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 ادللخص
تطوير الكتاب ادلدرسي ". 2019. فضيلة, أفريلييانيت

عركفيت "ادلفيدة"دلادة اللغة العربية لطبلب الصف الثالث بادلدرسة الدينية 
كلّية .ْتث العلمىاؿ"2018/2019جوالسنة الدارسية  فونوركجنعاف
جلامعة اإلسبلمية  بقسم تعليم اللغة العربيةية التعليمالعلـو الًتبية ك

 ادلشريف زلّمد نصر هللا ادلاجستَت. كجاحلكومية فونورك
 اللغة العربيةتطوير، الكتاب ادلدرسى، : الكلمة األساسية
 ديكن للمرء أف لكل طالب، ألنؤامر ضركرم اللغة العربيةتعليم 

. يتواصل بشكل صحيح مع بعضها كالبيئة، سواء باللساف ٔاك بالكتابة
 مهارة اإلستماع ك ،مهارة القرأة، فيها مهارة الكبلـاللغة العربيةتعليم 

ما زالوا يواجهوف صعوبة ُب . يناؿ الطبلب الكفاءة اللغويةٍب.مهارة الكتابة
ية كالكتاب ليس ك ، األمر صعب للغاالثالثفهم ادلواد، خاصة ُب فصل 

 لكن ُب  صار الكتاب ادلدرسى كصيلة بُت معلم ك متعلم، ك.عنافشلت
حيت يوجح ادلشكبلت الكتاب ادلدرسى الديلك "ادلفيدة"درسة الدينية امل

ك هبذه خلفية ادلسألة . كالطبلب يشعركف الصعب ُب تعليم اللغة العربية
بالبحث اللغة العربيةتريد الباحثة أف تطور الكتاب ادلدرسى ُب مادة 

تطوير الكتاب ادلدرسي دلادة اللغة العربية " التطويرّم ٖتت ادلوضوع 
عركفيت جنعانفونوركجو " ادلفيدة"بادلدرسة الدينية لطبلب الصف الثالث 
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تصميم الكتاب ؿأىداؼ البحث ىو  . "2018/2019السنة الدارسية
" ةفيدامل"درسة الدينية امل بثالث اؿالصفب لطبلاللغة العربيةمادة ؿادلدرسي

سهبل ك  2018/2019 السنة الدارسية   فونوركجوعركفيت جنعاف
 .مفّرحا

إستخدمت الباحثة ىذا البحث مدخل البحث التطويرّم 
(Research and Development) كالسعي حلل ادلشكبلت ُب الًتبية ك

تثبت ىذا . ADDIEمنوذج ىذا البحث التطويرّم إجرائي كصفّي عند 
اّما . النموذج خطوات عامة لتحصيل النتاج كدكرات البحث التطويرمّ 

درسة الدينية املبُب الصف الثالث الب الط13العينة ُب ىذا البحث ىي 
ك ٖتليل البيانات ادلستخدـ ُب ىذا . فونوركجوعركفيت جنعاف " ةفيدامل"

ٖتليل . البحث التطويرّم على قسمُت  ا ٖتليل الكيفّي ك ٖتليل الكميّ 
لتحليل نتائج ادلقابلة، " ميلس ك ىبَتماف"الكيفّي بالتحليل التفاعلّي عند 

ك ٖتليل الكمّي لتحليل نتائج إسنجابة الطلبة ك بادلعاير اكماؿ احلد 
كاإلمتحاف   (Pre-test)لتحليل نتائج اإلمتحاف  القبلّي (KKM)األدٌل 
 (Post-test)البعدمّ 

بناء على البيانات ك التحليل تأخذ الباحثة اخلبلصة أّف التصميم 
درسة املب لطبلب الصف الثالث اللغة العربيةدلادة من الكتاب ادلدرسى 

 (أ)شلتازك ىي ٔتبدأ أساسى آتّيةفونوركجوعركفيت جنعاف " ةفيدامل"الدينية 
منوذج الكتاب باىتماـ اىل مواصفات الكتاب ادلدرسى ادلثايّل لطالبات 
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ىذا الكتاب  (ب).بعرض ادلواد السهلة لفهم ادلواد القراءة ك الكتابة
ادلدرسى حيتول على اربعة األجزء، جزأ األّكؿ مقدمة تًتكب على جلدة 

الكتاب، ك كلمة الكاتبة، ك ألىداؼ الكتاب، ك إرشاد إستخداـ 
جزأ الثاٌل . الكتاب، ك كفائة ادلعلم ك أساس الكفائة ك زلتويات الكتاب

 تًتكب على جزء الثالثتًتكب على ادلواد األكلية، ك ادلفاىيم األساسية، 
 الرابع اإلختتاـ تًتكب على أجز ُب هناية الباب،  من التدريباتاألجوية

منهاج ادلباحثة ىذا الكتاب ادلدرسى تًتكب علىمادة   (ج).قائمة ادلراجع
ىذا الكتاب ادلدرسى يصنع ّتوانب  (د). ، ك التدريباتقواعد الكتابة

الئق الكتاب ادلدرسى ىو عرض الكتاب ك ادلواد، ك الفوائد، ك اللغويّة، 
 بالعرض لو اجلّذابة ك مناسب ٔتنهاج فن الرسم البياٍلّ كالئق ادلّواد، ك ز

 . الدراسّي مدرسة الدينية
عرؼ اّف قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت جّيد فك من نتائج البحث 

ك مجيع ادلستجيبُت جيذبوف هبذا الكتاب  (%80,66)جّدا بقيمة 
جيدجّدا منهم يتكلوف اّف الكتاب ادلدرسي % 78ادلدرسي ، ك 
 جيدمنهم يتكّلوف اّف الكتاب ادلدرسي  % 86 الستخداـ، ك
ك لكن احتاج اىل التنقيح َب استخداـ االمثلة، ك التدريبات، . الستخداـ

 ك بنتائج  اإلمتحاف القبلّي ك .ك إعطاء احلركة َب كّل اخَت َب األمثلة
جّيد َب تعّلم ىذا الكتاب ادلدرسي  فّعالّية اإلمتحاف البعدّم نعرؼ اّف 

 توجد الفرؽ بُت  ك83,54اللغة العربية بالقيمة اإلمتحاف البعدّم  
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البعدّم باحواؿ قبل استخداـ اإلمتحاف القبلّي ك نتيجة ائجاإلمتحاف نت
 الكتاب ادلدرسي   ىذاقيمةك عند اخلرباء . الكتاب ادلدرسي  ك بعدىا

ك لكن الكتاب حيتاج اىل التنقيح ك اّدت  %( 80 )4بقيمة جيد جّدا 
 .اءالباحثة التنقيح بنسبة اىل نصائح ك تصحيح اخلرب
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 الباب األول
 ادلقدمة

 ﴿أ﴾ خلفية البحث
 علم اللغة أبو الفتح عثمن إبن جنِّ، اللغة عند

 اللغة ىي .ىي أصوات يعرّب هبا كل قـو عن أغراضهم
ألة موصبلت بُت مجعية شارة األصوات حصل علي 

عند الشيخ مصطفي الغلياف اللغة العربية .لساف اإلنساف
ىي ادلفردات اليت يستعمل العربية يعرب مقصد ك 

 .أىدافهم
. التعليم ىو طريقة النفس عاقبة عملية تدريس

ادلدرس حينما عملية ادلدرسى بدكف التبلميذ ك 
ك ىذا . العكس،التبلميذ عملية التعليم بدكف ادلدرس

                                                 

 STAIN: فونوركجو, Pengantar Linguistik Arab (يوأغوس ترس جاه

 1.,)2011:ك فرسجفونورك

 Pengajaranbahasa Arab Media (رأمحد زلتد أنص

danMetodenya,سوكسيس: يوغياكرتاOffset:0920(,.6 
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 اخلاص ديلك التبلميذ ُب طريقة التعليم قبضةالفهم يكوف 
  .ىو كتب الدرس

. يتعلم الذم طريقة إنتظاـ زليط بكثَت ادلقّوَل
ادلقّوَل ىو األىداؼ ك ادلادة الدراسية ك ادلنهج كاآلة ك 

كتب الدرس أحد من أنصور . كتب الدرس ٍب تقوَل
ديلك دكر مهّمة فيالدراسة  ليحصل أىداؼ الدريسية 

ناجح ك الفاعل ُب ٖتقيق  العملية ادلدرسى.ناجح ك الفاعل
كتب ادلدرسى إستعداد، ألف األىداؼ إذ تضّمن مقّوـ 
 learning)كتب ادلدرسي. الدرس مهّم ك كثر ادلنافع

recouces) ىو كل مرجع البيانات، اإلنساف ك كالوجود
اخلاص الذم يستعمل التبلميذ ُب التعليم، مّتصل أك 
منفصل ليسهل التبلميذ ُب األىداؼ ادلدرسى أك 

 .مهارات اخلاص

                                                 

 ,Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatif ,(اندم فرستوكك

 ),Press.2012. 1ديفا : يوغياكرتا
جا:ريفَتينس,(PsikologiPendidikanSebuahOrientasiBaru,إسكندر

 196.ا,2012)كارت
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 كما قاؿ فانُت، مادة منظمة ادلواد الدراسية
بنظمية اليت يستخدمها ادلدرس كالتبلميذ ُب عمالية 

ادلدرسى، اما ادلواد الدراسية عنو سوجاٌب ىو شيءفريد 
كادلراد بفريدىو أف يكوف ادلواد الدراسية . كزلدد

اما . مستخدمو ُب عمالية ادلدرسى للمستمع اخلاص
احملدد ىنا أف تكوف زلتويات ذالك ادلواد الدراسية سلططا 
لتحصل األىداؼ اخلاصية عن ادلستميع اخلاص أيضا، 
ككاف تنظيم طريقة تبليغها أم ادلادة الدراسية موافقا 
ٓتصايص ادلادة الدراسية كٓتصائص التبلميذ الذم 

 .تعليمها

كما قاؿ الغاؿ، أّف الكتاب ادلدرسي ىي عناصر 
الفضيلة ُب طريقة التعليم ّتانب عناصر األخرل كوسائل 

الكتاب ادلدرسيوعاء . التعليم ك طريقو، ك تعّلم نفسها

                                                 

 ,Pembelajaranbahasa Arab Pendekatan ك أخركفعبد احلميد

Metode, Strategi, Materidan ,Mediaمعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج(جاPress: 
 ,2008) ,71.ماالنج
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كبذالك الكتب .ملئ بادلاء تعطى على ادلتعّلم ادلتعطش
ادلدرسية لغة العربية ىي تًتكب من العلـو ك ادلهارات ك 

األدب بنظامي كيستطع ادلدرس كالتبلميذ ُب عملية 
 .ادلدرسى اللغة العربية

مدرسة الدينية  ُب َب ْتث األّكؿ، اّدت الباحثة 
 ُب التعليم ك ادلتعليم. جو فونوركعركفيت جنعاف ""ادلفيدة"

مادة اللغة جو فونوركعركفيت جنعاف"ادلفيدة"مدرسة الدينية 
العربية يـو اخلامسة فيها األستاذ يكتب ُب سبورة ك 

الطبلب يكتبوف فيقرطاس ٔتادة مفردات يوميات ك أساس 
 ىكذا يوجد الطبلب صعبة لفهم .تركيب كتدريبات

 .ادلادة
فوترم "من مقابلة احد الطلبة 

الصفالثالث، ىيتفهم عن تعليم اللغة العربية، "ديانعرـك
                                                 

ترجم Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab،  أخركفعبد هللا الغاؿ ك
 .ix، (2012اكاددييا، : فادانج)بسودم حييا، ك اصحابو 

 ,Pembelajaranbahasa Arab Pendekatan.73., أخركفعبد احلميد ك

Metode, Strategi Materidan Media 

 .ُب ملحق ىذا البحثO/24-III/2019/01انظر نسخة ادلبلحظة 



14 

   

كلكن تشعرىا نعاس، كال محّيةُب تعليم اللغة العربية، كال 
 الكتاب كليس الصورة ُب.زلّرض لتعليم اللغة العربية

رم يجبعده، الباحث  ك.ادلدرسي حىت الطبلب ال محّية
ىي الحيب اللغة العربية ألف الصعب " فهرزا"مع مقابلة 
كيشعر اللغة الربية ىي . يوجدالكتاب ادلدرسي الك. جدا

 .ىو اليعرؼ شرح األستاذ. احد ادلدة سليف

فوترا دافيد "كاستنادا إىل مقابلة مع األستاذ
ىي تقوؿ ليس الكتاب ادلدرسي ُب ادلدرسة ". ماىندرا

الطبلب يشعركف الصعب ُب تعليم . يوجحها ادلشكبلت
ادلادة ُب الكتاب ادلدرسي ديلك اليناسب . اللغة العربية

الطبلب اليعرؼ معٌت ادلفرادت ُب . ٓتلفية الطبلب
ىي . كالالصورة اليت تزيد محّية الطبلب. الكتاب ادلدرسي

 .ترّجى أف يكوف الكتاب ادلدرسي مفّرحا

                                                 

. ُب ملحق ىذا البحثW /13-V/2019/01انظر نسخة ادلقابلة
 .ُب ملحق ىذا البحثW/13-III/2019/02انظر نسخة ادلقابلة
 .ُب ملحق ىذا البحثW /13-V/2019/01انظر نسخة ادلقابلة
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ِإْرَتَكَز على احَلِقيَقة ك الرّام التاىل نعرؼ اّف زلتاج 
اىل كتاب مدرسّي ادلساعد شرح نظاـ  القواعد ببساطة 
تًتّكب على االمثلة ك التدريبات االّتصالّية الىت هتّوهنم َب 

صار الكتاب ادلدرسي كصيلة بُت .اللغة العربيةفهم مادة 
معّلم ك متعلّم، ك كسائل لطلبة َب فهم ادلادة ك للّتعّلم 

تطور "ك هبذه اخللفية ادلسألة تريد الباحثة اف . الفردمّ 
 الصفب لطالاللغة العربيةمادة لالكتاب ادلدرسي

  عروفيت جنعان" ةفيدامل"درسة الدينية امل بثالثال
 ". 2018/2019 السنة الدارسية فونوروجو

 
 ﴿ب﴾ أسئلة البحث

اللغة مادة ؿكيف تصميم الكتاب ادلدرسي (أ 
درسة الدينية امل بثالث اؿالصفلطبلبالعربية

 السنة   فونوركجوعركفيت جنعاف" ةفيدامل"
  ؟2018/2019الدارسية 

مادة ؿالكتاب ادلدرسيكيف نتائج ٕتريبة  (ب 
درسة امل بثالث اؿالصفلطبلباللغة العربية
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   فونوركجوعركفيت جنعاف" ةفيدامل"الدينية 
 ؟ 2018/2019السنة الدارسية 

 
 هداف البحثأ﴿ج﴾ 

 الصفبلطبلاللغة العربيةمادة ؿتصميم الكتاب ادلدرسيؿ
  عركفيت جنعاف" ةفيدامل"درسة الدينية امل بثالثاؿ

 .سهبل ك مفّرحا 2018/2019 السنة الدارسية فونوركجو

 
 

 فوائد البحثال﴿د﴾ 
 د النظريّة ئفوا .1

لكي يكوف ادلراجع للبحث العلمّي ك التطويرّم من 
ك . اللغة العربيةدرسيخصوصا َب مادة ـكتاب 

استفادة االخرل لكي يكوف ادلراجع َب زيادة العلم 
 .اللغة العربيةك الفهم الواسع عن الكتاب التعليمّية 

 د العملّيةئفوا .2
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 مدرسةلل .1
 أف يكوف زيادة ادلراجع ُب ادلدرسة

 علمللم .2
اف يكوف كتابا ادلساعد َب التعليم  

 للطلبة .3
اف يكوف كتابا التوحّية الطلبة ليساعد َب فهم 

ك يساعدىم لَتتفع مهارة اللغة العربيةمادة 
 .اللغوية

 
 

 لقسم تعليم اللغة العربّية .4
لكي يكوف ادلرشيد ك ادلراجع َب مادة التعليم 
حصوصا َب تعليم عن تطوير الكتاب ادلدرسي 

. لكي يكوف الطلبة ُمْبدِع َب تطوير الكتاب
 

فرتاض التطوير إ﴿ه﴾ 
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من كاقع الًتبّية ُب ادليداف االف، كاف كثَت من 
ادلعّلم يستخدـ الكتاب ادلدرسيتقليديا الذم شراء ك 

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

حينما كجب على ادلعلم اف جيعل الشىء اجلديد . الطلبة
 َب التعليم، ك

 ك عندما .اإلعداد، ك العملّية، ك ادلعّدات، ك التقوَل
تستعد ادلعّلم التعليم، احد من ادلعّدات ىي الكتاب 

عند اكرب ، الكتاب ادلدرسيهي كتاب التعليم . ادلدرسي
 هتتّم .مرّكب بادلادة  ك ادلستول ادلعّينة للتدريس الفرديّة

الكتاب ادلدرسيبحاجة الطلبة ك احملاضر كادلستخدمُت 
كلذالك، تطوير . ّتانب اىل ناحية دّقة ك جّذابة الكتاب

الكتاب ادلدرسيمحتاج اىل الطلبة اك احملاضر َب كل ادلادة 
ك من ذالك االفًتاض، كسائل . ٔتا فيو مادة اللغة العربّية

                                                 

 Panduan Membuat Bahan Ajar ,، اندم فرستوكك

Inovatif(ديفا : يوغياكرتاPress،2012) ،1. 

  PT: بندكنج)InstrumenPerangkatPembelajaran ,، سعدكف اكرب
 .34-33، (2012: ردياجا ركسداكريا
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لطلبة َب فهم القواعد ك اجراء تدريبات َب 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

 أّف الكتاب ادلدرسيبل تشتمل بادلادة فقط، بل ،هللا
ادلعجم ايضا، ك التدريبات، ك القراءة، ك مرشيد 

 . ادلعّلم
 ﴿و﴾ حتديد التطوير

حدكد البحث ُب ىذه البحث التطوير ىي ادلعّدات 
 اللغة العربيةالتعليمّية يعٍت الكتاب ادلدرسيلمادة 

عركفيت " ةفيدامل"درسة الدينية املبلطبلبالصف الثالث 
 .2018/2019 السنة الدارسيةفونوركجوجنعاف

 ﴿ز﴾ مواصفة النتاج
النتاج ادلتقدمة ُب ىذا البحث ىو الكتاب ادلدرسيلمادة 

 : ٔتواصفة كهذااللغة العربية
  نظامّية  تصنيع ادلادة .أ 

                                                 

 . Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab ،xi، أخركفعبد هللا الغاؿ ك 
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 اللغة العربّية ٖتتول على رلموعة ادلباحثة مًتابط ـعل
كلذالك، بدأ ىذا النتاج . ك تكامل بعضهم بعضا

 ٔتباحثة عن ادلادة األساسّية مرتبط ٔتادة اللغة العربّية
 .كُب اإلختتامتمرينات للمتعلميفهم سهبل 

 ىداؼ تصنيع الكتاب ادلدرسيأ .ب 
 :ىداؼ تصنيع الكتاب ادلدرسيهوأ

ليساعد الطلبة اف يفهم ادلادة اللغة  .أ 
 العربّية جّيدا

 ليساعد الطلبة اف يستعمل معرفتهم عن  .ب 
ادلادةاللغة العربّية ُب الًتمجة، ك ٖتليل 

النصوص، ك قراءهتم باحلركة الصحيحة، 
ك كتابتهم عن اجلملة ادلفيدة مناسب 

 .بالقواعد

 منهج ادلباحثة .ج 
يستخدـ ىذا الكتاب منهج التعليم احلثّي ُب 

 .مباحثهم بثبلثة العناصر
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ٖتتول ىذه ادلباحثة على تعريف 
ادلصطبلحات عن ادلادة الىت تبحث 
فيو كما مفتاح الكلمة ليفهم األمثلة 

 .َب ادلباحثة الثانّية

تعريف  =
 ادلصطبلحات

امثلة َب ىذه ادلباحثة مرتبط بادلادة 
للتحليل مناسب بتعريف 

 ادلصطبلحات

 األمثلة =

التدريبات َب ىذه ادلباحثة لتعليم فرديّة 
الطلبة، اّما تدريب اعطاء احلركة، ك 

ترتيب اجلملة، ك ٘تؤل الناص الفراغة، ك 
 غَتىا

 التدريبات =

 انشطة التعليم .د 
ىذاالكتاب النتاج سيستخداـ ُب أحد الفصوؿ 

ككل ادلواجهة .  ادلواجهةة كعشرةالدراسية كىي اربع
 دقائق بطريقة التعليم ادلعُت من 120تتكوف من 

 .احملاضر
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 البحوث السابقة﴿ح﴾ 
قد اّدل ادلباحث قبلو عن البحث ك التطّورالكتاب 

 :ادلدرسي يعٌت
 ٖتت 2018، رحم دسياٍلالبحث العلمى من  . أ

 اللغة العربيةتطوير الكتاب ادلدرسيادلادة "ادلوضوع
 اإلسبلمّية اإلبتدائّية ُب مدرسة كاحدلطلبة الفصل اؿ

أسئلة البحث ُب ىذه البحث ىي كيف ". احلكومّية 
درسة مبكاحدتصميم الكتاب ادلدرسيفي الصف اؿ

اللغة  اإلسبلمّية احلكومّية ُب تعليم مادة اإلبتدائّية
تستخدـ ىذه البحثت ٔتنهج . سهبل كمفرحا؟العربية

ْتث اؿك منوذج ىذا(r&d)ْتث ك تطوير
ىذه البحث يدؿ على تطوير الكتاب .تطويرمادة

ادلدرسيادلقصود دلادة الصرؼ ُب الصف 
 اإلسبلمّية احلكومّية بالقيمة اإلبتدائّيةدرسة باملكاحداؿ

93%  
ادلساكاة بُت ْتثُت ىي النتاج مصنوع تعٌت 

ادلساكة َب البحث .اللغة العربيةالكتاب ادلدرسي
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بلباحثة الىت تعمل الباحثة ىي تصميم كتاب ادلدرسى 
 ، كفرؽ بُت البحث ادلاضى بالبحث اآلف اللغة العربية

يعٌت البحث ادلاضى تطوير الكتاب ادلدرسيفي 
 اإلسبلمّية احلكومّية ، اإلبتدائّيةدرسة مبكاحدالصف اؿ

لكن لبحث الباحثة يعٌت تطوير الكتاب ادلدرسيفى 
 ثالث اؿالصفالب ليساعد طاللغة العربيةمادة 
   فونوركجوعركفيت جنعاف" ةفيدامل"درسة الدينية املب

 .2018/2019السنة الدارسية 
ٖتت إرشد خالص فتح الرزاؽ، البحث العلمى من  . ب

اللغة تطوير الكتاب ادلدرسيلمادة "ادلوضوع 
درسة املُب لطلبة الفصل السابعةالعربيةمنظورجندير

أسئلة ". كارم ماديوفالثانويّة اإلسبلمّية احلكومّية 
البحث ُب ىذه البحث ىو كيف تصميم الكتاب 

لطلبة الفصل اللغة العربيةمنظورجنديرادلدرسيلمادة 
كارم درسة الثانويّة اإلسبلمّية احلكومّية املُب السابعة
. ؟اللغة العربيةمنظورجندير ُب تعليم مادة ماديوف

ك (r&d)تستخدـ ىذه البحث ٔتنهج ْتث ك تطوير
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منوذج ىذا البحث التطويرّم اجرائ كصفّي 
ىذه البحث يدؿ على الكتاب .(Brog and Gall)عند

لطلبة الفصل اللغة العربيةمنظورجنديرادلدرسيلمادة 
كارم درسة الثانويّة اإلسبلمّية احلكومّية املُب السابعة
 %.88بالقيمة " جداجيد "ماديوف

ادلساكة َب البحث بلباحثة الىت تعمل الباحثة ىي 
، كفرؽ بُت البحث اللغة العربيةتصميم كتاب ادلدرسي

تطوير ادلاضى بالبحث اآلف يعٌت البحث ادلاضى 
لطلبة اللغة العربيةمنظورجنديركتاب ادلدرسيلمادة 

درسة الثانويّة اإلسبلمّية احلكومّية املُب الفصل السابعة
 ، لكن لبحث الباحثة يعٌت يعٌت تطّور كارم ماديوف

 الصفالب لطاللغة العربيةالكتاب ادلدرسيفى مادة 
 عركفيت جنعاف" ةفيدامل"درسة الدينية امل بثالثاؿ

 2018/2019 السنة الدارسية فونوركجو

ٖتت ادلوضوع زمرة السعدية البحث العلمى من  . ت
اللغة العربية بادللعب تطوير الكتاب ادلدرسيادلادة "

اإلبتدائّية نور اذلدل درسة املُب اللغة الفصل الثالثة 
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أسئلة البحث ُب ىذه ". موليا رجيا سوكوف ماالنج
اللغة البحث ىو كيف تصميم الكتاب ادلدرسيادلادة 

درسة املُب العربية بادللعب اللغة الفصل الثالثة 
 ُب اإلبتدائّية نور اذلدل موليا رجيا سوكوف ماالنج

تستخدـ ىذه . سهبل كمفرحا؟اللغة العربيةتعليم مادة 
ك منوذج ىذا (r&d)البحث ٔتنهج ْتث ك تطوير 

 Dick and).البحث التطويرّم اجرائ كصفّي عند

Carey). ىذه البحث يدؿ على تطوير الكتاب
ُب مدرسة الفصل الثالثة ُب اللغة العربية ادلدرسيلمادة 

" جيد "اإلبتدائّية نور اذلدل موليا رجيا سوكوف ماالنج
 %.81،04بالقيمة 

ادلساكة َب البحث بلباحثة الىت تعمل الباحثة ىي 
، كفرؽ بُت البحث اللغة العربيةتصميم كتاب ادلدرسي

ادلاضى بالبحث اآلف يعٌت البحث ادلاضى تطوير 
اللغة العربية بادللعب اللغة الفصل كتاب ادلدرسيادلادة 

اإلبتدائّية نور اذلدل موليا رجيا درسة املُب الثالثة 
 ، لكن لبحث الباحثة يعٌت تطوير سوكوف ماالنج
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 الصفالبلطاللغة العربيةالكتاب ادلدرسِت مادة 
 عركفيت جيناعاف" ةفيدامل"درسة الدينية امل بثالثاؿ

 .2018/2019 السنة الدارسية فونوركجو

 ﴿ط﴾ تعريف ادلصطلحات
تعريف ادلصطلحات ىي تعريف من ادلصطبلحات 

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

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

ليكوف مصدر دلادة الدراسّية، ك مراجع دلادة معّينة تكتب 
الكتاب . بنظاريّة البسيطة ك تزداد بإرشاد ُب التعليم

ادلدرسيالذم تطّور َب ىذا البحث ىو الكتاب 
درسة ٔتوضوع البيت  باملالب لطاللغة العربيةادلدرسيلمادة 

 مناسب ْتاجتهم ك ذكائهم بالتصميم السهل ك األسرة
 .ك ادلفرّح
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﴿ ي ﴾ كتابة تقرير البحث 

ترابط ك  أبواب 5ب تؾتُب ىذه البحث كاف س
مقدمة، : الباب األكؿ ىي:  بعضا، منهاىاتكامل بعض

 فوائد البحث، ك كتاب  كألىت تتكوف من أىداؼ البحث
االطار النظرّم الباب الثاٌل ىي تتكوف من . تقرير البحث

 الثالث الباب. ٘ترينات ك اللغة العربيةكتاب ادلدرسي
 .اإلختتاـ، تتكوف خبلصة ك مقًتحات
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 الباب الثاين
 اإلإلار الننريّ 

 
 اللغة العربيةو تعليم اللغة العربيةمفهوم ﴾ 1﴿ 

  اللغة العربيةتعريف .1
اللغة ىي كسيلة االتصاؿ ك التفاىم بُت 

 كذالك ُب نطاؽ األفراد ك اجلماعات ،الناس
اللغة ىي الفاظ يعرب هبا كل قـو عن .كالشعوب

اللغات كثَتة ك ىي سلتلفة من . عن مقاصدىم
 أم أف ،حيث اللفاظ كمتحدة من حيث ادلعٌت

. ادلعٌت الواحد الذم خياِب ضمائر الناس كاحد
كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ 

كمعٍت ىذا أف اللغة من أىم كسائل . الآلخرين
 كنتاج حاجتة ُب ،االتصاؿ بُت بٍت اإلنساف

                                                 

دار : لبناف(، خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف زلمود معركؼ،
 31.)النفائس

28 
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 كينتفع ،مجاعة اإلنسانية تستلـز منو أف يفهمها
 كيتكيف معها بكل أنواع العلـو ،هبا

 .كادلعارؼ
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا 

كقد كصلت إلينا من طريق . العرب عن أغراضهم
كحفظها لنا القرآف الكرَل كاألحاديث . النقل

 كما ركاه الثقات من منثور العرب ك ،الشريفة
 كغَتىا من –إف اللغة العربية .منظومهم 
 ادلتمثلة ُب احلركؼ ، رلموعة من الرموز -اللغات

 اليت يستدعى نطق كاحد منها أك ،اذلجائية العربية
 تعطى دالالت يدركها من ،أكثر أصواتا معينو
 كعند القراءة الصامتو  لتلك ،يفهم ىذه اللغة

                                                 

: مدينة ادلنورة( ادلرجع ُب تدريس اللغة العربية، إبراىم زلّمد عطا،  
 47. )مؤكز الكتاب النشر

قواعد اللغة العربية ادلواد زلّمد نصر هللا ك زلّمد منَت،
 8).2008اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بفونوركجو، : فونوركجو(الدراسية
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احلركؼ ادلتمثلة ُب الكلمات كاجلمل كالفقرات 
ـُ ىذه الًتكبيو من احلركؼ لغة  كادلصنفات تُػَقِد

ُب اللغة العربية رلموعة من . مفهومة للقارئ
 كىذه الرموز زلملة ،الرموز اخلاصة هبا

 بادلعنيواألفكار ذات
 

 ،الدالالت ادلفهومة للذين يعرفوف ىذه اللغة
كتلك الدالالت تقـو عليها عمليات االتصاؿ 
بُت األفراد كاجملتمعات الذين تكوف اللغة العربية 

 .ىي لغتهم األـ
 
 
 

                                                 

ادلكتب العريب : مصر ), تدريس اللغة العربية, على امساعيل زلمد
  15(,1998,للمعارفا
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 اللغة العربيةتعريفتعليم  .2
التعليم ىوالعمل الذم حيتول على 
تدريس، كهتدم، كتديب، كتضرب مثبل، 
كتأمر،كٗتدَل كل شيء اىل الطبلب لطلب 

عملية ك كادلتعليم ق.كيوصل إىل أىدؼ التعليم
اليت يسَت كعناصر األساسي ُب نوع كمرحل 

 .الًتبية
التعليم ىو عملية مطابقة بأنشطة اليت 

أف يشرح هباؤ . قاـ هبا ادلعّلم ليحدث التدريس
أف التعليم ىو عملية ليتعاكف الطبّلب "الدين 

أف الغرض من تعليم اللغة ".ليستطيع تعلُّم جّيدا
العربية ىو تقدَل من انواع العلـو اللغة للطبلب 

                                                 

: يوكياكارتا)Media Pembelajaran Bahasa Arabخليل هللا، 
. 3، (2012أسواجا فريسيندك، 

 ،Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوىاب رشدم، 
 .16-15.) 2009.اجلامعة اإلسبلمية احلكومبدية ماالنع: ماالنع(
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الذم يساعدىم ليحصل مهارة اللغة، باستخداـ 
لتحقيق . منوّع اللغة للتكّلم، شفوم أك مكتوب

ذلك األىداؼ ، جيب على ادلدربُت اك اللغويُت 
كصانعي ادلناىج اك برامج التعلم التفكَت ُب ادلواد 
اليت يتوافق مع قدر ادلستطاع الطبلب ك يبحث 

عن طرؽ لتعّلم اللغة كمهارة اللغة العربية ، 
كتدريب الطبلب ُب احلياة اليومية ِمْن مهارات 

ُب ىذه احلالة ، . القراءة كالكتابة كالكبلـ
ادلهارات األساسية اليت ٕتب إمتلكها ُب فهم 
اللغة العربية ىي إتقاف علم اللغة كمهارة اللغة 
 .العربية كقواعدىا ك حفظ ادلفردات كمعٌت ىا

اللغة العربية ىي عملية ٘تثيل ك تبليغ تعليم
ادلعلومات للمدّرس إيل التبلميذ يعرص أف 

التبلميذ يفهم ك يتقّر اللغة العربية ك يستطيع أف 
                                                 

 .Metodologi Pembelajaan Bahasa Arab ،32 أجيف ىَتماكاف ،



33 

   

عملية ادلدرسى اللغة العربية ُب ٖتصيل . يطورىا
الغرض ىو تقوَل ْتق كي غرض تدريس . الغرض
 .ٖتصل

لكل  ٔامر ضركرم  العربيةتعلم اللغة
 ديكن للمرء أف يتواصل بشكل طالب، ألنو

صحيح مع بعضها كالبيئة، سواء باللساف ٔاك 
كالغرض من التعلم ىو فهم اللغة العربية . بالكتابة

ثة دك استغٌت عن كفاءات اللغة العربية، مثل احملا
 يناؿ ٍبكادلطالعة كاإلنشاء كالنحو كالصرؼ، 

الطبلب الكفاءة اللغوية كتتكوف الكفاءة على 
: أربعة، كىي

كاف من إجادة التقبلي،كجد .االستماع  .أ 
 .الطبلب ادلعلومات من شخص آخر

                                                 

-Pengajaran Bahasa Arab Media danMetode,.،أمحد زلتد أنصر

7-6 
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القراءة ىي تغيَت أشكاؿ الكتابة . القراءة .ب 
 .ٕاىل أشكاؿ ادلعٌت

ىي تقدَل معلومات إىل شخص . الكتابة .ج 
الكتابة ىي تغيَت . آخر ُب أشكاؿ الكتابة

أشكاؿ األفكار أك ادلشاعر  إىل أشكاؿ 
 .الكتابة

ىو منتجة، كىونقل ادلعلومات . التحدث .د 
ُب شكل أصوات اللغة  (مستمع)لآلخرين 

الكبلـ ىو عملية تغيَت أشكاؿ األصوات )
 .ٕاىل أشكاؿ التعبَت

كما قاؿ زلّمد يونوس أف ُب ادلدرسى اللغة 
نظريتاف  ا نظرية الواحدة كنظرية العربية 
كمن رأم السابفة علم أف ُب . الفركع
ادلدرسى اللغة العربية تعرؼ ٔتنهج إطار

                                                 

 .٩-٨،Media Pembelajaran Bahasa Arabخيلل هللا،
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ينظّر إطار األكؿ أف اللغة العربية . ادلدرسىي
ترافق بُت ادلواد األكيل إيل اآلخر ليست 

كتنظّر إطار الثاٍل أف . ساـؽتقسم إيل أ
تدريس اللغة . اللغة العربية تنقسم إيل فركع

 . العربية حيتاج إىل ترّكط الطبلب مباشرة
 

 أهداف تعليم اللغة العربية  (1
 :أىداؼ تعليم اللغة العربية إىل قسمُت

اللغة العربية كاآللة ىي معنها كاآللة لتفهم  . أ
ضلو لتهم العلـو . اجلانب أك العلم اخلاص
 .تكتبو ُب كتب الًتاث

اللغة العربية كاألىدؼ ىي معنها كادلهارة  . ب
حىت أىدؼ ُب مستقبل . (skill)احلياة

أىل النحول، كأىل الصرؼ، كأىل :كمايلي
كإذا أىدؼ . الببلغة، كأىل الشعر، كغَتىا

                                                 

: يوغياكرتا,MetodologiPembelajaranBahasa Arab(ك مٌت
 2009),18, سوكسيس
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التعليم اللغة العربية كادلهارة الكاملة فوجب 
الشخص يستوىل على أربعة ادلهارة، 

اإلستماع، ك الكبلـ، ك القراءة، ك :ىي
 .الكتابة

 اإلستماع .1
اإلستماع ىو مهارة الشخش أف يفهم 
. ادلفردات أك اجلملة من ادلتكلم أك كسائل

كىذه ادلهارةٖتصلها التدريب 
دائماإلستماع اإلختبلؼ األصوات 

بالعنصور أألخرل بادلخاريج احلرؼ اجليد 
 .مباشرة بالناطيق األصلي أك المباشرة

 الكبلـ (ب

                                                 

 .39-38، نفس ادلراجع
 Metodologi Pembelajaran Bahasaأجيف ىَتماكاف،

Arab،(2014رماجا ركشداكاريا، : بندكنج).13. 
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الكبلـ ىو مهارة حيدث الصوت اللغة 
األصوات ترجع من سلاريج . العربية باجليد

كىذه ادلهارة .احلرؼ الذل إمجع أىل اللغة
ٖتصلها التدريب من ما اإلستماع بسلبية 

 .ُب تدريب اإلستماع
 القراءة (ج

القراءة ىي مهارة ليعريف كيفهم شيئ 
. الذم مكتوب باللفظ كمنهضم بالقلب

كُب احلققة القراءة ىي عملية اإلتصاالت 
. بُت القرئ كالكاتب بوسلة  الكتاب

فكاف يتعلق بُت اللغة الكبلـ ك اللغة 
القراءة ىي عملية القرئ حلصوؿ . الكتابة

                                                 

 Teknik Pembelajaran Bahasa Arabف، ازحلن

Interaktif(2014راكاكىل فريس،:جاكارتا) ،77. 
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ادلعلومات الذل كلمو الكاتب بوسلة 
 .الكبلـ كالكتابة

 الكتابة (د
كلذلك فإف . الكتابة نشط معقد جدا

تعريف الكتابة اجليدة أمر يصعب 
الوصوؿ إليو، كلكن قد تعرؼ الكتابة 
بأهنا رسم احلركؼ ٓتط كاضح ال ليس 
فيو كال ارتياب مع مراعاة النهج السليم 
للكلماتوفق قواعد الكتاب العربية ادلتفق 
عليها لدل أىلها ْتيث تعطى ُب النهاية 

 .معٌت مفيدا كداللة

                                                 

 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأجيف ىَتماكاف،
143. 

 Menyusun Buku Ajar Bahasa،أخركفعبداللهالغاىل ك

Arab(1948دار اإلعتصاـ، : القاىرة)،63 .
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كأىداؼ تعليم اللغة العربية إىل قسمُت، 
أما العامة . أىداؼ عامة، كأخرل خاصة: ىي 

فنعٌت هبا ما ينتظر أف حيققو التلميذ من مقررات 
أما اخلاصة . اللغة العربية َب هناية ىذه ادلرحلة

فهى أصغر كأكثر ٖتديدا من العامة كديكن أف 
تتحقق ُب كحدة دراسية معينة أك مستول 
معُت، كتكوف مشتقة من اإلىداؼ العامة، 

كيتضح فيها ما يسمى باحلد األدٌل لؤلداء أك 
درجة الكفاية اللغوية اليت ينبغي أف يكوف عليها 

 .تلميذ ىذه ادلرحلة
كأىداؼ العامة ىي يهدؼ تعليم اللغة العربية 

 :بصورة عامة إىل جعل التلميذ قادرا على أف
حيسن استخداـ اللغة الفصحى كيعرض عن  .أ 

 .استخداـ العامة

                                                 

دار الثقافة للنشر ك : القاىرة) تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف، 
. 27، (2005التوزيع، 
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حيسن توظيف اللغة العربية ُب شئوف احلياة  .ب 
 .اليمية ُب سلتلف اجملاالت

يقدر ادلوقف الذل ىو فيو، فيتكلم ٔتا  .ج 
يناسب ادلقاـ، كخيتار األسلوب ادلبلئم 

 .للموقف
يتجو إىل ادلطلعة، كدييل إليها لتتمع معارفو،  .د 

كيتأصل الذكؽ فيو دلا يقرؤه كحيرصو على 
 .اإلتصاؿ ٔتا ينفعو من كتب كمطبوعات

لغة القرآف كاحلضارة : حيب لغتو العربية .ق 
كالفكر كاألدب الىت أثبت قدرهتا على 
 .مواكبة متطلبات احلية ُب سلتلف العصور

يتصل بالًتاث العريب اإلسبلمي، كيطلع على  .ك 
مافيو من مناذج كمنجزات عظيمة من خبلؿ 
ما يقدـ لو من نصوص فصيحو، كُب حدكد 

 .قدراتو اللغوية
يعتز بالقرآف الكرَل أعتزازا قائما على فهم  .ز 

 .معانية،  كإدارؾ جبلؿ أسلوبو كأسرار محالو
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يدرؾ كاقع بيئتو كرلتمعو، كصور احلياة فيها،  .ح 
 .كيقـو بدكره اإلجياىب ُب خدمة قصاياىا

يؤمن بوحدة أمتو العربية، كيستبع بركح  .ط 
 .ادلشاركة اإلجيابية ُب النهوض هبا

يعتز بانتسابو لؤلمة اإلسبلمية الىت ىي خَت  .م 
أمة  أخرجت للناس ٔتا محلت من عقيدة 
 .كشريعة، كٔتا قدمت لئلنسانية من منجزات

يتصل بالعامل من حولو، كيعرؼ ما يدكر فيو  .ؾ 
من أحداث كمنجزات علمية كمبتكرات 

 .كيتفاعل معها
يقدر أثر الكلمة ُب حياة األفراد، كدكرىا ُب  .ؿ 

حل ادلشكبلت، كٖتسُت العبلقات، كٖتقيق 
يتعود التفكَت السليم .التفاىم بُت الناس

القائم على الربط بُت األشياء، كإدراؾ 
 .العبلقات بينها

 
                                                 

. 28نفس ادلرجع، 
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 إلريقة تعليم اللغة العربية.د
 ادلواد التعليمية يرم طريقة للمعلم ُب تعبقالطريقة 

ُب تعلم اللغة العربية، .  كىو إجرائىادلتعلقة بالنهج،
م الطريقة قاحدة منها كاستخداػ العديد من األساليب، 

تركز ىذه الدراسة على الطريقة .الشفهية-السمعية
م كيفية ك قالشفوية على أربع مهارات لغوية، -السمعية

 كفقان ،لذالك. الكتابةك القراءة  ك ،ـالكبلك االستماع 
ك قم ما يتم مساعو كما ق اللغة فذلذه الطريقة، فإ

 التفاعل بُت األفراد  يعٍت تطوير التواصل شلا،منطوؽ
كؼ باستخداػ اللغةُب الظرف فضبلف عن حاجة اإلنسا

لذلك ، يبدأ تعلم اللغة من خبلؿ تشغيل . ادلقصودة
 مجل، ٍب نطقها، بالطبع كأصوات اللغة ُب شكل كلماتأ

 .الكتابةك اب إىل تعلم القراءة ققبل الذ
ك الشفهية ذلا نقاط القوة -ذه الطريقة السمعيةق
 :مك قالضعف، 

                                                 

 .Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif، 13حلناف،ز

 .47نفس ادلرجع، 
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 قوة  . أ
م تتحدث أما ق اللغة فذه الطريقة لديها مبدأ أق -1

 .ـم دليل على الكبلقالكتابة 
 يتم تدرجها، كاليت تبدأ فتعلم اللغة العربية جيب أ -2

 .القراءة ٍب الكتابةـ ك الكبلػك من مهارة االستماع 
 ـطريقة تعليم اللغة العربية موافقا مع التعليم للغة األ -3

 بعده .اليت تبدأ من  مساع شيء ٍب تقليدك للطفل، 
 الكتابة يناؿ ُب ادلدرسة ك مهاراة القراءة 

 ضعيف . ب
 تشكل ادلتعلم فالتمرينات ُب بعض األحيا (أ 

 ُب إتقاهنم اللغة العربية اليت يتعلموهنا
ذه الطريقة موافقا للمتعلمنه الذين حيبوؼ ق (ب 

 احملاكاةك الدراما 
ذه الطريقة حيتاج  معلمان جيدا ف ق (ج 

التجويد ُب إتقاؼ اللغة العربية ك للخطابة 
ك قادر على االستفادة من  كهاليت يتعلمها،
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 الدراسية من ؿادلواقف ُب الفصوك الفرص 
 .قاجبكأجل 

: ك كما يليقأما خطوات العرض التقدديي 
 إىل فذه احلالة يستمع ادلتعلموقُب  كخطوة اإلستماع، .1

ع أؼ مادلعلم بشكل متكرر حىت يستطة  خطابكاحلوار أ
 ق  أصوات اجلملبُتيفرؽ

 ةخطوة متكرر .2
 ة  مجاعيشلثلُت .أ 

ع بشكلجماعيادلوضويكرر ادلتعلموف 
 مراران ك بعد االنتهاء من ادلعلمنه 

  ٍب اجملموعة بصوٕتهر،ارنا تكر
 شلثلُت فرديُت .ب 

بعد ين التكرار من قبل ادلتعلميتم 
 بصوت جهر ينناجلماعيمثلـنشاط امل

 
                                                 

 . 49-48نفس ادلرجع،
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خطوة التوضيح )3
 الوسائبللتعليمية لشرح ف ادلعلموـيستخد
 اللغة العربيةعند شرح فيستخدمو ك ادلعٌت،

 ةغك ادلراكؼادلادة إال ُب الظر
 ؿ خطوة منط اجلم)4

ذه اخلطوة ادلتعلمعندما حوار اجلملة قتتم 
ذا النشاطمن خبلؿ يرهبشكل جيد،ٍب تغ

تلفة من الًتتيب مخرينات بطريقة ًبتقدَل 
 ـ خطوة التعمي) 5

 فذه اخلطوة عندما يصبلدلتعلمو قيتم تنفيذ
 ين سهل ُب تلقي أمرمعلإىل مستو

 ةخطوة القراء) 6
 بصوت ينذه اخلطوة منقبل ادلتعلمقتتم 

احلصولعليها من عملية ىو مرتفع قراءة ماْتفظ
 النطق

 ةخطوة الكتاب) 7
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من خبلؿ ين ذه اخلطوة على ادلتعلمقتتم 
عن طريق مان تعليمهم مهارات الكتابة مقد

نقل كلمات ادلصطلحاحلايل ُب النص 
. قت قراءتيتمالذ

 ة خطو ترجم)8
 ف بعد أينذه اخلطوة للمتعلمقيتم تقدَل 

 .ةاما مهارات اللغًبيتقنوا 
 

الكتاب ادلدرسي مفهوم ﴾ 2﴿ 
 الكتاب ادلدرسيتعريف  (1

الكتاب ادلدرسي ىو الكتاب الذم حيتول على 
، ينزلو من كفاءة األساس ُب ادلنهج الدراسي،  العلـو

الكتاب ادلدرسي ىو .كيستخدمو الطبلب لدرس

                                                 

 . 49-51نفس ادلرجع،

 .168 نفس ادلرجع، 
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بادلراجع اللغة كالثقافة، . إحدل األساس ُب مجيع الًتبية
 .أىداؼ التعليم موجود

الكتاب ادلدرسي ىو الكتاب النص الذم 
 :يستعمل ادلراجع ادلعيار دلادة ادلعينة فيها العبلمة 

ادلصدر ادلواد الدراسي  .أ 
  ادلراجع األصلي دلادة ادلعينة .ب 

 ترتب بالنظاـ ك البسيط( 3
 .بتلميح التعليم( 4

عند رشدم أمحد طعيمة سلتلف، إف الكتاب 
ادلدرسي يشتمل سلتلف الكتب ك األدكات ادلصاحبة 
اليت يلتقي الطالب منها ادلعرفة ك اليت يوظفها ادلعلم 

ُب الربنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل ك 

                                                 

، Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab ، أخركفعبد هللا الغاؿ ك
ix .

رماجا : بندكنج)Instrumen Perangkat Pembelajaranسعد أكرب،
 .33، (2013ركسداكريا، 
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ادلذاكرات كادلطبوعات اليت توزع علي الطبلب ككراسة 
التدريبات ككراسة االختبارات ادلوضوعية كمرشد 

 .ادلعلم
 

 مواصفة الكتاب ادلدرسي اجلّيد.ب
 :من عبلمة كتاب الّدراسي جّيدة، يعٍت

 الدّقة .1
الدّقة ىي احلـز َب تقدَل ادلادة ك احلّق َب 

نظر الدّقة بالنظريّة .  تقدَل نتائج البحث
 .التطوريّة احلديثة ك مدخل العلم ادلعُّت 

 ادلناسبة .2
كانت ادلناسبة بُت كتاب التعليم ك اىلّية ذلا 
الّرغبة مناسب بادلّواد، ك عميق البحث، ك 
اىلية البحث، ك ادلناسبة موجود فيها بُت 

                                                 

 PenulisanBukuTeksBahasa, (,مشس الدين أسرُب

Arab2016),3..أكمباؾ:يوكياكرتا 
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ادلّواد، ك الوظيفة، ك األمثلة، ك التدريبات، ك 
. األسئلة، ك تكامل الفّك، ك توصيح بالّرسـو

 اإلّتصالّية .3
تعّرض كتاب اّتصايّل بسهل للقراءة، نظامّية 

الكتابة، صريح التوضيح، ك ال ٖتمل األخطاء 
. اللغومّ 

 تكامل الكتاب ك نظامّية الكتابة .4
تعّرض تكامل الكتاب بتضمُت اىلّية ك 

اىداؼ التعليم، ك فوائد التعليم، ك تقدَل دفًت 
احملتويّات، ك دفًت ادلكتبة، ك فّك ادلّواد 

 .ادلناسب بسَت الفكرة من السهلة اىل الصعبة
 
 

 دار على الطلبة .5
شّجع الكتاب دكافع النفس الطلبة َب فهم 
ادلادة، ك تكوين التعامل بُت الطلبة مع مورد 
التعليم حىّت يكوف اف يبٌت ادلعرفة بنفسو ك 
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يتعّلم مع فرقتو، ك يطابق ادلّواد اك احلكم من 
.  القراءة َب يومّيتو

 اىتّم بااليديولوجّية بلدنا .6
كال " باصلاسيبل"كاف الكتاب مليء باحملتويات 

٘تليء على ما مناسب هبا ليغضد الًتبّية َب 
. اندكنيسية

 القواعد اللغة الصحيحة .7
تقّدـ الكتاب هبجاء، ك مصطلح، ك تركيب 

 صّوابا
 .تقّدـ الكتاب مناسب بفهم ادلتعّلم ،مقركء .8

 
وظيفة الكتاب ادلدرسي .ج

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

                                                 

 .PembelajaranInstrumen Perangkat, 34-36 ,سعدكف اكرب
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ادلواد الدراسّية النفسّية، مقصوده استخداـ الكتاب  .1
ادلدرسي ُب عملية التعلم لتحسُت قدرة ادلتعلم على 

 .تعلم بنفسو ببل كجود ادلعّلم
استبداؿ كظيفة ادلعّلم، مقصوده الكتاب ادلدرسي  .2

ينبغي أف تكوف قادرة على شرح ادلواد التعليمية 
بشكل جيد سهلة فهمها من أجل ادلتعلم كفقا 

 .دلستول معرفتهم كعمرىم
االت للتقييم، مقصوده باالكتاب ادلدرسي ادلتعلم أف  .3

 .يكوف قادر على التقييم ٔتعرفة ادلواد الذل يدرسها
مقصوده ألف الكتاب . کمادة مرجعية للمتعلم .4

ادلدرسي ٖتتوم على مواد سلتلفة جيب أف يتعلمها 
ادلتعلم ٍب الكتاب ادلدرسي أيضا اختيار كظيفة 

 .كمرجع ادلواد للمتعلم
 

 الكتابادلدرسيالغرض من إنشاء (1
 ـ من أجل ادلتعلم للتعلم بشكل نفسو ببل ادلعل .أ 

                                                 

 .108-107، .نفس ادلرجع
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ليجد دكر ادلعّلم ليس مهيمنا جدا كسلطيا ُب  .ب 
 أنشطو التعليم

 ـتدريب الصدؽ من ادلتعل .ج 
سرعة ادلتعلم ُب ك تلف ادلستويات مخاستيعاب  .د 

 ـالتعل
 ادلواد اليت لـ من قياس مستو ادلتعلّ  يتمكنلكي .ه 

 ىادراست
 

 س تصنيعالكتابادلدرسيااألس. ه
س تصنيع ااب اف يهتّم باألستالبد دلطّور الك

الكتاب ادلدرسي العربّية لتعليم اللغة دلتعّلم غَت 
س الثقافّية ك اإلجتماعّية، ك امنها األس. ناطقُت
. س اللغويّة ك الًتبويّةاس السيكولوجّية، ك األسااألس

 س الثقافة و اإلجتماعيةا  األس .أ 

                                                 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan،عبد احلميد ك اخركؼ

Metode, Strategi, Materi danMedia(اجلامعة اإلسبلمية احلكومية، : يوغياكارتا
2008( ،109- 108. 
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عند إعداد كتاب لتعليم العربّية لؤلجانب 
فينبغى أف يكوف لو طابع  اجتماعى ك ثقاُّب 

إسبلمي، ٔتعٌت أنو خيدـ لغتنا ك ثقافتنا ك ذلك 
: من خبلؿ مراعاة االتى

  اف يكوف زلتواه عربّيا إسبلمّيا . ج
 أف يتضمن احملتول التعليمّي للكتاب  . ح

عناصر الثقافة ادلادية ك ادلعنويّة بصورة 
 .تتناسب ك أغراض الدارسُت اإلسبلمّية

ضركرة اإلىتماـ بالًتاث العريب ك خصائصو  . خ
الىت على رأسها الطابع اإلنساٌل ك رفع 

 .مكانة العلم ك العلماء
انتقاء الثقافة العربية َب ضوء حاجات  . د

 .ادلتعّلم ك اىتمامهم من تعليم اللغة العربية
 الدركج َب تقدَل الثقافة من احملسوس اىل  . ذ

ادلعنول، ك من البسيط إىل ادلرّكب، ك من 
 .اجلزء اىل الكل
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اإلىتماـ بالثقافة اإلسبلمّية ك توظيفها َب  . ر
 .تصحيح ادلفاىيم اخلاطئة عند ادلتعّلم اللغة

 .مراعاة التغَتات الثقافة ك اإلجتماعّية . ز
تقدَل صّور من عموميات الثقافة العربّية ك  . س

 .خصوصياهتا
 احلرص َب ادلادة على ٖتقيق اجلانبُت أمر  . ش

 .مهم
تزكيد ادلتعّلم باالٕتاىات اإلسبلمّية ك  . ص

 .العلمّية ادلناسبة
 .احًتاـ الثقافة األخرل . ض
يتناسب مع عمر الدارس ك مستواه  . ط

 .الفكرل ك الثقاُبّ 
مساعدة ادلتعّلم على علمّية التطبيع  . ظ

 اإلجتماعيّ 
 

                                                 

 Menyusun Buku Ajar Bahasa ، أخركفعبد هللا الغاؿ ك

Arab،26-27. 
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س السيكولو جية ا األس .ب 
من ادلعلـو أف ادلتعلم يشكل عنصرا أسسا َب 
العملية التعلمية، فهو احملور الذل تركز عليو، ك أنو 
أكال ك أخَتا ىو اذلدؼ من العملية التعلمية، فما 
قامت ىذه العملية إال من أجل ٖتقيق  أىداؼ 
معينة لدل ادلتعلم، كمن ٍب فإف معرفة خصائص  
ادلتعلم النفسية ك العقلية تعد مطلبا ضركرا عند 

الشركط النفسية . إعداد زلتول ادلناىج الدراسية
الىت جيب مراعتها عند تصميم الكتاب ادلدرسى، 
من خبلؿ ما تقدـ نستطيع أف نستخلص الشركط 

 :االتية
اف يكوف الكتاب مناسبا دلستول الدارسُت  . د

 فكريا
 أف يرعي مبدأ الفركؽ الفردية  . ذ
أف يثَت َب الدارس التفكَت ك يساعد على  . ر

تنمية ٔتا يساعده على إكتسابو اللغة االجنبية 
 (العربية)
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أف تبٌت ادلادة العلمية كفق استعدادات  . ز
 .الدارسُت ك قدرهنم

أف يشبع دكافعهم كيرضى رغباهتم ك يناسب  . س
ميوذلم، ٔتعٌت اف يدرس أك يعرؼ  ادليوؿ ك 
الدكافع العامة للدارسُت الذين يؤلف ذلم 

 .الكتاب
أف يكوف ادلؤلف على علم ٓتصائص الدرسُت  . ش

النفسية، ك أف يعطى ٔتا يناسب ىذه 
كما عليو أف يستفيد ٔتا يناسب . اخلصائص

 .من نتائج الدراسات النفسية ُب ىذا ادليداف
أف يرعى عند التأليف ادلرحلة العمرية  . ص

الىت يؤلف ذلا فالصغَت غَت الكبَت َب اكتسابو 
 .للغة األجنبية

أف تؤلف كتب للموىيُت َب الدكاء، ك  . ض
 .كتب أخرل دلتوسطى الذكاء كمن دكهنم



57 

   

أف هتىء ادلادة ادلقدمة َب الكتاب ادلدرسى  . ط
مشكلة حياكؿ التغلب عليها عن طريق تعليم 

 .اللغة
أف ٖتفز ادلادة الدارس على استخداـ اللغة َب  . ظ

 .مواقفها الطبيعية
أف يراعى التكامل َب ادلادة بُت الكتاب  . ع

 .األساسى ك مصاحبتو
أف يقدـ مادة علمية من ادلواقف احلياتية الىت  . غ

تساعد الدراس على التكيف مع الناطق 
 .األصل اللغة

أف يعُت الكتاب على التكوين  . ؼ
االٕتاىات ك القيم ادلرغوب فيها لدل 

 .  الدراسُت
 س اللغويةااألس .ج 
 

                                                 

 Menyusun Buku Ajar Bahasa،  أخركفعبد هللا الغاؿ ك 

Arab،8-15. 
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 أنواع التطوير الكتاب ادلدرسي . أ
 كقفا إلستخدامو .أ 

من أجل استخدامو، كتنقسم الكتاب 
ادلدرسيإىل نوعُت، كىي الكتاب 

. ادلدرسيللمتعلم الكتاب ادلدرسيللمعلم
الكتاب ادلدرسيللمتعلم ٖتتوم على 

أنشطة التعلم اليت تسبق أصدقائهم،اليت 
أّما الكتاب . يقـو هبا ادلتعلم

ادلدرسيللمعلم حيتوم على تعليمات 
ادلعلم، كاختبار الكتاب ادلدرسيالنهائي، 

. ك مفتاح اختبار النهائي
 كفقا للغرض من إعداد .ب 

 الكتاب ادلدرسي األساسي (1
الكتاب ادلدرسياألساسّي ىي 

الكتاب ادلدرسيمجمعة من ادلناىج 
الدراسية األساسية، كىو طلب من 
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التعليم األساسي العاـ ادلطلوب من 
 .قبل مجيع القـو ُب إندكنيسيا

 الكتاب ادلدرسي اإلثراء (2
الكتاب ادلدرسياإلثراء ىي الكتاب 
ادلدرسينتجت عن إعداد الكتاب 
ادلدرسيربنامج اإلثراء ادلستمدة من 
برنامج اإلثراء موسعة من برنامج 

كتنظم ىذه . التعليم األساسي العاـ
الكتاب ادلدرسيكجزء من جهد 
الستيعاب ادلتعلم الذم يكمل 
برنامج التعليم األساسي بشكل 

 .جيد
 

 فكريت ﴾ هيكل ال3﴿ 
قواعدىا ك اداهبا فصعبة للغة العربّية خصوصّية ُب 

اكتماؿ كّل عناصر كادلعّلم، ك باحتاجتعليموُب. اتعليموؿ
                                                 

 .112-110نفس ادلرجع، 
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الكتاب ادلدرسي مطلوب كما ادلرشيد ؼ. ادلتعّلم، ك ادلّواد
الكتاب ادلدرسي مكتوب ليساكل . دلعّلم ك متعّلم

.  ادلبلحظة ك التصّور بُت ادلعّلم ك ادلتعّلم
 ادلؤّسسة لبعضدرم صاستخداـ الكتاب امل

 ُب لكتاب ادلدرسيبسبب علي قّلة اىتمامها ُب تطوير ا
لغة كما استخداـ الكتابادلدرسي اؿ. لغة العربيةاؿتعليم 
. كج فونوركالدينيةادلفيدةعركفيتجنعاف ٔتدرسة العربية

يل  الطبلب عةدلساعدة دكر مهمّ  لولكتاب ادلدرسيكا
جيب على مطّورين الكتاب ؼ،  الدركسادةفهمم
 ،  فيها درجة قدرهتمالطبلبمعلي احتياج ىتماإل

 ك فهمهم ُب مادة هتمكالتنفض على اىتماـ ٓتلفية تريب
 ْتاجة ةناسبـ الكتاب ادلدرسي فيحتاج علي. ساسيّ الا

. التعليم الفرديّةة ُب الطبلب لسهل
 
 

 

 

 

 

 
 

 



61 

   

 الباب الثالث
منهجالبحث 

 ﴾ نوع البحثأ﴿
مدخل البحث ة ىذا البحثحثاالبت استخداـ

الذم ( Research and Development)التطويرّم أك 
يستعمل طريقة البحث لينتج التطّور ادلعُت ك ديتحن مؤثرة 

: تطور البحث ك التطوير ُب رلاؿ الًتبية منها.التطّور
الصيغة ك الوسائل ك األدكات كالكتاب ك كحدة القياس 

 .ك ادلواد التعليمية
 

 ﴾ صيغة البحثب﴿
. البحث  ىي أساس لتطوير الكتابصيغُة 

الىت ُتستعَمل َب البحث صيغة البحث تستخدـ الباحثة 

                                                 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R(،سوجيانا

&D297-298،)2013ألفابيتا،: بندنج. 
 Metode Penelitian Terapan Bidang،اندانج مولياتينينجسة

Pendidikan)161،)2013ألفابيتا،: بندنج. 
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 ,ADDIE (Analisis, Design بالنمودجالتطوير

Development, Implementation and Evaluation)هي 
صيغة تصميم التعليم النظمي ك إعتمد علي أساس نظرّم 

 يرتّب ىذة الصيغة منظم بإتباع النشاط .تصميم التعليم
منظم ُب حل ادلشكبلت التعليم الذم يتعلق متبع التعليم 

 ك أمَّا خطوة التطوير .مناسب ُب حاجة ك طبيعة ادلتعلم
التحليل  (1): على مخسة اخلطوات، منها ADDIEبصيغة

(Analysis) ،(2)  التصميم(Design) ،(3 )
، (Implementation)التنفيذ (4)، (Development)التطوير

 : كما يلى(. Evaluations)التقوَل  (5)ك 
 

 
 

 
 

                                                 

 Model Penelitian Pengembangan،إ مادم تكية ك أخركف
 .41 ،(2014،كراىا علم: يوكياكرتا)

 تقييم تصميم التنفيذ

 تطوير

 التحليل
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 خطوات التطوير بصيغة 1.1الصورة 
ADDIE 

 

 

 ﴾ خطوة التطويرج﴿
 ,ADDIE (Analisisخطوات التطوير بنموذج

Design, Development, Implementation and 

Evaluation)على مخسة اخلطوات، منها: 
 (Analysis)التحليل (1

 :مرحلة التحليل حيتول على
كيف كفائة اليت جيب أف يعّلمها ادلدراسوف بعد (أ

 يعٍت بعد إستخداـ ،إستخداـ اإلنتاج التطويرمّ 
 .الكتاب ادلدرسي منهجية البحث العلمي

خصائص ادلتعلمُت الذين سوؼ كيف  (ب
 .خيدموف الكتاب ادلدرسي  ُب ىذا التطوير

 . كيف ادلّواد اليت ٖتتاج إيل تطوير (ج
 (Design)التصميم (2
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: ُب خطوة تصميم التعليم يًتّكز على أربعة األعماؿ
ما القدرة اليت تريد (2) ،الكتاب ادلدرسيتصميم دلن (1)

 كيف ادلوضوع ادلهارات اليت ديكن قدرهتا (3)،أف تصّمم
 كيف ٖتديد ٕتريبة من الدركس اليت  (4)،بشكل جيد
 .ًّب ٖتقيقها

 (Development)التطوير (أ 
 ىناؾ ٕتعل الباحثة ،باإلضافة إيل تصميم اإلنتاج السابق

كل ما يتعّلق بتصميم اإلنتاج إيل كجود عُت 
ْتث ك مجع كافة ادلراجع ادلطلوبة : بفعل ما يلى ،اإلنتاج

 تصنع الرسم البيانيات ك ،لتطوير الكتاب ادلدرسي
 ك إعداد ، كالكتابة، تصنع الصور التوضيح،اجلدكاؿ
 . كغَتىا، ك إعداد أدكات التقييم،التحطيط

 (Implementation)التنفيذ .1
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الكتاب ادلدرسي إلجاد تأثَتىا يكوف تطبيق تطوير 
علي تأليف البحث العلمّى الذم يشمل علي فعالّية ك 

 .مهّمتة ك كفاءة الكتاب ادلدرسي

 (Evaluations)التقوَل (1
يتضّمن التقييم . الكتاب ادلدرسياخلطوة اآلخر بتقييم 

كيتم . إيل اإلختبار األساسّي ك اإلختبار  الّنهائي
اإلختبار األساسّي جلمع البيانات ُب كل مرحلة 

استخدامها من أجل ٖتسُت ك اإلختبار  الّنهائي اليت 
أجريت ُب هناية الربمناج لتحديد تأثَتىا علي الدراسة من 

 . كجودة التعليم ىي علي نطاؽ كاسع. الطبلب
 
 
 
 

                                                 

 .43-42،.نفس ادلرجع
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 ﴾ التجربةد﴿
 تصميم التجربة (أ 

التجربة ىي خطوة جيرب النتاج الًتبوّم ك نتيجة التطوير 
التجربية على ثبلثة .اليت هتدؼ ليلقّي مؤثّر النتاج

 :اخلوة
( one-to-one tryingout)التجربة النموذج ادلادة ألفرد ( أ

ىذه التجربة مستعمل ليحصل على نقد األكؿ 
ىذه التجربة مستعمل . بالنتاج أك خطة معُت

 .كبعد ذلك النتاج مراجعة.  انفار3-1على 
يتبع ىذه (small group tryout)التجربة الصغَتة  ( ب

نتيجة ىذه التجربة .  انفار8-6التجربة على 
 .مستخدـ ليعمل مراجعة النتاج

يتبع ىذه التجربة فاعبل ( field out)التجربة ادليداف  ( ت
 . انفار30-15ُب الفصل الكبَتة على

                                                 

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedurكينا سنجايا، 
. 143، (2013كنجانا فرينادا مديا جركؼ، :جاكارتا)
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 موضع التجربة (ب 
 رلتمع . أ

بادلدرسة الثالثالصفسّكاف من ىذا البحث ىو الطلبة 
ك  2018/2019ة مسنة الدارساؿ" ادلفيدة"الدينية 

 .ة العربية بدكف الكتابغالذل درس مادة الل
 عّينة . ب

 انفار 15-10 عّينة من ىذا البحث ىي الطلبة بُت
سلًت الباحثة بالعّينة ادلفيد بعناية اىل اصوؿ مدرسة 

. الطلبة قبلو
 

 ﴾ نوع البياناته﴿
نوع البيانا اليت قد ُأسُتعمل ُب ىذا البحث ىي 

بيانات كصفّية كمّية يعٍت يكّمل الباحث البيانات الكمّية 
اّما البيانات الكّمّية تستعمل دلعرفة كوف . بالبيانات الكيفّية

                                                                                                   

 & Metode Penelitian Pendidikan،  فوناجي ستيوسارم

Pengembangan(2010كنجانا فرينادا مديا جركؼ، : جاكارتا) ،233. 
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 قد إستوَب ".اللغة العربية"اإلنتاج أم الكتاب ادلدرسي
كىذه البيانات قد توجد من اإلستبانة اليت تؤخد . صبلحّية

من مرجعة  رأم عامل احملتول ك كسائل اإليضاح ك مرجعة 
أّما البيانات الكيفّية توجد من طريقة . موضوع التجربة

ادلقابلة ك طريقة ادلبلحظة كالوسائق كادلقًتحات عن عامل 
احملتول ك كسائل اإليضاح ك موضوع التجربة حُت ٖتليل 

 .البحث التطويرم
 

  مجع البياناتاليبسأ﴾ و﴿
احد من انشطة البحث ىي تعيُت نظاـ ليقّدر 

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

 :ُب ىذا البحث يعٌت
 اإلختبار (1

                                                 

 .Model PenelitianPengembangan8,،ك أخركفإمادم تيكيو
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الئلختبار ىو طريقة مجع بيانات البحث ليقيس 
ادلهارة الطبلب بستخداـ اختبار بعدل ك اختبار 

 .قبلى
 غَت اإلختيار (2

 (Interview)ادلقابلة (1
ادلقابلة ىي إحدل طريقة مجع البيانات 

 كُب ىذا البحث يستخدـ .كادلعلومات بالساف
للمعلم ةكيقابل الباحث. مبلحظة غَت تركبية

مدرسة الدينية ثالث  اؿؼالصكالطبلب 
كأىداؼ . جو فونوركعركفيت جنعاف "فيدةامل"

مشكبلت الطبلب ُب تعليم اللغة ادلقابلةليعريف 
 .العربّية ك ٖتليل احلاجة عن الكتاب ادلدرسي

                                                 

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, danكينا ساصلايا، 

prosedur,(2013فاجار إينًتفراتاما مانديرم، . ت.ؼ: جاكارتا) ،251. 

 Metode Penelitian Terapan Bidangاندانج مولياتننجسو،

Pendidikan(2014ألفابيتا، : بندكنج) ،32. 
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 (Observation)ةادلبلحظ (2
ادلبلحظة ىي طريقة مجع البيانات بواسلة 

ْتث ُب أفراد اؿمبلحظة ككتابتها صفة 
 الباحثة تستخدـ مبلحظة ق كُب ىذ.الًتتيب

 تعمل مبلحظة باحلرّية، ةالباحث. غَت تركبية
اىداؼ ، ةحثاُب ىذه الب. كٖتليل، كٗتلص

 مشكبلت الطبلب مدرسة عريفيلادلبلحظة
 عركفيت جنعاف ثالث  اؿؼالص" ةفيدامل"الدينية 
 .ُب تعليم اللغة العربّيةجوفونورك

 (Documentation)الوثائق ادلكتوبة  (3
طريقة كثائق ادلكتوبة ىي طريقة مجع البيانات 
بالرجوع إىل الوثائق، كالكتب، كاجملبلت ادلهمة اليت 
تستخدـ دلعرفة احملتاجة كتسمى أيضا الوسائل غَت 

                                                 

. 26.،نفس ادلرجع
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 الوسائق ادلكتوبة ُب ىذا البحث .اإلنسانية
: ليعرض البيانات العامة منها

عركفيت "ادلفيدة"ادلدرسة الدينية تاريخ تأسيس  . ج
ة مسنة الدارسجواؿ فونوركجنعاف 
2018/2019. 

عركفيت " ادلفيدة"ادلدرسة الدينية ادلوقع اجلغر ُب  . ح
 .2018/2019ة مسنة الدارسجواؿ فونوركجنعاف

دلدرسة الدينية اأحواؿ الطبلب ك ادلدرسُت ب . خ
سنة جواؿ فونوركعركفيت جنعاف " ادلفيدة"

 .2018/2019ة مالدارس
  (Quisioner)اإلستبيانات (4

اإلستبيانات ىي دفًت األسئلة ٘تنح ايل ادلستجيبُت 
ليصف البنايات عن ادلشكبلت الطبلب َب 

                                                 

 :Metode Penelitian & Pengembangan سوغييونو،

Research and Development(2015الفابيتا، : بندكنج) ،239. 
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التعليم، اسلوب التعليم ك كسائلو، ك رأم الطبلب 
تستعمل ىذه الطريقة َب . اك احملاضر ُب التعليم

كتبُت معيار اإلستبياف لطبلب كما .رلاؿ عاطفيّ 
 :ُب اجلدكؿ

                                                 

 ,Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan prosedurكينا ساصلايا، 
 ،257. 

منرة  جنس األسئلة
 جانب مؤشر ادلعيار األسئلة

الكتابة فيها سهلة  1 إجايبّ 
 القرائة

عرض  تقرأ
 الكتاب 

 فن عرض ادلواد 2 إجايبّ 
يسهل الكتاب الطلبة  3 إجايبّ 

 لفهم ادلواد
 عرض ادلواد السهولة تقدَل ادلواد سهل الفهم 4 إجايبّ 
 تقدَل األمثلةسهل الفهم 5 إجايبّ 
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تقدَل التدريبات سهل  6 إجايبّ 
 الفهم ادلواد

عرض ادلواد تساعد  7 إجايبّ 
 الطلبة ُب تعلم الفردم

 اجلذابة الكتاب جذابة 8 إجايبّ 
الكتاب يدفع الطلبة  9 إجايبّ 

 لتعلم فردم
  

الكتاب سهل لفهم ك  10 إجايبّ 
 البياف

 إتصايلّ 

 التكامل تصنع الكتاب بالتكامل 11 إجايبّ 
تصنع الكتاب نظامية  12 إجايبّ  

 من الصعب إىل السهل
الكتاب يستخدـ للتعلم  13 إجايبّ 

 الفردم
دار اىل 
 الطلبة

تقدَل األمثلة ك  14 إجايبّ 
التدريبات سهل للتعلم 

 الفردم
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 ادلعيار اإلستبياف لطبلب 1.2اجلدكؿ 

الكتاب لو فوائد دلواد  15 إجايبّ 
 القواعد الثانية

 ادلنفعة إستخدـ

الكتاب يسهل الطلبة ُب  16 إجايبّ 
 فهم مواد القواعد الثانية 

الكلمات مناسب  17 إجايبّ 
 بالقواعد اللغوية

 اللغوية البساطة

 الكلمات بسيطة 18 إجايبّ 
اصطلحات الـز  19 إجايبّ 

 إلستخدامها
 اتصايلّ  تقدَل ادلعٌت بينا 20 إجايبّ 
دقة ُب استخداـ القواعد  21،22،23 إجايبّ 

 اللغة
مناسب بنمو مفكر  24 إجايبّ 

 الطلبة
مناسب 
ٔتستول 
مناسب بنمو عاطفة  25 إجايبّ  منو الطلبة

 الطلبة
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 (Check List)قائمة الشطب  (5

قائمة الشطب ىي دفًت ٘تلئ ٔتبحث معُت 
تستعمل ىذه االداة ُب تقييم اخلبَت . الذل متبع لو

كتبُت . عند اخلبَت اللغوم عن تصميم الكتاب
معيار قائمة الشطب عند خبيَت اللغة العربية، 

كادلواد الدراسية ككسائل التعليم، كتصميم الكتاب 
: الدرسى كما ُب اجلدكؿ

 

 ادلعيار جبانب اللغوية وادلواد الدراسية 1.3اجلدول 
جنس 
 األسئلة

 جانب مؤشر ادلعيار منرة األسئلة

1 إجايبّ  ،2 إرتباط  تكامل ادلواد 
الئق  ادلواد

 ادلواج
3 إجايبّ  ،4  احتواء ادلواد 
5 إجايبّ  ،6 دقة ادلفهـو ك  

 التعريف
 دقة ادلواج
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جنس 
 األسئلة

 جانب مؤشر ادلعيار منرة األسئلة

7 إجايبّ  دقة تركيب اجلملة  
 باللغة العربية

8 إجايبّ   دقة األمثلة 
9 إجايبّ   دقة التدريبات 
10 إجايبّ   دقة ادلراجع 
11 إجايبّ  ،12 ،13 ،14  إرتباط بُت ادلواد 
15.16 إجايبّ  ،17 ،18  تطبيق ُب التعليم  
19 إجايبّ  ،20  جذابة ادلواد 
21 إجايبّ  ،22 يدفع الطلبة  

ليبحث البيانات 
 بنفسهم

23 إجايبّ  ،24 ،25 ،26 دقة ُب تركيب  
 اجلملة 

  

27 إجايبّ  اللغوية ،28 ،29  فعالية اجلملة 
30 إجايبّ  ،31 صحيح  
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جنس 
 األسئلة

 جانب مؤشر ادلعيار منرة األسئلة

 مصطلحات
32 إجايبّ   تقرأ ادلعٌت 

33 إجايبّ  اإلتصايل الصواب ُب  
استخداـ القواعد 

 اللغة
34 إجايبّ  ،35 مطابق بنمو  

 الطلبة
مطابق بنمو 
 الطلبة

36 إجايبّ  ،37 مطابق بعاطفة  
 الطلبة

38 إجايبّ  تدرج ك توازف بُت  
 األبواب

استخداـ 
ادلصطلحات 

39 إجايبّ  كالرمز متساكؽ ُب  
استخداـ 

 ادلصطلحات
40 إجايبّ  متساكية ُب  
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جنس 
 األسئلة

 جانب مؤشر ادلعيار منرة األسئلة

 استخداـ الرمز
 

 ادلعيار جبانب تصميم و وسائل الكتاب ادلدرسي 1.4اجلدول 
جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب ادلعيار األسئلة

 تصميم الغبلؼ 1 إجايب

 تصميم

 إجايب
2 

تقدَل الكفاأت اليت جيب 
 على الطبلب ٖتقيقها

 يعرض  جدكؿ احملتويات 3 إجايب
 يقدـ الببليوغرافيا 4 إجايب
 تشجيع فضوؿ الطبلب 5 إجايب
 إجايب

6 
تشجيع تفاعل الطبلب مع 

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

9 
االستخداـ ادلتسق 

 للمساحات ككتابة ادلواد
 دقة الكتابة ٘تكن 10 إجايب
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جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب ادلعيار األسئلة

 دقة كتابة خط ادلواد 11 إجايب
 كضوح الطباعة 12 إجايب
 إجايب

13 
مطابقة إرشادات استخدـ 

 الكتاب ادلدرسي
 إجايب

14 
مطابقة إرشادات احلركؼ 

 العربية
 إجايب

15 
مبلءمة شكل مادة الكتاب 

 ادلدرسيّ 
 دقة اختبار ألواف الغبلؼ 16 إجايب

 كسائل

 تغطية مثَتة لبلىتماـ 17 إجايب
 مبلئمة اللوف ُب كل فصل 18 إجايب
 لوف اخللفية التباين مع ادلواد 19 إجايب
 إجايب

20 
كضع دقيق للتوضيح من 

 الصورة
 إجايب

21 
دقة اختبار اللوف التوضيح 

 للصورة
 إجايب

22 

القدرة على توضيح الصور 
دلساعدة الطبلب على 

 فهمها
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جنس 
 األسئلة

منرة 
 جانب ادلعيار األسئلة

 إجايب
23 

تثَت قدرة الرسم التوضيحي  
 انتباه الطبلب

 
 إلريقة حتليل البيانات﴾ ز﴿

 كالتطوير البحثٖتليل البيانات ادلستخدـ َب ىذا 
ٖتليل . على قسمُت  ا ٖتليل الكيفّي كٖتليل الكّمى

" ميلس ك ىبَتماف"التحليل التفاعلّي عند الكيفّي ب
حليل نتيجة اإلستبيانات ك ادلقابلة ك قائمة الشطب، ك تؿ

-Pre)لتحليل التجربة (Test-T)ٖتليل الكمّي بالّرمز

test)ك(Post-Test) . طريقة ٖتليل البيانات يناسب بنوع ك
نستعمل ٖتليل الكيفّي للتحليل كّل . ك صفة البيانات

البيانات، ك حاجة الطبلب، ك مزايا الكتاب اك عقبتو، ك 
الّف ٖتليل كصفّي .  تقوَل اخلبَت، ك تنقيح التصميم

تستعمل اف تقّدـ نتائج اإلستبيانات يناسب بأىدؼ 
انات، ك يصفهم ُب مبدأ التحليل بتصنيف الب. البحث
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ٍبّ يلّخص . الركاية، اك رسم البياف، اك فهرس ادلوضوعات
 : ك خطوة التحليل من ىذا البحث ىي. بتعبَتمّ 

 التحليل األّكؿ (1
التحليل االّكؿ قبل تطبيق ُب ادليداف ليتناكؿ 

بيانات النتيجة من دراسة ادلقّدمة ك البيانات الثانية 
 .لتقرير النتاج سيتطور

 (ٖتليل الكيفيّ )" ميلس ك ىبَتماف"ٖتليل ادليداف  (2
دـ ٖتليل كصفي خأسلوب ٖتليل البيانات مست

كما (Huberman)ك ىوبَتماف (Miles)كيفي عند ميلس
: يلى

 
 

 
 

  

 HubermanMiles danادلرحلة بصيغة1.5الصورة

 (Data Reduction)ٗتفيض البيانات  .أ 



82 

   

ٗتفيض البيانات ىي تلخيص،ك انتجاب 
عن نقطة اساسّية من البيانات ك تركيز  
االنتباه عن البيانات ادلهّمة ك موضوعها 

. ك منوذجها
 (Data Display)عرض البيانات  .ب 

بعد هناية ٗتفيض البيانات فاخلطوة 
اّف عرض . بعدىا عرض البيانات

البيانات َب البحث النوع بطريقة الصورة 
كالبيانات ادلشملة كاإلتصاؿ بُت األشياء 

عرض البيانات َب . كما اشبو ذالك
البحث النوع تغلب على طريقة كتابة 

بعرض البيانات َب فهم ما كقع . الوصّية
كتفظيم العمل مؤسسا على حصوؿ 

. الفهم
 Conclution and))استنتاج البيانات  (1

Verification 
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اخلطوة بعد عرض البيانات ىي أخذ 
اإلستنباط كإلستبداالت كاإلستنباط 

األكؿ مل تبق ُب احلكم اذا اتت األدلة 
اجلديدة ك األرجح َب مجع البيانات 

كلكن اذا كاف اإلستنباط األكؿ . بعدىا
تنسب كتتفق بااألدلة الراجحة 

حينما رجع الباحث ُب . كالصحيحة
ميداف البحث كمجع البيانات، 

فااإلستنباط األكؿ مسي بااإلستنباط 
اذا استنباط ْتث . الراجحة الصحيحة

نوعي فقد اجاب ُب ٖتديدىا كمل تبق 
كتتسع حينما ذىب الباحث ُب ميداف 

 .البحث

                                                 

 Metode Penelitian & Pengembangan (Research danسوغييونو، 

Development ، 370-374  
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 ٖتليل الكميّ  (3
 التجربة (1

التجربةادلستخدمفيهذاالبحثهيتجر
-post)كٕتربةبعدمّ (pre-test)بةقبليّ 

test)كرمزمستخدمالـر13يننحوببادلستج
. زالعينالصغَتالذيتوجدارتباطبينعينو

كللتقودينتائجالكمااللطالباتإستخدمتالبا
 KKM : 65))حثةمعايرباكتماالحلداألدٌل

 ٖتليل ٔتعّدؿ النتيجة (2
 الرمز . م

= ادلعّدؿ 
رلموعة النتائج 

عدد األسئلة 

 قيمة مقياس النتاج . أ أ
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 مقياس عند مقياس ليكَتت
: التنقيح النتاج يتناكؿ من ىذا الرمز

تعيُت رلموعة نتائج األقصى ك نتائج  (1
 األصغر

تعيُت رلموعة نتائج األقصى ك نتائج  (2
 األصغر

تعيُت الفرؽ بُت نتائج األقصى كنتائج  (3
 األصغر

 :ْتث عن فسحة بالرمز كما يايل (4

   = فسحة 

ك من حساب بالرمز األتى تتناكؿ قيمة 
. مقياس النتاج األتّية

  قيمة مقياس النتاج1.6اجلدكؿ 
 

                                                 

 .Instrumen Perangkat Pembelajaran، 41 سعد أكرب، 
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ادلعٌت قيمة مقياس النتاج 

شلتاز، ال حيتاج إىل التنقيح % %100،00 - 85،01

جيد جّدا، حيتاج إىل قليل % %85،00 - 70،01
التنقيح 

جّيد، حيتاج إىل كثَت التنقيح % %70،00 - 55،01

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

مردكد، ال يستطيع اف يستعمل % %40،00 - 0
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 الرابع الباب
 عرض البينات و حتليلها

﴾  عرض البيانات العامة أ﴿
ادلفيدة ”تاريخ تأسيس ادلدرسة الدينية  .أ 

 عروفيت جنعان فونوروجو"
ـ، 1970أسست ادلدرسة الدينية ادلفيدة عاـ 

كاليت كانت ُب بدايتها غَت مستقرة سواء كانت من 
كىي تتناقل من بيت إىل أخرل، . حيث زماف كمكاف

كما أهنا قد تستقبل تبلمذهتا . كمن مسجد إىل آخر
ُب الليل كُب النهار،حيث تتماشى مع ظركؼ 

ـ حبس أحد أفراد اجملتمع 1978كُب عاـ . تبلمذهتا
ٍب اتفق التسعة .احلاج كادٍل أرضو ذلذه ادلدرسة

: األخركف كاليت مسوا أنفسهم بأكلياء التسعة، كىم
احلاج كادٍل، سبلمت دارين، سامورم، احلاج كير، 

. احلاج ركسنو، كمشس الدين على بناء ادلدرسة

88 
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كلتحقيق ىذه ادلهمة السامية، دعا ىؤالء التسعة أفراد 
اجملتمع للتربع حسب طاقتهم، فمنهم من تصدؽ 

أما تبلميذ ادلدرسة . ٔتاذلم، كأشجارىم، كطاقتهم
 . فيتكلفوف بصناعة طوب أرضي

بعد أف ًب بناء ادلدرسة كاستقرت أمورىا، قامت 
ادلدرسة دكرىا كمهامها ُب تعليم تبلمذهتا األمور 

 ـ، 2000الدينية كإصبلح اجملتمع إىل أف جاء عاـ 
حيث تناقص عدد تبلمذهتا ألسباب خارجية، منها 
ظهور مدارس دينية أخرىاليت ٕتاكر ىذه ادلدرسة، شلا 

كلكن بفضل . جعل بعض تبلمذهتا انتقل إليها
أساتذة ىذه ادلدرسة العريقة ادلخلصُت تراجعت 

كُب عاـ . ظركؼ ىذه ادلدرسة كما ىي، بل أفضل
 ـ تطورت ادلدرسة ادلفيدة تطورا بالغا، كذلك 2009

بفضل اىتماـ الدكلة ذلا سواء كانت مدياأكمعنويا، 
منها أعطت الدكلة الدعم ادلايل، كاإلصبلح اإلدارم 
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 لفائدة أساتذة من خبلؿ برامج التدريب كالتأىيل
 .، كاعًتاؼ الدكلة ذلاادلدرسة الدينية

 
عروفيت جنعان "ادلفيدة ”ادلدرسة الدينية سخصية  .ب 

 فونوروجو
 "ادلفيدة ”ادلدرسة الدنية  إسم ادلدرسة

منرة ك تاريخ 
 اإلجازة

.Kd13.02/5/PP.00.8/1169
 2014 مايو 02 / 2014/

 عدد التارخ
 2007 أغوستس 07

كزارة الشؤكف الدينية  خارج ادلوّظف

                                                 

ُب ملحق ىذا D/10-IV/2019/01ةمكثيق نسخة اؿأنظر إىل
 .البحث
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 69غونونسارم رقم  الشارع

 عركفيت القرية

 جنعاف  مقاطعة

 فونوركجو مدينة

 جاكم الشرقية عمالة

 63492 منرة الفوس

 6281556422877+ اذلاتف

 
 
 
 

                                                 

 .ُب ملحق ىذا البحثD/10-IV/2019/02ةمكثيق نسخة اؿأنظر إىل
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ادلفيدة ” الدينية ادلوقع اجلغرايف للمدرسة .ج 
 عروفيت جنعان فونوروجو"

 ُب موقع ”ادلفيدة“ادلدرسة الدينية موقع  
تقع ُب الشارع غونوف ،اسًتاجية ألف سهل ليقابلو

 .  فونوركجوعركفيت جنعافسارم ُب قرية 
 : ىي”ادلفيدة“ادلدرسة الدينية أما حدكد موقع  

 ،مزرعة اجملتمع:  ُب الغرب،مزرعة اجملتمع: ُب الشرؽ
مسجد ادلفيدة ك مدرسة ركضة األطفاؿ : ُب الشماؿ
 .منبيت اجملتمع:  ُب اجلنوب،ادلسلمة

 
عروفيت جنعان "ادلفيدة ” الدينية ادلدرسةتركيب  .د 

 فونوروجو
عركفيت "ادلفيدة ” الدينية ادلدرسةتركيب منظمة  (أ 

 :جنعاف فونوركجو

                                                 

 .ُب ملحق ىذا البحثD/10-IV/2019/03كثيقة نسخة اؿأنظر إىل
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تركيب منظمة ادلكتب ادلسَت للمدرسة الدينية . ب
 :عركفيت جنعاف فونوركجو"ادلفيدة ”

                                                 

 .ُب ملحق ىذا البحثD/04-V/2019/04كثيقيةنسخة اؿإيل انظر 

ىارم سومرينطو   

(مرشيد)

رسلن الدين   

(سكرتَتل)

 إركف كندكيو 

(أمُت الّصندكؽ)
سركنطو   

(عبلقاة عامة)

سيد ريادم   

(رئيس)
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عروفيت "ادلفيدة ”الرؤية وادلهمة ادلدرسة الدينية  .ه 
 جنعان فونوروجو

 الرؤية (أ 
تكوين اجليل الرباٍل ادلثّقف كذم الرؤية ىي 

خلق كردية على أساس الكتاب كالسنة النبوية ادلطهرة 
 . كعقيدة أىل السنة كاجلماعة

 ادلهمة (ب 
ترسيخ القيم اإلسبلمية ُب نفوس التبلميذ، لكتوف  (ج 

 أساسا ذلم ُب العبادات كادلعامبلت

فوترا دافيد ماىندرا   

(رئيس ادلدرسة)

إيرفينا زنيدا   

(سكرتَتل)

إماس باغوس فوترا   

(أمُت الّصندكؽ)

نانانج شيف الدين   

(نائب رئيس)
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ترسيخ القيم االجتماعية من خبلؿ مدارسة الكتب  (د 
الدينية ادلعتربة لتكوف ذلم أساسا فيالعبادات 

 .كمنهجها ُب ادلعامبلت االجتماعية
تطوير مناىج الدراسة الصحيحة لتكوف ذلمكفاءة  (ه 

علمية اليت ٘تكنهم مواصلة دراستهم ُب مستول 
 .جامعي
 

ادلفيدة ”ادلدرسة الدينية أحوال ادلدرسني والتالميد ب .و 
 عروفيت جنعان فونوروجو"

ادلفيدة ”دلدرسة الدينية اكاف ادلدّرسوف ُب 
 عركفيت جنعاف فونوركجو"

 1جدكؿ
ادلدرسة الدينية بمقومات األساتيذ كاألستاذات 

 عركفيت جنعاف فونوركجو"ادلفيدة ”

                                                 

 .َب ملحق ىذا البحثD/10-IV/2019/05أنظر إىل نسخة الوثيقية
. َب ملحق ىذا البحثD/08-IV/2019/06أنظر إىل نسخة الوثيقية
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 النمرة
إسم 

دّرسونملا  

مكان و 

تاريخ 

 الولد

 عنوان ادلعّلم ادلتخّرج
سنة 

 ادلعّلم

1 

نانانج 

شيف 

 الدين

 ،ماكينت

08-

08-

1977 

 سرجانا
تريخ 

 النبوم

 ،غنتاف

 عركفيت
2002 

2 
ركسنو 

 معركؼ

 ،فونوركجو

30-

06-

1954 

 معهد

القرآف 

ك 

 ٕتويد

ع،غنتاف

 ركفيت
1980 
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3 
فيد افوترا د

 ماىندرا

 ،فونوركجو

11-

02-

1992 

 سرجانا
اللغة 

 العربية

 ،غنتاف

 عركفيت
2010 

 سوفرمي 4

 ،فونوركجو

12-

06-

1959 

ؼ ج أ 

عاـ6  
 1980 غنتاف شعر

5 
زمرة 

 السوبيانا

 ،فونوركجو

13-

09-

 سرجانا
حدم

 ث

 ،غنتاف

 عركفيت
2002 



97 

   

1979 

 إيرفينا زنيدا 6

 ،عاكم

16-

06-

1984 

 فقو سرجانا
قرية 

 سيداه
2010 

8 
نيكا حسنيا 

 عزيزة

 ،فونوركجو

10-

03-

1995 

 أمي سرجانا
 ،غنتاف

 عركفيت
2015 

9 
دكم 

 ليستارم

 ،فونوركجو

17-
 توحيد سرجانا

،كراجا

 عركفيت
2006 
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05-

1983 

10 
نور 

 كجيايانيت

 ،فونوركجو

09-

12-

1981 

 أخبلؽ سرجانا
،كراجا

 عركفيت
2005 

11 
إماس 

 باغوسفوترا

 ،فونوركجو

21-

09-

1992 

 ماجستَت
حدم

 ث

،كراجا

 عركفيت
2015 

دىرؿ  12 ،فونوركجو مدرسة   2018 عركفيت أخبلؽ
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-07 سفطرم

05-

2000 

 عالية

13 
فضيلة 

 أفريلييانيت

 ،فونوركجو

28-

04-

1997 

مدرسة 

 عالية

اللغة 

 العربية

 ،غنتاف

 عركفيت
2018 
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 2جدكؿ 
عركفيت "ادلفيدة ”عدد الطبلب ُب ادلدرسة الدينية 

 .2018-2017 ُب السنة الدراسية جنعاف فونوركجو

 عدد الطبلب

1فصل  2فصل   3فصل   4فصل    عدد 
 رلموع

 مؤنث مذكر مؤنث مذكر مؤنث مذكر مؤنث مذكر مؤنث مذكر

12 21 9 6 6 7 7 7 34 41 75 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 .ُب ملحق ىذا البحثD/04-V/2018/07انظر نسخة ادلبلحظة
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  عرض البيانات اخلاصة عن نتائج البحث ﴾  ب﴿
ادلدرسة بتصميم الكتاب ادلدرسى اللغة العربية . 1

 .عروفيت جنعان فونوروجو"ادلفيدة ”الدينية 
 تصميم الكتاب ادلدرسى الرئسيّ  .1

تًتّكب ىذا الكتاب ادلدرسّي على 
ادلقّدمة تًتكب ىو جزء االّكؿ . ثبلثة األجزاء

، ك  كصفحة الغبلؼ،صفحة ادلوضوععلى 
ك مستول كفاءة كأساس كليمات الكاتبة،

 ك إرشاد استخداـ الكتاب، ك ،الكفاءة
 :كما يلىق ك عرض. زلتويات الكتاب
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 عرض جزء مقّدمة الكتاب 4.1اجلدول
الصورة ادلوضوع 

غبلؼ 
الكتاب 
 ادلدرسى

 
 

 
 

صفحة 
 الغبلؼ
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الصورة ادلوضوع 

ة كلم
الشكر 
 كالتقدير

 

مستول 
كفاءة 
كأساس 
 الكفاءة
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الصورة ادلوضوع 

إرشاد 
استخداـ 
الكتاب 
ادلدرسي 

 

قائمة 
احملتويات 

 
 

جزء الثاٌل تًتكب على ادلواد األكلية، 
احملتول الكتاب .ك ادلفاىيم األساسية
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 ، مطبخ،ادلدرسيتًتكب على سبعة أبواهبو بيت
 بيت أسرة، غرفة اجللوس، ، محاـ،غرفة النـو
: ك عرضو كما يلى.جدم
عرض جزء ادلّواد 4.2اجلدول

 الصورة ادلوضوع

الدرس 
 األكؿ
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الدرس 
 الثاٌل

 
الدرس 
 الثالث
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الدرس 
 الرابع

 
الدرس 
 اخلامس
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الدرس 
 الستة

 

الدرس 
 السابع
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 جزء الثالث اإلختتاـ تًتكب على 
 ترمجة قائمة ادلراجع،ك٘ترينات ادلستول الثاٌل، 

 : عرضو كما يلىك. احلياة
 عرض جزء اإلختتام 4.3اجلدول 

الصورة ادلوضوع 

٘ترينات 
ادلستول 
 الثاٌل
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قائمة 
 ادلراجع

 

ترمجة 
 احلياة

 
 منهاج ادلباحثة .2

 ىذا الكتاب منهاج ت الباحثة ُبإستخدـ
.  العناصرمخسةالتعليم احلثّي ُب مباحثتهم 
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 ادلفردات -1
ادلفردات ُب ىذه ادلباحثة ىي تناسب 

 غرفة ، مطبخ،ىذا اجلزء بادلوضوعبيت
 بيت أسرة، غرفة اجللوس، ، محاـ،النـو

 .جدم
 اإلستماع  -2

 ،احلواراإلستماعفي ىذه ادلباحثة ىي 
 إختار ،إستماع ك أعد الكلمة

إختار الكلمة ك اعطاء احلركة،،الصورة
اإلجابة الصحيحةكفيها ادلنفعة إختار 

 .ليساعد الطبلب ليفهم ادلادة بنفسهم
 القراءة -3

القراءة القراءة ُب ىذه ادلباحثة ىي 
يسهل الطبلب ليفهم مناسب بادلادة ك
 ادلادة بنفسهم
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 الًتكيب  -4
ٖتتول ُب ىذه ادلباحثة علي الًتكيب 

ادلصطلحات عن ادلّواد اليت تبحث فيها 
 . لفهم األمثلة ُب ادلباحثة الثاتبة

 التدريبات -5
التدريبات َب ىذه ادلباحثة 
لتعليم فرديّة الطبلب، أّما تدريبات 

 اإلجابة الصحيحة، ٘تؤل الّنص اختار
 ك إختار الكلمة،اعطاء احلركة،الفراغة
 .غَتىا

 :كعرضو كما يلى
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 منهاج ادلباحثة 4.4اجلدول 
الصورة ادلوضوع 

 مفردات

 

 

 إستماع
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الصورة ادلوضوع 

 قراءة
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الصورة ادلوضوع 

 تركيب

 

 تدريبات
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 استجاب اخلرباء .1

اللغة استجاب خبري  (أ 
 و ادلواّد ادلدراسّيةالعربية

اعطت الباحثة ىذا الكتاب ادلدرسي 
يعٌت اىل خبَت اللغة العربية ك ادلّواد ادلدارسّية 

ادلاجستَت ك عنده ىذا األستاذ زلمد منَت 
الكتاب الئق َب استخدامو بالتنقيح َب زلتويات 

كىناؾ ىذا الكتاب الئق َب . ادلّواد اللغة العربية
 78( 5من3,9 استخدامو بالتنقيح قيمتو  

 :ك من تصليحو ىو%)
 كثَت الكلمة يؤخر ْتركة سكن . ج
 أكتب صغَت ك كثَت األخطاء حركة  . ح
 ناحية النحو  . خ
 الصورة ناقص ادلناسب عن ادلوضوع . د

 
 4.5جدول 
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األستاذ حممد و ادلواّد الدراسّيةعند اللغة العربيةاستجاب خبري 
 منري ادلاجستري

 قيمة مؤشر رقم

 ّتانب مواّد الدراسّية

 4 االمتثاؿ ألىداؼ التعلم 1

االمتثاؿ الحتياجات  2
 ادلتعلمُت

4 

مطابقة زلتول ادلادة حسب  3
 العنواف

4 

 5 مطابقة التمرين مع ادلادة 4

 5 للمادة (التغطية)دقة ادلادة  5

التوافق مع القيم كاألخبلؽ  6
 كاالجتماعية

4 

7 
تطابق ادلواد مع آخر 

5 
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 قيمة مؤشر رقم

 التطورات
مطابقة ادلادة مع احلياة  8

 اليومية
5 

9 
 اعداد التمرينات كفاءة

4 

فوائد الكتب ادلدرسية  10
 لتسهيل التعلم

5 

تسهل الكتب ادلدرسية على  11
ادلتعلمُت ٖتقيق أىداؼ 

 التعلم

4 

الكتب ادلدرسية ٖتفز نشاط  12
 ادلتعلم

4 

تتيح الكتب ادلدرسية  13
للمتعلمُت فرصة التعلم 

 بشكل مستقل

4 
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 قيمة مؤشر رقم

تسهيل ادلتعلمُت ُب إتقاف  14
 ادلواد

4 

ٖتفز الكتب ادلدرسية تفاعل  15
 ادلتعلمُت ضلو اللغة العربية

4 

الكتاب الدراسي يلغي  16
االنطباع ادلشبع لتعلم اللغة 

 العربية

3 

تنمية موقف إجيايب من  17
الركح الرياضية ، )ادلتعلمُت 

 (.صادقة ، إخل

4 

 ّتانب اللغوية

18 
 سهل القراءة

3 

19 
 كضوح ادلعلومات

4 
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 قيمة مؤشر رقم

توافق الكتابة مع قواعد  20
 الكتابة العربية كاإلندكنيسية

3 

21 
 إف استخداـ اللغة متماسك

3 

22 
 عرض منتظم

4 

اللغة ادلستخدمة ىي سهلة  23
 الفهم

3 

24 
 استخداـ اللغة االفًتاضية

3 

25 
 اختيار الكلمة الصحيحة

4 

يتطابق طوؿ اجلملة مع  26
 4 مستول فهم الطبلب

ٕتنب استخداـ اجلمل  27
 4 السلبية

28 
 4التحفيز )التفاعل 
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 قيمة مؤشر رقم

 (كاالستجابة
29 

 اكتماؿ ادلعلومات
4 

 115 عدد

 3,9  ادلعّدل
(78)% 

 
  و ادلواّد ادلدراسّية اللغة العربيةاستجاب خبري  (ب 

اعطت الباحثة ىذا الكتاب ادلدرسي اىل خبَت 
يعٌت األستاذفوترا دافيد اللغة العربية ك ادلّواد ادلدارسّية 

 ك عنده ىذا الكتاب الئق َب استخدامو ماىندرا
كىناؾ ىذا . بالتنقيح َب زلتويات ادلّواد اللغة العربية

 3,9 الكتاب الئق َب استخدامو بالتنقيح قيمتو 
 :ك من تصليحو ىو%) 78( 5من
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 ترمجة اللغة اإلندكنيسييا غَت مناسب ( أ

: أكتب األمساءغَت مناسب مثل  ( ب
 يوسوؼ أصلو يوسف

 إحتاج إيل تنقيح ( ت

 4.6جدول 
األستاذ فوترا و ادلواّد الدراسّيةعند اللغة العربيةاستجاب خبري 

 دافيد ماهندرا
 قيمة مؤشر رقم

 ّتانب مواّد الدراسّية

االمتثاؿ ألىداؼ  1
 التعلم

4 

االمتثاؿ الحتياجات  2
 ادلتعلمُت

4 

مطابقة زلتول ادلادة  3
 حسب العنواف

4 
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 قيمة مؤشر رقم

مطابقة التمرين مع  4
 ادلادة

4 

 (التغطية)دقة ادلادة  5
 للمادة

4 

التوافق مع القيم  6
 كاألخبلؽ كاالجتماعية

3 

تطابق ادلواد مع آخر  7
 التطورات

3 

مطابقة ادلادة مع احلياة  8
 اليومية

5 

 4 اعداد التمرينات كفاءة 9

فوائد الكتب ادلدرسية  10
 لتسهيل التعلم

5 

تسهل الكتب ادلدرسية  11
على ادلتعلمُت ٖتقيق 

5 
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 قيمة مؤشر رقم

 أىداؼ التعلم

الكتب ادلدرسية ٖتفز  12
 نشاط ادلتعلم

5 

13 
تتيح الكتب ادلدرسية 
للمتعلمُت فرصة التعلم 

 بشكل مستقل

4 

تسهيل ادلتعلمُت ُب  14
 إتقاف ادلواد

4 

15 
ٖتفز الكتب ادلدرسية 
تفاعل ادلتعلمُت ضلو 

 اللغة العربية

4 

16 
الكتاب الدراسي يلغي 
االنطباع ادلشبع لتعلم 

 اللغة العربية

4 

 4تنمية موقف إجيايب من  17
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 قيمة مؤشر رقم

الركح )ادلتعلمُت 
الرياضية ، صادقة ، 

 (.إخل
 ّتانب اللغوية

 4 سهل القراءة 18

 4 كضوح ادلعلومات 19

20 
توافق الكتابة مع قواعد 

الكتابة العربية 
 كاإلندكنيسية

3 

إف استخداـ اللغة  21
 متماسك

4 

 3 عرض منتظم 22

 4اللغة ادلستخدمة ىي  23
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 قيمة مؤشر رقم

 سهلة الفهم

استخداـ اللغة  24
 االفًتاضية

3 

اختيار الكلمة  25
 الصحيحة

3 

يتطابق طوؿ اجلملة مع  26
 مستول فهم الطبلب

4 

ٕتنب استخداـ اجلمل  27
 4 السلبية

التحفيز )التفاعل  28
 4 (كاالستجابة

 4 اكتماؿ ادلعلومات 29

 114 عدد

 %)78(3,9 ادلعّدل

77 
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i.  استجاب خبري تصميم و وسائل التعليم 

أعطت الباحثة ىذه الكتاب ادلدرسى 
إىل خبَت تصميم ك كسائل التعلم عند 

خرباء كسائل جفرم نغراكييت ادلاجستَتةاستاذ
ك عندىا ىذا الكتاب الئق ُب . التعليم

 86(5من  4،3إستخدامو بالتنقيح ك قيمتها 

 :ك من تصليحها ىي%)
 لوف الصحائف مل يظهر . د
  كفق من موقف األكىل من الدرس . ذ

 
 4.7جدول 

استجاب اخلبري جبانب وسائل التعليم اللغة العربية و 
 ةجفرينغراوييتستاذأعند تصميم

القيمة  جانب رقم 

 تصميمّتانب اؿ
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القيمة  جانب رقم 

 1 تصميم الغبلؼ 3

4 

تقدَل الكفاءات اليت جيب على 
 2 الطبلب ٖتقيقها

 3 يعرض جدكؿ احملتويات 5

 4 يقدـ الببليوغرافيا 5

 5 عرض متسق للمادة 5

 6 عرض متسق للتمرين 5

5 

االستخداـ ادلتسق للمساحات 
 7 ككتابة ادلواد

 8 دقة الكتابة تكمن 3

 9 دقة كتابة خط ادلواد 3

 10 كضوح الطباعة 4

4 

مطابقة إرشادات استخداـ 
 11 الكتاب ادلدرسي
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القيمة  جانب رقم 

 12 مطابقة إرشادات احلركؼ العربية 5

4 

مبلءمة شكل مادة الكتاب 
 13 ادلدرسي

 كسائل التعليمّتانب 

 14 دقة اختيار ألواف الغبلؼ 4

 15 تغطية مثَتة لبلىتماـ 4

 16 مبلءمة اللوف ُب كل فصل 5

 17 دقة إختيار اللوف البطن بادلادة 5

 18 ضبط مكانة التوضيح للصورة 5

5 
ضبط إختيار اللوف التوضيح 

 19 للصورة

4 

القدرة على توضيح الصور 
 20 دلساعدة الطبلب على فهمها

4 
القدرة على توضيح الصورة  21 
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القيمة  جانب رقم 

 جلذب انتباه الطبلب

91 
 عدد

 ادلعّدل %)86(4,3

 
اإلمتحان  (Pre-test)نتائج اإلمتحان القبلّي  .أ 

 (Post-test)البعدّي 
القبلّي ك اإلمتحافةالباحثت اعط
كالفحص . الب الط عشرثبلثةالبعدّم اىل اإلمتحاف
 يتم ذلك قبل أف يبدأ الطبلب ُب التعليم القبليّ 

أما بالنسبة للقيم الىت ًب . بإستخداـ كتاب مطّور
احلصوؿ عليها من ىذا اإلمتحانالقبلي فيمكن 

 : رؤكيتها ُب اجلدكؿ التايل
 كمال

 منرة بالطال قيمة
 كامل  كاملغري

 √ 
 

 1 لوفيا أيوديا فوترم 50
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 كمال
 منرة بالطال قيمة

 كامل  كاملغري
 2 زلمد أّكؿ أكمل 72 √  

 
 3 أبريليياف فرزقي 76 √

 
 4 بيما أريا فوترا 85 √

√ 
 

 5 شفى فراموديتا 60

 
 6 دفشى كورنليستا 96  √

√ 
 

 7 فوترم ديانعرـك 55

 
 8 جانتكا جندرا 92 √

√ 
 

 9 نورا سفى أيو 65

 
 10 عبد هللا ينور 86 √

√ 
 

 11 فريد أنغيتا فوترم 56
√ 

 
 12 فلينسيا إندرستتا 60

√ 
 

40 
فردينشة كيلي 

 13 سفوترا
 عدد 978 6 7

  
 العدؿ 75,32
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أما بنسبة نتائج الطبلب ُب اإلمتحانالقبلي 
أما . 75,32القيمة اليت ًب احلصوؿ عليها ىي 

أف الطبلب الىت كماؿ  (KKM)بالنسبة للمواصفات
ىذا ديكن أف .  نفسا7 نفسا ك ليس كماؿ 6ىي 

 .يرل أّف فهمهم ُب ادلادة اللغة العربية ىي قليل جدا
بعد أف ًب تدريس كتاب اليت تصميما ٍب 
فعلت الفحص البعدّم مع الغرض دلعرفة تغيَت 

أما بالنسبة للقيم . الطالبات ُب ادلادة اللغة العربية
 فيمكن البعدمّ الىت ًب احلصوؿ عليها ُب اإلمتحاف

 :رؤكيتها ُب اجلدكؿ التايل
 كمال

 منرة بالطال قيمة
 كامل  كاملغري

 1 لوفيا أيوديا فوترم 78 √  
 2 زلمد أّكؿ أكمل 92 √  

 
 3 أبريليياف فرزقي 76 √

 
 4 بيما أريا فوترا 88 √

 
 5 شفى فراموديتا 86 √
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 كمال
 منرة بالطال قيمة

 كامل  كاملغري

 
 6 دفشى كورنليستا 86  √

 
 7 فوترم ديانعرـك 77 √

 
 8 جانتكا جندرا 96 √

 
 9 نورا سفى أيو 86 √

 
 10 عبد هللا ينور 100 √

 
 11 فريد أنغيتا فوترم 100 √

√ 
 

 12 فلينسيا إندرستتا 56

 
√ 65 

فردينشة كيلي 
 13 سفوترا

 عدد 1086 12 1
  

 العدؿ 83,54
 

أما بنسبة نتائج الطبلب ُب اإلمتحانالبعدّم 
أما . 83,54القيمة اليت ًب احلصوؿ عليها ىي 

أف الطبلب الىت كماؿ  (KKM )بالنسبة للمواصفات
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ك ىذا يشرح أّف .  نفسا ك ليس كماؿ نفسا12ىي 
 .فهمهم ُب ادلادة اللغة العربية ىي جّيدا

 
 حتليل البيانات .أ 

 ٖتليل ةاآلتيةتقّدـ الباحثبقدر اىل البيانات 
البيانات من التجربة الفرديّة، كالتجربة الفرقتّية، ك 

التجربة ادليدانّية، ك تقييم خبَت اللغة العربّية ك ادلّواد 
الدراسّية، كخبَت كسائل التعليم ك تصميم الكتاب 

يتم ٖتليل البيانات من خبلؿ ٕتميع . ادلدرسيّ 
البيانات، اك كصف، اك كصف البيانات ُب شكل 

سرديات، كجدكاؿ، اك رسـو بيانية، كاستنتاج 
ًب ٖتليل البيانات الكمية . البيانات ُب شكل عبارات

اليت ًب احلصوؿ عليها من خبلؿ اإلحصاءات 
 5الوصفية ٍب ٖتويلها إىل بيانات نوعية ٔتقياس 

يشَت التحويل الذل ًب إجراؤه . لتحديد جودة ادلنتج
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إىل بيانات نوعية إىل صيغة التحويل ادلقًتحة من قبل 
: إيكو ؼ كيدييوكو على النحو التايل

 معيري 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 

 
 

 استجاب الطالب .2
 استجاب الطالب بعد التجربة الفردية (أ 

اّدت الباحثة التجربة الفردية عند ثبلث  
ك عملية ٕترهبا ىي . الطالبة ُب ادلواجهات

بتعليم ادلادة اللغة العربية بالكتاب 
                                                 

: يوكياكرتا(. Evaluasi program pembelajaranكيديوكو، أيكو فوترك،
 .238،) 2010فوستاكا فبلجار،
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ادلدرسى ادلطور ٍب اّدت الباحثة ادلقابلة 
جدكؿ التجربة الفردية كمكتوب .بعدىا

ك من ىذا التجربة نعرؼ أهنم . ُب ادللحق
جيذبوف هبذا الكتاب ادلدرسى ألنو 
ك من . يستطيع اف يدفع الطلبة ُب التعلم

 :نصائحهم كما يلى
 أقل من شكل الكلمة  -أ 
 كتابة نظم الكتاب إهباـ -ب 

 نتائج الكتاب عند اجلربة 4.8اجلدكؿ 
 الفردية

 مؤشر رقم
 الطالب

 معيري ادلعّدل عدد
1 2 3 

 شلتاز 4,3 13 4 5 4 1النقطة  1
2النقطة  2  شلتاز 4,3 13 5 4 5 
3النقطة  3 جيد  4 12 4 5 3 

 جدا
4النقطة  4  جيد  3،3 10 4 2 4 
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5 
5النقطة   4 4 3 11 3،7 

جيد 
 جدا

6 
6النقطة   3 5 4 12 4 

جيد 
 جدا

7النقطة  7  شلتاز 5 15 5 5 5 
8 

8النقطة   5 3 4 12 4 
جيد 
 جدا

9النقطة  9  شلتاز 4,6 14 5 5 4 
10 

10النقطة   4 4 4 12 4 
جيد 
 جدا

11النقطة  11  شلتاز 5 15 5 5 5 
12النقطة  12  شلتاز 4,6 14 5 5 4 
13النقطة  13  جيد 3،3 10 3 5 2 
14النقطة  14  جيد 3،3 10 4 3 3 
15النقطة  15  شلتاز 5 15 5 5 5 
16النقطة  16  شلتاز 4,6 14 5 5 4 
17النقطة  17  شلتاز 5 15 5 5 5 
18النقطة  18  شلتاز 5 15 5 5 5 
19النقطة  19  جيد 3،3 10 4 3 3 
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20 
20النقطة   3 4 4 11 3،7 

جيد 
 جدا

21 
21النقطة   4 5 3 12 4 

جيد 
 جدا

22النقطة  22 جيد  4 12 4 5 3 
 جدا

23النقطة  23  شلتاز 4,3 13 5 4 4 
24النقطة  24  شلتاز 4,3 13 4 5 4 
25 

25النقطة   5 2 4 11 4,3 
جيد 
 جدا

 314 عدد
104,

جيد  3
 4,2 ادلعّدؿ جدا

 عرؼ اّف قيمة فرديّةنتائج التجربة اؿ
، 4,2الكتاب عند ادلستجيبُت جّيد بقيمة

من تقييم اإلستبياف ديكن مبلحظة أف 
الطالبات يستخدموف من خبلؿ كجود 
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ىذه الكتاب ادلدرسي، كثبت أًل استمتعوا 
 .بقراءة كذراسة ىذا الكتاب

 
 إستجاب الطالب بعد التجربة الفيئية . ه

ادت الباحثة التجربة الفيئية عند 
ُب  الطلبة6-3اربعة الفرقة تتكوف على 

ك عملية ٕترهبا ىي بتعليم . ادلواجهتاف
ادلادة اللغة العربية بالكتاب ادلدرسى ادلطور 

جدكؿ . ٍب اّدت الباحثة ادلقابلة بعدىا
ك من . التجربة الفردية كمكتوب ُب ادللحق
ىذا التجربة نعرؼ أهنم جيذبوف هبذا 

الكتاب ادلدرسى ألنو يستطيع أف يدفع 
ك من نصائحهم كما . الطلبة ُب التعلم

 :يلى
 ال ترتيب الصفحة  .1
 الصورة ببل لوف .2
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 نتائج الكتاب عند التجربة الفيئية4.9اجلدكؿ 

 مؤشر رقم
 الطالب

 معيري ادلعّدل عدد
1 2 3 4 5 6 

جيد  3،8 23 3 5 2 4 5 4 1النقطة  1
 جدا

2النقطة  2 جيد  4 24 3 4 3 5 4 5 
 جدا

3النقطة  3  شلتاز 4،3 26 4 5 5 4 5 3 
4النقطة  4  جيد  3 18 4 2 2 4 2 4 

5النقطة  5  4 4 3 5 4 2 22 3،7 
جيد 
 جدا

6النقطة  6  3 5 4 4 5 3 24 4 
جيد 
 جدا

7النقطة  7  شلتاز 4,6 28 4 5 4 5 5 5 

8النقطة  8 جيد  3،7 22 3 3 4 4 3 5 
 جدا
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9النقطة  9  شلتاز 4،5 27 4 5 4 5 5 4 

النقطة  10
10 

جيد  3،8 23 5 4 2 4 4 4
 جدا

11 
النقطة 

11 

 شلتاز 4,6 28 4 5 4 5 5 5

النقطة  12
12 

جيد  4 24 5 4 1 5 5 4
 جدا

13 
النقطة 

13 

 جيد  3 18 2 5 1 3 5 2

النقطة  14
14 

جيد  3،7 22 5 3 4 4 3 3
 جدا

15 
النقطة 

15 

 شلتاز 4،8 29 5 5 4 5 5 5

النقطة  16
16 

 شلتاز 4,6 28 5 5 4 5 5 4

النقطة  17
17 

 شلتاز 4،8 29 5 5 4 5 5 5
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النقطة  18
18 

5 5 5 
 شلتاز 4،8 29 5 5 4

النقطة  19
19 

 جيد 3،3 20 5 3 2 4 3 3

20 
النقطة 

20 

3 4 4 4 4 4 23 3،8 
جيد 
 جدا

النقطة  21
21 

جيد  4,2 25 3 5 5 3 5 4
 جدا

النقطة  22
22 

 شلتاز 4،3 26 5 5 4 4 5 3

النقطة  23
23 

جيد  4 24 3 4 4 5 4 4
 جدا

النقطة  24
24 

 شلتاز 4،5 27 5 5 4 4 5 4

النقطة  25
25 

جيد  3،7 22 5 2 4 4 2 5
 جدا

  61101,5 عدد
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جيد  1
 4,06 ادلعّدل جدا

 
 إستجاب الطالب بعد التجربة ادليدانية . و

من نتائج التجربة ادليدانّية عرؼ اّف 
قيمة الكتاب عند ادلستجيبُت جّيدبقيمة 

ك لكن احتاج اىل التنقيح َب . 4,32
االمثلة، ك مقياس ادلادة، كاستخداـ 

احلركؼ، ك التدريبات، كقياس الكتاب، 
، ك قياساألحرؼك سكل األمثلة، 

 .التدربات
نتائج الكتاب عند التجربة 4.10اجلدكؿ 

 ادليدانية

مؤشر رقم 
 البالط

معيري ادلعّدل عدد 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 شلتاز 4,2 54 4 4 4 5 5 4 5 3 5 2 4 5 4 1النقطة  1
2النقطة  2  شلتاز 4,5 59 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 
3النقطة  3  شلتاز 4,2 55 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 
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4النقطة  4  4 2 4 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 47 3,6 
جيد 
 جدا

5النقطة  5  4 4 3 5 4 2 4 5 4 4 5 5 4 53 4 
جيد 
 جدا

6النقطة  6  شلتاز 4,2 55 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 
7النقطة  7  شلتاز 4,6 61 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

8النقطة  8  5 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 54 4 
جيد 
 جدا

9النقطة  9  شلتاز 4،5 59 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
10النقطة  10  شلتاز 4,9 64 5 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 
11النقطة  11  شلتاز 4،5 58 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 

12النقطة  12  4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 53 4 
جيد 
 جدا

13النقطة  13  2 5 3 1 5 2 5 4 5 5 4 4 4 49 3,7 
جيد 
 جدا

14النقطة  14  3 3 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 53 4 
جيد 
 جدا

15النقطة  15  شلتاز 4,7 60 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
16النقطة  16  شلتاز 4،6 62 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
17النقطة  17  شلتاز 4,7 62 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
18النقطة  18  شلتاز 4,8 63 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

19النقطة  19  شلتاز 4,2 55 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 3 

20النقطة  20  شلتاز 4,5 58 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 
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21النقطة  21  شلتاز 4,5 59 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 

22النقطة  22  شلتاز 4,3 57 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 

23النقطة  23  4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 53 4 
جيد 
 جدا

24النقطة  24  شلتاز 4،5 59 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 

25 النقطة 25  شلتاز 4,2 54 5 5 3 5 5 4 5 5 2 4 4 2 5 

141 عدد
6 

107,9 

 4,32 ادلعّدل شلتاز



 

 من تقييم اخلرباءحتليل البيانات  .3
عند خبَت بعد تقييم الكتاب الدراسى 

اللغويّة ك ادلّواد الدراسّية، ك خبَت تصميم الكتاب 
ادلدرسّي، ك خبَت كسائل تعليم اللغة العربّية 

: فتحّصل خبلصة التقييم كمايلى
خبلصة  (%)نتائج نسبة مئوية 4.11 اجلدكؿ 

 التقييم عند اخلرباء

القيمة الطبقة اجلانب اسم اخلرباء 

اللغويّة ك ادلّواد ادلاجستَت زلمد منَت 
الّدراسّية 

 3,9 جيد جدا

جفرم نغراكييت 
ادلاجستَت 

كسائل تعليم تصميم 
اللغة العربّية 

 4,2 شلتاز

اللغويّة ك ادلّواد  فوترا دافيد ماىندرا
الّدراسّية 

 3,9 جيد جدا

 4,00 جيد جداادلعّدل 
(80%) 
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ii 

ii 
 

 تنقيح النتاج .4
إستخدمت الباحثة تنقيح العامل َب مجع   

البيانات ليكوف اإلنتاج التطويرّم قد إستوَب 
خيتار َب . الصبلحّية من جانب اإلطار النظرمّ 

ىذه اخلطوة أربع العامل اللذين يراجعوف كجيرّبوف 
، تصميم اللغويّة ك ادلّواد الّدراسّيةعن العامل 

 اللغويّة ك ادلّواد الّدراسّيةأّما عامل . كسائل التعليم
زلمد الذل يراجع الكتاب ادلدرسي ىو األستاذ

األستاذفوترا دافيد ماىندرا، منَت ادلاجستَت ك 
كسائل تعليم اللغة كعامل الذل يراجع عن تصميم 

. ، ادلاجستَت ىو األستاذةجفرم نغراكييتالعربّية
 :كأّما عرض التنقيح كما يلى

 تنقيح بعد تصيديقا خلرباء
اللغويّة ك ادلّواد تنقيح عند عند خبَت  (أ 

 الّدراسّية
 يعطي كتابة مستوم كفاءة ك  اف .1

 أساس الكفاءة
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 بعد تنقيح قبل تنقيح

 

 

 

 

 

- 

 
معرفة (أخطاء ُب تركيب الكلمة  .2

 أك نكرة
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 بعد تنقيح قبل تنقيح

 
 

 
 كسائل تعليم اللغة العربّيةتنقيح عند  (ب 

تبديل لوف صفحة اجللد من أمحر  (1
 إيل أسواد
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 بعد التنقيح قبل التنقيح

  
بدؿ تصميم ُب ىدؼ ادلتعلم ك  (2

 ُب صفحة كاحد الكفائة
 بعد التنقيح قبل التنقيح

 الباب األكؿ
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vi 
 

  
 الباب الثاٌل
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vii 
 

 تزيد قائمة ادلراجع (3
 بعد التنقيح قبل التنقيح
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viii 
 

 الباب اخلامس
 اإلختتام

 
اخلبلصة . االقًتاحاتاإلختتاـ تًتكب على اخلبلصة ك

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

 .كهذا البحث التطويرلّ 
 اخلالصة﴿أ﴾ 

: بقدر اىل البيانات ك التحليل تأخذ اخلبلصة كما يلى
 شلتاز من كسائل تعليم اللغة العربّيةاّكال، اّف التصميم 

الكتاب ادلدرسي دلادة اللغة العربية لطبلب الصف الثالث 
 عركفيت جنعاف فونوركجو،" ادلفيدة"ٔتدرسة الدينية 

اف خطوات إعداد الكتاب ادلدرسي ُب التعليم اللغة  .أ 
عركفيت جنعاف " ادلفيدة"العربية ُب ادلدرسة الدينية 

 ، كتصميم للمنتج، ك مجيع البيانات،فونوركجو
 ك التجريبة الفردية ك الفيئية ك ،كاستجاب من اخلرباء

 . كاإلنتاج النهائي،ادليدنية
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ix 
 

ىذا الكتاب ادلدرسية عند متعّلم  جّيد نتائج  .ب 
التعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة إلستخداـ ُب جّدا

 ألف ،ىم حيبوف التعّلم هبذا الكتاب". ادلفيدة"الدينية 
ُب ىذا الكتاب الصّور كلوسيلة لفهم ادلفردات ك 

 كلكن ،التدربات كلوسيلة لفهم ادلادة ك الًتكيب
عرؼ اّف قيمة الكتاب ف التجربة نتائج. إجتاج التنقيح

ك  (%80,66)عند ادلستجيبُت جّيد جّدا بقيمة 
مجيع ادلستجيبُت جيذبوف هبذا الكتاب ادلدرسي ، ك 

جيدجّدا منهم يتكلوف اّف الكتاب ادلدرسي % 78
منهم يتكّلوف اّف الكتاب % 86الستخداـ، ك
ك لكن احتاج اىل التنقيح .  الستخداـجيدادلدرسي  

َب استخداـ االمثلة، ك التدريبات، ك إعطاء احلركة 
 ك بنتائج  اإلمتحاف القبلّي ك .َب كّل اخَت َب األمثلة

ىذا الكتاب فّعالّية اإلمتحاف البعدّم نعرؼ اّف 
اللغة العربية بالقيمة اإلمتحاف جّيد َب تعّلم ادلدرسي  
 توجد الفرؽ بُت ك83,54البعدّم 

البعدّم باحواؿ اإلمتحافالقبلّي ك نتيجة ائجاإلمتحافنت
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ك عند . قبل استخداـ الكتاب ادلدرسي  ك بعدىا
 4بقيمة جيد جّدا الكتاب ادلدرسي   ىذاقيمةاخلرباء

ك لكن الكتاب حيتاج اىل التنقيح ك اّدت  %( 80)
.  اءالباحثة التنقيح بنسبة اىل نصائح ك تصحيح اخلرب

 
﴾ االقرتاحات ب﴿

 : بقدر اىل نتائج البحث اآلتيةاقًتاحاتتقّدـ الباحثة 
كاف انواع ادكات التعليم َب تعليم اللغة العربية كثَتة  .1

ك ديكن للطالبات اف يطّوركف ادكات التعليم 
كالكتاب ادلدرسي، ك ادلعجم ليسّهل تقدَل ادلّواد 

 .ادلدرسي ة
ادت الباحثة ىذا البحث َب خطوة ٕتربة النتاج، ك  .2

ديكن للباحثة اآلخر ليستمر ىذا البحث اىل خطوة 
 .اآلخَت ليكّمل كيفّية النتاج

يستطيع اىل الطبلب ك احملاضراف يستخدـ ىذا  .3
الكتاب ادلدرسي َب تعليم اللغة العربية باىداؼ 

 .ليسّهل فهم ادلّواد ك للتعّلم الفردّم لطلبة
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xi 

xi 
 

أف يستفيد نتائج " ادلفيدة"أرجو على ادلدرسة الدينية  .4
 ىذا الباحث ادلفيد ُب التعليم اللغة العربية
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