والمقترحاتملخص نتائج الدراسة والتوص

 
 الخالصة - أ

ا وجرهب ها اخلرباءوحّكم اآليات القرآنيةباحملاورة مادة  بعد أن طور الباحث
 نتائج البحث التالية:على  الطالب، فحصل الباحث

 املتقدم للمستوى اآليات القرآنيةبمادة احملاورة  الكتاب التعليمي يف خطوات تطوير -1
 كما البيان التايل: نجماالمبرجوساري  األئمةعهد امليف 

 " اآليات القرآنيةباحملاورة  اسم الكتاب، وىو " - أ
اإلرشادات للمدرس، وىو دليل استخدام الكتاب لدى املدرس واألىداف العامة  - ب

 .اآليات القرآنيةباحملاورة وتعّلم  واخلاصة يف تعليم
رفردات املقائمة  س، ولكل در درسا تسعة وأربعني منحمتويات الكتاب اليت تتكون  -ج

 .التمارينمث  الرتاكيباجلديدة و 
 لطالب مهارهتم الكالمية.نمي ليسوف  بكل ما فيو ىذا الكتاب املطور -د

 ،اآليات القرآنية لرتقية مهارة الكالمبفعالية الكتاب التعليمي يف مادة احملاورة  -2
طور جيد جدا أن الكتاب امل الباحثص خلمن اخلبري  اعتمادا على نتيجة اإلستبانة

 حمتوى احملاورةيف املستوى ختطيط العملية التعليمية و يف املستوى  %5،73بنتيجة 
اإلختبار القبلي والبعدي، اعتمادا على نتيجة و  .%73اآليات القرآنية بنتيجة ب

% من الطالب يقولون 55 وحصلو على  يرقي كرفاءة الطالب يف مهارة الكالم 
 ممتعة ومشجعة.الكتاب املطور جذابة وسهولة و 
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 التوصية - ب
ومن نتائج البحث املذكورة، ركز الباحث التوصية وىي أن ىذا الكتاب سيجعل 

ومرحيا يف تعليم مهارة  اآليات القرآنيةباحملاورة الطالب سريعا وسهال يف فهم مادة 
حها. وأكثر من ذلك، أن ر من ناحية تقدمي املادة وش جذابالكالم، ألن ىذا الكتاب 

 وأسس إعداد الكتاب. يات القرآنيةاآلىذا الكتاب يعتمد على 
 

 المقترحات -ج
 اإلقرتاحات فيما يتعلق هبذا البحث: بعد تقدمي البحث، فرييد الباحث

مع  اآليات القرآنيةباحملاورة لتعليم  وخيصص وقتا رجى من مدير املعهد أن يهتمي  -1
 .ةهلذه املادالوسائل التعليمية احملتاجة توفري 

أن جيتهد ويصرب  اللغة العربية خاصة يف تعليم وتعّلم مهارة الكالميرجى من مدرس   -2
 .الطالبويسعى ىف استخدام الطرق اإلجيابية للوصول إىل جناح  ىذه املادةىف تعليم 

مهارة ، ألن مهارة الكالمم تعلّ تعليم و يرجى من الطالب والطالبات أن يرغبوا ىف   -3
وبشكل عام عليهم  والعلوم الدينية اللغة العربيةاهلامة ىف دراسة  تاملهارامن  الكالم
 يف مشوارىم التعليمي.أن جيتهدوا ويصربوا  مجيعا

والنقد على ىذه الرسالة ألهنا بعيدة من الكمال بسبب  املداخالتيرجى من القراء   -4
اب ىذا الكت ووقت البحث احملدود، فمن املمكن إذا استخدم قلة كرفاءة الباحث

 ونواقص. فيو عيوب ستظهر املطور يف معهد آخر
ال جمىذا البحث أساسا للبحوث املستقبلة لتطويره يف أن يكون يأمل الباحث   -5

 . ملراحل ومستويات تعليمية عدة ،أوسع
النرفع  وفاللهم تقبل ىذا اجلهد البسيط من الباحث كخدمة لكالمك العظيم واجعل في

 سو..آمني.واإلنترفاع لكل من درَّسو ودر  



 قائمة المراجع 
 
 ( المراجع العربية1

 هج التربوية وتصميم الكتاب   أسس بناء المنا ،3122 ،حممد حممود ،اخلوالدة
 عمان: دار ادلسرية. ،العلمي     

  ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية ،3111 ،رجاء وحيد ،دويدري
 دمشق: دار الفكر.     

 إعداد  -ماالنج  –رسالة ماجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم  .3124سوغريما. 
 )حبث     ى أساس المدخل اإلتصالي لترقية مهارة الكالمالمواد التعليمية عل      
   .تطويري يف مدرسة منشأ العلوم غندنج ليجي ماالنج(       

 عمان: دار ادلسرية. ،أساسيات البحث العلمي ،3112 ،منذر ،الضمان
 جامعة  ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،رشدي أمحد ،طعيمة
 وحدة البحوث وادلناهج.-قرى معهد اللغة العربيةأم ال     

 أساليب تدريس اللغة العربية  ،3121 ،حممد فؤاد ،قاسم راتب واحلوامدة ،عاشور
 عمان: دار ادلسرية. ،بين النظرية والتطبيق     
 القاهرة: عامل الكتب. ،دراسات لغوية في القرآن والسنة ،3112 ،أمحد خمتار ،عمر

 نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة اكتساب  ،3122 ،دعبد اجملي ،عيساين
 القاهرة: دار الكتاب احلديث. ،المهارات اللغوية األساسية     

     -ماالنج  –رسالة ماجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم  ،3123 ،مشس ،األفندي
 جترييب  )حبث ،إعداد الكتاب التعليمي لترقية مهارتي اإلستماع والكالم      
 اجلاوى الشرقية(.  -ماالنج-مبدرسة بين هاشم سينجاساري      
  ،إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،عبد الرمحن بن إبراهيم ،الفوزان
 )دون السنة وادلدينة(.     



 القاهرة:  ،اللغة العربية في رحاب القرآن الكريم ،2991 ،عبد العال سامل ،مكرم
 عامل الكتب.     

                       -ماالنج  –رسالة ماجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم  ،3124 ،سري ،وحيوين
)حبثثثثث  ،إعددددداد المددددواد التعليميددددة علددددى أسدددداس المدددددخل اإلتصددددالي الكمبيددددوني     

 تطويري 
      يف مدرسة منشأ غندنج ليجي ماالنج(.     

 
 ( المراجع األجنبية2

Al-Gali, Abdullah & Abdullah، Abdul Hamid, 2012, Menyusun Buku Ajar, Padang:     
     Akademia Permata. 
Nisfiannor, Muhammad, 2009, Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial,  
     Jakarta: Salemba Humanika. 
Prastowo, Andi, 2012, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Yogyakarta:  
     Diva press. 
Sitepu, B.p, 2012, Penulisan Buku Teks Pelajaran, Bandung: P.T Remaja  
     Rosdakarya. 
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta. 
Setyosari, Punaji, 2013, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, Jakarta:  
     Prendamedia Group. 
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 2الملحق 
 ة اللغة العربيةنتائج المقابلة مع معلم ماد

 
 توضيح البيانات البيانات الرقم
 أكثر عملية التعليم بأنشطة القراءة والكتابة عملية التعليم 0
 املواد مأخوذة من املصادر املتنوعة املادة املستخدمة 2
 على األكثر لرتقية مهارة الكالم الكفاءة املعّلم 3
يعوا أن يتكلموا مازال الطالب مل يستط إعطاء املناسبة للطالب 4

 اللغة العربية ولكن قليال منهم
مل ترتفع قدرة الطالب كثريا بعد اشرتاك  ارتفاع قدرة الطالب 5

 التعليم
املواضع اليت ينبغي للطالب أن يستوليوه  املواضع املرادة 6

مثل األنشطة اليومية، يف معهد ويف أي 
 املكان
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 3الملحق 
  المتقدمنتائج اإلستبانة لطالب المستوى 

 معهد العالي األئمة بمرجوساري ماالنجالفي 
 

نتائج  االختيارات األسئلة الرقم
 الطالب

النسبة المئوية 
)%( 

0 
مادة اللغة العربية التخصص مادة 

 احملاورة ىي املادة املمتعة
 %97 29 موافق

 %3 0 غري موافق

2 
 %77 23 موافق أكرت تعليم اللغة العربية بأنشطة الكالم

 %23 7 غري موافق

3 
يستخدم املعلم الطريقة املتنوعة يف 

 عملية التعليم
 %97 29 موافق

 %3 0 غري موافق

4 
أحب تعليم اللغة العربية التخصص يف 

 املادة احملاورة لرتقية مهارة الكالم
 %011 31 موافق

 - - غري موافق

5 
أحب تعلم اللغة العربية يف مهارة 

نشطة الكالم الكالم إذا كانت أ
 املتنوعة يف املادة

 %93 28 موافق
 %7 2 غري موافق

6 
يستخدم املعلم املادة املمتعة يف تعليم 

 اللغة العربية يف مهارة الكالم
 %011 31 موافق

 - - غري موافق

7 
 %41 02 موافق أتكلم اللغة العربية يف عملية التعليم 

 %61 08 غري موافق

8 
املستخدم يف عملية الكتاب/ املادة 

 التعليم متنوعة
 %73 22 موافق

 %27 8 غري موافق
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9 
 %41 02 موافق املادة لو املعلم يف مهارة الكالم صعبة

 %61 08 غري موافق

01 
مل أفهم املادة اليت تستخدم يف عملية 

 التعليم
 %67 21 موافق

 %33 01 غري موافق

00 
 التدريب/ التمرين املعطى يف مهارة

 الكالم متنوعة
 %91 27 موافق

 %01 3 غري موافق

02 
املادة للمعلم يف مهارة الكالم ال 

 تسعدين لرتقية مهارة الكالم
 %43 03 موافق

 %57 07 غري موافق

03 
تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم 

 متمركز على املعلم
 %43 03 موافق

 %57 07 غري موافق

04 
اللغة العربية يف  أنا متشجع يف تعلم

 مهارة الكالم وفقا باألنشطة اليومية
 %91 27 موافق

 %01 3 غري موافق

05 
أحب تعلم اللغة العربية يف مهارة 

 الكالم اليت تتعلق باألنشطة اليومية
 %93 28 موافق

 %7 2 غري موافق
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 4الملحق 
 نتائج تصديق المنتج من خبير تخطيط العملية التعليمية

 

 األسئلة/البنود الرقم
 درجة التقويم

4 3 2 1 
 دليل استخدام الكتاب

    √ وضوح دليل استخدام الكتاب 0
 الكفاءة األساسية والمؤشرات

    √ مناسبة الكفاءة األساسية بأىداف التعليم 2
   √  انضباط املؤشرات يف قياس سلوك الطالب 3

 محتوى التعليم
    √ تعليممناسبة املؤشرات مبحتوى ال 4
    √ انضباط ترتيب حمتوى التعليم 5
    √ سهولة حمتوى التعليم لفهم الطالب 6
   √  جذابة عرض حمتوى التعليم 7

 القاعدة
   √  مناسبة الشرح بالنظم 8
    √ سهولة القاعدة لفهم الطالب 9
    √ صحة لغة القاعدة 01

 األمثلة
    √ مناسبة األمثلة بالقاعدة 00
    √ سهولة األمثلة لفهم الطالب 02
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    √ صحة لغة األمثلة 03
 شرح األمثلة

    √ وضوح شرح األمثلة 04
    √ سهولة شرح األمثلة 05
    √ صحة لغة شرح األمثلة 06

 التمارين
    √ مناسبة التمارين باملؤشرات 07
    √ مناسبة التمارين مبحتوى التعليم 08
    √ لتمارينوضوح أسئلة ا 09
    √ صحة لغة أسئلة التمارين 21

 مجموعة
 

68 9 - - 
77 
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 5الملحق 
 تنائج تصديق المنتج من خبير محتوى المحاورة اللغوية

 
 

 البنود الرقم
 درجة التقويم

4 3 2 1 
 الموجه غالف الكتاب

    √ وضوح الكتابة 0
    √ جذابة الكتابة 2
    √ انضباط الكتابة 3
    √ مناسبة قياس الكتاب 4
    √ انضباط قياس احلرف 5
    √ انضباط نوع احلرف 6
    √ مناسبة اندماج األلوان 7
   √  انضباط كثافة قرطاس الغالف 8
    √ مجال عرض الصورة 9

 وضع الغالف
    √ وضع الكتابة من طرف قرطاس الكتاب 01
    √ وضع الصورة يف صفحة الغالف 00
    √ وضع الصورة يف غالف الكتاب 02

 المقدمة
    √ انضباط الوضع 03
    √ وضوح احملتوى 04
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    √ وضوح تركيب اجلمل 05
    √ سهولة الفهم 06
    √ جذابة العرض 07
    √ صحة استخدام اللغة 08
   √  بساطة اللغة 09
    √ انضباط قياس احلرف 21
    √ انضباط نوع احلرف 20
    √ انضباط مساحة الفسحة 22
   √  منهجية الكتابة 23

 قائمة محتويات الكتاب
    √ انضباط الوضع 24
    √ وضوح احملتوى 25
   √  سهولة الفهم 26
    √ جذابة العرض 27
    √ انضباط قياس احلرف 28
    √ انضباط نوع احلرف 29
    √ منهجية الكتابة 31

 بدليل استخدام الكتا
    √ انضباط الوضع 30
    √ وضوح احملتوى 32
    √ سهولة الفهم 33
    √ جذابة العرض 34
    √ صحة اللغة 35
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    √ بساطة اللغة 36
    √ انضباط قياس احلرف 37
    √ انضباط نوع احلرف 38
    √ انضباط مساحة الفسحة 39
    √ منهجية الكتابة 41

 الكفاءة األساسية
    √ انضباط الوضع 40
    √ سهولة الفهم 42
    √ وضوح احملتوى 43
    √ صحة اللغة 44
    √ وضوح اجلمل 45
   √  صحة الصيغة 46
    √ منهجية الكتابة 47
    √ جذابة العرض 48

 المؤشرات
    √ انضباط الوضع 49
    √ سهولة الفهم 51
    √ وضوح احملتوى 50
    √ صحة اللغة 52
    √ وضوح اجلمل 53
   √  صحة الصيغة 54
    √ منهجية الكتابة 55
    √ جذابة العرض 56
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 محتوى التعليم
    √ انضباط الوضع 57
    √ وضوح احملتوى 58
    √ وضوح اجلمل 59
    √ سهولة الفهم 61
    √ جذابة العرض 60
    √ صحة اللغة 62
   √  بساطة اللغة 63
    √ باط قياس احلرفانض 64
    √ انضباط نوع احلرف 65
    √ انضباط مساحة الفسحة 66
    √ منهجية الكتابة 67

 التمارين
    √ انضباط الوضع 68
    √ وضوح احملتوى 69
    √ وضوح اجلمل 71
    √ سهولة الفهم 70
    √ جذابة العرض 72
    √ صحة اللغة 73
   √  بساطة اللغة 74
    √ منهجية الكتابة 75

 مجموعة
264 27 - - 

291 
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 6الملحق 
 نتائج االستبانة من مدرس اللغة العربية في التجربة الفردية

 

 األسئلة/البنود الرقم
 درجة التقويم

4 3 2 1 
 الدليل

    √ انضباط وضع الدليل 0
    √ وضوح حمتوى الدليل 2

 مؤشرات التعليم
لتعليم بالكفاءات مناسبة مؤشرات ا 3

 األساسية
√    

   √  وضوح السلوك املرجو 4
 تحليل محتوى التعليم

   √  مناسبة حمتوى التعليم مبؤشرات التعليم 5
   √  وضوح ترتيب حمتوى التعليم 6
   √  سهولة حمتوى التعليم لفهم الطالب 7

 القاعدة
    √ مناسبة القاعدة بالنظم 8
   √  م الطالبسهولة القاعدة لفه 9

 األمثلة
    √ مناسبة األمثلة بالقاعدة 01
   √  سهولة األمثلة لفهم الطالب 00
   √  جذابة األمثلة لتعلم الطالب 02
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   √  كفاية األمثلة لفهم القاعدة 03
 شرح األمثلة

    √ وضوح شرح األمثلة 04
   √  سهولة شرح األمثلة لفهم الطالب 05
    √ رح األمثلةجذابة عرض ش 06

 التمارين
   √  مناسبة أسئلة التمارين مبؤشرات التعليم 07
   √  جذابة أسئلة التمارين للعمل 08
   √  وضوح تعبري أسئلة التمارين لفهم الطالب 09

 أحوال الكتاب
   √  جذابة غالف الكتاب 21
    √ مناسبة احلرف املستخدم 20
م الكتاب وضوح التحليل األساسي لفه 22

 التعليمي لدى الطالب
 

√ 
  

 مجموعة
32 42 - - 

74 
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 7الملحق 
 نتائج االستبانة من الطالب في التجربة الفردية

 
 النسبة المئوية )%( نتائج الطالب درجة التقويم األسئلة الرقم

 دليل استخدام الكتاب

 وضوح حمتوى الدليل 0

4 8 

33،88% 
3 7 
2 1 
0 1 

 ابة عرض الدليلجذ 2

4 9 

91% 
3 6 
2 1 
0 1 

 لمؤشراتا

وضوح صياغة السلوك  3
 املرجو

4 7 

67،86% 
3 8 
2 1 
0 1 

 تحليل محتوى التعليم

مناسبة حمتوى التعليم  4
 باملؤشرات

4 01 

67،90% 
3 5 
2 1 
0 1 



092 
 

سهولة حمتوى التعليم  5
 للفهم

4 6 

85% 
3 9 
2 1 
0 1 

جذابة عرض حمتوى  6
 التعليم

4 00 

33،93% 
3 4 
2 1 
0 1 

7 
انضباط احلرف 

 املستخدم

4 7 

13،85% 
3 7 
2 0 
0 1 

 القاعدة

 مناسبة القاعدة بالنظم 8

4 8 

33،88% 
3 7 
2 1 
0 1 

9 
سهولة القاعدة لفهم 

 الطالب

4 7 

13،85% 
3 7 
2 0 
0 1 

 األمثلة
 %74،99 5 4 مناسبة األمثلة بالقاعدة 01
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3 5 
2 5 
0 1 

 سهولة األمثلة للفهم 00

4 7 

33،83% 
3 6 
2 2 
0 1 

 جذابة األمثلة للتعلم 02

4 7 

33،83% 
3 6 
2 2 
0 1 

03 
كفاية األمثلة لفهم 

 القاعدة

4 6 

67،80% 
3 7 
2 2 
0 1 

 شرح األمثلة

 وضوح شرح األمثلة 04

4 8 

33،88% 
3 7 
2 1 
0 1 

سهولة شرح األمثلة  05
 لفهم الطالب

4 8 
33،88% 3 7 

2 1 
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0 1 

جذابة عرض شرح  06
 األمثلة

4 7 

13،85% 
3 7 
2 0 
0 1 

 التمارين

07 
مناسبة أسئلة التمارين 

 رات التعليممبؤش

4 7 

13،85% 
3 7 
2 0 
0 1 

جذابة أسئلة التمارين  08
 للعمل

4 8 

33،88% 
3 7 
2 1 
0 1 

 مهمة الكتاب

09 
سهولة تعلم حمتوى 

 الكتاب التعليمي

4 8 

33،88% 
3 7 
2 1 
0 1 

جذابة التعليم باستخدام  21
 الكتاب التعليمي

4 7 

13،85% 
3 7 
2 0 
0 1 
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 8الملحق 
 نتائج االستبانة في التجربة الميدانية

 
 النسبة المئوية )%( نتائج الطالب درجة التقويم األسئلة الرقم

 دليل استخدام الكتاب

 وضوح حمتوى الدليل 0

4 06 

06،84% 
3 9 
2 5 
0 1 

 جذابة عرض الدليل 2

4 04 

67،80% 
3 01 
2 6 
0 1 

 لمؤشراتا

3 
وضوح صياغة السلوك 

 املرجو

4 06 

06،84% 
3 9 
2 5 
0 1 

 تحليل محتوى التعليم

مناسبة حمتوى التعليم  4
 باملؤشرات

4 06 

06،84% 
3 9 
2 5 
0 1 
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سهولة حمتوى التعليم  5
 للفهم

4 9 

33،73% 
3 01 
2 00 
0 1 

ى جذابة عرض حمتو  6
 التعليم

4 05 

5،87% 
3 05 
2 1 
0 1 

 انضباط احلرف املستخدم 7

4 03 

66،80% 
3 02 
2 5 
0 1 

 القاعدة

 مناسبة القاعدة بالنظم 8

4 02 

5،82% 
3 05 
2 3 
0 1 

9 
سهولة القاعدة لفهم 

 الطالب

4 01 

75% 
3 01 
2 01 
0 1 

 األمثلة
 %5،77 9 4 ناسبة األمثلة بالقاعدةم 01
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3 05 
2 6 
0 1 

 سهولة األمثلة للفهم 00

4 01 

75% 
3 01 
2 01 
0 1 

 جذابة األمثلة للتعلم 02

4 05 

5،87% 
3 05 
2 1 
0 1 

03 
كفاية األمثلة لفهم 

 القاعدة

4 02 

67،80% 
3 04 
2 4 
0 1 

 لةشرح األمث

 وضوح شرح األمثلة 04

4 01 

71% 
3 02 
2 8 
0 1 

سهولة شرح األمثلة لفهم  05
 الطالب

4 01 
75% 3 01 

2 01 
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0 1 
06 

 جذابة عرض شرح األمثلة

4 01 

75% 
3 01 
2 01 
0 1 

 التمارين

07 
مناسبة أسئلة التمارين 

 مبؤشرات التعليم

4 9 

75،83% 
3 03 
2 8 
0 1 

جذابة أسئلة التمارين  08
 للعمل

4 9 

75،83% 
3 03 
2 8 
0 1 

 مهمة الكتاب

09 
سهولة تعلم حمتوى 

 الكتاب التعليمي

4 8 

34،73% 
3 02 
2 01 
0 1 

21 
جذابة التعليم باستخدام 

 الكتاب التعليمي
4 05 

5،87% 
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 9الملحق 
 لقبلي واالختبار البعدينتائج االختبار ا

 

 االسم الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير الدرجة التقدير الدرجة
 متوسط 71 ناقص 61 حممد فرحان الدين 0
 متوسط 71 ناقص 58 عزيز فضلي 2
 جيد 85 متوسط 71 غوناوان سوبغيا 3
 جيد 81 ناقص 65 محدا حافظ بن شاري 4
 جيد 88 متوسط 75 الدينحممد ألفا شريف  5
 متوسط 75 ناقص 51 حممد فتاح الدين 6
 جيد 88 ناقص 63 مستجيب طاىوري 7
 جيد 81 ناقص 65 رسنان 8
 جيد جدا 95 متوسط 71 أنور 9

 جيد 86 ناقص 65 رودي سيف الدين 01
 جيد 85 ناقص 65 يودى رامندا 00
 متوسط 79 ناقص 51 أمحد سليمان 02
 متوسط 79 ناقص 61 خري األمحد 03
 جيد 81 ناقص 58 فهمي فقيو الدين 04
 جيد جدا 96 متوسط 71 فارزا أردا 05
 جيد 85 ناقص 65 حممد أرمان سيين 06
 جيد جدا 93 متوسط 75 حممد سيف الرجال 07
 جيد جدا 95 ناقص 61 فوجي راىارجو 08
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 متوسط 79 ناقص 63 أوليا عايل فهمي 09
 جيد 81 صناق 63 وحي تربونو 21
 جيد 85 ناقص 65 حممد مفتاح الدين 20
 جيد جدا 96 متوسط 71 حنفي 22
 جيد جدا 96 ناقص 65 منصور ماتريدي 23
 جيد جدا 91 ناقص 65 سيفول 24
 جيد 87 ناقص 65 يوسف سوبريادي 25
 جيد 88 ناقص 65 أكرب منييب 26
 جيد 86 متوسط 71 غنطرا 27
 يد جداج 91 ناقص 65 عبد الرشيد 28
 جيد جدا 95 متوسط 75 سوبردي أمحد 29
 جيد 85 ناقص 61 مصطفى 31
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 11الملحق 
 المقارنة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي التقدير النتيجة الرقم
 النسبة املئوية عدد الطالب النسبة املئوية عدد الطالب

 %31 9 - - جيد جدا 91-011 0
 %51 05 - - جيد 81-89 2
 %21 6 %26،67 8 متوسط 71-79 3
 - - %73،33 22 ناقص 69 – 1 4

 % 011 31 % 011 31 اجملموعة
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 11الملحق 
 tنتيجة االختبار 

 

   االسم الرقم
 اختبار بعدي اختبار قبلي  

 011 -01 71 61 حممد فرحان الدين 0
 044 02 71 58 عزيز فضلي 2
 225 05 85 71 غوناوان سوبغيا 3
 225 05 81 65 محدا حافظ بن شاري 4
حممد ألفا شريف  5

 75 الدين
88 01 011 

 625 25 75 51 حممد فتاح الدين 6
 625 25 88 63 مستجيب طاىوري 7
 225 05 81 65 رسنان 8
 625 25 95 71 أنور 9

 440 20 86 65 رودي سيف الدين 01
 411 21 85 65 يودى رامندا 00
 840 29 79 51 أمحد سليمان 02
 360 09 79 61 خري األمحد 03
 484 22 81 58 فهمي فقيو الدين 04
 676 26 96 71 فارزا أردا 05
 411 21 85 65 حممد أرمان سيين 06
 324 08 93 75 حممد سيف الرجال 07
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 0،225 35 95 61 فوجي راىارجو 08
 256 06 79 63 أوليا عايل فهمي 09
 289 07 81 63 وحي تربونو 21
 411 21 85 65 حممد مفتاح الدين 20
 676 26 96 71 حنفي 22
 960 30 96 65 منصور ماتريدي 23
 625 25 91 65 سيفول 24
 484 22 87 65 يوسف سوبريادي 25
 529 23 88 65 أكرب منييب 26
 256 06 86 71 غنطرا 27
 625 25 91 65 عبد الرشيد 28
 411 21 95 75 سوبردي أمحد 29
 625 25 85 61 مصطفى 31

 02947 608 2566 0935 اجملموعة
 430،6 21،6 82،8 64،5 معدل الدرجة
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