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 الملّخص
" صباح اللغة"مادة تعليم اؼبفردات لربنامج  تصميم. "2019. سفريانتي

لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
. الببح العلممٌ " 2019-2018فونوركغو السنة الدراسيٌة 

كٌلية علمـو الرتبٌية كالتعليم قسم اللغة العربٌية باعبامعة 
اؼبشرؼ ؿبمد نصر ا . اإلسالمية اغبكومية فونوركغو

 .اؼباجستًن
 .، المفرداتالمادة التعلميةتطوير، : الكلمة األساسّية

إف تعليم اؼبفردات أمر ضركرم ألهنا عنصر من عناصر اللغة 
كجدت الباحثة مشكالت تعليمها يف معهد أكذل األبصار . العربية

باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو، كىم أف اؼبادة اؼبستذدمة دل 
انطالقا فبا . تساعد اؼبدرسٌن كالطلبة ىف ربقيق أىداؼ تعليم اؼبفردات

اؼبواد التعليمية تقـو على دكر مهم يف مساعدة ربقيق اىداؼ ، سبق
التعليم كأنبية القياـ بتبليل اؼبشكالت كاالحتياجات السابقة فقامت 

تطوير مادة تعليم اؼبفردات لربنامج "الباحثة بالببح ربت اؼبوضوع 
حبح العلمم ك تطويرم يف معهد أكذل )لطلبة معهد اعبامعة " صباح اللغة"

 .األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو
تصميم مادة اؼبفردات كيف (1)اٌما أسلة ىذا الببح ىم 

لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة " صباح اللغة"لربنامج 



 
 

 

اؼبفردات مادة تصميم كيف فعالية ( 2)اإلسالمية اغبكومية فونورككو ؟ 
لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة " صباح اللغة"لربنامج 

 اإلسالمية اغبكومية فونورككو ؟
 Researc and )استذدمت الباحثة مددل الببح التطويرمٌ 

Delelopment) كالسعى غبٌل اؼبشكالت ىف الرتبٌية كمبوذج ىذا الببح 
ثبت ىذا النموذج   (Barg and Gall)التطويرٌم اجرائٌى كصفٌم عند

اٌما العٌينة يف . دطوات عاٌمة ليبصل النتاج كدكرات الببح التطويرمٌ 
صباح "يف نرنامج  (أ  )ىذا الببح ىم ست كعشركف طالبة يف الفصل 

كربليل . معهد أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو" اللغة
البيانات اؼبستذدـ يف ىذا الببح التطويرٌم على قسمٌن نبا ربليل 

 Miles)ربليل الكيفٌم بالتبليل التفاعلم عند . الكيفٌم ك ربليالؿ الكمىٌ 

Huberman)لتبليل التجربة القبلم (Test-T)  ك التجربة البعدٌم(Pre-

Test).  
بناء على البيانات كالتبليل تأدد الباحثة اػبالصة اٌف التصميم 

لطلبة معهد " صباح اللغة"من الكتاب اؼبدرسى اؼبادة اؼبفردات لربنامج 
اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوركغو ىم دببدأ 

صباح "إف دطواط تصميم مادة تعليم اؼبفردات لربنامج : أساسى آتية
دبعهد أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو ىم " اللغة

ربديد اؼبشكالت كاألحتياجات، كصبع العلومات كأسس تصميم اؼبادة، 
كتصميم إطار تعليم اؼبفردات، كتصميم ىيكل كتابة مادة تعليم اؼبفردات، 



 
 

 

كادتيار اؼبوضوعات كترتيبها، كتصميم اتول كالتدريبات، كتصميم 
كإف اؼبواصفات من اؼبادة اؼبطورة ىم اؽبدؼ األقصى من . إدراج الكتاب

اؼبادة اؼبطورة ىم قدرتو الطلبة علم استذداـ اؼبفردات يف الكالـ شفاىيا 
ككتابيا، كبدأت اؼبادة بالستماع اؼبفردات مث نطقها مث قرئتها مث كتابتها مث 
كضعها يف اعبملة مث استذدمها يف اغبوار، كيف ىذه اؼبادة مثًنة ؼبساعدة 
الطلبة يف ربقيق أىداؼ تعليم اؼبفردات، كموضوعات ىذه اؼبادة متقربة 
بالبيئة اليت يعيش فيها الطلبة، ك مادة تعليم اؼبفردات يتكوف من ثالثة 

 .أقساـ، ىم اؼبفردات اإلظبية، كاؼبفردات الفعلية، كاغبوار
من نتائج التجربة عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجبٌن جٌيد 

، مع التفاصل من نتائج التجربة الفرديٌة عرؼ أٌف (%80)جٌدا بقيمة 
، من نتائج التجربة (%75)قيمة الكتاب عند اؼبستجبٌن جٌيد بقيمة 

، من (%77)الفيئٌية عرؼ أٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجبٌن جٌيد بقيمة 
نتائج التجربة اؼبيدانٌية عرؼ أٌف قيمة الكتاب عند اؼبستجبٌن جٌيد جٌدا 

ك صبيع اؼبستجبٌن هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدرسى، كمنهم . (%80)بقيمة 
يتكٌلموف أٌف الكتاب جٌيد جٌدا ليستذدـ يف تعليم  (%20) طالبات 6

يتكٌلموف أٌف الكتاب اعبٌيد  (%67) طالبة 26اؼبفردات، كمنهم 
ليستذدـ يف تعليم اؼبفردات، كال أحد الطالب يتكٌلموف أٌف الكتاب غًن 

كمعتدؿ قياس إلستجابة الطلبة ىم . اعبٌيد ليستذدـ يف تعليم اؼبفردات
 ".جٌدا جٌيد "الطلبة عند الكتاب قيمة حٌح %( 2.91 )5 من 4،056



 
 

 

، ألهنا باللغة لفهم سهلة  اؼبستذدمةاألمثلةكلكن احتاج اذل التنقيح 
 الصورة، احسن بزيادة التدريبات يقٌدـ ألنٌو يرـب ال جٌيد الكتاب البسيط،
فلذلك   tt =2،06 ك to =92،15، %5ىف درجة اؼبغزل  .كل اؼبواد

to > tt ك ، Ho مردكد ك Ha10ك ىف درجة اؼبغزل   . مقبوؿ% ،
to =92،15 ك tt =2،79   فلذلكto > tt ك ، Ho مردكد ك Ha 

الٌف توجد الفرؽ بٌن نتائج الفبص القبلٌم ك نتائج الفبص  .مقبوؿ
البعدٌم باحواؿ قبل استذداـ الكتاب الدراسٌم ك بعدىا، فتشًن فٌعالٌية 

 كتوجد الفرؽ بٌن نتائج .اؼبفرداتالكتاب الدراسٌم جٌيد جٌدا ىف تعٌلم 
اإلدتبار القبلٌم ك نتيجة اإلدتبار البعدٌم باحواؿ استذدـ الكتاب 

كعند اػبرباء قيمة ىذا الكتاب اؼبدارسٌم جٌيد جٌدا . اؼبدارسٌم ك بعدىا
كلكن وبتاج الكتاب اذل التنقيح ك اٌدت الباحثة التنقيح % .759بقيمة 

 .بنسبة اذل نصائح كتصبيح اػبرباء
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 الباب األّول
 المقدمة

 خلفية البحث  ﴾أ﴿
إف تعليم اؼبفردات مطاب اساسم من مطالب 

كحقيق . تعلم اللغة العربية كشرط من الشركط إجابتها
اللغة ؾبموعة من اؼبفردات حح ال يبكن الناس معرفة 

كاف قدر استيعاب . اللغة قبل معرفة معاين اؼبفردات منها
الطالب يف اؼبفرجات الكثًنة يسهلهم يف تعلم اللغة 

 أف تعلم اؼبفردات أمر  علىكىذه األىية تدؿ. العربية
ضركرم ألهنا عنصر من عناصر اللغة اؼبستذدمة يف تعليم 

 .اللغة العربية
ليست القضية يف "قاؿ رشدم أضبد طعيمة 

تعليم اؼبفردات أف يتعلم الطالب نطق اؼبفردات كفهم 
معانيها كمعرفة اإلشتقاؽ منها ككصفها يف الرتكيب لغوم 

 معايًن الكفاءة يف تعليم اؼبفردات ىو أف فبل إ، صبيح

                                                           

تعليم اللغة العربية لغًن ناطقٌن هبا منهجو ك ،  رشدم أضبد طعيمة
. ١٩٤، (الرباط: اؼبنثورات اؼبنظمة اإلسالمية للرتبوية ك العلـو ك الثقافة) أساليبها
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يكوف الطالب على ىذا كلو باإلضافة إرل شمء ال يقل 
أال كىو قدرتو علر أف يستذدـ ، عن  ىذا كلو أنبية

 ".الكلمة اؼبناسبة يف اؼبكاف اؼبناسب
كاف معهد أكرل األبصار اإلسالمية اغبكومية 

فونورككو جاكل الشرقية أحد من معاىد اعبامعات 
اإلسالمية اغبكومية يف إندكنسيا الذم قاـ بربنامج تعليم 

: منها، ىناؾ أربعة برامج تعليم اللغة العربية. اللغة العربية
، كبرنامج تعليم اللغة العربية، برنامج تعليم القرآف الكرًن

كبرنامج تعليم الكتب الرتاث " صباح اللغة"كبرنامج 
" صباح اللغة"كركز الباحثة حبثها يف كبرنامج . اإلسالمم

 .لتعليم اؼبفردات
قد قامت الباحثة بالدراسة التمهيدية يف برنامج 

لتعليم اؼبفردات دبعهد أكرل األبصار " صباح اللغة"
ككجدت ، اإلسالمية اغبكومية فونورككو جاكل الشرقية
ك تلك . الباحثة بعض اؼبشكالت يف ذلك الربنامج

 :اؼبشكالت كما يلم
                                                           

 .اؼبرجعنفس  
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صباح "كقفا لنتيجة اؼبالحظة يف برنامج ، األٌكؿ
كجدت الباحثة أف تنفيذ عملية ، لتعليم اؼبفردات" اللغة

 معايًن  أف علىدؿتعليم اؼبفردات يف بعض الفصوؿ م
كفاءة تعليم اؼبفردات يقتصر يف نطق اؼبفردات ككتابتها 

 أما معايًن الكفاءة االزمة يف .كفهم معانييها كحفظفها
تعليم اؼبفردات عند رشدم أضبد طعيمة ىم القدرة على 

كفهم معانيها كمعرفة اإلشتقاؽ منها نطق اؼبفردات 
 كاستذدامها يف حاؿ ككصفها يف الرتكيب لغوم صبيح

 كذىب سيف اؼبصطفى أف مؤشرات .ك مكاف مناسب
االستيعاب يف تعليم اؼبفردات دبعهد أكذل األبصار دل 

وبقق اؽبدؼ األقصى لتعليم اؼبفردات كىو نطق اؼبفردات 
كفهم معانيها كمعرفة اإلشتقاؽ منها ككصفها يف الرتكيب 

 . كاستذدامها يف الكتابة ك الكالـ اليوميةلغوم صبيح

                                                           

 أكرل دبعهد اؼبفردات لتعليم " اللغة صباح" نتيجة اؼبالحظة برنامج 
. ٢۰١٨نوفمبًن  ٥  اإلثنٌن، الشرقية جاكل فونورككو اغبكومية اإلسالمية األبصار

تعليم اللغة العربية لغًن ناطقٌن هبا منهجو ك ،  رشدم أضبد طعيمة
. ١٩٤، أساليبها
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كقفا لنتيجة ربليل اؼبادة اؼبستذدمة يف ، الثاين
 أكرل دبعهد اؼبفردات لتعليم" صباحاللغة"برنامج 

، جاكل الشرقية فونورككو اغبكومية األبصاراإلسالمية
كجدت الباحثة أف اؼبادة اؼبستذدمة ال تتضمن إال 

اتويات أم دالية عن بعض العناصر االساسية للمادة 
التعليمية كبو عدـ كجود دليل اإلستذداـ الكتاب ك غًن 

 كذىب صبهور .ذلك من كصف أىداؼ التعليم فيها
أف   Dick, Carey, Degeng,Tariganاػبرباء دبواد التعليمية 

: قائمة اؼبواد التعليمية البد أف تتضمن فيها العناصر اآلتية
كإطار ، كأىداؼ التعليم، دليل التعليم للمدرس كالطالب

، كالتقوًن، كاػبالصة، كالصور، ككصف اتول، اتول
 انطالقا من ىذه اغبالة الواقعية ذىبت .كالوظائف

" صباحاللغة"الباحثة اؼبواد التعليمية اؼبستذدمة يف برنامج 
                                                           

 اإلسالمية األبصار أكرل دبعهد اؼبفردات لتعليم" صباحاللغة" كتاب 
. الشرقية جاكل فونورككو اغبكومية

 ,Pembelajaran Bahasa Arab ، آدركف عبد اغبميد ك 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media ،(ماالنج : ماالنج
. ٧٤(، ۰٨٢۰١،فريس
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لتعليم اؼبفردات دبعهد أكرل األبصار دل يساعد اؼبدرس ك 
الطلبة يف ربقيق األىداؼ التعليمية لتعليم اؼبفردات كما 

 .كرد ذكره
استنادا من نتيجة الدراسة التمهيدية يف ميداف 

ستقـو بتطوير كتاب تعليم اؼبفردات لطلبة يف ، الببح
افرتضت . دبعهد أكرل األبصار" صباحاللغة"برنامج 

الباحثة على أف تطوير ىذا الكتاب فعاال ؼبساعدة 
اؼبدرسٌن ك الطلبة يف ربقيق أىداؼ تعليم اؼبفردات اللغة 

 .العربية
اؼبواد التعليمية تقـو على دكر ، انطالقا فبا سبق

مهم يف مساعدة ربقيق اىداؼ التعليم كأنبية القياـ 
بتبليل اؼبشكالت كاالحتياجات السابقة فقامت الباحثة 

تطوير مادة تعليم اؼبفردات "بالببح ربت اؼبوضوع 
حبح العلمم )لطلبة معهد اعبامعة " صباح اللغة"لربنامج 

ك تطويرم يف معهد أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية 
 .اغبكومية فونورككو
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 أسئلة البحث ﴾ب﴿
، انطالقا من دلفية الببح اليت قدمتها الباحثة

 :فكانت أسئلة الببح كما يلم 
" صباح اللغة"تصميم مادة اؼبفردات لربنامج  كيف .١

لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية 
 اغبكومية فونورككو ؟

صباح "اؼبفردات لربنامج مادة تصميم كيف فعالية . ٢
لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة " اللغة

 اإلسالمية اغبكومية فونورككو ؟
 

 أهداف البحث  ﴾ج﴿
 :أما أىداؼ كتابة ىذا الببح العلمم ىم كما يلم 

لطلبة " صباح اللغة"اؼبفردات لربنامج إلنتاج مادة . ١
معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية 

 .اغبكومية فونورككو

6  
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صباح " مدل فعالية مادة اؼبفردات لربنامج ؼبعرفة. ٢
لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة " اللغة

 .اإلسالمية اغبكومية فونورككو
 

 فوائد البحث ﴾د﴿
 : كأنبية كتابة ىذا الببح ىم كما يلم

 األنبية النظرية. ١
كاف ىذا الببح لو مسانبة نظرية عبميع اؼبشتغلٌن يف 

ؾباؿ تعليم اللغة العربية دصوصا يف ؾباؿ تعليم 
 .اؼبفردات

 األنبية التطبيقية. ٢
كاف ىا الببح تدريبا للباحثة يف تطوير مادة  . أ

 .تعليم اللغة العربية
 كاف ىذا الببح مساعدا للمدرسٌن كالطلبة يف  . ب

صباح "ربقيق أىداؼ تعليم اؼبفردات يف برنامج 
لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة " اللغة

 .اإلسالمية اغبكومية فونورككو
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 إفتراض التطوير  ﴾ه﴿
من كاقع الرتبٌية يف اؼبيداف االف، كاف كثًن من اؼبعٌلم 
يستذدـ الكتاب اؼبدرسم تقليديا الذم شراء ك يستذدـ 

عقيبتو، الكتاب اليقٌدـ . دكف سعم لتذطيط بنفسو
بالسياقٌم، ك ال هبذب، ك فبٌل، ك ال يناسب حباجة 

حينما كجب على اؼبعلم اف هبعل الشىء . الطالب
اعبديد ىف التعليم، ك اإلعداد، ك العملٌية، ك اؼبعٌدات، 

كعندما تستعد اؼبعٌلم التعليم، احد من اؼبعٌدات  .كالتقوًن
الكتاب اؼبدرسم ىم كتاب . ىم الكتاب اؼبدرسم

 .التعليم مرٌكب باؼبادة  كاؼبستول اؼبعٌينة للتدريس الفرديٌة
هتتٌم الكتاب اؼبدرسم حباجة الطالب ك ااضر 

. كاؼبستذدمٌن جبانب اذل ناحية دٌقة ك جٌذابة الكتاب
كلذالك، تطوير الكتاب اؼبدرسم ؿبتاج اذل الطالب اك 

                                                           

 Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatif ،اندم فرستوكك  
 .١، (٢۰١٢ديفا فريس، : يوغياكرتا)

ريباجا : بندكنج)، Instrumen Perangkat Pembelajaran اكرب، 
. ٣٤-٣٣، (٢۰١٢: ركسداكريا
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ك من ذالك . اؼبفرداتااضر ىف كل اؼبادة دبا فيو مادة 
 ك اجراء اؼبفرداتاالفرتاض، كسائل لطالب ىف فهم 

احد من تلك . تدريبات ىف تطوير اللغة بنفسو ؿبتاج
يشتمل الكتاب اؼبادة الح . الوسائل ىم الكتاب اؼبدرسم

كما قاؿ . تقٌدـ بالنظاـ السهل، ك التدريبات، ك اؼبعجم
الغاذل ك عبد ا أٌف الكتاب اؼبدرسم ال تشتمل باؼبادة 
فقط، بل اؼبعجم ايضا، كالتدريبات، كالقراءة، كمرشيد 

 .اؼبعٌلم، كغًنىا
 

 حدود البحث  ﴾و﴿
التطويرٌم ىو حدكد  الببح  يف ىذا الببح 
"  صباح اللغة" اؼبعٌدات التعليمٌية يعين الكتاب اؼبدرسم

ؼبادة اؼبفردات  لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة 
 .اإلسالمية اغبكومية فونورككو

                                                           

 Menyusun Buku Ajar،   عبد ا الغاذل ك عبد اغبميد عبد ا

Bahasa Arab ، ( ٢۰١٢، أكادميا فرماتا : فادانج)ترجم بسودم وبيا، ك اصبابو
xi .
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 مواصفة النتاج  ﴾ز﴿
مادة تعليم اؼبفردات لربنامج  قامت الباحثة بإنتاج

لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار باعبامعة " صباح اللغة"
 :ك أما مواصفتو كما يلم . اإلسالمية اغبكومية فونورككو

اؽبدؼ األقصى من اؼبادة اؼبطورة ىم قدرة الطلبة . ١
 .علم إستذداـ اؼبفردات يف الكالـ شفاىيا ككتابيا

بدأت اؼبادة باستماع اؼبفردات مث نطقها مث قراءهتا مث  . ٢
كتابتها مث كضعها يف اعبملة مث استذدامها يف 

 .اغبوار
ىذه اؼبفردات ؿبانت كفبارسات مستمرة لتعزيز . ٣

 .استعاب اؼبفردات يف صبيع الدركس اؼبصممة
يف ىذه اؼبادة مثًنات حيح كضعها الباحثة ؼبساعدة  . ٤

 .الطلبة يف ربقيق أىداؼ تعليم اؼبفردات
يف ىذه اؼبادة موضوعات متعلقة باابيئة اليت يعيش  . ٥

 .فيها الطلبة
 .اؼبفردات ـبتارة علم أساس التواتر . ٦

10  
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ىم ،  يتكوف من ثالثة أقساـاؼبفرداتمادة تعليم . ٧
 .اؼبفردات اإلظبية كاؼبفردات الفعلية كاغبوار

 
 بحوث السابقةال  ﴾ح﴿

 ربت ٢۰١٤ الببح الذم قاـ بو ذك الفكر سنة .١
تطوير مادة اؼبفردات علم أساس قصة : العنواف 

اغبيوانات يف معهد اإلرشاد اإلسالمم ناتو جاكم 
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك )الشرقية 

 .(إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
األىداؼ من ىذا الببح ىم إنتاج مادة 

اؼبفردات علم أساس قصة اغبيوانات يف معهد 
اإلرشاد اإلسالمم ناتو جاكم الشرقية كمعرفة فعالية 
تطوير مادة اؼبفردات علم أساس قصة اغبيوانات يف 

                                                           

تطوير مادة اؼبفردات علم أساس : رسالة اؼباجستًن ،  ذك الفكر  
كلية : ماالنج)،قصة اغبيوانات يف معهد اإلرشاد اإلسالمم ناتو جاكم الشرقية

(.٢۰١٤، الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
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ك . معهد اإلرشاد اإلسالمم ناتو جاكم الشرقية
نتيجة ىذا الببح أف تطوير ىذا الببح علم 

أساس قصة اغبيوانات ؽبا فعالية ك صالحية يف تنمية 
كفاءة مفردات طلبة معهد اإلرشاد اإلسالمم ناتو 

 .جاكم الشرقية
أف ىذا ، كجو إدتالؼ يف حدكد الببح

الببح يببح يف تطوير مادة تعليم اؼبفردات لطلبة 
ك أما البذح األكؿ يببح يف ، اعبامعة اؼببتدئٌن

 .تطوير مادة تعليم اؼبفردات لطلبة اؼبعهد
 ٢۰١٥الببح الذم قاـ بو توفيف الرضبن سنة .  ٢

تطوير مادة اؼبفردات علم أساس : ربت العنواف 
التعلم الذايت بربنامج أندركيد دبدرسة دار النجاح 

كلية الدراسات )اإلبتدائية اإلسالمية جبم سورابايا 
العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 .(اغبكومية ماالنج
األىداؼ من ىذا الببح ىم إنتاج مادة 
اؼبفردات علم أساس التعلم الذايت بربنامج أندركيد 
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دبدرسة دار النجاح اإلبتدائية اإلسالمية جبم سورابايا 
كمعرفة فعالية تطوير مادة اؼبفردات علم أساس 

التعلم الذايت بربنامج أندركيد دبدرسة دار النجاح 
 . اإلبتدائية اإلسالمية جبم سورابايا

ك نتيجة ىذا الببح أف تطوير مادة اؼبفردات علم 
أساس التعلم الذايت بربنامج أندركيد دبدرسة دار 

النجاح اإلبتدائية اإلسالمية جبم سورابايا ؽبا فعالية 
 .كصالحية يف تنمية كفاءة مفردات الطلبة

إف إنتاج ىذا ، كجو اإلدتالؼ يف نوع اؼبنتج
ك أما ، الببح بشكل الكتاب اؼبطبوع علم األكراؽ

 .إنتاج الببح الثاين بشكل برنامج أندركيد
 ٢۰١٥الببح الذم قاـ بو مفرح القهطاين سنة . ٣

 : ربت العنواف
" The Importance of Vocabulary in Language Learning" 

                                                           

تطوير مادة اؼبفردات علم أساس : رسالة اؼباجستًن،  توفيق الرضبن    
: ماالنج) التعلم الذايت بربنامج أندركيد دبدرسة دار النجاح اإلبتدائية جبم سورابايا

، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
٢۰١٥  .)
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اؽبدؼ من ىذا الببح ىم لوصف أنبية اؼبفردات 
 . يف تعليم اللغة

كنتيجة ىذا الببح أف ؼبدرس البد أف يهتم 
اؼبدرس بكتابة اؼبفردات الصبيبة كأف يهتم أحواؿ 

كأف يستذدـ . الطلبة قبل شرح معاين اؼبفردات
 .اؼبدرس أنواع األساليب يف تدريس اؼبفردات

أف ىذا ، كجو اإلدتالؼ يف حدكد الببح
كأما ، الببح يببح يف تطوير مادة تعليم اؼبفردات

 .الببح الثالح يببح يف انبية اؼبفردات يف التعليم
 

 تعريف المصطلحات  ﴾ط﴿
تعريف اؼبصطلبات ىم تعريف من اؼبصطالحات 

ك ىذا تعريف اؼبصطلبات . مرتبط بالببح لتأكيدىا
 .عن الكتاب اؼبدرسم

                                                           

 international journal of teaching and ,مفرح القهطاين  

education, Vol. III No.3, (كينج دالد أكاديبم: اؼبملكة العربية السعودية ،
٢۰٢١(.، ١٥ .
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الكتاب اؼبدرسم ىو الكتاب اؼبقٌرر تستعمل 
ك دصوصٌية منو . كاؼبراجع اؼبعياريٌة من اؼبادة اؼبعٌينة

ليكوف مصدر ؼبادة الدراسٌية، كمراجع ؼبادة معٌينة تكتب 
الكتاب . بنظاريٌة البسيطة ك تزداد بإرشاد يف التعليم

اؼبدرسم الذم تطٌور ىف ىذا الببح ىو الكتاب اؼبدرسم 
لطلبة معهد اعبامعة أكذل "  صباح اللغة "اؼبفردات ؼبادة 

مناسب األبصار باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو 
. حباجتهم ك ذكائهم بالتصميم السهل ك اؼبفرٌح

صباح اللغة ىو برنامج تعليم اؼبفردات لطلبة معهد 
أكذل األبصار يف الساعة اػبامسة صباحا كعقد ثالثة أياـ 

 .يف األسبوع
ىم طلبة معهد أكذل األبصار ، طلبة معهد اعبامعة

بااعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو اؼببتدؤكف يف تعليم 
 .اللغة العربية
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  تنظيم الكتابة تقرير البحث﴾ي﴿
 : كتبت الببح خبمس األبواب يعين

حبح يف الدراسة اؼبقٌدمة اليت ربول على : الباب األكؿ 
أسئلة الببح، ك أىداؼ الببح، كفوائد 

 .الببح، كنظامية الببح
حبح يف إطار النظرم من كتاب اؼبدرسٌم : الباب الثاين 

 .صباح اللغة، كتطوير كتاب الدراسمٌ 
 حبح يف منهج الببح: الباب الثالح
  يف نتائج الببح كربليلها:  الباب الرابع

 .حبح يف اؼبلذص ك االقرتاحات:الباب اػبامس 
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 الباب الثاني
 هيكل التفكيرو الطار النظرّي ا

 
   المادة التعلمية﴾أ﴿

 مفهوم المادة التعلمية. ١
اؼبواد التعليمية أـ اؼبواد الدراسية ىم إحدل 

 ىاـ لعملية التعليم ك العوامل لعملية التعليم كؽبا دكر
الطالب اليعتمدكف على شرح اؼبعلم قط كلكن هبا 

 ك ذلك بسبب. أف يتعلموا بأنفسهم يستطيعوف
 . كثًنةمصادر اؼبواد التعليمية متنوعة

ىم اؼبادة التعليمية اؼبرتكبة  اؼبواد التعليمية
من هنا كاؼبنظمة الح يعطيها اؼبعلم للتالميذ ليفهمو

 ك ىم تتكوف من .أجل إقباز األىداؼ اؼبرجوة
 كعرفها عبد. ركيةاحلنفس اؼبعرفية أك الوجدنية أك اؿ

على أف اؼبواد التعليمية ىم كل ما يستعملو اجمليد 

                                                           

 ١۰۰(، ٢۰۰٣،رينيكا جيفتا: جاكرتا)، إبراىيم كنانا شاكداة 
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مكتوبة أك غًن  اؼبعلم يف عملية التعليم إما كانت
العامة،  انطالقا من مفاىم اؼبواد التعليمية .مكتوبة

أما اؼبواد التعليمية للغة العربية ىم اؼبواد الح تتكوف 
من معرفة كجدانية كنفس حركية الح تتبع بنظاـ 
داص حح يستعملها اؼبعلم كالطالب يف عملية 

 .التعليم
 

  المواد التعليميةعناصر. ٢
اؼبواد التعليمية ليست ترتكب بنظاـ داص 

اؼبتنوعة ليساعد  قط، كلكن تتكوف من العناصر
قسمت . العملية التعليمية على ربصيل الغاية اؼبرجوة

 :التعليمية على قسمٌن عامٌند عناصر اؼبوا
اؼبادة األساسية  . أ

اؼبادة األساسية ىم كل ما وبتول على األدبار 
كيف . الح سيلقيها اؼبعٌلم كاؼبناسبة بالطالب

                                                           

ريباجا : باندكنج) Perencanaan Pembelajaran ،  عبد اجمليد 
. ١٧٤(، ٢۰۰٧، ركسداكريا
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الغالب تتشكل اؼبادة األساسية يف الكتاب 
إف اؼبادة األساسية للكتاب اؼبدرسم  .اؼبدرسم

 :بشكلو تقليدم، تتكوف فبا يأتى
نصوص الدركس، سواء أكضعت على شكل  (١

 .حوار أـ سرد نثرا أك شعرا
قواعد الرتكيب اللغوية، سواء أصيغت باللغة   (٢

العربية أـ بلغة الطالب كتوضع بعد النص 
 .األصلم يف بداية كل سبرين أك بنهاية الكتاب

مارين، يؤديها الطالب بإشراؼ اؼبدرس  (٣
 .كتقويبو

كشاؼ دبوضوعات الكتاب كاألصوات ٤ (٤
 .كاؼبفردات كالرتاكيب اللغوية الح وبتول عليها

مسرد باؼبفردات سواء كاف ذلك بالعربية أـ  (٥
بلغة الطالب كسواء أكضعت مواده يف 

 .ىوامش أـ ال
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اؼبواد اؼبساعدة    (٦
 على يساعد ما كل فهم اؼبساعدة اؼبادة أما

 سواء التعليم، عملية يف األساسية اؼبادة حاصل
 كاؼبنهج اؼبقركءة ب كالكتاؼبنهج )اؼبكتوبة اؼبادة كانت

 . أك الشريطالتسجيلمثل  غًنىا أـ( الدراسم
 

 أنواع المواد التعليمية.٣
قسم عبد اجمليد أنواع اؼبواد التعليمية إذل أربعة 

 :أنواع
، الكتاب اؼبدرسم) اؼبادة التعليمية اؼبكتوبة   .أ

كتاب ، كراسة التدريبات، الكتاب اؼبصاحب
، اؼبذكرات، الكتاب اؼبرجع، القراءات اإلضايف

 من  كاؼبقالة كالصورة كغًن ذلك،مرشد اؼبعلم
 .(اؼبواد التعليمية اؼبكتوبة أك اؼبطبوقة

                                                           

دليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم ،دل أضبد طعيمة رش  
. ٢٣٥، اللغة العربية
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، التسجيل، الشريط)اؼبادة التعليمية السمعية  .ب
 (اؼبذياع

األفالـ ك )اؼبادة التعليمية السمعية ك البصرية . ج
 (اؼبصادر

 .فاعليةاؼبادة الت
 

 أسس تطوير المادة التعلمية.  ٤
كيلـز عند إعداد اؼبادة التملمية مراعة أسس 

رأم الغارل ك ؿبمود كامل النقة أف أسس . إعدادىا
 :إعداد اؼبادة التملمية لتعليم اللغة العربية ىم

 األسس الثقافية كاإلجتماعية . أ
عند إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لألجانب 

فينبغى أف يكوف لو طابع اجتماعم كثقايف 
إسالمى، دبعين أنو ىبدـ اللغة العربية من دالؿ 

 : مراعاة األموؿ اآلتية

                                                           

. ١٧٤، Perencanaan Pembelajaran،  عبد اجمليد 
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أف يكوف ؿبتواة عربيا إسالميا، كذلك بأف  (١
تقدـ اؼبوضوعات اليت تتناكؿ ىذا اعبانب 

بصورة حقيقية غًن مشوىة، كبصورة 
مبسطة تعيٌن الدارس على فهم حقيقة 

 .الثقافة اإلسالمية
أف يتضمن ؿبتواه عناصر الثقافة اؼبادية  (٢

كاؼبعنوية بصورة تناسب أعراض الدارسٌن 
 .األجانب

ضركرة اإلىتماـ بالرتاث العريب كدصائصة  (٣
الح على رأسها الطابع اإلنساىن كرفع 

 .مكانو العلم كالعلماء
انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات  (٤

الدارسٌن كاىتمامهم من تعلم اللغة 
 .كالثقافة

التدرج يف تقدًن الثقافة من اسوس أذل  (٥
اؼبعنول، كمن البسيط إذل اؼبركب كمن 

 .اعبزء إذل الكلٌ 
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االىتماـ بالثقافة اإلسالمية كتوضيفها يف  (٦
تصبيح اؼبفاىيم اػباطئة عند الدراسٌن 

كتعديل - إف كجدت- األجانب
 .االذباىات السلبية كبوىا

مراعاة التغًنات الثقافية كاإلجتماعية اليت  (٧
تطرأ على ثقافتنا، كىذا يتطلب أف يكوف 

اؼبنهج مرنا حبيح يبكن تكييف 
اؼبوضوعات مع التغًنات الح ربدث دادل 

 .اجملتمع اإلسالمم
تقدًن صور من عموميات الثقافة العربية  (٨

كدصوصياهتا، أم اليشتمل الكتاب على 
 .نوع كاحد من الثقافة

إف للدراسٌن أعرض تعلم اللغة كالثقافة،  (٩
كلكن ألصباب اللغة أيضا أغرضا من 
تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، فاغبرص يف 

 .اؼبادة على ربقيق اعبانبٌن أمر مهمٌ 
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تزكيد الدراسٌن باالذباىات اإلسالمية  (١۰
 . كاالذباىات العلمية اؼبناسبة

احرتاـ الثقافات األدرل، كعدـ إصدار  (١١
 .أحكاـ ضدىا

مراعاة تقدًن اعبانب الثقايف فب الكتاب  (١٢
اؼبدرسى دبا يتناسب مع عمر الدارس 

 .كمستواه الفكرل كالثقاىف
مساعدة الدارسٌن على عملية التطبيق  (١٣

االجتماعى، تلك الح يتم فيها تكيف 
 .األفراد مع ثقافتنا

  األسس النفسية . ب
على اؼبعـو كاؼبتعلم يشكل عنصرا أساسيا 

يف العملية التعليمية، فهو اور الذل تركز 
عليو، كأنو أكال كأدًنا ىو اؽبدؼ من العملية 

التعليمية، فما قامت ىذه العملية إال من أجل 
                                                           

 Penulisan Buku Teks,,  مشس الدين أشريف ك توين فرانسيسكا 

Bahasa Arab( ٢۰١٦، أكمباء: يوكياكرتا) ،١٨-١٧. 
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ربقيق أحداؼ معينة لدل اؼبتعلم، كمن مث فإف 
معرفة دصائص اؼبتعلم النفسية كالعقلية تعد 

 .مطلبا ضركريا عند إعداد ؿبتول اؼبناىج الراسية
كيؤكد علماء اللغة كالرتبية على كجود 

عالقة كثيقة بٌن أمباط مبو الفرد كبٌن قدرتو على 
تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا ؿبسوبا 

بٌن تعلم الصغًن كتعلم الكبًن للغة األجنبية ىذا 
الفرؽ ينبغى أف يراعى يف اؼبادة اؼبقدمة لكل 

 .منهما
كىناؾ شركط نفسية اليت هبب مراعتها 

 :عند إعداد الكتاب اؼبدارسم، كىم
أف تناسب اؼبادة اػبصائص النفسية  (١

كالثقافية لدراسٌن مفرقة يف ذلك بٌن ما 
 .يقدـ للصغائر كما يقدـ للكبائر

                                                           

أسس إعداد الكتب التعلمية لغًن  ناصر عبد ا الغارل كآدركف،  
. ٢٨-٢٧، الناطقٌن بالعربية

 Penulisan Buku Teks,, مشس الدين أشريف ك توين فرانسيسكا  

Bahasa Arab ٢٤. 
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أف تراعم اؼبادة الفركؽ بٌن ميوؿ  (٢
كاىتمامات كأغراض الدارسٌن من تعلم 

 .اللغة
أف ربدد مكانة كل مهارة من مهارات  ( ٣

اللغة يف اؼبادة اؼبقدمة، كما ينبغى أف يعطى 
 .لكل منها من ىذه اؼبادة

أف ربدد بوضوح مستويات األداء اؼبطلوبة  ( ٤
يف كل مهارة من مهارات اللغة كمراعاة 

 .ذلك يف اؼبراحل اؼبذتلفة من اؼبادة
أف يتتابع تقدًن اؼبهارات كقف دطة  (٥

كاضبة تتناسب كتدارج مراحل نضج 
الدراسٌن، حبيح ال تقدـ اؼبهارة إال يف 

 .كقتها اؼبناسب
 األسس اللغوية كالرتبوية.  ج
 .األسس الرتبوية.  د
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 معايير اختيار محتوى المادة التعليمية. ٥
كاؼبعايًن اليت يبكن اىتمامها يف ادتيار ؿبتول 

 :اؼبادة التعليمية، منها 
 معيار الصدؽ . أ

يعترب اتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصيال 
كصبيذا علميا فضال عن سبشيو مع أىداؼ 

 .اؼبوضوعية
  معيار األنبية . ب

يعترب اتول مهما عندما يكوف لديو قيمة يف 
حياة الطالب مع تغطيو اعبوانب اؼبذتلفة من 
ميادين اؼبعرفة كالقيم كاؼبهارات مهتما بتنيمة 
اؼبهارات العقلية كأساليب كتنظيم اؼبعرفة أك 

 .االذباىات اإلجابية
 
 

                                                           

، اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات دل أضبد طعيمةرش  
   .٢۰٣، (جامعة أـ القرل، دكف السنة: مكة) أدرل، القسم األكؿ
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 معيار اؼبيوؿ كاإلىتمامات. ج
يكوف اتول متمشيا مع اىتمامات الطالب 

عندما ىبتار على أسس من دراسة ىذه 
االىتمامات كاؼبيوؿ فيعطيها األكلوية دكف 

 .التصبية باؿ دبا يعترب مهما ؽبم
 معيار القابلية للتعليم. د

كيكوف اتول قابال للتعليم عندما يراعم قدارات 
الطالب متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم مراعيا 

 .ؼببادئ التدرج يف عرض اؼبادة التعلمية
 معيار العاؼبية. ق

يعترب اتول جيدا عندما يشمل أمباطا من 
التعليم التعرتؼ باغبدكد اعبغرافية بٌن البشر، 

كيقدر ما بعكس اتول الصيغة الية للمجتمع 
 .ينبغم أف يربط الطلبة بالعادل اؼبعاصر من حولو
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كعندما ناصر عبد ا الغارل كعبد ا اغبميد 
عبد ا ينبغم على كل من يتصدل إلعداد اؼبادة 

 :التعليمية أف يضع نصب عينو اآليت
 ؼباذا يكتب ؟ (١

كيقصد بو ربديد اؽبدؼ من الكتابة، كينبغم أف 
يكوف ىذا اؽبدؼ كاضبا يف ذىنو عند كتابة كل 

 .صبلة بل عند كتابة كل مفردة
 ؼبن يكتب ؟ (٢

كيقصد بو ربديد ظبات اؼبتعلمٌن الذين يكتبوف ؽبم 
كمعرفة مستواىم اللغوم كدلفيتهم الثقافية 

كدصائصهم النفسية كالعقلية، باإلضافة اذل معرفة 
 .دكافعهم التعلمية

 ماذا يكتب ؟ (٣
كيقصد بو نوع اؼبادة الثقافية كاللغوية كالعلمية 

 .اليت يريد تقديبها للدراسٌن
 

                                                           

أسس إعداد الكتب  ناصر عبد ا الغارل كعبد اغبميد عبد ا،  
 .٧٨-٧٧، التعلمية لغًن الناطقٌن
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 كيف يكتب ؟ (٤
كيقصد بو الطريقة كاإلجراءات اليت يتبعها اؼبؤلف 

 .يف الكتابة كصوال للهدؼ اؼبنشود
 

 طرق اختيار محتوى المادة التعلمية. ٦
ىناؾ عدة أساليب يبكن لواضع اؼبنهج اتباعها 
عند ادتيار ؿبتول مادة اللغة العربية للناطقٌن بلغات 

 :أدرل 
يبكن للمعلم أف يسرتشد دبناىج : اؼبناىج األدرل  . أ

تعليم اللغات الثانية، كيف ضوء ىذه اؼبناىج أف 
ينتقم اول اللغول يف منهجة مع األدذ يف 
االعتبار التفاكت بٌن طبيعة اللغتٌن كظركؼ 

 .اؼبناىج
يبكن للمعلم أف يسرتشد بآراء : رأم إػببًن  . ب

اغبرباء سواء أكانوا متذصصٌن يف تعليم العربية 
                                                           

، اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقٌن بلغات  رشدل أضبد طعيمة 
 .٢۰٥، أدرل، القسم األكؿ
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للناطقٌن بلغات أدرل، أك كانو معلمٌن أك كانو 
. لغويٌن أك تربويٌن، أك كانت لو صلة كثيقة باؼبيداف
كيف ىذه اغبالة يبكن للمعلم يقدـ تصورا للذرات 
اليت يريد تزكيد الطالب هبا، أك اؼبوضوعات اليت 

مث يغرس ىذا التصور على . يريد تعليمهم إياىا
كذلك من دالؿ استبانة . إػبرباء ألدذ آرائهم فيو

 .أك مقابلة أك حلقة حبح أك غًنىا
كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ : اؼبسح . ج

دصائص الدراسٌن كتعريف ما يناسبهم من 
كأف قبرم حوؿ األدطاء اللغوية . ؿبتول لغوم

الشائعة يف اؼبستول االبدائىثم لبتار موضوعات 
النبو أك الرتكيب اليت تساعد على عالج ىذه 

 .األدطاء
كيقصد بذلك ربليل اؼبواقع اليت وبتاج : التبليل . د

كأف ندرس مواقف . الطالب فيها لالتصاؿ بالعربية
اغبديح الشفهم أك مواقف الكتابة بالعربية أك 

 .مواقف الوظيفية اؼبناسبة للربامج التذصصية
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 معايير تنظيم محتوى المادة التعلمية. ٧
ىناؾ عدة معايًن رئيسية ينبغم اىتمامها يف تنظيم 

 :ؿبتول اؼبادة التعلمية، كىم
كيقصد بذلك العالقة الرأسية بٌن : اإلستمرارية  . أ

دربات اؼبنهج حبيح تؤدم كل دربة إذل أحداث 
 . أثر معٌن عند الطالب تدعمو إػبربة التالية

كيقصد بذلك بناء إػبربات فوؽ بعضها :  التتابع  . ب
 .البعض

كيقصد بذلك العالقة األفواقية بٌن : التكامل . ج
كىناؾ عوامل . إػبربات حيح يكمل منها األدرل

مهمة ذبب اىتمامها يف تطوير اؼبادة التعلمية، 
منهامضموف اؼبادة التعلمية كدقة اؼبادة التعلمية 

كسهولة فهم اؼبادة التعليمية كاستذداـ لغة اؼبادة 
 .التعليمية كإدراج اؼبادة التعليمية كتكامل العناصر

                                                           

. ٢١١، اؼبرجعنفس   
 ,Pembelajaran Bahasa Arab   عبد اغبميد كآدركف، 

Pendekatan, Metode, ,Strategi, dan Media١۰٢ .
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   تعليم المفردات﴾ب﴿
 مفهوم المفردات و أقسامها . ١

 عٌرؼ أستاذ .اؼبفردات لغة معناىا الكلمات
أضبد فؤاد إيفيندم أف اؼبفردات ىم إحدل عناصر 
اللغة اليت البد للمتعلم استيعاهبا الكتساب مهارة 

 عٌرؼ أستاذ  ناصرعبد الغارل أف .االتصاؿ
اؼبفردات ىم اللفظية أك الكلمة اليت تتكٌوف من 

سواء أكانت فعاال ، حرفٌن فأكثر ك تدؿ علم معين
 .أك إظبا أك أداة

عدد : كتنوعت ىذه اؼبفردات من حيح
حركفها كسهولة نطقها ك صعوبة ككتابتها مث ذبريد 

فالغات كلها ال يبكن أف تستغين عن . كاسوس
                                                           

، Al-munawwi: Kamus Arab-Indonesia , أضبد كرصا منٌوير 
. ١۰٤٢(، ٢۰۰٧، فوستاكا فرككًنيسيف: يوكياكرتا)

 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،  أضبد فؤاد إيفيندم 
 .٩٦ (،٢۰۰٤، ميشكات: ماالنج)

أساس إعداد الكتب التعليمية لغًن ، ك آدركف،  ناصر عبد الغارل 
. ٢٧-٢٦، (دكف السنة، دار اإلعتصاـ: الرياض)، الناطقٌن بالعربية
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ألف اؼبفردات ىم إحدل العناصر اللغوية . اؼبفردات
 .الرئيسية فال يبكن الشذص اف يتكلم بدكهنا

 :ىناؾ عدة ك تقسيمات للمفردات منها
 :كىم،  تقسيمها حسب اؼبهارات اللغوية . أ

 understanding),مفردات للفهم  (١

vocabulary)كىذه تنقسم اذل نوعاف  : 
اإلستماع كيقصد بذلك ؾبموع الكلمات  (أ) 

اليت يستطيع الفرد التعريف عليها 
كفهمها عندما يستمع إليها من دالؿ 

 اآلدرين
القراءة كيقصد بذلك ؾبموع الكلمات  (ب) 

اليت يستطيع الفرد التعريف عليها 

                                                           

ربضًن الكتاب اؼبدرسم للمستول ،  ؿبمد مونًن زىدم ك ؿبمد ـبلص 
، سيتاين فًنيس: فونورككو)، (النظرية كالتطبيق)اإلبتدائ يف تعليم اللغة العربية 

٢۰٣(، ١٢۰ .
دار : عماف)، تعليم اؼبفردات اللغوية،  ماىر شعباف عبد البارم 

. ٧١(، ٢۰١١، اؼبسًنة
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كفهمها عندما يتصل دبا علم صفبة 
 .مطبوعة

  (speaking vocabulary),مفردات للكالـ (٢

 :كىذه أيضا تنقسم اذل نوعاف
 كيقصد هبا ؾبموع  (informal),عادية (أ) 

الكلمات اليت يستذدمها الفرد يف 
 .حياتو اليومية

كيقصد هبا ؾبموع (formal), موقيفية  (ب) 
الكلمات اليت وبتفظ هبا الفرد كال 
يستذدمها إال يف موقف معٌن أك 

 .عندما تكوف لو مناسبة
  (writing vocabulary), مفردات للكتابة  (٣

 :كىذه أيضا تنقسم اذل نوعاف
عادية كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت  (أ) 

يستذدمها الفرد يف مواقف االتصاؿ 
، الكتايب الشذصى كبو أدد مذكرات

 إخل....ككتابو يوميات
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موقفية كيقصد هبا ؾبموع الكلمات  (ب) 
اليت يستذدمها الفرد يف مواقف 

االتصاؿ الكتايب الرظبى كبو تقدًن 
طلب للعمل أك استقالة أك كتابة 

 إخل.... تقرير
 potential), مفردات الكامنة  (٤

vocabulary)كىذه أيضا تنقسم اذل نوعاف: 
كيقصد هبا ؾبموع  (context), سياقم (أ) 

الكلمات اليت يبكن تفسًنىا من 
 .السياؽ الذم كردت فيو

 كيقصد هبا ؾبموع ،analysis))ربليلية  (ب) 
الكلمات اليت يبكن تفسًنىا إستنادا 
اذل دصائصها الصرفية كأف نرم ما 

أك ، زيد عليها من حركؼ أك ما نقص
 .يف ضوء اإلؼباـ بلغات األدرل
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 :كىم ، تقسيمها حسب اؼبعين.  ب
  ، (content vocabulary)كلمات اتول (١

كيقصد هبا ؾبموع اؼبفردات األساسية اليت 
تشكل صلب الرسالة كبو األظباء 

 إخل.... كاألفعاؿ
كيقصد  (function words), كلمات كظيفية (٢

هبا ؾبموع اؼبفردات تربط اؼبفردات كاعبمل 
اليت يستعاف هبا علم إسباـ الرسالة كبو 

حركؼ اعبر كالعطف كأدكات اإلستفهاـ 
 .كأدكات الربط بشكل عاـ

كيقصد  (cluster words),  كلمات عنقودية( ٣
هبا ؾبموع اؼبفردات اليت  ال تنقل معىن معينا 
كىم مستقبلة بذاهتا كإمبا ربتاج إذل كلمات 

األدرل مساعدة تنقل من دالؽبا اذل 
فهذا  (رغب)اؼبستقبل معين داصا كبو 

رغب يف : كلمة تكوف دبعىن أحب يف قولنا 
 رغب عن: ككوف دبعين انصرؼ يف قولنا
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كينقسم أيضا اذل ، تقسيمها حسب التذصص.  ج
 :نوعٌن 

كيقصد هبا  (service words),  كلمات دادـ (١
ؾبموع الكلمات العامة اليت يستذدمها الفرد 

يف مواقف اغبياة العادية أك إستذداماتو الرظبية 
 .غًن التذصصية

 special content),  ىكلمات زبصصية  (٢

words) كيقصد هبا ؾبموع الكلمات اليت تنقل
معاىن داصة أك تستذدـ بكثرة يف ؾباؿ 

كتسمم أيضا بالكلمات الية . معٌن
 .كالكلمات اإلستذدامية

 :كىم نوعاف، تقسيمها حسب االستذداـ.  د
كلمات نشيطة كيقصد هبا ؾبموع اؼبفردات  (١

اليت يكثر الفرد من استعماؽبا يف الكالـ 
 .أكالكتابة أك حيت يسمعها أك يقرؤىا بكثرة

كلمات داملة كيقصد هبا ؾبموع اؼبفردات  (٢
اليت وبتفظ الفرد هبا يف رصيدة اللغوم كإف 
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كىذا النوع من اؼبفردات اليت . دل يستعملها
يفهم الفرد دالالهتا كاستذدماتو عندما يظهر 

 .لو علم الصفبة اؼبطبوعة أك يصل إذل ظبعو
نقل أضبد فؤاد إيفندم نظرة سافًن بأف ال 

يقتصر تعلم اللغة بتعلم مفرداهتا ألف متعلمم اللغة 
غًن الناطقٌن هبا ال يتعلموف اللغة من قاموس بل 
يتعلموف من فهم اعبمل أك األساليب اليت تتكوف 

إف أنبية  .من الدالالة اؼبعجمية كالصرفية كالنبوية
 :تعليم اؼبفردات ىم كما يلم

إف التعليم اؼبفردات مطلب أساسم من مطالب .  ١
 .تعلم العربية كشرط من شركط إجابتها

إف اغبقيقة اللغة ؾبموعة من اؼبفردات حيت ال .  ٢
يبكن الناس فهم اللغة قبل معرفة معاين اؼبفردات 

 .منها
كاف استعاب الطالب يف اؼبفردات الكثًنة .  ٣

 .يسهلهم يف تعلم اللغة العربية
                                                           

. ٩٦، Metodologi Pembelajaran Bahasa،  أضبد فؤاد إيفندم 
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كأما مؤشرات اإلستعاب يف تعليم اؼبفردات فهم 
 :فيما ييب 

يقدر الطالب علم الرتصبة اؼبفردات  ( أ
 .الصبيبة

 يقدر الطالب علم نطق اؼبفردات  ( ب
 .الصبيبة

 .يقدر الطالب علم كتابة اؼبفردات  (ج
يقدر الطالب علم كضع الكلمة دادل   (د

 .اعبملة
ىبتلف اػبرباء يف ربديد القدر اؼبناسب من 

اؼبفردات الذم ينبغم أف نعملو الدارسٌن يف برامج 
فبعضهم يقرتح . تعليم اللغة للناطقٌن بلغات األدرل

كمن .  كلمة للمستوم اإلبتدائى٧٥۰/١۰۰۰من 
كمن .  كلمة للمستول اؼبتوسط١٥۰۰/١۰۰۰
كيبدك أف ىذا .  للمستول اؼبتقدـ٢٥۰۰/١٥۰۰

                                                           

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ، شيف اؼبصطفى 

Inovatif ،(٢۰١١، ماالنج فريس: ماالنج ،)٦۰ 
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البعض متأثر بالرأم القائل بأف تعليم األطفاؿ من  
 كلمة يف اؼبرحلة اإلبتدائية كاؼ ألف ٢٥۰۰/١٥۰۰

علم . يكٌوف لديهم قاموسا يويف دبتطلبات اغبياة
أكالنبا تركيب : شريطة أف يتعلموا مهارتٌن أساسيتٌن 

 .كثانيهما كيفية استذداـ القاموس، الكلمات
 مفهوم تعليم المفردات. ٢

قد ىبتلف درباء تعليم اللغات الثانية يف معىن 
كمع ذلك فإهنم يتفقوف . اللغة، كيف اىداؼ تعليمها

على أف تعلم اؼبفردات مطلب أساسم من مطالب 
 .تعلم اللغة الثانية كشرط من شركط إجابتها

ما معين أف دراسا أجنبيا قد : كالسؤاؿ اآلف 
تعلم كلمة عربية؟ قد برل البعض أف تعلم الدارس 

األجنيب معين كلمة عربية يعين قدرتو علم ترصبتها أين 
                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab،  اغبميد ك آدركفعبد  

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media، (ماالنج : ماالنج
. ٦٤(، ۰٨٢۰١،فريس

، تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىجو كاسالبو رشدم أضبد طعيمة،  
١٩٤ .
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كالبعض اآلدر قد يظن . لغتو القومية كإوبباد مقابل ؽبا
أف تعلم الكلمة العربية يعين قدرتو علم ربديد معناىا 

ككال الرأبٌن غًن . يف القواميس كاؼبعاجم العربية
 .الصبيح

ليست القضية يف تعلم اؼبفردات أف يتعلم 
الطالب نطق حركفها فبسب، أك فهم معانيها 

مستقلة فقط، أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك ؾبرد 
إف معيار الكفاءة يف . كصفها يف تركيب لغوم صبيح

تعليم اؼبفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا علم ىذا 
كلو باإلضافة إذل شمء آدر ال يقل عن ىذا كلو 

أنبية، أال كىو قدرتو علم أف يستذدـ الكلمة اؼبناسبة 
ماذا وبدم لو حفظ الطالب عدد . يف اؼبكاف الناسب

الكلمات اليت حفظها الطالب يعترب عمال غًن علمم 
إف اؼبعيار . بل كمضيعا للوقت كاعبهد، كال طائل ربتو

اغبقيق لتقوًن ىذا الربنامج يبكن يف غدد اؼبواقف اليت 
كعدد . يستطيع الطالب اإلطصاؿ منها بالعربية

                                                           

 .اؼبرجعنفس   
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األمباط كالرتكيب اليت يسيطر عليها كيستطيع 
 .استذدمها بكفاءة

نقل أضبد فؤاد إيفندم نظرة سافًن بأف ال 
يقتصر تعلم اللغة بتعلم مفرداهتا ألف متعلمم اللغة غًن 
الناطقٌن هبا ال يتعلموف اللغة من قاموس بل يتعلموف 
من فهم اعبمل أك األساليب اليت تتكوف من الداللة 

 .اؼبعجمية كالصرفية كالنبوية
 :إف أنبية تعليم اؼبفردات ىم كما يلم

إف تعليم اؼبفردات مطلب أساسم من مطالب تعلم  . أ
 .العربية كشرط من شركط إجابتها

إف حقيقة اللغة ؾبموعة من اؼبفردات حيت ال  . ب
يبكن الناس فهم اللغة قبل معرفة معاين اؼبفردات 

 .منها

                                                           

 .اؼبرجعنفس   
  .٩٦،Metoologi Pembelajaran Bahasa,  أضبد فؤاد إيفندم 
 .اؼبرجعنفس   
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كاف استيعاب الطالب يف اؼبفردات الكثًنة . ج
 . يسهلهم يف تعلم اللغة العربية

كأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم اؼبفردات 
 :فهم فيما يلم 

 .يقدر الطالب على ترصبة اؼبفردات الصبيبة (١
 .يقدر الطالب على نطق اؼبفردات الصبيبة (٢
 .يقدر الطالب على كتابة اؼبفردات (٣
يقدر الطالب على كضع على كضع الكلمة  (٤

 .دادل اعبملة
 : أسس إختيار المفردات. ٣

اللفظة أك : اؼبفردات كحدىا مفردة كيقصد هبا
الكلمة اليت تتكٌوف من حرفٌن فأكثر ك تدؿ علم 

ك . سواء أكانت فعاال أك إظبا أك أداة، معين
 متباينة من حيح أنواع –أم لغة - مفردات اللغة

فمن حيح حركفها كسهولة نطقها ك صعوبة ، كثًنة
كمن حيح ذبريد كاسوس فهناككلمة تدؿ ،ككتابتها

علم أشياء ؿبسوسة كتدرؾ بإحدل اغبواس اػبمس 
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كما أف ىناؾ مفردات التدرؾ بااغبواس ، اؼبعركفة
 .كتسمم اؼبفردات اجملردة

كقد صنف عبد اغبميد عبد ا ك ناصر عبد 
ىم ، أنواع ك أقساـ كثًنة ا ك قسما اؼبفردات اذل

 :ما يلم
 : اؼبفردات الوظيفية مثل . أ

، ميت، أين، من، ما: أظباء اإلستفهاـ  ( ١
 كغًنىا، أم، كم

، تلك، ذلك، ىذه، ىذا: أظباء اإلشارة  ( ٢
 كغًنىا

 كغًنىا، إرل، من، علم، يف: حركؼ اعبر   (٣
 : اؼبفردات اؼبعجمية األساسية مثل  . ب

، السوداف، مصر: أظباء الدكؿ ك اؼبدف  (١
 كغًنىا، القاىرة

                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab،  اغبميد ك آدركفعبد  

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media، ٣٤ .
. ٣٥ ،اؼبرجعنفس    
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، غرب، شرؽ، جنوب، مشاؿ: االذباىات  (٢
 كغًنىا، كسط

اػبريف ، الصيف، الربيع: فصوؿ السنة  (٣
 كغًنىا، الشتاء

، النهر، الببر، ايط: التضاريس الطبيعية  (٤
 كغًنىا، اعببل

، فبطر، بارد، حار: مفردات الطقس  (٥
 كغًنىا

، قريب، بعيد، صغًن، كبًن: الصفات  (٦
 كغًنىا

، أدضر، أضبر، أسود، أبيض: األلواف  (٧
 . كغًنىا، أصفر

كذلك قبد أف يف مفردات لغوية صعوبة لكتاهبا 
مثل كلمات اليت ربوم نبزات يف كسطها أك يف 
هنايتها، كذلك قبد كلمات سهلة الكتابة مثل 

 (اغبركات الطواؿ)الكلمات اليت زبلو من حركؼ اؼبد 
 .كاؽبمزات كغًن ذلك
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إضافة اذل ذلك، اف اللغة العربية ربوم كلمات 
 –اعبنب )تنضمن أكثر من معىن، فمثال كلميت 

كل كلمة ؽبا معاف كثًنة، فمثال قد  (العيوف
يرادبالعيوف، حاسة البصر كقد تدؿ على األفراد الذين 

يتتبعوف أدبار الناس، كىم غالبا ما يعرفوف 
باعباسوسية، باإلضافة اذل أف اللغة العربية غنية 

 – اللبح –أسد )باؼبرتادفات فيها فمثال الكلمات 
تدؿ على شيئ كاحد كىو اغبيواف  ( اؽبزبر–الضيغم 

اؼبفرتس الذم يعيش ىف الغابات، لكن بعض ىذه 
اؼبفردات كاضبة اؼبعىن كالشهورة كبعضها غًن 

 .كاضح
 أساليب تعليم المفردات. ٤

كأما األساليب يف تعليم اؼبفردات اليت يبكن للمعلم 
 :استذدامها ىم كما يلم

                                                           

ربضًن الكتاب اؼبدرسم للمستول  ؿبمد منًن ك ؿبمد ـباص،  
. ٣٦، (النظرية كالتطبيق)اإلبتدائم يف تعليم اللغة العربية 

 .٩٩، Metoologi Pembelajaran Bahasa  أضبد فؤاد إيفندم، 
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استماع اؼبفردات، ىذه مرحلة إعطاء الفرصة  . أ
 .للتالميذ إلستماع نطق اؼبفردات اؼبعلم

نطق اؼبفردات، ىذه مرحلة إعطاء الفرصة  . ب
 .للتالميذ لنطق اؼبفردات

إعطاء اؼبعىن، ىذه مرحلة إعطاء اؼبعىن للمفردات، . ج
ىناؾ أساليب ؼبساعدة اؼبعلم يف إعطاء اؼبعىن، 

 :منها
إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء كأف  ( 1

تعرض قلما أك كتابا عندما ترد كلمة قلم أك 
 .كتاب

سبثيل اؼبعىن كأف يقـو اؼبعلم يفتح الباب  ( ٢
 عندما ترد صبلة فتح النافذة

ذكر اؼبتضدات كأف يذكر ؽبم كلمة بارد يف  ( ٣
مقابل كلمة سادن إف كاف ؽبم سابق عهد 

 .هبا
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ذكر اؼبرتادفات كأف يذكر ؽبم كلمة السيف  ( ٤
لتوضيح معىن كلمة صمصاـ إف كاف كاف 

 ؽبم سابق عهد بكلمة سيف
لعب الدكر كأف يلعب اؼبعلم دكر مريض  ( ٥

 .وبس بأدل يف بطنو كيفبصو طبيب
تداعم اؼبعاين كذلك بذكر الكلمات اليت  ( ٦

كأف . تثًنىا يف ذىن الكلمات اعبديدة
الكلمات " عائلة"يذكر عند كركد كلمة 

 .اخل....زكج كزكجة كأسرة كأكالد: اآلتية 
كىذا أيضا . ذكر  أصل الكلمة كمشتقاهتا ( ٧

من أساليب توضيح اؼبعىن، فعند كركد كلمة 
كبو يستطيع اؼبعلم بياف أصلها " مكاتب"
كما يشتق من ىذا األصل من " كتب"

كاتب )كلمات ذات صلة بالكلمة اعبديدة 
يعترب ىذا  (اخل....كمكتوب ككتاب

األسلوب أكثر فاعلية يف اللغات اليت يعتمد 
على اإللصاؽ أم تشيع فيها ظاىرة إغباؽ 
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الزكائد على الكلمات اؼبتغًنة من معناىا كبو 
 .اإلقبليزية

شرح معىن الكلمة العربية كذلك بشرح  ( ٨
 اؼبقصود من الكلمة

تعدد القراءة، يف حالة كركد الكلمة اعبديدة  ( ٩
يف نص يقرؤه الطالب يبكن تكليفهم بقراءة 

النص قراءة صامتو عدة مرات حح 
كبذلك . يستكشف أحدىم معناىا

يكتسف الطالب اذباىا إهبابيا كبو تعدد 
فالطالب مع تعدد مرات . مرات القراءة

 .القراءة يفهم أكثر
الببح يف القاموس، يبكن تكليف الطالب  ( ١۰

يف اؼبستويات اؼبتوسطة كاؼبتقدمة بالببح يف 
القواميس العربية لتوضيح معىن الكلمة 

 .اعبديدة
الرتصبة إذل لغة كسيطة كىذا آدر أسلوب  ( ١١

يبكن أف يلجأ إليو اؼبعلم لتوضيح معىن 
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الكلمة كعلى اؼبعلم أال يتعجل يف ىذا 
 .األمر

قراءة اؼبفردات، ىذه مرحلة إعطاء الفرصة للتالميذ . د
 .لقراءة اؼبفردات

كتابة اؼبفردات، ىذه مرحلة إعطاء الفرصة للتالميذ .ق
 .لكتابة اؼبفردات

تركيب اعبملة، ىذه مرحلة إعطاء الفرصة على . ك
 .التالميذ لرتكيب اعبملة اؼبفيدة

 األمور التي تجب مراعتها في تعليم المفردات. ٥
ىناؾ األمور مهمة ذبب مراعتها يف تعليم اؼبفردات، 

 : منها
ربديد معاين اؼبفردات بسياؽ مناسب غبفظ فهم  . أ

 الطالب من األدطاء كاإلدتالط 
 االبتعاد من الرتصبة اذل لغة اؽبدؼ مباشرة ألهنا ال  . ب

 .تؤثر أثرا عميقا يف ذىن الطالب

                                                           

. ٩٧، اؼبرجعنفس 
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استعماؿ اؼبفردات االزمة كاتاجة ىف مهمتو . ج
لتكوف اؼبفردات مفيدة كمستفيدة لدم 

 .الطالب
استعماؿ اغبركة كاغبوار كدلق العالقة بينهما يف . د

 التعليم ألف اغبركة تعبًنية كاغبوار يثًن االىتماـ
 التدرج من السهل اذل الصعب. ق
 ال تقدـ اؼبفردات معزكلة من أم حاؿ أك سياؽ. ك
تدكر موضوعات غلبية كتب تعليم اللغة العربية . ز

لألجانب اؼببتدئٌن حوؿ اؼبدرسة كالطعاـ كجسم 
اإلنساف كاؼبالبس كاؼبنزؿ كاألسرة كالدين كاغبالت 

 .كالرياضة
كينبغم للمدرس أف يهتم باألساسيات اليت البد 
أف يستوعبها قبل بداية عملية تعليم اؼبفردات، كىم 

 :كما يلم

                                                           

االذبهات اؼبعاصرة يف تدريس اللغة العربية كاللغة اغبية  ضبادة إبراىيم،  
 .٢٨٢القاىرة، دكف السنة، : دار الفكر العريب) األدرل لغًن الناطقٌن هبا
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تعليم اؼبفردات ليس قائما بنفسو كلكن يرتبط  . أ
 بتعليم عناصر اللغة األدرل 

قد تكوف اؼبفردات ؽبا معين أكثر من كاحدة،  . ب
 .كينبغم للمدرس أف وبدد معناىا مناسبة بالسياؽ

قد تكوف اؼبفردات معركفة يف اؼبعين كلكن ليست . ج
إذف يشرح اؼبدرس اؼبعىن . مناسبة يف السياؽ
ألف اؼبفردات ؽبا معناف نبا . اؼبناسب بالسياؽ
 .حقيقم كإضايف

 .يبتعد اؼبدرس تعليم اؼبفردات بطريقة الرتصبة. د
من ناحية سهلة نطق اؼبفردات كصعبتو 

 :لإلندكنيسٌن، اؼبفردات العربية ؽبا ثالثة مراحل، كىم
اؼبفردات السهولة يف النطق لوجود اؼبساكة مع  . أ

اؼبفردات اإلندكنيسية، كبو كلمة علماء، كتاب، 
 .كرسٌم، رضبة كغًنىا

اؼبفردات ال يصعب نطقها لكنها ال تساكم مع  . ب
اؼبفردات اإلندكنيسية، كبو كلمة مدينة، سوؽ، 

 .ذىب
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كبو . اؼبفردات الصعوبة يف اشتقاقها كنطقها. ج
 .استبٌق، استوذل، استذرج كغًنىا

 
هيكل التفكير  ﴾ج﴿

، اؼبفرداتكانت للغة العربٌية دصوصٌية يف 
احتاج اذل اكتماؿ . كلذلك تعليمها ليس االمر السهل

ك الكتاب . على كٌل عناصر كاؼبعٌلم، ك اؼبتعٌلم، ك اؼبٌواد
الكتاب . اؼبدرسم مطلوب كما اؼبرشيد ؼبعٌلم ك متعٌلم

اؼبدرسم مكتوب ليساكل اؼبالحظة ك التصٌور بٌن اؼبعٌلم 
.  ك اؼبتعٌلم

تطوير الكتاب اؼبدرسم يف عادل الرتبٌية ك تعليم 
سبيل . اللغة العربٌية االف ال ربٌصل على اىتماـ كثًنة

اؼبؤٌسسة اف تستعمل الكتاب اؼبصدرٌم الذم يبيع ىف 
على اٌف للكتاب اؼبدرسم دكر مهٌم يف فهم . اؼبكتبة

الطالب عن اؼبادة، هبب على مطٌورين الكتاب اف يهتٌموا 

                                                           

 .٩٨، Metoologi Pembelajaran Bahasa  أضبد فؤاد إيفندم، 
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بالكتاب الذل مناسب حباجة الطالب ك مستول ذكاء 
ىم ، كالتنفض على اىتماـ خبلفية تربٌية الطالب ك 

كلذالك، مطلوب الكتاب . فهمهم يف مادة اساسمٌ 
اؼبدرسم يناسب حباجة الطالب مكتوب بالصيغة السهلة 

 .ك اعبذابة كوسائل التعليم الفرديٌة
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 الباب الثالث
 بحث منهج ال
 

 بحثمنهج ال ﴾أ﴿
 نوع البحث. ١

 هنجحبح ـاؿا ذ قيف الباححـ ستذدم
 Borg) بركغ كغاؿ قاؿ كقد (R&D) مرالتطوم الببح

And Gall)  ٌييستعمل مٌ رالتطوم الببح هنج ـأف 
 أفٌ  ؼركيع . ةالتعليممَّي  جئالنتاؽ أكتصدمر تطوم اؿضً رلغ
 ػبطواتً  يداينٌ ؽ ـتطيب مٌ رالتطوم الببح هنجـ

 كاف سواء ،ةالواقعمٌ ئة اليب يفمة العا العلممٌ  الببحً 
ذم فيو اؿ القدًن جئالنتا أك اعبديدً  جئالنتا لتطويع
 .مسألةه 

ك .  على الدكراتالببحكانت حطوات ىذا 
تبداء اغبطوات بدراسة النتائج كبتطوير التائج كبتجربة 

                                                           

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatin dan , سوغييونو، 

R&D(٢۰١٣الفابيتا، : باندكنج) ،٢٩٧ .
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 الببح هنج أٌما ـ.النتائج يف اؼبيداف كبتبسٌن النتائج
 ثل ـ،ةالتعليممَّي  جئالنتار تطومقصد ؿ يستعمل ميرالتطو
 .ةالتعليممٌ  كاإلدارةة التعليممٌ  ؿئكسااؿكة الدراسمٌ  اؼبواد

هبذا نوع الببح يستعمل الباحح إلستذداـ الببح 
 .العلممٌ 

 
   التطويرصيغة. ٢

 ىف ىذا الببح ىو صيغة الباححاستذدـ 
صيغة التطوير .(Borg and Gall) غاؿ&التطوير بركغ 

ىو صيغة إجرائٌم ك (Borg and Gall) غاؿ&بركغ 
يوضح ىذه الصيغة اػبطوات العامة ؼبتابعة . كصفمٌ 

 .إنتاج النتاج، ككذالك دطوة الببح ك التطوير
 

                                                           

 Metode Penelitian Terapan Bidang, ،  إيندانج مولياتينينجسيو

Pendidikan(٢۰١٣الفابيتا، : باندكنج) ،١٦١ .
 Metode Penelitian Pendidikan Dan فوناجى يتيوسارل، 

Pengembangan (٢۰١۰كنجانا، : جاكارنا) ،٢٣٧. 
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ات التطوير خطو. ٣
 Borg) غاؿ& التطوير كفقا لربكغ دطوات

and Gall)ىو كمايلى: 
 الببح ك صبع اؼبعلومات االكذل .أ 

الببح ك صبع اؼبعلومات، دبا يف ذلك مراجعة 
األدبيات، اؼبالحظة أك اؼبالحظة الصفية، ك 

إف الببح األكرل أك ربليل . إعداد التقارير األكلية
االحتياجات مهم جدا للبصوؿ على معلومات 

 .أكلية من أجل التطوير
 التصميم .ب 

كيشمل التصميم صياغة اؼبهارات كصياغية 
أىداؼ ؿبددة لتبديد ترتيب اؼبواد ك ذبريبة 

كأكثر اؼبهٌم يف ىذه اؼبرحلة ىو صياغة . الصغًنة
األىداؼ اددة الح يتعٌن ربقيقها من دالؿ 

 .اؼبنتج اعبارم تطويره
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  تطوير تنسيقات النتاج األكؿ .ج 
كضع النتاج أكلية ؼبنتج أك مشاريع أكلية تنضمن 

. إعداد مواد تعليمية أك كتابات أك أدكات تقييم
ك يتمثل شكل تطوير النتاج يف ما إذا كاف يف 

شكل مواد مطبوعة، مثل اؼبركبة التعليمية ك 
اؼبواد التعليمية يف شكل كتب مدرسية أك 

متواليات عملية أك إجرائية يف تصميص نظم 
 .التعليم، يبلكها فيديو أك قرص اؼبدمج

 اإلدتبار األكؿ .د 
 فصوؿ، مشلت 3-1أجريت ذبارب أكلية يف 

 موضعا ك مقابلة، مت صبع بيانات 6-12
مث تصبح نتائج ىذه التجربة . االتبياف ك ربليلها

 .مدحالت لتنقيح النتاج األكرل
 مراجعة النتاج .ق 

. مراجعات النتاج بناء على نتاج االدتبار األكلية
نتاج التجارب اؼبيدانية اغبصوؿ على معلومات 

 .نوعية حوؿ النتائج اؼبتقدمة
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  التجربة اؼبيداف .ك 
مت يتم ادتبار النتاج اؼبراجع، استناد إذل نتائج 
على نطاؽ صغًن، مرة أدرل على كحدة أكرب 

يتم صبع البيانات الكمية . أك اؼبضوع التجريىب
عن ـبرجات التعليم ك ربليلها كفقا لألىجاؼ 
اددة اليت يتعٌن ربقيقها، إذا كاف ذلك فبكنا 

 .باؼبقارنة مع اجملموعة الضابطة
 مراجعة النتاج .ز 

مراجعات النتاج استنادا إذل نتائج التجارب 
كهتدؼ ىذه اؼبراجعة إذل ربديد قباح . اؼبيدانية

النتائج يف ربقيق أىدافو كصبع اؼبعلومات الح 
يبكن استذدامها لتبسٌن الربنامج أك النتاج 

 .األغراض التبسٌن يف مرحلة الحقة
  اإلدتبار اؼبيداف .ح 

بعد مراجعة النتاج، إذا كاف الباحح تريد نتاج 
جدكل ككفاية مث ىناؾ حاجة االدتبار اؼبيداف، 
ك رافق االدتبار مقابلة، ك مالحظة، ك تسليم 
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مث تصبح نتائج . االستبياف، ك من مث ربليلها
ىذا التبليل مادة األغراض مراجعة النتاج 

 اؼبقبل، 
 .أك تنقيح النتاج النهائى

  مراجعة النتاج النهائ .ط 
النتاج النهائ اؼبنقح ىو مراجعة تتم على أساس 

ىذا النتاج النهائ مراجعة . ادتبار ميداىن أكسع
ىو ىف الواقع أف تكوف صاغبة ألهنا مرت 

 .سلسلة من التجارب على مراحل
  النشر ك التنفيذ .م 

العمليات ك )نشر ك تنفيذ نقل نتائج التطوير 
إذل  (إلجراءت ك الربامج أك اؼبنتجات

اؼبستذدمٌن ك اؼبهنٌن من دالؿ اجتماعات 
اؼبنتدل أك الكتابة ىف اجملالت، أك ىف شكل 

 .كتلب أك كتيب
                                                           

 Penelitian Pendidikan: jenis, metode, dan،  كينا سنجايا 

prosedur ،(٢۰١٣،كينجانا: جاكرتا ،)١٣٤-١٣٣ .



62 

 

 

التجربة . ٤
 تصميم التجربة . أ

اؽبدؼ من ىذه التجربة ىو لتعرؼ فٌعالٌية 
معيار النتاج اعبٌيد ىو معيار التعليم ك . النتاج

كاف دطوة التجربة ثالثة اػبطوات، . معيار التمثيل
ذبربة اػببًن اللغوٌم لتأكد ك لتقٌيم النتاج،  (١)
التجربة اٌدد اذل الفرقة الصغًنة كمستعميل  (٢)

ذبربة اؼبيداف اذل الفرقة الكبًنة كبو  (٣)النتاج، 
ك ذبربة اؼبيداف يف ىذا  . انفار30-100

 . انفار٣۰-٢۰الببح اذل فرقة الكبًنة كبو 
  التجربةموضع . ب

 ؾبتمع( ١
يف سٌكاف من ىذا الببح ىو الطالب 

اؼبعهد اعبامعة أكذل األبصار بااعبامعة 

                                                           

ريباجا ركسداكريا، : بندكنج)Penelitian Pendidikan ، زين العارفٌن    
٢۰١٣٢، (١٢ .
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صباح "اإلسالمية اغبكومية فونورككو لربنامج 
 "اللغة

 عٌينة( ٢
عٌينة من ىذا الببح ىم الطالب بٌن 

 انفار ـبرت الباحح بالعٌينة اؼبفيد ٣۰-٢۰
. بعناية اذل اصوؿ مدرسة الطالب قبلو

 نوع البيانات . ج
نوع البيانا اليت قد أيستيعمل يف ىذا 

الببح ىم بيانات كصفٌية كمٌية يعين يكٌمل 
اٌما . الباحح البيانات الكمٌية بالبيانات الكيفٌية

البيانات الكٌمٌية تستعمل ؼبعرفة كوف اإلنتاج أم 
 قد إستوىف ".صباح اللغة"اؼبدرسمكتاب اؿ

كىذه البيانات قد توجد من اإلستبانة . صالحٌية
اليت تؤدد من مرجعة  رأم عادل اتول ك كسائل 

أٌما البيانات . اإليضاح ك مرجعة موضوع التجربة
الكيفٌية توجد من طريقة اؼبقابلة ك طريقة 

اؼبالحظة كالوسائق كاؼبقرتحات عن عادل اتول 
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ك كسائل اإليضاح ك موضوع التجربة حٌن ربليل 
 .الببح التطويرم

 جمع البيانات اسلوب  .د
احد من انشطة الببح ىم تعيٌن نظاـ 

احتاج . ليقٌدر متغًٌن الببح ك اداة صبع البيانات
. اذل ادكات الببح ليقٌدر مغًٌن صبع البيانات

 :كطريقة صبع البيانات يف ىذا الببح يعىن
 اإلدتبار( ١

اإلدتبار ىو طريقة صبع بيانات الببح 
 .ليقيس اؼبهارة الطالب

غًن اإلدتبار ( ٢
 اؼبقابلة ( أ

سذدـ اؼبقابالت عن تقنالت م
صبع البيانات أذا أرد الباحح إلجراء 
دراسة أكلية للعثور على اؼبشاكل الح 

                                                           

 Model Penelitian  ،ك أدركف إمادم تيكيو 

Pengembangan(٢۰١٤كرلها علم، : يوغياكرتا) ،٨١ .
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 ةكأيضا إذا كاف الباحح، يتعٌن دراستها
عرؼ األشياء من اؼبستطلعٌن تريد أف ت

أعمق ك قليال أك عدد قليل من 
 .اؼبشاركٌن

طريقة اؼبقابلة ىم الطريقة عبمع 
البيانات اليت ترجى منها اؼبواصلة 

 يف ىذا .اؼبباشرة بٌن الباحح كاؼبذبًن
اجملاؿ قابل الباحح بطريقة اؼبقابلة 
اؼبنٌظمة ك غًن اؼبنٌظمة على بعض 

 .الطالب ك اؼبدٌرس
 اؼبالحظة  ( ب

تقنيات صبع البيانات 
كالببثوف ،  عند اؼبراقبةاؼبستذدمة

كالظواىر ،  السلوؾ البشرماؼبتعلقة

                                                           

 Metode Penelitian Pendidikan ، ۱۹٤، سوغيونو  
 Metode Penelitian Terapan Bidangإيندانج مولياتينينجسيو،

Pendidikan ، ٢٥-٢٤ .
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الطبيعية لو حظت عند اؼبستجيبٌن 
 .ليست كثًنة جدا

طريقة اؼبالحظة ىم تأٌمل ك 
. كتابةه منٌظمةه على الظواىر اؼبببوثة

عمل مباشرةن مكىذه الطريقة تصلح أف 
 .أك غًن مباشرةو 

ستذدـ  تاؼبالحضةيف ىذه 
 على تعليم  اؼبالحظة اؼبباشرةةالباحح

لطلبة " صباح اللغة"اؼبفردات لربنامج 
معهد اعبامعة أكذل البصار بااعبامعة 

 . اإلسالمية اغبكومية فونورككو
 اإلستبيانات ( ج

اإلستبيانات ىم دفرت األسئلة 
 ليصف البنايات اؼبستجيبٌنسبنح ارل 

عن اؼبشكالت الطالب ىف التعليم، 
                                                           

 ۲۰۳،نفس اؼبراجيع  
. ٢٦، نفس اؼبرجع 
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اسلوب التعليم ك كسائلو، ك رأم 
تستعمل . الطالب اك ااضر يف التعليم
. ىذه الطريقة ىف ؾباؿ عاطفمٌ 

 قائمة الشطب ( د
 ىم دفرت سبلئ الشطبقائمة 

تستعمل . دبببح معٌٌن الذل مٌتبع لو
ىذه االداة ىف تقوًن اػببًن اللغوٌم عن 

 .تصميم الكتاب
 تحليل البيانات . ه

يستذدىـ ربليل البيانات يف ىذا الببح ك 
التطوير على القسمٌن نبا ربليل كيفٌم كربليل 

 .كممٌ 
 ربليل كيفمٌ  (١

يستعمل الباحح ربليلى الكيفٌم ؼبعاجلة 
البيانات من نتيجة رأم العلماء من اؼبواد 

                                                           

 Penilaian hasil Proses Belajar ،   نانا سوجانا 

Mengajar(١٩٩٥ريباجا ركسداكريا، : بيندكبج) ،٧٢ .
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اؼبستول ك تصميم الكتاب أك كسائل 
كيفعل الباحح هبذه التبليل على . العالـ

صبع البيانات من طريقة اؼبقابلة ك تقييم 
كتستعمل ىذه البيانات لتبسٌن . العادل

كيستذدـ البادح . النتائج أم الكتاب
كىم على طراز ميلس . أسلوب ربليل اليفمٌ 

(Miles) ك ىوبًنماف (Huberman). 
 
 
 

 
 
 

  اؼبرحلة بصيغة  طراز الفعاؿ١.2 الصورة
 Model Interaktif)Miles & Huberman 

 

 

 

 استنتاج البيانات

 زبفيض البيانات

 صبع البيانات

 عرض البيانات
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 (Data Reduction)زبفيض البيانات  ( أ
زبفيض البيانات ىم تلذيص، ك 
انتجاب عن نقطة اساسٌية من البيانات 

 عن البيانات اؼبهٌمة ك ءك تركيز  االنتبا
 كبالتاذل فإف .موضوعها ك مبوذجها

، البيانات البفاض ستقدـ صورة اك ضح
كيبكن الباحح إلجزاء اؼبزيد من صبيع 

كالببح عن ذلك عند ، البيانات
 .اغباجة

 (Data Display)عرض البيانات  ( ب
بعد هناية زبفيض البيانات 

اٌف عرض . فاػبطوة بعدىا عرض البيانات
البيانات ىف الببح النوع بطريقة الصورة 
كالبيانات اؼبشملة كاإلتصاؿ بٌن األشياء 

عرض البيانات ىف . كما اشبو ذالك
الببح النوع تغلب على طريقة كتابة 

بعرض البيانات ىف فهم ما كقع . الوصٌية
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كتفظيم العمل مؤسسا على حصوؿ 
 .الفهم

 Conclution and))استنتاج البيانات  (ج

Verification 
اػبطوة بعد عرض البيانات ىم 

أدذ اإلستنباط كإلستبداالت كاإلستنباط 
األكؿ دل تبق يف اغبكم اذا اتت األدلة 

اعبديدة ك األرجح ىف صبع البيانات 
كلكن اذا كاف اإلستنباط األكؿ . بعدىا

تنسب كتتفق بااألدلة الراجبة 
حينما رجعت الباحثة يف . كالصبيبة

ميداف الببح كصبع البيانات، 
فااإلستنباط األكؿ ظبم بااإلستنباط 

اذا استنباط حبح . الراجبة الصبيبة
نوعم فقد اجاب يف ربديدىا كدل تبق 
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كتتسع حينما ذىبت الباحثة يف ميداف 
 .الببح

 ربليل كممٌ  ( ١)
إستعماؿ الباحح ربليل 

ربليل . البيانات من اإلستبياف
البيانات الكمٌية تكتيب من 

اإلستبياف كاؼبقاييس التقديرم 
إستذدـ . باألحصاء الوصفم

الباحح اغبسابى على النتيجة 
اؼبعٌدلة يف إعطاء نتائج اؼبنتاج 

 ربليل بالتجربة بالرموز التارل 
T(Uji T) 

التجربة اؼبستذدـ ىف ىذا 
ك  (Pretest)الببح التجربة 

(Posttest)  ٣۰باؼبستجيبٌن كبو 
                                                           

 Metode Penelitian & Pengembangan (Research،  سوغييونو 

dan Development،) ٣٧٤-٣٧۰ (، ٢۰١٥، الفابيتا: باندكنج. 
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ك رمز مستذدـ الٌرمز العٌٌن 
الصغًن الذم توجد ارتباط بٌن 

: ك دطوهتا كما ياذل. عٌينو
 تعيٌن الفرضيات (أ)

 فال توجد الفركؽ بٌن ،Ha =0اذا 
، (Posttest)ك  (Pretest)نتيجة 
 فتوجد الفركؽ بٌن ،Ha ≠0ك إذا 
 (.Posttest)ك  (Pretest)نتيجة 

 الٌرمز  (ب)
 الٌرمز  (أ 

 SDD =

 ΣD2

n
− (

ΣD

n
)

2
 

 

D          = Y1-Y2 

ΣDD           = من الفركؽ بٌن نتيجة  
  2 ك 1

Deviation Standart 

    ΣD  = الفركؽ بٌن نتيجة  
2 ك 1  
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 SEMD=
SDD

 n−1
 

SEMD = Standar Error من Mean of  Difference 

 to =
MD

SEMD

   

 MD =
ΣD

n
 

  

 MD = Mean of 

Difference  

 مقبوؿ ك Ho فػ tt اكثر من t0تفسًنىا إذا 
Ha مردكد ، فإذا to قليل من tt فػ Ho 

 .  مقبوؿHaمردكد ك 

 ربليل دبعٌدؿ النتيجة (١

 الٌرمز (أ 

ؾبموعة النتائج = اؼبعٌدؿ 
عدد األسئلة 

 

 قيمة مقياس النتاج (ب 
 مقياس عند مقياس ليكًنت

: التنقيح النتاج يتناكؿ من ىذا الٌرمز
                                                           

 . Instrumen Perangkat Pembelajaran،41، سعدكف اكرب 
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تعيٌن ؾبموعة نتائج األقصى  (١)
 ك نتائج األصغر

تعيٌن ؾبموعة نتائج األقصى  (٢)
 ك نتائج األصغر

نتائج  بٌن  الفرؽتعيٌن  (٣)
 .األقصى ك نتائج األصغر

حبح عن فسبة بالٌرمز كما  (٤)
 :ياذل

نتائج األصغر − نتائج األقصى
1 − عدد األسئلة

=  فسبة

 

ك من حساب بالٌرمز األتى 
 .تتناكؿ قيمة مقياس النتاج األتٌية
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 اعبدكؿ قيمة مقياس النتاج
المعنى قيمة مقياس النتاج 

فبتاز، ال وبتاج اذل % %00،00-85،01
التنقيح 

جٌيد جٌدا، وبتاج % %85،00-70،01
اذل قليل التنقيح  

جٌيد، وبتاج اذل كثًن % %70،00-55،01
التنقيح 

ناقص، ال يستطيع % %55،00-40،01
اف يستعمل 

مردكد، ال يستطيع % %40،00-0
اف يستعمل 

 

إجراء البحث .  و
استذدـ الباحح دطوات الح تلٌذص من 

دطوات الببح بورغ ك غاؿ، كما ىف اعبدكؿ 
 : االتٌية3.7
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 إجراء الببح 3.7اعبدكؿ 
 0التطوير               التجربة  البداية         

 
 

يظهر  .أ 
 الفكرة

 دراسة  .ب 
 الكتب

ربليل  .ج 
اغباجة 

عند 
الطلبة 

ك 
ااضر

، ك 
ربليل 
اؼبٌواد 

تثبيت  .أ  
تصميم 
الكتاب 
 اؼبدرسمٌ 

ترتيب  .ب 
الكتاب 
 اؼبدرسمٌ 

تصبيح  .ج 
عند دبًن 

اللغة ك 
كسائل 
 التعليم

ترتيب  .د 
ادكات صبع 

البيانات 

ذبربة  .أ  
 الفرديٌة

ذبربة  .ب 
 الفرقتٌية

ذبربة  .ج 
 اؼبيدانٌية

 
تنقيح  .د 

النتاج 
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: ك ىذه البيانات من حطوات الببح
  البداية .١

تظهر الفكرة لتبصل النتاج الذل ينفع  .أ 
 ىف ؾباؿ الرتبٌية

 دراسة الكتب تعىن تدرس ك تناكؿ  .ب 
النظرم الذل مناسب بالببح 

التطويرٌم النتاج الذل سيستعمل 
 . الباحح

ربليل اغباجة ك مشكالت الطالب ك  .ج 
ك قصد من . ااضر ىف تعٌلم النبو

اغبطوة ليعرؼ ما حاجة الطالب ك 
ك بتبليل . ااضر ىف ؾباؿ الرتبٌية 

. اغباجة، يقٌدـ التطوير مسألة ك حٌلها
ك بتبليل اؼبٌواد ليعرؼ ما غرض التعليم 

 .ك مشكالتو
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 التطوير .٢
تثبيت تصميم الكتاب اؼبدرسٌم ك  .أ 

 احتوائو
ترتيب الكتاب اؼبدرسٌم بطريقة ك  .ب 

تصميم معٌٌن ك اؼبراجع اؼبذرتي الذل 
ترتكب فيو اؼبٌواد ك التدريبات ك 
األمثلة ك قاموس اصطلبات ك 

 .اإلجابة
تصبيح عند دبًن اللغة العربٌية ك  .ج 

اؼبٌواد الدراسٌية ك كسائل التعليم ك 
 .تنقيح بعدىا

ترتيب ادكات صبع البيانات تتكٌوف  .د 
على أسئلة إدتبار قبلٌم ك ادتبار 

بعدٌم، ك اكرؽ التصديقة، ك 
 .استبيانات
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 التجربة .٣
تعمل ذبربة النتاج ليعرؼ كيفٌية النتاج 
بعد تصليح من دبًن اللغة العربٌية ك 

ك . اؼبٌواد الدراسٌية ك كسائل التعليم
 :دطواتو تعىن

 تصليح مع اػببًن .أ 
 ربليل اؼبفاىم .ب 
 تنقيح النتاج األٌكؿ .ج 
ذبربة الفرديٌة عند طبسة الطالب  .د 

 ىف مقابلتاف بالكتاب اؼبتطٌور
 تنقيح النتاج الثاىن .ق 
ذبربة الفرقتٌية عند اربعة الفرقة  .ك 

 بالكتاب اؼبتطٌور
 تنقيح النتاج الثالح .ز 
 ذبربة اؼبيدانٌية عند الطالب ىف  .ح 

ىف  ( الطالب15-10)الفصل 
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طبسة اؼبقابالت ىف كٌل فصلو 
 .بالكتاب اؼبتطٌور

 تنقيح النتاج الرابع .ط 
 تقييم النتاج  .م 
 تنقيح النتاج النهائمٌ  .ؾ 

 التقييم .٤
ربٌصل نتائج التقييم من استجاب  .أ 

الطالب بعد يستذدموف الكتاب 
 . اؼبتطٌور ىف التعليم

ربٌصل نتائج التقييم عند دبًن اللغة  .ب 
العربٌية ك اؼبٌواد الدراسٌم، ك دبًن 
كسائل التعليم، ك دبًن تصميم 

 .الكتاب اؼبدرسمٌ 
 .تنقيح النتاج من نصائح اػببًن .ج 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 
العاّمة عرض البيانات   ﴾أ﴿

" أولى األبصار"تاريخ تأسيس معهد الجامعة  .1
 باالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروكو

اليستطيع أف يفٌصل تاريخ تأسيس معهد 
عن تاريخ تأسيس اعبامعة " أكذل األبصار"اعبامعة 

إهنا كلية الشريعة . اإلسالمية اغبكومية فونورككو
" سوناف أمبيل"فونورككو بااعبامعة اإلسالمية اغبكومية 

ك دبناسبة قرر رئيس اعبمهورية اؼبذكورة يف سنة 
 ربٌولت كلية الشريعة ١٩٩٨-١٩٩٧الدراسية 

فونورككو إذل اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو 
كتكوف قائمة بذاهتا يف بيئة إدارة الشؤكف الدينية، 

كعلمية . برئاسة رئيس اؼبديرية كتكوف مسؤكلة إذل كزير
ربويل الوضع كلية الشريعة فونورككو بااعبامعة 

إذل اعبامعة " سوناف أمبيل"اإلسالمية اغبكومية 
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اإلسالمية اغبكومية فونورككو يقرر باالنشرة من اؼبدير 
 E/١٩٩٦/١٣٢العاـ اؼبؤسسات اإلسالمية مبرة 

كمنذ رباكؿ الوضع، تنظيم اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
فونورككو تعليم األكاديبيةكارتؼ يفتح ثالثة كلٌيات 

 .كلية الشريعة ككلية الرتبية ككلية أصوؿ الدين: كىم
قد قامت اعبامعة اإلسالمية اغبكومية 

فونورككو برتبية طالهبا قدر طبس عشرة سنة فأرادت 
استنادا . أف ترقيها إذل أقصى مايستطيع الوصوؿ إليو

على ذلك فاحتاجت اعبامعة معهدا ليكوف مركزا 
للرتبية اإلسالمية بعد اعبامعة كمصدر العلـو كاللغة يف 

 .فونورككو كدائرات حوؽبا
يف " أكذل األبصار"بدأ بناء معهد اعبامعة 

كيبكن . ٢۰١٢ كمت بناءه يف السنة ٢۰١۰السنة 
كفتح معهد . السكن فيو قدر ألف كطبس مائة طالبا

رظبيا بالدكتور نور مشس " أكذل األبصار"اعبامعة 
 .٢۰١٣ فربايًن ١١اؼباجستًن ىف التاريخ 
                                                           

 .يف ملبق ىذا الببحD/12-IV/2019/01 :انظر نسذة الوثيقة  
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" أولى األبصار"الموقع الجغرافى المعهد الجامعة  .2
 باالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروكو

بااعبامعة " أكذل األبصار"كقعت معهد اعبامعة 
اإلسالمية اغبكومية فونورككو يف الشارع لتناف جيندراؿ 

 سيماف ٣الزقاؽ  (Let. Jen Soeprapto)سوفرافتو 
من جهة . عمدة سيماف يف منطقة اؼبدينة فونورككو

 كمن جهة الغربية PLNالشمالية كانت ىم اؼبشعاع 
كانت ىذه الشارع لتناف جيندراؿ سوفرافتو كمن جهة 
اعبنوبية كانت ىذه اؼبزرعة، كمن جهة الشرقية كانت 
ىذه الدار ادكدة بالشارع جيندراؿ سوفرافتو الزقاؽ 

٣. 
الرؤية واألهداف وصورة جانبية المعهد الجامعة  .3

باالجامعة اإلسالمية الحكومية " أولى األبصار"
 فونوروكو

 الرأية . أ
مركز تكوف األدالؽ الكريبة كالعلـو اإلسالمية 

 .كتنميتها
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 المهمة
تكوين أدالؽ الطلبة كتنمية العلـو   (١

 .اإلسالمية ؽبم
 .ليكوف الطلبة قدرة كافية على قراءة القرآف ( ٢
ليكوف الطلبة قادرة على استالء اللغة العربية  ( ٣

 .كاإلقبليزية
 األهداف. ج

إنشاء اإلنساف األدالؽ الكريبة كالعلـو 
 .اإلسالمية

" أولى األبصار"تركيب منظمة معهد الجامعة  .4
 باالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروكو

بااعبامعة " أكذل األبصار"منظمة معهد اعبامعة 
كليكوف كاضبا . اإلسالمية اغبكومية فونورككو

 :ستوضع بااعبدكاؿ األتى
                                                           

اؼبلبقة ىف ىذا  D/12-IV/2018/02انظر اذل نسذة الوثيقة برمز   
 .الببح

اؼبلبقة ىف ىذا  D/12-IV/2019/03انظر اذل نسذة الوثيقة برمز      
 .الببح
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 (4.1 )الجدوال 
" أولى األبصار"تركيب منظمة معهد الجامعة 

 باالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروكو
 الوظيفة اإلسم رقم

الدكتورة اغباجة سيت مرًن  ١
 يوسف اؼباجستًن

 اجمللس االستشارم

الدكتور اغباج ؿبمد  ٢
 مفتاح العلـو اؼباجستًن

 ١اؼبشرؼ، الرئيس 

الدكتور باسوكم  ٣
 اؼباجستًن

 ٢اؼبشرؼ، الرئيس 

 الدكتور  ؿبمد سيف ا  ٤
 اؼباجستًن

 ٣اؼبشرؼ، الرئيس 

الدكتور أندكس كياىم  5
اغباج عبد اؼبنعم الصاحل 

 اؼباجستًن

 مدير اؼبعهد

 الرئيس العاـ أنديرياف فراسبا 6
 الرئيس للرجاؿ دانانج 7
 الرئيس للبنات ترم فراستياكايت 8
 السكرتًن العاـ جونييار 9

 السكرتًن للرجاؿمأموف نور الرضبن  10
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 السكرتًن للبناتألف نور أكليا  11
 قسم اؼبلية العاـريا ليستيانا ديفى  12
 قسم اؼبلية للرجاؿ مرشد سرقول 13
 قسم اؼبلية للبنات مؤلفة دًن النساء 14
ؿبمد ىشاـ إحساف  15

 رائس
 أقبا دككم جبيونو

 أديف رفائم

قسم التعليم كالٌلغة 
 للرجاؿ

 بنت نور سالمة 16
 يولياىن

 أيو عائشة
 ديول شفاء فوزية

 صفى معزٌة اؽبجرل

قسم التعليم كالٌلغة 
 للبنات

 جوىن أصريف 17
 جوليانتو

 تكريب أدناف
 يوليانتو نور جبيونو

 قسم الدين للرجاؿ

 إمامة الصاغبة 18
 ؿبسونة

 سيح دفيفة الصاغبة
 معٌدة األدكية

 قسم الدين للبنات
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 رىادة العائش زىرة النساء
 فازا سعيد اؼبؤؼ 19

 بوديانتو
 ؿبمد كرًن أسناف

 قسم األمن للرجاؿ

نور الفية ؿبمودة نصفم  20
 ليلم

 سفريايت
 أماليا فيرتيياين

 أستٌن نور أفياين
 أقبم فيتكا لوسييانا

 قسم األمن للبنات

 أضبد ضبيم 21
 مشس العارفٌن

 ريزقيو صاغبٌن 

قسم الصبة كالنظافة 
 للرجاؿ

 فوزم حنيفة 22
 سييت أمم رضبة

 فوترم مغفم
 لطفم إيندرم كايت

 سرم كاحيوين

قسم الصبة كالنظافة 
 للبنات

 ديدم إيراكاف 23
 مادا عزيز سيف ا

ىانديكا أيكو كحيو 

 قسم اؼبعملة للرجاؿ
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 فرادانا
 رافيكا أككتافيياين 24

 ألفيا عليٌن نًنة
 أنيسا معرفة

 قسم اؼبعملة للبنات

 فريدم سيسوانتو 25
 ركدم ستيياكاف

 قسم الوسائل للرجاؿ

 نيكا أيو فاطمة 26
 نفييا أكذل النوىى

 ريسما أكرل النهى رضبة
 فوفوت راىايو نيعسية

 قسم الوسائل للبنات

 
أولى "أحوال المدّرسون في معهد الجامعة  .5

 باالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروكو" األبصار
أكذل "كاف اؼبدٌرسوف يف معهد اعبامعة 

بااعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو ؽبم " األبصار
 50كعدد اؼبدرسٌن . دكر دطًن يف الرتبية كالتعليم

 مدرسا يعلموف صباح اللغة ك 11مدرسا وبتول على 
 مدرسا يعلموف 10 مدرسا يعلموف القرآف ك 12
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 مدرسا 6 مدرسا يعلموف الفقو ك 5األدالؽ ك 
 . مدرسا تعليم اللغة11يعلموف التبفيظ، ك 

 (٤.2)الجدوال 
" أولى األبصار"مدرسين في معهد الجامعة 

 باالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروكو
 اإلسم وظيفة رقم
معلم الكتاب  1

 مبادئ الفقهية
 كلداف نافع اؼباجستًن

 زمـز مصطفى اؼباجستًن
 زين األبرار اؼباجستًن

 مشس الرمضاف اؼباجستًن
ؿبفوظ سيف األنصارم 

 اؼباجستًن
 فاتا أشريف وبيا اؼباجستًن

معلم الكتاب تيسير  2
 الخالق

ؿبفوظ سيف األنصارم 
 اؼباجستًن

ريزا فيساؿ أكؿ الدين 
 اؼباجستًن

 لقماف حكيم 
ىوداف عيسى أنصارم 

 اؼباجستًن
 أصواب مهاسٌن اؼباجستًن

 أصواب مهاسٌن اؼباجستًن معلم التحفيظ 3
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 مشس الرمضاف 
 ىوداف عيسى أنصارم
 أكدين سفال اؼباجستًن

 أبو أباس اؼباجستًن
مهمد ـبلص اؽبودل 

 اؼباجستًن
 ؿبمد ىرم يودانتا اؼباجستًن  تعليم اللغة معلم 4

 كوسوايا اؼباجستًن
ؿبفوظ مشس األنصارم 

 اؼباجستًن
 ؿبمد بشرل اؼباجستًن

ؿبمد عريف سيف الدين 
 اؼباجستًن

ريزا فيساؿ أٌكؿ الدين 
 اؼباجستًن

ىوداف عيسى أنصارم 
 اؼباجستًن

 مشس الرمضاف 
 لوقماف حكيم اؼباجستًن

 أبو أباس اؼباجستًن
 أصواب مهاسٌن اؼباجستًن

 جولييانتو معلم تعليم القرآن 5
 أضبد ضبيم

 مأموف نور الرضبن
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 يولييانتو نور جاحيو
 ركدم ستيياكاف
 مشس العارفٌن

 ىانديكا أيكو كحيو فرادانا
 أندرياف فراتاما

 جوين أشريف
 أديف ريفاء

 بودييانتو
 ؿبمد كرًن أسناف

6 
 
 

 ؿبمد ىشاـ إحساف رائس معلم صباح اللغة
 ديدم إيراكاف

 مادا عزيز
 أقبا دككم جبيونو

 أيدم كوناكاف
 فازا سعيد اؼبؤؼ

 دانانج رضبة كهبايا
 مرشد شرقوم
 ززقيو صاغبٌن

 فريدم سيسوانتو
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" أولى األبصار"أحوال الطالب في معهد الجامعة  .6
 .باالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروكو

معهد اعبامعة في  يسكن يف ٢۰١٩كيف السنة 
بااعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو " أكذل األبصار"

فالبياف التفصيلى علم ذلك طاٌلب كما .  طالبا295
 : يلم

 (4.3)الجدوال 
بيان أسماء الطاّلب المقيمين في معهد الجامعة 

باالجامعة اإلسالمية الحكومية " أولى األبصار"
 فونوروكو

 العدد المستوى رقم
 5 الثامن 1
 20 السادس 2
 39 الرابع 3
 231 الثاين 4

 295 اجملموع
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باالجامعة " أولى األبصار"وسائل معهد الجامعة . ٧
 اإلسالمية الحكومية فونوروكو

" أكذل األبصار"كجود الوسائل يف معهد اعبامعة 
بااعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو تساعد علمية 

" أكذل األبصار"ككذلك يف معهد اعبامعة . التعليم
بااعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونورككو، كانت كسائل 

معهد تقدر أف توضح الطاٌلب ليتعٌلموا يف اؼبعهد، 
 :كفيها يكوف كيائل كثًنا ككجودىم كما يلم

 (4.4)الجدوال 
 باالجامعة " أولى األبصار"وسائل معهد الجامعة 

 اإلسالمية الحكومية فونوروكو
 اغبالة العدد اإلسم رقم
 جيد ٢ بنياف اؼبعهد 1
 جيد ١ مصٌلى 2

 جيد ٥٣ غرفة النـو 3

 جيد ٢٧ ضبٌاـ 4

 جيد ١ مكاف اإلجتماع 5
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 اغبالة العدد اإلسم رقم
 جيد ١ مقصف 6

 جيد ١ مطبخ 7

 جيد ١ موقف 8

 
  عرض البيانات الخاصة ﴾ ب ﴿

صباح اللغة لطلبة معهد  تصميم الكتاب المدرسيّ . ١
باالجامعة اإلسالمية " أولى األبصار"الجامعة 

 الحكومية فونوروكو
 الرئيسيّ  تصميم الكتاب المدرسيّ  . أ

كاف ترتيب ىذا الكتاب اؼبدرسٌم على ثالثة 
جزء األٌكؿ اؼبقٌدمة ترتكب على صفبة . أجزاء

الغالؼ ككلمة الشكر كالتقدير كإرشادات 
استذداـ الكتاب اؼبدرسٌم كفهرس الكتاب 

 :كعرضها كما يلى. اؼبدراسمٌ 
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 (4.5)الجدوال 
 عرض جزء مقّدمة الكتاب

 الصورة الموضوع

غالؼ الكتاب 
 الدراسمٌ 

 
 

 صفبة الغالؼ
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كلمة الشكر 
 كالتقدير

 

 
 

إرشادات استذداـ 
 الكتاب الدراسمٌ 

 

 
 

فهرس الكتاب 
 الدراسمٌ 
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جزء الثاين ترتكب علم التتعارؼ، يف الفصل، يف 
اغبٌماـ، يف اغبجرة، يف البيت، اعبسم، األلواف، 

 الفواكو، اؼبواصالت، اغبيوانات
 (4.6)الجدوال 

 عرض جزء المواد
 الصورة الموضوع

 الدرس األٌكؿ

 

 

 الدرس الثاين
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 الدرس الثالح

 

 
 

 الدرس الرابع

 

 
 

 الدرس اػبامس
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 السادسالدرس 

 

 

 الدرس السابع

 

 

 الدرس الثامن
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 الدرس التاسع

 

 

 الدرس العاشر
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 جزء الثالح اإلدتتاـ ترتكب علم اؼبراجع كترصبة اغبياة
 (4.7)الجدوال 

 عرض جزء اإلختتام
 الصورة الموضوع

 قائمة اؼبراجع

 

 

 ترصبة اؼبؤلف
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  منهاج الباحثة . ب
استذداـ ىذا الكتاب منهاج التعليم اغبثٌم يف 

 . مباحثتهم بأربعة العناصر
 اؼبفردات (١

اؼبفردات يف ىذه اؼبباحثة ىم تناسب ىذا 
اعبز بااؼبوضوع التعارؼ، يف الفصل، يف 
اغبٌماـ، يف اغبجرة، يف البيت، اعبسم، 
 األلواف، الفواكو، اؼبواصالت، اغبيوانات

 اغبوار (٢
اغبوار يف ىذه اؼبباحثة ىم تناسب ىذا 

اعبز بااؼبوضوع كفيها اؼبنفعة ليساعد الطلبة 
 ليفهم اؼبادة بنفسهم

 الرتكيب (٣
ربتول ىذه اؼبباحثة علم الرتكيب 

اؼبصطلبات عن اؼبواد اليت تببح فيها 
 .لفهم األمثلة يف اؼبباحثة الثانية

 

102  



103 

 

 

 التدريبات (٤
التدريبات يف ىذه اؼبباحثة لتعليم فردية 

الطلبة، اٌما تدريبات اعطاء اغبركة، هبعل 
اعبملة اؼبفيدة، يصل بٌن الصورة كالكلمة، 

 .كغًنىا
 :كعرضو كما يلم

 الصورة ؼبوضوع
 اؼبفردات
 
 

 

 

 

 اغبوار
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 الرتكيب

 
 
 
 

 
 التدريبات
 
 

 
 

 

 عرض البيانات التجربية. ٢
 استجاب الخبراء .أ 

اعطت الباحثة ىذا الكتاب الدراسٌم اذل دبًن 
اللغة العربية أستاذ أضبد زبيدل اؼباجستًن ك 
دبًن اؼبٌواد، أستاذة ريسكا أيلييانا مصلبة 

اؼباجستًنة كعنده ىذا الكتاب الئق يف 
اؼبفردات "استذدمو باالتنقيح يف ؿبتويات اؼبٌواد 

 ".اليومية
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 استجاب دبًن اللغة العربية  (١
 اؼبدرسمٌ  الكتاب ىذااعطت الباحثة 

.  أستاذ أضبد زبيدمالعربٌية اللغة دبًن اذل
 استذدامو ىف الئق الكتاب ىذا عنده ك

 ىو تصليبو من ك 67 %قيمتو ك بالتنقيح
: 
 كثًن الكتابة دطاء ( أ

  أكتب اغبرؼ كاغبركات جٌيدا ( ب
 أكتب أمر األسئلة جٌيدا (ج
 إحتاج اذل تنقيح (د

 استجاب اؼبٌواد الدراسٌية (٢
اٌدت الباحثة تصبيح عند أستاذة ريزكا 
أيلييانا مسليبة اؼباجستًنة درباء اؼبٌواد 

ك عندىا ىذا الكتاب الئق ىف الدراسٌية 
 ك من 74%استذدامو بالتنقيح ك قيمتو 

 :تصليبو ىو 
 كثًن كتابة اؼبفردات دطاء ( أ
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  الكتابة غًن مناسبة ( ب
  اؼبؤنح ك اؼبذكر دل متوازف ( ت

 استجاب دبًن كسائل التعليم (3
اٌدت الباحثة تصبيح عند أستاذ عريف 

رضبن حاكم اؼباجستًن درباء كسائل 
 ىف الئق الكتاب ىذا عنده ك. التعليم

 ك 6.60 %قيمتو ك بالتنقيح استذدامو
  :ىو تصليبو من
  متنٌوعة جٌدا اللوف (١
 اللوف غًن متزامن (٢
 الكتابة مع عمود غًن مناسب (3

  استجاب الطالب  .ب 
 إستجاب الطالب بعد التجربة الفردية. ١

 3ادت الباحثة التجربة الفردية عند 
كعلمٌية ذبربتها ىم . طالبات يف اؼبواجهات

بالكتاب الدراسٌم " يف الفصل" بتعليم اؼبادة 
جدكؿ . اؼبطٌور مثٌ اٌدت الباحثة اؼبقابلة بعدىا
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التجربة التجربة الفردية كمكتوب يف 
 كمن ىذه التجربة نعرؼ أهٌنم .اؼبلبق

هبذبوف هبذا الكتاب الدراسٌم ألنٌو يستطيع 
كمن نصائبهم . اف يدفع الطلبة يف التعليم

 :كما يلم 
 مناسب الصورة باؼبادة (أ

 التمرينات تساعد يف فهم اؼبادة (ب
 مساحة حرة غًن مناسبة (ج

 إستجاب الطالب بعد التجربة الفيئّية. ٢
 4اٌدت الباحثة ذبربة الفرقة عند 

علمٌية . الفرقات تتكٌوف على شباين طالبات
 "التجربة ىم بالتعليم الفرقيٌت ؼبادة 

بالكتاب الدراسٌم اؼبطٌور كاٌدت  " اؼبواصالت
جدكؿ ذبربة الفرقة . الباحثة اؼبقابلة بعدىا
 كمن ىذه التجربة .كمكتوب يف اؼبلبق

                                                           

 . يف ملبق ىذا الببح4.19 أنظر اذل اعبدكاؿ 
.  يف ملبق ىذا الببح4.19أنظر اذل اعبدكاؿ   
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نعرؼ أهٌنم وبذبوف هبذا الكتاب الدراسٌم 
. ألنٌو يستطيع اف يدفع الطلبة يف التعليم

 :كمن نصائبهم كما يلم 
 تصبيح اؼبادة اليت دطاء منها . أ

 سبم سكل الكليمة يف األمثلة . ب
 اىتماـ بدرجة صعبة األسئلةباحسن . ج
احسن باستذداـ األمثلة السهلة . د

 .لفهم
 إستجاب الطالب بعد تجربة الميدانّية. ٣

اٌدت الباحثة ذبربة اؼبيدانية عند 
 طالبة يف ٢٦كحداة الفصل تتكٌوف على 

عملٌية . طبسة كعشر اؼبواجهات يف فصلو
" اؼبفردات اليومية" التجربة ىم بالتعليم ؼبادة 

                                                           

يف ملبق ىذا  W/09-III/2019/01: انظر اذل نسذة اؼبقابلة  
 .الببح

يف ملبق ىذا W/09-III/2019/03  انظر اذل نسذة اؼبقابلة  
 .الببح
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بالكتاب الدراسٌم اؼبطٌور كاٌدت الباحثة 
التقييم بعدىا بإستبيانات عند طالباف اـ 

طالبتاف كٌل اؼبواجهو كبإعطاء استبياف عن 
. استجاب الطالب بعد انتهاء ذبربة اؼبيدانية
 .جدكؿ ذبربة اؼبيدانية كمكتوب يف اؼبلبق
مثٌ اعطت الباحثة استبيانات اذل 

عشركف طالبة يف آدر التجربة كمن نتائجهم 
نعرؼ أهٌنم هبذبوف بالكتاب الدراسٌم 

%( 20)، كمنهم ستة الطلبة (87%)
يتكٌلموف أٌف الكتاب جٌيد جٌدا ليستذدـ 
يف تعليم اؼبفردات، كمنهم عشركف الطلبة 

يتكٌلموف أٌف الكتاب اعبٌيد (67%)
ليستذدـ يف تعليم اؼبفردات، كعدـ الطالب 
اف يتكٌلموف أٌف الكتاب غًن اعبٌيد ليستذدـ 

كمعتدؿ قياس إلستجابة . يف تعليم اؼبفردات
 حٌح %( 91،2 )5 من 4،056الطلبة ىم 
                                                           

   . يف ملبق ىذا الببح4.19أنظر اذل اعبدكاؿ   
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 من ك". جٌدا جٌيد "الطلبة عند الكتاب قيمة
 :كمايلى نصائبهم ك تعليقهم

، ألهنا لفهم سهلة  اؼبستذديبةاألمثلة ( أ
 باللغة البسيط

  الصورةيقٌدـ ألنٌو يرـب ال جٌيد الكتاب ( ب
 احسن بزيادة التدريبات كل اؼبواد (ج

 اإلختبارو  (Pre-test) القبلّي اإلختبار نتائج  .ج 
 (Post-test)البعدّي 

 اإلدتبارالقبلٌم ك  اإلدتباراعطت الباحثة 
البعدٌم اذل سٌتة كعشركف الطالب كجدكاؿ 

 .كمكتوب يف اؼبلبق
 الفرضيات (١

 فال توجد الفرؽ بٌن نتائج ذبربة ،Ha =0 اذا 
، (Posttest)ك ذبربة بعدٌم  (Pretest)قبلٌم 

                                                           

يف ملبق ىذا  جدكاؿ ادتار القبلٌم ك ادتار البعدٌم انظر اذل  
 .الببح
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 فتوجد الفرؽ بٌن نتائج ذبربة ،Ha ≠0 ك إذا 
 (.Posttest)ك ذبربة بعدٌم  (Pretest)قبلٌم 

 t0تعيٌن قيمة  (٢
بعد تعيٌن الفرضيات مثٌ تعيٌن تقيم اػبرباء 

 :  كمكتوب يف جدكاؿ اآليت t0قيمة 
 t0قيمة  الحساب ليحصل 4.8الجدول 

 D ٢ Y D ٢ Y ١ نمرة
1 56 96 40 1600 
2 68 96 28 784 
3 62 92 30 900 
4 60 88 28 784 
5 66 92 26 676 
6 66 88 22 484 
7 66 96 30 900 
8 56 96 40 1600 
9 56 88 32 1024 

10 64 88 24 576 
11 58 84 26 676 
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 D ٢ Y D ٢ Y ١ نمرة
12 56 92 36 1296 
13 62 84 22 484 
14 66 88 22 484 
15 74 92 18 324 
16 72 92 20 400 
17 66 84 18 324 
18 68 96 28 784 
19 92 100 8 64 
20 64 96 32 1024 
21 72 92 20 400 
22 68 96 28 784 
23 64 96 32 1024 
24 60 84 24 576 
25 92 100 8 64 
26 84 100 16 256 

ؾبموع 
1738 

 
2396 

 
658 

 
18292 

 

70  112 
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  الرمز
 :من جدكؿ اآليت تناكؿ اغبساب

 الٌرمز (ب 

  :من اعبدكؿ اآليت تناكؿ اغبساب

 SDD =  ΣD2

n
− (

ΣD

n
)

2
 

 SDD =  18292

26
− (

−658

26
)

2
 

 SDD =7.96  

 

D          = Y1-Y2 

ΣDD=   2 ك 1من الفرؽ بٌن نتائج  
Deviation  

Standart 

    ΣD  = الفرؽ بٌن نتائج  
 2 ك 1

 𝑆𝐸𝑀𝐷=
𝑆𝐷𝐷

 𝑛−1
 

SEMD = Standar Error من Mean of Difference 

 SEMD = 
7.96  

5 
 

 SEMD = 1.59  

 𝑡𝑜 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷

   MD =
Σ𝐷

𝑛
 

 MD = Mean of Difference  

 



114 

 

 

 𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑛
 

 𝑀𝐷 =
−658

26
 

 
 𝑀𝐷 = −25.31 
 

 𝑡𝑜 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷

   

 

 𝑡𝑜 =
−25.31

1.59
 

  
   
 𝑡𝑜 = −15.92 

 

 db = n-1= 
25=1-26  

 
ىنا ليس عالمة  اىعبٍىرٍب ألٌف ىو فرؽ  (-)عالمة النقص )

الدرجة بٌن نتائج ك نتائج سواء بقيمة ىذا الفرؽ حح 
 (ال وبتاج اذل اؼبقارنة (-)عالمة النقص 
ففى درجة اؼبغزل ". t"جبدكؿ القيمة  (db)مثٌ رجع 

5% ،to =92،15 ك tt =2،06   فلذلكto > tt ، 
، %10ك ىف درجة اؼبغزل   . مقبوؿHa مردكد ك Hoك 
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to =92،15 ك tt =2،79   فلذلكto > tt ك ، Ho 
.  مقبوؿHaمردكد ك 

ألٌف توجد الفرؽ بٌن نتائج الفبص القبلٌم ك نتائج 
الفبص البعدٌم باحواؿ قبل استذداـ الكتاب الدراسٌم 

ك بعدىا، فتشًن فٌعالٌية الكتاب الدراسٌم جٌيد ىف تعٌلم 
 .اؼبفردات

 تقيم الخبراء. د
 تقيم عند خبير اللغة العربية (١

 تقيم عند أضبد زبيدل اؼباجستًن ( أ
كمن تقيمو . اعطى أضبد زبيدل من جانب اللغومٌ 
طبقة ىذا . ىذا الكتاب الئق اإلستذداـ بالتنقيح

 35.٣بقيمة " جٌيد جٌدا" الكتاب جبانب اللغوية 
 :كتفصيلو كما يلم  (%67 )٥من 

 قيمة الكتاب بجانب اللغويّة عند 4.9الجدول 
 أحمد زبيدى الماجستير

 البيان القيمة جانب
 جبانب اللغويٌة
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 جٌيد جٌدا 4 سهل لقرأة
 جٌيد 3 بٌينت األدرب

مطابق الكتابة بالقائدة الكتابة 
 اللغة العربية

 جٌيد 3

 جٌيد 3 استذداـ شائع اللغة العربية

استذداـ أمر األسئلة شهلة 
 لفهم

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد 3 اللغة اإلستذداـ شهل لنفهم

 جٌيد 3 اإلستذداـ اللغة القياس

 جٌيد 3 إدتيار الكلمة مناسبة

 جٌيد 3 اإلستذداـ الكلمة إجابية

 جٌيد جٌدا 4 إعداد اعبملة ليست الطويلة 
 جٌيد جٌدا 4 استذداـ صبلة فعالية

 جٌيد 3 مناسب الكلمة حبجة الطالب

 جٌيد 3 اإلستذداـ اللغة الرتتيب

استذداـ اللغة اليسبب معىن 
 مزدكد

 جٌيد 3

 جٌيد 3 دقة ىف تركيب اعبملة

 جٌيد 3 مناسب اللغة حبجة الطالب
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 جٌيد جٌدا 4 فعالية اعبملة
 جٌيد جٌدا 4 صبيح مصطلبات

 جٌيد جٌدا 4 استذداـ اعبملة البسيطة
 جٌيد 3 دقة استذداـ قواعد اللغة

اؼبعدؿ 
67/ 

3,35 
67% 

 
  تقيم عند أضبد زبيدل اؼباجستًن ( أ

كمن تقيمو . اعطى أضبد زبيدل من جانب اللغومٌ 
طبقة ىذا . ىذا الكتاب الئق اإلستذداـ بالتنقيح

 35.٣بقيمة " جٌيد جٌدا" الكتاب جبانب اللغوية 
 :كتفصيلو كما يلم  (%67 )٥من 

 قيمة الكتاب بجانب اللغويّة عند 4.10الجدول 
 أحمد زبيدى الماجستير

 البيان القيمة جانب
 جبانب اللغويٌة
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 جٌيد 3 سهل لقرأة

 جٌيد 3 بٌينت األدرب

مطابق الكتابة بالقائدة 
 الكتابة اللغة العربية

 جٌيد 3

استذداـ شائع اللغة 
 العربية

 جٌيد جٌدا 4

استذداـ أمر األسئلة 
 شهلة لفهم

 جٌيد جٌدا 4

اللغة اإلستذداـ شهل 
 لنفهم

 جٌيد 3

 جٌيد 3 اإلستذداـ اللغة القياس

 جٌيد جٌدا 4 إدتيار الكلمة مناسبة
اإلستذداـ الكلمة 

 إجابية
 جٌيد جٌدا 4

إعداد اعبملة ليست 
 الطويلة 

 جٌيد 3

 جٌيد 4 استذداـ صبلة فعالية

 جٌيد 3مناسب الكلمة حبجة 
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 الطالب
 جٌيد 3 اإلستذداـ اللغة الرتتيب

استذداـ اللغة اليسبب 
 معىن مزدكد

 جٌيد 3

 جٌيد 3 دقة ىف تركيب اعبملة

مناسب اللغة حبجة 
 الطالب

 جٌيد 3

 جٌيد جٌدا 4 فعالية اعبملة

 جٌيد 3 صبيح مصطلبات

استذداـ اعبملة 
 البسيطة

 جٌيد جٌدا 4

دقة استذداـ قواعد 
 اللغة

 جٌيد 3

 3,35 /67اؼبعدؿ 
67% 

 تقيم عند خبير المّود الدراسّية (٢
 تنقيم عند ريزكا إلييانا اؼباجستًنة . أ
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اؼبٌواد اؼباجستًنة من جانب  اعطت ريزكا إلييانا 
كمن تقيمو ىذا الكتاب الئق اإلستذداـ . الدراسٌية
طبقة ىذا الكتاب جبانب اؼبٌود الدراسٌية . بالتنقيح

كتفصيلو كما  (%74 )٥ من 70.٣بقيمة " جٌيد"
 :يلم 

المّواد  قيمة الكتاب بجانب 4.11الجدول 
  عند ريزكا إلييانا الماجستيرةالدراسّية
 البيان القيمة جانب

 جبانب اؼبٌود الدراسٌية
 جٌيد جٌدا 4 مطابق حٌجة الطلبة

مطابق بٌن اتويٌة اؼبواد 
 كاؼبوضوع

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد جٌدا 4 مطابق بٌن األمثلة كاؼبواد

 جٌيد 3 سهولة اإلدتبار ليفٌهمها

 جٌيد 3 دقة معىن اؼبفردات

 جٌيد 3 صبلة اإلدتبار كفاية

ينفع الكتاب الدرسم 
 لتسهيل التعليم

 جٌيد جٌدا 4

الكتاب الدراسم تسهل على 
الطالب لتبقيق اىداؼ 

 جٌيد جٌدا 4
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 التعلم
الكتاب الدراسم ربفز نشاط 

 الطالب
 جٌيد جٌدا 4

الكتاب يدفع الطلبة لتعٌلم 
 فردمٌ 

 جٌيد جٌدا 4

الكتاب يسٌهل الطلبة يف 
 فهم اؼبواد

 جٌيد جٌدا 4

تؤدل كتاب الدراسى اذل 
تفاعل الطالب مع اللغة 

 العربية

 جٌيد جٌدا 4

ينفع الكتاب الدرسم للطلبة 
 لتعب الٌناجح

 جٌيد جٌدا 4

اإلدتبار من السهولة إذل 
 الصعوبة

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد جٌدا 4 مناسب الصورة باؼبادة

 جٌيد 3 جاذبية عرض اؼبواد

 جٌيد 3 الكتاب سهل لفهم كالبٌٌن 

تقدًن اؼبفردات كاألمثلة 
كالتدريبات يسٌهل لتعليم 

 الفردمٌ 

 جٌيد جٌدا 4

اتساع اؼبواد كقفا لكفاءات 
 الطالب

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد 3 عرض ثابت من اؼبواد
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 74/3,70 اؼبعدؿ
74% 

 

 
 
 تنقيم عند ريزا فيساؿ أٌكؿ الدين اؼباجستًن . ب

اعطت ريزا فيساؿ أٌكؿ الدين اؼباجستًن من جانب 
كمن تقيمو ىذا الكتاب الئق اإلستذداـ . اللغومٌ 

" طبقة ىذا الكتاب جبانب اؼبٌود الدراسٌية . بالتنقيح
%( ٤۰،٧٣ )٥ من ٦٧.٣بقيمة " جٌيد جٌدا

 :كتفصيلو كما يلم 
 قيمة الكتاب بجانب اللغويّة عند 4.12الجدول 

 ريزكا إلييانا الماجستير
 البيان القيمة جانب

 جبانب اؼبٌود الدراسٌية
 فبتاز 5 مطابق حٌجة الطلبة

 فبتاز 5 مطابق بٌن اتويٌة اؼبواد كاؼبوضوع
 جٌيد جٌدا 4 مطابق بٌن األمثلة كاؼبواد

 فبتاز 5 سهولة اإلدتبار ليفٌهمها
 جٌيد جٌدا 4 دقة معىن اؼبفردات

 جٌيد جٌدا 4 صبلة اإلدتبار كفاية
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 فبتاز 5 ينفع الكتاب الدرسم لتسهيل التعليم
الكتاب الدراسم تسهل على الطالب 

 لتبقيق اىداؼ التعلم
 فبتاز 5

 فبتاز 5 الكتاب الدراسم ربفز نشاط الطالب
 جٌيد جٌدا 4 الكتاب يدفع الطلبة لتعٌلم فردمٌ 

 فبتاز 5 الكتاب يسٌهل الطلبة يف فهم اؼبواد
تؤدل كتاب الدراسى اذل تفاعل 

 الطالب مع اللغة العربية
 جٌيد جٌدا 4

ينفع الكتاب الدرسم للطلبة لتعب 
 الٌناجح

 جٌيد جٌدا 4

 فبتاز 5 اإلدتبار من السهولة إذل الصعوبة
 فبتاز 5 مناسب الصورة باؼبادة

 جٌيد جٌدا 4 جاذبية عرض اؼبواد

 جٌيد جٌدا 4 الكتاب سهل لفهم كالبٌٌن 

تقدًن اؼبفردات كاألمثلة كالتدريبات 
 يسٌهل لتعليم الفردمٌ 

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد 3 اتساع اؼبواد كقفا لكفاءات الطالب
 فبتاز 5 عرض ثابت من اؼبواد

 اؼبعدؿ
89/4،45  
89%  

 
 

 تقيم عند خبير وسائل التعليم اللغة العربّية (٣
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اعطى عريف رضبن حاكم اؼباجستًن من جانب 
كمن تقيمو ىذا الكتاب الئق اإلستذداـ . اللغومٌ 

طبقة ىذا الكتاب جبانب كسائل التعليم . بالتنقيح
( %73.6 )٥ من 68.٣بقيمة  "جٌيد"اللغة العربٌية 

 :كتفصيلو كما يلم
 تنقيم عند عريف رضبن حاكم اؼباجستًن  . أ

 قيمة الكتاب بجانب اللغويّة عند 4.13الجدول 
 عريف رحمن حاكم الماجستير

 البيان القيمة جانب
 جبانب تصميم ك كسائل التعليم اللغة العربٌية

 جٌيد جٌدا 4 اعبلد الكتاب
 جٌيد 3 ادتيار مناسب اللوف اعبلد

تقدًن اؼبواد من السهولة إذل 
 الصعوبة

 جٌيد 3

ذبميع الكتاب الدرسم اؼبثًنة 
 لالىتماـ

 ناقص 2

 جٌيد  3 النٌص بغًن مكتنيز
 جٌيد 3 مناسبة مساحة حرة
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 ناقص 2 مساحة حرة اؼبناسبة
 جٌيد جٌدا 4 غرض متماسك للمواد

 ناقص 2 ادتالفة اللوف مثًنة لالىتماـ
يدفع اؼبتعلم ليببح البيانات 

 بنفسهم أك اجملموعة
 ناقص 2

االستفادة من كسائل التعليم 
 الفردمٌ 

 ناقص 2

االستفادة من كسائل التعليم 
 يف الفصل

 جٌيد 3

قياس اغبركؼ يف الكتاب 
 الدراسٌم سهال لقرئة

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد جٌدا 4 زبطيط العمود

 جٌيد جٌدا 4 سهولة اإلدتبار ليفٌهمها

اسئلة التدريبات تساعد على 
 ارتفاع فهم اؼبفردات

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد جٌدا 4 عرض كامل من األمثلة
 جٌيد جٌدا 4 عرض كامل من التدريبات
التمرينات تساعد يف فهم 

 اؼبادة
 جٌيد  3
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 جٌيد جٌدا 4 مناسب الصورة باؼبادة
هبذب الصورة اىتماـ 

 الطالب
 ناقص 2

 ناقص 2 قياس الصورة مناسب
 جٌيد 3 موضع الصورة مناسب

 جٌيد 3 القياس كاعبنس الكتابة

 جٌيد 3 مناسب دالؿ يف اؼبادة

 اؼبعدؿ
77/3,08 
61,6% 

 

  تنقيم عند عريف رضبن حاكم اؼباجستًن  . ب
 البيان القيمة جانب

 جبانب تصميم ك كسائل التعليم اللغة العربٌية
 جٌيد جٌدا 4 اعبلد الكتاب

 جٌيد 3 ادتيار مناسب اللوف اعبلد

تقدًن اؼبواد من السهولة إذل 
 الصعوبة

 جٌيد 3

ذبميع الكتاب الدرسم 
 اؼبثًنة لالىتماـ

 ناقص 4
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 جٌيد  4 النٌص بغًن مكتنيز
 جٌيد 4 مناسبة مساحة حرة

 ناقص 3 مساحة حرة اؼبناسبة
 جٌيد جٌدا 4 غرض متماسك للمواد

 ناقص 3 ادتالفة اللوف مثًنة لالىتماـ
يدفع اؼبتعلم ليببح 
البيانات بنفسهم أك 

 اجملموعة

 ناقص 4

االستفادة من كسائل التعليم 
 الفردمٌ 

 ناقص 4

االستفادة من كسائل التعليم 
 يف الفصل

 جٌيد 4

قياس اغبركؼ يف الكتاب 
 الدراسٌم سهال لقرئة

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد جٌدا 4 زبطيط العمود

 جٌيد جٌدا 4 سهولة اإلدتبار ليفٌهمها

اسئلة التدريبات تساعد 
 على ارتفاع فهم اؼبفردات

 جٌيد جٌدا 4

 جٌيد جٌدا 4 عرض كامل من األمثلة
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 جٌيد جٌدا 3 عرض كامل من التدريبات
التمرينات تساعد يف فهم 

 اؼبادة
 جٌيد  4

 جٌيد جٌدا 4 مناسب الصورة باؼبادة
هبذب الصورة اىتماـ 

 الطالب
 ناقص 3

 ناقص 3 قياس الصورة مناسب
 جٌيد 3 موضع الصورة مناسب

 جٌيد 4 القياس كاعبنس الكتابة

 جٌيد 4 مناسب دالؿ يف اؼبادة

 
92/3.68  

73,6% 
 

 
 تحليل البيانات عملية المنتج (4

استذدمت الباحثة االستبياف للمتعلم ؼبعرفة عملية 
أددت الباحثة االستبياف يف التعليم بعد . اؼبنتج

ىذا . ينتهم التعٌلم بالكتاب الٌدراسٌم أك اؼبنتج
. إهبابيا  سؤاال25االستبياف بدفرت األسئلة جبملة 
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ؿبذب : اعبوانب الذين وبتول يف االستبياف كىم 
التصميم، كمقٌدـ الوسائل، كشرح اؼبادة، كرأل 

 . اؼبتعٌلم من الكتاب الدراسمٌ 
 

  تحليل البيانات﴾ج﴿
بقدر اذل البيانات اآلتية تقٌدـ الباحح ربليل 

، ك التجربة الفيئٌيةالبيانات من التجربة الفرديٌة، كالتجربة 
اؼبيدانٌية، ك تقييم دبًن اللغة العربٌية ك اؼبٌواد اؼبدراسٌية، 

كدبًن كسائل التعليم، ك دبًن تصميم الكتاب اؼبدرسٌم 
 :يلى كما

 تحليل البيانات من التجربة  .١
 التجربة الفرديّة . أ

ادت الباحثة التجربة الفردية عند ثالث  
مثٌ اعطت الباحثة . طالبات يف اؼبواجهات



130 

 

 

كمن . الفرديٌةاستبيانات اذل كل الطلبة يف التجربة 
 %.75 اؼبعٌدؿالتجربة األكذل انتاج 

من نتائج التجربة الفرديٌة عرؼ اٌف 
اؼبستجيبٌن هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدرسٌم، ك 
لكن احتاج اذل التنقيح ىف استذداـ اؼبٌواد ك 

 . كتصميم الكتاب اؼبدرسمٌ شرحها ك االمثلة
 الفيئّيةالتجربة  . ب

ادت الباحثة التجربة الفيئٌية عند شباين 
مثٌ اعطت الباحثة . طالبات يف اؼبواجهات

كمن التجربة الثانية . استبيانات اذل كل الطلبة
يف  ىذه التجربة %. 77 اؼبعٌدؿانتاج انتاج 

 %.2اظهرت زيادة قدرهتا 
من نتائج التجربة الفرقتٌية عرؼ اٌف 

اؼبستجيبٌن هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدراسٌم، ك 

                                                           

 .يف ملبق ىذا الببح 4.20 انظر اذل اعبدكاؿ  
 .يف ملبق ىذا الببح 4.20 انظر اذل اعبدكاؿ  
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ك اؼباذة لكن احتاج اذل التنقيح ىف استذداـ 
 .سكل الكليمة يف األمثلة

 
التجربة الميدانّية . ج

ادت الباحثة التجربة الفيئٌية عند طبس ك 
مثٌ اعطت . عشركف طالبة يف اؼبواجهات

كمن التجربة . الباحثة استبيانات اذل كل الطلبة
يف  ىذه %. 80 اؼبعٌدؿالثالثة انتاج انتاج 

 %.3التجربة اظهرت زيادة قدرهتا 
من نتائج التجربة اؼبيدانٌية عرؼ اٌف 

اؼبستجيبٌن هبذبوف هبذا الكتاب اؼبدراسٌم ك 
اؼبادة، لكن احتاج اذل التنقيح ىف استذداـ 

االمثلة، ك مقياس اغبركؼ، ك التدريبات، ك
 قياسك سكل األمثلة، كقياس الكتاب، 

 .، ك التدرباتاألحرؼ

                                                           

 .يف ملبق ىذا الببح 4.21 انظر اذل اعبدكاؿ  



132 

 

 

 تحليل البيانات من الفحص .٢
 ك to =92،15، %5ىف درجة اؼبغزل 

tt =2،06   فلذلكto > tt ك ، Ho مردكد ك 
Ha10ك ىف درجة اؼبغزل   . مقبوؿ% ،to =
 ، ك to > ttفلذلك   tt =2،79 ك 92،15
Ho مردكد ك Haمقبوؿ . 

الٌف توجد الفرؽ بٌن نتائج الفبص القبلٌم 
ك نتائج الفبص البعدٌم باحواؿ قبل استذداـ 

الكتاب الدراسٌم ك بعدىا، فتشًن فٌعالٌية الكتاب 
 .اؼبفرداتالدراسٌم جٌيد جٌدا ىف تعٌلم 

 تحليل البيانات من تقييم الخبراء .٣
سٌم عند دبًن ابعد تقييم الكتاب اؼبدر

، ك دبًن تصميم الكتاب الدراسٌيةاللغويٌة ك اؼبٌواد 
سٌم، ك دبًن كسائل تعليم اللغة العربٌية ااؼبدر

 :فتبٌصل دالصة التقييم كمايلى
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 (%) نتائج نسبة مئويّة 4.14الجدول 
 خالصة التقييم عند الخبراء

القيمة الطبقة الجانب اسم الخبراء 
 أضبد زبيدل
اؼباجستًن 

 % 67جٌيد  اللغويٌة  

ريزا فيساؿ أٌكؿ 
اؼباجستًن الدين 

اؼبٌواد 
الٌدراسٌية 

جٌيد 
جٌدا 

89% 

ريزكا أيلييانا 
 ة اؼباجستًنمسليبة

اؼبٌواد 
الٌدراسٌية 

جٌيد 
جٌدا 

74% 

عريف رضبن حاكم 
 اؼباجستًن

تصميم ك 
كسائل 

التعليم اللغة 
 العربٌية

جٌيد 
جٌدا 

73%6. 

جٌيد اؼبعٌدؿ 
جٌدا 

75.9% 

 

من ذلك اعبدكؿ عرؼ اٌف قيمة الكتاب 
ك لكن % 75،9اؼبدراسٌم جٌيد جٌدا بقيمة 
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الكتاب وبتاج اذل التنقيح ك اٌدت الباحثة التنقيح 
ك من . بنسبة اذل نصائح ك تصبيبات اػبرباء

جٌذابة تقدًن اؼبٌواد، ك مطابق بالنمٌو  النقائص ىم
الطالب، ك دٌقة اؼبفهـو ك التعريف، ك دٌقة 

اؼبراجع، ك تقرا اؼبعىن، ك الصٌواب ىف استذداـ 
القواعد اللغة، ك متساكؽ ىف استذداـ 

اؼبصطلبات، ك تصميم جلدة الكتاب ك لونو، ك 
تقدًن االمثلة، ك تقرا الكتاب، ك استذداـ تراكح 

. اغبركؼ
 

 تنقيي اإلنتاج التطويريّ   ﴾د﴿
استذدمت الباحثة تنقيح العادل يف صبيع البيانات 
ليكوف اإلنتاج التطويرٌم قد استوىف الصالحٌية من جانب 

ىبتار يف ىذه اػبطو ثالثة العادل اللذين . اإلطار النظرمٌ 
يراجعوف كهبرٌبوف عن العادل اؼبادة اللغة العربية، عادل اللغة 

اٌما عادل اؼبادة الذم يراجع . العربية، ككسائل التعليم
الكتاب اؼبدراسٌم ىم األستاذة زيزكا أيلييانا مصلبة 
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اؼباجستًن ك األستاذ ريزا فيساؿ أٌكؿ الدين اؼباجستًن، ك 
عادل اؼبادة الذم يراجع اللغة العربية ىو األستاذ أضبد 

زبيدم اؼباجستًن، كعادل كسائل التعليم ىو األستاذ 
ك  اٌما عرض عرض . عريف رضبن حكيم اؼباجستًن

 : التنقيح كما يلى
 تنقيي بعد تصديق الخبراء .١

 الددراسٌية الدكاد دبًن عند تنقيح . أ
 :يلى كما الدكاد اتويات من التنقيح (١

 .الكلمة ىف النبوية قواعد يهتم فأ ( أ
 .جندا كثيف الرتقيم  ( ب
 ألسئلة أفضل التمرينات، يكوؼ اىتمٌ  ( ث

 .دطاء أؾ صبيح
 كتابة افوظات دطاء (٢

 يف الدرس السابع
 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 يف الدرس الثامن
 بعد تنقيح قبل تنقيح

 

 

 

 
 احسن بزيادة اؼبفردات اؼبؤٌنح (٣

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 تنقيح عند دبًن اللغة العربية . ب
 :تنقيح عند عادل اللغة ىم كما يلى

 
 يوجد دطاء يف الكتابة (١

 بعد تنقيح قبل تنقيح
 

 

 

 
 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 

 الكلمة أقل من الكامل (٢
 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 تنقيح عند دبًن كسائل التعليم. ج
 اللوف غًن مناسب (1

 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 بعد تنقيح قبل تنقيح

138  



139 

 

 

  
 اػبط ثقيل جٌدا( 2

 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 اكتب ترصبة اؼبؤلف كامال(  3

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 تنقيي بعد تجربة .٢

 الكتابة دطاء ( أ
 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 

 تنقيي بعد تقيم الخبراء .٣
 اؼبدراسٌية اؼبواد دبًن عند يحتنق ( أ

 يف ىذا اإلنتاج دل اؼبدراسٌية اؼبواد دبًن عندتنقيح 
 .ربسٌن

  تنقيح عند دبًن اللغة العربية ( ب
 يوجد أدطاء يف الكتابة (١
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 :تنقيح الكتابة الكتاب الدراسٌم من تغيًنىا (٢
 
 

 التنقيي أمثلة قبلي النمرة
 شامبو سامبو 1
اًقٍػرىأٍ ىىًذًه اؼبٍفرىدىاًت  2

 كىاٍمإلىً الفىرىغىاتً 
اًقٍػرىأٍ ىىًذًه اؼبٍفرىدىاًت 

 كىاٍمإلىً الفىرىاغىاتً 
تػىبىاديًؿ اغًبوىارى كىمىا  3

 يف اؼبًثىاؿً 
تػىبىادىٍؿ اغًبوىارى كىمىا 

 يف اؼبًثىاؿً 
 طىائًرىةه  طىائًره  4
 الًفٍعلي اؼباًضى ًفٍعلي اؼباًضى 5
 الًفٍعلي اؼبضىارًعي  ًفٍعلي اؼبضىارًع 6
 ًفٍعلي األىٍمرً  الًفٍعلي األىٍمري  7
 ًاٍجرً  ًاٍجرًم 8
 ا يىٍشًفيكى  ا يىٍشًفكى  9

 

 تنقيح عند كسائل التعليم ( ج
 الكتابة صغًن جٌدا

 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 الباب الخامس

 اإلختتام
 

اػبالصة . اإلدتتاـ ترتكب على اػبالصة ك االقرتاحات
كأعطت . ىذا الببح ىو نتائج الببح اليت ذبيب أسئلة الببح

الباحثة االقرتاحات اذل مؤسس لتبسٌن طريقة الرتبية بالببح 
 .كهذا الببح التطويرلٌ 

 الخالصة  ﴾أ﴿
بناء على البيانات كالتبليل تأدد الباحثة 

اػبالصة اٌف التصميم من الكتاب الدراسٌى اؼبادة اؼبفردات 
لطلبة معهد اعبامعة أكذل األبصار " صباح اللغة"لربنامج 

باعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوركغوكىم دببدأ أساسى 
 :آتية
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 إف دطواط تصميم مادة تعليم اؼبفردات لربنامج  .١
دبعهد أكذل األبصار باعبامعة اإلسالمية " صباح اللغة"

اغبكومية فونورككو ىم ربديد اؼبشكالت 
كاألحتياجات، كصبع العلومات كأسس تطوير اؼبادة، 
كتصميم إطار تعليم اؼبفردات، كتصميم ىيكل كتابة 
مادة تعليم اؼبفردات، كادتيار اؼبوضوعات كترتيبها، 

. كتصميم اتول كالتدريبات، كتصميم إدراج الكتاب
كإف اؼبواصفات من اؼبادة اؼبطورة ىم اؽبدؼ األقصى 

من اؼبادة اؼبطورة ىم قدرتو الطلبة علم استذداـ 
اؼبفردات يف الكالـ شفاىيا ككتابيا، كبدأت اؼبادة 

بالستماع اؼبفردات مث نطقها مث قرئتها مث كتابتها مث 
كضعها يف اعبملة مث استذدمها يف اغبوار، كيف ىذه 
اؼبادة مثًنة ؼبساعدة الطلبة يف ربقيق أىداؼ تعليم 
اؼبفردات، كموضوعات ىذه اؼبادة متقربة بالبيئة اليت 

يعيش فيها الطلبة، ك مادة تعليم اؼبفردات يتكوف من 
ثالثة أقساـ، ىم اؼبفردات اإلظبية، كاؼبفردات الفعلية، 

 .كاغبوار
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من نتائج التجربة عرؼ اٌف قيمة الكتاب عند  .٢
%( 20) طالبات 6 طالبة، كمنهم 26اؼبستجبٌن 

يتكٌلموف أٌف الكتاب جٌيد جٌدا ليستذدـ يف تعليم 
يتكٌلموف أٌف (%67) الطلبة 20اؼبفردات، كمنهم 

الكتاب اعبٌيد ليستذدـ يف تعليم اؼبفردات، كال أحد 
الطالب يتكٌلموف أٌف الكتاب غًن اعبٌيد ليستذدـ يف 

كمعتدؿ قياس إلستجابة الطلبة ىم . تعليم اؼبفردات
 عند الكتاب قيمة حٌح %( 91،2 )5 من 4،056

 األمثلة كلكن احتاج اذل التنقيح ".جٌدا جٌيد "الطلبة
 الكتاب ، ألهنا باللغة البسيط،لفهم سهلة اؼبستذديبة

 الصورة، احسن بزيادة يقٌدـ ألنٌو يرـب ال جٌيد
= to، %5ىف درجة اؼبغزل .التدريبات كل اؼبواد

 Ho ، ك to > ttفلذلك   tt =2،06 ك 92،15
= to، %10ك ىف درجة اؼبغزل   . مقبوؿHaمردكد ك 

 Ho ، ك to > ttفلذلك   tt =2،79 ك 92،15
الٌف توجد الفرؽ بٌن نتائج  . مقبوؿHaمردكد ك 

الفبص القبلٌم ك نتائج الفبص البعدٌم باحواؿ قبل 
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استذداـ الكتاب الدراسٌم ك بعدىا، فتشًن فٌعالٌية 
  .اؼبفرداتالكتاب الدراسٌم جٌيد جٌدا ىف تعٌلم 

 
 

   االقرتاحات﴾ب﴿
 : بقدر اذل نتائج الببح اآلتيةاقرتاحاتتقٌدـ الباحثة 

كاف انواع ادكات التعليم ىف تعليم اللغة العربٌية كثًنة  .١
ك يبكن للطاٌلب اف يطٌوركف ادكات التعليم كالكتاب 

 .اؼبدراسٌم، ك اؼبعجم ليسٌهل تقدًن اؼبٌواد الدراسٌية
ادت الباحثة ىذا الببح ىف دطوة ذبربة النتاج، ك  .٢

يبكن للباحح اآلدر ليستمر ىذا الببح اذل دطوة 
 .اآلدًن ليكٌمل كيفٌية النتاج

يستطيع اذل الطالب ك ااضر اف يستذدـ ىذا  .٣
صباح "الكتاب اؼبدراسٌم ىف تعليم اؼبفردات لربنامج 

باىداؼ ليسٌهل فهم اؼبٌواد ك للتعٌلم الفردٌم " اللغة
 .لطلبة
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