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خلص امل
 

الكتاب شعر   "كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربيةاؿتطوير  ".2019. حممودة، بنت
 فولوسارم اؽبدل فتاحدرسة الٌدينية األكلٌية ـادل بالثالث ؼصب اؿلططٌ " باىاسا عرب

كلٌية الرتبية ك .  البحث العلمٌي "٢۰١۹- ٢۰١۸جامبوف فونوركغو السنة الدراسية 
اؼبشرؼ ؿبٌمد . العلـو التعليم قسم الٌلغة العربٌية باعبامعة اإلسطمٌية اغبكومٌية فونوركجو

 .يراؼباجست نصر هللا
 تطوير، الكتاب ادلدراسّي، اللغة العربّية: الكلمة األساسّية

مشكطت التعلم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا عموما ُب اؼبواد اليت تدريسها 
ك . كىذا عامل مؤثر ُب ربقيق اؽبدؼ تعلم اللغة العربية للمتعلمٌن .ككيفية تدريس اؼبواد
 بالبحث اللغة العربية الباحثة اف تطٌور الكتاب اؼبدراسٌي َب مادة تريدهبذه خلفية اؼبسألة 

الكتاب شعر   "كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربيةاؿتطوير " ربت اؼبوضوع التطويرمٌ 
 فولوسارم اؽبدل فتاحدرسة الٌدينية األكلٌية ـادل بالثالث ؼصب اؿلططٌ " باىاسا عرب

 "٢۰١۹- ٢۰١۸جامبوف فونوركغو السنة الدراسية 
كيف تصميم تطوير : كاسئلة البحث ليحٌل اؼبشكطت ك يطٌور الكتاب ىي

 الثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب  “ شعر باىاسا عرب “ كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربية
 جامبوف فونوركغو السنة الدراسية فولوسارم  اؽبدلفتاحدبدرسة الٌدينية األكلٌية ـ

 شعر “ كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربيةاؿ من نتائج التجربةكيف ك ؟٢۰١۹- ٢۰١۸
  اؽبدلفتاح دبدرسة الٌدينية األكلٌية ـالثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب  “باىاسا عرب 

 ؟٢۰١۹- ٢۰١۸ جامبوف فونوركغو السنة الدراسية فولوسارم
 Research and)استخدمت الباحثة ىذا البحث مدخل البحث التطويرٌم 

Development ) كىو البحث الذم أقٌل ضبطا من البحث التجرييب كأكثر خصوصية من
 . ADDIE ك كيفية ربليل البيانات اليت استعملها الباحثة التطويرم على صغة. حيث النتائج
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(, Analysis )التحليل (1): منها, على طبسة اػبطوات ADDIE كاٌما خطوة التطوير بصيغة
(, Implementation )التنفيذ (4)(, Development )التطوير (3)(, Design )التصميم (2)
 التطويرٌم على البحث ربليل البيانات اؼبستخدـ َب ىذا ك اٌما (.Evaluation)القوصل  (5)

ميلس "التحليل التفاعلٌي عند ربليل الكيفٌي ب. قسمٌن نبا ربليل الكيفٌي ك ربليل الكٌمى
عايرب اكتماؿ اغبد ، ك ربليل الكمٌي لتحليل نتائج إستجابة الطٌطب  ك بادل" ك ىبًنماف

 . (KKM)األدسل 

 فبتاز من الكتاب اؼبدرسٌي  اللغة العربٌيةؼبادةابكسائل تعليم اٌف التصميم 
فولوسارم جانبوف  مفتاح اؽبدل  الٌدينية األكلٌيةللططب اؼبستول الثالث دبدرسة

مبوذج الكتاب باىتماـ اذل مواصفات الكتاب اؼبدرسٌي اؼبثارٌل للططب  (أ)، فونوركغو
ىذا الكتاب اؼبدرسٌي وبتول على  (ب)بعرض اؼبٌواد السهلة لفهم مٌواد اللغة العربية، 

على جلدة الكتاب، ك كليمات الكاتبة، ك ثطثة األجزاء، جزء األٌكؿ مقٌدمة ترتكب 
 ربليل  ترتكب على اؼباٌدةجزء الثاسل. إرشاد استخداـ الكتاب، ك ؿبتويات الكتاب

جزء الثالث اإلختتاـ ترتكب على  .اؼبفرداة، ك التدريبات, التعليم، نظم الكتاب
النهاج الباحثة ىذ الكتاب اؼبدرسٌي  (ج) ,التمرينات، قائمة اؼبراجع، ك ترصبة اغبياة

ىذا الكتاب  (د)، اؼبفرداة، ك التدريبات,  ربليل التعليم، نظم الكتابترتكب على
الكتاب ك اؼبواد، ك اؼبنفعة، ك  اؼبدرسٌي يصنع جبوانب الئق الكتاب اؼبدرسٌي ىو عرض

 بالعرض لو اعبٌذابة ك مناسب دبنهاج الدراسٌي فن الرسم البياشلٌ اؼبٌواد، ك ز اللغويٌة، ك الئق
 .مدرسة الدينية
 %84 بقيمة فبتازعرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن ف حبث اؿ نتائجمن

مع التفاصل من نتائج التجربة الفردٌم عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن جيد جدا 
ك من نتائج التجربة الفيئية عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن جيد  (%76)بقيمة 

ك من نتائج اؼبيدانية عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن فبتاز  (%79,4)جدا بقيمة 
 التجربة  نتائج ك من.ك صبيع اؼبستجيبٌن هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدرسى. (%84)بقيمة 
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منهم  % 44  الستخداـ، كفبتازمنهم يتكلوف اٌف الكتاب اؼبدرسٌي % 50عرؼ ف
منهم يتكٌلموف اٌف  % 8,6, الستخداـجدا  جيديتكٌلموف اٌف الكتاب اؼبدرسٌي 

ك لكن احتاج اذل التنقيح َب استخداـ االمثلة، ك .  الستخداـجيدالكتاب اؼبدرسٌي 
 ك بنتائج  .التدريبات، ك قياس الكتاب، ك إعطاء اغبركة َب كٌل اخًن َب األمثلة

اللغة العربية بالقيمة  َب تعٌلم ىذا الكتاب اؼبدرسى جٌيدفٌعالٌية اإلمتحاف القبلٌي عرؼ اٌف 
َب جدا  ىذا الكتاب اؼبدرسى جٌيدفٌعالٌية ك  اإلمتحاف البعدل عرؼ اٌف  (59,56)

 القبلٌي ك نتيجة اإلمتحاف ائج توجد الفرؽ بٌن نتك(85,39)اللغة العربية بالقيمة تعٌلم 
 قيمةك عند اػبرباء  .  البعدٌم باحواؿ قبل استخداـ الكتاب اؼبدرسٌي ك بعدىااإلمتحاف

ك لكن الكتاب وبتاج اذل التنقيح ك  %( 78)3,9بقيمة فبتاز الكتاب اؼبدرسٌي   ىذا
 .اءاٌدت الباحثة التنقيح بنسبة اذل نصائح ك تصحيح اػبرب
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 الباب األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث .1

ؤثر على ك ىو العامل الذم م, لتعليم كالتعلمكتاب اؼبدرسٌي ضركرية   
 كلذالك . ترتٌبت بنظامٌي يستخدـ من اؼبعٌلم ك اؼبتعٌلم عند تعٌلم .نوعية التعليم

من كاقعة الرتبية َب اؼبيداف االف، كاف كثًن من اؼبعٌلم يستخدـ الكتاب اؼبدرسٌي 
. تقليديا الذم شراء كيستخدـ دكف سعى لتخطيط اك تستعد ك تصنيع بنفسو

كال يناسب حباجة , كفبٌل, كال هبذب, الكتاب اليقدـ بالسياقيٌ , عقيبتو
 .الططب

تعليم اللغة ضركرية . ىي مهمة جدا للتعلم.  ىي الة أساسية لتكلماللغة  
كاٌما الغرضها يعين ليستورل على علم اللغة ك . لكي ربصل تكلم باعبيد كالطيب

 .اختبار اللغة كاؼبطالعة ك ؿبٌدثة ك إنشاء
كالتعليم ىو . التعليم ىو معاملة بٌن اؼبتعٌلم كاؼبعٌلم كاؼباٌدة ُب بيئة التعليم  

معاملة الذم يعطى اؼبعٌلم حٌّت يقع إكتساب العلـو كاؼبعارؼ، ككفاءة اؼبهارات 
ٍوًقًف كميٍعتػىقىدي اؼبتعٌلم

ى
 .ك البيئة كتكوين اؼب

لكن حّت ؿباكلة دٌس الدسائس ,  فوؽ ًمٍن تعليم تعليم اللغة العربيةرأل افٌ   
تعليم اللغة العربية ىو نشاط . كحفزة كيلٌمع نشاط اؼبعلم لكي تعٌلمهم نشيط

التعليم الذم ييعمىل للمعٌلم بالكميل حٌّت اؼبتعلم يعمل التعليم باعبٌد ك اؼبؤٌد ليناؿ 
                                                           

 Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi  ,ؿبمد عبد اغبميد ك أخركف  

dan Media)  (2008, اعبامعة اإلسطمية اغبكومية ماالنج فريس: ماالنج) ,69 
18(, 2012, ديفا فريس: يوغياكرتا)   ,Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif  اندم

, فرستوك     

أسواجا فرسيندك، : جوكجاكرتا) Media Pembelajaran Bahasa Arab ،ؿبمد خليل هللا        
٢۰۱٢)،8-9.  

3 ,.نفس اؼبرجع     

1 
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 البٌد منو ك خباصة ُب كتاب التعليم  الوسائل فتطوير.التعليم اللغة العربية
 .اؼبدرسي اؼبستخداـ

كاٌما اؼبقصود بالبحث كالتطوير ىو سلسلة من العمليات أك اػبطوات   
 .بقصد تطوير منتج جديد أك ربسٌن اؼبنتجات اغبالية لكي يقدر حساهبا

مفتاح اؽبدل  ةدرسمب مع أحد معٌلم اؼبقابلة على الباحث قحصل ما  
أكثر الططب يشعركف صعوبة ُب تعلم اللغة العربية ،  فأ, (أستاذ يودم فراستيو)

دل تعلم اللغة العربية على اإلططؽ ك   ك(SD)من مدرسة اإلبتدائية  ألف أكثر ىم
كتاب اؼبدرسي ب الططب يشعركف صعبة .لذلك اللغة العربية غريبة عليهم

 .كأقل اىتماما ُب التعلمما كسوال  اكثرأحّت  اؼبستخدـ
 ىي احد مؤٌسسة الذم مهمة ُب البيئة ساكاىاف  اؽبدلفتاحمدرسة ـ

, ُب ىذه اؼبدرسة ييعٌلم متنٌوعة من العلـو الدين. فولوسارم جامبوف فونوركغو
. بكتاب اإلسطـ يعين القرآف الكرصل  اليت لغة ضركريةاللغة العربيةاحد منها 

مفتاح  ةدرس مب3 مسألة للمتعلم كخصة ُب الفصل اللغة العربيةكلكن تعليم 
اللغة كذالك ألهنم يشعركف ,  دل ذبتذب ك دل تأثرللغة العربيةر اص .اؽبدل

فتحتاج تكوف تطوير مواد اؼبدرسٌي . كتاب اؼبدرسٌي مؤثرة جدا ىنا. العربية صعبان 
 الباحثة تريد.  جامبوف فونوركغو دبدرسة مفتاح اؽبدل فولوسارماللغة العربية

 شعر باىاسا “ تطوير كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربية "البحث كالتطوير ب
  اؽبدلفتاح دبدرسة الٌدينية األكلٌية ـالثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب  “عرب 

 ".    ٢۰١۹- ٢۰١۸ جامبوف فونوركغو السنة الدراسية فولوسارم

                                                           

رماجا ركسداكريا، : بندكنج) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، أجيف ىًنماكاف 
٢۰۱٣٢، (٤. 

xii , ( (2014, جراىا علم: يوغياكرتا   Model Penelitian Pengembangan  تيغيو إ مادم
    ,كأخركف

X/2018-معلّم/W/01ا ؼبقابلة       

X/2018-متعلّم/W/02ا ؼبقابلة       
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 أسئلة البحث .2
 “ شعر باىاسا عرب “ تطوير كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربيةكيف تصميم 

 جامبوف فولوسارم  اؽبدلفتاح دبدرسة الٌدينية األكلٌية ـالثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب 
 ؟٢۰١۹- ٢۰١۸فونوركغو السنة الدراسية 

 “ شعر باىاسا عرب “ كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربيةاؿ من نتائج التجربةكيف 
 جامبوف فولوسارم  اؽبدلفتاح دبدرسة الٌدينية األكلٌية ـالثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب 

 ؟٢۰١۹- ٢۰١۸فونوركغو السنة الدراسية 
 

 أهداف البحث .3
  ُبلطٌطب  “ شعر باىاسا عرب “ تطوير كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربيةلصٌمم 

 جامبوف فونوركغو السنة فولوسارم  اؽبدلفتاح دبدرسة الٌدينية األكلٌية ـالثالث ؼصاؿ
  ٢۰١۹- ٢۰١۸الدراسية 

 “ شعر باىاسا عرب “ كتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربيةمن اؿ نتائج التجربة ليعٌرؼ
 جامبوف فولوسارم  اؽبدلفتاح دبدرسة الٌدينية األكلٌية ـالثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب 

 ؟٢۰١۹- ٢۰١۸فونوركغو السنة الدراسية 
 

 فوائد البحث .4
 . ىذا البحث ك التطوير يقصد ليعطى الفوائد النظرية ك العملية

الفوائد النظرية ۰۱
من كتاب التعليم أك كتاب لكي يكوف اؼبراجع للبحث العلمى ك التطويرٌم 
". اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية"اؼبساعد خصوصا ُب مادة اللغة العربية لطٌطب  

كاستفادة األخرل لكي يكوف اؼبراجع ُب زيادة العلم كالفهم الواسع عن الكتاب 
 .التعليمية ككتاب تعليم اللغة العربية
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الفوائد العملية ۰۲
 للمدرسة .أ 

   أف يكوف زيادة اؼبراجع ُب اؼبدرسة
 للمدرس .ب 

 أف يكوف كتاب اؼبساعد ُب التعليم
 

للطٌطب   .ج 
أف يكوف كتاب التوحية الططب ليساعد ُب فهم مادة اللغة العربية 

كيساعدىم ُب ترقية مهارة اللغوية 
 

 إفرتاض التطوير .5
من كاقع الرتبٌية ُب اؼبيداف االف، كاف كثًن من اؼبعٌلم يستخدـ الكتاب اؼبدرسي 

عقيبتو، الكتاب اليقٌدـ . تقليديا الذم شراء ك يستخدـ دكف سعي لتخطيط بنفسو
حينما كجب على . بالسياقٌي، ك ال هبذب، ك فبٌل، ك ال يناسب حباجة الططب

اؼبعلم اف هبعل الشىء اعبديد َب التعليم، ك اإلعداد، ك العملٌية، ك اؼبعٌدات، 
.  كعندما تستعد اؼبعٌلم التعليم، احد من اؼبعٌدات ىي الكتاب اؼبدرسي.كالتقوصل

 .الكتاب اؼبدرسي ىي كتاب التعليم مرٌكب باؼبادة  كاؼبستول اؼبعٌينة للتدريس الفرديٌة
هتتٌم الكتاب اؼبدرسي حباجة الططب ك احملاضر كاؼبستخدمٌن جبانب اذل ناحية دٌقة 

 .ك جٌذابة الكتاب
كلذالك، تطوير الكتاب اؼبدرسي ؿبتاج اذل الططب اك احملاضر َب كل اؼبادة دبا   

كالنحو علم بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ الكلمات العربية من حيث . فيو مادة النحو
                                                           

 .Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatif ، 1، اندم فرستوكك

، (2012:  ريباجا ركسداكريا PT:بندكنج)Instrumen Perangkat Pembelajaran، سعدكف اكرب
33-34. 
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فبو نعرؼ ما هبب . أم من حيث ما يعرض ؽبا ُب حاؿ تركيبها. اإلعراب كالبناء
، أك لزـك حالة  عليو أف يكوف آخر الكلمة من رفع، أك نصب، أك جٌر أك جـز

كمعرفتو ضركرية لكل من يزاكؿ الكتابة كاػبطابة . كاحدة، بىعد انتظامها ُب اعبملة
 ك من ذالك االفرتاض، كسائل لططب َب فهم النحو ك .كمدارسة اآلداب العربية

احد من تلك الوسائل ىي الكتاب . اجراء تدريبات َب تطوير اللغة بنفسو ؿبتاج
. يشتمل الكتاب اؼبادة الّت تقٌدـ بالنظاـ السهل، ك التدريبات، ك اؼبعجم. اؼبدرسي

كما قاؿ الغاذل ك عبد هللا أٌف الكتاب اؼبدرسي ال تشتمل باؼبادة فقط، بل اؼبعجم 
. ايضا، كالتدريبات، كالقراءة، كمرشيد اؼبعٌلم، كغًنىا

 
 البحث حتديد .6

 شعر باىاسا عرب “ اللغة العربية  ؼبادةا مربديد البحث َب ىذا البحث التطويرٌم ق
 جامبوف فولوسارم اؽبدل فتاح الٌدينية األكلٌية ـدبدرسة الثالث ؼصاؿ  ُببلططٌ  “

. ٢۰١۹- ٢۰١۸فونوركغو السنة الدراسية 
 

 مواصفة النتاج .7
 " ؼبادة اللغة العربية  ُب ىذ البحث ىو الكتاب اؼبدرسييتطوراؼبنتاج الذم 

 فولوسارم اؽبدل فتاح الٌدينية األكلٌية ـدبدرسة الثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب 
ُب اإلفتتاح . االفتتاح، احملتول، ك اإلختتاـ ترتكب من جامبوف فونوركغو

ككٌل . ترتكب من ذاتًيًَّة الكتاب كاحملتول ترتكب من اؼباٌدة من تسعة أبواب
. كُب اإلختتاـ اؼبراجعى . الباب بالتمرينات للمتعلم

 

                                                           

 .7،(٢۰۰٥دار الثقافة للنشر كالتوزيع، : القاىرة)مصطفى رسطف، تعليم اللغة العربية 
 . Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab ،xiعبد هللا الغاذل ك عبد اغبميد عبد هللا،  
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 تعريف ادلصطلحات .8
تعريف اؼبصطلحات ىي تعريف من اؼبصططحات مرتبط بالبحث 

. ك ىذا تعريف اؼبصطلحات عن الكتاب اؼبدرسي. لتأكيدىا
الكتاب اؼبدرسي ىو الكتاب اؼبقٌرر تستعمل كاؼبراجع اؼبعياريٌة من اؼبادة 

ك خصوصٌية منو ليكوف مصدر ؼبادة الدراسٌية، كمراجع ؼبادة معٌينة تكتب . اؼبعٌينة
الكتاب اؼبدرسي الذم تطٌور َب ىذا . بنظاريٌة البسيطة ك تزداد بإرشاد ُب التعليم

 الٌدينية األكلٌية مدرسة لطٌطب " اللغة العربية " البحث ىو الكتاب اؼبدرسي ؼبادة 
.  مناسب حباجتهم ك ذكائهم بالتصميم السهل ك اؼبفرٌح

 
تنظيم كتابة تقرير البحث  .9

 :كرتٌبو على ما يليكتبت الباحثة َب ىذا البحث 
أىداؼ خلفية البحث، أسئلة البحث، مقٌدمة ربتول على : الباب األكؿ 

 البحث، ربديدالبحث، فوائد البحث، إفرتاض التطوير، 
، تعريف اؼبصطلحات، حبوث الٌسابقةمواصفة النتاج، 

. تنظيم كتابة تقرير البحث
مفهـو يتحدث َب ىذا الباب على اإلطار النظرل عن  :الباب الثاسل 

 ك الكتاب ,تعليم اؼبفردات تعليم اللغة العربية، مفهـو
. اؼبدراسٌي، ك اإلطار الفكرمٌ 

يتحٌدث ىذا الباب عن منهج حبث العلمى ك يستمل فيو  :الباب الثالث 
 ADDIE ب  صيغة التطوير،(R&D)التطويرم   البحثنوع

(Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation)ب ، خطوات التطوير   ADDIE، التجربة . 
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يستمل على نتائج التطوير ك يستمل فيو عرض بيانات  :الباب الرٌابع 
 بتحليل كيفٌي العاٌمة، اػباصة منها التجربة، ربليل البيانات

.  ك تنقيح النتاج,كربليل كميٌ 
. اإلختتاـ ربتول على التلخيص ك اإلقرتاحات :الباب اػبامس 
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الثاىنالباب   
اإلطار النظريو  حبوث الّسابقة  

 
 حبوث الّسابقة .1

 دبدرسة ىذا البحث ىو كاحد من البحث العلمى اليت تطور اؼبواد التعليمية
 : اؽبدل ، منهافتاحالٌدينية األكلٌية ـ

 ربت اؼبوضوع تطوير الكتاب اؼبدرسٌي 2017، نور ىدايّتالبحث العلمى من  .1
 للمدرسة الدينية ۲لطٌطب  إعداد " دركس اللغة العربية بأكراؽ العمل للطٌطب"

 أسئلة .2016-2017فونوركغو السنة الٌدراسٌية اعبارية جاراكاف بايودكنو  
دركس اللغة العربية "الكتاب اؼبدرسٌي تصميم كيف البحث َب ىذ البحث ىو 

 للمدرسة الدينية اعبارية جاراكاف ۲لطٌطب  إعداد " بأكراؽ العمل للطٌطب
يستخدـ ىذا البحث . ؟2016-2017فونوركغو السنة الٌدراسٌية بايودكنو  

 ADDIEبالصيغة ك مبوذج ىذا البحث التطويرٌم (r&d)دبنهج حبث ك تطوير 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). ك أما ربليل 

البيانات اؼبستخدـ َب ىذا البحث التطويرٌم على قسمٌن نبا ربليل الكيفى 
 Milles)ربليل الكيفى بالتحليل التفاعلٌي عند مليس كىوبرمٌن. كربليل الكٌمى

and Hubarman)   كربليل الكمٌي باإلختبارات(uji t)  . 
البحث التطويرٌم أٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن جٌيد نتائج َب ىذا  

 ك ؾبذب ك الئق إلستخدامو ُب التعليم اللغة العربية ُب اؼبدرسة الٌدينٌية جٌدا
ىي ُب صناعة منتجات  البحثٌناؼبساكة َب . %(76,30) بقيمة بقيمة األٌكلٌية

ك  (R&D)هنج البحث التطويرم مب الٌدينية مدرسة الكتاب اؼبدرسي لطٌطب 
 “ اللغة العربية   كتاب مدرسٌي ؼبادةةكالفرؽ ىو يطٌور البحث. ADDIEبالصيغة 

 فتاح الٌدينية األكلٌية ـدبدرسة الثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب  “شعر باىاسا عرب 

8 
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الكتاب  "  نور ىدايّت"كأٌما طٌورت حبث ,  جامبوف فونوركغوفولوسارماؽبدل 
 للمدرسة ۲لطٌطب  إعداد " دركس اللغة العربية بأكراؽ العمل للطٌطب"اؼبدرسٌي 

  .فونوركغوالدينية اعبارية جاراكاف بايودكنو  
تطوير الكتاب "  ربت اؼبوضوع،2017 ،سيّت فطرية اليلىالبحث العلمى من   .2

سنداع " اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية منبع اؽبدل"اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربية لطٌطب  
أسئلة البحث َب ىذ .٢۰١٧- ٢۰١٦جامبوف فونوركغو السنة الدراسية 

اؼبدرسة "الكتاب اؼبدرسٌي ؼبادة اللغة العربية لطٌطب  كيف تصميم البحث ىو 
- ٢۰١٦سنداع جامبوف فونوركغو السنة الدراسية " الٌدينية األكلٌية منبع اؽبدل

ك مبوذج ىذا البحث (r&d)يستخدـ ىذا البحث دبنهج حبث ك تطوير . ؟٢۰١٧
 ,ADDIE (Analysis, Design, Developmentبالصيغة التطويرٌم 

Implementation, Evaluation). 
البحث التطويرٌم أٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن جٌيد نتائج َب ىذا   

 ك ؾبذب ك الئق إلستخدامو ُب التعليم اللغة العربية ُب اؼبدرسة الٌدينٌية جٌدا
ىي ُب صناعة منتجات الكتاب  البحثٌناؼبساكة َب  .%(79,1) بقيمة األٌكلٌية

ك بالصيغة  (R&D)هنج البحث التطويرم مب الٌدينية مدرسة اؼبدرسي لطٌطب 
ADDIE.الٌدينية األكلٌية مدرسة  كتاب مدرسٌي  لطٌطب ة كالفرؽ ىو يطٌور البحث 

" سيّت فطرية اليلى"كأٌما طٌورت حبث ,  جامبوف فونوركغوفولوسارم اؽبدل فتاحـ
 الٌدينية األكلٌية منبع اؽبدل سنداع جامبوف مدرسةلطٌطب  الكتاب اؼبدرسٌي 

 .فونوركغو
 منهجٌيةً  معجمً   تطويري "  ربت اؼبوضوع،2017 ،دمافالبحث العلمى من  .3

كيف أسئلة البحث َب ىذ البحث ىو ."العربٌية اللغة لقسم العلميٌ  البحثً 
يستخدـ ىذا . العربٌية ؟ اللغة لقسم العلميٌ  البحثً  منهجٌيةً  تصميم معجمً 

بالصيغة ك مبوذج ىذا البحث التطويرٌم (r&d)البحث دبنهج حبث ك تطوير 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 
البحث التطويرٌم أٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن جٌيد نتائج َب ىذا 

ىذه معجم منهجية البحث العلمي قد إستخدمو ططب اعبامعة . 2,90بقيمة 
ىي ُب صناعة  البحثٌناؼبساكة َب . كغًنىم كسيلةى لتسهيل تأليف البحث العلميٌ 
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 ة كالفرؽ ىو يطٌور البحث.ADDIEك بالصيغة  (R&D)منتجات البحث التطويرم 
 "  دماف"كأٌما طٌورت حبث ,  الٌدينية األكلٌيةمدرسة كتاب مدرسٌي  لطٌطب 

 .العربٌية اللغة لقسم  لطٌطب  اعبامعةالعلميٌ  البحثً  منهجٌيةً  عجمً ادل
 
 مفهوم تعليم اللغة العربية .2

  اللغة العربيةتعليم  تعريف .أ 
اللغة العربية ىي إحدل اؼبواد الدراسية اؽبامة ُب العادل الرتبوم ُب 

اؼبؤسسات الرتبوم سواء أكانت حكومية أـ أىلية تدرساف اللغة . إندكنيسيا
كخاصة ُب اؼبؤسسات الرتبوية اإلسطمية . العربية كما تدرساف اؼبواد األخرل

 .كانت اللغة العربية تدرس ضركرية الططب
ك لغة االعجاز كلغة الفصحى كلغة ,  تسمى لغة الضادللغة العربيةا

كنسبت ىذه اللغة اذل العرب . كىي الكلمات التىي كاف يعربهبا العرب. اػبالدة
كدارت عليها رحى بياهنم ُب التعبًن , ألهنا لغتهم اليت  فتقت عليها أظباعهم

ؾبموعة من الرموز ,  ىي كغًنىا من اللغاتللغة العربية ك ا.عن أغراضهم
اؼبتمثلة ُب اغبركؼ اؽبجائية العربية اليت يستدعى  نطق كاحد منها اكثر أصواتا 

فا اللغة العربية ؾبموعة من , تعطى الدالالت يدكرىا من يفهم ىذه اللغة, معنية
 .اؼبوز اػباصة هبا

. التعليم ىو عملية مطابقة بأنشطة اليت قاـ هبا اؼبعٌلم ليحدث التدريس
أف التعليم ىو عملية ليتعاكف الطٌطب ليستطيع تعلُّم "أف يشرح هباؤ الدين 

                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi ، عبد اغبميد كاألخركف 

Materi Dan Media  154. 

(, ۱٩١٨, دار الشارؽ العريب:لبانن -بًنت) اؼبدخل اذل ا للغة العربية, ؿبمد بكر الدين ابو صاحل 
15    

      15(,1998,اؼبكتب العريب للمعارفا: مصر ), تدريس اللغة العربية, على اظباعيل ؿبمد 
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أف الغرض من تعليم اللغة العربية ىو تقدصل من انواع العلـو اللغة ".جٌيدا
, باستخداـ منوٌع اللغة للتكٌلم, للططب الذم يساعدىم ليحصل مهارة اللغة

لتحقيق ذلك األىداؼ ، هبب على اؼبدربٌن اك اللغويٌن . شفوم أك مكتوب
كصانعي اؼبناىج اك برامج التعلم التفكًن ُب اؼبواد اليت يتوافق مع قدر اؼبستطاع 
الططب ك يبحث عن طرؽ لتعٌلم اللغة كمهارة اللغة العربية ، كتدريب الططب 

ُب ىذه اغبالة ، اؼبهارات . ُب اغبياة اليومية ًمٍن مهارات القراءة كالكتابة كالكطـ
األساسية اليت ذبب إمتلكها ُب فهم اللغة العربية ىي إتقاف علم اللغة كمهارة 

   .اللغة العربية كقواعدىا ك حفظ اؼبفردات كمعىن ىا
 

 تعليم اللغة العربّية أهداف .ب 
, أىداؼ عامة: ىي, أىداؼ تعليم اللغة العربية إذل قسمٌنكاٌما 

أما العامة فنعىن هبا ما ينتظر أف وبققو التلميذ من مقررات اللغة . كأخرل خاصة
أما اػباصة فهى أصغر كأكثر ربديدا من العامة . العربية َب هناية ىذه اؼبرحلة

كتكوف مشتقة من , كيبكن أف تتحقق َب كحدة دراسية معينة أك مستول معٌن
اإلىداؼ العامة، كيتضح فيها ما يسمى باحد األدسل لألداء أك درجة الكفاية 

  .اللغوية الّت ينبغى أف يكوف عليها تلميذ ىذه اؼبرحلة
يهدؼ تعليم اللغة العربية بصورة عامة إذل جعل كأىداؼ العامة ىي 

: التلميذ قادرا على أف
. وبسن استخداـ اللغة الفصحى كيعرض عن استخداـ العامية . ۱
. شئوف اغبياة اليومية َب ـبتلف اجملاالت وبسن توظيف اللغة العربية ُب . 2

                                                           

 .Metodologi Pembelajaan Bahasa Arab ،32  أجيف ىًنماكاف ، 

 .٢٧ ، تعليم اللغة العربية مصطفى رسطف،  
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يقدر اؼبوقف الذل ىو فيو، فيتكلم دبا يناسب اؼبقاـ، كىبتار األسلوب  . 3
. اؼبطئم للموقف

يتجو إذل اؼبطالعة، كيبيل إليها لتتمع معارفو، كيتأصل الذكؽ فيو ؼبا يقرؤه  . 4
. كوبرص على االتصاؿ دبا ينفعو من كتب كمطبوعات

لغة القرآف كاغبضارة كالفكر كاألدب الّت أثبت قدرهتا : وبب لغتو العربية  . 5
. على مواكبة متطلبات اغبياة َب ـبتلف العصور

يتصل بالرتاث العرىب اإلسطمى، كيطلع على مافيو من مباذج رائعة،  . 6
كمنجزات عظيمة من خطؿ ما يقدـ لو من نصوص فصيحو، كُب حدكد 

. قدراتو اللغوية
يعتز بالقرآف الكرصل أعتزازا قائما على فهم معانية، كإدراؾ جطؿ أسلوبو  . 7

. كأسرار صبالو
يدرؾ كاقع بيئتو كؾبتمعو، كصور اغبياة فيها، كيقـو بدكره اإلهباىب َب  . 8

. خدمة قضاياىا
. يؤمن بوحدة أمتو العربية، كيتشبع بركح اؼبشاركة اإلهبابية َب النهوض هبا . 9

يعتز بانتسابو لألمة اإلسطمية الّت ىى خًن أمة أخرجت للناس دبا ضبلت  . 10
. من عقيدة كشريعة، كدبا قدمت لإلنسانية من منجزات

يتصل بالعادل من حولو، كيعرؼ ما يدكر فيو من أحداث كمنجزات . 11
. علمية كمبتكرات كيتفاعل معها

يقدر أثر الكلمة َب حياة األفراد، كدكرىا َب حل اؼبشكطت، كربسٌن  . 12
. العطقات، كربقيق التفاىم بٌن الناس

يتعود التفكًن السليم القائم على الربط بٌن األشياء، كإدراؾ العطقات  . 13
 .بينها

                                                           

   .  28 نفس اؼبرجع،  
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يقصد هبذه األىداؼ ؾبموعة النواتج التعليمية الّت ينتظر أف يصل إليها 
 بعد مركرىم باػبربات اللغوية اؼبختلفة الّت خططت ؽبم طواؿ ىذه اؼبتعلم
أىداؼ عامة، ك أخرل : ك تنقسم اإلىداؼ التعليمية إذل قسمٌن. اؼبرحلة
. خاصة

 األىداؼ العامة (1
:  قادرا على أفاؼبتعلميهدؼ تعليم اللغة العربٌية بصورة عامة عبعل 

 .وبسن استخداـ اللغة الفصحى كيعرض عن استخداـ العامة .أ 
وبسن توظيف اللغة العربية َب تسًن شئوف اغبيات اليومية ُب ـبتلف  .ب 

 .اجملاالت
يقدر اؼبواقف الذل ىو فيو، فيتكلم دبا يناسب اؼبقاؿ، ك ىبتار  .ج 

 .األسلوب اؼبطئم للموقف
يتجو إذل اؼبطالعة، ك يبيل إليها لتسع معارفو، كيتأصل الذكؽ فيو ؼبا  .د 

 .يقرؤه كوبرص على اإلتصاؿ دبا ينفعو من كتب ك مطبوعات
لغة القراف ك اغبضاراة ك الفكر ك األدب الّت : لغة العربيةاؿهبب  .ق 

 .أثبت قدرهتا على مواكبة متطلبات اغبيات َب ـبتلف العصور
 األىداؼ اإلجراءية (2

 :َب اجملاؿ اؼبعرَب .1
 على الرموز مسموعة ك مكتوبة بالسرعة ك اؼبتعلمأف يتعرؼ  . أ

 .الدقة اؼبناسبٌن
 ما يسمع أك يقرأ من مفردات ك تراكيب ك اؼبتعلمأف يفهم  . ب

 .أساليب اللغة دبا يتناسب مع مستواه
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 زيادة مطردة َب جانىب للمتعلمأف تزداد الثركرة اللغوية  . ج
اؼبفردات ك الرتاكيب دبا يبكنو من التعبًن عن حاجاتو ك نفسو 

 .تعبًنا ك ظيفيا، أك إبداعيا
 :َب اجملاؿ اؼبهارل  .د 

 .أف يعرب عما هبوؿ بنفسة تعبًنا إبداعيا أك كظيفيا . أ
 .أف ذبيد إلقاء القطع األدبية ألقاء يتمثل فيو اؼبعىن . ب
أف ربسن اإلستماع إذل األخرين َب إنتباه ك يقظة ك  . ج

 .كعى
 َب اجملاؿ الوجداسل .ق 

 . ما َب النصوص األدبية من فن ك صباؿاؼبتعلمأف يتذكؽ  . أ
 حسن اإلصغاء لألخرين، ك اإلحرتاـ اؼبتعلمأف يتعود  . ب

 .أرائهم
أف تتكوف لدل التلميذ اذباىات أهبابية من خطؿ ما  . ج

يقـو أليو من أنشطة لغوية كبو عقيدتو ك كطنو ك ؾبامعو 
 .ك أسرتو ك اإلنسانية ك التقدـ العلمى

 أسس ك مقومات كضع مناىج اللغة العربية ك تطويرىا  .ك 
 سياسة اجملتمع الذل نعيش فيو . أ

 الفكر الرتبول ك نظاـ التعليم الذل ساد بيننا . ب
كما تعتمد اؼبناىج على اإلستفادة من االذباىات العاؼبية  . ج

 ك مستحدثات العصر
 اؼبستويات اؼبعيارية لتعليم اللغة العربية َب مراحل التعليم العاـ  .ز 
 .االذباىات العاؼبية اؼبعاصرة َب تعليم اللغة .ح 

                                                           

 .34-27  ,تعليم اللغة العربيةمصطفى رسطف، 
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 تعليم ادلفردات .ج 
اؼبفردات ىي اللفظة أك الكلمة . الكلمة ُب اللغة العربية كىي اؼبفردات
سواء كانت فعط أك إظبا أك , الّت تتكوف من حرفٌن فأكثر كتدؿ على معىن

عدد حركفها كسهولة نطقها كصعوبتها : تنوعت ىذه اؼبفردات من حيث . ادة
فاللغات كلها ال يبكن أف تستغين عن اؼبفردات ىي . ٍب التجريد كاحملسوس

 .احدل العناصر الغوية الرئيسية فط يبكن الشخص أف يتكلم بدكهنا
ك يبيل بعض اللغويٌن إذل إعتبارىا , فا ؼبفردات ًمن أىم عناصر اللغة

مراد ذالك إذل أف اؼبفردات قد تكوف العامل الرئيسي . العنصر األىم ُب اللغة
 .الذم يؤديإذل فهم معىن اعبملة ُب موقف اإلتصاؿ أك ُب فهم النص النقرئي

ُب تعليم اللغة العربية .هبب تدريس اؼببادئ ُب اختيار اؼبفردات للتعلم األجنيب
ىناؾ طلب على األساليب األساسية اليت يبكن تطبيقها , كخاصة اؼبفردات

دكف اغباجة إذل تسهيطت غًن متاحة للمؤسسات  التعليمية اليت تعلم اللغة 
سيكوف ًمن األفضاؿ , كلكن إذا كانت ىناؾ كسائل إعطمية داعمة. العربية

. استخدامها للمساعدة ُب قباح أساليب التعلم ك التقنيات اليت سيتٌم تقديبها
ُب تعليم اللغة العربية اؼبفردات من األفضاؿ أف تبدأ باؼبفردات األساسية اليت ال 

كضمائر الفعل , كأظباء أجزاء اعبسم, ككذالك شركط القرابة, تتغًن بسهولة
 .الرئيسية كبعض اؼبفردات األخرل اليت يسهل تعلمها

 
 

 

                                                           

النظرية ك )زبضًن الكتاب اؼبدرسي للمستو اإلبتدائ ُب تعليم اللغة العربية , منًن ك ؿبمد ـبلص
  10(, 2012ديفافريس : فونوركغو ), (التطبيق

70-71  ,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif سيف اؼبصطفى ,   
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 مبادئ استخدام الصورة   .د 
أنواع اؼببادئ اليت هبب االعتبار ُب استخداـ الصورة كالوسائل البصرية 

: على كل أنشطة تعليمية، بينهما
استعمل الصورة ألعراض مواضيع ؿبددة، كىي عن طريق اختيار صورة  (1

معينة من شأهنا أف تدعم التفسًن األساسية من النقاط الرئيسية ُب الدرس 
األىداؼ خاص يدؿ ضباسة الططب ألىم النقاط ُب . أك الدركس

. الدرس
اعبمع بٌن الصورة إذل الدركس، ألف فعالية استخداـ الصورة ُب عملية  (2

عندما الصورة يستعمل كلها، إذل التفكًن ُب . التعلم يتطلب التكامل
. االحتماالت من حيث النقاط الرئيسية ُب ىذه الدرس

استعمل الصورة صغًن فقط، بدال من استخداـ الكثًن من الصورة كلكن  (3
ذلك . اغبفاظ على استخداـ الصورة اليت ربتوم على اؼبعىن. غًن فعالة

. الشيء اؼبهم ىو الرتكز على الفكرة الرئيسية
خفض إضافة األلفاظ ُب الصورة، ألف الصورة مهمة جدا ُب تطوير كلمات  (4

. أك قصص، أك ُب تقدصل أفكار جديدة
تشجيع التعبًن األبداعي، من خطؿ تشجيع صورة للططب لتنمية  (5

. مهاراهتم ُب ربدثا ككتابة، كفنوف تصويرية كغًنىا من األنشطة األشكاؿ
تقوصل التقدـ ُب الصف، يبكنك أيضا االستفادة من الصورة جيد بالعامة  (6

 .أك باػبصوص
 
 

                                                           

، (2004سينار بارك اعبيسيندك، : باندكنج) Media Pengajaran  نانا سوجانا كأضبد ريفاعي، 
76-77. 
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 مفهوم الكتاب ادلدراسيّ  .3
 تعريف الكتاب ادلدراسيّ  .أ 

الكتاب اؼبدرسي ىو كتاب اؼبقٌرر مستخدـ ؼبراجع مادة التعليم َب درس 
:  من عطمة كتاب التعليمي جٌيدة، يعين.معٌٌن 

 الدٌقة (1
الدٌقة ىي اغبـز َب تقدصل اؼبادة ك اغبٌق َب تقدصل نتائج 

 .نظر الدٌقة بالنظريٌة التطوريٌة اغبديثة ك مدخل العلم اؼبعٌٌن .البحث
 اؼبناسبة (2

كانت اؼبناسبة بٌن الكتاب اؼبدرسي ك اىلٌية ؽبا الٌرغبة مناسب 
باؼبٌواد، ك عميق البحث، ك اىلية البحث، ك اؼبناسبة موجود فيها بٌن 

، ك شرحاؼبٌواد، ك الوظيفة، ك األمثلة، ك التدريبات، ك األسئلة، ك تكامل 
 . بالكفاءة اليت تقـو كتوفق بقدـر مباء طالبرسم

 اإلٌتصالٌية (3
تعٌرض كتاب اٌتصارٌل بسهل للقراءة، نظامٌية الكتابة، صريح 

  .التوضيح، ك ال ربمل األخطاء اللغومٌ 
 تكامل الكتاب ك نظامٌية الكتابة (4

 اىداؼ مىنَّ  ك اليت تقـو لطالباىلٌيةيورد   اؼبدرسٌي جيداالكتاب 
 كنظامي التعليم، ك فوائد التعليم، ك تقدصل دفرت احملتويٌات، ك دفرت اؼبكتبة،

,  ك فٌك اؼبٌواد اؼبناسب بسًن الفكرة من السهلة اذل الصعبة,شرح اؼبادة
. من  اؼبوقع اذل العلميٌ 

 
 

                                                           

 .Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab ,xiعبد هللا الغاذل ك عبد اغبميد عبد هللا،  
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 التوجيو على الططب (5
شٌجع الكتاب دكافع النفس الططب َب فهم اؼبادة، ك تكوين 

التعامل بٌن الططب مع مورد التعليم حٌّت يكوف اف يبىن اؼبعرفة بنفسو ك 
.  يتعٌلم مع فرقتو، ك يطابق اؼبٌواد اك اغبكم من القراءة َب يومٌيتو

 اىتٌم بااليديولوجٌية بلدنا (6
كال سبليء على ما " باقباسيط"كاف الكتاب مليء باحملتويات 
. امناسب هبا ليغضد الرتبٌية َب اندكنيسي

  القواعد اللغة الصحيحة (7
تقٌدـ الكتاب هبجاء، ك مصطلح، ك تركيب صٌوابا 

 مقركء (8
 .تقٌدـ الكتاب مناسب بفهم اؼبتعٌلم

: ك أسس  إعداد الكتاب التعلمى يعىن
. األسس الثقافة ك اإلجتماعية . أ

تعرؼ الثقافة باهنا األفكار ك اؼبثل ك اؼبعتقدات ك اؼبفاىم ك 
. االذباىات ك العدات ك التقاليد الّت تسود َب ؾبتمع من اجملتمعات

فكل ؾبتمع لو اىدافو . كالثقافة هبذا اؼبعىن  ال توجد ُب ؾبتمع دكف أخر
. كمن ٍب فإف اؿ الثقفة زبتلف باختطؼ اجملتمعات, كاذباىاتو ك تقاليده

: تتسم ثقافة أل ؾبتمع باػبصائص االتيو
الثقافة مكتسبة  ( أ

دبمعىن أف اإلنساف عند ما يأتى إذل ؾبتمع من اجملتمعات فإنو 
كذالك فاإناإلنساف يولد عدصل , يستطيع أف يكتسبها ك يتفاعل معها

ك اف بعد , كدل تكن لديو فكرة عن عادات ؾبتمعو أك الثقافة, الثقافة

                                                           

 .Instrumen Perangkat Pembelajaran, ،34-36سعدكف اكرب
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أف ينمو ك يشب يستطيع أف يكتسب عادات ؾبتمعو ك اذباىانو ك 
. ىذا ال وبدد إال بعد فرتة من العيش

الثقافة خاصية إنسنية  ( ب
امتار اإلنساف عن غًنه من سائر اؼبخلوقات بالعقل ك التفكًن 

اللذين من خطؽبما استطاع أف يتغلبعلى مشكطتو الّت تواجهو ُب 
. حياتو

, كينبغى عند تصميم الكتاب اؼبدرسي أف يرعى تلك السمة
كذالك بأف , دبعىن أف يبكن دراس اللغة العربية من تنمية قدراتو العقلية

من خطؿ , يقدـ لو الطرؽ الّت تساعده على تنمية التفكًن السليم
ك كثًنة التدربات الّت تدفعو كربثو على , اختيار موضوعات القرأة

 .التفكًن من أجل الوصوؿ أذل اغبلوؿ اؼبطلوبة
التغيًن ك التفاعل اؼبستمر  .(ج

من اؼبعلـو أنو ال يبكن الل ؾبتمع من اجملتمعات أف يبطل 
. حبيس الثقافة الّت اكتسبها مند زمن طويل

األسس السيكولو جية   . ب
فهو , من اؼبعلـو أف اؼبتعلم يشكل عنصرا أسسا َب العملية التعلمية

ك أنو أكال ك أخًنا ىو اؽبدؼ من العملية , احملور الذل تركز عليو
فما قامت ىذه العملية إال من أجل ربقيق  أىداؼ معينة لدل , التعلمية
كمن ٍب فإف معرفة خصائص  اؼبتعلم النفسية ك العقلية تعد مطلبا , اؼبتعلم

الشركط النفسية الّت هبب . ضركرا عند إعداد ؿبتول اؼبناىج الدراسية
من خطؿ ما تقدـ نستطيع أف , مراعتها عند تصميم الكتاب اؼبدرسى

: نستخلص الشركط االتية
. اف يكوف الكتاب مناسبا ؼبستول الدارسٌن فكريا (أ



28 
 

 

أف يرعي مبدأ الفركؽ الفردية  (ب
أف يثًن َب الدارس التفكًن ك يساعد على تنمية دبا يساعده على  (ج

 (العربية)إكتسابو اللغة االجنبية 
. أف تبىن اؼبادة العلمية كفق استعدادات الدارسٌن ك قدرهنم (د
دبعىن اف يدرس , أف يشبع دكافعهم كيرضى رغباهتم ك يناسب ميوؽبم (ق

أك يعرؼ  اؼبيوؿ ك الدكافع العامة للدارسٌن الذين يؤلف ؽبم 
. الكتاب

ك أف يعطى , أف يكوف اؼبؤلف على علم خبصائص الدرسٌن النفسية (ك
كما عليو أف يستفيد دبا يناسب من . دبا يناسب ىذه اػبصائص

. نتائج الدراسات النفسية ُب ىذا اؼبيداف
أف يرعى عند التأليف اؼبرحلة العمرية الّت يؤلف ؽبا فالصغًن غًن  (ز

. الكبًن َب اكتسابو للغة األجنبية
ك كتب أخرل ؼبتوسطى الذكاء , أف تؤلف كتب للموىيٌن َب الدكاء (ح

. كمن دكهنم
أف هتىء اؼبادة اؼبقدمة َب الكتاب اؼبدرسى مشكلة وباكؿ التغلب  (ط

. عليها عن طريق تعليم اللغة
. أف ربفز اؼبادة الدارس على استخداـ اللغة َب مواقفها الطبيعية (م
. أف يراعى التكامل َب اؼبادة بٌن الكتاب األسسى ك مصاحبتو (ؾ
أف يقدـ مادة علمية من اؼبواقف اغبياتية الّت تساعد الدراس على  (ؿ

. التكيف مع الناطق األصل اللغة
أف يعٌن الكتاب على التكوين االذباىات ك القيم اؼبرغوب فيها  (ـ

.   لدل الدراسٌن
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 .األسس اللغوية (ف
 

 وويفة الكتاب ادلدراسيّ  .ب 
 :كشكل كاحد من مواد التدريس، الكتاب اؼبدرسٌي لديها كظائف التالية

اؼبواد الدراسٌية النفسٌية، مقصوده استخداـ الكتاب اؼبدرسٌي ُب عملية  (1
 . على تعلم بنفسو بط كجود اؼبعٌلماؼبتعلمالتعلم لتحسٌن قدرة 

استبداؿ كظيفة اؼبعٌلم، مقصوده الكتاب اؼبدرسٌي ينبغي أف تكوف قادرة  (2
على شرح اؼبواد التعليمية بشكل جيد سهلة فهمها من أجل اؼبتعلم كفقا 

 .ؼبستول معرفتهم كعمرىم
االت للتقييم، مقصوده باالكتاب اؼبدرسٌي اؼبتعلم أف يكوف قادر على  (3

 .التقييم دبعرفة اؼبواد الذل يدرسها
مقصوده ألف الكتاب اؼبدرسٌي ربتوم على مواد . کمادة مرجعية للمتعلم (4

ـبتلفة هبب أف يتعلمها اؼبتعلم ٍب الكتاب اؼبدرسٌي أيضا اختيار كظيفة 
 .كمرجع اؼبواد للمتعلم

 
 الكتاب ادلدرايسيّ الغرض من إنشاء  .ج 

 من أجل اؼبتعلم للتعلم بشكل نفسو بط اؼبعلم (1
 ليجد دكر اؼبعٌلم ليس مهيمنا جدا كسلطيا ُب أنشطة التعلم (2
 تدريب الصدؽ من اؼبتعلم (3
 استيعاب ـبتلف اؼبستويات كسرعة اؼبتعلم ُب التعلم (4
 .لكي يتمكن اؼبتعٌلم من قياس مستول اؼبواد اليت دراستها (5

                                                           

 .Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab،8-15عبد هللا الغاؿ ك عبد اغبميد عبد هللا،  
. 108-107، .نفس اؼبرجع
 .109-108، .نفس اؼبرجع
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 أنواا التطوير الكتاب ادلدراسيّ  .د 
 كفقا الستخدامو .1

من أجل استخدامو، كتنقسم الكتاب اؼبدرسٌي إذل نوعٌن، كىي 
الكتاب اؼبدرسٌي  .الكتاب اؼبدرسٌي للمتعلم الكتاب اؼبدرسٌي للمعلم

اليت يقـو هبا  للمتعلم ربتوم على أنشطة التعلم اليت تسبق أصدقائهم،
أٌما الكتاب اؼبدرسٌي للمعلم وبتوم على تعليمات اؼبعلم، كاختبار . اؼبتعلم

 .الكتاب اؼبدرسٌي النهائي، ك مفتاح اختبار النهائي
 كفقا للغرض من إعداد .2

 الكتاب اؼبدرسٌي األساسي (1
الكتاب اؼبدرسٌي األساسٌي ىي الكتاب اؼبدرسٌي ؾبمعة من 

اؼبناىج الدراسية األساسية، كىو طلب من التعليم األساسي العاـ 
 .اؼبطلوب من قبل صبيع القـو ُب إندكنيسيا

 الكتاب اؼبدرسٌي اإلثراء (2
الكتاب اؼبدرسٌي اإلثراء ىي الكتاب اؼبدرسٌي نتجت عن 
إعداد الكتاب اؼبدرسٌي برنامج اإلثراء اؼبستمدة من برنامج اإلثراء 

كتنظم ىذه الكتاب اؼبدرسٌي  .موسعة من برنامج التعليم األساسي العاـ
كجزء من جهد الستيعاب اؼبتعلم الذم يكمل برنامج التعليم 

 .األساسي بشكل جيد
 

  التفكريهيكل .ه 
كانت للغة العربٌية خصوصٌية ُب النحو، كلذلك تعليمها ليس االمر 

ك . احتاج اذل اكتماؿ على كٌل عناصر كاؼبعٌلم، ك اؼبتعٌلم، ك اؼبٌواد. السهل

                                                           
 .112-110نفس اؼبرجع، 
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الكتاب اؼبدرسي مكتوب . الكتاب اؼبدرسي مطلوب كما اؼبرشيد ؼبعٌلم ك متعٌلم
.  ليساكل اؼبطحظة ك التصٌور بٌن اؼبعٌلم ك اؼبتعٌلم
تعليم اللغة العربٌية ُب   زبصتطوير الكتاب اؼبدرسي ُب عادل الرتبٌية ك

سبيل اؼبؤٌسسة اف تستعمل الكتاب اؼبصدرٌم . االف ال ربٌصل على اىتماـ كثًنة
 دبدرسة مفتاح اؽبدل لغة العربيةكما استخداـ الكتاب اؿ. الذم يبيع َب اؼبكتبة
اٌف للكتاب اؼبدرسي دكر مهٌم ُب فهم الططب .  فونوركغوفولوسارم جامبوف

عن اؼبادة، هبب على مطٌورين الكتاب اف يهتٌموا بالكتاب الذل مناسب حباجة 
الططب ك مستول ذكاء ىم ، كالتنفض على اىتماـ خبلفية تربٌية الططب ك 

كلذالك، مطلوب الكتاب اؼبدرسي يناسب حباجة . فهمهم ُب مادة اساسيٌ 
. الططب مكتوب بالصيغة السهلة ك اعبذابة كوسائل التعليم الفرديٌة
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
نوا البحث  .أ 

 ىي ,(R&D) ُب ىذا البحث منهج البحث التطويرم ة الباحثتستخدـإ
ٍتىًحني ميؤىثًٌرىةى التطوىرً  كيعرؼ أٌف .ييستعمل طريقة البحث ليػيٍنتىجي التطٌور اؼبعٌن ك يبى

منهج البحث التطويرٌم تطبيق ميداشٌل ػبطواًت البحًث العلمٌي العامة ُب البيئة 
.  النتائج اعبديًد أك النتائج القدصل الذم فيو مسألةه رالواقعٌية، سواء كاف لتطوم

ك تبداء اغبطوات بدراسة . كانت حطوات ىذا البحث على الدكرات
 كأٌما ُب ىذا .النتائج كبتطوير التائج كبتجربة النتائج ُب اؼبيداف كبتحسٌن النتائج

 اللغة العربية   ؼبادةالكتاب اؼبدرسيالبحث، تتطٌور الباحثة التطٌور ُب ؾباؿ الرتبية ىي 
 فتاح الٌدينية األكلٌية ـدبدرسة الثالث ؼصاؿ  ُبلطٌطب  “ شعر باىاسا عرب “

. ٢۰١۹- ٢۰١۸ جامبوف فونوركغو السنة الدراسية فولوسارماؽبدل 

 

 صيغة التطوير .ب 
تستخدـ الباحثة صيغة البحث  .صيغة البحث ىو أساس لتطوير الكتاب

 ,ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementationكالتطوير بالصيغة 

Evaluation) ىي صيغة تصميم التعليم بالنظمي ك اعتمد على أساس نظرٌم 

                                                           

: بندكع) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & Dسو غيونو،
.  297، (2013ألفابيتا، 

: جاكارنا) Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembanganفوناجى يتيوسارل، 
 .195-194، (2010كنجانا، 

24 
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ييرتَّب ىذه الصيغة منظم بتتابع النشاط منظم ُب حٌل اؼبشكطت . تصميم التعليم
 .التعليم الذم يتعلق دبنبع التعليم مناسب ُب حاجة ك طبيعة اؼبتعلم

 
 خطوات التطوير .ج 

 ,ADDIE (Analysis, Design, Development  خطوة التطوير بصيغة

Implementation, Evaluation)على طبسة اػبطوات، منها :
التحليل .  أ

وبٌلل أف يكوف التطوير الطريقة التعليم اعبديدة ك وبٌلل مناسب ك 
. شركط التطوير الطريقة التعليم اعبديدة من اؼبسألة

 صميمالت . ب
كٌتد الطريقة التعليم ستطٌور من أىداؼ التعلم، ك السيناريو التعليم، 

. اؼبواد التعليمية، ك اؼباٌدة التعليم ك آلة تقوصل التعليم
التطوير .  ج

كفيها يرىتب من خطة اؼبفاىيمي . فيها حيز اغبقيقة اػبطة النتاج
كخطتها وبيز اغبقيقة ُب النتاج ك مستعٌد . لتطبيق الطريقة التعليم اعبديدة

 .يطبٌػقيها
 نفيذالت . د

. يطٌبقي اغبطٌة كالطريقة الذم قد تطور ُب حاؿ اغبقيقة يعىن الفصل
لي اؼباٌدةي مناسبة بالطريقة اعبديدة اليت تطٌورىا ٍبٌ يعمل التقوصل األكؿ . يػيوىصًٌ

. يعطي الطعمة ُب تطبيق الصيغة اآلخر
 قوصلالت . ق

. التقوصل يعمل ُب شكلٌن كىي التقوصل فورمتيف ك سوماتيف
كأٌما سوماتيف يعمل بعد صبيع التعليم . فورماتيف يعمل ُب كٌل آخر التعلم

 .(نصف السنة)
                                                           

 .Model Penelitian Pengembangan ،41  ايبادتيغيو كأخركف، 
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 ADDIEخطوة التطوير بصيغة 
  .ط 

 
 
 
 
 

 
 ADDIE خطوة التطوير بصيغة

 

 التجربة .د 
 تصميم التجريبة .1

التجربة ىي خطوة هبرب النتاج الرتبوٌم ك نتيجة التطوير اليت هتدؼ ليلقيى 
ُب ىذا البحث تػيٍفعىل بطريقة الصورة أك  كانت خطوات التجربة .مؤثٌر النتاج

ُب ىذا البحث تػيٍفعىل بعدد  ككانت خطوات التجربة .بطريقة اللغة ك الرتصبة
( 2)، صديق تصميم اإلنتاج عب عادل احملتول الدراسيٌ ت (1): ىيك , اػبطوات

مراجعة عن رأم العادل ُب ؿبتول اؼبعجم منهجية البحث العلمٌي ك مراجعة عن 
( 4), األكذل التجريبة  (3)، رأم العادل ُب تصميم اإلنتاج ك كسائًل اإليضاحً 

 .التجريبة الثاسل
 

                                                                                                                                                               

، (٢۰۱٤ألفابيتا، : بندكنج) Metode Terapan Bidang Pendidikan، أندانج مولياتينينجسيو 
٢۰۰-٢۰۱. 

كنجانا، : جاكرتا) Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, Dan Prosedur) كينا ساقبايا،  
٢۰۱٣) ،۱٤٣. 

80 ,Model Penelitian Pengembangan
    ايبادتيغيو كأخركف، 

 التحليل

 التصميم التنفيذ التقوصل

 التصوير
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 اجملتمع و العّينة .2
 اجملتمع (1

تتكٌوف على , ثالثىو الططب الصف اؿاجملتمع ىذه الدراسة ىو 
فولوسارم جامبوف مدرسة مفتاح اؽبدل شبانية عشر شحص من طٌطب 

 .فونوركغو
 العٌينة (2

من طٌطب  ـبرت شحص 6عٌينة من ىذا البحث ىي الططب 
 . فولوسارم جامبوف فونوركغو اؽبدل مفتاحدرسة الصف االلث مب

 
 نوا البيانات .3

. نوع البيانات ُب البحث كالتطوير يتكٌوف من نوعٌن، أم الكيفية ك الكمية
الكيفية .  أ

ازبذت الباحثة البيانات الكيفية بطريقة اؼبطحظة ؼبعرفة تعليم 
كطريقة اؼبقابلة "   اؽبدلفتاحـ"اللغة العربية ُب اؼبدرسة الٌدينية األكلية 

  ". اؽبدل فتاحـ" ؼبعٌلم كاؼبتعلم ُب اؼبدرسة الٌدينية األكلية 
الكمية . ب

ازبذت الباحثة البيانات الكمية باستعماؿ اإلستبياف ؼبتعلم ؼبعرفة 
  عليهم ُب تعليم اللغة العربيةيزٌكيكوف اؼبنتج أم الكتاب اؼبدرسٌي ك

 .فولوسارم جامبوف فونوركغو"   اؽبدلفتاحـ"دبدرسة 
 

  مجع البياناتأساليب .4
احد من انشطة البحث ىي تعيٌن نظاـ ليقٌدر متغًٌن البحث ك اداة صبع 

كطريقة صبع . احتاج اذل ادكات البحث ليقٌدر مغًٌن صبع البيانات. البيانات
 :البيانات ُب ىذا البحث يعىن

 اإلختبار -1
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نظامٌي ليقيس ك يطلب شرح اإلجرائ دبقياس الإلختبار ىو طريقة 
 ( Cronbach)عددٌم اك يكوف نظاـ ًفئىةو كما قاؿ جركنبح 

استخدمت الباحثة ىذا اإلختبار للوقوؼ على اؼبقارنة بٌن نتائج 
اؼبتعلم ُب تعليم اللغة العربية قبل استخداـ الكتاب اؼبدرسٌي كبعد 

استخدمت اإلختبار ُب ىذا البحث ىو اإلختبار القبلي . استخدامها
يعين اختبار يعطي قبل استخداـ الكتاب اؼبدرسٌي كاإلختبار البعدم يعين 

 .اختبار يعطي بعد استخداـ الكتاب الٌدراسيٌ 
 غًن اإلختبار -2

 اؼبطحظة (أ 
اؼبطحظة ىي أحد من ؾبموعية البيانات باؼبطحظة ك 

 أنواع عنكتابتها ُب الرتتيب، كمنطقٌي، كموضوعٌي، كمعقوؿ 
 .ُب اغبقيقة اك ًاٍصًطناعٌي ليحصل الغرض, الظاىرة

استخدمت الباحثة اؼبطحظة باؼبشرتكٌن، ىي يتوٌرط 
ؼبعرفة . الباحثة مع الططب الّت يستعمل باؼبصدر البيانات البحث

اؼبدرسة الٌدينية األكلية مفتاح "استخداـ الكتاب اؼبدرسٌي لطٌطب  
". اؽبدل

 اؼبقابلة (ب 
اؼبقابلة ىي آلة جملموعة البيانات الّت تعمل باحملادثة مباشرة 

أىداؼ اؼبقابلة ليطلب اؼبعرفة باؼبباشرة، كيغوص . أك غًن مباشرة
( 1:  كزبتلف اؼبقابلة من بينها.العلم الفكر كالقلب الّت وبادثها

فتح  (3هنج باستخداـ مقابلة التوجيو العاـ  (2مقابلة غًن رظبية 
 .مقابلة قياسية

                                                           

 .٢٣۱ نفس اؼبرجع،  

 .٢٣٣ نفس اؼبرجع،   

 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،187مويلوع، . ليكسي ج
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اؼبنٌظمة، ىي اؼبقابلة  غًن كأٌما استخدمت الباحثة باؼبقابلة 
السؤؿ كما  . يتحٌرر اف هباكب السؤؿاؼبستجيبٌن, بفرج السؤؿ

 ألٌف إجابة ُب ذالك السؤاؿ ؼبستجيبٌنيلي دل يعط بناية اإلجابة ؿ
 الدينية األكلية  اؼبدرسةمتعلم ك دليل اؼبقابلة موٌجوه إذل بعض .ربٌرر

 :أٌما دلييل اؼبقابلة كما يلي. مفتاح اؽبدل
كيف رأم الططٌبعن تصميم الكتاب اؼبدرسٌي تعليم اؼبادة اللغة  .1

 العربٌية؟
ما مشكطت عن تستخدـ تصميم الكتاب اؼبدرسٌي تعليم  .2

 اؼبادة اللغة العربٌية؟
كيف رجاء عن كجود عن تصميم الكتاب اؼبدرسٌي تعليم  .3

اؼبادة اللغة العربٌية؟ 
 الوثائق (ج 

الوثائق ىو طريقة صبع البيانات الّت توجد من الوثائق، ىو 
بالتحصيص، البحث الكيفى . أثار اؼبكتوب، ًسًجٌطتي ك غًنىا

 الباحثة تإستخداـ.الوثائق ىو طريقة صبع البيانات األكذل
الطريقة الوثيقية لنيل البيانات عن حالة اؼبدرسة الدينية األكلية 

: مفتاح اؽبدل كما يلى
تاريخ التأسيس ك اؼبواقع اعبغرَب باؼبدرسة الدينية األكلية مفتاح  .1

 اؽبدل
 أحوؿ إرادة منظمة اؼبدرسة الدينية األكلية مفتاح اؽبدل .2

                                                           

 Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancanganأندم فراستوك، 

Penelitian(2012الٌركز ميديا، : يوكياكارتا) ،226 .
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 َب اؼبدرسة الدينية األكلية مفتاح اؼبتعلمٌنأحواؿ اؼبدرسٌن ك  .3
 اؽبدل

 اإلستبيانات (د 
اإلستبيانات ىي دفرت األسئلة سبنح اذل اؼبستجيبٌن ليصف 

البنايات عن اؼبشكطت الططب َب التعليم، اسلوب التعليم ك 
تستعمل .  ُب اؼبعٌلمكسائلو، ك رأم الططب ُب التعليم اك احملاضر

. ىذه الطريقة َب ؾباؿ عاطفيٌ 
كاإلستبياف أستعمل ليحفر رأم اؼبستجيب دبناسب 

 :أٌما مؤشر اإلستبياف كما  يلي. الكتاب اؼبدرسٌي الّت تطٌورىا
 داراؽبدم  اإلسطميةللمتعلم دبدرسة الثانوية  .1

أٌما مؤٌشري اإلستبياف للمتعٌلم اؼبدرسة الثانوية 
 :داراؽبدم كما يلي اإلسطمية

 3.1اجلدول 
 مؤشر اإلستبيان للمتعلم

اإلطار 
رقم  ادلعيارمؤشر النظري 

البيان 
جنس 
 األسئلة

سعدكف اكرب 
(2013:33) 

عبد هللا الغارل 
ك عبد اغبميد 

عبد هللا 
(2012:51
-63) 

أندل فراستوك 
(2112 :

132-133) 

غطؼ الكتاب  غطؼ
اؼبدرسٌي ؾبذب 

 ليتعلم

 اجايبٌ  1

قياس اغبركؼ ُب  كتابة
الكتابة اؼبدراسٌي 

 سهط ليقرئو

 اجايبٌ  2

مناسب قياس  صورة
 اجايبٌ  3 الصورة ككاضح
جذب الصورة 
 اجايبٌ  4 كسهولة للفهم

 اجايبٌ  5ذبعلىن الصورة َب 
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اإلطار 
رقم  ادلعيارمؤشر النظري 

البيان 
جنس 
 األسئلة

عبد اغبميد ك 
أخركف 

(2008 :
102-108) 

الكتاب اؼبدرسٌي 
اؽبٌمة َب تعليم اللغة 

 العربية
يلٌوف اللوف َب  لوف

 اجايبٌ  6 الكتاب اؼبدراسيٌ 
هبعلىن اللوف الكتاب 

اؼبدرسٌي اؽبٌمة َب 
 تعليم اللغة العربٌية 

 اجايبٌ  7

ؿبفوظا
 ت

ربٌث احملفوظات 
 اجايبٌ  8 لنشاط التعليم

لوف َب احملفوظات 
 اجايبٌ  9 ـبتلفة كوبٌثها لقراءهتا

تصمي
 ـ

تصميم اؼبادة صبيل 
 اجايبٌ  10 كؾبذب

مناسبة الصورة  ؿبتول
 اجايبٌ  11 باؼبادة

شرح اؼبادة كاضح 
 اجايبٌ  12 كٌل باب

أف تكوف الصورة 
تساعد على فهم 

 مفردات اللغة العربية
 اجايبٌ  13

أسئلة التدريبات 
 اجايبٌ  14 سهولة للفهم

أسئلة التدريبات 
تساعد على ارتفاع 

 فهم اؼبفردات
 اجايبٌ  15

أسئلة التدريبات 
تساعد على ارتفاع 
 مهارة الكتابة العربية

 اجايبٌ  16

ـي اللغة َب  اللغة  اجايبٌ  17تيٍستىٍخدى
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اإلطار 
رقم  ادلعيارمؤشر النظري 

البيان 
جنس 
 األسئلة

الكتاب اؼبدرسٌي 
 سهولة للفهم

تركب اعبملة بغًن 
 اجايبٌ  18 الطويل كاغبًنة

أحٌب أتعلم اللغة 
العربية باستخداـ 

ىذا الكتاب 
 اؼبدراسيٌ 

 اجايبٌ  19

تعٌلم اللغة العربٌية 
باستخداـ ىذا 

الكتاب اؼبدرسٌي 
 سهط 

 اجايبٌ  20

 

 تقييم العادل .2
استخدمت الباحثة تقييم العادل ؼبعرفة استخداـ 

ك تقييم العادل األكؿ ألىل . الكتاب اؼبدرسٌي اللغة العربية
التصميم ك الوسائل ُب الكتاب اؼبدرسٌي ك تقييم الثاسل 

ألىل اؼبادة الكتاب اؼبدرسٌي ك تقييم الثالث ألىل اللغة 
الكتاب اؼبدرسٌي الذم تتطٌورىا ؼبعرفة صطحية الكتاب 

اؼبدرسٌي إلستخداـ ىذا اؼبنتج ؼبتعلم مدرسة الثانوية 
أٌما مؤٌشر اإلستبياف ألىل التصميم ك . اإلسطمية داراؽبدل

 :الوسائل ُب الكتاب اؼبدرسٌي الذل تتطورىا كما يلي
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 3.2اجلدول 
مؤّشر اإلستبيان ألهل التصميم و الوسائل يف 

 الكتاب ادلدراسيّ 
رقم ادلعيار مؤشر اإلطار النظري 

البيان 
جنس 
 األسئلة

سعدكف اكرب 
(2013:33 )

عبد هللا الغارل ك 
عبد اغبميد عبد 

هللا 
(2012:51-

63 )
أندل فراستوك 

(2112:132
-133 )

عبد اغبميد ك 
أخركف 

(2008 :
102-108 )

تقنيقٌية 
عرض 

الكتاب 

متساكؽ نظامٌية 
األبواب 

 إجايبٌ   1،2

 إجايبٌ  3،4التدرٌج 
أنصار 
العرض 

التمرينات َب هناية 
الباب 

 إجايبٌ  5

 إجايبٌ  6اؼبفردات 
إشرتاؾ 
اؼبتعلم 

إشرتاؾ اؼبتعلم َب 
استخداـ الكتاب 

اؼبدراسٌي 

 إجايبٌ  7،8

اكتماؿ 
العرض 

 إجايبٌ  9عرض اؼبواد 
 إجايبٌ  10عرض اؼبفردات 

تعمل 
كوسيلة 
للتعلم 

االستفادة من 
كسائل التعلم 

الفردٌم 

 إجايبٌ  11

االستفادة من 
كسائل التعلم ُب 

الفصل 

 إجايبٌ  12

تقنية 
عرض 
تقييم 
التعلم 

األمثلة ُب الكتاب 
اؼبدرسٌي سهلة 

الفهم 

 إجايبٌ  13

التمرينات تساعد 
َب فهم اؼبادة 

 إجايبٌ  14

تصميم 
احملتول 

 إجايبٌ  15اػبط اؼبستخدـ 
إعدادات زبطيط 

ُب الكتاب 
اؼبدراسٌي 

 إجايبٌ  16

 إجايبٌ  17تعبئة الكتاب 
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رقم ادلعيار مؤشر اإلطار النظري 
البيان 

جنس 
 األسئلة

اكتماؿ 
العرض 

18،1عرض اؼبقدمة 
9،20 

 إجايبٌ 

تصميم 
زبطيط 

 إجايبٌ  21زبطيط العمود 
 إجايبٌ  22موضع الصفحة 

استخداـ 
الفضاءات 

 إجايبٌ  23

اكتماؿ 
العرض 

عرض قائمة 
اؼبراجع 

 إجايبٌ  24

 إجايبٌ  25غطاء تصميم جاذبية 
 إجايبٌ  26متنوعة اللوف 

سهلة أف وبتمل 
الكتاب اؼبدراسٌي 

 إجايبٌ  27

الكتابة سهلة تقرأ 
القراءة 

 إجايبٌ  28

اؼبشاىدة ذبعل 
اؼبتعلم فهم اؼبادة 

 إجايبٌ  29

 إجايبٌ  30كضع اؼبوضوع  
 

أٌما مؤٌشر اإلستبياف ألىل اؼبادة الكتاب اؼبدرسٌي 
 :كما يلي

 3.3جدول 
 مؤّشر اإلستبيان ألهل ادلادة الكتاب ادلدراسيّ 

رقم  ادلعيارمؤشر اإلطار النظري 
البيان 

جنس 
 األسئلة

سعدكف اكرب 
(2013:33) 

عبد هللا الغارل ك 
عبد اغبميد عبد 

هللا 
(2012:51-

إرطباط 
 اؼبواد

 احايبٌ  1،2 تكامل اؼبواد
 احايبٌ  3،4 احتواء اؼبواد

دقٌة اؼبفهـو ك  دقٌة اؼبواد
 التعريف

 

 احايبٌ  5،6

 احايبٌ  7دقٌة تركيب اعبملة 
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رقم  ادلعيارمؤشر اإلطار النظري 
البيان 

جنس 
 األسئلة

63) 
أندل فراستوك 

(2112:132
-133) 

عبد اغبميد ك 
أخركف 

(2008 :
102-108) 

 باللغة العربية
 احايبٌ  8 دقٌة األمثلة

 احايبٌ  9 دقٌة التدريبات
 احايبٌ  10 دقٌة اؼبراجع

11،1 ارتباط بٌن اؼبواد
2،13

،14 

 احايبٌ 

15،1 تطبيق ُب التعليم
6،17

،18 

 احايبٌ 

19،2 جٌذابة اؼبواد
0 

 احايبٌ 

يدفع اؼبتعلم 
ليبحث البيانات 

 بنفسهم

21،2
2 

 احايبٌ 

 
 :أٌما مؤٌشر اإلستبياف ألىل اللغة الكتاب اؼبدرسٌي كما يلي

 3.4 جدول
 مؤّشر اإلستبيان ألهل اللغة الكتاب ادلدراسيّ 

رقم  ادلعيارمؤشر اإلطار النظري 
البيان 

جنس 
 األسئلة

سعدكف اكرب 
(2013:33)  

عبد هللا الغارل ك 
عبد اغبميد عبد 

هللا 
(2012:51-

63)  
أندل فراستوك 

دقٌة ُب تركيب  اإلٌتصارلٌ 
 اعبملة

1،2،
3،4 

 احايبٌ 

،5،6 فٌعالية اعبملة
7 

 احايبٌ 

صحيح 
 اؼبصطلحات

 احايبٌ  8،9

 احايبٌ  10 تقرأ اؼبعىن
 احايبٌ  11الصٌواب ُب 
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رقم  ادلعيارمؤشر اإلطار النظري 
البيان 

جنس 
 األسئلة

(2112:132
-133)  

عبد اغبميد ك 
أخركف 

(2008 :
102-108)  

استخداـ القواعد 
 اللغة

مطابق 
بنمٌو 
 اؼبتعلم

12،1 مطابق بنمٌو اؼبتعلم
3 

 احايبٌ 

مطابق بعاطفة 
 اؼبتعلم

14،1
5 

 احايبٌ 

تدرٌج ك 
توارف 
 الفكر

تدرٌج ك توازف بٌن 
 األبواب

 احايبٌ  16

استخداـ 
اؼبصطلح

 ات 
 ك الٌرمز

متساكؽ َب 
استخداـ 

 اؼبصطلحات

 احايبٌ  17

متساكؽ َب 
 استخداـ الرمز

 احايبٌ  18

 قائمة الشطب (ق 
. قائمة الشطب ىي دفرت سبلئ دببحث معٌٌن الذل مٌتبع لو
 .تستعمل ىذه االداة َب تقوصل اػببًن اللغوٌم عن تصميم الكتاب

 حتليل البيانات .5
يستخدـ ربليل البيانات ُب ىذا البحث ك التطوير على قسمٌن نبا 

. ربليل الكيفى ك ربليل الكٌمي
 حتليل الكيفى .أ 

 ربليل الكيفى ؼبعاجلة البيانات من نتيجة رأم ةستعمل الباحثت
ك . العلماء من اؼبواد اؼبستول تصميم الكتاب اؼبدرسٌي أك كسائل العطج

يفعل الباحثة هبذه التحليل على صبع البيانات من طريقة اؼبقابلة ك تقييم 
                                                           

 ريباجا ركسداكريا، PT: بيندكبج)Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar،  نانا سوجانا
1995) ،72. 
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َب  . اؼبدراسيٌ الكتابكتيستعمل ىذه البيانات لتحسٌن النتائج ام . العادل
ستخدـ الباحثة أسلةب ربليل البيانات ىي ربليل كصفي تىذا البحث 

 كما ،(Hubarman)، ك ىوبًنماف (Miles)كيفي على طراز ميلس 
 :يلى

 
 

 
 

 
 

 (Data Reduction) زبفيض البيانات . (أ
زبفيض البيانات ىي تلخيص، ك انتجاب عن نقطة 

 عن البيانات اؼبهٌمة ك ءاساسٌية من البيانات ك تركيز  االنتبا
 كبالتاذل فإف البيانات البفاض ستقدـ صورة .موضوعها ك مبوذجها

كالبحث , كيبكن الباحثة إلجزاء اؼبزيد من صبيع البيانات, اك ضح
 .عن ذلك عند اغباجة

 (Data Display) عرض البيانات . (ب
. بعد هناية زبفيض البيانات فاػبطوة بعدىا عرض البيانات

اٌف عرض البيانات َب البحث النوع بطريقة الصورة كالبيانات 
عرض البيانات َب . اؼبشملة كاإلتصاؿ بٌن األشياء كما اشبو ذالك
بعرض البيانات َب . البحث النوع تغلب على طريقة كتابة الوصٌية

. فهم ما كقع كتفظيم العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم

                                                           

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D(247-252)سوغيونو، 

Data collection 

Data display 

Data reduction 

Conclution/ drawing 
verifying 
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 Conclution and Verification)) استنتاج البيانات . (ج
اػبطوة بعد عرض البيانات ىي أخذ اإلستنباط 

كإلستبداالت كاإلستنباط األكؿ دل تبق ُب اغبكم اذا اتت األدلة 
كلكن اذا كاف . اعبديدة ك األرجح َب صبع البيانات بعدىا

. اإلستنباط األكؿ تنسب كتتفق بااألدلة الراجحة كالصحيحة
حينما رجعت الباحثة ُب ميداف البحث كصبع البيانات، 
اذا . فااإلستنباط األكؿ ظبي بااإلستنباط الراجحة الصحيحة

استنباط حبث نوعي فقد اجاب ُب ربديدىا كدل تبق كتتسع حينما 
 .ذىبت الباحثة ُب ميداف البحث

 حتليل الكّمى .ب 
 التجربة .1

 (pree-test)التجربة اؼبستخدـ ُب ىذا البحث ىي ذبربة قبلٌي 
 ك رمز  مستخدـ الرمز 30 باؼبستجيٌن كبو (post-test)كذبربة بعدٌم 

كللتقوصل نتائج الكماؿ . العٌن الصغًن الذم توجد ارتباط بٌن عينو
 (KKM)الططٌبإستخدمت الباحثة معايرب اكتماؿ اغبد األدسل 

 دبعٌدؿ النتيجة ربليل .2
 الٌرمز (أ 

ؾبموعة النتائج = اؼبعٌدؿ 
عدد األسئلة 

 

  مقياس النتاجقيمة (ب 
 تعيٌن ؾبموعة نتائج األقصى  (1)

                                                           

 Metode Penelitian & Pengembangan (Research dan، سوغييونو

Development ،370-374. 
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 تعيٌن ؾبموعة نتائج األصغر (2)
 صبوعة نتائج األقصى مبؾبموعة نتائج األصغرإقدر  (3)
 .ٍبٌ إضرب نتيجة من اػبطوة الثالثة دبائة (4)
 :حبث عن فسحة بالٌرمز كما ياذل (5)

 :الرمز
 

نتائجاألقصى األصغر =  فسحة
 × %100  نتائج 

 
 

 .ك من حساب بالٌرمز األتى تتناكؿ قيمة مقياس النتاج األتٌية
 3.5 جدول

 :قيمة مقياس التنقيح النتاج ىيك
قيمة مقياس النتاج   الشرح التصفيات

85،01-%100،00 %  تنقيحال ربتاج اذل اؿ فبتاز
70،01-%85،00 %   عند الضركرمالتنقيح  جداجيد
55،01-%70،00 %  تنقيحالكثًن من اؿ جيد
40،01-%55،00 %  تنقيحالكثًن جدا من اؿ مقبوؿ

0-%40،00 %  تنقيحؾبموع اؿ ناقص
 

ك من إجراؤه إذل بيانات نوعية إذل صيغة التحويل اؼبقرتحة من قبل 
: إيكو ؼ كيدييوكو على النحو التارل

 
 

                                                           

 .238, )2010. فوستاكا فطجار: يوكياكرتا(. Evaluasi program pembelajaran. . كيديوكو، أيكو فوترك
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 3.6 جدول
 معيري متوسط النتيجة رقم
1 <X4،2 فبتاز 
2 3،4< X≤4،2 جٌيد جدا 
3 2،6<X≤ 3،4 جيد 
4 1،8<X≤ 2،6 مقبوؿ 
5 X≤ 1،8 ناقص 
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  الرابعالباب
  و حتليلهاعرض البيانات
 

 " اذلدىفتاحم"عرض البيانات العامة عن ادلدرسة الّدينية األولّية  . أ
 ”مفتاح اذلدى“ادلدرسة الّدينية األولّية س يتاريخ تأس (1

                                                                                                                                                                                                                           اإلسطمٌية ىي ” مفتاح اؽبدل“اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية 
تقـو . قرية فولوسارم جامبوف فونوركغوكاحدة من اؼبؤسسات التعليمية ُب 

بعد ,  أستاذ صباعٌنربت رعاية 1993 السنة منذاؼبدرسة  قىذتأسيس 
 . جاكل الشرقيةكصولو من معهد ىداة اؼبىن جينيس فونوركغو

,  ُب كقت النهار األنشطة التعليمية إلعادة تنشيط أستاذ صباعٌنبدأ
 كقت التعٌلم تغيًن ُب اليل بعد 1997ٍبٌ ُب السنة . اليت تنقسم على فصطف

كاف التعليم . برمبجو يعين يتعلم القرأف ك يتعلم الكتاب. صطة اؼبغرب
 .أفضل فٌعالية حّت تزيد الططب اذل ستة فصوؿ

كبعد سنوات ييدعى  أستاذ صباعٌن اذل خارج اعبول يعين باعكا 
بعد كصولو من معهد , فييبدؿ أستاذ إبن مالك. بيليتوع لًنعي معهدا ىنا

 . حّت اآلف جاكل الشرقيةمشسٌدين دكريساكك فونوركغو. ق.ؾ
 

 ”مفتاح اذلدى“ادلدرسة الّدينية األولّية ادلوقع اجلغراىف  (2
موقع جغرافيا َب متباعد بقرية ” اؽبدلمفتاح “األكلٌيةاؼبدرسة الٌدينية 

  RT/RW 04/03، َب شارع كيبيصونو جامبوف فونوركغوساكاىاف فولوسارم 
 :كما يلي نطقةحدكد ادل ك. فونوركغو جاكل الشرقية-جانبوف-فولوسارم

                                                           

D/15-V/2018/01 أنظر إذل نسخة الوثيقية  .  َب مرملحق ىذا البحث 

40 
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 ”مفتاح اؽبدل“اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية كانت : من اعبهة الشاملية .1
 ربدىا بقرية ميناع فونوركغو

 ”مفتاح اؽبدل“اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية كانت : من اعبهة اعبانوبية .2
 ربدىا بقرية توقبوعاف بۤليمبۤيم فونوركغو

 ربدىا ”مفتاح اؽبدل“اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية كانت : من اعبهة الغربية .3
 بقرية تيمبوؿ بۤليمبۤيم فونوركغو

 ”مفتاح اؽبدل“اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية كانت : من اعبهة الشرقية .4
 .ربدىا بقرية توساناف فونوركغو

 

 " اذلدىفتاحم"ادلدرسة الّدينية األولّية الرؤية والرسالة والغرض من  (3
هبب أف يكوف لكل مؤسسة رؤية كرسالة كغرض لتحقيق غرض 

مفتاح “الٌدينية األكلٌية تتمثل رؤية كرسالة كأىداؼ اؼبدرسة . اؼبؤسسة
 : جاكل الشرقية يعىنجامبوف فونوركغوفولوسارم مفتاح اؽبدل  ”اؽبدل

 رؤية اؼبدرسة مفتاح اؽبدل  (أ 
الرؤية ىي رؤية أك أصورة للمستقبل اؼبطلوب من كل مؤسسة 

 رؤية اؼبدرسة مفتاح اؽبدل .تعليمية معنية كضماف استمرارية تطويرىا
 . ليكٌوف الططبى بركح القراشلٌ ىو

 مهمة اؼبدرسة مفتاح اؽبدل (ب 
اؼبهمة ىي عمل لتحقيق الرؤية الّت هبب أف تستوعب صبيع 

ؾبموعات اؼبصاحل ُب اؼبؤسسة أك يتم تعريفها كإجراء يصوغ مهمة 
أديب الططب تتمثل مهمة اؼبدرسة مفتاح اؽبدل ىو لت. اؼبؤسسة

 .القراءة ك الكتابة القراف
                                                           

D/15-V/2018/02 أنظر إذل نسخة الوثيقية    . َب مرملحق ىذا البحث 
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 أىداؼ اؼبدرسة مفتاح اؽبدل (ج 
األىداؼ ىي ما تريد ربقيقة خطؿ فرتة زمنية معينة بناء على 

نشاء إلالغرض من اؼبدرسة مفتاح اؽبدل ىو . رؤيتك كرسالتك
الفكرية اؼبسلمٌن الذين يبكن تفعيل الرؤية اإلسطمية لألمة أف القيم 

 .ُب حياة اجملتمع كاألمة كالدكلة
 

 " اذلدىفتاحم"ادلدرسة الّدينية األولّية بحالة ادلعلمني و الططب  (4
 أحواؿ اؼبعلمٌن (أ 

اؼبدرسٌن ك ”مفتاح اؽبدل“اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية كاف 
 أف يبلك مهارةن على اؼبدرسٌنك كاف كل . اؼبدرسات منهم ثاسل عشر

اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية ؼبعرفة أظباء اؼبدرسٌن . قدر العلم الذل يبلكو
     . تفصيط يبكن قراءهتا َب نسخة الوثيقة اؼبكتوبة”مفتاح اؽبدل“

مفتاح “اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية  الصف الثالث بأحواؿ الططب  (ب 
 ”اؽبدل

مفتاح “اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية  الصف الثالث بالططبكاف 
اؼبدرسة  الصف الثالث  الططبؼبعرفة أظباء.  شبانية عشر”اؽبدل

 تفصيط يبكن قراءهتا َب نسخة الوثيقة ”مفتاح اؽبدل“الٌدينية األكلٌية 
      .اؼبكتوبة

 
 

                                                           

D/15-V/2018/03أنظر إذل نسخة الوثيقية    . َب مرملحق ىذا البحث 
D/15-V/2018/04أنظر إذل نسخة الوثيقية    . َب مرملحق ىذا البحث 
D/15-V/2018/05أنظر إذل نسخة الوثيقية    . َب مرملحق ىذا البحث 
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 هيكل ادلنظمات مدرسة مفتاح اذلدى  (5
هبب أف تكوف اؼبرافق ك البنية التحتية للمؤسسة موجودة على 

ىبدـ مرفق إلستمرارية . اإلططؽ ك هبب أف تفىي باإلحتياجات التعليمية
أنشطة التعليم ك التعلم حبيث يبكن للططب الذين يدرسوف اغبصوؿ على 

 إدارة كانت. العلم كما ىو متوقع من قبل اؼبؤسسة أك الططب أنفسهم
 رئيسة على ترتٌكب أف ”مفتاح اؽبدل“ اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية منظمة
 تعملوف ـق ك األخرل اقسامها ك اركاهنا ك نائبها تساعد الّت اؼبدرسة
 .ـبلوازمو مناسب

يهدؼ إعداد . لتحقيق اؽبدؼ، وبتاج اؼبؤسسة التعلمية إذل منظمة
ألف كجود منظمة بدكف . ىذا اؽبيكل التنظيمى إذل تسهيل نظاـ العمل
ُب مؤسسة تعليمية، ك  .كصف كظيفي سيؤدم إذل غموض ُب العمل

اغباجة إذل ترتيب لتسهيل تقسيم اؼبهاد داخل اؼبنظمة، كباؼبثل ُب اؼبدرسة، 
مع اؽبيكل داخل اؼبدرسة، تعمل سلطة كل كحد معا كتساعد على ربقيق 

اؼبدرسة الٌدينية األكلٌية ٍب ترتيب ىيكل اؼبواظفٌن ُب . األىداؼ احملددة
 فونوركغو بشكل منهجى على شكل فولوسارم جامبوف ”مفتاح اؽبدل“

 .ىيكل
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اؼبؤٌسس مدبٌر  
ؿبٌمد موجييانتواألستاذ   

   اؼبؤٌسس اؼبنفًٌذرئيس
 ؿبٌمد شهر اؼبنًن 

 مدير اؼبدرسة
   إبن مالكاألستاذ

 الكاتبة
  سوفرياندماألستاذ

 أمٌن الٌصندكؽ
ة سييت ركحيةاألستاذ  

 عطقات عاٌمة أألستيذ ك األستاذات
  مارييونواألستاذ

 عبنة فرعية
 يودم فراستيا

 الططب
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  اخلاصةالبياناتعرض  . ب
الكتاب  "دلادة اللغة العربية اللغة العربيةتصميم الكتاب ادلدرسّي دلادة  .1

 الّدينية األولّية درسةاملب الثالث فصال لطّطب " شعر باهاسا عرب
   جامبون فونوروغوفولوساري  اذلدىفتاحم
 تصميم الكتاب اؼبدرسى الرئسيٌ  .أ 

جزء االٌكؿ . ترتٌكب ىذا الكتاب اؼبدرسٌي على ثطثة األجزاء
اؼبقٌدمة ترتكب على جلدة الكتاب، ك كليمات الكاتبة، ك إرشاد ىو 

: كما يلىق ك عرض. استخداـ الكتاب، ك ؿبتويات الكتاب
عرض جزء مقّدمة الكتاب  4.1 اجلدول

الصورة ادلوضوا 

جلدة الكتاب 
 القٌداـ 

ك الظهر 
 

 
 

 
 
 

كليمات 
الكاتبة 
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الصورة ادلوضوا 

إرشاد 
استخداـ 
الكتاب 
الدراسٌي 

 

قائمة احملتويات 

 

 

 .جزء الثاسل ترتكب على اؼبواد األكلية، ك اؼبفاىيم األساسية
أعضاء ىو )احملتول الكتاب اؼبدرسٌي ترتكب على تسعة أبواب 

, اغبيوانات, ًاٍسمي اعبىمىد, اعماؿ اليومية, ُب اؼبدرسة، أسرة، اعبسم
كل باب ترتكب . أىحوىاؿي اإًلٍنسىافً ,  ك األكقاتاألرقاـ, حىلً انواع ادلى 

ك عرضو . (عن ربليل التعليم ك نظم الكتاب ك مفردات ك تدريبات
: كما يلى
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عرض جزء ادلّواد 4.2  اجلدول
الصورة ادلوضوا 

توضيحية َب 
 أكؿ الباب

 

 

 ربليل التعليم

 

 

 نظم الكتاب

 

 مفردات
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الصورة ادلوضوا 

 تدريبات

 

 

 سبرينات اؼبستول الثاسل، جزء الثالث اإلختتاـ ترتكب على 
:  عرضو كما يلىك.  ترصبة اغبياةك قائمة اؼبراجع،

 عرض جزء اإلختتام 4.3اجلدول 
الصورة ادلوضوا 

سبرينات 
اؼبستول 

 الثاسل
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 قائمة اؼبراجع

 

 ترصبة اغبياة

 
 

 منهاج اؼبباحثة  .ب 
 ىذا الكتاب منهاج التعليم اغبثٌي ُب ت الباحثة ُبإستخدـ

. مباحثتهم ثطثة العناصر
 نظم الكتاب (1

 يتقٌدـ ُب كل باب لكي  ُب ىذه اؼبباحثالكتابنظم 
 . يعرؼ نظم من كل مفردات اليت يشرحالقارئ

 اؼبفردات (2
اؼبفردات َب ىذه اؼبباحثة ىى اؼبفردة تشتمل َب كل 

 .الباب
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 التدريبات (3
التدريبات َب ىذه اؼبباحثة لتعليم فرديٌة الططب، أٌما 

 اإلجابة الصحيحة، سبأل الٌنص الفراغة ك اختارتدريبات 
 .غًنىا

 :كعرضو كما يلى
 منهاج ادلباحثة 4.4اجلدول 

 الصورة ادلوضوا
 نظم الكتاب

 
 

 
 اؼبفردات
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 الصورة ادلوضوا
 التدريبات

 

 
 

  اخلرباءاستجاب .2
  و ادلواّد ادلدراسّيةاللغة العربيةاستجاب خبري  .أ 

اعطت الباحثة ىذا الكتاب اؼبدرسٌي اذل خبًن اللغة العربية ك 
 رزؽ ايليانا مصلحة اؼباجستًن ك عنده ىذا يعىن األستاذةاؼبٌواد اؼبدارسٌية 

. الكتاب الئق َب استخدامو بالتنقيح َب ؿبتويات اؼبٌواد اللغة العربية
 4 من 3,4كىناؾ ىذا الكتاب الئق َب استخدامو بالتنقيح قيمتو  

  :ك من تصليحو ىو (85%)
 اف ذبعل كلمة بشكل الكامل (أ 
 الصوردقة إختيار  (ب 
 كفق اؼبادة على النظم (ج 
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 4.5جدول 
األستاذة رزق  عند  و ادلواّد الدراسّيةاللغة العربيةاستجاب خبري 

 ايليانا مصلحة ادلاجستري
 قيمة مؤشر رقم

 جبانب مواٌد الدراسٌية
 4 االمتثاؿ ألىداؼ التعلم 1
 4 االمتثاؿ الحتياجات اؼبتعلمٌن 2
 4 مطابقة ؿبتول اؼبادة حسب العنواف 3
 3 مطابقة التمرين مع اؼبادة 4
 3 للمادة (التغطية)دقة اؼبادة  5
 4 التوافق مع القيم كاألخطؽ كاالجتماعية 6
 3 تطابق اؼبواد مع آخر التطورات 7
 4 مطابقة اؼبادة مع اغبياة اليومية 8
 3 اعداد التمرينات كفاءة 9

 4 فوائد الكتب اؼبدرسية لتسهيل التعلم 10
تسهل الكتب اؼبدرسية على اؼبتعلمٌن  11

 ربقيق أىداؼ التعلم
3 

 3 الكتب اؼبدرسية ربفز نشاط اؼبتعلم 12
تتيح الكتب اؼبدرسية للمتعلمٌن فرصة  13

 التعلم بشكل مستقل
4 

 3 تسهيل اؼبتعلمٌن ُب إتقاف اؼبواد 14
ربفز الكتب اؼبدرسية تفاعل اؼبتعلمٌن كبو  15

 اللغة العربية
3 
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 قيمة مؤشر رقم
الكتاب اؼبدرسٌي يلغي االنطباع اؼبشبع  16

 لتعلم اللغة العربية
3 

الركح )تنمية موقف إهبايب من اؼبتعلمٌن  17
 (.الرياضية ، صادقة ، إخل

3 

 جبانب اللغوية
 3 سهل القراءة 18
 4 كضوح اؼبعلومات 19
توافق الكتابة مع قواعد الكتابة العربية  20

 كاإلندكنيسية
3 

 3 إف استخداـ اللغة متماسك 21
 4 عرض منتظم 22
 3 اللغة اؼبستخدمة ىي سهلة الفهم 23
 3 استخداـ اللغة االفرتاضية 24
 4 اختيار الكلمة الصحيحة 25
يتطابق طوؿ اعبملة مع مستول فهم  26

 الططب
3 

 3 ذبنب استخداـ اعبمل السلبية 27
 3 (التحفيز كاالستجابة)التفاعل  28
 4 اكتماؿ اؼبعلومات 29

 98 عدد

 ادلعّدل
3,4(85%) 

 جيد جدا
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  استجاب خبري تصميم و وسائل التعليم األول .ب 

أعطت الباحثة ىذه الكتاب اؼبدرسى إذل خبًن تصميم ك 
ك . خرباء كسائل التعليمسيف العارؼ كسائل التعلم عند استاذ 

 من 4,05عندىا ىذا الكتاب الئق ُب إستخدامو بالتنقيح ك قيمتها 
 :ك من تصليحها ىي (81%)   5
 لوف الصحائف دل يظهر (أ 
  كفق من موقف األكذل من الدرس (ب 
 دقة كتابة خط اؼبوادقليل  (ج 
 اف ذبعل احملفوضات متنوعة ُب كل باب (د 

 4.6جدول 
عند  استجاب اخلبري جبانب وسائل التعليم اللغة العربية و تصميم

 استاذ شيف األريف

القيمة  جانب رقم 
 تصميمجبانب اؿ

 1 تصميم الغطؼ 4

4 

تقدصل الكفاءات اليت هبب على الططب 
 2 ربقيقها

 3 يعرض جدكؿ احملتويات 5

 4 يقدـ الببليوغرافيا 4

 5 عرض متسق للمادة 4

 6 عرض متسق للتمرين 4

 7 االستخداـ اؼبتسق للمساحات ككتابة اؼبواد 5
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القيمة  جانب رقم 

 8 دقة الكتابة تكمن 4

 9 دقة كتابة خط اؼبواد 4

 10 كضوح الطباعة 5

 11 مطابقة إرشادات استخداـ الكتاب اؼبدرسي 4

 

 12 مطابقة إرشادات اغبركؼ العربية

 13 مطءمة شكل مادة الكتاب اؼبدرسي 4

 كسائل التعليمجبانب 

 14 دقة اختيار ألواف الغطؼ 5

 15 تغطية مثًنة لطىتماـ 4

 16 مطءمة اللوف ُب كل فصل 4

4 
 17 دقة إختيار اللوف البطن باؼبادة

4 
 18 ضبط مكانة التوضيح للصورة

4 
 19 ضبط إختيار اللوف التوضيح للصورة

4 

القدرة على توضيح الصور ؼبساعدة 
 20 الططب على فهمها

5 

القدرة على توضيح الصورة عبذب انتباه 
 21 الططب

85 
 عدد

( ,054) 

81% 
 المعدّل

 ممتاز
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  الثاىنوسائل التعليم  تصميم واستجاب خبري .ج 

اعطت الباحثة ىذا الكتاب اؼبدرسٌي اذل خبًن كسائل التعليم  
ك عندىا ىذا الكتاب الئق ُب . خرباء كسائل التعليمسيف العارؼ 

ك من تصليحها  (%88) 5 من  4,4إستخدامو بالتنقيح ك قيمتها
ىي هبب أف تقدصل كرقة اإلجابة لكل سبرينات مشكلة على كرقة 

 .اػباصة
 4.7جدول 

عند  استجاب اخلبري جبانب وسائل التعليم اللغة العربية و تصميم
استاذ شيف األريف 

القيمة  جانب رقم 
 تصميمجبانب اؿ

 1 تصميم الغطؼ 5

3 
تقدصل الكفاءات اليت هبب على الططب 

 2 ربقيقها

 3 يعرض جدكؿ احملتويات 4

 4 يقدـ الببليوغرافيا 4

 5 عرض متسق للمادة 5

 6 عرض متسق للتمرين 5

 7 االستخداـ اؼبتسق للمساحات ككتابة اؼبواد 3

 8 دقة الكتابة تكمن 4

 9 دقة كتابة خط اؼبواد 4

 10 كضوح الطباعة 5
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القيمة  جانب رقم 
 11 مطابقة إرشادات استخداـ الكتاب اؼبدرسي 4

 12 مطابقة إرشادات اغبركؼ العربية 4

 13 مطءمة شكل مادة الكتاب اؼبدرسي 5

 كسائل التعليمجبانب 

 14 دقة اختيار ألواف الغطؼ 5

 15 تغطية مثًنة لطىتماـ 5

 16 مطءمة اللوف ُب كل فصل 4

 17 دقة إختيار اللوف البطن باؼبادة 4

 18 ضبط مكانة التوضيح للصورة 5

 19 ضبط إختيار اللوف التوضيح للصورة 5

4 
القدرة على توضيح الصور ؼبساعدة الططب 

 20 على فهمها

5 
القدرة على توضيح الصورة عبذب انتباه 

 21 الططب

 عدد 92

(4,4) 

88% 
 المعدّل

 ممتاز

 (Post-test)واإلمتحان  البعدّي  (Pre-test)نتائج اإلمتحان  القبلّي  .3
شبانية  اإلمتحاف  القبلٌي ك اإلمتحاف  البعدٌم اذل ةالباحثت اعط

كاإلمتحاف  القبلٌي يتم ذلك قبل أف يبدأ الططٌبفي التعليم . الب الطعشر
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أما بالنسبة للقيم الّت ًب اغبصوؿ عليها من ىذا . بإستخداـ كتاب مطٌور
 : اإلمتحاف  القبلي فيمكن رؤكيتها ُب اعبدكؿ التارل

 كمال
 منرة بالطط قيمة

 كامل  كاملغري
 √ 

 
 1 ؿبمد احساف نور خالص 38

 2 فًنا إيندرييانا 86 √  
√ 

 
 3 ايلي ايرماكاٌب 46

√ 
 

 4 كحي إيكي كوسوما كارداشل 50
√ 

 
 5 نور اليل الفطرة 65

 
 6 ميلة ألسفة 78  √

√ 
 

 7 انتيكاچأزرنا كيدم  62

 
 8 يطكدييا فراتيوم چأزرنا 78 √

√ 
 

 9 تيارا رمضاشل 52
√ 

 
 10 رزقي راىايو سافوترم 65

 
 11 ناشيا انينديا فريسيط 76 √

√ 
 

 12 ؿبمد عزيز أرياديي 50
√ 

 
 13 ؿبمد جعفر صديق 42

√ 
 

 14 ديفا 56
√ 

 
 15 نوفيتا يونيتا 60

√ 
 

 16 توفق رياف فراتاما 46
√ 

 
 17 الفرك ديستا رزؽ رمضاشل 46

 
 18 فاتٌن ادكية 76 √

 عدد 1072 5 13
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 كمال
 منرة بالطط قيمة

 كامل  كاملغري
  

 اؼبعدؿ 59,56
 

أما بنسبة نتائج الططٌبفي اإلمتحاف  القبلي القيمة اليت ًب اغبصوؿ 
أف الطٌطب الّت  (KKM)أما بالنسبة للمواصفات. 59,56عليها ىي 
ىذا يبكن أف يرل أٌف فهمهم .  نفسا13 نفسا ك ليس كماؿ 5كماؿ ىي 

 .ُب اؼبادة اللغة العربية ىي قليل جدا
بعد أف ًب تدريس كتاب اليت تصميما ٍب فعلت اإلمتحاف  البعدٌم 

أما بالنسبة للقيم الّت . مع الغرض ؼبعرفة تغيًن الططٌبفي اؼبادة اللغة العربية
 :ًب اغبصوؿ عليها ُب اإلمتحاف  البعدٌم فيمكن رؤكيتها ُب اعبدكؿ التارل

 كمال
 منرة البالط قيمة

 كامل  كاملغري
 1 ؿبمد احساف نور خالص 78 √  
 2 فًنا إيندرييانا 100 √  
 3 ايلي ايرماكاٌب 82 √  
 4 كحي إيكي كوسوما كارداشل 96 √  
 5 نور اليل الفطرة 76 √  
 6 ميلة ألسفة 88 √  
 7 انتيكاچأزرنا كيدم  100 √  
 8 يطكدييا فراتيوم چأزرنا 98 √  
 9 تيارا رمضاشل 76 √  
 10 رزقي راىايو سافوترم 88 √  
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 كمال
 منرة البالط قيمة

 كامل  كاملغري
 11 ناشيا انينديا فريسيط 90 √  
 12 ؿبمد عزيز أرياديي 76 √  
 13 ؿبمد جعفر صديق 89 √  
 14 ديفا 98 √  
 15 نوفيتا يونيتا 78 √  
 16 توفق رياف فراتاما 76 √  
√  

 
 17 الفرك ديستا رزؽ رمضاشل 68

 18 فاتٌن ادكية 80 √  
 عدد 1537 17 1

  
 اؼبعٌدؿ 85,39

 

أما بنسبة نتائج الططٌبفي اإلمتحاف  البعدٌم القيمة اليت ًب اغبصوؿ 
أف الطٌطب الّت  (KKM)أما بالنسبة للمواصفات. 3985,عليها ىي 
ك ىذا يشرح أٌف فهمهم ُب .  نفسا1 نفسا ك ليس كماؿ 17كماؿ ىي 

 .اؼبادة اللغة العربية ىي جٌيدا
 

  البياناتحتليل .4
 ربليل البيانات من التجربة ةتقٌدـ الباحث اآلتيةبقدر اذل البيانات 

الفرديٌة، كالتجربة الفرقتٌية، ك التجربة اؼبيدانٌية، ك تقييم خبًن اللغة العربٌية ك 
يتم ربليل . اؼبٌواد الدراسٌية، كخبًن كسائل التعليم ك تصميم الكتاب اؼبدرسيٌ 

البيانات من خطؿ ذبميع البيانات، اك كصف، اك كصف البيانات ُب شكل 
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ًب . سرديات، كجدكاؿ، اك رسـو بيانية، كاستنتاج البيانات ُب شكل عبارات
ربليل البيانات الكمية اليت ًب اغبصوؿ عليها من خطؿ اإلحصاءات 

يشًن .  لتحديد جودة اؼبنتج5الوصفية ٍب ربويلها إذل بيانات نوعية دبقياس 
التحويل الذل ًب إجراؤه إذل بيانات نوعية إذل صيغة التحويل اؼبقرتحة من 

: قبل إيكو ؼ كيدييوكو على النحو التارل
 معيري متوسط النتيجة رقم
1 <X4،2 فبتاز 
2 3،4< X≤4،2 جٌيد جدا 
3 2،6<X≤ 3،4 جيد 
4 1،8<X≤ 2،6 مقبوؿ 
5 X≤ 1،8 ناقص 

 
 استجاب الططب .أ 

 استجاب الططب بعد التجربة الفردية (1
 الططب ُب 3اٌدت الباحثة التجربة الفردية عند 

 بالكتاب اللغة العربيةك عملية ذبرهبا ىي بتعليم اؼبادة . اؼبواجهات
جدكؿ التجربة .اؼبدرسى اؼبطور ٍب اٌدت الباحثة اؼبقابلة بعدىا

ك من ىذا التجربة نعرؼ أهنم . الفردية كمكتوب ُب اؼبلحق
هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدرسى ألنو يستطيع اف يدفع الططب ُب 

 :ك من نصائحهم كما يلى. التعلم
 أقل من شكل الكلمة  (أ 
 كتابة نظم الكتاب إهباـ (ب 

                                                           
 .238.)فوستاكا فالجار: يوكياكرتا(. Evaluasi program pembelajaran. 2010.  ويديوكو، أيكو فوترو



71 
 

 

  نتائج الكتاب عند اعبربة الفردية4.8اعبدكؿ 

 عدد اؼبعدؿ معيًن
 الطالبات

 مبرة
3 2 1 

 1 3 4 4 11 3.7 جيد  
 2 5 5 3 13 4.3  فبتاز 
 3 3 3 4 10 3.3 جيد  
 4 4 4 5 13 4.3  فبتاز
 5 2 5 3 10 3.3  جيد
 6 2 3 4 9 3  جيد

 7 2 4 5 11 3.7 جيد جدا 
 8 3 4 3 10 3.3  جيد

 9 3 5 4 12 4 جيد جدا
 10 4 5 3 12 4  جيد جدا

 11 5 4 4 13 4.3  فبتاز
 12 2 3 4 9 3  جيد
 13 4 5 4 13 4.3 فبتاز 
 14 5 5 4 14 4.7 فبتاز 
 15 3 3 3 9 3 جيد  
 16 5 5 4 14 4.7 فبتاز

 17 5 4 3 11 3.7 جيد جدا

 عدد 194 64.6 جيد جدا
 اؼبعدؿ 3,8
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 عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند فرديٌةنتائج التجربة اؿ
، من تقييم اإلستبياف يبكن %76 (3,8) اؼبستجيبٌن جٌيد بقيمة

مطحظة أف الططٌبيستخدموف من خطؿ كجود ىذه الكتاب 
 .اؼبدرسي، كثبت أزل استمتعوا بقراءة كذراسة ىذا الكتاب

 إستجاب الططب بعد التجربة الفيئية (2
ادت الباحثة التجربة الفيئية عند اربعة الفرقة تتكوف على 

ك عملية ذبرهبا ىي بتعليم اؼبادة اللغة العربية . ُب اؼبواجهتاف  3-6
جدكؿ . بالكتاب اؼبدرسى اؼبطور ٍب اٌدت الباحثة اؼبقابلة بعدىا

ك من ىذا التجربة نعرؼ أهنم . التجربة الفردية كمكتوب ُب اؼبلحق
هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدرسى ألنو يستطيع أف يدفع الططب ُب 

 :ك من نصائحهم كما يلى. التعلم
 اضافة جاذبية عبذب انتباه (أ 
  كاف السؤاؿ ليس اعبواب (ب 

  نتائج الكتاب عند التجربة الفيئية 4.9اعبدكؿ

 عدد اؼبعدؿ معيًن
 الطالبات

 مبرة
6 5 4 3 2 1 

 1 4 3 3 4 4 4 22 3.7 جيد جدا
 2 3 2 5 4 5 5 24 4 جيد جدا
 3 4 4 3 4 3 4 22 3.7 جيد جدا

 4 5 4 4 5 4 5 27 4.5 فبتاز
 5 3 4 2 4 5 5 23 3.8 جيد جدا
 6 4 4 2 4 3 5 22 3.7 جيد جدا
 7 5 2 2 4 4 5 22 3.7 جيد جدا
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 عدد اؼبعدؿ معيًن
 الطالبات

 مبرة
6 5 4 3 2 1 

 8 3 3 3 5 4 5 23 3.8 جيد جدا
 9 4 3 3 4 5 5 24 4 جيد جدا
 10 3 3 4 4 5 5 24 4 جيد جد
 11 4 3 5 4 4 4 24 4 جيد جدا
 12 4 3 2 5 3 4 21 3.5 جيد جدا

 13 4 4 4 5 5 4 26 4.3 فبتاز
 14 4 4 5 4 5 5 27 4.5 فبتاز

 15 3 5 3 4 3 5 23 3.8 جيد جدا
 16 4 2 5 5 5 4 25 4.2 فبتاز
 17 3 5 5 4 4 5 26 4.3 فبتاز

 جيد جدا
 عدد 405 67.5
 اؼبعدؿ 3.97

 عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند الفيئيةنتائج التجربة 
، من تقييم اإلستبياف (3,97)%79,4  بقيمةفبتازاؼبستجيبٌن 

يبكن مطحظة أف الططٌبيستخدموف من خطؿ كجود ىذه الكتاب 
 .اؼبدرسي، كثبت أزل استمتعوا بقراءة كذراسة ىذا الكتاب

 
 

 إستجاب الططب بعد التجربة ادليدانية (3
ادت الباحثة التجربة الفيئية عند اربعة الفرقة تتكوف على 

ك عملية ذبرهبا ىي بتعليم اؼبادة اللغة العربية . ُب اؼبواجهتاف 18
جدكؿ . بالكتاب اؼبدرسى اؼبطور ٍب اٌدت الباحثة اؼبقابلة بعدىا
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ك من ىذا التجربة نعرؼ أهنم . التجربة الفردية كمكتوب ُب اؼبلحق
هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدرسى ألنو يستطيع أف يدفع الططب ُب 

 . التعلم
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  نتائج الططب بعد التجربة اؼبيدانية4.10اعبدكاؿ
 مبرة الطالبات عدد اؼبعدؿ معيًن

 1 4 5 4 3 3 4 5 2 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 70 3.9 جيد جدا  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 2 5 5 4 4 2 5 5 2 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 77 4.3 فبتاز
 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 79 4.4 فبتاز
 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 78 4.3 فبتاز

 5 5 5 4 3 4 5 4 2 5 4 5 4 3 4 2 5 5 5 74 4.1 جيد جدا
 6 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 3 4 77 4.3 فبتاز

 7 4 5 3 3 2 4 5 2 3 4 4 5 5 3 2 5 4 5 68 3.8 جيد جدا
 8 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 78 4.3 فبتاز

 9 4 4 4 3 3 5 5 2 5 4 3 4 4 5 3 5 5 5 73 4.1 جيد جدا
 10 5 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 79 4.4 فبتاز
 11 5 5 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 78 4.3 فبتاز

 12 4 5 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 2 4 3 5 74 4.1 جيد جدا
 13 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 79 4.4 فبتاز
 14 5 5 4 3 4 4 5 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 78 4.3 فبتاز
 15 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 5 3 4 76 4.2 فبتاز
 16 5 5 4 4 2 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 79 4.4 فبتاز
 17 5 5 4 3 5 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 79 4.4 فبتاز
 عدد 1296 72 فبتاز

 اؼبعدؿ 4.2

69 
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 عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبيدنيةنتائج التجربة 
، من تقييم اإلستبياف يبكن (4,2)%84  بقيمةفبتازاؼبستجيبٌن 

مطحظة أف الططٌبيستخدموف من خطؿ كجود ىذه الكتاب 
 .اؼبدرسي، كثبت أزل استمتعوا بقراءة كذراسة ىذا الكتاب

 من تقييم اخلرباءحتليل البيانات  .أ 
عند خبًن اللغويٌة ك اؼبٌواد الدراسٌية، بعد تقييم الكتاب الدراسى 

ك خبًن تصميم الكتاب اؼبدرسٌي، ك خبًن كسائل تعليم اللغة العربٌية 
: فتحٌصل خطصة التقييم كمايلى

 خطصة التقييم عند اػبرباء (%) نتائج نسبة مئوية 4.11اعبدكؿ 
القيمة الطبقة اجلانب اسم اخلرباء 
رزؽ ايليانا مصلحة 

 اؼباجستًن
اللغويٌة ك اؼبٌواد 

الٌدراسٌية 
جيد 
 جدا

3,4 

كسائل تصميم  اؼباجستًن شيف العارؼ
 4،4 فبتازتعليم اللغة العربٌية 

جيد ادلعّدل 
 جدا

3,9 
(78%) 

 
 تنقيح النتاج .أ 

إستخدمت الباحثة تنقيح العادل َب صبع البيانات ليكوف اإلنتاج 
ىبتار َب ىذه . التطويرٌم قد إستوَب الصطحٌية من جانب اإلطار النظرمٌ 

اللغويٌة ك اؼبٌواد اػبطوة أربع العادل اللذين يراجعوف كهبرٌبوف عن العادل 
 الذل اللغويٌة ك اؼبٌواد الٌدراسٌيةأٌما عادل . ، تصميم كسائل التعليمالٌدراسٌية

 ، رزؽ ايليانا مصلحة اؼباجستًنيراجع الكتاب اؼبدرسٌي ىو األستاذة 



68 
 

 

 ىو األستاذ كسائل تعليم اللغة العربٌيةكعادل الذل يراجع عن تصميم 
 :كأٌما عرض التنقيح كما يلى. ، اؼباجستًنشيف العارؼ

 تنقيح بعد تصيديقا ػبرباء .1
 اللغويٌة ك اؼبٌواد الٌدراسٌيةتنقيح عند عند خبًن  . أ

  اف يركم كتابة ُب اإلرشاد إلستخداـ الكتب   (1
 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 كتابة نظم الكتب ليظهر باػبط األخر (2

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 كسائل تعليم اللغة العربٌيةتنقيح عند  . ب
ًب تصميم الكتاب أقل جاذبية، ك ليس مناسا ألىداؼ  (1

 التعلم
 بعد التنقيح قبل التنقيح

  
بدؿ ُب كلمة الدليل اذل كلمة األخرل ك بأف ذبعل  (2

 احملفوضات ُب كل باب متنوعة
 بعد التنقيح قبل التنقيح

 الباب األكؿ

  
 الباب الثاسل
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 ليس األبيض, تبدؿ اللوف الصفحة أكضح (3

 بعد التنقيح قبل التنقيح
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

 
اػبطصة ىذا البحث ىو نتائج . االقرتاحاتاإلختتاـ ترتكب على اػبطصة ك 

 اذل مؤسسة لتحٌسن كيفٌية الرتبٌية االقرتاحاتك اعطت . البحث الّت ذبيب أسئلة البحث
 .بالبحث كهذا البحث التطويرلٌ 

 اخلطصة﴿أ﴾ 
 : بقدر اذل البيانات ك التحليل تأخذ الباحثة اػبطصة كما يلى

 فبتاز من الكتاب اؼبدرسٌي ؼبادة كسائل تعليم اللغة العربٌيةاٌف التصميم  .1
 مفتاح اؽبدل  الٌدينية األكلٌيةالقواعد للططب اؼبستول الثالث دبدرسة

مبوذج الكتاب باىتماـ اذل  (أ)، فولوسارم جانبوف فونوركغو 
مواصفات الكتاب اؼبدرسٌي اؼبثارٌل للططب بعرض اؼبٌواد السهلة لفهم 

ىذا الكتاب اؼبدرسٌي وبتول على ثطثة  (ب)مٌواد اللغة العربية، 
على جلدة الكتاب، ك كليمات األجزاء، جزء األٌكؿ مقٌدمة ترتكب 

 جزء الثاسل. الكاتبة، ك إرشاد استخداـ الكتاب، ك ؿبتويات الكتاب
 .اؼبفرداة، ك التدريبات,  ربليل التعليم، نظم الكتاب ترتكب علىاؼباٌدة

التمرينات، قائمة اؼبراجع، ك ترصبة جزء الثالث اإلختتاـ ترتكب على 
 ربليل ترتكب علىالنهاج الباحثة ىذ الكتاب اؼبدرسٌي  (ج) ,اغبياة

ىذا الكتاب  (د)، اؼبفرداة، ك التدريبات, التعليم، نظم الكتاب
الكتاب ك  اؼبدرسٌي يصنع جبوانب الئق الكتاب اؼبدرسٌي ىو عرض

 فن الرسم البياشلٌ اؼبٌواد، ك ز اؼبواد، ك اؼبنفعة، ك اللغويٌة، ك الئق
 .بالعرض لو اعبٌذابة ك مناسب دبنهاج الدراسٌي مدرسة الدينية
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 بقيمة فبتازعرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن ف التجربة  نتائجمن  .2
 مع التفاصل من نتائج التجربة الفردٌم عرؼ اٌف قيمة الكتاب 84%

ك من نتائج التجربة الفيئية  (%76)عند اؼبستجيبٌن جيد جدا بقيمة 
%( 79,4)عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن جيد جدا بقيمة 

ك من نتائج اؼبيدانية عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجيبٌن فبتاز 
 ك .ك صبيع اؼبستجيبٌن هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدرسى. (%84)بقيمة 

منهم يتكلوف اٌف الكتاب اؼبدرسٌي % 50عرؼ ف التجربة  نتائجمن
 جيدمنهم يتكٌلموف اٌف الكتاب اؼبدرسٌي  % 44  الستخداـ، كفبتاز
 جيدمنهم يتكٌلموف اٌف الكتاب اؼبدرسٌي  % 8,6, الستخداـجدا 

ك لكن احتاج اذل التنقيح َب استخداـ االمثلة، ك . الستخداـ
 .التدريبات، ك قياس الكتاب، ك إعطاء اغبركة َب كٌل اخًن َب األمثلة

 ىذا الكتاب اؼبدرسى جٌيدفٌعالٌية ك بنتائج  اإلمتحاف القبلٌي عرؼ اٌف 
ك  اإلمتحاف البعدل عرؼ ( 59,56)اللغة العربية بالقيمة َب تعٌلم 

اللغة العربية بالقيمة َب تعٌلم جدا  ىذا الكتاب اؼبدرسى جٌيدفٌعالٌية اٌف 
 القبلٌي ك نتيجة اإلمتحاف ائج توجد الفرؽ بٌن نتك(85,39)

 ك . البعدٌم باحواؿ قبل استخداـ الكتاب اؼبدرسٌي ك بعدىااإلمتحاف
ك  %( 78)3,9بقيمة فبتاز الكتاب اؼبدرسٌي    ىذاقيمة  عند اػبرباء

لكن الكتاب وبتاج اذل التنقيح ك اٌدت الباحثة التنقيح بنسبة اذل 
 . اءنصائح ك تصحيح اػبرب

االقرتاحات ﴾ ب﴿
 : بقدر اذل نتائج البحث اآلتيةاقرتاحاتتقٌدـ الباحثة 
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كاف انواع ادكات التعليم َب تعليم القواعد كثًنة ك يبكن للطالبات اف  .1
يطٌوركف ادكات التعليم كالكتاب الدراسٌي، ك اؼبعجم ليسٌهل تقدصل اؼبٌواد 

 .الدراسٌية
ادت الباحثة ىذا البحث َب خطوة ذبربة النتاج، ك يبكن للباحثة اآلخر  .2

 .ليستمر ىذا البحث اذل خطوة اآلخًن ليكٌمل كيفٌية النتاج
يستطيع اذل الططب ك احملاضر اف يستخدـ ىذا الكتاب اؼبدرسٌي َب تعليم  .3

 .القواعد العمريطى باىداؼ ليسٌهل فهم اؼبٌواد ك للتعٌلم الفردٌم لطٌطب 
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 2005.. دار الثقافة للنشر كالتوزيع: القاىرة. تعليم اللغة العربية .رسطف، مصطفى
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