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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

تعترب ادلواد التعليمية أك ادلواد التعليمية مهمة يف       
عملية التعليم كالتعلم لكل من ادلعلمُت كالطالب ، كىي 

سيواجو ادلعلم صعوبات  .عوامل تؤثر على جودة التعليم
ككذلك . يف زيادة فعالية التعلم بدكف مواد الدرسية

من دكف ادلواد التدرسية سوؼ تواجو العقيات ، الطالب
السيما إذاكاف ادلعلم يسلم ك يعرب ، للتكيف يف التعلم

ديكن أف يفقد التالميذ . عن ادلادة بسرعة كأقل كضوحا
حىت اليستطيع اذلضم النفس كتقوَل ، االذباه كالتتبع

ادلوادالدرسية ىي ادلواد الىت ديكن ،إلهنا.مااقًتحو ادلعلم
استحدامها كيستخدـ من قيل ادلعلمُت كالطالب 

 .كمحاكلة إلصالح كربسُت جودة التعلم

                                                 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan عبد احلميد ك اخركف،

Metode, Strategi, Materi dan Media (اجلامعة اإلسالمية احلكومية، : يوغياكارتا
2008) ،74. 
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كادلواد الدراسية أك ادلواد التليمية يتكوف ادلخطط 
من ادلعرفة ادلهارة كادلوافق الىت جيب الدرستها بشكل 
منهجي حىت ديكن استخداـ ادلعلمُت ك الطالب يف 

 أما ادلواد التعليمية ىو الوسائل ادلستخدمة .عملية التعلم
 .لتحقق أىداؼ التعليم ك التعلم

ادلواد الدراسية مهم جدا يف زيدة كزيدة فعالية 
مفيد أك غَت مادة تعليمية يف عملية التعلم يعتمد . التعلم

إىل حدكبَت على قدرة ادلعلم على تطوير مواد تعليمية 
باإلضافة . جيدة كتلبية ادلتطلبات الىت ربتاج إىل إتقاهنا

إىل ذلك يطلب من ادلعلمُت أيضا معرفة أنواع سلتلفة من 
ادلواد التعليمية ك إتقاهنا فوائد ادلواد التعليمية ك تنظيم 

 .ادلواد التعليمية

                                                 

.  73نفس ادلرجع، 
 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،  ، مشسودين أشرؼ

 .85، (Pedagogia ،2010 :يوغياكارتا)

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan عبد احلميد ك اخركف،

Metode, Strategi Materi dan Media ،69-70. 
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 العربية كاحدة من ادلهارة الىت الديكن اللغةيف تعلم 
. استيعادىا ىي ببساطة مهارة القراة كمهارة الكتابة

 ديكن أف الىتالقراءة ىي كاحدة من األسباب الرئيسية 
، تشكل الشخصية كصقل ضمَت ادلرء الزيادة ادلرفة

البصَتةكاخلربة الىت قد الحيصل عليها إال من خالؿ 
 .القراءة

بُت ادلهارة اللغوية مهارة الكتابة ىي أعلى مهارة 
 التواصلالكتابة ىي إحدل كسائل . أربع مهارة اللغوية

 الزماف علىمع اللغة بُت شخص ك آخر الىت التقتصر 
كىي ، يتمركز تعلم الكتابة على ثالثة أشياء. كادلكاف

، يصلح اخلط، القدرة على الكتابة مع الكتابة الصحيحة
القدرة على التعبَت عن األفكار يشكل كاضح ك 

 .التفاصيل

                                                 

: فاداع) ،Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab اخركف،عبد اهلل الغاىل ك 
 .37، (2012اكادميا، 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan عبد احلميد ك اخركف،

Metode, Strategi Materi dan Media ،49. 
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احلقيقة ىي أف ىناؾ العديد من العقبات اليت 
يواجهها طالب الصف األكؿ يف مدرسة مفتاح اذلدل 

عند كتابة اللغة العربية ، كخاصة للطالب الذين مل 
ا  ا بتعلم القراءة TPAيدخلوا أبدن  كالذين مل يلتقوا أبدن

 للطالب اجلددخاصة ادلهارة .كالكتابة باللغة العربية
، األساسية الىت جيب أف يتقن ىى مهارة القراءةك الكتابة

 .كىو ادلبدأ الرئيسى لفهم كتشبيو زلتوبات عقوؿ الطالب
بشكل عاـ الغرض من تعليم القراءة ىو حىت 

ىف حُت أف . التصوصيتمكن الطالب من قراءة كفهم 
. الغرض من التعلم الكتابة ىو مهارة ىف تشكيل احلركؼ

مهارة للتعبَت عن األفكار ك ادلشاعر مع ، أتقن اإلمالء
 .الكتابة

معلم القراءة ، نتائج ادلقابلة من األستاذة خاليدل
ك الكتابة الصف األكؿ ادلدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ 

يذكر أف الطالب ال يزالوف يواجهوف ، طاناتا فونوركغو

                                                 

: ماًف) ،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ،أضبد فؤاد ايفندل 
. 132-125(، 2004، مشكات
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 كمقابالت من .صعوبة ىف فهم مادة القراءةك الكتابة
الطالب هبذا الدرس القراءة ك الكتابة خصوصا ىف فصل 

 ىذه .اذلمزة صعب جدا ك الكتابة ليس مثَتا لالىتماـ
البحث ىى نتيجة مفاىيمية فيما يتعلق بأمهية التحليل ك 

 1تطوير ادلواد التعليمية لدركس القراءة ك الكتابة الصف 
حبيث يكوف التعلم القراءةك الكتابة ، 2فصل دراسى 

حىت يتم ، أكثر فعالية ك الطالب بسهولة فهم ادلواد
 .ربقيق معايَت الكفاءة  ك الكفاءات األساسية

من اخلالؿ تطبيق سياسات ادلوضوع القراءة ك 
الكتابة بدأت تعطى للطالب من الصف األكؿ مث يتم 
احلصوؿ على ادلواد ادلستخدمة من ادللم نفسو ك ليس 

إىل جانب نتائج ، ىناؾ دليل من اجلبهة أك الولة
أف الكتاب ادلدرسى حيتاج ،  خلداألستاذةادلقابالت من 

إىل مراجعة ألف ىناؾ بعض ادلواد الت اليتم تدريسها 
 .كىناؾ مواد إضافية غَت متوفرة يف الكتاب

                                                 

 .W/4-XII/2018/01:ادلقابلة، رقم

 W/4-XII/2018/02:ادلقابلة، رقم
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من ادلشاكل ادلذكورة أعاله مطلوب إجراء ليصبح 
حل كاحد ىو ىناؾ حاجة إىل ادلواد التعليمية الىت ، حال

تناسب خصائص الطالبالذل اليزاؿ على مستول 
بينما يستخدـ ادلعلم ادلصادر ك ادلعينات . ادلبتدئُت

 .شلتعة ك فعالة، التعليمية لذالك التعلم ىو مثَت لالىتماـ
تطوير  ادلبادرة لرفع عنواف األطركحة الباحثأخذ 

 فصال في القراءة و الكتابة الكتاب المدرسي لمادة
فونوروغو  طاناتان  ماياكمفتاح الهدى بمدرسة األول

الىت تناسب , 2019-2018 الّسنة الّدراسّية
احتياجات الطالب ليتم استخدامها من قبل ادلعلمُت ك 

 .الطالب ىف عملية تعلم القراءة كالكتابة
 

 أسئلة البحث .ب﴾ ﴿

 دلادة القراءة ك الكتاب ادلدرسي  تصميمكيف
  دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾألكؿا صفاؿ يفالكتابة 
 ؟2019-2018فونوركغو الّسنة الّدراسّية  طاناتاف
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كتاب ادلدرسّي دلادة اؿ من نتائج التجربةكيف 
 دبدرسة مفتاح اذلدل ألكؿا صفاؿ يفالقراءة ك الكتابة 

-2018فونوركغو الّسنة الّدراسّية  طاناتاف ماياؾ
 ؟2019

 
 أهداف البحث .ج﴾ ﴿

 دلادة القراءة ك الكتابة لتصميم الكتاب ادلدرسي
 طاناتاف  ماياؾاذلدلمفتاح  دبدرسة ؼ األكؿصاؿيف 

مادة  تعليم يف2019-2018الّسنة الّدراسّية  فونوركغو
 . سهال كمفّرحاالقراءة ك الكتابة

 
 فوائد البحث  .د﴾ ﴿

ىذا البحث ك التطوير يقصد ليعطى الفوائد النظرية ك 
 .العملية

الفوائد النظرية  .1
لكي يكوف ادلراجع للبحث العلمى ك التطويرّم من 

 القراءة ك الكتابة خصوصا ىف مادة الكتاب ادلدرسي
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كاستفادة األخرل لكي يكوف ادلراجع ىف . طالبؿؿ
 زيادة العلم ك الفهم الواسع عن الكتاب ادلدرسي

 .القراءة ك الكتابة
الفوائد العملية ۰۲
 للمدرسة .أ 

 كإشرة إىل مكتبة ادلدرسة
 للمدرس .ب 

 كدليل دعم لتدرس للطالب
 للطالب .ج 

كدليل دعم للمساعدة ىف فهم التعلم مادة 
كدعم ادلهارة اللغوية كربسُت ، القراءة ك الكتابة

 .التعلم العريب يشكل عاـ
 يف اجلامعة اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية.  د

 احلكومية فونوركغو
ىذه البحث جعل ادلراجع كادلصدر يف مادة 
التعليم اخلصوص بتطوير الكتاب القراءة ك 
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الكتابة، لكي طالب اجلامعية خالؽ يف تطوير 
 الكتاب

                                                                                                               
 إقتراض التطوير .ه﴾ ﴿

من كاقع الًتبّية يف ادليداف االف، كاف كثَت من 
ادلعّلم يستخدـ الكتاب ادلدرسي تقليديا الذم شراء ك 

عقيبتو، الكتاب . يستخدـ دكف سعي لتخطيط بنفسو
اليقّدـ بالسياقّي، ك ال جيذب، ك شلّل، ك ال يناسب 

حينما كجب على ادلعلم اف جيعل . حباجة الطالب
الشىء اجلديد ىف التعليم، ك اإلعداد، ك العملّية، ك 

 كعندما تستعد ادلعّلم التعليم، احد .ادلعّدات، كالتقوَل
 . من ادلعّدات ىي الكتاب ادلدرسي

الكتاب ادلدرسي ىي كتاب التعليم مرّكب بادلادة  
 هتتّم الكتاب .كادلستول ادلعّينة للتدريس الفرديّة

                                                 

: يوغياكرتا) Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatifاندم فرستوكك، 
 .Press ،2012) ،1ديفا 

  PT:بندكنج)Instrumen Perangkat Pembelajaran سعدكف اكرب، 
 .34-33، (2012: ردياجا ركسداكريا
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ادلدرسي حباجة الطالب ك احملاضر كادلستخدمُت جبانب 
كلذالك، تطوير الكتاب . اىل ناحية دّقة ك جّذابة الكتاب

ادلدرسي زلتاج اىل الطالب اك احملاضر ىف كل ادلادة دبا 
ك من ذالك االفًتاض، كسائل . القراءة ك الكتابةفيو مادة 

لطالب ىف فهم النحو ك اجراء تدريبات ىف تطوير اللغة 
احد من تلك الوسائل ىي الكتاب . بنفسو زلتاج

يشتمل الكتاب ادلادة الىت تقّدـ بالنظاـ . ادلدرسي
كما قاؿ الغاىل ك عبد . السهل، ك التدريبات، ك ادلعجم

اهلل أّف الكتاب ادلدرسي ال تشتمل بادلادة فقط، بل 
ادلعجم ايضا، كالتدريبات، كالقراءة، كمرشيد ادلعّلم، 

 .كغَتىا

 

  البحثتحديد .و﴾ ﴿
ربديد البحث ىف ىذا البحث التطويرّم ىو 

ك  دلادة القراءة ادلعّدات التعليمّية يعٌت الكتاب ادلدرسي

                                                 

، Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabعبد اهلل الغاىل ك عبد احلميد عبد اهلل،  

xi.  
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  دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾكاؿاأل صفاؿ  يفالكتابة 
 .2019-2018الّسنة الّدراسّية طاناتا فونوركغو 

 
 مواصفة النتاج .ز﴾ ﴿

ادلنتاج الذم ادلتقدمة يف ىذ البحث ىو الكتاب 
دبدرسة كاؿ األ صفاؿ يفك الكتابة  القراءةدلادة  ادلدرسي

 :  فونوركغو تًتكب من طاناتاف مفتاح اذلدل ماياؾ
 نظامّية  تصنيع ادلادة -ٔ

الكتابة ادلدرسي للصف )العلم مقدمة من الكتابة 
تسيق ادلناقشة يف ،  فصوؿ4تتكوف من  (األكاؿ

بدءا من الفهم ، مهزةىذاالكتاب ادلهيدل ادلادة 
كيرافقو سبارين ك الذم يستخدـ لقياس قدرة الطالب 

منها ادلادة . على ادلواد ك تشكل بادلعلومات الداعمة
كل من الفركع . الف، تاء، مهزة، مهزة ك الف

الفرعية رلهزة تدريب ادلشكلة ك رلهزة برسـو 
 توضيحية مثَت لالىتماـ على كل صفحة
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 اىداؼ تصنيع الكتاب ادلدرسي -ٕ
: اىداؼ تصنيع الكتاب ادلدرسي ىو

تقدَل الطالب ليكونوا قادرين على فهم مواد   .أ 
 .الف، تاء، مهزة ك الف، مهزةكتابة القواعد 

توصيل الطالب ليتمكنوا من تطبيق معرفتهم  .ب 
، تاء، مهزة ك الف، مهزةحوؿ كتابة القواعد 

 ككتابة اجلملة العربية كفقا للقواعد الف
 ادلستقادة

 منهج ادلباحثة -ٖ
يستخدـ ىذا الكتاب منهج التعليم احلثّي يف 

مباحثهم بثالثة العناصر 
على قواعد حيتوم=  تعريف ادلصطالحات

الكتابة العربية لفهم 
كيفية كتابة احلركؼ 
العربية الصحيحة ك 

 اجليدة
اجلزء الثاٌل حيتول = البيانات  
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على تفسَتات ك 
سلططات لتعميق 

كأنواع القواعد ، ادلواد
الكتابة احلركؼ 

 العربية ادلتعلقة بامادة
اجلزء الثاث حيتول =  األمثلة

على أمثلة تتعلق 
بادلواد ليتم ربليلها 
كفقادلا مث شرحو ىف 

 اجلزء الثاٌل
اجلزء الرابع حيتول  التدريبات 

على سبارين مستقلة 
مل ء ، للطالب
مل ء اجلملة ، األلغاز

الىت تتداخل بؤلف 
 اجلملة ك غَت ذالك
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 انشطة التعليم -ٗ
كتب النتاج إلستعمالو ىف احد من الفصوؿ الدراسّية 

 120ك كتوزحيها اقّل من . اك أربع ك عشركف ادلواجهة
 دقائق بطريقة التعليم ادلعُّت من احملاضر

 
  الّسابقةبحوثال .ح﴾ ﴿

ىذا البحث ىو كاحد من البحث العلمى اليت 
 :تطور ادلواد التعليمية، منها

 ربت 2018البحث العلمى من مسركرة النافعة،  .ٔ
دلادة " ادلقصود"تطوير الكتاب ادلدرسى " ادلوضوع

الصرؼ يف الصف الثالث دبدرسة مفتاح اذلدل 
-2019ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة الدرسية 

أسئلة البحث يف ىذه البحث ىو كيف ". 2018
يف الصف " ادلقصود"تصميم الكتاب ادلدرسي 

الثالث دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف 
. فونوركغو يف تعليم مادة الصرؼ سهال كمفرحا؟

ك (r&d)يستخدـ ىذا البحث دبنهج حبث ك تطوير 
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منوذج ىذا البحث التطويرّم اجرائ كصفّي 
ىذه البحث يدؿ على .(Brog and Gall).عند

تطوير الكتاب ادلدرسى ادلقصود دلادة الصرؼ يف 
بالقيمة " جيد"الفصل الثالث دبدرسة مفتاح اذلدل 

88،9%  
أما الفرؽ مع البحث الذم سيقـو بو فهو 

، إذا كاف يف البحث أعاله على تعلم الصرؼ
كلألحباث اليت سيقـو هبا الباحثوف ركز على تعلم 

 .القراءة كالكتابة
البحث العلمى من نوركؿ الليلى جوميياتُت  .ٕ

تطوير الكتاب ادلدرسى " ربت ادلوضوع 2018
دلادة الصرؼ يف الصف األكؿ دبدرسة " الصرؼ"

مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو السنة 
أسئلة البحث يف ىذه ". 2017-2018الدرسية 

البحث ىو كيف تصميم الكتاب ادلدرسي 
يف الصف األكؿ دبدرسة مفتاح اذلدل " الصرؼ "

ماياؾ طاناتاف فونوركغو يف تعليم مادة الصرؼ 
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يستخدـ ىذا البحث دبنهج حبث . سهال كمفرحا؟
ك منوذج ىذا البحث التطويرّم (r&d)ك تطوير 

ىذه البحث .(Brog and Gall).اجرائ كصفّي عند
يدؿ على تطوير الكتاب ادلدرسى الصرؼ دلادة 
الصرؼ يف الفصل األكىل دبدرسة مفتاح اذلدل 

 %.82،08بالقيمة " جيد"
أما الفرؽ مع البحث الذم سيقـو بو فهو 
إذا كاف يف البحث أعاله تطوير الكتب ادلدرسية 

من الصرؼ يف الصف األكؿ مدرسة مفتاح اذلدل 
يف حُت أف البحث الذم ، ماياؾ طاناتا فونوركغو

سيقـو بو ادلؤلف ىو تطوير الكتب ادلدرسية قراءة 
 كالكتابة

 ربت 2014، البحث العلمى من حفظ الكراـ .ٖ
تدريس مادة القراءة كالكتابة لطالب " ادلوضوع 

ماياؾ " مفتاح اذلدل"الصف األكؿ للبنُت دبدرسة 
-2013الّسنة الّدراسّية طاناتاف فونوركغو يف 

أسئلة البحث يف ىذه البحث ىو كيف ". 2014
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تدريس مادة القراءة كالكتابة لطالب ىداؼ أ
ماياؾ " مفتاح اذلدل"الصف األكؿ للبنُت دبدرسة 

-2013 الّسنة الّدراسّية طاناتاف فونوركغو يف
 تدريس مادة ادلستخدمة يف ادلواد كيف، ؟ 2014

القراءة كالكتابة لطالب الصف األكؿ للبنُت 
ماياؾ طاناتاف فونوركغو " مفتاح اذلدل"دبدرسة 

يستخدـ .  ؟2014 – 2013 الّسنة الّدراسّية يف
ىذه البحث يدؿ . العلميىذا البحث دبنهج حبث 

من رأم الباحث الكتاب كادلواد من جهة على 
مادة القراءة كالكتابة ألف . مادة القراءة مل مناسبة
" مفتاح اذلدل"دبدرسة لطالب الصف األكؿ 

الًتكيز على الكتابة العربية ماياؾ طاناتاف فونوركغو 
عل على يجال فصار الطالب pegonككتابة 

.  التفكَتبشكل خالؽ
أما الفرؽ مع البحث الذم سيقـو بو فهو 

تدريس مادة كز ىف العلمَتإذا كاف يف البحث 
، القراءة كالكتابة لطالب الصف األكؿ للبنُت
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تطوير كلألحباث اليت سيقـو هبا الباحثوف ركز على
ؼ صاؿيف "القراءةك الكتابة"دلادة الكتاب ادلدرسي

 .األكؿ
 

 تعريف المصطلحات .ط﴾ ﴿
تعريف ادلصطلحات ىي تعريف من ادلصطالحات 

ك ىذا تعريف ادلصطلحات . مرتبط بالبحث لتأكيدىا
 .عن الكتاب ادلدرسي

الكتاب ادلدرسي ىو الكتاب ادلقّرر تستعمل 
ك خصوصّية منو . كادلراجع ادلعياريّة من ادلادة ادلعّينة

ليكوف مصدر دلادة الدراسّية، كمراجع دلادة معّينة تكتب 
الكتاب . بنظاريّة البسيطة ك تزداد بإرشاد يف التعليم

ادلدرسي الذم تطّور ىف ىذا البحث ىو الكتاب ادلدرسي 
 الصف األكؿ  لطالب"إمالء " القراءةك الكتابةدلادة

 .مناسب حباجتهم ك ذكائهم بالتصميم السهل ك ادلفرّح
 
 تنظيم كتابة تقرير البحث .ي﴾ ﴿
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: نظم الباحثة كتابة ىذا البحث كرتبو على ما يلي
خلفية البحث، مقّدمة ربتول على : الباب األكؿ 

أىداؼ البحث، أسئلة البحث، 
فوائد البحث، إفًتاض التطوير، 
حدكد البحث، مواصفة النتاج، 

حبوث الّسابقة، تعريف ادلصطلحات، 
. تنظيم كتابة تقرير البحث

فيو اإلطار النظرم كىو علم  :الباب الثاٌل 
كالكتاب االاللقراءةك الكتابة 

 .ادلدراسي كىيكاؿ التفكَت
يتحّدث ىذا الباب عن منهج حبث  :الباب الثالث 

العلمى ك يستمل فيو انواع البحث، 
 &منهج البحث ،صيغة التطوير بركغ 

غاؿ ، &غاؿ، خطوات التطوير بركغ 
 .التجربة لتعريف فّعاليةالنتاج

 
يستمل على نتائج التطوير ك يستمل  :الباب الرّابع 
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فيو عرض بيانات العاّمة، اخلاصة 
منها التجربة، ربليل البيانات على 
القسمُت مها ربليل كيفّي كربليل 

. كمّي، ك تنقيح النتاج
اإلختتاـ ربتول على التلخيص ك  :الباب اخلامس 

. اإلقًتاحات لإلصالح بعدىا
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الثانىالباب   
 اإلطار النظرى

 
 مفهوم القراءة والكتابة .أ﴾ ﴿

 مفهوم  القراءة .ٔ
 تعريف القراءة . أ

إف القراءة من ادلهارات الرئيسية الالزمة 
أما ادلهارات األخرل فهي . يف تعليم اللغة

أّما تعريف القراءة . فهم ادلسموع كالكتابة
عند فؤاد أفندم ىي  العمليات النشطة من 

كيف . الفكر اليت يعملها بالعُت اىل ادلقركء
األعملية القرائية يناؿ القارء اخلبار من ادلقركء 

كانت القراءة اإلّتصاؿ . حلصوؿ على ادلعٍت
بُت القارء كالكاتب بالنص الدم 

العالقة لذالك ىف األعملية القرائية .يكتبو
اإلدراكية باادلباشرة بُت لغة اللساف كلغة 

لذالك ذلا مطلعاف مها إستعاب تغَت . الكتابة

21 
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آيَات الكتابة اىل أصوات كيناؿ منها ادلعٍت 
 .الذم يتصورىا باالصوات كالكتابة

أما نتيجة من مهارات القراءة ىي ىف 
مطلعة الثانية يعٍت حيصل ادلعنيالذم يتصورىا 

لكّنو ليس دلطلع االكؿ . باالصوات كالكتابة
غَت مهم ألّف مهارات ادلطلع االكؿ أساس 

 .دلطلع الثاٍل
لذلك ىف سبرينات قراءاة نص العربية 

ينبغي على ادلدّرس أف يبدأ بقراءة على الرموز 
بصحيح كاف ينمية فهم التالميذ على ادلعٌت 
أك ادلقصود من ادلقركء الذل يقرأ حيت جيد 
 .التالميذ السهل ىف مادة الّلغة العربية كحيّبو

مهارة القراءة ىي قدرة الطالبات 
ليعرؼ كيفهم عن الشئ ادلكتوب بتلفظو أك 

                                                 

 Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran  فتح اجمليب،.

Bahasa Arab(2012ديفافريس : جوغجاكرتا) ،61-60. 
 : باندكع)Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أضبدعزّاف

 .152( 2009ىومانيهورا، 
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حقيقة القراءة ىي اتصاؿ . ربفظو يف القلب
العملية بُت القارئوف كالكاتبوف من خالؿ 

القراءة ىي العملية اليت . النص ادلكتوبة
تستعمل القارئ ليناؿ الرسالة ادلكتوبة من 

 :الكتابة، كالقراءة ثالثة عناصر كىي
  ادلعٌت كعنصور احملتول القراءة (ٔ
  الكلمة كعنصور ادلعٌت  (ٕ
  ككتابة الرمز كعنصور البصرم (ٖ

يف معٌت اإلصطالح الواسع أف 
القراءة ال يكفي بأنشطة التلفيظ ك التفهيم 

ادلعٌت الكلمات ك القراءة جيدا، كإال تنطول 
العنصور ادلعرفة كاحلركية، كأحسن ىذا يتعلق 

إذف القارئ اجليد اليت . بالتفاٍل على القراءة
تستطيع أف توصل كتشارؾ بالقراءة، كىي 

تستطيع أف تفرح كتغضب ك مندىس ك 
 .شوؽ كربزف كغَت ذلك يطابق بالقراءة

                                                 

رماجا ركسدا )MetodologiPembelajaranBahasa Arab ، أجيف ىرماكاف
 .143، (2001باندكنج، : كاريا،
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 أهمية القراءة  . ب
القراءة مفتاح للتقدـ احلاضر يف كل 

فإقباؿ أبناءاألمة على . أمة من أمم العامل
القراءة، يف اجملالة ادلختلفة ينهض هبا يف 

 فهذه العقوؿ الناضجة .ميادين العلـو كالفنوف
كألفكار الثاقبة قد ازبذت طريقتها اىل طلب 
العلم كادلعرفة كالثاقفة ادلختلفة بُت ألواف من 

كالدأب يف اإلستماعبكثرة . القراءات ادلثمر
على تيسر . اإلطالع، لذا حرصت كل الدكؿ

كمّهدت ذلا كل كسائل . سبل القراءة
. فشجعت الكّتاب كدلؤلفُت. اإلنتشار

كنشرت الصحف اجملالت كلقد غذت 
حضرات األمم، تقاس بنهضتها الفكرية، 

 .كالثقافية كاحياء العلـو كالفنوف
شلّا الشك فيو أّف القراءة سبيل الثقافة 

كادلعرفة كالنافذة اليت يطل منها الفرد علي 
                                                 

الطرؽ اخلاصة تدريس اللغة العربية معاىد ادلعلمات الصف الثاٍل ،فايزةأضبدادلعملمي
 .37، (1994ادلملكة العربية السعودية، : السعودية)
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ذبارب ادلاضيُت كخربات السابقُت، فيقلب 
صفحات التاريخ كيعايش الوقائع كألحداث 

كيقف علي النهضات يف رلاالت العلـو 
 .كالفنوف

صلح الطالب ىف أنشطة التدريس 
كالتعلم يف ادلدرسة  يعود ايل قدرتو على 

 كاف الطالب ليس لو قدرة .ادلهارة القراءة
القراءة اجلّيدة  سصيبو السعوبة ىف األنشطة 

التدريس كالتعلم جلميع الدرس كخاصة 
أم يصيب لو السعوبة .  للدرس اللغة العربية

ىف فهم ادلادة اليت تعطيو ىف كتب دراسية 
الّلغة العرابية، كتب تكميلية ك موارد التعلم 
الكتب األخرل  حيت لو ضعف الفهم اذا 

 .يقارنو مع أصدقائو لو قدرة القراءة الطيبة
                                                 

 .39 ،.نفسادلرجع

باندكنج ) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أجيف ىرماكاف
 .62-61 ،(2011اجا ركسداكاريا،ـر.فت: 

 .61، .فتح اجمليب
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 مفهوم الكتابة .ٕ

 تعريف الكتابة . أ
تشَت الكتابة إيل أحد اجلوانب 

اإلنتاجية يف اللغة، أك أحد فنوف اإلرشاؿ، 
حيث يشًتؾ فن الكالـ مع الكتابة يف ىذه 
الناحية، بينما ديثل اإلستماع كالقراءة الناحية 

كتأيت الكتابة . اإلستقبالية من بُت فنوف اللغة
بعد القراءة يف الًتتيب الطبيعي لفنوف اللغة 

حيث ترتيب الفنوف على النحو التايل 
. (كتابة-قراءة-كالـ-استماع)

كقد تباينت تعريفات الكتابة، ككردت 
ذلا بعض الّتعريفات ادلبتسرة اليت قلصت 

مفهـو الكتابة اىل رلرد رسم احلركؼ باليد 
أك ربويل رموز اللغة الصوتية إىل  (اخلط)
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خط ك )رسـو خطية مكتوبة أك أشكاؿ مرئية 
 .(إمالء

ؾ ت ب  ) من مادة اللغةالكتابة يف 
: تعٍت اجلمع كالشد كالتنظيم، كما تعٍت  (

اإلتفاؽ على احلرية، فالرجل يكاتب عبده 
على ماؿ يؤديو منجما، أل يتفق معو على 

 .حريتو مقابل مبلغ من ادلاؿ
، فَتل علياف اإلصطالحيكأما ادلعٌت 

أداء منظم كزلكم يعرب بو : أف الكتابة ىي 
اإلنساف عن أفكاره كمشارعو احملبوسة من 

نفسو، كتكوف دليال على كجهة نظره، 
. كسببا يف حكم الناس عليو

 نفهم أف الكتابة ىي التعريفمن ىذا 
النتيجة كحصيلة العقل اإلنساٍل، خبالؼ 
اإلستماع كالقراءة، حيث أهنما نافذة من 

                                                 

 .105-106 ،.نفسادلرجع

تطوير منهج  تعليم اللغة العربية كتطبيقو على مهارة ،  أكريل حبر الدين
 .63 ،(Press ،2011 ماليكيUIN: ماالنج)الكتابة
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. نوافذ ادلعرفة كأداة من أدكات تثفيق العقل
فالكتابة أيضا تعترب كسيلة من كسائل 

اإلتصاؿ بُت الفرد كغَته، شلن تفصلو عنهم 
ادلسافات الزمانية أك ادلكانية، خبالؼ الكالـ 

. الذم حيتاج اىل توحيد الزماف دكف ادلكاف
كقد أكد الناقة على ىذا ادلفهـو كقاؿ بأف 

الكتابة ىي نشاط حركي كنشاط فكرم كىي 
 .كسيلة لإلتصاؿ كللتعبَت عن التفكَت

 الكتابةأهمية . ب
الكتابة مرحلة متقدمة من مراحل 

تطور احلضارة اإلنسانية، كتعترب مفخرة العقل 
البشرم، كأعظم ما أنتجو العقل اإلنساٍل، 

إف اإلنساف حُت : كال نغايل عندما قلنا
اخًتاع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقي، فكم ضاع 

من تراث األمم بسبب عدـ تسجيلو كتابة، 
ككم من أمم خلدىا التاريخ بسبب تسجيل 

                                                 

 .64، .نفس ادلرجع
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أف ىناؾ لغات :" كذكر العريب. تراثها كتابة
كثَتة انتشرت مث اندثرت قبل اف يتوصل 

العقل البشرم إىل طريقة تسجيلو على أكراؽ 
الربدم أكاألحجار أك الورؽ لكي تستطيع 

األجياؿ الالحقة أف تتابع ما حدث يف 
من ىنا يتبُت لنا أف ". ادلاضي السحيق

الكلمة ادلكتوبة قد لعبت دكرا أساسيا يف 
حفظ الًتاث البشرم كما سهلت الطباعة 

تبادؿ األفكار كآلراء بُت العمالء كاألدباء يف 
أضلاء العامل كافة متخطتة حواجز الزماف 

 .كادلكاف
كقد بُّت علياف يف كتاب أكريل حبر 

:الدين أمهة الكتابة، أهنا  
 جزء أساسي للمواطنة، كشرط ضركرم  (ٔ

 .حملو أمية ادلواطن

                                                 

 .66، .أكريل حبر الدين
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 أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعو كمراحلو،  (ٕ
 .كاألخذ عن اآلخرين فكرىم كخواطرىم

 كسيلة اتصاؿ بُت أفراد البشر بادلؤلفات  (ٖ
 .كاخلطابات كغَتمها

أداة اتصاؿ احلاضر بادلاضي، كالقريب  (ٗ
بالبعيد، كنقل ادلعرفة كالثقافة إىل ادلستقبل 

إذ أف التعامل بنمط كاحد من الكتابة 
طريق لوصل خربات األجياؿ ببعضها 

كاألمم ببعضها، كما أف اختالؼ الكتابة 
يقطع جسور االتصاؿ، كديحو حلقات 
 .التاريخ، كيقطع جذكر الثقافة كاحلضارة

 
 

 . أداة حلفظ الًتاث كنقلة (٘
 شهادة كتسجيل ادلواقع كاألحداث  (ٙ

 .كالقضايا تنطق باحلق كتقوؿ الصدؽ
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 كسيلة تنفيس الفرد عن نفسو، كالتعبَت  (ٚ
 .عما جيوؿ خباطره

تعد الكتابة أعظم اخًتاعات اإلنساف 
يف حاضرة كماضية، إذ حفظ هبا ادلعارؼ ك 

، كلوالىا لبقيت حياتنا بدائيو  العلـو
ديكن تلخيص أمهية الكتابة كما . كمتخلفو

:قدمتو للجنس البشريبالنقاط التالية  
 كعاء حلفظ تراث العامل نرجع إليو الكتابة (ٔ

حادلا نريد ذلك كنغًتؼ منو ما نشاء 
كبأم حرؼ تكوف الكتابة، فإف جهود 

 العلماء تتكفل باجالء ادلضموف
الكتابة كسيلو حلفظ ادلعرفة، لكي نعود  (ٕ

إليها مىت شئنا كنطالعها يف الوقت الذم 
 نريد

الكتابة كسيلتنا لإلتصاؿ باالخرين  (ٖ
متخطُت بذلك بعدم الزماف كادلكاف، 

                                                 

 .67-66، .نفس ادلرجع
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فقد إتصل ادلتنيب بناطقي العربية ليقوؿ 
ذلم حكمتو، كيثَت مشاعر االعجاب 
لديهم دبمدكحو من رجاالت عصره، 

كالزلنا نقرأما كتبو ادلتنيب عن سيف الدكلة 
فتثور عواطفنا إىتزاز ببطولة ذلك الرجل 

كصدؽ جهاده ضد الرـك كالزلنا نردد 
حكمة ادلتنيب كننتفع بدالالهتا ادلعنوية يف 

كضلن كذلك اليـو صلط . ادلواقف ادلماثلة
افكارنا بالكتابة يف كتب كرسائل كنتصل 

دبن تفصلهم عنا عشرات االالؼ من 
األمياؿ، فتصلهم تلك الرسائل كيقرؤكهنا 

 كيفهموف ما نرمي اليو
كللكتابة العربية يف حياتنا ضلن العرب دكر  (ٗ

فٍت بارز، فقد حالت عقيدتنا الدينية بيننا 
كبُت رسم الطبيعة ادلتحركة من حيواف ك 
 إنساف ك حشرات، كعدت شركا كضالال
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كللكتابة أخَتا دكرىا الفعاؿ يف الًتبية  (٘
كالتعليم، فال تعلم بدكف الكتابة، 

فالطالب يكتب ما حيقق من ادلعارؼ، 
كيرب عن نفسو أثناء امتحانو بالكتابة، 

كحيتفظ لنفسو بكل ما يرغب يف الرجوع 
 .اليو كالتعلم منو بواسطة الكتابة

كىكذا تبدكلنا الكتابة مواكبو يف 
أمهيتها القراءة اليتم اال عن طريق النقش 

ادلكتوب الذم تتشكل منو مفردات كصبل 
ادلادة ادلراد فك طالمسنها كفهم معاٍل 

 .رموزىا
 أهداف القراءة والكتابة .ب﴾ ﴿

 أهداف القراءة .ٔ
ليست القراءة عملية عشوائية، بل تستلـز 

كجود قدرات كمهارات خاصة ديكن صقلها 
كتنميتها، كهتدؼ ىذه القدرة إىل تزكيد القارئ 

                                                 

: جورداف)لية تدريس اللغة العربية مفاىم نظرية كتطبيقات عمكليد أضبد جابر، 
 .176-175، (2002دارالفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
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بادلعلومات كادلعارؼ الرئيسية اليت حيتاجها القارئ 
يف سلتلف اجملاالت كمن الواضح أنو من غَت 

ادلمكن احلصوؿ على ىذه ادلعلومات دكف فهم، 
 امرا بالغ ةمن ىنا كاف العمل على اجياد ىذه ادلهارا

كباإلضافة إىل ذلك فإف صقل القدرة على . األمهية
الفهم يؤدم إىل إقباؿ القارئ على ربصيل األفكار 

كادلعلومات مع األحساس بادلتعة، كذبعل القارئ 
دقيقا حبيث ديكنو توجيو قراءتو لال خاطة جبوانب 

قضية علمية أك إجتماعية من خالؿ اجلمع 
ادلعلومات ادلتعلقة هبا ك تنظيمها، ككذلك القدرة 
على بلورة اراء خاصة قائمة على حقائق ثابتة، 
كاستيعاب التوجيهات كإلرشادات كاسبكن من 

 .التوثيق كالتحقيق إذا تطلب األمر ذلك
كمعرفة ىذه األىداؼ مهمة بالنسبة 

للمدرس كالطالب، كتعاكف الطرفُت حيقق الغاية 
األساسية من التدريس ىي فائدة الطالب إىل 

                                                 

 مدخل إىل خصائص اللغة العربية كفنوهنا: ، ادلهارات اللغوية زلمد صاٌف الشنطي
 .168، (1996دار األندلس للنشركاتوزيع، : ادلملكة العربية السعودية)
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أقصى حد شلكن، كمن أجل ربقيق ىذا الغرض 
 .جرل تأليف ىذه حطة البحث

تقسيم ىدؼ تدريس القراءة إىل 
قسمسن يعٍت إتقاف الطالب عملية القراءة يف 
ذاهتا ك إتقاهنا لتصبح كسيلة الكتساب العلم 

بصورة عامة كاالطالع على كل ما أنتجو الفكر 
اإلنساٍل من معارؼ كفنوف كامالء ثركة ثقافية 

 تالئم قدرة الفرد كترضي طموخو

أم أف جيعل ادلدرس ىدفو من تعليمو 
مادة القراءة ربقيق ذلك اإلتقاف كيبدك من ىذا 
التقسيم أنو ال يوجد فاصل بُت ربقيق اذلدفُت، 
كلكن ىذا التقسيم دعت إليو كاقعية تطور تقدـ 
الدارس ذلذه ادلادة يف تعليم اللغة العربية، ككونو 

 .يرتقي من صف أدٌل إىل صف أعلى

أما ما جيب أف نبينو ىنا، فهو أف نوضح 
ما جيب أف يعرفو ادلعلم من أغراض أك غايات 

                                                 

، (1406دار عامل الكتب، : الريض) طرؽ التدريس اللغة العربيةحسن مالّ عثماف، 
170. 
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يهدؼ إىل ربقيقها عند ما يلقي درسا يف القراءة 
 :كترجع بصورة عامة إىل األمور أألتية

أف جيعل الطالب متقنا للقراءة عن طريق  (ٔ
اإلكثار من التدريب كالتمرين على القراءة 

ألف زيادة التمرين تثبت ادلادة كذبعلها تسَت 
بشكل سهل خالية من الصعوبات كبأسرع 

 كقت كأقل جهد 

 مراعاة تطبيق ادلعلومات النحوية كاإلمالئية  (ٕ
يف دركس القراءة، أم ربط القراءة بتلك 

 القواعد

 أف يكتسب الطالب طالقة يف اللساف  (ٖ
كتكيفا يف ذلجة الصوت مع ادلعٌت يف 
حاالت احلماسة كاخلوؼ كاإلستفهاـ 

 كالتعجب كغَت ذلك

أف يكسبوا القدرة على استيعاب معٌت ما  (ٗ
يقرأكف، كذلك بتدريبهم على تلخيص ما 
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تضمن ادلقطع ادلقركء أك اجلملة ادلقركءة من 
 معاف أك أفكار أساسية

 أف يصبحوا قادرين على اكتشاؼ اخلطأ يف  (٘
نص الذم يقرأكنو ليسهل عليهم فهطم 

 ادلعٌت، كتنمية القدرة على النقد

األىداؼ اليت يرمي ادلدرس إىل ربقيقها من  ( أ
 :درس القراءة يف ىذا القسم الثاٍل ما يلي

أف يقرأ الطالب بسرعة ما يطلع عليو من  (ٔ
موضوعات، ك أف يكوف ذلك بالنظر 

دكف رفع الصوت، كلتحقيق ىذه الغاية 
جيب تدريب الطالب على القراءة 

الصامتة أىل جانب القراءة اجلهرية، أم 
أف يقرأ الطالب بعينيو دكف اشًتاؾ شفتيو 

 بالقراءة 

لكي حيقق التدريب على القراءة الصامتة  (ٕ
غرضو، جيب ربديد زمن القراءة كمطالبة 

القارئ بتلخيص معٌت ما قرأ، أك أف 
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يستخرج األفكار الرئيسية شلا قرأ، كأف 
يعتمد ادلدرس على عنصر ادلنافسة نُت 
الطالب ليزداد اىتمامهم هبذا ادلوضوع 

كعليو أف . كيتقد مرا يف ىذا اجملاؿ
يستخدـ ادلكافأة ادلناسبة ككسائل 

 التشجيع ادلمكنة لتحقيق ىذه الغاية

استغاؿ ما يظهر من مواىب لدل  (ٖ
الطالب، كادليل أىل اخلطابة أك البحث أك 

ادلناقشة كغَتىا يف تنمية ىذه ادليوؿ 
كمساعدة أصحاهبا على النبوغ كاإلبداع 

 يف رلاؿ استعداداهتم كقدراهتم

أبراز التعابَت كاجلمل ادلفيدة لغة كمعٌت  (ٗ
للطالب كتوصيتهم بالستعماذلا يف 
تعبَتىم، كأف يسجلوىا يف دفاترىم 
 .اخلاصة، كأف يدربوا على استعماذلم

                                                 

 .172-171، .حسن مالّ عثماف
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قاؿ األستاذ الدكتور رشدم أضبد طعيمة 
يف كتابو، يقوؿ بأّف استهداؼ تعليم القراءة يف 
برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل عدة 

: أىداؼ من أمهها
كىي )أف القراءة ىي أكىل ادلهارات الثالثة  ( أ

اليت جيمع . (القراءة كالكتابة كاحلساب
 اجملتمع اإلنساٍل على حق الفرد يف تعلمها

 أف الًتبية ادلستمرة، كالتعم مدم احلياة،  ( ب
كالتعليم الذايت شعارات التتحقق يف حياة 

اهنا . اإلنساف اال اذا كاف قادرا على القراءة
 أنشطة تعتمد على كمية كنوع مايقرؤه 

 أف اجملتمع اإلنساٍل ادلعاصر رلتمع متعلم  ( ت
يصعب تصور عمل مهارم فيو ال يتطلب 
القراءة، إف اإلنساف زلاط بكثَت من اكجو 
النشاط اليت تستلـز القراءة، حىت حيقق ما 

يريد كحىت يتكيف مع اجملتمع كيؤدم 
 .كظيفتو
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 أف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة، اف  ( ث
ما جينيو الدارس األجنيب من خالؿ قراءة 

ادلواد العربية أعظم شلا جينيو من خالؿ ام 
 .مهارة أخرل

أف القراءة ىي ادلهارات اليت تبقى مع الدارس  ( ج
عندما يًتؾ البلد العريب الذم يتعلم فيو 
اللغة، كما أهنا ادلهارة اليت يستطيع من 

خالذلا أف يتعرؼ على أمناط الثقافة العربية 
 .كمالزلها

بالقراءة يستطيع الدارس اف حيقق أغراضو  ( ح
قد تكوف أ غرضا . العملية من تعليم العربية

ثقافية أك إقتصادية أك سياسية أك تعليمية أك 
إف كثَتا من الدارسُت يف برامج تعليم . غَتىا

العربية كلغة ثانية يهدفوف من تعلمها إجادة 
فقد ال يتاح ألحد . القراءة يف ادلرتبة أألكىل

منهم فرصة االتصاؿ ادلباشر بعريب ديارس 
 .مهارات االستماع كالكالـ
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 كالقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا ربقيق  ( خ
قدر من االستماع كقضاء كقت الفراغ دبا ىو 

 .أجدل
 فإف القراءة ىي ادلهارة اليت ينميها الطالب  ( د

كحده بعد اف يًتؾ ادلعهد أك ادلدرسة أك 
 .ليس شبة أدعى للتقدـ يف القراءة. غَتمها

من أىم األىداؼ ادلتوخاة من تدريس 
: القراءة ما يلي

إكتساب التالميذ القدرة على نطق  ( أ
 الكلمات نطقا سليما

إقدار التالميذ على إخراج احلركؼ من  ( ب
 سلارجها كسبييز أصواهتا

إكتساب التالميذ رصيدا من ادلفردات  ( ت
 كالًتاكيب

 تنمية ميوؿ التالميذ ضلو القراءة كاالطالع ( ث

                                                 

منشورات : الرياط) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كأساليبورشدم أضبد طعيمة، 
 .176-175، (1989ادلنظومة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالنقافة، 
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مساعدة التالميذ علي التكوين عادات  ( ج
التعرؼ البصرم على الكلمات كفهم معناىا 

 أك معٌت اجلمل كالًتاكيب 
تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات  ( ح

 الًتقيم ككضعها يف مواضعها الصحيحة
إقدار التالميذ على القدرة السريعة الواعية  ( خ

ادلصحوبة بفهم ادلادة ادلقركءة يف القراءتُت 
 الصامتة كاجلهرية

تنمية ميوؿ التالميذ لإلستماع بادلادة ادلقركءة  ( د
 كتذكقها

توجيو التالميذ إىل استخداـ ادلعاجم  ( ذ
 كالقواميس كادلراجع كدكائر ادلعارؼ 

إقدار التالميذ على ربليل كتفسَت ادلادة  ( ر
ادلقركءة كنقدىا كتقوديها مث قبوذلا أك رفضها 
 كتوظيفها يف حل ما يعن ذلم من مشكالت
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إقدار التالميذ على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة  ( ز
 .بتمثيل ادلعٌت، كمراعاة النرب كالنغيم

األىداؼ العامة للقراءة تؤدم القراءة 
كأىم ما تؤدية . كظائف يف حياة الفرد كاجلماعة

 :يف حياة الفرد (كظائف) من أىداؼ
إعتماد ادلواد الدراسية صبيعها عليها، ككوف  ( أ

النجاح فيها يقود بالضركرة إىل النجاح يف 
 بقية ادلواد الدراسية

ىي نبع ثر للحصوؿ على ادلعلومات  ( ب
كادلعارؼ الثقافية كالعلمية ادلختلفة كعن 

طريقها يتصل ادلرء بالعامل من حولو طيلو 
 حياتو

 عن طريق القراءة يتصل ادلرء بادلأثور األديب  ( ت
 القومي كاألجنيب

 :كأىم ما تؤدية من أىداؼ يف حياة اجلماعة

                                                 

 .63 ، ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، نور ىادم
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نشر التفاىم كالتقارب بُت أفراد اجملتمع عن  ( أ
طريق ادلؤلفات ادلختلفة، كعن طريق 

 الصحف كاجملالت كاالذاعة كغَتىا
 الربط بُت أفكار كمشاعر كمهـو األفراد يف  ( ب

 اجملتمع الواحد
 الربط بُت أفكار كمشاعر كمهـو األفراد يف  ( ت

 اجملتمعات ادلختلفة
 النهوض بادلستول الفكرم كالثقايف  ( ث

 كالصحي يف اجملتمع
 بياف دكر األفراد كاجلماعات يف مواجهة  ( ج

ادلشكالت ادلختلفة الطارئة كغَت الطارئة، 
 كبياف ردةالفعل إزاءىا

توضيح األدكار ادلختلفة لألفراد كاجلماعات  ( ح
يف تنظيم حياهتم كبياف طرائق تعاملهم، 

 كربديد حقوقهم ككاجباهتم
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كقد يتمثل أىم دكر للقراءة يف حياة الفرد  ( خ
كاف ادلرء يتعلم : كاجلماعة يف مقولة التالية

 .ليقرأ، مث أصبح يقرأ ليتعلم
 

 أهداف الكتابة .ٕ
لًتقية مهارة الكتابة لغة العربية ربتاج إىل 

مهارة أخرل كإستيالء نظاـ اللغة العربية اليت 
تتضمن على ادلفردات كالقواعد حىت تكوف الكتابة 

 :أما أىداؼ تعليم الكتابة شلا يلي . مفهومة
لتعويد الطالب على كتابة اللغة العربية  (ٔ

 .الصحيحة
ليكوف الطالب قادرا على تصوير ما يُراه كما  (ٕ

 .يشعره بالضبط كالدقة
ليكوف الطالب قادرا على تصوير الشيء  (ٖ

 .بالسرعة
 .لتدريب الطالب على تعبَت آراءه كفكرتو (ٗ

                                                 

 .48-47،.كليد أضبد جابر
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لتدريب الطالب على إختيار ادلفردات كاجلملة  (٘
 .مناسبة يف احلياة

لتعويد الطالب على الفكرة كالتعبَت يف الكتابة  (ٙ
 .بالسرعة

لتدريب الطالب على تعبَت الفكرة كالرأم  (ٚ
كالشعور باللغة العربية الصحيحةكالوضيحة 

 .كاخليايلّ 
ليكوف الطالب حزما على الكتابة يف كل  (ٛ

 .احلاؿ
يرل بعض األساتذة دلادة مهارة الكتابة أف 
اذلدؼ من تعليم مهارة الكتابة األكىل ىو أف يقدر 

ألنو يرل . الطالب على كتابة اجلمل كتابة صحيحة
الواقع أف الطلبة يف قسم اللغة العربية كيف ادلستول 

الثالث ال يزالوف حباجة ماسة إىل التدريبات ادلكثفة 
 .من حيث كتابة اجلمل الصحيحة

                                                 

. 74، .دم عبد احلم
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من األىداؼ ادلقًتحة من تعليم مهارة 
الكتابة الثانية ىي كتابة الوصف احلر، حيث يعرب 
الطالب عما يشاىده كيسمعو تعبَتا حرا دكف قيد 

بالصور كال بالعناصَت، ألنو يرل أف الطالبة يف ىذه 
ادلرحلة قد تقدـ مستواىم اللغوم فمن الالـز أف 

 .تعطى ذلم احلرية يف التعبَت
انطالقا من ادلعلومات كالبيانات اليت 

أخذىا الباحث عن طريق ادلقابلة الشخصية يتبُت 
أف معظم اخلرباء كاألساتذة يركف أف اذلدؼ من 
تعليم مادة مهارة الكتابة الثالثة ىي كتابة التعبَت 

احلر يف موضوعات اجتماعية كاقتصادية كسياسية 
متنوعة، حيث إف تلك ادلوضوعات كما ذكرنا 

مأخوذة من كاقع حياهتم كهتمهم يف معاجلة 
ادلشكالت اليت تواجههم، مثل موضوعات 

ادلواصالت كالرياضة كالفنوف كالبيئو كاإلقتصاد 
 .كالسياسية كما أشبو ذالك

                                                 

 .143-142، .أكريل حبر الدين
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اما من أىم األىداؼ ادلرذباة من تعليم 
 :التعبَت التحريرم ما يلي

إقدار ادلتعلم على التعبَت عن كل ما خيتلج يف  ( أ
نفسو أك جيوؿ خباطره بعبارات سليمة يف 

 .مبناىا كمعناىا ربقق الغرض كتفي بادلطلوب
 سبكُت ادلتعلم من اإلستجابة للمواقف  ( ب

االجتماعية اليت تلح عليو للتفاعل معها 
كتابة ادلذكرات، : كالكتابة فيها مثل

كاللخصات، كالتقارير كالرسائل، كالربقيات، 
 .كالنشرات، كغَتىن

مساعدة ادلتعم علي ترتيب أفكاره كترابطها  ( ت
كتسلسلها، حبيث تسَت يف سياؽ موصوؿ 

التنوء فيو كال أعوجاج، على أف يقسم 
ادلوضوع إىل فقرات، تبٌت فيو الفكرة على 

سابقتها، كسبهد اليت تليها، مع مراعات رسم 
احلركؼ ككضوحها، كالستخداـ ععالمات 

 .الًتقيم
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 مساعدة ادلتعلم على االحتفاظ دبا ربصل  ( ث
عليو من خربات كحقائق كتصورات كمعارؼ 
أطوؿ فطرة زمنية شلكنة، حيث إف من يعرب 

كتابة عن أشياء كيكسوىا بعبارات من عنده، 
 فإنو يضمن بذلك بقاءىا كدديومتها

تعويد ادلتعلم على استقالؿ الفكر، حيث  ( ج
حياكم ما يعرض ذلمن رصيد ثقايف كفكرم 

كينقده كتابة، كيعرب عنو بلفة من عنده، كال 
يقع فريسة ألفكار ضالة، أك صيدا سهال 

 .لدعاكديفرضة
 تدريب ادلتعلم على دقة ادلالحظة عند  ( ح

 .توظيف ما يعرض لو من خربات
 تدريب ادلتعلم على احلصوؿ على احلقائق  ( خ

كالتصورات كادلعارؼ كادلعلومات اليت يريد أف 
يكتب عنها من مظاهنا الصحيحة، كمصادرىا 

 .ادلعتمدة ادلوثوؽ هبا
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تعويد ادلتعلم على السرعة يف التفكَت كالتعبَت،  ( د
 .ككيفية مواجهة ادلواقف الكتابية الطارئة

 المواد في تدريس القراءة والكتابة .ج﴾ ﴿
 المواد في تدريس القراءة .ٔ

يف درس اللغة العربية، كرلاالت النشاط 
اللغوم خارج الفصوؿ، فرص كثَتة متجددة 

 لتدريب التالميذ على القراءة اجلهرية
ففي حصص ادلطالعة رلاؿ القراءة 

اجلهرية، جيانب القراءة الصامتة، كيف دركس 
النصوص رلاؿ مستع للتدريب على القراءة 

اجلهرية اجليدة، اليت يتضح فيها حسن األداء، 
 .كجود اإللقاء

كيف دركس القواعد جيب أف يقـو التالميذ 
أنفسهم بقراءة ما يكتب على سبورة، أك ما 

يعرض يف الكتاب من األمثلة كالقواعد 
 .كالتمرينات

                                                 
 .108-107، . نور هادي

. 70، (دار ادلعارؼ) ادلوجو الفٌت دلدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراىيم، 
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تشتمل مطالعات الطالب يف ىذه ادلرحلة على 
 :ما يلي

 الكتاب ذك ادلوضوعات ادلتعددة ( أ
ىو الكتاب ادلعد لكل سنة دراسة من 
سنوات ىذه ادلرحلة، متسق يف تدرج مستواه 

 :مع كتب ادلرحلتُت السابقتُت، كيراعي فيو
أف تقسم موضوعاتو بالتنويع كالشموؿ  (ٔ

الثقايف كالتوجيهي، فتكوف منها 
ادلوضوعات الدينية كالتارخيية كاألدبية 
كالعامية، كموضوعات الًتاجم رجاال 

كنساء، كموضوعات تعاًف قضايا العرب 
. كادلسلمُت، قضية فلسطُت جاصة

كتعرؼ بالعامل اإلسالمي كطاقاتو، 
كادلوضوعات ادلتعلقة بادلملكة العربية 
السعودية كمعادلها، كاماذلا، كهنضتها 

احلديثة، كموضوعات ادلشكالت 
اإلجتماعية، كمشكالت الشباب خاصة 
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كالتوجيو كالدراسي كادلهٍت، كادلوضوعات 
اإلنسانية، كالطرائف الرصينة، كالقصص 

 .الرفيعة
أف تكوف الصبغة العامة ذلذه ادلوضوعات  (ٕ

ىي الصبغة التوجيهية اإلسالمية، حبيث 
تشتمل على ما يثبت العقيدة كيبعث 

على اإلعتزاز باإلسالـ كتشريعو، كتارخيو 
كرجالو، كحيض على الفضيلة كمكاـر 
األخالؽ كاإلستقامة كيدحض الشبو 

 كالبدع كاإلضلرافات
أف يكوف طابع التعبَتيف صبيع  (ٖ

ادلوضوعات مهما خيتلف مضموهنا ىو 
الطابع األديب جبودة التعبَت كرصانتو 

 ككضوح الفكرة كمسوىا
أف يكوف عدد ادلوضوعات كفَتا كزائدا  (ٗ

على عدد احلصص ادلقررة يف اخلطة 
الدراسية، ليعطي ادلدرسُت كالطالب 
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فرصا لإلختيار كالتنويع كادلغايرة داخل 
الفصل كخارجو كفقا للظركؼ 

 كاإلىتمامات اخلاصة
أف يعرض ادلوضوع مع الشرح اللغوم  (٘

كالضبط الضركرم، مث يتبع دبناقشة تعُت 
الطالب كادلدرس على تثبيت ادلهارات 

اللغوية كالفكرية اليت تناسب ىذه 
 .ادلرحلة

 الكتاب ذك ادلوضوع الواحد ( ب
ادلقصود من القراءة ىذا الكتاب تعويد 

الطالب القراءة الطويلة ادلتصلة، كاإلعتماد 
على أنفسهم يف حن مشكالت القراءة اللغوية 

كالفكرية كاختيار الكتاب الصاٌف، كاإلقباؿ 
على قراءة الكتب الكاملة للإلستماع أك 

الإلنتفاع، كما أنو يعطي فرصا جدية لتنمية 
مهارات القراءة، الصامتة خاصة، كالسرعة 

كالتدقيق يف ادلعاٍل، كالربط بُت أقساـ الكتاب 
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كأفكاره كالتحليل كالنقد، كيراعى يف اختيار 
الكتاب مناسبة أسلوبو دلستول الطالب كأف 

أك ترصبة لبعض . يدكر حوؿ موضوع إسالمي
 .أعالـ اإلسالـ

  القراءة احلرة ( ث
يشجع الطالب على القراءات احلرة 

 :التالية
قراءة بعض ادلوضوعات يف الكتاب ذم  (ٔ

ادلوضوعات ادلتعددة استفادة من كفرهتا 
 كتنوعها

قراءة القصص كالكتب ادلناسبة يف مكتبة  (ٕ
 ادلدرسة

 قراءة الصحف كاجملالت النافعة (ٖ
 .القراءة يف ادلكاتب العامة للمدينة (ٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .165-163، .حسن مالّ عثماف
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 كتابةالمواد في تدريس ال .ٕ
إذا كانت العناية يف الصفُت األكؿ ك الثاٍل 

توجو إىل التعبَت الشفوم كالتدريب على مهاراتو، 
حيث إف التلميذ دلا يسيطَت بعد على مهارات 

الكتابة، فإف الصف الثالث اإلبتدائي يشهد بداية 
تدريب التالميذ على مهارات التعبَت الكتايب، إذ 

ديكن تدريبو يف الصفُت ك الرابع على إكماؿ بعض 
اجلمل الناقصة، أك إعادة ترتيب قصة قصَتة تعرض 

بعض الصور ك على التلميذ غَت مرتبة، أك مشاىدة 
ك يف الصفُت اخلامس ك السادس . التعبَت عنها

ديكن تدريب ادلتعلم على سد الثغرات يف قصة 
كردت مبتورة السياؽ،  أك تلخيص قصة مسعها أك 

 .قرأىا، أك اإلجابة عن بعض األسئلة

كيف صفوؼ ادلرحلة اإلعدادية ينبغي 
تدريب ادلتعلمُت على الكتابة خاصة فيما يتعلق 

دبيادينها الوظيفية سالفية الذكر، مع مراعاة تالـؤ 
 .األفكار كترابتها كتوظيف عالمات الًتقيم
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كيف ادلرحلة الثانوية ينبغي تكريس اإلىتماـ 
أكثر للسيطرة على صباليات اللغة، مع تدريب 
ادلتعلم على أف يكوف دقيقا ك زلددا ككاضحا 

 .كمرتبا يف كل ما يكتب

كعلى ادلعلم أف يكوف هنازا للفرص اليت 
تلوح لو، حبيث يستغل الكثَت من ادلواقف ك 

األحداث كادلناسبات كاألنشطة اليت حيتاج ادلتعلم 
للكتابة فيها لتكوين مواقف حيوية للدرية على ما 

 .عساه أف ينفع ادلتعلمُت يف حياهتم

ينقسم تعليم التعبَت الكتايب من حيث 
األكىل كىي الكتابة : ادلواد التعليمية إىل مرحلتُت

 ادلوجهة كادلرحلة الثانية كىي الكتابة احلرة

 ادلرحلة األكىل كىي الكتابة ادلوجهة (ٔ

يف ىذه ادلرحلة يكوف الطالب قد عرفوا 
ىجاء بضع مئات من الكلمات، كحصلوا 

                                                 

 .116-115 ،.نور ىادم
 (ادلشكالت كاحللوؿ)تعليم اإلنشاءزكية عارفة، 

 .47، ( Press،2010مالكيUIN:ماالنج)
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ثركة كبَتة منها، كمنت لديهم كثَت من ادلفاىم 
اليت درسوىا يف اللغة، كهتيئوا دلمارسة الكتابة 
ادلستخدمُت الصيغ النحوية كالًتاكيب اللغوية 

إىل مارسوىا يف احلديث كالقراءة كالكتابة 
كيف ىذه ادلرحلة يعطي الطالب . اذلجائية

بعض احلرية يف اختيار الكلمات، كالًتاكيب، 
كالصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة 

كلكن يف إطار ال يسمح لو بأف يكتب تعبَتا 
على من مستواه يف اللغة، أم أف الطالب يبدأ 

كتابة فقرة أك فقرتُت يف إطار مامسعو كقرأه، 
كمع زيادة قدرتو على السيطرة على فنيات 

كأساليب الكتابة يصبح مستعدا للتقدـ 
للمرحلة الثانية كىي مرحلة كتابة مرحلة التعبَت 

احلر أم كتابة موضوعات اإلنشاء معرب فيو 
 .عن معاشره كأفكاره ىو بلغة عربية مقبولة

كالكتابة يف ىذه ادلرحلة ينبغي أف تظل 
فاألستاذ مطالب . ربت إشراؼ األستاذ
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دبتابعة كتابات الطالب ليطمئن على أف 
الطالب مل يندفع يف الكتابة العربية مستخدما 

عادة الًتصبة من لغتو إىل اللغة العربية، أك 
مستخدما ادلعاجم الثنائية، كأنو جيتحد 

الستخداـ ما يعرفو فقط كما استطاع أف 
يتعلمو من أمناط كصيغ تقـو على أساسها 

كتابتو ادلوجهة، إف ترؾ الطالب يف ىذه 
ادلرحلة كشأهنم يف الكتابة يؤدم إىل انطالقهم 

السريع ضلو ادلعجم كزلاكلة الوصوؿ إىل 
مستول من التعبَت يفوؽ معلوماهتم يلجأكف 

فيو إىل الًتصبة شلا يؤدم إىل ىدـ ما بناه 
 .األستاذ من عادات الكتابة اجلديدة

  ادلرحلة الثانية كىي الكتابة احلرة (ٕ

ىذه ادلرحلة يًتؾ للطالب فيها حرية 
اختيار أفكاره كمفرداتو كتراكيبو عندما يكتب، 
كال يعٍت ىذه احلرية أف الطالب قد كصلوا إىل 

                                                 

 ،48-47، .نفس ادلرجع



59 

59 

 

مرحلة ال حيتاجفيها إىل توجيو كمساعدة، أك 
أنو قد كصل إىل مرحلة اإلبتكار يف استخداـ 

 .اللغة

 
 مفهوم اإلمالء .د﴾ ﴿

 تعريف اإلمالء .1
. إمالء ىي جزء من مهارة الكتابة  

إمالء اليرتبط اإلمالء ، كفقالدكتور أضبد مدكور
فقط دبجموعة من النظريات النظرية احلركؼ 

كلكن أيضا على ، اذلجائية كعالمات الًتقيم
ادلستول العملى كيف يقرأ ادلعلم نصوص القراءة 
األبسط إىل األصعب الذل حيتول على نظريات 
اإلمالء للطالب لقياس مستول قدرهتا ىف تقاف 

 .ىذه النظريات عمليا

                                                 

 ،49، .نفس ادلرجع
 Panduan membuat bahan ajar inofatif ( ندل فراستوك، أ

. 27-26، (2012ديفا فريس، : يوغياكرتا
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ك ، اإلمالء لغة ىو اإلمهاؿ ك التأخَت  
إطالة الوقت ك العمر حىت يتسع الزمن للتمتع 

تصوير اللفظ : ك اصطالحا. بالشيء احملبوب
حبركؼ ىجائو بأف يطابق ادلنطوؽ ىف ذكات 

كتراعى ىف ذالك القواعد اخلاصة الىت ، احلركؼ
كمن ، استمدت من الرسم العثماف للمصحف

علمى النحو ك الصرؼ ضبطا ك صحة ك إعالال 
مث إف اإلمالؿ ك اإلمالء شيء . كإبداال ك تأصيال

فليملل ): قاؿ تعاىل، لغتا جاء هبما القرآف. كاحد
فهى سبلى عليو بكرة ك : )كقولو (ك ليو بالعدؿ

ككذلك ينبغى على ادللى أف يأخذ من معٌت  (أصيال
اإلمالء التمهل ك التأٌل ىف إلقائو الكالـ على من 

 .ديلى عليو
 
 

 الغرض من التعلم اإلمالء .2
                                                 

جامعة مو النا مالك إبراىيم اإلسالمية :ماللنج ,(  اإلمالء نظريتة ك تطبيقو،رضواف
 2011،)احلكومية
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ىدؼ اإلمالء يتضمن األىداؼ ك الغايات ادلباشرة 
اذلدؼ الفورل قادر كتابة . بشكل غَت مباشرة

كلمة أكاجلملة بشكل ، حركؼ اذلجائية ىف ادلفرد
 :الغرض غَت ادلباشرة مايلى. صحيح ك بسرعة

 (اللغة)اذلدؼ اللغول  ( أ
معرفة ، كىو تزكيد الطالب دبهارة التفكَت بسرعة

البنية ك أسلوب اللغة ، الشخصية، ادلعٌت
 .اجلديد

 (البدٌل) اذلدؼ العضول  ( ب
بسبب ، تعزيز كشحذ الشعور بالسمع كالرؤية

العالقة الغوية بُت اثنُت من أجهزة اإلستشعار 
احلركية تلك العواس الىت ربشد الدماغ نقل 

 .التاريح للكتابة
 (موقف)اذلدؼ اخللقى (ٔ

، حذارٍر ،  الطالب ادلعتادين ليكونوا منظمُت
، كدقيقُت لديو استجابو سريعة للكلمات

كتعويد الطالب على التحلى بالصَت كأف 
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يكونوا مستمعُت كقاء طادلا ديلى ادلعلم 
 .اإلمالء

اليزكد الطالب النظرية فقط إمالء الكتابة 
كلكن أيضا ، بسرعة ك بشكل صحيح

تدريب ىم إلتقاف ك تطبيق دبهارة ىذه 
النظريات األخالقية يف شلارسة الكتابة 

يتوقع من ، بعد تعلم الصور. العربية كل يـو
أكصبلة ، الطالب أف دييز ك الكتابة الكلمات

تعرؼ األسباب كمث قادرة ، أكفقرة خاطئة
 يهدؼ تدريس .على تربير األحطاء

اإلمالء ىف مرحلة التعليم األساسى إىل 
 :ربقيق األىداؼ التالية

-كل ىف موضوعها-تطبيق عالمات الًتقيم ( أ)
كعلى كجو ، ىف كتابات التلميذ ادلختلفة

ك ، كتدريباهتا، اخلصو الواجبات ادلدرسة

                                                 

: ماالنج)، Kaidah-kaidah Imla’  Teori dan Praktik،معرفة ادلنجية
UINماليكي Press ،2012)،21-22. 
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لتصبح عادة مالزمة لو ىف كل ، أنشطتها
 .كتاباتو فيمابعد

 كتابة الكلمات كاجلمل كرمسهارمسا  ( ب)
كحبيث ، صحيحابدكف زيادة فيها أكنقص

 دييز الكتابة الصحيحة من الكتابة اخلطأ
 غرس بعد العادات الطيبة لدل  ( ت)

، ك الدقة، ك ادلالحظة، كالنظافة. التالميذ
، كاالستماع اجليدة، كا آلتساؽ ك االنتباه

كربط ، ك القدرة على ادلتابعة، كالسرعة
النظر بالتطبيق من خالؿ موضوعات 

 اإلمالء
زيادة ادلهارات احلركية اخلاصة بالعُت ك  ( ث)

 كسرعة شلارسة ىذه ادلهارات، اليد
، إدلاـ التالميذ بالقواعد اإلمالئية ( ج)

 .لينتفعواهبا عند احلاجة إليها
 قوائد دراسة اإلمالء .3

                                                 

. 234،ادلدينة ادلنورة، ادلرجع ىف تدريس اللغة العربية÷، إبراىيم زلمد عطا
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قوائد دراسة اإلمالء ىى ذبنب التعلم من األخطااء 
، ىف الكتابة ك تقدَل التعلم للمعرفة أفضل ىف الكتابة

ألف الكتابة ىى يديل عن ادلتكلم ىف التعبَت األفكار 
 .كالضمَت كما إىل ذلكفى اللغة ادلكتوبة

 

 مفهوم الكتاب المدرسيّ  .ق﴾ ﴿

 درسيّ متعريف الكتاب ال .ٔ
بشكل عاـ تطوير الكتاب ادلواد الدراسّية 

 الصادر عن قسم الًتبية ك الوطنية (2004)
يعرؼ أف كتاب بقصد أف ادلتعلم ديكن أف تعلم 

بعض الدركس بنفسو بدكف أك مع توجيو 
( 2: 2010)جبانب ذالك، قاؿ سورامهاف .ادلعلم

أف الكتاب ادلدراسّي ىي أصغر أحد التعلم اليت 
 بأنفسهم، بعد ادلتعلم ادلتعلمديكن تعلمها من 

استكماؿ كاحدة يف النمطية، مث ديكن ادلتعلم 
 .خطوة إىل التعليم ادلقبل

من التعريف أعاله ديكن أف يفهم أف 
الكتاب ادلدرسّي ىي األساس التدريس يتم 
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ترتيب ادلواد بشكل منتظم مع اللغة اليت يتم 
 كفقا دلستول ادلعرفة ادلتعلمفهمها بسهلة من أجل 

عمورىم، ليمكن أف تعلم من تلقاء أنفسهم 
 .من ادلساعدة أك التوجيو من ادلعلم (مستقل)

 ادلتعلمالتعليم بالكتاب ادلدراسّية سبكن 
الذين لديهم كسرعة العليا يف التعلم أف يسرع 

إختتاـ الواحد أك أكثر األساسي الكفاءة مقارنة 
كلذلك، فإف الكتاب .مع غَته من ادلتعلم 

ادلدراسّي، ينبغي كصف الكفاءات األساسية اليت 
يتعُت ربقيقا للمتعلم، كعرض مع لغة جيدة 

كىنا األشياء .إىتماـ كرلهزة الرسـو التوضيحية
 باللغة ادلدرسيّ ب االيت ربتاج إىل تطوير الكت

 :العربية
 ادلتعلقة بصحة ادلدرسّي،ب ازلتول الكت ( أ

كادلتعلقة احملتول أك حقيقة احملتويات العلمية 

                                                 

: يوغياكارتا)Panduan membuat bahan ajar inofatif أندل فراستوك، 
 .107-104، (2015ديفا بريس، 
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 احملتول أك زلتول احلقيقة بناء على بكفائة
 .األمةنظاـ القيم الذم يعتمده رلتمع 

دقة التغطية، ادلتعلقة دبحتول ادلواد التعليمية  ( ب
من اتساع كعمق احملتول أك ادلادة، كسالمة 

 .ادلفاىيم القائمة على علم اآلثار العربية
ىضم ادلواد، ادلتعلقة بسهلة ادلواد التعليمية  ( ت

 .مفهومة من قبل الطالب كمستخدـ
استخداـ اللغة، فيما يتعلق باختيار رلموعة  ( ث

متنوعة من اختيار اللغة، كاستخداـ صبل 
 .ادلعٌتفعالة، كإعداد فقرات ذات 

 كالتعبئة، ادلتعلقة بتخطيط ادلعلومات التأبيد ( ج
يف صفحة كاحدة الطباعة كالتغليف يف حزمة 

 .من مواد الوسائط ادلتعددة
الرسـو التوضيحية، كتستخدـ جلعل ادلواد  ( ح

التعليمية مثَتة لالىتماـ، كربفيز، كالتواصل، 
كمساعدة الطالب على فهم زلتويات 

 .الرسالة
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 ادلتعلقة دبجموعة ادلواد ،استکماؿ ادلکونات ( خ
التعليمية اليت ديکن أف تکوف العنصر 

الرئيسي كادلکونات التکميلية كتقييم نتائج 
 .التعلم

 
 درسيّ موظيفة الكتاب ال .ٕ

كشكل كاحد من مواد التدريس، 
 :الكتاب ادلدرسّي لديها كظائف التالية

ادلواد الدراسّية النفسّية، مقصوده استخداـ  ( أ
الكتاب ادلدرسّي يف عملية التعلم لتحسُت 

 على تعلم بنفسو بال كجود ادلتعلمقدرة 
 .ادلعّلم

استبداؿ كظيفة ادلعّلم، مقصوده الكتاب  ( ب
ادلدرسّي ينبغي أف تكوف قادرة على شرح 

                                                 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatanعبد احلميد ك اخركف، 

Metode, Strategi, Materi dan Media (اجلامعة اإلسالمية احلكومية، : يوغياكارتا
2008) ،102-109. 
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ادلواد التعليمية بشكل جيد سهلة فهمها من 
 .أجل ادلتعلم كفقا دلستول معرفتهم كعمرىم

االت للتقييم، مقصوده باالكتاب ادلدرسّي  ( ت
ادلتعلم أف يكوف قادر على التقييم دبعرفة 

 .ادلواد الذل يدرسها
مقصوده ألف . کمادة مرجعية للمتعلم ( ث

الكتاب ادلدرسّي ربتوم على مواد سلتلفة 
جيب أف يتعلمها ادلتعلم مث الكتاب ادلدرسّي 

 .أيضا اختيار كظيفة كمرجع ادلواد للمتعلم
 

 الكتاب المدريسيّ الغرض من إنشاء  .ٖ
من أجل ادلتعلم للتعلم بشكل نفسو بال  ( أ

 ادلعلم
ليجد دكر ادلعّلم ليس مهيمنا جدا كسلطيا  ( ب

 يف أنشطة التعلم
 تدريب الصدؽ من ادلتعلم ( ت

                                                 

. 108-107، .نفس ادلرجع
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استيعاب سلتلف ادلستويات كسرعة ادلتعلم يف  ( ث
 التعلم

لكي يتمكن ادلتعّلم من قياس مستول ادلواد  ( ج
 .اليت دراستها

 
 درسيّ مأنواع التطوير الكتاب ال .ٗ

 كفقا الستخدامو ( أ
من أجل استخدامو، كتنقسم 

الكتاب ادلدرسّي إىل نوعُت، كىي الكتاب 
 .ادلدراسّي للمتعلم الكتاب ادلدرسّي للمعلم

الكتاب ادلدراسّي للمتعلم ربتوم على 
اليت  أنشطة التعلم اليت تسبق أصدقائهم،

أّما الكتاب ادلدرسّي للمعلم . يقـو هبا ادلتعلم
حيتوم على تعليمات ادلعلم، كاختبار 

الكتاب ادلدرسّي النهائي، ك مفتاح اختبار 
 .النهائي

                                                 

 .109-108، .نفس ادلرجع
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 كفقا للغرض من إعداد ( ب
 الكتاب ادلدرسّي األساسي (ٔ

الكتاب ادلدرسّي األساسّي ىي 
الكتاب ادلدرسّي رلمعة من ادلناىج 
الدراسية األساسية، كىو طلب من 

التعليم األساسي العاـ ادلطلوب من قبل 
 .صبيع القـو يف إندكنيسيا

 الكتاب ادلدرسّي اإلثراء (ٕ
الكتاب ادلدرسّي اإلثراء ىي 
الكتاب ادلدرسّي نتجت عن إعداد 

الكتاب ادلدرسّي برنامج اإلثراء 
ادلستمدة من برنامج اإلثراء موسعة من 

كتنظم  .برنامج التعليم األساسي العاـ
ىذه الكتاب ادلدرسّي كجزء من جهد 
الستيعاب ادلتعلم الذم يكمل برنامج 

 .التعليم األساسي بشكل جيد

                                                 
 .112-110نفس ادلرجع، 
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 هيكل التفكير.    ﴾و﴿
، ادلهارة الكتابةكانت للغة العربّية خصوصّية يف 

احتاج اىل اكتماؿ . كلذلك تعليمها ليس االمر السهل
ك الكتاب . على كّل عناصر كادلعّلم، ك ادلتعّلم، ك ادلّواد
الكتاب . ادلدرسي مطلوب كما ادلرشيد دلعّلم ك متعّلم

ادلدرسي مكتوب ليساكل ادلالحظة ك التصّور بُت ادلعّلم 
. ك ادلتعّلم

تطوير الكتاب ادلدرسي يف عامل الًتبّية ك  
. تعليم اللغة العربّية االف ال ربّصل على اىتماـ كثَتة

سبيل ادلؤّسسة اف تستعمل الكتاب ادلصدرّم الذم يبيع 
إمالء دلادة قراءة ك كما استخداـ الكتاب . ىف ادلكتبة

.  دبدرسة مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغوالكتابة
اّف للكتاب ادلدرسي دكر مهّم يف فهم  

الطالب عن ادلادة، جيب على مطّورين الكتاب اف 
يهتّموا بالكتاب الذل مناسب حباجة الطالب ك 

مستول ذكاء ىم ، كالتنفض على اىتماـ خبلفية تربّية 
كلذالك، مطلوب . الطالب ك فهمهم يف مادة اساسيّ 
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الكتاب ادلدرسي يناسب حباجة الطالب مكتوب 
. بالصيغة السهلة ك اجلذابة كوسائل التعليم الفرديّة
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 الثالثالباب
 منهج البحث

 
 نوع البحث .ك﴾ ﴿

نوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث ك 
، ىي ُيستعمل طريقة البحث ليُػْنَتُج (r&d) أك لالتطوير

 .التطّور ادلعُت ك دَيَْتِحُن ُمَؤثػ َرَة التطَورِ 
ك أىداؼ ىذا اجلنس البحث لينتج التطّور 

اجلديد يف رلاؿ اإلدارة ك الًتبية ك اإلقتصادية ك غَت 
 تطّور البحث .ذالك الىت ال تزاؿ منخفضة يف التطوير

الصيغة، ك الوسائل، ك : ك التطوير يف رلاؿ الًتبية منها
األدكات، ك الكتاب، ك كحدة القياس، ك مواد 

 .التعليمية
                                                 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, danسو غيونو،

R & D (2013ألفابيتا، : بندكع) ،297  .
. 298جع، رنفس امل

 Metode Penelitian Terapan Bidang نداع مليا تينيعسيو،إ

Pendidikan(2014ألفابيتا، : يندكع) ،161. 

74 
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ك أّما يف ىذا البحث، تتطّور الباحثة التطّور يف 
الِقراءة ك  "دلادة رلاؿ الًتبية ىي تطوير الكتاب ادلدرسي

  ماياؾمفتاح اذلدل دبدرسة ؼ األكؿصيف اؿ" الكتابة
 2019-2018 فونوركغو الّسنة الّدراسّية طاناتاف

 

 صيغة التطوير .ز﴾ ﴿

استخدمت الباحثة ىف ىذا البحث ىو صيغة 
 صيغة التطوير (.Brog and Gall) غاؿ &التطوير بركغ 

 . غاؿ ىو صيغة إجرائّي ك كصفيّ &بركغ 

يوضح ىذه الصيغة اخلطوات العامة دلتابعة إنتاج 
 .النتاج، ككذالك خطوة البحث ك التطوير

 
 
 
 

 خطوات التطوير .ح﴾ ﴿

                                                 

 Metode Penelitian Pendidikan Danفوناجى يتيوسارل، 

Pengembangan (2010كنجانا، : جاكارنا) ،237 .
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 : البحث على عشر اإلجراءات منهاتقّدمت
 البحث ك صبع البيانات .ٔ

بدأت اخلطوة بتحليل احلاجة، كفحص 
كتاب احملًتؼ، كتعيُت عوامل الذم يسبب ادلسألة 

، كحبث التقوَل، (SWOT)، كربلل (FGD)بادلناقسة 
كربليل البيانات، كدراسة حبث  (Dhelpie)كتقنية 
 .السابقة

 زبطيط .ٕ
فّعالية يف ىذه اخلطوة ىي تثبيت التائج، 
كتعيُت نشاط يف ذبربة الألئق يف رلاؿ مقيد على 

 .تفكَت خبَت لغوّم كادلناقشة
 تطوير النتاج األكؿ .ٖ

تطوير النتاج مناسب باحلاجة بتصديقات 
 القراءة ك الكتابةتصميم عند خبَت لغوّم كزلاضر 

 ادلاجستَت رزؽ ايليانا مصلحة ةيعٌت استاذاستاذ
 عارؼ رضباف حكيمكخبَت كسائل التعليم يعٌت استاذ 

من اجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوركغو مث يدرس 
. حصيل تصاقات لتحسن قبل ذبريبة
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 التجربة التحديدة .ٗ
الطالب ك كسائل ىي  (1-3)ذبربة النتاج ؿ

 .أكراؽ ادلراقبة، ككتيب ادلقابلة، كاإلستبيانات
تنقيح النتاج  .٘
 التجربة ادلعتدلة .ٙ

الطالب، بتقوَل نوعّي  (3-6)ذبربة النتاج ؿ
ليقارف بُت نتائج كاىدافو، كبتقوَل كمّي ليقارف بُت 

 .نتائج إختبار أّكيّل كبعد ذبربة
 التجربة الواسعة يف ادليداف .ٚ
الطالب ككسائل ىي  (20-30)التجربة النتاج ؿ .ٛ

. اكراؽ ادلراقبة، ككتيب ادلقابلة، كاإلستبيانات
 .تنقيح النتاج االخر .ٜ

 .النشر ك تطبيق النتاج بالندكة أك رللة علمية .ٓٔ
 

 التجربة .ط﴾ ﴿

 تصميم التجربة .أ 

                                                 

 Model Penelitianإمادم تيكيهو أخركف ،
Pengembangan(2014كرذلا علم، : يوغياكرتا) ،8. 



77 

77 

 

اذلدؼ من ىذه التجربة ىو لتعرؼ فّعالّية 
معيار النتاج اجلّيد ىو معيار التعليم ك معيار . النتاج

( 1)كاف خطوة التجربة ثالثة اخلطوات، . التمثيل
( 2)ذبربة اخلبَت اللغوّم لتأكد ك لتقّيم النتاج، 

التجربة احملّدد اىل الفرقة الصغَتة كمستعميل النتاج، 
ك ذبربة ادليداف يف ىذا البحث اىل فرقة ذبربة (3)

 . انفار30-20الكبَتة ضلو 
 موضع التجربة .ب 

 رلتمع .ٔ
سّكاف من ىذه البحث ىو الطالب 

 ماياؾ بادلدرسة مفتاح اذلدل ألكؿالصف ا
 عشرة ستة طاناتاف فونوركغو الذل حيتول على 

القراءة ك  درست مادة  شبانيةالفصل ك الذل
الكتابة  بالكتاب األكؿ يف الصف الكتابة

بناء على ادلهارة الطالب، . (الكتاب ادلدرسي)

                                                 

ردياجا ركسداكريا، : بندكنج)Penelitian Pendidikan، زين العارفُت
2012) ،132 . 
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فاحلبث . يف الطبقة ماىرة، ليسة ادلاىرة، كاجلهل
. مركز على الواحد الفصل

 عينة .ٕ

 ىذا البحث ىي الطالب بُت منعّينة 
 بعناية ادلفيد انفار سلًت الباحث بالعّينة 20-30

 .اىل اصوؿ مدرسة الطالب
 نوع البيانات .ج 

 قد ُأسُتعمل يف ىذا البحث اليتنوع البيانا 
ىي بيانات كصفّية كمّية يعٍت يكّمل الباحث 

اّما البيانات . البيانات الكمّية بالبيانات الكيفّية
الكّمّية تستعمل دلعرفة كوف اإلنتاج أم الكتاب 

كىذه .  قد إستوىف صالحّية".الكتابة"ادلدرسي
البيانات قد توجد من اإلستبانة اليت تؤخد من 
مرجعة  رأم عامل احملتول ك كسائل اإليضاح ك 

أّما البيانات الكيفّية توجد . مرجعة موضوع التجربة
من طريقة ادلقابلة ك طريقة ادلالحظة كالوسائق 
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كادلقًتحات عن عامل احملتول ك كسائل اإليضاح ك 
 .موضوع التجربة حُت ربليل البحث التطويرم

 اسلوب جمع البيانات .د 
 من انشطة البحث ىي تعيُت نظاـ احد

احتاج اىل . ليقّدر متغَّت البحث ك اداة صبع البيانات
كطريقة . ادكات البحث ليقّدر مغَّت صبع البيانات

 :صبع البيانات يف ىذا البحث يعٌت
 اإلختبار .ٔ

الإلختبار ىو طريقة صبع بيانات البحث 
ليقيس ادلهارة الطالب بستخداـ اختبار بعدل 

 .ك اختبار قبلى
 
 

 
 غَت اإلختيار .ٕ

                                                 

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, danكينا ساصلايا، 

prosedur, ، (2013فاجار إينًتفراتاما مانديرم، . ت.ؼ: جاكارتا) ،251. 
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 ادلقابلة (أ 
ادلقابلة ىي الطريقة جلمع البيانات 

الىت ترجى منها ادلواصلة ادلباشرة بُت 
تنقسم ادلقابلة إىل . الباحثة كادلستجيب

قسمُت مها ادلقابلة الًتكيب كادلقابلة غَت 
يف ادلقابلة الًتكيبة أعد الباحثة . الًتكيب

اداة البحث ىي أسئلة ادلكتب الىت اعد 
يف ادلقابلة غَت الًتكيبية إحرار . جواهبا

الباحثة مل يستخدـ أداة ادلقابلة ادلراتبية 
إستخدمت .بالنظاـ كالتاـ جلمع بيانتها

الباحثة طريقة ادلقابلة الًتكيبية، من 
أىداؼ ادلقابلة ىي ليصف رأم الطلبة 

عن الكتاب الدراسي يف التجربة الفردية 
: كالفرقتية، كمن األسئلة إرشاد ادلقابلة ىي

 كيف كتابة يف ىذه الكتاب؟ .ٔ

                                                 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan،سوغييونو

R&D،(2015الفابيتا، : بندكنج) ،233. 
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 كيف اجلذابة عن عرض الكتاب؟ .ٕ
 كيف تقدَل ادلواد يف ىذا الكتاب؟ .ٖ
كيف تقدَل األسئلة يف ىذا  .ٗ

 الكتاب؟
 كيف تقدَل األمثلة يف ىذا الكتاب؟ .٘

 اإلستبيانات (ب 
اإلستبيانات ىي دفًت األسئلة 

سبنح ايل ادلستجيُت ليصف البنايات عن 
ادلشكالت الطالب ىف التعليم، اسلوب 

التعليم ك كسائلو، ك رأم الطالب اك 
تستعمل ىذه الطريقة . احملاضر يف التعليم

كتبُت معيار اإلستبياف .ىف زلاؿ عاطفيّ 
 :لطالب كما يف اجلدكؿ

 
  ادلعيار اإلستبياف لطالب 3.1اجلدكؿ 

                                                 

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, danكينا ساصلايا، 

prosedur, ، 257. 
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

عرض  تقرأ الكتابة فيها سهلة القرائة 1 إجايبّ 
 فن عرض ادلواد 2 إجايبّ  الكتاب 

يسهل الكتاب الطلبة لفهم  3 إجايبّ 
 ادلواد

عرض  السهولة تقدَل ادلواد سهل الفهم 4 إجايبّ 
 تقدَل األمثلةسهل الفهم 5 إجايبّ  ادلواد

تقدَل التدريبات سهل الفهم  6 إجايبّ 
 ادلواد

عرض ادلواد تساعد الطلبة  7 إجايبّ 
 يف تعلم الفردم

 اجلذابة الكتاب جذابة 8 إجايبّ 
الكتاب يدفع الطلبة لتعلم  9 إجايبّ 

 فردم
  

 إتصايلّ  الكتاب سهل لفهم ك البياف 10 إجايبّ 
 التكامل تصنع الكتاب بالتكامل 11 إجايبّ 

تصنع الكتاب نظامية من  12 إجايبّ  
 الصعب إىل السهل

الكتاب يستخدـ للتعلم  13 إجايبّ 
 الفردم

دار اىل 
 الطلبة

تقدَل األمثلة ك التدريبات  14 إجايبّ 
 سهل للتعلم الفردم

الكتاب لو فوائد دلواد القواعد  15 إجايبّ 
 الثانية

 ادلنفعة إستخدـ
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

الكتاب يسهل الطلبة يف  16 إجايبّ 
 فهم مواد القواعد الثانية 

الكلمات مناسب بالقواعد  17 إجايبّ 
 اللغوية

 اللغوية البساطة

 الكلمات بسيطة 18 إجايبّ 
اصطلحات الـز  19 إجايبّ 

 إلستخدامها
 اتصايلّ  تقدَل ادلعٌت بينا 20 إجايبّ 
دقة يف استخداـ القواعد  21,22,23 إجايبّ 

 اللغة
مناسب  مناسب بنمو مفكر الطلبة 24 إجايبّ 

دبستول 
منو 
 الطلبة

 مناسب بنمو عاطفة الطلبة 25 إجايبّ 

 

 قائمة الشطب (ج 
قائمة الشطب ىي دفًت سبلئ 

تستعمل . دببحث معُت الذل متبع لو
ىذه االداة يف تقييم اخلبَت عند اخلبَت 

كتبُت معيار . اللغوم عن تصميم الكتاب
قائمة الشطب عند خبيَت اللغة العربية، 
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كادلواد الدراسية ككسائل التعليم، كتصميم 
 :الكتاب الدرسى كما يف اجلدكؿ

 ادلعيار جبانب اللغوية  3.2اجلدكؿ 
كادلواد الدراسية 

جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

إرتباط  تكامل ادلواد 1,2 إجايبّ 
 ادلواد

الئق 
 ادلواج

 احتواء ادلواد 3,4 إجايبّ 

 5,6 إجايبّ 
دقة ادلفهـو ك 

 التعريف

 دقة ادلواج

 7 إجايبّ 

دقة تركيب 
اجلملة باللغة 

 العربية
 دقة األمثلة 8 إجايبّ 
 دقة التدريبات 9 إجايبّ 
 دقة ادلراجع 10 إجايبّ 
 إرتباط بُت ادلواد 11,12,13,14 إجايبّ 
 تطبيق يف التعليم  15.16,17,18 إجايبّ 
 جذابة ادلواد 19,20 إجايبّ 
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

 21,22 إجايبّ 

يدفع الطلبة 
ليبحث البيانات 

 بنفسهم
 23,24,25,26 إجايبّ 

دقة يف تركيب 
 اجلملة 

  

 اللغوية

 فعالية اجلملة 27,28,29 إجايبّ 

 30,31 إجايبّ 
صحيح 

 مصطلحات
 تقرأ ادلعٌت 32 إجايبّ 

 اإلتصايل
 33 إجايبّ 

الصواب يف 
استخداـ القواعد 

 اللغة
 34,35 إجايبّ 

مطابق بنمو 
مطابق بنمو  الطلبة

 36,37 إجايبّ  الطلبة
مطابق بعاطفة 

 الطلبة
 38 إجايبّ 

تدرج ك توازف 
استخداـ  بُت األبواب

ادلصطلحات 
 39 إجايبّ  كالرمز

متساكؽ يف 
استخداـ 

 ادلصطلحات
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب مؤشر المعيار األسئلة

 40 إجايبّ 
متساكية يف 

 استخداـ الرمز
 

 ادلعيار جبانب تصميم ك 3.3اجلدكؿ 
 لكسائل الكتاب ادلدرس

جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب المعيار األسئلة

 تصميم الغالؼ 1 إجايب

 تصميم

 2 إجايب
تقدَل الكفاأت اليت جيب 

 على الطالب ربقيقها
 يعرض  جدكؿ احملتويات 3 إجايب
 يقدـ الببليوغرافيا 4 إجايب
 تشجيع فضوؿ الطالب 5 إجايب

 6 إجايب
تشجيع تفاعل الطالب مع 

 موارد التعلم
 عرض متسق للمادة 7 إجايب
 عرض متسق للتمرين 8 إجايب
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب المعيار األسئلة

 9 إجايب
االستخداـ ادلتسق 

 للمساحات ككتابة ادلواد
 دقة الكتابة سبكن 10 إجايب
 دقة كتابة خط ادلواد 11 إجايب
 كضوح الطباعة 12 إجايب

 13 إجايب
مطابقة إرشادات استخدـ 

 الكتاب ادلدرسيّ 
 14 إجايب

مطابقة إرشادات احلركؼ 
 العربية

 15 إجايب
مالءمة شكل مادة الكتاب 

 ادلدرسيّ 
 دقة اختبار ألواف الغالؼ 16 إجايب

 كسائل

 تغطية مثَتة لالىتماـ 17 إجايب
 مالئمة اللوف يف كل فصل 18 إجايب
 لوف اخللفية التباين مع ادلواد 19 إجايب

 20 إجايب
كضع دقيق للتوضيح من 

 الصورة
 21 إجايب

دقة اختبار اللوف التوضيح 
 للصورة
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جنس 
 األسئلة

نمرة 
 جانب المعيار األسئلة

 22 إجايب
القدرة على توضيح الصور 

 دلساعدة الطالب على فهمها
 23 إجايب

تثَت قدرة الرسم التوضيحي  
 انتباه الطالب

 

 ادلراقبة (د 
ادلراقبة ىي أحد أداة استيفاء 

البيانات دبراعة اىل شيئ كمالحظة مواقف 
 كاّدت الباحثة اجملتمع بنظامية معينة،

القراءة ادلراقبة لعرفت إنشطة التعلم يف تعلم 
 .ك الكتابة

 الوثائق ادلكتوبة (ق 
طريقة كثائق ادلكتوبة ىي طريقة 

صبع البيانات بالرجوع إىل الوثائق، 
كالكتب، كاجملالت ادلهمة اليت تستخدـ 

دلعرفة احملتاجة كتسمى أيضا الوسائل غَت 
                                                 

 :Metode Penelitian Terapanإيندانج مليا تينينجسية،

Bidang Pendidikan(2014الفابيتا، : باندكنج) ،28. 
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 الوسائق ادلكتوبة يف ىذا .اإلنسانية
: البحث ليعرض البيانات العامة منها

مفتاح "تاريخ تأسيس ادلدرسة الدينية  (ٔ
ماياؾ فونوركغو العاـ " اذلدل

 .2018-2017الدراسي
مفتاح "ادلوقع اجلغر يف ادلدرسة الدينية  (ٕ

ماياؾ فونوركغو العاـ الدراسي " اذلدل
2017-2018. 

أحواؿ الطالب ك ادلدرسُت بادلدرسة  (ٖ
ماياؾ فونوركغو " مفتاح اذلدل"الدينية 

 .2018-2017العاـ الدراسي 
الوسائل ادلوجودة يف ادلدرسة الدينية  (ٗ

ماياؾ فونوركغو العاـ " مفتاح اذلدل"
 .2018-2017الدراسي 

 

 تحليل البيانات .ه 
                                                 

 :Metode Penelitian & Pengembanganسوغييونو،

Research and Development(2015الفابيتا، : بندكنج) ،239. 
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يستخدـ ربليل البيانات يف ىذا البحث ك التطوير 
. على قسمُت مها ربليل الكيفى ك ربليل الكّمي

 ربليل الوصف الكيفى .أ 
 ربليل الكيفى دلعاجلة ةستعمل الباحثت

البيانات من نتيجة رأم العلماء من ادلواد 
ادلستول تصميم الكتاب ادلدرسّي أك كسائل 

ك يفعل الباحثة هبذه التحليل على صبع . العالج
. البيانات من طريقة ادلقابلة ك تقييم العامل

كُتستعمل ىذه البيانات لتحسُت النتائج ام 
ستخدـ تىف ىذا البحث  . ادلدرسيّ الكتاب

الباحثة أسلةب ربليل البيانات ىي ربليل كصفي 
، ك ىوبَتماف (Miles)كيفي على طراز ميلس 

(Hubarman)،كما يلى : 
 

 

                                                 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Danسوغيونو، 

R & D(247-252) 

Data collection 

Data display 

Data reduction 

Conclution/ drawing 
verifying 
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  (Data Reduction)زبفيض البيانات (ٔ
 بالضبط ك ةلئال خيالط البيانات الباحث

الدقة، كما ذكر السياؽ كلما طاؿ الوقت 
. الباحثة كثَت البيانات ادلختلطة ك ادلختلفة

كمن أجل ذالك تعتد سريعا ادلعلومات 
ك الغرض من . بطريقة زبفيض البيانات

زبفيض البيانات ىي تلخيص ك زببَت 
البيانات ادلهّمة من حيث ادلوضوع ك 

 .الشكل
 (Data Display)عرض البيانات  (ٕ

بعد هناية زبفيض البيانات فاخلطواة 
أّف عرض البيانات . بعدىا عرض البيانات

                                                 

. 247-252، .نفس ادلرجع
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ىف البحث النوع بطريقة الصورة ك البيانات 
ادلشملة ك اإلتصاؿ بُت األشياء ك ما أشبو 

ة عرض البيانات يف البحث النوع . ذلك
بعرض . تغلب على طريقة كتابة الوصفّية

البيانات تسهل يف فهم ما كقع ك تفظيم 
 .العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم

 (Penarikan Kesimpulan)استنتاج البيانات  (ٖ
اخلطوة بعد عرض البيانات ىي أخذ 

اإلستنباط ك إلستبداالت ك اإلستنباط األكؿ 
مل تبق يف احلكم إذا أتت األدلة اجلديدة ك 

ك لكن . األرجع يف صبع البيانات بعدىا
إذاكاف اإلستنباط األكؿ تنسب ك تتفق 

حينما رجع . باألدلة الراجحة ك الصحيحة
الباجثة يف ميداف البحث ك صبع البيانات، 

فااإلستنباط األكؿ مسي باإلستنباط الراجحة 
إذا استنباط حبث النوعى فقد . الصحيحة

                                                 

. 247-252، .نفس ادلرجع
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اجاب يف ربديدىا ك مل تبق ك تتسع حينما 
 .ذىب الباحثة يف ميداف البحث

 ربليل الوصفى الكّمى .ب 
 التجربة .ٔ

 ادلستخدـ ىف ىذا البحث ىي  التجربة
 بعدمّ إختبارك(Pretest)  قبليّ إختبار

(Posttest)  كرمز  29بادلستجبُت ضلو
مستخدـ الّرمز العُّت الصغَت الذم توجد 

كللتقوَل نتائج الكماؿ . ارتباط بُت عّينة
الطاالبات إستخدمت الباحثة معايَت 

  .(KKM)اكتماؿ احلد األدٌل 
 ربليل دبعّدؿ النتيجة .ٕ

 الّرمز (أ 

ا
رلموعة النتائج = دلعّدؿ 

عدد األسئلة 
 

 قيمة مقياس النتاج (ب 
                                                 

 .247-252، .نفس ادلرجع
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 تعيُت رلموعة نتائج األقصى  (ٔ)
 تعيُت رلموعة نتائج األصغر (ٕ)
 رلموعة نتائج األصغرإقدر  (ٖ)

 صبوعة نتائج األقصىمب
مثّ إضرب نتيجة من اخلطوة  (ٗ)

 .الثالثة دبائة
حبث عن فسحة بالّرمز كما  (٘)

 :ياىل
 :الرمز

 

    =  فسحة
 

ك من حساب بالّرمز األتى تتناكؿ قيمة 
. مقياس النتاج األتّية

 

  قيمة مقياس النتاج3.5الجدول 
قيمة مقياس النتاج   الشرح التصفيات

85،01-%100،00 % ال ربتاج اىل  شلتاز
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 تنقيحاؿ
70،01-%85،00 %  عند التنقيح  جداجيد

 الضركرم
55،01-%70،00 % الكثَت من  جيد

 تنقيحاؿ
40،01-%55،00 % الكثَت جدا  مقبوؿ

 تنقيحمن اؿ
0-%40،00 % رلموع  ناقص

 تنقيحاؿ
  تغير اإلنجاز3.6الجدول 

التعليق المؤّهل طبقة اإلنجاز 
ال حيتاج إىل ربسن  شلتاز 5،00– 4،00

جيد  4,00 – 3,25> 
جّدا 

ال حيتاج إىل ربسن 

ال حيتاج إىل ربسن جيد  3,25 – 2,50>
حيتاج إىل ربسن مقبوؿ  2,50 – 1,75>
حيتاج إىل ربسن ناقص   1,75 - 1,00 
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ليل اإلحصائية الوصفية تحيستعمل طريقة 
لَتعى البيانات مثل نتائج كفئة الطالب يف 

التفكَت حىت نعرؼ فعالية اإلنتاج التطويرم الذل 
 .حصلها

 

                                                 

: يوغياكرتا) Hasil Pembelajaran Di Sekolah، إيكو فوترا كيدكيوكو
 .144 (، 2014، فوستاكا فالجار
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الباب الرابع 
 عرض البيانات و تحليلها

 
 

 مفتاح الدينية المدرسة عن العامة البينات عرض  ﴿أ﴾
 فونوروكو ماياك الهدي

 ماياك الهدى مفتاح المدرسة تأسيس تاريخ .1
 فونوروغو طاناتان

 السنة مند اذلدل مفتاح مدرسة أساست
 بوجود التنفصل ادلدرسة ىذه تأسيس. 1967

يف أّكلو . فونوركغو طاناتاف ماياؾ اذلدل دار معهد
ىي ادلدرسة الدينية البسيطة الذم يتعلم فيها أبناء 

مث يف السنة ألف ك تسع . من اىل ماياؾ كحولو
تطور ادلدرسة . (1986)مائة كستة كشبانوف 

 .باستعماؿ ادلنظمة اجلديدة
 على احملافظة "بشعار ادلدرسة ىذه بنيت

 ىناؾ". األصالح باجلديد كاألخد الصاٌف القدَل

                                                 
 .يف ملحق ىذا البحثD/4-iii/2018/01 : انظر نسخة الوثيقة

98 
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 نظرية الوارثة حملافظة السلفية الكتاب تعليم
 اذلدل مفتاح مدرسة يف الًتبية أنشطو اكلو اإلسالمية

 عملية. األخر السلفية ادلعاىد بأنشطاة يساكل
 لإلبتدائية أك للتجريب. سنوات ستة يف الًتبية

 ثالث كللعالية سنوات ثالث للثانوية سنتاف،
 .سنوات

 أنشطة الًتبية 2000أك  1999 منذالسنة
دبدرسة مفتاح اذلدل متغَت بيت سنوات من الصف 

األكؿ حىت الصف السادس اك بسبع سنوات من 
الصف اإلعدادل حىت الصف السادس كمناىج 

 .التدريس ك طريقتو
كأما استعماؿ ادلناىج بالطريقة السلفية 

كالكتاب ادلستعملة يف التدريس ىي الكتب 
ذك العلم كالعمل : كأما اإلرسالية للمدرسة. السلفية

ككذا . بو كالتقول اىل اهلل كادلتخلق بأخالؽ الكردية
جعل الطالب مستعدا للورثة كالقدكة كاإلستمرار 

 .جهاد العلماء
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الموقع الجغر في بالمدرسة الدينية مفتاح الهدى  .2
 .ماياك فونوروكو

تقع ادلدرسة  مفتاح اذلدل ماياؾ فونورككو يف 
يف دئرة أمفيياف قرية ماياؾ  ٙ /۳۸الشارع جواندا رقم  

من جهد الشاملية .من قرية طاناتاف يف ادلدينة فونورككو
كاف ادلدرسة  مفتاح اذلدل زلدكدة بعمدة راناكجياياف 
كمن جهة اجلنوبية زلدكدة بعمدة سوراديكراماف كمن 
جهة الغربية زلدكدة بعمدة باعوف سارم كمن جهة 

 461093 اذلاتف.سيماف الشرقية زلدكدة بعمدة

(0352) 

 

 هدىمفتاحال والغرض من مدرسة والرسالةالرؤية  .3
جيب أف يكوف لكل مؤسسة رؤية كرسالة كغرض 

تتمثل رؤية كرسالة كأىداؼ . لتحقيق غرض ادلؤسسة
 مفتاح اذلدل ماياؾ طاناتاف فونوركغو جاكل ادلدرسة 

: الشرقية يعٌت

                                                 

 .يف ملحق ىذا البحثD/4-iii/2018/02:انظر نسخة الوثيقة
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 دلمفتاحالودرسة املرؤية  . أ
الرؤية ىي رؤية أك صورة للمستقبل ادلطلوب من كل 

. مؤسسة تعليمية معنية كضماف استمرارية تطويرىا
 طاناتاف فونوركغودل ماياؾ مفتاحالورؤية ادلدرسة 

ىو لديك ادلعرفة ، كاإلحساف ، كالتقول كعلى 
 ىي أخالؽ الكردية (AKSI)أخالؽ الكردية كأساس 

. االنضباط التنظيمي
 دل مفتاحالودرسةاملمهمة  . ب

ادلهمة ىي عمل لتحقيق الرؤية اليت جيب أف 
تستوعب صبيع رلموعات ادلصاٌف يف ادلؤسسة أك يتم 

تتمثل مهمة . تعريفها كإجراء يصوغ مهمة ادلؤسسة
 فيما طاناتاف فونوركغودل ماياؾ مفتاحالومدرسة 

: يلي
 .تنمية ثقافة العلم (1
 .زراعة ثقافة الصدقة (2
 .ينمو ثقافة التقول (3
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 يف الطالب على ركح أخالؽ الكرديةزراعة ثقافة  (4
. تفانيو يف الدين كاجملتمع

دل  مفتاحالودرسةاملأىداؼ  . ج
األىداؼ ىي ما تريد ربقيقو خالؿ فًتة 

الغرض من . زمنية معينة بناءن على رؤيتك كرسالتك
:  ىوطاناتاف فونوركغودل ماياؾ مفتاحالوادلدرسة 

 الذين لديهم ركح دينية قوية كحازمة طالبإلنتاج "
 كديكن أف يعيش دبركنة أخالؽ الكرديةعلى أساس 

 ".يف اجملتمع كاألمة كالدكلة يف ىذا العصر احلديث
 

 بالمدرسة مفتاح الهدى و المتعلم التعليم أحوال .4
 فونوروغو طاناتان ماياك

 حالة ادلعلمُت )1
حالة ادلعلمُت كادلدرسُت يف مدرسة دار 

ادلعلموف من خرجيي .  شخصا180اذلدل ماياؾ ىي

                                                 

 .يف ملحق ىذا البحثD/4-iii/2018/03:انظر نسخة الوثيقة
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السلفيات كالكليات كاخلرجيُت من مدرسة دينية 
 لمفتاح اذلد

الطالب  حالة )2
 احكصلت حالة طالب مدرسة دينية مفت

 كلهم 2018/2019ىدل يف العاـ الدراسي 
البيانات اخلاصة بعدد طالب .  طالبنا5094حواىل 

  509كطالبات مدرسة دينية مفتاح اذلدل بتجارب
 طالبنا ، الدرجة 1150طالبنا ، درجة أكىل تصل إىل 

 طالبنا ، الصف الثالث 893الثانية ما يصل إىل 
الصف ، طالبنا 765رابع طالبنا ، الصف اؿ974

 طالب ، الصف  ك689اخلامس ما يصل إىل 
 . طالب500السادس ما يصل إىل 

 
 مفتاح الهدىمدرسة هيكل المنظمات  .5

مفتاح األنشطة أك أنشطة التعلم يف مدرسة 
.  كثيفة للغاية مثل ادلؤسسات التعليمية األخرلاذلدل

                                                 

 .يف ملحق ىذا البحثD/4-iii/2018/04:انظر نسخة الوثيقة
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لذلك ، ديكن لكل نشاط أف يعطي نتائج قصول ككفقان 
لألىداؼ ادلراد ربقيقها عند احلاجة إىل اإلدارة السليمة 

 .يف التنفيذ
لتحقيق ىدؼ ، ربتاج ادلؤسسة التعليمية إىل 

يهدؼ إعداد ىذا اذليكل التنظيمي إىل تسهيل . منظمة
ألف كجود منظمة بدكف كصف كظيفي . نظاـ العمل

 سيؤدم إىل غموض يف العمل
يف مؤسسة تعليمية ، كاحلاجة إىل ترتيب لتسهيل 

كبادلثل ، يف ادلدارس ، مع . تقسيم ادلهاـ داخل ادلنظمة
اذليكل داخل ادلدرسة ، تعمل سلطة كل كحدة معا 

مت ترتيب ىيكل . كتساعد على ربقيق األىداؼ احملددة
ناتاف طا ىدل ماياؾ احادلوظفُت يف مدرسة دينية مفت

 .ك بشكل منهجي على شكل ىيكلؾكربونو
 

 
 

                                                 

 .يف ملحق ىذا البحثD/4-iii/2018/05:انظر نسخة الوثيقة
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 مفتاح اذلدلمدرسة    ىيكل ادلنظمات 4.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مربي المعهد دارالهدى
 الشيخ هشيم صالح الحاج

 رائس ادلدرسة
 االستاذ احمدسيف الدين رافعي الحاج

 قسم شئوف التعليم 
 اال ستاذ عبدالعظيم

 قسم شئوف الطالب
 االستاذ عزالدين عبد العزيز

 االساتيذ و االستاذات

قسم كسائل الدراسة 
 للبنات

 االستاذ احمدهمرافي

 قسم كسائل الدراسة للبنُت
 االستاذ احمد مبارك

 الطالب الطالبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 مهة للبنات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مّهة للبنُت
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 مفتاح الهدىالمرافق والبنية مدرسة أحوال  .6
جيب أف تكوف ادلرافق كالبنية التحتية للمؤسسة 

موجودة على اإلطالؽ كجيب أف تفي باالحتياجات 
خيدـ مرفق الستمرارية أنشطة التعليم كالتعلم . التعليمية

حبيث ديكن للطالب الذين يدرسوف احلصوؿ على العلم 
ال . كما ىو متوقع من قبل ادلؤسسة أك الطالب أنفسهم

تستخدـ ادلدرسة كالبنية التحتية فقط من قبل مدرسة 
 ىدل ، كلكن تستخدـ أيضا من قبل احدينية مفت

ادلدرسة الدينية دار اذلدل ، ألف ادلؤسسات الثالث يف 
الظل كاحد ، كأساس بوندكؾ ادلدارس الداخلية دار 

 .اذلدل
 

 

 

 

 

 

 

 اصة البيانات الخ عرض﴿ب﴾
                                                 

 .يف ملحق ىذا البحثD/4-iii/2018/06:انظر نسخة الوثيقة
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الِقراءة و لمادةالكتاب المدرسّي تصميم .1
  ماياكمفتاح الهدى بمدرسة فاألولصالفيالكتابة
 -2018 فونوروغو الّسنة الّدراسّية طاناتان
2019 

 تصميم الكتاب ادلدرسّي الرئيسّي  .أ 
تًتّكب ىذا الكتاب ادلدرسّي على ثالثة 

ادلقّدمة تًتكب على ىو جزء االّكؿ . األجزاء
كليمات الكاتبة، كجلدة الكتاب القّداـ ك الظهر 

.  ك إرشاد استخداـ الكتابالمحتويات قائمة
 :يلى كماق كعرض

 
 
 
 
 
 

 عرض جزء مقّدمة الكتاب 4.1جدول 
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 الصورة ادلوضوع
جلدة الكتاب 
 القّداـ ك الظهر

 

 كليمات الكاتبة

 

 قائمة احملتويات

 

استخداـ إرشاد 
 الكتاب ادلدرسيّ 

 

 
احملتول الكتاب ادلدرسّي جزء الثاٌل 

تًتكب على أربع أبواب، ىو القاعةكتابة مهزة، 
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كل . القاعةكتابة مهزة ك الف ماد، القاعةكتابة 
يف كل كرقة باب تًتكب عن ربليل التعليم ك 

ك . ، ك كل القاعة كاف سبريناتىناؾ زلفوظات
 :عرضو كما يلى

عرض جزء المّواد 4.2الجدول (1
الصورة ادلوضوع 

توضيحية ىف أكؿ 
 الباب

 
 

 ربليل التعليم
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 التعليمية
 كزلفوظات
 يف كل كرقة

 
 

 سبرينات يف
 كل القاعة

 

 

 
 

جزء الثالث اإلختتاـ تًتكب على قائمة 
 :ك عرضو كما يلى. ادلراجع

 عرض جزء اإلختتام 4.3الجدول 
الصورة ادلوضوع 
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 قائمة ادلراجع

 
 

 

 
 منهاج ادلباحثة .ب 

ـ ىذا الكتاب منهاج التعليم احلثّي يف استخدا
.  العناصرأربعةمباحثتهم ب

 ربليل التعليم (ٔ
ربليل التعليم ىف ىذه ادلباحثة تشتمل كفائة 

خالصة، كفائة األساسّي، مؤّشر، ك أىداؼ 
 .التعليم

 
 كزلفوظات يف كل كرقةالتعليمية  (ٕ

عن القاعدة الكتابة عربيةربتول ىذه ادلباحثة على 
 القاعدة الكتابة عربيةادلّواد الىت تبحث فيها لفهم 

 .ىف ادلباحثة الثانية
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 البيانات (ٖ
ىذه ادلباحثة ربتول على البيانات عن ادلّواد، ضلو 

، ادلثاؿ ك معناه، ك القاعدة الكتابة عربيةاقسامعلى 
 .ك غَتىا

 التدريبات (ٗ
التدريبات ىف ىذه ادلباحثة لتعليم فرديّة الطلبة، اّما 

اإلجابة على ك،اإلجابة الصحيحةاالختيارالتدربات
كما . ك غَتىا،السؤاؿ مع اإلجابة الصحيحة 

 :يلى
 
 
 

 
  منهاج ادلباحثة4.4اجلدكؿ 

 ربليل التعليم
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كزلفوظات يف التعليمية 
 كل كرقة

 
 

 البيانات
 

 

 التدريبات
 

 
 

 
 

 عرض البيانات التجربة.2
 استجاب الخبراء .أ 

 

 استجاب خبير المّواد و اللغة الدراسّية (1
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فائق عُت الرفيق تصحيح عند الباحثةاّدت 
 ك عنده ىذا .ادلاجستَت ادلّواد ك اللغة الدراسّية

الكتاب الئق ىف استخدامو بالتنقيح ك قيمتو 
 : ك من تصليحو ىو %87,5

 أكمل ادلؤشر (أ 
  إىل عنواف الكتاب"اؿ"أضف  (ب 

 "القراءة ك الكتابة"
 (ؾ+ التحوؿ)عكس فاصلة  (ج 
 الحظ التباعد بُت كل كلمة (د 
 احلركاةإلقاء نظرة على صبيع  (ق 

 كالرسائل
 النظر يف اخلط كحقيقة الكتابة (ك 

 :تفصيلو كما يلىك 
 

 4.5جدول 
  و المواد الدراسيةالعربيةإستجاب خبير اللغة استجاب خبير 

  األستاذة رزق ايليانا مصلحة الماجستيرعند
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 البيان القيمة جانب نمرة
 شلتاز 4 تكامل ادلواد ادلقّدمة  .ٔ
 شلتاز 4 تكامل ادلواد احملتول  .ٕ

 جّيد جّدا 3 احتواء ادلواد  .ٖ

 جّيد جّدا 3 شرح ادلواد كبيانو  .ٗ

 شلتاز 4 دّقة ادلفهـو ك التعريف  .٘

دّقة تعريف اللغة العربّية مع   .ٙ
 اللغة اإلندكتيسييا

 جّيد جّدا 3

دّقة تركيب اجلملة باللغة   .ٚ
 العربية

 جّيد جّدا 3

 جّيد جّدا 3 دّقة األمثلة  .ٛ

 جّيد جّدا 3 دّقة التدريبات  .ٜ

 شلتاز 4 دّقة ادلراجع  .ٓٔ

 شلتاز 4 ارتباط بُت  كّل ادلواد  .ٔٔ

 شلتاز 4 ارتباط بينادلواد مع اإلمثاؿ  .ٕٔ

 جّيد جّدا 3 ارتباط ادلواد مع التمرينات  .ٖٔ

 شلتاز 4 ارتباط ادلواد مع ادلفردات  .ٗٔ

 شلتاز 4 تطبيق ادلواد كسبرينات   .٘ٔ
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 البيان القيمة جانب نمرة
 جّيد جّدا 3 تطبيق يف التعليم  .ٙٔ

تطبيق ادلواد من السهل إىل   .ٚٔ
 السعوبة

 جّيد جّدا 3

تطبيق ادلواد من البسيط إىل   .ٛٔ
 الصعب

 شلتاز 4

 جّيد جّدا 3 جّذابة ادلواد  .ٜٔ

 شلتاز 4 شرح ادلواد يفهم الطالب  .ٕٓ

يدفع ادلتعلم ليبحث البيانات   .ٕٔ
 بنفسهم

 شلتاز 4

يدفع ادلتعلم ليبحث البيانات   .ٕٕ
 بعده

 شلتاز 4

 

 ادلعّدؿ

78 
 جّيد جّدا

 
%(87,5)

3,5 

 لدراسّيةوسائالاستجاب خبير تصميم و  (2
تصميم ك تنقيح ك نصائح خبَت مثّ من 

ألباء كسائل التعليم اللغة العربّية عند 
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ك عندىا ىذا الكتاب الئق ىف احلسنىادلاجستَت
 ك من 84%استخدامو بالتنقيح ك قيمتو 

 :تصليحو ىو 
 جدكؿ احملتويات ادلستخدمة كصفحة كاحدة (أ 

: تفصيلو كما يلىك 
 4.6جدول 

 أستاذ عارف ضاحيإستجاب خبير التصميم و وسائل اإل
 رحمان حكيم الماجستير

 البيان القيمة جانب نمرة
 شلتاز 4  األبوابمهارةمتساكؽ   .ٔ
 جّيد جّدا 3 كّل ادلهارةمتساكؽ   .ٕ

 شلتاز    4 التدرّج  .ٖ

تشرح ادلواد من السهل إىل   .ٗ
 الصعب

 شلتاز   4

 شلتاز    4التمرينات ىف هناية الباب   .٘

 ادلتعلم ىف استخداـ إشًتاؾ  .ٙ
 الكتاب ادلدرسيّ 

 شلتاز 4
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 البيان القيمة جانب نمرة
تشرح ادلواد يساعد الطالب   .ٚ

 يفهم ادلواد
 شلتاز 4

 جّيد جّدا 3عرض ادلواد   .ٛ

 شلتاز 4 التمريناتعرض   .ٜ

االستفادة من كسائل التعلم   .ٓٔ
الفردّم 

 شلتاز 5

االستفادة من كسائل التعلم يف   .ٔٔ
الفصل 

 شلتاز 5

األمثلة يف الكتاب ادلدرسّي   .ٕٔ
سهلة الفهم 

 شلتاز 4

 شلتاز 4التمرينات تساعد ىف فهم ادلادة   .ٖٔ

 شلتاز 5اخلط ادلستخدـ   .ٗٔ

إعدادات زبطيط يف الكتاب   .٘ٔ
ادلدرسّي 

 شلتاز 4

 شلتاز 4تعبئة الكتاب   .ٙٔ

 جّيد جّدا 3 استخداـ الكتابعرض   .ٚٔ
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 البيان القيمة جانب نمرة
 شلتاز 4 عرض ادلراجع  .ٛٔ

 شلتاز 4 عرض كلمة الشكر كالتقدير  .ٜٔ

 شلتاز 5زبطيط العمود   .ٕٓ

 شلتاز 5موضع الصفحة   .ٕٔ

 شلتاز 5استخداـ الفضاءات   .ٕٕ

 شلتاز 4عرض قائمة ادلراجع   .ٖٕ

 شلتاز 4غطاء تصميم   .ٕٗ

 شلتاز 4متنوعة اللوف   .ٕ٘

سهلة أف حيتمل الكتاب   .ٕٙ
ادلدرسّي 

 شلتاز 5

 شلتاز 5الكتابة سهلة القراءة   .ٕٚ

 شلتاز 4ادلشاىدة ذبعل ادلتعلم فهم ادلادة   .ٕٛ

 شلتاز 4كضع ادلوضوع    .ٜٕ

 
 ادلعّدؿ

121 
(84)% شلتاز

4,2 
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 فى علم القراءة و الكتابةتقييم  (3

 التقييم من  عامل ىف الًتبّيةخليدا الفىاعطى 
  ك تصميم ك الوسائلجانب اللغويّة ك ادلّواد

ك من تقييم ىذا الكتاب الئق . الدراسّية
 "  شلتاز"طبقة ىذا الكتاب . إلستخداـ بالتنقيح

 كما اك تفصيلو ( 86 )%5 من 4,3بقيمة 
: يلى

 الكتاب جبانب اللغويّة قيمة4.8اجلدكؿ 
 ىف الًتبّية ىدايةخاليدا اكلفىالدراسّية عند 

 
 

 
 4.7جدول 

خاليدا إستجاب خبير اللغة العربية و المواد الدراسية أستاذة
 اولفى

 البيان القيمة جانب نمرة
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 البيان القيمة جانب نمرة
 شلتاز 5 دّقة يف تركيب اجلملة  .ٔ
دّقة يف تركيب اجلملة ىف   .ٕ

 اإلمثلة
 شلتاز 5

دّقة يف تركيب اجلملة ىف   .ٖ
 التمرينات

 شلتاز 4

دّقة يف تركيب اجلملة   .ٗ
دبناسب القواعد النحوية 

 كالصرفية

 شلتاز 4

فّعالية اجلملة ىف اللغة   .٘
 العربّية

 جّيد حّدا 3

فّعالية اجلملة ىف اللغة   .ٙ
 اإلندكنيسييا

 شلتاز 4

 شلتاز 4 يستخدـ اجلملة البسيط  .ٚ

صحيح ادلصطلحات   .ٛ
 العربية

 شلتاز 4

 شلتاز 4صحيح ادلصطلحات   .ٜ
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 البيان القيمة جانب نمرة
 اإلندكنيسييا

 شلتاز 4 تقرأ ادلعٌت  .ٓٔ

الصّواب يف استخداـ   .ٔٔ
 القواعد اللغة

 شلتاز 4

 شلتاز 4 مطابق بنمّو ادلتعلم  .ٕٔ
مطابق بنمّو ادلتعلم   .ٖٔ

 ادلعركؼ
 شلتاز 4

 شلتاز 4 مطابق بعاطفة ادلتعلم  .ٗٔ

مطابق بيانات العربية مع   .٘ٔ
 اللغة اإلندكنيسييا

 شلتاز 4

 شلتاز 4 تدرّج ك توازف بُت األبواب  .ٙٔ

متساكؽ ىف استخداـ   .ٚٔ
 ادلصطلحات

 شلتاز 5

 شلتاز 4 متساكؽ ىف استخداـ الرمز  .ٛٔ

 
 ادلعّدؿ

78 
 شلتاز

4.3%(86)  
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واإلمتحان   (Pre-test)نتائج اإلمتحان  القبلّي  (4

 (Post-test)البعدّي 
 الفحص القبلّي ك ةالباحثت اعط

. البالطتسعة كعشركفالفحص البعدّم اىل 
كالفحص القبلّي يتم ذلك قبل أف يبدأ الطالبات 

أما بالنسبة . يف التعليم بإستخداـ كتاب مطّور
للقيم الىت مت احلصوؿ عليها من ىذا الفحص 

 : القبلي فيمكن رؤكيتها يف اجلدكؿ التايل
 
 

 
 

 كمال
 نمرة بالطال قيمة

 كامل  كاملغير
  

 

 1 علي اكريلي نور ىويد 50
  

 

 2 ريف فتيك سارم 50

 

 
 3 نور سييت مطهرة 25

 
 

 4 اكيل ندا زىراٍل 40
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 كمال
 نمرة بالطال قيمة

 كامل  كاملغير

 

 
 5 اديلييا كوسوما 50

 
 6 ليل نور حسنة 25  

 
 

 7 ريٍت رماداٍل 40

 
 

 8 زكي لطفى املي رمضاف 40

 
 

 9 ازالييا نور خيفسارم 55

 
 

 10 نافَتاة اامزيينة 50

 

 
 11 علييا نبيال فوربا عقيل 25

 
 

 12 انا سايف الطر 40

 
 

 13 اميلييا تَت كيدييا 45

 
 

 14 ركسيندا 60

 
 

 16 كيديياف الييا ايستيياٍل 50

 
 

 16 منّورة فائيزة الشفة 45

 
 

 17 فطرة العمليا 55

 

 
 18 نورينا نّوؿ  30

 
 

 19 نور مسفي 40

 

 

 20 لطيفة سوليسستيياٍل 35

 

 

 21 فاراديال 35

 
 

 22 نبيال سلم ايو 50

 
 

 23 انتاف رحم سارم 55

 
 

 24 سوجي علمة النسة 50

 
 

 25 سَتيل ميفييا فطرم 45

 
 

 26 غالديس سوكما 55

 

 

 27 نور البدرية 10

 
 

 28 فطرم انا نور عزيزة 40
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 كمال
 نمرة بالطال قيمة

 كامل  كاملغير

 
 

 29 سييت نور ىدية احلسنة 55
 عدد 1245 22 7

 العدؿ 42,9  ناقص
 

أما بنسبة نتائج الطالبات يف الفحص 
. 42,9القبلي القيمة اليت مت احلصوؿ عليها ىي 

أف الطالبات  (KKM )أما بالنسبة للمواصفات
.  نفسا7 نفسا ك ليس كماؿ 22الىت كماؿ ىي 

ىذا ديكن أف يرل أّف فهمهم يف ادلادة القراءة ك 
 .ناقصالكتابة ىي

بعد أف مت تدريس كتاب اليت تصميما مث 
فعلت الفحص البعدّم مع الغرض دلعرفة تغيَت 

أما بالنسبة .  يف ادلادة القراءة ك الكتابةالطالبات
للقيم الىت مت احلصوؿ عليها يف الفحص البعدّم 

 :فيمكن رؤكيتها يف اجلدكؿ التايل
 

 كمال
 نمرة البالط قيمة

 كامل  كاملغير
  

 

 1 علي اكريلي نور ىويد 95
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 2 ريف فتيك سارم 95
  

 

 3 نور سييت مطهرة 100
  

 

 4 اكيل ندا زىراٍل 95
  

 

 5 اديلييا كوسوما 95
  

 

 6 ليل نور حسنة 100
  

 

 7 ريٍت رماداٍل 100
  

 

 8 زكي لطفى املي رمضاف  90
  

 

 9 ازالييا نور خيفسارم 90
  

 

 10 نافَتاة اامزيينة 100
  

 

 11 علييا نبيال فوربا عقيل 95
  

 

 12 انا سايف الطر 95
  

 

 13 اميلييا تَت كيدييا 95
  

 

 14 ركسيندا 80
  

 

 16 كيديياف الييا ايستيياٍل 100
  

 

 16 منّورة فائيزة الشفة 95

 
 17 فطرة العمليا 95  

  
 

 18 نورينا نّوؿ 95

 
 19 نور مسفي 95  

 
 20 لطيفة سوليسستيياٍل 100  

 
 21 فاراديال 95  

 
 22 نبيال سلم ايو 100  

 
 23 انتاف رحم سارم 95  

 
 24 سوجي علمة النسة 90  

 
 25 سَتيل ميفييا فطرم 100  

 
 26 غالديس سوكما 95  
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أما بنسبة نتائج الطالبات يف الفحص 
البعدّم القيمة اليت مت احلصوؿ عليها ىي 

أف  (KKM)أما بالنسبة للمواصفات. 2,755
ك ىذا يشرح .  نفسا29الطالبات الىت كماؿ ىي 

  .شلتازأّف فهمهم يف ادلادة القراءة ك الكتابة ىي 
 
 
 

  البياناتتحليل (٘
 ةاآلتيةتقّدـ الباحثبقدر اىل البيانات 

ربليل البيانات من التجربة الفرديّة، كالتجربة 
، ك التجربة ادليدانّية، ك تقييم خبَت اللغة فيئيةاؿ

العربّية ك ادلّواد الدراسّية، كخبَت كسائل التعليم ك 

 
 27 نور البدرية 90  

 
 28 فطرم انا نور عزيزة 90  

 
 29 سييت نور ىدية احلسنة 95  

 عدد 2,755 29 -
 العدؿ 95  شلتاز 
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يتم ربليل البيانات من .تصميم الكتاب ادلدرسيّ 
خالؿ ذبميع البيانات، اك كصف، اك كصف 

البيانات يف شكل سرديات، كجدكاؿ، اك رسـو 
مت . بيانية، كاستنتاج البيانات يف شكل عبارات

ربليل البيانات الكمية اليت مت احلصوؿ عليها من 
خالؿ اإلحصاءات الوصفية مث ربويلها إىل 

.  لتحديد جودة ادلنتج5بيانات نوعية دبقياس 
يشَت التحويل الذل مت إجراؤه إىل بيانات نوعية 

إىل صيغة التحويل ادلقًتحة من قبل إيكو ؼ 
: كيدييوكو على النحو التايل

 معيار متوسط النتيجة رقم
1 <X4،2 شلتاز 
2 3،4< X≤4،2 جّيد جدا 
3 2،6<X≤ 3،4 جيد 
4 1،8<X≤ 2،6 مقبوؿ 
5 X≤ 1،8 ناقص 
 

                                                 

: يوكياكرتا). Evaluasi program pembelajaran،كيديوكو، أيكو فوترك
 .238،(2010، فوستاكا فالجار
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 إستجاب الطالب . ب
 استجاب الطالب بعد التجربة الفرديّة (1

 3اّدت الباحثة التجربة الفرديّة عند 
ك عملية ذبرهبا ىي . الطالبة يف ادلواجهات

بتعليم ادلادة القراءة ك الكتابة بالكتاب 
ادلدرسى ادلطور مث اّدت الباحثة ادلقابلة 

جدكؿ التجربة الفرديّة كمكتوب يف .بعدىا
ك من ىذا التجربة نعرؼ أهنم . ادللحق

جيذبوف هبذا الكتاب ادلدرسى ألنو يستطيع 
ك من نصائحهم . اف يدفع الطلبة يف التعلم

 :كما يلى
 الكتاب مثَت جدا لالىتماـ (أ 
 غالؼ الكتاب أكثر جرأة (ب 
 اللغة يف الكتب سهلة الفهم (ج 

 
نتائج الكتاب عند الجربة 4.8الجدول 

 الفرديّة
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 عدد المعدل معيار
 الطالبات

 نمرة
3 2 1 

 1 4 5 5 14 4,7 شلتاز
 2 3 5 5 13 4،3 جيد جّدا

 3 5 5 4 14 4،6 شلتاز
 4 3 5 4 12 4 جيد جّدا
 5 5 4 3 12 4 جيد جّدا

 6 4 5 5 14 4،6 شلتاز
 7 5 5 4 14 4،6 شلتاز

 8 3 5 4 12 4 جيد جّدا
 9 4 5 3 12 4 جيد جّدا
 10 4 3 4 11 3،6 جيد جّدا
 11 5 5 3 13 4،3 جيد جّدا
 12 5 3 4 12 4 جيد جّدا
 13 4 5 4 13 4،3 جيد جّدا
 14 5 4 4 13 4،3 جيد جّدا
 15 4 3 5 12 4 جيد جّدا
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 عدد المعدل معيار
 الطالبات

 نمرة
3 2 1 

 16 3 3 3 9 3 جيد
 17 4 4 3 11 3،6 جيد جّدا
 18 5 4 4 13 4،3 جيد جّدا

 جيد جّدا
 عدد 224 74.2

4,1 (82)%  ادلعدؿ 
 

 عرؼ اّف قيمة فرديّةنتائج التجربة اؿ
  جداالكتاب عند ادلستجيبُت جّيد

، من تقييم اإلستبياف (4,1)%82بقيمة
ديكن مالحظة أف الطالبات يستخدموف 
من خالؿ كجود ىذه الكتاب ادلدرسّي، 

كثبت أًل استمتعوا بقراءة كذراسة ىذا 
 .الكتاب

 إستجاب الطالب بعد التجربة الفيئّية (2
 4ادت الباحثة التجربة الفيئّية عند 

يف  الطلبة6-3الفرقة تتكوف على 
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ك عملية ذبرهبا ىي بتعليم . ادلواجهتاف
ادلادة الصرؼ ادلقصود بالكتاب ادلدرسى 

. ادلطور مث اّدت الباحثة ادلقابلة بعدىا
. جدكؿ التجربة الفيئّية كمكتوب يف ادللحق

ك من ىذا التجربة نعرؼ أهنم جيذبوف هبذا 
الكتاب ادلدرسى ألنو يستطيع أف يدفع 

ك من نصائحهم كما . الطلبة يف التعلم
 :يلى

 يرجى زيادة حجم الكتاب (أ 
لوف الكتاب أكثر سطوعنا مرة  (ب 

 أخرل
ينبغي أف تتكرر الصورة على  (ج 

 الكتاب
 

 نتائج الكتاب عند التجربة 4.9الجدول 
 الفيئّية

 نمرة الطالبات عدد المعدل رامعي
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6 5 4 3 2 1 
 1 5 5 5 5 4 5 29 4،8 شلتاز
 2 4 5 5 5 5 5 29 4،8 شلتاز
 3 5 5 4 4 5 5 29 4،8 شلتاز
 4 5 4 5 5 5 3 27 4,5 شلتاز

 5 5 4 5 3 4 3 24 4 جّيد جدا
 6 5 5 3 5 5 3 26 4,3 شلتاز
 7 5 4 5 4 4 4 26 4,3 شلتاز
 8 5 5 4 5 5 5 29 4،8 شلتاز
 9 5 4 4 4 4 5 26 4,3 شلتاز

 10 4 3 3 3 5 4 22 3,6 جّيد جدا
 11 5 4 5 4 4 3 25 4,16 جّيد جدا
 12 4 4 5 4 5 5 23 3,8 جّيد جدا

 13 5 4 5 5 5 5 29 4،8 شلتاز
 14 5 5 4 5 5 5 29 4،8 شلتاز

 15 5 5 2 4 5 4 25 4,16 جّيد جدا
 16 5 4 3 4 4 4 24 4 جّيد جدا

 17 5 4 5 4 4 5 27 4,5 شلتاز
 18 5 4 5 4 4 5 27 4,5 شلتاز
 عدد 490 78,92 شلتاز

 ادلعدؿ 4,38
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 عدد المعدل رامعي
 الطالبات

 نمرة
6 5 4 3 2 1 

(87,6%) 
 

 عرؼ اّف قيمة الفيئّيةنتائج التجربة 
  بقيمةشلتازالكتاب عند ادلستجيبُت 

، من تقييم اإلستبياف (%4,38)87,6
 يستخدموف الطالباتديكن مالحظة أف 

من خالؿ كجود ىذه الكتاب ادلدرسّي، 
كثبت أًل استمتعوا بقراءة كذراسة ىذا 

 .الكتاب
إستجاب الطالب بعد التجربة  (3

 الميدانّية
من نتائج التجربة ادليدانّية عرؼ اّف 

بقيمة شلتاز قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت 
ك لكن احتاج اىل التنقيح . (%4.5)90

االمثلة، ك مقياس ادلادة، كىف استخداـ 
احلركؼ، ك التدريبات، كقياس الكتاب، 
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، ك قياساألحرؼك سكل األمثلة، 
 .التدربات
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 عرؼ اّف ادليدنيةنتائج التجربة 
  بقيمةشلتازقيمة الكتاب عند ادلستجيبُت 

، من تقييم اإلستبياف ديكن (4,5)90%
مالحظة أف الطالبات يستخدموف من 

خالؿ كجود ىذه الكتاب ادلدرسّي، كثبت 
 .أًل استمتعوا بقراءة كذراسة ىذا الكتاب

 
 من تقييم الخبراءتحليل البيانات  . ت

عند خبَت بعد تقييم الكتاب الدراسى 
اللغويّة ك ادلّواد الدراسّية، ك خبَت تصميم الكتاب 
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، ك خبَت كسائل تعليم اللغة العربّية لادلدرس
: فتحّصل خالصة التقييم كمايلى

 
 
 
 

خالصة التقييم عند  (%) نتائج نسبة مئوية 4.11الجدول 
 الخبراء

القيمة الطبقة الجانب اسم الخبراء 
رزق ايليانا األستاذة 

 مصلحة الماجستير
اللغويّة ك ادلّواد 

 3,5 جّيد جداالّدراسّية 

 عارف األستاذ 
رحمان حكيم 

 الماجستير

كسائل تصميم 
 4,2 شلتازتعليم اللغة العربّية 

خاليدا األستاذة 
 اولفى

اللغويّة ك ادلّواد 
 4,3 شلتازالّدراسّية 

 4 شلتازالمعّدل 
(80)%  
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 تنقيح النتاج . ث

إستخدمت الباحثة تنقيح العامل ىف صبع 
البيانات ليكوف اإلنتاج التطويرّم قد إستوىف 

خيتار ىف . الصالحّية من جانب اإلطار النظرمّ 
ىذه اخلطوة أربع العامل الذين يراجعوف كجيرّبوف 

، تصميم اللغويّة ك ادلّواد الّدراسّيةعن العامل 
 اللغويّة ك ادلواد الّدراسّيةأّما عامل . كسائل التعليم

رزؽ الذل يراجع الكتاب ادلدراسى ىو األستاذة 
، خليدا الفى ك األستاذةايليانا مصلحة ادلاجستَت

كسائل تعليم اللغة كعامل الذل يراجع عن تصميم 
. عارؼ رضباف حكيمادلاجستَت ىو األستاذ العربّية

 :كأّما عرض التنقيح كما يلى
 تنقيح بعد تصيديقات خلرباء .ٔ

اللغويّة ك ادلواد تنقيح عند عند خبَت  . أ
 الّدراسّية

 يوجد مؤشر مادم يف ىذا  (ٔ
 الكتاب
 بعد تنقيح قبل تنقيح
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 على عنواف "أليف الـ"أقل  (ٕ

 الكتاب
 بعد تنقيح قبل تنقيح

  
 

 كسائل تعليم اللغة العربّيةتنقيح عند  . ب
اقًتح التصميم ادللوف لصورة التدرج  (ٔ

على غالؼ الكتاب أف يتطابق اللوف 
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مع اللوف األساسي على غالؼ 
 الكتاب

 بعد التنقيح قبل التنقيح

  
 

يتكوف جدكؿ زلتويات صفحة  (ٕ
كاحدة جلعلها تبدك جيدة 

 بعد التنقيح قبل التنقيح

 

 

 
 

 



140 

140 

 

 
 
 

 الباب الخامس
 اإلختتام

 
اخلالصة . االقًتاحات اإلختتاـ تًتكب على اخلالصة ك

ك . ىذا البحث ىو نتائج البحث الىت ذبيب أسئلة البحث
اىل مؤسسة لتحّسن كيفّية الًتبّية بالبحث كهذا االقًتاحاتاعطت

 .البحث التطويرلّ 
 الخالصة﴿أ﴾ 

بناء على البيانات ك التحليل تأخذ الباحثة 
اخلالصة أّف التصميم من الكتاب ادلدرسى دلادة القراءة ك 

الكتابة ادلستول األكىل بادلدرسة الدينية مفتاح اذلدل 
ماياؾ طاناتاف فونوركغو شلتازك ىي دببدأ أساسى آتّية 

منوذج الكتاب باىتماـ اىل مواصفات الكتاب ادلدرسى (أ)
ادلثايّل لطالبات بعرض ادلواد السهلة لفهم ادلواد القراءة ك 
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ىذا الكتاب ادلدرسى حيتول على اربعة  (ب).الكتابة
األجزء، جزأ األّكؿ مقدمة تًتكب على جلدة الكتاب، ك 

كلمة الكاتبة، ك ألىداؼ الكتاب، ك إرشاد إستخداـ 
جزأ الثاٌل تًتكب على . الكتاب، ك زلتويات الكتاب

 تًتكب جزء الثالثادلواد األكلية، ك ادلفاىيم األساسية، 
 الرابع أجز يف هناية الباب،  من التدريباتعلى األجوية

منهاج ادلباحثة  (ج).اإلختتاـ تًتكب على قائمة ادلراجع
، ك قواعد الكتابةمادة  ىذا الكتاب ادلدرسى تًتكب على

ىذا الكتاب ادلدرسى يصنع جبوانب الئق  (د). التدريبات
الكتاب ادلدرسى ىو عرض الكتاب ك ادلواد، ك الفوائد، 

 بالعرض لو فن الرسم البياٍلّ ك اللغويّة، كالئق ادلّواد، ك ز
 . اجلّذابة ك مناسب دبنهاج الدراسّي مدرسة الدينية

ك من نتائج البحث عرؼ أف قيمة الكتاب عند 
، مع التفاصل من نتائج (%90)ادلستجيبُت شلتاز بقيمة 

التجربة الفرديّة عرؼ اّف قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت 
ك من نتائج التجربة الفيئّية  (%82)جيد جدا بقيمة 

عرؼ اّف قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت شلتاز بقيمة 
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ك من نتائج ادليدانّية عرؼ اّف قيمة الكتاب  (87,6%)
ك صبيع . (%90)عند ادلستجيبُت شلتاز بقيمة 

ادلستجيبُت جيذبوف هبذا الكتاب ادلدرسى، ك من 
ىم يقولوف أف الكتاب ادلدرسى ناقص % 41,37

ىم يقولوف أف الكتاب % 93,1السنخداـ، ك من 
 اىل التنقيح ىف حيتاجك لكن . ادلدرسى جيد إلستخداـ

استخداـ االمثلة، ك التدريبات، ك قياس الكتاب، ك 
 ك بنتائج  اإلمتحاف . ىف األمثلةخلربأإعطاء احلركة ىف كّل ا

 ىف ىذا الكتاب ادلدرسى جّيدفّعالّية القبلّي عرؼ اّف 
ك  اإلمتحاف %(42,9)الصرؼ ادلقصود بالقيمة تعّلم 

جدا ىذا الكتاب ادلدرسى جّيدفّعالّية البعدل عرؼ اّف 
 توجد الفرؽ ك(95)الصرؼ ادلقصود بالقيمة ىف تعّلم 
 البعدّم اإلمتحاف القبلّي ك نتيجة ائجاإلمتحافبُت نت

ك عند .  ك بعدىاادلدرسىباحواؿ قبل استخداـ الكتاب 
بقيمة ادلدرسىممتاز  الكتاب  ىذاقيمةاخلربأ 
ك لكن الكتاب حيتاج اىل التنقيح ك اّدت %(90)4.5

 .اءالباحثة التنقيح بنسبة اىل نصائح ك تصحيح اخلرب
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 االقتراحات﴾ ب﴿
 : بقدر اىل نتائج البحث اآلتيةاقًتاحاتتقدـ الباحثة 

 القراءة ك الكتابةكاف أنواع أدكات التعليم يف تعليم  .ٔ
كثَتة ك ديكن للطالب  أف يطوركف أدكات التعليم 

 .كالكتاب الدرسى
أدت الباحثة ىذا البحث يف خطوة ذبربة النتاج، ك  .ٕ

 .ديكن للباحث اآلخَت ليكمل كيفية النتاج
يستطيع إىل الطالب ك األستاذ أف يستخدـ ىذا  .ٖ

الكتاب الدرسى يف تعليم القراءة ك الكتابة اجلزء 
األكؿ بأىداؼ ليسهل فهم ادلواد ك للتعلم الفردّم 

 .لطلبة
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