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 مستخلص البحث
يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز  كتاب تعليم اللغة العربيةإعداد  م. 2017، بائق كاسيح،  ويديا نيتا

”Madani Super Camp” رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، نرمادى لومبوك الغربية .
( 1جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: كلية الدراسات العليا 

 ، املاجستري.الدكتور نور هادي( 2، املاجستري. الدكتور ولدانا وارغاديناتا
  الكلمات املفتاحية: إعداد الكتاب، أسلوب التكامل  

العربية يف املؤسسة الرمسية إن تعليم اللغة العربية يف إندونسيا ينقسم إىل قسمني منها تعليم اللغة 
واملؤسسة غري الرمسية. والكتاب التعليمي مهم يف عملية التعليم والتعلم إما يف املؤسسة الرمسية أو املؤسسة 
غري الرمسية النه عنصرا أساسيا من مكونات املنهج. لكن وجدت الباحثة أن الكتاب التعليمي ملادة اللغة 

وها هو الذي يسبب تعليم اللغة الغربية غري موجودة غري موجودة،  ”Madani Super Camp”العربية يف املركز
 هناك.باحتياجات الطالبات أيضا فيه. ولذلك، حتتاج الباحثة إىل إعداد الكتاب املناسب 

يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز  كتاب تعليم اللغة العربية  إنتاجأما األهداف هذا البحث هي 
”Madani Super Camp” يف  ةاملعد كتاب تعليم اللغة العربيةفعالية   قياس مدىو  دى لومبوك الغربيةانرم

يف  قدرة الطالباتلرتقية  دى لومبوك الغربيةانرم ”Madani Super Camp”ضوء أسلوب التكامل يف املركز
واملنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطوير باملدخل الكيفي والكمي.  .تعلم اللغة العربية

، وهي: التحليل، التصميم، التطوير، (ADDIE)الباحثة خطوات البحث التطوير ألدي  تستخدموا
أما  التطبيق والتقومي. واألساليب املستخدمة جلمع البيانات هي املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار.

 ستخدام الوصفي التحليلي والتحليل اإلحصائي الوصفي.حتليل البيانات با
األصوات وحدات وهي  مثانعلى الذي حيتوى  كتاب تعليم اللغة العربيةونتائج هذا البحث هي  

ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة والعبارات القيصرة. و  ومهارة االستماع املفردات والرتكيبو 
، فيها السابع عشر درسا. والكتاب املعد له ثامنةمل كل وحدة على أربعة عشر درسا إال الوحدة التش

فعالية يف ترقية قدرة الطالبات عند تعلم اللغة العربية. ظهرت هذه النتيجة عندما قارنت الباحثة بني 
يف  t)0) حسابن درجة تالنتائج اليت حصلت عليها الطالبات يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، وأ

( على مستوى 66،2( و )5%( على مستوى )00،2) جدول( أكرب من درجة ت20،11هذا البحث )
(1%.)     
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Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. H. Wildana 

Wargadinata, Lc. M.Ag (2) Dr. H. Nur Hadi, MA. 
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Arabic language learning in Indonesia is divided into two institutions that is 

Arabic language learning in formal institutions and non-formal institutions. And in 

a learning process, teaching books is very important because it’s one of the basic 

elements of the existing curriculum components. However, the researcher founds 

that there is no teaching books for Arabic language lesson in Madani Super Camp 

and it’s causes no Arabic language learning there. Therefore, researcher needs to 

compile teaching books according to the necessary of students there. 

The purpose of this research is to produce a teaching books based on 

integrative approach in Madani Super Camp Narmada West Lombok and to 

measure the effectiveness of that book to improve student’s ability in Arabic 

language learning. This research uses research and development (R&D) method 

with qualitative and quantitative approach. Researcher also used the ADDIE’s 

development research steps that are: analysis, design, development, implementation 

and evaluation. The techniques to collect data are observation, interview, 

questionnaire and test. And data analysis using descriptive analysis and descriptive 

statistical analysis. 

The results of this research is a teaching books consisting of eight units, that 

are: ashwat, mufrodat, tarkib, istima’, kalam, qira'ah, kitabah and ibaroh qosiroh. 

And each unit consists of fourteen lesson except the eighth unit that is seventeen 

lesson. And teaching books that have been prepared are effective to improve 

student’s ability in Arabic language learning. This result is seen when the researcher 

compared the pre test and post test results obtained by the students, and the value 

of t(count) in this research (11,20) is bigger than the value of t(table) (2.00) at 5% degree 

and (2.66) at 1% degree. 

 

 

 

 

 

 



 

 ي
  

ABSTRAK 
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Kata Kunci: Penyusunan Buku Ajar, Pendekatan Integratif 

Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu 

pembelajaran Bahasa Arab di lembaga formal dan lembaga non formal. Dan dalam 

sebuah proses pembelajaran, buku ajar itu sangat penting karena ia adalah salah 

satu unsur dasar dari komponen-komponen kurikulum yang ada. Akan tetapi, 

peneliti menemukan bahwa di Madani Super Camp tidak ada buku ajar untuk 

pelajaran Bahasa Arab dan hal inilah yang menyebabkan tidak adanya 

pembelajaran Bahasa Arab disana. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk menyusun 

buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa disana. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan buku ajar berbasis integratif di 

Madani Super Camp Narmada Lombok Barat serta untuk mengukur efektifitas 

buku ajar tersebut untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

Bahasa Arab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian dan pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Peneliti juga menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan ADDIE 

yaitu: analisis, perancangan, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Adapun 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, 

angket dan tes. Dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan analisis 

statistik deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah sebuah buku ajar yang terdiri dari delapan 

unit/satuan yaitu: ashwat, mufrodat, tarkib, istima’, kalam, qira’ah, kitabah dan 

ibaraoh qosiroh. Dan setiap unit/satuan terdiri dari empat belas dars kecuali unit 

yang kedelapan yaitu ada tujuh belas dars. Dan buku ajar yang sudah disusun 

tersebut efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Arab. Hasil ini terlihat ketika peneliti membandingkan hasil pre test dan post tes 

yang didapatkan para siswa, dan nilai t(hitung) dalam penelitian ini (11,20) lebih besar 

daripada nilai t(tabel) (2,00) pada derajat 5%  dan (2,66) pada derajat 1%. 
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 تقديرشكر و 
 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل الذي علمنا مبا مل نعلم وأمرنا بالقراءة لكي 
نفهم، ونصلى ونسلم علي خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله وأصحابه أمجعني، والتابعني 

 الدين أما بعد.ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجسترب، وهنا تريد الباحثة أن 
تقدم من صميم قبله العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على كتابة 

 هذه الرسالة، وهم:
براهيم األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مديرجامعة موالنا مالك إ .1

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

األستاذ الدكتور احلاج حبار الدين ملاجستري، مديركلية الدراسات العليا والدكتور احلاج  .2
جامعة موالنا مالك اللغة العربية  ولدانا وارغاديناتا املاجستري، رئيس قسم تعليم

قد أعطى إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج وبصفته املشرف األول الذي 
  االرشادات والتوجيهات املفيدة يف كتابة هذه الرسالة.

الذي قد أعطى االرشادات  بصفته املشرف الثاين املاجستري الدكتور نور هادي .3
 والتوجيهات املفيدة يف كتابة هذه الرسالة.

بصفته اخلبري األول وإندري درماوان بصفته اخلبري الثاين، اللذان حليمي زهدي الدكتور  .4
ن املالحظات واالقرتاحات إلصالح وتصحيح كتاب تعليم اللغة العربية اليت أعطيا

 قامت الباحثة بإعداعه.

مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء الذين ال تستطيع الباحثة  .5
 أن تذكرهم مجيعا هنا.
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ري هذه هذا، وأسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجست

 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.
 

 2017أكتوبر  11باتو، 
 
 
 سيحابائق ويديا نيتا ك 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 املقدمة .أ
هنا عالقة قوية سالمي فيه، ألانتشرت اللغة العربية إىل إندونسيا ودخل الدين اإل

مؤقتا قد تغري الزمن  2ن الكرمي.آسالم خبالف موقعها كلغة القر اإل بأشكال التنسك يف
. هم التقابليةللغة العربية أكثر من القدرة اتصال املسلم ببالد متنوعة حيتاج إىل كفاءة إو 

تاج إىل القدرةحيتاجون إليها كوسيلة اال  3.اإلنتاجية تصال شفهيا وحترريا. لذلك حيح
جهها احسنا الذي يو  هي قدرة الشخص ليتناول الرسالة تناوال التقابليةالقدرة 

 4اد يلقيه بواسطة الرموز املقبول.أر هي قدرة الشخص ليلقي ما  إلنتاجيةا املتكلم. إما القدرة
 encode.يسمى  اإلنتاجية والقدرة decodeيسمى  التقابليةويف علم اللغة النفسي القدرة 

حوال كما موقع العربية دوليا، لقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذه األ
. هم 1973رب سنة ميف ديس 2206( اجللسة العامة رقم 28 –)د  3190قررها رقم 

اتفقوا فقد أخذت العربية مكانتها بني لغات العامل املعاصر واعرتف هبا لغة رمسية تستخدم 
  5يف اهليئة العامة لألمم املتحدة ويف منظماهتا.

للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن أمهية ايل إن وقال علي اخلو 
سباب العديدة التالية وهي هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم. وترجع أمهية اللغة العربية إىل األ

ألحكام الشرعية. ولغةاهنا لغة القرآن الكرمي الذي يستمد منه املسلم األوامر والنواهي و أ

                                                           
2 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Cet. V; Malang: Misykat, 2012), 

hlm. 28. 
3 Ibid., hlm. 30. 
4 Mika Nur Cahyanti dkk, “Peningkatan Kemampuan Berbahasa Ekspresif dan Reseptif Anak Autis 

dengan Menggunakan Pendekatan ABA (Applied Behavior Analysis),” Jurnal P3LB Volume 1, 2 

(Desember, 2014), hlm. 125. 
اإلسالمية للرتبية والعلوم )إيسيسكو، منشورات املنظمة تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه واساليبه، رشدي أمحد طعيمة،   5

 .34(، ص. 1989والثقافة، 
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أساسي من أركان اإلسالم. ولغة احلديث الشريف الذي يعتمد عليه الصالة اليت هي ركن 
يف اثنتني وعشرين  املسلم يف حياته. ومكانة اقتصادية للعرب. ولغة مستخدمة كلغة أوىل

مهية يصبح ومن تلك األدولة عربية وتستخدم كلغة ثانية يف كثري من الدول اإلسالمية. 
 6على كل من يهتم هبا. الزماتعلمها 

 رشدي أمحد طعيمةهداف لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، كما شرح األومن 
 فيما يلي:
أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها هبا متحدثو هذه اللغة أو  .1

بصورة تقرب من ذلك ويف ضوء املهارات اللغوية ميكن القول بأن تعليم هذه اللغة 
 دف مايلي:للناطقني بلغات أخرى يسته

 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. (أ

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني بالعربية   (ب
 داء.حديثا معربا يف املعىن، سليما يف اال

 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وسرعة وفهم. (ج

 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة ووضوح ومجال.  (د

أن يتعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات أصواتا  .2
 ومفردات وتراكيب ومفاهيم.

نسان العريب، أن يتعرف الطالب الثقافة اإلسالمية العربية وأن ي حّلم خبصائص اإل .3
 7اللغة، وبالبيئة اليت يعيش فيها وباجملتمع الذي يتعامل معه.الناطق هبذه 

أن تعليم اللغة العربية يف إندونسيا ينقسم إىل قسمني منها تعليم  كما هو املعروف
املؤسسة الرمسية يتكون من ثالث  اللغة العربية يف املؤسسة الرمسية واملؤسسة غري الرمسية.

                                                           
 .20-19(، ص. 1984، )الرياض: اململكة العربية السعودية، ، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل  6
(، ص. 1985 ، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى،دليل عمل يف اعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،   7

29 . 
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، ركزأما املؤسسة غري الرمسية يتكون من امل 8امعي.مستويات منها املبتدئي واملتوسطي واجل
 9ذلك. أشبهجمموعة التعليم، مركز التعليم للمجتمع، جملس التعليم وما

قال علي اخلويل ايضا أن هناك نوعان من برامج تعليم اللغات األجنبية. األول هو 
املدرسية املتعددة. الربنامج املدرسي حيث تعلم اللغة األجنبية كواحد من املوضوعات 

والثاين هو الربنامج املكثف وفيه يتعلم الطالب اللغة األجنبية فقط ملدة حمدودة ترتاوح بني 
أسبوع وسنتني مبعدل يرتاوح بني أربع وست ساعات يوميا. وهناك فروق واضحة بني هذين 

 10النوعني من الربامج وهي من حيث ساعات التعليم واألهداف والدافعية والسّن.
ىل إ ايف لومبوك الغربية هناك املعهد مسي نوراحلرمني. يهتم هذا املعهد اهتماما كبري 

 2013يف السنة  ركزجنيليزية. لذلك بىن مدير املعهد امللغة العربية واإلا لجنبية كاللغة األ
هدافه يعىن أ".  Madani Super Campيسمي " ركزامل اجنيليزية. هذلتعليم اللغة العربية واإل

حول ثالثة  الطالبيف تلك اللغات سوى تعليم يف املدرسة. يدرس  الطالبية كفاءة لرتق
جنيليزية فحسب لتعليم اللغة اإل ركزامل اخرى. لكن يقوم هذاألدون تعليم املواد ه شهور في

 11للغة العربية. الكتاب التعليميحىت اليوم بسبب عدم 

مصدر تعليمي ألنه ميثل أكرب يشكل الكتاب التعليمي يف املؤسسة الرتبوية، أهم 
قدرة من املناهج الرتبوي املقرر، ويوفر أعلى مستوى من اخلربات التعليمية املوجهة لتحقيق 
األهداف التعليمية املنشودة، هلذا فإن الكتاب التعليمي، ميثل مكانة مركزية يف النظام 

ن الكتاب التعليمي هو الرتبوي عامة، والنظام الرتبوي العريب خباصة، وقد يعود ذلك إىل أ
أيسر املصادر التعليمية العلمية اليت تتوفر للدارس يف بيئته العامة واخلصة، بسبب عوامل 

                                                           
8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 14, hlm. 6. 
9 Ibid, pasal 26, hlm. 8. 

 .31-30...، ص. ، أساليب تدريسحممد علي اخلويل  10
 . 2017فربايري  15نتيجة املقابلة مع مدير املعهد نور احلرمني نرمدى يف التاريخ  11
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متشابكة ذات جذور تارخيية وثقافية واقتصادية واجتماعية ونفسية وتربوية، ال داعي 
 12لتفسريها يف هذا املقام.

عنصرا أساسيا من  نهتعلم ألهام يف عملية التعليم وال له دوروالكتاب التعليمي  
مكونات املنهج. مثال إذا كان املعلم له دور يف عملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي هو 
الذي جيعل هذه العملية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حىت حيصل من التعليم ما يريد. 

يد هو الذي جيذب فالكتاب باق معه ينظر فيه كلما أراد، ومن مث جند الكتاب التعليمي اجل
  13التلميذ حتوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه.

والكتاب هو الوعاء الذي حيمل املعلومات واالجتاهات املراد غرسها يف التالميذ، 
ليس فقط للتالميذ بل للمعلمني وغريهم ايضا، فهو ميدهم باخلربات واحلقائق، وهو مصدر 

ملىء علما، وبستان حيمل يف ردن، ولذلك قال اجلاحظ "الكتاب وعاء  14ثقايف هلم.
وناطق ينطق عن املوتى ويرتجم عن األحياء، وال أعلم رفيقا أطوع وال معلما أخضع، 

   15والصاحبا أظهر كفاية من كتاب".
لقد انقسم املتخصصون والرتبويون يف األسلوب الذي تدرس به اللغة العربية على 

حدة واحدة وفريق آخر ينادي بتدريس اللغة ينادي بأن تدريس اللغة العربية و  فرقني: فريق
 16العربية من خالل فروعها.

يساعد املصصم على حتديد الشكل الكتاب التعليمي تصميم املدخل يف إعداد 
سلوب الذي يتخطى احلواجز اليت سلوب التكامل على أنه األاأل واحملتوى فيها. عرف

                                                           
(، 2011، )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة،   12

310. 
، )الرياض: دار الغاىل، دون أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ناصر عبد هللا الغاىل و عبد احلميد عبد هللا،  13

 .7سنة(، ص. 
 املرجع السابق.  14

 .9املرجع السابق، ص.   15
)األردن: عامل الكتب احلديث، ، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي،  16

 .116 ص. (،2009
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ية ذات معىن بالنسبة للتالميذ، تفصل بني مقررات املواد الدراسية، ويوفر خربات تعليم
وخربات عملية حمسوسة يف العامل الذي يعيشون فيه، ويساعدهم على اكتساب املعرفة، 

جتاهات، وسيجعلهم يدركون العالقات املتبادلة فيما وتنمية الفهم واملهارات والقيم واإل
معينة يف  اكتسبوا مهارات معينة، ومكونات معرفية بينها على حنو أكثر سهولة عما لو

 17صورة يعزل بعضها عن البعض.
إن تكامل الفنون اللغوية يعىن تقدمي مواقف تعليمية طبيعية ميكن أن تتطور فيها 

. ويف ضوء ذلك خمصوصةغراض أنظمة اللغة الفرعية. النظام الصويت والرتكيب والداليل أل
املهارات اللغوية يف إطار ميكن النظر إىل مفهوم التكامل بطرق خمتلفة، فهو يعين تعلم كل 

يضا أن كل أهتمام بالقراءة. ويعين خرى. فالكتابة ميكن أن تعلم عن طريق اإلاملهارات األ
فرع من فروع اللغة يشكل وحدة متكاملة ال جمموعة من مكونات صغرية منعزلة ومفتتة. 

  18تلفة.وأن التكامل بالنتيجة يؤدي إىل تطور اللغة ومنوها من خالل دراسة موضوعات خم

بناء على البيان السابق، عرفت الباحثة أن املشكلة األساسية يف هذا البحث هي 
". اختارت الباحثة Madani Super Campعدم الكتاب التعليمي للغة العربية يف املركز "

أن اللغة العربية هو  هو املعروف" ملكان البحث ألن كما Madani Super Campاملركز "
يها الطالب والطالبات مبعهد. وهذه املادة تكون خصائص لكل معهد مادة اليت البد عل

يف إندونيسيا، ولكن قدرة الطالبات ملادة اللغة العرية ناقص يف هذا املعهد وقدرهتن ملادة 
اللغة اإلجنيليزية أكرب منها. واختارت الباحثة أيضا أسلوب التكامل كأساس عند إعداد 

مناسب بإحتياجة الطلبة هناك. لذلك تريد الباحثة  الكتاب التعليمي ألن هذا األسلوب
يف ضوء أسلوب التكامل  كتاب تعليم اللغة العربيةإعداد  "العنوان أن تقوم البحث حتت 

 ".دى لومبوك الغربيةانرم ”Madani Super Camp” ركزيف امل
 
 

                                                           
 .115املرجع السابق، ص.   17
 . 116-115املرجع السابق، ص.  18
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 أسئلة البحث .ب

 شكالت السابقة، تقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلى:حسب امل
يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز  كتاب تعليم اللغة العربية  إعداد يتمكيف  .1

”Madani Super Camp” ؟دى لومبوك الغربيةانرم 

يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز  كتاب تعليم اللغة العربيةما مدى فعالية   .2
”Madani Super Camp” دى لومبوك الغربية ؟انرم 

 أهداف البحث .ج

 أن حتصل عليها الباحثة يف هذا البحث فهي ما يلي: أما األهداف اليت تريد
 Madani Super” ركزيف ضوء أسلوب التكامل يف املكتاب تعليم اللغة العربية   إنتاج .1

Camp” دى لومبوك الغربيةانرم. 
يف ضوء أسلوب التكامل يف  كتاب تعليم اللغة العربيةفعالية   مدىقياس  .2

 .لومبوك الغربيةدى انرم ”Madani Super Camp”ركزامل

 مواصفات اإلنتاج .د

يف ضوء لغة العربية الكتاب التعليمي لالبحث أن تنتج  هذاأرادت الباحثة من 
 للمستوى املبتدئني باملوصفات التالية:أسلوب التكامل 

 شكليا .1
( وحجم Hardcopyاملطبوع ) بشكل الورقي كتاب تعليم اللغة العربيةإنتاج   (أ

 (.  B5) 5الورقه ب
رتكب من: الغالف، املقدمة، دليل استخدام ياملعدة كتاب تعليم اللغة العربية  (ب

 واد املدروسة اليت تشمل على مثانالكتاب، الفهريس، أهداف التعليمية، امل
 وحدات واملراجع.

 الكتاب املعد لتعليم اللغة العربية حول ثالثة شهور. (ج
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 منهجيا .2
 تكامل املهارات اللغوية وعناصرها الثالثة يف موضوع واحد  (أ
وحدات وهي األصوات واملفردات والرتكيب ومهارة  مثان وحتتوى املواد على  (ب

االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة والعبارات القيصرة. و 
سابع عشر تشمل كل وحدة على أربعة عشر درسا إال الوحدة الثامنة، فيها ال

 درسا.  
 فروض البحث .ه

فعالة يف ضوء أسلوب التكامل الذي أعدته الباحثة  كتاب تعليم اللغة العربيةإن  
 Madani Super”كفاءات الطالبات يف مهارة اللغوية األربع وعناصرها الثالثة يف املركز لرتقية  

Camp” يف اللغة العربية.   دى لومبوك الغربيةانرم 
 أمهية البحث .و

 األمهية النظرية .1
إعداد كيفية   يقصد هذا البحث يف إثراء املعرفة واملعلومات واخلربات يف

  يف ضوء أسلوب التكامل. كتاب تعليم اللغة العربية
 األمهية التطبيقية .2

خربة مفيدة يف إعداد  الباحثةستكسب الكتاب التعليمي : إن إعداد للباحثة (أ
   أسلوب التكامل.يف ضوء خاصة  كتاب تعليم اللغة العربية

إرشادهم يف عملية  ن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه مفيدا يفأ: للمعلم  (ب
 والتعلم اللغة العربية.تعليم ال
رغبتهم و يوهلم ملأن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه مفيدا ودافعا  :للطلبة (ج

 اللغة العربية. تعلم يف
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 البحث حدود .ز
 احلدود املوضوعية .1

إعداد كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء أسلوب  هو موضوع البحث
حتدد الباحثة . دى لومبوك الغربيةانرم ”Madani Super Camp”التكامل يف املركز 

املعد لطالبات املدرسة املتوسطة يف املعهد نور احلرمني للبنات  الكتاب التعليمي أن
اي للمستوى  ”Madani Super Camp”يف املركز الاليت يدرسن اللغة العربية 

هي يف هذا البحث كتاب تعليم اللغة العربية املبتدئني. أما جمال التكامل يف  
التكامل بني مهارات اللغوية وعناصرها الثالثة يف موضوع واحد اي تكامل بني 

 الوحدة.
 احلدود املكانية .2

. اختارت الباحثة دى لومبوك الغربيةانرم ”Madani Super Camp”املركز 
 فيه. كتاب تعليم اللغة العربيةهذا املكان ألن عدم  

 نيةااحلدود الزم .3
 م.2017يف شهر يوليو إىل أغسطس العام  هذا البحثقامت الباحثة 

 حتديد املصطلحات .ح
لتسهيل على القارئ هلذه الرسالة حتدد الباحثة املصطلحات الواردة يف البحث كما 

 يلي:
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 ملوضوع من املوضوعات أو مشروع من املشروعات العلمية أوإعداد: هو تقسيم  .1
األدبية أو غريها، وذلك إما بالنقل التام أم باالقتباس ألو بالتأليف متاما من 

 19.ابتكاريات املؤلف وخرباته
الكتاب التعليمي بأنه الكتاب الذي حيتوي على العلوم املنزلة  :الكتاب التعليمي .2

املنهج ويستخدمه الطلبة يف عملية التعليم للحصول من الكفايات األساسية يف 
 20على األهداف املعينة.

 21أسلوب التكامل: األسلوب هو هنج خاص يف الفن أو العمارة أو احلياة. .3
 22والتكامل هو مجعها مع بعضها البعض، وتتعاون يف الوصول إىل غرض واحد.

ة ببعضها البعض نظام يؤكد على دراسة املواد دراسة متصل هي أسلوب التكاملف
إلبراز عالقات واستغالهلا لزيادة الوضوح والفهم، وهو يعد خطوة وسطى بني 

 23.انفصال هذه املواد وإدماجها إدماجاً تاماً 
 24: هو وسط الدائرة أو حمل اإلقامة أو العمل.املركز .4

  السابقة اتالدراس .ط
التعليمي كثرية. ومن إن البحوث اليت تتناول الدراسة عن تطوير أو إعداد الكتاب 

 البحوث اليت تتعلق به هي:
رسالة املاجستريكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا  .2012رازي. س، الفخر  .1

 مالك إبراهيم ماالنج.

                                                           
، )القاهرة: مكتبة املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيقفتحي علي يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ،   19

 . 81(، ص. 2003وهبة، 
20Andi Prastowo, Panduan Keratif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: Diva Press, 

2011), hlm. 168. 
 .55، )املغرب: دار املعرفة، دون سنة(، ص. قاموس الطالب: عريب عريبيوسف حممد البقاعي،  21
 . 541(، ص. 1994، )مصر: دون ناشر، املعجم الوزيرجممع اللغة العربية،  22
)الرياض: مكتبة الرشد،  مفهومه، أسسه، مكوناته، تنظيماته، تقوميه، تطويره،املنهج املدرسي املعاصر: حسن جعفر اخلليفة،   23

 .247(، ص. 2014
 .629...، ص. قاموس الطالبيوسف حممد البقاعي،   24
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لرتقية مهارة القراءة )حبث   ADDIEإعداد الكتاب التعليمي بنمط أدي :املوضوع
تطويري يف الربنامج اإلضايف بالفصل العاشر للمستوى الثانوي يف معهد تأديب 

 الشاكرين تييت كونيج ميدان(
يهدف هذا البحث إىل معرفة عملية اعداد الكتاب التعليمي  :أهداف البحث

تعليم والتعلم وفعالية استخدامها لرتقية مهارة القراءة يف عملية الADDIE بنمط أدي 
 يف الفصل اإلضايف للمرحلة العالية يف معهد تأديب الشاكرين تييت كونيج ميدان.

يستخدم الباحث املنهج التجرييب والتطويري على املدخل الكمي  :منهج البحث
 والكيفي.

لرتقية  ADDIE ( أن عملية اعداد الكتاب التعليمي بنمط أدي1) :نتائج البحث
بإجراء منط أدي خبمس خطوات: التحليل، اإلعداد، التطوير،  مهارة القراءة مستندا
مواصفات  ADDIE ( دلت نتيجة الكتاب بنمط أدي2التطبيق مث التقومي. )

وتتكون من غالف الكتب، املقدمة، دليل اإلستعمال الكتب، دليل اإلستعمال 
باملادة، الكتب للمعلم، املنهج الدرسي، املوضوعات ملادة القراءة، الصور املناسبة 

( ودلت نتيجة البحث باستخدام الكتاب 3والكلمات اجلديدة لكل موضوع. )
على أنه فعال يف ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة   ADDIEالتعليمي بنمط أدي

 مبعهد تأديب الشاكرين تييت كونيج ميدان. 

موالنا رسالة املاجستريكلية الدراسات العليا جبامعة . م2011، سىت نظرة اخلريات .2
 مالك إبراهيم ماالنج.

الكتاب التعليمي ملادة النحو الثاين املزود بالقصص جبامعة تطوير  :املوضوع
 ( بندوج جاوى الغربية.UPIإندونيسسا الرتبوية )

املزود بالقصص إلنتاج الكتاب التعليمي  هذا البحثيهدف  :أهداف البحث
   ة تعلم النحو وتعليمه.لتعليم مادة النحو الثاين الذي ميكن أن يرقي نتيج
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 .املنهج التطويرى ةستخدم الباحثت :منهج البحث
املزود إنتاج الكتاب التعليمي ملادة النحو الثاين  هذا البحثنتيجة  :نتائج البحث

الكتاب على األهداف والقصة والتدريبات خاص لكل  هذابالقصص و يشمل 
واملفردات اجلديدة الدرس والتدريبات العامة ومنوذج اإلعراب واخلالصة 

الكتاب بديل املعلم ومن عناصرها  هذاواملصطلحات النحوية والصرفية. ويكامل 
  األلعاب اللغوية اليت يستطيع املدرس أن خيتارها حسب احلاجة يف الفصل. 

رسالة املاجستريكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك . م2015حممد نظيف  .3
 إبراهيم ماالنج.

إعداد الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية لطلبة املعهد احلكم ماالنج : املوضوع
 (.All in one systemعلى أساس نظرية الوحدة )

إعداد الكتاب التعليمي توفري  (1): أما أهداف هذا البحث فهي: أهداف البحث
( لطلبة املعهد All in one systemملادة اللغة العربية على أساس نظرية الوحدة )

( لوصف خصائص الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية على 2)احلكم ماالنج. 
( معرفة 3)( لطلبة املعهد احلكم ماالنج. All in one systemأساس نظرية الوحدة )

مدى فعالية إعداد الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية على أساس نظرية الوحدة 
(All in one system .لطلبة املعهد احلكم ماالنج ) 

 : يستخدم الباحث مدخل الكمي والكيفي على املنهج التطويرى.منهج البحث
( اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها الطلبة للصف األول 1): نتائج البحث

ب بعد عقد االختبار القبلي والبعدي وجد الباحث بينها فرقا يدل على اثر املتغري 
التابع أن املادة اليت صممها الباحث لتعليم اللغة العربية للصف  املستقل ملتغري

االول يف معهد احلكم ماالنج فعالية لرتقية اللغة العربية وكفاءة الطلبة قدرة الطلبة 
على استعاب املهارات اللغوية االربع والرتاكيب االساسية وحفظ احملفوظات، وفهم 

( إن الكتاب 2)فكرة الرئيسية واجلزئية. املنطوق، وفهم املقروء، والتمييز بني ال



12 
 

 

 

التعليمي الذي صممه الباحث ملادة اللغة العربية لطلبة املعهد احلكم ماالنج 
( احلسايب test t, tفعاليتها قد اثبتت فعالية حيث أن نتيجة احملصولة من الرموز )
و  6.9و  70.23أكثر من النتيجة املوجودة يف جدول درجة الصدق وهي 

( يف significance and confidence levelكانت درجة جدول الصدق ). و 22.5
 . 88.2=  %5والنتيجة املوجودة يف الدرجة  10.2=  %1الدرجة 

. رسالة املاجستريكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك م2013سوغريما  .4
 إبراهيم ماالنج.

: إعداد املواد التعليمية على أساس املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم املوضوع
 )حبث تطوير يف اجلامعة االسالمية احلكومية باري باري سوالويسي اجلنوبية(.      

( معرفة كيفية إعداد املواد 1)أهداف البحث: أما أهداف هذا البحث فهي: 
مهارة الكالم للمرحل الرابعة قسم التعليمية على أساس املدخل االتصايل لرتقية 

( ومعرفة فعالية 2) تعليم اللغة العربية يف اجلامعة االسالمية احلكومية باري باري.
املواد التعليمية على أساس املدخل االتصايل لرتقية مهارة الكالم للمرحل الرابعة 

 قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة االسالمية احلكومية باري باري.
 : يستخدم الباحثة مدخل الكمي على املنهج التطويرى.  ج البحثمنه

( إن اجراءت إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم لطلبة املرحلة 1) :نتائج البحث
الرابعة قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة االسالمية احلكومية باري باري هي: 

والتطوير، وإعداد املواد، وحتكيم  الدراسة املبدئية لتحليل االحتياجات، والتخطيط
( املواد 2)اخلرباء، والتجربة احملددة، والتجربة املوسعة، والتصحيح والتعديل النهائي. 

التعليمية اجلديدة اليت أعدهتا الباحثة هلا فعاليتها يف ترقية قدرة الطلبة عند أداء 
درهتم على تعبريهم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة و يف ق

استخدم املفردات اللغوية، يبدو ذلك عندما قارنت الباحثة بني النتائج يف االختبار 
( يف هذا البحث 0tالقبلي واالختبار البعدي، وذلك أن درجة تاء حساب )
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( و 2.81=0.01( أكربمن درجة تاء جدول على مستوى )13.0177)
(0.05=2.08         .)  
املاجستريكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك رسالة . م2013لطفي حكيم  .5

 إبراهيم ماالنج.

: إعداد املواد التعليمية ملهارة القراءة من خالل موضوعات الصحافة العربية املوضوع
 )بالتطبيق على طلبة املدرسة الثانوية االهلية ثري باكيت ماديون(

( وصف إنتاج املواد التعليمية 1): أما أهداف هذا البحث فهي: أهداف البحث
( معرفة اثر تعليم 2)ملهارة القراءة املعدة من خالل موضوعات الصحافة العربية. 

 مهارة القراءة باستخدام املواد التعليمية املعدة.
 : يستخدم الباحث مدخل الكمي والكيفي على املنهج التطويرىمنهج البحث
ة بشكل الكتاب التعليمي ملهارة القراءة إنتاج املواد التعليمي( 1): نتائج البحث

اي فهم املقروء للفصل الثاين الثانوي. يتكون الكتاب التعليمي من : صفحة 
الغالف، بيان مضمون الكتاب العام، دليل استخدام الكتاب للمعلم، املواد 

أبواب )الفرحة بتعليم العربية، بنت الشاطئ، لقمان احلاكم، مثرة احلج،  7التعليمية 
دم التكنولوجي، وجنوم كرة القدم(، التدريبات، مالحظة حنوية، التدريبات عن تق

النحو، اللعبة اللغوية، مصادر الكتاب التعليمي. ونتيجة التصديق من خبري املواد 
التعليمية و خبري تعليم اللغة العربية تدل على أن الكتاب التعليمي املنتج جيد 

لى شكل الكتاب التعليمي له اثر إجيايب وجيد ( املواد التعليمية املعدة ع2)جدا. 
 لرتقية كفاءة الطلبة يف قراءة النصوص العربية.

رسالة املاجستريكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك  م.2012إسوانطا،  .6
 إبراهيم ماالنج.

: إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس الكتب الفقهية )حبث املوضوع
 معهد الفتاح الثاين حبر العلوم جبومبانق جاوى الشرقية(. تطوير يف
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( إنتاج املواد التعليمية على 1): أما أهداف هذا البحث فهي:أهداف البحث
( وصف خصائص املواد التعليمية ملهارة الكالم على 2)أساس الكتب الفقهية.
ة الكالم عند ( معرفة فعالية هذه املواد املعدة لرتقية مهار 3)أساس الكتب الفقهية.

 طلبة هذا املعهد.
 : يستخدم الباحث املنهج التطويرى.منهج البحث
( املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس الكتب الفقهية لطلبة 1): نتائج البحث

معهد الفتاح الثاين حبر العلوم جبومبانق جاوى الشرقية اليت مير اعدادها على مثن 
شكالت، وتصميم اخلطة، وتطوير املواد، وحتكيم مراحل، هي: حتليل احلاجات وامل

اخلرباء، تنكيح املنتج بعد حتكيم، جتريبة امليدانية، تنكيح اآلخر )النتيجة من حتكيم 
( خصائص مواد التعليمية 2) بتقدير"جيدة". 88.84اخلرباء للمواد املعدة هي: 

اد التعليمية ملهارة الكالم على أساس الكتب الفقهية تتظهر على: يعاد هذه املو 
ملهارة الكالم لطلبة املعهد االسالمية السلفية، وتأسست هذه املواد من الكتب 
الفقهية الرتاثية تشاكل هذه املواد احلوارات اليت تظاهرت فيها االعمال واألحوال 

( أن املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس الكتب 3)الطلبة اليومية يف بيئتهم. 
 بنظر إىل املقارنة بني نتيجة من طلبة و نتيجة يف اجلدول "ت" الفقهية فعالية

(Tabel “t”)  يعىن درجة تاء حساب(t.) ( اكرب من درجة 4.30يف هذا البحث )
 (.  2.14) %5تاء جدول على مستوى 

  (1) اجلدول
 االتفاق واالختالف من الدراسات السابقة

 االختالف االتفاق موضوع البحث /الباحث الرقم
اعداد الكتاب التعليمي  /رازيفخرال 1

لرتقية مهارة   ADDIEبنمط أدي
القراءة )حبث تطويري يف الربنامج 

كتاب تعليم إعداد 
اللغة العربية 
 ومنهج البحث

يستخدم الباحث 
منط 

   ADDIEأدي
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اإلضايف بالفصل العاشر للمستوى 
الثانوي يف معهد تأديب الشاكرين تييت 

 كونيج ميدان(

ارة ويركيزه يف مه
 فحسب القراءة

الكتاب تطوير  /سىت نظرة اخلريات 2
التعليمي ملادة النحو الثاين املزود 
بالقصص جبامعة إندونيسسا الرتبوية 

(UPI.بندوج جاوى الغربية )  

تطور الباحثة  منهج البحث
  لكتاب التعليميا

إعداد الكتاب التعليمي  /حممد نظيف 3
احلكم ملادة اللغة العربية لطلبة املعهد 

 Allماالنج على أساس نظرية الوحدة )

in one system) 

كتاب إعداد  
تعليم اللغة العربية 
واالساس 

املستخدم يعين 
نظرية الوحدة و 
اسلوب التكامل 
و كذلك منهج 

 البحث

 مكان البحث

إعداد املواد التعليمية على  /سوغريما  4
أساس املدخل االتصايل لرتقية مهارة 

تطوير يف اجلامعة الكالم )حبث 
االسالمية احلكومية باري باري 

 سوالويسي اجلنوبية(.

كتاب إعداد  
تعليم اللغة العربية 
 ومنهج البحث

يستخدم الباحث 
أساس املدخل 

يركيزه  االتصايل و
يف مهارة الكالم 

 فحسب
إعداد املواد التعليمية  /لطفي حكيم  5

ملهارة القراءة من خالل موضوعات 
ية )بالتطبيق على طلبة الصحافة العرب

كتاب إعداد  
تعليم اللغة العربية 
 ومنهج البحث

يستخدم الباحث 
أساس  من 

خالل موضوعات 
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املدرسة الثانوية االهلية ثري باكيت 
 ماديون(

الصحافة العربية 
و يركيزه يف مهارة 
 القراءة فحسب

 
 
6 
 
 

إعداد املواد التعليمية ملهارة  /إسوانطا
الكتب الفقهية الكالم على أساس 

)حبث تطوير يف معهد الفتاح الثاين 
 حبر العلوم جبومبانق جاوى الشرقية(.

كتاب إعداد  
تعليم اللغة العربية 
 ومنهج البحث

يستخدم الباحث 
أساس الكتب 
الفقهية و يركيزه 
يف مهارة الكالم 
 فحسب 

السابقة من اجلدول السابق استنبطت الباحثة أن الفرق بني هذا البحث والبحوث  
هو األساس املستخدم. استخدمت الباحثة أسلوب التكامل يف هذا البحث والباحثون 

 اآلخر يستخدمون األسس املتنوعة كما املكتوبة يف اجلدول.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 اللغة العربيةكتاب التعليم املبحث األول:  
 الكتاب التعليمي تعريف .أ

لكتاب التعليمي هو أحد املصادر التعليمية الذي كان ينمط املعرفة، ويضعف ا
التفكري، ويعزز احلفظ واالستذكار، ويبعد الطلبة عن القراءة من أجل الثقافة واالستمتاع، 

الطلبة باملاضي  وال يشكل أية اجتاهات إجيابية حنو حبث العلمي والتفكري الناقد، ويربط
يعرف أندي و  25.وتقديس الرتاث، وخيوفهم من عمل املغامرات للولوج يف املستقبل

الكتاب الذي حيتوي على العلوم املنزلة من الكفايات فراسطاوا الكتاب التعليمي بأنه 
  26األساسية يف املنهج ويستخدمه الطلبة يف عملية التعليم للحصول على األهداف املعينة.

  الكتاب التعليميأسس إعداد  .ب
هنا، جمموعة من املعلومات اليت يقوم هبا  الكتاب التعليمييقصد بأسس إعداد  

املؤلف إلعداد كتابه قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه لالستخدام يف فصول تعليم 
اللغة. والوضع األمثلة يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفرتض إجراء 

ن األدوات والقوائم عدد من الدراسات قبل تأليف أي كتاب، فضال عن توفر عدد م
والنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب. ويقصد بذلك أيضا ما يقوم به املؤلف من 
عمليات الزمة إلعداد الكتاب سواء أكانت حبوث أجراها أم أدوات وقوائم أعدها أم 

27نصوصا رجع إليها أم جتريبا قام به.

                                                           
( 2004)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي، حممد حممود اخلوالدة،   25
 53.ص

26 Andi Prastowo, Panduan Keratif Membuat..., hlm. 168. 

 نو )د ،مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربنامج اخلاص ،دراسات يف املناهج و تأصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن،  27
 .75 -74 .ه( ص1424 ،، مؤسسات الوقف اإلسالمىمدينة
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 الكتاب التعليمييلزم عند إعداد ورأى ناصرعبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا أنه  
  28لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أن تراعي فيها األسس اآلتية:

 الثقافية واالجتماعية األسس .1
عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية لألجانب فينبغى أن يكون له طابع 

  29إسالمى، يعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا ذلك من خالل مراعاة اآلتى: وثقايف اجتماعى

أن يكون حمتواه عربيا إس      الميا، وذلك بأن تقدم املوض      وعات الىت تتناول هذا   (أ
اجلانب بص    ورة حقيقية غري مش    وهة، وبص    ورة مبس    طة تعني الدارس على فهم 

 حقيقة الثقافة اإلسالمية.

تاب عناص         رالثقافة املادية واملعنوية بص         ورة أن يتض         من احملتوى التعليمى للك  (ب
 تتناسب مع أغراض الدارسني األجانب.

ورة االهتمام بالرتاث العرىب وخص   ائص   ه الىت على رأس   ها الطابع اإلنس   ا  ر ض     (ج
 ورفع مكانه العلم والعلماء.

انتقاء الثقاقة العربية يف ض            وء حاجات الدارس            ني واهتمامهم من تعلم اللغة  (د
 والثقافة.

ىل املعنوى، ومن البس           يط إىل املركب إج يف تقدمي الثقافة من احملس           وس التدر  (ه
 ومن اجلزء إىل الكّل.

االهتمام بالثقافة االس              المية وتوظيفها يف تص              حيح املفاهيم اخلاطئة عند  (و
 وتعديل االجتاهات السلبية حنوها. -إن وجدت -الدارسني األجانب

وهذا يتطلب أن  ،ثقافتنا تطرأ علىعية الىت  فية واالجتما مراعاة التغريات الثقا (ز
مع التغريات الىت حتدث تكييف املوض          و عات  مرنًا حبيث ميكنيكون املنهج 

 داخل اجملتمع اإلسالمى. 
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تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياهتا، أى ال يشتمل الكتاب  (ح
 على نوع واحد من الثقافة.

ة، وكذلك من أص  حاب اللغة أيض  ا أن للدارس  ني أغراض  ا من تعلم اللغة والثقاف (ط
أغراض              ا من تعليم لغتهم ونش              ر ثقافتهم. لذا فاحلرص يف املواد على حتقيق 

 جانبني أمر مهّم.

 تزويد الدارسني باالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة. (ي

 احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضدها. (ك

مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتاب املدرس   ى مبا يتناس   ب مع عمر الدارس  (ل
 ومستواه الفكرى والثقاىف. 

مس   اعدة الدارس   ني على عملية التطبيع االجتماعى، تلك الىت يتم فيها تكيف  (م
 األفراد مع ثقافتنا.

 األسس السيكولوجية .2

احملور الذى تركز العملية التعليمية، فهو  يف أس       اس       يااملتعلم يش       كل عنص       را 
قامت هذه العملية إال  عليه، وأنه هوأوال وأخريا هواهلدف من العملية التعليمية، فما

من أج  ل حتقيق أه  داف معين  ة ل  دى املتعلم، ومن مث ف  إن معرف  ة خص               ائص املتعلم 
 30النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد حمتوى املناهج الدراسية.

لة عمرية خص        ائص        ها النفس        ية والعقلية، بل إن ومن الواض        ح أن لكل مرح
األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات عقلية ومسات نفس              ية داخل املرحلة العمرية 
الواحدة، ومن هن ا ظهر مب دأ الفروق الفردية املتص              ل ة بنمو املتعلمني والذى ينبغى 

 31مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية.
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الفرد وبني  مناط منو قة وثيقة بني أ الرتبية على وجود عالويؤكد علماء اللغة و 
قدرته على تعلم اللغة األجنبية، كما أن هناك فرقا حمس         وبا بني تعلم الص         غري وتعلم 

 32الكبري للغة األجنبية هذا الفرق ينبغى أن يراعى يف املواد املقدمة لكل منهما.
كتاب املدرس            ي، ال إعدادوهناك ش            روط نفس            ية اليت جيب مراعاهتا عند 

 33وهي:
س  ب املواد اخلص  ائص النفس  ية والثقافية للدارس  ني مفرقة يف ذلك بني ما  أن تنا (أ

 يقدم للصغار وما يقدم للكبار.

أن تراعي املواد الفروق بني ميول و اهتم  ام  ات وأغراض ال  دارس              ني من تعلم  (ب
 اللغة.

أن  وم  اينبغيأن حت  دد مك  ان  ة ك  ل مه  ارة من مه  ارات اللغ  ة يف املواد املق  دم  ة،  (ج
 يعطي لكل منها من هذه املواد.

أن حتدد بوض            وح مس            تويات األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة  (د
 ومراعاة ذلك يف املراحل املختلفة من املواد.

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واض         حة تتناس         ب وتدرج مراحل نض         ج  (ه
 املناسب. بيحيث ال تقدم املهارة إال يف وقتها ،الدارسني

 أن تلتفت املواد إىل املهارات بشكل تفصيلي: (و

 املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت. (1

 مهارات تعرف الكلمة وحتليلها وتركيبها. (2

 مهارات تعرف اجلملة وحتليلها وتركيبها. (3

 مهارات الفهم العام والفهم التفصيلي. (4

 أن حتقق املواد املطالب األساسية للدارسني من تعلم اللغة. (ز

                                                           
 املرجع السابق. 32

-حتليله-الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: إعدادهحممود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة،  33
 .39-38(، ص. 1983كة املكرمة: جامعة أم القرى، م، )تقوميه
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 أن تكون مش     وقة جامعة بني الفكاهة و احلكاية و النادرة و كل ما من ش     أنه  (ح
 أن حيقق االستمتاع للدارس.

ال   دارس              ني يف الق   درات عن طريق التنوع يف   أن تراعى الفروق الفردي   ة بني (ط
 مستوى املواد.

أن تراعى املواد اس            تعداد الدارس            ني للتعلم، وأن تلجأ إىل وس            ائل متعددة  (ي
 ستعداد و هتيئته الدارس للتعلم.لتنشيط هذا اال

من إمتام  س      ريعش      باع، أى متكنه بش      كل  أن حتقق املواد للدارس نوعا من اال (ك
 عملية االتصال باللغة مساعا و حديثا.

أن تراعي املواد إث  ارة رغب  ة ال  دارس              ني واس              تع  داداهتم لتعرف اللغ  ة و زي  ادة  (ل
طريق األنش   طة  معلوماهتم و إش   باع حب اس   تطالعهم حنو ثقافتها و ذلك عن

 و املمارسات.

ما انتهت إليه نظريات التعلم من حقائق  أن يس       تند إعداد املواد وتنظيمها إىل (م
 ومفاهيم.

 أن تصاغ املواد وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات. (ن

حياول التغلب عليها عن طريق تعلم   حل مشكلة أن هتيء املواد دائما للدارس (س
 اللغة وممارستها.

تتيح املواد للدارس فرص ا تش جعه على اس تخدام ما تعلم يف مواقف اتص ال  أن (ع
 حقيقية شفوية و حتريرية.

 األسس اللغوية والرتبوية. .3
ويقص     د هبا جانب املواد اللغوية املكونة من أص     وات ومفردات وتراكيب الىت 
تقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا واألس              لوب املناس              ب يف عرض              ها 

  34للدارسني، ومدى سهولة أوصعوبة تلك املواد للدارسني.
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يقول رش     دى أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة، األس     س اللغوية اليت ينبغي 
أن تراعى عند وض      ع املواد التعليمية األس      اس      ية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

 35هي:
 أن تعتمد املواد اللغة العربية الفصحى لغة هلا.  (أ
 تعتمد املواد على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة.أن  (ب

أن يلتزم يف املعلومات اللغوية املقدمة باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها الدراس               ات  (ج
 اللغوية احلديثة. 

أن تراعى الدقة والس   المة والص   حة فيما يقدم من معلومات لغوية )مجع الض   مائر  (د
 مثال(.

املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليس              ت مص              طنعة، أي تقدم اللغة  أن تكون اللغة (ه
 صحيحة يف بنائها وتراكيبها.

 أن تبىن املواد على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها. (و

 أن تتجنب املواد استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. (ز

أن تعاجل املواد ومنذ البداية اجلانب الص              ويت من خالل الكلمات واجلمل ذات  (ح
 املعىن.

 أن تعاجل املواد اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها. (ط

 أن تعتين بالرمز والصوت لكل حرف. (ي

 أن تبدأ املواد بالكلمات واجلمل ليس باحلروف. (ك

 أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم. (ل

 أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية. (م

 أن تعتمد املواد على الرتاكيب الشائعة االستعمال.  (ن

 واد القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام.أن تتجنب امل (س
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 أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه. (ع

 أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا. (ف

 أن هتتم بعالمات الرتقيم من أجل إظهار التنغيم. (ص

 أن يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية التقابلية. (ق

 ىل املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوث. أن تلتفت إ (ر

 السمات العامة للكتاب التعليمي .ج
هناك السمات األساسية اليت متيز الكتاب التعليمي عن غريه من املواد التعليمية 

 36املكتوبة، ومن أهم السمات العامة للكتاب التعليمي كما قال اخلوالدة هي:
صادقة للمناهج الرتبوي، الذي ينطلق من فلسفة ميثل الكتاب التعليمي ترمجة  .1

الرتبوية والتعليم واألهداف الرتبوية الكربى يف اجملتمع، ويتحقق هذا الغرض يف 
اختيار حمتوى املادة التعليمية وطرائق عرضها وتنظيمها، وتوظيفها للكفايات 

الثقايف، ونقل التعليمية والتدريبية املختلفة املتمثلة، يف أساليب التدريس والتواصل 
اخلربات التعليمية وعمليات التقومي والتطوير اليت ال تتوقف لالطمئنان على سالمة 

 سري العملية التعليمية التعلمية.
مساعدة املتعلمني على اكتساب األهداف التعليمية املخططة يف سياق املقرر  .2

اقعهم الدارسي أو املنهاج، فضال عن تلبية احتياجاهتم الذاتية، ضمن نطاق و 
 احليايت واملهين وإمكانات بيئتهم التعليمية.

توفري الفرص التعلمية، لكلم متعلم ألن يتعامل مع املادة العلمية، واخلربات التعلمية.  .3
من خالل قواه االدراكية وحواسه وميله وانتباهه وإدراكاته ومنهجيته يف التعلم، 

احلقائق واملفاهيم واملبادئ  متهيدا الكتساب منظومة النظام املعريف اليت تتمثل يف
واالجتاهات والقيم واملهارات الالزمة لتكوين كفايته النظرية والعملية املستهدفة 

 بدرجة عالية من اإلتقان.
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حتقيق التكامل العضوي والوظيفي، بني األفكار النظرية يف املادة التعليمية، وبني  .4
ألفكار إىل واقع احلياة الفعلية املمارسات والتطبيقات العملية، تيسريا النتقال تلك ا

 للمتعلم يف الباء االجتماعي.
إثارة اهتمامات املتعلم، وتشكيل دافعية إدراكية بقوة متواصلة حنو مضامني املادية  .5

التعليمية ودالالهتا، بشكل يضمن استمرار تفاعله اإلجيايب مع هذه اخلربات، إىل 
 أن تتحقق األهداف املنشودة.

يام بعمليات التقومي الذايت، القبلي والتكويين واخلتامي، وتوفري هداية املتعلم للق .6
النشاطات املرافقة يف ثنايا املادة التعليمية، أو منفصال عنها، أو ملحقاهبا، للتحرك 

 حنو التعلم املتقن.
تعزيز ما يكتسبه املتعلم من معلومات ومبادئ ومفاهيم ومبادئ واجتاهات وقيم  .7

صول على التغذية املرجتعة اهلادية، بشكل منظم ومهارات، عن طريق سبل احل
 ومواكب بصورة متوازية لعملية التعلم وتقدمها عند املتعلمني.

حتديد عناصر املادة التعليمية وبيان املضامني املختلفة، اليت حتتاج إىل تدعيم وتطوير  .8
ة لدى ومتابعة من أجل التمكن من هذه املادة التعليمية ومتثلها يف البىن اإلدراكي

 املتعلمني.
كتاب املادة التعليمية بصيغة متكاملة ومتكيفة بذاهتا، حبيث تشمل تعليمات  .9

إجرائية وإرشادات تربوية تعني املتعلم يف التغلب على الصعوبات وإدراك األهداف 
 الرتبوية املنشودة.

 للكتاب التعليميتوى احملتنظيم  .د
لظروف لتحقيق أكرب قدر من يقصد بتنظيم احملتوى ترتيبه بطريقة توفر أحسن ا

 37أهداف املنهج. ويطرح اخلرباء تصورين لتنظيم حمتوى املنهج مها:
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، يقصد بذلك تقدمي احملتوى مرتبا يف (Logical Organization)التنظيم املنطقي  .1
ضوء املادة ذاهتا، أى مراعاة الرتتيب املنطقي للمعلومات واملفاهيم بصرف النظر 

ففي النحو مثال يبدأ املنهج باملوضوعات النحوية عن مدى قابلية الطالب. 
الفعلية( وينتهي باملوضوعات املعقدة )االشتغال، التعازع /البسيطة )اجلملة اإلمسية

يف العمل(. يف هذا التنظيم تراعى مبادئ التدرج من البسيط إىل املعقد، من السهل 
 إىل الصعب، من القدمي إىل احلديث...وهكذا.

، يقصد بذلك تقدمي احملتوى (Psychological Organization)السيكولوجيالتنظيم  .2
يف ضوء حاجات الطالب وظروفهم اخلاصة. وليس يف ضوء طبيعة املادة وحدها. 
وال يلتزم هذا التنظيم بالرتتيب املنطقي للمادة. فقد يبدأ الطالب بتعلم االستفهام 

وية اليت ميرون هبا دون التزام والتعجب واإلضافة.. مثال وذلك حسب املواقف اللغ
 بتقدمي اجلملة الفعلية أو اإلمسية أوال.
لتنظيم احملتوى سائدة بني خرباء إعداد  Taylerومازالت املعايري اليت افرتحها تايلر 

 38أو املادة، منها: املناهج
: العالقة الرئيسية بني خربات املنهج حبيث تؤدى كل خربة (continuity)االستمرارية  .1

 إحداث أثر معني عند الطالب تدعمه اخلربة التالية. إىل
: بناء اخلربة فوق بعضها البعض. فال تقدم خربة لغوية إال يف (sequence)التتابع  .2

ضوء ماسبقها، مث هتيئ هذه اخلربة الطالب بعد ذلك للخربة التالية. أى أن يكون 
ويؤدي ملا  هناك التسلسل يف عرض املهارات وأن تستفيد كل منها مما سبقها

 يلحقها.
بني اخلربات حيث يكمل كل منها : العالقة األفقية (integration)التكامل  .3

. وال . فتدريس النطق والكالم ال ينفصل عن تدريس مهارات االستماعىخر األ
 القراءة.ينفصل هذان عن تدريس 
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 الكتاب التعليمي احملتوى اختيارمعايري  .ه
الىت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج. إال قدم اخلرباء جمموعة من املعايري 

الس الختيار احملتوى إذ أهنا أكثر صلة بربامج تعليم اللغة الثانية. و أننا نوثر األخذ مبعايري نيك
ولقد نقل رشدي أمحد  ومن مث أكثر إلتصاقا مبجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى.

 39هي ما يلي: الس جمموعة من املعايريو طعيمة عن نيك
: احملتوى صادق عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا (validity)معيار الصدق  .1

 علميا فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية. 
قيمة يف حياة  : يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا(significance)معيار األمهية  .2

مهتما  .قيم واملهاراتالطالب، مع تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة وال
علم أو تنمية تمتاحة لل بتنمية املهارات العقلية، وأساليب تنظيم املعرفة أوجعلها

 لديه. االجتاهات
: يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات (interest)معيار امليول واالهتمامات  .3

، فيعطيها األولوية دون س هذه االهتمامات وامليولاالطالب عندما خيتار على أس
 بالطبع مبا يعترب مهما هلم. التضحية

ليم عندما يراعي : يكون احملتوى قابال للتع(learn ability)م معيار القابلية للتعل .4
شيا مع الفروق الفردية بينهم مراعيا ملبادئ التدرج يف عرض قدرات الطالب متم

 املادة التعليمية.
عندما يشمل أمناطا من التعليم : يكون احملتوى جيدا (universality)معيار العاملية  .5

وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية  ،ال تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر
 للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب بالعامل املعاصر من حوله.

 
 

                                                           
 .66...، ص. تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،   39
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 للمعلمني والطالب الكتاب التعليميدور  .و

قبل املعلمني والطالب ، سواء من املواد اليت ميكن استغالهلاهي  والكتاب التعليمي  
 واحدة يف حماولة لتحسني نوعية التعلم.

 :للمعلمني الكتاب التعليميدور  .1
  التدريسحفظ وقت املعلمني يف (أ
 اميسر  تعليمور املعلم ليصبح التغيري د (ب
 لم يصبح أكثر فعالية وتفاعليةتعزيز عملية التع (ج
 :للطالب الكتاب التعليميدور  .2
طالب أو جيب أن يكون الطالب قادرين على التعلم بدون مدرس أو صديق  (أ

  .آخر
 .يف أي مكان كانو ميكن أن يتعلم الطالب يف أي وقت  (ب
 .لم الطالب يف وتريهتاميكن أن يتع (ج
 40خيتارونه بأنفسهم. ما ترتيب ميكن للطالب معرفة (د

 الكتاب التعليميفية ظو  .ز

 هناك وظفية أو فائدة من الكتب املدرسية وهي: 
 عتمد على املنهج السائدت ااملعلمني يف تنفيذ املنهج ألهن ساعدت .1
 لمعلم يف حتديد طرق التدريستكون مقيدة ل .2
 للمتعلمني لتكرار الدروس أو تعلم درس جديد ةتوفري فرص .3
 41.املعرفة إىل الطالب واملعلمني مات أوعطاء املعلو إ .4

 
 

 
                                                           

40 Tian Belanawati, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), hlm. 14-

15. 
41 Andi Prastowo, Panduan Keratif Membuat..., hlm. 170. 
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 سلوب التكاملالثاين: األاملبحث 
 سلوب التكاملاألتعريف  .أ
إن التكامل وفقا ألبسط املفاهيم اللغوية هو أن يكمل شيء ما شيئا آخر حبيث    

التكامل هو حتقيق الكلية والكمال  42يكون االثنان متممني ومكملني بعضهما بعضا.
يصبح جزءاً من شخصيته، ميتزج مبا والوحدة، عملية حتدث يف املتعّلم، تعين أن ما يتعّلمه 

لديه من فهم وقدرات واجتاهات، ليكون ما تعّلمه مفيداً وذا معىن عنده، يحرتجمح يف سلوكه 
   43.مباشرة، ويتفاعل مع خربات أخرى سابقة لديه

ترى الرتبية احلديثة أن التكامل هي تنظيم خاص يف مادة الدراسية وطريقة يف 
موقف تعليمي متكامل، يثري اهتمامهم ويتطلب منه نشاطا  التدريس، تضع التالميذ يف

األسلوب  44متنوعا، يؤدي إىل مرورهم يف خربات معينة، وإىل تعلمهم تعلما خاصا.
التكامل هي نظام يؤكد دراسة املواد دراسة متصلة ببعضها البعض، إلبرازالعالقات 

نفصال هذه املواد وادماجها واستغالهلا لزيادة الوضوح والفهم، وهو يعد خطوة وسطى بني ا
   45إدماجا تاما.

ويف جمال تعليم اللغة فإن التكامل أسلوب لتنظيم عناصر خربة اللغوية املقدمة 
لطالب، وتدريسها مبا حيقق ترابطها وتوحدها بصورة متكنهم من إدراك العالقات بينهما، 

ناء، ترتبط فيه وتوظيفها يف آدائهم اللغوي، وذلك من خالل حمتوى لغوي متكامل الب
توجيهات املمارسة والتدريبات اللغوية، والقواعد اللغوية مبهارات اللغة، ونوع األداء املطلوب 

إن التكامل يف  دخيل هللا بن حممد الدمهاينوعند د.  46من خالل نص لغوي متكامل.
قدميها ، وتاللغوية، وتدرجيهاتنظيم املادة التعليمية  –باختصار شديد  – تعليم اللغة يعين

                                                           
 .138(، ص. 1982)القاهرة: مطبعة حسان، أسس بناء املناهج وتكاملها، الوكيل، حلمي وحممد مفيت،   42
 .15 .ص م (2002 إربد : دار األمل للنشر والتوزيع –األردن )،  التكاملية يف تعليم اللغة العربيةمراد،  سعيد حممد  43
 .250(، ص. 2000، ) إسكندرية: منشأة املعارف، املعاصرةاملناهج فوزي طه إبراهيم ورجب أمحد كلزة،   44
 .247، ص. املنهج املدرسي املعاصر...حسن جعفر اخلليفة،   45
 .20(، ص. 2000)مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  ،مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقديةامحد عبد عوض،   46
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ها فروعًا متفرقة ومعلومات جمزأة، متكاملة يف هيئة مهارات لغوية وظيفية متجاوزًا تقسيم
، عند بناء مناهج تعليمها، وإعداد . وهو بتعبري آخر النظر إىل اللغةوخربات لغوية مفتتة

، وليست فروعاً معرفية على أهنا وحدة مرتابطة متماسكة ،كتبها، وحتديث طرق تدريسها
 47.خمتلفة

وهناك النظرية املتساوية بأسلوب التكامل يف تعليم اللغة وهي نظرية الوحدة. تعترب 
 واألسلوب ،خمتلفة مفرقة فروعا ت وليس ،كة متماس مترابطة وحدة اللغة أنهذه النظرية 

 مجيع حوله تدور حمورا النص أو املوضوع يتخذ أن ة الطريق هبذه اللغة تدريس يف املتبع
 واحلفظ النحوي والتطبيق والتعبري القراءة موضوع هو فيكون .ة اللغوي ات الدراس
 فكان ،التدريس يف الطريقة هذه استعمال على القدماء جرى وقد. ذلك وغري، الء واإلم
   48.واألدبية اللغوية الدراسات يف شيئ كل حمورا النص

 من يتم اللغة  دريس ت أن من ينطلقون الذين أن الرأي هذا السيد أمحد وأكد
 والتعبري  القراءة على خالله ن م يدرب متكاملة وحدة النص يف جيدون هتاوحد خالل

 من االنتقال يف احلقائق إدراك يف الطبيعي للطريق ايرة مس ك ذل ويف. د والقواع واإلمالء
 أن من النفس علم يف( Gestalt) اجلشتال نظرية أصحاب يرى كما. اجلزء إىل الكل
 متكاملة وحدة أنه على النص معاجلة إىل باإلضافة. اجلزء إدراك قبل الكل يدرك ل العق
 يوطد السبيل هذا أن عن  فضال ،نفوسهم يف النشاط وتبعث ،التالميذ عند احليوية جتدد
   49.الفنون خمتلف بني العالقة

من البيان السابق عن مفهوم أسلوب التكامل ونظرية الوحدة، نرى أهنما يعتربان 
أسلوب التكامل يف هذا واستخدمت الباحثة مصطلح . مترابطةأن اللغة وحدة متكاملة أو 

    البحث النه من اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية وتعلمها. 
                                                           

، "التكاملي يف تعليم اللغة العربية مبراحل التعليم العام : أسسه النظرية وتطبيقاته الرتبويةاملُْدَخل " ،دخيل هللا بن حممد الدمهاين  47
   .  6(، ص، 2008)نوفمرب،  ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العاملي األول للغة العربية وآداهبا

 . 27(، ص. 1996، )دمشق: دار الفكر، العربية اللغة تدريس طرق ،يبالركا جودت  48

  .44(، ص. 1980، ودة الع دار: وتريب)، العربية اللغة تدريس طرق يف وجزملا ،السيد دمحأ مودحم  49



30 
 

 

يف دراسة اللغة جند جماالت التكامل رحبة، وهناك التكامل بني فروع اللغة، بني 
 50لغويني.فرعني منها أو أكثر أو بني فنون اللغة، أو بني اثنني منها، أو بني فرع وفن 

يف هذا البحث هي وجمال التكامل اليت استخدمته الباحثة إلعداد الكتاب التعليمي 
 التكامل بني مهارات اللغوية وعناصرها الثالثة يف موضوع واحد اي تكامل بني الوحدة.          

 سلوب التكاملاألأهداف  .ب
، من التفاعلى ويعد األسلوب التكامل من املداخل الفعالية اليت تساعد الطلبة عل

خالل تكامل ما لديهم من خربات يف املواقف التعليمية والعملية، فيؤدي ذلك إىل تنمية 
مهاراهتم، وإثراء عقوهلم، وحثهم على التفكري العلمي املؤدي إىل اإلبداع واخليال وتنمية 
القدرة على اإلقناع وذلك من خالل ما يكتسبه املتعلم من حقائق ومفاهيم ومعلومات 

اعده على التذكر والفهم واالستنباط والتطبيق. وينظر إىل تدريس اللغة العربية على أنه تس
عملية متكاملة، وما تقسيمها إىل فنون إال وسيلة لغاية مهمة، وهي احلفاظ على وحدة 

 51اللغة، وتطوير منهج تعليمها وتعلمها.
مبعىن أهنا نرفض تفتيت تقوم فكرة املدخل التكاملي على تقدمي املعلومات متكاملة، 

هذه املادة الواحدة وتؤكد على تكامل املعرفة ووحدة العلم، وإزالة احلواجز بني الفروع املادة 
الواحدة، ألن جتزئة املعرفة غري قابلة للتطبيق يف مناحي احلياة، كما أن التدريس وفق املدخل 

جانب إبراز التكاملي وجتنب  التكاملي يتيح الفرصة للتالميذ للتفكري والربط والتحليل إىل
التكرار الذي ينشأ عن تدريس فروع العلم منفصلة، كما أنه يوفر الوقت واجلهد واملال، 
كما أنه يؤدي إىل النمو املتكامل للتالميذ يف خمتلف اجلوانب واليت تعترب متداخلة 

       52ومتكاملة.
 

     
                                                           

 .23ص. مداخل تعليم ...، وض، أمحد عبده ع 50
 .115ص. اجتاهات حديثة...،  طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي،  51
 .224(، ص. 2014، )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، وتعلمهااسرتاتيجيات حديثة يف تعليم اللغة العربية حسن شحاته،   52
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 سلوب التكاملاألأسس  .ج
ل مهارات اللغة اليت تندرج حتت كل فن من إن أسس التكامل تنطلق من تكام

فنوهنا االربعة: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وبذلك ميكن أن يكون النص وحدة 
ويقوم األسلوب  53واحدة، يتدرب املتعلم من خالل على القراءة واالمالء والقواعد واخلط.

 التكامل على االسس اآلتية:
كاملي على إكساب التالميذ املعارف بصورة تكامل املعرفة: يعمل املنهج الت .1

كلية شاملة: الن الدراسة وفق أسس هذا املنهج تتخذ من موضوع واحدحمورا 
 هلا، وحتيطه بكل املعارف والعلوم املرتبطة به ليتسىن للتالميذ اإلملام به متكامال.

ددة تكامل اخلربة: يهتم املنهج التكاملي باخلربة املتكاملة ذات االنشطة املتع .2
واملنظمة للمعارف واملهارات واالجتاهات، اليت تساعد املتعلم على النمو بطريقة 

 متكاملة.

تكامل الشخصية: إن األهداف األساسية هلذا املنهج تتمثل يف بناء شخصية  .3
متكاملة، من خالل إكساب التالميذ العلوم واملعارف واملهارات والقيم، ليصلوا 

املفتوح، واملساعدة على التكيف مع البيئة واجملتمع احمليط إىل التفكري االبداعي 
 هبم.

مراعاة ميول الطالب واهتمامهم: يأخذ املنهج التكاملي يف حسابه ميوال  .4
 لتالميذ ورغباهتم عند بنائه، وعند اختيار املقررات الدراسية وحني تنفيذها.

الدراسية االختيارية  مراعاة الفروق الفردية: يهتم املنهج التكاملي بتوفري املواد .5
املتنوعة، ملواجهة الفروق الفردية بني التالميذ، كما يوفر الفرص واملواقف 
واخلربات الرتبوية اليت تسمح بالتعرف على خصائص التالميذ واختالف 

 مستوياهتم، ليتسىن للمعلم معا جلة هذه الفروق.

                                                           
 .118ص. اجتاهات حديثة...،  طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي،  53
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لي بنشاط املتعلم، االهتمام باألنشطة التعليمية املختلفة: يهتم املنهج التكام .6
 حيث يعده أساس العملية التعليمية.

التعاون والعمل احلماعي: يركز املنهج التكاملي على التعاون بني االفراد العملية  .7
التعليمية، حيث يتيح الفرصة لتعاون التالميذ مع معلميهم يف اختيار 

معلمي موضوعات الدراسة ويف التخطيط هلا وتنفيذها وتقوميها، كما يشجع 
املواد املختلفة على العمل اجلماعي والتعاون االجيايب يف تدريس العديد من 

                 54املوضوعات الدراسية ذات الطبيعة املشرتكة والعالقات البينية.

 سلوب التكاملاألأبعاد   .د
 55ينطبق التكامل من االبعاد اآلتية:  

 جمال التكامل .1
اسية اليت يتكون منها املنهاج، ومن أهم جمال يقصد به التكامل بني املواد الدر 

 التكامل هي: 
 تكامل على مستوى املادة الدراسية الواحدة. (أ
تكامل بني مادتني دراستني، تنتميان إىل جمال دراسي واحد. وحيدث هذا   (ب

 التكامل ايضا بني فرعني من فروع املادة الدراسية الواحدة.
 نتمي إىل جمال واحد.تكامل بني مجيع املواد الدراسية اليت ت (ج
 تكامل بني مجيع اجملاالت الدراسية. (د
 درجة التكامل .2

املقصود بشدة التكامل درجة الربط بني مكونات املنهج، وتدور حول هذا املوضوع 
ثالثة مصطلحات: االول: )تناسق( ويكون يف حالة وجود منهجني يدرسان متعاقبني، 

األهداف نفسها وطريقة التدريس ويستفاد من أحدمها عند تدريس اآلخر، وهلما 

                                                           
 .249-248...، ص. املنهج املدرسيحسن جعفر اخلليفة،   54
 .121-120 ص.اجتاهات حديثة...،  طه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي، 55
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نفسها. الثاين: )ترابط( وهو تنظيم جمموعة من املوضوعات حول خط فكري واحد. 
 والثالث: )اندماج( وهو اذا كان يف املناهج عناصر متداخلة يتعذر فصل فروعها.

 العمق .3
وهو مدى تكامل منهج ما يف املدرسة مع املنهج املدرسي عامة، ومع البيئة اليت 

فيها املدرسة. ويقاس عمق التكامل بارتباط املقرر التعليمي باحتياجات التالميذ  توجد
 و اجملتمع الذي يعيشون فيه. فللتكامل أبعاد تبني درجة عمقه، ويتضح ذلك فيما يلي:

ارتباط املنهج باملناهج الدراسية األخرى، فإذا كان االرتباط قويا بني أي منهج  (أ
 إن التكامل يكون عميقا وكامال.دراسي وبني املناهج األخر، ف

ارتباط املنهج بالبيئة احمللية: ويدل هذا االرتباط على عمق التكامل وفق مزاياه  (ب
 الرتبوية.

ارتباط املنهج حباجات التالميذ: فتعرف حاجات الطالب والعمل على إشباعها  (ج
يئته يف غاية االمهية، فكل فرد حاجاته املتعددة اليت يسعي يف أثناء تفاعله مع ب

إىل إشباعها، إذا إن الفشل يف إشباع هذه احلاجات يؤدي إىل فقد االنسان 
 لتوازنه، واختالل درجة تكامله.  

 مرونة التكامل .4
يهتم هذا اجلانب بكيفية ترتيب موضوعات املنهج وتدريسها. فهل جيب أن تأخذ 

با من تلك ترتيبا معينا، أو ترتك احلرية للطالب أو للمعلم الختيار ما يرونه مناس
 املوضوعات. 

 سلوب التكاملاألمميزات  .ه
 56تتجلى مميزات املنهج التكاملي يف النقاط التالية:

املنهج التكاملي أكثر واقعية وأكثر ارتباطا مبشكالت احلياة اليت يواجهها املتعلم  .1
يف حياته، حيث إن أية مشكلة غالبا ما يتطلب حلها أكثر من لون من ألوان 

                                                           
 .258-257...، ص. املنهج املدرسيحسن جعفر اخلليفة،   56
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ارتباط املنهج باحلياة والبيئة حيفر املتعلم ويريد من ميله دراسة املعرفة، كما أن 
 مشكالهتا. 

يتفق املنهج التكاملي مع نظرية اجلشتالت يف علم النفس الرتبوي، حيث ان  .2
املتعلم يدرك الكل قبل االجزاء، والعام قبل اخلاص، واحملسوس قبل اجملرد 

 وهكذا.
عملية التكرار اليت تتصف هبا مناهج يعمل املنهج التكاملي على التخلص من  .3

املواد املنفصلة، مما يوفر وقتا لكل من املعلم واملتعلم، ويكون أكثر اقتصاد يف 
 اجلهد وملال.

يراعي املنهج التكاملي خصائص النمو السيكولوجي والرتبوي للتالميذ، حيث  .4
يتخذ من ميوهلم واهتمامتهم أساسا مهما من اسس اختيار املشكالت 
واملوضوعات اليت يرغبون يف دراستها، وهذا يدفع التالميذ إىل بذل قصارى 
 جهدهم جلمع املعلومات الالزمة، وبذلك يكون التعلم أكثر نفعا وأبقى أثرا.

يعمل املنهج التكاملي على تنمية املعلم مهنيا وعلميا، حيث جيد نفسه حباجاة  .5
ه، وذلك لتتناسب مع دائمة لتطوير نفسه وتنويع خرباته وجتديد معلومات

 املعلومات املتشعبة اليت يقدما لطالبه.
يساعد املنهج التكاملي على مواجهة التحدي الذي نتج عن التغيري السريع يف  .6

التعليم املدرسي، حيث ان التغيري هو عملية حتمية تواكب احلياة، وتعد قدرة 
مدى جناحه يف الفرد على متابعة هذا التغيري أحد املقاييس املستخدمة لبيان 

 حياته.
يربز أسلوب التكاملي وحدة العلم ويتيح للتالميذ فرص التزود من املعرفة  .7

 وفهمها بصورة أكثر عمقا.
يكسب التالميذ القدرة على الربط بني ما هو مكتوب ويدرس يف املنهج، وما  .8

 هو واقع يف احلياة اليومية املعاشة.
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 عرضة للنسيان. جيعل نتاجات التعلم أكثر تثاتا ودواما وأقل .9
 يساعد على تكامل شخصية التلميذ ويزيد من حتصيله. .10
 يهتم املنهج التكاملي باالنشطة التعليمية املختلفة. .11
 جيعل املعارف أكثر متاسكا، واملهارات املكتسبة أكثر تناسقا. .12
 يزيد املنهج التكاملي من ترابط املعلمني وتعاوهنم وتواصلهم. .13
ملقدم للتالميذ، وبذلك يصبح ذا فائدة وقدرة يؤدي إيل تقليل حجم احملتوى ا .14

 على التقاء فرتة طويلة.   
 سلوب التكاملاألسلبيات  .و

على الرغم من مميزات املنهج التكاملي اليت سبق بياهنا، فإنه الخيلو من بعض 
   57السلبيات، نذكرها يف النقاط التاليات:

وغري منسق، كما أنه يتناول املنهج التكاملي املوضوعات املطروحة بشكل سطحي  .1
يقلص حمتوى املنهج، فتكامل موضوعني أو مادتني مثال يعين أن بعض املضامني 

 اليت رمبا تكون مهمة سيتم حذفها.
حيتاج إىل نوعية خاصة من املعلمني القادرين على إداك الصالت بني املواد الدراسية  .2

 وفروعها، ولذا يصعب تطبيق هذا النوع من املناهج.
وقت أطول من املناهج التقليدية، نظرا للمعارف واملهارات املستقاة من حيتاج إىل  .3

 أكثر من ختصص.
يضطر كثري من املعلمني الذين يقومون بتدريس املنهج التكاملي إىل تقدمي  .4

معلومات، ومعاجلة مفاهيم خارج نطاق ختصصهم وخرباهتم، مما جيعلهم يقدموهنا 
 بشكل سطحي وغري عميق.

اعف من املعلم لتحقيق األهداف املنشودة، ألنه جيمع أكثر حيتاج إىل جهد مض .5
 من ختصص يف احلصة الواحدة.

                                                           
 .259-258املرجع السابق. ص.   57
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 حتقيق أهداف الدرس يف املنهج التكاملي أقل جودة من املناهج املنفصلة. .6
 صعوبة تقبل الطلبة لدراسة موضوعات عديدة يف احلصة الواحدة.   .7

 لمعاير كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء أسلوب التكام .ز
بناء على املبحثني السابقني عن الكتاب التعليمي واألسلوب التكامل، فتحدد 

 يف ضوء أسلوب التكامل، منها: للكتاب تعليم اللغة العربيةر ايالباحة املع
 يستطيع الطالب أن يتعلم بالذايت .1
 تكامل املهارات اللغوية وعناصرها الثالثة يف موضوع واحد. .2
ضمانًا للنمو اللغوي عند املتعّلم  أسلوب التكامليف ضوء  الكتاب التعليميإّن  .3

للغة مجيعها تعاجل يف ألن مهارات ا متعاداًل، ال تطغى فيه مهارة على أخرىمنّوًا 
  58.، ال يتفاوت فيها محاس املعّلم يف املوقف التعليميظروف واحدة

ألن  ،مسايرة لالستعمال اللغوي يف ضوء أسلوب التكامل التعليمي الكتابإّن  .4
املتعّلم حينما يستخدم اللغة يف التعبري الشفهي أو الكتايب إمنا يستخدمها وحدة 

، وال باملفردات املالئمة ملقتضى احلالمبعىن أنه ال يستشري املعجم ليمّده  ،مرتابطة
، وإمنا يتم ذلك كله مجلة، ويضبط كلمةقاعدة حنوية ليفهم كيف يؤلف حيتكم إىل 

59.بصورة سريعة متكاملة مرتابطة

                                                           
 .13...، ص.  املُْدَخل التكاملي يف تعليم اللغة" ،دخيل هللا بن حممد الدمهاين  58
 املرجع السابق.  59
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث ومدخله  .أ

استخدمت الباحثة يف هذا البحث منهج البحث التطوير وهي طريقة البحث 
وليحصل على اإلنتاج اجليد،  60املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة فعاليتها.
وهذا البحث يستخدم املدخل  61تستعمل الباحثة حتليل احلاجات قبل عملية اإلعداد.

 التعبريية والرقمية. الكيفي والكمي ألن نتائج البحث منها البيانات

 جمتمع البحث و عينته .ب

وع إن جمتمع البحث يعين مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موض
والعينة هي جزء من اجملتمع البحث األصلي، خيتارها الباحث  62مشكالت البحث،

     63بأساليب خمتلفة، وتضم عددا من األفراد من اجملتمع األصلي.
أما جمتمع البحث يف هذا البحث مجيع الطالبات يف املدرسة املتوسطة مبعهد نور 

. وعدد عينته ةطالب 231وعددهم  دى لومبوك الغربية للفصل الثاينااحلرمني للبنات نرم
𝑛ة ويتم اختيار العينة بالرموز تاروا ياماين وهي طالب 56 يعين =

𝑁

𝑁.𝑑2 +1
 

 متغريات البحث .ج

فيما يليهناك متغريان يف هذا البحث، 

                                                           
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet: XXII, Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm. 297. 
61 Syamsudin AR dan Damayanti Vismaia S, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 73.  
  .  109(، ص. 1997)الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه، ذوقات عبيدات وآخرون،   62
 .110املرجع السابق، ص.   63
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فهو العامل الذي تريد الباحثة أن تقيس  .(Independent Variable)املتغري املستقل  .1

يف  الكتاب التعليمياملتغري املستقل يف هذا البحث يعىن أثره على املتغري التابع. و 
 ضوء أسلوب التكامل. 

. فهو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل (Dependent Variable)املتغري التابع  .2
نتيجة حتصيل تعليم املتغري التابع يف هذا البحث يعىن املستقل أو املتغري التجرييب. و 

 لدى الطالبات. اللغة العربية
 أدوات البحث .د

 استخدمت الباحثة أدوات البحث يف هذا البحث فيما يلي:
 املالحظة .1

هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلربته ومعلوماته على أن 
لباحث من مالحظاته أساسا ملعرفة أو فهم يتبع الباحث يف ذلك منهجا معينا جيعل ا

استخدمت الباحثة هذه املالحظة جلمع البيانات عن املعلومات  64دقيق لظاهرة معينة.
        ."Madani Super Camp"تعليم اللغة األجنبية يف املركز 

 املقابلة .2

هي حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف الوصول 
موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف إىل حقيقة أو 

استخدمت الباحثة املقابلة جلمع البيانات عن املعلومات تعليم اللغة العربية  65الدراسة.
  . "Madani Super Camp"يف تطبيق كتاب تعليم الغة العربية املعدة يف املركز 

 االستبانة .3

                                                           
 .  217(، ص. 2008، )دمشق: دارالفكر، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليةرجاء وحيد دويدري،   64

 .323املرجع السابق، ص.   65
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على املعلومات والبيانات واحلقائق تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول 
املرتبطة بواقع معني، وتقدم بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل عدد 

واستخدمت الباحثة االستبانة جلمع البيانات من  66األفراد املعنيني مبوضوع االستبانة.
 لتعليمي املعد.آرائهم عن الكتاب ا ملعرفة الطالبات اخلبري ومدرس اللغة العربية وكذلك

 االختبار .4

االختبار هو جمموعة من املثريات )اسئلة شفوية أو كتابية أو صور أوسوم( 
أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما. واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما 
 67أو رتبة ما للمفحوص. وميكن ان يكون االختبار جمموعة من االسئلة أو جهازا معينا.

االختبار يف هذا البحث اختبارين، مها االختبار القبلي واالختبار البعدي. يكون 
االختبار القبلي هو االختبار الذي يعطي قبل الربنامج الدراسي، وأما االختبار البعدي 

 68هو االختبار الذي بعده.

 البيانات ومصادرها .ه

 يف هذا البحث تتكون من: أما البيانات ومصادرها
 ".Madani Super Campمدير املركز "نتيجة املقابلة من  .1

 نتيجة االستبانة من الطالبات واملدرس واخلرباء. .2

 الطالبات. نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي من .3
 أسلوب حتليل البيانات .و

حتليل البيانات هي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن 
احلصول منها على نتائج. وقال حممد نازر أن حتليل تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن 

البيانات هو شيء مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي حيتاج يف حتليل البيانات 

                                                           
 .121...، ص. البحث العلميذوقات عبيدات وآخرون،   66
 .189املرجع السابق، ص.  67
 .19ص.  (1998)األردن: دار الفالح،  االختبارا التحصيلية: اعدادها وإجراءها وحتليلهاحممد علىي اخلايل،   68
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( ليبحث أو يطلب األجوبة من بيانات 1وأما أهداف حتليل البيانات هي: ) 69املبحوثة.
( ليأخذ اخلالصة 3( لتبحث الصلة بني األجوبة من بيانات البحث، )2البحث، )

 70واالقرتاحات اليت حيتاج إليها الباحثة يف البحث التايل.
 حتليل البيانات من املقابلة .1

الكتشاف  "Madani Super Camp"مدير املركز الباحثة باملقابلة مع  قامت
 ه. واالقرتاحات علي الكتاب التعليميعن مضمون  آرائه
 حتليل البيانات من االستبانة .2

قامت الباحثة حبل البيانات من خالل االستبانة وهي من اخلبري حنو الكتاب 
عهد نور لفصل الثاين مبل لطالباتالتعليمي قبل تطبيق التجربة امليدنية، وكذلك من ا

 فيه ومدرس اللغة العربية "Madani Super Camp"احلرمني اآليت يدرسن اللغة العربية يف 
ويف هذه االستبانة، تستخدم الباحثة  جودة الكتاب التعليمي املعد.عن آرائهم  ملعرفة

مقايس ليكرت. مقايس ليكرت هي أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل 
ر األسئلة السلبية، ولكن يايف االختبار النفسية. ويف هذا املقياس أن الطلبة ال يلزم الخت

 71أيضا اختيار األسئلة اإلجيابية. ويف كل بنود ينقسم  إىل مخسة مقاييس.
املقايس باالستبانات يف جمال اإلحصاءات. يعتمد املقايس على  اتستخدم هذ

دليل درجة الواقعة أو اإلعرتاض على صيغة ما. والدرجة املستخدمة يف االستبانة هي:
   

 صفة درجة
 جيد جدا 4
 جيد 3

                                                           
69 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm, 346. 
70 Iqban Hasan, Analisis Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm, 30. 
71 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur, (Cet. II; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 160.   
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 مقبول 2
 ضعيف 1

الكمية بالرموز يانات أن تبدهلا إىل البيانات بوملعرفة صحة اإلنتاج، البد على 
  التالية:

 

 البيان:
P  املئوية الصالحية = 

∑ 𝑥𝑖 جمموعة القيمة احملصولة = 
∑ 𝑥 جمموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى = 

 72ومعيار الصدق الذي استخدمته الباحثة مما يلي:
 (2) اجلدول

 معيار نتيجة االستبانة بالنسبة املئوية
 الصفة ئويةاملالنسبة  درجة التقومي

 جيد جدا % 100 - 85،01 4

 جيد % 85 - 70،01 3

 مقبول % 70 - 50،01 2

 ضعيف % 50 - 01 1

 حتليل البيانات من نتيجة االختبار     .3

استخدمت الباحثة يف حتليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
التعليمي يف حتصيل الطالبات. وفعالية للطالبات، يعىن أن تعني فعالية أو أثر الكتاب 

                                                           
72Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 41. 

P = 
∑ 𝒙𝒊

∑ 𝒙
 x 100 % 
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الكتاب التعليمي وعدمه يقاس حسب نتيجة اجملموعة وتظهر يف فروق املقياس املعدىل 
 نتيجة الطالبات يف االختبار القبلي والبعدي.

-t( استخدمت الباحثة level of significantوملعرفة مناسبة الداللة ذي معىن )

test :73    
𝑡 =

𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁 (𝑁 − 1)

 

 :البيان 
𝑀𝑑  =)متوسطة االحنراف بني اختبارين )اختبار القبلي والبعدي 
𝑋𝑑  =املستخدمة والرموز ،ةالطلب كل  نتيجة احنراف  :d -  𝑀𝑑 

∑ 𝑥
2
𝑑

 ةالطلب كل  نتيجة احنراف من املربعة اجلملة= 
N  =العينة أفراد عدد 

   إجراءات إعداد الكتاب التعليمي .ز
هذا الكتاب التعليمي يف عند تصميم  (ADDIE)استخدمت الباحثة منوذج أدي 

هناك مخس خطوات  74البحث، ألنه يتضمن خطوات تفصيلية بوضوح وبدون تعّقد.
 كما يف رسم البياين اآليت:( ADDIE)نموذج أدي ل

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis: Edisi Revisi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 349-350. 
74 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2007), hlm. 20-21. 
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 (:ADDIE)أدي وفيما يلي بيان لكل خطوة من اخلطوات اخلمس لنموذج تصميم 

 التحليل  .1

يف هذه اخلطوة جتمع الباحثة املعلومات عن احتياجة الطالبات يف تعلم اللغة 
بتوزيع االستبانة لدى العربية واملشكالت اليت يوجههن أثناء التعليم. مث قامت الباحثة 

الطالبات ملعرفة احتياجاهتن يف تعلم اللغة العربية، فوجدت الباحثة أهنن حينب اللغة 
 العربية إذا كان يوجد يف الكتاب مهارات اللغوية وعناصرها. 

 التصميم .2

أما اخلطوات اليت قامت الباحثة يف هذه اخلطوة كما يلي: اختيار مضمون 
ت الطالبات حسب التحليل، وأخذت الباحثة املادة من املادة املناسبة بإحتياجا

القراءة العصرية ، العربية للناشئني، العربية بني يديكاملصادر العديدة، حنوسلسلة 
الذي ألفه احلبيب حسن بن  العبارات القصرية، جمموعة لتالميذة املدارس االسالمية

 التحليل

 التصميم

 التطوير

 التطبيق

 التقومي
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 Bahasa Arab Tamhili ،Laa Taskut ،Kamus Bahasa Dunia Islamأمحد باهارون، 

وغريها. مث قامت الباحثة ايضا باختيار إسرتاجتية التعليم املناسب لكل مهارات اللغوية 
 وعناصرها وكذلك حتديد أهداف التعليم منها.

 التطوير .3

بتطوير املواد يف هذه اخلطوة قامت الباحثة بتأليف حمتوى الكتاب التعليمي 
مث  ور املناسبة باملوضوع وكذلك اإلسرتاجتية.املفروضة من ناحية التدريب وإعطاء الص

الدكتور حليمي قدمت الباحثة ذلك الكتاب التعليمي عند اخلبريين لتحكيمه ومها 
 . ملاجستريازهدي املاجستري وإندري درماوان 

 التطبيق .4

قامت الباحثة بتصحيح الكتاب التعليمي حسب اإلقرتاحات يف هذه اخلطوة 
امت الباحثة بعملية التعليم والتعلم اللغة العربية باستخدام من اخلبريين. مث بعد ذلك ق

 الكتاب التعليمي الذي صممته الباحثة وجرت هذه العملية حول أربع لقاءات.

 التقومي .5
بتصحيح االخر للكتاب التعليمي حسب ويف اخلطوة األخرية قامت الباحثة 

 كذلك آراء الطالباتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي و ونتمداخالت املدرس 
 ومدير املركز.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 املبحث األول : عرض البيانات وحتليلها
 يف ضوء أسلوب التكامل كتاب تعليم اللغة العربيةإعداد   .أ

 حتليل االحتياجات  .1

 بانةالبيانات من االست (أ

وّزعت الباحثة االستبانة لطالبات الفصل الثاين مبعهد نور احلرمني 
حلصول على  2017يوليو  18للبنات نرمادى لومبوك الغربية يف يوم الثالثاء 

املعلومات عن احتياجاهتن إىل تعلم اللغة العربية.  فحصلت الباحثة املعلومات 
 كما يف اجلدول التايل:

 ( 3جدول )
 نتائج االستبانة حللول االحتياجات

 النسبة املئوية  األسئلة الرقم

5 4 3 2 1  

 % 81،07  - - 11 31 14 تعليم اللغة العربية ممتعة 1

الكتاب املستخدم غري  2
 جذاب

1 4 9 24 18 40،71 % 
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اللغوية األربع مهارة  3
 وعناصرها يوجد يف الكتاب

11 

 

22 12 11 - 71،78 % 

 

ال أحب ان أتعلم اللغة  4
العربية إذا كان يوجد يف 
الكتاب مهارة اللغوية األربع 

 وعناصرها

2 5 17 30 2 51،07 % 

أحب ان أتعلم اللغة العربية  5
إذا كان يوجد يف الكتاب 
مهارة اللغوية األربع 

 وعناصرها

18 27 6 4 1 80،35 % 

اللغة املستخدمة يف الكتاب  6
 صعبة

4 13 12 19 8 55 % 

الطريقة املستخدمة يف  7
 التعليم متنوعة

20 27 5 3 1 82،14 % 

التدريبات يف الكتاب غري  8
 متنوعة

3 6 9 31 7 28 ،21 % 

أصعب ان أتعلم اللغة العربية  9
إذا كان املادة يتعلق حبياة 

 اليومية

2 8 15 26 5 51،42 % 
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من اجلدول السابق، تتضح احتياجات الطالبات يف تعليم اللغة العربية،  

 وتفصيل كل منها ما يلي :

 تعليم اللغة العربية ممتعةمن الطالبات قلن أن  %81،07 (أ

 الكتاب املستخدم غري جذابمن الطالبات قلن أن  % 40،71 (ب

مهارة اللغوية األربع وعناصرها يوجد من الطالبات قلن أن   % 71،78 (ج
 يف الكتاب 

ال حينب ان يتعلم اللغة العربية إذا كان من الطالبات قلن أن  % 51،07 (د
 يوجد يف الكتاب مهارة اللغوية األربع وعناصرها

حينب ان يتعلم اللغة العربية إذا كان يوجد ن من الطالبات قلن أ % 80،35 (ه
 يف الكتاب مهارة اللغوية األربع وعناصرها

 اللغة املستخدمة يف الكتاب صعبةمن الطالبات قلن أن  % 55 (و

 الطريقة املستخدمة يف التعليم متنوعةمن الطالبات قلن أن  % 82،14 (ز

 عةالتدريبات يف الكتاب غري متنو من الطالبات قلن أن  % 21،28 (ح

صعنب ان يتعلم اللغة العربية إذا كان من الطالبات قلن أن ي % 51،42 (ط
 املادة يتعلق حبياة اليومية

أصعب ان أتعلم اللغة العربية  10
إذا كان املادة ال يتعلق حبياة 

 اليومية

12 

 

21 

 

6 16 1 69،64 % 
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صعنب ان يتعلم اللغة العربية إذا كان من الطالبات قلن أن ي % 69،64 (ي
 املادة ال يتعلق حبياة اليومية

من النتائج السابقة، عرفت الباحثة أن مشكلة تعليم اللغة العربية يف 
عهد نور احلرمني للبنات نرمادى لومبوك الغربية اآليت يدرسن يف طالبات امل
" هي عدم الكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية Madani Super Campاملركز "

الكتاب  إعدادمع أهنن حينب تعلم اللغة العربية. لذلك حتتاج الباحثة إىل 
مهارات اللغوية األربع  التعليمي يف ضوء أسلوب التكامل لرتقية كفاءهتن يف

  كذلك عناصرها الثالثة.و 
 املالحظةالبيانات من  (ب

 Madani Superة عن تعليم اللغة األجنبية يف املركز "الباحث تالحظ

Camp مث وجدت الباحثة أن تعليم اللغة اإلجنيلزية قد جرى جيدا، ألنه يوجد ،"
الكتاب التعليمي ملادة اللغة اإلجنيلزية واملنهج املستخدم وكذلك جدول األنشطة 
التعليمية. إما تعليم اللغة العربية عكس منه. كان هذا احلال بسبب عدم الكتاب 

   فيه. ملادة اللغة العربيةالتعليمي 
 يم الكتاب التعليميتصم .2

يف هذه اخلطوة قامت الباحثة باختيار مضمون املادة املناسبة مبرحلة 
العربية بني الطالبات، وأخذت الباحثة املادة من املصادر العديدة، حنوسلسلة 

، جمموعة القراءة العصرية لتالميذة املدارس االسالمية، العربية للناشئني، يديك
 Bahasa Arabالذي ألفه احلبيب حسن بن أمحد باهارون،  العبارات القصرية

Tamhili ،Laa Taskut ، Kamus Bahasa Dunia Islam  وغريها. مث قامت الباحثة
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ايضا باختيار إسرتاجتية التعليم املناسب لكل مهارات اللغوية وعناصرها يف هذا 
 البحث وهي:

 تعليم األصوات (أ

 منوذج النطق (1

 املمارسة (2

 تعليم املفردات  (ب

 تشري إىل اإلسم مباشرة (1

 القراءة التكرارية (2

 استخدام الصور (3

 وضع الكلمة يف اجلملة (4

 تعليم الرتكيب  (ج

 طريقة القياسي هو يبدأ التعليم بعرض القواعد أوال مث يذكر األمثلة (1

طريقة اإلستقرائي هو يبدأ التعليم بعرض األمثلة أوال مث يلخصها تكون  (2
 القواعد

 االستماعتعليم مهارة  (د

 التسجيل   (1

 تعليم مهارة الكالم   (ه

 واجلواب السؤال (1
 احلوار (2
 وصف الصورة (3
 احلكاية (4
 اخلطابة (5
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 تعليم مهارة القراءة (و

 القراءة اجلهرية (1

 القراءة الصامتة (2

 تعليم مهارة الكتابة  (ز

 نسخ وحدات اللغة البسيطة (1

 كتابة اخلرب واالستفهم البسيط (2

 االمالء (3

 التعليم منه، وهي:وقامت الباحثة أيضا بتحديد أهداف 
 أهداف تعليم األصوات (أ

 يستطيع الطالب أن مييز حروف اهلجائية (1

 يستطيع الطالب أن ينطق حروف اهلجائية صحيحة (2

 يستطيع الطالب أن مييز احلركة الطويلة والقصرية   (3

 أهداف تعليم املفردات  (ب

 يعّرف الطالب املفردات اجلديدة (1

 صحيحةيدّرب الطالب الطلبة أن يتلفظ املفردات  (2

 يستطيع الطالب أن يفهم معىن املفردات وحدة أو يف اجلملة (3

 يستطيع الطالب أن يستخدم املفردات إلتصال شفهيا أو حتريريا  (4

 أهداف تعليم الرتكيب  (ج

 يستطيع الطالب أن يفهم قواعد اللغة العربية الصحيحة (1

 يستطيع الطالب أن يرتب اجلملة املناسبة بقواعد اللغة العربية شفهيا أو (2
 حتريريا
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 أهداف تعليم االستماع (د

 يستطيع الطالب أن يستمع الكلمة واجلملة والفقرة صحيحة  (1

 الكلمة واجلملة والفقرة صحيحة  يفهميستطيع الطالب أن  (2

 أهداف تعليم الكالم (ه

 يستطيع الطالب أن ينطق الكلمة واجلملة صحيحة (1

 ينطقهايستطيع الطالب أن يفهم معىن الكلمة واجلملة عندما يسمعها أو  (2

 يستطيع الطالب أن يستخدم تركيب اجلملة الصحيحة عند الكالم (3

 أهداف تعليم القراءة (و

 يستطيع الطالب أن يقرأ النص قراءة جهرية وصحيحة (1

 يستطيع الطالب أن يتعرف معىن املفردات سياقيا (2

 يستطيع الطالب أن جيد الفكرة الرئيسية يف النص (3

 يستطيع الطالب أن يقص احلكاية يف النص (4

 هداف تعليم الكتابةأ (ز

 يستطيع الطالب أن يكتب الكلمة واجلملة يف اللغة العربية صحيحة (1

 يستطيع الطالب أن يكتب اخلرب واالستفهام البسيط  (2

 من اخلبريين التصديق .3
ه إىل اخلبريين. ومها بعد أن أمتت الباحثة إعداد الكتاب التعليمي، قدمت

ن ملاجستري. اخلبري األول هو ليمي زهدي املاجستري وإندري درماواالدكتور ح
. اخلبري  االنجمباحلكومية  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية امعةجبمدرس اللغة العربية 

 لومبوك الغربية.الثاين هو مدرس اللغة العربية مبعهد نور احلرمني للبنات نرمادى 
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 (4جدول )
 نتائج االستبانة من اخلبري األول 

 يلي: واملعىن من كل األرقام كما
 جدا: ضعيف 1: ضعيف    2: مقبول     3: جيد     4 : جيد جدا5

العناصر  الرقم
 للتحكيم

 1 2 3 4 5 البنود

 
 
 
 
1. 
 

 
 
 
 

 مالئمة املواد

   √   الوضوح يف األهداف .1
    √  السهولة يف التعليم .2
     √ الصلة بني املواد .3
     √ التدرج .4
    √  مالئمة حباجة الطلبة .5
    √  سعة املواد ودقة .6
   √   صدق املواد التعليمية .7
   √   أشكال النشاطات .8

 
 
 
2. 

 
 
 

 عرض املادة

  √    الوضوح يف دليل املعلم  .9
    √  الرتتيب يف تقدميه .10
     √ الوضوح يف كتابة املادة   .11
     √ الصور املستخدمة مناسبة  .12
    √  عرض احملتويات واملراجع    .13
    √  صحة النص   .14

    √  مناسبة عدد التدريبات .15  



53 
 

 

 

 
4. 

 
 التقومي

مناسبة التدريبات مبستوى  .16
 الطلبة

 √    

    √  تعليمات تدريبات مناسبة .17
ال يشتمل االختبار على  .18

 مواد خارج ما درسه الطلبة
  √   

 
 
5. 

 
املواد 
بأسلوب 
 التكامل

يتضمن حمتوى الكتاب   .19
 من املهارة األربع 

  √   

يتضمن حمتوى الكتاب   .20
 من العناصر الثالثة

 √    

    √  متكامل يف طريقة التدريس .21
املعارف يف الكتاب كلية   .22

 شاملة 
 √    

االهتمام باألنشطة   .23
 التعليمية املختلفة

  √   

 
 
 
7. 

 
 
 

 لغة الكتاب

     √ لغة الكتاب سهلة .24
    √  لغة الكتاب مفهومة .25
    √  لغة الكتاب واضحة .26
   √   التدرج .27
لغة الكتاب مناسبة  .28

 مبستوى الطلبة

 √    

الرتاكيب قواعدها  .29
 صحيحة

√     

     √ مفرداهتا مفهومة  .30
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(، رأى اخلبري األول أن الكتاب 3من نتائج االستبانة السابقة )يف اجلدول 
. وبتقدير الوضوح يف دليل املعلم من حيث "ضعيف"التعليمي املعد بتقدير 

أشكال ، صدق املواد التعليمية، الوضوح يف األهدافمن حيث  "مقبول"
يتضمن حمتوى ، ال يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة، النشاطات

. التدرج، و االهتمام باألنشطة التعليمية املختلفة، الكتاب من املهارة األربع
سعة املواد ، مالئمة حباجة الطلبة، السهولة يف التعليممن حيث  "جيد"وبتقدير
مناسبة عدد ، صحة النص، عرض احملتويات واملراجع، الرتتيب يف تقدميه، ودقة

يتضمن ، تعليمات تدريبات مناسبة، مبستوى الطلبةمناسبة التدريبات ، التدريبات
املعارف يف ، متكامل يف طريقة التدريس، حمتوى الكتاب من العناصر الثالثة

لغة الكتاب و  لغة الكتاب واضحة، لغة الكتاب مفهومة، الكتاب كلية شاملة
، التدرج، الصلة بني املوادمن حيث  "جيد جدا". أما بتقديرمبستوى الطلبةمناسبة 

الرتاكيب ، لغة الكتاب سهلة ،الصور املستخدمة مناسبة، الوضوح يف كتابة املادة
 .مفرداهتا مفهومة و قواعدها صحيحة

استخدمت الباحثة  السابقة مث ملعرفة نسبة مئوية من نتائج االستبانة
 الرمزكما يلي:

P = 
∑ 𝒙𝒊

∑ 𝒙
 x 100 % 

P = 
𝟏𝟏𝟖

𝟏𝟓𝟎
 x 100 % = 78,67% 

 وهناك املداخالت من اخلبري األول كما يلي:  
 البد للباحثة أن تزيد أهداف تأليف الكتاب واملميزات منه يف املقدمة. .1

 البد للباحثة أن تزيد التقومي يف دليل استخدام الكتاب .2
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يتعلق مبحتوى يف  البد للباحثة أن تبادل اإلسم للكتاب يف صفحة الغالف .3
 الكتاب

اب التعليمي كمداخالت املوجودة حىت فلذلك صححت الباحثة الكت
 صارت الكتاب املعد أحسن من قبل. 

 ( 5جدول )
 نتائج االستبانة من اخلبري الثاين

 واملعىن من كل األرقام كما يلي:   
 جدا: ضعيف 1: ضعيف    2: مقبول     3: جيد     4 : جيد جدا5  

العناصر  الرقم
 للتحكيم

 1 2 3 4 5 البنود

 
 
 
 
1. 
 

 
 
 
 

 مالئمة املواد

    √  الوضوح يف األهداف .1
    √  السهولة يف التعليم .2
     √ الصلة بني املواد .3
     √ التدرج .4
     √ مالئمة حباجة الطلبة .5
    √  سعة املواد ودقة .6
    √  صدق املواد التعليمية .7
    √  أشكال النشاطات .8

 
 
 

 
 
 

   √   الوضوح يف دليل املعلم  .9
     √ الرتتيب يف تقدميه .10
     √ الوضوح يف كتابة املادة  .11
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الصور املستخدمة  .12 عرض املادة .2
 مناسبة

√     

    √  عرض احملتويات واملراجع   .13
    √  صحة النص  .14

 
 
4. 

 
 
 التقومي

    √  مناسبة عدد التدريبات .15
مناسبة التدريبات  .16

 مبستوى الطلبة

√     

تعليمات تدريبات  .17
 مناسبة

√     

ال يشتمل االختبار على  .18
 مواد خارج ما درسه الطلبة

 √    

 
 
5. 

 
املواد 
بأسلوب 
 التكامل

يتضمن حمتوى الكتاب  .19
 من املهارة األربع 

 √    

يتضمن حمتوى الكتاب  .20
 من العناصر الثالثة

√     

متكامل يف طريقة  .21
 التدريس

√     

املعارف يف الكتاب كلية  .22
 شاملة 

√     

االهتمام باألنشطة  .23
 التعليمية املختلفة

 √    

 
 

 
 

     √ لغة الكتاب سهلة .24
     √ لغة الكتاب مفهومة .25
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7. 

 
 لغة الكتاب

     √ لغة الكتاب واضحة .26
    √  التدرج .27
لغة الكتاب مناسبة  .28

 مبستوى الطلبة

√     

الرتاكيب قواعدها  .29
 صحيحة

 √    

     √ مفرداهتا مفهومة .30

(، رأى اخلبري الثا  أن الكتاب 3من نتائج االستبانة السابقة )يف اجلدول 
سعة املواد ودقة، صدق املواد التعليمية، من حيث:  "جيد"التعليمي املعد بتقدير 

الرتاكيب قواعدها صحيحة.  أشكال النشاطات، عرض احملتويات واملراجع، و
الوضوح يف األهداف، السهولة يف التعليم، الصلة من حيث:  "جيد جدا"بتقدير و 

بني املواد، التدرج، مالئمة حباجة الطلبة، الوضوح يف دليل املعلم، الرتتيب يف 
تقدميه، الوضوح يف كتابة املادة، الصور املستخدمة مناسبة، صحة النص، مناسبة 

الطلبة، تعليمات تدريبات مناسبة، ال  عدد التدريبات، مناسبة التدريبات مبستوى
يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسه الطلبة، يتضمن حمتوى الكتاب من 
املهارة األربع، يتضمن حمتوى الكتاب من العناصر الثالثة، متكامل يف طريقة 
التدريس، املعارف يف الكتاب كلية شاملة، االهتمام باألنشطة التعليمية املختلفة، 

لكتاب سهلة، لغة الكتاب مفهومة، لغة الكتاب واضحة، التدرج، لغة الكتاب لغة ا
 مبستوى الطلبة و مفرداهتا مفهومة. مناسبة 

استخدمت الباحثة  السابقة مث ملعرفة نسبة مئوية من نتائج االستبانة
 الرمزكما يلي:
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P = 
∑ 𝒙𝒊

∑ 𝒙
 x 100 % 

P = 
𝟏𝟑𝟔

𝟏𝟓𝟎
 x 100 % = 90,67% 

كتاب استنبطت الباحثة أن   السابق،ن اخلبرييبناء على نتائج االستبانة من و 
ألن النتيجة "، جيد" يف ضوء أسلوب التكامل هي يف مستوى تعليم اللغة العربية
            .  %84،67النسبة املئوية 

 فعالية الكتاب التعليمي  .ب

 عرض البنانات من نتيجة االختبار القبلي .1

يف يوم قبل جتربة الكتاب التعليمي املعد، قامت الباحثة باالختبار القبلي 
ملعرفة قدرة الطالبات األولية يف تعلم اللغة العربية، ونالت  2017يوليو  25الثالثاء 

 الباحثة نتيجتهن كما يف اجلدول التايل:  

 (6جدول )
 نتائج االختبار القبلي 

 الرقم اإلسم اختبار القبلى التقدير

 1 أولييا دينا اسالمي 50 ضعيف

 2 بائق فاريدا 50 ضعيف

 3 ديويإجنيس نبيلة سوكما بائق  79 جيد

5،64 مقبول  4 بائق سوجي موليدا 

5،73 جيد  5 بائق شاكيال رمحا 

5،68 مقبول  6 ديىب زاكيما 

5،49 ضعيف  7 ديال الرا أودييا 
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 8 إليسيا موتيا سوكما 53 مقبول

 9 خوانا ليستاريإيتا  47 ضعيف

5،59 مقبول  10 فاراشيفى رمحاتل هدى 

 11 حلدا أغناليا 53 مقبول

 12 إفتا أولياين 54 مقبول

5،59 مقبول  13 نبيلةخافيزات  

5،68 مقبول  14 ميليندا فتمى أرينيت 

5،77 جيد  15 نيلي نورعزيزة 

 16 نيين فطريا نغسيه  73 جيد

5،61 مقبول  17 نوري ماريينديىن 

5،70 مقبول  18 أوكيت أيوديا سورامسايانيت 

5،62 مقبول نونايوان ال دىبريان   19 

5،55 مقبول  20 رمحا أماليا 

5،68 مقبول  21 رازيتا سلسابيال 

5،69 مقبول  22 رسفيينىت حاليمة 

5،51 مقبول  23 رييا فرموديتا 

 24 رسكا رتنا ساري 50 ضعيف

5،54 مقبول  25 أيو لستاري سوكما 

5،39 ضعيف  26 شيفى سونغسيه 

 27 يغ ساري 53 مقبول
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 28 يوالندا ابريليا بوتري 47 ضعيف

 29 موميتا سلفي 45 ضعيف

5،61 مقبول  30 أماليا حكمة اهلراسي 

5،71 جيد  31 أمساء احلسىن 

5،58 مقبول  32 أوليا كرتيكا 

 33 بائق أليا بيدوري رمحي 50 ضعيف

5،47 ضعيف  34 رمحاوايتبائق نيسا  

5،59 مقبول  35 دييا نوفيتا ساري  

 36 دينا نرماال 39 ضعيف

5،52 مقبول  37 ديين فاتيكا سري أوتامي 

أسرتيا سوسويديانيت ديفوجي أ 76 جيد  38 

5،59 مقبول  39  دوي آيو ليستاري 

5،70 مقبول  40 دوي بوتري أوليا 

5،53 مقبول  41 فطرييا صافيانا 

5،65 مقبول  42 هداييتحاين  

 43 شهراين بوتريأديليا  كايال 39 ضعيف

 44 ليزا إمسايانا 44 ضعيف

5،56 مقبول  45 ميزايت مولدنا 

 46 نبيلة داميانيت بوتري 46 ضعيف

 47 نوزوال أوىل رمضاين 59 مقبول
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 48 فسفا ماهاراين 45 ضعيف

 49 رمدييىن سكمى 57 مقبول

5،68 مقبول  50 ريكا سفتيانا 

5،59 مقبول  51 رمسا ميدينا أستويت 

5،61 مقبول  52 سييت نور حفيزة اخلري 

5،38 ضعيف  53 سيلفي أريوجيايا 

 54 ألفى أريين 40 ضعيف

5،74 جيد  55 وردة كادحيا 

 56 يونيا هريا سابيال 47 ضعيف

 5،3209  اجملموعة 
31،57 مقبول  معدل الدرجة 

 (7جدول )
 القبلينسبة مئوية لنتائج االختبار  

 النسبة املئوية التقدير عدد الطالبات الرقم
1 
2 
3 
4 

- 
7 
31 
18 

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ضعيف

- 
12،5% 

55،35% 

32،14% 

الفصل ( يتوضح لنا أن نتائج االختبار القبلي لطالبات 7نظرا إىل اجلدول )

 كمايلي:الثاين مبعهد نور احلرمني للبنات نرمادى لومبوك الغربية ميكن تصنيفها  
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 : الأحد  تقدير جيد جدا (أ

 طالبات 7:  تقدير  جيد          (ب

 طالبات 31:  تقدير مقبول        (ج

 طالبات 18:  تقدير ضعيف      (د

بتقدير  %32،14طالبات يف تعلم اللغة الغربية ويتوضح لنا أيضا أن قدرة ال
بتقدير جيد والأحد بتقدير جيد  %12،5بتقدير مقبول و %55،35ضعيف و

  جدا.

من نتيجة املعادلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، يحعرف 
 "مقبول"يف االختبار القبلي على مستوى طالبات يف تعلم اللغة الغربية قدرة الأن 

 . 57،31ألن معدل نتيجتهن 
 عرض البنانات من نتيجة االختبار البعدي .2

قبل القيام باالختبار البعدي، قامت الباحثة بتعليم اللغة العربية باستخدام 
هذا وتطبيق الكتاب التعليمي املعد الذي أنتجته الباحثة من عملية اإلعداد. 

لكل لقاء. ها هو دقيقة  80يف مدة  و لقاءات أربع استغرق الكتاب التعليمي
 اجلدول عند عملية التعليم: 

 (8جدول )
 الباتلدى الط الكتاب املعدتطبيق  

 األنشطة اللقاءات التاريخ
 عملية التعليم والتعلم )مهارة الكالم( 1 2017أغسطس  1
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 عملية التعليم والتعلم )الرتكيب(  2 2017أغسطس  8
 عملية التعليم والتعلم )مهارة القراءة( 3 2017أغسطس  15
 الكتابة(عملية التعليم والتعلم )مهارة  4 2017أغسطس  22

 
 وفيما يلي األنشطة التعليمية باستخدام الكتاب التعليمي لدى الطالبات:

 (9جدول )
 األنشطة التعليمية باستخدام الكتاب التعليمي املعد 

 املوضوع األنشطة اللقاء
 اللقاء األول

 
 النشاط التمهيدي .أ

 سلمت املدرسة على الطالبات  ▪

 سألت املدرسة الطالبات عن أحواهلن ▪

 املدرسة الدرس بالبسملةبدأت  ▪

 فتشت املدرسة حضور الطالبات ▪

شرحت املدرسة عن إجراءات تعليم  ▪
مهارة الكالم وكذلك املوضوع يف هذ 

 اللقاء وهي التعارف

 النشاط الرئيسي  .ب

قرأت املدرسة املادة املكتوبة تتعلق  ▪
 بتعارف مث كررها الطالبات

الطالبات واجلواب بني املدرسة و  السؤال ▪
 عن املادة

الطالبات بإستعداد قبل املدرسة مرت أ ▪
 التعارف واحد فواحد  

 التعارف
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الطالبات بالتعارف واحد املدرسة أمرت  ▪
 فواحد

 النشاط اخلتامي  .ج

 أعطت املدرسة التشجيع لطالبات  ▪

 ختمت املدرسة الدرس باحلمدلة ▪

 خرجت املدرسة بعد السالم ▪
 اللقاء الثاين

 
 النشاط التمهيدي .أ

 سلمت املدرسة على الطالبات  ▪

 سألت املدرسة الطالبات عن أحواهلن ▪

 بدأت املدرسة الدرس بالبسملة ▪

 فتشت املدرسة حضور الطالبات ▪

شرحت املدرسة عن إجراءات تعليم  ▪
الرتكيب وكذلك املوضوع يف هذ اللقاء 

 وهي تقسيم الكلمة

 النشاط الرئيسي  .ب

شرحت املدرسة املادة املكتوبة مث يستمعن  ▪
 الطالبات إليها

الطالبات واجلواب بني املدرسة و  السؤال ▪
 عن املادة

أمرت املدرسة الطالبات أن يعملن  ▪
 التدريب املوجود يف الكتاب التعليمي

أمرت املدرسة الطالبات أن يتبادلن  ▪
 الكراسة مع زمالئهن

تقسيم 
 الكلمة
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قامت املدرسة بتصحيح نتائج االتدريب  ▪
 لدى الطالبات   

 النشاط اخلتامي .ج

 سة التشجيع لطالبات أعطت املدر  ▪

 ختمت املدرسة الدرس باحلمدلة ▪

 خرجت املدرسة بعد السالم ▪
 اللقاء الثالث

 
 النشاط التمهيدي .أ

 سلمت املدرسة على الطالبات  ▪

 سألت املدرسة الطالبات عن أحواهلن ▪

 بدأت املدرسة الدرس بالبسملة ▪

 فتشت املدرسة حضور الطالبات ▪

شرحت املدرسة عن إجراءات تعليم  ▪
مهارة القراءة وكذلك املوضوع يف هذ 

 اللقاء وهي عزيزة 

 النشاط الرئيسي  .ب

قرأت املدرس النص قراءة جهرية مث كرره  ▪
 الطالبات

الطالبات لقراءة املدرسة بعض أمرت  ▪
 النص

فرق مث  5قسمت املدرسة الطالبات إىل  ▪
 أمرت بقراءة النص وفهم املعىن منه

 فرقة لتقدمي نتائج مناقشتهن قدم كل ▪

 عزيزة 
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 قامت املدرسة بتصحيح نتائج املناقشة   ▪

 النشاط اخلتامي .ج

 أعطت املدرسة التشجيع لطالبات   ▪

 ختمت املدرسة الدرس باحلمدلة ▪

 خرجت املدرسة بعد السالم ▪
 اللقاء الرابع

 
 النشاط التمهيدي .أ

 سلمت املدرسة على الطالبات  ▪

 أحواهلنسألت املدرسة الطالبات عن  ▪

 بدأت املدرسة الدرس بالبسملة ▪

 فتشت املدرسة حضور الطالبات ▪

شرحت املدرسة عن إجراءات تعليم  ▪
 مهارة الكتابة 

 النشاط الرئيسي  .ب

أمرت املدرسة الطالبات أن يعملن  ▪
 التدريب ملهارة الكتابة يف الدرس األول

أمرت املدرسة الطالبات أن يتبادلن  ▪
 الكراسة مع زمالئهن

قامت املدرسة بتصحيح نتائج التدريب  ▪
 لدى الطالبات   

 النشاط اخلتامي .ج

 أعطت املدرسة التشجيع لطالبات  ▪

 ختمت املدرسة الدرس باحلمدلة ▪

- 
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 خرجت املدرسة بعد السالم ▪
 

يف يوم  البعدي باالختبار ةالباحث تقاموبعد أمتت الباحثة بعملية التعليم، 
ملعرفة ما مدى فعالية الكتاب التعليمي يف تعليم  2017 أغسطس 29الثالثاء 

 ونالت الباحثة نتيجتهن كما يف اجلدول التايل: اللغة الغربية هلن. 
 (10جدول )

 نتائج االختبار البعدي 
 الرقم اإلسم اختبار البعدي التقدير

5،86 جيد جدا  1 أولييا دينا اسالمي 

 2 بائق فاريدا 72 جيد

5،80 جيد  3 ديويإجنيس نبيلة سوكما بائق  

5،79 جيد  4 بائق سوجي موليدا 

 5 بائق شاكيال رمحا 86 جيد جدا

جيد   6 ديىب زاكيما 76 

 7 ديال الرا أودييا 85 جيد

 8 إليسيا موتيا سوكما 78 جيد

 9 إيتا خوانا ليستاري 60 مقبول

5،84 جيد  10 فاراشيفى رمحاتل هدى 

5،90 جيد جدا  11 حلدا أغناليا 

 12 إفتا أولياين 69 مقبول 

5،84 جيد  13 نبيلةخافيزات  
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 14 ميليندا فتمى أرينيت 77 جيد

 15 نيلي نورعزيزة 89 جيد جدا

5،81 جيد  16 نيين فطريا نغسيه  

 17 نوري ماريينديىن 73 جيد

 18 أوكيت أيوديا سورامسايانيت 85 جيد

نونايوان ال دىبريان 80 جيد  19 

 20 رمحا أماليا 60 مقبول

 21 رازيتا سلسابيال 72 جيد

 22 رسفيينىت حاليمة 76 جيد

 23 رييا فرموديتا 87 جيد جدا

مقبول   5،66  24 رسكا رتنا ساري 

 25 أيو لستاري سوكما 70 مقبول

5،80 جيد  26 شيفى سونغسيه 

 27 يغ ساري 81 جيد

 28 يوالندا ابريليا بوتري 73 جيد

 29 سلفيموميتا  60 مقبول

 30 أماليا حكمة اهلراسي 68 مقبول

5،84 جيد  31 أمساء احلسىن 

 32 أوليا كرتيكا 60 مقبول

 33 بائق أليا بيدوري رمحي 70 مقبول
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 34 بائق نيسا رمحاوايت 60 مقبول

 35 دييا نوفيتا ساري  65 مقبول

 36 دينا نرماال 61 مقبول

5،76 جيد  37 ديين فاتيكا سري أوتامي 

5،77 جيد أسرتيا سوسويديانيت ديفوجي أ   38 

5،65 مقبول  39  دوي آيو ليستاري 

5،85 جيد  40 دوي بوتري أوليا 

5،70 مقبول  41 فطرييا صافيانا 

 42 حاين هداييت 74 جيد

5،43 ضعيف  43 شهراين بوتريأديليا  كايال 

5،49 ضعيف  44 ليزا إمسايانا 

 45 ميزايت مولدنا 84 جيد

 46 نبيلة داميانيت بوتري 52 مقبول

 47 نوزوال أوىل رمضاين 65 مقبول

5،57 مقبول  48 فسفا ماهاراين 

 49 رمدييىن سكمى 60 مقبول

5،72 جيد  50 ريكا سفتيانا 

5،71 جيد  51 رمسا ميدينا أستويت 

5،79 جيد  52 سييت نور حفيزة اخلري 

 53 سيلفي أريوجيايا 60 مقبول
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 54 ألفى أريين 55 مقبول

5،78 جيد  55 وردة كادحيا 

 56 يونيا هريا سابيال 55 مقبول

 اجملموعة 4046 
25،72 جيد  معدل الدرجة 

 (11جدول )
 نسبة مئوية لنتائج االختبار البعدي 

 النسبة املئوية التقدير عدد الطالبات الرقم
1 
2 
3 
4 

5 
28 
21 
2 

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ضعيف

 8،92% 
50% 

37،5% 

3،57% 

( يتوضح لنا أن نتائج االختبار البعدي لطالبات 11إىل اجلدول )نظرا 

الفصل الثاين مبعهد نور احلرمني للبنات نرمادى لومبوك الغربية ميكن تصنيفها 

 كمايلي:

 طالبات 5:   تقدير جيدجدا (أ

 طالبات 28:  تقدير  جيد         (ب

 طالبات 21:  تقدير مقبول        (ج



71 
 

 

 

 طالبات 2:  تقدير ضعيف       (د
بتقدير  %3،57طالبات يف تعلم اللغة الغربية ويتوضح لنا أيضا أن قدرة ال

بتقدير جيد   %8،92بتقدير جيد و %50بتقدير مقبول و %37،5ضعيف و
 جدا. 

من نتيجة املعادلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، يحعرف 
 "جيد"عدي على مستوى يف االختبار البطالبات يف تعلم اللغة الغربية قدرة الأن 

 .72،25ألن معدل نتيجتهن 

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي .3

 أما حتليل البيانات عن فعالية الكتاب التعليمي املعد كما يلي:

 (12جدول )
 حتليل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي 

 X Y D=x-y (Nأمساء الطلبة ) الرقم
 

𝑫𝟐 

 اختبار البعدي اختبار القبلي
5،86 50 أولييا دينا اسالمي 1  36،5 1332،25 
 484 22 72 50 بائق فاريدا 2
5،80 79 ديويإجنيس نبيلة سوكما بائق  3  1،5 2،25 
5،64 بائق سوجي موليدا 4  5،79  15 225 
5،73 بائق شاكيال رمحا 5  86 12،5 156،25 
5،68 ديىب زاكيما 6  76 7،5 56،25 
5،49 الرا أوديياديال  7  85 35،5 1260،25 
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 625 25 78 53 إليسيا موتيا سوكما 8
 169 13 60 47 إيتا خوانا ليستاري 9
5،59 فاراشيفى رمحاتل هدى 10  5،84  25 625 
5،90 53 حلدا أغناليا 11  37،5 1405،25 

 225 15 69 54 إفتا أولياين 12
5،59 نبيلةخافيزات  13  5،84  25 625 
5،68 ميليندا فتمى أرينيت 14  77 8،5 72،25 
5،77 نيلي نورعزيزة 15  89 11،5 132،25 
5،81 73 نيين فطريا نغسيه  16  8،5 72،25 
5،61 نوري ماريينديىن 17  73 11،5 132،25 
5،70 أوكيت أيوديا سورامسايانيت 18  85 14،5 210،25 
نونايوان ال دىبريان 19  5،62  80 17،5 306،25 
5،55 رمحا أماليا 20  60 4،5 20،25 
5،68 رازيتا سلسابيال 21  72 3،5 12،25 
5،69 رسفيينىت حاليمة 22  76 6،5 42،25 
5،51 رييا فرموديتا 23  87 34،5 1190،25 

5،66 50 رسكا رتنا ساري 24  16،5 272،25 
5،54 أيو لستاري سوكما 25  70 15،5 240،25 
5،39 شيفى سونغسيه 26  5،80  41 1681 
 784 28 81 53 يغ ساري 27
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 676 26 73 47 يوالندا ابريليا بوتري 28
 225 15 60 45 موميتا سلفي 29
5،61 أماليا حكمة اهلراسي 30  68 6،5 42،25 
5،71 أمساء احلسىن 31  5،84  13 169 
5،58 أوليا كرتيكا 32  60 1،5 2،25 
 400 20 70 50 بائق أليا بيدوري رمحي 33
5،47 نيسا رمحاوايتبائق  34  60 12،5 156،25 
5،59 دييا نوفيتا ساري  35  65 5،5 30،25 
 484 22 61 39 دينا نرماال 36
5،52 ديين فاتيكا سري أوتامي 37  5،76  24 576 
أسرتيا سوسويديانيت ديفوجي أ 38  76 5،77  1،5 2،25 
5،59  دوي آيو ليستاري 39  5،65  6 36 
5،70 دوي بوتري أوليا 40  5،85  15 225 
5،53 فطرييا صافيانا 41  5،70  17 289 
5،65 حاين هداييت 42  74 8،5 72،25 
5،43 39 شهراين بوتريأديليا  كايال 43  4،5 20،25 
5،49 44 ليزا إمسايانا 44  5،5 30،25 
5،56 ميزايت مولدنا 45  84 27،5 756،25 
 36 6 52 46 نبيلة داميانيت بوتري 46
 36 6 65 59 رمضاين نوزوال أوىل 47
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5،57 45 فسفا ماهاراين 48  12،5 156،25 

 9 3 60 57 رمدييىن سكمى 49
5،68 ريكا سفتيانا 50  5،72  4 16 
5،59 رمسا ميدينا أستويت 51  5،71  12 144 
5،61 سييت نور حفيزة اخلري 52  5،79  18 324 
5،38 سيلفي أريوجيايا 53  60 21،5 462،25 

 225 15 55 40 ألفى أريين 54
5،74 وردة كادحيا 55  5،78  4 16 
 64 8 55 47 يونيا هريا سابيال 56

 N =56 
 

3209،5 
57،31 

4046 
72،25 

834،5 17939،25 

 

( من البيانات level of significantوملعرفة مناسبة الداللة ذي معىن )
    كما يلي: (T-test)الرمز السابقة، استخدمت الباحثة 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁 (𝑁 − 1)

 

 

 

Md = ∑d  

               N 

     Md = 5،834  

                56 

     Md = 90،14  

∑ 𝑥2𝑑 = ∑ 𝑑2 – (∑d)2 

 

                                          N  

           = 17939،25 – (834،5)2 

 

                                       56 

           = 25،17939  –  54،12435  

 

           = 71،5503  
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𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁 (𝑁 − 1)

 

𝑡 =
14,90

√
5.503,71

56 (56 − 1)

 

𝑡 =
14,90

√
5.503,71
56(55)

 

𝑡 =
14,90

√5.503,71
3.080

 

𝑡 =
14,90

√1,78
 

𝑡 =
14,90

1,33
 

𝑡 =11,20 

 

من احلساب السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة ت احلساب يعين 
باستعمال الرمز  df (degree of freedom)عن  لباجثةوبعد ذلك حبثت ا. 11،20
df = n-1   فdf  =56-1=55.  يرجع اىل قيمة "ت" املوجودة يف  55والعدد

اجلدول املعترب. وقد اتضحت أن قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 
، 2،66تدل على العدد  %1، وعند مستوى الداللة 2،00تدل على العدد  5%

املوجودة يف  تأكرب من قيمة  (hitung-Tت احلساب )قيمة فعرفت الباحثة أن 
 .(tabel-T) اجلدول

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية فيها اإلختالف بني نتيجة اإلختبار 
يف ضوء  ةاملعد كتاب تعليم اللغة العربية  القبلي واإلختبار البعدي. وبعبارة أخرى

فعالة يف ترقية كفاءة اللغوية " Madani Super Campأسلوب التكامل يف املركز "
      األربع وكذلك عناصرها الثالثة لدى الطالبات.
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 الطالباتعرض البيانات من استبانة  .4

وبعد قامت الباحثة باالختبار البعدي مث وّزعت الباحثة االستبانة إىل 
ملعرفة آرائهن عن الكتاب التعليمي  2017أغسطس  30الطالبات يف يوم األربعاء 

   فنالت الباحثة املعلومات كما يف اجلدول التايل:املعد. 
 (13جدول )

 نتائج االستبانة من الطالبات 
 النسبة املئوية  األسئلة الرقم

5 4 3 2 1  

املادة يف هذا الكتاب سهل  1
 لفهمها

21 29 6 - - 85،35% 

املدروسة جذابة املادة  2
 ومناسب بإحتياجات

28 25 3 - - 88،92% 

يف  يرفع محاسيتهذا الكتاب  3
 تعلم اللغة العربية

28 26 2 - - 89،28% 

الصور والبيان املوجود يف  4
هذا الكتاب جذابة جدا 

 ويسهلين يف فهم املادة

20 27 7 2 - 83،21% 

املادة املدروسة يحبدأ من املادة  5
 لةالسه

30 21 4 1 - 88،57% 
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التدريبات يف هذا الكتاب  6
 يف فهم املادةيساعدين 

26 27 2 1 - 87،85% 

 %86،78 - 1 5 29 22 ممتعةتدريباته متنوعة و  7

هذا الكتاب يساعدين  8
 لتعليم الذايت

23 26 6 2 -  86،07% 

 هحصل عليأاملعرفة اليت  9
 شاملة 

22 21 11 - - 81،07% 

أنشطة هذا الكتاب يعطين  10
 التعليم املتعدد

29 25 2 - - 89،64% 

من اجلدول السابق، تتضح آراء الطالبات عن الكتاب التعليمي، وتفصيل 
 كل منها ما يلي:

 املادة يف الكتاب التعليمي سهل لفهمهامن الطالبات قلن أن   %85،35 (أ

املادة املدروسة جذابة ومناسب  من الطالبات قلن أن %88،92  (ب
 بإحتياجات

يف  يرفع محاستهن التعليمي الكتابمن الطالبات قلن أن  %89،28  (ج
 تعلم اللغة العربية

الصور والبيان املوجود يف الكتاب من الطالبات قلن أن  %83،21 (د
 التعليمي جذابة جدا ويسهلهن يف فهم املادة
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  املادة املدروسة يحبدأ من املادة السهولةمن الطالبات قلن أن   %88،57 (ه

التدريبات يف الكتاب التعليمي طالبات قلن أن من ال %87،85 (و
  يف فهم املادةيساعدهن 

 ممتعةتدريباته متنوعة و  من الطالبات قلن أن %86،78 (ز

 هذا الكتاب يساعدهن لتعليم الذايت من الطالبات قلن أن %86،07 (ح

 شاملة هعلي ناملعرفة اليت حصل من الطالبات قلن أن %81،07 (ط

هذا الكتاب يعطهن أنشطة التعليم  من الطالبات قلن أن %89،64 (ي
   املتعدد

استخدمت الباحثة مث ملعرفة نسبة مئوية من نتائج االستبانة لدى الطالبات 
 الرمزكما يلي:

 x  100% جمموع الدرجات حصلت عليها الباحثة

 جمموع الدرجات األعلى جلميع األجوبة

 =2427/ 2800 x 100% 

 =86،67% 

" أو بكلمة أخرى أن الكتاب جيد جدا"هذه النتيجة تدل على تقدير 
 التعليمي املعد قابلة لدى الطالبات.  
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 بيانات من استبانة املدرس اللغة العربيةعرض ال .5

بعد جتربة الكتاب التعليمي املعد قدمت الباحثة االستبانة إىل املدرسني مها 
حممد إختيار املاجسرت واملهاجر. مها مدرس اللغة العربية مبعهد نور احلرمني للبنات 

 نرمادى لومبوك الغربية. 
 (14جدول )

 اإلستبانة من املدرس األول نتائج
 واملعىن من كل األرقام كما يلي:

 جدا: ضعيف 1: ضعيف    2: مقبول     3: جيد     4 جدا: جيد 5 
العناصر  الرقم

 للتحكيم
 5 4 3 2 1 البنود

 
 
1 

 
 

مالئمة املواد 
 يف الكتاب

بسيط حىت  املعد الكتاب .1
 لفهمه يسهل الطلبة

   √  

احملتوى يف الكتاب  .2
 قدرة الطلبةب مناسب

   √  

مناسب  املعد الكتاب .3
 حتياجات الطلبةبا

   √  

اللغة يف الكتاب أفهمها  .4
 بسهولة

   √  

 
2 

الصورة يف 
 الكتاب

الصورة يف الكتاب  .5
 واضح

   √  

  √    شكل الصورة مالئمة .6
 
3 

أنواع التدريبات يف  .7 
 الكتاب متنوعة

   √  
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التدريبات يف  
 الكتاب

إرشادات األسئلة  .8
 أفهمها بسهولة

  √   

 
4 

 
السلوك ورغبة 
الطلبة عن 
الدرس اللغة 

 العربية  

أدفع  املعد الكتاب .9
 تعليم اللغةالطلبة يف 

 العربية 

   √  

بعد ما فهم الطلبة  .10
الكتاب، تكون قدرهتم 

مهارة اللغوية على 
أفضل مما وعناصرها 

 مضى

   √  

يتضح من اجلدول السابق، أن مالئم الكتاب املعد الذي يصل إىل تقدير 
 "جيد" هي:

 لفهمه  بسيط حىت يسهل الطلبة املعد الكتاب (1
 قدرة الطلبةب مناسباحملتوى يف الكتاب  (2
 حتياجات الطلبةمناسب با املعد الكتاب (3
 اللغة يف الكتاب أفهمها بسهولة (4
 الصورة يف الكتاب واضح (5
 شكل الصورة مالئمة (6
 أنواع التدريبات يف الكتاب متنوعة (7
 العربية تعليم اللغةأدفع الطلبة يف  املعد الكتاب (8
أفضل مهارة اللغوية وعناصرها بعد ما فهم الطلبة الكتاب، تكون قدرهتم على  (9

 مما مضى
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 وأما مالئم الكتاب املعد الذي يصل إىل تقدير "مقبول" هي:
 إرشادات األسئلة أفهمها بسهولة (أ

 (15جدول )
 حتليل نتائج االستبانة 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 - - جيد جدا
 36 9 جيد
 3 1 مقبول
 - - ضعيف

 - - ضعيف جدا
 39 جمموعة

𝟑𝟗الدرجة املعدلة = 

𝟓𝟎
 X100%  =78 % 

حسب املعيار املستخدم يف هذا " جيدوتصل هذه النتيجة إىل تقدير "
 .البحث

 (16جدول )
 اإلستبانة من املدرس الثاين نتائج

 واملعىن من كل األرقام كما يلي:
 جدا: ضعيف 1: ضعيف    2: مقبول     3: جيد     4 : جيد جدا5 

 
 

 



82 
 

 

 

العناصر  الرقم
 للتحكيم

 5 4 3 2 1 البنود

 
 
1 

 
 

مالئمة املواد 
 يف الكتاب

بسيط حىت  املعد الكتاب .1
 لفهمه يسهل الطلبة

   √  

احملتوى يف الكتاب  .2
 قدرة الطلبةب مناسب

   √  

مناسب  املعد الكتاب .3
 حتياجات الطلبةبا

   √  

اللغة يف الكتاب أفهمها  .4
 بسهولة

   √  

 
2 

الصورة يف 
 الكتاب

الصورة يف الكتاب  .5
 واضح

    √ 

 √     شكل الصورة مالئمة .6

 
3 
 

 
التدريبات يف 

 الكتاب

أنواع التدريبات يف  .7
 الكتاب متنوعة

   √  

إرشادات األسئلة  .8
 أفهمها بسهولة

    √ 

 
4 

 
السلوك ورغبة 
الطلبة عن 
الدرس اللغة 

 العربية  

أدفع  املعد الكتاب .9
 تعليم اللغةالطلبة يف 

 العربية 

   √  

بعد ما فهم الطلبة  .10
الكتاب، تكون قدرهتم 

مهارة اللغوية على 

    √ 



83 
 

 

 

أفضل مما وعناصرها 
 مضى

يتضح من اجلدول السابق، أن مالئم الكتاب املعد الذي يصل إىل تقدير   
 "جيد جدا" هي:

 الصورة يف الكتاب واضح (أ

 شكل الصورة مالئمة (ب
 إرشادات األسئلة أفهمها بسهولة (ج
أفضل مهارة اللغوية وعناصرها بعد ما فهم الطلبة الكتاب، تكون قدرهتم على  (د

 مما مضى
 وأما مالئم الكتاب املعد الذي يصل إىل تقدير "جيد" هي:

 لفهمه  بسيط حىت يسهل الطلبة املعد الكتاب (أ
 قدرة الطلبةب مناسباحملتوى يف الكتاب  (ب
 حتياجات الطلبةمناسب با املعد الكتاب (ج
 اللغة يف الكتاب أفهمها بسهولة (د
 أنواع التدريبات يف الكتاب متنوعة (ه
 العربية تعليم اللغةأدفع الطلبة يف  املعد الكتاب (و

 (17جدول )
 حتليل نتائج االستبانة 

 جمموعة الدرجة التكرار التقدير
 20 4 جيد جدا
 24 6 جيد
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 - - مقبول
 - - ضعيف

 - - ضعيف جدا
 44 جمموعة

𝟒𝟒الدرجة املعدلة = 

𝟓𝟎
 X100%  =88 % 

حسب املعيار املستخدم يف " جيد جداوتصل هذه النتيجة إىل تقدير "
 .هذا البحث
مالئم الكتاب املعد استنبطت بناء على نتائج االستبانة من املدرسني عن و  
 يف ضوء أسلوب التكامل هي يف مستوى كتاب تعليم اللغة العربيةالباحثة أن  

 .%83النسبة املئوية ألن النتيجة "، جيد"
 نتائج املقابلة مع مدير املركز بعد التجربةبيانات من عرض ال .6

بعد تطبيق الكتاب التعليمي قدمته الباحثة إىل مدير املركز وهو أستاذ 
 مبقابلة معه. ونالت الباحثة البيانات كما يلي:خريي حبيب هللا مث قامت الباحثة 

رأى مدير املركز أن الكتاب التعليمي املعد لتعليم اللغة العربية يف املركز  (أ
"Madani Super Camp .جيد ألنه مناسب بإحتياجات الطالبات " 

 يف الكتاب املادة املدروسةالبات ألن الطحمتوى الكتاب مناسب مبستوى   (ب
 اللغة املستخدمة فيه سهلة. لة وكذلكيحبدأ من املادة السه

البات ارتقى يف اللغة العربية بعدما يشاركن عملية التعليم والتعلم الطقدرة إن   (ج
تاج مع  الكتابباستخدام  الطالبات التعليمي املعد ألن مضمون الكتاب حيح

 أكثر من قبل. ومعرفة الطالبات عن مهارة اللغوية األربع وعناصرها الثالثة 
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 املبحث الثاين : مناقشة نتائج البحث
يف هذا املبحث تقوم الباحثة مبناقشة البيانات اليت حصلت عليها من نتيجة 
االستبانة عن أراء اخلبريين واملدرس والطالبات والنتيجة من التجريبة امليدانية اليت عرضها 

 الباحثة يف املبحث السابق. 
 العربيةكتاب تعليم اللغة إعداد   .أ

يف إعداد الكتاب التعليمي يف هذا البحث باستخدام منوذج قامت الباحثة 
 ( الذي يشمل على اخلطوات التالية:ADDIEأدي )

 التحليل .1

يف هذه اخلطوة بدأت الباحثة بتوزيع االستبانة لدى الطالبات ملعرفة 
العربية إذا كان احتياجاهتن يف تعلم اللغة العربية، فوجدت الباحثة أهنن حينب اللغة 

يوجد يف الكتاب مهارات اللغوية وعناصرها والكتاب التعليمي ملادة اللغة العربية يف 
" غري موجودة. وها هو الذي يسبب تعليم اللغة الغربية Madani Super Campاملركز "

وقال وينا سنجايا أن القيام بتحليل اإلحتياجات هو األنشطة  غري موجودة أيضا فيه.
ليت البد عليه لكل منوذج تصميم املادة التعلم. وهذا يدل أن حبث املعلومات األوىل ا

   75عن الرجاء والواقعية مهم جدا.
 التصميم .2

يف هذه اخلطوة قامت الباحثة باختيار مضمون املادة املناسبة بإحتياجات 
الطالبات حسب التحليل، وأخذت الباحثة املادة من املصادر العديدة، حنوسلسلة 

، القراءة العصرية لتالميذة املدارس االسالمية، العربية للناشئني، ة بني يديكالعربي
 Bahasa Arabالذي ألفه احلبيب حسن بن أمحد باهارون،  العبارات القصريةجمموعة 

                                                           
75 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Cet; V, Jakarta: Kencana, 

2012), hlm. 92. 
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Tamhili ،Laa Taskut ،Kamus Bahasa Dunia Islam  وغريها. واهتمت الباحثة معايري
مضمون املادة منها معيار الصدق، ومعيار املوجودة يف الفصل الثاين عندما اختيار 

 األمهية، ومعيار امليول واالهتمامات، ومعيار قابلية للتعليم، ومعيار العاملية. 
 مث قامت الباحثة ايضا باختيار إسرتاجتية التعليم املناسب لكل مهارات اللغوية
وعناصرها وكذلك حتديد أهداف التعليم. ورأي حسن جعفر اخلليفة أن صياغة 
أهداف التعليم أمهية عديدة من حيث املعلم واملتعلم واملادة الدراسية. من حيث املعلم 

( اختيار األنشطة التعليمية والوسائل، اليت تعمل بفعالية 1يعىن يساعده على مما يلي: )
( االهتمام جبوانب املقرر 2ق السلوك املطلوب. )على مساعدة الطالب يف حتقي

الدراسي، وختطيط التدريس تبعا لتلك األهداف احملددة، دون إطالة يف جزء أو إغفال 
( اختيار أساليب التقومي املتمشية مع األهداف املختلفة، 3جزء من أجزاء هذا املقرر. )

 حبيث يتعرف جوانب الضعف والقوة يف كل طالب مبوضوعية.
( الرتكيز على النقاط 1من حيث املتعلم يعين يساعده على مما يلي: ) مث

( االستعداد الالزم لوسائل التقومي املختلفة، سواء أكانت 2األساسية يف الدرس. )
( تعرف جوانب الضعف والقوة يف تعلمهم، وحماولة 3عملية أم شفهية أم حتريرية. )

املة. أما من حيث املادة الراسية التغلب على جوانب الضعف حيت تتحقق األهداف ك
( وضوح ترابط العلم وتتابع املواضع املختارة واحملددة، دون تكرار أونقصز 1يعىن )

( وضوح الرتابط والتكامل بني جماالت العلم الواحد، والعلوم والفنون املختلفة مع 2)
 76بعضها البعض.

 
 

                                                           

 .114-113، ص. املنهج املدرسي املعاصر...حسن جعفر اخلليفة،   76
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 التطوير .3

املصادر العديدة، مث ألفت الباحثة بعد ما وجدت الباحثة املواد املناسبة من 
حمتوى الكتاب التعليمي بتطوير املواد املفروضة من ناحية التدريب وإعطاء الصور 
املناسبة باملوضوع وكذلك اإلسرتاجتية. واهتمت الباحثة تنظيم احملتوى للكتاب التعليمي 

 Logicalعندما ألفته كما شرح رشدى أمحد طعيمة وهي التنظيم املنطقي )

Organization يعىن تقدمي احملتوى يف الكتاب التدرج من السهل إىل الصعب والتنظيم )
( يعىن تقدمي احملتوى يف الكتاب يف ضوء Psychological Organizationالسيكولوجي )

حاجات الطالبات. وكتبت الباحثة البيان عنهما يف الفصل الثا . مث حصلت الباحثة 
مث بعد ذلك وضوع "العربية املتكاملة" كما يف امللحق. على الكتاب التعليمي حتت امل

الدكتور حليمي أعطت الباحثة ذالك الكتاب التعليمي عند اخلبريين لتحكيمه ومها 
. ونتيجة االستبانة احملصولة منهما ملاجستريازهدي املاجستري وإندري درماوان 

  يد".  ، هذه النتيجة تدل على أن الكتاب التعليمي يف مستوى "ج84،67%
 التطبيق .4

بعد انتهاء من التطوير الكتاب التعليمي وكذلك تصديقه، قامت الباحثة 
بتصحيح الكتاب التعليمي حسب اإلقرتاحات من اخلبريين. مث بعد ذلك قامت 
الباحثة بعملية التعليم والتعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب التعليمي الذي صممته 

ل أربع لقاءات. وحصلت الباحثة من عملية التطبيق الباحثة وجرت هذه العملية حو 
أن بعض الطالبات يهتمن إىل شرح املدرسة ويعملن التدريبات جيدا مث بعضهن عكس 
منها. وحصلت الباحثة ايضا ىف هذه اخلطوة نتيجة االستبانة من الطالبات واملدرس 

هذه النتيجة تدل ، %86،67عن الكتاب التعليمي املعد. النتيجة من الطالبات هي 
، %83املدرس هي على أن الكتاب التعليمي يف مستوى "جيد جدا" والنتيجة من 
  هذه النتيجة تدل على أن الكتاب التعليمي يف مستوى "جيد".
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 التقومي  .5
يف هذه اخلطوة قامت الباحثة بتصحيح االخر للكتاب التعليمي حسب 

 ر البعدي وكذلك آراء الطالباتائج االختبار القبلي واالختباونتمداخالت املدرس 
 فحصلت الباحثة على الكتاب التعليمي اجلديد. .ومدير املركز 

 كتاب تعليم اللغة العربيةفعالية    .ب

للكتاب التعليمي املعد قامت الباحثة مبقارنة نتائج االختبار مث ملعرفة مدى فعالية 
أيضا  استخدمت الباحثةولتصديقها القبلي واالختبار البعدي لدى الطالبات بالرمز ت. 

 :املعيار التايل
إذا كانت درجة ت حساب أكرب من درجة ت اجلدول فالفروض مقبول،   .1

 Madaniوهذا يعين أن الكتاب التعليمي املعد يف ضوء أسلوب التكامل يف "

Super Camp.فعال " 

اجلدول أو متساويني  إذا كانت درجة ت حساب أصغر من درجة ت .2
أن الكتاب التعليمي املعد يف ضوء أسلوب يعين ض مرفوض، وهذا و فالفر 

 " غري فعال.Madani Super Campالتكامل يف "

عند  اجلدول إما درجة ت 11،20ونالت الباحثة أن درجة ت حساب يعين 
. هذه النتيجة 2،66 يعين %1، وعند مستوى الداللة 2،00 يعين %5مستوى الداللة 

 .(tabel-T) املوجودة يف اجلدول تأكرب من قيمة  (hitung-Tت احلساب )قيمة دلت أن 
 Madaniأن كتاب تعليم اللغة العربية يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز "أو بكلمة أخرى 

Super Camp.فعال "
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 البحثنتائج ملخص  .أ

إعداد كتاب تعليم "العنوان يف هذا البحث حتت  نتائج البحث الباحثةتلخص 
دى لومبوك انرم ”Madani Super Camp”يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز  اللغة العربية

    باالعتماد على أسئلة البحث كمايلي: "الغربية
يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز  إعداد كتاب تعليم اللغة العربيةجراءات إ .1

”Madani Super Camp” هي: دى لومبوك الغربيةانرم 

التحليل، فحصلت الباحثة أن الطالبات حينب اللغة العربية وحيتجن الكتاب  (أ
 التعليمي ملادة اللغة العربية الذي فيه مهارات اللغوية وعناصرها. 

إحتياجات التصميم، يف هذه اخلطوة حصلت الباحثة مضمون املادة املناسبة ب  (ب
إسرتاجتية التعليم لكل مهارات اللغوية وعناصرها وكذلك أهداف الطالبات و 
    التعليم منها.

حصلت الباحثة على كتاب التعليم اللغة العربية حتت التطوير، يف هذه اخلطوة   (ج
حصلت الباحثة أيضا نتيجة االستبانة من اخلبريين املوضوع "العربية املتكاملة". و 

، هذه النتيجة تدل على أن كتاب التعليم اللغة العربية يف %84،67هي 
    مستوى "جيد".  

حصلت الباحثة بعد عملية التطبيق أن بعض الطالبات يف هذه اخلطوة  التطبيق،  (د
يهتمن إىل شرح املدرس ويعملن التدريبات جيدا مث بعضهن عكس منها. 
وحصلت الباحثة ايضا نتيجة االستبانة من الطالبات واملدرس عن الكتاب 

هذه النتيجة تدل عل، %86،67التعليمي املعد. النتيجة من الطالبات هي 
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، %83املدرس هي أن الكتاب التعليمي يف مستوى "جيد جدا" والنتيجة من 
  هذه النتيجة تدل على أن الكتاب التعليمي يف مستوى "جيد".

يف هذه اخلطوة حصلت الباحثة على كتاب التعليم اللغة العربية اجلديدة تقومي، ال (ه
دات على مثان وحدات وهي األصوات واملفر بعد قيام بتصحيح الذي حيتوى 

 الكتابةومهارة  القراءةومهارة  الكالمومهارة االستماع ومهارة  الرتكيبو 
. و تشمل كل وحدة على أربعة عشر درسا إال الوحدة والعبارات القيصرة

  الثامنة، فيها السابع عشر درسا.

 Madani”يف ضوء أسلوب التكامل يف املركز  كتاب التعليم اللغة العربيةمدى فعالية   .2

Super Camp” الذي أعدته  كتاب التعليم اللغة العربية. إن  دى لومبوك الغربيةانرم
الباحثة له فعالية يف ترقية قدرة الطالبات عند تعلم اللغة العربية. ظهرت هذه النتيجة 
ي عندما قارنت الباحثة بني النتائج اليت حصلت عليها الطالبات يف االختبار القبل

( أكرب من درجة 20،11يف هذا البحث ) حسابواالختبار البعدي، وأن درجة ت
  (.1%( على مستوى )66،2( و )5%( على مستوى )00،2) جدولت

 التوصيات .ب

 من نتائج البحث املذكورة، تقدم الباحثة التوصيات التالية:
يعين كتاب  " أن يفيد نتائج هذا البحثMadani Super Campينبغي ملدير املركز " .1

 ".Madani Super Campاملركز "التعليم اللغة العربية يف 
أن يتهم املدرس أنشطة التعليمية املختلفة أو اإلسرتاجتية املتنوعة أيضا عند عملية  .2

  التدريس.   
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 االقرتاحة   .ج

على الباحثني وهي بناء على ما جاء يف هذا البحث، تقدم الباحثة اقرتاحة واحدة 
بعده، يستطيعون أن يصبحوا هذا البحث مرجعا ومصدرا يف حبوثهم العلمية، ويتطورون 

 هذا البحث تطورا أوسع.
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ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN SISWA 

UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Identitas siswa 

a. Nama siswa : 

b. Kelas  : 

2. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa yang 

anda rasakan, anda lihat, dan anda pelajari. 

3. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 

memilih jawaban tersebut dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang anda anggap sesuai atau benar. 

4. Maksud dari alternatif jawaban yang sudah disediakan adalah: 

SS  : Sangat setuju   TS : Tidak setuju 

S  : Setuju   STS : Sangat tidak setuju 

RG : Ragu-ragu 

 

No Pernyataan  

Nilai 

SS S RG TS STS 

1 Pembelajaran Bahasa Arab menyenangkan      

2 Buku pelajaran Bahasa Arab tidak menarik      

3 

Semua keterampilan berbahasa (mendengar, 

berbicara, membaca dan menulis)  dan tiga 

unsur bahasa (bunyi, gramatika dan kosa 

kata) yang ada dimuat dalam buku  

     

4 

Saya tidak senang belajar Bahasa Arab jika 

dalam buku pelajaran dimuat semua 

keterampilan dan unsur Bahasa yang ada 

     

5 

Saya senang belajar Bahasa Arab jika dalam 

buku pelajaran dimuat semua keterampilan 

dan unsur Bahasa yang ada 

     



 
 

 

 

6 
Bahasa yang digunakan dalam buku sulit 

dipahami  

     

7 
Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab bervariasi 

     

8 Soal-soal latihan dalam buku tidak bervariasi      

9 
Saya sulit belajar bahasa arab ketika materi 

terjadi dalam kehidupan saya 

     

10 

Saya sulit belajar bahasa Arab ketika materi 

tidak dekat dengan lingkungan dan keadaan 

sekeliling saya 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 اخلبري استبانة التحكيم من
 

 ( يف الفراغات املعدة، واملعىن من كل األرقام كما يلي:√حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة )
 : ضعيف جدا1: ضعيف    2: مقبول     3: جيد     4 : جيد جدا5

 

العناصر  الرقم
 للتحكيم

 1 2 3 4 5 البنود

 
 
 
 
1. 
 

 
 
 
 

 مالئمة املواد

      الوضوح يف األهداف .1
      السهولة يف التعليم .2
      الصلة بني املواد .3
      التدرج .4
      مالئمة حباجة الطلبة .5
      سعة املواد ودقة .6
      صدق املواد التعليمية .7
      أشكال النشاطات .8
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 أسئلة االختبار القبلى واالختبار البعدي
  

ْرْأ   النََّص التَّاِلَ!ِإق ْ
 اهَ مَّ أُ  دُ اعِ سَ تُ  ةُ زَ ي ْ زِ عَ 

بَ ْعَد َأْن خَتْرحَج َعزِيْ َزةح ِمَن اْلَمْدَرَسِة، تَ عحْودح َحااًل ِاىَل بَ ْيِتَها لِتحَساِعَد أحمََّها يف َنظَاَفِة 
ِخَياطََة اْلَمالَِبِس َوَتْطرِيْ َز األَْقِمَشِة اْلَمْنزِِل. َويف اْلعحَطِل اْلَمْدَرِسيَِّة ت حَعلِّمحَها أحمَُّها َطْهَي الطََّعاِم وَ 

ألَيَّاِم َوتَ ْرتِْيَب اْلَمْنزِِل. ِلَذِلَك َفِهَي َتْسَتِطْيعح محَساَعَدَة أحمََّها يف أَْعَماهِلَا اْلَمْنزِلِيَِّة. ِويف َأَحِد ا
زِلِيَِّة هِبِمٍَّة َوَنَشاٍط. فََاَحب ََّها َواِلدحَها َوأحمَُّها َمِرَضْت أًمَُّها فَ َقاَمْت َعزِيْ َزةح جِبَِمْيِع َواِجَباهِتَا اْلَمنْ 

َنًة، ِهَي َساَعةح يٍَد َذَهِبيٌَّة. فَ َفرِحَ  َها أحب حْوَها َهِديَّةً مَثِي ْ َم اِلَي ْ ْت َعزِيْ َزةح ِلَذِلَك. َويف ِعْيِد ِمْياَلِدَها، َقدَّ
 هِبَا َوَشَكَرْتهح َكِثي ْرًا.

! َلِة اآلتَِيةِ َأِجْب َعِن ااَلْسئِ  .أ ًقا لِلنَّصِ   ِوف ْ

 َأْن خَتْرحَج ِمَن اْلَمْدَرَسِة؟بَ ْعَد  َعزِيْ َزةح َماَذا تَ ْعَملح  .1
 يف اْلعحَطِل اْلَمْدَرِسيَِّة؟َو َماَذا تَ ْعَملحَها  .2
َنًة؟  .3  ِلَماَذا َقدََّم أحب حْوَها َهِديًَّة مَثِي ْ

 
 اْلِمثَاِل. يف َكِلَمًة َكَما   لُِتْصِبحَ ِصْل بَ نْيَ احْلُُرْوِف  .ب

 بٌ  تَ  كْ  . مَ 6 َجدَّةٌ               تٌ  دَّ  . جَ 1

 نٌ  بْ  . جح 7 م   . عَ 2

 جٌ  لْ  . ثَ 8 وٌ  لْ  . دَ 3



 
 

 

 

 سٌ  رَ  . جَ 9 تٌ  فَ  رَ  غْ  . مِ 4

 رٌ  وْ  سح 10 تٌ  رَ  وْ  بُّ  .  سَ 5

 

َعاَل َواحْلُُرْوَف ِمَن اجْلُْمَلِة اآلتَِيِة! اأَلمْسَاءَ َميِ ِز  .ج  َواأَلف ْ
Bedakan isim, fi’il dan huruf dari kalimat berikut ini! 

 

َيا ِإىَل اْلَمْدَرَسةِ   َتْذَهبح كحْرنِي ْ

َيا َتْذَهبح   اْلَمْدَرَسةِ  ِإىَل  كحْرنِي ْ
    

 
 !َأِجْب َعِن ااَلْسِئَلِة اآلتَِيةِ  .د

 ؟.....................................................أَْهالً َوَسْهالً  .1

 ؟......................................................َصَباحح اخَلرْي  .2

 ؟........................................................كِ َما امْسح  .3

 ِجْئِت؟...................................................ِمْن أَْيَن  .4

 ؟....................................................َكْيَف َحالحك .5

 ؟......................................................َما ِهَوايَ تحك .6

 ؟............................................َماآَمالحِك يف اْلمحْستَ ْقَبلِ  .7



 
 

 

 

ANGKET SISWA  

TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB  

 

PETUNJUK UMUM 

1. Identitas siswa 

a. Nama siswa : 

b. Kelas  : 

2. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa yang 

anda rasakan, anda lihat, dan anda pelajari. 

3. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 

memilih jawaban tersebut dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 

yang anda anggap sesuai atau benar. 

4. Maksud dari alternatif jawaban yang sudah disediakan adalah: 

SS  : Sangat setuju   TS : Tidak setuju 

S  : Setuju   STS : Sangat tidak setuju 

RG : Ragu-ragu 

 

 

No Pernyataan 
Nilai 

SS S RG TS STS 

1 Materi buku ini sangat mudah difahami       

2 Materi yang diajarkan menarik dan sesuai 

dengan kebutuhan 

     

3 Buku ini meningkatkan semangat saya 

dalam belajar Bahasa Arab 

     

4 Gambar-gambar dan penjelasan yang ada 

dalam buku ini sangat menarik dan 

memudahkan saya dalam memahami materi 

     

5 Materi-materi yang diajarkan dimulai dari 

materi yang mudah difahami 

     

6 Latihan-latihan dalam buku ini membantu 

saya dalam memahami materi 

     



 
 

 

 

7 Latihan-latihannya bervariasi dan 

menyenangkan 

     

8 Buku ini bisa membantu saya untuk belajar 

mandiri 

     

9 Pengetahuan yang saya dapatkan dari buku 

ini lengkap dan menyeluruh 

     

10 Buku ini memberikan saya kegiatan belajar 

yang bervariasi 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الستبانة مدرس اللغة العربية عن مالئم الكتاب املعدا

 
 :  االسم
 :  املهنة

 االرشادات العامة
 "Madani Super Campهذه االستبانة موجهة للمدرس اللغة العربية يف املركز " .1
الكتاب املعد لتعليم اللغة العربية يف املركز  هتدف هذه االستبانة لتحليل صالحية .2

"Madani Super Camp" 

( يف الفراغات √عالمة )اختار البدائل املالئمة من البنود املوجودة عند رأيك مث ضع  .3
 املعدة.

 واملعىن من كل األرقام كما يلي: .4

 : ضعيف    2              : جيد جدا5    
 : ضعيف جدا1       : جيد4  
 : مقبول3 

 
العناصر  الرقم

 للتحكيم
 5 4 3 2 1 البنود

 
 
1 

 
 

مالئمة املواد 
 يف الكتاب

الكتاب املعد بسيط حىت  .1
 يسهل الطلبة لفهمه

     

احملتوى يف الكتاب مناسب  .2
 بقدرة الطلبة

     

املعد مناسب  الكتاب .3
 باحتياجات الطلبة

     



 
 

 

 

الكتاب أفهمها اللغة يف  .4
 بسهولة

     

 
2 

الصورة يف 
 الكتاب

      الصورة يف الكتاب واضح .5
      شكل الصورة مالئمة .6

 
3 
 

 
التدريبات يف 

 الكتاب

أنواع التدريبات يف الكتاب  .7
 متنوعة

     

إرشادات األسئلة أفهمها  .8
 بسهولة

     

 
4 

 
السلوك ورغبة 
الطلبة عن 
الدرس اللغة 

 العربية  

الكتاب املعد أدفع الطلبة يف  .9
 تعليم اللغة العربية 

     

بعد ما فهم الطلبة  .10
الكتاب، تكون قدرهتم على 
مهارة اللغوية وعناصرها 

 أفضل مما مضى

     

 التعليقات : ...................................................................

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

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

............................................................................... 
...............................................................................  
 املدرس،

 
 
 (    ) 
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 ؟ ملاذا ؟ الباتالطهل حمتوى الكتاب مناسب مبستوى  .2

 ملاذ؟ ؟هذا الكتابيف اللغة العربية باستخدام  الباتالطقي قدرة ترتهل تستطيع أن  .3
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