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هدأء  ألإ 

 أهدي هذه الرسالة إىل :
 

 احرتاما وعرفاان ______ (احلاج مرسهان و عزيزة نو محيخدة) نيوالدي احملبوب 

عتزازا ا______  عزيزة الزهرةوأخيت الصغرية  حممخد عزيز صفي الخدين أخي الصغري

 وامتناان

 و

 إىل زوجي احملبوب

 هنخدي فراانات

 الذي شجعين على هذه الدراسات العليا
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 تقخديرشكر و 
 ،الذي أنزل القرآن أبفصح اللغاتاحلمد هلل بسم هللا الرمحن الرحيم، 

خري السادات والكائنات سيدان حممد وآله وأصحابه مادمت والصالة والسالم على 
 :األرض والسماوات، أما بعد

فبعون هللا عز وجل وتوفيقه، متت كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري 
فتقدمت الباحثة من قلبها العميق جزيل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساعدوها على 

 :ه الرسالة، وهمإمتام كتابة هذ

موالان مالك إبراهيم ، مدير جامعة مساحة األستاذ الدكتور موجيا رهرجو .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

حبر الدين، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالان مساحة األستاذ الدكتور  .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

سات س قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراولداان وركادينتا، رئي الدكتورمساحة  .3
 العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ة ، على جهدمها يف إشراف الباحثالدكتور سالمة دارينو  معصمةالدكتورة مساحة  .4
ومراجعتهما الدقيقة بتقدمي التوجيهات القيمة واالقرتاحات البناءة لتكون هذه 

 صورهتا املرجوة.الرسالة على 
اتذة ومجيع األس خلفاء الراشدين كياي حممد صديق طائفمساحة رئيس معهد  .5

 فيه.
 خلفاء الراشدين األستاذ سليسي.معهد دراسة السالفية مساحة رئيس  .6



 ط
 

مساحة مجيع املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  .7
ومية ماالنج على ما قد قدموه من العلوم موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلك

 واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا خري اجلزاء. 
مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان  .8

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، وخاصة لفصل "د".

عة ، وتكون هذه الرسالة انفهذا، وأسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة
 ومفيدة للعباد والبالد، آمني.

 

 2117مايو  23ماالنج، 

 الباحثة،

 

 لستاري نور عزيزة
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 م تخلص البحث

تطوير كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين على ضوء املخدل    2117لستاري نور عزيزة، 
ية كلية الدراسات البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربال ياقي مبعهخد للفاء الراشخدين كوبو رااي كاملنتان الغربية، 

عصمة، األستاذة احلاجة الدكتورة م العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرفة األوىل :
 واملشرف الثاين : األستاذ احلاج سالمة دارين.

 : تطوير كتاب دروس اللغة، مهارة القراءة، املدخل السياقي الكلمة األساسية

القراءة ة تعليم . وأما عند إجراء عمليمهارة القراءة إحدى املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
الخيلو من املشكالت اليت توجه الطالب من أسباب املتنوعوة. توجد الباحثة  بنقصان ميول الطالب إىل القراءة من 
الكتاب األساسي. لذلك تريد الباحثة أن تعطي عالج حلل تلك املشكالت أبن تكون الباحثة تطوير كتاب دروس 

 ملدخل السياقي ألن الكتاب األساسي مل أتيت هبذا.اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين على ضوء ا

هلذا يهدف هذا البحث لتطوير كتاب دروس اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة وجتربة لدى الطلبة الفصل األول 
  ما خصائص تطوير( 1)املبتدئ( مبعهد خلفاء الراشدين كوبو رااي كاملنتان الغربية. وهذا البحث إلجابة األسئلة: )

ما مدى فعالية ( 2) لتعليم القراءة ضوء املدخل السياقيعلى   اب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباينكت
 اءة.لتعليم القر  ضوء املدخل السياقيعلى   كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين  تطوير

اب سوجوينو باجثة نظرية بورغ و غال يف كتقامت الباحثة يف هذا البحث على منهج البحث التطوير، واتبعت ال
اليت حتتوي على تسع مراحل وهي حتليل اإلحتياجات ومجع البياانت وتصميم اإلنتاج وتطوير اإلنتاج وحتكيم اخلرباء 
والتصحيحات والتعديالت وجتربة اإلنتاج والتصحيحات والتعديالت واإلنتاج النهائي، يعين الكتاب دروس اللغة 

 ور.العربية املط
( خصائص كتاب دروس اللغة العريية املطور هي دليل املعلم، املوضوعات لكل أبواب،  1ونتيجة البحث هي: )

( أييت اخلبري يف 2عرض املفردات  اجلديدة مع الصور الفتوغرافية، التدربيات االستتعابية املتنوعة، العاجلة النحوية، )
اليت تدل  %85جيد". وأتيت اخلبري يف جمال احملتوي نتيجة اليت  تدل على درجة "  %75جمال التصميم نتيجة 

اليت تدل على درجة "جيد جدا". وتعرف  %81على درجة "جيد جدا"، وأييت أيضا نتيجة من اخلبري يف جمال اللغة 
نتيجة الذي حصل إىل  tفعالية كتاب دروس اللغة العربية املطور من النتيجة اإلختبار القبلي والبعدي بوسيلة اختبار 

، وهذه النتيجة تدل على أن نتيجة "ت" أكرب من النتيجة يف اجلدول. عند مستوى df 23=مع نتيجة  5،267  -
 .2،817الداللة تدل على العدد   %1، وعند مستوى  2،168تدل على العدد  %5الداللة 
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Abstract 

 

 

Lestari Nur Azizah, 7102. Development of durusullughoh Imam 

Zarkasyi’s book with contextual approach in islamic Khulafaur Rasyidin 

Boarding School at Kubu Raya, West Kalimantan. Thesis, Graduate Program, 

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim  Malang. Advisors Dr. Hj 

Muasshomah, M.Pd.I, and Dr. H. Slamet Daroin, MA 
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Approach 

 

Reading skill is one of the basic skills in learning Arabic for non-native speakers. In 

the process of reading learning to avoid the problems that guide students from the causes 

of diversity. In this case, the researcher finds a decrease in the students' tendency to read 

from the basic book. Therefore, the researcher wants to give a solution for these problems 

that wiil be researcher develop Imam Zarkasyi’s and Imam Syibani’s  arabic language 

lessen book, by contextual approach due to the texts i the book have been complated with 

this approach. 

The Purpose of this research is to develop durusullughoh book at first class of 

beginner level in islamic boarding school Khulafaur Rasyidin, Kubu Raya West Borneo. 

This research will answer the questions (0) How the characteristics of durusullughoh book 

development at beginner level in islamic boarding school Khulafaur  Rasyidin, Kubu Raya 

West Borneo. (7) The extent to wich the effectiviness from durusullughoh book facilitate 

the student to increase of reading skill at first class of beginner level in islamic boarding 

school Khulafaur  Rasyidin, Kubu Raya West Borneo. 

This research uses Research and Development Method, a method the aims to produce 

a certain product and experiment it. Where as the model design uses development model 

which was pionereed by Borg and Gall in Sugiyono’s book. 

The result of this research is : (0) The characteristics of durusullugoh book 

development are the instructions for teacher, the new vocabulary with photograph picture, 

the exercise, the grammar of arabic language, (7) the expert gived values for suitable 

product is of design aspect is 257 the mean this product is proper to apply after corrections, 

for material aspect, gived the expert %57 the mean this product is proper to apply and from 

language aspect gived the expert %17 the mean this product is proper to apply.  

The effectiviness this product looked fom pre-tes and post- test values of student 

with t- test. The values of t-test is 567,2 with df= 72. This values is showed and the value 

of t1 greater from table, that is with value 761,2 in column 57 and value 76%12 in column 

07.  
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Abstrak 

 

Lestari Nur Azizah, 7102.  Pengembangan buku ajar Durussull al- 

Lughoh Imam Zarkasyi dan Imam Syibani dengan pendekatan kontekstual di 

Pesantren Khulafaur Rasyidin, Kubu Raya Kalimantan Barat. Tesis. Program 

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrohim Malang. Pembimbing I : Dr. Hj. 

Muashomah, M.Pd, Pembimbing II : Dr. H. Slamet Daroini, MA 

 

Kata Kunci : Pengembangan buku Durusullughoh, Pendekatan Kontekstual, 

Keterampilan membaca. 

Dalam proses pengajaran membaca penagajr maupun peserta didik dihadapkan 

oleh masalah yang disebabkan oleh banyak aspek. Peneliti menemukan adanya penurunan 

kecenderungan minat baca siswa untuk membaca dari buku dasar yang digunakan. Oleh 

karena itu, peneliti ingin memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan ini dengan  

mengembangkan buku pelajaran bahasa Arab  Imam Zarkshi dan Imam Shabani dengan 

pendekatan kontekstual karena teks teks bacaan dalam buku tersebut belum dilengkapi 

dengan pendekatan ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kitab durusullghoh untuk 

meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 0( Mubtadi’) dipondok pesantren 

Khulafaur Rasyidin, Kubu Raya Kalimantan Barat. Penelitian ini akan menjawab beberapa 

pertanyaan (0) bagaimana karakteristik pengembangan buku ajar Durusulluhoh bagi siswa 

kelas 0( Mubtadi’) dipondok pesantren Khulafaur Rasyidin, Kubu Raya Kalimantan Barat. 

(7) sejauh mana efektivitas buku ajar Durusulluhoh dalam meningkatkan kemampuan 

membaca siswa kelas 0( Mubtadi’) dipondok pesantren Khulafaur Rasyidin, Kubu Raya 

Kalimantan 

Penelitian ini menggunakan metode R&D, yaitu penggunaan metode penelitian 

untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan mengujikannya, sedangkan model 

rancangannya menggunakan model pengembangan yang di pelopori oleh Borg and Gall 

dalam  buku Sugiyono. 

Hasil dari Penelitian ini adalah : (0) Adapun karakteristik kitab durusuulughoh 

yang dikembangkan adalah petunjuk guru, halaman disetiap bab, tema tema terkait dengan 

lingkungan mereka, kosakata baru dengan gambar gambar, teks teks bacaan berbahasa arab 

yang dikembangkan sesuai dengan tema tema, latihan – latihan. (7)  Para pakar 

memberikan nilai pada kelayakan produk bahan ajar dari sisi design, materi dan bahasa. 

Dengan nilai kelayakan design sebesar 257, dan kelayakan materi sebesar %57, serta 

kelayakan bahasa sebesar %17, yang berarti bahwa produk ini layak di gunakan dengan 

beberapa revisi. 

Adapun efektivitas produk tersebut terlihat dari hasil pre test dan post tes siswa 

yang diuji dengan menggunakan uji-t. Dari hasil uji-t diperoleh nilai 567,2 dengan nilai 

df= 72. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  t1  lebih besar dari ttabel, yaitu dengan nilai  761,2 

pada kolom  57 dan nilai 76%12 pada kolom 07.  

 

 

 



 م
 

 حمتوايت البحث

 أ صفحة الغالف ...........................................................    
 ب  موافقة املشرف ..........................................................   

 ج إقرار الطالبة ..............................................................   
 وإستهالل ................................................................     

 ز ..........................................................    إهداء .........
 حشكر وتقدير  ............................................................    
 يمستخلص البحث ........................................................    

 ............................    م......حمتوايت البحث ........................
 قائمة املالحق ............................................................   ف
 قائمة اجلدول ............................................................    ص

 الباب األول
 اإلطار العام 

  1  .............................................................. مقدمة .أ
 4  ........................................................ أسئلة البحث .ب
 5  ...................................................... البحثأهداف  .ج
 5  فروض البحث........................................................ .د
 5  ......................................................... أمهية البحث .ه
 6  ........................................................ البحثحتديد  .و
 6  ................................................ حتديد املصطالحات.. .ز

 7  الدراسة السابقة ...................................................... .ح



 ن
 

 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 13  ........................................... التعليميةاملواد األول :  ملبحثا
 13  ..................................................املواد التعليميةمفهوم  .1
 13  ................................................... املواد التعليميةأمهية  .2
 14  .................................................. املواد التعليمية أساس .3
 15العناصر الالزمة لتطوير املواد ...........................................   .4

 17  ...................................... التعليم اللغة العربيةالثاين  :  املبحث
 17  ........................................................ مفهوم التعليم .1
 11  ............................................. اللغة العربية مفهوم التعليم .2
 22  ......................................................... طريقة التعليم .3
 23  ........................................................ وسائل التعليم .4
 23 التقومي ............................................................... .5

 24  ........................................ املخدل  ال ياقي:   لثالثا املبحث
 24  ................................................ املدخل السياقيمفهوم  .أ

 24  ................................................. املدخل السياقينشأة  .ب
 27  ......................................... املدخل السياقياملبادئ السبع  .ج
 31  ............................................. املدخل السياقي خصائص .د
 31  ... ........................................... املدخل السياقيأساليب  .ه

 32  .................................................. القراءة:  الرابع املبحث
 32  ........................................................ القراءةمفهوم  .أ



 س
 

 32  ....................................................... القراءةأهداف  .ب
 33  .......................................................... القراءةأنواع  .ت
 34  .................................................... القراءةاملواد ملهارة  .ث
 35  . ..................................................القراءةطريقة التعليم  .ج

 الباب الثالث
 منهجية البحث

 31  ........................................................ منهج البحث .أ
 31  ..................................................... اجراءات التطوير .ب
   42 ......................................................... جتربة اإلنتاج .ج
 44  ................................................. أساليب مجع البياانت .د
 45  ...................................................... مصادر البياانت .ه
 46  ................................................ أسلوب حتليل البياانت .و

 الفص  الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 األول : تطوير كتاب دروس اللغة العربيةاملبحث 
 51حتليل اإلحتياجات ....................................................   .أ

  55البحث ومجع البياانت .................................................   .ب
 56  ...ج. تصميم اإلنتاج ....................................................

 57. خصائص الكتاب ...............................................  1
 
 



 ع
 

 املبحث الثاين : صالحية من اخلرباء
  51  ........................................................ خبري التصميم  .أ

 61  ......................................................... خبري احملتوى  .ب
 62  ........................................................... ج. خرب اللغة 

 املبحث الثالث : مدى فعالية تطبيق الكتاب املطور 
    65 ................................................. نتيجة االختبار القبلي .أ

  67  ................................................ تطبيق الدراسة املطور   .ب
   68  ................................................ البعديج. نتيجة االختبار 

 املبحث الرابع : مناقشة البياانت
 76  ......................................................... مناقشة البياانت 

 الفص  اخلامس
 اإللتتام

 نتائج البحث التوصيات واملقرتحات
 78   ...................................................... نتائج البحث  .1
 71  .......................................................... التوصيات .2
 71  ......................................................... اقرتحات   .3

 قائمة املراجع
 
 
 
 



 ف
 

 
 مة املالحقئقا

 الذاتيةالسرية  .1

 رسالة اإلستأذن .2

 رسالة من مكان البحث .3

 نقاط املقابلة .4

 دالئل االستبانة  .5

 اإلختبار القبلى .6

 اإلختبار البعدي .7

 التوثيق عن عملية البحث .8

 كتاب دروس اللغة العربية املطور  .1

 

 
 
 
 

 



 ص
 

 
 قائمة اجلخدول

 11................ ...........دراسة السابقة ......................... 1.1
 26بني تعليم التقلدي والسياقي ................................... فرق  2.1

 51..........................................  نتيجة استبانة احتياجات 3.1
 63مقياس درجة خبري التصميم ........................................  3.2
 65....................... مقياس درجة خبري احملتوى ................. 3.3
 66مقياس درجة خبري اللغة ...........................................  3.4
 71معيار درجة الطلبة ...............................................   4.1
 71نتيجة اإلختبار القبلي ............................................  4.2
 73ق كتاب املطور .............................................. تطبي 4.3
 74نتيجة اإلختبار البعدي ...........................................  4.4
 76البعدي ..................................  نتيجة اإلختبار القبلي و 4.5
 78................................... البعدي  نتيجة املقارنة القبلي و 4.6
 82استبانة بعد التطبيق .............................................  4.7
.................. استبانة من املدرس ........................... 4.8



 

0 
 

 األول الفص 

 اإلطار العام 

 مقخدمة  .أ

ا ، لغة القرآن، ولغة الدين اإلسالمي. هباللغة العربية هى إحدي من اللغة األجنبية
العربية لتعميق معرفته عن أمور الدين. تعد مهارة القراءة  يتوجهون املسلمون ىف التعليم اللغة

الئل تشري إىل هبا، ألن الدإحدى املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
أن هذه املهارات متثل اهلدف األساسي الذي يرون إليه املعلموا اللغة العربية يتعلموهنا لقراءة 

 القرآن الكرمي، والسنة النبوية، وقراءة الرتاث املكتوب ابللغة العربية.

إلينا  لإن القراءة عنصر فعال يف التقدم العلمي،  القراءة من أهم الوسائل اليت تنق
مثرات العقل البشاري، بيد أن القراءة أعمق بكثري من أن تكون ضم حرف إىل آخر، 
ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة. إهنا عملية غاية يف التعقيد، تقوم على أساس تفسري 

 2الرمز املكتوبة.

القراءة ليست عملية من املهارات البسيطة، وإمنا هي عملية معقدة تشمل جمموعة 
ارات، ويشتمل مفهومها على تعرف احلروف والكلمات، كما سشتمل على فهم من امله

القراءة  3الربط واإلستنتاج والتحليل والتفاعل مع املقروء ونقده واإلسهام يف حل املشكالت.
والقراءة هي عملية  4تعين تنقل املعين مباشرة من الصفحة املطبوعة إىل عقل القارئ.

                                                           

م(، الطبعة اخلامسة ،  2112، )القاهرة، دار املصرية اللبنابية، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحانة،  2 
 . 111 :ص

 .15م( الطبعة األوىل. ص:  1188، )الرايض: دار الفيصل الثقافية، اللغة تخدري ا واكت اابحممود أمحد السيد،  3 
م(  ص : 1185، )مكة املكرمة: جا معة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغة األلرىحممود كامل الناقة،  4 

186 . 



7 
 

 

ميكانيكية هتتم بفك الرموز، ومنهم من يرى  أهنا عملية عقلية مركبة، ترتبط ابلتفكري 
 5حبسب درجات ذلك التفكري. 

معهد خلفاء الراشدين كمكان البحث، ألن معهد خلفاء الراشدين احدي من 
معاهد ىف فونتيانك تطّبق مهارة الكالم اللغة العربية وسيلة التحدث ىف كل يوم.ولو طبقت 

هد خلفاء الراشدين بتطبيق اللغة العربية كلغة التحدث، لكن اكثر من الدارسني مل ينموا مع
قدربه ىف قراءة النصوص  اللغة العربية. كثرة العوامل الذي تؤثر على نقص كيفية الطالب 
ىف القراءة النص، وإحدى العامل هي نقص معرفة املعلم عن مداخل، وسائل، طرق, 

 6ثة، كسعي املعلم ىف ترقية فعالية عملية التعليم والتعلم. وأسلوب التعليم احلدي

معهد اخللفاء الراشدين كاملعهد العصري مييل منهجه إىل معهد عصري الشهورة  
كالدار السالم كونتور فنوروكو، نظر علي جناحه يف ترقية مهارات اللغوية لطالبه. لذلك 

استخدام  لعربية" لعملية التعليم. إنمعهد اخللفاء الراشدين تستخدم كتاب " دروس اللغة ا
" دروس اللغة العربية" لعملية التعليم قد أعطي ترقية واضحة يف املهارات اللغوية خاصة 
ملهارة الكالم، أما ملهارة القراءة ضعيف. كثرة العوامل هلاذه املشكلة وأحدي منها ألن 

 7رمي.القرآن الك الطالب ال يقبل بسبب قدرهتم يف علوم الدينية كقراءة النص من

نظرا عن تطوير عملية التعلم والتعليم كمداخل، وسائل، طرق, وأسلوب التعليم 
احلاضر. ترغب الباحثة أن تطبق هذه اىل تنمية عملية التعلم والتعليم اللغة العربية. مدخل 

ة الواقعية تعليم السياقى هو فكرة التعلم والتعليم اليت يربط هبا املعلم بني املواد التعليمية واحلال
                                                           

م( ص:  2111، )عمان: جدارا للكتاب العاملي، اجتاهات حخديثة يف تخدريس اللغة العربيةطه علي الديليمي وآخرون،  5 
31  . 
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 2116ديسنرب  25يف التاريخ  مشرفة املعهد خلفاء الراشدينمقابلة )بوسيلة اهلاتف( مع  7 
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 واليت هبا يشجعهم على أن يربطوا بني املعرفة اليت قد درسوها وتطبيقها ىف الدارسني، لدى
حياهتم اليومية، وينال الدارسني معرفتهم ومهارهتم من السياق احملدد تدرجييا قليال فقليال، 
ومن عملية البناء الذايت كمصدر ومرجع ملعاجلة املشكالت ىف حياهتم كعضو من أعضاء 

 8تمع.من أعضاء اجمل

السابقة، ترغب الباحثة يف املدخل التعليم  والبياانت عن  انطالق من املشكلة
.  أما عملية مدخل التعليم السياقي هي احدى من املداخل عند عملية التعليم السياقى

ئة التعليم يساعد مجيع املعلمني  أن ميارس والربط بني ما يتم تدريسه يف الوضع القائم يف بي
لب من الطالب إلجراء اتصاالت بعض املعرفة يف أي وقت مضى من قبل الطالب ويتط

مع هذا املفهوم، وخمرجات  .الطالب مع التطبيق يف حياهتم كأعضاء يف األسرة واجملتمع
وتستغرق عملية التعليم حيدث بشكل  .التعليم من املتوقع أن تكون أكثر وضوحا للطالب

قل املعرفة من العمل وجتربة مباشرة وليس لن طبيعي يف شكل أنشطة للطالب لتجربة كيفية
املعلم إىل الطالب، ألن عملية أهم من النتيجة. فالتعليم اللغة العربية ىف جازرة فونتيانك مل 

 تطور أبسلوب، طرائق، مداخل التعليم احلديثة.

دروس اللغة العربية هي ككتاب الدرس الذي تستخدم الطلبة مبعهد خلفاء الراشدين 
درسا، وهلا جزءان. فيه نصوص للقراءة. ولكن  25كاملنتان الغربية. حتتوي علي   فونتيامك

هم املقروء وفهم مضمون النصوص. الحظت الباحثة أن من الناحية الطلبة اليقدرون على ف
ة احملتوى يف كتاب دروس اللغة العربية فيه النصوص ولكن النص تفرق بني الفقرة اىل الفقر 

ألساسي من الكتاب يف بيان القواعد. وفيه اليوجد الفهرس، آخر، وهذا ألن اهلدف ا
دليل املعلم وأهداف التعليم والتدريبات اليت تدل على فهم املقروء ومعاجلة النحوية، وغري 
ذلك. ومن الناحية العرض الصورة غري ملونة والصحفية ليست ورقة ييضاء. وهذه ممكن 
                                                           

8  Ibnu Setiawan, Contextual, Teaching and Learning (Bandung:Mizan Learning Center, 

7112), hlm: 27. 
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ص. ورغبة الطلبة يف مهارة القراءة انق أن تكون سبب أساسي مللل الطلبة وجيعل  ثروة
 1والكتاب اليدافعهم يف اإلمتحان ويصعب عليهم عند إجابة األسئلة. 

استنادا إىل تلك املشكلة ترغب الباحثة أن تطور املواد التعليمية مبدخل السياقى ىف 
تعليم والتعلم لتعليم اللغة العربية خاصة لرتقية مهارة القراءة. املدخل السياقي أنه الفكرة عن ا

اليت تعلق عملية التعليم ابألحوال أو املوقف الواقعية وحتث الدارسني ىف جعل العالقة بني 
ويتلقى الدارسون العلوم واملهارات من جهودهم ىف  11املعارف وتظبيقها ىف حياهتم اليومية.

كان الدرسون   ابنائها أبنفسهم. والنظرية ىف هذا املدخل أنه الفكرة أن التعلم أكثر وضوحا إذ
لديهم ما يتم تعلم هال جمرد معرفة ما تعلمه. وكذلك املدخل السياق هو التعلم النشط، ىف 

 عملية التعليمية تركز على الدارسني. التعلم هو تطبيق املعرفة ليست حفيظ فحسب.

ومن أكثر املشاكل اليت توجهها الباحثة هبذا احلالة يعين، اليقدر الطالب على الربط 
ن ملواد التعليمية وتطبيقتها يف حياهتم اليومية، وإبستخدام املنهج والكتب املدرسي مبني ا

معهد دار السالم كونتور،وهذا جتعل الطالب الذي ضعف يف القراءة ليس لديهم الفرصة 
 يف تعليم الذايت. 

غة العربية اللانطالقا من املعلومات السابقة تريد الباحثة تطوير موادالتعليمية 
يف تنمية مهارة القراءة وأتثره  (CTL)يف مهارة القراءة ابستخدام املدخل السياقي  خصوصا

 .مبعهد اخللفاء الراشدين فونتيانك

 أسئلة البحث .ب
لى ع  كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين  ما خصائص تطوير .1

 ؟  لتعليم القراءة ضوء املدخل السياقي
                                                           

 2116ديسنرب  21مقابلة )بوسيلة اهلاتف( مع املدرس اللغة العربية يف التاريخ  9 
01Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat, 7107) 

hlm : 712 
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كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي   تطويرما مدى صالحية من اخلرباء عن  .2
 ؟  لتعليم القراءة ضوء املدخل السياقيعلى   وإمام شباين

لى ع  كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين  تطويرما مدى فعالية  .3
 ؟  لتعليم القراءة ضوء املدخل السياقي

 ج.     أهخداف البحث
ضوء لى ع  اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين كتاب دروس  خصائص تطوير. ملعرفة 1

 لتعليم القراءة املدخل السياقي
 كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي  تطويرمدى صالحية من اخلرباء عن . ملعرفة 2

   لتعليم القراءة ضوء املدخل السياقيعلى   وإمام شباين
ضوء لى ع  كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين  تطويرملعرفة فعالية  . 3

 لتعليم القراءة. املدخل السياقي
 د.     فروض البحث

بية يفرتض الباحثة أبن املواد التعليمية املطورة على األساس السياقى ىف تعليم اللغة العر 
لراشدين فونتيانك  لفاء افعالية ىف اجناز الطلبة ىف تعليمها خاصة عند مهارة القراءة مبعهد خ

 كلمنتان الغربية.
 ه.      أمهية البحث

 من الناحية النظرية  -5
لى ع  كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين  ترجو الباحثة تطوير تطوير

 أن حتصل علي منهج واضح.  لتعليم القراءة ضوء املدخل السياقي
 من الناحية التطبيقية   -0
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تريد الباحثة أن تكون هذه الرسالة مبعلوماته ونتائجته مفيدا يف للمدرس :  -
 تطبيق املدخل السياقي يف إجياد وتكملة املواد التعليمية يف تعليم مهارة القراءة.

 للمدرسة : يرجي أن تكون هذه الرسالة مرجعا لعملية التعليم اللغة العربية. -
 و.     حتخديخد البحث

اءة حثة موضوع حبثها ىف الدراسة عن تطوير موادالتعليم القر . احلد املوضوعى :حتدد البا1
على اسس مدخل السياقى ونظرا اىل أتثريه ىف تنمية مهارة القراءة 

 الطالب.
 . احلد املكاىن   : حتدد الباحثة مكان البحث ىف معهد "خلفاء الراشدين" بونتيانك.2
 م. 2117-2116: تعقد هذا البحث ىف عام الدراسي  . احلد الزمان3
 

 ز.     حتخديخد املصطلحات
 التعليمية تطوير مواد .1

تقصد ابلتطوير موادالتعليمية هي جمموعة من املعلومات املستعملة يف برانمج 
تعليم اللغة العربية، وهي املواد اليت مكتوبة يف الكتاب املشهورة " دروس اللغة 

 العربية " لإلمام زركشي وإمام شباىن. وتكون هذا التطوير ست موضوعات.  
 املدخل السياقى .2

احلالة يت يربط هبا املدرس بني املواد التعليمية و هو فكرة التعلم والتعليم ال
الواقعية لدى الدارسني، واليت هبا يشجعهم على أن يربطوا بني املعرفة اليت قد درسوها 
وتطبيقها ىف حياهتم اليومية، وينال الدارسني معرفتهم ومهارهتم من السياق احملدد 
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شكالت ىف ر ومرجع ملعاجلة املتدرجييا قليال فقليال، ومن عملية البناء الذايت كمصد
 11حياهتم كعضو من أعضاء من أعضاء اجملتمع.

 مهارة القراءة  .3
هي احدي من املهارات األسسية ىف تعليم اللغوية األربعة وتقصد به نطق 
األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدى علماء اللغة. ومن هذا نفهم أبن مهارة 

ان مة الدقيقة الواضحة اليت تؤثر ىف حيات اإلنسالقراءة هي القدرة على امتالك الكل
 مثل تعبري عن نفسه لقضاء حاجته وتدعيم ملكانته بني الناس.

 ح.    الخدراسة ال ابقة

الدراسة السابقة اليت تتعلق بتطوير املادة التعليمة ملهارة القراءة على أسس املدخل 
 السياقي واليت اطلعت عليها الباحثة كما يلي: 

 سعادةليلي ( 1

 العنوان :

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية ابستخدام مدخل السياقي لرتقية مهارة الكتابة ىف  
 كودوس   2املدرسة الثناوية احلكومية 

 منهجية البحث :

األداة املستخدمة هي أداة  .البحث اإلجرائي الفصول الدراسية املصممة يف دورتني 
البياانت ابستخدام االختبارات و غري اختبار. تقنيات تقنيات مجع  .اختبار و غري اختبار

 .حتليل البياانت يف شكل التحليل الوصفي والتحليل النوعي وصفي للنسبة املئوية
                                                           

00Nur Hadi ،dkk ،Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK،Malang ،
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 نتائج البحث : 

كودوس تركز على التعليم الذى   2تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثناوية احلكومية  
( ىف التعليمها املدرس غالبا يقبل الواظفة 1, الهنا : تقبال. و ىف مهارة الكتابة اهتماما اقل

( املدرس يستعمل الطريقة بطريقة حماضرة 2ىف اعمال الطالب و كتب التعليم اللغة العربية. 
 وطريقة قراءة, كى جيعل الطالب تلقيت معرفة ما مسع من املعلمني. 

 حممخد فضلي( 2

 العنوان : 
 املدرسة قي لتنمية مهارة القراءة ) حبث جترييب ىفاستخدام مدخل التعلم والتعليم السيا

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية سفانج أوليم أتشيه دار السالم(
 نتيجة  البحث:

أن استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي أبسلوب منشار املنحنيات قد أعطى  -1
تهم وشجاعتهم ىف قأثر إجيابيا للتالميذ ىف اهلمة واهلماسة للتعلم وتوحد التنمية ىف طال

 القراءة وىف فهم املقروء.
أن فعالية استخدام مدخل السياقي أبسلوب منشار ملنحنيات لتنمية مهارة القراءة  -2

خصوصا قدرة فهم املقروء مثبتة ومؤكدة بدليل من نتيجة اختبار اجملموعتني. حصل الباحث 
 .36،7ت  –قيمة 

تنمية خدم مدخل تعليم السياقي لخيتلف هذا البحث عن حبث حممد فضلي أنه قد است
مهارة القراءة ) حبث جترييب ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية سفانج أوليم أتشيه 
دار السالم(. وأما الباحثة ىف هذا البحث تقوم ابملدخل السياقى أيضا، ولكن لتنمية مهارة 

 القراءة ابملعهد خلفاء الراشدين فونتيانك.
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 سري وحيوين( 3
 العنوان :

درسة فعالية تطبيق املدخل السياقي ىف تدريس مهارة التعبري الكتايب )ابلتطبيق على امل
 الثانوية اإلسالمية نور احلرمني هنضة الوطن انرمدى لومبوك  الغربية(

 منهجية البحث:
تستخدم هذا البحث املدخل الكمي. ألهنا هتدف إىل عرض البياانت وحتليلها عن 

بشكل اإلحصائى. وأما تصميم البحث املستخدم فهو التجرييب الذي يهدف الطريق وهو 
 إىل معرفة العالقة بني املتغيريين، املتغيري التجرييب واملتغري التابع.

 نتائج البحث:
ومن نتائج هذا البحث أن تطبيق املدخل السياقي فعال ىف تدريس مهارة الكتابة 

لى  هنضة الوطن انرمدى لومبوك الغربية. وتدل عابملدرسة الثانوية اإلسالمية نور احلرمني
( أقل 112،1( بقيمة "ف" -21،3نتيجة التحليل التائي ىف إمإل الفراغ أن قيمة "ت" )

( بقيمة -511،2(. ونتيجة ىف وصف الصورة هي قيمة "ت" )51،1من درجة اخلطأ )
الفرض ( ابلنظر إىل تلك نتايج، يكون 51،1( أقل من درجة اخلطأ )525،1"ف" )

 ( مقبول. aH( مردود، والفرد البديل الذي اقرتحته )oHالصغر  )

نمية أهنا قامت ابملدخل التعليم السياقة لت سري وحيوينخيتلف هذا البحث عن حبث 
مهارة التعبري الكتايب )ابلتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية نور احلرمني هنضة الوطن 

ي ضوء تطوير موادتعليم القراءة عللباحثة ستبحث عن انرمدى لومبوك الغربية(. وأما ا
 مبهعد اخللفاء الراشدين فونتيانك.( CTL)املدخل السياقي 

  فطري زكية( 4 
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" تطوير منهج تدريس مهارة الكالم على أساس اجتاه  التعليم والتعلم علي السياقي 
 جوكجاكارات".العام يف مركز اللغات والثقافات والدين جامعة سونن كاليجاكا 

 نتائج البحث :
أن انتاج منهج تدريس مهارة الكالم على أساس اجتاه التعليم والتعلم على السياقي 

 العام وحيتوى على أهداف مهارة الكالم واحملتوى فيه وطرق تدريسه والتقومي.
ا أهنا طورت منهج تدريس مهارة الكالم وأمفطري زكية ختتلف هذا البحث ببحث 

 ر املواد التعليم بضوء املدخل السياقي ملهارة القراءة. الباحثة ستطو 
 

  5.5جخدول 
 الخدراسات ال ابقة

اسم الباحث/ موضوع  الرقم
 البحث

وجه  وجه اإلتفاق
 اإللتالف

 األصالة

 ليلي سعادة 1
ة إسرتاتيجية تعليم اللغ

العربية ابستخدام 
مدخل السياقي لرتقية 

مهارة الكتابة ىف 
املدرسة الثناوية 

 كودوس   2احلكومية 

ابستخدام 
مدخل 
السياقي  

كمدخل 
 لعملية التعليم
 اللغة العربية. 

أتت الباحثة 
السابقة 

دخل مب
ة السياقي لرتقي
 مهارة الكتابة

ستجري الباحثة 
ك نحبثها يف فونتيا

لتعليم القراءة 
 وبتطوير املواد على
أساس املدخل 

 السياقي.

معلومات عن  حممخد فضلي/ 2
عملية التعليم 

أيت الباحث 
السابق ييحث 

ستجري الباحثة 
بتطوير املواد 
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استخدام مدخل التعلم 
ة والتعليم السياقي لتنمي
مهارة القراءة ) حبث 

جترييب ىف املدرسة 
املتوسطة اإلسالمية 

احلكومية سفانج أوليم 
 أتشيه دار السالم(.

ابستخدام 
املدخل 
مية لتنالسياقي 

 .مهارة القراءة

 ىفالتجربيي 
املدرسة 
املتوسطة 
اإلسالمية 
احلكومية 

سفانج أوليم 
أتشيه دار 
 السالم(.

التعليمية يف 
 فونتيانك.

 سري وحيوين/ 3
فعالية تطبيق املدخل 
السياقي ىف تدريس 

التعبري الكتايب  مهارة
)ابلتطبيق على املدرسة 
الثانوية اإلسالمية نور 

ة الوطن احلرمني هنض
 انرمدى لومبوك  الغربية(

تطبيق املدخل 
السياقي نظرا 

لفعاليته يف 
 عملية التعليم 

أتى الباحثة 
السابقة 

استخدام 
املدخل 
السياقي  

كمدخل 
 لعملية التعليم

التعبري 
 الكتايب.

ستجري الباحثة 
ير مواد القراءة تطو 

علي ضوء املدخل 
السياقي يف 
 فونتيانك.

 /ةفطري زكي 4
تطوير منهج تدريس 
مهارة الكالم على 

البحث عن 
التطوير اجتاه 
علي أساس 

أتى الباحث 
ر السابق بتطوي

ستجري الباحثة 
حبثها تطوير مواد 

 القراءة
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أساس اجتاه  التعليم 
والتعلم علي السياقي 
العام يف مركز اللغات 
والثقافات والدين جامعة 
سونن كاليجاكا 

 جوكجاكارات".
 

املدخل 
 السياقي 

منهج تدريس 
 مهارة الكالم 
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 الفص  الثاين

 اإلطار النظري
 التعليمية املبحث األول : املواد

 مفهوم املواد التعليمية .5

املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب ىف تقدميه للطالب بغرض حتقيق 
 أهداف التعليمية معريفية، وجداين أو نفس احلركي.

قائق هي اجملموع اخلربات الرتبوية واحلقال رشدي أمحد طعيمة أبن املواد التعليمية 
م، زويدها الطالب هبا، واإلجتاهات والقيم اليت يراد تتميتها عندهواملعلومات الىت يرجى ت

 أو املهارات احلركية الىت يراد اكتساهبا إايها هبدف حتقيقى النمو الشامل املتكامل هلم ىف
 12ضوء األهداف املقررة ىف املنهج

لدارس افهي األدلة امللحقة هبا والتعنيات الدارسية، واألداة الرئيسية اليت تتوفر لدى 
 13من أجل بلوغ أهداف املقرر.

 التعليميةواد أمهية امل .0
أن املادة التعليمية هلا دور هام ىف انتاج التعليم والتعلم، وهي من احدى وسائل تعليم 
اللغة العربية، واملادة التعليمية هلا إسهاماهتا الفردية ىف التعلم، ليس فقط فيما خيتص 

هبا،  منط التفكري الذي يستخدم فيها، واملنطق اخلاصابملعلومات ولكن أيضا ىف اكتساب 
 14وكل هذا له أتثريه على ذهن الدارس هلا.

                                                           

ص:  سنةدون ال )جامعة األم القرى: معهد اللغة العربية اللغة العربية للناطقني بلغات ألرىرشدي أمحد طعيمة، 12
212 

 –الثقافة . منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم و انتاج مواد التعليمية لربامج التعليم عن بعخديعقوب نشوان،  13
 36م ص:2111ه/  1421-إيسيكو

 161(. ص: 1111، )الطبعة الثالثة، دار املعارف، القاهرة، املنهج وعناصرهم بسوين عمرية، ابراهي 14
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 أساس تطوير املادة .3
أتيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعلم الثالثة )املعّلم واملتعلم ومادة التعلم(. 

السيما و والكتاب املدرسي يعّد أهم مواد التعليم، فاملربون يوصون ابلعناية إبعداده، 
يقصد أبسس إعداد  15تلك املواد اليت تعين بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

الكتاب هنا، جمموع العمليات اليت يقوم هبا املؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه يف 
 شكله النهائي، وطرحه لإلستخدام يف فصول تعليم اللغة، وتلك األسس هي:

 األسس الثقافية واإلجتماعية -1
قد أثبتت الدراسات، أن معظم الدارسني يعلمون أن املعلومات ول

واملعارف الثقافية هدف أساسي من أهداف أي مادة تعليمية لتعلم اللغة 
األجنبية، كما يعلمون ايضا أهنا عامل مهم من عوامل النجاح يف تعلم اللغة 
 واستخدامها. ولذلك قيل أن جناح الشخص يف التفاهم واإلتصال واإلندماج

والتعمل مع أفراد الشعب، يعتمد على احلصيلة الثقافية اليت تعلمها على حد 
 16سواء.

 األسس السيكولوجية -2
من املعلوم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو 
احملور الذي تركز عليه، وأنه أوال وأخريا  هو اهلدف من العملية التعليمية، فما 

ال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم، فمن مث قامت هذه العملية إ
فإن معرفة خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروراي عند إعداد 

 حمتوى املناهج الدراسية.
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن 

ل املرحلة داخاألفراد حيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفسية 
                                                           

، )الرايض: مكتبة امللكفهد 1، ط. إضاءات لعلمي اللغة العربية لغري الناطقني يهاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  15 
 31(، ص.2111الوطنية، 

 55نفس املراجع، ص:  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 16 
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العمرية الواحدة، ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية املتصلة بنمو املتعلمني 
 17والذي ينبغي مراعة عند إعداد واختيار املواد التعليمية.

 األسس اللغوية والرتبوية -3
ة إن حمتوى املادة التعليمية اجليد هو الذي يهتم مؤلفه بتوفري فرص كافية ومتعدد

للطلبة، ينمون فيها ميوهلم واجتاهاهتم ويشبعون هبا حاجاهتم وغباهتم ويتدربون على 
بعض املهارات والعادات األساسية التيمن شأهنا أن تساعدهم على التصرف وتعقل 

 حيال مواقف املختلفة.  
 أن خنتار املادة التعليمية  واللغوية وفق معايري وأسس علمية. ولن حيققوينبغي 

حمتوى مادة التعليمية أهدافه مامل تكن مادته اللغوية ىف متناول قدرات الدارسني 
 هتم الثقافية.االعقلية وخلفي

 العناصر الالزمة مراعاة عنخد تطوير املادة التعليمية .1
 ة عند تطوير املادة التعليمية، وهي:ينبغي للمعلم مراعاة العناصر الالزم

 صحة حمتوى املادة التعليمية .1
تعين هبا صدق حمتوى املادة التعليمية على األساس العلمي ومالئمتها 
ابلقيم اليت جتري للمجتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه. ويف إطار 

 اذلك املنطلق ينبغي أن يكون تطوير املادة التعلمية لتعليم العربية مؤسس
  18على نظرايت تعليم اللغة العربية.

 ضبط حمتوى املادة التعليمية .2
يعين هبا نسبة القدر الالزمة أن حتتوية املادة التعليمية مع مراعاة دقة 
التصوير حملتوى املادة التعليمية حسب اجملال العلمي الذي خيدم له. فهذا 
العنصر يراعي وسع مضمون املادة ودقتها. فاألول يصور عدد املادة يف  
                                                           

( ، )شبكة اإلنرتنيتإعخداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 17 
(www//.http.edu.ksu.faculty) ،12  2117يناير 

103-102 , (Malang: UIN Press Malang) hlm,Pembelajaran Bahasa ArabAbdul hamid dkk,  18 
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الذي      (concept)على دقة التصور   كل مادة تعليمية. أما الثاين يشمل
تضمنتها املادة، واليت البد للطالب تعلمها واستيعاهبا، ومناسبة مشولية 

 املادة التعليمية للحصول على الكفاءة املعينة.
 قابلة املادة التعليمية للفهم .3

لتكون املادة التعليمية قابلة للفهم عند الدرسني فالبد من أن توايف املادة 
وى املادة، دة التعليمية ترتيبا منطقيا، انتظام حمتهذه األمور الستة: ترتيب املا

وجود األمثلة والصور التوضيحية لتسري الفهم، وجود العالمات املساعدة 
للذاكرة، متانة هيكل املادة التعليمية وترتيب مرتبا، بيان صلة حمتوى املادة 

 التعليمية ابملوضوع.
 أسلوب اللغة املستخدمة يف الكتاب .4

املادة التعليمية جيدا إذا كان حيفز الدارسني للقراءة وحب يعترب حمتوى 
اإلستطالع والقيام بتأدية واجباته. لذلك ينبغي أن يكون أسلوب لغة 

 املادة التعليمية املستخدم جذااب واضحا ختاطيبا.
 تنظيم وضع حمتوى املادة التعليمية  .5

 . ةيتعلق العنصر جبودة تنظيم حمتوى املادة التعليمية صفحة صفح
 الصورة الواضحة .6

وجود الصور املوضحة جتعل املادة التعليمية جذابة تساعد الدارسني  
 علي فهم حمتوى املادة بسهولة.

 كمال حمتوى املادة التعليمية .7
يكون احملتوى كامال إذا كانت املادة التعليمية تشمل على املادة األساسية، 

 واملادة املصاحبة، واإلختبارات للتقومي.
فعند إعداد مادة اللغة العربية لغري الناطقني هبا تري الباحثة أن حمور 
اإلهتمام ينبغي أن يكون يف العنصرين األول على التوايل. إذ يغفل كثري 
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من معّد هذين اجلانبني وخصيصا يف مناسبة األساس العلمي ابلقيم اليت 
جتري للمجتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه، كذلك يف القدر 
املضمون يف الكتاب مع مراعاة األهداف والفكرة املصممة اليت يبين عليها 
إعداد مادة اللغة العربية التعليمية. وكل ذلك ابلطبع، أصبح حمور االهتمام 
مع عدم عدم اإلمهال عن العناصر األخرى اليت تشكل عناصر الكتاب 

 اجليد ابستيفائها كلها.
 بيةاملبحث الثاين : التعليم اللغة العر 

 مفهوم التعليم  .5
والعلم هو جمموعة من احلقائق  11كلمة " التعليم" من "العلم".

آمن هبا وطبقها جربة، فواملعلومات والقيم، وصل إليها العقل البشري ابلتفكري والت
 21فالتعليم إذن عملية نقل املعلومات اجملموعة من املعلم إىل املتعلم.21ىف حياته.

لناس الفرد واجملتمع ألن التعليم يرشد ا التعليم هو شئ ضرورى ىف حياة
من اجلهل اىل املعرفة والعلوم الكثرية ىف هذه احلياة, ال يستطيع الناس أن يعيش 
بدون التعليم, كما يفعل الناس العمل البد بعلم وكثيلر من العلوم جتد من التعلم 

هو  لتعليمإما العلوم الدنيوية واألخراوية, كما هو املعروف أن إحدى من أغراض ا
 22إحادة املعرفة.

                                                           

( ص: 1166) بريوت : دار الفكر،50ل ان العرب، اجلزء أبوا الفضل مجال الدين، حممد ابن مكرم بن منظور، 19
111 

 .21( ص: 1166)مصر، دار املعارف،  املوجة الفين ملخدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 20

70Hisyam Zaini dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: IAIN Sunan 

Kalijaga, 7117), hlm: 22. 

(، 2111، )ابتو سنجكار: جامعة حممود يونوس اإلسالمية احلكومية. طرق التعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفى، 22
 . 12ص: 
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التعليم هو عامل من عوامل الرتبية وينحصر ىف إيصال املعلومات إىل ذهن 
الطالب وصك حوافظ النشئ مبسائل الفنون والعلوم. ويشمل عوامله على املعلم 

 23.أى الذى خيتار املعلومات املالئمة للمتعلم أو الطالب, واملعلومات أو املادة
 ."التعلم"الذي أصبح فيما بعد شكل الفعل  "التعليم"التعلم أييت من كلمة 

رايل تعلم جوانب معقدة من النشاط البشري، وأنه ال ميكن تفسريزها بشكل كامل 
والغرض من التعلم هو جمرد نتاج للتفاعل بني التنمية املستدامة وجتربة  .مع التفاصيل

 التعلم هو جهد واع من مدرس لتعليم الطالبيف معىن أكثر تعقيدا، وجوهر  .احلياة
من أجل حتقيق األهداف  (التفاعل املباشر للطالب مع التقاه التعلم األخرى

 .24املرجوة
وقيل أيضا, أن اللغة هى جزء من حياة االنسان ىف العامل, الىت تلعب دورا 

ع اخلرين. مهاما ىف احلياة اإلجتماعية. وأصبحت اللغة الوسيلة لالتصال بني األفراد 
واللغة تستخدم الرمز من إئتالف وحداث الكالم الصغريي لتشكيل الكلمات الىت 
هلا معىن. واللغة تستخدم الرمز من إئتالف وحداث الكالم الصغرى لتضكيل 
الكلملت الىت هلامعىن. واللفظ تربط إرطباطا وثيقا عند أعلى وظائف االدراك البشري 

 25ة مسيت بنظام الرمز من صوت حتدث وتسمع.الذى ال ميلكها احليولن. فاللغ

" املعلومات من العلوم، وقال دمار محليك يف  ،ويقصد ابلتعليم هو ايصال
كتابه "املنهاج يف التعليم" : أبن التعليم هو جمموعة العناصر املنظمة من اإلنسان 
                                                           

 . 31(، ص 2112، اجلز األول "ج" )مطبعة دار السامل، كونتور، الرتبية والتعليم، حممود يونس23
24Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progesif (Jakarta : Kencana Premada 

media group, 7101) hlm 02. 
توزيع، ، الطبة األول ) الرايض : دار السامل للنشر والما هيتها وطرائق تدريسها – ، املهارات اللغويةأمحد فؤاد حممود عليان.25

 . 71(، ص : 2113
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يكون و  والنفس واملرافق و االجراءات اليت تتآثر بينها غاية حتقيق األهداف الرتبوية.
األفراد من الطلبة واملدرس والطاقات األخرى مثل عمال املعمل واملرافق األخرى مثل 
الكتب والسبورة والطباشري والصور واألفالم واملسموعة والفيديوا واحلاسوب والعملية 

 26من اجلداول وطريقة ايصال املعلومات وتنفيذ التعليم واالختبار وغريها.

 بيةمفهوم التعليم اللغة العر  .0

تعلم مرتبطه أن كلمة ال، من احلقائق األساسية الىت تفرق بني التعلم والتعليم
ارجية الىت ىف حني أن كلمة التعليم مرتبطة بتنظيم البيئة اخل ،ابلشخص املتعلم نفسه

حتدث فيها عملية التعلم للتلميذ. إن حتديد طبيعة العالقة بني التعلم والتعليم قد 
تعلم م التعليم وبني أمهية لعملية التعلم. لقد عرفت أن اليسهل عليك استعااب مفهو 

يشري اىل التغيريات النمائية الىت حتدث ىف سلوك املتعلم نتيجة تفاعله مع أنواع 
اخلريات التعلمية ىف البيئة. فالتعليم إذن, يرتبط ابلتصميم والتخطيط وإلجراءت, 

مى بقصد تسهيل ظيم املوقف التعلوغري ذلك من عناصر ىف البيئة, يقوم هبا املعلم, لتن
 27عملية.

ية تعلم اللغة العربية وميكن تعريف حماولة لتثقيف الطالب على تعليم اللغة العرب
 28.مع املعلم ميسرا لتنظيم العناصر املختلفة للحصول على اهلدف املراد حتقيقه

                                                           
7, Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 711%,)hlm. 52. 

الفكر،  ، الطبعة الثالثة، ) عمان : دارأساس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي، حممد حممود اخلوالدة27
 . 246(، ص : 2111

7%Azhar Arsyad ,Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya ,(Surabaya: Pustaka 

Pelajar،7112), hlm. 75. 
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 بناء ىفتعليم اللغة العربية هى عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير 
قدرة اللغة العربية إجيابيا كانت أم سلبيا وتنشئه مبوقف إجياىب وهو اللغة العربية 
الفصحاء. من قدرة اللغة العربية اإلجياىب هى القدرة على التكلم شفاواي أم كتابة. 
ومن شفواي هى القدرة على التكلم مع اآلخرين ابللغة العربية. وأمل كتابة هو القدرة 

وقدرة اللغة السلبية هى القدرة على فهم كالم اآلخرين وقدرة على  على اإلنشاء.
فهم القران. أن قدرة اللغة العربية واملوافقة اإلجابية هى من أمهها لفهم القران الكرمي 

 21واحلديث النبوى والكتب األخرى املتعلقة ابإلسالم املكتوبة ابلعربية.

ملية ذو لومات واملفهومات، هي عوتعليم العربية هو حماولة لتزويد الطلبة املع
وأعطى وينا سنجااي تعريفا  31اجتاهتني أوهلا التعليم من املدرس والتعلم من الطلبة.

للتعليم أبنه عملية تنظيم البيئة املوجهة لتغيري مواقف الطلبة إىل أحسن مبا ميلكه 
 31الطلبة من االمكانيات.

لق نظام البيئة ، والتعلم هو خيكون التعليم بني العمليتني مها التعليم والتعلم
ميكن تكوين عملية التعلم فيها. ويتكون هذا النظام من العناصر املتآثرة، وهي 

النمطية املرجوة واملادة املدروسة وتفاعل الطلبة واملرافق وأدوات التعليم األهداف 
 32اجلاهزة.

                                                           

(، 2111، )ابتو سنجكار: جامعة حممود يونوس اإلسالمية احلكومية. طرق التعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفى، 21
 . 54ص: 

21Segal, Saeful, Konsep dan Makna Pembelajaran(Bandung:  Al-Pabeta,7112), hlm. ,0. 

20 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

(Jakarta: Kencana, 711,)hlm. 22-2% 

27HLMasibun dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar(Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 7110) ,hlm.2 



70 
 

 

 ويف33ويقصد ابلتعليم أبنه عملية تغري املواقف حسب اخلربات والتجاريب.
 اجرائها توجد مخسة عناصر مرتابطة وهي :

 أهخداف تعليم اللغة العربية .أ

وهي أهم العناصر يف عملية التعلم والتعليم ولذلك ال بد من حتديد األهداف 
 الواضحة قبل بداية التعليم ملعرفة مدى جناح التعليم بعده.

عرب يإن الغرض األساسي من تعليم اللغة العربية هو أن يستطيع الطالب أن 
عن نفسه تعبريا كامال صحيحا ابلسان أو القلم وأن يفهم ما يقرأ أو ما يسمع, وأن 

 34يشارك ىف التفكري فيما حوله بقدرما تسمع به سنة ومواهب.

 املادة الخدراسية .ب

وهي تقدم 35واملادة هو جمموعة احملتوايت الدراسية يف عملية التعلم والتعليم.
داف املنهج املستخدم به يتجه الطلبة حنو األهللطلبة أثناء التعليم مستندا إىل 

 الدراسية.

املواد الدراسية هي جمموعة احملتوى من املعلومات الىت يقع اإلختيار وقد مّت 
تنظيمها اثناء الدرسية.ليس من املعقـول يف أية املواد  الدرسيةأن تقـدم املـادة الدرسية 

أّلف  ب مع خصائص الدارسني الذيندفعـة واحدة ، وإمنـا يتّم تقدميها بتدرج يتناس
                                                           

22Syaiful Bahri DjamardanAswan Zein ،Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta,022,).hlm: 00 

 . 17(، ص : 2113، الطبعة األوىل ) الرايض : مكتبة النوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب، 34
25 W. Gulo ،Strategi Belajar(Jakarta: Grasindo 7117) ،hlm.2. 
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الكتاب هلم، وكذلك مع طبيعـة املـادة اللغوية املقدمـة.من انحية احملتوى اللغـوي تستند 
 36املواد  الدرسية على قائمـة مفـردات خمتارة، وعلى نظـرة خاصـة يف تناول الرتاكيب.

 طريقة التعليم .ج

ن التعليم املدرس اجليد ال يضمالطريقة هي وسيلة لتحصيل جناح التعليم، وإن 
 والطريقة يف إطار هذهالناجح دون استخدام الطريقة املناسبة أبحوال الطلبة.

التعريفات هي اخلطة العامة املستمدة من نظرايت وافرتاضات معينة لتعليم اللغة 
ة علميوتعلمها واليت يتبعها املعلم يف تقدمي املواد اللغوية ويطبقها يف عملية تعليمية ت

 37يف حجرة الدراسة من خالل إجراءات صفية تنطبق عليها.

وستعرض هنا أهم أنواع طرق تعليم اللغة العربية, وهي طرق تعدد واختالف 
( طريقة 1اجتاهات ومداخل تدريس اللغات األجنبية, ومن أهم هذه الطرق : )

لسمعية ( طريقة ا4( طريقة القراءة, )3( طريقة املباشرة, )2القواعد والرتمجة, )
 38( طريقة التوليفية.5الشفهية, )

 

 

 
                                                           

 . 56(، ص : 1163)بريوت، خّياط: منهج يف تعليم اللغة العربيةداود عطية عبده، 36
(، ص 2111)القاهرة ، دار الثاقفة، ، ، تعليم اللغة العربية والرتبية الخدينيةمصطفى رسالن، حممود رشدى خاطر، 37

:71 . 
عة املعارف ، )الرايض، مطبطرائق تخدريس اللغة العربية لغريالنلطيقني هباحممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة، 38

 .71(، ص : 2113اجلديدة، 
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 وسائ  التعليم .د

وإهنا ضرورية غاية 31وسيلة التعليم هي األدوات اليت تساند املدرس يف التعليم.
 الوصول إىل األهداف املطلوبة.

تنقسم الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت تعتمد عليها إىل الوسائل 
والوسائل السمعية البصرية (، Visual Aids)والوسائل البصرية  (،Audio Aids)السمعية 

(Audio-visualAids.)  وتنقسم من حيث طريقة عرضها أو استخدامها يف عملية
واليت ال تعرض  (Projectedaids)التعليم إىل الوسائل اليت تعرض بواسطة جهاز العرض 

 41(.Projectedaids-Non)بواسطة جهاز العرض 

 التقومي .ه

التقومي هو الوسيلة الىت ميكن بواسطتها حتديد مدى جناح املنهج ىف حتقيق ما 
وضع من أجله, والتقومي عملية تشخيصية عالجلية وقائية, وتتضح عملية التشخيص 
ىف حتديد نواحى القوة ونواحى الضعف ىف أى برانمج تعليمي, وحماولة تعرف 

 41األسباب الكامنة وراء جانىب القوة أو الضعف.
                                                           

22Dirjen pembinaan Kelembagaan Agama Islam,Metodik Khusus Pengajaran(Jakarta: 

Depag, 02%0),hlm. 21 

املعارف،    رة، دار)القاهسيكولوجية الوسائ  التعليمية ووسائ  تخدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 40
 . 17(، ص : 2111

(، ص 2111)القاهرة ، دار الثاقفة، ، ، تعليم اللغة العربية والرتبية الخدينية، مصطفى رسالنحممود رشدى خاطر، 41
 :78 . 
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هناك مسات وحصائص البد أن تتفر ىف أى برانمج تقوميى لكى حيقق الفائدة 
( التكامل 3( االستمرار )2( الشمول )1املرجوة, من هذه اخلصائص ما يلى : )

 42( اقتصادية التقومي.7( ارتباط التقومي ابألهداف )6( الدمقراطية )5( التنوع )4)

بة ومنائهم يعرف مدى تطور الطل وال بد من وجود التقومي يف التعليم مطلقا به
للوصول إىل األهداف احملدودة يف املنهج. وذلك لتحقيق املهارات اللغوية لدي 

 الطلبة من مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

خدل  ال ياقيامل:   لثاملبحث الثا  

 مفهوم األساس ال ياقي .أ
يعرف نور هادي وأكوس أبن املدخل السياقي فكرة التعليم اليت يربط هبا املعلم 
بني املواد التعليمية واحلالة الواقعية لدي الطالب، وليت هبا يشجعهم علي أن يربطوا 

 بني املعرفة اليت قد درسوها وتطبيقها يف حياهتم اليومية، وينال الطالب معرفتهم، 
 ال ياقىنشأة التعلم والتعليم  .ب

أن أمهية املدخل ىف عملية املدخل السياقي ىف عملية التعليم والتعلم يبعث من 
الظاهرة اليت تدل على أن معظم الدارسني اليستطيعون أن جيعلوا العالقة بني ما 
تعلموه وتطبيقه ىف احلياة الواقعية. والسبب هو أن تعلم مازال احلفظ متتالية 

قف لذي يساعد الدارسني ىف تطبيق ما عرفوه ىف املو املوضوعات دون الفهم العميق ا
 اجلديدة ىف حياهتم الواقعة. 

                                                           

 . 112(، ص : 2112)القاهرة، األجنلو املصرية: ، أسس بناء املناهج وتنظيماهتا، حلمى الوكيل، حممد الفىت42
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 التعليم السياقي )السياقي التعليم والتعلم(هو مفهوم التعلم اليت تساعد املعلمني
ربط بني املواد اليت يتم تدريسها مع العامل احلقيقي احلاالت الطالب وتشجيع الطالب 

 تنطوي عرفة اليت ميلكها التطبيق يف حياهتم اليومية، واليتعلى إجراء اتصاالت بني امل
البنائية )البنائية(، اطلب  :على سبعة عناصر رئيسية التعلم الفعال، وهي

)استجواب(، والعثور على )استفسار(، وتعلم اجملتمع )جمتمع التعلم(، والنمذجة 
 43)النمذجة(، والتقييم الفعلي )التقييم أصيل(.

من املعروف أن تطبيق مدخل التعلم  والتعليم السياقى قد بدأ ىف أمريكا بعد 
النظرية ىف املنهج وعلم  John Deweyأن قدم اخلبري الرتبوي التقليدي يوحنا دوى 

م.  وفلسفة التعلم  1116طريقة التعليم الىت تتعلق خبربات الدارسني وميوهلم ىف سنة 
 ليوحنا دوى.  progressivismeهب التقدميي والتعليم السياقى ترجع  إىل املذ

أن الوعي من أمهية املدخل السياقي ىف عملية التعلم والتعلم من الظواهر تد 
على أن أكثر من املتعلم ال يستطيعون أن جيعلوا العالقة بني ماتعلموه وتطبيقه ىف 

ضوعات دون و احلياة الواقعة. والسبب هذا ألن التعليم مازال يقدم احلفظ ومتتالية امل
 الفهم العميق الذي يساعد التالميذ ىف تطبيق ما عرفوه ىف املواقف اجلديدة ىف حياهتم

الواقعة. وهلذا جوهر الرأي أن املتعلم يتعلم جيدا إذا كان ما يتعلمه له عالقة بينه وبني 
 ماقد علم فيما سبق, وأنه اعتربت عملية التعليم عملية انتاجية إذا كان اشرتك املتعلم

 44اشرتاكا نشيطا ىف عملية التعليم ىف املدرسة.
                                                           

72Ibnu Setiawan, Contextual, Teaching and Learning (Bandung:Mizan Learning Center, 

7112), hlm: 27. 
44Ahmad Fuad Effendy،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat،7115) hlm 

052 
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وأما الفرق بني املدخل التعلم والتعليم السياقي واملدخل التعليم التقليدي، كما 
 يلي:

 الفرق بني التعليم ال ياقي مع التعليم التقليخدية:  5. 0جخدول 
 التقليخدي ال ياقي منرة
اختيار املعلومات بناء على   .1

 احتياجات الطالب
حتديد املعلومات االنتخاابت يتم 

 من قبل املعلم
ويشارك الطالب بنشاط يف   .2

 عملية التعليم
طالب تتلقى املعلومات بشكل 

 سليب
 /ويرتبط التعليم مع واقع احلياة   .3

 املشاكل اليت حماكاة
 

 التعلم هو جمردة للغاية والنظري

معلومات املنتسبني دائما مع العلم   .4
 الطالبأن مت متلكها من قبل 

توفري املعلومات للطالب ترتاكم 
 الوقت الالزم

منيل إىل الرتكيز على جمال واحد  متيل إىل دمج جماالت متعددة  .5
 )االنضباط(معينة

يستخدم الطالب وقت الدراسة   .6
الكتشاف ومناقشة والتفكري 
النقدي، أو العمل على تنفيذ 
املشروع وحل مشكلة )من خالل 

 العمل االجتماعي(

 الوقت يف تعليم تستخدم يفطالب 
الغالب للعمل على املهمة كتاب، 
واالستماع قريبا احملاضرات، وملء 
ممارسة شاقة )من خالل العمل 

 الفردي(
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 يتم بناؤها السلوكيات على العادة مت بناء السلوك على الوعي الذايت  .7
املهارات اليت يتم تنميتها على   .8

 أساس من التفاهم
ى تنميتها علاملهارات اليت يتم 

 أساس من ممارسة
هدية من السلوك اجليد هو الرضا   .1

 عن النفس
هدية من السلوك اجليد هو جماملة 

 أو قيمة بطاقات التقرير
والطالب ال تفعل شيئا ألنه ال   .11

 شعوراي أنه من اخلطأ وتضر
الطالب ال تفعل أي شيء عن 

 اخلوف من العقاب
حسن السري والسلوك على أساس   .11

 الذاتيةالدوافع 
 السلوك اجليد من التحفيز اخلارجي

حيدث التعليم يف خمتلف األماكن،   .12
 والسياقات وإعدادات

تعليم حيدث يف الفصول الدراسية 
 فقط

خمرجات التعلم للقياس من خالل   .13
 .تنفيذ التقييم احلقيقي

 يتم تقييم نتائج التعليم من خالل
األنشطة األكادميية يف شكل 

 .مسابقة /امتحان  /اختبار 
 

 املبادئ ال بعة ملخدل  التعلم والتعليم ال ياقى وتطبيقها دال  الفص  .ج
 : 45هناك اجلوانب الرئيسية للمدخل السياقى وهي

 (Constructivisme)البنائية  .0

                                                           
75 Trianto, Mendesign Pembelajaran Kontekstual  (Contextualteachlmingandlearning) di 

kelas. (Jakarta; Cerdas Pustaka،711%) hlm2 
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املدخل السياقي هو حجر الزاوية يف التفكري، واملعرفة اليت بناها قليال رجل  
 46وليس بشكل مفاجئ.)ضيقة(فشيئا، عززت النتيجة من خالل سياق حمدو

البنائية هو حجر الزاوية يعتقدون السياقي، واليت تؤكد أن التعلم ال حيفظون 
فقط، اسرتجاع املعرفة وإمنا هو عملية تعلم فيها الطالب أنفسهم عقليا يساعد نشطة 

 لبناء املعرفة، واليت تقوم على معرفة هيكلها.

, ترى النظرية البنائية أنه البد للمتعلم أن جيدوا وحيولوا األخبار املعقدة أبنفسهم 
وأن تفحصوا األخبار اجلديدة ابألنظمة السابقة املوجودة فيهم وأن يفحصوها إذا  

 كانت تلك األنظمة ال تناسب لألخبار اجلديدة. 

اد األشياء جيالزم على املتعلم أن يسعي ويبذلوا جهودهم ىف حل املشكالت وا
ألنفسهم أبنفسهم حيت يفهم فهما جيدا ويستطيعوا تطبيق ماتعلموه ىف اجملاالت 

( وفيوتسكي Piagetاألخرى. وتطورت هذه النظرية من أعمال فيجوت)
(Vyogotsky)  ونظرايت عملية األخبار والنظرية النفسية الرتبوية, مثل نظرية برونر

(Bruner).وية هي أن املدرس ليس معلما جمردا نفسه وأهم املبادئ النفسية الرتب
لتالميذه بل هو كالوسائل املناسب لتوسيع أفكار التالميذ, حىت يستطيعوا لبناء 

 املعارف أبنفسهم. 

يكون هذا اجلانب أساسا فلسفيا للمدخل السياقى الذي يؤكد على أن العلوم 
ليست جمموعة من الواقع أو األفكار أو القواعد اجلاهزة حلفظها. بل الزم للمتعلم أن 
                                                           

46 Suryanti dkk, Model-model Pembelajaran Inovatif (Surabaya: UNESA University Press, 

711%) hlm : 2. 
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يبنيها من خالل اخلربات الواقعة. وهذا النوع من التعلم يعود على املتعلم حلل 
 كاراي. املشكالت, وبناء املفاهيم فعليا وابت

 (Questioning) ستجواب. اال2
أن املتعلم من خالل االستجواب حيث املتعلم على معرفة األشياء ويوجههم 

تعلم القائم على الإىل احلصول على املفاهيم ويساعد املعلم ىف معرفة كفاءة املتعلم. 
(مجع املعلومات، 1 :آخر يسأل املفيد .التحقيق هو اسرتاتيجية رئيسية يف السياق

( حتديد مدى فضول 4( توليد استجابة للطالب، 3( استكشاف فهم الطالب، 2
( يركز االهتمام 6( معرفة األشياء اليت هي معروفة ابلفعل للطالب، 5الطالب، 

( املزيد من األسئلة من الطالب، لتحديث 7على شيء املنشودة أاثر املعلمني، 
ة تبدأ املعرفة اليت لديها الطلب وبذا نعرف أبن تعليم هذا اجلانب أن .معارف الطالب
 دائما ابلسؤال.

 (Inquiry). اإلستعالم 3
حيث هذا اجلانب املتعلمني على التعلم من خالل األساليب العلمية, وبه 
يستطيع املعلم أن يالحظ موضوعا ما يقدم األسئلة لفهم ذلك املوضوع, مث حياول 

ا وأييت أخريا بة مث يقوم بتحليلهأن يعطي اإلجابة, ويبحث عن البياانت لتقومي اإلجا
 ابخلالصة. 

 (Learning Community). التعلم اجلماعي 4
يقرتح هذا اجلانب على أن تكون املفاهيم  مأخوذة من املشاركة مع اآلخرين 
خارج الفصل أو داخلة. وظهر هذا النشاط ىف تعلم خالل املناقشة بني املتعلمني أو 

 واجلمل.اجملموعة متنوعة األعضاء 
  (Modelling)متثيل   .5



21 
 

 

أن التعلم هبذا اجلانب يتجه إىل أن التعليم عن املهارة أو معرفة معينة يتبعها 
النموذج الذي يقلده املتعلمون. وليس املعلم  منوذجا وحيدا ىف التعلم, بل يستطيع 

 املدرس أن أيخذ النموذج أو املثال من اآلخرين مثل اخلرباء أو اصدقاته.
 (Reflection) اإلنعكاس .6

وهو نشاط يقوم به املعلم واملتعلمون ىف هناية الدراسة. والطالب يطالعون 
ويستجيبون جلميع الواقع أو األنشطة الواقعةحول عملية التعليم بل يعطون املقرتحات 

 لتحسني التعليم.
 (Evaluation)التقومي  . 7

علم تطور توهو عملية مجع البياانت اليت تقدم التصورات واألخبار عن 
الطالب، وليس جمرد التقييم للنتيجة من التعلم. ويستطيع املدرس استخدام عدة 
وسائل للتقييم، منها املقابلة واملناقشة أو اجملادلة واملسرحية واإلنشاء أو التعبري 

 وبورتوفوليو أو تقرير الوظيفة الشفهي أو التحريري وغريها.

لصائص املخدل  ال ياقي د.   

املدخل السياقي هي كما يلي:هناك خصائص   

 أن يكون الطالب يف عملية التعليمية يربط بينه  واألخرى ارتباطا ذا معين. (1
 أن يكون الطالب يعمل األنشطة اهلامة. (2
 أن يكون الطالب ينظم تعلمه بنفسه. (3
 أن يكون الطالب يتعاون مع غريه من الطالب يف عملية التعليمية. (4
 وإبداعيا.أن يكون الطالب يفكر انتقاداي  (5
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 يعترب التعليم تربية لشخصية الطالب. (6
 .(High Standart)اهلدف الرئيسي يف التعلم هو املستوي العايل  (7
 أن تستعمل التقومي  األصل. (8
 أساليب املخدل  ال ياقيه. 

عند نظرية الفهم، بني أبن أساليب فعالية اسرتاجتية تعليم السياقي موقع عند  
 Center of Occupational(Cord)كفاءة املعلم ىف تطبيق املدخل السياقي. وكما فسر  

research and Development  :47أما أساليب تعليم مدخل السياقي مما يلي 
 (Relating)العالقة      .1

 ل السياقي يعين تعلق ابخلربة الواقعية.عملية التعلم املدخ
 (Experiencing)اخلربة  .2

عملية التعلم املدخل السياقى يعين حيتاج على الطلبة إلكتساب اخلربة 
 العلمية من خالل اكتشاف.

 (Applying)التطبيق  .3
 عملية التعليم املدخل السياقي يعين التعلم ابلتطبيق ليس ابلتحفيظ

 فحسب.
 (Cooperating) اإلشرتاك .4

 عملية التعلم املدخل السياقي يعىن يتبادل األخبار واخلربة أو االتصال. 
 (Transfering) التحول .5

                                                           
47John Afifi, Inovasi- Inovasi Kreatif Manajemen Kelas dan Pengajaran Efektif, 

(Jogjakarta, Diva Press, 7107), hlm 02, 
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عملية التعلم ىف السياقي يعىن تركز على قدرة الطلبة لتحويل املعارف 
 واألساليب ىف املدخل السياقي هي عملية التعليمواملهارات الذي قد متلكه.

 .ما اسرتاجتية من إعطاء املعلوماتملعلم أكثر اهتماتركز على الطلبة، وا

 املبحث الرابع: مهارة القراءة 

 مفهوم مهارة القراءة .أ
إن القراءة ليست مهارة آلية ببسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسة ضيقية، إهنا أساسا 

عملية ذهنية  أتملية. القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرمز املكتوبة  
 )احلرف واحلركات والضوابط( إىل معان مقروءة )مصوتية / صامتة( مفهومة 

 أهخداف تعليم القراءة .ب
 لعام يف تعليم القراءة أن يكون املتعلم قادرا على قراءة العربية صحيحا وسليما،اهلدف ا

 واهلدف اخلاص هو:
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف  .1

 اللغة العربية.
أن يتمكن من استنتاج املعىن مباشرة من الصحيفة املطبوعة وإدراك تغيري  .2

 الرتكيب.املعين بتغيري 
 أن يتمكن من القراءة اجلهرية بنطق فصيح. .3
أن يتعرف على معاىن املفردات من معاىن السياقي والقدرة على تفريق  .4

 مفردات احلديث ومفردات الكتابة.
 أن يفهم معاىن اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعين اليت ترتبط بينها. .5
 غة وصرفها.أن يقرأ بفهم وانطالقا دون تعوق ذلك قواعد الل .6
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أن يفهم اإلفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة  .7
 الرئيسة.

 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل واحدة منهما. .8
أن يقرأ بطالقة دون اإلستعانة ابملعجم أو القوائم املفردات املرتمجة إىل  .1

 اللغتني.
 إىل قراءة األدب والتاريخ أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة .11

والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعاىن 
 وارطبات القراءة الواسعة ابلثقافة العربية.

 ج. أنواع القراءة
 تشتمل القراءة األنواع األتية : 

 القراءة الصامتة (1
بة املعاين املناس القراءة الصامتة هي استقبال الرمز املطبوعة، وإعطائها

املتكاملة يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعلها ابملعاين اجلديدة املقروءة، 
ومتتثل القراءة الصامتة  48وتكوين خربات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.

حل رموز املكتوبة، وفهم معانيها بسهولة ودقة وال دخل للصوت فيها، وكما رؤية 
 عرفته دون حاجة لنطق امسه، كذالك رؤية الكلمة املكتوبة.الشيئ كافية مل

 
 
 

                                                           
 131-121(، ص: 1112)الرايض: دار املسلم،  املهارات اللغوية، أمحد فؤاد حمحود عليان، 48
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 القراءة اجلهرية (2
القراءة اجلهرية تشتمل ما يف القراءة الصامتة، مثل جتريك بصري الرموز الكتابية، 
وإدراك العقلي ملدلوالهتا معانيها، إال أن تزيد عليها ابلتعبري الشفهي عن هذه املدلوالت 

 41الكلمات واجلهر هبا. والقراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة.واملعاين، ابلنطق 
 د. املواد التعليمية ملهارة القراءة

 خصائص مواد القراءة -1
الختتلف خصائص مادة القراءة عن مادة اإلستماع، فكل منها هلا مقومات   

 وصفات تناسب مع اهلدف السلوكي الذي يرمي إليه املتعلم واملعلم.
اهلدف احلفظ وتذكر كل التفاصيل اختيار مادة القراءة حبيث حتتوي على فإن كان  .أ

 شرح واف لكل فكرة جديدة وترابط منطقي يساعد لتذكرها.
وإن كان اهلدف استخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها فللمعلم أن خيتار مادة   .ب

 اللغوية تساعد فيها التفاصيل الثانوية على الرتكيز يف األفكار الرئيسية.
وإن كان اهلدف معرفة احملتوى العام لإلستيعاب والفهم يتم اختيار املادة حبيث  .ح

حتتوي على بعض العبارات والكلمات اليت مل أيلفها القارئ، ولكنه يستطيع فهم 
 معانيها من السياق اللغوي.

 التيار مواد القراءة -0

اطقني بلغات أخرى العربية للنينبغي عند اختيار مادة القراءة ابلعربية يف برانمج اللغة 
 51مراعاة الشروط التالية:

                                                           
 86م( ص: 1117، )بريوت: دار الفكر 21ط.طرق تخدريس اللغة العربية، جودت الركايب،  41
 182رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه ) مصر: جامعة املنصورة ( ص:  50
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أن تكون ابللغة العربية الفصحي اي أن الحتتوي على كلمات من هلجة خاصة  .أ
 أو عامية عربية معينة.

 أن تالئم اهتمامان الدارسني وميوهلم وأعمارهم،   .ب
دون يج. أن حيتوي النص على مفردات مرتبطة ابهتمامات الطالب وأعماهلم اليت ير 

 تعلم اللغة العربية من أجلها
د. أن يبين لدى الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم منط الثقايف اإلسالمي معني 
دون أن يتعارض مع قيم الطالب، إال ىف احلاالت اليت تتعارض فيها هذه القيم 

 مع الثقافة اإلسالمية.
مبا درسوه  وعها. فيبدأه. أن يرتج النص للطالب من حيث املفردات والرتاكيب والن

 شفهيا، وما يستطيعون استعماله يف مواقف اإلتصال مث ينتقل هبم ما هو جديد.
 ه. طريقة تعليم القراءة

خلص على أمحد مدكور مجيع الطرائق اليت استخدمت يف تعليم القراءة اىل 
 51طريقتني اساسيتني، مها:

 الطريقة الرتكيبية -1
حلروف اهلجائية اجلزئيات كالبدء بتعليم ا الطريقة الرتكيبية هي تبدأ بتعليم

أبمسائها أو أبصواهتا مث تنتقل اىل تعليم املقاطع والكلمات واجلملة اليت 
 تتألف منها، وهناك طريقتان :

 الطريقة اهلجئية:  (أ
ويطلق علي هذه الطريقة خطأ )طريقة األجبدية( وهي تقوم على تعليم 

اىل -اثء -اتء-ابء -ب ) ألفالطفل احلروف اهلجائية أبمسائها ابلرتتي
 ايء( قراءة وكتابة.

 الطريقة الصوتية :   (ب
                                                           

 182، ) مصر: جامعة املنصورة( ص: تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي امحد طعيمة،  51
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تبدأ هذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائها حبيث 
ات ع( مث ينطق ابلكلم-ر-ينطق حبروف الكلمات أوال على اإلنفراد، )ز

 موصولة  احلروف دفعة واحدة، وهو يتدرج يف ذلك.
 الطريقة التحليلية -2

وهي تبدأ بتعليم وحدات ميكن جتزيئها إىل أجزاء أو عناصري أصغر، فإذا 
بدأت الطريقة ابلكلمات فإنه ميكن ردها إىل أحرف وأصوات. وعلى 
ذلك ميكن وضعها موضع التحليل. وابلنسبة هلذا البحث يعين تعليم 
القراءة على أساس اجتاه التعليم والتعلم السياقي، فيمكن أن يسري 

تعليم القراءة على إجراءات تعليم القراءة الىت طورها فلود و  املدرس يف
وهذه اإلجراءات تتكون من مثن   1181.52(Flood & Lapp)الّف 

 خطوات، وهي ابلتفصيل:
. هناك ثالث أنشطة يقوم هبا املدرس  اإلستعداداخلطوة األوىل :  (1

، ونشاط ما (pre-reading)يف هذه اخلطوة وهي نشاط قبل القراءة 
 anticipation or)ونشاط التوقع أو التنبؤ (، pre-viewing)قبل النظر

prediction .) ويهدف نشاط ما قبل القراءة إىل تنشيط ماعرفه
الطالب من املواد التعليمية اليت تتعلق ابملواد اليت سيستخدموهنا 
وإاثرة نشاطهم الفكري وبعث شوقهم إىل مايقرئون. ويستهدف 

يت ريض الطالب بتقدمي هلم خلفيات املعرفة النشاط ما قبل النظر حت
 تتعلق ابملوضوع املدروس.

ومن املعروف أن  تطوير املفردات أو الكلمات.اخلطوة الثانية:  (2
للكلمات معين وصيغة وتوزيعا. فإذا قدم املدرس كلمة جديدة 
                                                           

 .عبد املطالب. تطوير مادة القراءة يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوي يف ضوء اجتاه التعليم علي السياقي 52 
 151ص:  2115، 1العدد . السنة الثالثة، جملة الخدراسة اإلسالمية
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للطالب فالبد من تعليمه معناها وصيغاهتا واستعماهلا. وهذا ليفهم 
 ما عميقا.الطالب النص فه

هو أن يفهم و ، فهم تركيب النص القراين استعماهلااخلطوة الثالثة :  (3
 الطالب 

. ومن إحدى حماوالت لتحسني قدرة تقدمي األسئلةاخلطوة الرابعة :  (4
الطالب على فهم النص القراين وسراعتهم فيها، وهي تقدمي األسئلة 
عن احملتوى املقروء. ويف هذه اخلطوة ينبغي على املدرس أن جيعل 

 األسئلة ويقدمها أمام الطالب يف فصل الدراسة. 
عملية اإلعالم )( وهم حيددون ما يعرفونه وما اخلطوة اخلامسة : (5

 حيتاجون إليه من اإلعالم. 
التلخيص . إنه ميكن أن يفهم الطالب النصوص اخلطوة السادسة :  (6

 املقروءة عن طريق ثالثة أنشطة وهي: 
 تركيز إهتمامهم على نص املقروء  (أ
 كتابة املعلومات من النص أبلفاظ جديدة     (ب

 ج(   ربط املعلومات املأخوذة من النص مبعرفتهم السابقة.
أخذ املالحظة. أن يكتب الطالب تعليقا أو اخلطوة السابعة :  (7

 تفسريا موجزا عن النص املقروء.
القراءة احلرة. أن خيتار الطالب النصوص املقروءة  اخلطوة الثامنة : (8

اليت يرغبون فيها.
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 الباب الثالث

 منهجية البحث                                     

 مخدل  البحث ومنهجه .أ
 Researh( R&Dهذا البحث من نوع البحث التطويري، ومنوذج التطويري )

and Development   واستخدامت الباحثة شكل البحث الذي يقّدمه سوكيونو وهو
عني على نتائج موهذه طريقة البحث املستخدمة للحصول  Borg And Gallتبين من 

وأما الدخل فتستخدم الباحثة املدخل الكيفي الكّمي. اختبار  53و جتربة فعالة.
نو ألن اخلطوة مما لسوجيو   Researh and Development( R&Dمنودج التطويري )

أدى إىل تطوير هذا النمودج هو بسيط وتوفري سهولة يف تطوير وسائل التعليمية. 
لسكيونو الذي يتبين   Researh and Development( R&D)مميزات منوذج التطويري 

(قادر على إنتاج منتج الذي بصحة القيمة العالية، ألن 1: هي borg and gall  من
( قادر على جتديد 2من عملية سلسة التجارب امليدانية والتصديق من اخلرباء، 

 املنتج مع مطالبات احلاضر.
 إجراءات التطوير  .ب

الباحثة  أتيت ، املدخل السياقيعلى أساس  التعليم اللغة العربيةاملادة يف تطوير 
 54راحل ابالختصار كاجلدول التايل:مب

 
 
 
 

                                                           
, (Bandung: Alfabata, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&DSugiyono,  53

7102), Hlm. 712. 

,712hlm,  Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&DSugiyono,  54  
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: منوذج تطوير اللغة العربية التصميم0شك  رقم   

 والبيان عن شكل السابق هو كما يلي:
 حتليل احلاجات واملشكالت (1

املادة التعليمية ملهارة القراءة املستخدمة ىف هذه املدرسة  الباحثة جتري 
القراءة. م مهارة ىف تعليخاصة وخصائص الطلبة ىف هذه املدرسة، وعملية تعليم املادة 

 وتكون هذه اإلجراءات ابملقابلة مع املدرس اللغة العربية.
 مجع املعلومات (2

 منها, تطويرها ىف إليها حتتاج الىت املعلومات الباحثة جتمع املرحلة هذه ىف
 واختيار لقراءة،ا مهارة تعليم ىف التعليمية األهداف وحتديد. الطالب خصائص حتديد
 وحتديد دريباتالت وحتديد املادة، تعليم أساليب وحتديد وتنظيمها، التعليمية املادة

 .القراءة مهارة تعليم ىف التقومي أدوات
 تصميم اإلنتاج (3

حتليل احلاجات 
 واملشكالت

 

تصميم 
 اإلنتاج

 
خلرباءتصديق ا  

 

 تعديل اإلنتاج

 

 التجربة يف امليدان

 

النهائيإنتاج املواد التعليمية   

 مجع البياانت
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ىف هذه املرحلة، ستطوير الباحثة املادة التعليمة ملهارة القراءة على أساس املدخل 
السياقى اعتمادا على خطوات السابقة أو املعلومات احملتصل عليها. مث دليل 
تعليم املادة وأهداف التعليم مهارة القراءة، وعرض املادة، وتطوير أسئلة 

يف  تستخدم الباحثة كتاب املستخدم لتكون معيار التدريبات، وأدوات التقومي.
اختيار املوضوع من النص القراءة. فاختار الباحثة موضوع املطورة هلذا بست 

 ،صلناهنا فمه مما يلي: موضوعات نظرا من سياق الذي توجهوه الطالب يف أاي
 الرحلة إىل فونتيانك، الساعة، أعضاء اجلسم، عيادة الطبيبة.يف احلجرة، 

 تصديق اخلرباء (4
بري اإلنتاج من اختبار املنتجات من خبري املواد تعليم اللغة العربية وخ ميمبعد تص

الوسائل تعليم اللغة العربية عرف الباحثة حتسني تصميم أتّسس على املدخالت 
ري اللغوية وكذلك خبوخبري  القراءةاملواد  موضوعات واالقرتاحات من خبري

 .للتصميم
 تعديل اإلنتاج (5

اء ثة بتحليل مجيع النقاط من مالحظة ثالث اخلرب يف هذه اخلطوات تقوم الباح
من حيث تناسب املادة املعدة بتعليم مادة القراءة بضوء املدخل السياقي مث 

 تصحيح األخطاء وتكمله النقائص فيها.
 التجربة يف امليدان (6

بعد تعديل والتصحيح تطبق الباحثة املواد تعليم املطورة يف عملية التعلمية 
طالبا. مث  21)املبتدئ( مبعهد اخللفاء الراشدين وعدده لطالب فصل األول 

توزع الباحثة االستبانة اليت تتضمن األور املتعلقة ابملواد التعليمية على ضوء 
املدخل السياقي. وتتم هذا التطبيق بتقدمي االختار ملعرفة قدرة الطالب بعد 

 تطيق املواد التعليمية.
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 إنتاج مواد التعليمية  (7
اء ملواد القراءة يف صورهتا النهائية حسب نتائج تصديق ثالث اخلرب تعد الباحثة ا

اتة وتطبيق هذه املواد لعملية التعليم اللغة العربية. وبعدها لنيل البياانت من االستب
 واالختبار.

 جتربة اإلنتاج .ج
ية الطالب يف فعالهتدف هذه التجربة كما ذكرت الباحثة فيما سبق إىل رفع 

 :املدخل السياقي ، وهذه جتربة اإلنتاج حتتوي علىالقراءة على ضوء 
 تصميم التجربة  -5

 إن تصميم التجربة تتكون من ثالثة مراحل هي:
التجربة  مالتجربة الفردية، يف هذه التجربة الفردية ستجرب الباحثة تصمي .أ

لطالب من فصل األول ثالث طالب، الطالب من درجة العليا، الطالب 
 من درجة السفلي )نظرا من اختبار قبلي(.من درجة املتوسط، الطالب 

ة جتربة اجملموعة الصغرية، وجتربة اجملموعة الصغرية ستقوم الباحثة ابلتجرب .ب
 .أفراد أتخذ بطرقية العينة العشوئية 5الطالب وعددهم مع 

خللفاء الراشدين مبعهد ا التجرية امليدانية، ستقوم الباحثة بتجربة امليدانية .ج
ى هو العامل الذي تريد الباحثة أن تقايس أثره عليف فصل املستقل وهذا 

 .طالبا 21املتغري التابع وعددهم حول 

 

 أفراد التجربة -0
 ما يلي:كتاج الباحثة إىل أفراد التجربة،  تقوم الباحثة ابلتجربة وحت
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وعات من موضأفراد التجربة من اخلرباء، اخلبري األول يعين من جمال  .أ
واخلبري  ،ولداان ورغاديناات املاجستري الدكتوراللغة العربية هو املواد 

الدكتور ية هو املواد التعليمعليم اللغة العربية  الثاين يعين من جمال الت
واخلبري الثالث يف جمال تصميم املواد  ،دنيال حلمي املاجستري

نيل تستهدف ل التعليمية وهو الدكتور سالمت دارين املاجستري،
عليم املطورة كتاب التتعليقات عن  التصديق والتقومي واالقرتاحات وال

 .ابملدخل السياقي
، تستهدف لنيل طالبا 21 فراد التجربة من التلميذات، عددهمأ .ب

 القبلي والبعدي. االختبارالباايانت عن نتيجة 
 البياانت واملعلومات -3

 بياانت التطوير .أ
ية لنيل البياانت واملعلومات حول عملاللغة العربية املّدرسة ملادة  (1

 وعما يتعلق بتلميذاهتا.التعليم 
م لنيل البياانت واملعلومات يف تعلي فصل األوليف ال الطالب  (2

اختبار  . وبياانت النتيجة يفيف مهارة القراءةاللغة العربية  خاصة 
 ملطّورة.ا كتاب التعليمقبلى أي نتيجة التالميذ قبل استخدام  

ملدخل ضوء ا على املطورة كتاب التعليماخلرباء لنيل التصديق عن   (3
 .السياقي
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 بيان اإلنتاج .ب
تاب كالبعدي أي نتيجة التالميذ بعد استخدام   االختباربياانت 

لة من ، والبياانت احملصو على ضوء املدخل السياقي املطورة التعليم
 .االستبانة

 البياانت مجع أساليب .د
قابلة، الحظة، واملهو امل البحث هذا يف املستخدمة البياانت أساليب مجع

 .واالختبارال واالستبانة،
 املالحظة -5

تستخدم الباحثة املالحظة جلمع البياانت عن عملية التعليم والتعلم 
 اليت تشمل على املواد التعليمية املستخدمة.

 املقابلة  -0
تستخدم الباحثة هذه املقابلة جلمع البياانت عن املعلومات من  

يم مهارة وعملية تعل مدرس اللغة العربية عن املادة التعليمية املستخدمة
 القراءة وأحوال الطلبة ىف معهد خلفاء الراشدين .

 االستبانة -3
تستخدم الباحثة هذه االستبانة جلمع البياانت عن : معرفة آراء  

اخلرباء ىف عملية التحكيم عن املادة التعليمية املطورة. ومعرفة آراء املدرس 
طورة. هذه التعليمية امل اللغة العربية ىف معهد خلفاء الراشدين عن املادة

االستبانة ستقدم الباحثة اىل اخلبري واملدرس قبل جتريبة املادة التعليمية 
 .املطورة. ومعرفة آراء الطلبة عن املادة التعليمية املطورة بعد تنفيذ التجريبة

 االختبار  -4



75 
 

 

القبلي  ختباراالملقياس قدرة الطلبة، هي  االختبارتستخدم  الباحثة هذه  
ل القبلي الكتشاف كفائة الطلبة ىف مهارة القراءة قب االختباري. والبعد

نتيجة  البعدي هو االختبارتقدمي الباحثة املادة التعليمية املطورة. و 
حتصيل تعليم مهارة القراءة على أساس املدخل السياقى لدى الطلبة 

 بعد جتربة تدريسهم ايملادة التعليمية املطورة.
 التوثيق -5

د البياانت املتعلقة ابملسائل من الرسائل والكتب و اجلرائهي وسيلة طلب 
ولذالك استخدمت الباحثة هذه الطريقة ألخذ  55واجملالت وغريها.

عهد مبالبياانت من مصادر غري بشرية مثل الواثئق عن الظروف احلالية 
التعليم اللغة  ، وعمليةكاملنتان الغربية, املوقع اجلغرايفاخللفاء الراشدين  

عهد مب العربية ابستخدام كتاب املطور علي أساس املدخل السياقي 
 بونتيانك.اخللفاء الراشدين 

أما أدوات الواثئق اليت استخدمتها الباحثة للحصول على البياانت 
 املطلوبة ىف هذا البحث هي كما يلي:

ور حول لصستخدمها الباحثة لنيل البياانت بشكل ا، تآلة التصوير 
 .عملية التعليم القراءة بكتاب التعليم املطورة على أساس املدخل السياقي

 ملعلم.من املقابلة اب ستخدمها الباحثة لنيل البياانتتآلة التسجيل، 

 البياانت  مصادر ه. 

الباحثة  ستخدمتث هي فرد من البحث. إذا إن مصادر البياانت يف البح
ثة املالحظة أما تستخدم الباحأو املقابلة فاملصادر البياانت مستجيب و  االستبانة

                                                           
Metodologi, 2004S. Margono, 55 Penelitian Cet IV ( Jakarta: PT RinekeCipta)  ,Pendidikan

Hal, 206 
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ومصادر البياانت يف هذا البحث  56ملصادر البياانت املادة، احلركة والعمالية.فا
/ ملدرساملدرسة، وا اخلبري من جمال تعليم اللغة العربية، و رئيسيتكون من: 

 .، ونتيجة الطالبالتالميذ املدرسة، و

 البياانت ىف هذا البحث تتكون من :صادر مو 
مدرس اللغة العربية ىف هذه املدرسة. والبياانت احملتصل عليها منهم هي  .1

درسة مبدئية وآراءهم عن املادة التعليمية ملهارة القراءة على أساس 
 املدخلال السياقي الىت طورهتا الباحثة.

 الواثئق املوجودة مثل الكتاب املدرسي املستخدمة.   .2
ة ىف الفصل السابع ىف هذه املدرسة. والبياانت احملتصل عليها من الطلب .3

 الطلبة املطورة ونتيجة االختبار.
ير اخلرباء ىف جمال تعليم اللغة العربية، والبياانت احملتصل عليها هي التقد  .4

 عن املادة التعليمية.
 ز. أسلوب حتلي  البياانت

 اإلحصائى :لتحليل البياانت تستخدم الباحثة التحليل 
 حتليل البينات من املقابلة -1

تقوم الباحثة حبل البياانت من خالل املقابلة بياان وصفيا لتصوير 
 املعلومات واإلرشادات من املدرس.

 حتليل البياانت من االستبانة -2
ري وهي من املدرس واخلب االستبانةتقوم الباحثة حبل البياانت من خالل 

ه رس على تعليم مهارة القراءة واقرتاحاتعن تعليق اخلبري واملد االستبانة
                                                           

(Jakarta: PT. Rineka  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Suharsimi, Arikunto.  5,

Cipta. 7117), Hlm. 012. 
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ومداخالته على مضمون امللدة التعليمية من حيث : أسسها، وتنظيمها،  
واستمرارها، وتتابعها، ونكاملها، ومناسبتها، والنشاطات التعليمية، وإمكانيتها 
للتعليم، وفعاليتها وكذلك تقوميها وما يتعلق ابملدخل السياقى. والطلبة ىف 

سابع حنو املادة التعليمية وصفيا لتصوير آرائهم حنو هذه املادة الفصل ال
التعليمية املطورة وأثرها لتعليم مهارة القراءة بعد أن مت التدريب. وتستخدم 
الباحثة املعيار املعترب لتقومي انتاج التصميم ىف هذا البحث ابستخدام الرموز  

 كما يلى:
 الشرح :

 
 
P للنسبة من مائه = الدرجة 
f جمموعة نتائج الطلبة = 

n عدد الطلبة = 
 ب( استبانة للخبري

 

 الشرح :
P     املعدل أو املئوية = 

∑ 𝑋   اإلجابة على مجيع بنود السؤال = 
∑ 𝑋𝑖  نتيجة اإلجاابت الالزمة على مجيع بنود السؤال = 

تعليمية واالختبار ىف تقومي املادة الوللحصول على نتائج االستبانة  
 :(likert) على أساس املدخل السياقى، تعتمد الباحثة على هذه املوصوفات

 

P =   
𝑓

𝑛
× 0117 

P = 
∑ 𝑋

  ∑ 𝑋𝑖  
× 0117 
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 صفة النتيجة املعدلة درجة التقومي
A 11%-111% ممتاز 
B 71%- 11% جيد جدا 
C 51%-71% جيد 
D 31%-51% مقبول 
E 11%-31% ضعيف 

 حتليل البياانت من االختبار -3
الباحثة بتحليل البياانت من خالل االختبار بطريقة املقارنة  تقوم 

بني نتيجة االختبار القبلى والبعدي من اجملموعة التجربية والضابطة. يعين 
عربية أن تعني فعالية أو أثر املادة التعليمية ىف حتصيل الطلبة ىف تعليم اللغة ال

صائى. التحليل اإلحملهارة القراءة. وتستخدم الباحثة هذه الدراسة أسلوب 
( تستخدم الباحثة level of significantوملعرفة مناسب الداللة أو ذي معىن )

 .t-tesالباحثة 

 

𝑇𝑜 =
𝑀1−𝑀2

√
∑ 𝑥12+∑ 𝑥22

𝑁1+𝑁2−2
(𝑁1+𝑁2)

𝑁1.𝑁2

  

 M1 : املتوسط ىف االختبار البعدي من فصل التجربة

 M2 : املتوسط  ىف االختبار البعدي من فصل ضابط

∑: عدد التنوعي ىف كل النتائج من فصل التجربة 𝑥12 

∑ 𝑥12  :عدد التنوعي ىف كل النتائج من فصل الضابط 
  : 𝑁1  عدد الطلبة يف فصل التجربة 

: 𝑁2  عدد الطلبة ىف فصل الضاب
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 علفص  الرابا

وحتليلها ومناقشتهاعرض البياانت   

تطوير كتاب دروس اللغة العربية املبحث األول:   

 حتلي  اإلحتياجات  .أ
قبل أن تطور الباحثة املواد التعليمية بدأت الباحثة عملية حتليل اإلحتياجا، 
هلذا وزعت الباحثة االستبانة عن احتياجات الطالبات للفصل األول )املبتدئ( 

 تعليم القراءة، مث يفملعرفة احتياجاهتم وميوهلو وخرباهتم يف تعليم اللغة العربية خاصة 
ة تؤدي الباحثة املقابلة مع املدرس اللغة العربية ملعرفة عملية التعليم اللغة العربية خاص

 لتعليم القراءة.انلت الباحثة البياانت من االستبانة كما يلي :

 (3.5)  اجلخدول

 10 نتيجة استبانة احتياجات الطالبات
عدد  قائمة األسئلة الرقم

العينة
اجملموع األجوبة 

 
 (ال1) (عادة 2) (نعم3) 

هل عملية التعليم اللغة العربية  1
 يف القراءة جذاب ؟

24 5 6 13 %11،1 

 111 54،2 25 21،1 النسبة املئوية 
هل الكتاب املستخدمة  2

 جذاب ؟
24 3 5 16 %1،،4 

 111 51 21،8 21،2 النسبة املئوية 
                                                           

 2117أبريل  2توزيع االستبانة يف التاريخ  57 
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  هل حتب تعليم اللغة العربية إذا 3
 ملون ؟ كتاب

24 23 1 1 %6،،4 

 111 1 4،1 15،83 النسبة املئوية 
هل لديكن الصعوبة يف فهم  4

 النصوص القراءة من الكتاب ؟
24 11 11 2 %06،0 

 111 45،8 45،8 8،4 النسبة املئوية 
 ،،61% - 3 21 24 هل حتب املفردات امللون؟  5

 111    النسبة املئوية 
ليل دأحب التعليم بكتاب له  6

 الواضح
24 17 7 - %67،0 

 111  33،4 71،83 النسبة املئوية 
أحب التعليم اللغة العربية  7

 مبوضوع خمصص
24 23 1 - %6،،4 

 111  4،16 15،83 النسبة املئوية 
أحب قراءة النص مبوضوع  8

 يتعلق حبياة احمللية
24 22 2 - %61،1 

 111  8،3 11،6 النسبة املئوية 
 1،0،% - 11 13 24 ةالتدريبات املتنوعأحب عملية  1

 111  45،1 54،6 النسبة املئوية 
أحب التعليم مبعرض كتاب  11

 جذاب
24 15 1 - %،0،1 

 ،،0،%  111 النسبة املئوية 
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عملية التعليم عدد العينة  أبن  24من  55،5نظر من االستبانة البياانت %

  18الكتاب املستخدمة جذاب، % أبنختتار  43اللغة العربية يف القراءة جذاب، و %
لديهم الصعوبة يف فهم النصوص  71،2حتب تعليم اللغة العربية إذا كتاب ملون، % 

حتب التعليم بكتاب له  11،2حتب املفردات امللون، % 15،8القراءة من الكتاب، %
 84،7حتب قراءة النص مبوضوع يتعلق حبياة احمللية ، % 18،6دليل الواضح، %  

من العينة تريد التعليم مبعرض كتاب جذاب.  87،5عملية التدريبات املتنوعة، و %
 .%،،0،وأما املعدل من استبانة مع الطلبة قبل التطبيق وجدت النتيجة 

درس ملوبعد جرت الباحثة عملية حتليل االحتياجات تؤدي الباحثة املقابلة مع ا
اللغة العربية ملعرفة عملية التعليم اللغة العربية خاصة لتعليم القراءة، وأما البياانت من 

 :58املقابلة ختلصها الباحثة كما يلي 
 يستخدم املدرس تعليم اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم هي املنهج على -أ

 تربية املعلمني واملعلمات يف كونتور. استخدام 
التعليم املستخدمة هو كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام الكتاب  -ب

شباين. وهذا الكتاب يتكون من أنواع املواد الدراسية العربية للمبتدئني. يعين  
 كتاب املساعد لفهم املواد اليت تقدمها املدرس يف عملية التعليم والتعلم.

للغة العربية  كتاب دروس اكتاب دروس اللغة العربية يتكون بكتابني. يعينج_      
 جزء األول وكتاب دروس اللغة العربية جزء الثاين.  

 ال يستخدم املدرس كتاب املختلفة أو املتنوعة لزايدة درس القراءة. -د
يف إستخدام الوسائل التعليمية، استخدم املدرس مناسبا مبا استدهلا الكتاب  -ه

 مل أييت املدرس عملية التعليم اللغة العربية بعملية احلديثة.   التعليمي.
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 يستخدم املدرس اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم، وتؤدي علمية التعليم -و
بطريقة اإلنتقائية تعين طريقة املباشرة، طريقة قواعد والرتمجة. خيتار املدرس 

اءة ابلنسبة تعليم القر طريقتني هذين ألنه يشعر أبن هذه الطريقة مناسبة ل
 طرائق األخرى. ويشعر أيضا أبن تطبيق هذه الطريقة سهلة. 

األمر املهم يف تعليم اللغة العربية هي وصول املادة والفهم إىل الطالبات.  -ي
ولكن يف عملية التعليم الواقعية، كثري من املشاكل الغامضة. وهذا تؤثر بدرجة 

توجهها  هارة القراءة. هلذا اجملال، الذياحلصول يف تعليم اللغة العربية خاصة مل
املدرس هي كثري من الطالبات مل يقدر يف قراءة النص وأكثرهن من املبتدءة 
يف تعليم اللغة العربية. ولديهن أيضا الصعوبة ىف النطق. مث اختالف األحرف 

 العربية ابألحرف اإلندونسية. 
الباحثة أبن تقسيم الكتاب حلصول إىل يد الطالب حتتاج بزمن  أيضا  تورأ

 طويل. ألن الكتاب مأخوذ من معهد العصري دار السالم كونتور.
 البحث ومجع البياانت .ب

بعد جرت الباحثة عملية حتليل االحتياجات قامت الباحثة اخلطوة الثانية  
اء للغة العربية يف معهد اخللف( التعليم ا1يعين مجع البياانت، انلت الباحثة البياانت )

الراشدين هتدف لرتقي كفاءة الطلبة يف الكالم، لكن الواقع كثري من الطلبة مل تقدروا 
( تقسيم الكتاب إىل الطلبة حتتاج إىل زمن طويل. 2قراءة الكلمة يف اللغة العربية )

وع ض( مل يكامل الكتاب أبلوان، فيه النصوص الكثري، لكن مل أتتى النصوص مبو 3)
 معني حيت مل ترقي رغبة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم. 

 خصائص كتاب دروس اللغة العربية .أ
دروس اللغة العربية ألفه إمام زركش وإمام شباين لوسائل عملية التعليم والتعلم 
الطلبة تربية املعلمني واملعلمات دار السالم كونتور فونوروكا. تتكون الكتاب جزئني. 
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مل أتيت بلون جذاب. وطبع هذا الكتاب بقرطاس رقيق كقرطاس هذا الكتاب 
 جريدة.

اباب، ولكل أبواب موضوع عن الرتكيب. مل أتيت  25تتكون هذا الكتاب 
 هذا الكتاب دليل املعلم واضح.

 

 تصميم اإلنتاج  .ج
م. وتقوم الباحثة يف هذا 2117فرباير  25اج تبدأ من وهذا تصميم اإلنت

يف  ةالتصميم أو إجراءات البحث. هذه املرحلة أول قام هبا الباحثصورة ب التصميم 
تصميم كراسة التدريبات الذي سيطورها الباحث. ويف هذه املرحلة حدد الباحث 

 يف كراسة التدريبات كتابة احلروف. عدد مصطلحات املواد الدراسية
 وتكون تصميم اإلنتاج مثل يف اجلدول اآليت : 

 تصميم اإلنتاج
 هذا الكتاب :حيتوى  .5

 األماميالغالف  (1
 املقدمة (2
 دليل الكتاب (3
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 الفهرس  (4
 احملتوي : تتكون من ستة أبواب (5
 املراجع (6

 كتاب دروس اللغة العربية املطور  لصائص  .5
ثالثة  تقسمها الباحثة إىل دروس اللغة العربية املطورةواخلصائص من الكتاب 

ميم، من الناحية التص دروس اللغة العربية املطورةأقسام، خصائص من الكتاب 
 احملتوى، واللغة ابلتفاصيل األتية :

 لصائص التصميم .أ
 شكل األوراق املصممة (1

إلمام زركشي يشكل مطبوع  دروس اللغة العربيةطورت الباحثة كتاب 
واألوراق من قرطاس أبيض.  .(A4)الورقي. وحجم األوراق من الكتاب هو

تتم وصمم   .(traditional arabic)من النوع العربية التقليدية  22وحجم اخلط 
 .Microsoft power point 7102هذا الكتاب بربانمج 

 الصور (2
الصور املستخدمة يف هذا الكتاب دروس اللغة العربية املطور مناسبة 

 والنص املستخدم. ختتار الباحثة أكثر صور فتوغروفية.  ابملفردات
 غالف األمامي (3
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صممت الباحثة الغالف األمامي بعرض جذايب، وفيه اسم املؤلفة واملدخل 
 املستخدم. 

 الغالف بعد تصحيح       الغالف قبل تصحيح  
وبعد عملية التجريبة، اقرتح اخلبري يف جمال التصميم ألبدل الغالف  .

 ابلتجاه السياق الطلبة وتدل على مهارة القراءة. 
 الغالف من األبواب (4

 صممت الباحثة شكل غالف الباب بصورة كبرية املصاحب للموضوع. فيه 

 صورة كبرية وحتته املوضوع املقرر. 

 لصائص احملتوى .ب
 دليل املعلم (1



5, 
 

 

إن الكتاب األساسي دروس اللغة العربية إلمام زركشي وإمام شباين اليوجد 
 لى: عالدليل املعلم، فكتبت الباحثة دليل املعلم يف كتاب املطورة حيتوي 

  بياانت الدرس ) املادة، الفصل، املرحلة، الطريقة، الوسائل، وزمن
 لكل الدرس(

  إجراءات تقدمي الدرس ) املقدمة، طريقة شرح القراءة، املعاجلة
  النحوية، والتدريبات(

الصور املستخدمة يف هذه كراسة التدريبات مناسبة ابملفردات 
وخاصة مناسبة للتالميذ حالة التالميذ، الذي قريب من بيئة و 

 اإلبتدائية اإلسالمية.

 املفردات اجلديدة  (2
تعريض املفردات اجلديدة بعضها ابلصور وبعضها يف اجلدول. وحتدد الباحثة  

 املفردات.   21-1لكل درس يف كل موضوع من 
 



52 
 

 

 

 النصوص القراءة (3
لذي اكتاب دروس اللغة العربية يتكون من معاجلة النحوية وكذالك النصوص 

يتعلق ابملادة. ليس النص يف الكتاب ابلعنوان. فوضعت الباحثة النص 
ابملوضوع. واملوضوع يتكون الكتاب بزايدة املوضوع األخري يبني فيه الوقوع 

 احمللية.

 
 
 



5% 
 

 

 التدريبات (5
.هلذا اخلطوات الضرورية يف تعليم اللغة العربية فهي التدريبات الكثرية املرتبة 

احثة ات املتنوعة مناسبة ابالختبارات للقراءة. أتيت البطورت الباحثة تدريب
 التدريب عن املفردات، والتدريبات أخرى عن فهم املقروء.

 املعاجلة النحوية/ الرتاكيب ( 6

توفر الباحثة املعاجلة النحوية البسيطة لكل موضوع الدرس. وهذه تعين ملقياس 
   األمثلة.من البيان إىلمهارهتم ىف الرتاكيب. عرضت ابلطريقة اإلستقرائية 

 

 ج. لصائص اللغة
عرض الباحثة هذا التطوير بلغة العربية الفصيحة. وأتيت الباحثة ابملفردات 

 الكثرية مناسب ابملوضوعات لكل أبواب. ومناسبا مبرحلة الطلبة.
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 د. لصائص املخدل  ال ياقي
أتيت الباحثة هذا التطوير ابملدخل الساقي. فاملدخل السياقي هلذا الكتاب 

 .املبين، الرحلة إىل فونتيانك، عيادة الطبيبةمظهور من موضوع املختار يعين 
 اإلنتاج النهائي د. 

 ساتذ فتكون اإلنتاج كما ظهر يف املالحق.اء أو مداخلة من األبعد أن مير من اخلرب  

 

ية تطوير كتاب دروس اللغة العرب عن صالحية من اخلرباء املبحث الثاين :
 إلمام زركشي وإمام شباين ابملخدل  ال ياقي 

بعد جرت الباحثة تصميم اإلنتاج، أتيت الباحثة إىل اخلرباء من ثالثة جمال ملعرفة هلذا كتاب 
أتيت  .املنتاج الئق ومناسب لعملية تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم القراءة للمبتدئ

 الباحثة ابالستبانة كما عرض يف اجلدول مما يلي:
 استبانة من لبري التصميم .5

 16 (3.0اجلخدول )
 مقياس درجات لبري التصميم

 P درجة نتيجة البيان الرقم
(%) 

 معايري

 جيد 75 4 3 الغالف جذاب 1
 جيد  75 4 3 دليل املعلم واضح 2
 مقبول 51 4 2 التدريج 3
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 مقبول 51 4 2 واضحاملعاجلة النحوية  4
النص القراءة مناسبة بسياق  5

 الطالب
 جيد  75 4 3

 جيد جدا 111 4 4 مناسبة الصور ابملفردات 6
 جيد جدا 111 4 4 الصورة املستخدمة جذاب 7
التدريبات مناسب بكفائة  8

 الطالب
 جيد  75 4 3

  جيخد 01  30 01 اجملموعة
 

 البيان:   

 

               𝑝 =اجلدوى للمستوى املئوية النسبة 

 إجاابت التقييم = عدد          نتيجة

 اإلجاابت من عدد أكرب =  درجة  أقصى

 البياانت صحة من التحقق نتائج صحة أن تبني 3.2دول اجل على االستنتاج
خبري التصميم عن تطوير كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي و إمام شبا ابملدخل 

انيل حليمي اخلبري التصميم يعين الدكتور د يقوم حيثالسياقي يف معهد خلفاء الرشيدين 
و 6جيد جدا يعين يف الرقم  مستوى إىل يشري %41 املئوية ةالنسب يف يؤدي ممااملاجستري 
 يشري %21. 8و  1،2،5جيد يعين يف الرقم  مستوى إىل يشري %31حني يفسبعة. و 

 ةمطالب صالحية معبني  التوازن تقييم هناك . و4و 3مقبول يعين يف الرقم  مستوى إىل

𝑝 =
∑  

𝑋

∑  
𝑋𝑖

  x 0117 
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أن تصميم هذا تطوير كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي و إمام  يبني هذاجيد جدا، 
يد جدا ، بني  ج راات املتوسط أخذ إذا شبا ابملدخل السياقي يف معهد خلفاء الرشيدين

 .01% بنتيجةجيخد جيدا  و مقبول يعين 

 استبانة من لبري احملتوى .0
(3.3اجلخدول )  

 مقياس درجات لبري احملتوى47
 أقصى نتيجة البيان الرقم

 درجة
P 

(%) 
 معايري

 جيد جدا 111 4 4 مناسبة املادة مبجاهلا 1
 جيد 75 4 3 عالقة بني املادة والسياقي  2
 جيد  75 4 3 مناسبة النص القراءة ابملوضوع 3
 جيد جدا 111 4 4 دليل املعلم واضح 4
 جيد 75 4 3 مناسبة استخدام الصور  5
 جيد جدا 111 4 4 عالقة بني املادة واالختبار  6
 مقبول 51 4 2 التدريج 7
 جيد جدا 75 4 3 مناسبة الرتاكيب املستخدمة فيه 8
 جيد جدا 111 4 4 ابملادة مناسبة الصور  1

 جيد جدا 111 4 4 مناسبة الصور ابملفردات 11
 جيخد جخدا 1، 17 31 اجملموعة
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 البيان:   

 

               𝑝 =اجلدوى للمستوى املئوية النسبة 

 إجاابت التقييم = عدد          نتيجة

 اإلجاابت من عدد أكرب =  درجة  أقصى

 البياانت صحة من التحقق نتائج صحة أن تبني، 3.3دول اجل على االستنتاج
خبري اخلط عن تطوير دروس اللغة العربية ابملدخل السياقي يف معهد خلفاء الراشدين كوبو 

 مماازية اخلبري احملتوى يعين استاذ زيد األمني املاجستري  م يقوم حيثرااي كاملنتان الغربية 
. 1،4،6،1،11جيد جدا يعين يف الرقم  مستوى إىل يشري %41 املئوية ةالنسب يف يؤدي

 %21حني يفو  .8،و2،3،5جيدا يعين يف الرقم  مستوى إىل يشري %31حني يفو 
جيد  مطالبة صالحية معبني  التوازن تقييم هناك .و7جيد يعين يف الرقم  مستوى إىل يشري

ني ممتاز و ب اترا املتوسط أخذ إذاأن هذا تطوير كراسة التدريبات  يبني هذاجدا و جيد، 
 ( جيخد جخدا.%1،)جيد جدا و جيد يعين 

 اللغة من لبري  استيبانة .3
    (3.1اجلخدول )                             

 45اللغة لبري درجات مقياس                        
 أقصى نتيجة البيان الرقم

 درجة
P 

(%) 
 معايري

 جيد جدا 111 4 4 لغة الكتاب سهلة 1
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 جيد 75 4 3 لغة الكتاب واضحة 2
 مقبول 51 4 2 التدريج 3
لغة الكتاب مناسبة للطلبة  4

 املبتدئ
 جيد جدا 111 4 4

 جيد 75 4 3 مناسبة الصور  ابملادة 5
 جيد جدا 111 4 4 مناسبة الصور ابملفردات 6
 جيد 75 4 3 دليل املعلم واضح 7
 جيد جد 111 4 4 نوع احلرف املستخدمة واضح 8
 جيد 75 4 3 مناسبة احلروف ابلطالب 1

 مقبول 51 4 2 ترتيب اللغة مفهومة 11
 جيخد جخدا 7،  17 30 اجملموعة

 

 البيان:   

 

               𝑝 =اجلدوى للمستوى املئوية النسبة 

 إجاابت التقييم = عدد          نتيجة

 اإلجاابت من عدد أكرب =  درجة  أقصى

 

 

𝑝 =
∑  

𝑋

∑  
𝑋𝑖
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 صحة من التحقق نتائج صحة أن تبني، 3.4دول اجل على االستنتاج ميكن
خبري اللغة عن تطوير كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي ابملدخل السياقي البياانت 

يعين الدكتور رمحة  اخلبري اللغة يقوم حيثمبعهد خلفاء الراشدين كوبو رااي كاملنتان الغربية. 
،و 1،4،6جيد جدا يعين يف الرقم مستوى إىل يشري %41 املئوية ةالنسب يف يؤدي ممامف 

معدل  هناك و .1ـو 2،5،7جيد يعين يف الرقم  مستوى إىل يشري %41حني يف. و 8
 أن هذا تطوير كراسة يبني هذاو جيد جدا ، جيد، ومقبول  مطالبة صالحية معبني 

 .( %7،جيخد جخدا )بني جيد جدا جيد و مقبول يعين   املعدل أخذ إذاالتدريبات 
 

 

فعالية استخخدام تطوير كتاب دروس اللغة العربية إلمام  : لثاملبحث الثا
 زركشي وإمام شباين ابملخدل  ال ياقي 

عطي الباحثة الفصل األول )املبتدئ( ت كتاب دروس اللغة العربيةتطوير  قبل تطبيق 
اإلختبار القبلى وبعدها اإلختبار البعدي وهو يهدف ملعرفة فّعالية استخدام كتاب دروس 

0

20

40

60

80

100

120

نتيجة الاستبانة مع اخلرباء

تصميم محتوى اللغة



,5 
 

 

الطالبات من معهد خلفاء  24اللغة العربية. وتتكون هذه العينة للصف األول بعدد 
 الراشدين.

عهخد للفاء )املبتخدئ( يف املف األول  نتائج اإللتبار القبلى من التالميذ للص .5
 الراشخدين فونتيانك

 أما معايري نتائج اإلختبار القبلى كما يف اجلدول التايل:
 (1.5ل )اجلخدو 

 معايري نتائج اإللتبار القبلى
 البيان مستوى التحصيل

 ممتاز 11-111
 جيد جدا 71-11
 جيد 71 -61
 مقبول 51-61
 ضعيف 11-51

ة كفاءة بياانت قيم اإلختبار القبلى. وهدفه ملعرفوتعرض الباحثة يف هذا الفصل 
مبعهد  وأما نتائج اإلختبار القبلى من  الطالبات التالميذ قبل استخدام كراسة التدريبات.

 خلفاء الراشدين كوبو رااي،  كما يف اجلدول التايل:

 40(1.0جخدول )

  اإللتبار القبلىنتيجة 
 معايري نتيجة اسم الطالبات الرقم
أملياجينتا  1  جيد 71 

                                                           

 70.77-57.،7ىف الساعة  2117أبريل  3تؤدي الباحثة عملية الختبار يف التاريخ  62 
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 جيد جدا 75 دليال رشادي 2
 جيد جدا 81 دوي جويرية 3

 جيد جدا 85 هرليسا 4

 مقبول 61 هداييت نبيال 5

 مقبول 55 آكا سافطري 6

 مقبول 51 كارمسا جولياان 7

 جيد 71 مرشا آكا ينيت 8
 جيد 71 مولداي أكوسنت 1

 مقبول 61 مولندا فطرايىن 11
 مقبول 51 مليا أويف 11
 مقبول 61 نبيال خري النساء 12

 مقبول 55 نداية أولياء 13

 مقبول 61 نور خليفة 14

 مقبول 61 رحدة العيش 15

 جيد جدا 85 رزك ووالنداري 16
 جيد 71 سلسا سبيال 17
 مقبول 51 سنيا 18

 مقبول 61 سلفيا 11

 جيد جدا 75 سولستيا 21
 جيد 71 شفا حلو سلسبيال 21
سفطريفينا  22  جيد 71 
 مقبول 55 يولستا أدرايان 23
 جيد 65 زهرة فوتري 24



,2 
 

 

 

 املطورة املادة الخدراسية ب.تطبيق

مت تطبيق تعليم القراءة العربية ابستخدام تطوير مادة مهارة القراءة من الكتاب 
التعليمي على أفراد اجملموعة التجريبة من الطالبات يف املدرسة اخللفاء الراشدين 

 فونتيانك كاملنتان الغربية. ولقد مت التعليم التجرييب يف املوضعني :
 :  أعضاء اجلسم املوضوع األول  .1
 عيادة الطبيبة :  املوضوع الثاين .2

وأجريت عملية تعليم القراءة لكل مادة من املواد املدروسة مع األنشطة يعني 
 املدرسة مع األنشطة التعليمية ابستخدام تطوير مادة مهارة القراءة. 

 (1.3اجلخدول )
 تطبيق املادة املطورة لخدي الطالبات

 الوقت األنشطة اليوم/ التاريخ الرقم
 57.،7-70.77 القبلىاإلختبار    2117أبريل  3األثنني 5

 57.،7-70.77 (1) عيادة الطبيبة 2117أبريل  4الثلثاء  0

 57.،7-70.77 (2) عيادة الطبيبة   2117أبريل  11األثنني 3

 57.،7-70.77 (1) الرحلة إىل فونتيانك 2117أبريل  11الثلثاء  1

 57.،7-70.77 (2) الرحلة إىل فونتيانك   2117أبريل  17األثنني 1

 57.،7-70.77 إختبار البعدي   2117أبريل  24األثنني  4

 
بعد طبقت الباحثة عملية التعليم أبربع مرات. أتت الباحثة االختبار البعدي. 
طبقت الباحثة االختبار البعدي لنيل البياانت من فعالية التعليم بكتاب دروس 

 اللغة العربية املطور. وأما نتيجة االختبار كما يلي:
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 (1.1)اجلخدول 

 نتيجة اإللتبار البعخدي

 الرقم  اسم الطالبات نتيجة املعيار
 1 جينتا أمليا 71 جيد

 2 دليال رشادي 75 جيد جدا
 3 دوي جويرية 111 ممتاز

 4 هرليسا 85 جيد جدا
 5 هداييت نبيال 61 جيد
 6 آكا سافطري 71 جيد

 7 كارمسا جولياان 75 جيد جدا
 8 مرشا آكا ينيت 71 جيد
 1 مولداي أكوسنت 71 جيد
 11 مولندا فطرايىن 61 جيد
 11 مليا أويف 65 جيد

 12 نبيال خري النساء 81 جيد جدا
 13 نداية أولياء 75 جيد جدا

 14 نور خليفة 71 جيد
 15 رحدة العيش 75 جيد جدا

 16 رزك ووالنداري 15 ممتاز
 17 سلسا سبيال 71 جيد
 18 سنيا 71 جيد
 11 سلفيا 11 ممتاز
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 21 سولستيا 81 جيد جدا
 21 شفا حلو سلسبيال 75 جيد جدا
 22 فينا سفطري 81 جيد جدا
 23 يولستا أدرايان 75 جيد جدا

 24 زهرة فوتري 71 جيد
 01،07=  24/ 1815املعدلة =  

 

 (1.1اجلخدول  )

 نتائج االلتبار القبلى والبعخدي 

الرقم
 

 بعخدي قبلي اسم الطالبات
X Y 

أملياجينتا  1  71 71 
 75 75  دليال رشادي 2
 111 81 دوي جويرية 3
 85 85 هرليسا 4
 61 61 هداييت نبيال 5
 71 55 آكا سافطري 6
 75 51 كارمسا جولياان 7
 71 71 مرشا آكا ينيت 8
 71 71 مولداي أكوسنت 1

طرايىن مولندا ف 11  61 61 
 65 51 مليا أويف 11
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 81 61 نبيال خري النساء 12
 75 55 نداية أولياء 13
 71 61 نور خليفة 14
 75 61 رحدة العيش 15
 15 85 رزك ووالنداري 16
 71 71 سلسا سبيال 17
 71 51 سنيا 18
 11 61 سلفيا 11
 81 75 سولستيا 21
 75 71 شفا حلو سلسبيال 21
 81 71 فينا سفطري 22
 75 55 يولستا أدرايان 23
 71 65 زهرة فوتري 24

عخدل = امل  41 01،07 
 

 كما يلي:   SPSSمث نقارهنا الباحية بطريقة 

(1.4) 
Case Processing Summary 

 Kelompok Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

nilai 

pre-test 24 100001 0 0001 24 100001 

post_test 24 100001 0 0001 24 100001 
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Descriptives 

 Keelompok Statistic Std. Error 

nilai 

pre-test 

Mean 6500000 2012814 

951 Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 6005976  

Upper Bound 6904024  

51 Trimmed Mean 6407222  

Median 6205000  

Variance 1080696  

Std. Deviation 10042572  

Minimum 50000  

Maximum 85000  

Range 35000  

Interquartile Range 13075  

Skewness ,345 ,472 

Kurtosis -,663 ,918 

post_test 

Mean 7502083 1098452 

951 Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 7101030  

Upper Bound 7903136  

51 Trimmed Mean 7407222  

Median 7500000  

Variance 940520  

Std. Deviation 9072214  
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Minimum 60000  

Maximum 100000  

Range 40000  

Interquartile Range 10000  

Skewness ,943 ,472 

Kurtosis 10075 ,918 

 

Tests of Normality 

 Keelompok Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 

pre-test ,184 24 ,034 ,935 24 ,128 

post_test ,217 24 ,005 ,904 24 ,026 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

الذي أخذها الباحثة ، نطرا من جدول العليا (t-test)قبل أن حنسب هذه الباايانت إىل 
وأما قيمة داللة إلختبار البعدي  1،128أبن قيمة داللة لإلختبار القبلي    SPSSمن

.  1615 <. ألن قيمة من اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي أكرب قيمة من 1،126
 فنستخلص أبن البياانت وزعت بشكل طبيعي.

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

pre_test 65000 24 100426 20128 

post_test 75021 24 90722 10985 
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وأما املعدل من اإلختبار  65،5ووجدان هنا املعدل من اإلختبار القبلى بقيمة 
 .24من عدد العينة  75،21القبلي بقيمة 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pre_test & post_test 24 ,558 ,005 

 

تستخدم ملعرفة عالقة من اإلختبار القبلي واإلختبار اقرتان عينات جدول 
 ( tabelrأنظر إىل . )558،1واجلدول تدل على عالقة . البعدي

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

951 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pre_test - 

post_test 

-

100208 

90496 10938 -140218 -60199 -

50267 

23 ,000 

 

 قيمة املعدل الطالبات من اختبار نأب ،اجلدول  من النتائج (4.6) للجدول وفقا
 هناك طورتطوير كتاب دروس اللغة العربية امل ستخداماب ى بعد عملية التعليم وبعد ىقبل

ة يلحص أبن التعليم اللغة العربي وابلتايل .75،21 إىل65،1 ارتفعت من املعدل قيمة .فرق
 إبستخدام تطوير كتاب دروس اللغة العربية املطور تؤثر أتثريا تفاعليا لرتقية مهارة القراءة .

 ل على احلصول أمهيةأن  تقرن عينات يظهر"ت"  اختبار حتليل على ويستند
. و قبلت H1و   يف تراجع Hθ ف  1،15 من أقل. ألن نتيجة أمهمية 1،111
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إبستخدام هذا  ىوبعد ىقبل لطالبات من اختبارا تعلم نتائج يف اختالف وجود استنتاج
 الكتاب.

 نتيجة استبانة من الطلبة بعخد التطبيق .0
 (1.0اجلخدول )

 استبانة من الطالبات بعخد التطبيق

الرقم 
الن بة  الخدرجة األسئلة 

 امليؤية
1 3 0 5 

الكتاب املطور يساعد الطلبة يف  5
 فهم النصوص اللغة العربية

15 6 3 - %65،3 

 ،،61% - - 4 21 عرض كتاب املطور جذاب 0
 ،،64% - - 3 21 املواد تتعلق بساقي الطلبة 3

زايدة النص  القراءة املعرفة   1
 سياق الطلبة

 12  11 2 - %،1،1 

 4،1،% - - 13 11 الشرح يف الكتاب مفهوم 1

4 
 املعاجلة النحوية تساعد الطلبة يف

 فهم النصوص فهما عميقا
16 8 - - %65،4 

 00،5% - 7 8 1 التدريبات املتنوعة و املفهومة 0
 4،1،% - 3 7 14 نص القراءة مفهومة ،
 1،،،% - 2 5 17 املعاجلة النحوية واضح 6
  5،0،% - 2 12 11 القراءة التعليم الكتاب ممتع لعملية  57
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 5،،،%  111 النسبة املئوية 
 

عدد العينة تقول أبن الكتاب  24من  11،3نظر من االستبانة أن البياانت %
عرض   أبنختتار  15،8، و % املطور يساعد الطلبة يف فهم النصوص اللغة العربية

 % ، املواد من الكتاب املطور تتعلق بساقي الطلبة  16،8، % كتاب املطور جذاب
طلية، ل زايدة النص  القراءة معرفة الطلب بسياقي وحالة الواقعيةتوافق أبن  85،4

املعاجلة النحوية تساعد الطلبة  11،6، % الشرح يف الكتاب مفهومتقول   %86،4
التدريبات من كتاب مطور متنوعة و توافق  77،1، %  صوص فهما عميقايف فهم الن

، و  املعاجلة النحوية واضح 88،5نص القراءة مفهومة، % 86،4، % مفهومة
. واملعدل هلذا االستبانة القراءة التعليم الكتاب ممتع لعملية من العينة تقول أبن  %81،2
%،،،5. 
 ة نتيجة استبانة من املخدرس اللغة العربي .3

 (،،1اجلخدول )
 استبانة من مخدرس اللغة العربية

 P درجة نتيجة البيان الرقم
(%) 

 معايري

 جيد جدا 111 4 4 الغالف جذاب ومناسب 1
 جيد  75 4 3 دليل املعلم واضح 2
تساعد الكتاب عملية التعليم  3

 القراءة
 مقبول 51 4 2

 جيد 75 4 3 املعاجلة النحوية واضح 4
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مناسبة بسياق النص القراءة  5
 الطالب

 جيد  75 4 3

 جيد جدا 111 4 4 مناسبة الصور ابملفردات 6
 جيد جدا 111 4 4 الصورة املستخدمة جذاب 7
نوع احلرف وعرض الكتاب  8

 مناسب بطالب
 جيد 75 4 3

 جيد 75 4 3 مناسبة عدد التدريبات 1
التدريبات مناسب بكفائة  11

 الطالب
 جيد جدا 111 4 4

  جيخد 0،1،% 17 33 اجملموعة
 

 نتائج ةصح أن تبني استبانة من مدرس اللغة العربية( 4،6)اجلدول  على االستنتاج
البياانت عن تطوير كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي و إمام  صحة من التحقق

األستاذ ة يعين املدرس اللغة العربي شباين ابملدخل السياقي يف معهد خلفاء الرشيدين حيث
جيد  0،1،مستوى % إىل يشري %41املئوية  النسبة يف يؤدي سليسي ديع قاسم مما

 جدا.
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 مناقشة البياانت: الرابعاملبحث 
 تقوم الباحثة هبذا البحث مبناقشة البياانت اليت حتصلت عليها القياس فعالية إنتاج

 التطوير ابلتفاصيل التالية :
رها اللغة العربية ابستخدام خطوات اليت قر  قامت الباحثة يف تطوير كتاب دروس

( مجع املعلومات 2( حتليل اإلحتياجات، )1سوجيونو يف كتابه وتلك خطوات كما يلي : )
( التصحيحات 6( التحكيم من اخلرباء )5( تطوير اإلنتاج )4( تصميم اإلنتاج )3)

 63( اإلنتاج النهائي.8( جتربة اإلنتاج )7والتعديالت )
يف عملية التطوير حسب حتليل اإلحتياجات من الطالبات لتطور هذا بدأت الباحثة 

الكتاب. ليكون جذااب لديهم على النظرية أن الكتاب اجليد البد أن حيتوى على دليل 
 64املعلم، عرض الصورة املصاحبة، املوضوعات اجلذابية لكل أبواب.

بل جتربة اإلنتاج  ق وأما عملية التطوير فتشتمل فيه التحكيم من اخلرباء والتصحيحات
كما قال سوجويونو يف كتابه أن عملية التطوير الكتاب حتتوى على شيئني يعين حتكيم 

 اخلرباء والتصحيح قبل جتريبة.
تطوير هذا الكتاب لعالج مشكالت الطلبة يف قراءة النصوص املوجودة يف كتاب 

يب. هلاذا فهم الرتاكدروس اللغة العربية من الناحية فهم املقروء، ألن النصوص تسخدم ل
طورت الباحثة كتاب دروس اللغة العربية ابستخدام املدخل السياقي عند اختيار املوضوع 
لكل األبواب. فركزت الباحثة يف تطوير كتاب دروس اللغة العربية على أهداف مهارة 

 القراءة.
 ةكتاب دروس اللغة العربية تطور على أساس ابملدخل السياقي. وحيصل إىل فّعالي

 بعد تطبيق. ألن يتعلم الطلبة ابملدخل السياقي تدفع رغبة الطلبة يف عملية تعليم اللغة
                                                           

(Bandung: Alfabata, , Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&DSugiyono,  63

7102), hlm. 717. 

), 7102Rosdakarya,, (Bandung: Remaja Instrumen Perangkat Pembelajarandun Akbar, ’Sa 64

hlm. 22-27 
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( 1التعلم منها: ) يف السياقي صائصخبوفقا  ألن العربية خاصة لتعليم القراءة ممتعا ومرحيا.
التعلم عملية  اخلربة(2)التعلم املدخل السياقي يعين تعلق ابخلربة الواقعية. عمليةالعالقة : 

املدخل السياقى يعين حيتاج على الطلبة إلكتساب اخلربة العلمية من خالل 
حفيظ عملية التعليم املدخل السياقي يعين التعلم ابلتطبيق ليس ابلت التطبيق(3)اكتشاف.
عملية التعلم املدخل السياقي يعىن يتبادل األخبار واخلربة أو  اإلشرتاك(4) فحسب.

ارف ية التعلم ىف السياقي يعىن تركز على قدرة الطلبة لتحويل املععمل التحول( 5)االتصال. 
 واملهارات الذي قد متلكه.

وبعد جرت الباحثة عملية التقومي، رأت الباحثة أن املواد يف كتاب دروس اللغة العربية 
املطور له فعالية لدي الطالبات فصل األول )املبتدئ(. وأن نتيجة من اختبار القبلي و 
اختبار البعدى تدل على فعالية املواد املطورة يف كتاب دروس اللغة العربية لدي الطالبات 

وكذلك  .  املوجودة يف اجلدول tأكرب من نتيجة   ot نتيجةالراشدين ألن  مبعهد خلفاء
  جيخد جخدا.ة االستبانة من املدرس اليت حتصل على درجة نتيج
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 الفص  اخلامس

 اإللتتمام

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 نتائج البحث .5
التعليمي امسه " دروس اللغة العربية " يف ثوب جديد، وهذا  إنتاج كتاب .1

الكتاب حيتوي على خصائص دليل املعلم، واألهداف، والصور، املفردات 
اجلديدة ومعاجلة النحوية. وهذا الكتاب له هّم كبري لدى الطالب مبعهد خلفاء 

 الراشدين ليساعدهم يف تعليم اللغة العربية  خاصة يف مهارة القراءة.
هذا الكتاب تتكون من سبع أبواب، ولكل أبواب موضوعة. لكل موضوع من 

 األبواب نصان القراءة.
اليت    %75نتيجة التصميم الكتاب املطور من النتيجة االستبانة خلبري جمال  .2

ي الكتاب املطور من النتيجة االستبانة خلبري جمال احملتو تدل على درجة "جيد". 
درجة "جيد جدا"، الكتاب املطور من النتيجة اليت تدل على  %85نتيجة 

اليت تدل على درجة "جيد جدا. وهذا تدل  %81 االستبانة خلبري جمال اللغة
 أبن هذا الكتاب املطور صالحية عند اخلربء.

 نتيجة أناستخدام كتاب دروس اللغة العربية املطور فعالة لدى الطلبة مع  .3
 5،267  -الذي حصل إىل نتيجة  tاإلختبار القبلي والبعدي بوسيلة اختبار 

، وهذه النتيجة تدل على أن نتيجة "ت" أكرب من النتيجة df 23=مع نتيجة 
، وعند  2،168تدل على العدد  %5يف اجلدول. عند مستوى الداللة 

 جمموعة نتيجة االستبانة. 2،817الداللة تدل على العدد   %1مستوى 
. وانلت أيضا الباحثة جمموعة88،1احملتصلة من الطلبة بعد التطبيق هي %



79 
 

 
 

فتعين أن كتاب دروس  82،5نتيجة االستبانة احملتصلة من املدرس اللغة العربية هي %
 اللغة العربية املطور "جيد جدا".

 التوصيات .0
بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة التوصيات مايتعلق يف هذه البحث، 

 الباحثة أن تكون هذه مفيد يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم القراءة يف وترجو
 معهد خلفاء الراشدين كوبو رااي. ومنها كما يلى :

توصي الباحثة مدرس اللغة العربية أن يستخدم هذه كتاب دروس اللغة العربية املطور 
 للقراءة لتكون كتااب إضافيا حيت عملية التعليم جذاب.

 حاتاإلقرتا .3
اسنادا على ما اكتشفته الباحثة من احلقائق وما توصلت إليها من النتائج اقرتحت 

 االقرتاحات التالية : 
ينبغي على املدرس أن يفيد نتائج  هذا البحث يعين الكتاب دروس اللغة  (1

ة العربية املطور مفيد يف عملية التعليم للطالب املبتدئ يف تعليم اللغة العربي
 ة.خاصة فهم القراء

وعلى الباحثني بعده، عسي يستطيعون أن يصبحوا هلذا البحث مرجعا ومصدرا  (2
 يف حبوثهم العلمية، ويتطورون هذا البحث تطويرا عميقا.

أن يهتم املدرس برغبه الطلبة يف القراءة بتحضري الطرق املختلفة أو املداخل أو  (3
 الوسائل التعليمية املتنوعة.
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 كاليجاكا جوكجاكارات".
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Pedoman wawancara Awal  

Narasumber : Ustad Sulaysi S.Pd.I 

Hari/Tanggal : 

Pukul  : 

0. Apa kurikulum  bahasa Arab yang dipakai di Pondok pesantren Khulafaur 

Rasyidin? 

7. Berapa jam pelajaran bahasa Arab setiap minggu? 

2. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di Pesantren 

ini? 

7. Apakah siswa merasa kesulitan dengan materi ajar untuk kemampuan 

membaca? 

5. Apa pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan bahasa Arab untuk 

kemahiran membaca dengan buku tersebut ? 

,. Apakah materi untuk kemahiran membaca yang terdapat dalam buku 

tersebut sesuai dengan kondisi keseharian siswa? 

2. Apa saja permasalahan yang di hadapi ketika mengajarkan materi 

membaca yang ada didalam buku tersebut? 

%. Bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi untuk 

kemahiran membaca yang ada didalam buku tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN  

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB  

DI MA’HAD KHULAFAUR RASYIDIN 

 

I. PETUNJUK 

0. Identitas siswa  

a. Nama Siswa : 

b. Kelas  : 

7. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur dan sesuai 

dengan yang anda lihat, dan anda pelajari. 

2. Angket ini terdiri dari beberapa alternative jawaban. Anda diminta 

untuk memilih diantara jawaban tersebut dengan memberikan tanda 

()  pada jawaban yang anda anggap benar dan sesuai. 

7. Alterlatif Jawaban 

Y : Iya 

B : Biasa 

T : tidak 

II. PERTANYAAN ANGKET 

NO KRITERIA 

Y B T 

0 Pembelajaran bahasa Arab selama ini menyenangkan    

7 Buku yang digunakan menarik    

2 Saya senang belajar bahasa Arab jika gambar berwarna    

7 Saya sulit memahami teks dalam buku bahasa Arab    

5 Saya mudah memahami kosakata baru jika bergambar    

, Saya senang belajar dengan buku bahasa Arab jika 

petunjuknya jelas 

   

2 Saya senang belajar bahasa Arab jika didalamnya ada 

tema tema 

   

% Saya senang membaca bahasa Arab jika tema didalam 

buku sesuai dengan yang saya alami sehari hari 

   

2 Saya senang belajar bahasa Arab jika terdapat latihan – 

latihan 

   

01 Saya senang belajar bila tampilan bukunya menarik    

 

 

 

 



 

 

 التبار القبلي

  االسم
 اللَُّغُة الَعَربِيَُّة   املادة

 اجملموعة الضابط الفصل 
  التاريخ

 

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة اِبْلِتَياِر ِإَجابٍَة َصِحْيَحٍة  )أ، ب، ج، د(! .أ
 "ىِف الِبْئِر َماءٌ َصاٍف، َوىِف النـَّْهِر َماٌء َكِدٌر". َما ىِف الِبْئِر ؟ .... .1

 َماٌء َكِدرٌ  .أ
 ىِف الِبْئِر َشْيءٌ لَْيَس  .ب

 ِفْيِه َماٌء َصافٍ  ج. 
 ِفْيِه َزْيتٌ  د.

 .  " هِلِذِه املْدَرَسِة َفْصٌل َواِسٌع، أََماَم الَفْصِل ِفَناٌء َضيٌِّق ". َما أََماَم الَفْصِل ؟ ....2
 أََماَم الَفْصِل بـَْيتٌ   أ. 

 أََماَم الَفْصِل ِفَناٌء َواِسعٌ  ب. 
 اٌء َضيِّقٌ أََماَم الَفْصِل ِفنَ  ج.
 أََماَم الَفْصِل ِفَناٌء َنِظْيفٌ  د.

َسٌة بـَْيَضاُء. أَمَ 3 اَم . "ىِف املْدَرَسِة َسبـُّْورٌَة، ِهَي َسْوَداُء الَّلْوِن. َعَلى السَّبـُّْوَرِة َطالَّ
 السَّبـُّْوَرِة ُكْرِسيٌّ أَْزَرُق".َما َعَلى السَّبـُّْوَرِة ؟

 َضاءُ َعَلى السَّبـُّْوَرِة ُكرَّاَسٌة بـَيْ  .أ
َسٌة بـَْيَضاءُ  .ب  َعَلى السَّبـُّْوَرِة َطالَّ

 َعَلى السَّبـُّْوَرِة ُكْرِسيٌّ أَْزَرقُ  ج. 



 

 

 َعَلى السَّبـُّْوَرِة ِقْرطَاٌس أَبـَْيُض   د. 
 . "لِلشَّْمِس نـُْوٌر َقِوٌي َحاٌر، َولِْلَقَمِر نـُْوٌر َضِعْيٌف اَبرٌِد". َماَذا لِْلَقَمِر ؟4

 َضِعْيٌف اَبرِدٌ لِْلَقَمِر نـُْوٌر  أ. 
 لِْلَقَمِر نـُْوٌر َضِعْيٌف َحارٌ  ب. 
 لِْلَقَمِر نـُْوٌر َقِويٌّ اَبرِدٌ  ج.
 لِْلَقَمِر نـُْوٌر َقِويٌّ َحارٌ  د. 

ُر ثَ 5 ُر َثِخنْيٌ، َوالِقْرطَاُس الثَِّخنْيُ َقِويٌّ". َهل الِكَتاُب الَكِبيـْ  ِخنْيٌ ؟.   "الِكَتاُب الَكِبيـْ
 اَل، َبْل ُهَو َرِقْيقٌ    أ.

ُر َرِقْيقٌ   ب.    اَل، َبْل الِكَتاُب الَكِبيـْ
 اَل، َبْل ُهَو َثِخني    ج.
 نْيٌ خِ ثَ  رُ يْـ بِ الكَ  ابُ تَ ، الكِ مْ عَ نَـ     د. 

ىِف َرِجْيِل . ىِف املْطَبِخ َمْكَتٌب، َعَلْيِه ُكْوٌب َوقَاُرْوَرٌة. اْلَماءُ ىِف الُكْوِب َصاٍف. َوَزْيُت النَّا6
 الَقاُرْوَرِة َكِدٌر". َما ِهَي ِصَفُة املاِء ىف الُكْوِب ؟

 ِصَفُة املاِء ىِف الُكْوِب َكِدرٌ  أ. 
 ِصَفُة املاِء ىِف الُكْوِب َنِظْيفٌ  ب.
 صَفُة املاِء ىِف الُكْوِب َصافٍ  ج.
 ُهَو َكِدٌر  د. 

ٌر َوَنِظْيٌف. ُهَو َمَكانٌ 7 ْيِض. املرِْيُض َضِعْيٌف َخاٌص لِْلَمرِ  . ىِف املِديـَْنِة ُمْسَتْشَفي َكِبيـْ
 َوِجْسُمُه َحاٌر. َكْيَف ِصَفُة املرِْيِض ؟

 ِصَفُة املرِْيِض َقِويٌّ َوِجْسُمُه اَبرِدٌ  أ. 
 ِصَفُة املرِْيِض َضِعْيٌف َوِجْسُمُه اَبرِدٌ  ب.
 ِصَفُة املرِْيِض َضِعْيٌف َوِجْسُمُه َحارٌ  ج. 
 ِجْسُمُه َقِويٌّ ِصَفُة املرِْيِض َحاٌر وَ  د. 



 

 

  ٌْر َلْونُُه أَبـَْيُض. ُهَناَك ُغر َها طََباِشيـْ َها َأاَن طَاِلٌب، يل حَمَْفظٌَة مجيلٌة. َعَليـْ َفٌة ِفيـْ
ٌر َأمْحَرُ  َها ِكَتاٌب وَُكرَّاَسٌة َوِحبـْ َرٌة. ىِف اخِلزَانَِة حَمَْفظٌَة ِفيـْ . َعَلى احلَاِئِط ِخزَانٌَة َصِغيـْ

 َضُر. َعَلى املْكَتِب َصْحٌن َلْونُُه َأْصَفُر.َساَعٌة َلْونـَُها َأخْ 
 . َماَلْوُن احِلرْبِ ؟8

 أَْزَرقُ  أ. 
 َأْصَفرُ  ب.
 َأْخَضرُ  ج.
 َأمْحَُر  د. 

 ؟ .... اآلنَ  ةِ اعَ السَّ  مْ .  كَ 1
 اام  متََ  ةُ عَ اسِ التَّ  ةُ اعَ السَّ  أ.     
 اام  متََ  ةُ عَ ابِ الرَّ  ةُ اعَ السَّ  ب.    
 فِ صْ النِّ وَ  ةُ ثَ الِ الثَّ  ةُ اعَ السَّ  ج.     
 ةُ رَ اشِ العَ  ةُ اعَ السَّ  د.    

  َلْ مَ اجلُ  هِ ذِ ا هلَِ ب  اسِ نَ مُ  ال  اعِ فَ  عْ ض ! 
 ىَل ..... إِ  بُ هَ ذْ . يَ 11

َ
 ةِ سَ رَ دْ  امل

 دُ مَّ حمَُ    أ.   
 تِ نْ أَ    ب. 
 ةُ شَ ائِ عَ    ج.
 نُ حنَْ    د.

 َأْعَضاُء اجِلْ مِ 
زَاِء اجِلْسِم. َوىِف َأمْحَُر.  َيِسْيُل الدَُّم ِمَن الَقْلِب ِإىَل َأجْ يف الصَّْدِر قـَْلٌب، ِفْيِه َدٌم 

َها طََعاٌم. يَْدُخُل الطََّعاُم ِمَن الَفِم ِإىَل املِعَدةِ مُثَّ َيْدُخُل اأَلْمَعاءَ   .الَبْطِن َمِعَدٌة ِفيـْ



 

 

َهٌة. َهَتَك َعَلى أَْنتَ  يف اَنِحَيِة اأَلَماِم ِمَن الرَّْأِس َوْجٌه. َعَلى الَوْجِه َجبـْ  َتَضُع َجبـْ
نَـنْيِ. لِْلعَ  َناِن. نـَْنظُُر ُكلَّ َشْيٍئ اِبلَعيـْ َهِة َعيـْ نْيِ ِغطَاءٌ ِمْن اأَلْرِض َوْقَت السُُّجْوِد. حَتَْت اجَلبـْ

نَـُهَما أَْنٌف. اهلََواُء يَْدخُل األَنْ  اِن، بـَيـْ نَـنْيِ َخدَّ َف. ِجْلٍد َرِقْيٍق، ُهَو اجلَْفُن.حَتَْت الَعيـْ
 اإِلْنَساُن يـَتَـنَـفَُّس اِبلرِّئـَتَـنْيِ وََكَذِلَك بـَْعَض احلَيَـَوااَنِت. 

ْنَت مَتَْض ُُ أَْنَت أَتُْكُل الرُّزَّ ُكلَّ يـَْوٍم. أَْنَت أَتُْكُل اِبلَفِم. ىِف الَفِم ِلَساٌن َوَأْسَناٌن. أَ 
َتَكلَُّم اِبللَِّساِن. اللَِّساُن َب اِبللَِّساِن. أَْنَت تَـ الطََّعاَم اِبأَلْسَناِن. أَْنَت َتُذْوُق الطًَّعاَم َوالشَّرَا

 ىِف الَفِم.
ا اِبللَِّساِن َوالشََّفتَـنْيِ. َلَك َشَفَتاِن، ُعْلَيا َوُسْفَلى . الشََّفُة ِمْن أَْنَت تـََتَكلَُّم َجيِّد 

لشََّفِة الُعْلَيا َشْعٌر َقِصيـٌْر ِم. َعَلى ااجلِْلِد الَغِلْيِظ. َواللَِّساُن ِمَن اللَّْحِم. َواأَلْسَناُن ِمَن الَعظَ 
ُبُت ِمْنُه َشْعٌر امْسُُه اللِّْحَيُة. لَيْ  َس لِْلَمْرأَِة ُهَو الشَّاِرُب. حَتَْت الشََّفِة السُّْفَلى َذَقٌن، يـَنـْ

 َوالصَّيبِّ َشاِرٌب َوحِلَْيٌة. الشَّاِرُب َواللِّْحَيُة لِلرَُّجِل َأْو لِلشَّْيِخ.
 

إذا كانت لاطئة وقفا لنص  )رت )ص( إذا كانت العبارة الصحيحة، والرت )خأ. ِإل
 ! القراءة

 )....(     ُب َونـَْرُفُس اِبلّرِْجِل. . )ص/خ( حَنُن نـَُقْوُم َو مَنِْشي َوجَنرِي َونَثِ 1
 )....(      . )ص/خ( اللَِّساُن ِمَن الَعَظمِ 2
 )....(     اِبأَلْسَنانِ . )ص/خ( أَْنَت مَتَْض ُُ الطََّعاَم 3
 )....(          . )ص/خ( الشَّاِرُب َواللِّْحَيُة  لِْلَمْرأَةِ 4
 )....(    أَْنَت َتُذْوُق الطًَّعاَم َوالشَّرَاَب اِبللَِّساِن   . )ص/خ(5
 
 
 
 



 

 

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة ُمَناِسًبا لِلنَّص !ب. 
 أَْيَن َيِسْيُل الدَُّم ؟ .1

........................................................................
. 

َهتَـَنا َعَلى اأَلْرِض ؟  .2  َمىَت َنَضُع َجبـْ
........................................................................

. 
 َكْيَف يـَتَـنَـفَُّس اإِلْنَساُن ؟ .3

........................................................................
. 

 أَْيَن َيْدُخُل الطََّعاُم ؟ .4
........................................................................ 

 َكْيَف مَنَْض ُُ الطََّعاَم ؟ .5
....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMBELAJARAN QIROAH DENGAN MENGGUNAKAN 

BUKU DURUSULLUGHOH YANG TELAH DI KEMBANGKAN 

DI MA’HAD KHULAFAUR RASYIDIN 

 

 

I. PETUNJUK 

0. Identitas siswa  

a. Nama Siswa : 

b. Kelas  : 

7. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan yang 

anda lihat, dan anda pelajari. 

2. Angket ini terdiri dari beberapa alternative jawaban. Anda diminta untuk 

memilih diantara jawaban tersebut dengan memberikan tanda ()  pada 

jawaban yang anda anggap benar dan sesuai. 

7. Alterlatif Jawaban 

SS  : Sangan Setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

III. PERTANYAAN ANGKET 

NO KRITERIA NILAI 

SS S TS STS 

0 ku ini dapat membantu anda dalam memahami teks 

bahasa Arab. 

    

7 Tampilan didalam buku menarik     

2 Materi yang disediakan didalam buku sesuai dengan 

kondisi siswa 

    

7 Buku menambah pengetahuan siswa secara kontekstual     

5 Penjelasan didalam buku mudah dipahami.     

, Nahwu (tarkib) membantu siswa untuk lebih memahami 

teks 

    

2 Jenis evaluasi yang disediakan bermacam macam dan 

dimengerti 

    

% Teks teks bacaan mudah di pahami     

2 Penjelasan mengenai tarkib dapat dimengerti     

01 Buku layak untuk pembelajaran membaca.     

 

 

 

 

 



 

 

PENGANTAR  

ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI MATERI 

        Kepada Yth. 

       Zaid Al Amin, M.Pd. I 

        Di tempat 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan Magister 

Pendidikan Bahasa Arab di Pascasarjana UIN Maliki Malang, peneliti 

mengembangkan buku ajar durusullugoh karya Imam Zarkasyi dan Imam Syibani 

sebagai media untuk  pembelajaran Qiro’ah siswa kelas 0 (mubtadi’) di Pondok 

pesantren Khulafaur Rasyidin Putri Kubu Raya Kalimantan Barat. 

Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar benar menjadi media 

pembelajaran yang mampu memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, 

maka saya selaku penyusun memohon kesediaan bapak untuk sedikit meluangkan 

waktu guna mengisi angket ini sebagai penguji ahli design.  

Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh kevalidan dan keefektivitasan pengembangan buku ajar durusullugoh 

yang saya susun. Untuk kemudian digunakan dalam kegiatan pembelajaran, setelah 

di adakan perbaikan sesuai data yang kami peroleh dari validasi ini. 

Atas kesediaan bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih. 

      Malang, 72 Maret 7102 

       Peneliti 

 

 

       Lestari Nur Azizah    



 

 

 

Hal : Permohonan Menjadi Validator 

 

Kepada  

Yth.  

Zaid Al Amin, M.Pd. I 

di tempat 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir, studi kami pada program 

Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Uin Maliki Malang, dengan ini 

kami memohon kepada bapak untuk menjadi validator tesis kami yang berjudul  

دخل امل زركشي على ضوءكتاب دروس اللغة العربية إلمام تطوير  

 مبهعد اخللفاء الراشدين فونتيانك لتعليم القراءة السياقي

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenaan dan 

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. wassalamualaikum Wr.Wb 
                                                                                           Malang, 72 Maret 7102 

Mengetahui      Hormat Kami 

 

Ketua Jurusan MPBA                                                                         Lestari NurAzizah 

Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M. Ag 

  

   



 

 

 حتكيم اخلبري ىف جمال احملتوى 

  للكتاب املطورة
( 1(جيخدا          )3( مقبول       )0( ضعيف     )5التقخدير          )

 جيخد جخدا

 

العناصري 
 التحكيم

 1 3 0 5 البنود

حمتوى 
 الكتاب

     مناسبة املادة مبجاهلا
     عالقة بني املادة والسياقي 

     ابملوضوعمناسبة النص القراءة 
     دليل املعلم واضح

     مناسبة استخدام الصور 
     عالقة بني املادة واالختبار 

     التدريج
     مناسبة الرتاكيب املستخدمة فيه

     مناسبة الصور  ابملادة
     مناسبة الصور ابملفردات



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENGANTAR  

ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI DESIGN 

        Kepada Yth. 

       Dr. Danial Hilmi, M.Pd. I 

        Di tempat 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan Magister 

Pendidikan Bahasa Arab di Pascasarjana UIN Maliki Malang, peneliti 

mengembangkan buku ajar durusullugoh karya Imam Zarkasyi dan Imam Syibani 

sebagai media untuk  pembelajaran Qiro’ah siswa kelas 0 (mubtadi’) di Pondok 

pesantren Khulafaur Rasyidin Putri Kubu Raya Kalimantan Barat. 

Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar benar menjadi media 

pembelajaran yang mampu memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, 

maka saya selaku penyusun memohon kesediaan bapak untuk sedikit meluangkan 

waktu guna mengisi angket ini sebagai penguji ahli design.  

Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh kevalidan dan keefektivitasan pengembangan buku ajar durusullugoh 

yang saya susun. Untuk kemudian digunakan dalam kegiatan pembelajaran, setelah 

di adakan perbaikan sesuai data yang kami peroleh dari validasi ini. 

Atas kesediaan bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih. 

      Malang, 72 Maret 7102 

       Peneliti 

 

 

       Lestari Nur Azizah    



 

 

Hal : Permohonan Menjadi Validator 

 

Kepada  

Yth.  

Dr. Danial Hilmi, M.Pd. I 

di tempat 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir, studi kami pada program 

Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Uin Maliki Malang, dengan ini 

kami memohon kepada bapak untuk menjadi validator tesis kami yang berjudul  

دخل امل كتاب دروس اللغة العربية إلمام زركشي على ضوءتطوير  

 مبهعد اخللفاء الراشدين فونتيانك لتعليم القراءة السياقي

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenaan dan 

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. wassalamualaikum Wr.Wb 
.

 

                                                                                              Malang, 72 Maret 7102 

Mengetahui   Hormat Kami 

 

Ketua Jurusan MPBA                                                                         Lestari Nur Azizah 

Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M. Ag   

 



 

 

 التصميم حتكيم اخلبري ىف جمال 

  للكتاب املطورة
( 1(جيخدا          )3( مقبول       )0( ضعيف     )5التقخدير          )

 جيخد جخدا
 

العناصري 
 التحكيم

 1 3 0 5 البنود

     الغالف جذاب لغة الكتاب
     دليل املعلم واضح

     التدريج
     املعاجلة النحوية

     النص القراءة مناسبة بسياق الطالب
     مناسبة الصور ابملفردات

     الصورة املستخدمة جذاب
     التدريبات مناسب بكفائة الطالب

 

 



 

 

 



 

 

PENGANTAR  

ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI BAHASA 

        Kepada Yth. 

       Dr. Rahmat Mappa, M.Pd 

        Di tempat 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan Magister 

Pendidikan Bahasa Arab di Pascasarjana UIN Maliki Malang, peneliti 

mengembangkan buku ajar durusullugoh karya Imam Zarkasyi dan Imam Syibani 

sebagai media untuk  pembelajaran Qiro’ah siswa kelas 0 (mubtadi’) di Pondok 

pesantren Khulafaur Rasyidin Putri Kubu Raya Kalimantan Barat. 

Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar benar menjadi media 

pembelajaran yang mampu memudahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, 

maka saya selaku penyusun memohon kesediaan bapak untuk sedikit meluangkan 

waktu guna mengisi angket ini sebagai penguji ahli bahasa.  

Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh kevalidan dan keefektivitasan pengembangan buku ajar durusullugoh 

yang saya susun. Untuk kemudian digunakan dalam kegiatan pembelajaran, setelah 

di adakan perbaikan sesuai data yang kami peroleh dari validasi ini. 

Atas kesediaan bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih. 

      Malang, 72 Maret 7102 

       Peneliti 

 

      Lestari Nur Azizah     

 



 

 

Hal : Permohonan Menjadi Validator 

 

Kepada  

Yth.  

Dr. Rahmat Mappa, M.Pd 

di tempat 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir, studi kami pada program 

Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Uin Maliki Malang, dengan ini 

kami memohon kepada bapak untuk menjadi validator tesis kami yang berjudul  

دخل امل ركشي على ضوءكتاب دروس اللغة العربية إلمام ز تطوير  

 مبهعد اخللفاء الراشدين فونتيانك لتعليم القراءة السياقي

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenaan dan 

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. wassalamualaikum Wr.Wb 
.

 

 

                                                                                              Malang, 72 Maret 7102 

Mengetahui      Hormat Kami 

 

Ketua Jurusan MPBA                                                                        Lestari Nur Azizah 

Dr. Wildana Wargadinata, Lc. M. Ag  



 

 

 حتكيم اخلبري ىف جمال اللغة 

 للكتاب املطورة
( 1(جيخدا          )3( مقبول       )0( ضعيف     )5التقخدير          )

 جيخد جخدا
 

العناصري 
 التحكيم

 1 3 0 5 البنود

     لغة الكتاب سهلة لغة الكتاب
     لغة الكتاب واضحة

     التدريج
     لغة الكتاب مناسبة للطلبة املبتدئ

     مناسبة الصور  ابملادة
     مناسبة الصور ابملفردات

     دليل املعلم واضح
     نوع احلرف املستخدمة واضح

     مناسبة احلروف ابلطالب
     ترتيب اللغة مفهومة



 

 

 



 

 

 التبار القبلي

  االسم
 اللَُّغُة الَعَربِيَُّة   املادة

 اجملموعة الضابط الفصل 
  التاريخ

 

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة اِبْلِتَياِر ِإَجابٍَة َصِحْيَحٍة  )أ، ب، ج، د(! .ب
 "ىِف الِبْئِر َماءٌ َصاٍف، َوىِف النـَّْهِر َماٌء َكِدٌر". َما ىِف الِبْئِر ؟ .... .2

 َماٌء َكِدرٌ  .ت
 الِبْئِر َشْيءٌ لَْيَس ىِف  .ث

 ِفْيِه َماٌء َصافٍ  ج. 
 ِفْيِه َزْيتٌ  د.

 .  " هِلِذِه املْدَرَسِة َفْصٌل َواِسٌع، أََماَم الَفْصِل ِفَناٌء َضيٌِّق ". َما أََماَم الَفْصِل ؟ ....2
 أََماَم الَفْصِل بـَْيتٌ   أ. 

 أََماَم الَفْصِل ِفَناٌء َواِسعٌ  ب. 
 َضيِّقٌ أََماَم الَفْصِل ِفَناٌء  ج.
 أََماَم الَفْصِل ِفَناٌء َنِظْيفٌ  د.

َسٌة بـَْيَضاُء. أَمَ 3 اَم . "ىِف املْدَرَسِة َسبـُّْورٌَة، ِهَي َسْوَداُء الَّلْوِن. َعَلى السَّبـُّْوَرِة َطالَّ
 السَّبـُّْوَرِة ُكْرِسيٌّ أَْزَرُق".َما َعَلى السَّبـُّْوَرِة ؟

 ءُ َعَلى السَّبـُّْوَرِة ُكرَّاَسٌة بـَْيَضا .ت
َسٌة بـَْيَضاءُ  .ث  َعَلى السَّبـُّْوَرِة َطالَّ

 َعَلى السَّبـُّْوَرِة ُكْرِسيٌّ أَْزَرقُ  ج. 



 

 

 َعَلى السَّبـُّْوَرِة ِقْرطَاٌس أَبـَْيُض   د. 
 . "لِلشَّْمِس نـُْوٌر َقِوٌي َحاٌر، َولِْلَقَمِر نـُْوٌر َضِعْيٌف اَبرٌِد". َماَذا لِْلَقَمِر ؟4

 َضِعْيٌف اَبرِدٌ لِْلَقَمِر نـُْوٌر  أ. 
 لِْلَقَمِر نـُْوٌر َضِعْيٌف َحارٌ  ب. 
 لِْلَقَمِر نـُْوٌر َقِويٌّ اَبرِدٌ  ج.
 لِْلَقَمِر نـُْوٌر َقِويٌّ َحارٌ  د. 

ُر ثَ 5 ُر َثِخنْيٌ، َوالِقْرطَاُس الثَِّخنْيُ َقِويٌّ". َهل الِكَتاُب الَكِبيـْ  ِخنْيٌ ؟.   "الِكَتاُب الَكِبيـْ
 َرِقْيقٌ اَل، َبْل ُهَو    أ.

ُر َرِقْيقٌ   ب.    اَل، َبْل الِكَتاُب الَكِبيـْ
 اَل، َبْل ُهَو َثِخني    ج.
 نْيٌ خِ ثَ  رُ يْـ بِ الكَ  ابُ تَ ، الكِ مْ عَ نَـ     د. 

َرِجْيِل ىِف . ىِف املْطَبِخ َمْكَتٌب، َعَلْيِه ُكْوٌب َوقَاُرْوَرٌة. اْلَماءُ ىِف الُكْوِب َصاٍف. َوَزْيُت النَّا6
 َكِدٌر". َما ِهَي ِصَفُة املاِء ىف الُكْوِب ؟  الَقاُرْوَرةِ 
 ِصَفُة املاِء ىِف الُكْوِب َكِدرٌ  أ. 

 ِصَفُة املاِء ىِف الُكْوِب َنِظْيفٌ  ب.
 صَفُة املاِء ىِف الُكْوِب َصافٍ  ج.
 ُهَو َكِدٌر  د. 

ٌر َوَنِظْيٌف. ُهَو َمَكاٌن َخاٌص 7 رِْيِض. املرِْيُض َضِعْيٌف لِْلمَ . ىِف املِديـَْنِة ُمْسَتْشَفي َكِبيـْ
 َوِجْسُمُه َحاٌر. َكْيَف ِصَفُة املرِْيِض ؟

 ِصَفُة املرِْيِض َقِويٌّ َوِجْسُمُه اَبرِدٌ  أ. 
 ِصَفُة املرِْيِض َضِعْيٌف َوِجْسُمُه اَبرِدٌ  ب.
 ِصَفُة املرِْيِض َضِعْيٌف َوِجْسُمُه َحارٌ  ج. 
 َقِويٌّ  ِصَفُة املرِْيِض َحاٌر َوِجْسُمهُ  د. 



 

 

  ٌْر َلْونُُه أَبـَْيُض. ُهَناَك ُغر َها طََباِشيـْ َها َأاَن طَاِلٌب، يل حَمَْفظٌَة مجيلٌة. َعَليـْ َفٌة ِفيـْ
ٌر َأمْحَرُ  َها ِكَتاٌب وَُكرَّاَسٌة َوِحبـْ َرٌة. ىِف اخِلزَانَِة حَمَْفظٌَة ِفيـْ . َعَلى احلَاِئِط ِخزَانٌَة َصِغيـْ

 َلى املْكَتِب َصْحٌن َلْونُُه َأْصَفُر.َساَعٌة َلْونـَُها َأْخَضُر. عَ 
 . َماَلْوُن احِلرْبِ ؟8

 أَْزَرقُ  أ. 
 َأْصَفرُ  ب.
 َأْخَضرُ  ج.
 َأمْحَُر  د. 

 ؟ .... اآلنَ  ةِ اعَ السَّ  مْ .  كَ 1
 اام  متََ  ةُ عَ اسِ التَّ  ةُ اعَ السَّ  أ.     
 اام  متََ  ةُ عَ ابِ الرَّ  ةُ اعَ السَّ  ب.    
 فِ صْ النِّ وَ  ةُ ثَ الِ الثَّ  ةُ اعَ السَّ  ج.     
 ةُ رَ اشِ العَ  ةُ اعَ السَّ  د.    

  َلْ مَ اجلُ  هِ ذِ ا هلَِ ب  اسِ نَ مُ  ال  اعِ فَ  عْ ض ! 
 ىَل ..... إِ  بُ هَ ذْ . يَ 11

َ
 ةِ سَ رَ دْ  امل

 دُ مَّ حمَُ    أ.   
 تِ نْ أَ    ب. 
 ةُ شَ ائِ عَ    ج.
 نُ حنَْ    د.
 
 
 
 



 

 

 َأْعَضاُء اجِلْ مِ 
زَاِء اجِلْسِم. َوىِف َأمْحَُر.  َيِسْيُل الدَُّم ِمَن الَقْلِب ِإىَل َأجْ يف الصَّْدِر قـَْلٌب، ِفْيِه َدٌم 

َها طََعاٌم. يَْدُخُل الطََّعاُم ِمَن الَفِم ِإىَل املِعَدةِ مُثَّ َيْدُخُل اأَلْمَعاءَ   .الَبْطِن َمِعَدٌة ِفيـْ
َهٌة. َهَتَك َعَلى أَْنتَ  يف اَنِحَيِة اأَلَماِم ِمَن الرَّْأِس َوْجٌه. َعَلى الَوْجِه َجبـْ  َتَضُع َجبـْ

نَـنْيِ. لِْلعَ  َناِن. نـَْنظُُر ُكلَّ َشْيٍئ اِبلَعيـْ َهِة َعيـْ نْيِ ِغطَاءٌ ِمْن اأَلْرِض َوْقَت السُُّجْوِد. حَتَْت اجَلبـْ
نَـُهَما أَْنٌف. اهلََواُء يَْدخُل األَنْ  اِن، بـَيـْ نَـنْيِ َخدَّ َف. ِجْلٍد َرِقْيٍق، ُهَو اجلَْفُن.حَتَْت الَعيـْ

 اإِلْنَساُن يـَتَـنَـفَُّس اِبلرِّئـَتَـنْيِ وََكَذِلَك بـَْعَض احلَيَـَوااَنِت. 
ْنَت مَتَْض ُُ أَْنَت أَتُْكُل الرُّزَّ ُكلَّ يـَْوٍم. أَْنَت أَتُْكُل اِبلَفِم. ىِف الَفِم ِلَساٌن َوَأْسَناٌن. أَ 

َتَكلَُّم اِبللَِّساِن. اللَِّساُن َب اِبللَِّساِن. أَْنَت تَـ الطََّعاَم اِبأَلْسَناِن. أَْنَت َتُذْوُق الطًَّعاَم َوالشَّرَا
 ىِف الَفِم.

ا اِبللَِّساِن َوالشََّفتَـنْيِ. َلَك َشَفَتاِن، ُعْلَيا َوُسْفَلى . الشََّفُة ِمْن أَْنَت تـََتَكلَُّم َجيِّد 
لشََّفِة الُعْلَيا َشْعٌر َقِصيـٌْر ِم. َعَلى ااجلِْلِد الَغِلْيِظ. َواللَِّساُن ِمَن اللَّْحِم. َواأَلْسَناُن ِمَن الَعظَ 

ُبُت ِمْنُه َشْعٌر امْسُُه اللِّْحَيُة. لَيْ  َس لِْلَمْرأَِة ُهَو الشَّاِرُب. حَتَْت الشََّفِة السُّْفَلى َذَقٌن، يـَنـْ
 َوالصَّيبِّ َشاِرٌب َوحِلَْيٌة. الشَّاِرُب َواللِّْحَيُة لِلرَُّجِل َأْو لِلشَّْيِخ.

 
إذا كانت لاطئة وقفا لنص  )رت )ص( إذا كانت العبارة الصحيحة، والرت )خأ. ِإل

 ! القراءة
 )....(    . )ص/خ( حَنُن نـَُقْوُم َو مَنِْشي َوجَنرِي َونَِثُب َونـَْرُفُس اِبلّرِْجِل. 1
 )....(      . )ص/خ( اللَِّساُن ِمَن الَعَظمِ 2
 )....(     اِبأَلْسَنانِ . )ص/خ( أَْنَت مَتَْض ُُ الطََّعاَم 3
 )....(          . )ص/خ( الشَّاِرُب َواللِّْحَيُة  لِْلَمْرأَةِ 4
 )....(    أَْنَت َتُذْوُق الطًَّعاَم َوالشَّرَاَب اِبللَِّساِن   . )ص/خ(5
 



 

 

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلتَِيِة ُمَناِسًبا لِلنَّص !  .ت
 
 أَْيَن َيِسْيُل الدَُّم ؟ .6
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. 

َهتَـَنا َعَلى اأَلْرِض ؟  .7  َمىَت َنَضُع َجبـْ
........................................................................

. 
 َكْيَف يـَتَـنَـفَُّس اإِلْنَساُن ؟ .8
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........................................................................

. 
 َكْيَف مَنَْض ُُ الطََّعاَم ؟ .11
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 مكان البجث

 معهخد للفاء الراشخدين

  التاريخ واجلغرفية .أ

و  بين معهد اخللفاء الراشدين و تطّور تطويرا على وعد اجملتمع ىف قرية كوبوا رااي
أدركوا معاىن أمهية الرتبية الدينية للحياة إىل وصول احلياة السالمة ىف الدنيا واآلخرة. مازال 

قة القدرية, القدمي له شكل جملس التعليم و ذكر الطريالقيام ابلرتبية الدينية الذى يوجد ىف 
ولكن يظن اجملتمع وجود جملس التعليم يكف أن يصربه كوسيلة بناء الديىن خصوصا 

 لألجيال.

ولذالك, كان اجملتمع بعضهم أعضاء جملس التعليم يقيمون ابلرتبية الدينية 
تمع تلك م و وجهاء اجملالشكالنية استملها الشيخ رمضان الصديق كمدير جمليس التعلي

  الرغبة مع استالم حسن.

كانت مؤسسة الرتبية الدينية الىت قيمت معهد إسالميا مسمى خبلفاء الراشدين 
 و رئيسه الشيخ رمضان الصديقى. 1118وقد فتح رمسيا ىف يوليو ىف السنة 

  موقع معهخد اخللفاء الراشخدين. ۲

كوبو رااي منقطعة  3,1معهد اخللفاء الراشدين تقع ىف شارع أرتري سوفدي كيلومرت 
كاليمنتان الغربية. هذا املوقع داخل منطقة القرى ولكن يقع ىف عبور الشارع الذى يوصل 

هذا املوقع ىف منطقة مهمة الوجهة اإلسرتاتيجية  .(Supadio)مدينة بونتيانك مبطار سوفاديو 
 . ۲أمحد ايىن  نه يقع ىف عبور الشارعوهو سهل وصوله أل



 

 

 . املؤس ة3 
بدأ وأقام معهد "خلفاء الراشدين" حتت املؤسسة خلفاء الراشدين. و تغري اىل 

. واآلن قد تغري اىل املؤسسة اندماج  2116املؤسسة  الرتبية خلفاء الراشدين ىف السنة 
لفاء اندماج الرتبية  اإلسالمية خالرتبية  اإلسالمية خلفاء الراشدين .والرئيس املؤسسة 

الراشدين هو حممد حسني و النائب من املؤسسة اندماج الرتبية  اإلسالمية خلفاء الراشدين 
هو  احلاج رمالن أمحد س.ف.د  أما السكرتري هو مسفر طومس ,س.ه و امني الصندوق 

 احلاج رييو واندرى س. سوس .
 ص الرئيس أو املدير هو  األستاذمبعهد خلفاء الراشدين ابخلصو  الشكل األمري

عثمان ساك و النائب األستاذ سليسى د.ك و قسم اإلدارة هو األستاذ أمحد سوغيارتو 
 وقسم أمني الصندوق ايك تري وحيوىن.

والرائسة من املدارس هم : شهواري س.ف.د.إ هو من رئيس مدرسة العالية و 
 و الرئيس مدرسة الدينية هو حممود س.ف.د هو من رئيس مدرسة املتوسطة / الثانوية

 األستاذ سليسى د.ك. وهذا هو الرتكيب الذى ينظم املعهد خلفاء الراشدين. 
 .  أنشطة الرتبية مبعهخد اخللفاء الراشخدين1

 تربية مبدرسة الرمسية
مستوايت الرتبية مبعهد اخللفاء الراشدين  تبدأ مبستوية مدرسة املتوسطة أو مشهورة 

مستو الرتبية مدرسة العالية    2112. و ىف السنة 1۹۹8ة ىف السنة ابسم املدرسة الثانوي
تبدأ ىف هذا املعهد. أما الرتبية الدينية ىف هذا املعهد تبدأ ىف أول بناء املعهد وتعلم فيه 
 إبستخدام الكتب الرتاث الىت تتعلق بعلوم الدينية. واآلن تربية الرمسية ىف املعهد اخللفاء

 رس الرمسية.الراشدين هي ثالث مدا
 

 

 



 

 

 التوثيق يف مكان البحث

 

  املعهد مدرسة

 التعليم يف الفصل



 

 

 
 التعليم يف الفصل

 

  

 مقابلة مع املدرس اللغة العربية

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


